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WSTĘP

Edward Breza

T em pus fu git ‘Czas ucie ka’– te sło wa We rgi liu sza czę sto wy pi sy wa ne by wa ją na
ze ga rach, a przy po mnieć war to, że z do dat kiem Aeter ni tas ma net (do kład nie:

‘Wiecz ność po zo sta je, trwa’, a dla ry mu oraz se man tycz nie bo ga ciej ’Wiecz ność
cze ka’) wy pi sa ne zo sta ły na ko ście le w Wa do wi cach i mo bi li zo wa ły mło de go Ka -
ro la Woj ty łę do na uki, pra cy i pla nów na przy szłość. W na szym wy pad ku po zwa la -
ją spoj rzeć na prze by te 6 lat pra cy Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go (RJK), z któ rych rok
szó sty po świę co ny zo stał ży ciu re li gij ne mu Ka szu bów.

W tej prze wod niej te ma ty ce zna la zły się re fe ra ty, wy gło szo ne na se sji wy jaz do -
wej w Wie ży cy i do ty czą ce m. in. lu do wych, li tur gicz nych i li te rac kich nazw Mat -
ki Bo żej i Jej świąt (E. Bre za), re li gij no ści Ka szu bów, uka za nej w utwo rach li te ra -
tu ry ka szub skiej (A. Ku ik -Ka li now ska, D. Ka li now ski, E. Bu gaj na, W. Kie drow -
ska), ka szubsz czy zny w ka za niach (J. Zie niu ko wa), te ma ty ki ho mi le tycz nej do ty czą
tak że wy stą pie nia E. Prycz kow skie go na te mat dzia łal no ści Ko mi sji Ko ściel nej
i udzia łu ka szubsz czy zny w Ko ście le rzym sko ka to lic kim; o lu do wej re li gij no ści Ka -
szu bów mó wi ob szer nie B. Ugow ska, te ma ty ki re li gij nej w przy sło wiach i fra ze olo -
gi zmach do ty czy ar ty kuł D. Pioch, z tą pro ble ma ty ką w pa rze idą usta le nia, do ty -
czą ce po cho dze nia wie lu przy słów pol skich i ka szub skich E. Bre zy; opi nie mło dzie -
ży na te mat uży wa nia jęz. ka szub skie go w li tur gii pre zen tu je D. Sta nu le wicz. Zna -
la zły się w to mie za gad nie nia ści śle gra ma tycz ne, jak roz trzą sa nia J. Tre de ra
o la bia li za cji, D.-V. Paždjer skie go o Słow ni ku ka szub sko -serb skim, W. Cho le wy
o róż ni cy w fo ne ty ce jęz. fran cu skie go i ka szub skie go. Tek sty J. Tre de ra i E. Bre zy
o przy sło wiach nie by ły wy gła sza ne na se sji w Wie ży cy, jed nak ści śle lub po śred -
nio zwią za ne są z pro ble ma ty ką prac RJK i mo gą być ma te ria łem po moc ni czym dla
na uczy cie li.

W dzia le Uchwał zna la zły się po sta no wie nia, kon ty nu ują ce roz wa ża nia z r. 2011,
a więc do ty czą ce słow nic twa re li gij ne go i oby cza jo we go: sa kra men tu mał żeń stwa,
do mu kul tu, świę to wa nia, po szcze nia, ży cia re li gij ne go, ob ja wie nia Bo że go, zwy -
cza jów i uro czy sto ści pry wat nych. Z pro ble ma ty ki ści śle gra ma tycz nej pod da no
uchwa le ter mi no lo gię skła dnio wą i po wra ca ją ce za gad nie nie (pre) jo ta cji.

Nie za miesz cza my udzie lo nych po rad ja ko in sty tu cja i na py ta nia pry wat nie kie -
ro wa ne do człon ków RJK. Pod pi sa ny mo że ujaw nić, że kil ka krot nie od po wia dał
tra dy cyj nie pocz tą lub ema ilo wo oby wa te lom Ka na dy, USA czy Nie miec, któ rzy
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czu ją swój zwią zek z Ka szu ba mi i Po mo rzem, naj czę ściej na te mat mod nych za -
wsze tzw. ko rze ni; py ta nia z kra ju do ty czy ły róż nych pro ble mów na uko wych.

Bę dzie my wdzięcz ni za opi nie na te mat dzia łal no ści RJK i jej Biu le ty nu, pro si -
my je kie ro wać na ad res Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go.

W grud niu 2012 r. 
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ÙCHWÔLËNK NR 1/RJK/2012 Z DNIA 07.03.2012 r. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ

KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ.
1. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z SAKRAMENTÃ

MAŁŻEŃSTWA

Uchwała Nr 1/RJK/12 z dnia 07.03.2012 r. 
w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 

1. Słownictwo związane z sakramentem małżeństwa

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną
z sakramentã małżeństwa:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane
z sakramentem małżeństwa:

bòcznô liniô ‘linia boczna’
brutka ‘panna’
brutczi tuńc ‘taniec z młodą panią’
brutczi wieczór, wińczënë ‘panieński wieczór’

céle małżeństwa ‘cele małżeństwa’
czas nałożeniô, zarãczonô pôra, pò zrãkawinach ‘narzeczeństwo’

dobri mąż rajôrz, rôjca, dzewòsłãbca ‘swat’
drużba, wôbca, rôczk ‘drużba’

gòdë ‘gody’
diamantné, diamentowé gòdë ‘diamentowe gody’
strzébrzné wieselé, gòdë ‘srebne gody’
złoté wieselé, gòdë ‘złote gody’

impòtencjô-cji, chłopskô nimòc ‘impotencja’
impòtent, nimòcnik ‘impotent’

kawalér, bëniel, mùlk, brutkôrz ‘kawaler’
kawalérsczi wieczór, pòlterabent, ògrabinë ‘kawalerski wieczór’
kòscelny slub, zdënk ‘ślub kościelny’
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krewnosc ‘pokrewieństwo’
krewnô ‘krewna’
krewny ‘krewny’

małżeńsczi wãzeł ‘węzeł małżeński’
małżeńsczé przëmierzé ‘przymierze małżeńskie’
małżeńskô przësëga ‘przysięga małżeńska’
małżeńskô zdrada, przeniewiérnosc ‘zdrada małżeńska’
małżeństwò, żeniałi, slëbnicë ‘małżeństwo’
mërtowi wińc, wiónk ‘wianek mirtowy’
młodi pón, żeńbiôrz, naòżéńc ‘pan młody’
młodô pani, żeńbiôrka, naòżënô ‘pani młoda’
mòja białka, mòja slëbnô, żeniałô białka, ta mòja ‘małżonka’
mój chłop, żeniałi chłop, mój slëbny, ten mój ‘małżonek’
mùzyka ‘orkiestra’   

narajenié ‘wyswatanie’ 

òczepinë ‘oczepiny’   
ògrabinë, pòprawinë, pòwieselé, pòwiesółkò ‘poprawiny’ 
òżenic sã ‘wyjść za mąż’  

Pawłowé apartné prawo ‘przywilej Pawłowy’  
płec ‘płeć’ 
pòkładzënë ‘pokładziny’  
pòkrewnienié, skrewnienié ‘powinowactwo’  
pòkrewniony, skrewniony ‘powinowaty’ 
prostô liniô ‘linia prosta’  
przenosënë, przeprowadzënë, òpùscënë ‘przenosiny’ 
przëdónka, wińcónka ‘druhna’ 

rajic ‘swatać’  
roczëzna zdënkù, slëbù ‘rocznica ślubu’  
rota ‘rota’   
rozdënk, rozwód ‘rozwód’  
rozdónô, rozlazłô, rozeszłô, rozwódka ‘rozwódka’  
rozdóny, rozlazłi, rozwòdnik, rozeszłi ‘rozwodnik’  
rozriwającé przeszkòdë ‘przeszkody rozrywające’ 
rôjbë, wrëje, wrëjarzenié ‘swaty’  

separacjô, -cji ‘separacja’  
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slub, slëbu, zdënk ‘ślub’ 
żart. òpartolënë, krzëwi, lewi, drewniany slub, drewniôk ‘ślub cywilny’

stopień, stãpiéń ‘stopień’  
swiôdk ‘świadek’ 

ùprocëmniającé przeszkòdë ‘przeszkody wzbraniające’   

wieselé ‘wesele’   
wiglãdë, wëpatrë, òglãdë, òbzórczi, òmówinë, zmówinë ‘omówiny, zmówiny’  
wzajemnô pòmòc ‘wzajemna pomoc’  

zdënk, slub, żeńba ‘ożenek’ 
zdôwanié sã, żenienié sã ‘zawieranie ślubu’   
zôpòwiescë, zôpòwiedzë ‘zapowiedzi’  

pierwszô, drëgô, trzecô zôpòwiesc / zôpòwiédz ‘zapowiedź pierwsza, 
druga, trzecia’  

zlazłi ‘konkubent’   
zlazłosc ‘konkubinat’  
zlazłô ‘konkubina’   
zrãkawinë, zarãczënë ‘zaręczyny’  
zrãkòwinka, naòżenô, brutka ‘narzeczona’  
zrãkôwc, naòżeny, bëniel ‘narzeczony’  
zrodzenié, ùrodzenié ‘zrodzenie’  
zrodzenié, ùrodzenié i wëchòwanié dzecy ‘zrodzenie i wychowanie dzieci’  
żenic sã ‘żenić się, wychodzić za mąż’  
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Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 15

W dniu 20 łżëkwiata 2012 rokù w Kaszëbsczim Lëdowim Ùniwersytece we
Wieżëcë òd bë ło sã zéńdzenié Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Radzëzna na wczas -
niészich pò sedzeniach, przëjimającë òbrëmié dzejaniô, a téż wsłëchùjącë sã w brëkò -
wnotë i ùwôdżi tak piszącëch pò ka szëbskù, szkólnych i ùczącëch sã jãzëka kaszëb -
sczégò, jak i badérów czë lingwistów, ùdba so doprôwadzac do systemòwëch roz -
strzëgnieniów nôwôżniészich kwestii dlô jãzëka pisónégò. Jedną z nich, wiele razy
diskùtowóną, rodzącą téż spòro jiwru brëkòwnikóm pisónégò słowa i wëwòłiwającą
wiele zastrzegów i ùwôgów, je sprawa sto sowaniô labializacji. Pragnącë miec szeroczé
i wieleôrtné rozeznanié w ti sprawie, Radzëz na wëstąpiła do ekspertów - aùtoritetów
jãzëkòznawstwa. Pò zapòznanim sã z jich stano wiszczama i przedłożonyma òpiniama
i pò gòrący tematiczny diskùsji pòdjãti òstôł ùchwô lënk w sprawie kònsekwentnégò
zaznacziwaniô labializowónëch zwãków o i u (ò i ù) w pisónëch tekstach kaszëbsczich.
Ùchwôlënk ten re gùlëje wszëtczé donëchczasowé spiér né aspektë sparłãczoné z la -
bializacją i òbrzesziwô do sto so waniô sã do przëjãtëch roz strzëgnieniów.

* * *

W dniu 20 kwiet nia 2012 ro ku w sie dzi bie Ka szub skie go Uni wer sy te tu Lu do we -
go w Wie ży cy od by ło się po sie dze nie Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go. Ra da pod czas wcze -
śniej szych spo tkań, usta la jąc ob szar dzia ła nia, a tak że wsłu chu jąc się w po trze by i uwa -
gi za rów no pi szą cych po ka szub sku, na uczy cie li i osób uczą cych się ję zy ka ka szub -
skie go, jak rów nież ba da czy czy lin gwi stów, po sta no wi ła dą żyć do sys te mo wych roz -
strzy gnięć naj waż niej szych w ję zy ku pi sa nym kwe stii. Jed ną z nich, wie lo krot nie
po dej mo wa ną w dys ku sjach, spra wia ją cą spo ro kło po tu użyt kow ni kom sło wa pi sa ne -
go i wy wo łu ją cą wie le za strze żeń oraz uwag, jest spra wa sto so wa nia la bia li za cji. Pra -
gnąc ro ze znać tę kwe stię w spo sób do głęb ny i wie lo aspek to wy, Ra da wy stą pi ła do
eks per tów – au to ry te tów w dzie dzi nie ję zy ko znaw stwa. Po za po zna niu się z ich sta -
no wi skiem i wy da ny mi opi nia mi oraz po go rą cej dys ku sji me ry to rycz nej, zo sta ła pod -
ję ta uchwa ła o kon se kwent nym za zna cza niu la bia li zo wa nych gło sek o i u (ò i ù) w ka -
szub skich tek stach pi sa nych. Pod ję ta uchwa ła re gu lu je wszyst kie do tych cza so we kwe -
stie spor ne zwią za ne z la bia li za cją i zo bo wią zu je do sto so wa nia się do przy ję tych roz -
strzy gnięć.
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ÙCHWÔLËNK NR 2/RJK/2012 Z DNIA 20.04.2012 r. 
W SPRAWIE ZAZNACZIWANIÔ LABIALIZACJI

W KASZËBSKÒJÃZËKÒWËCH TEKSTACH PISÓNËCH

Uchwała Nr 2/RJK/12 z dnia 20.04.2012 r. 
w sprawie zaznaczania labializacji 

w kaszubskojęzykowych tekstach pisanych

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka przëjimô pòstãpné zasadë stosowaniô labializacji 
w kaszëbskòjãzëkòwëch tekstach pisónëch: 

I. Labializacjã zaznacziwómë:
1. na pòczątkù wërazów i pò spółzwãkach dwùlëpnëch, jak téż lëpno-zãbòwëch

cwiardëch: p, b, m, w, f, nadto pò spółzwãkach slédnojãzëkòwëch cwiardëch:
k, g, ch (h),

2. w diftongach (dwùzwãkach) aù, eù, 
3. pò samòzwãkach: a, e, ë, o, ô, ò, ù, np.

aòrta, aùto, geòlogiô, geògrafiô, liceùm, mùzeùm, apògeùm, wëòbrazëc, wëù -
czëc, zoòlogiô, nôòbszcządniészi, nôùka, zôùsznik, kòòperacjô, pòùczëc,
ùòglowic.

II. Bôczënk! 
Labializacjô nie zanikô pò dodanim przedrostka do wërazu pòdstawòwégò np. wëòrac,
wòrac, zòrac, zaòrac, pòòrac, pòdòrac, przeòrac, przëòrac, doòrac, ùòrac, nadòrac,
òbòrac. 

III. Tracą mòc donëchczasowé ùchwôlënczi w sprawie stosowaniô labializacji tj.
Ùchwôlënk nr 7/RJK/07 z dn. 8.12.2007 r. i Ùchwôlënk nr 7/RJK/09 z dn.10.10.2009 r.
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ÙCHWÔLËNK NR 3/RJK/2012 Z DNIA 20.04.2012 r. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ

KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ 
I ÒBËCZAJOWÉGÒ.

2. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z DODOMÃ KÙLTU

Uchwała Nr 3/RJK/12 z dnia 20.04.2012 r. 
w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 

2. Słownictwo związane z domem kultu

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną
z dodomã kùltu:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo zwią zane
z domem kultu:

Słownictwo związane z domem kultu 20.04.2012

adoracjô, -cji ‘adoracja’ 
akatist ‘akatyst’  
aktë strzelësté strzelistczi, l. poj. strzelistka, ‘akty strzeliste’  
ambóna, kôzalnica ‘ambona, kazalnica’  
angelologiô,-ii ‘angelologia’  
Aniele Bòżi ‘Aniele Boży’  
Aniół Pańsczi ‘Anioł Pański’   
Anielsczé pòzdrowienié ‘Pozdrowienie anielskie’  
antepe(n)dium, ‘antepe(n)dium’ 
antifóna ‘antyfona’  

babińc, krëchta ‘przedsionek’  
balasczi, balustrada, kratczi, kòmónijny stół ‘balaski, balustrada, kratki’ 
baldach ‘baldachim’   
baldaszk ‘baldaszek’  
bazylika ‘bazylika’  
bezczestnienié ‘zbezczeszczenie’ 
bicé sã w piersë ‘bicie się w piersi’  
Bògùrodzëca ‘Bogurodzica’   
Bòże, co jes Pòlskã ‘Boże, coś Polskę’  
bóżnica bożnica   
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Cebie, Bòże, chwôlimë ‘Te Deum laudamus’  
cemnica ‘ciemnica’
cemnô witrzniô ‘ciemna jutrznia’ 
cerkwiô ‘cerkiew’   
Ceszë sã, Matkò Pòlskò ‘Gaude, Mater Polonia’
Ceszmë sã ‘Gaudeamus igitur’  
chróm ‘chram’  
chrzcelnica, baptisterium ‘chrzcielnica, baptysterium’ 
chùr ‘chór’ 

deòntologiô, -ii ‘deontologia’ 
diptich, diptik, dwadzélowi òbrôz ‘dyptych, dyptyk’  
dodóm Bòżi ‘dom Boży’  
dodóm ùczestnieniô ‘dom kultu’  
dzãkòwnota ‘dziękczynienie’  

ekssekracjô, -cji ‘ekssekracja’ 
empòra ‘empora’   

feretrón ‘feretron’   

galeriô, -ii ‘galeria’ 
Gòdzynczi ò nieskalanym pòczãcym NMPannë ‘Godzinki o niepokalanym 

poczęciu NMPanny’  
Gòlgòta ‘Golgota’   
Gòrzczé żale ‘Gorzkie żale’

Himen ‘Hymen’
himnôrz ‘hymnarz’   
himnograf ‘hymnograf’
himnologiô, -ii ‘hymnologia’  

inkarnacjô,-cji, wcelenié ‘inkarnacja, wcielenie’   

Kalwariô (w Palestinie), Kalwarie (w Wejrowie i Wielu), (Górczi), Górë
‘Kalwaria, Kalwarie’ 

kampanila ‘kampanila’ 
kancjónôł, -ału ‘kancjonał’  
kandelaber ‘kandelabr’  
kantór, -ora ‘kantor’  
kanticzka ‘kantyczka’  
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kantik ‘kantyk’ 
kaplëca ‘kaplica’ 
kaplëca adoracji ‘kaplica adoracji’  
kasztel ‘kasztel’  
kasztelón ‘kasztelan’  
kasztelónka ‘kasztelanka’  
katédra ‘katedra’ 
katédratik ‘katedratyk’  
kònfesjô: 1. grób swiãtégò, 2. wëznanié wiarë ‘konfesja’ 
kònfesjónôł, -ału, spòwiednica ‘konfesjonał, spowiednica’  
kònkatédra ‘konkatedra’   
kònopeùm ‘konopeum’  
kònsekrowóny ‘konsekrowany’   
kòntemplacjô, -cji ‘kontemplacja’ 
kòpùła ‘kopuła’   
kòrunka ‘koronka’   
Kòrunka do Bóżégò Miłosedzô ‘Koronka do Miłosierdzie Bożego’ 
kòscół ‘kościół’   

farny (fara) ‘farny (fara)’  
filialny ‘filialny’ 
kapitulny (kapituła) ‘kapitulny (kapituła)’   
katédralny ‘katedralny’  
kòlegiacczi (kòlegiata) ‘kolegiacki (kolegiata)’  
parafialny ‘parafialny’ 
rektorsczi ‘rektorski’   
szkòłowi ‘szkolny’ 
zôkònny ‘zakonny’  

kòscelny himn ‘hymn kościelny’  
krëchta, babińc ‘kruchta’  
krziżowé dni ‘dni krzyżowe’   
Krziżowô/Krziżewô Droga ‘Droga Krzyżowa’ 
kùlt, ùczestnienié ‘kult 

laùdes ‘laudes’   
lëtaniô ‘litania’   
liturgiczné nôbòżeństwa ‘nabożeństwa liturgiczne’   
Loretańskô lëtaniô ‘Litania loretańska’ 

mandorla ‘mandorla’  
matutinum ‘matutinum’  
meditacjô,-cji, rozmëszlanié, mëslnô mòdlëtwa ‘medytacja’  

Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 19
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minaret ‘minaret’  
mòdlëtewnik, ksążeczka do nôbòżeństwa ‘modlitewnik’  
mòdlëtwa ‘modlitwa’ 

mëslnô mòdlëtwa ‘myślna’   
pòrénkòwô mòdlëtwa ‘poranna’  
słownô mòdlëtwa ‘ustna’   
wieczórnô mòdlëtwa ‘wieczorna’  
wstawienniczô mòdlëtwa ‘wstawiennicza’ 
mòdlëtwa pò jedzenim ‘po jedzeniu’  
mòdlëtwa pò ùczbie ‘po nauce’  
mòdlëtwa przed jedzenim ‘przed jedzeniem’  
mòdlëtwa przed ùczbą ‘przed nauką’ 

mònoteizm ‘monoteizm’   
mszalné Credo ‘Credo mszalne’  

nawa ‘nawa’
bòcznô ‘boczna’ 
głównô, strzódkòwô ‘główna, środkowa’ 
przécznô (transept) ‘poprzeczna (transept)’  
Nicejskò-kònstantinopòlsczi symbòl ‘Symbol nicejsko-

-konstantrynopolski’  
nowenna ‘nowenna’
nokturn ‘nokturn’

òbraznik ‘feretronista’  
òbraznica ‘feretronistka’ 
Òjcze nasz ‘Ojcze nasz’ 
òpłata ‘opłata’  
òrant ‘orant’  
òrantka ‘orantka’   

paraliturgiczné nôbòżeństwa ‘nabożeństwa paraliturgiczne’ 
paschôł, -ału ‘paschał’  
Pasjô, -sji ‘Pasja’   
pastofòrium ‘pastoforium’  
patrocinium, zawòłanié, patrón kòscoła ‘patrocinium’  
pielgrzim ‘pielgrzym, pątnik’  
pielgrzimka ‘pielgrzymka’ 
piesniô ‘pieśń’   
Piotrów dëtk ‘świętopietrze’  
plankt ‘plankt’   
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pòbòżné aktë ‘akty pobożne’  
wiarë ‘wiary’  
nôdzeji ‘nadziei’  
miłotë ‘miłości’  
żalu ‘żalu’ 

pòliptik, pòliptich, wieledzélowi òbrôz ‘poliptyk, poliptych’  
pòliteizm ‘politeizm’ 
pòrtatil ‘portatyl’  
pòrtôl, -alu ‘porta’   
pòswiãcony ‘poświęcony’   
pôcérz ‘pacierz’  
pôcérzowé Credo Credo pacierzowe 
pôcórk ‘paciorek’  
predella ‘predella’   
prezbiterium ‘prezbiterium’ 
procesjô, -sji ‘procesja’   
profanacjô, -cji ‘profanacja’  
prostracjô, -cji ‘prostracja’  
prosba ‘prośba’ 
prosba za czims, pòstrzédnictwò ‘przyczyna’  
przebłaganié ‘przebłaganie’ 
Przińdzë, Dëchù Stwòrzëcelu ‘Veni Creator Spiritus’ 
psalm ‘psalm’   
psalmista ‘psalmista’  
psalmòdiô ‘psalmodia’ 
psałtérz, -erzu ‘psałterz’  
pùlpit ‘pulpit’   

refren ‘refren’  
relikwiôrz, -arza ‘relikwiarz’ 
relikwie ‘relikwie’  
retabùlum, wôłtôrzowô nastawa ‘retabulum, nastawa ołtarzowa’  
rotuła ‘rotuła' 
różańc ‘różaniec’ 

sakrarium ‘sakrarium’  
sanktuarium ‘sanktuarium’  
sarkòfag ‘sarkofag’  
sedilia ‘sedilia’  
sedzączka, sedzenié ‘postawa siedząca’ 
Skłôd apòstolsczi ‘Skład apostolski’ 

Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 21
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stalle ‘stalle’  
stojączka, stojenié ‘postawa stojąca’  
stoliczk, abak(ùs) ‘stolik, abak(us)’   
suplikacje ‘suplikacje’  
suppedaneùm ‘suppedaneum’ 
swiãtnica ‘świątynia’ 
Swiãtô Gòdzëna ‘Godzina święta’  
swiéce ‘świece’  
swiécznik ‘świecznik’ 
synagòga, bóżnica ‘synagoga’  

tabernakùlum ‘tabernakulum’  
triptik, triptich, trzëdzélowi òbrôz ‘tryptyk, tryptych’  
tum ‘tum’  
tumba ‘tumba’   

ùwielbienié, ùczestnienié ‘uwielbienie’   
Ùwielbienié Przenôswiãtszi Trójcë ‘Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej’

wiecznô lampka ‘wieczna lampka’  
Wieczny òdpòczink ‘Wieczny odpoczynek’   
wieżô ‘wieża’ 
witrôż, tãgòwé òkno ‘witraż’  
witrzniô ‘jutrznia’  
wôłtôrz ‘ołtarz’   

przenosny ‘przenośny’ 
ùprzëwilejowóny, apartnégò prawa ‘uprzywilejowany’ 
zamòcowóny, sztabilny ‘stały’ 

wôłtôrzësta ‘altarzysta’  
wôłtôrzowi stół, mensa ‘mensa’  

zacheùszczi ‘zacheuszki’  
zôkrëstiô ‘zakrystia’  
złożenié rãków, skłôdanié rãków ‘złożenie rąk, składanie rąk’  

żalm ‘żalm’  
żôłtôrz, -arza ‘żołtarz’   
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ÙCHWÔLËNK NR 4/RJK/2012 Z DNIA 20.04.2012 r. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ

KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ.
3. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ ZE SWIÃTOWANIM,

PÒSZCZENIM I RELIGIJNYM ŻËCYM

Uchwała Nr 4/RJK/12 z dnia 20.04.2012 r. 
w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 

3. Słownictwo związane ze świętowaniem, poszczeniem 
i życiem religijnym

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną
ze swiãtowanim, pòszczenim i religijnym żëcym:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane
ze świętowaniem, poszczeniem i życiem religijnym:

Słownictwo związane ze świętowaniem, poszczeniem i życiem religijnym

Abba ‘Abba’
abiuracjô, -cji ‘abiuracja’ 
abnegacjô, -cji ‘abnegacja’  
abnegat ‘abnegat’   
abstinencjô, -cji ‘abstynencja’  
abstinent ‘abstynent’  
anglikanie ‘anglikanie’   
anglikanka ‘anglikanka’  
anglikón ‘anglikanin’   
apòstazjô, -zji ‘apostazja’ 
apòsztół ‘apostoł’  
apòteòza, deifikacjô, -cji, ùbóstwienié ‘apoteoza, deifikacja, ubóstwienie’  
aretologiô, -ii ‘aretologia’   
asceta ‘asceta’  
ascetka ‘ascetka’  
asceza ‘asceza’   
astrolatriô, -ii, czczenié gwiôzd(ów) ‘astrolatria’  
ateista, ateùsz, bezbòżnik ‘ateista, ateusz’  
ateizacjô, -cji ‘ateizacja’   

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 23



ateizm, bezbòżnictwò ‘ateizm’  
atencjô, -cji ‘atencja’ 
aùreòla ‘aureola’  
aùtokefaliczny ‘autokefaliczny’  
aùtokefaliô, -ii ‘autokefalia’  

badérowie Swiãtëch Pismionów ‘badacze Pisma Świętego’ 
Barka ‘Barka’  
bóżk, idól ‘bałwan, idol’   
idololatra, czestnik bóżków ‘bałwochwalca’  
idololatriô, -ii,  ùczestnienié, tczenié bóżków ‘bałwochwalstwo, idololatria’  
biczowanié biczowanie 
biczownik, flagelant biczownik, flagelant 
bigòteriô, -ii bigoteria   
Bòżô Òpatrznosc ‘Opatrzność Boża’ 

Christus ‘Chrystus’   
chrzescëjón ‘chrześcijanin’   
chrzescëjónka ‘chrześcijanka’   
chrzescëjaństwò ‘chrześcijaństwo’  
cnota, bëlnota ‘cnota’

deizm ‘deizm’   
deista ‘deista’  
dewòcjô, -cji ‘dewocja’ 
dewòt ‘dewot’   
dewòtka ‘dewotka’   
dëchòwné cwiczenczi ‘ćwiczenia duchowne’ 
dobré ùczinczi ‘dobre uczynki’   
dogmat ‘dogmat’ 
doskònałota ‘doskonałość’  
dzéwica ‘dziewica’   

Ekùmena ‘Ekumena’   
ekùmenicznô rësznota ‘ruch ekumeniczny’  
episkòpalny kòscół ‘kościół episkopalny’  
Ewanieliô, -ii ‘Ewangelia’ 

flagelantizm, biczownictwò ‘flagelantyzm, biczownictwo’   

gdowa ‘wdowa’  

24 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 24



henoteizm ‘henoteizm’  
heòrtologiô, -ii ‘heortologia’  
heòrtonimiô, -ii ‘heortonimia’  
heretik ‘heretyk’   

islam ‘islam’ 

Jezës ‘Jezus’  
judaizm ‘judaizm’ 

kalwin ‘kalwin’   
kalwinizm ‘kalwinizm’  
kalwinka ‘kalwinka’  
katolëcczi ‘katolicki’ 
katolëcëzm ‘katolicyzm’  
katolëczka ‘katoliczka’  
katolëk ‘katolik’   
klëczenié ‘klęczenie’  
kònwersjô, -sji ‘konwersja’  
kònwertita ‘konwertyta’   
kònwertitka ‘konwertytka’  
Kòsmòs ‘Kosmos’ 
krziż ‘krzyż’ 
krziżowé / krziżewé wëprawë ‘wyprawy krzyżowe’ 
Krziżôcë ‘Krzyżacy’   
krziżowcë ‘krzyżowcy’  

laicyzacjô, -cji ‘laicyzacja’   
lewirat, -atu ‘lewirat’  
lëter ‘ewangelik, luteranin’   
lëteranizm, lëtërstwò ‘luteranizm’  
lëterka ‘ewangeliczka, luteranka’  

Mahòmet ‘Mahomet’ 
mahòmetón ‘mahometanin’  
mahòmetanizm ‘mahometanizm’ 
mahòmetónka ‘mahometanka’  
mandorla ‘mandorla’   
martirologium ‘martyrologium’   
mãczelnica, mãczenica ‘męczennica’   
mãczelnik, mãczenik ‘męczennik’  
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misje ‘misje’   
misjologiô, -ii ‘misjologia’  
misjónôrz, -arza ‘misjonarz’   
misyjny kaznodzeje ‘kaznodzieje misyjni’  
mònoteista ‘monoteista’  
mònoteizm ‘monoteizm’ 
móżeszowé wëznanié ‘wyznanie mojżeszowe’  
mùzułmón, -ana, mùzelmón, -ana ‘muzułmanin’  
mùzułmónka, mùzelmónka ‘muzułmanka’

nadprzërodzonô adopcjô, -cji ‘adopcja nadprzyrodzona’   
nakôzóné swiãta ‘święta nakazane’ 

nierëszné swiãta ‘święta nieruchome’ 
rëszné swiãta ‘święta ruchome’  

nawrôcanié, nawrócenié ‘nawracanie, nawrócenie’  
niedzela ‘niedziela’  
nimb ‘nimb’  
nôwôżniészé dobré ùczinczi: ‘przednie dobre uczynki:’   

klëczné ‘jałmużna’  
mòdlëtwa ‘modlitwa’   
pòst ‘post’   

òbjawienié ‘objawienie’  
òrder ‘order’ 
òrtodoks ‘ortodoks’ 
òrtodoksjô, -sji ‘ortodoksja’   

Pankratór, -ora ‘Pankrator’   
panteizm ‘panteizm’  
parafialné misje ‘misje parafialne’ 
Paraklet ‘Paraklet’  
pasjonôł, -ału ‘pasjonał’  
patrijarcha ‘patriarcha’  
perfekcjô, -cji ‘perfekcja’  
pòbòżné żëcé ‘życie pobożne’ 
Pòceszëcél ‘Pocieszyciel’  
pòkłón ‘pokłon’  
pòliteista ‘politeista’   
pòliteizm ‘politeizm’  
pòst ‘post’   
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jakòscowi pòst ‘jakościowy’   
jiloscowi pòst ‘ilościowy’ 

prawòsławié, prawòsławnô profesjô, wiara ‘prawosławie’  
prawòsławnô, -y ‘prawosławna, -y’  
prezbiterianizm ‘prezbiterianizm’  
profesjô, -sji ‘profesja’  
prorok ‘prorok’  
prostracjô, -cji ‘prostracja’   
prowidencjalizm ‘prowidencjalizm’  
prowidencjonalista ‘prowidencjonalista’  

rąganié ‘blużnierstwo’   
rągôcz, -acza ‘blużnierca’  
rekòlekcje ‘rekolekcje’  

dlô dzecy ‘dla dzieci’ 
dlô białków ‘dla kobiet’ 
dlô chłopów ‘dla mężczyzn’  
dlô pannów ‘dla panien’ 
dlô młodzëznë ‘młodzieżowe’  
òtemkłé ‘otwarte’  
stónowé ‘stanowe’  
szkòłowé ‘szkolne’
zamkłé ‘zamknięte’  

rekòlekcyjny bùdink ‘dom rekolekcyjny’  
rekòlektant ‘rekolektant’ 
rekòlektantka ‘rekolektantka’ 
rëba ‘ryba’  
russeliscë ‘russeliści’  
rzemiãsniczé robòtë ‘prace banauzyjne’  

staùrologiô, -ii ‘staurologia’   
Stwòrzëcél ‘Stworzyciel’  
sëmienié ‘sumienie’   
Swiôdkòwie Jehòwë, jehòwicë, pejor. kòcô wiara ‘Świadkowie Jehowy, 

jehowici’ 
swiãto ‘święto’  
Swiãtô Trójca ‘Trójca Święta’ 

teista ‘teista’  
teistka ‘teistka’   
teizm ‘teizm’  
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teòlogùmenon ‘teologumenon’  
teònomiô, -ii ‘teonomia’ 

ùmartwienié ‘umartwienie’ 
ùnita ‘unita’ 
ùnitka ‘unitka’   
Ùniversum ‘Universum’ 

wëznôwca ‘wyznawca’ 
wiérny ‘wierni’   

Zbôwca, Zbawicél ‘Zbawiciel’ 
zoòlatriô, -ii ‘zoolatria’  

żid, żëda ‘żyd ‘wyznawca mojżeszowy’  
żidka ‘żydówka’  
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ÙCHWÔLËNK NR 5/RJK/2012 Z DNIA 29.06.2012 r. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ

KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ.
4. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z BÒŻIM ÒBJAWIENIM

Uchwała Nr 5/RJK/12 z dnia 29.06.2012 r. 
w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 

4. Słownictwo związane z objawieniem Bożym

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną
z òbjawienim Bòżim:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane
z objawieniem Bożym:

agrapha ‘agrapha’
antropòpatizm ‘antropopatyzm’  
Apòkalipsa sw. Jana ‘Apokalipsa św. Jana’ 
apòkrifë, apòkrif ‘apokryfy, l. poj. apokryf’  
apòkrificzny ‘apokryficzny’

Biblëjô, -ii ‘Biblia’ 
Biblëjô paùperum ‘Biblia pauperum «Biblia ubogich»’  
Biblëjô Szimóna Bùdnégò (protestanckô) Biblia Szymona Budnego (protestancka) 
biblësta ‘biblista’  
biblëstika ‘biblistyka’
Brzeskô, Radzëwiłłowskô Biblëjô ‘Biblia brzeska, Radziwiłłowska 

(protestancka)’  

deùterokanoniczné ksãdżi ‘księgi deuterokanoniczne’ 
Dzeje Apòsztołów ‘Dzieje apostolskie’  

egzegeta ‘egzegeta’  
egzegetika ‘egzegetyka’  
egzegeza ‘egzegeza’
Ewanielëje ‚Ewangelie’  
Ewanielëjô ‘Ewangelia’   

wedle sw. Mateùsza ‘według św. Mateusza’  
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wedle sw. Marka ‘według św. Marka’  
wedle sw. Łukasza ‘według św. Łukasza’ 
wedle sw. Jana ‘według św. Jana’  

Gduńskô, kalwińskô Biblëjô ‘Biblia Gdańska, kalwińska’ 

hermeneùtika ‘hermeneutyka’  

incypit ‘incypit’
inspiracjô, -cji, natchnienié ‘inspiracja, natchnienie’ 

jinowierczi ‘innowierczy’ 

kanon Swiãtëch Pismionów ‘kanon Pisma świętego’  
katena ‘katena’
Katolëckô Biblëjô ks. J. Wujka ‘Katolicka Biblia ks. J. Wujka’ 
kòine ‘koine’  
Kòran ‘Koran’  
kònkatenacjô, -cji ‘konkatenacja’ 
kònkòrdancjô, -cji ‘konkordancja’ 
kritika tekstu ‘krytyka tekstu’ 

Lëstë Apòsztołów: ‘Listy apostolskie:’  

1) Lëst sw. Pawła do: ‘List św. Pawła do:’  

a) niechtërnëch kòscołów: ‘niektórych kościołów:’
Rzimianów ‘Rzymian’   
I Lëst do Kòrintczików ‘I List do Koryntian’   
II Lëst do Kòrintczików ‘II List do Koryntian’  
Galatczików ‘Galatów’   
Efezjanów ‘Efezjan’ 
Filëpianów ‘Filipian’ 
Kòlosanów ‘Kolosan’  
I Lëst do Tesaloniczanów ‘I List do Tesaloniczan’  
II Lëst do Tesaloniczanów ‘II List do Tesaloniczan’   
Lëst do Hebrajczików ‘List do Hebrajczyków’

b) Pastersczé Lëstë: ‘listy pasterskie:’   
I Lëst do Timòteùsza ‘I List do Tymoteusza’  
II Lëst do Timòteùsza ‘II List do Tymoteusza’  
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Lëst do Titusa ‘List do Tytusa’ 
Lëst do Filemóna ‘List do Filemona’

2) Lëstë katolëcczé: ‘Listy katolickie:’ 
Lëst sw. Jakùba Apòsztoła ‘List  św. Jakuba Apostoła’   
I Lëst sw. Piotra Apòsztoła ‘I List św. Piotra Apostoła’  
II Lëst sw. Piotra Apòsztoła ‘II List św. Piotra Apostoła’  
I Lëst sw. Jana Apòsztoła ‘I List  św. Jana Apostoła’ 
II Lëst sw. Jana Apòsztoła ‘II List  św. Jana Apostoła’  
III Lëst sw. Jana Apòsztoła ‘III  List  św. Jana Apostoła’   
Lëst sw. Judë Apòsztoła ‘List św. Judy Apostoła’ 

I. Historiczné ksãdżi ‘Księgi historyczne’  
Piãc Ksãgów Mòjżesza, Prawò (Tora) ‘Pięcioksiąg (Prawo) Mojżesza, 

Pentateuch, Prawo (Tora)’ 
Ksãga Pòczątków ‘Księga Rodzaju  (Rdz)’ 
Ksãga Wińdzeniô ‘Księga Wyjścia (Wj)’  
Kapłańskô Ksãga ‘Księga Kapłańska’  
Ksãga Lëczbów ‘Księga Liczb  (Lb)’ 
Ksãga Pòwtórzonégò Prawa ‘Księga Powtórzonego Prawa (Pwt)’  
Ksãga Jozuégò ‘Księga Jozuego (Joz)’ 
Ksãga Sãdzów ‘Księga Sędziów (Sdz)’ 
Ksãga Rut ‘Księga Rut (Rt)’  
Pierszô Ksãga Samùela ‘Pierwsza Księga Samuela  (1 Sm)’ 
Drëgô Ksãga Samùela ‘Druga Księga Samuela (2 Sm)’  
Pierszô Ksãga Królewskô ‘Pierwsza Księga Królewska (1 Krl)’  
Drëgô Ksãga Królewskô ‘Druga Księga Królewska (2 Krl)’  
Pierszô Ksãga Kroników ‘Pierwsza Księga Kronik (1 Krn)’   
Drëgô Ksãga Kroników ‘Druga Księga Kronik (2 Krn)’  
Ksãga Ezdrasza ‘Księga Ezdrasza (Ezd)’ 
Ksãga Nehemiasza ‘Księga Nehemiasza (Ne)’  
Ksãga Tobiasza ‘Księga Tobiasza  (Tb)’
Ksãga Juditë ‘Księga Judyty (Jdt)’   
Ksãga Esterë ‘Księga Estery (Est)’ 
Pierszô Ksãga Machabejskô ‘Pierwsza Księga Machabejska (1 Mch)’  
Drëgô Ksãga Machabejskô ‘Druga Księga Machabejska (2 Mch)’  

II. Didakticzné ksãdżi ‘Księgi dydaktyczne’ 
Ksãga Hioba ‘Księga Hioba (Hi)’ 
Ksãga Psalmów ‘Księga Psalmów (Ps)’ 
Ksãga Przësłowiów ‘Księga Przysłów (Prz)’   
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Ksãga Kòheleta abò Eklezjastesa ‘Księga Koheleta, czyli Eklezjastesa 
(Koh)’ 

Piesniô nad Piesniama ‘Pieśń nad Pieśniami (Pnp)’ 
Ksãga Mądroscë ‘Księga Mądrości  (Mdr)’   
Mądrosc Syracha abò Eklezjastik ‘Mądrość Syracha, czyli Eklezjastyk 

(Syr)’  

III. Ksãdżi proroków ‘Księgi prorockie’   
Ksãga Izajasza ‘Księga Izajasza (Iz)’  
Ksãga Jeremiasza ‘Księga Jeremiasza (Jr)’  
Lameńtacje ‘Lamentacje (Lm)’ 
Ksãga Barëcha ‘Księga Barucha (Ba)’  
Ksãga Ezechiela ‘Księga Ezechiela (Ez)’  
Ksãga Daniela ‘Księga Daniela’  
Ksãga Òzeasza ‘Księga Ozeasza (Oz)’  
Ksãga Joela ‘Księga Joela (Jl)’   
Ksãga Amòsa ‘Księga Amosa (Am)’  
Ksãga Abdiasza ‘Księga Abdiasza (Ab)’  
Ksãga Jónasza ‘Księga Jonasza (Jon)’  
Ksãga Micheasza ‘Księga Micheasza (Mi)’   
Ksãga Nahùma ‘Księga Nahùma (Na)’  
Ksãga Habakùka ‘Księga Habakùka (Ha)’  
Ksãga Sofòniasza ‘Księga Sofòniasza (So)’  
Ksãga Aggeùsza ‘Księga Aggeusza (Ag)’  
Ksãga Zachariasza ‘Księga Zachariasza (Za)’  
Ksãga Malachiasza ‘Księga Malachiasza (Ml)’

midrasz ‘midrasz’

Neòlatinum ‘Neolatinum’ 
nieòmilnosc ‘nieomylność’  
Nowi Testameńt, Nowé Przëmierzé ‘Nowy Testament, Nowe Przymierze’  

òpòwiedniô, słowny przekôz ‘tradycja, ustne podanie’   
òbjawienié ‘objawienie’ 

Pòznańskô Biblëjô ‘Biblia poznańska’
protokanoniczné ksãdżi ‘księgi protokanoniczne’ 

religie, wëznania Ksãdżi ‘religie, wyznania Księgi’  
réżka ‘wiersz’  
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rozdzéle ‘rozdziały’

Septuaginta (LXX) ‘Septuaginta (LXX)’   
Stôri Testament, Stôré Przimierzé ‘Stary Testament, Stare Przymierze’ 
Swiãté Pismiona ‘Pismo święte’

Talmùd ‘Talmud’  
talmùdiczny ‘talmudyczny’   
talmùdista ‘talmudysta’  
Tinieckô, Tësąclecégò Biblëjô ‘Biblia Tyniecka, Tysiąclecia’

Wùlgata ‘Wulgata’  
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ÙCHWÔLËNK NR 6/RJK/2012 Z DNIA 29.06.2012 r. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ

KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA RELIGIJNÉGÒ I ÒBËCZAJOWÉGÒ.
5. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z TRADICYJNYMA

PÒLSCZIMA ZWËKAMA I PRIWATNYMA
ÙROCZËSTOSCAMA

Uchwała Nr 6/RJK/12 z dnia 29.06.2012 r. 
w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 

5. Słownictwo związane z tradycyjnymi zwyczajami polskimi 
i uroczystościami prywatnymi

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną
z tradicyjnyma pòlsczima zwëkama i priwatnyma ùroczëstoscama:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane
z tradycyjnymi zwyczajami polskimi i uroczystościami prywatnymi:

biérzmòwinë ‘bierzmowiny’  
bòsënë ‘bosiny’  

Cerera ‘Cerera’ 

dekapitacjô, -cji ‘dekapitacja’   

Februa (łac.) ‘dzéń òczëszczeniégò’ Februa łac. ‘dzień oczyszczenia’
Flora ‘Flora, rzymska bogini kwiatów’  

gôjk - môjk ‘gaik – maik’   

mionowi dzéń ‘imieniny’  
mòra ‘zmora’

Noc Kùpałë, Sobótka ‘Noc Kupały’  
nowòsedlënë, òsedlënë ‘nowosiedliny, osiedliny’  

òpi ‘wampir’  
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òbstawinë ‘obstawiny’  
òczepinë ‘oczepiny’  
òdprowadzënë ‘odprowadziny’  
òmówinë ‘omówiny’  
òtrzãsënë ‘otrzęsiny’   

pòkładzënë ‘pokładziny’  
pòslëbinë ‘poślubiny’   
przenosënë, przeprowadzënë ‘przenosiny, przeprowadziny’  
przeprosënë ‘przeprosiny’  
przëjãcé ‘przyjęciny’

rëchcënë, chrzcënë ‘chrzciny’  
roczëzna, ùrodzënë, gebùrstag ‘urodziny’  
rzimsczé swiãto kwiatów ‘floralia’ 
rozplecënë ‘rozpleciny’  

scynanié kani ‘ścinanie kani’  
sobótka ‘sobótka’  

topienié marzannë ‘topienie marzanny’ 

wëbiéranié pszczołóm miodu ‘łaźbiny’
wënosënë ‘wynosiny’ 
wëprawinë ‘wyprawiny’   
wëprosënë ‘wyprosiny’  
wëzwòlënë ‘wyzwoliny’  
wieszczi ‘wampir’   
wniesenié ‘zamówiny’  
wnosënë ‘wnosiny’   
wrëje, rajenié ‘dziewosłębiny’   

zapijanié ‘zapoiny’  
zaproszenié ‘zaprosiny’  
zdôwanié ‘zaślubiny’ 
zmówinë ‘zmówiny’  
zrãkawinë, zarãczënë ‘zaręczyny’  
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ÙCHWÔLËNK NR 7/RJK/2012 Z DNIA 29.06.2012 r. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ

SŁOWIZNË SPARŁÃCZONY Z GRAMATICZNĄ
TERMINOLOGIĄ – FLEKSJÔ

Uchwała Nr 7/RJK/12 z dnia 29.06.2012 r. 
w sprawie stosowania słownictwa związanego z terminologią 

gramatyczną – fleksja

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną
z gramaticzną terminologią tëczącą sã fleksji:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane
z terminologią gramatyczną dotyczącą fleksji:

analogiô, -ii ‘analogia’

czas, tempus ‘czas, tempus’ 
dokònóny ‘dokonany’
niedokònóny ‘niedokonany’
przińdny, fùturum ‘przyszły, futuru
terny, prezens ‘teraźniejszy, prezens’
ùszłi, perfektum ‘przeszły, pekfektum’
zaùszłi, pluskwamperfektum ‘zaprzeszły, pluskwamperfectum’

czasnik, werbùm ‘czasownik, werbum’
defektiwny ‘defektywny’
dokònóny ‘dokonany’
iteratiwny, zwielony ‘iteratywny, wielokrotny’
jednorazowi ‘jednokrotny’
niedokònóny ‘niedokonany’
nieprzechódny ‘nieprzechodni’
nôwrotny, dosebny ‘zwrotny’
przechódny ‘przechodni’
rësznotowi ‘czynnościowy’
stanowi ‘stanowy’

dëbeltnô, dualnô lëczba ‘podwójna, dualna
dôwôcz, datiw ‘celownik, datyw’ 
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dzéle mòwë ‘części mowy’   

fleksjô, odmienniô, òtmiana ‘fleksja, odmiennia (dział gramatyki), odmiana 
(odmienianie wyrazu)’ 
analiticznô ‘analityczna’
bënowô ‘wewnętrzna’
bùtnowô ‘zewnętrzna’
czasnikòwô, werbalnô ‘werbalna’
mionowô, nominalnô ‘nominalna’
synteticznô ‘syntetyczna’

jistnik, substantiw ‘rzeczownik, substantyw’  
abstrakcyjny ‘abstrakcyjny’
defektiwny ‘defektywny’
kòlektiwny, zbiorowi ‘kolektywny, zbiorowy’
kònkretny ‘konkretny’ 
niepersonowi ‘nieosobowy’
nieżëwòtny ‘nieżywotny’
òsoblëwi ‘osobliwy’
personowi ‘osobowy’
swójsczi ‘rodzimy’
włôsny ‘własny’
zapòżëczony ‘zapożyczony’
zwëczajny, pòspòlëti ‘pospolity’

kòniugacjô, -cji ‘koniugacja’
krziknik, interiekcjô ‘wykrzyknik, interjekcja’

mionoczasnik, particypium ‘imiesłów, partycypium
znankòwnikòwi ‘przymiotnikowy’

terny aktiwny ‘współczesny czynny’
ùszłi pasywny ‘przeszły bierny’

przëczasnikòwi ‘przysłówkowy’
terny ‘współczesny’
ùprzédny ‘uprzedni’

môlnik, lokatiw ‘miejscownik, lokatyw’  
mòrfòlogiczny pòdzél jãzëków ‘morfologiczny podział językó

jãzëczi: ‘języki:’ 
aglutinacyjné ‘aglutynacyjne’
alternacyjné ‘alternacyjne’
fleksyjné ‘fleksyjne’
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mòrfòlogiô, -ii ‘morfologia’  

nazéwôcz, nominatiw ‘mianownik, nominatyw’   
nieòznacznik, infinitiw, bezòkòlëcznik ‘bezokolicznik, infinityw’  
nôrzãdzôcz, instrumental ‘narzędnik’  

ôrt, genus ‘rodzaj, genus’ 
białczi, białgłowsczi ‘żeński’
białkòpersonowi, rzeczowi ‘niemęskoosobowy, żeńskoosobowy, rzeczowy’  
chłopsczi, maskùlinum ‘męski, maskulinum’ 
chłopskòpersonowi ‘męskoosobowy’
dzecny niegwësny, ‘nijaki’

ôrtnik ‘rodzajnik’

paradigmat ‘paradygmat’
wërównanié w paradigmace ‘wyrównanie w paradygmacie’  

partikla ‘partykuła’
plurale tantum (pòj.l.), pluralia tantum (wiel.l.) ‘plurale tantum (l.poj.), 

pluralia tantum (l.mn.)’ 
pòczestnô fòrma ‘pluralis maiestatis/maiestaticus, l. mnoga godnościowa’  
pòjedinczô lëczba ‘liczba pojedyncza’
pòmiónk, pòstpòzëcjô ‘poimek, postpozycja’
przëdatné, wëpòmòżné słowò ‘słówko posiłkowe’
przëmiónk, prepòzëcjô ‘przyimek, prepozycja’
przëpôdk, kazus ‘przypadek, kazus’  

niezanôleżny ‘niezależny’
zanôleżny ‘zależny’

rodzôcz, genetiw ‘dopełniacz, genetyw’  

spòsób ‘tryb’
òbznôjmny spòsób, òbznôjmnik, indikatiw, nôdżib ‘tryb oznajmujący, 

indykatyw’
rozkazowi spòsób / nôdżib, rozkazownik, imperatiw ‘rozkazujący, 

imperatyw’
zastrzegòwi spòsób / nôdżib, zastrzegòwnik, kòniunktiw ‘przypuszczający, 

koniunktyw’
stãpiéń ‘stopień’

nôwëższi, superlatiw ‘stopień najwyższy, superlatyw’
równy, pòzytiw ‘równy, pozytyw’  
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wëższi, kómparatiw ‘wyższy, komparatyw’
stãpniowanié ‘stopniowanie’

nieregùlarné, supletiwné ‘nieregularne, supletywne’
òpisowné ‘opisowe’
regùlarné ‘regularne’  

stãpniowanié przëczasników ‘stopniowanie przysłówków’
stãpniowanié znankòwników ‘stopniowanie przymiotników’ 
syngùlare tantum, syngùlaria tantum ‘singulare tantum (l. poj.), singularia 

tantum (l. mn.)’  

ùstôw ‘strona (czasowników)’
aktiwny, dzejny, aktiwùm ‘strona czynna’
nôwrotny, dosebny, medium ‘strona zwrotna, medium’ 
pasywny, nasebny ùstôw, pasywum ‘strona bierna, pasywùm’

wiąznik, kòniunkcjô, -cji ‘spójnik, koniunkcja’ 
wielnik, lëczebnik, numerus ‘liczebnik, numerus’

główny ‘główny’
pòdzélowi ‘podziałowy’
pòrządkòwi ‘porządkowy’
ùłómkòwi ‘ułamkowy’

wielnô lëczba ‘liczba mnoga’
winowôcz, akùzatiw ‘biernik, akuzatyw’  

zamiono, pronomen ‘zaimek, pronomen’
dosebné, pôsesywné ‘dzierżawczy, posesywny’
jistnikòwé ‘rzeczowny, rzeczownikowy’
lëczbòwnikòwé, wielnikòwé ‘liczebny’
nôwrotné, dosebné ‘zwrotny’
personowé ‘osobowy’
pëtajné ‘pytajny, pytający’
przëczasnikòwé ‘przysłowny, przysłówkowy’
wskazëjącé, pòkazowné ‘wskazujący’
znankòwnikòwé ‘przymiotny, przymiotnikowy’

znankownik, adiektiw ‘przymiotnik, adiektyw’  
jakòscowi ‘jakościowy’
òdjistnikòwi ‘odrzeczownikowy, relacyjny’
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ÙCHWÔLËNK NR 8/RJK/2012 Z DNIA 04.10.2012 r. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ

SŁOWIZNË SPARŁÃCZONY Z GRAMATICZNĄ
TERMINOLOGIĄ – SKŁADNIÔ

Uchwała Nr 8/RJK/12 z dnia 04.10.2012 r. 
w sprawie stosowania słownictwa związanego z terminologią 

gramatyczną – składnia

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną
z gramaticzną terminologią tëczącą sã składni:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo związane
z terminologią gramatyczną dotyczącą składni:

dodôwkòwé wëznaczniczi: ‘dodatkowe wyznaczniki:’
czerëjącé ‘skierowujące’
krzikôcze ‘wołacze’
nawlékającé ‘nawiązujące’

drëgòréżné dzéle zdaniô: ‘drugorzędne części zdania:’
dopełnienié, òbiekt: ‘dopełnienie:’

blëższé ‘bliższe’
dalszé ‘dalsze’
dôwôczowé, datiwòwé ‘celownikowe’
nôrzãdzôczowé, instrumentalowé ‘narzędnikowe’
orzékającé ‘orzekające’
rodzôczowé, genetiwòwé ‘dopełniaczowe’
pòmòcnégò faktora ‘czynnika pomocniczego’
przëmiónkòwé ‘przyimkowe’
przërównëjącé ‘porównawcze’
towarzësznégò faktora ‘czynnika towarzyszącego’
winowôczowé, akùzatiwòwé ‘biernikowe’

przëdôwk, atribùt: ‘przydawka, atrybut:’
charakterizëjący ‘charakteryzująca’
dofùlowùjący ‘dopełniająca’
jistnikòwi ‘rzeczowna’
leżnotowi‘okolicznościowa’ 
mionoczasnikòwi ‘imiesłowowa’
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nieprzënôleżnotowi, nieprzënôleżny ‘niewłaściwościowa’
òrzékający ‘orzekająca’
òsoblëwi ‘osobliwa’
przëmiónkòwi ‘przyimkowa’
przënôleżnotowi, przënôleżny ‘przynależnościowa, właściwościowa’
rodzôczowi ‘dopełniaczowa’
subiektowi ‘podmiotowa’
wëapartniający ‘wyodrębniająca’
wielotny ‘ilościowa’
znankòwnikòwi ‘przymiotna’

towarzësznik, òkòlëcznik ‘okolicznik:’
akcesorijny ‘akcesoryjny’
célu ‘celu’
czasu ‘czasu’
jistnikòwi ‘rzeczowny’
môlu ‘miejsca’
òrãdzë ‘względu’
òsoblëwi ‘osobliwy’
ôrtu ‘sposobu’
przëczasnikòwi ‘przysłowny’
przëczënë ‘przyczyny’
przëzwòleniô ‘przyzwolenia’
skùtkù ‘skutku’
stãpnia i miarë ‘stopnia i miary’
zastrzedżi ‘warunku’

dzélëk zdaniô ‘składnik’

główné dzéle zdaniô: ‘główne części zdania:’
łącznik ‘łącznik’
òrzeczenié, predikat ‘orzeczenie:’

czasnikòwé ‘czasownikowe’
mionowé ‘imienne’

pòdmiot, subiekt ‘podmiot:’
domëslny, ùkrëti ‘domyślny, ukryty’
gramaticzny ‘gramatyczny’
logiczny ‘logiczny’
logiczno-gramaticzny ‘logiczno-gramatyczny’

mòwa: ‘mowa:’
niezanôleżnô ‘niezależna’
zanôleżnô ‘zależna’
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nôstãpnik ‘następnik’

òbznôjmienié ‘oznajmienie’
òrzecznik ‘orzecznik’

periód, periodu ‘okres, period’
pòprzédnik ‘poprzednik’
przestawiony szëk słów ‘szyk przestawny’

równowôżnik zdaniô: ‘równoważnik zdania:’
mionoczasnikòwi równoważnik zdaniô ‘imiesłowowy równoważnik zdania’

słowa bùten zdaniô: ‘wyrazy poza zdaniem:’
krziknik ‘wykrzyknik’
wòłôcz, wòkatiw, krzikôcz ‘wołacz’

stosënk midzë dzélëkama zdaniô: ‘stosunek między składnikami zdania:’
niewespółrzãdny: związk ‘niewspółrzędny: związek’

główny, òrzékający ‘główny, orzekający’
związczi òkréslającé, pòbòczné: ‘związki określające, poboczne:’
przënôleżnotë ‘przynależności’
rządu ‘rządu’
zgòdë ‘zgody’

wespółrzãdny: réga ‘współrzędny: szereg’

ùsôdzba zdaniów, syntaksa ‘składnia, syntaksa’

wëpòwiedzenié ‘wypowiedzenie’
ùłómkòwé ‘ułamkowe’

wërażenié: ‘wyrażenie:’
przërównëjącé ‘porównawcze’
przëmiónkòwé ‘przyimkowe’

wskôzywôcze sparłãczeniô ‘wskaźniki zespolenia:’
wiązniczi ‘spójniki’

zamiona ‘zaimki’
zdanié: ‘zdanie:’

bezwiąznikòwé ‘bezspójnikowe’
dofùlowùjącé ‘uzupełniające’
dopełnieniowé, dofùlowaniowé ‘dopełnieniowe’
klamrowé ‘nawiasowe’
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krziknikòwé ‘wykrzyknikowe’
nadczidniãté ‘wtrącone’
nadréżné ‘nadrzędne’
òbznôjmiającé ‘oznajmujące’
òrãdzë ‘względu’
òrãdzowé, zamiónkòwé ‘względne, zaimkowe’
òrzecznikòwé ‘orzecznikowe’
pëtajné ‘pytające’
pòjedinczé (zdanié): ‘pojedyncze (zdanie):’

nierozwité ‘nierozwinięte’
rozwité ‘rozwinięte’
rozkazëjącé ‘rozkazujące’
wiąznikòwé ‘spójnikowe’

przëdôwkòwé ‘przydawkowe’
rozwijającé, rozwijowé ‘rozwijające’
subiektowé, pòdmiotowé ‘podmiotowe’
towarzësznikòwé: ‘okolicznikowe:’

czasu ‘czasu’
môlu ‘miejsca’
przëczënë ‘przyczyny’
przëzwòleniô ‘przyzwolenia’
ôrtu ‘sposobu’
skùtkù ‘skutku’
stãpnia i miarë ‘stopnia i miary’
zastrzedżi ‘warunku’
wiąznikòwé ‘spójnikowe’

wielerazowò złożoné ‘wielokrotnie złożone’
złożoné ‘złożone’

dwarazowò, trzërazowò, sztërërazowò złożoné ‘dwukrotnie złożone, 
trzykrotnie, czterokrotnie’

pòdréżné ‘podrzędne’
wespółréżné: ‘współrzędne:’

parłãczné, łączné ‘łączne’
procëmstawné ‘przeciwstawne’
rozparłãczné ‘rozłączne’
włączné ‘włączne’
wëszłoscowé, wënikòwé ‘wynikowe’
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ÙCHWÔLËNK NR 9/RJK/2012 Z DNIA 04.10.2012 r. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ JOTACJI 

W KASZËBSCZIM JÃZËKÙ

Uchwała Nr 8/RJK/12 z dnia 04.10.2012 r. 
w sprawie stosowania jotacji w języku kaszubskim

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné rozstrzëgnienié w sprawie
jotacji w kaszëbsczim jãzëkù:
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące rozwiązanie w sprawie jotacji 
w języku kaszubskim:

1. Jotujemy nagłosowe i - w wyrazach rodzimych.
2. Nie jotujemy spójnika „i”.
3. Nie jotujemy nagłosowego i - w wyrazach zapożyczonych.
4. Nie jotujemy także wyrazów pochodnych od wymienionych w punkcie 3. połą -

czonych z różnymi przedrostkami, np. zidiocëc, zainicjowac, doinwestowac.
5. Nie jotujemy z zasady nazw własnych (rodzimych, a zwłaszcza obcych, np. Italiô,

Izrael).
6. Dopuszcza się przypadki jotowania przed a, e, np. Jadóm, Jewa, janiółk.
7. Jotujemy wewnątrz wyrazów:

a) w czasownikach pochodnych od rzeczowników typu môj : majic,  gôj : gajic,
rój : rojic, gnój : gnojic, też rajic ‘swatać’, i to w całym paradygmacie, a wiec
np. gajisz, gaji, gajimë, gajita, zagajił, zagajimë;

b) w połączeniach niesystemowych jak rozmajiti, rozmajce, rozmajitosc, dwaji,
Ùkrajina (por. polskie kraina, ale choronim ‘nazwa krainy geograficznej’
Krajna).     
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KASZËBSCZÉ LËDOWÉ, LI TUR GICZNÉ 
I LËTE RACCZÉ PÒZWË (SWIÃTÓW) 

BÒŻI MAT CZI

Édwôrd Bréza 

I. 

K aszëbsczé lëdowé pòzwë swiãtów Bòżi Mat czi pòdôł zbiérno ks. B. Sëchta
w „Słow ni ku gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej ”, t. III, Wrocłôw 1969,

s. 58–59 (s. v. Mat ka Bòskô) i tej -sej w al fa be ticz nym pòrządkù w apartnëch to mach:

(Mat ka Bo ska) Ad wen to wa, kasz. (Mat ka Bòskô) Ad wen towô: ad went, lit. Nie -
po ka la ne go Po czę cia NMPanny, kasz. Nie ska lónégò Pòczãcégò NMPannë, łac. Con -
cep tio nis Im ma cu la tae B. M. V. 8 XII Sych I 2, III 58., prôwdë ògło szo ny jakò do g-
mat przez pa pie ża Piu sa IX 8 XII 1854 r. bùllą In ef fa bi lis Deus ‘Niewërze kłi Bóg’.
EK XIII 1166-1185.

(Mat ka Bo ska) Ja go do wa, kasz. (Mat ka Bòskô) Jagòdowô: czas zbiéra niô ja gód,
lit. Mat czi Bòsczi Szkaplérzny 16 VII Sych III 58, kasz. (Mat ka Bòskô) Szkaplérznô,
łac. B. M. V. de Mon te Car me lo. Pòdług tra di cji Mat ka Bòżô tu, na gó rze Kar mel
w 1257 r. òfia ro wa ła sw. Szimòno wi Stockòwi, pòdwëższémù (ge ne ralnémù òjcu, to
je ge ne ra ło wi) kar me li tów szkaplérz (od łac. sca pu la rium: sca pu lae ‘ło pat czi, plecë,
chrzept’), wspòmnió ny swiãti stôł sã apòsztołã tegò nôbòżéństwa. Chùdzy na Kar -
me lu sw. Ber told ùmôlo wôł pier szich pùstel ni ków, chtërny delë pòczątk kar me li tóm.
W IX w. przed Chr. na gó rze Kar mel pro rok Eliôsz biôtkòwôł sã ò kùlt Jah we (béł
to wej môl kùltu Ba ala) i stąd ka – pòdług tra di cji – miôł bëc wzãti do nie ba. Kar mel
pò hebr. to ‘gôj, sôd’, bò do dzysô przëcygô òkò ca ło rocz ny ma ze lo ny ma ga ja ma
z bòkad no scą pi niów. Zwãkòwò szlachòwny kar me lek pòchòdzy z franc. ca ra mel,
a to ze strzédno łacëznowégò can na mel la ‘cëkrowô strzëna’.

(Mat ka Bo ska) Kwia to wa, kasz. (Mat ka Bòskô) Kwia towô: kwiatë, lit. Mat czi
Bòsczi Kró le wi Pòlsczi, (Mat czi Bòsczi) Kró le wi Pòlsczi, łac. B. M. V. Re gi nae Po -
lo niae 3 V, zdrzë (Mat ka Bo ska) Ma jo wa.

(Mat ka Bo ska) Ma jo wa, przër. (Mat ka Bo ska) Kwia to wa, kasz. (Mat ka Bòskô)
Ma jewô: môj. Pa tro nalné swiãto Pòlsczi, jak wie le jinëch pań stwów: Etio pii, Wãgrów,
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Fran cji, Pòrtu ga lii, Ba wa rii. Tegò dnia przëbôczi wómë slëbòwa nia, jaczé zło -
żił 1 IV 1656 r. pòlsczi król Jón Kadz miérz w lwòwsczi ka te drze przed cëdo wnym
òbrazã Mat czi Bòsczi Ła ska wi, a pó zni z ca łą asy stą wëbrôł sã do kòsco ła òjców je -
zu itów i tam òb czas nôbòżéństwa òdprôwiónégò przez pa pie sczégò nun cju sza Vi -
do niégò pro klamòwôł NMPannã Kró le wą Pòlsczi Kòrunë; nen pa pie sczi nun cjusz
dodôł do Lo re tań sczi li ta nii we zwa nié: Kró lewò pòlsczi Kòrunë, mòdlë sã za na ma,
chtërno ze szłi biskùpòwie i se na to ro wie pòwtórzëlë z wiôldżim en tu zjazmã. Na to
we zwa nié w Lo re tań sczi li ta nii w Pòlsce dôł zgòdã pa piéż Pius X de kretã z 29 XI
1908 r., a na swiãto w lwòwsczi die ce zji. Pius XI w 1923 r. na prosbã pòlsczich
biskùpów roz szerz wił swiãto na ca łą Pòlskã w dniu 3 V, to je na dzéń ùchwôle niô
Kònsti tu cji 3 Ma ja. Do swiãta nawléka ją ja sno gór sczé slëbòwa nia, wëpòwie dzóné
w mio no pòlsczégò nôro du przez kard. S. Wësziń sczégò, a terôcza sno bùdëjącô sã
swiãtni ca Bòżi Òpatrz noscë w War sza wie.

(Mat ka Bo ska) Roz twor na, kasz. (Mat ka Bòskô) Stróm na/Roz twórnô/ Strómnô/
Stru mian na/ Stru miannô/ Strëmiannô/ Sztromnô, lit. Zwia sto wa nié NMPannie, łac.
An nun tia tio nis B. M. V. 25 III: roz twie rac, strëmian ny ‘mar co wy’ <: strëmiéń ‘stru -
mień’ Sych V 191. B. Grab ka (Ję zyk Pol ski (JPXXXV, 2005, s. 53, da li BG) pòdôwô
z pòlsczich gwa rów téż: Otwor nej: otwie rać (kasz. òtmëkac), Oży wia ją cej: oży -
wiać (kasz. òżëwiac), Za grzew nej: za grze wać (kasz. za grze wac); Ża bicz nej: ża by
(kasz. żabë) i Wio sen nej: wio sna (kasz. zymk). Wie le z tëch pòzwów tłó ma czi cy -
tat pòdó ny przez Sych III 58: Na Roz twór ną ze mia sã roz twiérô i wëlôża ją z ni
robôczi, a ża bóm i żni jóm òdmi ka ją sã pësczi za rosłé òb zëmã, bùdzą sã pszczołë
w kòszkach i wrôca ją bòcónë. Do dac mòżna, że to bicé wòdë w strëgach, zdrzó d-
łach i gó rach òsta ło ùdo ka znioné téż w jinëch jãzëkach, jak np. w aniel sczim spring
‘skôkac’ (przër. niem. sprin gen ‘skôkac’) to ‘zdrzó dło’ i ‘czas, czedë za czi na ją bic
zdrzó dła, a tej ‘zymk’. Swiãto Zwia sto wa niô pòwsta ło mést w Szpa nii; tam wej òd
kùńca VII w. je òbchòdzëlë. Chwilã zwia sto wa niô przëbôczi wa ją so wiérny w mòd -
lëtwie An ge lus Do mi ni nun tia vit Ma riae... „Aniół Pań sczi zwia stowôł Pan nie Ma -
ri ji’, òdmôwió ny pòspól no (òd Ja na Paw ła II) z pa pieżã; ze scenë zwia sto wa niô
wëszczérzôł sã Vol ta ire, na tchnie nim sta ła sã òna dlô malôrzów. Ka tolëcë, prawòsław -
ny i ùnicë òddôwa ją Bògù tczã za wëbra nié dzéwicë Ma ri ji na Matkã Swòjégò Sëna,
sa mą Ma rijã za da nié zgòdë („niech mie sã stó nie pòdług Twòjégò sło wa”, fiat mi -
hi se cun dum ver bum tu um) na bòskò-lëdzką matczëznã; sta ła sã wej Mat ką Bòga -
-Czło wie ka, chtëren to ti tel gr. The otó kos, łac. De ipa ra abò De ige ne trix/Ge ni trix,
niem. Mut ter Got tes, an. Our La dy, pòlsczé Bo gu ro dzi ca (dôwni téż Bo ga ro dzi ca,
Bo go ro dzi ca) przëznôł Ji efe sczi so bór w 431 r.

(Mat ka Bo ska) Siew na, kasz. (Mat ka Bòskô) Séwnô: séw, lit. Na ro dze niô
NMPannë 8 IX, Na ro dze niégò NMPannë, przër. Sych V 7, łac. Na ti vi ta tis B. M. V.
Pòdług przekòna niô lëdu: W ten dzéń Mat ka Bòskô chòdzy pò pòlu i błogòsła wi 
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ti ma, co ju za selë z infòrma cją, że na wet ka ewa nie licë, ja czi òdrzëcy wa ją kùlt
swiãtëch, za czi nelë séw 8 IX. Swiãto òbchòdzëlë ju w V w. w Je ro zolëmie, w VII w.
na ca łim Wschòdze i w Rzi mie. Nie jed ny parłãczą z na ro dze nim NMPannë chłop -
sczé mio no Na ta lis i biał głow sczé Na ta lia.

(Mat ka Bo ska) Wę gor na/ Wę go rzo wa, lit. Mat czi Bòsczi Ró żań co wi, kasz. (Mat -
ka Bòskô) Ró żań co wa 7 X, kasz. Wãgòrnô/Wãgòrzowô Sych VI 62: wãgòrz.
Pòcząt czi ró żań ca przëpi sywô sã ju sw. Do mi nikòwi, rów nak w dzys dnio wi fòrmie
stwòrził gò bł. Alan de la Ro che (1428–1475), do mi ni kón. Pò dobëcym nad Tërka -
ma pòd Le pan to w 1571 r. pa piéż Grze górz XIII rok pó zni ùsta no wił to swiãto dlô
ca łégò Kòsco ła pòd pòzwą Mat czi Bòsczi Dobëtny, òbchòdzoné w dniu hewòtné-
gò dobëcô, to je 7 X. Pòcząt ków ró żań ca szukô sã w prze tłó ma czo nym na łacëznã
w IX w. him nie Wschòdnégò Kòsco ła, ja czi wëchwôliwô dzéwictwò i matczëznã
Ma ri ji, spiéwó nym sto jącë Aka ti sce (gr. Akáthi stos od kathízō ‘sedzã’ z przékùją -
cym (a pri va ti vum) a- (przër. ka te dra ‘môl se dze niô’), z czegò cer kewné aka fist).
W strzédnëch wie kach ró żańc béł zwó ny „Psał terzã Ma ri ji” (Psal te rium Be atae Ma -
riae), bò òd môwielë gò ti, co nie znelë łacëznë („Chto ni mòże spie wac, niech gôdô
ró żańc” – òbòwią zy wa takô re gla; ser tum, -i ‘krut ka (kwia tów)’, przër. rów nian ka
w pòstãpnym zéwisz czu; co ro na ‘wińc’, ro sa rium ‘wińc ró żów’, z czegò dzys dniowé
òkre sle nia kòrun ka i ró żańc (zùni wer bi zo wóné òd spòdlégò: wińc z ró żów), pò nie -
mieckù Ro sen kranz ‘wińc ró żów’ (KIS IV 148-150), pò szpańskù i i talskù ro sa rio,
pò anielskù ro sa ry.

(Mat ka Bo ska) Ziel na, kasz. (Mat ka Bòskô) Zélnô: zelé, lit. Wniebòwzãcé
NMPannë, łac. As sump tio nis B. M. V. 15 VIII, zdrzë (Mat ka Bo ska) Żniw na, kasz.
(Mat ka Bòskô) Żniwnô: żni wa. BG (l. c.) pòdôwô jesz z pòlsczich gwa rów Za śnię -
tej i Rów nian ko wej. Ta òstatnô pòzwa pòchòdzy òd jist ni ka rów nian ka ‘krut ka
z zelégò i zbòżów’: rów niać ‘wërównëwac, ro bic rów nym’ (brze dżi ti krut czi), przër.
łac. ser tum, -i ‘krut ka, wi nuszk’ pòd zéwiszczã (Mat ka Bo ska) Wę gor na. Pòzwa Za -
śnię tej nawlékô do cha rak te ru dôwnégò swiãta i wiarë w kùńc ze msczégò żëcô
NMPannë: w pierwòsznym Kòsce le, co òsta ło do dzysô w prawòsła wim (pò ruskù
to swiãto nazéwô sã Uspiéni je Prie swia tój Bo go róďicy) wierzëlë w za sniãcé Bòżi Mat -
czi, co pòzéwelë pò greckù koímēsis ‘za sniãcé’ òd ko imáō ‘spiã’ (z czegò dzys dniowé
żargònowé pòlsczé ki mać ‘pòsëpiac’ i kim ka ‘noc, a tej czas, w chtërnym sã spi’); pò
łacëznie ten stón béł pòzéwó ny do rmi tio, -onis ‘za sniãcé’, wierzëlë rów nak, że
NMPanna òsta wzãtô do nie ba z całã i dëszą. Prôwdã ò wniebòwzãcym ògło sył jakò
do gmat pa piéż Pius XII w 1950 r. bùllą Mu ni fi cen tis si mus Deus ‘Nôszczërszi Bóg’
z dnia 1 XI 1950 r.; jiné pòzwë tegò swiãta: łacëznowé: Trans i tus: trans i tus ‘przeń -
dze nié (z wi dzewnégò swia ta do nie ba)’; it. Na ta le òd na ta le ‘na ro dze nié (dlô nie -
ba)’; gr. Metásta sis: metásta sis m. jin. 1. ‘przeń dze nié’, a tej słowò pa sowné do łac.
Trans i tus’, 2. ‘òdéńdze nié, skòn’.
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Szpòrtoblëwie (Mat ka Bo ska) Pie nięż na ‘dzéń wëpłatë’, kasz. Mat ka Bòskô Pie -
niãżnô.

II. 

Li tur giczné òglowòpòlsczé i kaszëbsczé pòzwë (swiãtów) Bòżi Mat czi

Czy sto ści NMPanny 3. nie dze la ru ja na J 409, p. 33, kasz. Czëstoscë NMPannë,
łac. Pu ri ta tis B. M. V. Nawlékô do we zwa niô z Lo re tań sczi li ta nii (Ma ter) pu ris si -
ma ‘Matkò niepòka lónô’, a żlë ji dze ò zam kłosc téż do pòstãpnégò Ma ter ca stis si -
ma ‘Matkò nôczëstszô’ da to wónëch òd cza sów strzédnëch wie ków. Bòżi Mat ce
słëchô ti tel Dzéwi ca, pò hebr. Al ma (przër. Iz 7,2: Hewò Pan na pòcznie), ba ro czãsto
z dodôwkã wied no, a tej gr. Aeí Parthénos, łac. Sem per Vir go, niem. Im mer Jung -
frau, an. Ver gin for Ever, cer kewné Pri sno Die wa. Do gmat o dzéwic twie NMPannë
ògło sył pa piéż sw. Môrcën I (649–653) w 649 r.

Imie nia Ma ryi WZ 17/ Imie nia NMP 12 IX J 408, p 28, kasz. Mio na Ma ri ji/
MionaNMPannë. Òd swiãta Mio na Ma ri ji, pò łacëznie No mi nis B. M. V., òb chò -
dzonégò 12 IX nôprzód ka w Szpa nii w XVI w. Pò dobëtny pòbi twie pòlsczégò kró la
Ja na III So bie sczégò nad Tërka ma pòd Widnã w 1683 r. pa piéż bł. In no cen ti XI
rozszérzwił je na Aùstriã, Niemcë i Pòlskã. Król wej jak no przédny wód ca zdrëszonëch
aùstriac czich, ba war sczich i pòlsczich wòjsków szedł na biôtkã w Bòżé mio no: stra -
we stowôł rzeklënã Ce za ra: Ve ni, vi di, vi ci ‘jem przëbéł, ùzdrzôł, dobéł’ na Ve ni, vi di
et Deus vi cit ‘jem przëbéł, ùzdrzôł, a Bóg dobéł’ i Mat czi Bòga -Czło wie ka. 

Ma cie rzyń stwa NMPanny 11 X J 408, łac. Ma ter ni ta tis B. M. V, kasz. Ma ce rziń -
stwa NMPannë. Swiãto to wpro wa dzył Pius XI w 1931 r. dlô ùtcze niô 1500-ny
roczëznë efe sczégò sobòru, rów no cza sno ro biącë ze swòjich strzód ków re no wacjã
Kòsco ła Mat czi Bòsczi Wiãkszi w Rzi mie, to je ti tla jed ny z nôrëchlészich
i nôbëlniészich swiãtni ców, wësta wionëch na tczã NMPannë – Mat czi Chri stu sa Bòga -
-Czło wie ka, hewòtno (pò i talskù) San ta Ma ria Mag gio re ‘Nôsw. Ma ri ja Wiãkszô’.
Je to ba zy li ka wësta wionô przez pa pie ża Syk stu sa III (432–440) na dôwny Eskwi liń -
sczi Grzëpie (mons Esqu ili nus) jakò wo tum za bëlno skùńczo ny efe sczi so bór (431 r.),
gdze òstôł ògło szo ny do gmat ò bòsczim ma ce rziń stwie Ma ri ji i przëznó ny NMPannie
ti tel (gr.) The otó kos, pò łacëznie De ipa ra, téż De ige ne trix abò De oge ne trix, to je pòl.
Bo go ro dzi ca, też Bo ga ro dzi ca i Bo gu ro dzi ca (ten slédny wa riant przedërchôł do dzys),
w prawòsła wim Bo go róďica. Przër. (Mat ka Bo ska) Śnież na.

Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej 26 VIII, kasz. Mat czi Bòsczi Czãstochòwsczi,
łac. B. M. V. Cla ro mon ta na òd Jasnô Gó ra, pò łacëznie Cla rus Mons (chòc mia łobë
bëc w pòrządkù Mons Cla rus) ‘NMPannë Ja sno gór sczi’. Òbrôz Mat czi Bòsczi spro -
wa dzył na Ja sną Górã ksążã Wła disłôw Òpòlczik w 1382 r. Pòlsczi nôród òd wieków
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parłãcził ti tel Mat czi Bòsczi Kró le wi Pòlsczi pra wie z tim òbrazã i Ja sną Gó rą
w Czãstochòwie. W 1683 r. paùli no wie do stelë zgòdã òd Apòsztol sczi Stolëcë na
òbchòdze nié swiãta „Prze nie se nié òbra zu na Ja sną Górã”. Pa piéż sw. Pius X pòzwò -
lił 13 V 1904 r. na prosbã paùli nów i kùjawskò-ka li sczégò biskùpa (Czãstochòwa
słëcha ła wnen czas ti die ce zji) òbchòdzëc swiãto Mat czi Bòsczi Czãstochòwsczi w ca -
łi die ce zji. Kùresz ce pa piéż Pius XI de kretã z dnia 23 XII 1931 r. rozszérzwił swiãto
na ca łą Pòlskã. Òd 1969 r. Pòlôsze òbchòdzą ten dzéń jakò pa tro nalné swiãto.

Mat ki Bo skiej Do brej Ra dy 26 IV J 408, łac. De Bo no Con si lio, kasz. Mat czi Bòsczi
Do bri Radë, òd 1727 r.; w r. 1779 przesëniãté na 26 IV, ti tla włą czonégò przez pa -
pie ża Léòna XIII w 1903 r. do Lo re tań sczi li ta nii: Matkò do bri radë, łac. Ma ter Bo -
ni Con si lii KIS IV 133.

(Mat ka Bo ska) Grom nicz na, dzys Òfia ro wa niô Pań sczégò 2 II, kasz. (Mat ka
Bòskô) Gro micznô,‘(swiãto) Òczëszcze niô NMPannë’ òbchòdzoné pòd tą pòzwą
przed refòrmą li tur gii i dzys 2 II, dzysd nia nazéwóné Òfia ro wa nié Pań sczé, w Pòlsce
zwóné Mat ki Bo skiej Grom nicz nej, dôwni na Wschòdze Hi pa pan te, czegò tłó ma -
cze nim je cer kewné swiãto Srie tie ni je Go spod nie ‘Spòtka nié Pań sczé’, òbchòdzoné
2 abò 15 II, na Zôpa dze (fe stum) Oc cur sus ‘(swiãto) Spòtka niów’, jakò że w je ro zo -
lim sczi swiãtnicë pòtkelë sã NMPanna, sw. Jó zef i môłi Jezës, òfia ro wó ny w swiãtnicë,
ze starëszkã Sy me ònã i pro ro ki nią An ną; jinô pòzwa to pò greckù Hē Hēortē tōn
Lampadōn, pò łacëznie (fe stum) Lu mi na rium ‘(swiãto) Wi dów’, bò pòdług słów Sy -
me òna Chri stus bãdze „Widã na òswiéce nié pòga nów”, Lu men ad re ve la tio nem gen -
tium (Łk 2,25-32), pó zni Gro mi ca, Gro mi ce. Pò łacëznie hewòtné swiãto nazéwa ło
sã (fe stum) Pu ri fi ca tio nis B. M. V., w co dnio wi gôdce B. M. V. Pu ri fi ca ta. Ksãżóm,
li tur gi stóm i służ bie wôłtôrza znóné je słowò pùri fi katérz ‘rãczniczk do wëcéra niô
czelëcha’ (z łac. pu ri fi ca to rium, -ii). 

Mat ki Bo skiej Kró lo wej Po ko ju 9 VII J 408, p. 18, łac. Re gi nae Pa cis, kasz. Mat -
czi Bòsczi Kró le wi Mi ru. We zwa nié z Lo re tań sczi li ta nii Re gi na pa cis, wpro wa -
dzoné przez pa pie ża Be ne dik ta XV z mëslą ò chùtczim skùńcze nim I swia to wi wòjnë.

Mat ki Bo skiej Kró lo wej Świa ta, łac. B. M. V. Re gi nae J 408 (Mat czi Bòsczi) Kró -
le wi Swia ta. Ùsta no wił pa piéż Pius XII w 1955 r. i òbchòdzoné 31 V, w no wim li -
tur gicz nym kalãdôrzu 22 VIII.

Mat ki Bo skiej Ła ska wej 9 VI, łac. B. M. V. de Gra tia J 408, p. 13 Mat czi Bòsczi
Ła ska wi.

Mat ki Bo żej Mi ło sier dzia J 408, p. 11, łac. B. M. V. de Mi se ri cor dia, kasz. Mat-
czi Bòsczi Mi ło serdzégò. Wôrt przëbôczëc, że Mat ka Bòskô Òstro bramskô òsta ła
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na zwónô Mat ką Mi ło serdzô w kòru na cyj nym ak ce w 1927 r., w chtërnëch to
ùroczëznach wzął téż ùdzél marszôłk J. Pił sud sczi KIS IV 144. Przër. téż an tifònã
Sa lve Re gi na ‘Witôj, Kró lewò’, gdze m. jin. Ma ter Mi se ri cor diae ‘Mat ka Mi ło ser -
dzô’ KIS IV 144.

Mat ki Bo żej Nie usta ją cej Po mo cy 16 VI J 408 (pòdług KIS IV 143 27 VII), p. 14,
kasz. Mat czi Bòsczi Bezùstónkòwi Pòmòcë, łac. De Per pe tuo Suc cur su B. M. V. Kùlt
sparłãczo ny z òbrazã bi zan tiń sczégò pòchòdzënkù, przechòwi wó nym w Rzi mie przez
aùgùstia nów, pó zni re demp to ri stów, ò czim wiãcy w KIS IV 142-143.

(Mat ka Bo ska) Po ciesz na 20 VI abò pò sw. Agùsti nie’ (28 VIII), kasz. (Mat ka
Bòskô) Pòcesznô (ù Sych ni ma), łac. B. M. V. de Con so la tio ne J 208. W pòlsczi wer -
sji mòdlëtwë „Pod Two ją obro nę” mòdlimë sã m. jin.: „O Pa ni na sza, Orę dow nicz -
ko na sza, Po cie szy ciel ko na sza”, łac. Con so la trix no stra (ni ma tegò frag men tu
w łacëzno wi wer sji „Sub tu um pra esi dium”), a w Lo re tań sczi lë ta nii wzéwómë Mat -
czi Bòsczi Pòceszëcel czi ùji sconëch (Con so la trix af flic to rum), ti tla wpro wa dzonégò
mést za pònti fi ka tu sw. Grégòra Wiôldżégò (590–604), czedë to za cëdo wną in ter -
wen cją NMPannë, jak wie rzelë, skùńczëła sã w Rzi mie chëra (Kùtnik 186–188).
Òsoblëwą tczã mô òbrôz Mat czi Bòsczi Pòceszëcel czi Ùji sconëch w òpac twie Frut -
tu aria pòd Tu rinã (òd XIII w.) i w Luk sembùrgù, gdze w 1678 r. Matkã Bòską Pòce -
sze niô ògłosëlë pa tron ką kra ju; téż w Pòlsce je wie le môlëznów z kòru no wó nym
òbrazã Mat czi Bòsczi Pòce sze niô: Szamòtułë, Le wi czin, Sokôl, Le żajsk, Wrocłôw,
No wi Sącz, na Kaszëbach we Wie lu i jiné (KIS IV 146-147). (Dëch Swiãti je téż na -
szim Pòceszëcelã, to je Pa ra kletã z łac. Pa rac ly tus abò Pa rac li tus, co z gr. paráklētos
abò pa raklētōr ‘za staw nik, wspòmóż ca’, ‘adwòkat’, ‘we zwó ny na pòmòc’, przër. 
i tal sczé Spi ri to Con so la to re ‘Dëch Swiãti Pòceszëcél’. Chcemë do dac, że w ka to -
lëcczi teòlo gii gôdô sã ò dëchòwim pòce sze nim (con so la tio spi ri tu alis), nôtërnym
pòce sze nim (con so la tio na tu ra lis) i ò dëchòwi òbzëbłoscë (de so la tio). 

Mat ka Bo ża Szka plerz na 16 VII WZ 15/Mat ka Bo ska z Gó ry Kar mel, kasz. (Mat -
ka Bòskô) Szkaplérznô/ Mat ka Bòżô z Górë Kar mel. Pòzwa pòchòdzy òd swiãta
Mat czi Bòsczi z Górë Kar mel, pò łacëznie (fe stum) Be atae Ma riae Vir gi nis de Mon -
te Car me lo, zwónégò kòl nas swiãtã Mat czi Bòsczi Szkaplérzny, òbchòdzonégò jakò
wspòmink téż w no wim litur gicz nym kalãdôrzu 16 VII (w Pòlsce òbòwiązkòwé, me -
mo ria ob li ga to ria, w jinëch kra jach nadòbòwiązkòwé, me mo ria non ob li ga to ria),
dôwni (òd 1726 r. pòdług de cy zji pa pie ża Be ne dik ta XIII òbòwiązkòwé w ca łim
Kòsce le), zdrzë WZ 15. Pòdług tra di cji Mat ka Bòżô tu, na gó rze Kar mel w 1257 r.
òfia ro wa ła sw. Szimòno wi Stockòwi, pòdwëższémù (ge ne ralnémù òjcu, to je ge -
nerało wi) kar me li tów szkaplérz (od łac. sca pu la rium: sca pu lae ‘ło pat czi, plecë,
chrzept’), wspòmnió ny swiãti stôł sã apòsztołã tegò nôbòżeń stwa. Chùdzy na Kar -
me lu sw. Ber told ùmôlo wôł pier szich pùstel ni ków, chtërny delë pòczątk kar me li tóm.
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W IX w. przed Chr. na gó rze Kar mel pro rok Eliôsz biôtkòwôł sã ò kùlt Jah we (béł
to wej môl kùltu Ba ala) i stąd ka – pòdług tra di cji – miôł bëc wzãti do nie ba. Kar mel
pò hebr. to ‘gôj, sad’, bò do dzysô przëcygô òkò ca ło rocz ny ma ze lo ny ma ga ja ma
z bòkad no scą pi niów. Zwãkòwò szlachòwny kar me lek pòchòdzy z franc. ca ra mel,
a to z strzédno łacëznowégò can na mel la ‘cëkrowô strzëna’.

(Mat ka Bo ska) Śnież na 5 VIII WZ 15, łac. B. M. V. ad Ni ves, kasz. (Mat ka Bòskô)
Sniegòwô. Pò niem. Mut ter Got tes, an. Mo ther of God, co le ma ło Our La dy ‘Na-
szô Pa ni’. Ti tel Mat czi Bòsczi Sniegòwi, pò łacëznie B. M. V., to je Be ata Ma ria
Vir go ‘NMPanna’ ad Ni ves òd ni vis, -is ‘sniég’, z czegò it. ne ve. Ti tel wzął sã stąd -
ka, że pòdług chrzescëjań sczi tra di cji (le gendë) sa ma Mat ka Bòskô wëbra ła so 
ten plac na swiãtnicã przez to, że 5 VIII, czedë w Rzi mie je nôwiãkszô hëc, na
Eskwi liń sczi Grzëpie pòja wił sã sniég. Pa miątkã kònse kra cji kòsco ła zaczãlë
òbchòdzëc òd XIV w. w Rzi mie, pa piéż sw. Pius V rozszérzwił jã w 1568 r. na ca łi
Kòscół, dzys je to dowòlny wpòmink (WZ 15, KIS IV 151). Przër. Ma cie rzyń stwa 
NMPanny.

Mat ki Bo skiej Uciecz ki Grzesz nych 13 VIII J 408, łac. B. M. V. Re fu gii Pec ca to -
rum, kasz. Mat czi Bòsczi Ùcecz czi Grzésznëch. Ti tel nawlékô do 6 gar dów ùcecz -
czi ù Żëdów, do môla azy lu ù Gre ków (gr. ásy lon z przékùją cym a - od syláō ‘rabùjã,
rabczã’) i chrzescëjó nów: kòscołë, kaplëce, smãtôrze. Ta czim môlã ùcecz czi je Bóg
i Jegò Mat ka, stąd ka òd nie pa miãtnëch cza sów w Lo re tań sczi li ta nii we zwa nié Re -
fu gium Pec ca to rum ‘Ùceczkò [za staw ni co] grzésznëch’ od re fu gio, -ire, re fu gi, re -
fu gi tum ‘ùcékóm’.

Mat ki Bo skiej z Lo ur des 11 II J 407 (Mat ka Bo ska Lurdz ka), łac. Ap pa ri tio nis
B. M. V.. kasz. Mat czi Bòsczi z Lo ur des. W Lo ur des òd 11 gro micz ni ka 1858 r. Mat -
ka Bòżô ùka zy wa ła sã sw. Ber na de ce So ubi ro us, na pa miątkã tëch òbja wie niów pa -
piéż Léón XIII w 1890 r. ùsta no wił swiãto na 11 II – Mat czi Bòsczi z Lo ur des, pò
łacëznie (fe stum) Ap pa ri tio nis Im ma cu la tae B. M. V., chtërno sw. Pius X rozkòscérził
w ca łim Kòsce le, dzysd nia je to dowòlny wspòmink (WZ 14).

NMPanny, Gwiaz dy (No wej) Ewan ge li za cji wpro wa dzoné przez Ja na Paw ła II,
kasz. NMPannë, Gwiôzdë (No wi) Ewan ge li za cji. Te le wizjô Trwam pòda ła dnia
20 VI 2012 r. w „In for ma cjach Dnia” ò gòdz. 8.15 òb wie czór, że biskùp òrdi na riusz
to ruń sczi die ce zji Andrzéj Su sczi pòswiãcył wãgło wi kam w Tor niu pòd swiãtnicã
Mat czi Bòsczi, Gwiôzdë (No wi) Ewan ge li za cji i bł. Ja na Paw ła.

NMPanny, Mat ki Do bre go Pa ste rza 3 IX J 409, p. 26, kasz. NMPannë, Mat czi
Dobrégò Pa stu rza, łac. B. M. V. Pa sto ris Di vi ni Ma tris. Ti tel nawlékô do Chri stu -
so wi przëpòwiôstczi ò do brim pa stu rzu (J 10,11-21).
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NMPanny, Mat ki Ko ścio ła, łac. B. M. V. Ma tris Ec le siae, kasz. NMPannë, Mat -
czi Kòsco ła, wpro wa dzoné na prosbã biskùpów Pòlsczi przez pa pie ża Paw ła VI na
zakùńcze nié III se sji II Sobòru Wa ti kań sczégò 21 XI 1964 r.

NMPanny od Wy ku pu Nie wol ni ków 24 IX J 409, p. 29, kasz. NMPannë òd Wëkùpù
Niewòlni ków, łac. B. M. V. de Mer ce de. Pòzwa pòszła òd swiãta NMPannë, zwónégò
pò łacëznie (fe stum) de Mer ce de Cap ti vo rum, pò kaszëbskù Mat czi Bòsczi òd Wëkùpù
(Wëzwòle niô) Niewòlni ków (Pòjmań czi ków), òd pòzwë tegò swiãta pòwsta ło szpań -
sczé mio no Mer ce des, chtërno bédëjã prze jim nąc do Pòlsczi jakò Mer ce da.

(Mat ka Bo ska) Ró żań co wa 7 X, łac. Sa cra tis si mi Ro sa rii B. M. V., kasz. (Mat ka
Bòskô) Ró żań cowô, lëdowò (Mat ka Bòskô) Wãgòrnô/ Wãgòrzowô. Swiãto Mat -
czi Bòsczi Ró żań co wi, pò łacëznie (fe stum) Sa cra tis si mi Ro sa rii B. M. V. (w co -
dnio wi gôdce Be ata Ma ria Vir go Ro sa ria), òbchòdzoné je (téż w no wim li tur gicz -
nym kalãdôrzu) 7 X; ùsta no wił je w 1572 r. pa piéż Grze górz XIII na pa miątkã dobëcô
nad Tërka ma, jaczé mia ło plac pòd Le pan to dnia 7 X 1571 r. Mòdlëtwa ró żań co wą
przëpi sywô sã sw. Do mi nikòwi, hi sto ricz no ró żań cowé nôbòżéństwò ùgruń towôł
w terôcza sny fòrmie bł. Alan de la Ro che, chtëren żił w la tach 1428–1475 (WZ 17).
Pòcząt ków ró żań ca szukô sã w prze tłó ma czo nym na łacëznã w IX w. hym nie
Wschòdnégò Kòsco ła, ja czi wëchwôliwô dzéwczyństwò i matczëznã Ma ri ji, spiéwó -
nym sto jącë Aka ti sce (gr. Akáthi stos od kathízō ‘sedzã’ z przékùją cym (a pri va ti -
vum) a- (przër. ka te dra ‘môl se dze niô’), z czegò cer kewné aka fist). W strzédnëch wie -
kach ró żańc béł zwó ny „Psał terzã Ma ri ji” (Psal te rium Be atae Ma riae), bò òdmôwielë
gò ti, co nie znelë łacëznë („Chto ni mòże spiewac, niech gôdô ró żańc” – takô re gla
òbòwią zy wa; ser tum, -i ‘krut ka (kwia tów)’, przër. rów nian ka w pòstãpnym zéwisz -
czu; co ro na ‘wińc’, ro sa rium ‘wińc ró żów’, z czegò dzys dniowé òkre sle nia kòrun -
ka i ró żańc (zu ni wer bi zo wóné òd spòdlégò: wińc z ró żów), pò nie mieckù Ro sen -
kranz ‘wińc ró żów’ (KIS IV 148-150), pò szpańskù i i talskù ro sa rio, pò anielskù ro -
sa ry. Przër. wëżi pòd zéwiszczã (Mat ka Bo ska) Ziel na

Na wie dze nia NMPanny 31 V WZ 15, dôwni 2 VII, łac. Vi si ta tio nis B. M. V. J 408,
p. 17, kasz. Na wie dze niégò NMPannë, pò refòrmie li tur gicznégò kalãdôrza 31 V.
Nôprzód swiãto bëło òbchòdzoné na Wschòdze, na Zôpôdze wpro wadzëlë je frãcëszka -
no wie w 1263 r., w ca łim Kòsce le przëjim nął je Ba zy lej sczi So bór (1441 r.). Ò na wie -
dze nim sw. Elż biétë przez NMPannã czëtómë w Ewa nie lii pòdług sw. Łu ka sza
(Łk 1, 39-45). Chcemë do dac, że do na wie dze niô NMPannë nawlékelë sw. Frãcëszk
Sa le zy i sw. Jo an na Frãcëszka de Chan tal (ùm. 1641), zakłôda jącë zôkón wi zyt ków
(łac. Or do de Vi si ta tio ne B. M. V.).

Ob ja wie nia NMPanny (w pòsta cji swiãtëch me da li ków) 27 XI J 409, p. 37, łac. Ma -
ni fe sta tio nis B. M. V. a Sa cro Nu mi sma te, kasz. Òbja wie niégò NMPannë. Cëdo wny
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Me da lik, pòswiãco ny NMPannie Niepòka ló ny, òbja wio ny òstôł przez Niã św. Ka -
tarzënie La bo uré (1806–1876) i za ji sta rą òstôł wëbi ti 30 VI 1832 r. w Pa ri żu, sze -
rzi zdrzë Z. Pa łubskô, EK XII 379-381.

Oczysz cze nia NMPanny 2 II, łac. Pu ri fi ca tio nis B. M. V., kasz. Òczëszcze niégò
NMPannë, przër. Mat ki Bo skiej Grom nicz nej, dzys Òfia ro wa niô Pań sczégò.

Ofia ro wa nia NMPanny w Świą ty ni 21 XI WZ 17, 727, łac. Pra esen ta tio nis B. M. V.,
kasz. Òfia ro wa niégò NMPannë. Swiãto òbchòdzoné tegò dnia w Je ro zolëmie ju
w VI w. Cesôrz Ju sti nian (527–565) pòd tim we zwa nim wësta wił w Je ro zolëmie
bëlną swiãtnicã. Swiãto òbchòdzëlë na Wschòdze òd VI w. 21 XI, na Zôpa dze òd
strzédnëch wie ków tegò dnia (J 409), z roz ma ji ti ma dze ja ma swiãta (ò chtërnëch
WZ 17–18), dzys (òd 1969 r.) w Pòlsce je to òbòwiązkòwi wspòmink z no wą in ter -
pre ta cją (dôwni béł to wspòmink swiãtni co wi służbë w Je ro zolëmie Ma ri ji jakò dzec -
ka). W Cer kwi je to jed no z 12 nôwiãkszich swiãtów, òbchòdzoné jakò Wwie diéni -
je wo Chram Prie swia tój Bo go ró di cy 21 XI abò 4 XII.  

Opie ki NMPanny II nie dze la lësto pad ni ka J 409, p. 35, kasz. Òpie czi NMPannë,
łac. Pa tro ci nii B. M. V. (w prawòsła wim Po krow’ Prie swia toj Bo ga ro di cy). Swiãto
mòże nawlékac do ma rij ny mòdlëtwë „Pòd Twòjã òbronã”, pò łacëznie „Sub tu um
pra esi dium”, jakò że łacëznowé pra esi dium to przede wszëtczim ‘pòmòc, òbro na,
zastôwk’, ù ka tolëków téż ‘Bòżô òpie ka’ (J 533), a pa tro ci nium to téż ‘òbro na, sta -
ra’, ‘za staw nictwò, wsta wie nié sã’, téż ‘kòscelné swiãto òpie czi’, òkróm òbgôdi -
wónégò téż Pa tro ci nium S. Jo se phi ‘swiãto òpie czi sw. Jó ze fa, òbchòdzoné dôwni
w strzodã drëdżégò ti dze nia pò Ja strach’ (J 485). W òno ma sticz ny lëte ra tu rze pa -
tro ci nium to ‘we zwa nié kòsco ła, pa tron kòsco ła’. Ka tolëcczé swiãto Òpie czi
NMPannë mòże òdpòwia dac cer kewnémù swiãtu Po krów Prie swia tój Bo go ró di cy
‘(swiãto) Òpie czi Bòżi Mat czi’, òbchòdzonémù w Cer kwi 1 abò 14 X. Je to téż ‘ôrt
ikònë Bò żi Mat czi”, chtërna przedstôwiô Bòżą Matkã w òkrãżim anio łów, jak roz -
wijô przëkrëcé nad lëdza ma i mòdli sã ò mir. Vas III 305 wëprowôdzô pòzwã òd
krow: kryt’ ‘dak, ùstrze cha’, ‘dak nad gło wą, do dóm’, ‘zastôwk’ i infòrmùje, że
swiã to wpro wadzëła Cer kew w XII w. na pa miątkã òca le niô Kònstan ti nopòla òd sa -
ra ce nów w pòło wie X wiekù. Ùre ta nié przëpi sywô sã cëdo wny in ter wen cji Bòżi
Mat czi. Pòdług lëdowëch przekòna niów do bri to dzéń na zdënk: pri szeł po krow
diew  kam go ło wy kryť, przër. kasz. Jic pòd hùwã ‘że nic sã’, gdze rów nak hùwa to
‘czôpk że nia łi biał czi’.

Po ko ry NMPanny 17 VII J 208, p. 20, łac. Hu mi li ta tis B. M. V., kasz. Pòkò-
rë NMPannë, Nôswiãtszô Mat ka wej w chwilë zwia sto wa niô rze kła: „Hewò jô 
słu żebnô Pańskô”, łac. Ec ce an cil la Do mi ni, chtërne to sło wa wëpòwiôdómë
w Mòdlëtwie „Aniół Pań sczi”, a w aka ti sce „Ma gni fi cat”: „Wezdrzôł na ùni że nié

54 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 54



swòji Słu żeb ny”, łac. Re spe xit hu mi li ta tem an cil lae su ae (Łk 1,38; 48). Je téż biał -
głow sczé klôsztorné mio no Hu mi li tas i Hu mi lia na, a wôrt do dac, że łacëzno wi jist -
nik hu mi li tas pòchòdzy òd znankòwni ka hu mi lis, ja czi wëprowôdzómë òd jist ni ka
hu mus, -i ‘ze mia’, tej etimòlo gicz no je to ‘schi lo ny w stronã ze mi’. Przër. do tegò
wer set z aka de micczégò him nu: Post iu cun dam iu ven tu tem, post mo le stam se nec -
tu tem nos ha be bit hu mus ‘Pò lub czi mło doscë, pò zgrzëbia łi sta roscë, we znie naju
ze mia’. 

Prze nie sie nia Świę te go Dom ku Lo re tań skie go 10 XII, J 409, p. 39 łac. Trans la -
tio nis Al mae Do mus Lau re ta nae B. M. V., kasz. Prze nie se niégò Dómkù Lo re tań -
sczégò. Swiãto òbchòdzoné dôwni òd 1632 r. 10 XII. Pòdług chrzescëjań sczi tra di -
cji dómk Nôswiãtszi Fa mi lii z Na za re tu (razã z cëdo wnym òbrazã Bòsczi Mat czi),
zwó ny pò i talskù San ta Ca sa z łac. Sanc ta Ca sa prze nio słi òstôł do Lo re to (òkrãg
Pi ce num pòd Ankòną) w 1204 r. z Trsa tu w Dal ma cji (Kùtnik 22–23).

Wsta wien nic twa NMPanny nie dze la òb czas òktawë Wszëtczich Swiãtëch, łac. De
Suf fra gio B. M. V. J 409, p. 34, kasz. Pòstrzédnic twa NMPannë. Ò za staw nic twie,
pòstrzédnic twie NMPannë i swiãtëch czãsto gôdô re li gijnô lëte ra tu ra i mòdlëtwë,
czãsto je nazéwóné przëczënie nim sã (wie le ra zy przëczënia nim sã), pò łacëznie in -
ter ces sio, w mòdlëtewnëch we zwa niach in ter ce de (w pòj. l.) ‘przëczëni sã’ abò in -
ter ce di te ‘przëczëni ta sã’ (we wiel ny l.), pòwtôrzóné w lë ta nijnëch we zwa niach.
SJP VII 50 òbja sniwô dôwné przëczënic sã jakò ‘wsta wic sã za kògùm, pòprosëc 
ò co dlô kògò, prze mó wić za kim do kògò’, a jist nik przëczëna ‘wsta wien nictwò, za -
staw nictwò’, przër. np. ze spiéwë „Ser decznô Matkò”: „Twòja Gò wied no ùjim nie
przëczëna”. Łacëzno wi jist nik suf fra gium mô wie le znaczënków, spòdleczné to ‘we -
lo wa nié’, a w kòscel ny łacëznie téż ‘za staw nictwò, wsta wie nié sã, przëczënie nié sã’
z wëra że nim per mo dum suf fra gii ‘za pòmòcą prosbë, przez wsta wie nié sã’, we wiel -
ny l. suf fra gia to téż ‘dobré ùczin czi’ (J 657).

Za ślu bin NMPanny (chcemë do dac sw. Jó zefòwi) 23 I J 407, łac. De spon sa tio nis
BMV, kasz. Slëbinë NMPannë, przër. łac. spon sa ‘naòżenô’, téż spon sa Chri sti
‘òblu bie ni ca Chri stu sa’, chtërną bëła przédno NMPanna, wëbrónô na matkã Bòga -
-Czło wie ka, a chce òstac kòżdô zôkònni ca. Słowò znóné kòżdémù dok to ro wi, chtëren
skłôdôł slëbòwa nié i aka de micczé przërze cze nié, że bãdze szukôł le no prôwdë
w fòrmùle: Spon deo ac pol li ce or ‘Òbie cy wóm i przësy góm’. W li tur gii mszô sw. za
naòżenëch i nowòżeń ców nazéwô sã pò łacëznie mis sa pro spon so et spon sa.

III

Lëte racczé pòzwë (czãsto przez lëte ra tów ùżi wóné) Mat czi Bòżi. Tu nalézą sã nié
le no òkre sle nia stwòrzoné przez ùtwór ców, ale téż znóné i ùżëté przez nich.
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Bar ni ca ‘Bro niącô’ Bar ni cą mdzë na szą JT, „Kaszëbskô Kró lewô” s. 111; Bar ni co
lëdztwa EPr, „Ma tinkò cëdnô” s. 129; EPr w prze kła dze „Ser decz na Mat ko” tłó ma -
czi „Opie kun ko lu dzi” jakò Bar ni cą jes Pa ni DWP 93. JT w Sło wa rzu na obroń cę
wprowôdzô rów no znaczënã bar nim, co – pòdług mie – nie je ùdałé, bò za pe la ti wi -
zo wóné mio no Bar nim; mógłbë to bëc bar niec.

Biał ka JW., „Pa tron ka Rëbôków”: Ji dze Kòbiéta Biał ka Nënka JP 50. Przër. pòlsczé
pa sowné słowò Nie wia sta, ùżëté przez samégò Jezësa na wie se lim w Ga li lej sczi Ka -
nie (J2,4) i òb czas swòji mãczi na krzi żu (J 19,26), i przez sw. Paw ła w Lësce do
Ga la tów (4,4): „Czedë rów nak przëszła peł niô cza su, zesłôł Bóg swòjégò Sëna, zro -
dzonégò z niastë”. 

Chwasz czińskô Pa ni (ti tel i re fren) K. Jastrzãbsczi, DWP 77.

Gbùrka Kaszëbskô, S. Bar te lik, „Swió nowskô Pa ni” DWP 97. Mùszimë to chëba
roz miec jakò ‘Pa ni, łac. Do mi na’: ti tel Pa ni je ùżi wó ny do NMPannë w bezùstôwnëch
mòdlëtwach i tpzw. strze listëch ak tach, łac. ia cu la to ria, niem. Stoss ge be te.

Gwiôzda Pòrénôszkù: Gwiôzda pòrénôszkù, czëstô jak lëlijô HH 131, „Swió nowskô
Ma don na”. Mòże bëc tłó ma cze nim (òdbi cym) pòlsczi spiéwë „Gwiaz do za ran na,
ślicz na ju trzen ko”, co je prze ło że nim łac. Stel la ma tu ti na. Przër. zéwisz cza Pòréni -
ca i Witrz ni ca.

Kaszëbskô Kró lewô, Bòżi, snôżi kwiat! (ti tel i in ci pit) JT 111; Kaszëbskô Kró lewô
EPr,” Ma tinkò cëdnô” s. 129; Kaszëbskô Kró lewô HH, „Swió nowskô Ma don na”
s. 131. W kòscelnëch ùroczëznach Kaszëbów czãsto do wielnëch we zwa niów Kró -
lewò, dodôwómë téż Kró lewò Kaszëbów. Przër. zéwisz cze Kró lewô Ka szub.

Kaszëbskô Ma don na FG, Sdd (ty tuł i 1. stro fa) 15: Ce Ma don ną na ją Kaszëbską
czest nimë z na ją ze mią wszëtką. Ti tel Ma don na jesmë przejãlë z i tal sczégò, a kùńc
kùńców z łac. mea Do mi na ‘mòja Pa ni’. 

Kaszëbskô Nënka: Kaszëbskô Nënkò (3 razë re fren) MB 132.

Kaszëbskô Ro dzyn Kró lewô (ti tel) EPr 80 DWP 80. Przër. sank tu arium Kró le wi
Ro dzyn kòl par. Trójcë Swiãti w Kòscérznie.

Kòbiéta JW., „Pa tron ka Rëbôków”: Ji dze Kòbiéta Biał ka Nënka JP 50. Przër. zéwisz -
cze Biał ka.

Kòscerskô Pa ni zdrzë. Pa ni Kòscerskô i Kaszëbskô Ro dzyn Kró lewô (ti tel) EPr 80
DWP 80. 
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Kró lewô Ka szub (ù aùto rów: Kaszëb) D. Bùszta, EG, „Przez Ce bie, Matkò”
DWP 91.

Kró lewò Na szi Kaszëbsczi Ze mi – in ci pit wiérztë „Pa ni Swôrzewskô” MB,
PLM 26. 

Kró lewô Mòrza MB, „Swôrzewskô na sza Pa ni” 132; Gdze mie nazéwa ją Mòrza
Kró le wą BS „Kòlãda”, s. 144; Mòrza Kró lewò MB, „Pa ni Swôrzewskô” PLM 26.
Kró lewô Swia ta EPr, „ Ma tinkò cëdnô” s. 129.

Lipùskô Pa ni, też Pa ni Lipùskô, pòso bi ca tëch słów je fakùlta tiwnô téż w jinëch
tegò ôrtu pòzwach; wëchôdô òna z kaszëbsczégò szëkù: przëdôwk + òkre sli wó ny jist -
nik i pòlsczégò jist nik + przëdôwk. Znajã z môlo wi tra di cji wpro wa dzo ny przez ks.
Z. Ju trzenkã-Trze bia tow sczégò, pòwòjnowégò długò fùngùjącégò lëpùsczégò pro -
bòszcza.

Ma don na: Chwasz czińskô Pa ni, na sza Ma don no K. Jastrzãbsczi DWP 77. Przër.
Swió nowskô Ma don na i Kaszëbskô Ma don na.

Ma jewé (ti tel i I stro fa) AN, MW 200 to wôrtnô òpi sa niô ùjist nikòwionô (sub stan -
ti wi zo wónô) pòzwa nôbòżéństwa. Przër. czerw co we, kasz. czer wiń cowé nôbòżéństwò
do Nôsw. Ser ca Pa na Jezësa’ i rzôdczé paź dzier ni ko we, kasz. ru ja nowé ‘ró żań cowé
nôbòżéństwo, òdprôwióné w ru ja nie’.

Ma ri ja; Glo ri ja, Glo ri ja pa stu rze spiéwa ją, Jó zef i Ma ri ja wdzãczno przëwtôrza ją.
H H, „Kòlãda na Gòdē”, s. 146; Ma ri ja LR 146; Zdro was Ma ri jo niech roz brzmiéwô
wszãdze HH, Chcej że, Ma ri jo, (przëp 1) za na ma sta nąc. EPr, „Ma tinkò cëdnô”,
s. 129; Ma ri ja Za staw ni ca EG, pa ra fra za „Bądź po chwa lon na wie ki”, s. 143. Przër.
Za staw ni ca. Nôswiãtszô Ma ri ja, ra ju pëszny brzôd! JT 111, Kaszëbskô Kró lewô, JT
s. 111; Chcej że, Ma ri jo, za na ma sta nąc EPr, Ma tinkò cëdnô” s. 129; Të bądz nóm
ce szbą, Ma ri jo AN 130; Zdro was Ma ri ja niech roz brzniéwô wszãdze HH, „Swió -
nowskô Ma don na”, s. 131; Swiãtô Ma ri jo JL 133 (ti tel i in ci pitë 4 stro fów); Jó zef,
Ma ri ja wdzãczno przëwtôrza ją HH, „Kòlãda na Gòdë” 146; Ce Ma don ną na ją
Kaszëbską czest nimë z na ją ze mią wszëtką, Ma ri ja FG, „Kaszëbskô Ma don na”,
Sdd 15; Dôj nóm znąd ka niesc do chëczë czësté ser ca, swiãté zwëczi, Ma ri ja FG,
Sdd 15; Wia ter szosôł na wie twiach lëstë ze schłé ju wer no mòdłóm do Ma ri je
– kòrónë – Ma ri je Swió now sczi, Nie bie sczi Brómë, w ra ju Ma ri je… Wëbaw, Ma -
ri ja, z żôrot notë dëcha lud wiérny To bie JR, „W świę to”, Sdd 20; Ma ri ja niech
spiéwô LR, „Nad mo rzem (Kaszëbskô kòlãda)”, Sdd 47; Spiéwôjta, spiéwôjta pie -
sniã Pa nu swémù w Be tle jem z Ma ri ji dzys na ro dzo némù KD, „Kòlãda swôrzewskô”
Sdd 61; Pòwitôjmë Dzeckò Bòżé i Ma rijã Przënôswiãtszą (re fren 3 razë ùżëti) KD,
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„Za witôł nóm dzéń ła ska wi” Sdd 63; I Ma ri ji téż wznie sem naj pie sniã re do sną KD,
jw.; Jó zef z Nôswiātszą Ma ri ją zdrzą Jezëska òczka w kùmkù, jak spią AN, „Cëchô
noc” Sdd 65; z Ma ri ją, z Jó ze fem chce ma trzëmac straż LR, „Na Gòdë znad wòdë”
Sdd 79; Ma ri ja Gò tu li LR, „Dze cątkò sã nóm na rodzëło, Sdd 64; Dlô Jó ze fa nio są
krëpë, dlô Ma ri ji nu dle LR, „Spiéwta ptôszczi” Sdd 80; Do Ma ri ji ë Je zu ska mërgô
Jó zef stôri LR, „Spiéwta, ptôszczi” Sdd 80; Je zus Chri stus na ro dzo ny z Ma ri ji AP,
„Nad sta jen ką” Sdd 86; Ma ri ja tim wszëtczim smùco no sro dze JC, „Swôrzewskô le -
gen da”Sdd 121; Wic Ma ri ja zëmné òpùszczëła mòrzé JC, „Swôrzewskô le gen da”
Sdd 121; Òdpùst ma rij ny w Swôrze wie JC, „W Swôrze wie na òdpùsce” Sdd 122; Ce -
szi (kar no zwònów) te stronë i sła wi Ma rijã tam że. Ma ri ja Swiãtô i Niepòka lónô:
D. Bùszta EG, „Przez Ce bie, Matkò” DWP 91; Zwónë bi ją: Witôj, Ma ri jo! AN, „Kóm -
pa nijô” (2 razë) MW 201; Swiãtô Ma ri ja JL 133; Swiãtô Ma ri jo mòdlë sã za na -
ma! D. Bùszta, EG, „Przez Ce bie, Matkò” DWP 91.

Ma ri ja Swió nowskô: Ma ri je Swió now sczi JR, „W świę to” Sdd 20. Pò kaszëbskù le -
pi bë sã słëcha ło Swió nowskô Ma ri ja, nie widzã téż, bë przëczëną bëłë rit miczné
i pro zo diczné pòzdrzat czi.

Ma ri ja Pa nien ka FG, „Witôjże, Jezë, naj Pa nie”: Co sã dzys ro dzysz na sa nie z Ma -
ri ji Pa nien czi s. 122.

Ma ri ja Za staw ni ca EG, „Chwa ła Wóm” s. 143.‘Ma ry ja Orę dow nicz ka’, prawòsł.
Po krow’, łac. in ter ce de re ‘wstôwiac sã za kims, za sta wiac, pòstrzédniczëc, w re li gij -
nym jãzëkù przëczëniac sã, pòchòdny jist nik chłop sczégò ôrtu to in ter ces sor, -oris,
in ter ces sio, -onis ‘wsta wien nictwò, za staw nictwò, pòstrzédnictwò’, biał głow sczi
fòrmë ni ma. Przër. Za staw ni ca i wëżi Po śred nic twa NMPanny.

Ma teń ka LR, Z pie snią do Ce bie ji dze ma Ma teńkò PM 5 (ti tel zbierkù i òstatnô stro -
fa, ramòwô kònstrukcjô).

Matëchna Bòżô: Ò Ma tuch nie snij LR, „Bi bi, bi bi” s. 145; Matëchno Bòżô
K. Jastrzãbsczi, „Chwasz czińskô Pa ni” (ti tel i re fren), DWP 77. 

Ma tin ka: Ma tinkò, Të w ser cu na je tro sczi no sysz HH, „Swió nowskô Ma don na” 131;
Ò par miéń ła sczi Ma tin czi z nie ba JW., „Ma tin ka Sëna zrodzëła JT, „Bi bi, bi bi”
Sdd 66; Ma tinkò kòchanô D. Bùszta, EG, „Przez Ce bie, Matkò” DWP 91; Ma tin ka
cëdnô EPr (ti tel) 129; Ma tinkò naja HH, „Swió nowskô Ma don na”131; Ò par miéń
ła sczi Ma tin czi z nie ba JW, „Tczëwôrtnô Matkò” s. 134; Ma tinkò Swiãtô, mdzë
pòchwôlonô Z. Joskòwsczi, DWP 87; Wéj Ma tin ka SB. 

Ma tin ka Bòżô AN 130 (ti tel).
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Ma tin ka Kaszëbów: Wej rowskô Pa ni, Ma tin ka Kaszëbów M. Se lin DWP 102.

Ma tin ka Swió nowskô D. Bùszta, EG, „Przez Ce bie, Matkò” DWP 91. Pòlsczi szëk
gwës dlô rimù: mi nie kòżdô tro ska.

Ma tin ka Swiãtô (re fren) K. Jastrzãbsczi, „Chwasz czińskô Pa ni” DWP 77.

Ma tin ka Bòlesnô: Ma ter Do lo ro sa BS 117, Ma tin ka cëdnô EPr 129.

Ma tin ka Naja HH, „Swió nowskô Ma don na” 131.

Ma tin ka z Nie ba JW., „Tczëwôrtnô Matkò: ò par miéń ła sczi Ma tin czi z nie ba 134.

Mat ka: Swió nowskô Ma don na, Matkò wszëtczich lëdzy (in ci pit) HH 131;
Tczëwôrtnô Matkò (ti tel i in ci pit) JW 134; Matkò ser decznô HH, „Swió nowskô Ma -
don na”, s. 131; „Mat ka z cer pie niô òmglałô I. Cz „Hewò skònôł na krzi żu Bóg”,
s. 135; Òte mknij, Matkò, jesz rôz swòje ser ce HH, „Swió nowskô Ma don na” 131
Matkò, Të z na ma wied no do ma bãdzë tam że; Prze żegnôj, Matkò, w mio no Bòsczé
EPr, „Niebnô dro ga” 132; Mat ka ła sczi Bòżi, przër. taczé we zwa nié z Lo re tań sczi
li ta nii, pò łacëznie Ma ter di vi nae gra tiae JL, „Swiãtô Ma ri jo JL 133: Matkò Chri -
stu sowô, „Swiãtô Ma ri jo” JL 133; Matkò mòji nôdze je… jidã wcąg… ma ją cy
matczëné że gna nié (ti tel i zakùńcze nié) JW., Sdd 11, ramòwô kònstrukcjô: tim sa -
mim kùńczi, czim za czął; Witôjże nóm w swôrzew sczim kòsce le, dze sã przed Twą
Mat ką cëdów dza lo wie le KD, „Kòlãda swôrzewskô” Sdd 61; Të, Matkò, w biédze
nas tu nie òsta wisz D. Bùszta, EG, ”Przez Ce bie, Matkò” DWP 91; ò Matkò ser -
decznô z wiôlgą nôdze ją ji dzemë sta tecz no D. Bùszta, EG, „Przez Ce bie, Matkò”
DWP 91; Przez Ce bie, Matkò, Pón Bóg cëda sprôwiô DWP 91.

Mat ka Bòskô ma lo wanô na szkle /Mat ka Bòskô Szklanô (ti tel): Mat ka Bòskô ma -
lo wanô na szkle JW., „Przed Mat ką Bòską Szkla ną” JP 48.

Mat ka Bòżô, ti tel „Matkò Bòżô” (ti tel i in ci pit) JL 130; Matkò Bòżô, pro wadzë nas,
BB „Brzãczka” DWP 76.

Mat ka Swió nowskô: Matkò Swió nowskô, bróń òde złégò EPr, „Ma tinkò cëdnô” 129.

Mat ka Bòlesnô BS 117.

Mat ka Bòżô JL 130.

Mat ka Chri stu sowô JL 133.
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Mat ka Ła sczi Bòżi JL 133, przër. lëta nijné we zwa nié „Matkò Bòżi ła sczi”, łac. Ma -
ter di vi nae gra tiae. 

Mat ka ser decznô HH 131, Ser decznô Mat ka EPr (tłóm.).

Mat ka Swió nowskô EPr 129.

Mat ka wszëtczich lëdzy HH 131.

Ma tuch na zdrzë Matëchno Bòżô.

Mëma: W da le czim Be tle je mie ùro dzył sã Knôpiczk, a Jegò Biédnô Mëma ni mia -
ła pra wie nick AN, „W Be tle je mie” MW 182. Notérëje Sych III 70 w zna cze nim
‘mat ka’ i piesz czotl. ‘do biał czi’.

Mëmka: Przëtul że, Mëmkò, najã dëszã nãdzną HH, „Swió nowskô Ma don na” 131;
Probòszcz pòbòżny z probòstwa w kòmeż ce bë przëszedł Cã a Twą Mëmkã bez felë
pòczãtą éro wac AB, „Kaszëbskô pie sniô gòdowô”, Sdd 56.

Mio no: W na szim Swôrze wie lud pro sti, lud swiãti czcył wied no Ji (Ma ri ji) Mio no
w pòlu i w bôce JC, „Swôrzewskô le gen da” Sdd 121. Temù pòjãcu je pa sowné swiãto
Mio na Ma ri ji, pò łacëznie No mi nis B. M. V., w co dnio wi gôdce B. M. V. No mi na ta,
òbchòdzoné 12 IX nôprzód ka w Szpa nii w XVI w. 

Mòrskô Kró lewô BS (EPr) 116. 

Mòrza Królewô BS 144. 

Na sza Kró lewô Mòrza MB 132.

Na sza Pa ni: Ò Na sza Pa ni MB, „Pa ni Swôrzewskô” PLM 26. Por. Ma don na < Ma -
ter Do mi ni.

Nënka: Na sëna (sw. Jón Ewa nie li sta) Nënce dó ny IC, „Hewò skònôł na krzi żu Bóg”,
s. 135; Nënka môltëch ùszëkòwa JT „Szëmi mòrze”, s. 143; Nënka Swiãtô BS 117;
Za to jich (Kaszëbów) Nënka tak ba ro lu bi BS, „Kòlãda”, s. 144; Nad Nim ùwôżnô
Nënczi twôrz JŁ, s. 146; gdze przëszła piech ti Nënka òd samégò Bòga JW., „Od in -
dze nié?” JP 22; JW., Kòbiéta, Biał ka, Nënka, „Pa tron ka Rëbôków” JP 50.

Nie bie ska Bra ma: Nie bie sczi Brómë JR, „W świę to” Sdd 20. Przestôwiô régã zgód -
no z kaszëbską skład nią – a chcemë przëbôczëc – to we zwa nié z Lo re tań sczi lë ta nii:
pòl. Bra mo nie bie ska, łac. Ia nua co eli.
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Nie bieskô Cór ka EPr „Ma tin ka cëdnô” (ti tel i in ci pit) 129.

Nie bieskô Mat ka: po niżôł ple sta mi Nie bie ską Matkã JC, „Swôrzewskô legen da”
Sdd 121., „Tczëwôrtnô Matkò” 134; Nie bieskô Mëma, „Ma tinkò Bòżô” AN 130.

Niebnô Pa ni (ti tel i we zwa nié): Niebnô Pa ni, w cnotã przëòdzałô Z. Joskòwsczi
DWP 87.

Nôswiãtszô Ma ri ja EPr, AN 121.

Nôswiãtszô Ma tin ka FG, „Witôjże, Jezë, naj Pa nie” s. 122.

Nôswiãtszô Pa ni EPr, „Ma tinkò cëdnô” s. 129.

Nôswiātszô Pa nien ka: Wzérôsz w òczë Jó ze fo wi ë Nôswiãtszi Pa nien ce KD,
„Pòkòju dôj nóm, Je zu” Sdd 60; gòdzyn czi ò pòcëszkù spiéwóné, bë nie zbùdzëc
Nôswiãtszi Pa nien czi JW., „Cas su bia sem per fi de lis” JP 8. 

Pa ni Kòscérskô (3 razë re fren) w spiéwie Kaszëbskô Rodzën Kró lewô EPr 80.

Pa ni Swôrzewskô MB (ti tel) PLM 26.

Pa nie necz ka: Z Pa nie necz czi na ro dzo ny AP, „Nad sta jen ką” Sdd 86.

Pa nien ka: Za dze cusz ka ju Ce Pa nien czi głos tam w Swió no wie przëchłoscéł do Se
JT, Sa cer dos Chri sti, na 25-lecé ka płań stwa ks. F. Grëczë Sdd 24; Że jes sã ro dzył
on ge wew ce le z kli na przeczësti Pa nien czi FG, „Je zu, Re demp tor omnium” (‘Zba -
wi ce lu wszëtczich’ – EB) Sdd 44; Je zu, nie chże Cë chwa ła wiecznô mdze za czësté
z Pa nien czi na ro dze nié FG tam że; w sta jen ce przë Starëszkù i Pa nien ce Dzeckò –
Bòżi dôr LR, „Nad mo rzem (Kaszëbskô kòlãda)”, Sdd 47; Jidzmë wszëtcë do sta -
jen czi do Je zu ska i Pa nien czi AP, „Czë to môłniô je na nie bie?”, Sdd 48; Pa nien ka,
pësznô zo rza, ra do sno na nas zdrzi JC, „Rëbac czi bôt”, Sdd 59; KD „Pòkòju dôj
nóm, Je zu”, Sdd 60; Kòli bión ka Nôswiãtszi Pa nien czi LR, „Bi bi, Synkù, bi” Sdd 72;
Bieglë wszëtcë do sta jen czi… do Je zu sa i Pa nien czi AP, „Hej, kòlãda, kòlãda” Sdd 89.

Pan na Czëstô: Pan na Czëstô nóm zrodzëła Bo ga Oj ca – Sëna LR, „Dze cątkò sã
nóm na rodzëło, Sdd 64, PM 80; Z Pannë Czësti na ro dzoné AP, „Chło piã, chło piã na -
ro dzoné w szo pie” AP, Sdd 91.

Pan na Swiãtô, „Matkò Bòżô, Pan no Swiãtô” JL 130; „Pan na Swiãtô” Ce nóm po -
rodzëła KD, „Pòkòju dôj nóm, Je zu”, Sdd 60. Przër. z inwòka cji do „Pa na Tadéùsza”
A. Mic ke wi cza: „Pan no Świę ta, co Ja snej bro nisz Czę sto cho wy”.
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Pa tron ka Rëbôków (ti tel) JW., JP 50.

Pòréni ca HH: Piãknô Pòréni co, nasz kwiôtuszkù snôżi, „Swió nowskô Ma don -
na” 131, przër. zéwisz cze Gwiôzda pòrénôszkù, w ti sa mi wiérzce.

Przeczëstô Ma ri ja: Na rodzëła Sëna Przeczëstô Ma ri ja LR, „Spiéwta ptôszczi”
Sdd 80. Przër. w Lo re tań sczi lë ta nii Matkò nôczëstszô, łac. Ma ter ca stis si ma.

Przeczëstô Pa nien ka: Chwa ła w Trójcë Je dinémù, Przeczësti Pa nien ce LR, „Dze -
cątkò sã nóm na rodzëło, Sdd 64; PM 81.

Snôżô Lëlij ka: Snôżô Lë lijkò, mdzë pòchwôlonô Z. Joskòwsczi, DWP 87.

Snôżô Pôcór ka EPr, „Ma tinkò cëdnô” s. 129.

Snôżô Witrz ni ca ‘Ju trzen ka’: Snôżô Witrz ni co, co swiécysz nóm Z. Joskòwsczi
DWP 87. Przër. in ci pit spiéwë „Gwiaz do Za ran na, ślicz na Ju trzen ko”.

Swió nowskô Cëdnô Kaszëbskô Ma tin ka SB, „Ksądz Grëcza” Sdd 13, Wéj Ma tin -
ka SB, tam że s. 13, przër. IPr Ma tin ka cëdnô.

Stolëca mą droscë JL 133, przër. we zwa nié z Lo re tań sczi lë ta nii „Stolëco mą droscë”,
łac. Se des Sa pien tiae, przër. Kùtnik 137–139.

Swió nowskô Ma don na: Swió nowskô Ma don na, Matkò wszëtczich lëdzy (ti tel i in -
ci pit) HH 131.

Swió nowskô na sza Ma tin ka (2 razë w re fre nie) JT 111.

Swió nowskô Pa nien ka: Swió nowskô Pa nienkò cëdnô FG, „Swió nowskô Ma don -
na” Sdd 115.

Swôrzewskô na sza Pa ni (ti tel, in ci pit i przër. re fren) MB 132.

Tczëwôrtnô Mat ka JW 134 (ti tel i in ci pit).

Tczëwôrtnô Pan na EPr: Tczëwôrtnô Pan no, błogòsław nas, „Niebnô dro ga” (re fren
ùżëti 4 razë) s. 132. Òdbicé pòlsczégò czci god na.

Ùkòru no wónô: Ùkòru no wónô, te sk nimë do Ce JT 111.

Ùzdro wie nié chòrëch JL 133, przër. we zwa nié z Lo re tań sczi lëta nii: „Ùzdro wie nié
chòrëch”, łac. Sa lus In fir mo rum, przër. Kùtnik 179–182.
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Wej rowskô Pa ni (ti tel i re fren): Wej rowskô Pa ni, Ma tin ka Kaszëbów M. Se lin
DWP 102.

Za staw ni ca: Ma ri ja Za staw ni ca na pòmòc nóm sta nie EG pa ra fra za „Bądź po chwa -
lon na wie ki”, s. 143. Pa sowné słowò do pòlsczégò Orę dow nicz ka, przër. z „pod Two -
ją obro nę”: O Pa ni na sza, Orę dow nicz ko na sza. Sych VI 190 notérëje za staw ni ca jakò
prze starz. (je den krzi żëk) słowò pa sowné do chłop sczégò za staw nik, a za staw ca i za -
staw nik to ‘ten, chto zastôwiô sã za kim’, téż neòse man tizm ‘adwòkat’; są to de ri watë
òd za sta wiac sã; w pòlaszëznie za staw nik to 1) hist., dzys. praw. ‘ten, chtëren bie rze
cos w zastôw; chto dostôwô zastôw’; 2) dôw. ‘zôrãcznik’ SJP X 788; kasz. je rów no -
znaczëną do łac. in ter ces sor, -oris ‘pòstrzédnik’ òd in ter ce de re ‘pòstrzédniczëc’, dôwni
przëczënic sã, wie le ra zy przëczëniac sã ‘wstôwiac sã za kim’. Ba ro to ùdałô – pòdług
mie – rów no znaczëna. Przër. wëżi Po śred nic twa NMPanny i Ma ry ja Za staw ni ca.

Ze Swôrze wa Pa ni EPr 116, kasz. ‘Pa ni ze Swa rze wa’ BS. 

Na kùńc chcemë jesz roz ważëc: 
A. Jaczé ti tle Bòżi Mat czi zebrôł ze Swiãtëch Pi smio nów, kòscel ny Tra di cji

i ùrzãdowégò nôùcza niô Kòsco ła S. Na piórkòwsczi i òpùblikòwôł w EK XII 109,
pòdóm tu le no nowé, wëżi nie ùjim niãté: Nôswiãtszô, gr. Pan hagía, łac. Sanc -
tis si ma, do czegò przër. z kòscelnégò him nu O Sanc tis si ma, o Piis si ma, Vir go
Ma ria ‘Ò Nôswiãtszô, ò Nôpòbòżniészô, Dzéwi co, Ma ri ja’ i rin graf abò òbrôzk
Bòżi Mat czi no szo ny na pier sach przez prawòsławnëch biskùpów, wła di ków,
zwó ny pa na gia; Niepòka lónô, Nowô Éwa, Òblu bie ni ca Swiãtégò Dëcha,
Przedstôwca Lëdztwa; Rodzëcélka Bòga, Tip Kòsco ła, Swiãtni ca Swiãtégò
Dëcha, Swiãtô, gr. Hagía, łac. Sanc ta, To warzëszka Chri stu sa, Wniebòwzãtô,
We spółòdkùpi cel ka, Zasłëchónô i Wie rzącô w Bòżé Słowò;

B. Ti tle i Mio na Bòżi Mat czi z pòlsczi lëte ra turë ze bróné przez prof. Ma ria na Ku -
całã z Krakòwa w ar ti klu „Od Bo gu ro dzi cy do Ma don ny” [w] „O ję zy ku re li gij -
nym”, red. M. Kar pluk, J. Sambòr, Lublën 1988, s. 133–144, z chtërnëch pra wie
nôwcza sniészim, fi lo lo gicz no pòcwier dzo nym je pòzwa Bo gu ro dzi ca ze znó ny
spiéwë-him nu (tak na zwónégò przez J. Długòsza car men pa trium ‘òjczëznowô
spiéwa’, to je ‘himn’) i ji wa riantë Bo go ro dzi ca, Bo ga ro dzi ca, pòstãpné sparłã -
czoné są z Chri stusã – Panã i Królã, a tej: Pa ni, Kró lo wa, dôwné Go spo dza (przër.
Go spo dzin, ò Chri stu su), wa rian tiw no Go spo da (w kòlãdze „przy onej gó rze”);
do te w strzédnëch wie kach Kro lew na, Ce sa rzów na (w. XV) i Ce sar ki ni, a téż
Ce sa rzo wa, Księż na, pó zni Wład czy ni, Het man ka; nôpó zniészim òkre sle nim,
prze jim niãtim z it. jãzëka je Ma don na, a tu z łac. mea Do mi na ‘mòja Pa ni’
nôprzód ka ò figùrze abò òbra zu NMPannë, pòcwier dzoné fi lo lo gicz no do piérze
w 1822 r., pro sto ad re sa tiw no do Bòżi Mat czi do piérze w pie sniach, spiéwónëch
przez sztudérów i òazo wą młodzëznã.
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WNIO SCZI: 
1) Nôbar żi kaszëbsczi w òkre sla nim Bòsczich òso bów i swiãtëch je A. Nôdżel, mòżna

bë rzek nąc: drëszi sã ze swiãto sca ma. Rów nak w lëdo wi kaszëbsczi kònwen cji
to nie zawôdzô. Òsobë te òstôwa ją acht nioné, téż w zôpi su przez ùżëcé wiôldżi
lëtrë. Hewò jak to wëzdrzi ù pòétë: w Be tle jem „ùro dzył sã Knôpiczk” (zdrzë sv.
Mëma), nié Dze cątkò czë Jezësk, Bòżi Syn czë ju wer no. W wiérzce Jezës (mia -
łobë bëc Je zus, Sych II 102 pòdôwô òbëdwa wa riantë, rów nak przi kładë ùżëcô le -
no Je zus) „Chòdzył Jezës, Bóg ë Wa sta” (MW 184). Do Swiãtégò Dëcha pòwié
ju w ti tlu „Pòj, Swiãti Dëchù…”, a w in ci pi ce i w I stro fie pòwtó rzi: „Pòj, Swiãti
Dëchù” i zwró cy sã do III Òsobë Swiãti Trójcë: „Nôlep szi Drëchù”, a pó zni ju,
in spi ro wó ny tekstã Se kwen cji na Ze sła nié Swiãtégò Dëcha, pòwie: „Przënies z nie -
ba wid” (MW 190), łac. emit te co eli tus lu cis tu ae ra dium, tłó ma czoné na pòlsczi
jãzëk „Przyjdź, Du chu Świę ty, spuść z nie bio sów wzię ty świa tła Twe go stru mień”.
W wiérzce „Niebò” Bóg òstôwô pòzwó ny (bò je Òjcã) Tatk: Ë rze cze tej Syn Czło -
wie czi: ”Pòjta, błogòsła wio ny, kòl mòjégò Tat ka je miesz kań wie le” (J 14,2)
MW 191. Sw. Wòjcech nazéwó ny sw. Wòjkã (MW 197, 198). Biskùp Do mi nik
„Ta czi béł òn: Kaszëba, Bi skup, Czło wiek” (MW 199). W wiérzce „Zélnô” Chri -
stus na zwó ny Gbùrã: „Jezë, Të nôlep szi Gbùr” (MW 202). Król Bòlesłôw Chro -
bri to „Bòles Chro bri” (MW 206). Mòdlëtwa Pańskô za czinô sã òd słów: „Tatkù
naj” (MW 211), ò bł. Ja nie Paw le II gôdô „Swiãti Tatkù”(MW 206), tak kùresz ce
téż M. Bòszke, „Òjc Swiãti Jan Pa weł II”: Nasz Tatkù kòcha ny PLM 34. Òdwôżné
téż òkre sle nié NMPannë Gbùrka Kaszëbskô przez S. Bartélëka.

2) Wësok òce ni wóm struk turã Gwiôzda Pòrénôszkù jakò òdbicé pòlsczégò Gwiaz -
da Za ran na i zùni wer bi zo wónô Pòréni ca H. Héwe lta, ba ro ùdałé – pòdług mie 
– są téż Bar ni ca i Za staw ni ca.

3) BG (l. c.) pòda ła le no lëdowé pòzwë dlô 2. swiãtów i atribùtów NMPannë (na 19
wëmie ni wónëch przez li tur gi stów swiãtów NMPannë, a wie le mô cha rak ter do
czësta lo kal ny abò ograń czoné òstôwa ją do nie jednëch zôkònów (łac. or di nes)
i zôkònnëch zgro ma dze niów (łac. con gre ga tio nes abò mni so cie ta tes to -
warzëstwa’), jak je zu icë So cie tas Ie su ‘To warzëstwò Jezësowé’), to je dlô Zwia -
sto wa niô NMPannie (25 III) 4 sy no ni micz no: Òżëwia jącô, Zymkòwô, Za grzéwnô,
Ża bicznô, a téż 2: Rów niankòwô i Ùsnionô dlô Wniebòwzãcô NMPannë.

4) Òbro bie nié BG pòka zywô, jak bòkadné są òkre sle nia swiãtów i nôwar tów
NMPannë ù Kaszëbów, a ùbòdżé kòl jinëch pòlsczich et nicznëch kar nów.

5) Cãżkò sã zgòdzëc ze scwier dze nim, gło szo nym przez nie jednëch badérów, że
lëdowé pòzwë swiãtów są przëczëną de sa kra li za cji, ze swiec cze niô tëch swiãtów.
Dlô lëdu li tur gicz ny kalãdôrz béł chro no lo gicz nym kalãdôrzã: robòtë na rolë
i zòbòwią za nia we dle są sa dów parłãcził z re li gij ny ma swiãta ma. Swiãta twòrziłë
téż wiej sczi eticz ny kòdeks. „Na Pòcesz ną rzëska mu szą bëc pòòrané’; Séw za -
czi nómë w Séwną”; „Na Wszëtczich Swiãtëch bùlwë mùszą bëc wëkòpóné itd.
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Wie le ta czich nor mów za pisôł w swòjim Sło wa rzu ks. B. Sëchta, np. „sw. Michôł
gran ce roz pichôł” ‘pò sw. Mi cha le (29 IX) mòżna bëdło i gãsë pasc téż na pòlu
i łą ce sąsôda’; „sw. Waw rzińc (10 VIII) kôże ze żëta wińc” ‘sprzą ta nié żëta mia -
łobë bëc skùńczoné’. 

6) Òd nazéwny i słowòùtwór czi stronë chcemë do zdrzec, że nie jedné ti tle są sub -
stan ti wi zo wó ny ma, to je ùjist nikòwio ny ma mio no cza sni ka ma, jak Niepòka lónô,
Wniebòwzãtô, téż Trep czikòwô Ùkòru no wónô. Ji dącë tim szlachã, jô twòrził
(zdrzë Ono ma sti ca LIV, 2010, s. 139–178) òd łacëznowëch mio no cza sni ków,
par ti cy piów, mio na òd atribùtów i swiãtów NMPannë: De spon za ta, Ma ni fe sta -
ta, No mi na ta, Pre zen ta ta, Pu ry fi ka ta, Trans la ta na mòdło jist nie jącëch i ùżi -
wónëch Be ata, Ho no ra ta, Re na ta.

ÙWÔDŻI: 

1) Nôwiãcy pòzwów (òkre sle niów) wëcygnôł jem ze spiéwów i wiérztów zamkłëch
w „Më trzi mómë z Bògã. Kòscelné modlëtwë i spiéwë”. Prze łożëlë i przërëchto -
welë E. Gòłąbk i E. Prëczkòwsczi, Gduńsk 1998. Cy tatë z tegò dlô mie zdrzó -
dła pòdôwóm le no (bez skrócënkù) przez wskôza nié stronë;

2) In terpùnkcjã pòdôwóm zgód no z òbòwiązëją cy ma wskôza ma, nié pòdług zôpi -
su w zdrzó dle.

3) Z pòmòrsczich ma rijnëch sank tu ariów wëzwëskóné òstałë Bòsczi Mat czi ze
Swió no wa dlô westrzédnëch i pôłniowëch Kaszëb, a téż Swôrze wa dlô nor -
dowëch Kaszëb; dôwô do mësle niô, że ni żó den z lëte ra tów nie zapùscył sã na
Kòce wié do Mat czi Bòsczi Pia se cziń sczi.

Òbja snie nié skrócënków
AN Aloj zy Nôdżel
AP ks. An to ni Pe pliń sczi
BB Ber nat Bieszk
B. M. V. Be ata Ma ria Vir go ‘NMPanna’
BS Ks. dr B. Sëchta
DWP Dlô Was, Pa nie. Kòscel ny spiéwnik, przërëchtowôł E. Prëczkòwsczi,

Gduńsk 2006.
EG Eùge niusz Gòłąbk
EK Ka tolëckô En cy klo pe diô, Lublën òd r. 1985. Ka tolëcczi Lu bel sczi Ùni -

wer sy tet
EPr Eùge niusz Prëczkòwsczi
FG Ks. Frãcëszk Grëcza
HH Hen rik Héwelt
IC Ida Cza ja
JC Jó zef Cenôwa
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JL Ja ro mi ra Labùdda
JŁ Je rzi Łisk
J Ks. A. Jo ugan, Słow nik ko ściel ny ła ciń sko -pol ski, wëd. III, Pòznań 1958.

KSW
JP J. Walkùsz, Jan ta ro wi pôcérz, Gdi niô 1991.
JR Jón Rómp sczi
JT Jón Trep czik
JW Ks. prof. dr hab. Jón Walkùsz   
KIS Księ ga imion i świę tych, òbro bilë ks. H. Fros i F. So wa, t. I –VI, Kra -

ków 1997–2007. WAM.
KD Klémãs Derc
Kùtnik Ks. J. Kùtnik, Li ta nia lo re tań ska, Kra ków 1983.
Lit. li tur gicz no
LR Léón Rop pel
MB Ma ria Bòszke
MW A. Nôdżel, Mòje wiérztë, Gdi niô 2010.
PLM M. Bòszke, Piesń lëdzy mòrza, Ba ni no -Ja star niô-Pelplën 2005.
PM L. Rop pel, Z pie snią do Ce bie ji dze ma Ma teń ko, Gduńsk 1988.
Sdd Swiãti dzél dëszë. An to lo gia ka szub skiej po ezji re li gij nej. Zebrôł

i przërëchtowôł do drëku razã z przedmòwą ks. Jón Walkùsz, Pel -
plën 1981.

SJP Słow nik ję zy ka pol skie go PAN pòd red. W. Do ro szew sczégò, t. I –XI,
War sza wa 1958–1969.

SB Szte fón Bieszk
Sych B. Sëchta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, t. I –VII,

Wrocłôw 1967–1976.
Vas M. Fa smier, Eti mo ło gi cze skij sło war’ rus sko go ję zy ka, t. I –IV,

Mòskwa 1986–1987.
WZ Ks. W. Za le sczi SDB, Świę ci na każ dy dzień, War sza wa 1989.
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W SWIE CE RE LI GIJ NY PÒEZJI

Elż biéta Bùgajnô

W i dze nié Bòga przez czło wie ka, roz mie nié Jegò bëtnotë, Jegò zbôwnégò dze -
ja niô prze chôdô roz ma jité fazë w hi sto rii, przëbiérô w ni czësto ji ny sztôłt.

Célã te go tek stu je òdnie se nié sã do bòsczi ja wer notë przez téòretné rozmëszla nia na
témat re li gij ny pòezji na spòdlim kaszëbsczi pòezji re li gij ny. Znankòwnik kaszëbskô
wskôzywô blós na jãzëk, w chtërnym dokôz je za pi só ny. Za to pòchwôt re li gijnô
pòezjô, ja czi nalôzł sã w ti tu le re fe ra tu, wëmôgô wiãkszégò òmó wie niô.

Co sã krëje pòd tim pòchwôtã i co je ji sto tą ti pòezji? Nôlżi bë bëło za pi sac de -
fi nicjã re li gij ny pòezji, le wej, ta czi de fi ni cji ni mómë. W lëte rac czich badéro wa niach
re li gijnô pòezjô nie ùdo sta jesz sta tu su nôùkòwégò pòchwa tu, to je pòjãcégò ò apart -
nym zna cze nim, tedë kòżdi z badérów czë kri ti ków je zmùszo ny pòdji mac dlô swòji
robòtë zno wa próbã jegò ùmësle niô1. Je gwësno wie le in tu icyjnëch prób de fi nio wa -
niô re li gij ny pòezji, co je zwią zóné z pòjôwia nim sã w ni òpi sónëch òdnie se niów do
Bòga i sferë sa crum. Di rektné òdnie se nia, wëstãpi wa nié w ni sło wów òglowò ùznô -
wónëch jak no zwią zóné z re li gią, mòtiwë czë òdnie se nia do Bi blii nie są do kùńca
zgódné z pòchwôtã pòezji ùznôwó ny za re li gij ną. Fi lo zóf i pòéta, J. So choń scwier -
dzywô, że de cy zja ùzna niô lëte racczégò tek stu za re li gij ny nie je prostô. Wskôzywô
na nié wied no ùswiąd ni wó ną róż nicã midzë re li gij nym dokôzã a ta czim, co mô le -
no szlachë, turë sa crum2. Je wie le lëte rac czich do ka zów, w ja czich re li gij ny (na pier -
szé we zdrze nié) pòje dinczné dzéle téma ticzné fùnksnérëją w pa ra re li gij nym abò na -
wet ka pseùdo re li gij nym cha rak te rze, a téż blós kùltu ro wim (np. pa trio ticznô pòezjô)3.
Re li gijné dërżénie mògą pòka zëwac sã w lëte ra tu rze na spòsób pro sti, czedë wi -
dzóné są na struk tu ral no – mòrfòlogòwi wiżë, a téż spòsobã pòstrzédnym, pòdswią -
do wim. Tak samò czëtińc mô leż nosc we spółtwòrzëc téòlogòwi czë re li gij ny szëk
do ka zu4.

Wëdôwô sã, że mòże ga dac ò re li gij ny pòezji w szer szim i wãższim zna cze nim.
Pier szi zna cze nié tikô sã do ka zów, w ja czich òso ba li ricznô, su biekt li ricz ny

1 Ma ria Ja siń ska – Wojt kow ska, Uwa gi o po ezji re li gij nej, "Ze szy ty Na uko we KUL" 37, 1994 nr 3–4
(147–148), s. 119.

2 Pòr. J. So choń, Przed mo wa w: Spa lo ny raj. An to lo gia mło dej po ezji re li gij nej, War sza wa 1986,
s. 6.

3 Òb. J. Sa wic ki, Chrze ści jań skie war to ści po ezji Nor wi da, Lu blin 1986, s. 6.
4 Pòr. J. So choń, dz. cyt., s. 6n.
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wëpòwiescë mòże na zwac ho mo re li gio sus, to je czło wiekã, mòże òglowò rzec, re -
li gij nym. Do przëro dzonëch wëmia rów ho mo re li gio sus przënôlégô re li gij no ta, bò
czło wiek je w swi nôtërzë ji sto tą re li gij ną5. Pòjãcé ho mo re li gio sus jak no pier szi
pòdôł Mir cea Elia de, re li gio znajôrz i fi lo zóf kùlturë. W wãższim zna cze nim ò re li -
gij ny pòezji mòże ga dac tedë, czedë do mi nu tiw ną znan ką li ricznégò do ka zu je ùbùtno -
wie nié re la cji ho mo re li gio sus z sa crum, re la cji roz mió ny jak no głãbòkô drëszno ta.
Re lacjô takô mòże miec roz ma ji ti cha rak ter: òd peł ny afir ma cji i kùltu do szu ka -
niégò, wątplëwòtów a na wet ka bùńtu. Re lacjô takô je sparłãczonô z na szim wëòbra -
że nim Bòga. Czë bãdze to wëòbra że nié Bòga neùtralnégò, zëmnégò czë nieùdżibłégò
w ùprocëmnie nim do tegò, co dze je sã w swie ce? Czë rów nak Bòga, chtërnégò sprawë
swia ta pò prôwdze òbchôda ją, nie jakò ti ka ją sã bezpòstrzédno?

Pòstãpnym pòchwôtã, do jaczégò mùsz je sã òdniesc, je pòjãcé sa crum. Badéro -
wa nia sa crum w lëte ra tu rze do żdałë sã bòkad ny lëte ra turë przed mio tu. Słowò sa -
crum, a téż blëskòznaczënë sanc tum lub fa num òznôcza ją se pa racjã, òddze le nié. Je
to tłó ma cze nié wëstãpi wa jącëch w Bi blii pòchwôtów ka dosz i ha gios. Ne wëznôcza -
ją jist nie nié Bòga jak no ja wer notë trans cen dent ny i czësto ji ny òd wszëtczégò, co
w swie ce mòże na lezc6. M. Ja syńskô i S. Sa wic czi wëmie ni wa ją piãc spòso bów roz -
mie niô pòjãcégò sa crum7:

n céch wëwòłiw ny – wëznôcza ją cy kréz ro zezdrzënkù – dlô wszëtczégò, co w lëte -
ra tu rze pònadzwëkòwé, co parłãczi sã z re li gij ną za sa dło scą, przechôdô wid ni -
czi najégò bezpòstrzédnégò do swiôdcze niô;

n to, co czest nimë, czegò sã bòjimë, co je „pònad", co je krëjam no tą (roz mie nié
toż samé z bédënka ma re li gio lo gii – R. Ot to, M. Elia de);

n sy no nim swiãtoscë (w ùprocëmnie nim do grzéchù, grzésznotë);
n sa crum òsobòwé, to je Bóg;
n wôrtno ta, chtërna sã ro dzy ze wzglãdu na drëdżégò czło wie ka, na no „të”, do

jaczégò wszëtkò sã òdnôszô (w chrzescëjań stwie ta czim wiôldżim Wë je Bóg.

Dërżéń pòchwôtu sa crum w chrzescëjań sczim ùchwôce nim wëznôcza ją pùnktë 3
i 5 wëżi pòdónégò zestôwkù. Lëte ra tu ra piãknô mòże òbji mac jistné ele mentë sa -
crum òdemkłégò na Sa crum (w roz mie nim chrzescëjań sczim) i we spółbëcégò w nim.
W ta czim scwier dze nim je za ta conô Ju sti nowô de ja „lo gos sper ma ti kos”, se mion
(zôcząt ków) Lo go su, wi dzawnëch w swie ce8.
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5 Hen ryk Cie resz ko, Ho mo re li gio sus – czło wiek isto tą re li gij ną?, http://ktk.uwb.edu.pl/wy sta pie -
nia/6.htm. Aùtor scwier dzywô, że re li gij ną ji sto tą czło wiek stôwô sã tedë, czedë doń dze do pòzna niô
Trans cen dentnégò Bëtu i na wią że z Nim òsobòwi kòntakt. Le pi i bez zmiłkòwò je, zda nim aùto ra, wëz -
wëski wac ze sa dze nia: czło wiek je ze swi nôtërë òdem kłi i scze ro wó ny kù trans cen den cji.

6 Pòr. J. So choń, dz. cyt. s. 6n.
7 Pòdôwóm za: J. Szy mik, W po szu ki wa niu teo lo gicz nej głę bi li te ra tu ry. Li te ra tu ra pięk na ja ko lo -

cus the olo gi cus, Ka to wi ce 1994, s. 131–132.
8 Jak wëżi, s. 132n.
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Badéro wie re li gij ny pòezji w swòji robòce wëchôda ją òd gwësnëch môlów
wëstãpi wa niô sa crum. Ba ro wôżné je, jak mòże badéro wac sa crum w lëte ra tu rze
i we dle ja czich kri te riów òce ni wac re li gij notã czë do kład no gôda jącë chrzes cëjań -
skòsc pòdónégò do ka zu lëte racczégò. Ji dącë za badéra ma pro blemù mòże wska zac
szesc môlów wëstãpi wa niô sa crum w lëte ra tu rze9. Są to:

n môl téma ticz ny, in ter pre to wó ny „wiéchrzëznia no” (sa kral ny mòtiw, témat, wątk
i fabùła);

n môl głãbszégò zna cze niô téma ticznëch dzélëków (topòsë, ar che ti piczné
i symbòlicz ne mòtiwé, tzw. sa crum kreòwóné) – to je bëtno ta cwëków „głãbò -
czich” w òbrëmie nim téma ti czi;

n pro ble ma ti ka do ka zu (òglowô se man ticznô wëmòwa, roz mie nié i òce ni wa nié
z pòzdrzatkù au to ra);

n òsoblëwé zagãstwie nié sa kral notë pro ble ma ti czi wëstãpiwô, czedë pòjôwia ją sã
céchë „teòlogòwé”, czë to w per spek ti wie bënëtek sto wi („lëte rackô” teòlo giô),
czë w wid nikù in ter pre ta cyj nym (teòlo giô lëte ra turë);

n môl pòwstôwa ją cy dzãka re li gijnémù wi dze niu ja wer notë – ji dze ò òdaùtor ską
i bënëtek sto wą re li gij ną per spek tiwã, jakô twòrzi „sa cro -sferã”, w chtërny
dokôz „sã dze je”, nié na przëmùsz zwią zó ny z sa kral ną téma ti ką czë pro ble ma -
ti ką;

n môl sa kral notë nôgłãbszi, nôbar żi dërżénio wi dlô fùnkcji lëte racczégò tek stu (dlô
ji stotë pòezji przede wszëtczim) – to je za dostôwa nié do Krëjam notë Sa crum
(nié wied no ze swią dą aùto ra) przez wie le znaczënã ana lo gii, an ti te zów, pa ra dok -
sów, métafòrów, alegòriów, symbòlów, mi tów.

Wëżi wëmie nioné môle wëstãpi wa niô sa crum mògą sã wzôjno przeńdzëwac
i dospòrzą dzac.

Re li gijnô téma ti ka ba ro czãsto wëstãpiwô w kaszëbsczi pòezji. D. Ka li now sczi
w ar ti klu „Roz ska co ny òdżin. Nônowszô kaszëbskô li ri ka” pòdsztrëchiwô nen fakt,
scwier dza jącë: „Nie mir nym te ma ticz no – ar ti sticz nym zja wiszczã kaszëbsczi pòezji
wëra zno ùkôzy wa ją cym sã w ti an to lo gii ((Skrë ùsôdzkòwi mòcë. An to lo giô ka -
szëbsczi pòezji, Gdy nia 2010 – przëp. mój) je re li gij ny mòtiw. Jak na ta ką wielënã
aùto rów li ri ków, ba ro wie le z nich (nie mir no wie le) pi sze mòdlëtwë, himnë, lëta nie,
su pli ka cje i przëpòwiescë”10. Nie je wie dzec, dlôcze re cen zent wëzwëskôł òce ni wa -
jącégò wëra że niô: „nie mir no wie le”. Prôwdzëwie, w nad czi dłi an to lo gii ze sta wio -
ny przez G. J. Schramkã wëstãpiwô ba ro wie le do ka zów nawléka jącëch w swi zam -
kłoscë do Bòga i re li gii, jed nak czë je to nie mirné zja wisz cze? Re li gijnô téma ti ka je
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9 Za S. Sa wic kim J. Szy mik, dz. cyt. s. 135.
10 D. Ka li now ski, Roz nie co ny ogień. Naj now sza li ry ka ka szub ska, http://www.wy daw nic two re -

gion.pl/in ni -o -nas/122-an to lo gia -po ezji -ka szub skiej.html.
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nie rozdzélno zwią zónô z żëcym czło wie ka jak no dëchòwą sfe rą. Mo że wskazëwac
na tra dicjã, przëwią za nié Kaszëbów do wôrtno tów wëniosłëch z ro dzynnégò do -
domù. We strzód aùto rów ti pòezji są téż òsobë dëchòwnégò stó nu (J. Walkùsz, 
Z. Joskòwsczi), co w jich przëtrôfkù nie dzëwùje). Wëdôwô sã, że na gro ma dze nié
do ka zów ò re li gij ny téma ti ce je zja wiszczã bar żi sze ro czim, wëchôda ją cym z kùltu -
rowëch za strze gów. Bi blijnô in spi racjô je na roz ma jité mòdło wëzwëski wónô przez
ùsôdzców, bi blijné tématë bëłë przez la ta zagòspòda ro wóné przez wiôldżich ùtwór -
ców kùlturë. Spôdkòwi zna chrzescëjań sczi kùlturë da prawò do òglowégò òdwòłi -
wa niô sã do re li gijnëch mòti wów, wpi sa ła w swiądã òdbiérców i ùsôdzców lëte ra tu -
rë gwësny ka nón spòso bów przënôleżnëch do wszëtczich. Wcza sniészé sta la ta pòòsta -
wiłë stolemny ar se nał téma tów i wąt ków wzãtëch z Bi blii, bòkad ną chrzescëjań ską
to pikã. Za ma nówszë cy tatë z jãzëka re li gii, symbòle i bi blijné pòstacë nie òdséła ją
czło wie ka do sferë sa kral ny, le no są przëdatné w de maskòwa nim hipòkri zji spòlëzno -
wégò żëcô, falszëwòtë kùltu rowëch mó dów i cëgań stwa w midzëlëdzczich re la cjach.
Bi bliowô in spi racjô je apart no wëra zno wi dzec w ùtwór stwie Idë Cza ji ny, chtërna
w ùsôdzkòwi spòsób wëzwëskiwô bi blijné mòtiwë i pòstacë, np. w dokôzu „Bal la -
da ò apart ny Diôbel nicë”11. 

W kaszëbsczi pòezji mòże na lezc przëmiérzno wie le do ka zów pòswiãconëch afir -
ma cji stwòrze niô, pësznocë swia ta stwòrzonégò przez Bòga. Jak no kla sycz ny przikłôd
pòdóm wiérztã Z. Jóskòwsczégò „Przed Twòją Piãkno scą”, ùmiesz czo ny w zbiérkù
„W re mio nach Piãknoscë” (2007):

Bë òpi sac Ce bie, lëdzóm słów felëje,
Bò cëż zna czą sło wa we dle Twi piãknoscë…
Dzysô òkò nie wi dzy, le ser ce czëje
I te sk ni, bë ùzdrzec Twą piãknosc w wiecz noscë…

Më mómë – jak zôrno – ba ro môłé ser ce,
Jak piôsczi pùsti ni wëpragłé mi łoscë,
I re nią nas dzysô dnia te sk notë kòlce…
Ale Të, Bòże, zgòjisz wszëtkò w wiecz noscë.

Ca łi swiat stwòrzo ny Twòją rãką, Bòże,
Przed Twòją piãkno scą klëknąc le no mòże…

Òso ba li ricznô ja wi sã tuwò jak no czło wiek wie rzą cy. Ca łi dokôz je chwal bą
Bòga, chtërnégò pësznotë czło wiek nie je w sztãdze òpi sac ani òbaczëc. Stwòrze nié
te sk ni za Bògã, swòjim Stwór cą. Wëra zno wi dzec w drëdżi zwrot ce wiarã zwią zó -
ną z nôdze ją na wiecz ne żëcé. Wnen czas wszëtczé ze msczé tro sczé zdżi ną, zdżi ną
renë terôczasnégò żëcégò.
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11 I. Cza ja, Bal la da ò apart ny Diôbel nicë [w:] I. Cza ja, Prze chla stłô idi la, Gduńsk 1999, s. 52.
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PÒEZJÔ KASZËBSCZICH DËCHÒWNËCH.
MÒŻLËWÒTË I ÒGRAŃ CZE NIA

Da niel Ka li now sczi

BËC KSÃDZÃ I PI SAC…

T wòrze nié lëte ra turë przez dëchòwnëch mòże òbze rac z roz ma jitëch lëte ra tu -
roznôwczich pòzdrzat ków, chtërne dôwa ją mòżlëwòtã wëra zno pòznac ji ar ti -

sticz ną i de jo wą apart notã. W nôwiãkszim ùprosz cze nim mòże to ùtwórstwò wi dzec
òd czësto lëte rac czi stronë, zdrzącë na wëstãpi wa ją cą w nim pòetikã, mòtiwë i wôrt -
notë, abò mòże jã òdbie rac w òdnie se nim do de jowò-kònfe syj ny stronë, w ja czi
nôwôżnié szi bãdze dëszpa stur sczi sta tus. W pier szim przëtrôfkù mielëbësmë òce ni -
wac spòsob nosc òri gi nalnégò kreòwa niô swia ta, wëbiér za jimnëch sti li sticznëch
strzód ków, na piãcé midzë za stó ną kònwen cją a przesztôłce nia ma nowòscë. W drë -
dżim bësmë mielë ro ze zdrzec sã w spòlëznowëch warënkach, w chtërnëch dzejô
dëchòwny -pòeta, pòmëslec, jak krótkò je òn teòlo gicznëch prôwdów i re li gijnëch
aspek tów. Mùszimë tej roz sądzëc ò przëjim niãcym me to do lo gii lëte ra tu roznôwczich
im ma nentnëch abò so cjo lo gizëjącëch badéro wa niów; abò zgrôwómë do òbga di wa -
niô célów kùńsz tu abò re li gii1.

Òb czas tak so wa niô pòezji ksãdzów kri tik lëte ra turë sto ji w cãżczi badérny sto -
ji znie. To pòzycjô midzë chãcą òbéńdze niô sã z przi kła da ma li ri czi ka pła nów jak
z jesz jed nym es te ticz nym aktã ar ti stów, co pòchôda ją z wëspe cja li zo wónégò zôkrã -
żégò ùtwór ców ò gwësnëch es te ticznëch szma kach i rów no cza sno acht niãcym tegò,
że dëchòwny jak no czło wiek, chtëren wëbiérô òsoblëwą drogã żëcô pòswiãce niô sã
Bògù i lëdzóm rów nak de cydëje sã jesz pi sac. Jak w kòżdi me dia cyj ny pòzy cji, téż
i tuwò mòże miec plac pòdsztrëchi wa nié jednégò z aspek tów òcenë, przez co hewòtné
dbë ò pòezji dëchòwnëch mògą sã zdôwac kąsk ar bi tral ne2.

Mòjim òpisënkã òbji móm ùtwórstwò piãc aùto rów, wi dzącë w nich nié le no roz -
ma jité ùtwórczé òsobòwòscë, ale i gwësné sta no wisz cza wëchôda jącé z szer szich

1 Lëteraturoznôwczé rozwôżania tikającé sã òdnieseniów midzë religią a lëteraturą przëstãpné są 
w klasycznym dokazu Sztefana Sawicczégò, Wartość – Sacrum – Norwid. Studia i szkice aksjologiczno
literackie, Lublën 1994, s. 75–132.

2 Ò hewòtny òsoblëwi interpretatorsczi pòzycji dokładno pisze Bòżena Chrząstowskô, „Wierzę
wierszem”. O poezji kapłańskiej, [w:] Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku, red. M. Jasyńskô-
Wòjtkòwskô, J. Swiãch, Lublën 1997, s. 217–302.
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kùltu rowëch zja wisz czów Kaszëb. Jeżlë tej przëwòłi wóm Léòna Heykã, to mëszlã
ò nim rów no jak no ò bëlnym li rikù, jak i przedstôwcë lëte ra turë Mło do kaszëbów.
Jeżlë sy góm do Frãcëszka Grëczë, to mëszlã ò prak ticz nym prze ło że nim re li gij ny
emòcji na pòetic czi kaszëbsczi jãzëk. Jeżlë zwró cy wóm sã w stronã An to niégò Pe -
pliń sczégò, to tak w roz mie nim pòdska cy wa jacégò ùtwórcë kaszëbsczich spiéwów,
jak i czło wie ka wëchòwónégò na eto su pa trio tizmù. Jeżlë kôrbiã ò pòezji Ja na
Walkùsza, to tak w òdnie se nim do jegò sta tu su chrzescëjań sczégò in te lek tu alistë, 
jak i do pòzy cji rozkòscérzëce la su biek tiw no òdczu wó ny domôcy tatczëznë. Żlë
kùresz ce òpi sy wóm li ri czi Zbi gnie wa Joskòwsczégò, to nié le no jak no pie snio dzejë
pòmòrsczi nôtërë w rod ny mòwie, ale i jakò aùto ra, chtëren biôtkùje sã z kri zysã
nazéwa niô dzys dniowégò sa crum. Kòżdégò z tëch pòetów ana lizëjã, pòkazëwa ją-
cë le no jich ka szëbskòjãzëkòwé ùtwórstwò, z bòkù òstôwia jącë jich pòlskòjãzëkò-
wé dobëca, chtërne móm za dotëgòwa nié, jaczé je ilu stra cją do ju zro bio ny in ter -
pre ta cji.

LI RICZNÔ MÒC – PRZËPÔDK LÉÒNA HEY CZI

Pòezjô Léòna Hey czi to je den z nôbar żi wëraznëch lëte rac czich bédënków kaszëbsczi
tra di cji. Chòc w ze sta wie nim z pòezją Alek san dra Majkòwsczégò i Ja na Kôrnow -
sczégò zdôwô sã bëc nômni roz ma jitô, to rów nak mô w se sti li sticz ną kònse kwencjã,
ja czis de jo wi pro gram, a téż òsoblëwie dlô nas tuwò wôżny sta tus aùto ra -ksãdza. Nie
za ji ma jącë sã w tim môlu wiel ny ma kòntek sta ma dlô ùtwór stwa tegò mło do kaszëbë3,
wôrt chòcle krótkò przed sta wic so ar ti sticzné i spòlëznowé dzyrzstwò Hey czi, chtëren
w 1927 rokù wëdôł w Chòni cach Kaszëbsczé spiéwë, a w nich trzë dzéle: Spiéw
zymkòwi, Spiéw mi ło sny i Spiéw dze jo wi. Pier szi dzél tó mikù mòże ùznac za re ali -
zacjã znankòwny dlô prze łó ma niô wie ków XIX i XX pòeti czi czëcowòscë i far -
wizmù4, a trze cy dzél za gwôsny głos w de jowëch diskùsjach òdro dzy wa jącëch sã
et no sów i wôrtno towëch prze mia nów wiej sczi kùlturë5. Òbëdwa dzéle nie sto ją za
ba ro w procëmnoscë do mòde lu dëchòwnégò, chtëren na wëòbra że nia pier szi pò -
łowë XX wiekù, a i chùdzy, tak pò prôwdze òd cza sów ro man tizmù, mógł za ji mac
sã et no gra ficz ny ma badéro wa nia ma abò pi sac re li gijné pòeticczé tekstë. Wie le do
mësle niô dôwô rów nak drëdżi dzél zbiérkù. Spiéw mi ło sny to doch roz pi sónô na pò -
rãdze sąt li ri ków òpòwiesc ò swòji wrażlëwòce, emòcjach i mi ło ce, chtërna w swòji in -
ten  syw no ce i sen su al no ce nie je le no ôrtã ide al ny mi łotë, ja ką w tra di cyj nym òdbié-
rze parłãczëc mòże z re li gij ną pòezją. Pra wie mi łot ny mòtiw, nadzwëkòwò farw no
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3 Òmówienié wiãkszoscë z nich nalézemë w dokazu Stanisława Janke, Poeta z kaszubskiej nocy.
Życie i twórczość ks. dr. Leona Heykego (1885–1939), Gduńsk 1999, s. 44–82.

4 H. Markiewicz, Młoda Polska i „izmy, [w:] Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. I, Warszawa
1965.

5 S. Bùrkòt, Marchołt na Parnasie. Szkice literackie, Warszawa 1980; E. Chùdzyńsczi, W kręgu
kultury i literatury chłopskiej 1928–1939, Warszawa 1985.
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roz wi jó ny, ze bró ny na wërôża nim ser decznëch wseczëców do Anecz czi, roz cy ga ją -
cy sã nié le no w re la cji dwòje lëdzy, ale i rozbùdo wó ny na plan nôtërë i wnet ka
całégò kòsmòsu, je nôwiãkszim dobëcym Hey czi -li ri ka. Wôrt rów nak do zdrzec, że
Anecz ka, ò ja czi pisôł, ni mùszi bëc per so nal no roz mió nym òbiektã wseczëców, ale
i téż me  tafòrą wësub limòwó ny mi łotë do Kaszëb i domôcy tatczëznë pòetë.

Wëzna nia pòdmio tu wëpòwiôdóné są w li ri kach Hey czi bez pa to su, ze swój nym
dërże nim, ale i do wiérno tą do òbiek tu wseczëcô. Òbra zo wónô mi ło ta dze je sã
w òkòlim nôprost szich ele men tów nôtërë: na łą ce, w le se, we strzód pòlów. Nie
pòjôwiô sã tuwò pro sto pòdó ny ero ticz ny témat, mómë le no da le czi pòmión: mòtiw
kùszniãcô rãczi, te sk niącz czi za pòspól nym do dómã czë bli sczégò bëcégò razã. Nimò
tegò swójnégò nie do stónkù ce le snotë w pòezji Hey czi pòka zy wa ją sã roz ma jité òbli -
cza pra gniącz czi, te sk notë i da mie niô, pòdôwa jącë je w de li kat nym wëzna nim, pros -
bie czë me lanchòlicz nym wes tchnie nim. To mi ło ta, chtërny na wet ka ni mùszimë
pòze wac ide al ną, le ta ką, jakô piastëje w czło wiekù sub tel nosc, pòczest nosc
i dëchòwòsc. Kaszëbsczi li rik spe cja lizëje sã tej w zôpi su nôdrob niészich wseczëców
w nôprost szi fòrmie, chtërna mô nié tëli zadzëwòwac rzôdką me tafòrą czë nie co dnio -
wim epi tetã, co pòrëszëc célnym, ar che tipòwim òbrazã abò pro stą i „gòłą” emòcją.
Pólné kwiatë, prze la ti wa jącé gãsë, domôcé òkrãżé òbjim niãté są krãgã blôskù i ce -
pła. Wnet ka do czësta felëje gwôłtownëch i ni kwiącëch wseczëców. Nôgło sniészim
je mést li rik Brze miã, le na wet ka i tuwò òstatné wersë roz płi wa ją sã w da mie nim,
a nié w tó nie gòrzu czë agre sji.

Hey ka jak no pòeta -dëchòwny miôł w cza sach, czedë twòrził pòezjã, òdnie se nié
do spòlëznowëch zachòwa niów ksãdzów, chtërny za ji melë sã lëte ra tu rą6. Pòka zywô
ten pro blem nalôża niô sã ze swòją ak tiw no tą ksãżi -ani ma to rów kùlturë i ksãżi -lëte -
ra tów Jón Walkùsz7 i Jó zef Bòrzëszkòwsczi8. Hey ka mógł na wet ka zde cy do wac sã
na tak bezùgòdo wą pòezjã i żëco wą drogã, jak to zro bilë ksãża Édwôrd Miłkòwsczi9
czë An to ni Szan dle row sczi10. Hey ka òstôł rów nak przë pòwòła nim ka płań sczim. Nie
szukôł òbëcza jo wi pògòrchë, de jowëch biôtków czë diskùsji z fi lo zo ficz ny ma pòzdrzat -
ka ma epòczi. Swòje lubòtné za jim niãcé zbiéra cza, fòlklo ristë, dra ma to pisa rza i pòetë,
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6 Zdrzë: H. Filipkòwskô, Poezja religijna Młodej Polski, [w:] Polska liryka religijna, red. S. Sawicczi,
P. Nowaczińsczi, Lublën 1983, s. 38 i pòst.; T. Lewandowsczi, Młodopolskie spotkania z modernizmem
katolickim, [w:] Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań,
red. S. Fita, Lublën 1993, s. 197–252.

7 J. Walkùsz, Twórczość literacka duchowieństwa polskiego na ziemiach zaboru pruskiego w XIX–
–XX wieku. 1848–1939, Lublën 2002.

8 J. Bòrzëszkòwsczi, Kaszubsko-pomorscy duszpasterze – współtwórcy dziejów regionu, Gduńsk-
Pelplën 2002.

9 Zdrzë: A. Knapczik, Edward Miłkowski – ksiądz i poeta, [w:] Twórczość w godzinach
nadliczbowych. Między sztuką a biografią, red. D. Kalinowsczi, Słëpsk 2004, s. 95–112; E. Jakiel, Edward
Miłkowski. W poszukiwaniu modernistycznej tożsamości, Gduńsk 2009.

10 Zdrzë apartny dokôz ò tim: K. Bilińsczi, Literackie przejawy modernizmu katolickiego w Polsce.
O twórczości Franciszka Statecznego, Antoniego Szandlerowskiego i Izydora Wysłoucha, Gduńsk 1994.
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nimò bezùstôwnëch ka płań sczich òbòwiąz ków, roz miôł kònse kwent no zjiscëwac,
dôwa jącë pierszëznã ar ti sticz nym célóm, a nié kònwe nan sóm i przed sta wie nióm
terôczasnëch mù lëdzy. 

CHWÔLCA KASZËBSCZI WASTNË 

Frãcëszk Grëcza to ksądz -lëte rat, chtëren je parłãczo ny z zôkrãżim zrze sziń ców 
(J. Trep czik, A. Labùda, J. Rómp sczi) i jich dze ja nia ma, jaczé promòwałë ùżi wa nié
kaszëbsczégò jãzëka w tëli kòmùni ka cyjnëch sto ji znach, kùli sã dô. Tak jak Rómp -
sczi wëprowôdzôł kaszëbiznã na wi żawë ùtwór stwa na binã, a Jón Trep czik li ri czi,
tak Grëcza zgrôwôł do ji bëtnoscë w dëchòwim i kòscel nym żëcym. Przez swòjã
kònse kwencjã ùda ło sã mù to dobëc, w czim mòże ro ze znac tak jegò òso bi stą zasłëgã,
jak i do zdrze ni wa nié kùltu ro wi sto jiznë na Kaszëbach11. Jak no aùtor òpùblikòwôł
prozã, dzéle do ka zów na binã i – co nas nôbar żi w tim môlu za jimô – li rikã12.
W òbrëmie nim tegò slédnégò lëte racczégò ôrtu na pisôł le no piãc òsóbnëch do ka zów
i to jesz wëra zno nie roz ma jitëch, żlë ji dze ò te ma tikã i stil, re li gijnëch spiéwów.

Pie sniô do Swió now sczi Pa nien czi to dzesãcstrofòwi pòchwôlny dokôz, cze ro wó -
ny do Mat czi Bòsczi Swió now sczi13. Co cze kawé, spiéwa nie je rów nak rechòwa -
nim bëlnëch znan ków Ma ri ji, le enu me ra cją kaszëbsczégò krôjmalënkù, chtëren za -
ni mi zo wó ny i zan tropòmòrfi zo wó ny bie rze jakbë ùdzél w mòdlëtew nym wëchwôla -
nim. W do ka zu pòjôwiô sã tej kaszëbsczi lud, bòrë, górë, zbòża, kwiatë, cządë rokù,
słuń ce i mie sądz, chtërne kłó nia ją sã przed swiãto scą. Wëra żonô òsta ła téż pros ba 
ò zachòwa nié w mòwie i zwëkù rodnégò jãzëka, co mòże zin ter pre to wac jak no
swójné, wnet ka et niczné ùpùnkto wie nié prosbë cze ro wó ny do Ab so lu tu. Jist no je
w spiéwie Swió nowskô Pa nien ka, chtërną Grëcza zbùdowôł w przezérny fòrmal ny
kònstruk cji z ùżëcym skła dniowëch i te ma ticznëch pa ra le li zmów. Pòlégô to na ze -
sta wie nim Mat czi Bòsczi Swió now sczi i ji nie biań sczégò wëmia ru ze swió now sczim
sank tu arium i Kaszëba ma chcą cy ma tã swiãtosc prze niesc do swòjégò co dniowégò
żëcô. Na apart ny ôrt sa kral nosc Mat czi Bòsczi dzejô w spiéwie na ùswiãce nié geògra -
ficz ny rëmnotë Kaszëb, dôwa jącë jak no brzôd czëco wi ùstôw rów no czasnégò tcze -
niégò czegòs trans cen dentnégò bùten ze mi i czegòs im ma nentnégò w wëmia rze
przeżëcô swòji kùltu ro wi tra di cji14.
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11 Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament IV Ewanjelje, tłóm. F. Grëcza, Pòznań 1992. Nie bëło to
tłómaczenié przëjimniãté bez kriticzi, zdrzë: É. Bréza, Ewangelie po kaszubsku, „Pomerania” 1993, 
nr 2, s. 30. W tim môlu mùszi wspòmnąc téż dokôz jinégò zrzeszińca Aleksandra Labùdë i jegò wiele
chùdzy pòwstôwającą, jak wëdóną drëkã, Ewanielskô spiéwa, Wejrowò-Banino 2002.

12 Nalôżają sã òne w dokazu Eùgeniusza Prëczkòwsczégò, Kaszubski Kordecki. Życie i twórczość
ks. Franciszka Gruczy, Banino 2008, s. 106–152.

13 Piszã o dzesãc strofach, chòc w përznã jinszi redakcji ti spiéwë Do Swiónowsczi Panienczi a naj
Wastny Kaszëbsczi dokôz mô òsmë strofów. Zdrzë E. Prëczkòwsczi, Kaszubski Kordecki, s. 129–131.

14 Ò sakralnëch rëmnotach Kaszëb pisała w apartnym rozdzélu swòji ksążczi A. Kùik-Kalinowskô,
Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, Gduńsk–Słëpsk 2011, s. 259–280.
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Zaòstałé spiéwë ksãdza Frãcëszka Grëczë sparłãczoné są z kòscel nym kalãdôrzã
(ad wentã i Gòda ma). Ad wańt ny himn i Jezë Re demp tor omnium to tipòwé dewòcyjné
do kazë nie ro zestôwno zrze szoné z ka tolëcką teòlo gią i li tur gią. Jich spòdlecz ną
wôrtno tą je to, że òstałë na pi sóné pò kaszëbskù, co da ło ka pła no wi -pòece mòżlëwòtã
robòtë nad bòkad no scą swòjégò ar ti sticznégò jãzëka15. Wie le cze kaw szą z ar ti -
sticznégò pòzdrzatkù je za to kòlãda Witôjże, Jezë, naj Pa nie, w chtërny zam kła sã
tak nôùka Kòsco ła, jak i pòetickô wseczëcowòsc. Żlë gôdómë ò ti drëdżi znan ce
pro sto ta wëra zu, „spiéwno ta” i do kład nosc ri mów, kùresz ce emòcjo nalnô far wa
kaszëbsczich fra zów ôrtu: „w kùmkù ùbòdżim le żą cy” czë „w pielëchach par canëch
zzëbłi” dôwa ją do ka zo wi li ricznégò blôskù. Pòczest no ta téma tu pòtka ła sã tuwò ze
spòsob nym lëte rac czim „ùrzãdzy wa nim”.

WÒŁA JĄCÔ SPIÉWA – AN TO NI PE PLIŃ SCZI

An to ni Pe pliń sczi jak no pòeta -ksądz znó ny je przédno ze swòjich spiéwów, chtërne
dzãka pro stim me lo dióm i przezérnémù tek sto wi òsoblëwie letkò òstôwa ją w pa -
miãcë słëchiń ców. Jegò ani ma torskò-ar ti sticzné dze ja nié w òbrëmie nim kaszëbiznë
roz wi ja ło sã w sen su za pi sónëch tek stów òd pòłowë szes c dze sątëch lat16. Chòc przez
dzél kònser wa tiw no ùpra wionëch kòscelnëch hie rar chów czë na wet ka pa ra fia nów,
bëła òna òbzérónô òstróż no i nie do wiérno, ba ro chùtkò òkôza ło sã, że są téż lëdze
spra głi taczégò ôrtu dëszpa stur sczi starë. Sóm An to ni Pe pliń sczi pòdchôdôł do swòji
robòtë ze swój ną szpòrtoblëwòscą, ale rów no cza sno mëslôł ò ni pòwôżno, jak no 
ò mòżlëwòce wërôża niô aùten ticznëch przemësle niów ò ja wer no ce i wseczëców
w òdnie se nim do bli sczich mù spra wów. Czejbë ana li zo wac jegò li rikã le no w lëte -
rackò-te ma ticz nym dzélu, béłbë mùsz pòka zac w ni trzë cónë: lëdowò-òbëcza jo wą,
sen ti men tal no -wspòminkòwą i nômni re pre zen to wó ną he ro jicz no -pa trio ticz ną.
W pier szim żochù dochôdô do gło su lëdowé zdrzó dło tegò ùtwór stwa, wielné fòrmë
przëspiéwków, wërglów, szpòrtów i fi fów. Stąd ka pra wie pòchôda ją prosté mi łotné
hi sto rie czë aneg dotë z òbëcza jo wim spòdlim, chtërnëch przédnym za da nim je
wëwòłac lu dicz ną atmòsferã przeżëcô17. Mùsz je tuwò wëmie nic do kazë: Agat ka,
Bëła so bie piãknô Zosz ka, Deszcz jesénny. W dëdżim ôrce pòezji Pe pliń sczégò
pierszëznã mô zde rze nié ùszłotë z terôcza sno tą, przë czim ta pierszô wied no pòjôwiô
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15 To, że religijné wseczëca nalôżają rozmajité stilisticzné ùjimniãca mógł sã doznac Grëcza (bëłë
tam òpùblikòwóné dwa z jegò dokazów) na spòdlim antologii: Swięti dzél dësze. Antologia kaszubskiej
poezji religijnej, òbr. J. Walkùsz, Pelplën 1981.

16 A. Peplińsczi, Niech szëmi las, Gduńsk 1973; jegò, Kaszëbë wołają nas. Kaszëbsczé piesniczczi
[na głos z tekstã i harmónicznyma fùnkcjama], Gduńsk 1988; Antologia lëteracczich dokôzów. Antón 
i Aleks Peplińscë, red. J. Tréder, Serakòjce 2009.

17 Ò kaszëbsczi lëdowi spiéwie piselë òd stronë tematiczi i stilisticzi: L. Bielawsczi, A. Mioduchòwskô,
Kaszuby, Dz. 1: Òbrzãdowé spiéwë = Cassubia region, P. 1: Ritual songs, Warszawa 1999; J. Szëmańskô,
Słowo śpiewane. Interpretacja tekstów folklorystycznych, Warszawa 2001; A. Bracczi, Językowy obraz
świata w tekstach słowiańskich pieśni ludowych na materiale kaszubskim i ukraińskim, Gduńsk 2009.
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sã w òkrãżim emòcjo nalnégò ce pła, a ta drëgô w to ni znie nie speł nie niô i pòczëcô,
że czegòs felô. W sen ti men tal no -wspòminkòwëch do ka zach je wi dzec no stal giã za
ùtra co ną mło do scą, szcze stlëwi ma do swiôdcze nia ma dzec twa i pòczëcym sen su w tra -
di cyjnëch wôrtno tach pòznónëch òd star szich i nôblëższégò òkrãżégò. W tim kar nie
re pre zen ta tiwné są: Nie je cë żôl?, Pòże gna nié, Żebë wró cył ten czas. 

Slédnô grëpa pòezji Pe pliń sczégò to lëte ra tu ra òsoblëwie mòcno dze ja jącô na
fòrma cyj ną i ju wer no to wą stronã. Jeżlë mòże ùdo stac ja czis de jo wi pro gram z pôrã
le no do ka zów -spiéwów, to wëchôdô z nich mi ło ta do òjczësti ze mi, do zdrze nié piãkna
w zdôwa łobë sã nôprost szich i nôbar żi tipòwëch ele men tach nôtërë (Gdze mòja wies?
Rëbôcë). Tej -sej pòjôwiô sã téż he ro jicz ny mòtiw w wëchwôla nim bëlny ùszłotë,
czedë przëszło bró nic domôcy tatczëznë – Kaszëb i pòspól ny òjczëznë – Pòlsczi
(Bëtowskô ze mio, Kòchónô ze mia).

Li ri ka An to niégò Pe pliń sczégò ni mòże bëc rów nak òbgôdi wónô le no w swòji lëte -
rac czi wiôrsz ce. Bëłobë to dlô ni krziw dzącé i nie zgódné z gatënkã, do jaczégò sy -
gnął ùtwór ca18. Spiéwa ze swòji de fi ni cji mùszi bëc doch krót czim do kazã, ò czëtel -
nym emòcjo nal nym prze kazënkù, òsoblëwie skómpòno wónô, nacéchòwónô mel icz -
no scą abò na wet ka òbda rzonô bùtnowò stwòrzo ną mùzy ką19. Pe pliń sczi wëbrôł tã
drëgą mòżlëwòtã i stąd ka mòżemë dzysô dzãka lëte racczémù i nó towémù zôpi so wi
słëchac, a téż spie wac tej -sej ro warzczé, czasã szpòrtowné, a w jesz jinëch sto ji znach
bùszno brzëmiącé do kazë stwòrzoné przez pòetã, mùzy ka i ksãdza, chtëren ùdbôł so
bëc we spół ze swòji ma òdbiérca ma w swój nym kòmùni ka cyj nym sparłãcze nim,
w swòji domôcy i nie zapëzglo ny kaszëbi znie. Z ka płań sczi pòsłëdżi mòże ùdo-
ka znic w spiéwach Pe pliń sczégò chãc zbùdo wa niô pòspól notë, szerszégò òkrãżégò,
chtërno ro zeznôwô sã w swòji apart noscë, kùltu rowëch znan kach i mô starã ò swòjã
samòswiądã.

W NÔDZE JI NA... PÒEZJA JA NA WALKÙSZA

Czej gôdómë ò li ri ce Ja na Walkùsza, wôrt miec swiądã, że zdrzącë pòkòle niowò je
to aùtor, chtërnégò mòże ùmôlo wac we strzód przedstôwców pòetów No wi Pri wat -
noscë, a tej do ka zów Bro ni sła wa Ma ja, Krëszto fa Kùczkòwsczégò czë Da riu sza To -
ma sza Le biodë20. W nôwiãkszim skrócënkù òpisëwa jącë taczé kòntekstë, w pòezji
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18 Piszą o ti jednoce: J. Bòrzëszkòwsczi, Ò familëji i kaszëbsczi stegnie ksãdza Antóna i szkólnégo
Alekségò – bracynów Peplińsczich, „Acta Cassubiana” 2005, t. VII, s. 52 i pòst.; J. Szroéder, Żëcé piesnią
pisóné. Spiéwôrz biograficzny ksãdza Antoniégò Peplińsczégò, tłóm. B. Szëmańskô-Ùgòwskô, Bëtowò
2010.

19 Zdrzë: T. Kòstkiewiczowô, Piosenka. W: M. Głowińsczi, T. Kòstkiewiczowô, A. Òkòpień-
Sławińskô, J. Sławińsczi, Słownik terminów literackich, Wrocław 1988, s. 357.

20 Ò pòetice dokazów Nowi Priwatnoscë piselë: P. Czaplińsczi, P. Sliwińsczi, Literatura polska
1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999; A. Zawada, Literackie półwiecze 1939–1989,
Wrocław 2001; P. Czaplińsczi, Ślady przełomu: o prozie polskiej 1976–1996, Kraków 1997.
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Walkùsza do zdrzec mòże szlachùjącé do wëżi wëmie nionëch aùto rów pòdéńdze nié
do ôrtów òpi sy wa niô swia ta. Dze je sã to nié tëli przez spòlëznowé za an ga żo wa nié
lëte ra turë, przez ja czis kùltu ro wi in ter wen cjo nizm, de jowé òtak so wa nié abò mòral -
no scowé sądë, a przez òso bi stą wëpòwiesc, in di wi du al ną, ògłôszi wó ną jakbë na
swòjã òdpòwie dzal nosc. Pòezjô ùcékô tej òd pòùcza niô czë stôwia niô célów do re -
ali za cji, a bar żi pòka zywô pri wat ny òbzér ja wer notë przëstãpny pòdmio to wi, chtëren
nie chce nikògò przekònëwac do swòjich pòzdrzat ków.

Jón Walkùsz jaknò ksądz -pòeta stôwô przed wëbòrã za an ga żo wa niô sã abò òdda -
le niô òd czëtiń ca. Wëbiérô tã drëgą mòżlëwòtã i nie zgrôwa jącë za ba ro do zji sce niô
re li gijnëch abò spòlëznowëch célów, wëpòwiôdô swòjã wrażlëwòtã, jakô je nié do
pòwtó rze niô, stil mësle niô i pòstawë we dle lëdzy. Na òsoblëwé bôcze nié zasłëgi wa -
ją w pòetic czich to mi kach Walkùsza mòtiwë cëszë i swój ny de li kat noscë przemôłcze -
niô. Z jed ny stronë li riczné wëpòwiescë są cze ro wóné do jaczégòs li ricznégò „Të”,
le z drëdżi stronë nie żda je sã w nich na ja kąs òsoblëwie mòcną re akcjã òd ad re sa ta.
Nie je to tej ani tipòwô sto ji zna dia logù, ani téż mòno logù. To bar żi wëzna nia kù…,
wzdich nie nia do…, nôdze ja w… jin szi Ja wer no ce, Nad swie ce i Trans cen den cji.
Walkùsz w swòjim pier szim to mikù nie òpi sywô se jak no mi sti cyzëjącégò pòetã, je
tuwò wi dzec taczé zòrga ni zo wa nié wëpòwiescë, w chtërny dopùszcziwô sã mësle -
nié ò nie zre ali zo wó ny gôdce zwëczajëch lëdzy (zakòchónëch) abò czło wie ka z Ab -
so lutã (z Mat ką Bòską czë Bògã)21. Wëstãpi wa ją tuwò rów nak wąt czi pan te isticznégò
òpisënkù nôtërë, jakô prze swiécy wa jącë i har mó nizëjącë swiat pòdmio tu, wprowôdzô
dëchòwi pòrządk. Pòstãpny pòetic czi tomik pòetë zmie niwô ta czi stón i Walkùsz
stôwô sã bar żi re li gij nym czë wnet ka dewòcyj nym aùtorã, co ùsztiw niwô i za scygô
ar tizm jegò do ka zów. Je to prôwdac płomnô mòdlëtwa (ti tlo wi dlô tó mikù pôcérz)
do Nie ba, le kąsk prze jim niãti ma przez ka tolëcką li tur giã sło wa ma22.

Nôbar żi cze ka wi ar ti sticz no zdôwô sã Walkùsz wnen czas, czedë jak no ksądz -
-pòeta nié tëli ùczi jak sã mòdlëc i jak przeżëwac prôwdë wiarë, le pòka zywô ùlecënk
lëdzczi eg zy sten cji, chwi lowòsc pòtka niów, gôdków, na wet ka wseczëców. W swòjim
pri wat nym we zdrze nim w głãbszi wëmiar żëcô Walkùsz roz mie je prze mó wic przez
mi ste rium co dniowòscë, piãkno môłëch rze czi, chtërne nie są pòdôwóné w òso -
blëwim stãgnie nim lëte rac czich figùrów, ale bar żi w symbòlicznëch i ar che ti picznëch
òbra zach. Przëwòłi wa jącë do kazë pòetë z pierszégò to mikù, pa trón ką rëbôków je
nié le no Mat ka Bòskô, ale i zwëkłô biał ka, mat ka i dzéwczã (Pa trón ka rëbôków),
znakã mi ja jącégò cza su je ska żo ny zégar (Mój sta ri zégar), znakã żëcô nigdë nie
bãdącô w bezrëszno ce mòrskô wa ła (Dënëga). Chòc je pòetą pri wat noscë, nie ògło -
sziwô ji z pòczëcã, że je to cos nadzwëkòwégò i tim bar żi nie chce bëc wód cą.
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21 Òdwòłiwóm sã tuwò do pierszégò pòeticczégò tomikù: J. Walkùsz, Kańta nôdzeje, Gduńsk 1981.
22 Nawlékóm do: J. Walkùsz, Jantarowy pacierz/Jantarowi pôcerz, Gdynia 1991. Z jinëch dokazów

ò artisticznym profilu wôrt wspòmnąc ò: Sztrąda słowa, 1996. Walkùsz je téż kòmpilatorã wspòmnióny
wëżi antologii: Swięti dzél dësze.
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W przedstôwianim swòjégò gwôsnégò swia ta Walkùsz sã nie na przi krzô, gôdô pół -
głosã, mòże je na wet ka òsoblëwie wëco pó ny w pòka zy wa nim wseczëców bùten. We -
dle me dium sło wa je pòkór ny, wi dzy swòje ògrań cze nia, nazéwô ele mentë bëtu w wi -
chla nim i pòczëcym nie ca łow noscë.

W RE MIO NACH MÒRA LI STI CZI. 
ÙTWÓRSTWÒ ZBI GÓ RZA MA RII JOSKÒWSCZÉGÒ

Pòezjô Zbi gó rza M. Joskòwsczégò to je den z gło sów młodégò pòkòle niô aùto rów pi -
szącëch pò kaszëbskù23. Do ra zu wôrt rzek nąc, że to mòckò wëspe cja li zo wó ny tón
ùtwór stwa nacéchòwónégò chrzescëjań ską tra di cją. Joskòwsczi jak no dëchòwny -
-aùtor nie òddze liwô swòji lëte ra turë òd re li gijnégò kòntek stu i frãcysz kań sczégò
pòwòła niô, czegò skùtkã są rów nak gwësné kòn se kwen cje w pòdji mó ny te ma ti ce
do ka zów, w przëwòłi wónëch fòrmach wëra zu i ca łow ny atmòsfe rze do ka zów. Mòże
w tim môlu prze kór no zapëtac, czë to do brze, że je w ti pòezji takô blëskòsc dëchòw -
négò stó nu z zam kło sca ma wëpòwiôdó ny ma w lëte ra tu rze? Z jed ny stronë mòże
pòdzëwiac kòn se kwencjã aùto ra, chtëren ùsôdzô lëta nie, su pli ka cje i kòn fe sje cze ro -
wóné do Mat czi Bòsczi abò Chri stu sa, z drëdżi rów nak mòże czëc nieùbëtk, zdrzącë
na jich wielënã i gwësną sti li sticz ną pòwtó rze niowòsc. Joskòwsczi, zgrôwa jącë do
òbja wie niô znan ków es te ticz no roz mió ny snôżotë, parłãczi jã z mòdła ma chrzescëjań -
sczégò kùńsz tu, co nie je ni czim lëchim, le nôtërnym i ùdo ka znio nym w wi dze jegò
dëchòwi pòsłëdżi. Mòże rów nak miec wątplëwòtë co do jakòscë ùżi wó ny bòka doscë
me tafòrów i pòetic czich strzód ków, a òsoblëwie co do jich skùtkòwnoscë w òbrëmie -
nim emòcji i de jów. Je wej wi dzec tuwò nié tëli òri gi nal nosc, co pòwtôrzal notã ze sa -
dze niów re li gijnégò jãzëka, chtëren òprzestôwô miec znan czi ar ti sticznégò wëra zu,
a stôwô sã blós spòsob no scą stwôrza niô pa te ticznégò lëte racczégò czëcowégò ùstôwù24.

Scy ga jącë tã ùwôgã do wëbrónégò przi kła du pòeti czi wiérztów Joskòwsczégò, je
mùsz za re agòwac na jegò zgrôw do pi sa niô przez li riczné „më” abò skòmentéro wac
wcyg sto so wó ną przez niegò figùrã ògło szi wa niô sen ten cjo nalnëch prze sła niów.
Pòeta zdôwô sã nie czëc, że tegò ôrtu fòrmë są dlô pòezji òsoblëwie nie bez pieczné,
bò ni jak ni ma gwësnotë, czë czëtińc chce stwòrzëc z pòdmiotã ja czis dogôdënk, czë
pò prôwdze dze li ten sóm swiat wôrtno tów. Pi szą cy przëjimô, że takô jed no ta
wëznôwónëch wôrtno tów ja wer no jist nie je, co wiãcy, przëjimô, że wëstãpi wa ją ùni -
wer sa lia nié do pòdwôże niô, jaczé ùdo ka zni wa ją wëgłôsza nié w pòezji di dak ticznëch
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23 Z. Joskòwsczi, W remionach Piãknoscë, 2007. Jest téż aùtorã kaszëbskòjãzëkòwëch prozatorsczich
rozwôżaniów Przez Krziż do Bòga. Kaszëbskô Droga Krziżewô. Historia nôbòżéństwa i zbiérnik
rozwôżaniów, Banino 2004.

24 Je to szerszé zjawiszcze tikającé sã nié leno pòetów-dëchòwnëch. Zdrzë: D. Kalinowsczi, Zymk
wcyg òdnôwióny – kaszëbsczé lëteracczé òkrãżé „Zymk”, tłóm. D. Majkòwsczi, „Stegna” 2011, nr 1 (19),
s. 2–8; T. Derlatka, O najważniejszych zjawiskach w poezji kaszubskiej i serbołużyckiej po roku 1989:
próba ujęcia konfrontatywnego, „Acta Cassubiana”, t. XIII, 2011, s. 114–115.

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 78



abò mòralnëch wskôzów. Tim czasã w wi dze dzys dniowégò swia ta kùńsz tu i swia ta
kùlturë bënômni tak sã nie òdczuwô. Je wie dzec, że mòże ùdo ka zni wac sta łosc jist -
nie jącëch swia topòzdrzatkòwëch sys te mów, le takô pòsta wa je żëczbòwim mësle -
nim, chtërno ro za part niwô lëte ra turã òd terôcza sny kòndi cji czło wie ka. Òstôwô jesz
jinô spra wa – chcemë jã pòzwac pòkòle niowò-bio lo gicz nym dzej nikã – chtërna kôże
czëtiń co wi òstróż no, a mòże na wet ka z niechãcą re agòwac na głos trzëdze sce lat ka
(Joskòwsczi to rocz nik 1979) bez za jik niãcô pòùcza jącégò ò nôgłãbszich wôrtno tach,
nôlep szich ôrtach żëcô i nôwôżniészich célach bëcégò czło wiekã. Prôwdac wiek ni
mùszi bëc dzej nikã, co roz są dzywô ò tim, czë chtos mô cos wôrtnégò do przekôza -
niô, mło di czło wiek téż mòże czegòs naùczëc star szich. Ji wer je w tim, że lëte racczé
wëpòwiescë Joskòwsczégò nie swiôdczą ò tim, żebë miôł wôżné òdkrëca do
przekôza niô ji nym. Chcemë tej wrócëc do pi ta nia, czë wëznôwó ny pòzdrzatk na
swiat pò prôwdze dôwô pòece prawò do przãdze niô tak apòdik ticz no brzëmiącëch
jak na pòezjã zam kło sców?25

Jinô z dôwa jącëch do mësle niô kòmùni ka cyjnëch znan ków do ka zów Joskòw -
sczégò pòlégô na twòrze nim apartnégò krãgù czëtiń ców -drëchów. Samò w se bùdo -
wa nié ta czich sparłãcze niów je tipòwé dlô kòżdégò lëte racczégò tek stu, ja czi chce
dobëc swòjégò czëtiń ca czë drëcha do wësłëcha niô emòcjo nalnégò prze ka zu. Le
zdrzącë z jinégò pòzdrzatkù, wôrt wi dzec w tim nadôwczo -òdbiérczi strzódk jin stru -
men ta li za cji, swójnégò te atra li zo wa niô abò re żi se ro wa niô sto jiznë twòrze niô pòezji.
Hewò Joskòwsczi w swòjim pier szim pòetic czim tó mikù bùdëje sze roczé kar no lëdzy,
ja czim dôwô pòetic ką de di kacjã. Lëdze ti mògą bëc ùznó ny za spòlëznowé aùto ri tetë
abò ma ją bli sczé emòcjo nalné związ czi z aùtorã. Mòże w tim wi dzec strzódk ùdo ka -
znio ny es te ticz no, wëzwëski wa ją cy razã przeżëté do swiôdcze nia czë ma ją cy spòdlé
w szlachùją cym za so bą òbzéra nim swia ta. Mòże rów nak miec de di ka cyjné dze ja nia
Joskòwsczégò za czësto nie tra fioné, jak no twòrzącé le ùdôwné drëszné abò de jowé
związ czi. Czë pò prôwdze dzãka pòetic czim de di ka cjóm twòrzoné je kar no lëdzy jist -
no mëslącëch i czëjącëch? Czë to bar żi zestôwk mni abò wiãcy przëpôdkòwëch lëdzy,
chtërnëch pòja wie nié sã w de di ka cji mô imi to wac ja kąs pòspól notã (Da nu ta Sten ka
i bra cy no wie Gòlco wie, ksądz Jón Per szon i pa piéż Be ne dikt XVI)?

RE GRES RE LI GIJ NY PÒEZJI?

Ze zro bionégò przezérkù ùtwór stwa kaszëbsczich pòetów -ksãżi wëchôdô kąsk pe -
sy mi sticz ny wniosk. Hewò, jeżlë jesz li ri ka Hey czi strzi miwô próbã cza su, spiéwë
Pe pliń sczégò strzi mi wa ją przërów na nié z tek sta ma pòpùlar ny mùzycz ny kùlturë, 
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25 Negatiwné zjawiszcza òpisywónégò tuwò tomikù W remionach Piãknoscë, nalôżómë téż w nô -
nowszim zbiérkù pòlsczich i kaszëbsczich lirików pòetë-dëchòwnégò z tomikù Który odziewasz kwiaty
/ Chtëren òblôkôsz kwiatë, Banino 2012, ò czim w recenzji: D. Kalinowsczi, Kto wierzy, też błądzi?
„Pomerania” 2012, nr 9, s. 50–51.
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to ju òd to mi ków Ja na Walkùsza pòjôwiô sã pro blem pe tri fi ka cji kaszëbsczi re li gij -
ny lëte ra turë. Ni mòże sã dzëwòwac za in te re so wa niu re li gij ną te ma ti ką we strzód
ksãżi, le czë pò prôwdze nie wi dzą òni kònkùren cyjnëch sys te mów dëchòwòscë?
Czë nie wi dzą swia topòzdrzatkòwëch wi chle niów młodégò pòkòle niô Kaszëbów?
Nôbar żi pro sto bëłobë scwierdzëc, że Kaszëbi bezògôdkòwò trzi ma ją swòje pòzy -
tiwné òdnie se nié do chrzescëjań sczi tra di cji, pòdług mëslë kùltu rowégò ste reòtipù
Kaszëba -ka tolëk, na skùtk czegò ni ma pòtrzébnotë re agòwac na re li gij ną apart nosc
abò de jo wi li be ra lizm. Mòże òstac w samòzadòwòlnie nim i ùgwësni wac sã w pò czë -
cym nie zmie niw noscë dobëców kaszëbsczégò jãzëka w li tur gii Kòsco ła, co pò prôw -
dze bëło pro cesã wa ra ją cym òd wie le lat i ma ją cym swòje pùbli ka cyjné zwënédżi.26.
Rów nak wëzna niowô de kla ra tiw nosc i swia topòzdrzatkòwô pòstu la tiw nosc nie je
w sztãdze za tacëc tegò, że kri zys re li gijnégò jãzëka kaszëbsczich pòetów -ksãżi je
wi dzew ny w felënkù dia logù z dzys dniowòscą.

Ni mómë tej am bitnëch kaszëbskòjãzëkòwëch bédënków w òbrëmie nim diskùsji
nad dzys dnio wim tra di cjo na lizmã (kònser wa tizmã) – tak zdôwa łobë sã wôżnym dlô
kaszëbsczich pòetów – bãdącëch krótkò de jowégò òkrãżégò pòezji Wòjce cha We nc -
la i krãgù „Frondë”27. Ni ma wi dzec chãcë diskùsji nad pòetic czim jãzëkã re li gijnégò
do swiôdcze niô, chtërno wëra żi welë ji ny niedôwno jesz ùsôdza ją cy pòecë-dëchòwny
jak Jón Twar dow sczi czë Ja nusz Pa serb28. Felëje na wet ka pòetic czi re ak cji, a doch
lëte ra tu ra mô w ti rëmno ce prekùrsor sczé fùnkcje, na sa crum nowòcza snoscë, chtërno
òbjimô sze roczé wiéchrzëznë dëchòwégò żëcô29. Òstôwô tej pòzycjô òsoblëwi „apart -
noscë”, „samòòbsto je niô” kaszëbsczi re li gij ny li ri czi, co rów nak nie pòcygô za so -
bą tegò, że je òna żëwòtnô i atrak cyjnô dlô dzys dniowégò czëtiń ca.
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26 Kaszëbsczié kolędë ë godowé spiéwë, zebrôł i wstãpno òbr. W. Kirstein, Gduńsk 1982; Swiętim
turę starków. Zbiérk leżnoscowech kôzaniów, Gduńsk 1991; Më trzimómë z Bògã. Kòscelné mòdlëtwë i
spiéwë, tłóm. E. Prëczkòwsczi, òbr. E. Gòłąbk, E. Prëczkòwsczi, Gduńsk 1998; Òjcze nasz. Kaszëbsczé
spiéwë a mòdlëtwë, òbr. E. Prëczkòwsczi, Banino–Gduńsk–Pelplën 2004; Ksążeczka do nôbòżéństwa,
òbr. E. Prëczkòwsczi, Pelplën 2005; To je słowò Bòże, tłóm. E. Gòłąbk, Gduńsk 2007; Ewanielie na
kaszëbsczi tłomaczoné, tłóm. ò. Adam Riszard Sykòra OFM, Gduńsk 2010.

27 K. Swirskô, Pęknięcie w kulturze, czyli o „Frondzie” bez afrontu, Warszawa 2003; zdrzë téż
esteticzno-swiatopòzdrzatkòwé wëpòwiescë Wòjcecha Wencla: Zamieszkać w katedrze. Szkice o kulturze
i literaturze, Warszawa 1999; Przepis na arcydzieło. Szkice literackie, Kraków 2003; Niebo w gębie.
Felietony, Kraków 2010.

28 Hewò pôrã òbrobieniów ò pierszim z ùtwórców: Jan Twardowski. Mistrz poezji religijnej, red. K.
Beliniôk, Warszawa 2007; A to co na krótko może być na zawsze... Pokłosie spotkania poświęconego
pamięci księdza Jana Twardowskiego, red. E. Hòffmann-Piotrowskô i J. Pùzynina, Warszawa 2007; Jan
Twardowski. Kapłan-poeta, òbr. W. Smaszcz, Biôłistok 2001; A. Sulikòwsczi, Na początku był wiersz
czyli 13 nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego, Kraków 1998. I pôrã ò drëdżim: A. Pethe,
Poeta czasu otwartego. O wierszach ks. Janusza Stanisława Pasierba, Katowice 2000; Janusz St. Pasierb
– poeta, red. B. Kùczera-Chachùlskô, M. Łukaszuk, M. Prussak, Warszawa 2003; Ksiądz Janusz Stanisław
Pasierb. Kapłan, poeta, humanista. Materiały z sesji zorganizowanej w dziesiątą rocznicę śmierci, przedm.
J. B. Szlaga, Pelplën 2004.

29 Wezmë chòcle klasyczné dzys òbrobienia: A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o
współczesną formułę duchowości, Kraków 2000; R. Nëcz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka
epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.
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MIDZËRE LI GIJNÉ RE LA CJE 
WE WSPÒMNIE NIO WI PRO ZE 

ANNË ŁAJ MING1

Ade la Kùik -Ka li nowskô

PÒSPÓL NO TA... PRÔWDZËWÔ 
CZË BÉDO WÓNÔ?

Ù twórstwò terôcza sny pi sar czi Annë Łaj ming wëapart niwô sã te ma ti ką pògrańcz -
ną, dodôjmë pògrań cza kaszëbskò-nie miecczégò nor do wi Pòlsczi pier szi

pòłowë XX sta la ta. Òsoblëwie w pier szim dzélu aùto bio gra ficz ny tri lo gii, to je
w Dzie ciń stwie, ùkôzó ny òstôł w pa no ram ny per spek ti wie òbrôz co dniowégò żëcô
Kaszëbów i jinëch miesz kań ców tegò pògrań cza. Pòmòrzé w ùjãcym Annë Łaj ming
jakùż jiné je òd ste reòtipòwëch wëòbra że niów, jaczé mòże wëniesc pò òglo wim
zapòzna nim sã z ma te ria ła ma dze wiãtnôsto wiecznégò i dwa dze sto wiecznégò kùltur -
kampfù. Czej wspòm ni sã tã spiérkã i przëwòłô pi smio na np. Ern sta Tol le ra (pò nie -
miec czi star nie) i An to niégò Be der sczégò (pò pòlsczi star nie), bë sã mògło òdniesc
wra że nié, że Niemcë i Pòlôsze za żar to bilë sã ze so bą wnet ka w kòżdim dzélëkù
żëcégò. Ò spiérce ti czëtómë:

Niem cy uwa ża li się za pra miesz kań ców i pra wych pa nów tej zie mi (pół noc nych
gra nic Wiel ko pol ski – przyp. A. K -K). Po la ków na to miast za le d wie to le ro wa li [...].
Niem cy i Po la cy wal czy li za cie kle o każ dą piędź zie mi. Nie miec, któ ry sprze dał -
by Po la ko wi grunt, ucho dził za zdraj cę. My, dzie ci, mó wi li śmy o Po la kach ja ko
o „Po lac ken” i są dzi li śmy, że są po tom ka mi Ka ina, któ ry za bił Abla, za co zo stał
na pięt no wa ny przez Bo ga.2

An to ni Be der sczi, òpisëjącë spiérka na ji nym kąsk spòdlim, wspòminôł:

1 Szkic je wejimkã mòjégò artikla: Zachodnie kresy. Kaszubski świat w prozie Anny Łajming, [w:]
Życie dawnych Pomorzan. Materiały II Konferencji Naukowej, pod red. W. Łysiaka, Bytów–Słupsk 2003,
s. 215–225. 

2 Ò realiach spiérczi przeczëtómë w ksążce E. Tollera, Eine Jugend in Deutschland, [w:] tegoż,
Gesammelte Werke. München 1974, t. 4., s. 12. Cytat za: H. Orłowski, Gertrud Chodziesner-Kolmar 
a pogranicze kultur, [w]: Opowieść o cynowym raju i kilka innych historii z XX wieku. Eseje i szkice. Pod
red. S. Sterny-Wachowiaka. Poznań 1993, s. 39.
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Scho dzi li śmy się zwy kle w nie dzie lę po na bo żeń stwie na stan cji jed ne go z ko le -
gów i uczy li śmy się li te ra tu ry i hi sto rii pol skiej, pi sa li śmy wy pra co wa nia [...];
przy cią ga li śmy ma ło na ro do wo uświa do mio nych ko le gów do sie bie, prze strze -
ga jąc ich, by nie wstę po wa li do pi jac kich nie miec kich związ ków, gdzie się niem -
czy li, a po czę ści i mar nie li.3

Pògrańczé na Pòmòrzim w Dzie ciń stwie Łaj ming jist nia ło w ji nym wëmia rze.
Hewòtny lëdze pògrańczégò wëapart ni wa ją sã òtem kło scą, to le ran cją i szacënkã dlô
jin szo sców. Bò wej w nôwôżniészim pla cu wëda rze niów ksąż czi, w Przëmùsze wie,4
midzë ji ny ma w do do mie Aùtor czi, zgód no kòl se bie, a pò prôwdze razã w ti sa mi
chëczë, miesz kałë: kaszëbskô rodzëna ka tolëków – Pòlôchów Trze bia tow sczich
i ewan ge li ków – Niem ców He rin gów:

Przed do mem wiecz nie krzą ta li się na si są sie dzi, He rin go wie, Niem cy, z któ ry mi
miesz ka li śmy w jed nym do mu. Mię dzy so bą mó wi li gwa rą nie miec ką, a z na mi
po ka szub sku. Bar dzo do brze po ka szub sku mó wił He ring; któ ry po cho dził z Go -
chów. By li to lu dzie już star si. Z szes na ścior ga ich dzie ci ży ło tyl ko osiem, w tym
pię cio ro do ro słych by ło jesz cze w do mu. [...] 

W do mu u są sia dów He rin gów by ły trzy do ro słe cór ki: Hul da, Ida i Mar ta
oraz dwóch chłop ców. Naj star szy Her man był nie mo wą, naj młod szy Ber nard pra -
co wał u ba ro na ja ko dru gi lo kaj. Zaj mo wa li pół noc ne skrzy dło do mu, my po łu -
dnio we. Po dzie cię ce mu sko ja rzy łam to so bie, że oni, ja ko ewan ge li cy, do ko -
ścio ła wy jeż dża li na pół noc, do So min, my zaś w stro nę po łu dnia, do Le śna.5

Na przëkła dze dwùch rodzënów, kaszëbsczi i nie miec czi, dokònywô Łaj ming
przed sta wie niégò codzénnégò żëcô, pòdczor chi wa jącë apart ny co dnio wi ôrt ti eg zy -
sten cji, wëpôłnio ny zwi kłi ma òbòwiąz ka ma, nie let ką robòtą czë swiãto wa nim.
Òpòwiôdôczka tëch gôdków, a je nią pôrãlatné dzéwczã, z wiôlgą wrażlëwòtą òbzérô
swiat, w ja czim przëszło ji przebëwac. Òpòwie scowé przezéra nia gôdków twòrzą
fabùłã, skłôda ją cą sã jakbë z òdjimkòwëch régów òbra zów ùło żonëch w przezérną
kòmpòzy cyj ną ca łosc. Bòha te ro wie òpòwie sców Łaj ming, zachòwùjącë swòjã in di -
wi du al nosc, jed no cza sno są wpi só ny w mòde lo wą sy tu acjã. Aùtor ka twòrzi eg zy -
sten cjal ny i mi ticz ny wnet ka òbrôz dôwnégò Pòmòrzô. Mòdło jaczé zrëchtowùje sã
z „aùto bio gra ficznégò trip tikù” Łaj ming (Dzie ciń stwo, Mło dość, Mój dom) przedstôwiô
òsoblëwą eg zy stencjã kaszëbskò-nie miec ką w geògra ficz no -spòdlecz ny ja wer no ce
pôłniowégò Pòmòrzô zôczątkù XX sta la ta. Nié do kùńca je òna zgódnô z re alia ma
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3 Cytat za: A. Bukowski, Pamiętnikarze pomorscy o epoce zaboru pruskiego. Gdańsk 1980, s. 29.
4 J. Borzyszkowski, Anna Łajming ze Żmudów Trzebiatowska i jej pisarstwo, [w:] A. Łajming,

Dzieciństwo. Wspomnienia. Gdańsk 1997, s. VI.
5 A. Łajming, Dzieciństwo. Wspomnienia. Gdańsk 1997, s. 3–6. Wszëtczé cytatë z tegò dokazu

zapisëjã skrótã titułu ùtwòru i numrã starnë.
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tamtëch cza sów, temù że te bëłë rów nak jinszé. Dô sã tej, a mòże na wet ka trze ba trak -
to wac òpòwiôda nia Łaj ming jak no lëte rac ką ja wer notã, wnen czas stosënczi pò -
grańczégò pòlskò-nie miecczégò zbiéra ją sã w kaw lach kònkretnëch dwùch le no
rodzënów, òpòwiôdóné są przez dzecnégò òpòwiôda cza, co w nie scy gnio ny spòsób
pro wa dzy w swiat mi tu i swiãtégò òbrëmia.

KA TOLËCË I PRO TE STANCË

Pier szi dzél aùto bio gra ficznégò trip tikù Łaj ming w nôpeł niészi spòsób przedstôwiô
sy tu acjã wzôjnégò cëskù dwùch kar nów et nicznëch i wëzna niowëch. Nie są to rów -
nak spiérczi, a bar żi wzôjné òka zy wa nié ùszó no wa niô i to le ran cji. Je to pro ces tak
da lek za szłi, że pro wa dzy do czãscowégò przejãcô mòde lu żëcô i wôrtno tów òd
mdącëch w są sedz twie miesz kań ców. Nigdë jed nak nie bãdze to sparłãcze nié abò roz -
to pie nié sã w jin szi bôłdzë nôrod ny czë kùltu ro wi. Nie tkniãtą òstôwô òbëczajnô jin -
szosc, ò ja czi Édmùnd Pùzdrow sczi mô pi sóné:

oby czaj, do rocz ny i ar cha icz ny; oby czaj pod no szą cy war tość wspól no ty i wy klu -
cza ją cy z niej od stęp ców. Ten oby czaj ar cha icz ny na zwać moż na tak że oby cza -
jem sa mo swo im, nie ska żo nym. Ist nia ły dzie dzi ny ży cia, te naj bar dziej świę te
i skry cie ro dzin ne, gdzie oby cza je ob ce – pru ski i lu ter ski – nie mia ły do stę pu.6

An na Łaj ming pòdczor chiwô òsoblëwie re li gij ną apart nosc òbëdwùch rodzënów,
chtërny ni mô narëszoné żód na z nôrod no sców. Co wiãcy kòżdô z nich czëje pòwôża -
nié w ùprocëmnie nim do wëzna nio wi apart noscë drëdżi. Je to spra wa w dze jach
Pòmòrzégò ba ro wôżnô, czãsto drażlëwô, czej òd cza sów refòrma cji, a nôbar żi òd
dze wiãtnôsto wiecznégò kùltur kampfù miesz kańcë pògrańczégò mùszelë òpòwiedzëc
sã we dle ha sła: „Pòlôch -ka tolëk, Niemc -pro te stant”. Jak wiôldżé wëwòłi wa ło to ha -
sło emòcje niech star czi wspòmnąc wëjimk ar ti kla Ja na Kôr now sczégò pòd zna czą -
cym titlã Wpływ po li ty ki an ty pol skiej na psy chi kę lud no ści ka szub skiej:

Dwa przy mio ty ce chu ją prze waż nie lud ność ka szub ską: re li gij ność i spra wie dli -
wość. (...) O te dwie stro ny du szy ka szub skiej tyl ko za dra snąć, a nie przy jaźń bę -
dzie wiecz na! Ten efekt wła śnie mia ła po li ty ka an ty pol ska rzą du pru skie go. Aż
do Kul tur kamp fu mniej wię cej rząd pru ski cie szył się wiel kim za ufa niem u lud -
no ści ka szub skiej (...). Wal ka kul tur na na to miast otwo rzy ła jej oczy. „Kie dy żan -
darm się zja wił przed ple ba nią, lud już uj rzał za gro żo ne swe naj święt sze do bra
i od ra zu za jął kry tycz ne sta no wi sko wo bec rzą du.”7
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6 E. Puzdrowski, Anna Łajming i Jej ojczyzna, [w:] Dom słowa Anny Łajming, s. 33.
7 Cytat za: J. Borzyszkowski, Kaszubi i Pomorze w XIX i XX wieku, [w:] Pomorze – mała ojczyzna

Kaszubów. Pod red. J. Borzyszkowskiego, D. Albrecht. Gdańsk-Lubeka 2000, s. 333.

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 83



Nié wied no bëłë szu kóné stegnë dogôda niô sã w ti spra wie. Z jed ny starnë prëskô
ad mi ni stracjô, wpro wô dza jącë nakôzë Bi smarc ka, ten den cyj no pro wadzëła lëdno -
scowé re gistrë i re strik cyj no re agòwa ła na wsze le jaczé znan czi pòza nie miec czich
kùltu rowëch ini cja ti wów. Z drëdżi za to starnë co bar żi za palczëwi ka tolëcczi ksãża,
ma ją cy starã ò in te resë pòlsczé i rzimskòka tolëcczé na Pòmòrzim, pòdtrzi mi welë
w wiérnëch pòczëcé apart notë w òdnie se nim do Niem ców i ùprocëmnia nié sã
prësczémù państwù. Òbëdwie starnë czãszczi stwôrzałë atmòsferã spiérczi, niż le jã
strzëmi wałë; taczé òsobë jak np. ks. Agùstin Hil de brandt. Ji na czi je rów nak w Dzie -
ciń stwie Łaj ming, w chtërnym przeczëtómë:

Po tem nad szedł ad went i w dłu gie wie czo ry śpie wa li śmy pie śni na boż ne. Oj ciec
z ma mą śpie wa li na dwa gło sy, a my, dzie ci, wtó ro wa li śmy im. Pa mię tam, że oj -
ciec śpie wa jąc, przy my kał oczy jak sło wik. [...] He rin go wie, pro te stan ci, rów nież
śpie wa li wie czo ra mi, a w nie dzie le, kie dy ca ły dom nie wy jeż dżał do ko ścio-
ła, oj ciec się gał po swo ją du żą, ilu stro wa ną księ gę do na bo żeń stwa i gło śno się
mo dlił. [...]

U He rin gów mo dlo no się tak że, z Bi blii na głos. Gdy by łam u nich, He rin go -
wa po sa dzi ła mnie so bie na ko la nach i ra zem z ni mi po wta rza łam nie miec kie sło -
wa mo dli twy. Dzi wi łam się tyl ko, że wy ma wia jąc sło wo „amen” nie że gna li się.
Prze że gna łam się więc sa ma, ale na to oni nie zwró ci li uwa gi. (Dz., 9)

Dosc wie le pla cu pòswiãcywô òpòwiôdôczka òpi so wi prze żi wa niégò przez bòha -
te rów re li gijnëch swiãtów. Jich bëtnictwò w ri tu al nym, òsoblëwim swiãtnym cza su
nadôwô wi dza łoscë co dniowémù jist nie nimù, nafùlo wónémù żmùdną robòtą, cy -
klicz no pòwtôrzó ny ma za da nia ma. W sa kral nym kalãdôrzu òpòwie sców Łaj ming
gôdô sã ò Gòdach, dniu Wszëtczich Swiãtëch, Zôpùstach, Ja strach i Bòżim Ce le.
W dzélach do ka zu tëczącëch òbrzãdowòscë òpòwiesc Dzie ciń stwa pro wa dzonô je
dwa to rowò. Òpòwiôdôczka przez zestôwk jednégò z drëdżim przëwòłiwô dwie re -
li gijné tra di cje: ka tolëcką i pro te stanc ką:

Nad szedł dzień Wszyst kich Świę tych. Ro dzi ce po je cha li na gro by dziad ków; ma -
ma do Li pu sza, oj ciec do Le śna i Brus. Wkrót ce po tem by ło ewan ge lic kie świę -
to zmar łych, tak zwa ny Bus stag. Tak jak He rin go wie czci li na sze ka to lic kie świę -
ta, jak Bo że Cia ło i in ne, tak my świę to wa li śmy ich pro te stanc kie i nie wol no by -
ło nam, dzie ciom, choć by stuk nąć młot kiem. Ma ma nie wzię ła na wet dru tów do
rę ki. W tym dniu He rin go wie mo dli li się gło śno. Sły sząc ich, ci cho we szłam do
nich i opar łam się o He rin go wą, któ ra sie dzia ła na krze śle i z oku la ra mi na no sie
gło śno czy ta ła mo dli twy z Bi blii. Resz ta do mow ni ków, ubra na po świą tecz ne mu,
słu cha ła z za ło żo ny mi rę ko ma i roz wa ża ła sło wa mo dli twy. Nie któ re wier sze już
zna łam i zda wa ło mi się, że przy nie któ rych zwro tach He rin go wa do da wa ła swo -
je wła sne sło wa. (Dz., 56) 
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Òpis Łaj mingòwi je tuwò ba ro strzëmòwny, brak nie jãzëka òce ni wa jącégò i in -
ter pretëjącégò. Kòżdô z rodzënów zachòwiwô swòjã włôsną apart nosc wëzna nio wą,
przë czim nie ùprocëmniwô sã agre syw no do „nieswòji” re li gii, nie dokònëje kri ti -
czi czë re agùje zwiar to. Wëznôwcë jed ny tra di cji ma ją starã ò doskòna le nié swòji,
ale jed no cza sno z tczą pòznôwa ją rów nak cëzą. Sce na pòswiãconô Gòdóm wëra zno
òbrazëje ten drëszny dia log pòmidzë rodzëna ma róż nowëzna nio wi ma:

W pierw sze świę to o zmro ku przy szli do nas na ka wę są sie dzi He rin go wie. Ro -
dzi ce za pa li li cho in kę i wszy scy ra zem od śpie wa li śmy ko lę dy: „Gdy się Chry -
stus ro dzi”, „W żło bie le ży” i in ne. Hul da, Ida i Mar ta moc no ka le czy ły pol skie
sło wa pie śni, któ rych na uczy ły się od nas ze sły sze nia. (Dz., 21)

Jeżlë pòjôwia ją sã na wëzna nio wim spòdlim jaczés nie zgód noscë, bie rzą sã òne
nié le no z winë Trze bia tow sczich czë He rin gów, le no bar żi z zestôwkù zwëków ka -
tolëcczégò abò pro te stancczégò dëchòwnégò:

Jed ne go dnia do He rin gów zaj rzał ich ksiądz pro te stanc ki. Pa stor wszedł tak że
do nas i wszyst kim nam po dał rę kę. Po mo dlił się, ży cząc te mu do mo wi po ko ju
i zgo dy, po ga dał z ma mą i na po że gna nie zno wu nam po dał rę kę, aż do ma łe go
w ko ły sce. Nasz ksiądz Kit zer mann z Le śna był z ko lę dą raz tyl ko. Zbyt wiel ka
to by ła pa ra fia, aby wszyst kich pa ra fian ob je chać. A kie dy był, zaj rzał tak że do
He rin gów. Po je go wi zy cie He rin go wie we szli do nas jak by wy stra sze ni i nie przy -
jem nie zdzi wie ni tym, że nasz ksiądz ni ko mu z nich nie po dał rę ki. Ma ma wy ja -
śni ła, że on nie ma te go zwy cza ju i są sie dzi uspo ko je ni wy szli. (Dz., 29)

Mòże w tim pla cu spëtac ò hi sto ricz ny aspekt òpòwiôda niów Łaj ming. Na wet -
ka jeżlë aùto bio gra fiô je tu prôwdzëwim przed sta wie nim stosënków panëjącëch
w Przëmùsze wie, to czë taczé sy tu acje re li gij ny to le ran cji bëłë pòwszechné? Wëdôwô
sã, że jed nak nié. I tim razã jesz rôz wrôcómë do lëte rac czi sy tu acji mi tu i wi dze -
niégò òbrëmia pòwëżi nôtërnégò.

Czej sã przëzérô pòspól ny eg zy sten cji dwùch et nicz no jin szich rodzënów twò -
rzonëch przez Łaj ming, je wi dzec jak mòcno żëją òne w apart nym ti pie jist nieniégò
razã. Pisôrka wskôzywô de li kat no, że na zgód nosc mòże bëc wënikã pòsôda niô
môłëch ma jąt ków tëch rodzënów, ma te rial ny òbëczaj notë, a na wet biédë, sërowégò
szti lu bëcégò, kùresz ce wie le dzec twa. Tej pra wie òbëczaj no ta żëcégò i cwiardô nôtëra
sztôłtëje jakòsc jich jist nie niégò i in spirëje taczé zachòwa nia, chtërne pòzwòlą na
prze trwa nié. To wza jemné wspòmôga nié sã zmòcniwô w òbù grëpach chãc żëcégò.

Òbie rodzënë, kaszëbskô i nie mieckô, za mieszkùjącë razã je den do dóm, nie
wëwëższi wa jącë swòji nôrod no -kùltu ro wi apart noscë, ma ją w ùwôża nim swòjã kùltu -
ro wą i re li gij ną òsoblëwòsc. Wzôjnô to le rancjô, ùmòcni wónô pòspól ny ma przeżëca -
ma i pra wie ta czim sa mim pòzdrzatkã na swiat prze mie niwô sã w ôrt przëja cel stwa
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i wczu wa niô sã. Wëmòwnô je kùńcowô sce na Dzie ciń stwa, czedë He ringòwie
dostôwa ją nakôz òpùszcze niégò Przëmùsze wa. Zda rze nié to zji na cziwô sã w dra ma -
ticz ną, fùlną emòcjo nalnëch rozdwòje niów dlô òbëdwùch rodzënów sy tu acjã:

W je den wie trzy sty dzień He rin go wie za ła do wa li ostat ni wóz. Resz tę gra tów: łóż -
ka, sto ły, sza fę i in ne. […] Po nie waż by ło nas je de na ście osób, a ich sześć, ma -
ma po dzie li ła ku rę na sie dem na ście ka wał ków. Ro sół z sze ścio ma ka wał ka mi mię -
sa za nio sła im i po sta wi ła na ich pu stej pły cie ku chen nej. Ja za nio słam ta le rze
z łyż ka mi i chleb. Po si la li się, sto jąc, jak kie dyś, jesz cze w Sta rym Te sta men cie,
Izra eli ci przed uciecz ką do Egip tu. (Dz., 243–244)

Pòdobnëch òbra zów co za cy to wó ny wëżi nalézemë w ùtwór stwie Annë Łaj ming
wie le. Wzôjnô to le rancjô bez ma ła bùdzy zadzëwòwa nié, wòlné òd ja czi bądz niechãcë
czë kri ti czi. Òpiartô je na szacënkù i wzôjnym ùzna nim, ò mòcë, chtërna mòże na -
wet dzëwòwac i spòtëkac sã z nie do wiérza nim. Czej Trze bia tow sczich òdwiédzô
biał ka nowégò nad lesnégò, wastnô An derschòwô, Niem ka nié ba ro do wiérzô Pò -
lôchóm, z zadzëwòwa nim pitô sã ò spòsób żëcô òbù rodzënów. Je zdzëwionô zgód -
ny ma òbëcza ja ma panëją cy ma pòmidzë ni ma i nie starô sã na wet tegò ùkrëwac:

Je ste ście Niem ca mi, a nie wi dzę na ścia nie ob ra zu na szej pa ry ce sar skiej? […]
– A jak dłu go miesz ka cie z ty mi Po la ka mi ra zem?
– Ju bli sko dwa dze sca lôt.
– I ni gdy nie by ło nie po ro zu mień?
– Nigdë! – od rzekł He ring. – Le rôz... A bo ło to w ten dzéń, jak ta kométa sę
pokôza ła...
– Ko me ta? – An der scho wa zmarsz czy ła brwi. – Py tam dla te go, bo prze waż nie
ro dzi ny miesz ka ją ce przez sień ży ją w nie przy jaź ni, a tym bar dziej że was dzie -
lą róż ni ce po li tycz ne i wy zna nio we.
He ring się wy pro sto wał i od rzekł po waż nie:
– Czło wiek czło wie ko wi mu szi bëc bratém i żëc z nim po do brocë, jeżlë pa -
ni do brze słuchô, co mó wi pa stor. Môsz dobrégo są sa da, du bel to wo żëjesz!
(Dz., 118–119)

Prôwda pòtcëwégò He rin ga pòjãtô i wëra żonô w tak jed no znacz ny spòsób òddôwô
za sadë żëcégò w prostëch, wiej sczich zdrëszënach, dlô ja czich nie pòdléga ją cym
wątplëwòscë aùto ri tetã są re li gijné wôrtnotë.

Aùtor ka mia ła starã ò zachòwa nié re ali sticznégò céchù pòrtre to wónëch pòsta -
ców, a téż całégò sy tu acyjnégò spòdlégò. Stąd pro za ta no sy w se wie le znan ków
dokùmen tu, aùto bio gra ficznégò zôpi su, w chtërnym pa miãc przëwòłónëch pòsta cjów
i zda rze niów stôwô sã pòdstawòwim wëznacz nikã wskrze szi wa niégò ja wer notë. 
Pa miãc pi sar czi je przë tim wëzbëtô dąż noscë do cząstkòwi twór czoscë. Łaj ming
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z ta ką sa mą dba ło scą òpisëje psychòlo giczné pòrtretë Kaszëbów jak i Niem ców.
Òstat ny zôs òpis pòże gna niô sã He rin gów z przëmùszew sczim domôctwã òdpòwiô-
dô pra wie lëte ra tu rze Ern sta Tol le ra czë Ger trud Cho dzie sner -Kol mar, ja czi przed
II Swia to wą Wòjną prze żi welë swòje òdda le nié z „pri wat ną òjczëzną” pòło żo ną
w Szamòcënie czë Chòdzeżë.8

JÃZËKÒWÔ WIELËNA -JED NO TA

W swie ce òpòwiôda niégò pòwiescë ta wie lekùltu rowòsc zôbòrskò-przëmùszew -
sczégò pògrańczégò òsoblëwie wi dzec je w sfe rze jãzëka. Nôwôżniészim jãzëkã
òpòwiôda niégò je pòlsczi, ale za to kôrbión czi pro wa dzoné są w kaszëbsczim jãzëkù,
tam -sam, we dle wskôzë pòje din czich fra zów przëwòłi wó ny je nie miec czi jãzëk.
Zdrzącë na fak ticz no jist nie jącé jãzëkòwé stosënczi na te re nach pògrańczégò pòlskò-
nie miecczégò na Pòmòrzim mùszi pòdczorch nąc, że Kaszëba – ka tolëk abò ewan -
ge lik miesz ka ją cy w XIX sto le cym i na zôczątkù XX sto lecégò gôdôł czi le jãzëka -
ma: mó wił pôcérz pò pòlskù, w szkòle i żëcym pùblicz nym ùżiwôł nie miecczégò
jãzëka, w òbéńdze kòl chëczë kaszëbsczégò, zôs w łącz bach z są sa da ma Niem ca ma
„Nie der deutsch” to je „Plat t deutsch”.9

W pòwiescë Łaj ming pòznôwómë nôbar żi rodzënã Trze bia tow sczich, ta zôs pra -
wie le no pòsłëgiwô sã kaszëbsczim jãzëkã. Nie wiémë, ja czim jãzëkã gôda ją He -
ringòwie do ma, pri wat no. Nie miec czi je gwësno jich jãzëk mòdlëtwë. Rów nak
w kôrbión kach z są sa da ma bëlno gôda ją pò kaszëbskù. Tak samò starszé jak téż
młodszé pòkòle nié ba ro do brze òpa no wa ło zna jomòsc kaszëbsczégò, chtëren sta no -
wił ca łow ny dzél żëcô w wiej sczi spòlëznie:

Go spo darz nie młó ci w je den cep; oj ciec chrzest ny ma za pew nio ny za chó wek
u chrze śnia ka; ka to licz ka nie ślu bu je z lu trem to tyl ko drob ny re jestr nie pi sa nych,
cza sem do sad nych za sad obo wią zu ją cych w tej lo kal nej spo łecz no ści. O wie le bar -
dziej wy ra zi sty we wnątrz gru py niż na ze wnątrz, wo bec ob cych. Mo że dla te go,
że tu nie ty le po sta wa de cy du je, ko deks za cho wań, co przede wszyst kim ję zyk.10

Òsoblëwòta geògrafnégò pòło że niô Przëmùsze wa, òkòlégò Gòchów i Zôbò-
rów sprôwia ła, że mòżna bëło na tich òbéńdach tra fic na sy tu acjã, w ja czi Niemcë
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8 E. Toller w wiérzce Lasy (Wälder) pisôł: O wy lasy bukowe, katedry zniewolonych, o wy sosny,
melodie stron ojczystych, pocieszcie zbolałych. Jakże tajemniczo tkałyście wokół uszczęśliwionego
chłopca suknię cudowną dalekiego krajobrazu (...). Kiedy ponownie, w objęciach głębokich szumów,
posłucham wysokich psalmów waszej duszy?” Cytat za H. Orłowski, Gertrud Chodziesner-Kolmar 
a pogranicze kultur, s. 39.

9 Ò relacjach nôrodnëch i kùlturalnëch na òbéńdach blisczich òbrëmióm rozgriwającym sã 
w aùtobiograficznym triptikù òbôcz w: K. Wirkus, Ziemia bytowska jako teren pogranicza. „Nasze
Pomorze”. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 2000, nr 2, s. 140–158.
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sta no wilë nôrod ną miészëznã. Na prôwda parłãczëła sã ze skùtka ma pòdpòrządkòwa -
niô sã wiãk szoscë, chtërna jist nia ła jak no miesz kańcë czësto kaszëbsczi. Ta sy tu acjô
jakbë wëmùsza ła cha rak ter żëcô nôrod ny miészëznë. Mòże pra wie temù dlô przësto -
so wa niô sã do spòlëznowëch warënków He ringòwie tak do brze òpa no welë ùmiejãt -
nosc dogôda niô sã pò kaszëbskù. Jãzëkòwô wespòlëzna zmòcni wa ła wzôjną pòspól -
notã. Pòmòrzé sta ło sã drëgą òjczëzną dlô Niem ców, co prôwda w pòwiescë Łaj -
ming ta star na nie miec czi samòwiédzë nie je pòdji mónô. Fabùłã Dzie ciń stwa wëpeł -
niwô co dniowé żëcé dwùch rodzënów, chtërne miesz kałë razã w jed nym do do mie,
dze lą sã téż swòjim òbrëmim kùltu rowò-òbrzãdo wim, rów nak in tim ną rëmią. Na
skùtk hi sto ricznëch zji na cze niów w tim pra wie pla cu i sztërkù cza so wim wëpa dło żëc
lëdzóm ò roz ma ji ti nôrod ny przënôleż noscë. W zna cze nim nôrod ny samòwiédzë 
je to przënôleż nosc ju nie pełnô, bò jeżlë ji wëznacz nikã bãdze żëwòtnosc rodnégò
jãzëka, to w do ka zu gò nie nalézemë. Za to nôwiãkszé łączbë rodzënë He rin gów
z czëstą nôrod no scą nômòcni je wi dzec na re li gij nym òbrëmim. Wëdôwô sã, że je
to je diné òbrëmié parłãczącé jich z kùltu rą i tra di cją star szich. 

An na Łaj ming w twòrze nim swia ta Dzie ciń stwa mia ła starã ò psychòlo gicz ną
dogłãbnosc, ò prôwdã i re alëznã dôwnégò, ùstãpùjącégò swia ta. Re la cje panëjącé
pòmidzë dwùma rodzëna ma, ny Kaszëbi i Niemcë pòd wspól nym dakã pòchôda ją ze
swia ta bio gra fii pi sar czi, ale mòc lëte ra turë pòwòdëje, że za czi na ją jist niec w òbrëmie -
nim wëżi jed nostkòwim i mi ticz nym. Bëc mòże nie je to ùjãcé zblëża jącé sã do òbiek -
ti wi za cji swia ta przed sta wionégò, ale tëc nie sta no wi czin ni ka fałszëjącégò kaszëbską
rzeczëwi stosc.11 W ùtwór stwie Łaj ming są òpi sy wóné wôrtnotë wëżi jed nostkòwé,
wëżinôrodné i wëżi re li gijné lëdzczich zachòwa niów, chtërne dą żą do przéńdze niégò
zwëczaj ny pòstacjë, przji na czi wa ją sã w mòde lowé pòstawë, czasã he ro iczné. Nie
òznôczô to rów nak, że nen ca łi swiat je pro jek cją jaczégòs ide alnégò wëmia ru. Na -
wet ka mit òbjãti je biôtką dobrégò i lëchégò, mi łotë i nie zgarë, to le ran cji i kse nofòbii.
Òmó wio ny tu pro blem kùltu ro wi pòspól notë w pro ze Łaj ming je mitã z prze wa gą ele -
men tów pòzy tiwnëch. Jeżlë jed nak wząc pòd ùwôgã ca łosc ji lëte racczégò ùróbkù
òbjim pro ble mów bãdze wie le szer szi i bënômni nié tak ar ka dijskò przedstôwió ny
jak w przëpôdkù zéńdze niégò òbù rodzënów w Przëmùsze wie. Cy kle òpòwiôda niégò
ò sy tu acji pògrańczégò céchùją z wie le bar żi spëzgló ną nôrod ną i kùltu ro wą zło żo -
no scą swiat pòspólnégò żëcô czi le nôrod no sców.
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WIARA W ŻËCYM 
I PRZIGÒDACH REMÙSA 

Wanda Lew-Czedrowskô

O nic nie bła gaj, bo próż ne ma rze nia,
By czło wiek uszedł swe go prze zna cze nia.

So fo kles, An ty go na 

C hùtczé czëta nié Żëcô i przi gód Remùsa Alek san dra Majkòwsczégò nie dozwôlô
na scwier dze nié, że pòwiesc ta prze mikłô je głãbòką wia rą w Bòga.

Kò przeczëta nié z na sta wie nim na szu ka nié Mòcë Spraw czi, Dejë, na szu ka nie
wiarë, ùspra wiedlëwiô tezã, że kawlã lëdzy w ti epòpe ji rzą dzy Bóg i wia ra w Niegò. 

Kòżdi rozdzél, czasã kòżdô kôrtka czë stro na brzadëją w scwier dze nia przëwòłi -
wa jącé Bòga, wskôzëjącé na to, że bez Niegò nick w żëcym bòha te rów sã nie ùło -
żi, a z Nim wszëtkò sã pò jegò mëslë roz wią że.

W pòwiescë je bòka dosc dobrëch i złëch dëchów, chtërne biôtkùją sã ze so bą 
ò wpłiw na czło wie ka. Le nad wszëtczim i wszëtczi ma je na mie nie nié.

Swòją òpòwiesc ò żëcym za czinô nar ra tor apòstro fą: „W ji miã Òjca i Sëna,
i Dëcha Swiãtégò bierzã to pió ro do rãczi nie zgrab ny.(…) Chòba dëch tegò, co
z progù drëdżégò swia ta wësłôł mie midzë lëdzy, ùpro sy mie łaskã ù Bòga, żebë to,
co cë chcã òsta wic na pi smie, mia ło swój szëk òd pòczątkù do kùńca. (…) Ja ką cë
Pón Bóg mô drogã na mie nio ną, bôczë, że dëch mój pò smiercë jak céniô za to bą
cha dac bãdze a w ti chwi li, czej czëtôsz, patrzôł bãdze przez plecë twòje na to
pismò.(…) Tës mie sã wërzasł przed la ti, a nie dzyw no mie, bò ùro dą mie Pón Bóg
przëòblókł żad ną – wié òn gwësno dlôczegò (…) Tec Pón Jezës téż i Jegò Apòsto ło -
wie biédno i bòso chòdzëlë pò ze mi a roz nosëlë nôùkã lëdzóm i zba wie nié wieczné. 

W tak krót czim wstãpie pòjôwiô sã wie rzącô w Bòga dësza Remùsa. Pòjôwiô sã
tu przewòdny mòtiw ca łi brawãdë, że dlô kòżdégò Pón Bóg mô drogã na mie nio ną.

A nar ra tor òdaùtor sczi pi szącë ò Remùsu, jak no bòha te rze i aùto rze wspòmin ków,
pi sze, że dzywnô to bëła dësza, chtërna na ze mi chòdzëła nie znónô, jak przëchòdnô
we strzód cëzëch. A gwësno mia ła co do pòwie dze niô, czej Pón Bóg jã na swiat zesłôł.

Wszëtkò w Żëcym i przigòdach Remùsa je z na mie nie niô. 
Môłi Remùs jed nym razã zja wił sã na Lëpiń sczich Pùstkach u Zôbłoc czich. Skąd

òn sã wzął?... Nicht tegò nie wiedzôł. Nicht nie znôł jegò mat czi, ani òjca, ani przëja-
cel stwa, ani chatë, w chtërny sã ùro dzył, ani wsë, co gò wëchòwa ła. Tak zwëczaj no,
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zja wił sã i òstôł. Czas – dłu dżi czas, môl – òsoblëwi, za cza rzo ny môl i lëdze – apart -
ny lëdze, sztôłto welë dëszã tegò żadnégò czło wie ka, co miôł dëszã swòjégò cza su,
dëszã tegò pra wie môla, i dëszã ska żo ną wszëtczi ma lëdza ma, chtërny prze wi jelë sã
w wie czórnëch òpòwie scach Mi cha ła, Mar cy jannë, ksãdza jegòmòsca Paw ła, Strasz -
ka – Józwë i tëch, chtërny sã na Pùstkach pòja wilë.

Żle chòdzy ò sztôłto wa nié swòjégò kaw la, to czło wiek w Żëcym i przigòdach
Remùsa mô ma ło do pòwie dze niô, bò wszëtkò je z na mie nie niô. A jak mdze to na -
mie nie nié re ali zowôł, zanôlégô òd miazdrë jegò dëszë. Remùs miôł ùrodã żad ną
a dëszã dzyw ną. Żadnô ùro da Remùsa, jegò żôrot nosc, sromòta przed lëdza ma, jich
psotë nie ùstrzegłë gò przed na mie nie nim, chtërno stôwia ło przed nim drãdżé za da -
nia. Kacz ka z òbòrë i kòbiéta z òrzłowégò gniôzda nabëłë na niegò prawò i próż no
òn przed tim na mie nie nim ùcékôł, bò to doch bëła mòc Bòskô.

Do bro ta Remùsa bëła tak wiôlgô, że nie gòrził sã na lëdzy, co mù ro bilë przékã
jegò ùdbë. Żlë chto wzął towôr nie za pła cywszë gò, wie rził, że Bóg mù krziwdã wró -
cy, a złé sło wa i ùczin czi lëdzy nadgrôdzôł pros bą do Bòga, bë jich błogòsła wił za
żëcô, a pò smiercë dôł niebò wieczné.

Całé żëcé Remùsa i òn sóm bëłë czësté i nie do winné, a cãżôr grzéchów zanôszôł
Remùs do kòsco ła, do spòwiedzë, bò sëmie nié czasã sã òdzéwa ło, abò kôzelë mù sã
spòwia dac.

– Remùs! Złé mô przëstãp do ce bie, bò dësza twòja jãczi pòd grzéchã smier tel -
nym. Biôj do spòwiedzë i wëlékùj dëszã, tej ò lékòwa niu ca ła jesz bãdze czas pòga -
dac.

Òdszedł Michôł, a we mie sã sëmie nié òdez wa ło:
– Czi leż ra zy, të grzésznikù, nie blu znił jes w nen dzéń zdôwa niô w przëbëtkù

Pa na Bòga!
Na drëdżi dzéń mie gbùr pùscył do Lëpna, żebëm sã z grzéchów òczëszcził.
Czej òfia ra sã skùńczëła, tej jem klãkł przë spòwied nicë.
Mòc Bòskô! Dësza mòja sã ùspòkòji ła jak ptôch w klôtce. Se dza ła smùtnô, ale

cëchô. A jô szedł do dóm znó ną lëpiń ską dro gą, bòm mòcną wòlą za mknął dwiérze,
za chtërny ma na złotëch bó tach chòdzëło mòje szczescé. Wiedzôł jem terô: Dro ga
czło wie ka pro wa dzy we dle wie le dwiérzi, jaż prziń dze do ta czich, gdze dëch mù pòwié:
Ùchwacë le cyrz i weńdz! Ale nie szczescé jegò, czej nié swòjã klamkã ùchwa cy. Za -
zdrzi, ale dwiérze przed nim za trza sną, a za tim, co widzôł, te sk nic bãdze do smiercë.
Ale swòjich dwiérzi nigdë nie naléze. 

Bò na mie nie nié bëło jinszé.
Remùs béł za knôpi czich lat jak no pa sturk i pa robk, pó zni jak no wãdrow ny

jôrmarkòwi i òdpùsto wi hańdlôrz nôbòżny ma ksąż ka ma, szkaplérza ma, gùza ma i jin -
szim gwôłã, bez grań cowò ùfa ją cy Bògù, bò wszëtkò òd Bòga pòchòdô: i ùro da,
i spra wiedlëwòta, i przińd no ta; Pón Bóg mù òd uro dze niô dôł ta ką skazã jãzëka;
Pón Bóg mù krziwdë wró cy; Pón Bóg przësle kùpia jącëch; przed nôwiãkszim Panã
nie chcôł sã pòkôzac bòso, bò wiedzôł, co sã słëchô, na Pustkòwiu wszëtcë bòjelë sã
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Bòga a kąsk i Ma ry cjannë. W chëczë béł môl, gdze samé le òkò Bòsczé tam we zdrzi.
Bicé òd pa na òdmiérzôł Remùs długòscą „Òjcze Nasz”, „Zdro was Ma ri ja” i dzélã
„Wierzã w Bòga”.

W òczach kôrzącégò pa na widzôł Remùs òczë ùkôzczi Trud, bo widzôł òn to, co
jin szi nie wi dzelë. Remùs widzôł ca łą hi sto riã Stôrégò Zôkònu ù se na Pùstkach.
Jak że mùsza bëc ce kawô nôùka do I Kòmó nii, czej na całé żëcé za pa miãtôł Remùs
wszëtkò, co sto ja ło na pi sóné w jegò pier szi ksąż ce z òbrôzka ma. We dle ti nôwôżniészi
ksąż czi Remùs in ter pre towôł ca łi swiat ja czi znôł i wszëtkò mù we dle ti ksąż czi pa -
so wa ło. Òna téż dôwa leż nosc Remùso wi do kôrbión czi z Bògã: Niech mie Pón Bóg
wëbôczi, że mie żëwi górz brôł na Ja dó ma (…) Pò cëż òn zgrizł jabkò, chtërno jemù
Je wa pòda ła? (…) Mòc Bòskô! Dzysô jô sã nie dzëwùjã, Ja damòwi, bò jem sã doznôł,
że biał ka, bëlë chca ła, z chłopã wszëtczégò dokôże.

Ta nôwôżniészô ksãga da ła Remùso wi leż nosc do biôtczi z Gòliatã, dobëcô nad
nim i zdrze nié na Pùstkòwié jak no na Ze miã Òbie có ną, bò: 

– rzéka w le se to Jor dan, a je zo ro to Ge ne za ret, gdze swiãti Pio ter béł rëbôkã; 
– môl pòd kòru no wó ną jarzãbi ną to Be tel, gdze Pa triar cha Jakùb ùzdrzôł dra -

binã wëso ką jaż do nie ba; 
– stëdniô przë trzech chòjnach: tam bracô Jó zwa przedelë do Egip tu;
– pie kar nik w sa dze, to piec, w chtëren kôzôł wrzëcëc na spôle nié trzech

chłopôków król Nabùchòdo no zor; 
– wil czi wą dół do je zo ra, gdze (…) wilk ja gniã skrôdł, to kùla lwów, w chtërnã

Da nie la pro ro ka wrzucëlë pògó ni;
– pón – to Abra ham, a jegò żo na, to Za ra. Czej (…) pón bãdze miôł lat òsmëdze -

sąt, tej mù bro da ùro sce jaż do pa sa, a czej na sza pa ni bãdze mia ła òsmëdze sąt lat,
(…) òna sëna do stó nie;

– tatk Martë, to je pro rok Jer miôsz, bò òn wie czo ra ma pie snie spiéwô;
– Mar ta, je Re be ką, bò z wãbòruszkã przë stëdni sto ji;
– Môrcën, to je Ab sa lón, bò mô sza dą głowã, jesz na chó jecz ce ùtknie;
– Mar cjan na to je Pùti farzënô, bò Pùti far téż béł kùcharzã;
– Jemùs je pa sturkã Da widã i òn zro bi pùszczówkã, jak òn, i za bi je Gòlia ta!

Mi cha ło wi ta in ter pre tacjô sã nie wi dza i kôzôł Remùso wi z tegò wëszczérza niô
sã wëspòwia dac. A ka ra na Remùsa przëszła chùtkò, bò Pùti farzënie nie ùdôł sã
chléb i za to dostôł trãpkã. Wia ra w Bòga, w Jegò wszechmòc, wia ra w mòc mòdlëtwë
i re li gij ny pie sni w Żëcym i przigòdach Remùsa są ba ro mòcné. 

Złé kùszącé Remùsa, bë sã pòwiésył, mùszi ùstą pic przed mòdlëtwą i nôbòżną
pie snią. Remùs czëje przë swòjim łóżkù dzywné, diôbelné kùsze nié:

Wez ten pas i zro bi z niegò sy dło. Kùńcã ùrzeszë gò za nen gózdz, com cë gò pòkôzôł.
Za łóż sy dło ò twòjã szëjã i spùscë sã na se dzączkã nad łóżkã twòjim. Ùsniesz i bãdze
pò wszëtczim ùtrôpie niu. Bò i tak jes ni do czegò i ju nigdë nic z ce bie nie bãdze!
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Terô mie òd ra zu wid no sã zro bi ło: – Tec to sóm sza tan z pie kła mie kùsył!
Skrë gòrącé mie prze szłë òd piãt do głowë, jak jesz nigdë w żëcu nié. Włosë mie

dãbã stanãłë na gło wie. Prze żegnôł jem sã chi że krziżã swiãtim, wëskòkł jem z łóż -
ka i krzik nął:

– Ka ruj sã, dëchù przeklãti, w ji miã Òjca i Sëna, i Dëcha Swiãtégò!
Kònie przë kùmach strzëgłë ùsza ma, a czej jô sã jim przëzdrzôł do brze, mòklëznã

ùzdrzôł jem na nich. Pew nie i niemé bëdlãta pòczëłë nieprzëjôce la i zmòkłë òd ùrza -
su.

A jô terô sôdł przéką łóż ka i za czął jem spie wac cëchim głosã:

– Chto sã w òpiekã pod da Pa nu swemù,
A òso bli wie szcze rze ùfa jemù,
Smie le rzec mo że: Mam obroń cę Bo ga,
Nie prziń dze na mie żad na strasz na trwo ga...

Jak jem tak czi le dal szich wier szi òdspiéwôł, dësza we mie sã ùspòkòji ła i wzãła
mie drzémiącz ka.

Jesz czi le ra zy nôbòżné pie snie re to wac mdą Remùsa i jegò drëcha Trąbã:
w młënie, przë rëcha ja cym sã stogù sa na, w pie kle, czej Trą ba widzôł samégò lëcëpra,
abò òb czas piel grzim czi do Wej ro wa. Wëba wie nié widzôł Trą ba w swòji ka nó nie,
chtërny przëpi sywôł mòc je ri chóń sczich trąb.

Remùs niczégò sã nie lãkôł, przed ni czim ni miôł strachù, le no Bòga sã bòjôł
òbrazëc i ro bił wszëtkò, bë do te nigdë nie do szło. Biôtkòwôł sã z nôwiãkszim
procëmnikã swòjim i Bòga – Czer nikã, wëszczer gą, miéwcą wëszczérzonëch i biôłëch
zãbów, Smãtkã z Łësy Górë pòd Gòsto miã, pisôrzã są do wim, adwòkatã, malôrzã,
zja wą na Łeb sczich Bło tach, Gòli jatã z dzecnëch lat. 

Wia ra Remùsa to ùczin czi, to dze ja nié. Òn chòdzy do kòsco ła, do spòwiedzë,
zna je i kòmentëje Swiãté Pi smio na, mòdli sã, chòwie ùmarłëch – Stôrą Julkã, pa na
Jó zwa i drëcha Trąbã. Mòdli sã za ùmarłëch ksążãtów kaszëbsczich w katédrze w Òli -
wie, dôwô za nich na msze. Zna je Remùs pra wie na pa miãc Swiãté Pi smio na i ksążkã
ò sw. Ge no we fie. Je tak do brim czło wiekã, że kòcha ją go wszëtcë: Mar ta i Kle men -
ti na, ùwôżô gò Król Je zo ra – Mùcha Zôbòrsczi, pón Jôzef, ks. Pa weł i pón na Sôrbskù.
Na wet ka Czer nik wié, że Remùs nie je let czim procëmnikã i bële czim gò sã nie złó -
mie.

Króm Czer ni ka, nikòmù nie ro bi na psotë, nie prze cy wiô sã. Prze klął le jednégò
czło wie ka, co przedôł swòjã tatczëznã cëzym przëwãdróm, chtërnémù tak za spiéwôł
na pie czel nym lëtkùpie: 

„Smãtk cã spãtôł, spãtôł Złi! 
Miôł jes ze miã, ni môsz ji. 
Miôł jes hònor, miôł jes czesc, 
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Hańbã bãdzesz jesc, 
bòs të wòlôł zło ta trzos. 
Takô klą twa na twój włos. 

Za dwiérza ma sto ji kat!
Dëszãc pòrwie Czôrta brat!
Ze mia wëplënie twój scyrz, 
nim na gro bie sta nie krziż. 

Zło ta wëschnie mãtny zdrój, 
strëchã bãdze pòtómk twój. 
Kark mdze w cëzé jarzmò dżąc
i mdze twòje ji miã klnąc. 
Żëcé twòjich bëlnëch cór 
bãdze jak czej let czi wiór. 
A jich cnotã, nicpòtë, 
zje dzą psë, zje dzą psë!

Taczégò nie znôł se bie na wet ka sóm Remùs. Le za tim przeklãcym szłë za
Remùsã złé żëczbë Czer ni ka, co gò dopôdałë w roz ma jitëch môlach i sztó tach.
Czôrny Duch biôtkòwôł sã z Ri cerzã Słuń ca, chtërnégò dobéł, le złégò do biwcã
pòkònôł Mòcôrz – Bóg. Wia ra w Bòga i jesz jinszô wia ra, chtërny jesz w nym sztó -
ce nie roz miôł pòzwac Remùs, òne bëłë jegò mòcą nié z ti ze mi.

W Że cym i przigòdach Remùsa ni ma ce le bra cji swiąt, ùroczëstëch Mszi Swiãtëch.
Je za to nôwôżniészô dlô Kaszëbów piel grzim ka, piel grzim ka do Swiãtégò Wej ro -
wa, na Kaszëbską Kal warjã, chtërną kòżdi Kaszëba chòc rôz w żëcym òbéńc mùszi,
bò jak nié, to pò smiercë mdze tam wa no żił.

Trą ba wiedzôł, że nôlepszô schòwa dlô niegò i Remùsa je w wiôldżim tłokù,
dlôte pòwzął ùdbã wa no że niô z kóm pa ni ją: Ji dą krzi żowé dnie. Tej z całëch Ka szub
zbiéra ją sã lëdze na szi w Kòscérznie na kóm pa niã do Wej ro wa.

Pò ji òdbëcym, Remùs próbùje jã òpi sac, le nie wié jak to zro bic, bò mùszôłbë
ùmiec wëma lo wac w òbra zu te wësoczé Bòżé mãczi, co roz krzi żo wałë re mio na li -
toscëwie na grań cach i ro ze stajnëch dro gach, a wkrąg nich gromôdczi klãczącëch
lëdzy i swiãtą mgłã pôce rzi! I te biôłé figùrë, pòkrëté wión ka ma z bestrëch mal brón -
ków i ze lonégò bòro wiczô! Mùszôłbëm bëc na òrga nach méstrã nad méstra ma,
czejbëm chcôł wëgrac tã cãgłą nótã Bòsczi chwałë, chtërna brzëmie je z wòjskã tegò
lëdu we dnie do mòdrégò nie ba a kòlëbie gò na sło mia ny le żi w nocë – i ten marsz
kal warëjsczi, ja czim brzëmie je wiôldżi Mi rochòwsczi Las! Ale ani krôsë, ani mùzëczi
bë nie sta ło, czejbëm chcôł dac wëòbra że nié tegò, czegòm doznôł na Kal warëjsczich
Gó rach z jich kaplëca ma, chtërnëch strze gą jak star że wësoczé jak wie że bùczi òd
dłu dżich set lat.

Mi ło ta rod ny ze mi, wia ra w Bòga i niskô òce na samégò se nie dozwôla ją Remù-
so wi na wëpòwie dze nié wszëtczégò wseczëcô i wiôldżi re doscë z bëcô tu i terô.
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Kò Remùs widzôł jesz to, co jin szi w kóm pa nii nie wi dzelë, bò za lëdã płënãła
chmùra, ale w ti chmùrze ro zeznôł jem ri ce rzi na wëso czich kòniach z pió ra ma na
szoł mach i z lasã kòpij nad ni ma: tëch samëch znac, chtërnëch òczë pro rocz czi Jul -
czi wi dzałë wëchòdzącëch z gar dła Ga recz nicë. A za ni ma, jak da lek mòje òkò do -
zdrza ło, bie żałë bladé sztôłtë ksążãt w kró lew sczich ruch nach, biskùpów, mni chów
i ri ce rzi w pòroz bitëch zbro jach, a kùresz ce szaré lëdztwò. Jed ny szlë sta tecz nie jak
òbrazë swiãtëch, a ji ny rãce za łó mi welë i pòdnôszëlë do nie ba, jakbë jich ùtra pił ja -
czi wiôldżi smùtk. A tak wie le nëch céni bëło, że ten żëwi lud procëmkò nich sã
wëdôwôł jak gôrsc lëdzy procëm wiôldżégò wòjska.

– Bòże wiôldżi! – rzekł jem do swòji dësze. – Tec to ca łi lud kaszëbsczi, ten dôwny
i ten dzysészi ji dze z na ma na Kal wa riã!

Skrë mie prze szłë i strasz no mie sã zro bi ło strzód tegò wiôldżégò gra jącégò la -
su i tegò wòjska dëchów jak rëbôkòwi, chtëren sã naléze sóm je den miedzë dzëczi -
ma du na ma mòrsczi ma da lek òd lëdzy i strą du. Prze żegnôł jem sã i òdwró cył òczë
w przódk na krziż nie so ny terô wësok przez negò chłopôka spòd figùrë przë Wigòdze,
chtëren gò wzął z rãkù ùmãczonégò star ka. Strach mie òmi nął, czej jem ùczuł sło -
wa pie sni:

Trę ba cze trą bią i w ko tłi bi ją 
Pójdz ceż czem prę dzej, chwal ce Ma ri ją, 
Bo przez tę Pan nę ma my zba wie nie 
Tyl ko oczyszcz my na sze su mie nie... 

Mi rochòwsczi Le se! Przewãdrowôł jem ce bie w la tach mòjégò wa no że niô czi le
i czi le ra zy. Pił jem z twòjich zdro jów, spôł no ca ma przë sto lemòwëch gro bach, czuł
jem szcze ka nié psa na zómkòwiskù w pôłni nocë. Twòje je le nie i sarnë patrzëłë na
mie bez strachù, bò miałë mie pew no za jaczégò dëcha la su, swòjégò przëjôce la. Ale
nigdë prze nigdë nie zabôczã mòji pier szi piel grzim czi na twòjich dro gach przë gra -
niu mar sza kal warëjsczégò.

Czë dzysô chto prze żiwô tak piel grzim czi jak nen pro sti na òkò Remùs? Na
taczé przeżëca dozwôlô Ri ce rzo wi Słuń ca – Wi to sławòwi mi ło ta Kaszëb i wia ra
w Bòga. 

Skąd ka Remùs miôł ta ką wiarã? Przekôzelë mù jã Michôł, Mar cy jan na i mą dri
ksądz na nôùce, a pó zni pón Jó zef i ks. Pa weł. 

Mar cy jan na ùczëła môłégò Remùsa pôce rza, môwi ła z nim kòrunkã i lëta nie,
òpòwiôda mù roz ma jité bôjczi i tã jednã, òsoblëwą bôjkã ò Strôszkù. 

Michôł ùcził Remùsa do bri robòtë, czasã wa dzył i òpòwiôdôł ò kró le wión ce, za -
pa dłim zómkù, dëchach, strôszkach, swiãtëch pa tro nach i roz ma jitëch zwëkach na
Pùstkòwiu, razã spiéwelë nôbòżné pie snie, w Ad wen ce trą bilë na kòzło wim rogù na
zbłą dzonégò, abò spiéwelë pie snie z „du żi ksãdżi”. Na Pùstkòwiu widzôł Remùs
Gwiż dżów, co na strach dze cóm w Wilëją Bòżégò Na ro dze niô nosëlë larwë.
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Czas na Pùstkòwiu òdmiérzałë swiãta i swiãti za pi só ny w kòscel nym kalãdôrzu.
Na Matkã Bòską Gro micz ną wszëtcë, króm Mar cy jannë i Remùsa, szlë do kòscoła,
pò Gòdach Remùs szukôł sliwk na drze wie, czasã cos sã wëdarzëło za Bòga Òjca.
Òd Ja ster Remùs z Mar tą zaczãlë chòdzëc na nôùkã, a jak mùszôł se dzec jak no Da -
niel w kùli lwów, to do piérze pò sw. Mi cha le szedł znôw na nôùkã. Rôz przed Gòda -
ma ùre telë òd mòkri wòdë Żëda Gabã i chòc mi nął Pòpiélc i przed nówk, żó den
gdówc nie przëszedł do Mar cy jannë. Òb Swiãta jaż do Trzech Kró li czëtôł Remùs
z Mar tą ò Ge no we fie, na Matkã Bòską Gro micz ną z Mi chałã za czął òrac, na
Strëmian ną słu nuszkò swiécëło jak latã, chòc w Bòni facégò kąsk chwëcëłë mrozë.
Mi nął pòst i na de szłë Jastrë. Minãłë Jastrë a kanãłë Ze loné Swiąt czi. W pier szą
nie dzelã pò Swiąt kach to bëło, jak to (mie) Remùsa chwëcëło, òsta wił Mar cy jannã
do ma, a sóm szedł na zómkòwiskò i dôł swój zło ti miecz kró le wión ce. W Wilëją
Swiãtégò Ja na Mar ta stro ji ła scanë kló no wi ma lësta ma, a Michôł léka rził Remùsa
drãdżi ma léka ma, bë na sw. Annã mógł wstac z łóż ka, a na Matkã Bòską Séwną
ju chòdzył za płëgã. W sw. Môrcëna zëma na szła, wnet ka nął Ad wańt i Michôł
gôdôł ò wòjnie, bò na sw. Mi cha ła słuń ce wschòdzëło w wiôldżim ògniu. Jesz jinszé
mądré gôdczi w ad wen to wi czas pòwiôdôł Michôł. Jak minãłë Gòdë, nad szedł dzéń
Na wró ce niô Swiãtégò Paw ła, tej pa ni òbchôda spi żar niã a pón spi krze i sto dołã.
Chòc minãłë Trzë Kró le, knôp – pa sturk bòjôł sã jesz wied no Gwiôzdków. W Gro -
micz ną béł kòmùdny dzéń i pò kòsce le Remùs szedł wa nożëc pò pòlach, a jak wró -
cył do dóm w Straszkòwi ji zbie pôlił sã wid i sã do wiedzôł, że Chdze wid zapôlą,
ùcékô Straszk, a na pùstkòwiu smierc kle pie kòsã. Czej ùmarł pón Jó zef, bëła Pùstô
Noc, a pò ni pògrzéb i zéńdze nié Remùsa na zómkòwi gó rze z òso bą nié z tegò swia -
ta. Pò Filëpie, czej bùlwë bëłë za sa dzoné, Remùs szedł z Pùstkòwiô w swiat.

Da li żëcé Remùsa òdmiérzałë te sa me swiãta, a òn z wiôlgą wia rą w Bòga i mi -
ło tą do Kró le wión czi szedł kù swòjémù na mie nie niu.

Le mùszimë rzec, że w Żëcym i przigòdach Remùsa je jesz ji ny ôrt wiarë,
ò chtërny nie wiedzôł i chtërny nie znôł Remùs. Tã wiarã miôł Król Je zo ra – Mùcha
Zôbòrsczi i kôrbił, móm wiarã, że më prze trzi mómë, jak to naju mądrô gôdka mó -
wi, że na szi biédë mdze dłëżi, ni że jich pań stwa.

Pòdo bno czëje Trą ba, òn wié, że nié tak rëchło za spiéwa ją nóm Kaszëbóm na
pùsti nocë. Nôdze ja w Bògù. (…)

To je wia ra – gwësno ta w swòjã biôtkã ò dejã, wia ra w swòje dze ja nié, wia ra w se.
Próbòwa to pòwie dzec Remùso wi Stôrô Jul ka, czej òddôwa slédné tchnie nié na Łi -
sce pòd Gòsto miã, bò pra wie tam Remùso wi za fe la ło ti òsoblëwi wiarë, wiarë w se.
Remùs ùznôł to za swój strasz ny ùpôdk, le ùwie rził w młodëch i na pisôł dlô nich
ksążkã, na pisôł swòje żëcé, żebë skra Òrmùzdowô sã na tëch kar tach przechòwa ła,
jak w zasëpó nym ògniskù, dlô ce bie i tëch, chtërny taczé skrë chòwią w dëszë.

Gwësno Remùs zabéł, że je den rôz ti wiarë mù nie za fe la ło, òna na wet ka da mù
ta ką mòc, że gôdka jegò sta sã wëraznô i zroz miałô dlô wszëtczich. Béł to jegò
spiéw na lëtkùpie w Zwa dze:
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Czôrny dëchù! Próż ny strach!
Gro zysz wòjskã w smólnëch skrach.
Wëpro wa dzą Bòsczé star że
Słuń ce w wieczné kòło wa że.
A ten sto lem z dwòje rzék,
co przëgnio tłi w gro bie légł,
jesz mù jutrz niô ró żowô
zmôrtwëchw stóné żëcé dô,
bë pòwstawszë z mòdżił grzãpë
wòjskò twòje roz bił w rzãpë.
Tej roz pri snie w smólnëch skrach
żad ny wòjewòda Strach.
Próż ny Czôrta górz i szor.
Pòżdôj! Jesz za pie je kùr!

Kùńcowé dobëcé nôle żi do … Bòga, chtëren na Czer ni ka zesłôł piorëna z jasnégò
nie ba, a mòże téż do … Remùsa, chtëren dożdôł pòsob ni ka w sënie Kle men tinë. 

Dzywné są dro dżi i sądë Bòsczé!
A pòsob nicë Remùsa żëją, pa ni z Zôbór pòsta wi ła krziż na jegò gro bie i razã

z sënã dba dzą ò grób i przëchòdzą sã mòdlëc na nim.
A më …?
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1 Më trzimómë z Bògã… s. 40.
2 W słowie wstãpnym do nr. 2/2004 Zwónka kaszëbsczégò Dariusz Majkòwsczi tłómaczi to hewò

tak: „Je to jedurny w najim pismionie tekst w jãzëkù pòlsczim, ale chcelë jesmë baro, żebë mòglë sã 
z nim òbeznac téż wszëtczi ksãża, jaczi robią na Kaszëbach, a nie rozmieją gadac i czëtac w rodny mòwie”.
Zwónk… 2/2004 s. 1.

RE LI GIJNÔ SŁO WI ZNA W CZĄD NIKÙ 
ZWÓNK KASZËBSCZI

Da riusz Majkòwsczi

KRÓTKÔ HI STO RIÔ

J ak na pisôł ks. Ana sta zy Na dol ny w ksąż ce Më trzi mómë z Bògã – Księ ga Ju bi -
le uszo wa 100 lat Klu bu Stu den tów Ka szu bów w Wyż szym Se mi na rium Du chow -

nym w Pel pli nie 1908–2008 (Pel plin 2008), „nôwiãk szą edi tor ską i pro pa gan do wą
pòdji mi zną w hi sto rii klubù bëło wëda nié swòjégò cząd ni ka Zwónk Kaszëbsczi.

Pier szi jegò nu mer wëszedł w 1986 rokù, a ùdbòdôwôcą i przédnym re dak torã
béł Ze non Pip ka. W dzélu kòsztë wëda niô wzął na se rek tor ks. Je rzi Bùxakòwsczi.
Na zôczątkù pi smio no, w ca łoscë czôrno -biôłé, mia ło 8 strón, w wiãk szoscë bëło pò
pòlskù, a pò kaszëbskù ùka zy wałë sã le no przedrëkòwóné wiérztë, kòlãdë i krótczé
zda nia. Pi smio no na zôczątkù bëło przëstãpné tak pò prôwdze le no we strzód kle ri -
ków i jich drëchów (w 1988 rokù nakłôd do szedł do 120 ek zem pla rów). W 90-tëch
la tach nen pier szi Zwónk ju nie wëchôdôł1.

W swòjim ar ti klu chcã za jim nąc sã drëdżim cządã jist nie niô Zwón ka Kaszëb -
sczégò, to je czasã òd 30 stëczni ka 2004. Òdno wio ny wnen czas cząd nik miôł ju
40 star nów i co wôżné w ca łoscë – z jed nym wëjimkã (kôrbión ką z ks. biskùpã Janã
Ber natã Szla gą w drëdżim num rze) – wëchòdzył pò kaszëbskù. Dlô jegò ùtwór ców
bëło to spòdleczné za ło że nié i trzi melë sã tegò wiérno tak òni, jak i pó zni jich pòsob -
nicë. Dokôzã je chòcle to, że pò wëdrëkòwa nim wëdo wiédzë z bpa Szla gą pò pòlskù
czëlë sã òbrze szo ny do ùspra wiedlëwie niô tegò Czëtiń cóm2.

Zwónk béł wëdôwó ny w pel pliń sczim Ber nar di num, a bënë da ło sã na lezc ar ti -
kle przédno sparłãczoné z re li gij nym żëcym, chòc òsoblëwie w cza su, czej béł jem
przédnym re dak torã (2004–2006), dosc wie le téż ò kaszëbsczi hi sto rii, tra di cji i dzys -
dnio wi sto ji znie kaszëbiznë. Rów nak, jak czëtómë we wstãpie do pierszégò num ra:
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„pier szim dzélã chcelë jesmë stwòrzëc pi smio no ka tolëcczé, jaczé mô pòkazëwac
piãkno i głãbiã naji wiarë”3. Nick tej dzywnégò, że w Zwónkù nalézemë nadzwëkòwą
bòkad nosc słów sparłãczonëch z re li gią, teòlo gią, żëcym Kòsco ła i mòdlëtwa ma.

Ò KASZËBI ZNIE ZWÓN KA ÒGLOWÒ

Zdrzącë na pierszé numrë pi smio na Klubù Sztudérów Kaszëbów, wi dzec je wie le fe -
lów w kaszëbsczim pisënkù. Słabòscą tegò cząd ni ka bëło to, że na zôczątkù tak pò
prôwdze wszëtczé tekstë òstałë skaszëbioné prze ze mie. W pier szim num rze wëjimkã
béł le no tekst Tóm ka Sëldat ka „Jakô kaszëbi zna”, chtëren do re dak cji do szedł ju pò
kaszëbskù, a pisënk òstôł prze pra wio ny przez Bòżenã Ùgòwską. W tim pla cu mùszã
do dac, że tak pò prôwdze ji kòrektã prze szłë wnet ka wszëtczé tekstë, chtërne ùka zy -
wałë sã w pier szich Zwón kach, ale to przeprôwia nié ar ti klów mia ło plac w kle ric czich
jizbach, w prze rwach midzë wëkła da ma z kaszëbsczégò jãzëka, jaczé wnen czas 
B. Ùgòwskô pro wadzëła w Wëższim Dëchòwnym Se mi na rium w Pelplënie. Nie bëło
tej cza su na bëlné spraw dze nié tek stów.

Jô w tim cza su do piérze za czinôł jem ùczbã kaszëbsczégò pisënkù i je to wi dzec
na kòżdi stro nie Zwón ka. Dzysd nia òb czas lek turë cząd ni ka bòli òsoblëwie wielëna
fe lów w nazéwôczu znankòwni ków pòje din czi lëczbë chłop sczégò i dzecnégò ôrtu.
Mòże do przińc do swiądë, że przed kòżdim wsta wie nim kùnôszka „i” abò „é” cy -
gnął jem kaw le, co wsta wic.

Nôwiãkszim aùto ri tetã, żlë ji dze ò kaszëbiznã w Zwónkù, bëła ksąż ka Hi sto ria,
geògra fia, jãzëk i pi smie ni zna Kaszëbów na pi sónô przez Jó ze fa Bòrzëszkòwsczégò,
Ja na Mòrdaw sczégò i Jerzégò Trédra4. Je wie dzec rów nak, że wiãk szoscë brëkòwnëch
słów nie ùdôwa ło sã w ni na lezc. Pisënkù ùcził jem sã ze Wskôzów kaszëbsczégò
pisënkù Eùge niu sza Gòłąb ka5 (gwës, czëta jącë Zwónk i zdrzącë na roz ma jité fe le
wa sta Gòłąbk nie je z tegò dzys bùszny). 

Pó zni sto ji zna sã kąsk zmie ni ła, bo dzél tek stów tłó maczëła ju Bòże na Ùgòwskô
i Słôwk Fòrmel la. Wiãcy ar ti klów dochôda ło téż do re dak cji na pi sónëch zarô pò
kaszëbskù – pòjôwielë sã ta czi aùtorzë, jak Eùge niusz Prëczkòwsczi, Grze górz
Schram ke, Ha na Makùrôt czë Sta nisłôw Gep pert. Mia ło to cësk na pòprawã ka -
szëbiznë w cząd nikù.

RE LI GIJNÔ SŁO WI ZNA

W ni żód nym donëchcza snym kaszëbsczim cząd nikù nie bëło jesz tak wie le słów
sparłãczonëch z re li gią, jak pra wie w Zwónkù kaszëbsczim. Nig dze téż nie bëło
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3 Zwónk… 1/2004 s. 1.
4 Gduńsk 1999.
5 Gduńsk 1997.
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sło wa rza ani jinégò zdrzó dła, gdze da łobë sã na lezc wszëtczé brëkòwné sło wa. Dlôte
ùsôdza jącë kaszëbsczé sło wa béł mùsz zazéra niô do roz ma jitëch ksąż ków. 

1. Wsze le jaczé cy tatë z Nowégò Te sta men tu òstałë prze pi sóné z tłó ma cze niô Swiãtëch
Pi smio nów Eùge niu sza Gòłąb ka6. Z zestôwkù skró tów na zôczątkù tegò wëda niô
pòchôda ją téż pòzwë i skrócënczi bi blijnëch knégów tak Stôrégò, jak i Nowégò Te -
sta men tu (np. Knéga Pòcząt ków – Pò). Je wie dzec, że zgód no z refòrmą pisënkù
z 1996 rokù, òstałë wsta wioné w pa sownëch môlach lëtrë: „ò”, „ù”, „ã” i zmie nio -
ny pisënk ta czich słów: jak „czej” (E. G. „cziej”) czë „czedë” (E. G. „cziedë”).

2. Wszëtczé cy tatë z Knédżi Psal mów téż pòchòdzą z do ka zu Eùge niu sza Gòłąb -
ka – Knéga Psal mów. Na pòdsta wie Bi blii Ty siąc le cia skaszëbił Eùge niusz
Gòłąbk. Gdùńsk 1999. 

3. Ba ro wôżnym zdrzódłã re li gij ny sło wiznë béł mòdlëtew nik Më trzi mómë z Bògã.
Kòscelné mòdlëtwë i spiéwë7. Ta ksąż ka mia ła w pier szim 10-le cym XXI wiekù
stolemny znaczënk w żëcym Klubù Sztudérów Kaszëbów „Jutrz niô”, bò stąd ka
mło di kle ricë ùczëlë sã tak pò prôwdze wszëtczich brëkòwnëch mòdlëtwów i re -
li gijnëch spiéwów do roz ma jitëch nôbòżeń stwów, chtërne miałë plac w se mi na -
rijnëch kaplëcach, abò òb czas jinëch zéńdze niów. Przë ùsôdza nim Zwón ka wôżnô
bëła téż sło wi zna z lëta niów, przëkôza niów, Òsmë błogòsła wień stwów, Nôpier -
szich prôwdów wiarë itd. Na wet ka wstãpné słowò ks. ab pa Ta deùsza Gòcłow -
sczégò (dwajãzëkòwé kaszëbskò-pòlsczé) i przed słów ks. Ja na Walkùsza bëłë
bòkad nym zdrzódłã sło wiznë brëkòwny przë tłó ma cze nim tek stów. W nie jednëch
pla cach całé dzélëczi tek stu òstałë pro sto prze pi sóné z mòdlëtew ni ka: np. wstãp
do stacjôw Krzi że wi Dro dżi: „To bie kłó niómë sã Chri ste i błogòsła wimë Ce bie,
bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné” abò pòzwë sta cjów8. 

4. Wiãk szosc zaòstałëch sło wów sparłãczonëch z re li gią pòchôdô ze Sło wa rza
pòlskò-kaszëbsczégò Ja na Trep czi ka (Gduńsk 1994). Tuwò, jist no jak w przë -
trôfkù tłó ma cze niô Swiãtëch Pi smio nów Eùge niu sza Gòłąb ka, pisënk òstôł do -
pa so wó ny do refòrmë pisënkù z 1996 rokù. 

APARTNÉ ZNAN CZI PISËNKÙ 

Zdrzącë na re li gij ną sło wiznã w „Zwónkù” letkò do zdrzimë bënômni 3 znan czi. Pò
pierszé ba ro czãsté dłudżé kùnôszczi: „ijô”, „ëjô”. Mómë tej Biblëjô, se mi narëjô,
misëje, rekòlekcëje itd. Pò drëdżé dosc kònse kwentnô la bia li zacjô jist no jak
w slédnym ùchwôlënkù Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka9. Pò trzecé kùresz ce czãsté

6 Swiãté Pismiona Nowégò Testamentu, Gduńsk–Pelplin 1993.
7 Przełożëlë i przërëchtowelë E. Gòłąbk, E. Prëczkòwsczi, Gduńsk 1998.
8 Zwónk… 1/2004 s. 16–17.
9 Ùchwôlënk nr 2/RKJ/12 z dnia 20.04.2012 r. w spra wie za zna czi wa niô la bia li za cji w kaszëbskò -

jãzëkòwëch tek stach pi sónëch.
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wstôwia nié jist ni ka przed znankòwnikã, np. So bór Wa ti kań sczi, Mszô Swiãtô, Dro -
ga Krzi żewô, co jak wiémë nie je zgód ny z dzys dnio wi ma bédënka ma RKJ. 

A na kùńc pôrã przi kła dów re li gij ny sło wiznë w „Zwónkù kaszëbsczim” i dzélëczi
z num ra 2/2004, chtërne pòka zy wa ją re li gij ną kaszëbiznã w tim cząd nikù.

Askéza – asce za
Bëlno ta – cno ta
Ewa nie li zacëjô – ewan ge li za cja
Jezë, móm w To bie nôdzejã – Je zu, ufam To bie (zawòła nié sw. Faùstinë)
Mó żesz – Moj żesz 
Piãco gra ma – pen ta gram 
Pôcérzni ca – de wot ka
Slédny Sąd – Sąd Osta tecz ny
Strzëmòwnosc – wstrze mięź li wość
Teòlo giô – teo lo gia
Zôwzãti ùsôdzca – au tor na tchnio ny
Zrzesz ni ca – wspól no ta

Frag mentë tek stów ze „Zwón ka kaszëbsczégò” (2/2004):

ŁUKÔSZ PIE RO WICZ, Ò ZNA CZE NIM SŁO WA „MI SJE”

1. misjã bëno wą, to je nawrôca nié he re ti ków;
2. misjã bùtno wą, to je nawrôca nié pòga nów, zwónëch wnen czas Jin dia na ma,

i nawrôca nié żëdów;
3. misjã wschòdnią, to je nawrôca nié schi zma ti ków, zwónëch wnen czas Gre ka ma.

Jesz w XX st. w Eùro pie „mi sje” bëłë roz miané bar żi jak no „ka tolëza cja”, a mni
jak „chri stia ni za cja”. Słowò to òbji ma ło téż dze ja nié we strzód pro te stan tów (lëtrów),
prawòsław nych i nawrôca nié ka tolëków przez mi sje lëdowé i pa ra fialné.

DA RIUSZ MAJKÒWSCZI, MICHÔŁ RO SCHEK, 
JAK CZËTAC KNÉGÃ PÒCZĄT KÓW?

Dlôcze zôwzãti ùsôdzca zamkł to òpòwiôda nié w Swiãtëch Pi smio nach? Zdôwô sã,
że na taczé pëta nié mómë pôrã òdpòwiedzów:

n Chcôł przez to pòdsz trich nąc ta ką sa mą pòczest notã pierszich lëdzy. Bò czë biał -
ka nie je brzadã dokôzu stwòrze niégò, jist no jak chłop?

n Stwòrze nié niastë to stwòrze nié téż pëłcowòscë (sek su al notë). Je òna pòkôzónô
jak no Bòżi dar, je czims, czegò chce Bóg.
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n Ù spòdlégò òdnie se niów midzë chłopã a biał ką je Bóg, przez co òdnie se nié to je
ùswiãconé – stôwô sã sa kra mentã.

MA RIUSZ WER NER, RE IN KAR NACËJÔ

Dlô chrzescëjó nów re in kar nacëjô nie je ni czim no wim; pòtkelë sã z nią ju w pier -
szich sta la tach. Wnen czas bëła òna ba ro roz szerz wionô i mia ła za so bą ta czich lëdzy,
jak Pla ton czë Pi tagòras. Cze ka wą ze swiôdczënã mòżemë na lezc ù sw. Ji re neùsza,
mãczel ni ka za wiarã, chtëren w kùńcu II st. na pisôł dokôz „Ad ver sus ha ere ses”. Pi -
sze òn ò tim, że najô dësza nick nie pa miãtô z te, co mògła przeżëc we wcza sniészim
wce le nim. W dokôzach Pla to na na lazł do lma cze nié, że dësze przed prziń dze nim nazôt
na ze miã pi ją na pitk zabôcze niégò. Ta ką ùdbą, pòdług Ji re neùsza, Pla ton stôwiô
jesz wiãkszą pro blemã przed so bą, bò czej je terô w ce le, to skąd ka wié ò nym na -
pitkù?

RA FAŁ GROT, 
CHRI STUS FUŃ DA MENTÃ KÒSCO ŁA

Z bëcym Chri stu sa w Kòsce le nie je tak, jak z ùsôdzcą, ja czi pi sze ksąż czi, chtërne
są czëtóné, nimò te, że jegò ju dôwno ni ma. Ro la Chri stu sa nie kùńczi sã na za ło -
że nim i ùsztôłce nim Kòsco ła. Chri stus je przëtom ny – żëje i dzejô w Kòsce le. To pra -
wie w Kòsce le są „nie wi dzewné kłód czi”, jaczé parłãczą wszëtczich òchrzconëch
z Chri stusã, dlôte téż stôwô sã òn Całã samégò Chri stu sa. Òn je gło wą i roz dze liwô
w swòjim Kòsce le roz ma jité darë. Òn w swòjim zbaw nym dze ja nim gło sy słowò
Bòżé, chrzcy, òdpùszcziwô grzéchë, je prôwdzëwim Ka płanã, ja czi òfia rowôł sã na
drze wie Krzi ża i mòcą chtërnégò kòżdégò dnia prze mie niô sã na wôłtôrzu chléb
w Jegò Ca ło. Krëjamné bëcé Chri stu sa w Kòsce le mòcą Dëcha Swiãtégò przerôstô
nieskùńczo no lëdzczé ôrtë bëcégò.

Referatë kaszëbskòjãzëkòwé sparłãczoné z prowadnym tematã 101
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ÒDBICÉ RE LI GIJ NOTË KASZËBÓW 
W PRZËSŁO WIACH I FRA ZEÒLO GI ZNACH

Da nu ta Pioch

P rzësło wia i rzeklënë są wëdbą lëdzczi mëslë wspiar ti wie rze nia ma, zwëka ma
i roz ło żo nym w cza su ro zezdrzënkã. Są òne za rechòwóné do nie ma te rial ny

kùlturë gwësnégò kar na abò nôro du. Wie le z nich próbùje ùłożëc òkòlny swiat we -
dle wôrtno tów, dôwô pòzwë dobrémù i złémù, pòkazywô na trafné wëbòrë abò pro -
sto òstrzégô przed wątplëwégò zor tu dze ja nia ma. Brëkòwó ny w nich jãzëk czãsto
zwëskùje z wôrtno towégò pòkôza niô spraw, do lma czi ja wer notã, ùstôwiô we dle
wôżnotë, przëpi sywô gwësné znan czi, je téż spòsobã na òbtak so wa nié.

Ja dwi ga Pùzy ni na pi szącë ò wôrtno tach ùmôlniwô je w sze rok roz mió ny tipòlo gii.
W dokònó nym pòdzélënkù je wi dzec wiôlgą bòka dosc w zôkrãżim òbstójnëch wôrtno -
tów1. Do wiãk szoscë z nëch wôrtno tów pasëją procëmwôrtnotë, tej z do brim parłãczi
sã złé, z prôwdą – łeż, ze snôżo tą – szpacëzna, z żëcym – smierc, ze szcze scym – nie -
szczescé, itd.

Przësło wia żëłë i da li żëją we strzód lëdu. Wied no bëłë ce ka wim dzélã kùlturë, ja -
czim za ji melë sã pa re mio logòwie. Ùdbë w ti spra wie miôł ju K. C. Mrongòwiusz,
pòchôda ją cy z Ma zu rów, ale prôcëją cy we Gduńskù. Nen ka zno dze ja i fi lo log ùdbôł
so wpro wadzëc pro gram badéro wa niô kaszëbiznë, w ja czim króm jinëch wôżnëch
pòdji mi znów miôł sã też na lezc chòcle ma lin czi zbiérk przësło wiów. Rów nak negò
za da niô nie ùda ło sã zro bic2.

Jegò de je zji scywôł da li Flo rión Cenôwa, dok tor rodã ze Sławòszëna, chtëren béł
mòcno za in te re so wó ny kaszëbsczim fòlklorã, zbiérôł i za pi sywôł wëdbë ka szëbsczi
nie ma te rial ny kùlturë. Pùblikòwôł je w roz ma jitëch wëdôwi znach, a pó zni pòwtó rził
jak no Pier szi tësąc kaszëbskò-sło wiń sczich gôdk na zôczątkù pi smio na Skôrb
kaszëbskò-sło wiń sczi mòwë3. Na la zło tu môl kòle 600 przësło wiów, w tim nie jed ne
przënôleżné blós òbéńdze Kaszëb.

S. Ramùłt, chtëren w przed sło wie do swòjégò Słow ni ka ję zy ka po mor skie go czy -
li ka szub skie go scwier dzył, że „Gôdka Kaszëbów i Sło wiń ców nie je bënômni dia -
lektã pòlsczim, ale apart nym sło wiań sczim jãzëkã”4, dôwôł zôchãcbã wszëtczim,
chtërnym nen jãzëk je mi łi, do za ji ma niô sã nim przez zbiéra nié jegò skar bów,

1 J. Pu zy ni na, Ję zyk war to ści, War sza wa 1992.
2 Zéwisz cze Mron go wiusz w: Słow nik Bio gra ficz ny Po mo rza Nad wi ślań skie go, t. 3, s. 265–267.
3 F. Cey no wa, Skôrb kaszëbsko -sło wiń sczi mòwë, Świe cie 1866, fòtoòffse towé wëda nié MPiMKP,

Wej he ro wo 1985.
4 S. Ra mułt, Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go, Gdańsk 2003, s. 491.
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spi sy wa nié zwro tów, wëra że niów, pòda niów, pie sniów, przësło wiów i wëzgód ków,
pòkąd ka jesz je na to czas, pòkąd ka są òne żëwé we strzód lëdu.

Wie le dobrégò do prôców nad kaszëbsczim fòlklorã do delë za łóżcë Kaszëbsczégò
To warzëstwa Lëdo zna jemnégò – Frie drich Lo rentz i Izy dor Gùlgòwsczi. W pò òsta -
łëch jak no brzôd jich robòtë òsmë ze sziw kach na la zła òdbicé „jak no nôbar żi dërżénio -
wi dzél, wielëna fòlklo ri sticznëch ma te ria łów w òbro bie nim, do chtërnégò z nôùkò -
wégò pòzdrzatkù ni mòże miec ni ja czich za strze gów: lëdowé pie snie (z me lo dia -
ma), pòwiôdôczi, przësło wia i rzeklënë pra wie jak no przësło wia, wëzgód czi, sa ti -
riczné wiérzt czi, gùsła, zwëczi i òbëcza je”5.

Stolemnym zbiérã kaszëbsczich przësło wiów je sédmëtomòwi Słow nik gwar ka -
szub skich na tle kul tu ry lu do wej ks. Ber na ta Sëchtë, wëdôwó ny w la tach 1967–19766.
Ze bró ny ma w nim przësło wia ma za jął sã prof. Je rzi Tréder w òsób ny ksąż ce, dze -
lącë je na kar na z pòzdrzatkù na te ma tikã i rów no cza sno sze rok òmôwia jącë7. Czësto
jinégò cha rak te ru nabëła pòstãpnô z nôùkòwëch prôców tegò aùto ra, dlô ja czi słowôrz
Sëchtë téż béł wôżnym zdrojã wiédzë, rów nak nié tëli za ji ma ła sã przësło wia ma, co
zam kłi ma w nich fra zeòlo gi zna ma8.

Przësło wia ma za jął się Riszôrd Kùker w swòji prôcë pt. Ka szu bi by tow scy9. Scwier -
dzył w ni rów nak, że „lëdowé przësło wia są terôcza sno na bëtow sczich Kaszëbach le -
no tej -sej wëstãpùją cym spòsobã słownégò fòlklo ru. W roz sz lachò-wa nim òd bôjków
i pòwiôstków są le no ba ro drob ny ma fòrma ma lëte ra turë, chùt czi pòddałë sã cëzym
cëskóm, stąd ka le no nie chtërne z nich przedërchałë do dzysd nia10. 

We dle tak so wa niô J. Trédra „we wszëtczich kaszëbsczich zdrzó dłach je za pi -
sónëch mòże kòl 7 tësą cy dosëznëch przësło wiów, tj. bez li cze niô wëra że niów, zwro -
tów czë przësło wiowëch fra zów”.11 Aùtor, czëniącë jich se man ticz ną ana lizã, dze li
je na: zamika jącé w se wiédzã ò czło wiekù i swie ce, cha rak te rizëjącé czło wie ka,
pòkazëjącé na sta wie nié do wiarë i pòlskòscë, òdbi ja jącé ro dzynné i to warzëszné
żëcé, òpisëjącé prôcã i ji brzôd, ùmòcni wa jącé zwëkòwé prawò.

Bòkad ny przezérk nôzwësków badérów za ji ma jącëch sã kaszëbską par emio gra -
fią dôwô Ju sti na Pòmiérskô we wstãpie do swòji prôcë Przësło wie samò sã ro dzy
w gło wie12. Wëmie niwô tu Hie ro ni ma Der dow sczégò i jegò Nór cyk ka szub sczi,
wspòminô zbiérë J. Pa toc ka i ks. L. Kùchtë, gôdô ò prôcë L. Rop pla, G. Pòbłoc -
czégò, L. Biskùpsczégò, S. Ramùłta, F. Lo rent za i kùresz ce B. Sëchtë, na pòspòdlim
chtërnégò zdze ja niów, za pi sónëch w 7-tomòwim sło wa rzu, sa ma wëbra ła kòle 1140
òsoblëwëch kaszëbsczich przësło wiów (z 4 tësą cy za pi sónëch przez Sëchtã). We
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5 F. Neu re iter, Hi sto ria li te ra tu ry ka szub skiej, Gdańsk 1982, s. 87.
6 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław–War sza wa–Kra ków

1967–1976.
7 J. Tre der, Ka szu bi. Wie rze nia i twór czość. Ze słow ni ka Sych ty, Gdańsk 2002.
8 J. Tre der, Fra ze olo gia ka szub ska a wie rze nia i zwy cza je (na tle po rów naw czym), Wej he ro wo 1989.
9 R. Ku kier, Ka szu bi by tow scy, Gdy nia 1968. 

10 R. Ku kier, ibid., s. 326.
11 J. Tre der, Ję zyk ka szub ski. Po rad nik en cy klo pe dycz ny, Gdańsk 2002, s. 188.
12 J. Po mier ska, Przësło wie samò sã ro dzy w gło wie, Gdańsk 2002.
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wstãpie do zbiéru pi sze: „Przësło wia ùczą i wëchòwùją, ra dzą i przestrzéga ją, gro -
ma dzą zakôzë, żëczbë, nôùczi z do swiôdcze niów wie le pòkòle niów”13.

Przësło wia sparłãczoné z re li gij no tą, Bògã, sëmie nim i kòscołã òstałë we wspòm -
nió nym wëżi zbiérze wło żoné w òbrëmie nié rozdzélu zaczëna jącégò sã nôslédnym
z nich Më nie jesmë sa mi, Bóg je nad na mi, jaczé mô òd ra zu ja sno wska zac pòrządk
rze czi na tim swie ce, do kład no ùsta wic hie rar chiã wôżnotë, ùmôlnic czło wie ka w pa -
sow nym dlô niegò pla cu w rédze. To przësło wié pòkôzywô wiôlgą wiarã i do wiérnotã
w Òpatrz nosc. Z jed ny stronë to je wskôza nié Kògòs, chto sto ji nad tim swiatã,
a z drëdżi ja sny sy gnał, że czło wiek nie je òsta wio ny le sóm so bie, bò „Bóg mô nad
na ma wachtã”. Lëte rac czi he ro ja pòwiescë Alek san dra Majkòwsczégò czãsto gôdiwôł
Co kòmù na mie nioné, to gò nie mi nie, z czegò bë mógł wëcy gnąc swiądã ò dosc pe -
sy mist nym na sta wie nim do żëcégò, ze wskôza nim na wiôlgą rolã fa tum, na mie nie -
niô, jaczémù czło wiek na żó den ôrt ni mòże sã procëmsta wic ani òd niegò ùcek nąc.
Ti, co wąt pilë, dostôwelë rów nak pra wie przëmó wie nié spra wiedlëwégò zakùńcze -
niô zwa dów, sztri dów, roz rze sze niô wsze le ja czich jiscënków w przësło wim Jesz
stôri Bóg żëje.

Dzél przësło wiów w zbiérze J. Pòmiérsczi je zło żo ny z krót czich wëpòwie sców,
co le ma ło pòsługùjącëch się sło wa ma do bri, do brze – dlô pòdsztrëchniãcô ide al notë
Bòsczi Jist notë: Co Bóg ro bi, do brze ro bi. Kòle nich zjôwia ją sã òd ra za jich pro -
cëmstaw notë, zwëskùjącé z pra wi dła kòntra stu, ma jącé w swòjim zestôwkù sło wa złi,
zle. Je wôrt dac bôczënk, że te ma ti ka sparłãczonô z re li gij no tą, wia rą w Bòga je dosc
sze rok przedstôwiónô nié le no w przësło wiach, ale téż w rzeklënach i fra zeò logòwëch
zdrëszënach. Nie jed ne z nich ju tak wrosłë w co dnio wi jãzëk, że są wëz wëski wóné
jak no jegò stójné ele mentë, tak w wer sji gôdó ny jak téż pi só ny. We wie le z nich
mómë do ùczinkù z pòjãcym tzw. do bra trans cen dentnégò. Bóg pòstrzégó ny je jak -
no jist no ta ze spòdlégò dobrô, Jegò mionã witô sã wchôda jącë do chëczi i żegnô
wëchôda jącë z ni (pòchwalëc Pa na Bòga; jic z Bògã i òstac z Bògã). Do brze je
rozpòczënac wszëtkò z Bògã: Chto z Bògã za czinô, ten z Bògã kùńczi. Czãsto
brëkòwóné w przësło wiach pôrë za mio nów: chto – ten, co – to, kògò – tegò, ùżi wó -
nëch w zda niach pòdrzãdno ze sa dzonëch, wëra zno wska zy wa ją na zanôleż notë
przëczënowò-skùtkòwé, dôwa ją do wiédzë, że kòżdé dze ja nié pòcy gnie za so bą 
ja czis skùtk. Chãtno wëzwëski wó nym ôrtã przëcy ga niô ùwôdżi je téż ùżi wa nié
òdwòła niów do swia ta nôtërë, np. Stwòrził Bóg le nié za jącz ka, ale zarô dlô niegò
łączkã; Stwòrze nié chce bëc mądrzészé òd Bòga – gdze w pòzwie stwòrze nié skrił sã
nié le no czło wiek, ale téż jiné stwòrze nia, co mô wëra zno przëpòmnąc ò wôżno ce
Stwórcë pòsta wionégò nad swòjim stwòrze nim.

Do brim spòsobã pòdczorch niãcô przënôleżnëch tre sców je zwëska nié z kòntra -
stu, dlôte òkòma pòjãcégò do bra trans cen dentnégò pòjôwiô sã téż zło trans cen dentné,
a jegò ùòso bie nim je przédno sza tan, w kasz. pùrtk, diôbeł, złi, biés, czart, lëcë-
per, sza tan, czôrny, gnojôrz, jań coch, lëchò, mëtk, mëtôłk, nie ka ra, pie czel nik, smãtk,

104 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

13 J. Po mier ska, ibid., s. 12.
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ser ma ter, szwer nót14. W kaszëbsczim jãzëkù fùnksnérëje za chtnô wielëna przësło -
wiów i fra zeòlo gi znów gôda jącëch ò złim, rów nak wiãk szosc z nich je zrze szonô
z rów no cza snym pòdczorch niãcym wa ra niô do bra i z namòwą do cze ro wa niô sã nim
w żëcym: bòjec sã czegò jak diôbeł swiãco ny wòdë; Służë pùrtce, a stra cysz wòlnosc;
Diôbeł mòże nas kùsëc, ale ni mòże zmùsëc; Co sã z diôbła pòczãło, to do diôbła zdrzi.
Òglowò je wie dzec, że bùdo wa nié mòralnëch pòùczënów na spòdlim zestôwia niô
ze so bą mòcno nacéchòwónëch wseczëcowò lek se mów wzmòcniwô jich wëzwãk,
lżi przemôwiô do wëòbra że niów, czasã mô téż za za da nié prze straszëc (Chto wie rzi
w gùsła, temù du pa ùschła), ji szim razã do dac dëcha (Chòcbës ju stojôł na pie czel -
nym progù, jeszcze ùfnoscë nie trac w Pa nu Bògù). 

Pòzy tiwné na sta wie nié Bòga do czło wie ka i mi ło ta ja ką gò da rzi na lazłë òdbicé
w trójnëch przësło wiach: Wszëtkò je w Bòsczich rãkach; je to téż wi dzec w zwro tach:
se dzec jak ù Pa na Bòga za piéckã; bez piecz nie jak ù Pa na Bòga za piéckã; chòc czasã
ta mi ło ta je trudnô do pòjãcô przez ra cjo nal ny lëdzczi rozëm: Kògò Pón Bóg kòchô,
na tegò krziżëczi wkłôdô, Kògò Pón Bóg mi łu je, tegò i krzi żu je; Bóg dopùscy, ale nie
òpùscy. Pòjôwia jącé sã tuwò mòcno skònkre ti zo wóné pòjãca, np. wszëtkò, da li nic,
ma ją za za da nié doòkreslëc zôkrãżé Bòsczégò pa no wa niô, a z drëdżi stronë pòka zac
lëdzką nimòc w roz ma jitëch spra wach. Ce ka wą ùdbą je téż zestôwia nié ze so bą słów
na òkò do se nie pasëjącëch: mi łu je – krzi żu je. Tim spòsobã òsta pòkôzónô mòżlëwòta
zjôwia niô sã w żëcym ne ga tiwnëch òdczëców, ale cza sni czi z pòstãpnégò przësło wiô
dopùscy – nie òpùscy z môla ro bią lżészim ùszłé. Ce ka wi je pier szi z cza sni ków, chtë-
ren we dle Sło wa rza pòlsczégò jãzëka15 mô trzë zna cze nia: do pu ścić – dozwòlëc na
przëblëże nié sã, dac przëstãp do kògòs, czegòs; zgòdzëc sã na cos, nie przeszkòdzëc
czemùs, dozwòlëc, zezwòlëc; ùzna wac cos za mòżlëwé, docëgac, spòdze wac sã.
A pòwstałé òd niegò pòchòdné słowò do pust (zda rze nié, przede wszëtczim złé, roz -
mióné jak no dopùszczoné przez wëższé mòce, nie zanôleż no òd wòlë czło wie ka; zrzą -
dze nié, òbsąd, wòlô) zwëska ło w di ser ta cjach ò wie rze ùmòcnio ny sta tus, żëje przédno
w wëra że nim dopùst bòżi. Fra zeòlo giznë chãtno zwëskùją z przërów na niów. Ju dzél
scwier dze niô se dzec jak ù Pa na Bòga brzëmi zachãca ją co, kò wia ra pra wie na nym
òbiécënkù je zbùdo wónô. Jeżlë jesz do tegò do ło żi sã sło wa za piéckã, to zdrzącë na
tej -sej sarcësté na sze wio dro i leż noscë, jaczé ze so bą nie se, czło wiek za czinô miec
pòdwójné ùwôża nié dlô Bòżi ła sczi, czedë mù gôda ją, że do brze mù ji dze.

Za òka zy wó ną przez Bòga do broc, zgód no ze wskôza ma wiarë przënôlégô sã òd
czło wie ka mi ło ta Bòżégò dzec ka do Òjca. Z przësło wiów wëchôdô, że w òczach
Bòga wszëtcë jesmë jed na czi: Przed Bògã chłop z panã ro bią razã amen; Przed
Bògã jesmë wszëscë rów ny. Chòc òd cza su do cza su Bóg róż nie da je, jednémù gãs,
drëdżémù ja je, ta mi ło ta bë mia ła bëc bez grańcznô, bez przékòwa niô. Pòkôzóné w pier -
szim przësło wim słowò amen stôwô sã tu wie le znaczné, je znan ką pòdczorchniãcô
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14 J. Tre der, Fra ze olo gia ka szub ska a wie rze nia i zwy cza je na tle po rów naw czym, Wej he ro wo 1989,
s. 113.

15 Słow nik ję zy ka pol skie go, PWN, War sza wa 1978, t. I, s. 431.
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wëszëznë Bòga nad lëdzczim ôrtã (chłop i pón ùznôwa ją Jegò wëszëznã i pòspól no
sã do niegò mòdlą), za mikô téż w se zna cze nié ‘kùńc’ – w czą dze smiercë wszëtcë
stôwa ją sã rów ny, bò ù Bòga ni ma pòdzélu na stanë. Ce kawé fra zeòlo giznë na spòdlim
tegò sło wa notérëje J. Tréder, wëliczô tuwò nôslédné: terô je amen ‘ju je kùńc’, jesz
nie je z kim amen; òstac jaż do amen ‘òstac do kùńca; z kims mdze wnet amen ‘chtos
wnet ka ùmrze’, ‘chtos ro bi sã strëchã’; przińc na amen ‘spó znic sã; wëzdrzec jak
pôcérz bez amen ‘ò nieskùńczo ny robòce’; cos je pewné jak amen w kòsce le –
nawléka jącé do pierwòsznégò zna cze niô amen niech sã tak stó nie16.

Wôżnym ele mentã przësło wiów je pòkôza nié òdnie sie niô do blëznëch, jak no jed -
ny z wôżniészich prôwdów wiarë òmó wio ny w przëkôza nim mi łotë Bòga i blëz négò.
Nawòłi wa ją do tegò wielné przësło wia: Chto na Ce bie ka mie niã, na tegò të chlebã; Nie
sądz, a Ce bie nie bãdą sądzëlë; Nie sądz nikògò, Pan Bóg òd tegò, co chto zasôł, to
zbiérô. W nëch przësło wiach do kład no je wi dzec przesëniãcé tre sców do òdbiércë, ni
ma ju fòrmów cza sni ka w 3 òs. – jak to mia ło môl, czej bëła gôdka ò Bògù, ale są
wëzwëski wóné cza sni czi w 2 òs. i jak no dodôwkòwé zmòcnie nié prze sła niô rozkôzo -
wi nôdżib, np. nie sądz. Wëzwëskóné mòtiwë ka mie nia i chle ba są téż ba ro nie sny ma
sy gna ła ma w kùltu rze, chãtno zwëskùje z nich li ri ka (A. Na gel, Zôrno – Proszã Ce bie
Bòże mój, wszëtczim dôj chléb swój), są w prozë (wielné brawãdë, pòwiôstczi, le geńdë,
np. ò sto le mach i pòchôda nim ka mów na Kaszëbach), trój no jich w przësło wiach, fra -
zeòlogòwëch zdrëszënach (tu kam je co le ma ło ùżëti na pòkôza nié nié za ba ro pòzy -
tiwnëch lëdzczich znan ków i słabòtów: cwiar di jak kam, głëchi jak kam, mô kam miast
ser ca, zabëc w kam, spac jak kam, zaprzéc sã w kam). To je pòcwier dze nim òsoblëwi
zna cze nio wi niesëznë òbëdwùch lek se mów, tak ti do słow ny, jak i przédno ti prze no -
sny. Przësło wié ti ka jącé sã se niégò i zbiéra niô mô swòjã pòlską rów no znaczënã Kto
sie je wiatr, zbie ra bu rze. Jinszé kaszëbsczé pòwie dze nié dlô niegò – Chcesz miec pòkù,
dôj pòkù. Przësło wia nigdë nie nie cha ją swòji wôżny fùnkcji pòùczny, są swój nym
lëdo wim zbiérã re cep tów, ùczą jak sã słëchô i nie nôle żi pòstãpòwac, pòkazëją ja sno
i wëra zno, kòmù sã słëchô kùńcowé roz są dza nié ò wi nie i ka rze.

We wi dze nieprzékòwnëch znan ków do brocë Bòga dlô czło wie ka nôle żi żdac na
bez grańczné za wie rze nié tegò drëdżégò Stwórcë: Co Bóg ro bi, do brze ro bi, a téż Bóg
dôł żëcé, dô i radã. Chòcbë czło wiek, z lëdzczégò pòzdrzatkù, wëzbéł sã ju wiarë
w sens swégò dze ja niô, to mùszi pa miãtac, że je nad nim Chtos, chto w kòżdi je leż -
noscë ze sle szëk na dobëcé procëmno tów, dô radã – to je pòmòc. Rów no cza s-
no namôwiô do òdstą pie niô òd wëwtôrza niô procëm Bòsczi wòlë, bò Bóg wszëtkò do -
brze ro bi. Czasã pòd wieczkã wiarë w Bòską bez zmiłkòwòsc je schòwónô równo cza -
sno pró ba tłó ma cze niô roz ma jitëch swòjich fe lów, np. Jaczégòs mie, Bòże, stwòrził,
taczégò mie môsz czë Pan Bóg wszëtczich rów no stwòrził, ale jich rów no nie pòma -
lowôł (òbsmùkôł, snôżił), jednégò pòmùjkôł a drëdżégò pòchlapôł, w ja czim je wi -
dzec nawlécze nia do robòtë malôrza czë mùlôrza. Taczé spòsobë ma ją przëkrodzëc

16 J. Tre der, Fra ze olo gia ka szub ska a wie rze nia i zwy cza je na tle po rów naw czym, Wej he ro wo 1989,
s. 142.
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czło wiekòwi dokôz stwòrze niô, zro bic gò bar żi zroz mia łim, sparłãczo nym z co dnio -
wi ma robòta ma, pro stim do pòjãcô – co z pòzdrzatkù na fùnkcjã, ja ką ma ją zjiscëwac
przësło wia mô jak nôbar żi rëcht. 

Wôżnym ele mentã parłãczë czło wie ka z Bògã i òdzdrza dle nim jegò na sta wie niô
do wiarë je wiôlgô do wiérno ta. Pón Bóg sprôwiô dozér nad ca łim swiatã i wszëdnym
stwòrze nim, wszëtkò ji dze we dle Jegò wòlë, roz są dze niów, je wińdzëną Bòsczégò
dopùszcze niô: Nad ca łim swiatã je den Bóg panëje; Prze cywkò wòli Bòżi nick sã stac
ni mòże; Nic sã nie dze je bez na mie nie niégò, bò Wszëtkò je w Bòsczich rãkach, co
tłó ma czimë że ‘Bògù je nôleżnô do wiérno ta’, ò tim sa mim je téż gôdka w zwro ce
zdac sã na òpatrz nosc Bòską. Tu je wôrt na sztót sã przëscy gnąc i zamëslec nad ro -
lą na mie nie niô w przedstôwno ce lëdu. Jak wiôldżé to mia ło zna cze nié mòże sã
docëgac na spòdlim pòwiescë Żëcé i przigòdë Remùsa, w ja czi bòha ter z lëdu wie -
le ra zy pòwtôrzô Co kòmù na mie nioné, to gò nie mi nie. Wôżną rolã speł ni wa ją téż
przékòwa nia cza sni ków: nic sã ni mòże stac, nic sã nie dze je – z dopòwie dze nim bez
wòli Bòżi. To czło wie ka wie rzącégò ùspòkòjiwô, òpti mist no nastôwiô, nie do -
prowôdzô do da remnëch ùrza sów. Òpatrz nosc mô starã ò swòje stwòrze nié, takô
nôùka płënie z cy to wónëch przësło wiów – ni miéj tej strachù czło wiekù, rób swòje
i liczë na òpiekã Stwórcë (rów nak je wie dzec, że nót je wëpeł nic gwësné za strze dżi,
jaczé zamkłë sã w jinëch przësło wiach).

Co le ma ło czło wiek mô nôdzejã (we strzód Trzech Cno tów Bòsczich je òna wëli -
czónô na drëdżim pla cu). Tã nôdzejã czło wiek wie rzą cy mô przede wszëtczim
w Bògù (ò czim we wspòmi nó nym ju przësło wim Jesz stôri Bóg żëje ‘nie
wëzbëwôjmë sã nôdze ji’), òna dôwô mù sëłë do żëcô (Czło wieczô rzecz ùpad nąc,
diôblô w ùpôdkù trwac, anielskô z ùpôdkù wstac), czasã doch drãdżégò, sztó ta ma pra -
wie nie do wëtrzi ma niô, co pro wa dzy tej na ba ra bónë – Gdze Bóg nie błogòsła wi,
tam czło wiek nic nie spra wi. Nôdze ja je co le ma ło na cze ro wónô na przińd notã, mô
za za da nié chró nic przed zwąt pie nim, dôwô rechòwac na szczescé, czasã ùdostôwné
do piérze pò smiercë – Nôwiãkszé dzëwë swia ta są ni czim na procëm cëdów nie ba.
Wëra że nié Stôri Bóg je na gwës nawlécze nim do Pier szi Òsobë Bòsczi, pòka zy wó -
ny na òbra zach co le ma ło jak no pòstac starëszka, w tim rze cze nim je schòwóné téż
nawlécze nié do wa ra jącégò òd wied na jist nie niô Bòga, chtëren béł, je i bãdze, ni mô
zôczątkù ani kùńca. Są téż w przësło wiach (wiãcy we fra zeòlo gi znach) òdwòła nia
do Drëdżi Òsobë (np. bëc w Chri stu sowëch la tach, pan na w Jezësowëch lat kach),
ale ò wie le rza dzy; za to nie wielné blós zwrotë òdnôsza ją sã do Trze cy Òsobë Bòsczi
(np. bëc dëchã swiãtim ‘nie bëc w sztãdze wszëtczégò prze wi dzec’). W drëdżim
z cy to wónëch w tim aka pi ce przësło wiów mómë próbã przënãce niô czło wie ka do
je leż no sców dlô niegò przikrëch. Dôwô sã do wiédzë, że ùpôda nié pòd cãżôrã grzéchów
je wpi sóné w lëdz czé bëcé, rów nak je nót roz miôc so bie da wac z tim radë, dwi gac sã
pò kòżdim ùpôd kù, bò trëwa nié w nim zna czi pòdda nié sã złim mòcóm. Nen mòtiw
je czãsto wëz wëski wó ny w lëte ra tu rze, ale téż w jinëch wëdbach dëchòwi kùlturë. 

Przësło wia i fra zeòlo giznë zachãcy wa ją do mi ło serdzégò, jaczé je rësznym sztôł-
tã we spółczëcégò. W żëcym mô sã òno pòkazëwac przez ma klewné dze ja nié,
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zrze szoné przede wszëtczim z nie se nim pòmòcë. Kòżdi czło wiek mô swòjégò anio -
ła, ale téż mòże bëc kòmùs aniołã. W ca łoscë wôrt je prosëc Bòga i mòdlëc sã za
przëczëną swiãtëch i włôsnégo anio ła. Ùkòru no wa nim żëcégò w wie rze je cerplëwé
zji scy wa nié Bòsczi wòlë. Dlô fùlniészégò zji scy wa niô ti wòlë czło wiekòwi są przëdó -
ny na pòmòc swiãti i anio ło wie. Kòżden bë miôł miec swòjégò anio ła stró ża i swòjégò
swiãtégò pa tro na, temù pier wi mielë starã ò nadôwa nié swiéżo ùro dzo nym dze cóm
swiãtëch mio nów. Żelë rów nak czło wiek je z miazdrë złi to i swiãti Bòże nie pòmòże.

Za dobré ùczin czi kòżdi do stó nie czedës przënôleż ną zôpłatã, bò Pón Bóg ni -
czegò òdłogã nie òsta wi. Bóg je tuwò pòkôzó ny jak no do bri gòspòdôrz, chtëren rze -
tel no òbrôbiô swòjã rolã, rów no cza sno je to di dak ticznô wskôza dlô czło wie ka,
chtëren ju wer no pòrząd no i rze tel no mô dze jac na „swòjim zôgó nie”. Pòmòcë ùdze -
lo ny jin szim ni mòże ża ło wac ani tim bar żi òdbie rac da ro wónëch rze czi – Chto da -
je i òdbiérô, w pie kle sã pònie wiérô. 

Czło wiek wiarë mô w se mir, òsoblëwie nen dëchòwi. Je to wi dzec za spra wą
zlet czo ny cëszë w ser cu, wszëtkò je na swòjim môlu. Ta czi mir je jak dobré snicé na
ja wie. Kògò Pón Bóg mô w òbro nie, ten na wet na mòrzu nie ùto nie gôdô doznôwno
lëdowé przësło wié, ale Chto mieczëje, tegò za mieczëją. Nie je do brze temù, chto ni
mô starë ò dëchòwi ùbëtk – Chto òd Bòga òdstą pi, temù pùrtk pòmòcë nie pòską pi,
za to Czło wiek z czëstim sëmie nim wëspi sã chòc na ka mie niu. Zôrãką ùbëtkù je np.
spik, bò W spikù czło wiek nie grzészi, za to na ja wie Diôbeł nie spi w kòmòrze, le kù -
 sy kògò mòże, rów nak czło wiek mòcnégò dëcha ni mùszi sã gò lãkac. 

Swiat wôrtno tów Bòsczégò stwòrze niô ni mòże sã òbéńc bez mòdlëtwë. Mòd lëtwa
je òte mkniãcym sã na Bòga, òsoblëwie ta òdmôwiónô pòspòłu – Czim wiãcy nas, tim
wiãcy òjcze nasz. Żelë wia ra je głãbòkô – mòdlëtwa je szczërô i dobrô, rów nak biwô
téż i procëmno, co je wi dzec w zwro tach: kle pac, mòtac pôcérz. Nie da lek òd nich
nôle żi pòsta wic przësło wié Chto pôcérz mó wi le żą co, tegò Pón Bóg słëchô spią co.
Òb czas mòdlëtwë je nót pa miãtac ò gwësnëch òbrzészkach: Pón Bóg dôł czło wie -
ko wi kòla na, żebë mógł klëknąc, a rãce, żebë mógł je złożëc, czej sã bãdze mòdlił.
Przed pòkùsą nie cha niô mòdlëtwë przestrzégô przësło wié Bez pôce rza nie chodzë
we wérë, bò ce we znie kóńskô szpéra. Òsoblëwim ôrtã mòdlëtwë je spiéw, bò Chto
spiéwô, dwa razë sã mòdli. Òglowò mòdlëtwa i cnotlëwé żëcé są wro ta ma 
do wiecznégò żëcô, chto tegò nie do trzi mie, mùszi sã rechòwac z prôwdą zam kłą
w przësło wim Òn bë chcôł miec na ze mi gwiôzdkòwé glo ria, a wiôlgònocné al le lu -
ja, a ò ze msczich piąt kach òn zabéł – nie mdze mù szło do brze.

Chto mô prôwdzëwą wiarã, ten roz mie je prze ba czac, zdrzi na jinëch przez prizmã
włôsnëch słabòtów (Kòżdi mô swòjã wesz, co gò grëze; Kòżdi wié, dze gò bót cësnie).
Nawlécze nié w tim przëtrôfkù do zgar dzonégò ro bac twa mô za za da nié zmòcnic
zadzëwie nié nad macht no scą fe lów, ja czi ma je na ògle przëgnio tłi czło wiek. Przédno
do brónô me tafòra wesz, co gò grëze je znan ką sëmie niégò, jaczé nie dôwô pòkù
i nierôz pòtra fi nie zle do skacëc (ju wernô kùresz ce za sa da je wëzwëskónô w drëdżim
z przësło wiów: sëmie nié jak no za wą sczi i cësną cy bót). Tedë tak jak so bie czło wiek
je w sztãdze wëbaczëc pra wie wszëtkò (Na włôsné grzéchë kòżdi je sle pi), miôłbë roz -
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miôc to téż zro bic wzglãdã jinëch. W ca łoscë żëcé mô bëc nieòprzestôwnym słu że nim
Bògù i lëdzóm.

Przësło wia i fra zeòlo giznë są wôżnym dzélã dëchòwi kùlturë kaszëbsczégò lëdu.
Je w nich zam kłi ba ro bòkad ny i ce ka wi ma te riał pòkazëją cy mëszle nié ò Bògù, czło -
wiekù, swie ce i żëcym. Jak scwier dzywô K. Bòrkòwskô: „Pro ces za zna jem nie niô
z wôrtno ta ma nôle pi dô sã wi dzec w jãzëkù, chtëren je pier szim nôrzãdzã òbgôdi wa -
niô ja wer notë, régo wa niô rze czi w ni wa ra jącëch, przëpi sy wa niô jim gwësnëch znan -
ków a téż su biek tiwnëch òbsą dów17”, a przësło wia i fra zeòlo giznë są za cht nym
zestôwnym dzélã kòżdégò z jãzëków, kaszëbsczégò téż. „Òd kró la Sa lo mo na (tj. bi -
blij ny Ksãdżi przëpòwie sców) przësło wia są mą dro scą nôro du. Òd nie pa miãtnëch cza -
sów jich pòùczny cha rak ter wëzwëski welë ka zno dze jo wie i schòla rze. Jed ny wspiérelë
sã Bi blią i pi sma ma teòlo gów, drëdżi dokaza ma kla sy ków, a słëchińcë jich nôùków
pòwtôrzelë ju jak no bez mio nowé mòra lia, prze strze dżi czë wskôzë, zmie nia jącë òd
cza su do cza su jich sztôłt czë brzëmie nié. Zaczãlë tej te mądré mëslë gro madzëc18”
i tak pòwstôwałë przësło wia. Wiôldżim jich dzélã są pra wie przësło wia sparłãczoné
z re li gią (co le ma ło ò smiésznym za bar wie nim), chtërne pòkôzóné bëłë wëżi19. 

Pòdczorch niãcym roz misz la niów nad òdzdrza dle nim re li gij notë Kaszëbów
w przësło wiach niech bãdą sło wa J. Pòmiérsczi z cy to wó ny przed sztótã Przedmòwë
do zbiéru przësło wiów:

„Kaszëbi pòd przëkrëcym wie so łoscë i dokôznotë skri wa ją swòje prôwdzëwé
wseczëca: szczërą wiarã i prôwdzëwą pòbòżnotã. Re li giô przechôdô w całé jich żëcé,
czegò do kazëją wielné òdwòła nia w przësło wiach, np. ò òchëbnikù: W jed ny rãce
trzimô ró żańc, a w drëdżi nóż, ò chcyw cu: Na wet swiãti ma ją rãce do sebné, czë ò nie -
szcze scym: Bóg do swiôdczô, ale téż pòda je rãkã. Zadzëwia jącô przëbëcznëch z głãbi
lą du pòbòżnosc nadbôłtowégò lëdu mô téż swòje ra cjo nalné wëtłó ma cze nié. W biôtkach
z ger ma ni za cją Kòscół ka tolëcczi mógł bëc slédnym môlã, gdze gôdelë i spiéwelë pò
pòlskù, a òdéńdze nié òd wiarë òjców mògło znaczëc zmianã nôrod noscë, ò czim téż
òstrzéga ło przësło wié: Chto le sã nôprzód wëzbãdze swòji gwarë, wëzbãdze sã téż
wnet swòji wiarë”20.

17 K. Bor kow ska, Świat i ję zyk war to ści w pio sen kach re li gij nych dla dzie ci, [w:] Ję zyk. Szko ła.
Re li gia, red. A. Le wiń ska i M. Chmiel, Pel plin 2010, s. 32.

18 J. Po mier ska, Przësło wie samò sã ro dzy w gło wie. Przed mo wa, Gdańsk 2002, s. 5.
19 Wszëstczé cy to wóné przësło wia są wzãté z nôslédnëch pùbli ka cjó wi: B. Sych ta, Słow nik gwar ka -

szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław–War sza wa–Kra ków 1967–1976; F. Cey no wa, Skôrb kaszëbsko -
-sło wiń sczi mòwë, Świe cie 1866, wy da nie fo to of f se to we MPiMKP, Wej he ro wo 1985; J. Po mier ska, Przësło -
wie samò sã ro dzy w gło wie, Gdańsk 2002; J. Tre der, Fra ze olo gia ka szub ska a wie rze nia i zwy cza je na tle
po rów naw czym, Wej he ro wo 1989; J. Tre der, Ka szu bi. Wie rze nia i twór czość. Ze słow ni ka Sych ty,
Gdańsk 2002.

20 J. Po mier ska, op. cit., s. 9.
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KASZËBI ZNA W KÒSCE LE

Eùge niusz Prëczkòwsczi

P òdług Re gio nalnégò Infòrma to ra, ja czi do pòłowë 2009 rokù kòżdi mie sąc
rëchtowôł Ja nusz Kòwal sczi i ògłôszôł w „Pòme ra nii”, le no w dwa dze sce dwùch

pa ra fiach na Kaszëbach1 je rôz w mie są cu òdprôwiónô mszô swiãtô z li tur gią sło wa
w jãzëkù ka szëbsczim. We Wiôldżi Wsë takô mszô bëła co tidzéń, zôs w czi lenôsce
jin szich pa ra fiach czi le ra zy w rokù. Czej bëło to drëkòwóné, tej më wie dzelë dosc
do brze, jak sã przedstôwiô prôwdzëwi stón bëcégò kaszëbiznë w Kòsce le na Kaszëbach.
Kò to tak bë sã zdôwa ło, że corôz le pi bë mia ło bëc. Są doch li tur giczné ksãdżi, tej -sej
je czëc ò spek takùlarnëch wëda rze niach kaszëbsczich zrze szonëch z Kòscołã, przi kła -
dowò hi sto riczné piel grzim czi do Swiãti Ze mi czë Rzimù, abò chòcbële òdpùstë
w wiôldżich kaszëbsczich sank tu ariach w Swió no wie i Swôrze wie. Në ale je ji na czi.
Jak le no sedz ba Ra dia Kaszëbë prze niosłô òsta do Rëmi, nie chóné òstałë kaszëbsczé
msze2 w Wiôldżi Wsë, pò kaszëbskù sã ju téż nie òdprôwiô na Wigòdze3, Ba bich Do -
łach, Gnie wi nie, Kòstkòwie i Kòscérznie. Pò prze cygù ks. Wal de ma ra Na czka i smiercë
ks. Sta ni sła wa Dëłôka je wiôldżi ji wer, żebë we Gduńskù i Sopòce ùtrzi mó ny béł
donëchcza sny stón. Dzãka pòmòcë ks. dr. Lesz ka Jaż dżew sczégò ze Gduń ska Zaspë
ùdôwô sã jesz pro wadzëc da li kaszëbsczé we spól notë na Przëmòrzim, Mò re nie i przë
kòsce le sw. Ja na we we strzódkù mia sta. Pò kaszëbskù òdprôwiô sã téż w Ma tar ni, dze
jesz je wie le miesz kań ców, co nôte ral no gôda ją w rod ny mòwie. 

Czej prze zdrzimë geògra fiã ce le bra cji kaszëbsczich mszów, tej do zdrzimë jednã
dëcht cze ka wą normã. Jaż w dwanôsce (na dwa dze sce dwa) przëtrôfkach msze te są
rëchto wóné w Trój mie sce, co le ma ło przez we spól notë, co sã parłãczą kòle nich, dlô
ja czich są òne nôpier szim łącz nikã. To téż sã do tikô Par tu KPZ w Sopòce, ja czi

1 Są to: Gduńsk (Główné Mia sto, Ma tar niô, Mòre na, Òsowô, Przëmòrzé), Gdi niô (Ba bié Dołë, Czi -
sowô, Òksëwié, Pògòrzé Górné, Strzód mia sto, Wiôldżi Kack), Ba ni no, Gòscëcëno, Kar tuzë (na zmianã
w dwùch z trzech pa ra fii), Kòleczkòwò, Kòscérzna (na zmianã w dwùch pa ra fiach), Prãgòwò, Przedkòwò,
Przëwidz, Sopòt, Wej rowò i Żukòwò.

2 Ter min „mszô kaszëbskô” je le no mëslo wim skrócënkã. Pò prôwdze më tu roz mie jemë mszą
w pòlsczim jãzëkù i sztëczka ma li tur gii pò kaszëbskù. Co le ma ło są to: mszalné czëta nia, kôza nié
i mòdlëtwë wiérnëch, rza dzy Ewa nie liô, a czësto ma ło psalm i Mòdlëtwa Pańskô. W rzôdczich przë -
trôfkach, np. w Ba ni nie, pò kaszëbskù są téż czëtóné: Akt pòkùtë, Chwa ła na wi ża wach Bògù, Wëzna -
nié wiarë i Swiãti, swiãti.

3 W lëpiń cu 2012 rokù na Wigòdã przëszedł ze Sta ro gar du no wi wi ka ri, ks. Mi rosłôw Wãser sczi
znó ny rëchli z òdprôwia niô kaszëbsczich mszów w Kòstkòwie. Dôwô to w tim przëtrôfkù ja kąs nôdzejã
na zmianã na lepszé.
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pòwstôł z ùdbë dze ja rzów Par tu KPZ we Gduńskù w òpiar cym ò nôleż ni ków z Sopòtu
mòcënkò wprzëgłëch w rëchto wa nié mszów na Przëmòrzim, Gduńskù i Mòre nie,
a pòtemù téż w Sopòce. Pòsobné sztërë cy kliczné msze rëchto woné są w nôblëższim
òkòlim Trój mia sta, to je w pa ra fiach: Chwaszczëno, Ba ni no, Żukòwò i Prãgòwò. We
wszëtczich przëtrôfkach òrga ni za to ra ma są do brze ze so bą zdrëszoné môlowé par të
KPZ. W ma linkò jin szich môlach òrga ni za to ra ma bëlë abò są mi łot nicë kaszëbiznë
(Wigòda, Strze bielëno) abò ksãża, ja czi ro bią w tëch pa ra fiach (Gòs  cëcëno, Wej rowò,
Kòscérzna, Przedkòwò), a téż partë KPZ (Kar tuzë, Przëwidz). Do te w roz ma jitëch
pa ra fiach bi wa ją msze z kaszëbską li tur gią przë leż noscë môlowëch ùroczëznów. 

Z tegò pò wiérzkù przezdrzënkù wëchôdô, że felëje ca łow ny stra te gii roz wi ju
bëtnoscë kaszëbiznë w Kòsce le. Przódë bra ło to na se Kaszëbskò – Pòmòrsczé Zrze -
sze nié na przódkù z Òglo wim Za rządã. Dzys co le ma ło je to na chrzep tach môlowëch
zdrëszënów, jaczé dze ja ją òd pòczątkù lat 90-tëch ùszłégò wiekù (np. Przëmòrzé,
Gduńsk cen trum, Mòre na, Wiôldżi Kack), czë w pier szi de ka dze XXI wiekù (Òsowô,
Ma tar niô, Czi sowô). W dze ło to wprzëgłé są dërch te sa me òsobë, chtërne zna ją 
li tur giczné ksãdżi i roz mie ją téż przërëchto wac mòdlëtwë wiérnëch. Przódë nie bë-
ło letkò rëchto wac te msze, bò fe lo wa ło przënôleżnëch knégów. Terô ni ma tegò 
jiw ru ni jak. Kaszëbskô rëszno ta, przez wiãcy jak pół to ra wiekù, w ti spra wie do-
kòna ba ro wie le. Nôwiãkszé do kazë ùkôzałë sã w òstat ny de ka dze XX i w pier szi
XXI wiekù, chòc pòcząt czi do lmaczënków na tchnionëch ksãgów na kaszëbsczi bëłë
ju w XVI i XVII wiekù.

Są to „Du chow ne pie snie” z 1586 rokù przed ol ma czoné przez Szi mó na Kro fe -
ja4. Dokôz nen (a téż pòsobné tegò ôrtu wëdôwiznë, m. jin. Mi cha ła Pon ta nu sa) ùdo -
ka zni wa ją, że lëter sczi ksãża, co służëlë na Kaszëbach, òdprôwielë w mòwie swòjëch
wiérnëch, bez to twòrzëlë zarô spòdlé kaszëbsczégò jãzëka lëte racczégò. Nie bëło
jesz tej kaszëbsczi òrto gra fii, tej zazérelë do ter mi no lo gii i zôpisënkù pòlsczégò.
Mòże bez to miec swiądã, że bëłë to do lmaczënczi na pòlsczi jãzëk. Je w nich rów -
nak wie le kaszëbsczich słów. Jich zwãk më mielë leż nosc czëc w przesnôżi, ak tor -
sczi in ter pre ta cji Da nutë Sten czi òb czas II czëta niégò nôstar szich tek stów kòscelnëch
w Wej ro wie, w òbji mie cy klu „Ver ba sa cra” w rokù 20055. Sten ka czëta téż wëjim -
czi „Pe rikòpów Smôłdzyń sczich” z I pòłowë XVIII wiekù, ò ja czich prof. Ja dwi ga
Ze niukòwô na pi sa: Ma my tu do czy nie nia z po cząt ka mi pro ce su, któ ry mógł by do -
pro wa dzić do po wsta nia ka szub sko – sło wiń skie go ję zy ka li te rac kie go. Wzię cie za
pod sta wę pod le ga ją ce go już pew nym nor mom (tak że pi sa nym) i ma ją ce go tra dy cję
pi śmien ni czą pol skie go ję zy ka li te rac kie go i na sy ce nie go ele men ta mi po tocz ne go ję -
zy ka Ka szu bów i Sło wiń ców da ło by z cza sem no wy li te rac ki ję zyk sło wiań ski, gdy by
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4 Du chow ne Pie snie D. Mar ci na Lu the ra y yn szich na boż nich mę żów z nie miec kie go w sla wię sky
ję zyk wi ło żo ne przez Szy mo na Kro fea, słu gę sło wa Bo że go w By to wie, Gdańsk 1586.

5 Ver ba sa cra Mo dli twy ka tedr pol skich. Bi blia Ka szub ska, Naj star sze ka szub skie tek sty bi blij -
ne 1586-1850, Wej rowò 2005.
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pro ces ten nie zo stał w za rod ku za ha mo wa ny przez po stę pu ją cą na Po mo rzu ak cję
ger ma ni za cyj ną6.

Zôs pierszé do lmaczënczi na ka tolëcczim gruń ce parłãczą sã bezpòstrzédno ze
wzrostã et nicz ny i nôrod ny swiądë w Eu ro pie. W tim cza su, nazéwó nym „Zymkã
lëdów”, òbsa dzoné są kòrze nié kaszëbsczi rësznotë, ja czi òjcã je Flo rión Cenôwa. Ju
wnen czas òn rzekł, że drżéniã ja wer notë i kùlturë Kaszëbów je jãzëk7, ja czi sztôłtëje
zbiérną i òso bi stą wëòbra zniã, wëznôczô spe cy fikã òdbiéru rzeczëwi stoscë, de fi niëje
swiat wôrtno tów i dëchòwé żëcé8. 

Cenôwa na pisôł wie le tek stów pò kaszëbskù, w tim zro bił do lmaczënczi Mòdlëtwë
Pań sczi wëdrëkòwó ny w jegò „Xą żecz ce dlo Ka sze bov” z 1850 rokù. Prze ło żił téż
„Dzesãc Bòsczich przëkôza niów”. Dzãka badéro wa nióm prof. Zygmùnda Szult czi
më wiémë ò do lmaczënkach jin szich mòdlëtwów. Przëniosłë je na ma wëdóné w 2004
rokù „Tek sty wię zien ne” Flo ria na Cenôwë. We strzód nich są mòdlëtwë: przed i pò
je dze nim, renô i wie czórnô. Wszëtczé są ba ro pòdobné do tek stów znónëch na ma
z mòdlëtew ni ka „Më trzi mómë z Bògã”, chòc do lma cze negò dokôzu nie znelë tek -
stów Cenôwë sprzed pół to ra wiekù. Wôrt je za cy to wac chòcle jednã z nich. Je to
wie czórnô mòdlëtwa: Dzëkùjã To bie, mój Òjcze nie bie sczi, przez Jezësa Chri stu sa,
twòjéhò ùkòchónéhò Sëna, że të jes mie tehò dnia ła ska wie òbro nił; ë proszã ce abë
jes mie òdpùscył mòje wszëtczé grzéchë, dze jô jem co nie spra wiedlëwie zro bił, ë miã
ti nocë ła ska wie òchro nic ra cził. Bò jô se bie saméhò, mòje ca ło ë dëszã ë wszëtczé
rzeczë w twòje rãce pòlécajã. Twój swiãti aniół stróż niech je ze mną, abë czart
przeklãti ni miôł żódnéhò przëstãpù do mie. Amen. 

Pierszô pòło wa XX wiekù nie przënio sła nick machtnégò na ti ni wie. Trze ba le -
no do zdrzec pòwsta nié czi le snôżich pie sni ò re li gij ny te ma ti ce, òsoblëwie Ja na Trep -
czi ka. Nôpiãkniészô – czãsto dzys spiéwónô w kòsco łach – to je pie sniô ò wôżnym
ti tu le „Òjcze nasz” na pi sónô we spół z Alek sandrã Labùdą. Pier szi rôz bëła
wëdrëkòwónô w spiéwnikù „Kaszëbsczi pie sniôk” w rokù 1935. Òba ji przënôlégelë
do ge ne ra cji kaszëbsczich dze ja rzów nazéwónëch Zrze sziń ca ma, jak téż ks. Frãcëszk
Grëcza, chtëren zarô pò zakùńcze nim wòjnë, na òdpùsce Mat czi Bòsczi Séwny 8
séwni ka 1945 rokù w Swió no wie pra wił pò kaszëbskù kôza nié. Dzãkòwôł Ma tin ce
za cud wòlnotë, gôda jącë: Błogòsła wië mi lecz no Tatczëznie naji kaszëbsczi lubòtny,
błogòsła wië naj im pòlóm a wòdóm, bë nóm dałë dosc żëwnotë. Bło go sła wië wsóm
a mia stóm, bë w nich do brze sa dze ja ło, bło go sła wië naj im chëczóm, bë szczeslëwòsc,
spòkój w nich ja sniałë. Bło go sła wië na ma, najô Pa nien ko, wiérnym swim dze cóm9.

112 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

6 Zdrzë: tam że.
7 Tam że, zdrzë téż: ks. prof. Jan Per szon, Oce na teo lo gicz na lek cjo na rza „To je słowò Bòżé” w tłu -

ma cze niu Eu ge niu sza Go łąb ka, gòdnik 2007.
8 Ks. prof. Jan Per szon, Oce na teo lo gicz na lek cjo na rza „To je słowò Bòżé” w tłu ma cze niu Eu ge -

niu sza Go łąb ka, gòdnik 2007.
9 J. Romp sczi, Na M. B. Se vną v Svjo no vie, „Chëcz” dodôwk do „Zrzeszë Kaszëbsczi”, Nr 2,

13 ru jan 1945; E. Prëczkòwsczi, Kró lo wa Ka szub, Ba ni no–Sia no wo, 2003.
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Ks. Grëcza ju tej wie le ra zy ùżiwôł rod ny mòwë we mszë, wied no rów nak, czej
w kô za nim gôdôł pro sto do Kaszëbów. Jãzëkã bi blijnëch tek stów bëła jesz dërch
pòlaszëzna. 

Pò wòjnie Zrze szińcë bëlë mòcno re pre sjo no wó ny bez kòmùny sticz ny rząd.
W chëczach Labùdë zro bilë re wizjã 2 gòdni ka 1960 rokù. Trep czi ka przësłëchi wa -
ło UB z bro wingã na sto le10. We strzód zajãtëch rze czi béł „Memòriôł kar na in te li -
gen cji i kaszëbsczich pi sa rzów ò kùltu ral nym pòłożënkù Kaszëb”, a w nim je den
z pòstu la tów, w ja czim Zrze szińcë domôga ją sã, cytëjã: „Dopùszcze nié kaszëbsczégò
jãzëka w ùczbie re li gii i w Kòsce le”11. Ta tam wła dza te i jinszé pòstu latë wi dza jak -
no re wi zjo ni sticzné dze ja nié Kaszëbów, co skùńczëło sã wie le przi kro sca ma dlô
Zrze sziń ców, òsoblëwie Labùdë i Trep czi ka. Tim czasã szesc lat pó zni pra wie òni
razã z ks. Grëczą – wszëtcë trze ji wiôldżi sëno wie pa ra fii Na ro dze niô Nôswiãtszi Ma -
rii Pannë w Swió no wie – na pi selë ba ro piãkné tekstë wëgło szoné i za spiéwóné na
kòru na cji Swió now sczi Ma tin czi na Kró le wą Kaszëb w 1966 rokù. To wëda rze nié jesz
dërch nie je do kùńca zbadéro wóné i òpi sóné, a mia ło òno wiôldżé zna cze nié w dze -
le wchôda niô kaszëbiznë do Kòsco ła. Tej pòwsta nôbar żi znónô dzys pie sniô
„Kaszëbskô Kró lewô” Ja na Trep czi ka. Bëłë re cy to wóné nowé wiérztë, pò kaszëbskù
dzãkòwóné bëło téż biskùpóm. Tak kaszëbsczi jãzëk, ùpi chó ny przez wsze la jaczé wła -
dze, w pòspól no ce Kòsco ła żił so pòjuż no, chòc jegò bëcé w li tur gii Kòsco ła ògrań -
czi wa ło sã do nielëcznëch przëtrôfków gło sze niô kôza niów12. Nôpier szą òrãdzą béł
felënk przënôleżnëch i przëjãtëch przez Kòscół do lmaczënków bi blijnëch tek stów.
Na to nót bëło jesz do żdac nastãpnëch dwa dze sce i wiãcy lat. 

Pierszô mszô w dzélu pò kaszëbskù bëła òdpra wionô 20 ru ja na 1984 rokù na
Wigòdze, w dzys dnio wim de ka na ce stãżëcczim. Ce le browôł jã ks. pra łat Frãcëszk
Grëcza, chtëren sóm do lma cził lek cyjné pe rikòpë. Ju w 1986 rokù mszã w dzélu pò
kaszëbskù òdpra wił jin szi syn swió now sczi pa ra fii, ks. Ma rian Miotk13. Wiôldżé
zna cze nié miałë tu zôchãcbë cze ro wóné w tim cza su przez nôwiãkszé au to ri tetë.
Czësto nôwôżniészé bëłë dwie gòscëtwë Òjca Swiãtégò w 1987 i 1999 rokù. Na pier -
szi Òjc Swiãti wërzekł sło wa, jaczé sã stałë pòtemù wskôzą dlô Kaszëbów w wie le
dzélach żëcégò: Dro dżi bra cy ni i sostrë Kaszëbi, strzeż ta tëch wôrtno tów i ti spôdkò -
wiznë, jaczé sta no wią ò wa ju ju wer no ce. Ta zôchãcba przëbôczonô i rozszérzwionô
òsta na sopòcczim hipòdro mie, dze Òjc Swiãti dodôł ba ro wôżné zda nié ò jãzëkù:
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10 Jan Drzeż dżon, Współ cze sna li te ra tu ra ka szub ska 1945-1980, War sza wa, 1986.
11 Ali cja Pa czo ska, Oskar że ni o se pa ra tyzm. Dzia ła nia taj nych służb PRL wo bec dzia ła czy ka szub -

skich w la tach 1945-1970, [w:] „Pa mięć i spra wie dli wość”, War sza wa 2004.
12 Kôza nia pò kaszëbskù gło sył np. ks. Pra łat Walãti Dą brow sczi (1847–1931), wej row sczi dze kón.

Miôł na to eks tra przëzwòle nié Ge ne ralnégò Wi ka ria tu w Pel pli nie, patrz: Ks. Hen ryk Mross, Słow nik
bio gra ficz ny ka pła nów die ce zji cheł miń skiej w la tach 1821–1920, Pel plin 1995. Téż ks. Frãcëszk Grëcza
wie le ra zy gło sył kôza nia w rod ny mòwie, zdrzë: E. Prëczkòwsczi, Ka szub ski Kor dec ki. Ży cie i twór czość
ks. prał. Fran cisz ka Gru czy, Ba ni no 2008.

13 Ks. Ma rian Miotk, Swię tim tu rę star ków, Gdańsk 1991.
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Pòzdrôwióm kaszëbsczi lud, òdwiecznëch gòspòda rzów ti pòmòrsczi ze mi. Do wa ji
jô przemôwiôł w Gdi ni w czer wiń cu 1987 rokù. Jô pragnã jesz rôz zachãcëc wa ju,
żebë wa da li dozéra swòji ja wer notë przez pòdtrzëmi wa nié ro dzyn ny łączbë, pògłãbi -
wa nié zna jomòscë swòji mòwë i prze ka zy wa nié swòji bòga ti tra di cji młodémù pòkòle -
niu. Trzëmôjta z Bògã wied no!14

Kòl kùńca żëcégò ks. pra łat Frãcëszk Grëcza wzął sã za do lmaczënk Ewa nie lii
na kaszëbsczi jãzëk, co sã zjiscëło jich wëda nim w 1992 rokù15. Pò rokù ùkôzałë sã
„Swięté Pi smio na Nowégo Te sta men tu” w do lmaczënkù Eùge niu sza Gòłąb ka. Na
skùtk tëch do ka zów, 17 lësto pad ni ka 1993 rokù, me tropòli ta gduń sczi wëdôł dëszpa -
stur sczé wskôzë, w ja czich dôwô zgòdã na ùżi wa nié rod ny mòwë w bi blijnëch czëta -
niach i mòdlëtwie wiérnëch. Zachãcywô téż, żebë na mszach swiãtëch, a mët w jin -
szich nôbòżéństwach do ze rac spiéw re li gijnëch pie sni w kaszëbsczim jãzëkù16. To
wszëtkò mia ło stolemné zna cze nié dlô sta tu su jãzëka i jegò bëtnoscë we mszë swiãti.
Wiôldżim pòkrokã bëło téż wëda nié mòdlëtew ni ka „Më trzi mómë z Bògã” w 1998
rokù17. Do drëdżégò wëdôwkù Òjc Swiãti Jón Pa weł II dôł swój wpisënk: „Bòże
pòmagôj, Jón Pa weł II, 3 maj 1999”. Z tegò mòdlëtew ni ka pra wie je tekst Mòdlëtwë
Pań sczi, chtëren nalôzł sã na tôflë w kòsce le Pa ter No ster w Je ru za lem. W ju bi leùszo -
wim 2000 rokù pòswiãcył gò gduń sczi me tropòli ta. Ta deùsz Gòcłow sczi, òb czas pa -
miãtny piel grzim czi pół tësą ca Kaszëbów do Swiãti Ze mi18. Sztërë la ta pó zni Kaszëbi
znôwù wërëszëlë, tą ra zą pòd przédnictwã òrdi na riu sza pel pliń sczégò, ks. Bpa Ja na
Ber na da Szlôdżi, do pa pie ża Ja na Paw ła II z pros bą ò chùtką be ati fi kacjã Słëdżi
Bòżégò, ks. Bpa Kònstan ti na Do mi ni ka, ò co cągłé mòdłë dérëją dërch na całëch
Kaszëbach. 

Dwa mie są ce pò piel grzim ce, z zamëslënkù przédni ka KPZ Ar tu ra Ja błoń sczégò,
pòwsta Kòmisjô Kòscelnô Kaszëbskò – Pòmòrsczégò Zrze sze niô. To òna do pro -
wadzëła do wëda niô brëkòwnëch kòscelnëch ksãgów. Są to: „Ksą żecz ka do nôbò -
żéństwa” (Pel plin 2005), spiéwnik kòscel ny „Dlô Was Pa nie” (Gdańsk 2006) i trzecô
nôwôżniészô „To je słowò Bòżé”. Czëta nia mszalné i spiéwë midzëlek cyjné na nie -
dze le i swiãta we wszëtczich czą dach li tur gicznégò rokù na kaszëbsczi prze ło żił
Eùge niusz Gòłąbk” (Gdańsk 2007). 
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14 Wëda rze nié z 1987 rokù pòdskacëło wi karégò kòsco ła MB Ró żań co wi na gduń sczim Przëmòrzim,
ks. Bògùsła wa Gło dow sczégò, żebë za cząc regùlar no co miesãczné msze z kaszëbską li tur gią sło wa.
Pierszô bëła w lësto pad nikù 1987 rokù. Msze te są òdprôwióné do dzys, chòc kaszëbi zna ògrań cziwô sã
na nich le do òdczëta niô jed ny lek cji pò kaszëbskù. Przez wie le lat òdprôwiôł je ks. Wal de mar Na czk,
dzys dnia probòszcz pa ra fii Wòcławë na Żu ła wach.

15 4 Ewan jel je. Kaszëbskô Biblëjô, tłóm. z łacëznë ks. Fran ci szek Gru cza, Po znań, 1992.
16 Abp dr Ta de usz Go cłow ski, Me tro po li ta Gdań ski, Wska za nia dusz pa ster skie w spra wie obec no -

ści ję zy ka ka szub skie go w li tur gii i ży ciu Ar chi die ce zji Gdań skiej, Gdańsk – Oli wa, dnia 17.11.1993r.
17 Më trzi mómë z Bògã, przëłożëlë i przërëchto welë Eu ge niusz Go łąbek i Eu ge niusz Prycz kow ski,

Gduńsk 1998.
18 Ka szu bi w Zie mi Świę tej, oprac. Ar tur Ja błoń ski i Ma riusz Szmid ka, Gdy nia 2000.
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W wëgło szo nym re fe ra ce na ùroczësti promòcji do ka zu, 8 gro micz ni ka 2008
rokù w Żukòwie z ùdzélã arcëbiskùpa Gòcłow sczégò i biskùpa Szlôdżi, gôdóné bëło:
Na ksãga ùdo ka zniwô ca łą snôżotã kaszëbsczégò jãzëka. Sło wa ne w kòsce le prze -
czëni wa ją sã do no bli li ta cji jãzëka, ale téż szla chetnô kaszëbi zna pòrësziwô nôbar -
żi de li katné dzéle lëdzczi pa miãcë i wëòbra zni, przez to pòdgëldzywô do głãbszégò
– òsa dzonégò w tra di cji kaszëbsczi re li gij noscë – prze żi wa niô na tchnionëch tre scy.
Wązëchnô je ste gna Kaszëbów i kaszëbiznë. Z jed ny stronë jãzëk przëmiérô we strzód
dze cy i młodzëznë, z drëdżi pra wie òni są òbjãti jegò ùczbą w szkòłach. Wie le star -
szim, co gôda ją pò kaszëbskù, dërch je jesz czãżkò wëzwòlëc sã ze ste reòti pów, jaczé
spi cha ją kaszëbiznã le do chëczi, zôs dlô młod szich stôwô sã òna òzna ką re gio nal ny
bùsznotë, ja czi rów nak ni mògą òni ju nôtëral no prze ka zac nastãpnym pòkòle nióm.

Lek cjonôrz „To je słowò Bòżé” czësto zamkł tôczel z do lmaczënkã lek cyjnëch
dzélëków przez ama to rów, chtërny tej -sej ro bilë to dëcht przed nôbòżéństwã19. Nen
dokôz béł bëlno òbsza co wó ny. Je terô ùżi wó ny na wszëtczich mszach z kaszëbską
li tur gią. Dzãka temù lżi je na ma przeżëwac Bòżé słowò i le pi je roz miôc, na wet ka
jeżlë sóm jãzëk do ka zu je ju dlô nie chtërnëch mni zroz mia łi. Re cen zent ksãdżi ks.
prof. Jón Per szón tak to ùjął: Tekstë z Nowégò Te sta men tu – wzãté z wëda niégò
z 1993 r. – òstałë w wie le môlach (òsoblëwie przez bi bli stów diskùto wónëch) – przez
do lma cza pòpra wioné. Psalmë (do pa so wóné do wëda niégò Lek cjo na rza pal lo ti nów)
i czëta nia ze Stôrégò Te sta men tu òstałë „prze ło żoné” w òpiar cym ò tak zwó ną Bib-
lëją Tësąc lecégò. Wôrt je wie dzec, że wëdónô w 1999 r., a przed ol ma czonô przez 
E. Gòłąb ka „Knéga Psal mów”, mô za cwier dze nié Pri ma sa Pòlsczi kard. J. Glem pa.
Do lmacz kòrzëstôł – w wiãkszim jak do nąd dzélu – z trans la tor sczich szëków jin  szich
prze łożënków pòlsczich i cëzëmòwnëch. To wszëtkò sprôwiô, że mómë terô tekst
przed ol ma czo ny bëlno i sta row no. Do te jesz je òn téż kòmùni ka tiw ny, bò ùnikô
(tipòwëch dlô prze łożënkù F. Grëczë) neòlo gi zmów i czãżkò zroz miałëch ar cha izmów.
Na cy gniãcé do dzys dnio wi kaszëbiznë nie ji dze dëcht za da lek; zachòwónô òsta ła wi -
dza ło ta i sa kral ny cha rak ter Bòżégò Sło wa20.

19 Są znóné przëtrôfczi czëta niégò z wëzwëska nim pòlsczégò lek cjo na rza. Jô sóm béł swiôdkã ta -
czich dze ja niów. Tak cos le no ùgwësniwô òbòjãtnëch lëdzy, a nôbar żi ne ga tiwnëch pòdług bëtnoscë
kaszëbiznë w Kòsce le, że kaszëbsczi je gwa rą pòlsczégò i że bë ni miôł bëc ùżi wó ny w Kòsce le.

20 Ks. prof. Jan Per szon, Oce na teo lo gicz na lek cjo na rza „To je słowò Bòżé” w tłu ma cze niu Eu ge -
niu sza Go łąb ka, gòdnik 2007.
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KÒSCELNÔ KÒMISJÔ KPZ (2004–2007) 
W PRO CE SU WCHÔDA NIÔ KASZËBIZNË 

DO LI TUR GII KÒSCO ŁA1

Eùge niusz Prëczkòwsczi

K òscelnô Kòmisjô Kaszëbskò – Pòmòrsczégò Zrze sze niô pòwsta 8 stëczni ka 2005
rokù na pier szim zéńdze nim Radë Na czel ny KPZ w ka den cji 2004–07. Ju 27

gro micz  ni ka tegò rokù bëło ji pierszé ze tka nié. Bëło to w Ba ni nie pò mszë z kaszëbską
li tur gią sło wa, na ja czi kôza nié pò kaszëbskù rzekł ks. Wal de mar Na czk, a pie snie
ka szëbsczé pro wa dzył chùr „Chòran ka” z Ba ni na. Na tim zéńdze nim béł wëbró ny
przédnik kòmi sji, chtërnym òstôł Eùge niusz Prëczkòwsczi, a jegò zastãpcą Te réza
Hòp pe z Gdi ni. 

Kòmisjô pòdsëmòwa wszëtczé donëchczasné dobëca w òbji mie wprowôdza niô
kaszëbsczégò jãzëka do li tur gii Kòsco ła. Ze sta wioné òstałë z wnio ska ma kar na ds.
kòscelnëch, jaczé dze ja ło pòd przédnictwã ksãżi dok to rów Ja na Walkùsza i Ja na Per -
szó na na II Kòngre su Kaszëbsczim w 1992 rokù. Ju tej bëło gôdóné ò pòtrze bie wëda -
niô kòscelnégò spiéwni ka, lek cjó na rza, bédo wóné bëłë téż szkòle nia dlô ksãżi. Òb
czi lenôsce lat dzél z tegò ùda ło sã dokònac, jak wëda nié mòdlëtew ni ka „Më trzi -
mómë z Bògã”. Jinszé ùjãté òstałë w pro gram dze ja niô no wi Kòscel ny Kòmi sji.
Wszëtkò to ùsa dzoné bëło w specjal ny ùchwa le. Bëłë to: 1. Wy da nie: a) lek cjo na rza
„To je słowò Bòżé”, b) zbio ru ka szub skich pie śni re li gij nych, c) zbio ru mo dlitw wier -
nych, d) wzno wie nia prze kła du Pi sma Świę te go oraz e) zbio ru pe ry kop oko licz no ścio -
wych na chrzty, ślu by, po grze by oraz tek stów po świę ceń; 2. Po wo ła nie księ dza ko -
or dy na to ra (me tro po li tal ne go), któ ry ko or dy no wał by dzia ła nia księ ży od pra wia ją -
cych msze z li tur gią w ję zy ku ka szub skim. Na le ży zmie rzać też do zor ga ni zo wa nia
Ra dy Ka płań skiej w po szcze gól nych die ce zjach: gdań skiej, pel pliń skiej i ko sza liń sko -
-ko ło brze skiej; 3. Opra co wa nie ter mi na rza ogól no -re gio nal nych uro czy sto ści ko -
ściel nych o cha rak te rze ka szub skim; 4. Stwo rze nie do kład ne go spi su księ ży po słu gu -
ją cych się ję zy kiem ka szub skim; 5. Wy da nie bro szu ry z pod sta wo wy mi in for ma cja mi
do ty czą cy mi od pra wia nia na bo żeństw w ję zy ku ka szub skim, któ ra zo sta nie ro ze sła na
do od dzia łów ZKP; 5. Emi to wa nie w każ dą nie dzie lę mszy z ka szub ską li tur gią w Ra -
dio Kaszëbë; 6. In for mo wa nie o ter mi nach na bo żeństw w ję zy ku ka szub skim na stro -
nach in ter ne to wych oraz w pra sie ka to lic kiej. 

1 Referat je òpiarti ò protokòłë i pismiona Kòscelny Kòmisji z lat 2004-10, jaczé są w zbiorach aùtora.
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Do te kòmisjô zwró ca sã do lek to rów, żebë mielë wiôlgą starã przë przekôzy wa -
nim na tchnionëch tek stów, tak òd stronë in ter pre ta cji, jak i bëlnotë jãzëkòwi. Zachãcy -
wa téż òrga ni stów, żebë sy gelë do corôz bògat szich zbiérków kaszëbsczi pie sni re -
li gij ny i wëzwëski welë je òb czas nôbòżéństwów. 

Dëcht òd pòczątkù wôżnô w dze ja nim bëła we spół robòta z me dia ma. Z wiôlgą
sta rą rëchto wóné bëłë kòmùni katë i ar ti kle, a téż wielné lëstë òsoblëwie do ksãżi 
– Kaszëbów. Dzãka temù te wszëtczé wia dła flot nëkałë do za in te re so wónëch, chtërny
brelë z tegò dlô se w re gio nal nym dze ja nim. Chùtuszkò téż przëszłë głosë apro batë,
de kla ra cje we spół dze ja niô i bédënczi pòspól ny robòtë. Òsoblëwie cze ka wi lëst na -
de szedł z Czãstochòwë òd słu żącégò tam kaszëbsczégò ksãdza, Grégòra Ruch nie -
wi cza. Je w nim pòrëszo ny ba ro wôżny pro blem, temù wôrt przëtoczëc wëjim czi
lëstu: […] Czëtôł jem pierszé ùstawë kòmi sji – we dle mie to je do bri czerënk. Je durnô
spra wa, chtërną jô bë jesz dodôł to je roz wicé kaszëbsczi swiądë ù ksãdzów. Wëdôwô
mie sã, że pòdczas, czedë swiec czi ju przënômni òd pôrã lat wzãlë so do ser ca
kaszëbiznã (i nié blós kaszëbsczi jãzëk), abò mó wiącë jesz mòcni – wzãlë do ser ca
sło wa Òjca Swiãtégò z 1987 ë 1999 r., ù ksãdzów to je wcyg jesz ba ro da lek! […]
Le żlë w re li gii, w przekôzy wa nim Sło wa Bòżégò, w ka te che ze, w mòdlëtwach… nie
mdze kaszëbiznë, to nie mdze téż wiãkszi chãcë, żebë jãzëka ùżëwac w kòsce le i w co -
dnio wim żëcym, a czëcô bùchë z bëcô Kaszëbą nie mdze na ògle! A tegò znôw bez
ksãdzów nie ùdô sã zro bic! Dlôte jô bë dodôł pòstu lat ùczbë kaszëbsczégò jãzëka 
ë hi sto rii w se mi na riach: we Gduńskù, Pel pli nie, Słëpskù (do brze bëłobë téż w Tor -
niu). Mòżna na przikłôd dac do czëta niô chòcle L. Bądkòwsczégò „Od wró co ną ko -
twi cę”. Wôżné: kri te rium ni mòże bëc ilosc lëdzy gôda jącëch pò kaszëbskù w die ce -
zji, le sta ra ò zbiérną (!) spôdkòwiznã Kaszëbów ë Pòlôchów (przënômni òd cza sów
Me stwi na II ë Wła di sła wa Ło kiet ka) – ò Kaszëbiznã! Pòlskòsc je wôrtno tą dlô
Kaszëbów! Dlôte, òbrot no, Kaszëbi zna ni mòże bëc blós spra wą Kaszëbów – żëjemë
w jed nym kra ju, ë kaszëbi zna mùszi bëc wi dzónô jak no skôrb wszëtczich! […]

Nôpier szim za ło że nim kòmi sji bëło pòdskôca nié jak nôwiãcy ksãżi i swiec czich
za cze ka wionëch roz wijã ùczbë kaszëbsczégò jãzëka do rëchto wa niô nôbòżéństwów
w dzélu abò czësto pò kaszëbskù (np. Krzi żewô Dro ga, ró żańc, lëta nie). Trze ba bëło
ùszëkòwac dlô nich nôlepszé warënczi, òsoblëwie przënôleżné li tur giczné tekstë.
Przëszła tej ùdba, żebë nôpier wi wëkònac pkt. 5 ùchwałë, to je wëdac hëft ze spòd -
lecz ny ma wia dła ma pòtrzébny ma przë òdprôwia nim nôbòżéństwów pò kaszëbskù.
Do robòtë – òkróm przédni ka kar na – bëlë wprzëgłi téż ksãża: ks. prof. Jón Per szón,
ks. pra łat Bògùsłôw Gło dow sczi i ks. dr Leszk Jaż dżew sczi. Ksą żecz ka je òpiartô 
ò mòdlëtew nik „Më trzi mómë z Bògã”, a téż na wie le latnëch do swiôdcze niach wëcy -
gnionëch z rëchto wa niô mszów z kaszëbską li tur gią sło wa. Kar no spòrządzëło téż
zestôwk ksãżi Kaszëbów, co gôda ją pò kaszëbskù (to je téż pier szi pùnkt ùstawë).
Ten zestôwk ùjãti je w ksą żecz ce mët. Òsta tecz ny sztôłt hëftu przëjãti béł na II zéń -
dze nim kar na 7 ru ja na w Mòstach w gmi nie Kòsôkòwò. Ca łow ny nakłôd ksą żecz czi
wëniósł 10000 egz. (dzesãc tësą cy!). Wnet wszëtczé sã ro ze szłë. Pòdług zamëslënkù
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ksą żecz czi miałë przede wszëtczim tra fic do òrga ni za to rów mszów, to je par tów KPZ.
Szkòda, ale wie le z par tów ni jak to nie òbchòdzëło. W ca łoscë do par tów szło mni
jak 5000 egz., z tegò wie le tam, dze taczé msze ju rëchli bëłë ro bioné. Tam, pòdług
wskôzów kòmi sji, wiérny kòrzësta ją z nich i są ak tiw ny òb czas li tur gii. Wie le ra zy
są to téż nié-Kaszëbi. W sprawòzda nim za 2007 rok sto ji m. jin.: Ksią żecz ka win na
być roz kła da na przed mszą na ław kach. W tych od dzia łach, gdzie tak się dzie je,
uczest ni cy mszy czyn nie uczest ni czą w sta łych frag men tach li tur gii.2

Ksą żecz czi ne są wëzwëski wóné òb czas òpłatkòwëch zéndze niów i kòle jin szich
kòscelnëch wëda rze niów, a téż w domôcëch mòdłach. Nôwôżniészim skùtkã bëło
wspòmòże nié – a na wet ka tej -sej dwi gniãcé lëczbë – co miesãcznëch mszów ka -
szëbsczich. W tim pra wie cza su nastãpné pa ra fie zaczãłë co mie sąc òdpra wiac msze
w dzélu pò kaszëbskù z wëzwëski wa nim „Ksą żecz czi do nôbòżéństwa”. Bëłë to:
Lëzëno, Kar tuzë, Prãgòwò, Kòsôkòwò, Wiôlgô Wies, Pierwòszëno, Re wa, Réda,
Gdi niô – Òksëwié, Gdi niô – Pògórzé Górné, Swió nowò, Lëpùsz (òdno wie nié),
Gduńsk – Ma tar nia, Przëwidz. Do ne samégò rëchto wałë sã téż pa ra fie w Gòrãczënie
i czi le jin szich môlach. Pa ra fie, co rëchli ju rëchto wałë kaszëbsczé msze, zaczãłë
z nich kòrzëstac mët. Bëłë to: Ba ni no, Gduńsk (Strzód mia sto, Przëmòrzé, Òsowô
i Piec  czi – Mëgòwò), Gdi niô Ba bié – Dołë, Czi sowô i Wiôldżi Kack), Kòscérzna,
Miastkò, Rëmiô, Przedkòwò, Sopòt, Wej rowò, Wigòda i Żukòwò.

Dëcht nôwiãkszô sta ra bëła kòle rëchto wa niô i nôleżnégò ùtrzëma niô mszów
z kaszëbską li tur gią sło wa w Wiôldżi Wsë, chtërne trans mi to wóné bëłë przez Ra dio
Kaszëbë. Temù pòswiãconé bëło III ple narné zéńdze nié kòmi sji, jaczé bëło pra wie
w Wiôldżi Wsë, 5 strëmian ni ka 2006 rokù. Kòmisjô ùszëkòwa plan dze ja niô kòle
mszów, przërëchto wa lëstã ce le bran sów. Òdbëło sã téż wie le gôdków z ksãdza ma 
– Kaszëba ma. Czi le ra zy bëłë téż zéńdze nia z arcëbiskùpã Gòcłow sczim, chtëren
zachãcywôł ksãżi, żebë wprzëglë sã w dze ło ra diowëch ce le bra cji. Kùńc kùńców sã
ùda ło na lezc za cht kar no ksãżi, chtërny jezdzëlë do Wiôldżi Wsë i òdprôwielë w rod -
ny mòwie. Jed ny (np. ks. Mi rosłôw Bùżón, ks. Da niel Kna piń sczi, ks. Grégòr Ruch -
nie wicz, ks. Tomôsz Dunst, ks. Wòjcech Kla wikòwsczi) ro bilë to pier szi rôz. Nót je
do dac ò wiôldżim za an ga żo wa nim dwùch nôleż ni ków Kòmi sji, Zygmùnta Òrzła
i Da riu sza Majkòwsczégò, chtërny dbelë ò spraw ny i przënôleż ny wëzdrzatk co ti dze -
niowëch mszów na żëwò nadôwónëch przez Ra dio Kaszëbë. Ten do bri cząd dérowôł
do 2009 rokù. Tej, skòrno le ra dio prze cygnãło z Wiôldżi Wsë do Rëmi i pòwsta 

2 Prôwda je takô, że kaszëbsczi dzejarze nawetka słabò znają „Òjcze nasz” w rodny mòwie. Widzec
to bëło dobrze na mszë 1 gòdnika 2007 rokù, chtërna bëła przed XVII Zjazdã Delegatów KPZ. Tej
głównym celebransã béł ks. abp. Tadeùsz Gòcłowsczi. Ò ti sytuacji czëtómë hewò tak: Symptomatyczna
była sytuacja w czasie ostatniej mszy zjazdowej w katedrze oliwskiej w grudniu ub.r., kiedy główny
celebrans uroczystości sugestywnie zachęcił do odmówienia Modlitwy Pańskiej w rodnej mowie. Niestety,
wielu działaczy nie znało na pamięć tekstu. Aczkolwiek trzeba stwierdzić, że w porównaniu z początkiem
lat 90-tych ub.w. postęp jest znaczący. Zdrzë: Norbertańska siła Kaszub, red. Andrzej Groth, Eugeniusz
Pryczkowski, Banino 2011.
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te le wizjô CSB, nie chóné òsta ło nadôwa nié, a z tim wëgasł spòlëzno wi chwat i czësto
zni kwioné òstałë ne msze. 

Kòscelnô Kòmisjô bëła téż pier szim òrga ni za torã wôżnëch nôbòżéństwów zrze -
szonëch z dze ja nim KPZ, przi kła dowò mszë swiãti z ùdzélã arcëbiskùpa Ta deùsza
Gòcłow sczégò i biskùpa Ja na Ber na da Szla dżi ròzpòczi na ją cy Kaszëbsczi Rok. Bëła
òna 14 stëczni ka 2006 rokù. Ro bioné bëło téż kòle rozszérzwie niô filmù „Jezës” pò
kaszëbskù. We spół z Rëszno tą Nowégò Żëcô zrëchto wó ny béł do lmaczënk na
kaszëbsczi wiôldżégò do ka zu Jo sha McDowella „Wiãcy jak ce sla”. Przed ol ma cził
to nôleż nik kòmi sji Zbi gniew Jankòwsczi. Ksąż ka sã ùkôza w 2006 rokù. Zôs pòd
òkã wi ceprzédnicz czi kòmi sji, Te rézë Hòp pe, pro wa dzonô bëła tak zwónô no wen -
na w in ten cji chùtczi be ati fi ka cji Bòżégò Słëdżi Bpa Kònstan ti na Do mi ni ka. Mie -
sąc w mie sąc bëła mszô swiãtô rëchto wónô przez jin szi part KPZ.

Òsoblëwim zwëskã przërôcze niô ksãżi do òdprôwia niô mszów z kaszëbską li -
tur gią bëła jich kaszëbskô ùczba i cągłé dwi ga nié sã lëczbë ce le bran sów. Wie le z nich
– na wniosk kòmi sji – do sta ło spe cjalné di plomë i pòdzãczi 13 stëczni ka 2007 rokù,
na òpłatkòwim zéndze nim KPZ. Przed zéńdze nim bëła ùroczëstô mszô swiãtô
zrëchto wónô pòd czerënkã kòmi sji. Lek cje òdczëtelë mło di Kaszëbi, òfiarné darë
złożëłë Klubë KPZ, we strzód da rów béł nastãpny dokôz zdze jó ny bez Kòscel ną
Kòmisjã, to je spiéwnik „Dlô Was Pa nie”. 

Szëkòwa nié spiéwni ka bëło wiôldżim za da nim. Nen pro jekt béł ro bio ny pòd
mańtlã Òglowégò Za rzą du KPZ, na co ùdostôł òn dëtczi z mi ny ster stwa. Òbro bie -
nim ksąż czi za jął sã przédnik kòmi sji, a téż au tor wie le kòscelnëch pie sni. We spó -
dze jelë z nim nôleż nicë kòmi sji: ks. prof. Jón Per szón. Tomôsz Fóp ka, Eùge niusz
Gòłąbk, a do te jesz spòza tegò kar na: ks. prof. Jón Walkùsz, prof. Ró man Grëcza,
Je rzi Stachùrsczi i Wi to sła wa Frankòwskô, në i téż wie le au to rów słów i mùzy czi
do kòscelnëch pie sni ùjãtëch w zbiérkù. Razã je tëch pie sni 120, a do te jesz dodôwk
z pòpùlar ny ma spiéwa ma ò piel grzimkòwim cha rak te rze. Ba ro wôżné są sło wa
gduń sczégò me tropòlitë we wstãpie do spiéwni ka, chtërne do brze òddôwa ją dzys -
dniowé – dërch jesz czãżczé – pòło że nié kaszëbsczégò jãzëka. Cytëjã: Bo gac two
na szej kul tu ry jest war to ścią, któ rą trze ba chro nić, Ist nie je pew na ten den cja, by tę
re li gij ność trak to wać, ja ko za by tek kul tu ro wy. Ona nim jest, bo na le ży do skar bu
na  ro do we go. Ale re li gij ność, jej ele men ty skła do we – to nie hi sto ria. To co dzien -
ność. To ży cie czło wie ka. Co wię cej jest ona jed ną z istot nych cech te go ży cia za -
to pio ne go w Bo gu. Kul tu ra ka szub ska na po ty ka na do dat ko we trud no ści. Ona zma -
ga ła się przez wie ki z pró bą eli mi na cji przez wro gów i to w róż nych okre sach na -
szej hi sto rii. Ale do dat ko wa trud ność po le ga i na tym, że nie kie dy łą czy się ją z ja -
kimś folk lo rem, spy cha jąc ją do ro dzin nych tra dy cji, pry wat ne go ży cia. Te mu trze ba
się prze ciw sta wić.3
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3 Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, przërëchtowôł Eugeniusz Pryczkowski, Gdańsk 2006. 
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Pier szi pùblicz ny pòkôzk spiéwni ka béł pra wie na nym òpłôtkòwim zéńdze nim,
13 stëczni ka 2007 rokù. Wiãkszi dzél na kła du béł scze ro wó ny do par tów KPZ. Ùkôza -
nié sã do ka zu bëło nôpier szim tématã Wòje wódz czi Kònfe ren cji Szkólnëch – Re -
gio na li stów, chtërna bëła 24 gro micz ni ka 2007 rokù w Żukòwie. Re fe ratë wëgłosëlë
re cen zencë knédżi, pro fe so ro wie: ks. Jón Per szón i Ró man Grëcza. Głosë przërëchto -
welë téż ùżëtkòwnicë spiéwni ka, szkól ny kaszëbsczégò jãzëka i katézmùsu: Bògùsła -
wa Gòłąbk (Chwaszczëno), Lu cy na Sorn (Mòstë), Ewa Kòwnackô (Wiôlgô Wies),
Ma ria Mach (Kòscérzna) i ks. dr Leszk Jaż dżew sczi (Wej rowò).4

Pòsobné, V Pla narné Zéńdze nié Kòmi sji, bëło 6 ma ja 2007 rokù w Swôrze wie.
Na nim òbgôdóné bëło fej ro wa nié XX roczëznë pa pie sczi mszë na gduń sczi Za spie.
Gòscã kòmi sji béł ks. prof. Ja nusz Ja se wicz z Òliw sczégò Se mi na rium Dëchòwnégò
i przédnik KPZ, Ar tur Ja błoń sczi. Na nym zéńdze nim zde cy do wóné òsta ło, że òrga -
ni zacjô całô włą czi sã w òbchòdë. Ùsta loné bëło, że Ma riusz Szmëdka, chtëren dôwôł
darënk Ja no wi Paw ło wi II, téż bãdze skłôdôł dôr KPZ na rãce se kretérë Sta nu Apòsztol -
sczi Stolëcë, kar di na ła Tar ci sio Ber to ne – pierszégò ce le bran sa ùroczëznë. Téż bëło
ùdbóné, że wëstą pią sparłãczoné chùrë kaszëbsczé. Wszëtkò to za cwierdzëło zéńdze -
nié Òglowégò Za rzą du KPZ. Ùroczëzna bëła 16 czer wiń ca. Kaszëbi féro welë sã na
ni ba ro piãkno. Acht nął to gduń sczi me tropòli ta i pre zy dent Gduń ska, chtërny wrãczëlë
dzãkòwné me da le dwùm kaszëbsczim dze ja rzóm (Ja błoń sczi, Prëczkòwsczi). 

Jed nym z téma tów piątégò zéńdze niô kòmi sji bëło téż ro ze zna nié, jak da lek je za -
szłô robòta kòle do lmaczënkù i wëda niô li tur gicznégò lek cjó na rza „To je słowò
Bòżé”. Do lma cził gò Eùge niusz Gòłąbk. Teòlo gicz nym re cen zentã òstôł ks. prof. Jón
Per szón. Pò ze bra nim pòtrzébnégò ma te ria łu bëło pòsobné zéńdze nié przédni ka kòmi -
sji z ks. arcëbiskùpã i ks. infùłatã Wie sławã Laùerã. Brzadã nëch wszëtczich dze ja -
niów bëło – tak jak i przódë – ùdo sta nié im pri ma tur na wëda nié do ka zu, ja czi ùkôzôł
sã pòd kùńc 2007 rokù. We wstãpie ks. abp Gòcłow sczi na pisôł: Ko rzy sta no do tych -
czas z róż nych czy tań Pi sma Świę te go w cza sie Mszy świę tych. Obec nie wy da nie Czy -
tań uspraw ni spra wo wa nie li tur gii i po głę bi na szą więź ze Sło wem Bo żym. Na nen
sóm ôrt wëpòwiedzôł sã ks. bp Jón Ber nat Szla ga na ùroczësti promòcji do ka zu 8 gro -
micz ni ka 2008 rokù w Żukòwie. No wëda rze nié bëło ùznóné przez hie rar chów za hi -
sto riczné dlô Kaszëb, nôbar żi żlë chòdzy ò żëcé kaszëbiznë w Kòsce le. Zôs przed -
stôwca spòlëznë re gio nu rzekł tak: Chcemë më, miesz kańcë ti ze mi, wërazëc pòspól -
ną re dosc z jegò ùkôza niô sã, a za jegò spra wą chcemë wiel bic Bòga w rod ny mòwie.
Mòwie, chtërna je dlô Kaszëbów nôpier szą wôrto scą. Tą wôrto scą, jakô òbjimô całé
bògactwò kùltu rowé tegò lëdu, jakô pòrësziwô nôde li kat niészé strënë naszégò bëcô,
na szi kaszëbsczi toż samòscë, chtërna doch òd wied na sparłãczonô bëła i je z głãbòką
wia rą chrzescëjań ską. Niech tej przez to kaszëbsczé słowò mdze na ma jesz blëżi 
do Bòga, na całëch Kaszëbach, téż tam, dze na sza ùmi ło wónô rodnô mòwa cëchnie.

120 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

4 Referatë są ùjãté w: Norbertańska siła Kaszub, red. Andrzej Groth, Eugeniusz Pryczkowski, Banino
2011.
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Ale i tam lëdze wie dzą ò swòji kaszëbskòscë i na ji wspòmnie nié, Bóg stôwô sã ji ma
blëższi. Niech tej to kaszëbsczé słowò Bòżé ji dze da lek i sze rok, niech rozséwô dobré
zôrno, pòcząwszë òd tegò ùroczëstégò nôbòżéństwa z ùdzélã Bòżich pa stu rzów
kaszëbsczi krôjnë […]. 

Ùkôza nié sã lek cjó na rza „To je słowò Bòżé” bëło ùkòru no wa nim dze ja niégò
Kòscel ny Kòmi sji (2004–07). To je nôwôżniészô knéga mùszebnô przë òdprôwia -
nim mszów pò kaszëbskù. Razã z dwùma rëchlészi ma dôwô òna ca łow ną mòżnosc
do òdprôwia niô nôbòżéństwów. Do ne wszëtczégò felëje le jesz „Knédżi Mòdlëtwów
Wiérnëch”. Robòta nad nią szła w jed ny rédze. Je ju òd czi le lat parôt do drëkù. Ji
wëda nié bëło òsta wioné ju pòsob ny ka den cji wła dzów KPZ (2007–10). W ti ka den -
cji téż za wią za sã Kòscelnô Kòmisjô. Bëłë na wet ka dwa zéńdze nia w Swió no wie pò
Kaszëbsczi Dro dze Krzi że wi i w Ba ni nie, na ja czich ma no welë ò za zy chro wa nié
dëtków na wëda nié knédżi mòdlëtwów. Tej rów nak Kaszëbskò – Pòmòrsczim Zrze -
sze nim rządzëlë ju prak ticz no no wi i młod szi dze ja rze, chtërny stôwelë sã bar żi ak -
tiw ny w jin szich dzélach re gio nalnégò dze ja niô. W ti tu ka den cji (2010–13) Kòmisjô
Kòscelnô ju nie pòwsta ła.

Dzys dnio wi stón bëtnoscë kaszëbsczégò jãzëka w li tur gii Kòsco ła ni mòże re -
do wac. W le no kòl dwa dze sce pa ra fiach są co mie sąc kaszëbsczé msze, a w wie le
jin szich rëchto wóné są przë ja czi leż noscë. Jich jakòsc – żlë chòdzy ò rod ną mòwã
– je téż ba ro roz ma jitô. Przënôlégô cy gnąc do wësztôłce niô zwiar ti li nii KPZ w spra -
wie roz wi ju bëcégò kaszëbsczi mòwë w Kòsce le. W tim célu nôle żi wzno wic dze -
ja nié Kòscel ny Kòmi sji5, dokùńczëc wëda nié Knédżi Mòdlëtwów Wiérnëch, a mòże
téż ksãgów z leż no sco wi ma czëta nia ma na chrztë, zdënczi i pògrzebë. Do te miałëbë
bëc wzno wioné trans mi sje mszów swiãtëch, jaczé – przë wspòmóż ce rësznégò par -
tu KPZ w Rëmi – mògą bëc wzo rowò rëchto woné w tim mie sce. Je téż trze ba szkòle -
niów dlô ksãżi i òrga ni stów. Bëtnosc kaszëbiznë w Kòsce le mô stolemné zna cze nié
dwi ga jącé naszã mòwã, ale téż pòdskôca jącé do głãbszégò prze żi wa niô re li gijnëch
tre sców. Temù Kòscół – òkróm szkòłë – je dërch jed ną z nôwôżniészich sztëców za -
chòwa niô i roz wi ju rod ny mòwë. 

5 Czile niedzél pò wëgłoszenim referatu w Wieżëcë zazwònia do mie Teresa Hoppe z Gdini i rzekła,
że je przédniczką nowò zawiązóny Kòmisji Kòscelny. Dôwô to nôdzejã, że mòże cos na nowò mdze sã
lepi dzejało w tëch sprawach.
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RE LI GIJ NOSC KASZËBÓW 
W LËDO WIM KÙŃSZ CE

Ka rolëna Serkòwskô

C zło wiek òkróm pòsôda niégò przed mio tów kònie cznëch do żëcô, òdczuwô brë -
kòwnotã doznôwa niégò dëchòwëch i szëkòwnëch wra że niów. Tak jak terô, tak

i przódë lëdze szu kelë môlów re li gijnégò kùltu, a téż lu bilë òta czac sã snôżi ma wëro -
ba ma, tej zaczãlë je wëtwa rzac. W ten spòsób na ro dzył sã lëdo wi kùńszt, dzãka chtër -
némù ar tiscë ama torzë bez pla sticznégò wësztôłce niô zaczãlë wëra żac swòje ùsôdz -
kòwé in spi ra cje.

Wôrt w tim pla cu prze ana li zo wac pòchwôt „lëdo wi kùńszt”. Alek san der Jac -
kòwsczi je dbë, że brak warsz ta tu pro wadzëc mòże do szu ka niégò nowëch roz wią -
za niów. Pra wie w tim môlu parłãczi sã ge niusz ar tistë z ori gi nal no scą lëdowégò
ùtwórcë1. Ùsôdzca twòrzi swiąd no, a dokôzca na wet ka nie domësliwô sã, że je òdkriw -
cą2. Ni mô òn wiédzë brëkòwny do wëra że niégò se bie za pòmòcą kùńsz tu, le mô
szëk, chtëren wëpłiwô z jegò bëna. Lëdowòsc òzna czac w tim przëpôdkù mòże, że
dokôz wërôbió ny je z mëslą ò chłop sczim òdbiércë abò téż że dó ny wërób òdznôczô
sã fòrmą cha rak te ri sticz ną dlô lëdowégò sti lu. Tej znan ką wëmie nionëch zja wisz -
czów bëłobë ma larstwò na mie nioné dlô lëdu, a téż dzys dniowé ma larstwò cze ro -
wóné do jegò miej sczich òdbiérców3. Z tak roz miónégò òkre sle nia lëdowòscë mòże
wëcy gnąc wniosk, że je òna pònad cza sowô, ji ny stôwô sã blós ji cél i na mie nie nié.
Wan da Szkùlmòwskô zaùwôżô, że razã z prze ji na cze nia ma òbiek tiwnëch warënków
żëcô chłop sczi spòlëznë, zmie ni wac zaczãła sã całô lëdowô kùltu ra, a lëdo wi kùńszt
przestôł peł nic ju swòjã donëchcza sną rolã. Jeżlë w wiôldżim ùprosz cze nim mòże
pòwie dzec za Jó zefã Grabòwsczim, że przez całé wie czi twòrzonô bëła „przez lud
i dlô lëdu”, zaspòkô ja ła es te ticzné pòtrzebë wiej sczi spòlëznë, a téż wërôża ła ji
pòzdrzat czi i ùrob ną eks presjã – to pó zni, czej zmie ni ło sã spòdlé, z chtërnégò w zwë -
czaj ny spòsób wërôsta ła, zmie nił sã téż ji cha rak ter i fùnkcjô4. Rãczné lëdowé do -
kazë nie bëłë ju twòrzoné blós dlô swòjégò, wiej sczégò òto cze niô, le téż dlô lëdzy

1 A. Jackowski, Obrazy ludowe, Folk Painting in Poland, Volksmalerei in Polen, Wydawnictwo
Krup ski i S-ka, Lublin, s. 6.

2 Ibidem.
3 Òb. ibidem, s. 10.
4 W. Szkulmowska, Słowo wstępne, [w:] Sztuka ludowa Kaszubów. Przeszłość i teraźniejszość, pod

red. W. Szkulmowskiej, Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne, Bydgoszcz 1995, s. 8.
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miesz ka jącëch w gar dach, zamôwia jącëch do kazë do mùze ów, kòlek cjonérów, na
jôr mar czi, kònkùrsë, ker ma sze, fe stinë, to zna czi téż na przedôż.

Lëdo wi kùńszt òbjimôł ar ti sticz ny, a téż ùżëtkòwi dzél lëdo wi ma te rial ny kùlturë.
Za wiérôł sã w dwùch ró wi znach, to je w przedstôwia ją cym kùńsz ce i przëstro ji wa -
nim5. Przedstôwia ją cy kùńszt òdwòłiwôł sã do re li gij noscë, gdze pòka zy wóné bëłë
przédno wi zerënczi Bòga, Mat czi Bòsczi, a téż swiãtëch pa tro nów. Przedstôwia ją -
cy kùńszt za jimô w pòlsczi lëdo wi tra di cji wôżny plac z pòzdrzatkù na ar ti sticzné
wôrtnoscë, a czãsto przede wszëtczim na zamkłé w nim trescë. Do kazë dôwnégò lë -
dowégò kùńsz tu (…) peł niłë przédno kùltowé fùnkcje, bëłë zortã pòstrzédnic twa mi -
dzë czło wiekã a Bògã, Mat ką Bòską, swiãti ma pa tro na ma6. Przëstro jiw ny kùńszt
miôł za to da wac es te ticzné do zna nia.

Lëdo wi kùńszt òcza rziwô swòją pro sto tą i apart no scą. Na Kaszëbach re pre zen -
to wó ny je przez wie le òbrëmiów. Wëmie nic mòże tu ma larstwò na szkle i lëdowé
drzewòritë, żło biznã w drew nie, òbrzãdowé re kwi zytë, lëdowé mùzyczné in stru men -
të, tkactwò, kaszëbsczi òbleczënk, wësziwk, ma lar sczé òzdôbia nié méblów, lëdo wą
ce ra mikã, lëdowé bùrsz ti niarstwò, ple cón karstwò, wërobë z rogù, lëdowé ar ti sticzné
kòwalstwò, zabôwczi7.

Jed nym z òbrëmiów lëdowégò kùńsz tu Kaszëbów, chtëren parłãczi sã z jich re -
li gij no scą je wësziwk, z pòczątkù wëzwëski wó ny blós do ùpiãkszi wa niô ruch nów.
Badéro wie (…) pòdôwa ją, że w dze wiãtnôsce wiecz nym òbleczënkù Kaszëbów je di -
nym wëszi wó nym ele mentã béł pòswiãtny biał głow sczi czepk zwó ny „złot ni cą”8. Do -
piérze pó zni miôł na stą pic zwëk òzdôbia niégò farw ny ma nit ka ma jin szich dzélów
przëòdzéwkù. Do cygô sã, że czep ce wëkòny wóné bëłë w klôszto rach nor ber tan ków
w Żukòwie i be ne dik tin ków w Żar nów cu. Swiôdczëc ò tim mògą dowòdë na to, że
dlô dzewùsów bëła tam pro wa dzonô ùczba szëcô, tej pew no téż wëszi wa niégò.
Òkróm tegò mùstrë wëszëté na czep kach przëbôczi wa ją te, chtërne są na li tur gicznëch
pa ra men tach. I to pra wie w tim òbji mie wësziwk parłãcził sã z re li gią Kaszëbów
nômòcni. Bò hewò z reglë wëkòny wó ny béł na swiecczé brëkòwnotë i za wiérôł co -
le ma ło kwia towé wzorë, le miôł téż swój plac w kòsco łach i kaplëcach, zdo biącë
wôłtôrz, nakrëca na czelëch czë li tur giczné ruch na abò téż fanë.

Wësziwkã za ji małë sã i sostrë zôkònné i mëmczi, chtërne pòso bi cą ùczëłë gò
swòjich dze cy. Biał czi prze ka zy wałë na wet ka pòce chóm swòje nacéchòwóné mùstrë.
Rów nak wëda rze nia II swia to wi wòjnë spra wiłë za hamòwa nié roz wi ju ti spe cjal -
noscë. Dôwni wërôbióné bëłë téż ma katë na scanã, chtërne wiészóné nad łóżkã
z wëszëtim wëzdrzatkã Anio ła Stró ża, chró nic miałë domôcëch przed nie szcze scym.
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5 Òb. A. Mironiuk Nikolska, Ocalić od zapomnienia. Polska sztuka ludowa, Sport i Turystyka 
– MUZA SA, Warszawa 2012, s. 8.

6 Ibidem.
7 Pòdzél pòdług aùtorów ksążczi Sztuka ludowa Kaszubów…, idem. 
8 W. Szkulmowska, Haft, [w:] ibidem, s. 141.
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Òsoblëwim zortã haf car sczégò ùtwór stwa zajmòwa ła sã Zo fia Fòrme la (1936–1991),
chtërna (…) wëkòny wa ła re li gijné òbrazë, a w spòdlim dôwa ła kwia towé wzorë9.

Pòdôwô sã, że nôstar szim, a téż nômòcni roz wi niãtim òbrëmim lëdowégò kùńsz -
tu je żło bi zna10. Sa kralnô te ma ti ka ba ro długò mia ła w ni wiãkszi dzél. Lëdowô żło bi -
zna ùpiãkszi wa ła pòlëce do do mów i swiãtni ców. Alek san der Błachòwsczi wëprzéd nił
trzë ôrtë lëdo wi żło biznë w drew nie. Są ni ma kòscelné pro ce syjné krzi że i kru cy fiksë
wiészóné nad swiãco ną wòdą w krëchce kòl weń dze niô do nawë, krzi że, kòl domòwé
i kòldrożné kaplëczczi, „swiãté nórt czi” abò domòwé wôłtôrzëczi w chłop  sczich ji z-
bach, a téż pùpkòwé szop czi11. Pòcząt czi lëdo wi żło biznë zrze szoné z kùltã et no graf
przëpi sywô zwëkòwi stôwia niégò krzi żów i kòldrożnëch kaplëczków, chtërne znóné
bëłë ju ze strzédno wieczégò. W ta czich kaplëczkach stôwielë co le ma ło figùrczi Chri -
stu sa, Mat czi Bòsczi i swiãtëch. Ùpa miãtni wałë òne nie je den rôz wôżné wëda rze nia
z żëcô dó ny fa mi lii, a téż zagwësni wałë nad nią òpiekã. W pó zniészim cza su lëdo -
wi dokôzcë zaczãlë żło bic téż ja sełkòwé figùrczi, chtërne món to wóné bëłë pó zni
w gòdowëch szop kach.

W tra di cyjnëch, kaszëbsczich chëczach do tegò cza su òbaczëc mòże wëkònóné
z drew na, lëdowé figùrczi swiãtëch i pa tro nów. W kòsco łach, òkróm figùrków Mat czi
Bòżi, Chri stu sa, swiãtëch czë płaskòżło bi znów, przedstôwia jącëch midzë ji ny ma re li -
gijné scen czi, są téż drew nia ne sta cje Dro dżi Krzi że wi. Dôwni żło bi zna bëła na
Kaszëbach blós ma lo wónô róż no farw ny ma far ba ma, dzys dnia lëdo wi ùsôdzcë téż jã
bejcëją.

Ma larstwò na szkle ò tëli wëprzédniwô sã spòmidzë jin szich fòrmów lëdowégò
kùńsz tu, że twòrzoné bëło przédno z pòtrzebë stro je niô domôctwów, le òbji ma ło blós
sa kralné ele mentë. Hi sto riô ma lar stwa na szkle parłãczi sã z rozkòscérzo nym w drëdżi
pòło wie XVII wiekù kùltã òbra zów, a téż swiãtëch môlów. W tim cza su roz wijôł sã téż
zwëk piel grzimòwa niô, chtëren apartné zna cze nié miôł przédno na wsach12. Ma larstwò
na szkle tim róż ni sã òd jinëch tech ni ków ma lo wa niô, że miast na jiné twòrzëwò, òle -
jowé farbë nakłôdô sã na szkla ną platã. Spòsób wëkòny wa niô òbra zu je procëmny òd
tra di cyjnëch me to dów. Nôle żi na kła dac farbë na bëno wi wiéchrzëznie rutë, za czi na jącë
òd kòntu rów pòstacë i kwia tów, przez wëfùlo wa nié far wą, kùńczącë na za ma lo wa nim
ca łi platë szkła ja snym spòdlim. Lëdowé òbrazë na szkle cha rak te rizëją sã pro stą i òbsz -
cząd ną kòmpòzy cją, z wi docz ną sy me trią. Òbòwiązkòwò mùsza ła bëc na nich pòstac
swiãtégò w òto cze nim kaszëbsczich kwia tów, chtërne, żebë ùatrak cyj nic òbrôz, bëłë
ùmòwné, nigdë nôtërowé. Ma la rze mielë starã ò in di wi du alné szti li zo wa nié kwia tów,
ùznôwónëch za òzdobné, jak ró ża czë tëlpón, bë wzbògacëc jich strojné wôrtnotë13.
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9 Ibidem, s. 151.
10 Òb. A. Mironiuk Nikolska, Ocalić od zapomnienia…, idem, s. 10.
11 A. Błachowski, Rzeźba w drewnie, [w:] idem, s. 26.
12 Òb. A. Jackowski, Obrazy ludowe.., idem, s. 6.
13 A. Błachowski, Malarstwo na szkle. Tradycje i współczesność polskiej sztuki ludowej, tom I,

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział w Toruniu, Lublin–Toruń 2004, s. 19.
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Wëzdrzatk nôtej szich òbra zów na szkle zanôleż ny béł òd panëjącëch tedë
warënków. Jizbë w wie sczich chëczach bëłë môłé, nie wie le wëpòsa żoné, a téż cemné.
Tej miesz kań co wie òzdôbielë je òbra za ma òdznôcza ją cy ma sã wëra zną farw no tą,
a téż kłedlë wiôldżé płôszczëznë farwnëch pla mów. Bëlë hewòle swiąd ny, że w cem -
nym nór ce do kładné òbcéchë skar ni czë de ta le bãdą słabò wi doczné. Tej twòrzëlë
ùprosz czoné nacéchùnczi szta tu rów, zaznôcza jącë wiôldżé kòntrastë. Dzysd nia,
òbzéra jącë w ca łow nym wi dze nôstarszé òbrazë, mô sã wra że nié, że lëdowô farw -
no ta bëła „bar ba rzińskò ja skrawô”14. Żebë roz ja snic chëczë, lëdze ùżi welë w kaszëb -
sczich lëdowëch òbra zach na szkle blós jasné spòdlé. Òbrazë wiészóné bëłë pòtemù
na procëm dwiérzów, żebë pò jich òte mkniãcym, sło neczné par mie nie òdbi jałë sã na
ru ce i jesz bar żi rozjôsniałë jizbã.

Z lëdo wim ma larstwã na szkle mòcno łą czi sã nastãpny ele ment lëdowégò kùńsz -
tu, ja czim je drzewòrit nictwò. Bò wej Kaszëbi czãsto miast wëma lo wó ny pòstacë,
w westrzédnym pla cu òbra zu wstôwielë pòdle pio ny drzewòrit. Zro bie nié gò pòléga -
ło na re fa brikòwa nim céchùnkù za pòmòcą drew nianégò déla, na ja czi nôpierw na -
nosëło sã céchùnk, wëcy na ło sã gò za pòmòcą spe cjalnëch nôrzãdzy, a nastãpno
drëkar ską far bą òdbi ja ło na pa pio rze. Na roz wid nie nié przëczënë pòdle pia niégò
pòd rutã drzewòri tu są dwa òbsto je nia. Pierszé przedstôwiô Ji zy dór Gùlgòwsczi,
chtëren béł dbë, że kaszëbsczi ùsôdzcë rzôdkò samòstój no ma lo welë swiãtëch
z przëczënë felë spòsobnëch roz mia ło sców. Drëdżi pùnkt wi dze niô re pre zentëje
Bòże na Stel machòwskô, pòdług chtërny przëczëna le żi w bògòbój noscë Kaszëbów.
Je òna dbë, że „òsoblëwô re li gij nosc” Kaszëbów nakôzy wa ùżi wa niô blós fer tich
pòbòż nic czich òbrôzków z klôszto rów, bò „czło wiek grzészny nie béł gòdny wëkòny -
wa niégò òbli cza swiãtëch”15. Bëło wej le no prze swiôdcze nié, że taczé wëdrëkòwóné
w gar dze i pòswiãconé òbrôzczi ma ją wiãk szą wôrtnosc òd samòstój no zro bionëch
céchùnków.

Miesz kań co wie kaszëbsczich chëczów wiészelë pò pôrãdze sąt ma lo wónëch na
szkle òbra zów, tej bëłë òne ba ro żą dóné, bò pò pierszé pòsôda nié szklanëch òbra -
zów bëło ba ro módné, a pò drëdżé swiôdczëło to ò bòga toscë i re li gij noscë gòspòda -
rzów. Do dóm mógł bëc biédny, ni czegò w nim nie bëło gòdnégò bôcze niô (…), le
swiãti wi zerënk, chòcbë nôprost szi wisôł na sca nie. Chro nił òd złégò, lëdze zwrôcelë
sã do niegò z pros ba ma, łą cził w mòdlëtwie z Bògã i swiãti ma, za chtërnëch wsta -
wien nictwã zwrôcelë sã do Nôwëższégò16. W pó zniészim cza su na szkle Kaszëbi
zaczãlë téż ma lo wac ro dza jowé scen czi czë ele mentë cha rak te rizëjącé ten re gion,
taczé jak kaszëbsczé chëcze czë krôjòbrazë, rów nak nie parłãczi sã to z lëdo wą tra -
di cją Kaszëbów.
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14 Òb., ibidem, s. 18.
15 Cyt. za A. Błachowski, Malarstwo na szkle i drzeworyty ludowe, [w:] Sztuka ludowa Kaszubów…,

s. 30.
16 Òb. A. Jackowski, Obrazy ludowe.., idem, s. 7.
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Są téż òbrëmia lëdowégò rãcznégò do ka zu, w chtërnëch do zdrzec mòżna pò-
je dinczné ele mentë re li gijnégò kùltu, abò taczé, co z re li gią w ja czims stãpniu bëłë
zrze szoné. W lëdo wi ce ra mi ce wëstãpòwałë przédno przed miotë co dniowégò ùżëtkù.
Z re li gij nym kùltã łączëło sã za to wërôbia nié nie wiôldżich krzi żëków i kro piel nicz -
ków món to wónëch przë wéńdze nim do chëczë. Przedstôwióné bëłë czãsto z wi -
zerënkã anio ła i ùpiãkszi wóné wzorã ser ca z nôdpisã „IHS”. Nôstarszé kro piel nicz -
czi ma ją nielëdowé pòchòdze nié i wëtwôrzóné bëłë w kòlklôsztornëch fa bri kach,
przédno w Kar tu zach, pòtemù zaczãlë je ro bic lëdo wi grón ka rze17. Ji ną znan ką ka -
szëbsczégò kùńsz tu je lëdowé ar ti sticzné kòwalstwò, w chtërnym przed miotë spar -
łãczoné z kùltã re pre zentëją przede wszëtczim roz ma jitégò ôrtu krzi że, òsoblëwie
na grobné. Jak pòdôwô Je rzi Kùnie wsczi, wie le kòwal sczich krzi żów zdo bi kòscołë
i kaplëcë18. I nimò, że na smãtôrzach nie zachòwa ło sã stôrëch, kùtëch krzi żów za
wie le, to tra dicjô jich wërôbia niégò na Kaszëbach je długô19. Téż kwiatë z bibùłë
miałë zna cze nié w re li gij nym kùlce, bò ba ro czãsto stro jiłë òne do domòwé wôłtôrzë -
czi, chtërne bëłë nôbar żi òbstro jo nym placã w chëcze, pòswiãco nym Bògù. 

Z lëdo wim kùńsztã zwią zóné są téż wsze le jaczégò zor tu òbrzãdowé re kwi zytë.
W swią tecz nym cza su np. òb czas Gòdów, nie fe la ło drew nianëch dodôwków, jaczé
mielë prze stro jiń co wie òdwiédza ją cy wiej sczé chëczë, zwó ny Gwiż dża ma abò
Gwiôzdka ma. Z kòle ji nôwôżniészim re kwi zytã kòlãdniczégò kar na, zwónégò „Trzej
Kró lo wie”, je gwiôzda, chtërna symbòlizëje gwiôzdã pro wa dzą cą mãdrców do Be -
tle jem20. Kòlãdnicë przëchòdzelë do do do mów nôczãscy w pier szich dniach Nowégò
Rokù, a w całkòwno jin szim cza su, pòd kùńc la ta, kaszëbsczi lud pòtikôł sã na co -
rocz nym òżni wi no wim swiãce, dzãkùjącë Bògù za skùńcze nié żni wów i pòlowëch
robòtów. Na tã leż nosc szëkòwelë òżni wi nowé wiń ce, a téż zbòżowé wią zan czi. Wiń -
ce miałë sztôłt kòła, pò chtërnégò òbwòdze ùkłôda ło sã zbòżé, ze la, mak, jab ka i ze -
loné wit czi, symbòlizëjącé we ge ta cyj ną cygłosc. Òżni wi nowé ùroczëstoscë (…), z za -
ba wą dlô służbë i robòtni ków ro biącëch przë żni wach, òrga ni zo welë dôwni ma ji ce -
le ma jąt ków i kaszëbsczi gbùrzë. (…) Skùńcze nié żni wów ù bògat szich gòspòda rzów
łączëło sã czedës z wią za nim slédnégò sno pa, zwónégò „bãksã” „bãkartã” abò „bi -
bą”21. Wińc ten swiãco ny béł òb czas Wniebòwzãcô Ma ri ji Pannë, to je 15 zélni ka,
pòtemù lëdze nalôżelë dlô niegò pa sow ny plac do za wiésze niégò w chëczach. Biédny
chło pi plotlë môłi wińc abò krutkã ze slédnëch zbrëkòwónëch na pòlu kło sów. Za to
na òktawã Bòżégò Ca ła przënôsza ło sã do pòswiãce niô môłé wión czi plotłé z pô -
chnącëch ze lów. Całkòwno ji nym, mòże bar żi swiec czim òbrzãdã, rów nak pôjôwia -
ją cym sã w kòscelnëch ła wach, je zwëk za żi wa niô to ba czi. Kaszëbi wërôbielë sa mi
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17 A. Kwaśniewska, Ceramika ludowa, [w:] idem, s. 184.
18 J. Kuniewski, Przedmioty związane z kultem, [w:] ibidem, s. 218.
19 Ibidem.
20 K. Szałaśna, Rekwizyty obrzędowe, [w:] ibidem, s. 7.
21 Ibidem, s. 79–80.
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to bakã, a téż za ji melë sã ro garstwã, a wcy ga nié do no sa tegò bru nawégò proszkù
ùwôżóné bëło przódë jak no dobrô òbëczaj no ta, tim bar żi, żlë cze sto wó ny bëlë nim
gòsce. Za żi wóné bëło na roz ma jité ôrtë: przed spa nim, pò wëspa nim, przed robòtą,
pò robòce, a na wet ka w kòsce le22. Ksãża òb czas nôbòżéństwa pro sto z kôza lnicë
za czi nelë ri tu ał wcy ga niégò to ba czi do no sa, pò czim to baczérã prze ka zy welë jin -
szim chło póm. Dëchòwny za czął da li òdpra wiac mszã do piérze czej to bakã za żił
òstat ny wiérny. 

Lëdo wi kùńszt je wiôldżim bògactwã kòżdi kùlturë. Swiôdczi ò pòczëcym ju wer -
notë dokôzcë, jak i òdbiércë jegò do ka zu. Òddôwô roz mie nié swia ta płënącé pro sto
w ser ca, nie ska żoné na rzu co nym wi dze nim jist notë. Wła disłôw Skòczi las zmerkôł,
że je òn ba ro wôrtny nié blós dlôte, że je ce ka wi, dzyw ny, le dlôte, że są w nim czãsto
te sa me ar ti sticzné wôrtnoscë, chtërne pòdzy wiómë w do ka zach wiôldżich méstrów23.

Przez la ta lëdowé ùtwórstwò przechòdzy roz ma jitégò ôrtu prze mianë. Żebë mògło
prze trwac, nie za trzimné je do pa so wi wó nié gò do panëjącëch warënków dónégò cza -
su. Tej nie dzëwi fakt twòrze niô nowëch, pa miąt kar sczich kaszëbsczich re kwi zy -
tów, òpiartëch na lëdo wi tra di cji, do pa so wi wónëch do brëkòwno tów dzys dniowégò
tu ristë. Rów nak nie je wòlno za ba ro òd ti tra di cji òdcha dac, a dzy scza sny lëdo wi
ùtwór ca ni mòże twòrzëc w òder wa nim od dôwnotë Kaszëbów. Ti, chtërny ò tim pa -
miãta ją, win ny roz dze lac do kazë lëdowégò kùńsz tu òd jegò terôczasnëch no wa -
czëznów. Wôżné, żebë pòdji ma ją cy sã dzej notë zrze szo ny z lëdo wim kùńsztã ùre -
telë gò przed nie bez piekã stratë ju wer notë, zéńdze niô na drogã ama tor stwa czë
tónégò pa miąt kar stwa. Lëdo wi kùńszt je hewòle wësokwôrtną per łą w skôrbcu nôrod -
ny kùlturë i wôrt gò nié blós pòdzëwiac, le téż do brze pòznac i ùmiejãtno chró nic,
żebë mógł wcyg wzra stac w przëja znym kli ma ce i ùbòga cac tëch, chtërny prziń dą
pò nas24.

22 J. Zając i E. Ziemermann, Tabaka na Kaszubach i Kociewiu, Studio Spartan, Gdynia 2006, s. 70.
23 Cyt. za A. Jackowski, Obrazy ludowe.., idem, s. 5–6.
24 W. Szkulmowska, Słowo wstępne, [w:] Sztuka ludowa Kaszubów…, idem, s. 9.
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KASZËBI ZNA JAK NO JÃZËK RE LI GII 
– PÒZDRZAT CZI MŁODZËZNË

Da nu ta Sta nu le wicz
Gduń sczi Ùni wer sy tet

1. WSTÃP

C élã ti prôcë, jak pòka zywô ji ti tel, je przed sta wie nié pòzdrzat ków młodzëznë na
témat fùnksnéro wa niô kaszëbiznë jakò jãzëka re li gii. Pòzdrzat czi te òstałë ùdo -

stóné w an ke to wim badéro wa nim, zro bio nym w I Òglowòsztôłcą cym Li ceùm m. Kró -
la Ja na III So bie sczégò w Wej ro wie w séwnikù 2010 rokù i czer wiń cu 2011 rokù. An -
ke ta, chtërna mia ła na célu zbadéro wa nié pòstaw młodzëznë w òdnie se nim do kaszëb -
sczégò jãzëka i kùlturë, skłôda ła sã z 40 pùnktów. Ni żi òstó ną òmó wioné òdpòwiescë
ùdo stóné le no na pi ta nia sparłãczoné z in te resëją cym nas tématã. Òdpòwiescë na
wëbróné pi ta nia an ketë òstałë ju przed sta wioné w pôrã jinëch do ka zach1.

We wstãpie je mùsz przëbôczëc, że re li gijnô kaszëbi zna je nôstar szą ùdo ka znio -
ną òdmia ną tegò jãzëka, ò czim wie le ra zy pi selë roz ma ji ti badéro wie, we strzód
chtërnëch są m. jin. Han na Pòpòwskô-Tabòrskô2, Adam Ri szard Sykòra3 i Je rzi

1 Ò. Alek san drowskô i D. Sta nu le wicz, Po sta wy mło dzie ży wo bec ję zy ka i kul tu ry ka szub skiej (ba -
da nia pi lo ta żo we), [w:] W kie run ku Eu ro py re gio nów. Ana li za so cjo lo gicz na, red. J. Erenc i A. Szop ny,
Wej rowò 2011, s. 302–341; D. Sta nu le wicz, The use of the Ka shu bian lan gu age from the per spec ti ve of
young pe ople aged 16–19: Set tings and par ti ci pants, [w:] Neue lin gu isti sche Per spek ti ven: Fe st schrift
für Abra ham P. ten Ca te, red. W. Kürsch ner, R. Rapp, J. Strässler, M. Vlie gen i H. We ber, Frank furt am
Ma in 2011, s. 191–203; D. Sta nu le wicz, Za jin te re so wa nié młodzëznë kaszëbsczi ma me dia ma (pi lo ta żowé
badéro wa nia) / Za in te re so wa nie mło dzie ży ka szub ski mi me dia mi (ba da nia pi lo ta żo we), „Biu le tin Radzëznë
Kaszëbsczégò Jãzëka / Biu le tyn Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go” 2011, s. 154–168, 292–305; D. Sta nu le -
wicz, Jak dwu ję zycz na mło dzież oce nia swo ją zna jo mość ka szubsz czy zny i jej uży cie (ba da nia wstęp ne),
re fe rat, Òglowòpòlskô Kònfe rencjô „Jãzëkòwi, lëte rac czi i kùltu ro wi òbrôz Pòmòrzô dôwni i dzysô”,
Gduńsk 2011; D. Sta nu le wicz, Czy mło dzież li ce al na chce się uczyć ję zy ka ka szub skie go? Ba da nia pi lo -
ta żo we, re fe rat, kònfe rencjô „Kaszëbskô edu kacjô. Tra di cje, ak tu al no ta, per spek tiwë”, Słëpsk 2012.

2 H. Pòpòwskô-Tabòrskô, Za byt ki pi śmien nic twa ka szub skie go, [w:] Ka szubsz czy zna / Kaszëbi zna,
red. É. Bréza, Òpòlé 2001, s. 71–80; H. Pòpòwskô-Tabòrskô, Du chow ne pie snie D. Mar ci na Lu the ra, [w:]
Ję zyk ka szub ski: Po rad nik en cy klo pe dycz ny, red. J. Tréder, Gduńsk 2006, s. 51–52.

3 A. R. Sykòra, Tek sty bi blij ne w naj star szych za byt kach pi śmien nic twa ka szub skie go (XVI–XVIII
w.), Pòznań 2009; zdrzë téż A. R. Sykòra, Ver ba Sa cra. Naj star sze ka szub skie tek sty bi blij ne 1586–1850,
Rzim -Wej rowò 2005, http://www.ver ba sa cra.pl/ar chi wum/_ka szu by wej_2005.htm, przistãp: 2.08.2012.
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Tréder4. W rokù 1586 pòkôzałë sã drëkã we Gduńskù Du chow ne pie snie D. Mar ci -
na Lu the ra w tłó ma cze nim Szi mo na Kro fe ja (Du chow ne Pie snie D. Mar ci na Lu the -
ra ÿ ÿnßich na bo znich mę zow Znie miec kie go w Sla wię sky ię zik wi lo zo ne Przes Szy -
ma na Kro fea, slu ge slo wa Bo ze go W By to wie). Je to nôstar szi znó ny zabëtk kaszëb -
sczégò jãzëka. W rokù 1643 òstôł wëdó ny Ma ły ka te chizm Mar ci na Lu tra w prze -
kła dze Mi cha ła Pònta nu sa (Ma ły Ca te chism D Mar ciná Lu therá Nie miec ko Wándal ski
abo Sło wię ski to jestá z Nie miec kie go ję zyká w Sło wię ski wystáwion y ná jaw nosc
wy dan z Przy dat kiem Siedm Psálmow Po kut nych krolá Da wi da y inßych po trzeb nych
rze czi: oso bli wie Hi sto riy Pas siy násze go Páná Je zvsa we dlug Ewánge listá Mat -
thævßá y nie kto rych Piesn du chow nych). Trze ba téż tu wspòmnąc ò zachòwónëch
w rãkòpi sach tpzw. Pe ry ko pach smoł dziń skich z lat 1691–1701, ùwôżónëch za pierszé
sys te ma ticzné tłó ma cze nié Bi blii na kaszëbsczi jãzëk. Za jist nie nié tëch re li gijnëch
tek stów swiôdczi ò ùżi wa nim przez pro te stan tów kaszëbiznë do li tur gicznëch célów
(chòc je mùsz òdno to wac do mi nacjã nie miecczégò jãzëka5). 

W 90-ëch la tach XX wiekù zaczãła sã diskùsjô na témat kaszëbiznë jak no jãzëka
li tur gii w ka tolëcczim kòsce le, zaczãtô ar tiklã Ja na Sce syń sczégò6 òpùblikòwó nym
w „Piel grzy mie” w 1993 rokù. W diskùsji ti brôł ùdzél m. jin. Édwôrd Bréza, chtëren
scwier dzył, że „Kaszëbóm […], jak i ji nym nôro dóm i et nicz nym kar nóm, przësłu -
giwô bòsczé i nôtërné prawò tcze niô Bòga w jãzëkù erbòwó nym òd star ków, ma ją
téż chãc ten jãzëk roz wi jac, a przez bëtnosc w Kòsce le acht nąc; żda ją téż òd Kòsco -
ła, że jich mòwã ùswiãcy”7.

Dzysd nia kaszëbi zna biwô ùżi wónô òb czas mszów w nie jednëch kòsco łach re -
gio nu8. Wiérny i ksãża ma ją przëstãp do wie le terôcza sno wëdónëch re li gijnëch tek -
stów9, we strzód chtërnëch mùszi wëmie nic przédno bi blijné tekstë – z kòscel nym
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4 J. Tréder, Ka szubsz czy zna daw nych prze kła dów bi blij nych. [w:] Sym bo lae sla vi sti ca le. De dy ko -
wa ne Pa ni Pro fe sor Han nie Po po wskiej -Ta bor skiej, red. E. Rze telskô-Fe leszkò, War sza wa 1996,
s. 309–315, przedrëk w: J. Tréder, Hi sto ria ka szubsz czy zny li te rac kiej. Stu dia, Gduńsk 2005, s. 60–70; 
J. Tréder, Ko men tarz hi sto rycz no -fi lo lo gicz ny, [w:] A. R. Sykòra, Ver ba Sa cra. Naj star sze ka szub skie tek -
sty…, s. 6–10.

5 J. Tréder, Ko men tarz hi sto rycz no -fi lo lo gicz ny.
6 J. Sce syń sczi, Ka szub ski w li tur gii?, „Piel grzym” 1993, nr 16, s. 5.
7 É. Bréza, Czy ka szubsz czy zna mo że być ję zy kiem li tur gii ka to lic kiej?, „Po me ra nia” 1993, nr 12,

s. 30.
8 Zdrzë m. jin. Dusz pa ster stwo Ka szu bów, http://www.die ce zja.gda.pl/mo du les.php?na me=Con -

tent&pa=show pa ge&pid=230, do stęp: 27.07.2012. Do niedôwna „Po me ra nia” w dzélu In for ma tor re gio -
nal ny dôwa ła ru brikã Sta łe ka szub skie msze świę te. Na przëmiôr, w num rze 4 z 2006 rokù (s. 67) do -
rechòwac sã mòże 39 pa ra fii, w chtërnëch bëłë òdprôwióné msze w kaszëbsczim jãzëkù (z czãstotlëwòtą
òd rôz w mie sią cu do sztërë abò trzë razë w rokù).

9 Badéro wa nim dzys dniowëch re li gijnëch tek stów za ji ma ją sã m. jin. Édwôrd Bréza, Mark Cëbùlsczi,
Ka zmiérz Sro ka i Je rzi Tréder. Zdrzë m. jin. É. Bréza, Ewan ge lie po ka szub sku, „Po me ra nia” 1993, nr 2,
s. 30–34; É. Bréza, Ję zyk prze kła du Ewan ge lii na ka szub ski ks. Fran cisz ka Gru czy, „Stu dia z Fi lo lo gii
Pol skiej i Sło wiań skiej” 1995, nr 32, s. 301–324; É. Bréza, Bi blia po ka szub sku, [w:] Ję zyk ka szub ski:
Po rad nik en cy klo pe dycz ny, red. J. Tréder, Gduńsk 2006, s. 27–28; M. Cëbùlsczi, Sa mo gło sko we al ter -
na cje mor fo no lo gicz ne w ka szub skich tłu ma cze niach Pi sma Świę te go, [w:] De Lin gua et Lit te ris: Stu dia
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im pri ma tur – w prze kła dze Frãcëszka Grëczë10, Eùge niu sza Gòłąb ka11 i Ada ma Ri -
szar da Sykòrë12. 

Ùkôzałë sã taczé pùbli ka cje jak lek cjonôrz1 3, zbiér kòscelnëch spiéwów14 i knéga
psal mów15, a téż jiné re li gijné tekstë. Do te, bi blijné tekstë są czëtóné i kòmentéro -
wóné pò kaszëbskù co tidzéń w pro gra mie Kaszëbskô Ewa nielëjô w Twòji Te le wi -
zji Mòrsczi (TTM)16. Mùsz je tuwò téż nad czid nąc ò pro jek ce Ver ba Sa cra, chtërnégò
edi cje òdbi wa ją sã w Wej ro wie òd 2004 rokù. Òb czas tëch pòtka niów, kaszëbsczé
bi blijné tekstë są czëtóné przez ak torkã Da nutã Stenkã17. Jak pòdczor chiwô Ja dwi -
ga Ze niukòwô, dze ja nia taczé jak pùbli kacjô prze kła dów bi blijnëch tek stów i ùżi -
wa nié kaszëbiznë w li tur gicznëch célach ma ją cësk na rost ùwôża niô dlô tegò jãzëka18.

Je wie dzec, że mùszimë tuwò rzek nąc, że w tim krót czim wstãpie nie òstałë
wëmie nioné wszëtczé pùbli ka cje i jiné pòdji miznë sparłãczoné z ùżëcym kaszëbiznë
w re li gij ny òbéńdze.

2. RESPÒNDEN TO WIE

Jak ju bëło wëżi rzekłé, ùczãstni ka ma an ke towégò badéro wa niô bëlë ùcznio wie
Òglowòsztôłcącégò Li ceùm w Wej ro wie, w wiekù 16–19, ja czi miesz ka ją w tim mie -
sce i miészich môlëznach w òkòlim. Trzë pi ta nia ti kałë sã zna jem notë kaszëbsczégò
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in Ho no rem Ca si mi ri An dre ae Sro ka, red. D. Sta nu le wicz, R. Ka lisz, W. Kürsch ner i C. Klaùs, Gduńsk
2005, s. 429–437; K. A. Sro ka, Śla da mi ka szub skich tłu ma czeń Bi blii, [w:] Na zwy i dia lek ty Po mo rza daw -
niej i dziś, red. J. Tréder, Gduńsk 1995, s. 101–127; K. A. Sro ka, The Re na is san ce of Ka shu bian and Bi -
ble Trans la tion, [w:] Ko gni ti ve Aspek te der Spra che: Ak ten des 30. Lin gu isti schen Kol lo qu iums, Gdańsk
1995, red. K. A. Sro ka, Tübin gen 1996, s. 233–242; J. Tréder, Tłu ma cze nia Bi blii na ję zyk ka szub ski,
[w:] Bi blia w kul tu rze. Ma te ria ły se sji zor ga ni zo wa nej przez Ka te drę Fi lo lo gii Pol skiej WSP w Słup sku
i Wyż sze Se mi na rium Du chow ne w Ko sza li nie, red. S. Rzep cziń sczi, Słëpsk 1996, s. 273–293, przedrëk
w: J. Tréder, Hi sto ria ka szubsz czy zny li te rac kiej. Stu dia, Gduńsk 2005, s. 266–286; J. Tréder, Trans la cja
na ka szub ski z gre ki (na pod sta wie Ewan ge lii św. Mar ka), [w:] Ję zyk re li gij ny daw niej i dziś. Ma te ria ły
z kon fe ren cji. Gnie zno 15–17 IV 2002, red. S. Mikòłaj czik i T. Wãcław sczi, Pòznań 2004, s. 370–378,
prze drëk w: J. Tréder, Hi sto ria ka szubsz czy zny li te rac kiej. Stu dia, Gduńsk 2005, s. 287–299; J. Tréder,
Fra ze olo gia w ka szub skich trans la cjach Ewan ge lii, [w:] De Lin gua et Lit te ris: Stu dia in Ho no rem Ca -
si mi ri An dre ae Sro ka, red. D. Sta nu le wicz, R. Ka lisz, W. Kürsch ner i C. Klaùs, Gduńsk 2005, s. 483–488;
J. Tréder, Prze kład ka szub ski Ewan ge lii O. A. R. Si ko ry OFM. W: Ewa nie lie na kaszëbsczi toł ma czoné,
tłóm. A. R. Sykòra, Gduńsk 2010, s. 299–321.

10 Kaszëbskô Biblëjô: No wi Te sta ment – IV Ewan jel je, tłóm. F. Grëcza, Pòznań 1992. 
11 Swięté Pi smio na Nowégo Te sta men tu, E. Gòłąbk, Gduńsk–Pel plin 1993.
12 Ewa nie lie na kaszëbsczi toł ma czoné, tłom. A. R. Sykòra, Gduńsk 2010.
13 To je słowò Bòżé, tłóm. E. Gòłąbk, Gduńsk 2007.
14 E. Prëczkòwsczi, Dlô Was Pa nie. Kòscel ny spiéwnik, Gduńsk 2006. 
15 Knéga Psal mów, tłóm. E. Gòłąbk, Gduńsk 1999.
16 Kaszëbskô Ewa nielëjô, Twòja Mòrskô Te le wizjô, http://www.te le wi zjattm.pl/pro gra my/48/ka szub -

ska -ewan ge lia.html. 
17 Ver ba Sa cra, www.ver ba sa cra.pl.
18 J. Ze niukòwô, Ewo lu cja po glą dów na sta tus ka szubsz czy zny, [w:] Naj now sze dzie je ję zy ków sło -

wiań skich. Ka szubsz czy zna / Kaszëbi zna, red. É. Bréza, Òpòlé 2001, s. 67.
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jãzëka19 we strzód ùczãstni ków an ketë i jich fa mi liów: czë respònden to wie gôda ją
pò kaszëbskù, czë ù nich do ma gôdô sã w tim jãzëkù i czë w ùszło ce w fa mi lii ùżi -
welë kaszëbiznë (slédné z tëch pi ta niów bëło scze ro wóné do lëdzy, co nie gôda ją pò
kaszëbskù). Òdpòwiescë na te trzë pi ta nia dałë mòżlëwòtã wëapart nie niô sztërzech
kar nów respònden tów, chtërne są przedstôwioné w I zestôwkù. An ketã wëfùlo wa -
ło 264 ùczniów. W badéro wa nim òsta ło przëjim niãtëch pò 40 wëbrónëch kaw la ma
lëdzy, przedstôwców wszëtczich sztërzech kar nów. We wszëtczich grëpach na la zło
sã wiãcy respònden tów białczëny pëłcë – apart noscë te w wik szoscë pòka zy wa ją di -
spropòrcje midzë wielëną dzéwczãtów a wielëną knôpów w òglowòsztôłcącëch li -
ce ach (zdrzë zestôwk 2)20. 
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19 Zna jem no ta kaszëbsczégò jãzëka badérowëlë pòd kùńc XX i na pòczątkù XXI wiekù m. jin. M. La -
 to szek, Por tret zbio ro wy Ka szu bów – przy czy nek do te ma tu, „Po me ra nia” 1992, nr 11, s. 2–4; B. Sënôk,
The Ka shu bes’ eth nic iden ti ty: Con ti nu ity and chan ge, [w:] The Eth nic Iden ti ties of Eu ro pe an Mi no ri -
ties: The ory and Ca se Stu dies, red. B. Sënôk, Gduńsk 1995, s. 155–166; J. Mòrdaw sczi, Sta ty sty ka lud -
no ści ka szub skiej. Ka szu bi u pro gu XXI wie ku, Gdańsk 2005; M. Po ręb ska, Das Ka schu bi sche: Sprach -
tod oder Re vi ta li sie rung? Em pi ri sche Stu dien zur eth no lin gu isti schen Vi ta lität einer Sprach min der he it in
Po len, München 2006; M. Ma zu rek, Ję zyk ka szub ski w ko mu ni ko wa niu się i opi niach Ka szu bów (świa -
dec twa ba dań so cjo lo gicz nych), [w:] Li te ra tu ra ka szub ska w na uce – edu ka cji – ży ciu pu blicz nym, red. 
Z. Ze  lón ka, Gduńsk 2007, s. 87–101.

20 Ti sa mi respònden to wie òstelë wzãti pòd bôczënk w badéro wa nim za in te re so wa niô młodzëznë
kaszëbsczi ma me dia ma (zdrzë D. Sta nu le wicz, Za jin te re so wa nié młodzëznë…), a téż w badéro wa nim
ùdbów młodzëznë na témat ùczbë kaszëbsczégò jãzëka w szkòle (D. Sta nu le wicz, Czy mło dzież li ce al -
na chce się uczyć ję zy ka…).

ZESTÔWK 1
Pòdzél respònden tów na sztërë kar na

Pi ta nié Kar no I Kar no II Kar no III Kar no IV

Czë respòndent zna je
kaszëbsczi jãzëk? jo nié nié nié

Czë do ma ù respònden ta
ùżiwô sã kaszëbsczégò

jãzëka?

jo
(abò nié) jo nié nié

Czë czedës w fa mi lii
respònden ta ùżi welë
kaszëbsczégò jãzëka?

jo
(abò nié) jo jo

nié
(abò nie je
wie dzec)
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Je mùsz téż rzek nąc, że respònden to wie z kar na I co le ma ło nie òce ni wa ją swòji
zna jem notë kaszëbsczégò jãzëka wësok, wëstôwia jącë so strzédną òcenã do sta tecz -
ną (sy ga ją cą)21.

3. PI TA NIA TI KA JĄCÉ SÃ KASZËBIZNË 
JAK NO JÃZËKA RE LI GII

We strzód pi ta niów an ketë piãc ti ka ło sã kaszëbiznë jak no jãzëka re li gii22. Jed no
z nich, ma jącé na célu zbadéro wa nié, jak czãsto respònden to wie ùżi wa ją kaszëbiznë
w kòsce le, scze ro wóné bëło le no do lëdzy, co gôda ją pò kaszëbskù. Zaòstałé sztërë
pi ta nia na mie nioné òstałë dlô wszëtczich respònden tów, chtërny mielë za za da nié
òpi sac, jak czãsto czëc kaszëbiznã w jich môlëznach w kòsce le, a téż pòdac swój pòz -
drzatk, czë kaszëbiznë mòże skùtkòwno ùżëwac jak no jãzëka li tur gii i jãzëka ce re mó -
nii (ta czich jak chrzest dzec ka, chrzest òkrãtu, zdënk itd.), a téż òpi sac, czë in te resëje
jich czëta nié Bi blii przez Da nutã Stenkã w òbrëmie nim pro jek tu Ver ba Sa cra.

Przë pier szich dwùch pi ta niach ùczãstnicë badéro wa niô mielë do wëbòru sztërë
mòżlëwòtë òdpòwiescë: czãsto, tej -sej, rzôdkò i nigdë. Mòże miec tuwò jaczés
wątplëwòtë, bò przësłów czi: czãsto, tej -sej, rzôdkò i nigdë mògą bëc roz ma ji ce in -
ter pre to wóné przez respònden tów – co dlô jednégò zdôwô sã miec môl czãsto, chtos
ji ny mòże òce nic jaknò tej -sej. Mùszimë tej przëjim nąc, że badéro wóné są su biek -
tiwné òdczëca ti ka jącé sã òcenë czãstotlëwòtë ùżëcô i sto so wa niô przez respònden -
tów kaszëbiznë w dó ny sto ji znie. Wôrt téż tuwò pòdac, że bez wąt pie niô nôbar żi gwë -
sną òdpòwie scą – z pòzdrzatkù na swòjã jed no znacz notã – je nigdë.

Żlë ji dze ò pi ta nié sparłãczoné ze skùtkòwno scą kaszëbiznë jak no jãzëka ce re -
mó nii, chrzest òkrãtu je swiec ką ce re mó nią, zdënk mòże téż bëc le no cy wil ny, ale
rów nak wëmie nioné w pi ta nim ce re mó nie ma ją pòspólné znan czi, nie zanôleż no òd
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21 D. Sta nu le wicz, Jak dwu ję zycz na mło dzież oce nia swo ją zna jo mość ka szubsz czy zny…
22 Pi ta nia w òri gi nal ny fòrmie nalôża ją sã w anek su.

Zestôwk 2
Respònden to wie – pòdług pëłcë

Pëłc Kar no I Kar no II Kar no III Kar no IV S

Biał czi 27 33 28 30 118

Chło pi 13 7 12 10 42

S 40 40 40 40 160
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jich kòscelnégò abò swiecczégò cha rak te ru. Z jãzëkòwégò pòzdrzatkù, òb czas ta -
czich ce re mó niów je wëzwëski wónô perfòrma tiwnô fùnkcjô mòwë, to je fùnkcjô
„kòntrolë ja wer notë” – przez wëpòwiôda nié wëzna czonëch tek stów w czësto wëzna -
czonëch sto ji znach dochôdô do zmianë re aliów. Fùnkcjã tã wëapart nił John Lang -
shaw Au stin, cwier dzącë, że do zdrzec jã mòże w wëpòwie dze nim Jo òb czas zdënkù
czë téż w zda nim: Dôwóm temù òkrãto wi mio no „Kró lewô Elż biéta” gôdónémù
w sztó ce, czej bùdla szam pa na roz bijô sã ò dzób òkrãtu. Wëpòwiescë taczé są „pro -
sto ro bie nim czegòs”23. Jak pòdczor chiwô Eùge niusz Gro dzyń sczi, sło wa mògą
„bezpòstrzédno twòrzëc no wą ja wer notã w dëchòwi òbéńdze […], a przédno
w òbrëmie nim prawnëch òdnie se niów”24.

4. WËNI CZI AN KETË 
– ÒDPÒWIESCË NA PI TA NIA SPARŁÃCZONÉ 

Z RE LI GIĄ

Chcemë sã terô za jąc ana li zą òdpòwie sców ùczniów ùdze lonëch na przed sta wioné
w pòwëższim pùnkce pi ta nia.

Jak wëchôdô z òdpòwie sców ùdo stónëch òd ùczniów z kar na I na pi ta nié: Jak
czãsto ùżiwôsz kaszëbiznë w kòsce le, òb czas mszë?, msze swiãté òdprôwióné w ka -
szëbsczim jãzëkù nie są we strzód młodzëznë pòpùlarné – 67,5% respònden tów z kar -
na I nôwëra zni nie bie rze w nich ùdzélu, 22,5% ro bi to rzôdkò, a le no 5% – tej -sej
(zdrzë zestôwk 3). Òdpòwiescë na to pi ta nié mògą pòstrzédno swiôdczëc téż ò tim,
że w dó ny môlëznie (wôrt tu przëbôczëc, że respònden to wie miesz ka ją nié le no
w Wej ro wie, téż w Rédze i môlëznach w òkòlim) msze nie są ce le bro wóné w kaszëb -
sczim jãzëkù. Mòże sã téż tra fic, że respònden to wie ni jak nie chòdzą do kòsco ła 
– ani na msze w pòlsczim jãzëkù, ani w kaszëbsczim – an ke ta ti sprawë, to je re li -
gij noscë młodzëznë nie badéro wa ła.

W òdpòwiescë na pòstãpné pi ta nié, scze ro wóné do wszëtczich kar nów, respònden -
to wie òpi sy welë, jak czãsto mòże czëc kaszëbsczi jãzëk w kòsce le w jich môlach za -
miesz ka niô. Òka zywô sã, że mni jak 4% respònden tów z wszëtczich sztërzech kar -
nów mô do zdrzóné, że kaszëbiznã czãsto czëc w kòsce le w jich môlëznach, wnet -
ka 22% je dbë, że tej -sej, a 40%, że rzôdkò. 52% respònden tów scwierdzëło, że w jich
môlëznach w kòsce le kaszëbsczégò ni ma czëc. Òdpòwiescë na to pi ta nié, z bôcze -
nim na pòdzél na kar na, są przed sta wioné w zestôwkù 4. 
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23 J. L. Au stin, Jak dzia łać sło wa mi, [w:] J. L. Au stin, Mó wie nie i po zna wa nie, tłóm. B. Chwe deń -
czuk, War sza wa 1993, s. 554–555, prwdr. J. L. Au stin, How to Do Things with Words, Oxford 1962. Zdrzë
téż m. jin. D. Cry stal, The Cam brid ge En cyc lo pe dia of Lan gu age, Cam brid ge 1987, s. 12.

24 E. Gro dzyń sczi, Wy po wie dzi per for ma tyw ne. Z ak tu al nych za gad nień fi lo zo fii ję zy ka, Wro -
cław–War sza wa –Kra ków–Gdańsk, s. 13.
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Zestôwk 3
Rozdzél òdpòwie sców na pi ta nié: 

Jak czãsto ùżiwôsz kaszëbiznë w kòsce le, òb czas mszë?
(respònden to wie – le no kar no I) 

Òdpòwiesc do wëbòru Wielëna respònden tów %

Czãsto 0 0

Tej -sej 2 5

Rzôdkò 9 22,5

Nigdë 27 67,5

Fe la òdpòwiescë 2 5

S 40 100

Zestôwk 4
Rozdzél òdpòwie sców na pi ta nié: 

Jak czãsto je czëc kaszëbiznã w kòsce le w Twòji môlëznie? 

Òdpòwiesc do
wëbòru Kar no I Kar no II Kar no III Kar no IV S

Czãsto
2 2 2

0
6

5% 5% 5% 3,75%

Tej -sej
7 11 13 4 35

17,5% 27,5% 32,5% 10% 21,875%

Rzôdkò
16 19 13 16 64

40% 47,5% 32,5% 40% 40%

Nigdë
15 8 10 19 52

37,5% 20% 25% 47,5% 32,5%

Fe la òdpòwiescë 0 0
2 1 3

5% 2,5% 1,875%

S
40 40 40 40 160

100% 100% 100% 100% 100%
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Òdpòwiesc do
wëbòru

Òdpòwiescë na pi ta nié: Jak
czãsto ùżiwôsz kaszëbiznë
w kòsce le, òb czas mszë?

Òdpòwiescë na pi ta nié: Jak
czãsto je czëc kaszëbiznã

w kòsce le w Twòji môlëznie?

Czãsto 0
2

5%

Tej -sej
2 7

5% 17,5%

Rzôdkò
9 16

22,5% 40%

Nigdë
27 15

67,5% 37,5%

Fe la òdpòwiescë
2

0
5%

S
40 40

100% 100%

Zestôwk 5
Ran kingòwô lësta ùło żonô na spòdlim òdpòwie sców na pi ta nié: 

Jak czãsto je czëc kaszëbiznã w kòsce le w Twòji môlëznie?

Pòzycjô w ran kingù Kar no Strzédnô czãstotlëwòta

1 II 1,2368
2 III 1,1583
3 I 0,9000
4 IV 0,6154

Jeżlë za ło żimë, że pòdóné w pi ta nim mòżlëwòtë do wëbòru – czãsto, tej -sej,
rzôdkò i nigdë – są rów no roz ło żoné na skalë czãstotlëwòtë (to je da lekòscë midzë
ni ma są równé) i przëpi szemë ji ma lëczbòwé wôrtnotë na ta czi ôrt: czãsto – 3, tej -
-sej – 2, rzôdkò – 1, nigdë – 0, ùdo stóné strzédné wôrtnotë pòzwòlą na zrëchto wa -
nié ran kingòwi lëstë (zdrzë zestôwk 5). Jak pòka zy wa ją strzédné wôrtnotë, nôwiãcy

Zestôwk 6
Ze sta wie nié òdpòwie sców ùdze lonëch przez respònden tów z kar na I
na pi ta nia: Jak czãsto ùżiwôsz kaszëbiznë w kòsce le, òb czas mszë? 

i Jak czãsto je czëc kaszëbiznã w kòsce le w Twòji môlëznie?
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czëją kaszëbiznã w kòsce le respònden to wie z kar nów II i III, nômni – jak sã mòże
spòdze wac – ùcznio wie z kar na IV. Jist no jak w przëtrôfkù pòprzédnégò pi ta nia,
òdpòwiescë pòstrzédno mògą pòkazëwac na nieòdprôwia nié mszów w kaszëbsczim
jãzëkù w môlu za miesz ka niô respònden ta. Mést tak sã złożëło, że w môlëznach, gdze
miesz ka ją ùcznio wie, ja czi są przedstôwca ma kar na I, je mni pa ra fii, w chtërnëch òb
czas mszë ùżiwô sã tegò jãzëka.

Do te, jeżlë pòsta wimë kòl se òdpòwiescë ùdze loné przez respònden tów z kar -
na I na dwa pierszé pi ta nia, do zdrzimë, że wie le czãszczi mòże ùczëc kaszëbiznã
w kòsce le jak respònden to wie chòdzą na msze òdprôwióné w tim jãzëkù (zdrzë
zestôwk 6), co zôs mòże swiôdczëc ò jich re la tiw no môłi pòpùlar noscë (abò ò tim,
że nié wszëtcë respònden to wie chòdzą do kòsco ła).

Pòstãpné pi ta nié ti ka ło sã ùdbów młodzëznë na témat kaszëbiznë jak no jãzëka li -
tur gii. Wiãcy jak pòło wa ca łoscë respònden tów (51,25%) da ła pòzy tiw ną òdpòwiesc
na pi ta nié, czë kaszëbiznë mòże skùtkòwno ùżëwac w tim òbrëmie nim (zdrzë
zestôwk 7). Mùsz je dac bôcze nié na to, że zna jem no ta kaszëbiznë ù respònden ta
i w jegò fa mi lii, a téż kaszëbsczé kòrze nie nôwëra zni ma ją cësk na pòzdrzatk, czë
kaszëbiznã mòże ùżëwac jak no jãzëk li tur gii – òdpòwiesc jo da ło 60% respònden tów
z kar na I, 55% z kar na II, 52,5% z kar na III – w przërów na nim z 37,5% z kar na IV.

Propòrcje òdpòwie sców na pòstãpné pi ta nié badérëjącé pòzdrzat czi młodzëznë na
témat kaszëbiznë jak no jãzëka ce re mó nii, są òdwró coné – tuwò 51,25% ca łoscë
respònden tów nie je dbë, żebë kaszëbsczi do brze fùnksnérowôł w ti rolë (zdrzë
zestôwk 8). Téż òdpòwiescë na to pi ta nié pòka zy wa ją sparłãcze nié zna jom notë jãzëka
i pòchòdze niô z pòzy tiw ną òce ną kaszëbiznë jak no jãzëka ce re mó nii – 52,5%
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Zestôwk 7
Rozdzél òdpòwie sców na pi ta nié: 

Czë pòdług ce bie kaszëbiznë mòże skùtkòwno ùżëwac jak no jãzëka li tur gii?

Òdpòwiesc Kar no I Kar no II Kar no III Kar no IV S

Jo
24 22 21 15 82

60% 55% 52,5% 37,5% 51,25%

Nié
16 16 18 24 74

40% 40% 45% 60% 46,25%

Fe la òdpòwiescë 0
2 1 1 4

5 % 2,5% 2,5% 2,5%

S
40 40 40 40 160

100% 100% 100% 100% 100%
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respònden tów z kar nów I i III, a téż 45% z kar na II – w przërów na nim z 32,5%
respònden tów z kar na IV.

Slédné pi ta nié an ketë sparłãczoné z re li gią ti ka ło sã pro jek tu Ver ba Sa cra. Kòl 28%
ca łow notë respònden tów, nie zanôleż no òd zna jem notë kaszëbsczégò jãzëka i kaszëb -
sczich kòrze niów, za de kla ro wa ło za in te re so wa nié słëcha nim bi blijnëch tek stów,

Òdpòwiesc Kar no I Kar no II Kar no III Kar no IV S

Jo
21 18 21 13 73

52,5% 45% 52,5% 32,5% 45,625%

Nié
18 20 18 26 82

45% 50% 45% 65% 51,25%

Fe la òdpòwiescë
1 2 1 1 5

2,5% 5 % 2,5% 2,5% 3,125%

S
40 40 40 40 160

100% 100% 100% 100% 100%

Zestôwk 8
Rozdzél òdpòwie sców na pi ta nié: Czë pòdług ce bie kaszëbiznë mòże

skùtkòwno ùżëwac jak no jãzëka ce re mó nii, ta czich jak chrzest dzec ka,
chrzest òkrãtu, zdënk itd.?

Òdpòwiesc Kar no I Kar no II Kar no III Kar no IV S

Jo
12 11 11 11 45

30% 27,5% 27,5% 27,5% 28,125%

Nié
28 27 29 28 112

70% 67,5% 72,5% 70% 70%

Fe la òdpòwiescë 0
2

0
1 3

5 % 2,5% 1,875%

S
40 40 40 40 160

100% 100% 100% 100% 100%

Zestôwk 9
Rozdzél òdpòwie sców na pi ta nié: Czë in te resëje Ce bie czëta nié Bi blii 

pò kaszëbskù z Da nu tą Sten ką (Ver ba Sa cra)?
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czëtónëch przez Da nutã Stenkã (zdrzë zestôwk 9). Na rów ny rozdzél òdpòwie sców
w kar nach mògą miec cësk taczé dzej ni czi jak chãc przestôwa niô z wëso ką kùltu rą,
atrak cyj no tą pro jek tu Ver ba Sa cra (sparłãczonô m. jin. z ùdzélã znó ny ak tor czi), a téż
re li gij nosc respònden tów.

5. ÙDBË MŁODZËZNË NA TÉMAT JINËCH WËBRÓNËCH
ÙŻËCÓW KASZËBIZNË 

W an ke ce nalôżałë sã téż pi ta nia ò òtak so wa nié skùtkòwnoscë kaszëbiznë jak no
jãzëka, chtëren òpi sywô ja wer notã, jãzëka kòmùni ka cji w co dniowëch i fòrmalnëch
sto ji znach, jãzëka słu żącégò wërôża niu wseczëców, jãzëka mësli, jãzëka piãkny lëte -
ra turë i lëte ra turë fak tu, jãzëka pòpùlar ny kùlturë (np. spiéwów), jãzëka za ba wów
dlô dze cy, jãzëka me diów, a téż wëkła dowégò jãzëka w szkòle i na ùni wer sy te ce,
jãzëka nôùczi, a téż jãzëka, w chtërnym mòże ga dac abò pi sac ò jãzëkù kaszëbsczim
abò ji nym. Respònden to wie ma ją kaszëbiznã przédno za jãzëk kòmùni ka cji z co -
dniowëch sto ji znach (z fa mi lią i drëcha ma)25, jiné ùżëca kaszëbiznë nie zwëskùją
wie le pòzy tiwnëch ùdbów. Na przikłôd, wik szosc respònden tów ze wszëtczich
sztërzech kar nów – òd 70% do 90% – je dbë, że kaszëbsczi nie béłbë skùtkòwny jak -
no wëkła do wi jãzëk w szkòle i na ùczbòwni. Jist no, 73,75% ca łow notë badéro wónëch
młodëch lëdzy mësli, że nie spraw dzyłbë sã òn jak no jãzëk nôùczi. Me ta lin gwi sticz -
ną fùnkcjã (to je fùnkcjã nôrzãdza, chtërnégò mòże ùżëwac do òpisënkù jãzëka –
kaszëbsczégò abò jinszégò26) kaszëbiznë wi dzy wiãcy respònden tów – 70% lëdzy
z kar na I, 62,5% z kar na II i 65% z kar na III, a z kar na IV le 37,5% je dbë, że
kaszëbiznë mòże ùżëwac do òpisënkù jãzëka.

Żlë przërów nómë wëni czi ti ka jącé sã wëbrónëch ùżëców kaszëbiznë (nie zdrzącë
na ji ùżëcé w pri watnëch sto ji znach – z fa mi lią i drëcha ma), òka zywô sã, że pòzy -
tiwné ùdbë ò kaszëbsczim jak no jãzëkù re li gii szlachùją za pòzdrzat ka ma na témat
jegò me ta lin gwi sticz ny fùnkcji.
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25 Ò. Alek san drowskô i D. Sta nu le wicz, op. cit.; D. Sta nu le wicz, Jak dwu ję zycz na mło dzież oce nia
swo ją zna jo mość ka szubsz czy zny…

26 Ò ti i jinëch fùnkcjach jãzëka pi sze m. jin. R. Jakòbson, Po ety ka w świe tle ję zy ko znaw stwa, [w:]
R. Jakòbson, W po szu ki wa niu isto ty ję zy ka, t. 2, tłóm. K. Pòmòrskô, War sza wa 1989, s. 82–86 (ti tel òri -
gi na łu: Lin gu istics and po etics, prwdr. w: Sty le in Lan gu age, red. T. Se be ok, No wi Jork 1960, s. 350–377;
prwdr. pòlsczi: „Pa mięt nik Li te rac ki” 1960, nr LI, z. 2, s. 431–473. Òkróm me ta lin gwi sticz ny fùnkcji,
Jakòbson wëapart niwô jiné fùnkcje jãzëka: fùnkcjã pòznôwczą (re fe ren cyj ną) („na sta wie nié na òznôcza -
nié, òrien ta cja na kòntekst”); fùnkcjã emòtiw ną (eks pre syw ną) („bezpòstrzédné wëra że nié pòstawë gôda -
jącégò w òdnie se nim do tegò, ò czim òn gôdô”); fùnkcjã kòna tiw ną („òrien tacjô na òdbiércã”); fùnkcjã
fa ticz ną („na sta wie nié na kòntakt”); fùnkcjã me ta lin gwi sticz ną (gôda nié „ò sa mim jãzëkù”); fùnkcjã pòe -
tic ką („na sta wie nié na sóm kòmùni kat, ze bra nié sã na kòmùni ka ce dlô niegò samégò”). Te fùnkcje, a téż
jiné, zabédo wóné przez jãzëkòznôwców, òstałë wzãté pòd ùwôgã w an ke ce (zdrzë Ò. Alek san drowskô
i D. Sta nu le wicz, op. cit., s. 312–322).
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6. WNIO SCZI 

Chcemë przëbôczëc, że – jak pòka zy wa ją przed sta wioné wëni czi an ketë – wiãcy jak
pòło wa (51,25%) ca łow notë badéro wónëch li ce ali stów je dbë, że kaszëbi zna mòże
bëc skùtkòwno ùżi wónô jak no jãzëk li tur gii. Pòzdrzatk ten je skòre lo wó ny ze zna -
jem no tą tegò jãzëka i kaszëbsczi ma kòrze nia ma. Za to za cze ka wie nié pro jektã Ver -
ba Sa cra, wskôzóné przez mni jak 30% respònden tów, nie je zanôleżné òd zna jem -
notë jãzëka i pòchòdze niô.

W wi dze przed sta wio ny w wiôldżim skrócënkù na pòczątkù tegò ar ti kla hi sto rii
kaszëbsczich re li gijnëch tek stów, a téż dzys dniowëch fak tów, ta czich jak òdprôwia -
nié mszów i pùblikòwa nié re li gijnëch tek stów (z kòscel nym im pri ma tur) w tim
jãzëkù, dzëwòwac mòże, dlôcze le no pòło wa badéro wónëch mô kaszëbiznã za jãzëk
nadôwa ją cy sã do li tur gicznëch célów. Mòżlëwé je, że mło di lëdze – na wet ka ti zna -
ją cy ten jãzëk – nick nie wie dzą ò dze jach jegò re li gij ny òdmianë. Do te, w ze tka -
nim z fak ta ma z hi sto rii lëte racczégò kaszëbsczégò jãzëka, re zul tatë an ketë pòka zy -
wa ją na zwãże nié fùnkcji kaszëbiznë, na zre dukòwa nié ji do jãzëka pri wat ny rëmi
– bënômni w mësle nim badéro wónëch li ce ali stów. Zdrzącë na kaszëbiznã jak na
mòwã, chtërna je ùżi wónô le no do ma w òbgôdkach z fa mi lią i w kòntak tach z blësczi -
ma zna jem ny ma, wie le respònden tów mést nie przedstôwiô so ji jinëch ùżëców, nié
le no jak no jãzëka re li gii, ale téż jãzëka nôùczi i wëkła dowégò jãzëka w szkòle, nie
gôda jącë ju ò ùżi wa nim gò w ùrzãdze27. 

Chcemë wrócëc do sprawë ùwôża niô dlô jãzëka. Ro ger Bell wëapart niwô sédmë
kri te riów brëkòwnëch do jegò òpi sa niô. Są to: stan da ri zacjô (ùzna nié jãzëka przez
wëszëznë, jegò kòdi fi kacjô i ùżëcé w wôżnëch tek stach), wi tal nosc (czë jist nie je
spòlëzna, dlô chtërny dó ny jãzëk je pier szim, òjczëstim jãzëkã), hi sto riczné wa ra -
nié (òdczëca ùżëtkòwni ków, czë jãzëk béł „òd wied na” ùżi wó ny przez spòlëznã),
aùto no miô (czë ùżëtkòwnicë dónégò et no lek tu są dbë, że je òn samòstój nym jãzëkã
czë mòże dia lektã jinégò jãzëka), re dukcjô (czë dó ny et no lekt mô wszëtczé fùnkcje
czë le no wëbróné z nich), miésza nié jãzëków (czë ùżëtkòwnicë ma ją dó ny et no lekt
za „czësti” samòstój ny jãzëk czë téż mòże za miészónkã jãzëków) i normë de fac to
(nie pi sóné normë, chtërne dôwa ją mòżlëwòtã ro za part nic lëdzy, co do brze zna ją
jãzëk, òd tëch, co pòsłëgi wa ją sã nim słabò)28. Pùblikòwa nié bi blijnëch tek stów skla -
sy fikòwóné je jak no znan ka stan da ri za cji jãzëka, za to ùżi wa nié jãzëka w roz ma jitëch
jegò fùnkcjach sparłãczoné je z kri te rium zwó nym re duk cją. Cytëjącë wspòmnió ną
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27 Ò. Alek san drowskô i D. Sta nu le wicz, op. cit.
28 R. Bell, So cio lin gu istics: Go als, Ap pro aches and Pro blems, Lon don 1976, s. 147–157. Pre stiżã

kaszëbsczégò jãzëka, okróm J. Ze niukòwi, op. cit., za ji małë sã téż Ò. Alek san drowskô i D. Sta nu le wicz,
op. cit. Zdrzë téż D. Sta nu le wicz, Me asu ring the pre sti ge of a lan gu age: The ca se of Ka shu bian, [w:] Gram -
ma tik – Pra xis – Ge schich te: Fe st schrift für Wil fried Kürsch ner, red. A. P. ten Ca te, R. Rapp, J. Strässler,
M. Vlie gen i H. We ber, Tübin gen 2010, s. 359–366.
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chùdzy ùdbã Ja dwi dżi Ze niukòwi ti ka ją cą sã sparłãcze niô no bi li ta cji jãzëka z pùbli -
ka cją bi blijnëch tek stów i ùżi wa nim gò do li tur gicznëch célów (mómë tu do ùczinkù
z kri te rium stan da ri zacji)29, nie dô sã nie do zdrzec, że rost pre sti żu jãzëka brëkùje téż
zmia nów w pòsta wach spòlëznë (jiné kri te ria téż są tuwò przëtómné, òsoblëwie wi tal -
nosc, aùto no miô i re duk cja). Pre stiż kaszëbiznë mòcno pòszedłbë w górã, czejbë wiãcy
młodëch miesz kań ców Kaszëb wi dza ło mòżlëwòtã skùtkòwnégò ùżëcô tegò jãzëka
w jinëch sto ji znach jak kòmùni kacjô w fa mi lii – m. jin. w kòsce le, w szkòle i w ùrzãdze.
Przë leż noscë mòże téż do zdrzec, że w przëtrôfkù kaszëbiznë (i jinëch jãzëków) wëra -
zno je wi dzec zrzesz midzë apart ny ma kri te ria ma, chtërny ma badéro wie òpi sy wa ją
pre stiż jãzëka – ùżëcé jãzëka w òbrëmie nim li tur gii (kri te rium: re duk cja) nie bëłobë
mòżlëwé bez pùbli ka cji bi blijnëch tek stów i jinëch tek stów ò re li gijnëch znan kach
(kri te rium: stan da ri zacjô).

Wôrt téż na kùńc przëbôczëc, że an ke ta òsta prze pro wa dzonô blós w jed ny szkòle,
gdze ùcznio wie nie ùczą sã kaszëbsczégò jãzëka. Badéro wa nia mùszimë tej miec
jak no pi lo ta żowé. Do ùdo sta niô fùlniészégò òbra zu zdrze niô na roz ma jité ùżëca
kaszëbiznë, òstó ną zro bioné badéro wa nia we strzód li ce ali stów w roz ma jitëch
môlëznach Kaszëb.

PODZÃKÒWA NIA

Chca łabë jem nôsert ni pòdzãkòwac Wast nie mgr Bòże nie Con ra di, Di rek tor I Òglo -
wòsztôłcącégò Li ceùm mio na Kró la Ja na III So bie sczégò w Wej ro wie za żëcznosc
i da nié zgòdë na badéro wa nia w szkòle, a téż szkól nym ti szkòłë za zro bie nié an ketë
w swòjich kla sach: Wast nie mgr Alek san drze Ka ni, Wast nie mgr Ju sti nie Makòwsczi -
-Be di nek, Wast nie mgr Éwie Mi ziar sczi, Wast nie mgr Do mi ni ce Se ro wi, a téż Wast -
nie mgr Béace Sta szak. Jem téż ba ro wdzãcznô Wast nie Òldze Alek san drow sczi z In -
sti tu tu Anielszczëznë Gduń sczégò Ùni wer sy te tu za we spół robòtã w zro bie nim an ketë
i Wast nie dr Béace Jackòwsczi z Ka tedrë Sta ti sti czi Gduń sczégò Ùni wer sy te tu za
wie le wôrtné ùwôdżi ti ka jącé sã sta ti sticznëch aspek tów òpi sónëch w tim ar ti klu
badéro wa niów.

29 J. Ze niukòwô, op. cit., s. 67.
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ANEKS
PI TA NIA AN KETË TI KA JĄCÉ SÃ KASZËBIZNË 

JAK NO JÃZËKA RE LI GII 

1. [pi ta nié do lëdzy, co gôda ją pò kaszëbskù] 

W ja czich sto ji znach i jak czãsto ùżiwôsz kaszëbsczégò jãzëka?

[…]

– w kòsce le, òb czas mszë�   

q czãsto          q tej -sej           q rzôdkò           q nigdë

[…]

2. Czë i jak czãsto w Twòji môlëznie je czëc kaszëbiznã?

[…]

– w kòsco łach 

q czãsto          q tej -sej           q rzôdkò           q nigdë

[…]

3. Czë jes dbë, że kaszëbsczégò jãzëka mòże skùtkòwno ùżëwac jak no

[…]

– jãzëka li tur gii? �  �  

q jo             q nié

– jãzëka ce re mó nii, ta czich jak chrzest dzec ka, chrzest òkrãtu, zdënk itd.? �  �   

q jo             q nié

[…]

4. Czë in te resëją Ce bie hewòtné kùltu ralné wëda rze nia?

[…]

– czëta nié Bi blii pò kaszëbskù z Da nu tą Sten ką (Ver ba Sa cra) �  

q jo               q nié

[…] 
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1 Bòkadnym i zbiérnym zdrojã wiadë ò rozmajitëch fòrmach tczë i celebrowónëch nôbòżeństwach
je Katolëckô Encyklopediô. Bôczącë na òbgrańczeniowé ramë referatu i òbjim Biuletinu òdstąpiła jem
òd kòrelowaniô òmôwiónëch zagadnieniów z KE. Zainteresowónëch pògłãbienim problematiczi òdsyłóm
do dokazu Ze studiów nad słownictwem religijnym prof. E. Brezë (pùblikacjô w drëkù wëdôwiznë Ka -
szëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô).

2 Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 396.
3 KKK 1674, 1675, 1676, tamże, s. 395–396.

PÒBÒŻNOSC LËDOWÔ 
NA KASZËBACH1

Bòże na Ùgòwskô

N a pòczątkù òddóm głos Katézmùso wi Kòsco ła Ka tolëcczégò, gdze w drëdżi czãscë
drëdżégò dza łu, rozdzél czwiôrti pt. Jiné Li tur giczné Ce le bra cje mòże przeczëtac:

„Lëdowô re li gij nosc je tak pò prôwdze zbiérã wôrtno tów, chtërne w dëchù chrzes -
cëjań sczi mą droscë òdpòwiôda ją na nôwôżniészé eg zy sten cjalné pi ta nia. Zdrów
ka tolëcczi zmësł lëdu òdznôczô sã spòsob no scą do twòrze niô eg zy sten cjal ny
syn tezë. Nym spòsobã dochôdô do do kaznégò sparłãcze niô ele men tu Bòsczégò
i lëdzczégò, Chri stu sa i Ma ri ji, dëcha i ca ła, spòlëznë i in sti tu cji, òsobë i kar na,
wiarë i òjczëznë, rozëmù i czëcégò. Ta mą drosc je ôrtã chrzescëjań sczégò hùma -
nizmù, ja czi (...) òdbùdowùje wzôjné bra terstwò, ùczi ze tka niô z nôtërą i zroz -
mie niô, czim jest robòta, mòtiwùje do żëcégò w re doscë i do brim na sta wie nim,
na wet ka òb czas drãgòtów żëcégò. Mą drosc ta dlô lëdu je spòdlim ro ze zna niégò,
ewa nie licz nym in stinktã, dozwôla ją cym do ra zu sã do znac, czedë Ewa nie liô za -
jimô w Ko sce le pier szi môl, a czedë ji słowò dżi nie i je zagłëszi wóné bez jiné
sprawë”.2

Da li, w trzech ar ti klach, są òpi sóné fòrmë lëdo wi pòbòżnoscë (tcze nié re li kwiów,
na wiédza nié sank tu ariów, piel grzim czi, pro ce sje, Dro ga Krzi żewô, re li gijné tuń ce,
ró żańc, me da li czi itp.), òto czi wa jącé li tur giã i żëcé sa kra men talné czło wie ka, bãdącé
jich kònti nu acją, rów nak nie dô sã ni ma li tur gii i sa kra men ta liów Kòsco ła za stą pic.
Stąd ka wôżné je taczé jich ùpòrządkòwa nié, bë wëpłi wałë z li tur gii i do ni wiérnëch
pro wadzëłë. Za da nim ksãżi je wspie rac, òczëszczëwac i pògłãbi wac re li gij nosc lëdo -
wą, bë pro wadzëła do głãbszégò pòznôwa niô mi ste rium Chri stu sa.3

Na Kaszëbach bez la ta wësztôłcëło sã wie le fòrmów lëdo wi pòbòżnoscë.
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Ks. Jón Per szón pi sze: „Kòżdô robòta gbùrskô wëmôgô wiôldżi mòcë i ùce -
miãdżi, rów nak prak ticzné efektë ùro bionëch żni wów i zbiérów zanôléga ją przede
wszëtczim òd wio dra i Bòżégò błogòsła wień stwa. Pòczëcé głãbòczégò zanôléga niô
òd Bòga, chtëren je Stwór cą i Panã swia ta wëapart niwô òsoblëwie tëch miesz kań -
ców wej row sczi òbéńdë, chtërny ùtrzimùją sã le no z gòspòdar czi. We strzód chłopò-
-robòtni ków, apart no młodëch, òdnie se nié do ze mi nie je ju tak głãbòczé, a za to
na sta wioné je na wząt czi. (...) Wie le z tra di cyjnëch zwëków ùznôwónëch je za zbë -
teczné òbgrãdze nié abò gùsła. Zabôcziwô sã ò mòdlëtwach i sta rach wëkòny wónëch
przë òra nim, se nim zbòżów i jich zbiéra nim. Znacz ny cësk na dżi nie nié re li gijnëch
zwëków i zna ków (błogòsła wieństwò, pòkro pie nié swiãco ną wòdą, swiãce nié zôr-
na do se niô) (...) mô tech nicz ny pòkrok. (...) Stąd ka kònti nuòwa nié nie chtërnëch
zwëków wzął na se Kòscół, ma ją cy starã abë przez swòjã re li gij ną misjã włączëc
gbùrską robòtã w li tur giã. Do znac sã ò tim mòże chòcbë przez zwëk swiãce niô
séwnégò zôrna (8 IX), do żinkòwé msze czë błogòsła wie nié zelégò na Wniebòwzãcé
NMP”4.

Sło wa ks. Ja na Per szo na wëra zno swiôdczą ò tim, że Kòscół nié le no dopùsz -
cziwôł roz ma jitégò ôrtu pa ra re li gijné lëdowé prak ti czi, wëpłi wa jącé z pòczątkù czasã
na wet ka z gùsłów i zabòbònów, co wiãcy, je ùznôwôł, a czej lëdze zaczãlë òd nich
òd cha dac, ùswiãcył je i terô jist nie ją jak no òbrzãdë sprawòwóné òb czas òsoblëwëch
abò leż no towëch li tur giów czë téż jak no apart ny òbrząd, nôczãszczi sparłãczo ny
z tcze nim Mat czi Bòżi (stąd ka téż lëdowé pòzwë pòswiãconëch Ji swiãtów: Gro -
micznô, Strëmiannô [znónô téż jak no Roz twórnô, Kwietnô], Zélnô, Séwnô, Wãgò -
rzowô abò ji na czi Ró żań cowô, Ad wen towô).

Z przed sta wionëch wëżi wëjim ków Katézmùsa Ka tolëcczégò Kòsco ła i rozwôża -
niów badérë re li gijnëch tra di cjów na Kaszëbach, mòże sã do znac, że lëdo wą pòbòż -
nosc dô sã roz patrëwac zanôleż no òd czą dów rokù, swiãtów li tur gicznëch, tcze niô
swiãtëch, wëda rze niów nagłëch czë leż no scowëch, (np. pògrzéb, slub), zwëków
i gùsłów, i zakòrze nio ny w co dnio wim żëcym re li gij noscë, jak chòcbë za czi na nié
i kùń cze nié dnia prze że gna nim sã. Je to tak sze ro czi i pro ble ma ticz no zło żo ny témat,
że wëmôgôłbë szer szi roz prawë, niżlë przed sta wioné przez mie le no ramòwé ùjãcé
za gad nie niégò.

Bez wąt pie niô je faktã, że wie le wiekòwô tra dicjô Kòsco ła tak ùswòji ła wie le
fòrmów pòbòżnoscë re li gij ny, że dzys dniowémù czło wiekòwi cãżkò bëłobë sã ro -
ze znac, chtërne wëni ka ją z lëdo wi re li gij noscë, a na chtërne wiãkszi cësk mia ła li -
tur gia i ksãża. 

Pòni żi òstó ną przed sta wioné nie jed ne z fòrmów i ôrtów lëdo wi pòbòżnoscë, rów -
nak z leż noscë na jich wie losc nie je spòsób wëmie nic i òpi sac wszëtczé dzysd nia
jist nie jącé prak ti czi, tim bar żi że ne nônowszé jesz sã za mòcno na Kaszëbach nie

4 J. Perszón, Na imię Bosczi, Lëzëno 1992, s. 47.
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przëjãłë. Kri te rium sta no wią cym wëznacz nik bëło pòja wie nié sã dó ny pòbòżnoscë
przed II Wa ti kań sczim Sobòrã i trwa nié do na szich cza sów. Z leż notë na Òsobã tczë
i czas mòże wëróż nic: nôbòżéństwa i mòdlëtwë do Mat czi Bòsczi (prak ticz no przez
ca łi rok), nôbòżéństwa ad wen towé, nôbòżéństwa pòstné, nôbòżéństwa i mòdlëtwë dlô
ùtcze niô swiãtëch i jinszé, wërosłé z kaszëbsczi òbrzãdowòscë.

Jed ny ma z nôbar żi pòpùlarnëch fòrmów pòbòżnoscë, a do te wcyg ce szą cy ma sã
wiôldżim ùwôża nim i wëso ką fre kwen cją, są wszelczé ôrtë tczë òddôwó ny Mat ce
Bòsczi. Stąd òstó ną òne nôprzód òpi sóné, a pòso bi cą wszëtczé wëbróné do hewòtnégò
òprôco wa niô.

1. RÓ ŻAŃC

Nôbar żi rozkòscérzo ną na ca łi swiat mòdlëtwą ma rij ną je ró żańc. KKK w pùn k -
ce 2678, przëwòłi wa jącë hi sto riczné spòdlé ró żań co wi mòdlëtwë, pòdôwô, że
„strzédno wiecznô pòbòżnosc na Zôpa dze roz winãła ró żań co wą mòdlëtwã jak no lëdo -
wą fòrmã zastãpùją cą Li tur giã Gòdzënów”5. W ma ju i ru ja nie, mie są cach òsoblëwi
tczë i pa miãcë ò Nie bie sczi Mat ce, lëdze gro ma dzą sã przë kaplëczkach abò w chë -
czach, i ca łi ma rodzëna ma mòdlą sã òdmôwia jącë kòrunkã. 

Ró żańc je téż nôwôżniészą mòdlëtwą òfia ro wó ną za spòkój dëszë ùmarłégò. Bez
ca łi czas, òd dnia smiercë do dnia pògrzebù, rodzëna, krew ny, są sa do wie wie czo ra -
ma ò ùsta lo ny przez nôblëższich gòdzënie zbiéra ją sã na mòdlëtwie ró żań co wi.

Na tak wiôlgą pòpùlar nosc ró żań ca wiôldżi cësk ma ją jist nie jącé w kòżdi pa -
ra fii Ró żań cowé Ró że, czãsto je diné ak tiwné wspól notë w môłëch, wie sczich pa -
ra fiach. 

Ró żańc je gwësno nôbar żi zakòrze nio ną fòrmą pòbòżnoscë, co we dle ks. J. Per -
szo na wëpłiwô z „przemòżny mòcë tra di cji, chtërna in spirëje pòstãpné pòkòle nia do
zachòwa niô dëchòwi kùlturë òjców w zmie ni wa jącëch sã je leż no scach dzys dniowégò
żëcégò”6.

2. GÒDZYN CZI Ò NIEPÒKA LA NYM PÒCZÃCYM 
NÔSWIÃTSZI MA RI JI PANNË

Niedzélné pòrénczi parłãczą sã z òsoblëwim nôbòżéństwã dlô ùtcze niô Niepòka -
lanégò Pòczãcégò NMP – spiéwó ny ma przed pier szą mszą swiãtą Gòdzyn ka ma.

Pòcząt czi tegò znónégò ka tolëkóm w Pòlsce òd piãcset lat (tedë pò teòlogòwëch
spiérkach dobëła prôwda ò Niepòka ló nym Pòczãcym Ma ri ji – w 1477 r. pa piéż Syk -
stus IV ùsta no wił w Rzi mie swiãto Pòczãcégò Niepòka la ny, a òd cza sów Piu sa V
[†1572] zaczãło bëc òbchôdóné w ca łim Kòsce le, nad to 8 gòdni ka 1854 r. pa piéż

144 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

5 KKK 2678, op. cit., s. 603.
6 J. Perszón, Króluj nama wiedno, Wëd. Ùrząd Gminë, Lëzëno 1993, s. 20.
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Pius IX bùllą ògło sziwô Niepòka lané Pòczãcé Ma ri ji do gmatã wiarë)7, nôbòżéństwa
ma rijnégò są wëprowôdzóné ze szpań sczich ri cer sczich zôkònów.

Fòrma nôbòżéństwa w pòsta cje rozbùdo wó ny, na czãscë pòdze lo ny lëta nii, òsta
stwòrzonô na spòdlim bre wia rzowégò òfi cjum ò Niepòka la nym Pòczãcym (òd bre -
wia rzowëch gòdzënów – cza su òdmôwia niô kòżdi czãscë – wzãła sã téż na zwa).
Wespòlëznowé nôbòżéństwò chùtkò sã rozkòscérzëło. Pierszé pòlsczé tłó ma cze nié
Gòdzyn ków ùkôza ło sã drëkã w 1482 r., a za prze łóżcã je ùwôżó ny bł. Wła dis -
łôw z Gel nio wa. Ùsôdzcą dzys dnio wi wer sji Gòdzyn ków je gwësno ks. Jakùb Wùjek.
Tekst Gòdzyn ków prze peł nio ny ùwiel bie nim, za wie rze nim i bła ga nim je ùznôwó ny
za perłã ka tolëcczi ma rio lo gii8.

3. NÔBÒŻÉŃSTWA MA JEWÉ

Môj na Kaszëbach je mie sącã òddôwa niô òsoblëwi tczë Ma ri ji. W tim mie są cu
w przed wie czórnëch gòdzënach lëdze zbiéra ją sã przë kaplëczkach i krzi żach na
mòdlëtwie zwó ny nôbòżéństwã ma je wim. Je òno prze waż nie pro wa dzoné przez star -
szą białkã abò chło pa, nôczãszczi ze la to ra różë ró żań co wi abò kògòs z rodzënë
òpiekùją cy sã figùrką. Je òdmôwiónô cząst ka ró żań ca, lëta niô lo re tańskô (mdącô
nôwôżniészim dzélã ma jewégò) i spiéwóné są ma rijné pie snie. W tim cza su pò wie -
czórnëch mszach swiãtëch w kòsco łach téż òdprôwiô sã nôbòżéństwò ma jewé9.

Pòczątk nôbòżéństwów ma jewëch w Pòlsce datëje sã na pòłowã XIX w. Pòd
kùńc wiekù bëło òno ju sze rok znóné w ca łim kra ju. Rów nak jich kòlib ką nie je na -
sza ze mia, ju w V w. bëłë prak tikòwóné na Wschòdze. W Kòsce le na zôpa dze do piér -
kù na prze łó mie XIII i XIV w. zrodzëła sã ùdba, żebë mie sąc môj pòswiãcëc Ma  ri ji.
Bòdôj pier szim, chtëren ta czi zamësł zgło sył, béł szpań sczi król Al fónks X (†1284).
Sóm włôdca ùczest nił w tëch nôbòżéństwach i nakôzywôł swòji ma pòddó ny ma,
żebë wie czo ra ma zbiérelë sã przë figùrkach Mat czi Bòżi i sã mòdlëlë10.

4. BRAC TWA SZKAPLÉRZNÉ I NO SZE NIÉ ME DA LI KA

Dôwni, ò czim wspòminô téż ks. Jón Per szón, pra wie kòżdô rodzëna przënôléga ła
do jaczégòs kar na re li gijnégò, abò sto warzësze nia11. Jed nym z nich bëło Bractwò
Szkaplérzné. Brac twa Szkaplérzné ma ją w Pòlsce wie le wiekòwą tra dicjã, na stałë
razã ze spro wa dze nim na na sze ze mie kar me li tań sczich klôszto rów, m. jin. w 1642
r. do Gduń ska1 2. 
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7 Zdrzódło: http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/12-08a.php3
8 Zdrzódło: http://www.kolbe-janow.katowice.opoka.org.pl/patronowie.htm
9 J. Perszón, Króluj nama wiedno, op. cit., s. 47.

10 Zdrzódło: http://brewiarz.pl/czytelnia/maj.php3
11 J. Perszón, Króluj nama wiedno, op. cit., s. 22.
12 Zdrzódło: http://www.szkaplerz.pl/wspolnoty/

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 145



Hi sto riô brac twa za czinô sã òd zôkònu za ło żonégò w XI w. na gó rze Kar mel,
chtërnégò nôleż ni ka ma bëlë ri ce rze – ùczãstnicë krzi żowëch wëpra wów. Òni jak no
pier szi w swòji pòzwie – Bra cy ni Ere mi to wie Nôswiãtszi Ma ri ji Pannë z Górë Kar -
mel – przëbrelë mio no Ma ri ji1 3. W pòło wie XII w. ge ne rałã ùpôda jącégò zôkònu
òstôł Szëmón Stock. Jemù w nocë z 15 na 16 lëpiń ca 1251 r. pòkôza sã Mat ka Bòżô
w krãgù anio łów i trzi ma jącë szkaplérz, jak prze ka zy wa ją hi sto riczné pòdôwczi,
pòwie dza ła: „Przëjim nij, sënie, nen szkaplérz, znakã Mòji òpie czi. Chto z nią ùmrze
nie doznô pło mów pie czelnégò ògnia”14. Nie je pòtrzébné wëja sni wac, że zôkón nié
le no nie ùpôdł, ale w krót czim cza su pòwsta ło wie le nowëch zôkònów i pro win cjów.
Sóm szkaplérz stôł sã dzélã kar me li tań sczégò òbleczënkù, wnet ka przëswòjiłë gò so -
bie téż jiné klôsztorë i lëdze swiec czi.

Z no sze nim szkaplérza, zachòwa nim nôleż ny kòżdémù stó no wi czëstoscë
i òdmôwia nim mòdlëtwë bre wia rzo wi abò na zna czo ny przez ksãdza parłãczi sã tak
zwóné apartné sobòtné prawò – przërze cze nié Ma ri ji, że wëba wi zarô w pier szą
sobòtã pò smiercë czło wie ka, co bãdze tak żił. 

Słowò „szkaplérz” wëwòdzy sã z łacëznë òd sło wa sca pu lae (plecë, bar czi)
i òznôczô ôrt òdzéwkù za kri wa jącégò plecë i piersë. Szkaplérz, chtëren w zôkònach
je apart nym dzélã ha bi tu, co le ma ło skłôdô sã z dwùch sztërëkańtnëch sztëczków
brunégò sëkna z naszëti ma wi zerënka ma Mat czi Bòsczi Szkaplérzny i Nôswiãtszégò
Ser ca Pa na Jezësa, złą czonëch ze so bą ble wiąz ką. W 1910 r. pa piéż Pius X zezwòlił
na za stą pie nié szkaplérza szkaplérznym me da likã. Szkaplérz przënôlégô do tak
pòzéwónëch sa kra men ta liów, co òznôczô, że je wi dzew nym i swiãtim znakã za cwier -
dzo nym przez Kòscół15. 

Szkaplérzné Bractwò je ôrtã pòmòcë w roz wi ju pòbòżnoscë przez nôbòżéństwò
do Mat czi Bòsczi. Za pier szi cél mô ùsztôłce nié we wie rzącëch òddónégò Jezëso wi
ser ca na pòdobã Ma ri ji przez ji dze nié szlachã Ji cno tów, òsoblëwie czëstoscë, pòkòrë,
pro stotë i mi łotë blëznégò16.

5. RÔROTË

Rôrotë to Mszô swiãtô òdprôwiónô òb czas ad wen tu dlô ùtcze niô Ma ri ji, chtërnã
symbòlizëje biôłô swiéca z mòdrą ble wiąz ką, ùsta wionô krótkò wôłtôrza. Pòzwa
Mszë swiãti rôrot ny bie rze sã z łacëznë òd sło wów ro ra te cæli de su per ‘spùscëta nie -
bio sa rosã’. Bez ca łi ad went, zgód no z tra di cją, òdprôwióné są w codzéń re no.

Rôrotë ju dôwno temù wpi sałë sã w pòlską tra dicjã. Zdrzó dła pòdôwa ją, że bë-
łë òdprôwióné ju w XIII w. Na rod ny gruńt prze szcze pi ła je bł. Kin ga z Wãgrów. Na
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13 B. Belgraù OCD, Szkaplerza się trzymajmy. Rozważania nowennowe o szkaplerzu karmelitańskim,
Wëd. Karmelitów Bòsëch, Kraków 2009, s. 5–6. 
14 Tamże, s. 7.
15 Źródło: http://www.karmelici.info/grupy-duszpasterskie/bractwo-szkaplerzne
16 Tamże.
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rôrotë chòdzëlë wszëtcë, bez zna cze niô na stón z jaczégò pòchòdzëlë. Z wëdó ny
w 1739 r. ksąż czi ji dze wëczëtac, że za nim rozpòczãłë sã rôrotë, do wôłtôrza bëłë
przënôszóné zapôloné swiéce przez przedstôwców wszëtczich sédmë stó nów, to je:
kró la, pri ma sa, se na to ra, szlachcëca, żôłnérza, kùpca i gbùra. Wrãczi welë je ksãdzu
ze sło wa ma: „Jô jem przërëchto wó ny na Bòżi sąd”. Nen òbrząd miôł przëbôczëwac,
że ad went to téż je wëcze ki wa nié na òsta teczné prziń dze nié Jezësa.17

6. NISZPÒRË

Mój òjc wie le ra zy z sen ti mentã wspòminôł, jak za cza sów swòji mło doscë w nie-
dzélné pòpôłnia chòdzëło sã drëdżi rôz – pier szi na mszą swiãtą – do kòsco ła (4 km
w jednã stronã), żebë ùczest niczëc w niszpòrach.

Niedzélné niszpòrë bëłë (terô le ju w co nie chtërnëch pa ra fiach, za to corôz wiãcy
wie rzącëch bie rze do rãczi Bre wiôrz i samémù abò razã z fa mi lią mòdli sã psal ma -
ma z pòsobnëch dzélów Li tur gii Gòdzënów) òsób nym nôbòżéństwã òdprôwió nym
razã z wie rzą cy ma. Na jãzëk pòlsczi Li tur gia Gòdzënów òsta prze ło żonô przez
Frãcëszka Kar piń sczégò w XVIII w. Bëła òna sprawòwónô we dle przed sobòrowégò
mòdła, co òznôczô, że „skłôda sã z piãc, a nié jak je terô, trzech psal mów, a himn
béł òdspiéwó ny do piérkù pò czëta nim, wnen czas nazéwó nym ka pi tu lum. W òdno -
wio ny pòsobòro wi li tur gii niszpòrë da li bëłë òsób nym nôbòżéństwã, jaczé gro madzëło
wiérnëch na zbiérny mòdlëtwie Kòsco ła”18. 

Niszpòrë, jak no przedòstat ny dzél Li tur gii Gòdzënów „òdprôwiô sã ò wie czór -
nym cza su jak no dzãkczënie nié za przeżëti dzéń. Są òne wspòminkã Òstat ny Wie -
czerzë i krëwa wi òfiarë Jezësa na krzi żu, bez ja ką zjiscëło sã Òdkùpie nié19.

7. NA WIEDZA NIÉ KASZËBSCZICH SANK TU ARIÓW

Òd wie le ju wie ków rozkòscérzô sã tcza, ja ką lëdze òddôwa ją Mat ce Bòżi w môlach
Ji cëdownëch òbja wie niów – w Swió no wie i Swôrze wie. Dzãka apartnémù wëbra -
niémù nëch dwùch ma lin czich kaszëbsczich wsów przez Bòżą Matkã, są òne terô
sze rok znóné. 

Ma rijnô pòbòżnosc je nieòdłącz ną znan ką Kaszëbów, roz cygô sã na jich co dniowé
żëcé i kùlturã (wezmë na to ùroczësto òbchôdóné ma rijné swiãta, kaszëbsczé pòzwë
sztërzech mie są ców, wielné kaplëczczi, nierôz na wet ka wplotłé w ar chi tek turã chëczë,
itp., a do te jesz zakòrze nioné prze swiôdcze nié, że do Bòga to le no z Ma ri ją i bez Ma -
rijã). W òbëdwùch sank tu ariach Mat ka Bòżô je tczonô jak no Kró lewô: w Swôrze wie
rëbôków, a w Swió no wie całëch Kaszëb. Jak no Mat ka „ser deczną òpiekã òbjimô nié
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17 Żródło: http://www.opoka.org.pl/varia/bn/adwent/804.1,Roraty.html
18 Zdrzódło: http://www.wlodawa.paulini.pl/151,Nieszpory
19 Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa ludu bożego. Wydanie skrócone, Pallottinum 1991, s 9.
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le no nad lëdza ma mòrza, ale téż nad że nia łi ma, rodzëna ma i wszëtczi ma wie rzą cy -
ma, co sã do Ni òdnôsza ją. Tak tej ma rijné sank tu aria są òd wie le lat fùnda mentã
pòlskòscë i ka tolëcczi wiarë”20. Jak akùrat no dostrzégô ks. Jón Per szón – znajôrz re -
li gij ny apart noscë re gio nu – „tcza òddôwónô Nôswiãtszi Mat ce je òka zy wónô na wie-
le ôrtów òb czas rokù òbrzãdowégò i w roz ma jitëch przëtrôfkach parłãczącëch sã
z prze łóm ny ma chwi la ma lëdzczégò jist nie niô”21. 

Dlô Kaszëbów òsoblëwim sank tu arium je wej rowskô kal wa riô. Ks. Jón Per szón
dostrzégô, że „òno mia ło stolëmné zna cze nié dlô nôrodnëch i re li gijnëch dze jów nié
le blós Kaszëb, ale całégò Gduń sczégò Pòmòrzégò”22. Lëdze ji dą na „górë”, jak pò
swòjémù nazéwa ją Kal wa riã, bë òdpòkùto wac za grzéchë, wëbła gac brëkòwóné ła -
sczi i wësłużëc so niebò. A ò mùszu, a na wet ka òbrzészkù na wie dze niô kal wa rij -
sczich kaplëczków niech swiôdczi prze ka zy wóné przez lëdo wą tra dicjã pòrze ka dło:
„Chto za żëcégò sta cjów nie òbéńdze, ten pò smiercë pò nich chòdzëc bãdze”23.

Kaszëbi wied no trzi melë sã bliskò Mat czi Zbôwcë, czëjącë sã z jed ny stronë
òsoblëwie przez Niã wëbró ny ma, a z drëdżi pòsłëszny sło wóm Chri stu sa: „Sënie, to
je Mat ka twòja” (J 19,25).

8. KAPLËCZCZI I KRZI ŻE

Wi zra ma zakòscelnëch fòrmów re li gij noscë są gãsto pò Kaszëbach roz sóné kaplëczczi
i krzi że, czãsto mdącé nié le no swiôdka ma wiarë, pòbòżnotë, ale téż òfia ra ma na
prze bła ga nié za lëché ùczin czi czë wòta ma wdzãcznotë za ùbła góné ła sczi.

Na Kaszëbach, tak samò jak w jinëch stro nach Pòlsczi, Ma ri ja je tczonô przë ka -
plëczkach i krzi żach w mie są cach Ji pòswiãconëch: ma ju i ru ja nie. Rëchli òdnôwiô
sã sto jącé przë dro gach swiąt czi, òbzdôbiô wiń ca ma, ble wiąz ka ma i swiéżi ma kwia -
ta ma. Do dzysd nia, òsoblëwie na wsach lëdze spòti ka ją sã przë figùrkach i razã
òdprôwia ją nôbòżéństwò ma jewé czë ró żań cowé.

9. APÒSTOLSTWÒ DO BRI SMIERCË

Stowôra Mat czi Bòsczi Pa trón czi Do bri Smiercë, zwónô Apòstolstwã Do bri Smiercë
je fòrmą zrzesz ny fòrma cji, mòcno sparłãczo ny z tcze nim Mat czi Bòsczi. Do ji roz -
wi ju przëczënił sã Zôkón Ser wi tów, pòwsta łi w XIII wiekù. Dzys dnio wi sztôłt òstôł
za cwier dzo ny przez pa piéża Piu sa X – 22 lëpiń ca 1908 r. Pa piéż òbda rowôł Sto-
wôrã wiel ny ma przëwi le ja ma i òdpùsta ma, a do te nadôł ùni wer salné zna cze nié,
roz cy gającë ji dze ja nié na ca łi Kòscół. W Pòlsce òpiekã nad nią ma ją Mi sjónôrze
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20 ks. W. Cëchòsz, L. Ùrbanowicz-Pluto, Kaszubi i Królowa ich serc: Madonna Sianowska i Swa -
rzewska,[w:] red. A. Romejkò, „Studia Gdańskie”, 2010, t. XXVII, s. 127.

21 S. Majkòwsczi, Sanktuarium Maryjne Królowej Polskiego Morza w Swarzewie, Gdańsk 2003, s. 42.
22 J. Perszón, Na Jastra, op. cit., s. 53.
23 Tamże, s. 54.
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Swiãti Rodzënë z Gór czi Klôsztor ny. Stowôra je òddónô pòd òpiekã Mat ce Bòsczi
òd Sédmë Bòle sców i sw. Jó zefòwi – Wiôldżim Pa tró nóm Do bri Smiercë24.

Smierc, jak no bez spiérny kùńc lëdzczégò żëcégò, na Kaszëbach wied no bëła
pòstrzégónô na ôrt chrzescëjań sczi, rów nak jist nie je przekòna nié, że na do brą smierc,
co òznôczô, że nié le blós let ką, bez dłudżégò mãcze niô sã, ale na de wszëstkò pò
za òpa trze nim sa kra mentã na masz cze niô chòrëch i przëjãcym kòmó nii swiãti, trze -
ba so za służëc, stąd ka dëchòwòsc Apòstol stwa, dôwa jącô zagwësnie nié do bri i swiãti
smiercë sze rok przëjãła sã we strzód Kaszëbów.

10. ÙROCZËSTOSC NÔSWIÃTSZÉGÒ CA ŁA 
I KRWI CHRI STU SA (BÒŻÉ CA ŁO)

Sa ma w so bie ta ùroczëstosc nie je apart ną fòrmą pòbòżnoscë, jak no, że je li tur gicz -
nym swiãtã, òbchôdó nym w ca łim Kòsce le, rów nak z leż notë wie le wiekòwi hi sto rii
lëdowô tra dicjô do ro bi ła swòje ele mentë, stąd téż nót je òsób no je òmó wic. Nôle żi do
swiãtów rësznëch, zanôléga jącëch kòżdo rocz no òd ter mi nu Ja strów. Przëpôdô wied -
no we czwiôrtk pò nie dzelë Przenôswiãtszi Trójcë i òbchôdóné je bez ca łą òktawã.

Pier szi rôz bëło wpro wa dzoné w 1246 r. z przëczënë bł. Ju liannë25, klôsztor nicë
z Cor nil lo nu, chtërna w pri wat nym òbja wie nim òbôczëła skrëwa wio ną hòstiã26.
Wnet ka „pa piéż Ùrban IV bùllą „Trans i tu rus” z 11 zélni ka 1264 rokù”27 ùsta no wił
je swiãtã dlô całégò Kòsco ła, a pòcwier dzy welë je pòstãpny pa piéże28.

Na gruńt pòlsczi swiãto, w lëdo wi tra di cji zwóné Bòżim Całã, wpro wa dzył
w 1320 r. krakòwsczi biskùp Nan ker, rów nak ùroczësté pro ce sje, mdącé terô
òsoblëwie wôżnym dzélã li tur gii, w prak ti ce na stałë pra wie sto lat pó zni29. Ks. Per -
szón przërównëje je do trium falnégò prze mar szu kró la30 i dodôwô, że rów no cza sno
są jesz jed ną „leż no tą do sparłãcze niô prôcë gòspòdôrza z mòdlëtwą” (...), bò „pro -
ce sja ji dze we strzód pó lów, domôctwów i ògro dów”31. 

Na dzéń przed ùroczësto scą w wëzna czonëch pla cach stôwióné są 4 wôłtôrze,
ùstro joné w eùcha ri sticzné symbòle, a ca łą drogã pro ce sji òbsôdzô sã brzo zo wi ma
drzéwka ma. Kòżdi miesz kańc za òbrzeszk ùznôwô ùstro je nié ji zbów i chëczów nié
le no tam, kąd ka ji dze pro cesjô, stąd pra wie wszëtczé òknach òb czas òktawë Bòżégò
Ca ła są przëstro joné – wi dzy sã òbzdobë sztôłtu cze li cha i hòstii, da li gòłąb czi
wskôzëjącé na we spółbëcé Dëcha Swiãtégò, a téż òbrazë przedstôwia jącé swiãtëch,
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24 Zdrzódło: www.parafia.pomorze.pl/apostolstwods.php
25 J. Perszón, Na Jastra, op. cit. s. 60.
26 M. Òllik, Od Adwentu do Adwentu. Doroczne obrzędy i zwyczaje w Borach, Wëd. Region, Gdiniô

2009, s. 65.
27 J. Wierusz-Kòwalsczi, Liturgika, Warszawa 1956, [za:] J. Perszón, Na Jastra, op. cit. s. 60.
28 Tamże.
29 M. Òllik, op. cit., s. 65
30 J. Perszón, Na Jastra, op. cit., s. 60.
31 Tamże, s. 12.
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czasã pa pie ża bł. Ja na Paw ła II, a najczãscy òbrôz Ser ca Jezësowégò, jak no, że czas
òktawë kùńczi sã swiãtã na Jegò tczã.

Z Bòżim Całã sparłãczo ny je zwëk bra niô ze so bą do do do mów brzo zowëch ga -
łąz ków z drzéwiãt, ja czi ma òbstro joné są wôłtôrze (jak no ùswiãconëch bëtno scą
i błogòsła wieństwã Nôjswiãtszégò Sa kra men tu) – przë tim je wôżné, żebë bëłë to
wie tew czi ze wszëtczich sztërzëch wôłtôrzów. Przódë, jak pi sze ks. J. Per szón, bëłë
wstôwióné do ògro dów i na pòla, żebë chro niłë przed złi ma mòca ma i òd gra du32.
Bëłë téż kładłé w sto do łach w zôgrodë, gdze miałë chro nic przed pla gą mëszów33. 

Takô sa ma nadzwëkòwô mòc bëła przëpi sy wónô winôszkóm, plo tłim z ma ce rzón -
czi i pólnëch abò ògródkòwëch drobnëch kwiôtków, swiãco nym na zakùńcze nié
òktawë: „wión czi z òktawë są pòmòcné w ùchro nie nim sã òd ùde rze niégò grzëmòtu,
temù sã je wiészô pòd dakã «pòd ùstrze chą». (...) Òglowò pòswiãconé zelé je ùżi -
wóné jak no lék dlô krowë pò òce le nim (...). Wión czi są téż ùznôwóné jak no òbro na
zbòżégò w sto do le przed mësza ma i ògniã, temù sã je kła dze w zôgrodã przed pierw -
szą przëwio złą z pòla fó rą. (...) Czej chto w rodzënie zachòrze je dôwô mù sã ar batã
ze zelégò ùkrëszonégò z wión ka (...)”34. Ne wszëtczé wie rze nia i zwëczi są na zna czoné
głãbòką re li gij no scą, bò pòkôzëją za wie rze nié w ca łoscë Bòżi pòmòcë i òpie ce.

Do jesz jed ny znan czi ùroczëstoscë czerëją rozwôża nia R Lan dow sczégò, chtëren
wskôzëje, że ji symbòlã je chléb, Bòżi dôr, òd wied no òto czi wó ny òglo wim ùsza no -
wa nim35. Aùtor òpisëje zwëczi sparłãczoné z òdnôsza nim sã do chle ba (nie je wòlno
sã nim zabôwiac, rzu cac, le pic kùlków abò figùrków), kra ja nim (brót béł na czi nó ny
znakã krzi ża i dzãkòwną mòdlëtwą, kra jó ny w cenczé, równé sztëczczi, òstrim nożã,
jed nym pòcy gnie nim, żebë gò nie żôgòwac i nie krëszec) je dze nim chle ba (nie je nót
jesc nieùmëti ma rãka ma czë w czôpce na gło wie) i òbchôda nim sã z òkrëszëna ma
(bëłë spôli wóné abò rzu cóné ptôchóm, bò òkrëszënë wërzu coné na ze miã pajk na
dłu dżi pa jiczënie zanôszôł do nie ba z òskar gą na lëdzy, że nisz czą Bòżé darë,
a rozgòrzo ny Bóg mógł na jich gbùrstwò ze słac lëchi rok)36. Ze rodnégò do domù
móm w pa miãcë wëniosłé òbrôz, że jak kòmù przëpôdkã spôdł sztëk chle ba, tej béł
zarô pòdnôszó ny, ca ło wó ny, a tej zja dłi.

11. NÔBÒŻEŃ STWA CZER WIŃ COWÉ I TCZE NIÉ SER CA
JEZËSOWÉGÒ.

Dlô Kaszëbów, tak samò jak i wszëtczich ka tolëków, mie sąc czer wińc je czasã òso -
blëwi tczë òddôwó ny Jezësowémù Ser cu, w fòrmie tzw. „nôbòżeń stwów czer wiń -
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32 Tamże, s. 62.
33 Tamże.
34 Tamże, s. 62–63.
35 R. Landowsczi, Dawnych obyczajów rok cały. Między wiarą, tradycją i obrzędem, Wëd. Diecezji

Pelplińsczi „Bernardinum”, Pelplëno 2000 s. 126.
36 Tamże, s. 127–128.
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cowëch”. Na zwa wzãła sã òd ùroczëstoscë tczë Ser ca Jezësowégò, w tra di cji Pòlsczi
przëpôda ją cy na pier szi piątk pò zakùńcze nim òktawë Bòżégò Ca ła (prze waż no
przëpôdô na mie sąc czer wińc). Ùroczëstosc òsta ùsta no wionô zgód no z wòlą samégò
Jezësa òbja wio ną sw. Małgòrza ce Ma rii Ala co que, francësczi wi zyt ce z Pa ray -le -
-Mo nial, w dniu 19 czer wiń ca 1675 r. (ja czi przëpôdôł pra wie w òkta wie)37. Fran -
cësczé wi zyt czi jak no pierszé (w 1687 r.) ùdo stałë òd pa piéża Klémen sa XIII zgodã
na òdprôwia nié mszów dlô ùtcze niô Ser ca Jezësowégò, a jak no drëdżé bëło Kró -
lestwò Pòlsczé (w 1765 r.), chtërnémù Kòngre gacjô Òbrzãdów zezwòlëła òdpòwiôda -
jąc na memòriał pòlsczich biskùpów38. Do piérkù w 1856 r. pa piéż Pius IX ùsta no -
wił Swię to Ser ca Pa na Jezësa dlô całégò Kòsco ła39.

Ks. J. St. Pa serb malëje lëte rac czi òpisënk nôbòżeń stwa: „Jezës cëchi i ła gódnégò
ser ca chce nas w tim mie są cu skrëszëc swòją mi ło tą i pòdpòwiôdô za cwar dza łi ma,
òma nio ny ma i zgòrzk nia łi ma, nie wie rzą cy ma ju w żód ną mi łotã: «Mòże òsta ło cë
ser ce?»”40. 

Wôrtnotã i zbawné zna cze nié nôbòżeń stwa pòdsz trich nął pa piéż bł. Jón Pa weł II
w, wie le jesz gwësnô mô to w pa miãcë, prze mó wie nim w El blągù (6 VI 1999 r.) òb
czas piel grzim czi do òjczëznë: „Dziãkùjã Bòżi Òpatrz noscë, że mògã razã z wa ma,
tu bãdą cy ma, od dac tczã i ùwiel bie nié Nôswiãtszémù Ser cu Jezësa, w chtërnym na
nôdoskòna lszi ôrt òbja wi ła sã òjcowskô mi ło ta Bòga. Ceszã sã, że ta pòbòżnô prak -
ti ka, codzénnégò w mie są cu czer wiń cu òdmôwia niô abò spiéwa niô Lëta nii do
Nôswiãtszégò Ser ca Pa na Jezësa, je w Pòlsce tak żëwô i wcyg pòdtrzëmi wónô.”41.

Tcze nié Nôswiãtszégò Ser ca nie je przëpi sóné le no do czer wiń ca. Pòdczas òbja -
wie niów Jezës przekôzôł sw. Małgòrza ce 12 òbiet ni ców dlô tczącëch Jegò Ser ca,
zagwësnia jącë, że ùdze li za to wsze le jaczé ła sczi, zgòdã i mir w jich rodzënach, pò -
cechã w jiscënkach, błogòsła wieństwò dlô wszëtczich pòdji mi znów, nieskùńczoné
mi ło serdzé dlô grzészni ków, zwiãksze nié gòrlëwòtë dlô dëszów òbzëbłëch i wiãkszą
doskòna łotã gòrlëwëch, błogòsła wieństwò dlô chëczi, w ja czich bãdzie za wie szo ny
i tczo ny òbrôz Jegò Ser ca, dlô ksãżi mòc do krësze niô nôbar żi za cwiardłëch ser ców,
a ti ma, co rozgłôszac bãdą nôbòżeń stwo Nôswiãtszégò Ser ca, że jich mio na bãdą
w nim za pi sóné i na wied no òstó ną. Nôbar żi rów nak przemôwiô òstatnô òbiet ni ca,
zwónô téż Wiôlgą, Je zus przërzékô w ni: „w za bòkad nym mi ło ser dzym mòjégò Ser -
ca, wszechmòcnô mòja mi ło ta spra wi, że wszëtcë, chtërny w pierwszé piąt czi przez
dze wiãc mie są cy za régą bãdą przëstãpi welë do kòmùnii, òtrzi ma ją łaskã òsta tecz -
ny pòkùtë i nie umrzą w nie ła sce mòji ani bez sa kra men tów, i że Ser ce mòje stó nie
sã dlô nich bez piecz ną schòwą w gòdzënie smiercë”42.
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37 „Nasza Arka. Miesięcznik Rodzin Katolickich”, Nr 6/2001, s. 3. 
38 Tamże, s. 8.
39 Tamże
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42 Mały Modlitewnik, Wyd. Sw. Krziża, Òpòlé 1971, s. 40–41

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 151



To òstatné przërze cze nié zrodzëło òglowé, przódë przez wie le ra zy z rzą du43,
prak tikòwa nié pòbòżnoscë zwó ny „òdpra wie nim dze wiãc pier szich piąt ków”, co
òznôcza ło przëstą pie nié do sa kra men tu pòkùtë i przëjãcé kòmùnii na mszi sw., w in -
ten cji wsta wie niô sã za grzész ni ka ma i wënôdgro dze niô Nôswiãtszémù Ser cu za
grzéchë i bez czest nie nia. W ternëch cza sach wi dzy sã, że òdpòwie dzal notã za tã prak -
tikã wzął na se Kòscół i w kòżdi pa ra fii pier szokòmùnijné dzecë są òsób no zachãcy -
wóné do bëtnoscë na pier szo piątkòwim nôbòżeń stwie.

12. III ZÔKÓN SWIÃTÉGÒ FRÃCËSZKA – FRÃCËSZKAŃ SCZI
ZÔKÓN SWIEC CZICH

Za ùtwórcã Frãcëszkań sczégò Zôkònu Swiec czich ùznôwó ny je sóm sw. Frãcëszk,
bò chòc nie ùło żił ni żódnëch regùłów ani nie na zna cził òbrzészków, pòdskôcôł lëdzy
do żëcô wskôza ma Ewa nie lii, a jich samëch nazéwôł bra cy na ma i so stra ma òd pòkùtë.

Pierszé spòlëznë w Pòlsce pòja wiłë sã razã ze spro wa dze nim do Wro cła wia frã -
cëszka nów w 1237 r. i chùtkò sã rozkòscérzëłë, przëcy ga jącë do se lëdzy różnëch stó -
nów i za ji ma jącë sã spra wa ma apòstol sczi ma. Czej na sta hi tle rowskô òkùpacjô òstałë
òne roz wią zóné, dzél z nich ùpôdł sóm. Pò II Wa ti kań sczim Sobòrze przëszło òdro -
dze nié, a spòdlim bëła za cwier dzonô przez pa piéża Paw ła VI Regùła Frãcëszkań -
sczégò Zôkònu Swiec czich, jak òdnąd ka miôł sã zwac III Zôkón.

Frãcëszka nie swiec czi za nôwôżniészą dejã ma ją dochôda nié do chrzescëjań sczi
doskòna łoscë na pòdobã sw. Frãcëszka przez roz wij żëcégò sa kra men talnégò.

Regùła apart ny cësk kła dze na apòsto lat: przëkła du, sło wa, dokòny wa niô dze łów
mi ło serdzô, nad to bùdo wa niô bar żi bra ter sczégò i ewa nie licznégò swia ta44. 

W Pòlsce pòwsta ło 16 re gio nów, chtërne, we dle sza co wa niô, zrze sza ją 17 000
nôleż ni ków twòrzącëch bliskò 600 kar nów45.

Gduń sczi re gion, òbji ma ją cy die cezjã gduń ską, pel pliń ską i to ruń ską li czi 37
spòlëznów. 22 séwni ka la toségò rokù òbchôdó ny béł Ju bi leùsz 150-lecégò jist nie niô
spòlëznë III Zôkònu sw. Frãcëszka przë klôszto rze OO. Frãcëszka nów we Wej ro wie,
a rëchli, 4 zélni ka w kòsce le Św. Trójcë w Kòscérznie swiãto wónô bëła 120 roczëzna
jist nie niô III Zôkònu przë ta mecz ny pa ra fii46. 

13. GÒRZCZÉ ŻA LE
Czej nadchôdô czas Wiôldżégò Pòstu Kaszëbi zbiéra ją sã w kòsco łach przed msza -
ma, abò na apartnëch nôbòżéństwach, sparłãczonëch czãsto z kôza nim pa syj nym,
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43 Mòja starka, tak samò jak i wiele lëdzy ze sąsedztwa, pòczi dôwa radã, bez całi rok praktikòwa
pierszé piątczi miesąca, a do te prowadzëła do kòscoła i ùczëła ti prakticzi mie i mòje rodzeństwò.

44 Zdrzódło: http://franciszkanie.pl/news.php?id=2572
45 Zdrzódło:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszka%C5%84ski_Zakon_%C5%9Awieckich#Tercjarze_w_Polsce
46 Zdrzódło: http://www.fzs.franciszkanie.pl/
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żebë spie wac pie snie òpòwiôda jącé ò mãce Pań sczi. We wielnëch môlach na Ka -
szëbach „do dzysd nia żëwi je zwëk schôda niô sã na spiéwa nié w spòlëznie «gòrzczich
ża lów» (...). Tëczi sã to wsów le żącëch da lek òd pa ra fialnégò kòsco ła”47. Pòzwa te -
gò nôbòżéństwa wzãła sã òd pier szich sło wów pie snie „Gòrzczé ża le przëbiwôjta,
na je ser ca prze nikôjta”. „Gòrzczé Ża le” bëłë ùło żoné, drëkã wëdóné i pier szi rôz òdpra -
wioné w 1707 rokù przë sta ra niach, wnen czas dze ja jącégò przë pa ra fial nym kòsce -
le sw. Krzi ża we War sza wie, arcëbrac twa sw. Ro cha, a òsoblëwie pro tek to ra arcëbrac -
twa ks. Waw rziń ca Be ni ka48. Snôżo ta him nów w prostëch sło wach òddôwa jącëch do -
kład no ca łą mãkã i smierc Pa na Jezësa spra wi ła, że dzysô no nôbòżéństwò òdprôwiô
sã we wszëtczich kòsco łach w ca łim kra ju.

14. DRO GA KRZI ŻEWÔ

Òsoblëwi cha rak ter ma ją nôbòżéństwa Dro dżi Krzi że wi, òdprôwió ny w kòsco łach
ka tolëcczich w kòżdi piątk Wiôldżégò Pòstu. Hi sto riô tegò nôbòżéństwa cy gnie sã
ju bez pôrã wie ków, a ji pòcząt czi sy ga ją wie ków strzédnëch. Kòle 800–900 lat temù
zaczãłë sã dokònëwac prze mianë w pòbòżnoscë chrzescëjań sczi nôprzód w Zôpadny
Eùro pie, a pòtemù téż w Pòlsce. Rëchli pra wi ło sã ò pòtãdze Bòga, na wet ka jeżlë
béł Òn przedstôwió ny na krzi żu, to nie béł Bògã cer pią cym le no triumfùją cym. W tim
bëła krëjamnô ùdba – zni kwie nié pògań sczich gùsłów. Pó zni lëdze zaczãlë wcha dac
w ja wer notã Chri stu so wi Òfiarë49. „Zaczãła bëc dostrzégónô na de wszëstkò prôw -
dzëwòta czło wie czeń stwa Chri stu sa (...). W nëch cza sach lëdze zdrzelë na Chri stu -
sa òcza ma prze peł nio ny ma współczëcym i mi ło tą”50. Zna czą cy cësk wëwiarłë téż
krzi żowé wëprawë, chtërne dozwòlëłë na pòzna nié môlów sparłãczonëch z Mãką
Pań ską. Dwie nowòpòwstałé zôkònné wespòlëznë – frãcëszka no wie i do mi ni ka no -
wie, zaczãłë wnen czas òrga ni zo wac tzw. nôbòżéństwa ùpôdków Jezësa. Czej
frãcëszka no wie, w I pòło wie XIV wiekù, òbjãlë swòjim dozérã je ro zolëmsczé sank -
tu aria, roz winãlë nôbòżéństwò „dro gów”, to je Chri stu sowégò przeń dze niô òd pre -
to rium Pi ła ta, gdze béł skôzó ny, jaż na Gòlgòtã, gdze òstôł ùkrzi żo wó ny. Ze złą cze -
niô tëch dwùch nôbòżéństwów pòwstałë sta cje Dro dżi Krzi że wi51.

Lëdze, chtërny piel grzimòwelë do Ze mi Swiãti, czej wrôcelë nazôd, chcelë
w swòjich môlach stwòrzëc zastãpnik Je ro zolëmë. Stąd ka ju òd pòczątkù XV wiekù
w ca łi Eùro pie zaczãłë pòwsta wac bùda cje na pòdobã je ro zolëmsczich, zwóné kal -
wa ria ma. Przë nich bëłë òrga ni zo wóné bùtnowé przedstôwczi mãczi Zbôwcë, na
chtërne przëchôda rzma lëdztwa52.
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47 J. Perszón, Na Jastra, op. cit., s. 11. 
48 Zdrzódło: www.diecezja.waw.pl/zielonka/38
49 Zdrzódło: http://parafiapruszcz.x.pl/drogak/drogak20.html
50 J. Perszón, Na Jastra, op. cit., s. 11.
51 Zdrzódło: http://parafiapruszcz.x.pl/drogak/drogak20.html
52 J. Perszón, Na Jastra, op. cit., s. 11.
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Ter czasnô Dro ga Krzi żewô skłôdô sã ze 14 sta cjów53 i ùsztôłto wa sã w swòjim
szëkù w XVIII wiekù54. 

Na Kaszëbach pòwstałë dwie kal wa rie – zawòłóné „swiãté górë” wej row sczé, ja -
czich za łóż cą béł Jakùb Wej her, w pòdzãce za ùre ta nié żëcégò òb czas wëprawë na
Biôło rus, czej przë òbléga nim òstôł w pòdkòpie zasëpó ny55 – i ò wie le młodszô –
we Wie lu. Ò ti drëdżi T. Lip sczi pi sze: „Nie prze mij ną pa miątkã òsta wił pò se ks. Jó -
zef Szëdzëk, wie lew sczi probòszcz w la tach 1905–1024. Z jegò dëszpa stur sczi starë
pòwsta hewòtnô kal wa riô”56.

15. ÒDPÙSTË

Òdpùstë, bãdącé pa tro nal ny ma swiãta ma kòżdi pa ra fii, òsoblëwie sparłãczoné ze
swiãta ma Mat czi Bòsczi abò òdbi wa jącé sã na wej row sczi kal wa rii, wied no ceszëłë
sã wiôldżim ùwôża nim. Lëdze szlë piech ti, nôczãszczi bòso, pòkònëjącë wie le ki -
lométrów, bë sã mòdlëc na òdpùsto wi sëmie. Przë tim nié le no pòbòżny dzél ùro -
czëstoscë, chòc do zwëskónëch òdpùstów przëkłôdónô bëła wiôlgô wôga, miôł zna -
cze nié. Rów no wôżnô bëła jar marcznô ro ze gracjô to warzëszącô òdpùstóm i leż nosc
do spòtka niô sã z drëcha ma i zna jem ny ma, a nad to pògòszcze niô sã ù rodzënë miesz -
ka ją cy w ti pa ra fii. 

Rów nak pier szim célã ùczest ni cze niô w ùroczësto scach bëło do stą pie nié òdpùstu
za wszëtczé grzéchë.

W de fi ni cji KKK czëtómë: „Òdpùst je da ro wa nim przed Bòga do cze sny karë za
grzéchë, zgła dzoné ju w òdnie se nim do winë. Do stą piwô gò chrzescëjón, pa sow no
ùspòso bio ny i pòd gwësny ma, ùsta lo ny ma zanôleż no sca ma, za pòstrzédni cze nim
Kòsco ła, chtëren jak no szafôrz òdkùpie niô rozdôwô i prawòmòcno przëdze liwô
wënad gro dze nié ze skôrbca zasłëgów Chri stu sa i swiãtëch. (...) Òdpùstë mògą bëc
ùdze li wóné żëją cym abò ùmar łim”57. 

Ce ka wą infòrmacjã òdczëtómë z òpi su przëbëcégò pri ma sa Pòlsczi Szte fa na
Wësziń sczégò do Wej ro wa: „W rokù 1974 Szte fón Kar dinôł Wësziń sczi, Pri mas
Pòlsczi, przëjéżdżô na wej row sczé górë w òdpùsto wą nie dzelã Wniebòwstą pie niégò
Pań sczégò. (...) ze sto tësą ca ma wiérnëch pri mas stôwô na wej row sczi gó rze zba -
wie niô. I do piérkù terô za czinô prze ma wiac do kaszëbsczégò lëdu. W wëgło szo ny
hòmi lii òdniósł sã do sło wów kaszëbsczégò him nu, do de kla ra cji: «Më trzi mómë
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53 Tamże.
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Zbawicielem
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z Bògã». Ti ma sło wa ma tczëwôrtny gòsc béł téż przëwi tó ny przez ks. pra ła ta Ma -
ria na Szczurkòwsczégò, pro wa dzącégò przesłôwną kòscérską kóm pa nijã, chtërna
w tim pra wie rokù swiãto wa swòje trzësta lecé piel grzim stwa do Wej ro wa”58.

16. PÙSTÔ NOC

Wcyg żëwô i prak tikòwónô je na kaszëbsczich wsach tra dicjô „Pùsti nocë” – ôrt
mòdlëtewnégò prze bi wa niô przë ùmar łim w òstat ną noc przed pògrzebã. Ùznôwô
sã, że dôwni „nen òbrząd cy gnął sã bez dwie abò i trzë nocë pò smiercë”59. Za czinô
sã pò ró żań cu, òd dnia smiercë co dzéń òdmôwiónégò wie czór w do do mie ùmarłégò
(abò terô ju corôz czãszczi w kòsce le czë pògrzebòwi kaplëcë). Pò ró żań cu w ża -
łob nym do do mie òstôwô rodzëna i tak zwó ny „spiéwôcë”, to prze waż no są chło pi,
za òpa trzo ny w ksąż czi i mòdlëtew ni czi. Dlô „spiéwôków” szëkùje sã òsób ną jizbã,
pò są sedzkù z ji zbą, w ja czi sto ji trëma z ùmar łim. Tam sôda ją „przë sto łach, abë przez
spiéwa nié pòkùtnëch psal mów, pie sniów ò są dze i nieskùńczo nym Bòżim mi ło ser -
dzym, cze ro wónëch do Ma ri ji i swiãtëch Pań sczich, chwôlëc Bòga i bła gac za ùmar -
łim”60. Ji zba mô skróm ny wëzdrzatk: na sto le sto ji krziż, stôwiô sã téż mi secz czi
z miãto wi ma bóm ka ma, przódë na pôłniowëch Kaszëbach béł jesz kła dłi chléb òbwi -
ti w tôflôczk i różk z to ba ką61. Dzysd nia Pùstô Noc kùńczi sã prze waż no ò dwanôsti
w nocë, rów nak da li, chòc ju nié tak czãsto, prak tikòwóné je pro wa dze nié mòdlëtwów
jaż do samégò re na. Całé nôbòżéństwò pro wa dzoné je we dle przëjãti kòlej noscë.
„Pò òdspiéwa nim trzech pie sniów pro wa dzą cy, to je «spiéwôk», mó wi pôcérz za
ùmarłégò. (...) Ò dwanôsti w nocë òdmôwiô sã Aniół Pań sczi” (...), a nad renã spié -
wóné są Gòdzyn czi dlô ùtcze niô Mat czi Bòsczi62.

Bëcé na Pùsti Nocë je przësłëgą dlô ùmarłégò, je do browòlné i wëpłiwô z mò -
ralnégò òbrzészkù jak nôlepszégò przërëchto wa niô ùmarłégò na zéńdze nié z Bògã,
a w tim ùpro sze niô dlô niegò wiecznégò żëcégò, stąd ka spiéwôkóm sã nie pła cy,
stôwiô sã ji ma rów nak je dze nié: kòle jednôsti wie czór, a pó zni ò trze cy w nocë
rodzëna ùmarłégò dôwô do je dze niô „chléb z masłã, kùch i «słod ką kawã»”63, jak
pi sałë w 1962 r. R. Òstrowskô i I. Tro ja nowskô. Dzysd nia wie cze rze są ò wie le
bòkad niészé. „Ùznôwô sã, że môltëch je stôwió ny przez ùmarłégò”64, temù téż nie
gòdzy sã wëma wiac, bò samémù ùmarłémù bë sã wëmôwia ło.

Trëma z ùmar łim je bez ca łi czas òtemkłô, wkół ni pôlą sã swiécë, a przë trëmie
w mòdlëtew nym zamëszle nim prze biwô nôblëższô rodzëna – je to ôrt pòże gna niô
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58 S. Klein, Ks. Stefan Kardynał Wyszyński na Kalwarii Wejherowskiej. Rok 1953, Wejrowò 1990, s. 3.
59 Bedeker kaszubski, red. R. Òstrowskô, I. Trojanowskô, Wëdôwizna Mòrskô, Gduńsk 1962, s. 349.
60 J. Perszón, Pustô noc, Lublin–Lëzëno 1993, s. 24.
61 B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, Wrocław 1969, s. 209.
62 Tamże.
63 Bedeker kaszubski, op. cit., s. 349.
64 J. Perszón, Na brzegu życia i śmierci, Pelplëno 1999, s. 208.
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z ùmar łim i ùmarłégò ze swòjim rod nym do domã. W chrzescëja ni znie je przekòna -
nié, że „mòdlą cy sã przë ùmar łim, pra wie jakbë pòwtôrzelë pògrzéb Chri stu sa”65.
Pùstô noc, mdącô ôrtã pògrzebòwi wilëji, wëprowôdzónô je z „wiarë we wieczné
żëcé i skùtkòwnotã mòdlëtwë za wsta wien nictwã (...). Nocnô wilëjô je (...) pòchwôt -
nym dëchòwim sta ra nim, re li gij ną dzej no tą i pòkùtnym cwiczënkã”66.

17. ZÔDËSZNY DZÉŃ I PA MIÃC 
Ò ÙMARŁËCH

W pòlsczi tra di cji pòczątk lësto pad ni ka je po swiãco ny ùroczëstoscë Wszëtczich
Swiãtëch (1 XI) i wspòmi na nimù ùmarłëch, òsoblëwie dëszów czi sc cowëch, żda -
jącëch wëba wie niô, to je Wspòmnie niô Wszëtczich Wiérnëch Ùmarłëch, tzw. Zô -
dësznémù Dnio wi (2XI). W dopòwiescë do wëzna czonëch na nen dzéń czëta niów
nalézemë rozwôża nié ò Kòsce le, chtëren „pò ùroczëstim òbchôda nim wspòmnie niô
swòjich dze cy, jaczé ju są szcze stlëwé w nie bie, z za ji sce nim wspòminô wszëtczé
swòje dzecë cze ka jącé w czi scu na najã pòmòc, żebë mògłë wéńc do wiecznégò
szczes cégò. Ta tczëwôrtnô i nôbòżnô prak ti ka wspòmi na niô i mòdle niô sã za ùmarłëch
òsta wpro wa dzonô w kôszto rze we francësczim Clu ny przez òpa ta sw. Òdil lo w 998
rokù”67. W Pòlsce pierszé znan czi ò „ce le bro wa nim Dnia Zôdësznégò pòchòdzą z XII
wiekù”68. Òpi sy wó ny w pùnkce 16 zwëk Pùsti Nocë, dozwôlô sã do znac, że dlô
Kaszëbów spra wa przërëchto wa niô ùmar łych do wiecznégò żëcégò mô ba ro wiôldżé
zna cze nié. Zdrzącë na smãtôrze, smia ło mòże scwierdzëc, że grobë nôblëższich są
òto czi wóné òpie ką, a òni sa mi bezùstan ną mòdli twą. Nôwiãcy rów nak swiôdczi ò tim
dzéń Wszëtczich Swiãtëch i òkta wa, co sã pò nim za czinô. Ju wie le dni przed tim
wie le lëdzy chòdzy na smãtôrze, żebë zro bic pòrząd czi na gro bach i przëstro jic je
kwia ta ma, wión ka ma i zni ta ma. Przódë kòżdô gòspòdëni sa ma ro bi ła tzw. wiń ce
zôdëszkòwé, a jich „kònstruk cją béł grëbò ùplo tłi sło mia ny warkòcz. Na nim bëła
méster no ùti kónô gãstô szëchta strzébrnégò mechù, to je ka ni drzistë, przez lud zwó -
ny zôdësznikã. Wińc béł stro jo ny dan ką i kwia ta ma, we strzód ja czich nôwiãcy bëło
sëchòkwia tów, zwónëch nie smier tel ni ka ma”69. Nad to, jak przekònëje B. Bòrk, ùtrzi -
ma ła sã wia ra w to, „że dëchë dobré i lëché krą cą sã pò ze mi, stra szą żëwëch,
i dopòmi na ją sã ò mòdlëtwã, a w Zôdëszny Dzéń zbiéra ją sã na smãtôrzach”70. Po -
cwier dzy wa ją to òpra co wa nia M. Òllick, J. Per szo na i R. Lan dow sczégò71. Rów nak
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65 Tamże, s. 201.
66 Tamże, s. 210.
67 Mszalik niedzielny, opr. ks. dr Władisłôw Nowak, WWD, Òlsztin 1993 r., s. 1048.
68 J. Perszón, Na brzegu życia..., op. cit. s. 288.
69 R. Landowsczi, Dawnych obyczajów rok cały..., op. cit. s. 190.
70 B. Bòrk, Na Lësôkach, KPZ Part Szemùd, Bòjan 1995, s. 34.
71 M. Òllick scwierdzywô, że ze „tczą ùmarłëch parłãczi sã òdwieczné wierzenié w to, że dëchë

starków przëchôdają ze zaswiatów i òbchôdają wkół domôctwa, a nawetka do nich zachôdają, wleką sã
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nôwôżniészi je re li gijné zna cze nié tegò cza su, wiãcy lëdzy chòdzy na nôbòżeń stwa
do kòsco ła, parłãczącé sã z mòdlëtwa ma za ùmarłëch i przez ca łą òktawã zachôdô
na grobë swòjich bli sczich, z czim łą czi sã òsoblëwi przëwi lej – kòżdim razã mòżna
zwëskac ca łow ny òdpùst dlô jed ny dëszë. We wielnëch do do mach òdmôwiô sã jesz
ró żańc za ùmar łych.

18. PRO CE SJE

Wielné li tur giczné ùroczëstoscë kùńczą sã pòdnio słą pro ce sją, jakô mô służëc
pùblicznémù swiôdcze niémù swòji wiarë, a nad to ùzmësło wie niémù lëdzóm, że
wëznôwa nié wiarë nie za mikô sã bënë kòsco ła, ale wie rzą cy czło wiek mô mùsz ò
tim swiôdczëc swòjim co dnio wim żëcym. Dlô tëch, co za ji ma ją sã gbùrze nim, czims
zwëczaj nym je mòdlëtwa ò dobré plónë i błogòsła wieństwò dlô swòjégò gòspòdar -
stwa. Stąd téż na zymkù, czedë za czi na ją sã wszëtczé robòtë w pòlu, w ùroczëstosc
sw. Mar ka i tzw. dnie krzi żowé, to je dnie przëpôda jącé przed ùroczësto scą Wnie -
bòwstą pie niégò Pań sczégò, „z kòżdégò pa ra fialnégò kòsco ła rëszô bła galnô pro -
cesjô do kaplëczków i krzi żów le żącëch we strzód pòlów i chłop sczich domôctwów.
Sce nar nik ti pro ce sji ùwarënkòwó ny je li tur gicz ny ma prze pi sa ma Kòsco ła, òdmôwiô
sã Lëta niã do Wszëtczich Swiãtëch, spiéwóné są su pli ka cje, a czasã jesz przëgòdné
pie snie. W Lëzënie przed 1939 rokã pro ce sja kòżdégò dnia wëchôda ła do ji ny
kaplëcë (...)72. 
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pò pòlach i łąkach, błądzą na wiesczich drogach”. Dlôte, żebë jima nie pòdpadnąc ani jich nie rozgòrzëc
nie je nót wëlewac bùten wòdë (co bëło òglowé w czasach, czedë na wsë nicht ni miôł doprowadzoné
dodóm wòdë ani kanalizacji), spiewac, gwizdac, tuńcowac i spùszczac psë z lińcucha. [w:] M. Òllick,
Òd Adwentu do Adwentu, op. cit. s. 90. Szlachòwno pisze R. Landowsczi i dodôwô, że lëdze mielë starã,
żebë zemską bëtnosc wanożącym dëchóm „ùlżëc i ùprzëjemnic”, chocbë przez przësëniãcé ławów 
i stółków blëżi piécka, „żebë so mògłë sadnąc i sã ùgrzôc”. Nadczidô jesz, że terô ju niepraktikòwóny je
zwëk wëkłôdaniô môłégò bróta chleb na òknownik, żebë dëchë mògłë sã najesc. [w:] R. Landowsczi,
Dôwnëch òbëczajów rok całi..., op. cit., s. 190–191. (Ten òpis przëwòłuje zarô òbrazë z Dżadów
A. Mickewicza.) Te same zwëczi wëkazywô na spòdlim swòjich badérowaniów ks. J. Perszón. Równak
nade wszëtkò czerëje bôczenié na mòdlëtewny charakter przeżiwaniô pòczątkòwëch dni lëstopadnika 
i całi òktawë, przëbôcziwô ò skłôdónëch kartkach z wëpòminkama za ùmarłëch, mówionégò w rodzënach
różańca w intencji dëszów czisccowëch, zachôdaniô na grobë, żebë zwëskac dlô dëszów ùmarłëch całowné
òdpùszczenié grzéchów. Równak w lëdowi òbrzãdowòscë mòcné je przekònanié ò wespółbëcym w tim
czasu czisccowëch dëszów na zemi, stądka wzãło sã przekònanié, że òne ò dwanôsti w nocë w wigiliã
Dnia Zôdësznégò schôdają sã do môlecznégò kòscoła, gdze przez òstatnégò ùmarłégò ksãdza sprawòwónô
je dlô nich „mszô dëchów”. Òb czas Swiãta Ùmarłëch i całi òktawë nie bëłë ùrządzywóné żódne rozegracje
i zéńdzenia, bë nie bëło òrãdzë do wëchôdaniô z chëczów i nie przeszkôdzaniô wanożącym dëszóm, 
a czej ju to bëło kònieczné, tej nót bëło jic westrzódkã drodżi. Gwizdanié bëło czësto zakôzóné, bò „wë -
wòłiwô pùrtka”. Na stołach i szafał ni mòżna bëło òstawic żódnëch òstrëch nożów czë widelców, żebë
nie przëszkôdzałë ùmarłima (mòja starka nadto cwierdzëła, że nick ni mòżna òstawiac na wiérzchù, bò
w òstawionëch statkach ùmarłi bãdą jedlë i pilë – przëp. włôsny). W nym czasu gòspòdôrze pilowelë sã
òd robòtów na pòlu, bò bëlë dbë, że „zemia sã jaż roji òd dëszów”. [w:] J. Perszón, Na zberkù żëcégò 
i smiercë, op. cit. s. 295–300. 

72 J. Perszón, Na jimiã bòsczé, op. cit., s. 10–11.
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19. TUŃC ÒBRA ZÓW
Ba ro in te resëją cy òpisënk negò zwëkù przedstôwiô ks. J. Per szón. „Do ce kawëch
mò men tów nôle żi sztót òddzãkòwa niô sã piel grzim czi, co dokònëje sã przed wiôldżim
wôłtôrzã. Dzéwczãta, co nie są òbrôz, wëstro joné w kaszëbsczé ruch na, przë zwãkach
grónégò przez òrkestrã na trą bach hej na łu, wëkòny wa ją chùtczé pòrësze nia òbrazã,
wëwi ja jącë nim na sztërë stronë i kòli ba jącë. Te bez ma ła akro ba ticzné cwiczënczi
i kòli ba nia wëmôga ją wiôldżégò pòchwa tu i mòcë, kò czasã òbrôz wôżi wiãcy jak 100
ki la. Sóm ùkłôd negò eks pre syjnégò pòże gna niô z sank tu arium je w kòżdi pa ra fii
kąsk ji ny, a co wôżné, òd pòkòle niów je ùchòwó ny w nie zmie niw nym sztôłce”73.

20. NO WEN NA DO MAT CZI BÒSCZI 
BEZÙSTÓNKÒWI (NIEÙSTA JĄ CY) PÒMÒCË

Na Kaszëbach nie naléze sã kòsco ła, w ja czim bë nie wisôł òbrôz Mat czi Bòżi
Nieùsta ją cy Pòmòcë. W strzodë wie czo ra ma, przódë ba ro wie le, terô ju zna czą co
mni lëdzy74, zbiérô sã przed tim òbrazã, przënôsza jącë swòje bła ga nia, dzãkòwnotë
i pro sze nia75. 

Òddôwónô MBNP tcza je mòcno sparłãczonô z nié za wiôldżim òbrazã, dzysô
wi szą cym w rzim sczim kòsce le re demp to ri stów pòd we zwą sw. Al fónk sa. Pòczątkã
wiôldżi nabòżnotë bëło pò òdkrëcym òbra zu wpro wa dze nié gò do wspòmniónégò
kòsco ła przez pa piéża Piu sa IX (1866 r.) i pra wie zarô kòru no wa nié (1867 r.). 

Do Pòlsczi do carł razã z mi syj nym dze ja nim òjców re demp to ri stów. Pierszô no wen -
na bëła òdpra wionô w Tuchòwie w 1954 r. i chùtkò sã rozkòscérzëła na ca łi krôj76.

21. SPIÉWA NIÉ NÔBÒŻNËCH PIE SNIÓW I ÒDMÔWIA NIÉ
MÒDLËTWË ANIÓŁ PAŃ SCZI

Mògã so ùznôwac za szczescé to, że jem sã ùrodzëła w kaszëbsczi, wie lepòkòle nio -
wi rodzënie z se nior ką star ką (ùr. 1910 r.), chtërna przeżëła dwie swia towé wòjnë,
biédã i ùce miãże nié tëch cza sów, ale wied no bra ła mòc z mòdlëtwë. Stąd ka òd re na pò
do domù roznôszôł sã spiéw, nôprzód ka wi ta ła dzéń pie snią Czedë rené wzéńdą zo rze,
w pôłnié wied no spiéwa ła, czasã òdmôwia ła, mòdlëtwã Aniół Pań sczi, a wie czór
kùńczëła dzéń pie snią Cëchi wie czór ju nadchôdô. Òb dzéń téż spiéwa ła roz ma jité,
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73 J. Perszón, Na Jastra, op. cit., s. 52.
74 Wiele lëdzy na wsë je przeswiôdczonëch, że bëtnosc na nowennie i mszë, jakô bëła zarô pò ni

òdprôwiónô, je òbrzészkã, stądka kòżdi, chto le ni miôł wôżnëch òbòwiązków, chòdzył na strzodowé
nôbòżéństwò (przëp. włôsny).

75 Pò wprowadzenim do nowennë, tzw. Mòdlëtwie rzimsczi, pòsobicą jidą trzë dzéle wezwaniów,
skłôdającëch sã z razã zanôszónëch błaganiów, dzãkòwnotów i proszeniów (przëp. włôsny).

76 Zdrzódło: http://www.redemptor.pl/nowenna.php
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wie lesz trofkòwé pie snie, zna jącë je wszëtczé na pa miãc (spiéwë ji naczëłë sã zanôleż -
no òd cza su li tur gicznégò: òb czas pòstu, bëłë to pa syjné pie snie, w Ad wen ce tëczącé
sã Bòżégò mi ło serdzô dlô swia ta i żda niô na Zbôwcã, a czej nastôwałë Gòdë – kòlãdë).
Ta czi dëch mòdlëtwë pa nowôł wten czas we wielnëch domôctwach na Kaszëbach.

Mòdlëtwa Aniół Pań sczi do dzysô w swią dze Kaszëbów je ùznôwónô za mòd lëtwã
òprzëpôłnio wą. Prze waż no, czej kòscelné zwònë za czi nałë wëbi jac gòdzënã dwanôstą,
(pó zni we wsach da lek le żącëch òd kòsco ła nã fùnkcjã speł niwôł téż sy gnał w pier -
szim pro gra mie pòlsczégò ra dia), tej bëło gôdóné: „Bi ją na Aniół Pań sczi”, co znaczëło,
że w ti chwilë òdkłôdóné bëłë wszëtczé zajãca na czas òdmó wie niô mòdlëtwë78.
Mòdlëtwa ta mô swòjã dłu gą hi sto riã. Ju w XVI wiekù bëła òdmô wiónô w dzys dnio -
wim sztôłce, a do tegò za ji pòbòżné òdmó wie nié przëpi sónëch bëło 15 dni òdpùstu79.
W rokù 1974 pa piéż Pa weł VI ògło sziwô Adhòrtacjã Ma ria lis Cul tus, co òznôczô
Apòsztol ską Adhòrtacjã ò przënôleż nym sztôłto wa nim i roz wi ju tcze niô Nôswiãtszi
Ma ri ji Pannë. Òrãdëje w ni, żebë „pòdtrzi mi wó ny béł zwëk òdmôwia niô ti mòdlëtwë
(Aniół Pań sczi – przëpisk włôsny). (...) Pò tëli wie kach wcyg ji mòc i snôżo ta je takô
sa ma, bò je zło żonô pro sto, a wëprowôdzô sã ze Swiã tégò Pi smio na; hi sto ricz no ji
pòczątk parłãczi sã z bła ga nim ò ùchòwa nié mi ru. Nad to ji li tur giczné òdnie se nié na
swój ôrt ùswiãcywô różné dzéle dnia; a na òstatk czerëje do przëbôcze niô so pas chal -
ny krëjam notë, bò bez pòzna nié Wce le niô Bòżégò Sëna pro symë, cobë «bez Jegò
mãkã i krziż më òstelë do pro wa dzo ny do chwalbë zmartwëchw sta niégò»”80.

* * *
Wëżi òpi sóné przëkładë òdnôsza ją sã do nôczãszczi spòti kónëch fòrmów i ôrtów
pòbòżnoscë na Kaszëbach, w wik szoscë są òne tak pò prôwdze ùni wer salné i przëjãté
nié le no na ze miach Pòlsczi czë Eùropë, ale i całégò swia ta we strzód chrzescëja -
nów. Czë ta czi ma òstó ną, to pòkôżą pòsobné de kadë. Rów nak, w przëtrôfkù wie le
z nich, zdrzącë na sze rzą cą sã w spòlëznie la icy zacjã, a na wet ka ate izacjã, to mòże
sã jiscëc ò jich dalszé trwa nié. Tak samò zresz tą ro ze rwa nié wie lepòkòle nio wi struk -
turë fa mi liów spra wi ło, że dzecë i wnukòwie nie przëswòji wa ją so bie dëchòwòscë
i wielnëch znan ków òka zy wa niô wiarë przez swòje star czi i star ków. Czasã téż ksãża
szu ka jącë nowëch ce kaw szich dlô pa ra fia nów wspól no towëch kar nów, nie ùtrwa li -
wa ją nôbòżéństwów i mòdlëtwów, jak téż przëjãtëch w różnëch stro nach fòrmów re -
li gij ny pòbòżnoscë, co mòże bëc òdczëtóné, że jich czas ju prze mi nął abò, że ni ma -
ją ju terô żódnégò zna cze niô.
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78 Takô bëła tradicjô w mòjim rodzynnym dodomie.
79 Zdrzódło: http://www.voxdomini.com.pl/modlitwy/angelus.html
80 Zdrzódło: http://www.niedziela.pl/artykul.php?id=117851569403002019001001
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1 Wëjątk stanowilë ewangelicczi Słowińcë, chtërnëch gwarë – stanowiącé nordowò-zôpadné òkòlé
kaszëbsczich gwar – wëmarłë kòl pòłowë XX stalata.

KÔZA NIA W KASZËBSCZIM JÃZËKÙ
I JICH RO LA W BÙDO WA NIM APARTNÉGÒ

ÙWÔŻA NIÔ KASZËBIZNË

Ja dwi ga Ze niukòwô
In sti tut Sla wi sti czi PAN, War sza wa

Ò d dôwna pò terôczasné dze je kaszëbsczi jãzëk i ka tolëckô wia ra bëłë – kòl rod -
ny ze mi (zwó ny pò kaszëbskù tatczëzną), zwëkù, tra di cji – przédny ma czin ni -

ka ma twò rzą cy ma ju wer notã Kaszëbów1. Miałë òne symbòlicz ną wôrtnotã. Tej je
wie  dzec, że wzôjny związk nëch dwùch hùma ni sticznëch wôrtno tów dôwôł òbrôz
w kaszëbsczi lëte ra tu rze, rów nak swiec czi jak sa kral ny, a téż w prak ticznëch dze ja -
niach – w kùltu ral ny i jãzëkòwi pòli ti ce – wëpòwiôda jącëch swój pòzdrzatk strzo -
do wisz czów Ka szëbów, béł téż òbiektã nôukòwëch przëzéra niów sã.

Słowò „apartné ùwôża nié” mô ak sjo lo gicz ny cha rak ter, òznôczô ‘wësokô ran ga,
ùwôża nié, gòdnosc’ (czegòs abò kògòs). Òdnôszô sã téż do jãzëka jak no strzód ka
kòmùni ka cji w spòlëznie na przëmiar et nicz ny. Są jãzëczi apartnégò i niéapartnégò
ùwôża niô, a sy tu acjô nie je tu dlô dónégò jãzëka takô sa ma, ale mòże ju zmie nic sã
w cza su. Pòjãcé „jãzëk apartnégò ùwôża niô” òznôczô wëso czi môl w spòlëznie dó -
négò zwëczajnégò jãzëka (et no lek tu), tak samò w òdczëcym kòmùni ka tiw ny spòlëznë,
dlô chtërny je òn “swòjim” jãzëkã, jak téż we dle òbsza co wa niégò „jinëch”, tëch
z bùtna, w tim òfi cjalnëch in sti tu cjów (m. jin. kra jo wi ad mi ni stra cji), ma jącëch cësk
na żëcé kònkret ny jãzëkòwi spòlëznë. Bëcé jãzëkã apartnégò ùwôża niô to wëraznô
wôrtno ta w céchùnkù jakòsco wim dónégò jãzëka. Na apartné ùwôża nié jãzëka mô
cësk jegò sztruk tu ra, m. jin. òbjim nosc sło wiznë, a téż so cjo lin gwi sticz ny czin nik tj.
òbrëmie nié i dzél fùnksnéro wa niô dónégò jãzëka w prak ti ce. Je to ba ro wôżné w dwa -
jãzëkòwëch spòlëznach (abò wie lejãzëkòwëch), tej w warënkach wie twi jãzëków. 
Ò wëso czim sta no wisz czu jãzëka swiôdczi mòżlëwòta twòrze niô jãzëkòwëch kòmùni -
ka tów wësoczégò ôrtu, fòrmùło wa niô wëpòwie dzów nié le no w òbrëmim co dniowégò
żëcô, ale téż w czą dze kòmùni ka cji w in te lek tu al ny sfe rze, m. jin. w ôrce ar ti sticz nym,
re li gij nym, nôùkòwim, tej tzw. pòli wa lencjô. Ba ro wôżné zna cze nié mô jist nie nié
i roz wij pi smie niznë w wëżi dia lek tal ny, znor ma li zo wó ny pòd wzglãdã gra ma ticz -
nym i òrto gra ficz nym, fòrmie dónégò jãzëka.
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Òd XIX sta la ta, czej kaszëbi zna sta ła sã przi biorã nôùkòwëch za jin te re so wa niów
i na skùtk badéro wa niów, jaczé roz wi jałë sã w XX sta la ce i trwa ją do dzysô, wiémë,
że bëła òna przez sta la ta strzodkã kòmùni ka cji ro dzyn ny i môlo wi Kaszëbów, ùżi -
wó nym na sztôłt wiôldżi wieloscë gwa rów. Ta czi stón béł jesz w pòło wie XX sta la -
ta, wie le Kaszëbów gôda ło le no pò kaszëbskù, dzél – przede wszëtczim ti, co nie prze -
szlë przez pòlską szkòłã òb czas II Repùbli czi Pòlsczi abò pò II swia to wi wòjnie –
jeżlë jakòs zna ła pòlsczi, to prãdzy słabò i biérno. Ùżëtkòwnicë kaszëbsczégò jãzëka
(et no lek tu) sto jelë przë nim wiérno i prze ka zy welë gò z pòkòle niégò na pòkòle-
nié nimò ba ro cãżczich bùtnowëch warënków (ekòlo gicznëch) jist nie niô negò jãzëka,
jak np. mòcny ger ma ni za cyj ny cësk w zôbòrach (1772–1918). Nie béł to rów nak jãzëk
apartnégò ùwôża niô, tak samò w òpi nii samëch Kaszëbów, jak téż w òce nie bùt -
nowëch strzo do wisz czów (państwòwëch). Kòmùni ka cji na wëższi ôrt słu żił apartnégò
ùwôża niô (bënômni òd XVI sta la ta) pòlsczi jãzëk, ùżi wó ny na Kaszëbach w Kòsce -
le (kòl łacënë) i w pòùczënie. Kaszëbi zna i pòlaszëzna fùnksjo nal no długò sã dofùlo -
wi wałë, mòże pòwie dzec, że sparłãcził je dôwni stosënk we spół jist nie niégò. W ka -
szëb sczim jãzëkù nie bëło ka zno dzej sczi tra di cji. Òd pòłowë XIX sta la ta pòwstôwa -
ła rozpòczãtô przez Flo ria na Cenôwã kaszëbskô pi smie ni zna, jed nak jegò jãzëk,
nimò pòdji mónëch pró bów nor ma li za cji, przez czi lenôsce dzesãcle ców òstôwôł nie -
jed noôrtny2.

W drëdżi pòło wie XX sta la ta (mni wiãcy w la tach 1960. i 1970.) za jist nia ło zja -
wisz cze wëco pi wa niô sã kaszëbiznë z ùzu su na rzecz przewëższi wa jącégò pòlsczégò
jãzëka, znan ką tegò bëło dżi niãcé midzëpòkòle niowégò przesélu kaszëbsczégò jãzëka.

Gdzes na prze łó ma nim lat 1970. i 1980. pòja wi ła sã procëmnô dąż nosc, jãzëk nen
pòma le za czął sã òdra dzac. Je to zôwdzãka kaszëbsczi in te li gen cji, chtërna pòdji ma -
ła sã i kònse kwent no pro wa dzy wied no dze ja nia dlô re ta niô i zlep szi wa niégò mdącégò
w nie bez piekù jãzëka. Wôżną rolã òde grałë tu òrga ni za cje i in sti tu cje taczé, jak
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrze sze nié (KPZ), za ło żo ny pó zni (w 1997 r.) Kaszëbsczi
In  sti tut we Gduńskù, Gdùńsczi Ùni wer sy tet, mùzea i jiné òstrzód czi kùlturë a téż
òswia towé strzo do wisz cza. Tak samò Kòscół – do kład no: Gduńskô Die cezjô, czej
bëła cze ro wónô przez òtemkłégò na sprawë Kaszëbów ab pa Ta deùsza Gòcłow sczégò,
a téż Pel plińskô òbrëmim sa crum. Wiôldżé zna cze nié dlô pòdwëższe niô apartnégò
ùwôża niô mszów abò za pòstrzédnictwã me diów – Pa pie ża Pòlôcha pòdskôca jącégò
Kaszëbów do zachòwa niô ta czich, pòsôdónëch przez nich wôrtno tów, jak domôcy
kaszëbsczi jãzëk, kùltu ra, tra dicjô i ju wer no ta.
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2 Kaszëbsczé jãzëkòwé zabëtczi, tj. pòwstałé na Pòmòrzim religijné tekstë pisóné w pòlsczim jãzëkù,
ale zawiérającé wërazno céchë kaszëbsczich gwarów, są mòcno wczasniészé, jistnieją òd XVI stalata. 
Ò historii kaszëbsczi pismieniznë òb. m.jin. H. Popowska-Taborska, Zabytki piśmiennictwa kaszubskiego,
[w:] Kaszubszczyzna. Kaszëbizna, 2001, red. E. Breza, Opole, UOp (w serii: Najnowsze dzieje języków
słowiańskich, red. S. Gajda), s. 71–80; J. Treder, Kaszubszczyzna literacka (Cechy, fazy i tendencje
rozwojowe), [w:] tamże, s. 203–223; Treder 2005; Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. 
J. Treder, Gdańsk 2002, wyd. 2. poprawione i poszerzone 2006.
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Ba ro wôżną znan ką òdrôdza niô sã kaszëbsczégò jãzëka sta ło sã twòrze nié w nim
re li gijnëch tek stów, gôdónëch i pi sónëch. Zaczãło sã to w la tach 1980. òd spòsobnégò
gło sze niô leż no scowëch kôza niów (hòmi liów) przez nie jednëch ksãżi Kaszëbów.
Pier szim (czë jed nym z pier szich) ka zno dze ją béł ks. Ma rión Miotk (ùro dzo ny w 1957
r.). Kôza nia to krok na ste gnie do zgôdza niégò sã przez re gio nal ną kòscel ną władzã
(òb. da li) na wpro wa dze nié li tur gii sło wa w kaszëbsczim jãzëkù w nie chtërnëch kòsco -
łach na Pòmòrzim, a przez to pòwsta niô nowégò i nadzwëczajnégò zja wisz cza
w kaszëbsczi i pòlsczi kùltu rze. Wnet ka w tim sa mim cza su pòdji móné bëłë robòtë
nad prze kładã Bi blii na kaszëbsczi jãzëk. W la tach 1992 i 1993 ùkôzałë sã dwa jiné
do lmaczënczi Nowégò Te sta men tu (z nie bi blijnëch jãzëków), je den z nich (z 1993 r.)
pòprze dzo ny wëda nim w la tach 1980. bro szurë z frag mentã prze kła du Ewa nie lii sw.
Ma teùsza. Pòd kùńc XX sta la ta i na zôczątkù XXI sta la ta pòstãpno pùblikòwóné bëłë
jinszé tekstë sa kralné, slédné tłó ma cze nié Bi blii (z grecczégò jãzëka) wëszło drëkã
w 2010 rokù. (Òb. bi blio gra fiã kaszëbsczich kôza niów i do lmaczënków Bi blii pòdó -
ną na kùńcu negò ar ti kla).

Chcemë sã zatrzëmac przë kôza niach. Ten tip jãzëkòwégò kòmùni ka tu, cze ro -
wónégò przez nadôwcã, tj. ka pła na, do òdbiérców, tj. wié rnëch, ze szłëch òb czas li -
tur gicznégò òbrządkù i twòrzącëch z ka zno dze ją wëzna nio wą spòlëznã, mô z nôtërë
gatënkù piérwòszno pòstac gãbną. Kaszëbsczé kôza nia, ò chtërnëch tu bãdze gôdka,
òstałë na szczescé w ja czims dzélu spi sóné i òpùblikòwóné, we dle czegò ne tekstë
nie òstałë zni kwioné, jich ùgwësnie nié w drëkù pòzwòlëło do nich sã co pac, mògłë
téż sã stac przed miotã nôùkòwi ana lizë. 

W 1991 r. sta ra nim Kaszëbskò–Pòmòrsczégò Zrze sze niô ùkôzôł sã nie wiôldżi
(75 star nów), tó mik aùtor stwa pòchôda jącégò ze strzédnëch Kaszëb ks. Ma ria na
Miot ka pt. Swię tim tu rę star ków. Zbiérk leż no scowëch kôza niów („Świę tym szla kiem
przod ków. Zbiór ka zań oko licz no ścio wych”), przërëchto wó ny do drëkù przez jãzë -
kòznôwców Jerzégò Trédra i Ju stinã Tréder (pó zniészą Pòmiérską), chtërna zaòpa -
trzëła gò w „Pòsłów”. Za wiérô òn 25 kôza niów wëgło szonëch w la tach 1986–1989.
Na skrómnô pòd wzglãdã tipògra ficz nym ksą żecz ka3 je ba ro wôżnô z per spek tiwë
re li gii, jãzëka, kùlturë i ju wer notë Kaszëbów. We „Wstãpie” ks. Miotk, przedstôwia -
jącë rolã gło sze niégò kôza niów w naùcza nim wiarë, mô pi sóné midzë jin szi ma:
Z Òbja wie niégò Bòsczi prôwdë wëpłiwô téż całé bògactwò kùlturë i dëcho wi ka -
szëbsczi spôdkòwiznë, w chtërny żëjemë i za chtërną jesmë i mdzemë przed Bògã
wied no ‘za wsze’ òdpòwie dzal ny (s. 6). Je to ba ro mòcno pòdczorch niãté òdnie se nié
kaszëbsczich wôrtno tów et nicznëch do sa crum. W „Pòsło wiu” mómë czëtóné, że pò
òdpra wie nim w la tach òsmëdze sątëch (XX sta la ta) w wielnëch, wëmie nionëch
z pòzwë, wsach i mia stach tzw. kaszëbsczich mszów [fak ticz no z li tur gią miészó ną:
pòlską i kaszëbską – J. Z.] ks. Miotk „jest już w peł ni prze ko na ny, że wy ko rzy sta nie
ję zy ka ka szub skie go w li tur gii ko ściel nej upew nia Ka szu bów co do war to ści ich 

162 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

3 Bëła wëszłô w cãżczim gòspòdarczo czasu, krótkò pò przełómanim ùstawù w Pòlsce. 
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ro dzi mej mo wy” a téż że ne msze „cie szą się […] du żą po pu lar no ścią nie tyl ko wśród
rdzen nej lud no ści ka szub skiej” (s. 73).

Czi le lat pó zni (w 1996 r.) òstałë òpùblikòwóné kôza nia jinégò ksãdza Kaszëbë,
Ja na Walkùsza. W jegò ksąż ce Sztrą dę sło wa („Brze giem sło wa”), ma ją cy lëte rac -
czi cha rak ter, na la zło sã czi le leż no scowëch kôza niów, zwią zónëch z òdbi wa ją cym
sã rok rocz no kònkùrsã „Rodnô Mòwa”, na pi sónëch w kaszëbsczim jãzëkù4. I nen
ùsôdzca kòle rozszérzwia niégò trans cen dentnëch wôrtno tów pro pagòwôł kaszëbskòsc
(kaszëbiznã), òsoblëwie jãzëk, przekòny wa jącë do starë „o na szą mo wę” ùżił bëlny
me tafòrë ò re li gij nym nacéchòwa nim: …bò òna, prôwdzëwie kaszëbskô mòwa, to
nôswiãtszi wôłtôrz ‘oł tarz’. (s. 37). Na òbòwiązk Kaszëbów we dle tegò, co „swo je”,
kaszëbsczé, ka zno dze ja dôł bôczënk m. jin. w ta czich – téż za wiéra jącëch me tafòrã
– zda niach:

– …je jesz ‘jesz cze’ jinô sta ni ca ‘sztan dar’, chtërnę dôł nóm sóm Bóg; to je sta -
ni ca naj mowë i tę téż trze ba niesc wësok, bo to je bo sczi znak na szi ju wer notë
‘toż sa mo ści’, sztôłt naj de je ‘idei’ i prôwdë o nas. Nicht rozëmny […] nie mdze
‘bę dzie’ deptôł wôłtôrza naj prze szłotë dlô lepszégò wi tra ‘ju tra’, bò ta cziégò ni
ma. […] A wie rzę, ba ro wie rzę, że Kaszëbi jesz są rozëmni. (Wal kusz, s. 62–63)5. 

Òba ji ka zno dze jo wie ekspònëją kaszëbsczé wôrtnotë et niczné przëwòłu jącë aùto -
ri tet Bòga (re li gii). Przez ta ką sa kra li zacjã rod ny mòwë i kùlturë Kaszëbów przëczëni -
wa ją sã do zwik sze niô apartnégò ùwôża niégò jich jãzëka a téż jich spòlëznë. (Ò kôza -
niach òbëdwùch ùsôdzców sze rzi miałë pi sóné Ze niukòwô i Pòmiérskô, òb. Bi blio -
gra fiô na kùńcu negò ar ti kla.) 

Ksądz Ma rión Miotk w czi lenôsce lat pò nadpòmkłim tó mikù òpùblikòwôł
(w 2008 r.) drëdżi zbiérk swòjich hòmi liów, dosc òbsyż ną ksążkã (368 star nów) za -
ti tlo wó ną Séw Bòżégò Sło wa na ni wie kaszëbsczich serc, wëdó ną przez Kaszëbsczi
In sti tut. Skłôdô sã òna z dwùch dzélów: pier szi sta no wi òddrëk – w ùno wio nym
kaszëbsczim pisënkù – kôza niów òpùblikòwónëch w 1991 r., drëdżi (dzéle II, III,
IV), za ti tlo wó ny Kaszëbi wiérny Chri stu so wi i Jegò nôùce, òbjimô kôza nia wëgło -
szoné w la tach 1990–2007, w roz ma jitëch kaszëbsczich môlach i w òb czas piel -
grzim ków Kaszëbów do Rzimù i Ze mi Swiãti, a téż òb czas mszów we Wiôldżi Wsë
trans mi to wónëch przez Ra dio Kaszëbë. Ksąż ka w re dak cjo wim òbro bie nim pro fe -
so ra Jerzégò Trédra, z „Przedmòwą” (w pòlsczim jãzëkù) pel pliń sczégò biskùpa Ja -
na Ber nar da Szla dżi, za wiérô téż òbsyż ny pòsłów (s. 351–363) pió ra Ju stinë
Pòmiérsczi „O ka szub sko ści w ka za niach ks. Ma ria na Miot ka”. Je to wôrtny ar ti czel
nôùkòwi, w chtërnym aùtor ka przed sta wi ła zna cze nié za wiartëch w to mie kôza niów,
jich ak sjo lo gicz ny cha rak ter i ùżëté w nich jãzëkòwé strzód czi pra wie niô.
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4 Òrtografiã w ti ksążce zwerifikòwôł J. Tréder.
5 Tu i dali graficzné wëapartnienia (pògrëbiony drëk, spacja) mòje – J.Z.
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Kôza nia ùjãté w òmó wionëch wëżi to mach, w pier szi rédze kôza nia ks. Miot ka,
bëłë te matã mòjich badéro wa niów, jich wëni czi jô przed sta wi ła w pôrã pùbli ka cjach.
Òdséłóm do nich dlô ùdo sta niô szerszégò òbra zu – m. jin. przez pòzna nié za wiartëch
tam cy ta tów z kôza niów – tegò, ò czim móm pi sóné w tim ar ti klu. Mie cze ka wi ła takô
spra wa, jak sã mô związk sa crum, to je tek stu i szëkù hòmi liów, mdącëch prze -
pòwiôda nim Bòżégò Sło wa, z tim ele mentã sferë pro fa num, ja czim są et niczné sprawë,
w tim przëpôdkù gôda nié przez ka pła na (pò kaszëbskù!) nié le no ò tim, co je bez -
pòstrzédno zwią zóné z Ewa nie lią, ale téż da nié apartnégò bôcze niô – tak samò za
pòmòcą argùmen tów, jak i pòkôza niégò emòcjów – na to, co do tëczi Kaszëbów, na
pòdczorch niãcé wôrtno tów jich kùlturë i jãzëka. Za ji małë mie rów nak pro blemë re -
to ri czi tëch tek stów ka zno dzej sczich, jô mia ana li zo wóné jãzëkòwé strzód czi nadôwa -
niô wôrtno tów i bùdo wó ny w òpar cym ò nie starë przekòny wa niégò, a téż spòsobë
wërôża niô wza jemnégò stosënkù, ja czi w tim apart nym ak ce kòmùni ka cji òb czas
zéńdze niégò ò li tur gicz nym cha rak te rze zachòdzy midzë nadôwcą tek stu (ka zno dze -
ją) a jegò òdbiércą (zbiérã wiérnëch).

We Wpro wa dze nim do tomù Séw Bòżégò Sło wa na ni wie kaszëbsczich serc
i wstãpach do apartnëch dzélów ti ksąż czi ks. Miotk pòdôł wôżné infòrma cje do të -
czącé célów li tur gii sło wa w kaszëbsczim jãzëkù i ji hi sto rii. Czëtómë tam, że jak no
ka zno dze ja kòl przédny mi sji gło sze niégò Bòżégò Sło wa pòsta wił so bie (w la -
tach 1980.) za da nié dze ja niégò na rzecz òdro dze niégò kaszëbskòscë przez wskazy -
wa nié Kaszëbóm – w jich rod nym, w nëch cza sach przez jaczés strzo do wisz cza nie -
zga ró nym, jãzëkù – wôrtnotë i bòka dosc jich do stó ny w spòso bie pò przód kach
kùlturë, bùdze nié pòczëcégò kaszëbsczi ju wer notë i òdpòwie dzal noscë „za skôrb
mòwë tat ków, chtërnã òd Bòga do stelë” (s. 11). Cha rak te ri sticz ną céchą hòmi liów ks.
Miot ka, òsoblëwie tëch z wczasnégò czą du, je wërôża nié dëbel to wi pòspól notë bëtni -
ków kaszëbsczi mszë. Kòle przënôleż ny li tur gicznémù zéńdze niu re li gij ny pòspól -
notë (tuwò wiarë ka tolëcczi) pòdczor chi wónô je et nicz no -kùltu rowô i jãzëkòwô
spòlëzna, to je spòlëzna pòłą czonô céchą kaszëbskòscë, z chtërną to spòlëzną ka zno -
dze ja sã iden ti fikùje, np. w ad re sa tiwnëch fòrmùłach: Bra cy ni i Sostrë, Kaszëbi!;
Drësze ‘dru ho wie’ Kaszëbi!; [do stu denc czi sto warë „Po mo ra nia”:] Drësze Kaszëbi!
Młodô In te li gen cjo, Nôdze jo dlô kaszëbiznë! (Wigòda, 14.12.1996, s. 102)6.

Céchą kôza niô jak no gatënkù mòwë je in ten sywné wëzwëski wa nié przekòny wa -
ją cy fùnkcji jãzëka, ji przewôga nad fùnkcją infòrma cyj ną, kò chòdzy ò naùcza nié
wiérnëch, na kłó nia nié jich do przëjãcégò bédo wónëch pòsta wów, zachãcy wa nié do 
ro bie niégò do bra, a téż przestrzéga nié przed złim (co le ma ło wskôzó nym, kònkret -
nym). Dlô òsy gniãcô ùmëszlonégò skutkù, nadôwca mùszi tak kònstruòwac tekst, że -
bë weńc ze słëchiń ca ma w do bri kòntakt, zwënégòwac jich żëcznotã. Ùsôdzca òbgô -
dónëch hòmi liów ro bi to ùżi wa jącë roz ma jitëch, sto so wónëch w pòroz miéwa nim sã
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6 Pò dłëgszich cytatach pòdôwóm za òriginałã môl i datã wëgłoszeniô dónégò kôzania a téż numer
starnë   (z tomù Séw Bòżégò Słowa…), z chtërny cytat pòchòdzy.
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z kaszëbską spòlëzną et nicz ną – z ùwzglãdnie nim kri te rium cza su i môla – sti li -
sticznëch za bie gów, m. jin. ad re sa tiwnëch fòrmùłów (np. Mi łi Bògù Kaszëbsczi Lë -
du!; òb. téż cy tatë wëżi), czë przez zwrôca nié sã do słëchiń ców przë pòmòcë ùpòw -
szech nio ny w Pòlsce w pòsobòro wim ka zno dzej stwie spòlëzno wi – parłãczą cy ka -
pła na i słëchiń ców – òsobòwi fòrmë sprowôdza ją cy sã do MË (za miast dôwniészégò,
roz dze la jącégò ka pła na i wiérnëch, WA7), np. 

– Drësze Kaszëbi! Bùszny ‘dum ni’ jesmë i da li mdzemë ‘bę dzie my’ z tegò, z czegò
wërôstómë! Żëczmë so ‘życz my so bie’, żebë jesmë swiãtim turã star ków ‘dro gą
przod ków’ wied no ‘za wsze’ szlë! Tegò  s ó m  P ó n  B ó g  òd naj ‘nas’  ò c z e-
k i w ô. (Lãbòrg, 1.02.1988, s. 27). 

W kôza niach ks. Miot ka z lat 1980., czej we dle re gre su kaszëbiznë bëłë pòdji -
móné retënkòwé dze ja nia, przekòny wa nié je czãsto ùżi wóné dlô wskôzy wa niô tra -
di cyjnëch wôrtno tów tegò, co kaszëbsczé, dlô nawòłi wa niô Kaszëbów – m. jin. za
pòmòcą taczégò strzód ka sti li sticznégò, jak wezwë – do dba łotë ò kaszëbskòsc,
òsoblëwie kùlturã i jãzëk. Nã bëtnosc w tek sce sa kral nym et nicz ny sprawë niech
pòkôzy wa ją pòniższé cy tatë:

– A lëdze ti ze mi, co sã Kaszëba ma zwią, w kaszëbi znie niech szu ka ją swòji
przëszłoscë. Niech wiń dą z kaszëbi zną bùten ‘na ze wnątrz’, bùszni ‘dum ni’
pòczną z nią bëc. W ni je całé piãkno, w ni je naj ser ce, w ni je to bògactwò, co
wënôszô Kaszëbë nad jinszé re giónë Pòlsczi. Niech mòwa òjców mdze ‘bę dzie’
dlô naj drogszô nad żëcé. Niech mòwa òjców mdze żëwô i niech jã ùczëją ‘usły -
szą’ pòkòle nia, co prziń dą pò nas. (So minë, 2.08.1987; s. 22)

– [Do mło dych z klu bu „Po mo ra nia”:] Ni miéjta strachù, pòdjimôjta chãtno to
wszëtkò, co mòże ro ze sła wic kaszëbiznã. […] Tak na ma pòdpòwiôdô kaszëbsczi
dëch, tak czëje kaszëbsczé ser ce. Czej tak mdzemë ro bilë, tej to nas bar żi zbli żi
do Bòga. (Wigòda, 13.12.1986; s. 14).

Czãsté pòwtôrza nié wëra zu kaszëbsczi (i pòkrewnëch), gôda nié ò kaszëbi znie
w kòntek sce pòzy tiwnëch wôrtno tów (np. piãkno, bòka dosc), łą cze nié ji z me tafòricz -
nym sercã i dëchã (w zna cze nim bëtno wi mòcë), z pòczëcym bùchë (znankòwnik
bùszny) i z nôwëższą wôrtno tą, z Bògã – m. jin. przez wskôzy wa nié, że dze ja nia
na rzecz kaszëbiznë zbli ża ją do niegò – wszëtkò to są przekòny wa jącé strzód czi
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7 Zapisóny tu wiôldżima lëtrama zamionowé fòrmë to symbòle reprezentëjącé rozmajité gramaticzné
fòrmë zamionów òsobòwëch (jak pòlsczé: my, nas, nam itd.; wy, was, wam…) i dosebné zamiono (jak
pòl., nasz, naszego…, wasz, waszego…) a téż przënôleżné òsobòwé fòrmë czasników (jak pòl. robimy,
robicie itp. ).
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ma jącé pòdwëższëc apartné ùwôża nié kaszëbiznë. Jegò bùda cji słu żi téż wskôzy wa -
nié ni sczégò wnen czas òbzéra niégò rod ny kùlturë Kaszëbów i jich jãzëka sparłãczoné
z lëchim òce nia nim przez ka zno dzejã ti pòstawë. Ùkôzywô to pòniż szi wëjimk,
w chtërnym ùsôdzca zwënégòwôł taczé przekòny wa jącé strzód czi, jak procëmné
zestôwczi (złé doznôwóné abò ro bioné we dle do bra, ja czim są et niczné wôrtnotë)
a téż wezwë:

– …rodnô kùltu ra, co sa ma w se je wôrto scą, bi wa ła òsmiészónô. W wie le
kaszëbsczich rodzënach stôré zwëcza je, ja czich ùczëlë tatkòwie, szłë przez to
w zabëcé ‘za po mnie nie’. Skarbã je to, z czegò wërôstómë, całé bògactwò, jaczé
skłôdô sã na kaszëbską kùlturã […] ale przed wszëtczim ji dze wiérnosc Bògù,
wie rze òjców, trzi ma nié z Kòscołã, […]; i da lej: Drëszë Kaszëbi! Za mòcno më
dalë wëkòszla wic swòjã pòstawã tim, co nowé, a przez to, […] pòdcãlë më te
kòrze nie, co de cydëją ò naj nôro do wi toż samòscë. Bãdzta wiérny temù, co prze -
trwa ło wie czi.  N i e c h  m ò w a ò j c ó w m d z e d a l i ż ë w ô! (Le -
sniewò, 8.11.1987, s. 25).

(Ò przekòny wa nim w hòmi liach ks. Miot ka òb. téż Pòmiérskô 2007, 2008.)
Na prze łó mie XX i XXI sta la ta wskùtk ak tiw ny pòli ti czi jãzëkòwi i kùltu ro wi

Kaszëbów (pro wa dzo ny przez KPZ, Kaszëbsczi In sti tut i jiné kar na) nad twòrze nim
i zlep szi wa nim kaszëbsczégò jãzëka lëte racczégò (stan dar dowégò) i jegò ùpòwszech -
nia nim, spòlëznowô sy tu acjô kaszëbiznë pò përznie sta ła sã lepszô. W wëgłôszónëch
w tim cza su kôza niach ks. Miot ka, za wiartëch w drëdżim dzélu tomù Séw Bòżégò
Sło wa…, przëwòłi wa nia kaszëbskòscë i wezwë ò ji zachòwa nié są rzôdszé i nié tak
roz paczlëwé, jak w kôza niach z lat 1980., ale téż sã pòjôwia ją, np.

– Do wiarë òjców dochôdô jesz bògactwò dëchòwi kùlturë. Roz mi łow nié
w kaszëbi znie. Na ti ni wie môsz, Bra ce i So stro, téż czegòs dobrégò dokònac. Żebë
ni czegò ze zwëków ‘zwy cza jów’ òjców nie za tracëc, wiãcy – trze ba je wzb gacëc
so bą, ca łim swòjim żëcym. Mòwa òjców je swiãtô. Pón Bóg cë ‘to bie’ ją dôł,
niech mdze żëwò. Drëchù! Môsz bëc swiôdkã Jezësa Chri stu sa, Jegò apòstołã,
apòstołã Kòsco ła i kaszëbsczich spraw. Môsz bëc bëlnym ‘po rząd nym, pra wym’
Kaszëbą. (Lãbòrg, 25.07.1998, s. 161).

Ksądz Miotk da li gło sy kôza nia w jãzëkù kaszëbsczim. W wëdó nym przez KPZ
w 2012 r. bëlnym albùmie aùtor stwa Ar ka diu sza Gòliń sczégò i ks. Ma ria na Miot ka
Ka szu bi w bi blij nej kra inie. Po dzie się ciu la tach w Pa ter No ster, chtëren ùwiecz -
niwô piel grzimkã Kaszëbów do Swiãti Ze mi i Jor da nii w 2010 r., ùmôlnioné je pôrã
piel grzimkòwëch kôza niów wëgło szonëch przez tegò ka pła na. Są tam téż gwësné
kaszëbsczé ak centë. Tą ra zą są to dzãkòwné sło wa, m. jin. za nowé tłó ma cze nié 
(ò. Sykòrë) sztërzech Ewa nie liów na kaszëbsczi, sło wa pòdczor chi wa jącé òsy gniãca
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Kaszëbów w dze ja niach na rzecz jich jãzëka i kùlturë. W hòmi lii za ti tlo wó ny Wôrtno -
ta mòdlëtwë wëgło szo ny w Je ro zo li mie na Gó rze Òliw ny, gdze w kòsce le Pa ter No -
ster 22 séwni ka 2000 r. Kaszëbi wmùro welë tôflã z tekstã „Oj cze nasz” w jãzëkù ka -
szëbsczim, czëtómë m. jin. taczé sło wa:

Stôwómë dzys przed tôflą z mòdlëtwą Òjcze nasz pò kaszëbskù, bë złożëc Bògù
pòdzãkã, że przez te 10 lat, òd 22 séwni ka rokù wiôldżégò ju bi leùszu, jãzëk
kaszëbsczi òstôł ùwiecz nio ny strzód tëli jãzëków swia ta. Bëła to wiôlgô no bi li -
tacjô najégò jãzëka. […] tu w Je ro zolëmie przëpòminô przed swiatã ò tim, co
nôblëższé ser cu, ò mòwie star ków. (s. 64).

* * *
Gło sze nié (òd pòłowë lat 1980.) kôza niów w jãzëkù kaszëbsczim bëło wôżnym krokã
na ste gnie do wpro wa dze niô za zgòdą kòscel ny władzë li tur gii sło wa w tim jãzëkù
do swiãtëch mszów w nie chtërnëch kòsco łach na Kaszëbach, a téż mszów òdprô -
wiónëch dlô Kaszëbów z leż noscë roz ma jitëch ùroczëznów (na przëmiôr Zjaz dów
Kaszëbów), czë òb czas jich tra di cyjnëch piel grzim ków. Z czasã do pro wadzëło to
do ùpòwszech nie niô (òd 2006 r.) kaszëbsczich tek stów li tur gicznëch przez aùdio wi -
zu alné me dia (ra dio i te le wizjã), co pòwikszëło kar no òdbiérców. Li tur giô sło wa
w kaszëbsczim jãzëkù – chòc na zôczątkù nié przez wszëtczé strzo do wisz cza òsta -
ła przëjãtô ze zroz mie nim (bò: „Czy moż na roz ma wiać z Bo giem ję zy kiem pro stym,
do mo wym?”)8 – jist nie je ju wiãcy jak 20 lat. Do sta ła pòpiarcé aùto ri te tu Kòsco ła,
czegò jaw ną znan ką bëło wëda nié w 1993 r. przez ab pa Ta deùsza Gòcłow sczégò
dokùmen tu „Wska za nia Dusz pa ster skie w spra wie obec no ści ję zy ka ka szub skie go
w li tur gii i ży ciu ar chi die ce zji gdań skiej”9. Bëło to nôpierszé zji na cze nié w sta tu su
kaszëbsczégò jãzëka, fùnkcjo no wa nié w òbrëmim sa crum pòdnôsza ło jegò rangã
i przëczëni ło sã do pòdwëższe niégò spòlëznowégò môlu jegò ùżëtkòwni ków.

Kaszëbsczé hòmi lie ksãżi Kaszëbów w swòji pierszi gãbny fòrmie przëbôczi -
wałë słëchiń cóm gôdkã, chtërną znelë bëlno abò gòrzi – zanôleż no òd pòkòle niô,
môlu i jinëch przëczënów – z domôcy i môlo wi łączbë. Bëłë bëlnym strzódkã rze -
sze niégò spòlëznë re li gij ny i téż et nicz ny. Czëté z wôłtôrza sło wa ò wëso czi wôrtno -
ce kaszëbsczi kùlturë i „mòwë òjców”, pòùcza ją cy ò òbòwiązkù za trzi ma niô i roz -
wi ja niô ti – jak mielë czëté – mi łi Bògù spôdkòwiznë sta no wiłë dlô tra di cyj no re li -
gijnëch Kaszëbów zôchãcbã do re flek sji nad swòją ju wer no tą. Pòpiarté aùto ri tetã
Kòsco ła ùszla chet nie nié kaszëbiznë dodôwa ło òdwôdżi ji ùżëtkòwni kóm (prôw -
dzëwim abò mòżlëwim).
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8 Bëło ò tim pisóné w pelplińsczim „Pielgrzymie” (1993 nr 16, s. 5, nr 25, s. 5; 1994 nr 3, s. 8–9;)
a téż w „Pomeranii” (1993 nr 9, s. 26–28, nr 12, s. 26–30; 1996 nr 7–8, s. 64). Wiãcy nen problem jô
przedstawiła w artiklu Zeniukòwô 2002.

9 Òb. „Pomerania” 1994, nr 1, s. 21–22.
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Nada nié kôza nióm pi sem ny fòrmë sta ło sã jed nym z ele men tów ògni wów przë
liń cuchù skłôda ją cym sã na pro ces twòrze niô i zlep szi wa niô kaszëbsczégò jãzëka
lëte racczégò (pònad dia lek talnégò, stan dar dowégò), chtëren – jak sã zdôwô – mô gwë -
sné mòżlëwòtë za stą pic w dzysészich młodëch i pòstãpnëch pòkòle niach Kaszëbów
dżi nącé dzysô rodné gwarë. Kôza nia w kaszëbsczim jãzëkù – kòle jinëch terôczasnëch
kaszëbsczich tek stów wësoczégò ôrtu: sa kralnëch, lëte rac czich, pùbli cy sticznëch,
a téż nôùkòwëch – bùdo wałë apartné ùwôża nié „mo wy Ka szu bów” i jich kùlturë.
Tim sa mim twòrzëłë spòdlé do sta rów Kaszëbów ò òfi cjal ny pòcwier dze nié ran dżi
jich jãzëka, co òsta ło ùkòru no wóné zwënégą. Na mòcë ùstôwù z 2005 r. kaszëbi zna
mô praw ny sta tus re gio nalnégò jãzëka w Pòlsce.

BI BLIO GRA FIÔ (WËBIÉR)

Kôza nia i tekstë Bi blii w kaszëbsczim jãzëkù
[Gòłąbk, tłum.], 1989, Na ucza nié w przëpo wiôstkach, Wëjimk z Ewa nielëji we dle św. Ma te -

usza z „Bi blii Ty siąc le cia” (wy da nie trze cie po pra wio ne, 1982), skaszëbił Eu ge niusz Go -
łąbk, Gdańsk: Zrze sze nie Ka szub sko-Po mor skie Re dak cja „Po me ra nii” [Wy da nie I, 1982,
wyd. II, 1987]. 

[Gòłąbk, tłum.], 1993, Swięté Pi smio na Nowégo Te sta men tu. Na pod sta wie Bi blii Ty siąc le cia
(Wyd. III popr., 1982) skaszëbił Eu ge niusz Go łąbk, Gdańsk: Zrze sze nie Ka szub sko -Po -
mor skie. Za rząd Głów ny, Wy daw nic two Die ce zjal ne w Pel pli nie, Gduńsk–Pel plin. 

[Gòłąbk, tłum.], 1999, Knéga Psal mów, Na pòdsta wie Bi blii Ty siąc le cia (Wyd. IV, 1989)
skaszëbił Eu ge niusz Go łąbk, Gdańsk: Ofi cy na Czec.

[Go łąbk, tłum.], 2007, To je słowò Bòżé. Czëta nia mszalné i spiéwë midzëlek cyjné na nie dze -
le i swiãta we wszëtczich czą dach li tur gicznëch rokù, na kaszëbsczi prze ło żił Eu ge niusz
Gòłąbk, Gdańsk: Zrze sze nie Ka szub sko -Po mor skie, Za rząd Głów ny. [Książ ka cy to wa na
też ja ko: Lek cjo narz.] 

[Grëcza, ks., tłum.], 1992, Kaszëbskô Biblëjô. No wi Te sta ment. IV Ewan jel je. Z łacëznë prze -
ło żił na kaszëbsczi jãzëk ks. Fran ci szek Gru cza, Po znań: Hlon dia num.

Miotk Ma rian, ks., 1991, Swię tim tu rę star ków. Zbiérk leż no scowëch kôza niów. Ka za nia ka -
szub skie. Przy go to wa li do dru ku Je rzy i Ju sty na Tre der, Gdańsk: Zrze sze nie Ka szub sko -
-Po mor skie. Za rząd Głów ny. 

Miotk Ma rian, ks., 2008, Séw Bòżégò Sło wa na ni wie kaszëbsczich serc, red. Je rzy Tre der,
Gdańsk: In sty tut Ka szub ski. 

[Sykòra, tłum.], 2010, Ewa nie lie na kaszëbsczi toł ma czoné, z gre czi prze ło żił na kaszëbsczi
jãzëk ò. Adam Ry szard Si ko ra OFM, Gduńsk: Za rząd Głów ny Zrze sze nia Ka szub sko -Po -
mor skie go. [W tłu ma cze niu o. A. R. Si ko ry z ję zy ka grec kie go zo sta ły wcze śniej (w la tach
2001–2010) opu bli ko wa ne w osob nych to mi kach tek sty czte rech Ewan ge lii.] 

Walkùsz Jón, ks., 1996, Sztrą dę sło wa, Lu blin: „B&G”. [W czę ści II: Wier tle (‘kwa dran se’
wia rë, nôdze je i mi łotë 5 ka zań w ję zy ku ka szub skim.] 

Ùsadzënczi 
Bre za Edward, 1994, Prze kład Ewan ge lii na ka szub skie ks. Fran cisz ka Gru czy a tra dy cja pol -

skich prze kła dów Pi sma Św. [w:] Jan Ja kub Wu jek tłu macz Bi blii na ję zyk pol ski, red. Ma -
ria Ka miń ska, Łódź: Ar chi die ce zjal ne Wy daw nic two Łódz kie, s. 171–186.
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Bre za Edward 1995, Ję zyk prze kła du Ewan ge lii na ka szub ski ks. Fran cisz ka Gru czy, „Stu dia
z Fi lo lo gii Pol skiej i Sło wiań skiej” 32, s. 301–324.

Go liń ski Ar ka diusz, Miotk Ma rian, ks., 2012, Ka szu bi w bi blij nej kra inie. Po dzie się ciu la -
tach w Pa ter No ster, Gdańsk: Zrze sze nie Ka szub sko -Po mor skie, DMK.

Po mier ska Ju sty na, 2007, Ję zy ko we środ ki per swa zji w ka za niach księ ży Ka szu bów, [w:] Ję -
zyk, szko ła, re li gia, t. 2, red. A. Le wiń ska, M. Chmiel, Pel plin: „Ber nar di num”, s. 259–280. 

Po mier ska Ju sty na, 2008, O ka szub sko ści w ka za niach ks. Ma ria na Miot ka, po sło wie w:
M. Miotk, Séw Bòżégò Sło wa na ni wie kaszëbsczich serc, Gdańsk: In sty tut Ka szub ski,
s. 351–363. 

Po po wska -Ta bor ska Han na, 2006, Re flek sje na mar gi ne sie ba dań ka szub skich za byt ków ję -
zy ko wych, „Ac ta Cas su bia na” VIII, s. 101–109; prze druk w: H. Po po wska -Ta bor ska, Z róż -
nych szu flad. Pra ce wy bra ne, re la cje, wspo mnie nia, War sza wa, 2010, SOW, s. 191–201.
[Za wie ra bi blio gra fię prac Au tor ki na te mat ka szub skich za byt ków ję zy ko wych.] 

Si ko ra Adam R., OFM, 2006, Ewan ge lia we dług św. Ja na na ka szub ski tłu ma czo na. Prze kła -
dy z ję zy ków nie bi blij nych a prze kład z ję zy ka grec kie go, Po znań: Uni wer sy tet im. Ada -
ma Mic kie wi cza. Wy dział Teo lo gicz ny, [Na s. 491–536 prze kład tej Ewan ge lii z ję zy ka
grec kie go na ka szub ski au tor stwa A. R. Si ko ry.]. 

Si ko ra Adam R., OFM, [2010], „W po cząt ku by ło Sło wo…”. Naj star sze ka szub skie tek sty bi -
blij ne, Kar tu zy: Ofi cy na Czec. [Za wie ra waż ną bi blio gra fię opra co wań te ma tu.]

Sro ka Ka zi mierz A., 1995, Śla da mi ka szub skich tłu ma czeń Bi blii, [w:] Na zwy i dia lek ty Po -
mo rza daw niej i dziś, red. Je rzy Tre der, Gdańsk: Gdań skie To wa rzy stwo Na uko we, s. 101–
–125.

Tre der Je rzy, 1996, Tłu ma cze nia Bi blii na ję zyk ka szub ski, [w:] Bi blia w kul tu rze, red. Sła -
wo mir Rzep czyń ski, Słupsk: Wyż sza Szko ła Pe da go gicz na w Słup sku, s. 273–293.

Tre der Je rzy., 2005, Hi sto ria ka szubsz czy zny li te rac kiej. Stu dia, Gdańsk: Uni wer sy tet Gdań ski. 
Tre der Je rzy, 2010, Prze kład ka szub ski Ewan ge lii o. A. R. Si ko ry OFM, w: Si ko ra Adam Ry -

szard, OFM, 2010, Ewa nie lie na kaszëbsczi toł ma czoné, […], s. 299–321.
Zie niu ko wa Ja dwi ga, 1998, Ce chy sty lu re to rycz ne go w pierw szych opu bli ko wa nych ka za -

niach ka szub skich,” „Sla via Oc ci den ta lis” t. 55, s. 145–152.
Zie niu ko wa Ja dwi ga, 1998a, No we zja wi sko w kul tu rze pol skiej – li tur gia sło wa w ję zy ku ka -

szub skim, [w:] Funk cja sło wa w ewan ge li za cji, red. Ma ria Ka miń ska, Elż bie ta Umiń ska -
-Ty toń, Łódź: AWŁ, s. 111–124. 

Zie niu ko wa Ja dwi ga, 1998b, Sa crum a et nicz ność. O współ cze snych ka za niach w ję zy ku ka -
szub skim, [w:] Czło wiek – dzie ło – sa crum, red. Sta ni sław Gaj da, Hel mut J. So becz ko, Opo -
le: Uni wer sy tet Opol ski, s. 289–294.

Zie niu ko wa Ja dwi ga, 2002, Two rze nie tek stów re li gij nych ja ko śro dek bu do wa nia pre sti żu ję -
zy ka mniej szo ścio we go. Na przy kła dzie ka szubsz czy zny, [w:] O do sko na ło ści, red. Agniesz -
ka Ma li szew ska, cz. I. Łódź: AWŁ, s. 413–427. 

Zie niu ko wa Ja dwi ga, 2010, O ję zy ku ka zań ka szub skich. Środ ki wy ra ża nia re la cji nadaw -
ca–dbior ca w ka za niach ks. Ma ria na Miot ka, [w:] Ję zyk do świad cze nia re li gij ne go, t. III,
red. Grze gorz Cy ran, Elż bie ta Sko rup ska -Ra czyń ska, Szcze cin: Wy dział Teo lo gicz ny Uni -
wer sy te tu Szcze ciń skie go, s. 203–220.

Zie niu ko wa Ja dwi ga, 2011, Re li gij ność Ka szu bów, ich wie lo ję zycz ność, toż sa mość, a ję zyk
li tur gii. Stan współ cze sny na tle hi sto rycz nym, [w:] Na ród. Re li gia. Ję zyk. Ma te ria ły z kon -
fe ren cji 17–19 ma ja 2010, red. Anet ta Ce gliń ska -Gaj da, Łódź: AWŁ, s. 477–489.
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DALSZÔ ROBÒTA 
NAD KASZËBSKÒ-SERBSCZIM SŁOWARZÃ 

– WËBRÓNÉ PROBLEMË

Duszan-Vladislav Pażdjersczi

Ò pisënk w drobnotach metodologicznëch założeniów robòtë nad pierszim
kaszëbskò-serbsczim słowarzã pòdôł jem w łońsczim Biuletinie Radzëznë

Kaszëbsczégò Jãzëka (Pażdjersczi 2011:169–184/306–322). Jakno że robòta kòl
twòrzeniégò słowarza warô ju wiãcy jak rok, niejedne założenia sã zmieniłë, pòkôzałë
sã nowé wëzwania i òtemkłë nowé zadania. Tuwò w skrócënkù chcã je przedstawic.

* * *
Słowôrz sã rozkòscérził do òbjimnotë wnetka 150 stronów i wëszi 6000

zéwiszczów, przëszedł tej czas na kùńcowi etap ekscerpcji materiału. Baro pòtrzébnym
nôrzãdzã do ekscerpcji òkôzôł sã ùczbòwnik Gòłąbka Rozmówki kaszubskie (Gòłąbk
1992)1. 

Na pierszim môlu tã pùblikacjã mòże miec jakno gwësny słowôrz minimùm
kaszëbsczégò jãzëka. Ùdba ksążczi zakłôdô òbgôdanié gwësnëch tipòwëch stojiznów
z codniowégò żëcégò i przëbliżenié wërazów i wërażeniów z kaszëbsczégò jãzëka w
taczich stojiznach. Na kùńcu kòżdégò rozdzélu aùtor dôł mòłé słowôrzczi zamikającé
spòdleczné wërazë na dóny témat (ss. 80–116, 124–125, 142–143, 150–152, 158–160,
170–171, 178–179, 198–201, 208–211, 227–229, 235–237, 239–243, 256–259,
262–266, 269–272), a tématë są pò prôwdze rozmajité: np. Pozdrowienia i zwroty,

1 Na latosym lëpińcowim pòdrechòwùjacym zéńdzeniu RKJ w Wieżëcë rozwina sã òbgôdka wkół
zdatnoscë bédowónëch przeze mie Rozmówek... Gòłąbka do normòwaniô kaszëbsczégò jãzëka. Pòjawiłë
sã téż argùmentë, że je to ksążeczka lëchò òceniwónô przez fachówców, jak téż, że rozmówczi jakò taczé
ni mògą miec tak pòwôżny rolë w standarizacji jãzëka. Równak argùmentë, jak jem je òdbiérôł, nie bëłë
kùńc kùńców przekònywającé. Nie òstała òdrzucónô mòja teòriô, że Rozmówki... Gòłąbka mògą bëc
zdrzódłã wôrtnëch wskôzów do pòprawnégò akcentowaniô w kaszëbsczim jãzëkù – dlôte, że felô jinégò.
Bëłë bédënczi, żebë jem do czësta nie zaznacziwôł akcentu abò robił to pòdług jiny kòncepcji – równak
nie pòjawiłë sã propòzycje pasownégò (bòkadnégò w przikładë) zdrzódła. Nie pòtkôł jem sã ze
stanowiszczã, żebë Gòłąbka dzysô nie ùznawac za aùtoritet w normalizacji kaszëbsczégò jãzëka, a z mò -
jich zmerkaniów wëchôdô, że sóm aùtor w Rozmówkach... za baro nie òdchôdô w leksykalny normalizacji
òd swòjégò nônowszégò dobëcô – Słowarza normatiwnégò…, tej scwierdzywóm, że jegò rëchlészi dokôz,
Rozmówki kaszubskie, mòże, dôwającë bôczenié na òsoblëwòscë w normalizacji znankòwny dlô tegò
aùtora, téż ùżëwac dzysô, przede wszëtczim, jakno bòkadnégò zdrzódła przedstôwiającégò gwësną
kòncepcjã ôrtu akcentowaniô w kaszëbsczim jãzëkù.
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Prośby i życzenia, Podziękowania, Protest, sprzeciw, Zdumienie, podziw itd., co je
brëkòwné téż w wëbiéranim wërazów, chtërne bãdą (abò są) zamkłé w kaszëbskò-
serbsczim słowarzu.

Drëgą brëkòwną fùnkcją tegò ùczbòwnika je to, że aùtor z wiôlgą nôpiartoscą
zaznacziwô akcent w kaszëbsczim jãzëkù i na ten ôrt dôwô swój całowny (téż
òrtoepiczny) bédënk kaszëbsczégò lëteracczégò jãzëka. I chòc zaznôczanié, chtërnégò
aùtor ùżiwô, je dosc mãczącé dlô zwëkłégò czëtińca, to dlô ùkłôdaniô słowarza je
nadzwëkòwò przëdatné.

Przikładë:

Referatë kaszëbskòjãzëkòwé nie sparłãczoné z prowadnym tematã 173
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Je widzec, że aùtor ùczbòwnika òznôczô akcent w samim teksce i na wërazach
zamkłëch w słowôrzkach, czegò wëmôgô òsoblëwô kòncepcjô rozmówków, równak
w dwajãzëkòwim słowarzu mòże to zrobic w pòmòcniczi hasłowi òbéńdze, gdze je
zaznaczonô wëmòwa w kwadratnëch klamrach. Przikłôd:

arbata [arbata] RA EG JT RK чај
arkùn [arkṷün, arkun] JT RK ураган, оркан
artista [artista] EG JT RK уметник
artistka [artistka] JT RK уметница
cëdowiszcze [cәdov́iš́č́e] JT RK сензација
chãtny [haŋtni] RA EG JT RK вољан, рад, жељан

Jeżlë jidze ò òznôczanié kaszëbsczégò akcentu, to je òno niemòżlëwé tak jak np.
mô to plac w serbsczim jãzëkù: np. извòђāч, јȍта, јỳдēјски-, Јудéјац itd., bò
kaszëbsczi jãzëk mô za wiele diakriticznëch znaków nad samòzwãkama (serbsczi
niżódnégò), chtërnëch przede wszëtczim tikô sã akcent. Dlôte metoda ùżëtô przez 
E. Gòłąbka to dobré rozrzeszenié, je wiedzec w pòmòcniczim pòlu tikającym sã
wëmòwë, żebë tekstu nie ùgrãdzëwac dodôwkòwima znakama. Problemã je nie -
òznôczanié akcentu przez jinszé zdrzódła wëzwëskiwóné w twòrzenim kaszëbskò-
serbsczégò słowarza, bò nie béł jem w sztãdze, pò pierszé sprawdzëc wersji zabédo -
wóny przez Gòłąbka, a pò drëdżé, żebë òznôczac akcent w wërazach, jaczich w ùcz -
bòwnikù ni ma, bãdã mùszôł szëkac na jiny ôrt (w kònsultacjach), co kąsk wëchôdô
bùten metodologicznégò òbjimù twòrzeniô dwajãzëkòwégò słowarza.

Trzecô fùnkcjô wspòmniónégò ùczbòwnika to fakt wëdaniô gò w starszi wersji
kaszëbsczégò pisënkù, w chtërny òsoblëwie bëła òznôczónô mitkòsc spółzwãków, ale,
co dlô prawie twòrzonégò przeze mie kaszëbskò-serbsczégò słowarza mô òsoblëwi
znaczënk – mitkòsc niepalatalnëch spółzwãków: np. p, b, m, w itd.

Mitkòsc wspòmniónëch spółzwãków aùtor òznôczô pisanim lëtrë „j” za wë -
mienionyma głoskama: np. mjéwómë, mòżlëwje, robjic, nje, pjic, pjóro itd. Fela
mitkòscë je òznôczónô pisanim leno „i” abò jaczégòs jinégò samòzwãkù, abò spół -
zwãkù (niepisanim niczegò) np. wami, mi, wezta, zneł, nowigò itd. Z mòjégò chùt -
czégò òbzérkù wëchôdô, że problem wariantowòscë w związkù z mitkòscą (niepa -
latalnô głoska + samòzwãk przédny rédżi i, é) tikô sã przédno głosków m i w (nie
nalôzł jem ù E. Gòłąbka jinëch przikładów), chtërne mògą nie bëc mitczé (przikładë
wëżi), i że tikô sã to przédno pòzycji w, m + i (z mitkòscą abò bez ni). Pòdczorchiwóm,
że nie jem fachówcã w tim òbrëmienim i że przëzéróm sã temù problemòwi leno 
z prakticznëch pòzdrzatków i pòtrzébnotów, chtërne pòjawiłë sã przë twòrzenim
wspòmniónégò słowarza, a jem dbë, że nen jiwer wëmôgô dalszich ùgòdzeniów 
i scwierdzeniô, jak baro zjawiszcze to tikô sã kaszëbsczich dialektów, a jak baro lë -
teracczi normë (co mòże bëc téż tématã pòstãpnëch ùchwôlënków Radzëznë Ka -
szëbsczégò Jãzëka w przińdnoce).

174 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012
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Przikładë:

Referatë kaszëbskòjãzëkòwé nie sparłãczoné z prowadnym tematã 175

Pòstãpny jiwer je w tim, że jiné zdrzódła, chtërne jem wëzwëskiwôł, nie
òznôczają mitkòscë, a òkazywô sã, że dokładny òpisënk tegò zjawiszcza je
nieòbéńdny, bò jistnieją równak apartnoscë w òdniesenim do pòlsczégò jãzëka
(na jaczégò rozrzeszeniach kaszëbsczi jãzëk – nawetka bez swiądë – czãsto
sã òpiérô). Jistno je téż ze zwëkã pisaniégò znakù „y” w môlach, gdze
dwajãzëkòwim Kaszëbóm wëmòwa mòże sã za baro parłãczëc z pòlską (np.
syn, zymkòwi – w Rozmówkach kònsekwentno: sin, zimkòwi itd.). Takô
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stojizna mòcno ùcãżiwô pò pierszé sóm zôpis mitkòscë, bò nie je do kùńca wiedzec,
w jaczich przëtrôfkach ni miałobë sã ji zapisëwac (taczi zôpis, jakno jedurné
normatiwné zdrzódło, z chtërnëch jem zwëskiwôł, pòdôwają leno Rozmówki... Gò -
łąbka, co nie dôwô mòżlëwòtë sprôwdzeniô zjawiszcza). Kùreszce ni ma mòżlëwòtë
òkresleniô mitkòscë w wërazach, jaczich Rozmówki… ni mają i zamkłé są w ka -
szëbskò-serbsczim słowarzu na spòdlim jinëch zdrzódłów.

Czwiôrtô znanka ùczbòwnika Gòłąbka, z chtërny bãdze mòżna kòrzëstac w pò -
stãpnym etapie twòrzeniô kaszëbskò-serbsczégò słowarza, to jeden z pierszich cé -
chùnków normatiwny gramaticzi kaszëbsczégò lëteracczégò jãzëka, ùtwòrzony przez
M. Cybùlsczégò (Cybùlsczi 1992: 276–291). Je wiedzec, że ta gramatika pòdónô 
w wiôldżim skrócënkù, jakno dodôwk do Rozmówek…, brëkùje przërównaniô i kòn -
sultacjów z jinyma szlachùjącyma za nią tekstama.

Przikładë:

176 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

* * *
Òd czasu òpisaniô założeniów twòrzeniô kaszëbskò-serbsczégò słowarza, w pò -
przédnym Biuletinie Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, sama Radzëzna przëszëkòwa
ùchwôlënk, jaczi w wiôldżim stãpniu doprowadzy do ùprosceniô ùkłôdaniô nie -
jednëch zéwiszczów.

Hewòtno, we wspòmniónym teksce jem pòdczorchnął problem pisaniô „nie -
labializowónëch” wërazów (co je gwësnym wëjimkã w òdniesenim do pisënkù
kaszëbsczégò jãzëka, jaczi òbòwiązywô), przez niechtërnëch aùtorów (Pażdjersczi
2011: 173–174/310–311). Jem pòdôwôł przikładë wërazów na „O” i na „Ò”, chòc
to sã tikô rozmajitëch jinëch stojiznów. Jô pòdczorchnął, że w Słowarzu norma -
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tiwnym Gòłąbka (Gòłąbk 2005) labializacjô „ò” i „ù” i ji felënk je równoleżnym
zjawiszczã, tej aùtor labializowóné i nielabializowóné samòzwãczi pòdôwô 
w jednym cygù:

Referatë kaszëbskòjãzëkòwé nie sparłãczoné z prowadnym tematã 177

Za to, w kaszëbskò-serbsczim słowarzu mòjégò aùtorstwa, pierwòszną ùdbą bëło,
żebë je pòdawac pòdług nôtërny réżnotë (nôprzódka „o”, pózni „ò”; nôprzód „u”,
pózni „ù” itd.), gdze są wszëtczé òdéńdzenia òd dzysdniowégò kaszëbsczégò pisënkù
òznôczóné są gwiôzdką:

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 177



O
och* EG JT ох!
oficer* EG oficéra* [oficéra] EG JT официр
olimpiada* EG JT олимпијада
opera* EG JT опера
orbita* EG JT орбита
orkestra* EG оркестар

Ò
ò [ṷe] ra jt eb 1. за време, в. òb, ò drogã о путу, за време пута, ò dzéń за дана eb

2. о! ra jt
òb [ṷep] ra eg jt cw за време, у току, кроз, òb noc преко ноћи, обноћ, òb czas за

време, у времену, док, òb dzéń за дана, у току дана, òb jeséń преко јесени, òb
lato преко лета, òb zëmã преко зиме, òb rézã за време пута, путовања, òb
wieczór током вечери, òb zymk преко пролећа ra

òbaczëc [ṷebač́әc] RA EG EB видети
òbalëti [ṷebalәti] EG JT огроман; велики, крупан
òbarchniałi [ṷebarhńaṷi] eg jt rk луд
òbchòdzëc [ṷephṷeʒәc] RA JT 1. обилазити JT 2. прослављати RA
òbchòdzëc sã [ṷephṷeʒәc saŋ] JT третирати, понашати се, односити се (према

некоме)
[...]
augùst* JT RK август
autostrada* EG JT ауто-пут
auto* JT RK autоł* EB autół* EG RK ауто(мобил), JT wôrné aùto камион, JT bolëcowé

aùto кола хитне помоћи

178 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 178



Kùńc kùńców, nônowszi ùchwôlënk Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka w sprawie
labializacji, pòdôwô, że wszëtczé labializacje bãdą pisóné w môlu, gdze òbòwiązëją,
a ôrt czëtaniô bãdze zanôlégôł òd przënãceniô samégò ùżëtkòwnika. To baro ùproscy
ùkłôdanié zéwiszczów, jak téż zrobi niepòtrzébnym dodôwanié znaków, jaczé
òznacziwają nadzwëkòwą stojiznã w kaszëbsczim pisënkù, a téż wëjasnienia tikającé
sã taczi wëjątkòwòscë w zapisënkù zéwiszczów, a ùżëtkòwnikòwi dô mòżlëwòtã
gwësnégò pòrëszaniô sã w graficznym zôpisu kaszëbsczich wërazów.

Na kùńcu, rozsądzył jem ò ùrównanim zôpisu, zgódno z ùchwôlënkã RKJ (Ùch -
wôlënk 2007: 31), wërazów łacëznowégò pòchòdzënkù na -cëjô/-cjô do -cjô.
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KA SZUB SKIE LU DO WE, LI TUR GICZ NE 
I LI TE RAC KIE NA ZWY (ŚWIĄT) 

MAT KI BO ŻEJ

Edward Bre za

I. 

K aszub skie lu do we na zwy świąt Mat ki Bo żej po dał zbior czo ks. B. Sych ta w „Słow -
ni ku gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej”, t. III, Wro cław 1969, s. 58–59 (s.v.

Mat ka Bòskô) i nie kie dy w ko lej no ści al fa be tycz nej w po szcze gól nych to mach:

(Mat ka Bo ska) Ad wen to wa, kasz. (Mat ka Bòskô) Ad wen towô: ad went, lit. Nie -
po ka la ne go Po czę cia NMPanny, kasz. Nie ska lanégò Pòczãcégò NMPannë, łac. Con -
cep tio nis Im ma cu la tae B. M. V. 8 XII Sych I 2, III 58., praw dy ogło szo nej ja ko do -
gmat przez pa pie ża Piu sa IX 8 XII 1854 r. bul lą In ef fa bi lis Deus ‘Nie wy po wie dzia -
ny Bóg’. EK XIII 1166 – 1185.

(Mat ka Bo ska) Ja go do wa, kasz. (Mat ka Bòskô) Jagòdowô: po ra zbie ra nia ja gód,
lit. Mat ki Bo skiej Szka plerz nej 16 VII Sych III 58, (Mat ka Bòskô) Szkaplérznô, łac.
B. M. V. de Mon te Car me lo. We dług tra dy cji Mat ka Bo ża tu, na gó rze Kar mel
w r. 1257 ofia ro wa ła św. Szy mo no wi Stoc ko wi, prze ło żo ne mu (oj cu ge ne ral ne mu,
czy li ge ne ra ło wi) kar me li tów szka plerz (od łac. sca pu la rium: sca pu lae ‘ło pat ki, ple -
cy, grzbiet’), wspo mnia ny świę ty stał się apo sto łem te go na bo żeń stwa. Wcze śniej na
Kar me lu św. Ber told osa dził pierw szych pu stel ni ków, któ rzy da li po czą tek kar me li -
tom. W IX w. przed Chr. na gó rze Kar mel pro rok Eliasz wal czył o kult Jah we (by ło
to bo wiem miej sce kul tu Ba ala) i stąd – we dług tra dy cji – miał być wzię ty do nie ba.
Kar mel po hebr. to ‘gaj, sad’, bo do dziś wa bi oko ca ło rocz ny mi zie lo ny mi ga ja mi
z ob fi to ścią pi nii. Dźwię ko wo zbli żo ny kar me lek po cho dzi z franc. ca ra mel, a to
z śred nio ła ciń skie go can na mel la ‘trzci na cu kro wa’.

(Mat ka Bo ska) Kwia to wa, kasz. (Mat ka Bòskô) Kwia towô: kwia ty, lit. Mat ki Bo -
skiej Kró lo wej Pol ski, (Mat czi Bòsczi) Kró le wi Pòlsczi, łac. B. M. V. Re gi nae Po -
lo niae 3 V, zob. (Mat ka Bo ska) Ma jo wa.

(Mat ka Bo ska) Ma jo wa, por. (Mat ka Bo ska) Kwia to wa, kasz. (Mat ka Bòskô) Ma -
jewô: maj. Pa tro nal ne świę to Pol ski, jak wie lu in nych państw: Etio pii, Wę gier, Francji,
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Por tu ga lii, Ba wa rii. Te go dnia przy po mi na my ślu by, ja kie zło żyl 1 IV 1656 r. król
pol ski Jan Ka zi mierz w ka te drze lwow skiej przed cu dow nym ob ra zem Mat ki Bo -
skiej Ła ska wej, a po tem z ca łą asy stą udał się do ko ścio ła oj ców je zu itów i tam pod -
czas na bo żeń stwa od pra wia ne go przez nun cju sza pa pie skie go Vi do nie go pro kla mo -
wał NMPannę Kró lo wą Ko ro ny Pol skiej; ten że nun cjusz pa pie ski do dał do Li ta nii
lo re tań skiej we zwa nie: Kró lo wo Ko ro ny pol skiej, módl się za na mi, któ re zgro ma -
dze ni bi sku pi i se na to ro wie po wtó rzy li trzy krot nie z wiel kim en tu zja zmem. Na to
we zwa nie w Li ta nii lo re tań skiej w Pol sce ze zwo lił pa pież św. Pius X de kre tem
z 29 XI 1908 r., a na świę to w die ce zji lwow skiej. Pius XI w r. 1923 na proś bę bi -
sku pów pol skich roz sze rzył świę to na ca łą Pol skę w dniu 3 V, a więc na dzień uchwa -
le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja. Do świę ta na wią zu ją ślu by ja sno gór skie wy po wie dzia ne
w imie niu na ro du pol skie go przez kard. S. Wy szyń skie go, a współ cze śnie bu du ją ca
się świą ty nia Opatrz no ści Bo żej w War sza wie.

(Mat ka Bo ska) Roz twor na, kasz. (Mat ka Bòskô) Stróm na/Roz twórnô/ Strómnô/
Stru mian na/Stru miannô/Strëmiannô/ Sztromnô, lit. Zwia sto wa nie NMPannie, łac.
An nun tia tio nis B. M. V. 25 III: roz twie rać, strëmian ny ‘mar co wy’ <: strëmiéń ‘stru -
mień’ Sych V 191. B. Grab ka (Ję zyk Pol ski (JPXXXV, 2005, s. 53, da lej BG) po da -
je z gwar pol skich tak że Otwor nej: otwie rać, Oży wia ją cej: oży wiać, Za grzew nej:
za grze wać; Ża bicz nej: ża by i Wio sen nej: wio sna. Wie le z tych nazw tłu ma czy cy -
tat po da ny przez Sych III 58: Na Roz twór ną ze mia sã roztwôrzô i wëlôża ją z ni
robôczi, a ża bóm i żni jóm òdmi ka ją sã pësczi za rosłé òb zëmã, bùdzą sã pszczołë
w kòszkach i wrôca ją bòcónë. Do po wie dzieć moż na, że to bi cie wo dy w stru mie -
niach, źró dłach i gó rach udo ku men to wa ne zo sta ło tak że w in nych ję zy kach, jak np.
w an giel skim spring ‘ska kać’ (por. niem. sprin gen ‘ska kać’) to ‘źró dło’ i ‘czas, kie -
dy za czy na ją bić źró dła, a więc ‘wio sna’. Świę to Zwia sto wa nia po wsta ło naj praw -
do po dob niej w Hisz pa nii; tam bo wiem od koń ca VII w. ob cho dzo no je. Mo ment
zwia sto wa nia przy po mi na ją so bie wier ni w mo dli twie An ge lus Do mi ni nun tia vit
Ma riae... „Anioł Pań ski zwia sto wał Pan nie Ma ryi’, od ma wia nej wspól nie (od Ja na
Paw ła II) z pa pie żem; sce nę zwia sto wa nia wy kpił Vol ta ire, na tchnie niem sta ła się
ona dla ma la rzy. Ka to li cy, pra wo sław ni i uni ci uwiel bia ją Bo ga za wy bór dzie wi cy
Ma ryi na Mat kę Swe go Sy na, sa mą Ma ry ję za wy ra że nie zgo dy („niech mi się sta -
nie we dług sło wa twe go”, fiat mi hi se cun dum ver bum tu um) na bo sko -ludz kie ma -
cie rzyń stwo; sta ła się bo wiem Mat ką Bo ga -Czło wie ka, któ ry to ty tuł gr. The otó kos,
łac. De ipa ra lub De ige ne trix/Ge ni trix, niem. Mut ter Got tes, ang. Our La dy, pol skie
Bo gu ro dzi ca (daw niej tak że Bo ga ro dzi ca, Bo go ro dzi ca) przy znał Jej so bór efe ski
w r. 431 r.

(Mat ka Bo ska) Siew na, kasz. (Mat ka Bòskô) Séwnô: siew, lit. Na ro dze nia
NMPanny 8 IX, Na rodzéniégò NMPannë, por. u Sych V 7, łac. Na ti vi ta tis B. M. V.
We dług prze ko na nia lu du: W ten dzéń Mat ka Bòskô chòdzy pò pòlu i błogòsła wi
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ti ma, co ju za selë z in for ma cją, że na wet ewan ge li cy, od rzu ca ją cy kult świę tych, za -
czy na li wy siew 8 IX. Świę to ob cho dzo no już w V w. w Je ro zo li mie, w VII w. na ca -
łym Wscho dzie i w Rzy mie. Nie któ rzy wią żą z na ro dze niem NMPanny imię mę skie
Na ta lis i żeń skie Na ta lia.

(Mat ka Bo ska) Wę gor na/ Wę go rzo wa, lit. Mat ki Bo skiej Ró żań co wej, kasz. (Mat -
ka Bòskô) Ró żań co wa 7 X, kasz. Wāgòrnô/ Wāgòrnô/Wāgòrzowô Sych VI 62:
wę gorz. Po cząt ki ró żanń ca przy pi su je się św. Do mi ni ko wi, w dzi siej szej jed nak for -
mie stwo rzył je bł. Alan de la Ro che (1428–1475), do mi ni ka nin. Po zwy cię stwie nad
Tur ka mi pod Le pan to w r. 1571 pa pież Grze gorz XIII w rok póź niej usta no wił to
świę to dla ca łe go Ko ścio ła pod na zwą Mat ki Bo skiej Zwy cię skiej, ob cho dzo ne w dniu
od nie sio ne go zwy cię stwa, tj. 7 X. Po cząt ków ró żań ca do pa tru je się w prze ło żo nym
na ła ci nę w IX w. hym nie Ko ścio ła Wschod nie go, wy chwa la ją cym dzie wic two i ma -
cie rzyń stwo Ma ryi, śpie wa nym na sto ją co Aka ty ście (gr. Akáthi stos od kathízō ‘sie -
dzę’ z prze czą cym (a pri va ti vum) a- (por. ka te dra ‘miej sce sie dze nia’), z cze go cer -
kiew ne aka fist). W śre dnio wie czu ró ża niec na zy wa ny był „Psał te rzem Ma ryi” (Psal -
te rium Be atae Ma riae), bo od ma wia ny przez tych, co nie zna li ła ci ny („Kto nie mo -
że śpie wać, niech mó wi ró ża niec” – obo wią zy wa ła za sa da); ser tum, -i ‘wią zan ka
(kwia tów)’, por. rów nian ka w na stęp nym ha śle; co ro na ‘wie niec’, ro sa rium ‘wie -
niec róż’, z cze go dzi siej sze okre śle nia ko ron ka i ró ża niec (zu ni wer bi zo wa ne od pod -
sta wy: wie niec ró ża ny), po nie miec ku Ro sen kranz ‘wie niec róż’ (KIS IV 148-150),
po hisz pań sku i wło sku ro sa rio, po an giel sku ro sa ry.

(Mat ka Bo ska) Ziel na, kasz. (Mat ka Bòskô) Zélnô: zie le, lit. Wnie bo wzię cie
NMPanny, łac. As sump tio nis B. M. V. 15 VIII, zob. (Mat ka Bo ska) Żniw na, (Mat -
ka Bo ska) Żniw na zob. Mat ka Bo ska Ziel na, kasz. (Mat ka Bòskô) Żniwnô: żni wa.
BG (l. c.) po da je nad to z gwar pol skich Za śnię tej i Rów nian ko wej. Ta ostat nia na zwa
po cho dzi od rze czow ni ka rów nian ka ‘wią zan ka ziół i zbóż’: rów niać ‘wy rów ny wać,
czy nić rów nym’ (brze gi te go bu kie tu}, por. łac. ser tum, -i ‘wią zan ka, wia nu szek’ pod
ha słem (Mat ka Bo ska) Wę gor na. Na zwa Za śnię tej na wią zu je do cha rak te ru daw ne -
go świę ta i wia ry w ko niec ziem skie go by to wa nia NMPanny: w Ko ście le pier wot -
nym, co po zo sta ło do dziś w pra wo sła wiu (po ro syj sku świę to na zy wa się Uspiéni je
Prie swia tój Bo go róďicy) wie rzo no w za śnię cie Mat ki Bo żej, co na zy wa no po grec ku
koímēsis ‘za śnię cie’ od ko imáō ‘śpię’ (z cze go współ cze sne żar go no we ki mać ‘po sy -
piać’ i kim ka ‘noc, a więc czas, w któ rym się śpi’); po ła ci nie na zy wa no ten stan do -
rmi tio, -onis ‘za śnię cie’, wie rzo no jed nak, że NMPanna zo sta ła wzię ta do nie ba z cia -
łem i du szą. Praw dę o wnie bo wzię ciu ogło sił ja ko do gmat pa pież Pius XII w r. 1950
bul lą Mu ni fi cen tis si mus Deus ‘Naj szczo dro bliw szy Bóg’ z dnia 1 XI1950 r. In ne na -
zwy te go świę ta: ła ciń skie: Trans i tus: trans i tus ‘przej ście (ze świa ta wi dzial ne go do
nie ba)’; wł. Na ta le od na ta le ‘na ro dze nie (dla nie ba)’; grec kie Metásta sis: metásta sis
m. in. 1. ‘przej ście’, a więc od po wied nik łac. Trans i tus’, 2. ‘odej ście, zgon’.
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Żar to bli wie:
(Mat ka Bo ska) Pie nięż na ‘dzień wy pła ty’, kasz. Mat ka Bòskô Pie niãżnô.

II.

Li tur gicz ne ogól no pol skie i ka szub skie na zwy (świąt) Mat ki Bo żej

Czy sto ści NMPanny 3. nie dzie la paźdz. J 409, p. 33, kasz. Czëstoscë NMPannë,
łac. Pu ri ta tis B. M. V. Na wią zu je do we zwa nia z Li ta nii lo re tań skiej (Ma ter) pu ris -
si ma ‘Mat ko nie ska la na’, a tre ścio wo tak że do na stęp ne go Ma ter ca stis si ma ‘Mat -
ko naj czyst sza’ da to wa nych od cza sów śre dnio wiecz nych. Mat ce Bo żej przy słu gu -
je ty tuł Dzie wi ca, po hebr. Al ma (por. Iz 7,2: Oto Pan na po cznie), bar dzo czę sto
z do dat kiem za wsze, a więc gr. Aeí Parthénos, łac. Sem per Vir go, niem. Im mer Jung -
frau, ang. Ver gin for Ever, cer kiew ne Pri sno Die wa. Do gmat o dzie wic twie NMPanny
ogło sił pa pież św. Mar cin I (649–653) w r. 649.

Imie nia Ma ryi WZ 17/ Imie nia NMP 12 IX J 408, p 28, kasz. Mio na Ma ri ji/
MionaNMPannë. Od świę ta Imie nia Ma ryi, po ła ci nie No mi nis B. M. V., ob cho dzo -
ne go 12 IX naj pierw w Hisz pa nii w XVI w. Po zwy cię skiej bi twie kró la pol skie go
Ja na III So bie skie go nad Tur ka mi pod Wied niem w r. 1683 pa pież bł. In no cen ty XI
roz sze rzył je na Au strię, Niem cy i Pol skę. Król bo wiem ja ko głów no do wo dzą cy
sprzy mie rzo nych wojsk au striac kich, ba war skich i pol skich szedł do bo ju w imię
Bo że: stra we sto wał po wie dze nie Ce za ra: Ve ni, vi di, vi ci ‘Przy by łem, zo ba czy łem,
zwy cię ży łem’ na Ve ni, vi di et Deus vi cit ‘Przy by łem, zo ba czy łem, a Bóg zwy cię żył’
i Mat ki Bo ga -Czło wie ka. 

Ma cie rzyń stwa NMPanny 11 X J 408, łac. Ma ter ni ta tis B. M. V, kasz. Ma ce rziń -
stwa NMPannë. Świę to to wpro wa dził Pius XI w r. 1931 dla uczcze nia 1500-let niej
rocz ni cy so bo ru efe skie go, do ko nu jąc jed no cze śnie z wła snych środ ków re no wa cji
Ko ścio ła Mat ki Bo skiej Więk szej w Rzy mie, tj. ty tu łu jed nej z naj wcze śniej szych
i naj wspa nial szych świą tyń, wy sta wio nych na cześć NMPanny-Mat ki Chry stu sa Bo -
ga -Czło wie ka, mia no wi cie (po wło sku) San ta Ma ria Mag gio re ‘Najśw. Ma ry ja Więk -
sza’. Jest to ba zy li ka wy sta wio na przez pa pie ża Syk stu sa III (432–440) na daw nym
Wzgó rzu Eskwi liń skim (mons Esqu ili nus) ja ko wo tum za po myśl nie za koń czo ny
so bór efe ski (r. 431), gdzie ogło szo no do gmat o bo skim ma cie rzyń stwie Ma ryi i przy -
zna no NMPannie ty tuł (gr.) The otó kos, po ła ci nie De ipa ra, też De ige ne trix lub De -
oge ne trix, tj. Bo go ro dzi ca, też Bo ga ro dzi ca i Bo gu ro dzi ca (ten ostat ni wa riant prze -
trwał do dziś), w pra wo sła wiu Bo go róďica. Por. (Mat ka Bo ska) Śnież na.

Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej 26 VIII, kasz. Mat czi Bòsczi Czãstochòwsczi,
łac. B. M. V. Cla ro mon ta na od Ja sna Gó ra, po ła ci nie Cla rus Mons (choć po win no
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być w szy ku Mons Cla rus) ‘NMPanny Ja sno gór skiej’. Ob raz Mat ki Bo skiej spro -
wa dził na Ja sną Gó rę ksią żę Wła dy sław Opol czyk w r. 1382. Na ród pol ski od wie -
ków wią zał ty tuł Mat ki Bo skiej Kró lo wej Pol ski wła śnie z tym ob ra zem i Ja sną Gó -
rą w Czę sto cho wie. W r. 1638 pau li ni uzy ska li ze zwo le nie od Sto li cy Apo stol skiej na
ob cho dze nie świę ta „Prze nie sie nie ob ra zu na Ja sną Gó rę’. Pa pież św. Pius X ze zwo -
lił 13 V 1904 na proś bę pau li nów i bi sku pa ku jaw sko -ka li skie go (Czę sto cho wa na le -
ża ła wów czas do tej die ce zji) ob cho dzić świę to Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej w ca -
łej die ce zji. Z ko lei pa pież Pius XI de kre tem z dnia 23 XII 1931 r. roz szrzył świę to
na ca łą Pol skę. Od r. 1969 Po la cy ob cho dzą ten dzień ja ko Świę to pa tro nal ne.

Mat ki Bo skiej Do brej Ra dy 26 IV J 408, łac. De Bo no Con si lio, kasz. Mat czi Bòsczi
Do bri Radë, od 1727 r.; w r. 1779 prze su nię te na 26 IV, ty tu łu włą czo ne go przez pa -
pie ża Le ona XIII w r. 1903 do Li ta nii lo re tań skiej: Mat ko do brej ra dy, łac. Ma ter Bo -
ni Con si lii KIS IV 133.

(Mat ka Bo ska) Grom nicz na, dziś Ofia ro wa nia Pań skie go 2 II, kasz. (Mat ka Bòskô)
Gro micznô,‘(świę to) Oczysz cze nia NMPanny’ ob cho dzo ne pod tą na zwą przed re -
for mą li tur gii i dziś 2 II, obec nie na zy wa ne Ofia ro wa nie Pań skie, w Pol sce zwa ne
Mat ki Bo skiej Grom nicz nej, daw niej na Wscho dzie Hi pa pan te, cze go kal ką (tłu ma -
cze niem) jest cer kiew ne świę to Srie tie ni je Go spod nie ‘Spo tka nie Pań skie’, ob cho -
dzo ne 2 lub 15 II, na Za cho dzie (fe stum) Oc cur sus ‘(świę to) Spo tkań’, ja ko że w świą -
ty ni je ro zo lim skiej spo tka li się NMPanna, św. Jó zef i ma ły Je zus, ofia ro wa ny w świą -
ty ni ze star cem Sy me onem i pro ro ki nią An ną; in na na zwa to po grec ku Hē Hēortē
tōn Lampadōn, po ła ci nie (fe stum) Lu mi na rium ‘(świę to) Świa teł’, bo we dług słów
Sy me ona Chry stus bę dzie „Świa tłem na oświe ce nie po gan”, Lu men ad re ve la tio nem
gen tium (Łk 2,25-32), po tem Grom ni ca, Grom ni ce. Po ła ci nie oma wia ne świę to na -
zy wa ło się (fe stum) Pu ri fi ca tio nis B. M. V., po tocz nie B. M. V. Pu ri fi ca ta. Księ żom,
li tur gi stom i służ bie oł ta rza zna ny jest wy raz pu ry fi ka terz ‘ręcz ni czek do wy cie ra nia
kie li cha’ (z łac. pu ri fi ca to rium, -ii). 

Mat ki Bo skiej Kró lo wej Po ko ju 9 VII J 408, poz. 18, łac. Re gi nae Pa cis, kasz.
Mat czi Bòsczi Kró le wi Mi ru. We zwa nie z Li ta nii lo re tań skiej Re gi na pa cis, wpro -
wa dzo ne przez pap. Be ne dyk ta XV z my ślą o szyb kim za koń cze niu I woj ny świa -
to wej.

Mat ki Bo skiej Kró lo wej Świa ta, łac. B. M. V. Re gi nae J 408 (Mat czi Bòsczi) Kró -
le wi Swia ta. Usta no wił pap. Pius XII w r. 1955 i ob cho dzo ne 31 V, w no wym ka -
len da rzu li tur gicz nym 22 VIII.

Mat ki Bo skiej Ła ska wej 9 VI, łac. B. M. V. de Gra tia J 408, p. 13 Mat czi Bòsczi
Ła ska wi.
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Mat ki Bo żej Mi ło sier dzia J 408, p. 11, łac. B. M. V. de Mi se ri cor dia, kasz. Mat czi
Bòsczi Mi ło serdzégò. Przy po mnieć war to, że Mat ka Bo ska Ostro bram ska zo sta ła
na zwa na Mat ką Mo ło sier dzia w ak cie ko ro na cyj nym w r. 1927, w któ rych to uro -
czy sto ściach wziął udział tak że mar sza łek J. Pił sud ski KIS IV 144. Por. tak że an ty -
fo nę Sa lve Re gi na ‘Wi taj, Kró lo wo’, gdzie m. In. Ma ter Mi se ri cor diae ‘Mat ka Mi -
ło sier dzia’ KIS IV 144.

Mat ki Bo żej Nie usta ją cej Po mo cy 16 VI J 408 (we dług KIS IV 143 27 VII), p. 14,
kasz. Mat czi Bòsczi Bez u stónkòwi Pòmòcë, łac. De Per pe tuo Suc cur su B. M. V. Kult
zwią za ny z ob ra zem po cho dze nia bi zan tyj skie go, prze cho wy wa nym w Rzy mie przez
au gu stia nów, po tem re demp to ry stów, o czym sze rzej w KIS IV 142-143.

(Mat ka Bo ska) Po ciesz na 20 VI lub po św. Augu sty nie’ (28 VIII), kasz. (Mat ka
Bòskô) Pòcesznô (brak u Sych), łac. B. M. V. de Con so la tio ne J 208. W pol skiej
wer sji mo dli twy „Pod Two ją obro nę” mo dli my się m. in.: „O Pa ni na sza, Orę dow -
nicz ko na sza, Po cie szy ciel ko na sza”, łac. Con so la trx no stra (brak te go frag men tu
w wer sji ła ciń skiej „Sub tu um pra esi dium”), a w Li ta nii lo re tań skiej wzy wa my Mat -
ki Bo skiej Po cie szy ciel ki stra pio nych (Con so la trix af flic to rum), ty tu łu wpro wa dzo -
ne go naj praw do po dob niej za pon ty fi ka tu św. Grze go rza Wiel kie go (590–604), kie -
dy to za cu dow ną in ter wen cją NMPanny, jak wie rzo no, usta ła w Rzy mie za ra za
(Kut nik 186–188). Szcze gól ną czcią cie szy się ob raz Mat ki Bo skiej Po cie szy ciel ki
Stra pio nych w opac twie Frut tu aria pod Tu ry nem (od XIII w.) i w Luk sem bur gu,
gdzie w r. 1678 Mat kę Bo ską Po cie sze nia ogło szo no pa tron ką kra ju; tak że w Pol -
sce jest wie le miej sco wo ści z ko ro no wa nym ob ra zem Mat ki Bo skiej Po cie sze nia: Sza -
mo tu ły, Le wi czyn, So kal, Le żajsk, Wro cław, No wy Sącz, na Ka szu bach we Wie lu
i in ne (KIS IV 146-147). (Duch Świę ty jest tak że na szym Po cie szy cie lem, tj. Pa ra -
kle tem z łac. Pa rac ly tus lub Pa rac li tus, co z gr. paráklētos lub pa raklētōr ‘orę dow -
nik, wspo mo ży ciel’, ‘ad wo kat’, ‘we zwa ny na po moc’, por. wło skie Spi ri to Con so -
la to re ‘Duch Świę ty Po cie szy ciel’. Do daj my, że w teo lo gii ka to lic kiej mó wi sie o po -
cie sze du cho wej (con so la tio spi ri tu alis), po cie sze na tu ral nej (con so la tio na tu ra lis)
i o oschło ści du cho wej (de so la tio). 

Mat ka Bo ża Szka plerz na 16 VII WZ 15/Mat ka Bo ska z Gó ry Kar mel, kasz. (Mat -
ka Bòskô) Szkaplérznô/ Mat ka Bòżô z Górë Kar mel. Na zwa po cho dzi od świę ta
Mat ki Bo skiej z Gó ry Kar mel, po ła ci nie (fe stum) Be atae Ma riae Vir gi nis de Mon -
te Car me lo, zwa ne go u nas świę tem Mat ki Bo skiej Szka plerz nej, ob cho dzo ne go ja -
ko wspo mnie nie tak że w no wym ka len da rzu li tur gicz nym 16 VII (w Pol sce obo wiąz -
ko we, me mo ria ob li ga to ria, w in nych kra jach nad obo wiąz ko we, me mo ria non ob li -
ga to ria), daw niej (od r. 1726 we dług de cy zji pa pie ża Be ne dyk ta XIII obo wiąz ko we
w ca łym Ko ście le), zob. WZ 15. We dług tra dy cji Mat ka Bo ża tu, na gó rze Kar mel
w r. 1257 ofia ro wa ła św. Szy mo no wi Stoc ko wi, prze ło żo ne mu (oj cu ge neral ne mu,

Referaty polskojęzyczne związane z tematem przewodnim 187

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 187



czy li ge ne ra ło wi) kar me li tów szka plerz (od łac. sca pu la rium: sca pu lae ‘ło pat ki, ple -
cy, grzbiet’), wspo mnia ny świę ty stał się apo sto łem te go na bo żeń stwa. Wcze śniej na
Kar me lu św. Ber told osa dził pierw szych pu stel ni ków, któ rzy da li po czą tek kar me li -
tom. W IX w. przed Chr. na gó rze Kar mel pro rok Eliasz wal czył o kult Jah we (by ło
to bo wiem miej sce kul tu Ba ala) i stąd – we dług tra dy cji – miał być wzię ty do nie ba.
Kar mel po hebr. to ‘gaj, sad’, bo do dziś wa bi oko ca ło rocz ny mi zie lo ny mi ga ja mi
z ob fi to ścią pi nii. Dźwię ko wo zbli żo ny kar me lek po cho dzi z franc. ca ra mel, a to
z śred nio ła ciń skie go can na mel la ‘trzci na cu kro wa’.

(Mat ka Bo ska) Śnież na 5 VIII WZ 15, łac. B. M. V. ad Ni ves, kasz. (Mat ka Bòskô)
Sniegòwô. Na zwa świę ta po cho dzi od ty tu łu jed nej z naj wcze śniej szych i naj wspa -
nial szych świą tyń, wy sta wio nych na cześć NMPanny-Mat ki Chry stu sa Bo ga -Czło -
wie ka, mia no wi cie (po wło sku) San ta Ma ria Mag gio re ‘Najśw. Ma ry ja Więk sza’.
Jest to ba zy li ka wy sta wio na przez pa pie ża Syk stu sa III (432–440) na daw nym Wzgó -
rzu Eskwi liń skim (mons Esqu ili nus) ja ko wo tum za po myśl nie za koń czo ny so bór
efe ski (r. 431), gdzie ogło szo no do gmat o bo skim ma cie rzyń stwie Ma ryi i przy zna -
no NMPannie ty tuł (gr.) The otó kos, po ła ci nie De ipa ra, też De ige ne trix lub De ige -
ni trix (for ma żeń ska od ge ni tor, -oris ‘ro dzi ciel’), tj. po pol sku Bo go ro dzi ca, też Bo -
ga ro dzi ca i Bo gu ro dzi ca (ten ostat ni wa riant prze trwał do dziś), w pra wo sła wiu Bo -
go róďica, po niem. Mut ter Got tes, ang. Mo ther of God, naj czę ściej Our La dy ‘Na -
sza Pa ni’. Ty tuł Mat ki Bo skiej Śnież nej, po ła ci nie B. M. V., tj. Be ata Ma ria Vir go
‘NMPanna’ ad Ni ves od ni vis, -is ‘śnieg’, z cze go wł. ne ve. Ty tuł wziął się stąd, że
we dług tra dy cji (le gen dy) chrze ści jań skiej sa ma Mat ka Bo ska wy bra ła so bie to miej -
sce na świą ty nię przez to, że 5 VIII, kie dy w Rzy mie naj więk szy upał, na Wzgó rzu
Eskwi liń skim po ja wił się śnieg. Pa miąt kę kon se kra cji ko ścio ła za czę to ob cho dzić
od XIV w. w Rzy mie, pa pież św. Pius V roz sze rzył ją w r. 1568 na ca ły Ko ściół, dziś
jest to wspo mnie nie do wol ne (WZ 15, KIS IV 151). Por. Ma cie rzyń stwa NMPanny.

Mat ki Bo skiej Uciecz ki Grzesz nych 13 VIII J 408, łac. B. M. V. Re fu gii Pec ca to rum,
kasz. Mat czi Bòsczi Ùcecz czi Grzésznëch. Ty tuł na wią zu je do 6 miast uciecz ki u Ży -
dów, do miej sca azy lu u Gre ków (gr. ásy lon z prze czą cym a - od syláō ‘gra bię, łu pię’)
i chrze ści jan: ko ścio ły, ka pli ce, cmen ta rze. Ta kim miej scem uciecz ki jest Bóg i Je go
Mat ka, stąd od nie pa mięt nych cza sów w Li ta nii lo re tań skiej we zwa nie Re fu gium Pec -
ca to rum ’Uciecz ko grzesz nych’ od re fu gio, -ire, re fu gi, re fu gi tum ‘ucie kam’.

Mat ki Bo skiej z Lo ur des 11 II J 407 (Mat ka Bo ska Lurdz ka), łac. Ap pa ri tio nis
B. M. V., kasz. Mat czi Bòsczi z Lo ur des. W Lo ur des od 11 lu te go 1858 r. Mat ka Bo -
ża uka zy wa ła się św. Ber na de cie So ubi ro us, na pa miąt kę tych ob ja wień pa pież Le -
on XIII w r. 1890 usta no wił świę to na 11 II – Mat ki Bo skiej z Lo ur des, po ła ci nie
(fe stum) Ap pa ri tio nis Im ma cu la tae B. M. V., któ re św. Pius X upo wszech nił w ca łym
Ko ście le, obec nie jest to wspo mnie nie do wol ne (WZ 14).
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NMPanny, Gwiaz dy (No wej) Ewan ge li za cji wpro wa dzo ne przez Ja na Paw ła II
NMPannë, Gwiôzdë (No wi) Ewan ge li za cji. Te le wi zja Trwam do nio sła dn. 20 VI
2012 r. w „In for ma cjach Dnia” o godz. 20.15, że bi skup or dy na riusz die ce zji to ruń -
skiej An drzej Su ski po świę cił ka mień wę giel ny w To ru niu pod świą ty nię Mat ki Bo -
skiej, Gwiaz dy (No wej) Ewan ge li za cji i bł. Ja na Paw ła. 

NMPanny, Mat ki Do bre go Pa ste rza 3 IX J 409, p. 26, NMPannë, Mat czi Dobrégò
Pasturza, łac. B. M. V. Pa sto ris Di vi ni Ma tris. Ty tuł na wią zu je do Chry stu so wej
przy po wie ści o do brym pa ste rzu (J 10,11-21).

NMPanny, Mat ki Ko ścio ła, łac. B. M. V. Ma tris Ec le siae, kasz. NMPannë, Mat -
czi Kòsco ła, wpro wa dzo ne na proś bę bi sku pów Pol ski przez pap. Paw ła VI na za -
koń cze nie III se sji II So bo ru Wa ty kań skie go 21 XI 1964 r.

NMPanny od Wy ku pu Nie wol ni ków 24 IX J 409, p. 29, kasz. NMPannë òd
Wëkùpù Niewòlni ków, łac. B. M. V. de Mer ce de. Na zwa po szła od świę ta NMPanny,
zwa ne go po ła ci nie (fe stum) de Mer ce de Cap ti vo rum, po pol sku Mat ki Bo skiej od
Wy ku pu (Wy zwo le nia) Nie wol ni ków (Jeń ców), od na zwy te go świę ta po wsta ło hiszp.
imię Mer ce des, któ re pro po nu ję prze jąć do Pol ski ja ko Mer ce da.

(Mat ka Bo ska) Ró żań co wa 7 X, łac. Sa cra tis si mi Ro sa rii B. M. V., kasz. (Mat ka
Bòskô) Ró żań cowô, lu do wo (Mat ka Bòskô) Wãgòrnô/ Wãgòrzowô. Świę to Mat -
ki Bo skiej Ró żań co wej, po ła ci nie (fe stum) Sa cra tis si mi Ro sa rii B. M. V. (po tocz -
nie Be ata Ma ria Vir go Ro sa ria), ob cho dzo ne jest (tak że w no wym ka len da rzu li tur -
gicz nym) 7 X; usta no wił je w r. 1572 pa pież Grze gorz XIII na pa miąt kę zwy cię stwa
nad Tur ka mi, od nie sio ne go pod Le pan to dnia 7 X 1571 r. Mo dli twę ró żań co wą przy -
pi su je się św. Do mi ni ko wi, hi sto rycz nie na bo żeń stwo ró żań co we ugrun to wał w obec -
nej for mie bł. Alan de la Ro che, ży ją cy w la tach 1428–1475 (WZ 17). Za cząt ków
ró żań ca do pa tru je się w prze ło żo nym na ła ci nę w IX w. hym nie Ko ścio ła Wschod -
nie go, wy chwa la ją cym dzie wic two i ma cie rzyń stwo Ma ryi, śpie wa nym na sto ją co
Aka ty ście (gr. Akáthi stos od kathízō ‘sie dzę’ z prze czą cym (a pri va ti vum) a- (por. ka -
te dra ‘miej sce sie dze nia’), z cze go cer kiew ne aka fist). W śre dnio wie czu ró ża niec na -
zy wa ny był „Psał te rzem Ma ryi” (Psal te rium be atae Ma riae), bo od ma wia ny przez
tych, co nie zna li ła ci ny („Kto nie mo że śpie wać, niech mó wi ró ża niec” – obo wią zy -
wa ła za sa da); ser tum, -i ‘wią zan ka (kwia tów)’, co ro na ‘wie niec’, ro sa rium ‘wie niec
róż’, z cze go dzi siej sze okre śle nia ko ron ka i ró ża niec (zu ni wer bi zo wa ne od pod sta -
wy: wie niec ró ża ny), po nie miec ku Ro sen kranz ‘wie niec róż’, po hisz pań sku i wło -
sku ro sa rio, po an giel sku ro sa ry, por. wy żej pod ha słem (Mat ka Bo ska) Ziel na.

Na wie dze nia NMPanny 31 V WZ 15, daw niej 2 VII, łac Vi si ta tio nis B. M. V. J 408,
p. 17, kasz. Na wie dze niégò NMPannë, po re for mie ka len da rza li tur gicz ne go 31 V.
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Naj pierw świę to ob cho dzo no na Wscho dzie, na Za cho dzie wpro wa dzi li je fran cisz -
ka nie w r. 1263, w ca łym Ko ście le przy jął je So bór Ba zy lej ski (r. 1441). O fak cie na -
wie dze nia św. Elż bie ty przez NMPannę czy ta my w Ewan ge lii we dług św. Łu ka sza
(Łk 1, 39-45). Do daj my, że do na wie dzin NMPany na wią za li św. Fran ci szek Sa le zy
i św. Jo an na Fran cisz ka de Chan tal (zm. 1641), za kła da jąc za kon wi zy tek (łac. Or do
de Vi si ta tio ne B. M. V.).

Ob ja wie nia NMPanny (w po sta ci świę tych me da li ków) 27 XI J 409, p. 37, łac. Ma -
ni fe sta tio nis B. M. V. a Sa cro Nu mi sma te, kasz. Ob ja wie niégò NMPannë. Cu dow ny
Me da lik, po świę co ny NMPannie Nie po ka la nej, ob ja wio ny zo stał przez Nią św. Ka -
ta rzy nie La bo uré (1806–1876) i za jej sta ra niem zo stał wy bi ty 30 VI 1832 r. w Pa -
ry żu, sze rzej zob. Z. Pa łub ska, EK XII 379-381.

Oczysz cze nia NMPanny 2 II, łac. Pu ri fi ca tio nis B. M. V., kasz. Oczëszcze niégò
NMPannë, por. Mat ki Bo skiej Grom nicz nej, dziś Ofia ro wa nia Pań skie go.

Ofia ro wa nia NMPanny w Świą ty ni 21 XI WZ 17, 727, łac. Pra esen ta tio nis B. M. V.,
kasz. Ofia ro wa niégò NMPannë. Świę to ob cho dzo ne te go dnia w Je ro zo li mie już
w VI w., ce sarz Ju sty nian (527–565) pod tym we zwa niem wy sta wił w Je ro zo li mie
wspa nia łą świą ty nię. Świę to ob cho dzo no na Wscho dzie od VI w. 21 XI, na Za cho -
dzie od śre dnio wie cza te go dnia (J 409), z róż ny mi lo sa mi świę ta (o któ rych WZ
17-18), dziś (od r. 1969) w Pol sce jest to wspo mnie nie obo wiąz ko we z no wą in ter -
pre ta cją (daw niej by ło to wspo mnie nie służ by świą tyn nej w Je ro zo li mie Ma ryi ja ko
dziec ka). W Cer kwi jest to jed no z 12 naj więk szych świąt, ob cho dzo ne ja ko Wwie -
diéni je wo Chram Prie swia tój Bo go ró di cy 21 XI lub 4 XII.

Opie ki NMPanny II nie dzie la li sto pa da J 409, p. 35, kasz. Opie czi NMPannë, łac.
Pa tro ci nii B. M. V. (w pra wo sła wiu Po krow’ Prie swia toj Bo ga ro di cy). Świę to mo że
na wią zy wać do mo dli twy ma ryj nej „Pod Two ją obro nę”, po ła ci nie „Sub tu um pra -
esi dium”, ja ko że ła ciń skie pra esi dium to przede wszyst kim ‘po moc, obro na, osło -
na’, u ka to li ków też ‘opie ka Bo ża’ (J 533), a pa tro ci nium to rów nież ‘obro na, pie -
cza’, ‘po śred nic two, wsta wie nie się’, tak że ‘ko ściel ne świę to opie ki’, po za oma wia -
nym tak że Pa tro ci nium S. Jo se phi ‘świę to opie ki sw. Jó ze fa, ob cho dzo ne daw niej
w śro dę dru gie go ty go dnia po Wiel ka no cy’ (J 485). W li te ra tu rze ono ma stycz nej pa -
tro ci nium to ‘we zwa nie ko ścio ła, pa tron ko ścio ła’. Ka to lic kie świę to Opie ki NMPanny
mo że od po wia dać cer kiew ne mu świę tu Po krów Prie swia tój Bo go ró di cy ‘(świę to)
Opie ki Mat ki Bo żej’, ob cho dzo ne mu w Cer kwi 1 lub 14 X. Jest to tak że ‘typ iko ny
Mat ki Bo żej’, któ ra przed sta wia Mat kę Bo żą w oto cze niu anio łów, jak roz po ście ra
na rzu tę (ro dzaj okry cia) nad ludź mi i mo dli się o po kój. Vas III 305 wy wo dzi na zwę od
krow: ‘kryt’ ‘dach, strze cha’, ‘dach nad gło wą, dom’, ‘osło na’ i in for mu je, że świę to
wpro wa dzi ła Cer kiew w XII w. na pa miąt kę oca le nia Kon stan ty no po la od sa ra cenów
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w po ło wie X wie ku. Oca le nie przy pi su je się cu dow nej in ter wen cji Mat ki Bo żej. We -
dług prze ko nań lu do wych do bry to dzień na ślub: pri szeł po krow diew kam go ło wy
kryť, por. kasz. Jic pod huwã. ‘wy cho dzić za mąż’, gdzie jed nak hu wa to ‘cze pek
ko bie ty za męż nej’.

Po ko ry NMPanny 17 VII J 208, p. 20, łac. Hu mi li ta tis B. M. V., kasz. Pòkòrë
NMPannë, Mat ka Naj święt sza bo wiem w chwi li zwia sto wa nia po wie dzia ła: „Oto
ja słu żeb ni ca Pań ska”, łac. Ec ce an cil la Do mi ni, któ re to sło wa wy po wia da my w Mo -
dli twie „Anioł Pań ski”, a w aka ty ście „Ma gni fi cat”: „Wej rzał na uni że nie Słu żeb ni -
cy swo jej”, łac. Re spe xit hu mi li ta tem an cil lae su ae (Łk 1,38; 48). Ist nie je żeń skie imię
za kon ne Hu mi li tas i Hu mi lia na, a do dać war to, że ła ciń ski rze czow nik hu mi li tas po -
cho dzi od przy miot ni ka hu mi lis, wy wo dzą ce go się od rze czow ni ka hu mus, -i ‘zie -
mia’, czy li ety mo lo gicz nie jest to ‘po chy lo ny ku zie mi’. Por. do te go wer set z hym -
nu aka de mic kie go: Post iu cun dam iu ven tu tem, post mo le stam se nec tu tem nos ha be -
bit hu mus ‘Po przy jem nej mło do ści, po zgrz bia łej sta ro ści po sią dzie nas zie mia’. 

Prze nie sie nia Świę te go Dom ku Lo re tań skie go 10 XII, J 409, p. 39 łac. Trans la -
tio nis Al mae Do mus Lau re ta nae B. M. V., kasz. Prze nie se niégò Dóm ku Lo re tań -
sczégò. Świę to ob cho dzo ne daw niej od 1632 r. 10 XII. We dług tra dy cji chrze ści jań -
skiej do mek Naj święt szej Ro dzi ny z Na za re tu (ra zem z cu dow nym ob ra zem Mat ki
Bo skiej), zwa ny po wło sku San ta Ca sa z łac. Sanc ta Ca sa prze nie sio ny zo stał do
Lo re to (okręg Pi ce num pod An ko ną) w r. 1204 z Trsa tu w Dal ma cji (Kut nik 22–23).

Wsta wien nic twa NMPanny nie dzie la w cza sie okta wy Wszyst kich Świę tych, łac.
De Suf fra gio B. M. V. J 409, p. 34, kasz. Pòstrzédnic twa NMPannë. O wsta wien -
nic twie, po śred nic twie NMPanny i świę tych czę sto mó wi li te ra tu ra re li gij na i mo -
dli twy, czę sto na zy wa ne by wa przy czy nie niem się (wie lo krot nie przy czy nia niem się),
po ła ci nie in ter ces sio, w we zwa niach mo dli tew nych in ter ce de (w l. poj.) ‘przy czyń
się’ lub in ter ce di te ‘przy czyń cie się’ (w l. mn.), po wta rza ne w we zwa niach li ta nij -
nych. SJP VII 50 ob ja śnia daw ne przy czy nić się ja ko ‘wsta wić się za kim, po pro sić
o co dla ko go, prze mó wić za kim do ko go’, a rze czow nik przy czy na ‘wsta wien nic -
two, orę dow nic two’, por. np. z pie śni „Ser decz na Mat ko”: „snad nie Go Two ja prze -
jed na przy czy na”. Ła ciń ski rze czow nik suf fra gium ma wie le zna czeń, pod sta wo we
to ‘gło so wa nie’, a w ła ci nie ko ściel nej tak że ‘po śred nic two, wsta wie nie się, przy -
czy nie nie się’ z wy ra że niem per mo dum suf fra gii ‘za po mo cą proś by, przez wsta -
wie nie się’, w l. mn. suf fra gia to tak że ‘do bre uczyn ki’ (J 657).

Za ślu bin NMPanny (do daj my św. Jó ze fo wi) 23 I J 407, łac. De spon sa tio nis BMV,
kasz. Slëbinë NMPannë, por. łac. spon sa ‘na rze czo na’, też spon sa Chri sti ‘ob lu bie -
ni ca Chry stu sa’, któ rą by ła przede wszyst kim NMPanna, wy bra na na mat kę Bo ga -
-Czło wie ka, a pra gnie zo stać każ da za kon ni ca. Sło wo zna ne ka żd emu dok to ro wi,
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któ ry skła dał ślu bo wa nie i przy rze cze nie aka de mic kie, że bę dzie szu kał tyl ko praw -
dy w for mu le: Spon deo ac pol li ce or ‘Obie cu ję i przy rze kam’. W li tur gii msza św. za
na rze czo nych i no wo żeń ców na zy wa się po ła ci nie mis sa pro spon so et spon sa.

III.

Li te rac kie na zwy (czę sto przez li te ra tów uży wa ne) Mat ki Bo żej. Tu znaj dą się nie
tyl ko okre śle nia stwo rzo ne przez twór ców, ale tak że zna ne i uży te przez nich.

Bar ni ca ‘Obroń czy ni’ Bar ni cą mdzë na szą JT, „Kaszëbskô Kró lewô” s. 111; Bar ni -
co lëdztwa EPr, „Ma tinkò cëdnô” s. 129; EPr w prze kła dzie „Ser decz na Mat ko” tłu -
ma czy „Opie kun ko lu dzi” jakô Bar ni cą jes Pa ni DWP 93. JT w Słow ni ku na obroń -
cę wpro wa dza od po wied nik bar nim, co – mo im zda niem – nie uda ne, bo za pe la ty wi -
zo wa ne imię Bar nim; mógł by to być bar niec.

Biał ka JW., „Pa tron ka Rëbôków”: Ji dze Kòbiéta Biał ka Nënka JP 50. Por. od po -
wied nik pol ski Nie wia sta, uży ty przez sa me go Je zu sa na we se lu w Ka nie Ga li lej -
skiej (J2,4) i w cza sie swej mę ki na krzy żu (J 19,26), i przez św. Paw ła w Li ście do
Ga la tów (4,4): „Gdy jed nak na de szła peł nia cza su, ze słał Bóg Sy na swe go, zro dzo -
ne go z nie wia sty”.

Chwasz czińskô Pa ni (ty tuł i re fren) K. Ja strzęb ski, DWP 77.

Gbùrka Kaszëbskô, S. Bar te lik, „Swió nowskô Pa ni” DWP 97. Na le ży chy ba ro zu -
mieć ja ko ‘Pa ni, łac. Do mi na’: ty tuł Pa ni jest sto so wa ny do NMPanny w mo dli twach
cią głych i tzw. ak tach strze li stych, łac. ia cu la to ria, niem. Stoss ge be te.

Gwiôzda Pòrénôszkù: Gwiôzda pòrénôszkù, czëstô jak lëlijô HH 131, „Swió nowskô
Ma don na”. Mo że być tłu ma cze niem (kal ką) pol skiej pie śni „Gwiaz do za ran na, ślicz na
ju trzen ko”, co z ko lei prze kła dem łac. Stel la ma tu ti na. Por. ha sła Pòréni ca i Witrz ni ca.

Kaszëbskô Kró lewô, Bòżi, snôżi kwiat! (ty tuł i in ci pit) JT 111; Kaszëbskô Kró lewô
EPr, „Ma tinkò cëdnô” s. 129; Kaszëbskô Kró lewô HH, „Swió nowskô Ma don na”
s. 131. W ko ściel nych uro czy sto ściach Ka szu bów czę sto do licz nych we zwań Kró -
lo wo do rzu ca my tak że Kró lo wo Ka szu bów. Por. ha sło Kró lewô Ka szub.

Kaszëbskô Ma don na FG, Sdd (ty tuł i 1. Stro fa) 15: Ce Ma don ną na ją Kaszëbską
czest nimë z na ją ze mią wszëtką. Ty tuł Ma don na prze ję li śmy z wł., a osta tecz nie
z łac. mea Do mi na ‘mo ja Pa ni’. 

Kaszëbskô Nënka: Kaszëbskô Nënkò (3 ra zy re fren) MB 132.
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Kaszëbskô Ro dzyn Kró lewô (ty tuł) EPr 80 DWP 80. Por. sank tu arium Kró lo wej
Ro dzin przy par. Świę tej Trój cy w Ko ście rzy nie.

Kòbiéta JW., „Pa tron ka Rëbôków”: Ji dze Kòbiéta Biał ka Nënka JP 50. Por. ha sło
Biał ka.

Kòscerskô Pa ni zob. Pa ni Kòscerskô i Kaszëbskô Ro dzyn Kró lewô (ty tuł) EPr 80
DWP 80. 

Kró lewô Ka szub (u au to rów: Kaszëb) D. Busz ta, EG, „Przez Ce bie, Matkò”
DWP 91.

Kró lewò Na szi Kaszëbsczi Ze mi – in ci pit wier sza „Pa ni Swôrzewskô” MB,
PLM 26. 

Kró lewô Mòrza MB, „Swôrzewskô na sza Pa ni” 132; Gdze mie nazéwa ją Mòrza
Kró le wą BS „Kòlãda”, s. 144; Mòrza Kró lewò MB, „Pa ni Swôrzewskô” PLM 26.

Kró lewô Swia ta EPr, „ Ma tinkò cëdnô” s. 129.

Lipùskô Pa ni, też Pa ni Lipùskô, ko lej ność czło nów jest fa kul ta tyw na tak że w in -
nych te go ty pu na zwach; wy ni ka ona z szy ku ka szub skie go: przy daw ka + okre sla -
ny rze czow nik i pol skie go: rze czow nik + przy daw ka. Znam z miej sco wej tra dy cji
wpro wa dzo nej przez ks. Z. Ju trzen kę -Trze bia tow skie go, po wo jen ne go dłu go fun -
gu ją ce go pro bosz cza li pu skie go.

Ma don na: Chwasz czińskô Pa ni, na sza Ma don no K. Ja strzęb ski DWP 77. Por. Swió -
nowskô Ma don na i Kaszëbskô Ma don na.

Ma jewé (ty tuł i I stro fa) AN, MW 200 to god na od no to wa nia urze czow ni ko wio na
(sub stan ty wi zo wa na) na zwa na bo żeń stwa. Por. czerw co we, kasz. czërwcowé ‘na bo -
żeń stwo do Najśw. Ser ca Pa na Je zu sa’ i rzad kie paź dzier ni ko we, kasz. ru ja nowé ‘na -
bo żeń stwo ró żań co we, od pra wia ne w paż dzier ni ku’.

Ma ri ja; Glo ri ja, Glo ri ja pa stu rze spiéwa ją, Jó zej i Ma ri ja wdzãczno przëwtôrza ją.
H H, „Kòlãda na Gòdē”, s. 146; Ma ri ja LR 146; Zdro was Ma ri jo niech roz brzmiéwô
wszãdze HH, Chcej że, Ma ri jo, (przyp 1) za na ma sta nąc. EPr, „Ma tinkò cëdnô”,
s. 129; Ma ri ja Za staw ni ca EG, pa ra fra za „Bądź po chwa lon na wie ki”, s. 143. Por.
Za staw ni ca. Nôswiãtszô Ma ri ja, ra ju pëszny brzôd! JT 111, Kaszëbskô Kró lewô, 
JT s. 111; Chcej że, Ma ri jo, za na ma sta nąc EPr, „Ma tinkò cëdnô” s. 129; Të bądz
nóm ce szbą, Ma ri jo AN 130; Zdro was Ma ri ja niech roz brzniéwô wszãdze HH,
„Swió nowskô Ma don na”, s. 131; Swiãtô Ma ri jo JL 133 (ty tuł i in ci pi ty 4 strof); Jó zef,
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Ma ri ja wdzāczno przëwtôrza ją HH, „Kòlãda na Gòdë” 146; Ce Ma don ną na ją
Kaszëbską czest nimë z na ją ze mią wszyt ką, Ma ri ja FG, „Kaszëbskô Ma don na”,
Sdd 15; Dôj nóm znąd ka niesc do chëczë czësté ser ca, swiãté zwëczé, Ma ri ja FG,
Sdd 15; Wia ter szosôł na wie twiach lëstë ze schłé ju wer no mòdłóm do Ma ri je – kòró-
në – Ma ri je Swió now sczi, Nie bie sczi Brómë, w ra ju Ma ri je… Wëbaw, Ma ri ja,
z żôrot notë dëcha lud wier ny To bie JR, „W świę to”, Sdd 20; Ma ri ja niech spiéwô
LR, „Nad mo rzem (Kaszëbskô kòlãda)”, Sdd 47; Spiéwôjta, spiéwôjta pie sniã Pa nu
swémù w Be tle jem z Ma ri ji dzys na ro dzo ne mu KD, „Kòlãda swôrzewskô” Sdd 61;
Pòwitôjmë Dzeckò Bòżé i Ma rijã Przënôswiãtszą (re fren 3 ra zy uży ty) KD, „Za witôł
nóm dzéń ła ska wi” Sdd 63; I Ma ri ji téz wznio sem naj pie sniã re do sną KD, jw.; Jó -
zef z Nôswiātszą Ma ri ją zdrzą Jezëska òczka w kùmkù, jak spią AN, „Cednô noc”
Sdd 65; z Ma ri ją, z Jó ze fem chce ma trzëmac straż LR, „Na Gòde znad wòdë” Sdd 79;
Ma ri ja Gò tu li LR, „Dze cątkò sã nóm na rodzëło, Sdd 64; Dlô Jó ze fa nio są krëpë, dlô
Ma ri ji nu dle LR, „Spiéwta ptôszczi” Sdd 80; Do Ma ri ji ë Je zu ska mërgô Jó zef stôri
LR, „Spiéwta, ptôszczi” Sdd 80; Je zus Chri stus na ro dzo ny z Ma ri ji AP, „Nad sta jen -
ką” Sdd 86; Ma ri ja tim wszëtczim smu co no sro dze JC, „Swôrzewskô le gen da”
Sdd 121; Wic Ma ri ja zëmné òpùszczła mòrzé JC, „Swôrzewskô le gen da” Sdd 121;
Odpùst ma rij ny w Swôrze wie JC, „W Swôrze wie na òdpùsce” Sdd 122; Ce szi (kar -
no zwo nów) te stronë i sła wi Ma rijã tam że. Ma ri ja Swiãtô i Niepòka lónô: D. Busz ta
EG, „Przez Ce bie, Matkò” DWP 91; Zwónë bi ją: Witôj, Ma ri jo! AN, „Kóm pa nijô”
(2 ra zy) MW 201; Swiãtô Ma ri ja JL 133; Swiãtô Ma ri jo mòdlë sã za na ma! D. Busz -
ta, EG, „Przez Ce bie, Matkò” DWP 91.

Ma ri ja Swió nowskô: Ma ri je Swió now sczi JR, „W świę to” Sdd 20. Po ka szub sku
le piej słu cha ło by się Swió nowskô Ma ri ja, nie wi dzę tak że, by spo wo do wa ły to wzglę -
dy ryt micz ne i pro zo dycz ne.

Ma ri ja Pa nien ka FG, „Witôjże, Jezë, naj Pa nie”: Co sã dzys ro dzisz na sa nie z Ma -
ri ji Pa nien czi s. 122.

Ma ri ja Za staw ni ca EG, „Chwa ła Wóm” s. 143. ‘Ma ry ja Orę dow nicz ka’, pra wosł.
Po krow’, łac. in ter ce de re ‘wsta wiać się za kimś, po śred ni czyć, w ję zy ku re li gij nym
przy czy niać się, po chod ny rze czow nik rodz. mę skie go to in ter ces sor, -oris, in ter ces -
sio, -onis ‘wsta wien nic two, po śred nic two’, for my żeń skiej brak. Por. Za staw ni ca
i wy żej Po śred nic twa NMPanny.

Ma teń ka LR, Z pie snią do Ce bie ji dze ma Ma teńkò PM 5 (ty tuł zbior ku i ostat nia stro -
fa, kon struk cja ra mo wa).

Matëchna Bòżô: O Ma tuch nie snij LR, „Bi bi, bi bi” s. 145; Matëchno Bòżô K. Ja -
strzęb ski, „Chwasz czińskô Pa ni” (ty tuł i re fren), DWP 77.
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Ma tin ka: Ma tinkò, Të w ser cu na je tro sczi no sysz HH, „Swió nowskô Ma don na” 131;
O par miéń ła sczi Ma tin czi z nie ba JW., „Ma tin ka Sëna zrodzëła” JT, „Bi bi, bi bi”
Sdd 66; Ma tinkò kòchanô D. Busz ta, EG, „Przez Ce bie, Matkò” DWP 91; Ma tin ka
cëdnô EPr (ty tuł) 129; Ma tinkò naja HH, „Swió nowskô Ma don na”131; O par miéń
ła sczi Ma tin czi z nie ba JW, „Tczëwôrtnô Matkò” s. 134; Ma tinkò Swiãtô, mdzë
pòchwôlonô Z. Jó skow ski, DWP 87; Wéj Ma tin ka SB. 

Ma tin ka Bòżô AN 130 (ty tuł).

Ma tin ka Kaszëbów: Wej rowskô Pa ni, Ma tin ka Kaszëbów M. Se lin DWP 102.

Ma tin ka Swió nowskô D. Busz ta, EG, „Przez Ce bie, Matkò” DWP 91. Szyk pol ski
za pew ne dla ry mu: mi nie kòzdô tro ska.

Ma tin ka Swiãtô (re fren) K. Ja strzęb ski, „Chwasz czińskô Pa ni” DWP 77.

Ma tin ka Bòlesnô < Ma ter Do lo ro sa BS 117, Ma tin ka cëdnô EPr 129.

Ma tin ka Naja HH, „Swió nowskô Ma don na” 131.

Ma tin ka z Nie ba JW., „Tczëwôrtnô Matkò: ò par miéń ła sczi Ma tin czi z nie ba 134.

Mat ka: Swió nowskô Ma don na, Matkò wszëtczich lëdzy (in ci pit) HH 131;
Tczëwôrtnô Matkò (ty tuł i in ci pit) JW 134; Matkò ser decznô HH, „Swió nowskô Ma -
don na”, s. 131; „Mat ka z cer pie niô òmglalô” I. Cz „Hewò skònôł na krzy żu Bóg”,
s. 135; Ote mknij, Matkò, jesz ròz swòje ser ce HH, „Swió nowskô Ma don na” 131
Matkò, Të z na ma wied no do ma bãdzë tam że; Prze żegnôj, Matkò, w mio no Bòsczé
EPr, „Niebnô dro ga” 132; Mat ka ła sczi Bòżi, por. ta kie we zwa nie z Li ta nii lo re tań -
skiej, po ła ci nie Ma ter di vi nae gra tia JL, „Swiãtô Ma ri jo JL 133: Matkò Chri stu sowô,
„Swiãtô Ma ri jo” JL 133; Matkò mòji nôdze je… jidã wcąg… ma ją cy matczëné że -
gna nié (ty tuł i za koń cze nie) JW., Sdd 11, kon struk cja ra mo wa: tym sa mym koń czy,
czym za czął; Witôjże nóm w swôrzew sczim kòsce le, dze sã przed Twą Mat ką cëdów
dza lo wie le KD, „Kòlãda swôrzewskô” Sdd 61; Të, Matkò, w biédze nas tu nie òsta -
wisz D. Busz ta, EG, „Przez Ce bie, Matkò” DWP 91; ò Matkò ser decznô z wiôlgą
nôdze ją ji dzemë sta tecz no D. Busz ta, EG, „Przez Ce bie, Matkò” DWP 91; Przez
Ce bie, Matkò, Pón Bóg cëda sprôwiô DWP 91.

Mat ka Bòskô ma lo wanô na szkle /Mat ka Bòskô Szklanô (ty tuł): Mat ka Bòskô
ma lo wanô na szkle JW., „Przed Mat ką Bòską Szkla ną” JP 48.

Mat ka Bòżô, ty tuł „Matkò Bòżô” (ty tuł i in ci pit) JL 130; Matkò Bòżô, pro wadź nas,
BB „Brzãczka” DWP 76. 
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Mat ka Swió nowskô: Matkò Swió nowskô, bróń òde złégò EPr, „Ma tinkò cëdnô” 129.

Mat ka Bòlesnô BS 117

Mat ka Bòżô JL 130

Mat ka Chri stu sowô JL 133

Mat ka Ła sczi Bòżi JL 133, por. we zwa nie li ta nij ne „Mat ko ła ski Bo żej”, łac. Ma -
ter di vi nae gra tiae. 

Mat ka ser decznô HH 131, Ser decznô Mat ka EPr (tłum.)

Mat ka Swió nowskô EPr 129

Mat ka wszëtczich lëdzy HH 131 

Ma tuch na zob. Matëchno Bòżô

Mëma: W da le czim Be tle je mie ùro dzył sã Knôpiczk, a Jegò Biédnô Mëma ni mia -
ła pra wie nick AN, „W Be tle je mie” MW 182. No tu je Sych III 70 w zna cze niu ‘mat -
ka’ i piesz czotl. ‘do żo ny’.

Mëmka: Przëtul że, Mëmkò, najã dëszã nãdzną HH, „Swió nowskô Ma don na” 131;
Probòszcz pòbòżny z probòstwa w kòmëszce bë przëszedł Cã a Twą Mëmkã bez felë
pòczãtą éro wac AB, „Kaszëbskô pie sniô gòdowô”, Sdd 56.

Mio no: W na szim Swôrze wie lud pro sti, lud swiãti czcył wied no Ji (Ma ri ji) Mio no
w pòlu i w bôce JC, „Swôrzewskô le gen da” Sdd 121. Te mu po ję ciu od po wia da świę -
to Imie nia Ma ryi, po ła ci nie No mi nis B. M. V., po tocz nie B. M. V. No mi na ta, ob cho -
dzo ne 12 IX naj pierw w Hisz pa nii w XVI w. 

Mòrskô Kro lewô BS (EPr) 116

Mòrza Kró lewô BS 144

Na sza Kró lewô Mòrza MB 132

Na sza Pa ni: O Na sza Pa ni MB, „Pa ni Swôrzewskô” PLM 26. Por. Ma don na < Ma -
ter Do mi ni.

Nënka: Na sëna (św. Jan Ewan ge li sta) Nënce dó ny IC, „Hewò skònôł na krzy żu
Bóg”, s. 135; Nënka môltëch ùszëkòwa JT „Szëmi mòrze”, s. 143; Nënka Swiãtô
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BS 117; Za to jich (Kaszëbów) Nënka tak ba ro lu bi BS, „Kòlãda”, s. 144; Nad Nim
ùwôżnô Nënczi twôrz JŁ, s. 146; gdze przëszła piech ti Nënka òd samégò Bòga JW.,
„Od iń dze nié?” JP 22; JW., Kòbiéta, Biał ka, Nënka, „Pa tron ka Rëbôków” JP 50.

Nie bie ska Bra ma: Nie bie sczi Brómë JR, „W świę to” Sdd 20. Prze sta wia ko lej ność
zgod nie ze skład nią ka szub ską, a – przy po mnij my – to we zwa nie z Li ta nii lo re tań -
skiej: Bra mo nie bie ska, łac. Ia nua co eli.

Nie bieskô Cór ka JPr „Ma tin ka cëdnô” (ty tuł i in ci pit) 129.

Nie bieskô Mat ka: po niżôł ple sta mi Nie bie ską Matkã JC, „Swôrzewskô le gen da”
Sdd 121., „Tczëwôrtnô Matkò” 134; Nie bieskô Mëma, „Ma tinkò Bòżô” AN 130.

Niebnô Pa ni (ty tuł i we zwa nie): Niebnô Pa ni, w cnotã, w cnotã przëòdzałô Z. Jó -
skow ski DWP 87.

Nôswiãtszô Ma ri ja EPr, AN 121.

Nôswiãtszô Ma tin ka FG, „Witôjże, Jezë, naj Pa nie” s. 122.

Nôswiãtszô Pa ni EPr, „Ma tinkò cëdnô” s. 129.

Nôswiãtszô Pa nien ka: Wzérôsz w òczë Jó ze fo wi ë Nôswiãtszi Pa nien ce KD,
„Pòkòju dôj nóm, Je zu” Sdd 60; gòdzyn czi ò pòcëszkù spiéwóné, bë nie zbùdzëc
Nôswiãtszi Pa nien czi JW., „Cas su bia sem per Fi de lis” JP 8. 

Pa ni Kòscerskô (3 ra zy re fren) w pie śni Kaszëbskô Ro dzyn Kró lewô EPr 80.

Pa ni Swôrzewskô MB (ty tuł) PLM 26.

Pa nie necz ka: Z Pa nie necz czi na ro dzo ny AP, „Nad sta jen ką” Sdd 86.

Pa nien ka: Za dze cusz ka ju Ce Pa nien czi głos tam w Swió no wie przëchło scył do Se
JT, Sa cer dos Chri sti, na 25 –le cie ka płań stwa ks. F. Gru czy Sdd 24; Że jes sã ro dzył
ònge wew ce le z kli na przeczësti Pa nien czi FG, „Je zu, Re demp tor omnium” (‘Zba -
wi cie lu wszyst kich’ – EB) Sdd 44; Je zu, nie chże Cë chwa ła wiecznô mdze za czësté
z Pa nien czi na ro dze nié FG tam że; w sta jen ce przë Starëszkù i Pa nien ce Dzeckò –
Bòżi dôr LR, „Nad mo rzem (Kaszëbskô kòlãda)”, Sdd 47; Jidzmë wszëtcë do sta -
jen czi do Je zu ska i Pa nien czi AP, „Czë to môłniô je na nie bie?”, Sdd 48; Pa nien ka,
pësznô zo rza, ra do sno na nas zdrzi JC, „Rëbac czi bót”, Sdd 59; KD „Pòkòju dôj
nóm, Je zu”, Sdd 60; Kòli bión ka Nôswiãtszi Pa nien czi LR, „Bi bi, Synkù, bi” Sdd 72;
Bieglë wszëtcë do sta jen czi… do Je zu sa i Pa nien czi AP, „Hej, kòlãda, kòlãda” Sdd 89.
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Pan na Czëstô: Pan na Czëstô nóm zrodzëła Bo ga Oj ca – Sëna LR, „Dze cątkò sã
nóm na rodzëło, Sdd 64, PM 80; Z Pannë Czësti na ro dzoné AP, „Chło piã, chło piã na -
ro dzoné w szo pie” AP, Sdd 91.

Pan na Swiãtô, „Matkò Bòżô, Pan no Swiãtô” JL 130; „Pan na Swiãtô” Ce nóm po -
rodzëła KD, „Pòkòju dôj nóm, Je zu”, Sdd 60. Por. z in wo ka cji do „Pa na Ta de usza”
A. Mic kie wi cza: „Pan no Świę ta, co Ja snej bro nisz Czę sto cho wy”.

Pa tron ka Rëbôków (ty tuł) JW., JP 50.

Pòréni ca HH: Piãknô Pòréni co, nasz kwiôtuszkù snôżi, „Swió nowskô Ma don -
na” 131, por. ha sło Gwiôzda pòrénôszkù, w tym sa mym wier szu.

Przeczëstô Ma ri ja: Na rodzëła Sëna Przeczëstô Ma ri ja LR, „Spiéwta ptôszczi”
Sdd 80. Por. w Li ta nii lo re tań skiej Mat ko naj czyst sza, łac. Ma ter ca stis si ma.

Przeczëstã Pa nien ka: Chwa ła w Trójcë Je dinémù, Przeczësti Pa nien ce LR, „Dze -
cątkò sã nóm na rodzëło, Sdd 64; PM 81.

Snôżô Le lij ka: Snôżô Le lijkò, mdzë pòchwôlonô Z. Jó skow ski, DWP 87.

Snôżô Pôcór ka EPr, „Ma tinkò cëdnô” s. 129.

Snôżô Witrz ni ca ‘Ju trzen ka’: Snôżô Witrz ni co, co swiécysz [!] nóm Z. Jó skow ski
DWP 87. Por. in ci pit pie śńi „Gwiaz do Za ran na, ślicz na Ju trzen ko”.

Swió nowskô Cëdnô Kaszëbskô Ma tin ka SB, „Ksądz Grëcza” Sdd 13, Wéj Ma tin -
ka SB, tam że s. 13, por. IPr Ma tin ka cëdnô.

Stolëca mą droscë JL 133, por. we zwa nie z Li ta nii lo re tań skiej „Sto li co mą dro ści”,
łac. Se des Sa pien tiae, por. Kut nik 137 – 139.

Swió nowskô Ma don na: Swió nowskô Ma don na, Matkò wszëtczich lëdzy (ty tuł i in -
ci pit) HH 131.

Swió nowskô na sza Ma tin ka (2 ra zy w re fre nie) JT 111.

Swió nowskô Pa nien ka: Swió nowskô Pa nienkò cëdnô FG, „Swió nowskô Ma don -
na” Sdd 115.

Swôrzewskô na sza Pa ni (ty tuł, in ci pit i por. re fren) MB 132; 
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Tczëwôrtnô Mat ka JW 134 (ty tuł i in ci pit).

Tczëwôrtnô Pan na EPr: Tczëwôrtnô Pan no, błogòsław nas, „Niebnô dro ga” (re fren
uży ty 4 ra zy) s. 132. Kal ka pol skie go czci god na.

Ùkòru no wónô: Ùkòru no wónô, te sk nimë do Ce JT 111.

Ùzdro wie nié chòrëch JL 133, por. we zwa nie z Li ta nii lo re tań skiej: „Uzdro wie nie
cho rych”, łac. Sa lus In fir mo rum, por. Kut nik 179 – 182.

Wej rowskô Pa ni (ty tuł i re fren): Wej rowskô Pa ni, Ma tin ka Kaszëbów M. Se lin
DWP 102.

Za staw ni ca: Ma ri ja Za staw ni ca na pòmòc nóm sta nie EG pa ra fra za „Bądź po chwa -
lon na wie ki”, s. 143. Od po wied nik pol skie go Orę dow nicz ka, por. z „pod Two ją
obro nę”: O Pa ni na sza, Orę dow nicz ko na sza. Sych VI 190 no tu je za staw ni ca ja ko
prze starz. (je den krzy żyk) od po wied nik mę skie go za staw nik, a za staw ca i za staw -
nik to ‘ten, kto za sta wia się, uj mu je się za kim’, też neo se man tyzm ‘ad wo kat’; są to
de ry wa ty od za sta wiac sã; w pol sz czyź nie za staw nik to 1) hist., dziś. praw. ‘ten, któ -
ry bie rze co w za staw; kto otrzy mu je za staw’; 2) daw. ‘za kład nik’ SJP X 788; kasz.
jest od po wied ni kiem łac. in ter ces sor, -oris ‘po śred nik’ od in ter ce de re ‘po śred ni -
czyć’, daw niej przy czy nić się, wie lo krot ne przy czy niać się ‘wsta wiać się za kim’.
Bar dzo to uda ny – mo im zda niem – od po wied nik. Por. wy żej Po śred nic twa NMPanny
i Ma ry ja Za staw ni ca.

Ze Swôrze wa Pa ni EPr 116, kasz. ‘Pa ni ze Swa rze wa’ BS. 

Na ko niec roz waż my jesz cze: 
A. Ja kie ty tu ły mat ki Bo żej ze brał z Pi sma Św., Tra dy cji ko ściel nej i urzę do we -

go na ucza nia Ko ścio ła S. Na piór kow ski i opu bli ko wał w EK XII 109, po dam
tu tyl ko no we, wy żej nie uję te: Naj święt sza, gr. Pan hagía, łac. Sanc tis si ma, do
cze go por. z hym nu ko ściel ne go O Sanc tis si ma, o Piis si ma, Vir go Ma ria ‘O Naj -
święt sza, o Naj po boż niej sza, Dzie wi co, Ma ry ja’ i ryn graf bądź ob ra zek Mat ki Bo -
żej no szo ny na pier siach przez bi sku pów pra wo sław nych, wła dy ków, zwa ny pa -
na gia; Nie po ka la na, No wa Ewa, Ob lu bie ni ca Du cha Świę te go, Re pre zen -
tant ka Ludz ko ści; Ro dzi ciel ka Bo ga, Typ Ko ścio ła, Świą ty nia Du cha Świę -
te go, Świę ta, gr. Hagía, łac. Sanc ta, To wa rzysz ka Chry stu sa, Wnie bo wzię ta,
Współ od ku pi ciel ka, Za słu cha na i Wie rzą ca w Sło wo Bo że;

B. Ty tu ły i Imio na Mat ki Bo żej z li te ra tu ry pol skiej ze bra ne przez prof. Ma rian Ku -
ca ła z Kra ko wa w ar ty ku le „Od Bo gu ro dzi cy do Ma don ny” [w] „O ję zy ku re li gij -
nym”, red. M. Kar pluk, J. Sam bor, Lu blin 1988, s. 133–144, z któ rych wła śnie

Referaty polskojęzyczne związane z tematem przewodnim 199

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 199



naj wcze śniej szym, fi lo lo gicz nie po twier dzo nym jest na zwa Bo gu ro dzi ca ze zna -
nej pie śni -hym nu (tak na zwa ne go przez J. Dłu go sza car men pa trium ‘pieśń oj -
czyź nia na’, czy li ‘hymn’) i jej wa rian ty Bo go ro dzi ca, Bo ga ro dzi ca, na stęp ne
zwią za ne są z Chry stu sem – Pa nem i Kró lem, a więc: Pa ni, Kró lo wa, daw ne Go -
spo dza (por. Go spo dzin, o Chry stu sie), wa rian tyw nie Go spo da (w ko lę dzie „przy
onej gó rze”); nad to w śre dnio wie czu Kro lew na, Ce sa rzów na (w. XV) i Ce sar ki -
ni oraz Ce sa rzo wa, Księż na, po tem Wład czy ni, Het man ka; naj póź niej szym okre -
śle niem, prze ję tym z jęz. wł. jest Ma don na, a tu z łac. mea Do mi na ‘mo ja Pa ni’
naj pierw o fi gu rze lub ob ra zie NMPanny, po twier dzo ne fi lo lo gicz nie do pie ro
w r. 1822, wprost ad re sa tyw nie do Mat ki Bo żej do pie ro w pie śniach, śpie wa nych
przez stu den tów i mło dzież oa zo wą. 

WNIO SKI

1) Naj bar dziej ka szub ski w okre śla niu osób Bo skich i świę tych jest A. Na gel, moż -
na by po wie dzieć: spo ufa la się z świę to ścia mi. Jed nak w lu do wej kon wen cji ka -
szub skiej to nie ra zi, Oso by te zo sta ją usza no wa ne, tak że w za pi sie przez uży cie
du żej li te ry. Oto jak to wy glą da u po ety: w Be tle jem „ùro dzył sã Knôpiczk” (zob.
sw. Mëma), nie Dze cątkò czy Jezësk, Bòżi Syn czy po dob nie. W wier szu Jezës
(win no być Je zus, Sych II 102 po da je oba wa rian ty, jed nak przy kła dy uży cia tyl -
ko Je zus) „Cho dzył Jezës, Bóg ë Wa sta” (MW 184). Do Du cha św. po wie już
w ty tu le „Pòj, Swiãti Dëchù…”, a w in ci pi cie i w I stro fie po wtó rzy: „Pòj, Swiãti
Dëchù” i zwró ci się do III Oso by Trój cy Świę tej: „Nôlep szi Drëchù”, a po tem już,
in spi ro wa ny tek stem Se kwen cji na Ze sła nie Du cha Św., po wie: „Przënies z nie -
ba wid” (MW 190), łac. emit te co eli tus lu cis tu ae ra dium, tłu ma czo ne na jęz. pol -
ski „Przyjdź, Du chu Świę ty, spuść z nie bio sów wzię ty świa tła Twe go stru mień”.
W wier szu „Niebò” Bóg zo sta je na zwa ny (bo jest Oj cem) Tatk: E rze cze tej Syn
Czło wie czi: ”Pòjta, bło go sła wio ny, kòl mòjégò Tat ka je miesz kań wie le” (J 14,2)
MW 191. Św. Woj ciech na zy wa ny sw. Wòjkem (MW 197, 198). Bi skup Do mi -
nik „Ta czi béł òn: Kaszëba, Bi skup, Czło wiek” (MW 199). W wier szu „Zélnô”
Chry stus na zwa ny Gbùrã: „Jezë, Të nôlep szi Gbùr” (MW 202). Król Bo le sław
Chro bry to „Bòles Chro bri” (MW 206). Mo dli twa Pań ska za czy na się od słów:
„Tatkù naj” (MW 211), o bł. Ja nie Paw le II mó wi „Swiãti Tatkù” (MW 206), tak
zresz tą tak że M. Bosz ke, „Ojc Swiãti Jan Pa weł II”: Nasz Tatkù kòcha ny PLM 34.
Śmia łe tak że okre śle nie NMPanny Gbùrka Kaszëbskô przez S. Bar te li ka.

2) Wy so ko oce niam struk tu rę Gwiôzda Pòrénôszkù ja ko kal kę pol skie go Gwiaz da
Za ran na i zu ni wer bi zo wa na Pòréni ca H. He wel ta, bar dzo uda ne – mo im zda niem
– są tak że Bar ni ca i Za staw ni ca.

3) BG (l. c.) po da ła tyl ko lu do we na zwy dla 2. świąt i atry bu tów NMPanny (na 19 wy -
li cza nych przez li tur gi stów świąt NMPanny, a wie le ma cha rak ter cał kiem lo kal -
ny al bo ogra ni czo nych zo sta je do nie któ rych za ko nów (łac. or di nes) i zgro ma dzeń
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za kon nych (łac. con gre ga tio nes lub rza dziej so cie ta tes ‘to wa rzy stwa’), jak je zu -
ici So cie tas Ie su ‘To wa rzy stwo Je zu so we’), tj. dla Zwia sto wa nia NMPannie (25
III) 4 sy no ni micz ne: Oży wia ją ca, Wio sen na, Za grzew na, Ża bicz na oraz 2: Rów -
nian ko wa I Za śnię ta dla Wnie bo wzię cia NMPanny.

4) Opra co wa nie BG po ka zu je, jak bo ga te są okre śle nia świat i przy mio tów NMPan-
ny u Ka szu bów, a ubo gie u in nych pol skich grup et nicz nych.

5) Trud no się zgo dzić z te zą, gło szo ną przez nie któ rych ba da czy, że lu do we na zwy
świąt po wo du ją de sa kra li za cję, ze świec cze nie tych świąt. Dla lu du ka len darz li -
tur gicz ny był ka len da rzem chro no lo gicz nym: pra ce na ro li i zo bo wią za nia wo -
bec są sia dów ko ja rzył ze świę ta mi re li gij ny mi. Świę ta sta no wi ły tak że wiej ski
ko deks etycz ny. „Na Pòcesz ną r’zy ska mu szą bëc pòòrané”; „Séw za czi nómë
w Séwną”; „Na Wszëscych Swiãtëch bùlwë mùszą bëc wëkòpané” itd. Wie le ta -
kich norm od no to wał w swo im Sow ni ku ks. B. Sych ta, np. „sw. Michôł gran ce
roz puchł” ‘po św. Mi cha le (29 IX) moż na trzo dę chlew ną wy pa sać tak że na po -
lu i łą ce są sia da’; „sw. Waw rzińc (10 VIII) kôże ze że ta wińc” ‘sprzą ta nie ży ta
win no być za koń czo ne’. 

6) Od stro ny na zew ni czej i sło wo twór czej za uważ my, że nie któ re ty tu ły są sub stan -
ty wi zo wa ny mi, tj. urze czow ni ko wio ny mi imie sło wa mi, jak Nie po ka la na, Wnie -
bo wzię ta, też Trep czy ko wa Uko ro no wa na. Tym tro pem idąc, two rzy łem (zob.
Ono ma sti ca LIV, 2010, s. 139–178) od ła ciń skich imie sło wów, par ty cy piów,
imio na od atry bu tów i świąt NMPanny: De spon za ta, Ma ni fe sta ta, No mi na ta,
Pre zen ta ta, Pu ry fi ka ta, Trans la ta na wzór ist nie ją cych i uży wa nych Be ata, Ho -
no ra ta, Re na ta.

UWA GI

1) Naj wię cej nazw (okre śleń) wy do by łem z pie śni i wier szy za miesz czo nych w „Më
trzi mómë z Bògã. Kòscelné modëtwë i spiéwë”. Prze łożëlë i przërëchto welë 
E. Go łąbk i E. Prycz kow ski, Gduńsk 1998. Cy ta ty z te go dla mnie źró dła po da -
ję tyl ko (bez skró tu) przez wska za nie stro ny;

2) In ter punk cję po da ję zgod nie z obo wią zu ją cy mi za sa da mi, nie we dług za pi su
w źró dle.

3) Z po mor skich sank tu ariów ma ryj nych wy zy ska ne zo sta ły Mat ki Bo skiej z Sia -
no wa dla środ ko wych i po łu dnio wych Ka szub oraz ze Swa rze wa dla Ka szub pół -
noc nych; za sta na wia, że ża den z li te ra tów nie za pu ścił się na Ko cie wie do Mat -
ki Bo skiej Pia se czyń skiej 

Ob ja śnie nie skró tów
AN Aloj zy Na gel
AP ks. An to ni Pe pliń ski
BB Ber nard Bieszk
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B. M. V. Be ata Ma ria Vir go ‘NMPanna’
BS Ks. dr B. Sych ta
DWP Dlô Was, Pa nie. Kòscel ny spiéwnik, przërëchtowôł E. Prycz kow ski,

Gdańsk 2006.
EG Eu ge niusz Go łą bek
EK En cy klo pe dia ka to lic ka, Lu blin od r. 1985. KUL.
EPr Eu ge niusz Prycz kow ski
FG Ks. Fran ci szek Gru cza
HH Hen ryk He welt
IC Ida Cza ja
JC Jó zef Cey no wa
JL Ja ro mi ra La bud da
JŁ Je rzy Łysk
J Ks. A. Jo ugan, Słow nik ko ściel ny ła ciń sko -pol ski, wyd. III, Po -

znań 1958. KSW
JP J. Wal kusz, Jan ta ro wi pôcérz, Gdy nia 1991.
JR Jan Romp ski
JT Jan Trep czyk
JW Ks. prof. dr hab. Jan Wal kusz
KIS Księ ga imion i świę tych, opra co wa li ks. H. Fros i F. So wa, t. I – VI,

Kra ków 1997 – 2007. WAM.
KD Kle mens Derc
Kut nik Ks. J. Kut nik, Li ta nia lo re tań ska, Kra ków 1983.
Lit. li tur gicz nie
LR Le on Rop pel
MB Ma ria Bosz ke
MW A. Na gel, Mòje wiérztë, Gdy nia 2010.
PLM M. Bosz ke, Pieśń lu dzi mo rza, Ba ni no -Ja star nia -Pel plin 2005.
PM L. Rop pel,. Z pie snią do Ce bie ji dze ma Ma teń ko, Gdańsk 1988.
Sdd Swiãti dzél dëszë. An to lo gia ka szub skiej po ezji re li gij nej. Ze brał i przy -

go to wał do dru ku wraz z przed mo wą ks. Jan Wal kusz, Pel plin 1981.
SJP Słow nik ję zy ka pol skie go PAN pod red. W. Do ro szew skie go, t. I–XI,

War sza wa 1958 – 1969.
SB Ste fan Bieszk
Sych B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, t. I–VII,

Wro cław 1967–1976.
Vas M. Fa smier, Eti mo ło gi cze skij sło war’ rus sko go ję zy ka, t. I–IV, Mo -

skwa 1986–1987. 
WZ Ks. W. Za le ski SDB, Świę ci na każ dy dzień, War sza wa 1989.
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1 Ma ria Ja siń ska – Wojt kow ska, Uwa gi o po ezji re li gij nej, "Ze szy ty Na uko we KUL" 37: 1994 nr 3–4
(147–148), s. 119.

2 Por. J. So choń, Przed mo wa w: Spa lo ny raj. An to lo gia mło dej po ezji re li gij nej, War sza wa 1986,
s. 6.

3 Zob. J. Sa wic ki, Chrze ści jań skie war to ści po ezji Nor wi da, Lu blin 1986, s. 6.
4 Por. J. So choń, dz. cyt., s. 6n.

W ŚWIE CIE PO EZJI RE LI GIJ NEJ

Elż bie ta Bu gaj na

P o strze ga nie Bo ga przez czło wie ka, ro zu mie nie Je go obec no ści, Je go zbaw cze -
go dzia ła nia prze cho dzi przez róż ne fa zy w hi sto rii, przy bie ra w niej róż ną po -

stać. Ce lem te go re fe ra tu jest od nie sie nie się do rze czy wi sto ści bo skiej uka za nej
w po ezji ka szub skiej po przez teo re tycz ne roz wa ża nia na te mat po ezji re li gij nej
z uwzględ nie niem ka szub skiej po ezji re li gij nej. Przy miot nik ka szub ska wska zu je
je dy nie na ję zyk, w któ rym za pi sa no utwór li rycz ny. Na to miast ter min po ezja re li -
gij na, któ ry po ja wił się w ty tu le re fe ra tu, wy ma ga szer sze go omó wie nia.

Co się kry je pod tym po ję ciem i co jest wy róż ni kiem tej po ezji? Naj pro ściej by -
ło by po dać de fi ni cję po ezji re li gij nej, lecz nie ste ty, ta ko wej de fi ni cji nie ma my. W ba -
da niach li te rac kich po ezja re li gij na nie uzy ska ła jesz cze sta tu su ter mi nu na uko we -
go, czy li po ję cia o okre ślo nym zna cze niu i w związ ku z tym każ dy z ba da czy i kry -
ty ków mu si po dej mo wać na no wo dla wła sne go użyt ku pró bę je go zde fi nio wa nia1.
Ist nie ją oczy wi ście in tu icyj ne pró by de fi nio wa nia po ezji re li gij nej, zwią za ne z wy -
stę po wa niem w niej okre ślo nych od nie sień do Bo ga i sfe ry sa crum. Bez po śred nie
od nie sie nia, wer bal ne po ja wie nie się słów po wszech nie trak to wa nych ja ko zwią za -
ne z re li gią, mo ty wi ka, od wo ła nia do Bi blii nie do koń ca od po wia da ją po ję ciu po -
ezji uwa ża nej za re li gij ną. Fi lo zof i po eta J. So choń stwier dza, że de cy zja uzna nia
tek stu li te rac kie go za re li gij ny nie jest pro sta. Wska zu je na nie za wsze uświa da mia -
ną róż ni cę mię dzy utwo rem re li gij nym a za wie ra ją cym tyl ko śla dy sa crum2. Ist nie -
je wie le dzieł li te rac kich, w któ rych re li gij ne (na pierw szy rzut oka) jed nost ki te ma -
tycz ne funk cjo nu ją w cha rak te rze pa ra re li gij nym lub na wet pseu do re li gij nym, wy -
łącz nie kul tu ro wym (np. po ezja pa trio tycz na) 3. Pier wiast ki re li gij ne mo gą ujaw niać
się w li te ra tu rze w spo sób bez po śred ni, wów czas do strze ga ne są na po zio mie struk -
tu ral no – mor fo lo gicz nym utwo ru, oraz po śred ni, pod świa do my. Rów nież od bior ca
mo że współ two rzyć teo lo gicz ny czy re li gij ny sens utwo ru4.

Wy da je się, że moż na mó wić o po ezji re li gij nej w szer szym i węż szym zna cze -
niu. Pierw sze zna cze nie do ty czy utwo rów, w któ rych pod miot li rycz ny, pod miot
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wy po wie dzi po etyc kiej mo że my na zwać ho mo re li gio sus, czy li czło wie kiem naj -
ogól niej mó wiąc re li gij nym. Do nie zby wal nych wy mia rów na tu ry ho mo re li gio sus
na le ży re li gij ność, gdyż czło wiek jest ze swej na tu ry isto tą re li gij ną5. Po ję cie ho mo
re li gio sus ja ko pierw szy ukuł Mir cea Elia de, re li gio znaw ca i fi lo zof kul tu ry. W węż -
szym zna cze niu o po ezji re li gij nej mo że my mó wić wów czas, gdy do mi nu ją cą ce chą
utwo ru li rycz ne go jest uze wnętrz nie nie re la cji ho mo re li gio sus z sa crum, re la cji ro -
zu mia nej ja ko głę bo ką za ży łość. Re la cja ta mo że mieć róż ny cha rak ter: od peł nej
afir ma cji i kul tu do po szu ki wań, wąt pli wo ści, a na wet bun tu. Re la cja ta wią że się
z okre ślo ną wi zją Bo ga. Czy jest to wi zja Bo ga neu tral ne go, obo jęt ne go czy nie -
wzru szo ne go w sto sun ku do te go, co dzie je się w świe cie? Czy ra czej Bo ga, któ re -
go spra wy świa ta rze czy wi ście ob cho dzą, do ty czą, nie ja ko oso bi ście do ty ka ją?

Ko lej nym ter mi nem, do któ re go na le ży się od nieść, jest po ję cie sa crum. Ba da nia
sa crum w li te ra tu rze do cze ka ły się bo ga tej li te ra tu ry przed mio tu. Sło wo sa crum oraz
bli sko znacz ne sanc tum lub fa num ozna cza se pa ra cję, od dzie le nie, jest tłu ma cze niem
wy stę pu ją cych w Bi blii ter mi nów ka dosz i ha gios. Wy zna cza ist nie nie Bo ga ja ko rze -
czy wi sto ści trans cen dent nej i zu peł nie in nej od wszyst kie go, co w świe cie się znaj du -
je6. M. Ja siń ska i S. Sa wic ki wy mie nia ją pięć spo so bów ro zu mie nia po ję cia sa crum7:

n ha sło wy wo ław cze – wy zna cza ją ce za kres ob ser wa cji – dla wszyst kie go, co w li -
te ra tu rze po nadna tu ral ne, co łą czy się z po sta wą re li gij ną, prze kra cza ho ry zon ty
na sze go bez po śred nie go do świad cze nia;

n to, co czci my, cze go się lę ka my, co jest „po nad”, co jest ta jem ni cą (ro zu mie nie
zbież ne z pro po zy cja mi re li gio lo gii – R. Ot to, M. Elia de);

n sy no nim świę to ści (w opo zy cji do grze chu, grzesz no ści);
n sa crum oso bo we, czy li Bóg;
n war tość ro dzą ca się ze wzglę du na dru gą oso bę, na owo „ty”, do któ re go się

wszyst ko od no si (w chrze ści jań stwie tym wiel kim Ty jest Bóg).

Isto tę po ję cia sa crum w uję ciu chrze ści jań skim wy zna cza ją punk ty 3)–5) po wyż -
sze go ze sta wie nia. Li te ra tu ra pięk na mo że za wie rać au ten tycz ne ele men ty sa crum
otwar te go na Sa crum (w sen sie chrze ści jań skim) i par ty cy pu ją ce go w nim. W tym
stwier dze niu kry je się Ju sty no wa idea „lo gos sper ma ti kos”, na sion (za rod ków) Lo -
go su, obec nych w świe cie8. 
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5 Hen ryk Cie resz ko, Ho mo re li gio sus – czło wiek isto tą re li gij ną?, http://ktk.uwb.edu.pl/wy sta pie -
nia/6.htm. Au tor stwier dza, że isto tą re li gij ną w peł nym te go sło wa zna cze niu czło wiek sta je się wów -
czas, gdy doj dzie do po zna nia By tu Trans cen dent ne go i na wią że z Nim oso bo wy kon takt. Le piej i po -
praw niej jest, zda niem au to ra, uży wać sfor mu ło wa nia: czło wiek jest ze swej na tu ry otwar ty i ukie run ko -
wa ny ku trans cen den cji.

6 Por. J. So choń, dz. cyt. s. 6n.
7 Po da ję za: J. Szy mik, W po szu ki wa niu teo lo gicz nej głę bi li te ra tu ry. Li te ra tu ra pięk na ja ko lo cus

the olo gi cus, Ka to wi ce 1994, s. 131–132.
8 Jak wy żej, s. 132n.
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Ba da jąc po ezję re li gij ną, wy cho dzi się od okre ślo nych pól wy stę po wa nia sa -
crum. Nie zwy kle istot ne jest bo wiem, jak ba dać sa crum w li te ra tu rze i we dług ja -
kich kry te riów oce niać re li gij ność czy w węż szym zna cze niu chrze ści jań skość da -
ne go utwo ru li te rac kie go. Za ba da cza mi za gad nie nia moż na wska zać sześć pól wy -
stę po wa nia sa crum w li te ra tu rze9. Są to:

n po le te ma tycz ne, in ter pre to wa ne „po wierzch nio wo” (mo tyw sa kral ny, te mat, wą -
tek, fa bu ła);

n po le głęb sze go zna cze nia jed no stek te ma tycz nych (to po sy, mo ty wy ar che ty picz -
ne i sym bo licz ne, tzw. sa crum kre owa ne) – czy li obec ność sen sów „głę bo kich”
w za kre sie te ma ty ki;

n pro ble ma ty ka utwo ru (ogól na se man tycz na wy mo wa, po sta wa ro zu mie nia i oce -
ny z po zy cji „au to ra”);

n szcze gól ne za gęsz cze nie sa kral no ści pro ble ma ty ki na stę pu je w przy pad ku po ja -
wie nia się sy gna łów „teo lo gicz nych”, czy to w per spek ty wie we wnątrz tek sto wej
(teo lo gia „li te rac ka”), czy w ho ry zon cie in ter pre ta cyj nym (teo lo gia li te ra tu ry);

n po le po wsta ją ce dzię ki re li gij ne mu wi dze niu rze czy wi sto ści – cho dzi o od au tor -
ską i we wnątrz tek sto wą per spek ty wę re li gij ną, two rzą cą „sa cro – sfe rę”, w któ -
rej utwór „się dzie je”, nie ko niecz nie zwią za na z sa kral ną te ma ty ką czy pro ble -
ma ty ką;

n po le sa kral no ści naj głęb szej, naj bar dziej istot nej dla funk cji tek stu li te rac kie go
(dla isto ty po ezji zwłasz cza) – czy li do cie ra nie do Ta jem ni cy Sa crum (nie za -
wsze „au tor sko” świa do me) po przez wie lo znacz ność ana lo gii, an ty tez, pa ra dok -
sów, me ta fo ry, ale go rii, sym bo li, mi tów.

Wy żej wy mie nio ne po la wy stę po wa nia sa crum mo gą się wza jem nie prze ni kać
i uzu peł niać. 

Te ma ty ka re li gij na bar dzo czę sto wy stę pu je w po ezji ka szub skiej. D. Ka li now -
ski w ar ty ku le „Roz nie co ny ogień. Naj now sza li ry ka ka szub ska” pod kre śla ten fakt,
stwier dza jąc: „Nie po ko ją cym zja wi skiem te ma tycz no – ar ty stycz nym po ezji ka szub -
skiej wy raź nie uka zu ją cym się w tej an to lo gii (Skrë ùsôdzkòwi mòcë. An to lo giô
kaszëbsczi pòezji, Gdy nia 2010 – przyp. wła sny) jest mo tyw re li gij ny. Jak na tak wie -
lu au to rów li ry ków, bar dzo du żo z nich (nie po ko ją co du żo) pi sze mo dli twy, hym ny,
li ta nie, su pli ka cje i przy po wie ści”10. Nie wia do mo, dla cze go re cen zent użył okre śle -
nia oce nia ją ce go: nie po ko ją cym zja wi skiem. Rze czy wi ście, we wspo mnia nej an to -
lo gii uło żo nej przez G. J. Schram ke go wy stę pu je bar dzo du żo utwo rów na wią zu ją -
cych w swej tre ści do Bo ga i re li gii, ale czy jest to zja wi sko nie po ko ją ce? Te ma ty ka
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9 Za S. Sa wic kim J. Szy mik, dz. cyt. s. 135.
10 D. Ka li now ski, Roz nie co ny ogień. Naj now sza li ry ka ka szub ska, http://www.wy daw nic two re -

gion.pl/in ni -o -nas/122-an to lo gia -po ezji -ka szub skiej.html.
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re li gij na jest nie roz dziel nie zwią za na z ży ciem czło wie ka ja ko sfe ra du cho wa. Moż -
na wska zy wać na tra dy cję, przy wią za nie Ka szu bów do war to ści wy nie sio nych z do -
mu ro dzin ne go. Wśród au to rów tej po ezji są rów nież oso by sta nu du chow ne go (J.
Wal kusz, Z. Jo skow ski), co w ich przy pad ku nie dzi wi. Wy da je się, że na gro ma dze -
nie utwo rów o te ma ty ce re li gij nej jest zja wi skiem szer szym, wy ni ka ją cym z uwa run -
ko wań kul tu ro wych. In spi ra cja bi blij na by wa w róż ny spo sób wy ko rzy sty wa na przez
twór ców, te ma ty bi blij ne od lat by ły za go spo da ro wa ne przez wiel kich twór ców kul -
tu ry. Dzie dzic two kul tu ry chrze ści jań skiej upra wo moc ni ło po wszech ne od wo ły wa -
nia się do mo ty wów re li gij nych, wpi sa ło w świa do mość od bior ców i twór ców li te -
ra tu ry pe wien okre ślo ny ka non środ ków bę dą cych wspól ną wła sno ścią. Po przed nie
wie ki po zo sta wi ły ogrom ny ar se nał te ma tów i wąt ków za czerp nię tych z Bi blii, bo -
ga tą to pi kę chrze ści jań ską. Czę sto cy ta ty z ję zy ka re li gii sym bo le i po sta cie bi blij ne
nie od sy ła ją czy tel ni ka ku sfe rze sa kral nej, lecz słu żą de ma sko wa niu hi po kry zji ży -
cia spo łecz ne go, fał szu kul tu ro wych mód i za kła ma nia w re la cjach mię dzy ludz kich.
In spi ra cja bi blij na jest nie zwy kle wy raź nie wi docz na w twór czo ści ka szub skiej po -
et ki Idy Cza ja, któ ra w twór czy spo sób wy ko rzy stu je mo ty wy i po sta cie bi blij ne, np.
w utwo rze „Bal la da ò apart ny Diôbel nicë”11.

W po ezji ka szub skiej po ja wia się sto sun ko wo du żo utwo rów po świę co nych afir -
ma cji stwo rze nia, pięk no ści świa ta stwo rzo ne go przez Bo ga. Ja ko kla sycz ny przy -
kład przy to czę wiersz Z. Jo skow skie go „Przed Twòją piãkno scą”, za war ty w to mi -
ku „W re mio nach Piãknoscë” (2007):

Bë òpi sac Ce bie, lëdzóm słów felëje,
Bò cëż zna czą sło wa we dle Twi piãknoscë…
Dzysô òkò nie wi dzy, le ser ce czëje
I te sk ni, bë ùzdrzec Twą piãknosc w wiecz noscë…

Më mómë – jak zôrno – ba ro môłé ser ce,
Jak piôsczi pùsti ni wëpragłé mi łoscë,
I re nią nas dzysô dnia te sk notë kòlce…
Ale Të, Bòże, zgòjisz wszëtkò w wiecz noscë.

Ca łi swiat stwòrzo ny Twòją rãką, Bòże,
Przed Twòją piãkno scą klëknąc le no mòże…

Pod miot li rycz ny ja wi się tu taj ja ko czło wiek wie rzą cy. Ca ły utwór sta no wi po -
chwa łę Bo ga, któ re go pięk no ści czło wiek nie jest w sta nie opi sać ani zo ba czyć. Stwo -
rze nie tę sk ni za Bo giem, swym Stwór cą. Wy raź nie wi dać w dru giej zwrot ce wia rę
zwią za ną z na dzie ją na ży cie wiecz ne. Wów czas wszyst kie ziem skie tro ski znik ną,
znik ną ra ny ży cia do cze sne go.
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11 I. Cza ja, Bal la da ò apart ny Diôbel nicë w: I. Cza ja, Prze chla stłô idi la, Gduńsk 1999, s. 52.
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PO EZJA KA SZUB SKICH DU CHOW NYCH. 
MOŻ LI WO ŚCI I OGRA NI CZE NIA

Da niel Ka li now ski

BYĆ KSIĘ DZEM I PI SAĆ…

T wo rze nie li te ra tu ry przez du chow nych moż na trak to wać z róż nych per spek tyw
li te ra tu ro znaw czych, któ re po zwa la ją wy raź nie uj rzeć jej ar ty stycz ną i ide ową

spe cy fi kę. W naj więk szym uprosz cze niu moż na tę twór czość wi dzieć od stro ny czy -
sto li te rac kiej, pod ką tem wy stę pu ją cej w niej po ety ki, mo ty wów i war to ści, al bo moż -
na ją od bie rać w od nie sie niu do stro ny ide owo -kon fe syj nej, w któ rej naj waż niej szy
bę dzie sta tus dusz pa ster ski. W pierw szym przy pad ku win ni śmy oce niać umie jęt no -
ści ory gi nal ne go kre owa nia świa ta, do bór fra pu ją cych środ ków sty li stycz nych, na -
pię cie po mię dzy za sta ną kon wen cją a prze kształ ce nia mi no wo ści. W dru gim po win -
ni śmy roz pa trzeć wa run ki spo łecz ne, w ja kich dzia ła du chow ny -po eta, za sta no wić
się na ile jest bli ski praw dom teo lo gicz nym i aspek tom re li gij nym. Sto imy za tem
przed de cy zją przy ję cia me to do lo gii li te ra tu ro znaw czych ba dań im ma ment nych lub
so cjo lo gi zu ją cych; al bo dą ży my do oma wia nia ce lów sztu ki al bo re li gii1.

Przy oce nie po ezji księ ży kry tyk li te ra tu ry stoi w trud nej sy tu acji ba daw czej. To
po zy cja po mię dzy chę cią po trak to wa nia przy kła dów li ry ki ka pła nów ja ko jesz cze jed -
ne go ak tu es te tycz ne go ar ty stów wy wo dzą cych się z wy spe cja li zo wa ne go śro do wi -
ska twór ców o okre ślo nych gu stach es te tycz nych i jed no cze śnie do ce nie nia fak tu,
iż du chow ny ja ko czło wiek wy bie ra ją cy spe cy ficz ną dro gę ży cia po świę ce nia się
Bo gu i lu dziom jed nak de cy du je się jesz cze pi sać. Jak w każ dej po zy cji me dia cyj -
nej, tak że i tu taj mo że dojść do pod kre śla nia jed ne go z aspek tów oce ny, przez co ni -
niej sze opi nie o po ezji du chow nych mo gą się wy da wać nie co ar bi tral ne2.

Za przed miot opi su bio rę so bie twór czość pię ciu au to rów, wi dząc w nich nie tyl -
ko róż ne oso bo wo ści twór cze, ale i pew ne po sta wy wy ni ka ją ce z szer szych zja wisk
kul tu ro wych Ka szub. Je śli więc przy wo łu ję Le ona Hey ke go, to my ślę o nim ty leż

1 Li te ra tu ro znaw cze roz wa ża nia do ty czą ce re la cji po mię dzy re li gią a li te ra tu rą do stęp ne są w kla -
sycz nej pra cy Ste fa na Sa wic kie go, War tość – Sa crum – Nor wid. Stu dia i szki ce ak sjo lo gicz no li te rac kie,
Lu blin 1994, s. 75–132.

2 O owej szcze gól nej po zy cji in ter pre ta tor skiej wy czer pu ją co pi sze Bo że na Chrzą stow ska, „Wie -
rzę wier szem”. O po ezji ka płań skiej. W: Re li gij ne aspek ty li te ra tu ry pol skiej XX wie ku, red. M. Ja siń ska -
-Wojt kow ska, J. Święch, Lu blin 1997, s. 217–302.
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ja ko o świet nym li ry ku jak i o przed sta wi cie lu li te ra tu ry mło do ka szu bów. Je śli się -
gam do Fran cisz ka Gru czy, to my ślę o prak tycz nym prze ło że niu emo cji re li gij nej na
po etyc ki ję zyk ka szub ski. Je śli zwra cam się ku An to nie mu Pe pliń skie mu, to za rów -
no w ro zu mie niu in spi ru ją ce go twór cy pio se nek ka szub skich, co i czło wie ka wy cho -
wa ne go na eto sie pa trio ty zmu. Je śli oma wiam po ezje Ja na Wal ku sza to w od nie sie -
niu tak do je go sta tu su chrze ści jań skie go in te lek tu ali sty, co i do po zy cji krze wi cie la
su biek tyw nie od czu wa nej do mo wej oj czy zny. Je śli wresz cie opi su ję li ry ki Zbi gnie -
wa Jo skow skie go to nie tyl ko ja ko piew cę po mor skiej na tu ry w rod nej mo wie, co i ja -
ko au to ra zma ga ją ce go się z kry zy sem na zy wa nia współ cze sne go sa crum. Każ de go
z tych po etów ana li zu ję, przy wo łu jąc je dy nie ich twór czość ka szub sko ję zycz ną, na
mar gi ne sie po zo sta wia jąc ich do ko na nia pol sko ję zycz ne, któ re trak tu ję ja ko uzu peł -
nie nie ilu stru ją ce po czy nio ną już in ter pre ta cję.

LI RYCZ NA MOC – PRZY PA DEK LE ONA HEY KE GO

Po ezja Le ona Hey ke go to jed na z naj wy ra zist szych pro po zy cji li te rac kich tra dy cji ka -
szub skiej. Choć w ze sta wie niach z po ezją Alek san dra Maj kow skie go i Ja na Kar now -
skie go wy da je się być naj mniej róż no rod na, to jed nak ce chu je ją kon se kwen cja sty -
li stycz na, pe wien pro gram ide owy oraz szcze gól nie nas tu taj in te re su ją cy sta tus au -
to ra -księ dza. Nie zaj mu jąc się w tym miej scu roz licz ny mi kon tek sta mi dla twór czo -
ści te go mło do ka szu by3, war to choć by po krót ce uzmy sło wić so bie od wa gę ar ty stycz-
ną i spo łecz ną Hey ke go, któ ry w 1927 ro ku wy dał w Choj ni cach Ka szeb scze spie -
we, a w nich trzy dzia ły: Spiew zym ko wi, Spiew mi ło sny oraz Spiew dze jo wi. Pierw -
szą część to mi ku moż na uznać za re ali za cję ty po wej dla prze ło mu wie ków XIX i XX
po ety ki na stro jo wo ści i ko lo ry zmu4, zaś trze cią część za wła sny głos w dys ku sjach
ide owych od ra dza ją cych się et no sów i prze war to ścio wa niach kul tu ry wiej skiej5. Oby -
dwie z czę ści nie sto ją zbyt nio w sprzecz no ści z mo de lem du chow ne go, któ ry na
wy obra że nia pierw szej po ło wy XX wie ku a i wcze śniej wła ści wie od cza sów ro man -
ty zmu mógł zaj mo wać się ba da nia mi et no gra ficz ny mi lub pi sać re li gij ne tek sty po -
etyc kie. Za sta na wia ją ca jest jed nak część dru ga zbior ku. Spiew mi ło sny to prze cież
roz pi sa na na kil ka dzie siąt li ry ków opo wieść o wła snej wraż li wo ści, emo cjach i mi -
ło ści, któ ra w swej in ten syw no ści oraz sen su al no ści by naj mniej nie jest wy łącz nie
ty pem mi ło ści ide al nej, któ rą w tra dy cyj nym od bio rze ko ja rzyć moż na z po ezją re -
li gij ną. Wła śnie mo tyw mi ło sny, nie zwy kle barw nie roz wi ja ny, zo gni sko wa ny na
wy ra ża niu ser decz nych uczuć do Anecz ki, roz cią ga ją cy się nie tyl ko w re la cji dwu
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3 Omó wie nie więk szo ści z nich od naj dzie my w pra cy Sta ni sła wa Jan ke go, Po eta z ka szub skiej no -
cy. Ży cie i twór czość ks. dr. Le ona Hey ke go (1885–1939), Gdańsk 1999, s. 44–82.

4 H. Mar kie wicz, Mło da Pol ska i „izmy”. W: Z pro ble mów li te ra tu ry pol skiej XX wie ku, t. I, War -
sza wa 1965.

5 S. Bur kot, Mar chołt na Par na sie. Szki ce li te rac kie, War sza wa 1980; E. Chu dziń ski, W krę gu kul -
tu ry i li te ra tu ry chłop skiej 1928–1939, War sza wa 1985.
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osób, ale i roz bu do wa ny na plan na tu ry i nie mal ca łe go ko smo su, sta no wi naj wyż -
sze osią gnię cie Hey ke go -li ry ka. War to wszak że za uwa żyć, że wspo mnia na tu taj
Anecz ka nie mu si być per so nal nie poj mo wa nym obiek tem uczuć, lecz i rów nież me -
ta fo rą wy su bli mo wa nej mi ło ści do Ka szub i do mo wej oj czy zny po ety.

Wy zna nia pod mio tu wy po wia da ne są w li ry kach Hey ke go bez pa to su, ze swo -
istym drże niem, ale i uf no ścią ku obiek to wi uczu cia. Ob ra zo wa na mi łość roz gry wa
się w oto cze niu naj prost szych ele men tów na tu ry: na łą ce, w le sie, wśród pól. Nie po -
ja wia się tu taj wprost po da ny te mat ero tycz ny, ma my je dy nie da le kie echa: mo tyw
uca ło wa nia rę ki, tę sk no ty za wspól nym do mem czy bli skie go prze by wa nia ra zem.
Mi mo te go swo iste go nie do stat ku cie le sno ści w po ezji Hey ke go uka zu je się roz ma -
ite ob li cza pra gnie nia, tę sk no ty i ma rze nia, po da jąc je w de li kat nym wy zna niu, proś -
bie czy me lan cho licz nym wes tchnie niu. To mi łość, któ rą na wet nie ko niecz nie na -
le ży na zwać ide al ną, lecz ta ką, któ ra pie lę gnu je w czło wie ku sub tel ność, wznio słość
i du cho wość. Ka szub ski lir nik spe cja li zu je się więc w za pi sie naj drob niej szych uczuć
w naj prost szej for mie, któ ra ma nie ty le za dzi wić rzad ką me ta fo rą czy nie co dzien -
nym epi te tem, co po ru szyć traf nym, ar che ty po wym ob ra zem lub pro stą, „na gą” i pro -
stą emo cją. Po lne kwia ty, prze la tu ją ce gę si, do mo we oto cze nie ob ję te są nim bem
bla sku i cie pła. Nie mal zu peł nie bra ku je uczuć gwał tow nych i de struk cyj nych. Naj -
gło śniej szym gło sem jest chy ba li ryk Brze miã, lecz na wet i tu taj ostat nie wer sy roz -
pły wa ją się w ma rze niu, nie zaś w gniew nym czy agre syw nym to nie.

Hey ke ja ko po eta -du chow ny miał w cza sach, kie dy two rzył po ezję, od nie sie nie
do za cho wań spo łecz nych księ ży, któ rzy zaj mo wa li się li te ra tu rą6. Uka zu je ten pro -
blem od naj dy wa nia się ze swo ją ak tyw no ścią księ ży -ani ma to rów kul tu ry i księ ży -
-li te ra tów Jan Wal kusz7 i Jó zef Bo rzysz kow ski8. Hey ke mógł na wet zde cy do wać
się na tak bez kom pro mi so wą po ezję i dro gę ży cio wą, jak to uczy ni li mło do pol scy
księ ża Edward Mił kow ski9 czy An to ni Szan dle row ski10. Hey ke po zo stał jed nak
przy wy bo rze (po wo ła niu?) ka płań skim. Nie szu kał skan da lu oby cza jo we go, walk
ide olo gicz nych czy dys ku sji z po glą da mi fi lo zo ficz ny mi epo ki. Swo ją pa sję zbie ra -
cza, folk lo ry sty, dra ma to pi sa rza i po ety, mi mo nie ustan nych obo wiąz ków ka płań skich,
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6 Patrz: H. Fi lip kow ska, Po ezja re li gij na Mło dej Pol ski. W: Pol ska li ry ka re li gij na, red. S. Sa wic -
ki, P. No wa czyń ski, Lu blin 1983, s. 38- i nast.; T. Le wan dow ski, Mło do pol skie spo tka nia z mo der ni zmem
ka to lic kim. W: Pro ble ma ty ka re li gij na w li te ra tu rze po zy ty wi zmu i Mło dej Pol ski. Świa dec twa po szu ki -
wań, red. S. Fi ta, Lu blin 1993, s. 197–252.

7 J. Wal kusz, Twór czość li te rac ka du cho wień stwa pol skie go na zie miach za bo ru pru skie go w XIX–XX
wie ku. 1848–1939, Lu blin 2002.

8 J. Bo rzysz kow ski, Ka szub sko -po mor scy dusz pa ste rze – współ twór cy dzie jów re gio nu, Gdańsk–Pel -
plin 2002.

9 Patrz: A. Knap czyk, Edward Mił kow ski – ksiądz i po eta. W: Twór czość w go dzi nach nad licz bo -
wych. Mię dzy sztu ką a bio gra fią, red. D. Ka li now ski, Słupsk 2004, s. 95–112; E. Ja kiel, Edward Mił kow -
ski. W po szu ki wa niu mo der ni stycz nej toż sa mo ści, Gdańsk 2009.

10 Patrz osob na pra ca o tym: K. Bi liń ski, Li te rac kie prze ja wy mo der ni zmu ka to lic kie go w Pol sce.
O twór czo ści Fran cisz ka Sta tecz ne go, An to nie go Szan dle row skie go i Izy do ra Wy sło ucha, Gdańsk 1994.
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po tra fił re ali zo wać kon se kwent nie, przed kła da jąc ce le ar ty stycz ne nad kon we nan se
oraz wy obra że nia lu dzi je mu współ cze snych.

CHWAL CA WAST NI KASZËBSCZEJ

Fran ci szek Gru cza to ka płan -li te rat, któ re go wią że się ze śro do wi skiem zrze szeń ców
(J. Trep czyk, A. La bu da, J. Romp ski) i ich dzia ła nia mi pro mu ją cy mi uży wa nie ję zy -
ka ka szub skie go w moż li wie wie lu sy tu acjach ko mu ni ka cyj nych. Tak jak Jan Romp -
ski wy pro wa dzał ka szubsz czy znę na wy ży ny dra ma tur gii, a Jan Trep czyk li ry ki, tak
Gru cza dą żył do jej obec no ści w ży ciu du cho wym i ko ściel nym. Przez swą kon se -
kwen cję uda ło mu się te go do ko nać, w czym roz po znać moż na tak je go oso bi stą za -
słu gę, jak i doj rze wa nie sy tu acji kul tu ro wej na Ka szu bach11. Ja ko au tor opu bli ko wał
pro zę, frag men ty dra ma tur gicz ne i – co nas naj bar dziej w tym miej scu zaj mu je – li -
ry kę12. W ra mach te go ostat nie go ro dza ju li te rac kie go na pi sał je dy nie pięć osob nych
utwo rów i to jesz cze zde cy do wa nie jed no li tych pod wzglę dem te ma tycz nym i sty li -
stycz nym pie śni re li gij nych.

Pie sniô do Swió now sczi Pa nien czi to dzie się cio zw rot ko wy utwór po chwal ny, kie -
ro wa ny do Mat ki Bo skiej Sia now skiej13. Co cie ka we pieśń nie jest jed nak wy li cza -
niem przy mio tów Ma ryi Pan ny, lecz enu me ra cją ka szub skie go kra jo bra zu, któ ry za ni -
mi zo wa ny i zan tro po mor fi zo wa ny uczest ni czy nie ja ko w mo dli tew nej chwal bie.
W utwo rze po ja wia się za tem lud ka szub ski, bo ry, gó ry, zbo ża, kwia ty, po ry ro ku, słoń -
ce, księ życ i gwiaz dy skła da ją ce po kłon przed świę to ścią. Wy ra żo na zo sta ła też proś -
ba o za cho wa nie w mo wie i zwy cza ju ro dzi me go ję zy ka, co moż na zin ter pre to wać ja -
ko swo iste, nie mal et nicz ne, upunk to wie nie proś by kie ro wa nej do Ab so lu tu. Z po dob -
ną sy tu acją ma my do czy nie nia w pie śni Swió now sko Pa nien ka, któ rą zbu do wał Gru -
cza w przej rzy stej kon struk cji for mal nej z uży ciem pa ra le li zmów skła dnio wych
i te ma tycz nych. Ów za bieg po le ga tu taj na ze sta wia niu Mat ki Bo skiej Sia now skiej i jej
nie biań skie go wy mia ru z sank tu arium sia now skim i Ka szu ba mi chcą cy mi świę tość tę
prze nieść do swo je go co dzien ne go ży cia. W spe cy ficz ny spo sób sa kral ność Mat ki Bo -
skiej od dzia łu je w pie śni na uświę ce nie prze strze ni geo gra ficz nej Ka szub, przy no sząc
w efek cie na strój jed no cze sne go wiel bie nia cze goś trans cen dent ne go po za zie mią i cze -
goś im ma ment ne go w wy mia rze prze ży cia wła snej tra dy cji kul tu ro wej14.
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11 Kaszëbskô Biblëjô. No wi Te sta ment IV Ewan jel je, przeł. F. Gru cza, Po znań 1992. Nie by ło to tłu -
ma cze nie przy ję te bez kry tycz nie, patrz: E. Bre za, Ewan ge lie po ka szub sku, „Po me ra nia” 1993, nr 2, s. 30.
Na le ży w tym miej scu wspo mnieć tak że pra cę in ne go zrze szeń ca Alek san dra La bu dy i je go du żo wcze -
śniej po wsta ją cą ani że li wy da ną dru kiem Ewa nielskô spiéwa, Wej he ro wo–Ba ni no 2002.

12 Znaj du ją się one w pra cy Eu ge niu sza Prycz kow skie go, Ka szub ski Kor dec ki. Ży cie i twór czość ks.
Fran cisz ka Gru czy, Ba ni no 2008, s. 106–152.

13 Pi szę o dzie się ciu stro fach, choć w nie co in nej re dak cji tej pie śni Do Swió now sczi Pa nien czi a naj
Wast ny Kaszëbsczi utwór ma osiem strof. Patrz E. Prycz kow ski, Ka szub ski Kor dec ki, s. 129–131.

14 O sa kral nych prze strze niach Ka szub pi sa ła w osob nym roz dzia le swej książ ki A. Ku ik -Ka li now -
ska, Tatczëzna. Li te rac kie prze strze nie Ka szub, Gdańsk–Słupsk 2011, s. 259–280.
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Po zo sta łe pie śni księ dza Fran cisz ka Gru czy zwią za ne są z ka len da rzem ko ściel -
nym (ad wen tem oraz Bo żym Na ro dze niem). Ad wańt ny himn i Jezë Re demp tor
omnium to ty po we utwo ry de wo cyj ne nie od łącz nie zwią za ne z teo lo gią i li tur gią ka -
to lic ką. Ich pod sta wo wym wa lo rem jest fakt, że na pi sa ne zo sta ły po ka szub sku, co
po zwo li ło pra co wać ka pła no wi -po ecie nad bo gac twem swo je go ję zy ka ar ty stycz ne -
go15. Du żo cie kaw szą ar ty stycz nie jest na to miast ko lę da Witôjże, Jezë, naj Pa nie,
w któ rej za war ła się za rów no na uka Ko ścio ła jak i uczu cio wość po etyc ka. Co do tej
dru giej ce chy pro sto ta wy ra zu, „śpiew ność” i do kład ność ry mów, wresz cie emo cjo -
nal na bar wa ka szub skich fraz ty pu „w kùmkù ùbòdżim le żą cy” czy „w pielëchach
pôrcanëch zzëbłi” na da ją utwo ro wi li rycz ne go bla sku. Do stoj ność te ma tu spo tka ła
się tu taj z umie jęt nym „za aran żo wa niem” li te rac kim.

WO ŁA JĄ CA PIO SEN KA – AN TO NI PE PLIŃ SKI

An to ni Pe pliń ski ja ko po eta -ka płan zna ny jest na de wszyst ko ze swo ich pio se nek,
któ re dzię ki pro stym me lo diom i przej rzy ste mu tek sto wi szcze gól nie ła two po zo sta -
ją w pa mię ci słu cha czy. Je go dzia łal ność ani ma tor sko -ar ty stycz na w za kre sie ka -
szubsz czy zny roz wi ja ła się w sen sie za pi sa nych tek stów od po ło wy lat sześć dzie -
sią tych16. Choć przez część kon ser wa tyw nie na sta wio nych hie rar chów ko ściel nych
czy na wet pa ra fian by ła ona trak to wa na po dejrz li wie, bar dzo szyb ko oka za ło się, że
są też lu dzie spra gnie ni te go ty pu spra wo wa nia opie ki dusz pa ster skiej. Sam An to ni
Pe pliń ski trak to wał swo ją pra cę ze swo istym żar to bli wym dy stan sem, ale jed no cze -
śnie my ślał o niej se rio, ja ko moż li wo ści wy ra ża nia au ten tycz nych prze my śleń o rze -
czy wi sto ści i uczuć wo bec bli skich mu spraw. Gdy by ana li zo wać je go li ry kę wy łącz -
nie w aspek cie li te rac ko -te ma tycz nym, na le ża ło by wy zna czyć w niej trzy sfe ry: lu -
do wo -oby cza jo wą, sen ty men tal no -wspo mnie nio wą i naj skrom niej re pre zen to wa ną
he ro icz no -pa trio tycz ną. W pierw szym nur cie do cho dzi do gło su lu do we źró dło tej
twór czo ści, roz licz ne for my przy śpie wek, fa ce cji, żar tów i dow ci pów. Stąd wła śnie
wy wo dzą się pro ste hi sto rie mi ło sne czy aneg do ty z oby cza jo wym tłem, któ rych
głów nym za da niem jest wy wo łać lu dycz ną at mos fe rę prze ży cia17. Wy mie nić tu taj
trze ba utwo ry: Agat ka, Bëła so bie piãknô Zosz ka, Deszcz jesénny. W dru giej sfe rze
po ezji Pe pliń skie go prym wie dzie zde rze nie prze szło ści z te raź niej szo ścią, przy czym
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15 To, że uczu cia re li gij ne znaj du ją róż ne uję cia sty li stycz ne mógł się prze ko nać Gru cza (by ły tam
opu bli ko wa ne dwa z je go utwo rów) na pod sta wie an to lo gii: Swię ti dzél dësze. An to lo gia ka szub skiej po -
ezji re li gij nej, oprac. J. Wal kusz, Pel plin 1981.

16 A. Pe pliń ski, Niech szëmi las, Gdańsk 1973; te goż, Kaszëbë wo ła ją nas. Kaszébsczié pie snicz czi
[na głos z tek stem oraz funk cja mi har mo nicz ny mi], Gdańsk 1988; An to lo gia lëte rac czich dokôzów. An -
tón i Aleks Pe pliń sce, red. J. Tréder, Sie ra ko wi ce 2009.

17 O ka szub skiej pie śni lu do wej pi sa li od stro ny te ma ty ki i sty li sty ki: L. Bie law ski, A. Mio du chow ska,
Ka szu by, Cz. 1: Pie śni ob rzę do we = Cas su bia re gion, P. 1: Ri tu al songs, War sza wa 1999; J. Szy mań ska,
Sło wo śpie wa ne. Iin ter pre ta cja tek stów folk lo ry stycz nych, War sza wa 2001; A. Brac ki, Ję zy ko wy ob raz świa -
ta w tek stach sło wiań skich pie śni lu do wych na ma te ria le ka szub skim i ukra iń skim, Gdańsk 2009.
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ta pierw sza za wsze po ja wia się w au rze emo cjo nal ne go cie pła, zaś ta dru ga w to na -
cji nie speł nie nia oraz po czu cia bra ku. Z utwo rów sen ty men tal no -wspo mnie nio wych
wy zie ra no stal gia za utra co ną mło do ścią, szczę śli wy mi do świad cze nia mi dzie ciń -
stwa oraz po czu ciem sen su w tra dy cyj nych war to ściach po zna nych od ro dzi ców i naj -
bliż sze go oto cze nia. W tej gru pie re pre zen ta tyw ne są: Nie je cë żôl?, Pòże gna nié,
Żebë wró cył ten czas. Ostat nia z grup po ezji Pe pliń skie go to li te ra tu ra szcze gól nie
sil nie dzia ła ją ca na stro nę for ma cyj ną i toż sa mo ścio wą. Je śli moż na wy zna czyć ja -
kiś pro gram ide owy z kil ku za le d wie utwo rów -pio se nek wy ła nia się z nich umi ło -
wa nie zie mi oj czy stej, do strze że nie pięk na w wy da wa ło by się naj prost szych i naj -
bar dziej ty po wych ele men tach przy ro dy (Gdze mòja wies? Rëbôcë). Cza sa mi po ja -
wia się rów nież mo tyw he ro icz ny w opie wa niu chwa leb nej prze szło ści, w któ rej
przy szło bro nić oj czy zny do mo wej – Ka szub i oj czy zny wspól nej – Pol ski (Bëtowskô
ze mio, Kòchónô ze mia).

Li ry ka An to nie go Pe pliń skie go nie mo że być jed nak oma wia na je dy nie w swej
war stwie li te rac kiej. By ło by to dla niej krzyw dzą ce i sprzecz ne z ga tun kiem, do ja -
kie go się gnął twór ca18. Pio sen ka ze swej de fi ni cji mu si wszak być utwo rem krót -
kim, o czy tel nym prze ka zie emo cjo nal nym, spe cy ficz nie skom po no wa na, na zna czo -
na melicz no ścią lub wręcz ob da rzo na ze wnętrz nie stwo rzo ną mu zy ką19. Pe pliń ski
wy brał tę dru gą moż li wość i stąd mo że my dziś dzię ki za pi so wi li te rac kie mu i nu to -
we mu słu chać oraz śpie wać cza sa mi fry wol nych, cza sa mi za baw nych, a w jesz cze
in nych sy tu acjach dum nie brzmią cych utwo rów stwo rzo nych przez po etę, mu zy ka
i ka pła na, któ ry po sta no wił być wraz ze swo imi od bior ca mi w swo istej łącz no ści ko -
mu ni ka cyj nej, w swo jej do mo wej i nie skom pli ko wa nej ka szubsz czyź nie. Z ka płań -
skiej po słu gi moż na wy wo dzić w pio sen kach Pe pliń skie go chęć zbu do wa nia wspól -
no ty, szer sze go śro do wi ska, któ re roz po zna je się w swej od mien no ści, wy róż ni kach
kul tu ro wych i dba o swo ją sa mo świa do mość.

W NA DZIEI NA... PO EZJA JA NA WAL KU SZA

Przy wo łu jąc li ry kę Ja na Wal ku sza, war to mieć świa do mość, że w sen sie po ko le nio -
wym jest to au tor, któ re go moż na umie ścić wśród przed sta wi cie li po etów No wej
Pry wat no ści, a więc utwo rów Bro ni sła wa Ma ja, Krzysz to fa Kucz kow skie go czy Da -
riu sza To ma sza Le bio dy20. W naj więk szym skró cie uj mu jąc te go ty pu kon tek sty,
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18 Pi szą o tej jed no ści: J. Bo rzysz kow ski, Ò fa milëji i kaszësczi ste gnie ksãdza An tó na i szkólnégo
Alekségò – bra cy nów Pe pliń sczich, „Ac ta Cas su bia na” 2005, t. VII, s. 52 i nast.; J. Szroéder, Żëcé pie -
snią pi sóné. Spiéwôrz bio gra ficz ny ksãdza An to niégò Pe pliń sczégò, przeł. B. Szy mań ska -Ugow ska, By -
tów 2010.

19 Patrz: T. Kost kie wi czo wa, Pio sen ka. W: M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko pień -Sła wiń -
ska, J. Sła wiń ski, Słow nik ter mi nów li te rac kich, Wro cław 1988, s. 357.

20 O po ety ce utwo rów No wej Pry wat no ści pi sa li: P. Cza pliń ski, P. Śli wiń ski, Li te ra tu ra pol -
ska 1976–1998. Prze wod nik po pro zie i po ezji, Kra ków 1999; A. Za wa da, Li te rac kie pół wie cze 1939–1989,
Wro cław 2001; P. Cza pliń ski, Śla dy prze ło mu: o pro zie pol skiej 1976–1996, Kra ków 1997.
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w po ezji Wal ku sza za uwa żyć moż na zbli żo ne jak u wy mie nio nych wy żej au to rów
po dej ście do spo so bów opi sy wa nia świa ta. Od by wa się to nie ty le przez spo łecz ne
za an ga żo wa nie li te ra tu ry, przez ja kiś kul tu ro wy in ter wen cjo nizm, ide ową oce nę lub
mo ral no ścio we są dy, a przez wy po wiedź oso bi stą, in dy wi du al ną, ogła sza ną nie ja ko
na wła sną od po wie dzial ność. Po ezja uni ka za tem po ucza nia czy sta wia nia ce lów do
re ali za cji, a ra czej po ka zu je pry wat ny ogląd rze czy wi sto ści do stęp nej pod mio to wi,
któ ry nie za mie rza zbyt nio ni ko go prze ko ny wać do swo ich ra cji.

Jan Wal kusz ja ko ksiądz -po eta sta je przed wy bo rem za an ga żo wa nia się lub zdy -
stan so wa nia wo bec czy tel ni ka. Wy bie ra tę dru gą moż li wość i nie dą żąc zbyt nio do
re ali za cji ce lów re li gij nych lub spo łecz nych, wy ra ża swo ją nie po wta rzal ną w isto -
cie wraż li wość, styl my śle nia i po sta wy wo bec lu dzi. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu -
ją w to mi kach po etyc kich Wal ku sza mo ty wy ci szy oraz swo istej de li kat no ści prze -
mil cze nia. Z jed nej stro ny li rycz ne wy po wie dzi są kie ro wa ne do ja kie goś li rycz ne go
„Ty”, lecz z dru giej stro ny nie ocze ku je się w nich od ad re sa ta ja kiejś szcze gól nie in -
ten syw nej re ak cji. Nie jest to za tem ani ty po wa sy tu acja dia lo gu, ani też mono lo gu.
To ra czej wy zna nia ku..., wes tchnie nia do..., na dzie ja w... od mien nej Rze czy wi sto -
ści, Nad świe cie oraz Trans cen den cji. Wal kusz w swo im pierw szym to mi ku nie okre -
śla się ja ko po eta mi sty cy zu ją cy, znać tu taj ta kie zor ga ni zo wa nie wy po wie dzi, w któ -
rej do pusz czal ne jest my śle nie o nie zre ali zo wa nej roz mo wie zwy kłych lu dzi (za ko -
cha nych) lub czło wie ka z Ab so lu tem (z Mat ką Bo ską czy Bo giem)21. Wy stę pu ją tu -
taj jed nak wąt ki pan te istycz ne go opi su na tu ry, któ ra prze świe tla jąc i har mo ni zu jąc
świat pod mio tu, wpro wa dza du cho wy ład. Ko lej ny to mik po etyc ki po ety zmie nia ta -
ki stan rze czy i Wal kusz sta je się bar dziej au to rem re li gij nym czy nie mal de wo cyj -
nym, co usztyw nia i blo ku je ar tyzm je go utwo rów. Jest to co praw da żar li wa mo dli -
twa (ty tu ło wy dla to mi ku pa cierz) do Nie ba, lecz nie co za własz czo ny mi przez li tur -
gię ka to lic ką sło wa mi22.

Naj cie kaw szy ar ty stycz nie wy da je się Wal kusz wów czas, kie dy ja ko ksiądz -po -
eta nie ty le uczy jak się mo dlić i jak prze ży wać praw dy wia ry, lecz wska zu je na ulot -
ność ludz kiej eg zy sten cji, na chwi lo wość spo tkań, roz mów, na wet uczuć. W swo im
pry wat nym wej rze niu w głęb szy wy miar ży cia Wal kusz po tra fi prze mó wić po przez
mi ste rium co dzien no ści, pięk no rze czy ma łych, któ re nie są po da wa ne w szcze gól -
nym na sy ce niu fi gur li te rac kich, co ra czej w sym bo licz nych i ar che ty picz nych ob ra -
zach. Przy wo łu jąc utwo ry po ety z pierw sze go to mi ku, pa tron ką ry ba ków jest nie tyl -
ko Mat ka Bo ska ale i zwy kła ko bie ta, mat ka i dziew czy na (Pa trón ka rëbôków), zna -
kiem upły wa ją ce go cza su jest ze psu ty ze gar (Mój sta ri zégar), zna kiem ży cia ni gdy
nie spo czy wa ją ca w bez ru chu mor ska fa la (Dënëga). Choć jest po etą pry wat no ści,
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21 Od wo łu ję się tu taj do pierw sze go to mi ku po etyc kie go: J. Wal kusz, Kań ta nôdzejë, Gdańsk 1981.
22 Na wią zu ję do: J. Wal kusz, Jan ta ro wy pa cierz/Jan ta ro wi pôcerz, Gdy nia 1991. Z in nych prac o ar -

ty stycz nym pro fi lu war to wspo mnieć o: ten że, Sztrą da sło wa, 1996. Wal kusz jest tak że kom pi la to rem
wspo mnia ne po wy żej an to lo gii: Swię ti dzél dësze.
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nie ogła sza jej z po czu ciem re we la tor stwa i tym bar dziej nie pra gnie być przy wód -
cą. W przed sta wia niu swe go wła sne go świa ta jest Wal kusz nie na chal ny, mó wią cy
pół gło sem, mo że na wet spe cy ficz nie wy co fa ny w uze wnętrz nia niu uczuć. Wo bec
me dium sło wa jest po kor ny, do strze ga ją cy wła sne ogra ni cze nia, na zy wa ją cy ele men -
ty by tu w wa ha niu i po czu ciu nie zu peł no ści. 

W RA MIO NACH MO RA LI STY KI. 
TWÓR CZOŚĆ ZBI GNIE WA MA RII JO SKOW SKIE GO

Po ezja Zbi gnie wa M. Jo skow skie go to je den z gło sów mło de go po ko le nia au to rów
pi szą cych po ka szub sku23. Od ra zu na le ży za zna czyć, że to ści śle wy spe cja li zo wa -
ny ton twór czo ści na zna czo nej tra dy cją chrze ści jań ską. Jo skow ski ja ko du chow ny -
-au tor nie od dzie la swej li te ra tu ry od kon tek stu re li gij ne go i po wo ła nia fran cisz kań -
skie go, co wy wo łu je jed nak okre ślo ne kon se kwen cje w po dej mo wa nej te ma ty ce
utwo rów, w przy wo ły wa nych for mach wy ra zu i ca ło ścio wej at mos fe rze utwo rów. Moż -
na w tym miej scu prze kor nie za py tać czy to do brze, że ist nie je w tej po ezji ta ka bli -
skość du chow ne go sta nu z tre ścia mi wy po wia da ny mi w li te ra tu rze? Z jed nej stro ny
moż na po dzi wiać kon se kwen cję au to ra, for mu łu ją ce go li ta nie, su pli ka cje i kon fe sje
kie ro wa ne do Mat ki Bo skiej lub Chry stu sa, z dru giej jed nak moż na być za nie po ko jo -
nym ich ilo ścią i pew ne go ty pu sty li stycz ną po wta rzal no ścią. Jo skow ski dą żąc do ob -
ja wie nia zna mion es te tycz nie poj mo wa nej pięk no ści, wią że ją z ka no na mi sztu ki chrze -
ści jań skiej, co oczy wi ście nie jest ni czym zdroż nym, lecz na tu ral nym i uza sad nio nym
w świe tle je go du cho wej po słu gi. Moż na jed nak mieć wąt pli wo ści co do ja ko ści uży -
wa ne go za so bu me ta for i środ ków po etyc kich a zwłasz cza co do ich no śno ści w za -
kre sie emo cji i idei. Wi dać bo wiem tu taj nie ty le ory gi nal ność, co po wta rzal ność sfor -
mu ło wań ję zy ka re li gij ne go, któ ry prze sta je mieć zna mio na wy ra zu ar ty stycz ne go,
a sta je się je dy nie umie jęt no ścią stwa rza nia pa te tycz ne go na stro ju li te rac kie go24.

Ogni sku jąc tę uwa gę na wy bra nym przy kła dzie po ety ki wier szy Jo skow skie go
trze ba za re ago wać na je go ma nie rę pi sa nia przez li rycz ne „my” al bo sko men to wać sta -
le sto so wa ną przez nie go fi gu rę ogła sza nia sen ten cjo nal nych prze słań. Po eta zda je się
nie od czu wać fak tu, że te go ty pu for my są dla po ezji szcze gól nie nie bez piecz ne, po -
nie waż wca le nie ma pew no ści czy czy tel nik chce stwo rzyć z pod mio tem ro dzaj po -
ro zu mie nia, czy rze czy wi ście po dzie la ten sam świat war to ści. Pi szą cy za kła da, że ta -
ka jed ność wy zna wa nych war to ści rze czy wi ście ist nie je, co wię cej przyj mu je, iż wy -
stę pu ją nie pod wa żal ne uni wer sa lia uza sad nia ją ce wy gła sza nie w po ezji dy dak tycz nych
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23 Z. Joskòwsczi, W re mio nach Piãknoscë, 2007. Jest rów nież au to rem ka szub sko ję zycz nych pro -
za tor skich roz wa żań Przez Krziż do Bòga. Kaszëbskô Dro ga Krzi żewô. Hi sto ria nôbòżéństwa i zbiérnik
rozwôża niów, Ba ni no 2004.

24 Jest to szer sze zja wi sko do ty czą ce nie tyl ko po etów -du chow nych. Patrz: D. Ka li now ski, Zymk
wcyg òdnôwió ny – kaszëbsczé lëte racczé òkrãżé „Zymk”, przeł. D. Maj kow ski, „Ste gna” 2011, nr 1 (19),
s. 2–8; T. Der lat ka, O naj waż niej szych zja wi skach w po ezji ka szub skiej i ser bo łu życ kiej po ro ku 1989:
pró ba uję cia kon fron ta tyw ne go, „Ac ta Cas su bia na”, t. XIII, 2011, s. 114–115.
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lub mo ral nych wska zó wek. Tym cza sem w świe tle współ cze sne go świa ta sztu ki
i świa ta kul tu ry by naj mniej tak się nie od czu wa. Moż na oczy wi ście uza sad niać sta -
łość ist nie ją cych sys te mów świa to po glą do wych, lecz ta ka po sta wa ma po stać my -
śle nia ży cze nio we go, któ re od se pa ro wu je li te ra tu rę od współ cze snej kon dy cji czło -
wie ka. Po zo sta je jesz cze in na kwe stia – na zwij my ją czyn ni kiem po ko le nio wo -bio lo -
gicz nym – któ ra ka że czy tel ni ko wi z ostroż no ścią, a mo że na wet z nie chę cią re ago -
wać na głos trzy dzie sto lat ka (Jo skow ski to rocz nik 1979) bez za jąk nię cia po ucza -
ją ce go o naj głęb szych war to ściach, naj lep szych spo so bach ży cia i naj waż niej szych
ce lach czło wie czeń stwa. Oczy wi ście wiek nie mo że być czyn ni kiem prze są dza ją cym
o tym czy ktoś ma coś war to ścio we go do prze ka za nia, mło dy czło wiek tak że mo że
cze goś na uczyć star szych. Rzecz w tym, ze wy po wie dzi li te rac kie Jo skow skie go nie
świad czą o tym, aby miał waż ne od kry cia do prze ka za nia in nym. Po wra ca my za tem
do py ta nia czy wy zna wa ny świa to po gląd rze czy wi ście upraw nia po etę do snu cia tak
apo dyk tycz nie brzmią cych jak na po ezję tre ści?25

In na z za sta na wia ją cych cech ko mu ni ka cyj nych utwo rów Jo skow skie go po le ga
na two rze niu spe cy ficz ne go krę gu czy tel ni ków -przy ja ciół. Sa mo w so bie bu do wa nie
ta kich związ ków jest ty po we dla każ de go tek stu li te rac kie go, któ ry chce zdo być swe -
go czy tel ni ka czy to wa rzy sza do wy słu cha nia emo cjo nal ne go prze ka zu. Lecz z in nej
per spek ty wy pa trząc, war to wi dzieć w tym za bieg nadaw czo -od bior czo in stru men -
ta li za cji, swo iste go te atra li zo wa nia lub re ży se ro wa nia sy tu acji two rze nia po ezji. Oto
Jo skow ski w swym pierw szym to mi ku po etyc kim bu du je sze ro kie gre mium osób ob -
da rzo nych de dy ka cją po etyc ką, któ rzy mo gą być uzna ni za spo łecz ne au to ry te ty lub
ma ją bli skie emo cjo nal ne związ ki z au to rem. Moż na w tym wi dzieć ty leż za bieg es -
te tycz nie za sad ny, wy ko rzy stu ją cy ra zem prze ży te do świad cze nia czy ba zu ją cy na
zbli żo nym oglą dzie świa ta. Moż na jed nak trak to wać za bie gi de dy ka cyj ne Jo skow skie -
go za cał ko wi cie chy bio ne, ja ko two rzą ce tyl ko po zor ne związ ki przy ja ciel skie lub
ide owe. Czy rze czy wi ście dzię ki po etyc kim de dy ka cjom two rzo na jest gru pa lu dzi
po dob nie my ślą cych i od czu wa ją cych? Czy to ra czej ze staw mniej lub bar dziej przy -
pad ko wych osób, któ rych po ja wie nie się w de dy ka cji ma imi to wać ja kąś wspól no tę
(Do ro ta Sten ka i bra cia Gol co wie, ksiądz Jan Per szon i pa pież Be ne dykt XVI)?

RE GRES PO EZJI RE LI GIJ NEJ?

Z do ko na ne go prze glą du twór czo ści ka szub skich po etów -księ ży wy ni ka nie co pe sy -
mi stycz na kon sta ta cja. Otóż o ile li ry ka Hey ke go wy trzy mu je pró bę cza su, pio sen ki
Pe pliń skie go wy trzy mu ją po rów na nie z tek sta mi po pu lar nej kul tu ry mu zycz nej, o ty -
le od to mi ków Ja na Wal ku sza po ja wia się pro blem pe try fi ka cji ka szub skiej li te ra tu ry
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25 Ne ga tyw ne zja wi ska oma wia ne go tu taj to mi ku W re mio nach Piãknoscë, znaj du ją swą kon ty nu -
ację w naj now szym zbio rze pol skich i ka szub skich li ry ków po ety -du chow ne go z to mi ku Któ ry odzie -
wasz kwia ty / Chtëren òblôkôsz kwiatë, Ba ni no 2012, o czym w re cen zji: D. Ka li now ski, Kto wie rzy, też
błą dzi? „Po me ra nia” 2012, nr 9.
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re li gij nej. Nie moż na się dzi wić za in te re so wa niu te ma ty ką re li gij ną u ka pła nów, lecz
czy rze czy wi ście nie wi dzą oni kon ku ren cyj nych sys te mów du cho wo ści? Czy nie
za uwa ża ją wa hań świa to po glą do wych mło de go po ko le nia Ka szu bów? Naj pro ściej
by ło by stwier dzić, iż Ka szu bi bez a pe la cyj nie utrzy mu ją swój po zy tyw ny sto su-
nek do tra dy cji chrze ści jań skiej, w myśl ste reo ty pu kul tu ro we go Ka szu ba -ka to lik,
w związ ku z czym nie ma po trze by re ago wać na re li gij ną od mien ność lub ide owy
li be ra lizm. Moż na spo cząć na sa mo za do wo le niu i upew niać się w po czu ciu trwa ło -
ści osią gnięć ję zy ka ka szub skie go w li tur gii Ko ścio ła, co rze czy wi ście by ło pro ce -
sem trwa ją cym od wie lu lat i ma ją cym swe pu bli ka cyj ne osią gnię cia26. Jed nak że de -
kla ra tyw ność wy zna nio wa i po stu la tyw ność świa to po glą do wa nie jest w sta nie ukryć
fak tu, iż kry zys ję zy ka re li gij ne go ka szub skich po etów -ka pła nów jest do strze gal ny
w bra ku dia lo gu ze współ cze sno ścią.

Nie ma my więc am bit nych pro po zy cji ka szub sko ję zycz nych w za kre sie dys ku -
sji nad współ cze snym tra dy cjo na li zmem (kon ser wa ty zmem) – tak wy da wa ło by się
waż nym dla po etów ka szub skich – zbli żo nych do oto cze nia ide olo gicz ne go po ezji
Woj cie cha We nc la i krę gu „Fron dy”27. Nie wi dać ani chę ci dys ku sji nad ję zy kiem
po etyc kim do świad cze nia re li gij ne go, któ re wy ra ża li in ni nie daw no jesz cze dzia ła -
ją cy po eci -du chow ni jak Jan Twar dow ski czy Ja nusz Pa sierb28. Brak na wet re ak cji
po etyc kiej, a prze cież li te ra tu ra speł nia w tym za kre sie funk cje pre kur sor skie, na sa -
crum no wo cze sno ści, któ re obej mu je roz le głe prze strze nie ży cia du cho we go29. Po -
zo sta je więc po zy cja spe cy ficz nej „osob no ści”, „sa mo wy star czal no ści” ka szub skiej
li ry ki re li gij nej, co jed nak nie po wo du je, aby by ła ona ży wot na i atrak cyj na dla dzi -
siej sze go czy tel ni ka. 
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26 Kaszëbsczié ko lędë ë go dowé spiéwë, ze brał i wstęp nie oprac. W. Kir ste in, Gdańsk 1982; Swię tim
tu rę star ków. Zbiérk leż no sco wech kôza niów, Gdańsk 1991; Më trzi mómë z Bogã. Kòscelné mòdlëtwë
i spiéwë, przeł. E. Prycz kow ski, oprac. E. Go łąbk, E. Prycz kow ski, Gduńsk 1998; Òjcze nasz. Kaszëbsczé
spiéwë a mòdlëtwë, oprac. E. Prycz kow ski, Ba ni no–Gduńsk–Pel plin 2004; Ksą żecz ka do nôbòżéństwa,
oprac. E. Prycz kow ski, Pel plin 2005; To je słowò Bòże, przeł. E. Go łą bek, Gdańsk 2007; Ewan ge lie na
kaszëbsczi tło ma czoné, przeł. o. Adam Ry szard Si ko ra OFM, Gdańsk 2010.

27 K. Świr ska, Pęk nię cie w kul tu rze, czy li o „Fron dzie” bez afron tu, War sza wa 2003; Patrz tak że es -
te tycz no -świa to po glą do we wy po wie dzi Woj cie cha We nc la: Za miesz kać w ka te drze. Szki ce o kul tu rze i li -
te ra tu rze, War sza wa 1999; Prze pis na ar cy dzie ło. Szki ce li te rac kie, Kra ków 2003; Nie bo w gę bie. Fe lie -
to ny, Kra ków 2010.

28 Oto kil ka opra co wań o pierw szym z twór ców: Jan Twar dow ski. Mistrz po ezji re li gij nej, red. K.
Be li niak, War sza wa 2007; A to co na krót ko mo że być na za wsze... Po kło sie spo tka nia po świę co ne go pa -
mię ci księ dza Ja na Twar dow skie go, red. E. Hof f mann -Pio trow ska i J. Pu zy ni na, War sza wa 2007; Jan
Twar dow ski. Ka płan -po eta, oprac. W. Smaszcz, Bia ły stok 2001; A. Su li kow ski, Na po cząt ku był wiersz
czy li 13 no wych od czy tań po ezji ks. Ja na Twar dow skie go, Kra ków 1998. I kil ka o dru gim: A. Pe the, Po -
eta cza su otwar te go. O wier szach ks. Ja nu sza Sta ni sła wa Pa sier ba, Ka to wi ce 2000; Ja nusz St. Pa sierb
– po eta, red. B. Ku cze ra -Cha chul ska, M. Łu ka szuk, M. Prus sak, War sza wa 2003; Ksiądz Ja nusz Sta ni -
sław Pa sierb. Ka płan, po eta, hu ma ni sta. Ma te ria ły z se sji zor ga ni zo wa nej w dzie sią tą rocz ni cę śmier ci,
przedm. J. B. Szla ga, Pel plin 2004.

29 Weź my choć by kla sycz ne dziś opra co wa nia: A. Bie lik -Rob son, In na no wo cze sność. Py ta nia
o współ cze sną for mu łę du cho wo ści, Kra ków 2000; R. Nycz, Li te ra tu ra ja ko trop rze czy wi sto ści. Po ety -
ka epi fa nii w no wo cze snej li te ra tu rze pol skiej, Kra ków 2001.
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RE LA CJE MIĘ DZY RE LI GIJ NE 
W PRO ZIE WSPO MNIE NIO WEJ 

AN NY ŁAJ MING1

Ade la Ku ik -Ka li now ska

WSPÓL NO TA... RE AL NA CZY PO STU LO WA NA?

T wór czość współ cze snej pi sar ki An ny Łaj ming wy róż nia się te ma ty ką po gra ni -
cza, do daj my po gra ni cza ka szub sko -nie miec kie go pół noc nej Pol ski pierw szej

po ło wy XX wie ku. Szcze gól nie w pierw szej czę ści au to bio gra ficz nej try lo gii, to jest
w Dzie ciń stwie, uka za ny zo stał w pa no ra micz nej per spek ty wie ob raz ży cia co dzien -
ne go Ka szu bów i in nych miesz kań ców te go po gra ni cza. Po mo rze w uję ciu An ny
Łaj ming jak że in ne jest od ste reo ty po wych wy obra żeń, ja kie moż na wy nieść po po -
bież nym za po zna niu się z ma te ria ła mi dzie więt na sto wiecz no i dwu dzie sto wiecz ne -
go kul tur kamp fu. Wspo mi na jąc ten kon flikt i przy ta cza jąc pi sma np. Ern sta Tol le ra
(po nie miec kiej stro nie) i An to nie go Be der skie go (po pol skiej stro nie) moż na by od -
nieść wra że nie, że Niem cy i Po la cy za cie kle wal czy li ze so bą w każ dym nie mal
prze ja wie ży cia. O kon flik cie tym czy ta my:

Niem cy uwa ża li się za pra miesz kań ców i pra wych pa nów tej zie mi (pół noc nych
gra nic wiel ko pol ski – przyp. A. K -K). Po la ków na to miast za le d wie to le ro wa li
[...]. Niem cy i Po la cy wal czy li za cie kle o każ dą piędź zie mi. Nie miec, któ ry sprze -
dał by Po la ko wi grunt, ucho dził za zdraj cę. My, dzie ci, mó wi li śmy o Po la kach
ja ko o „Po lac ken” i są dzi li śmy, że są po tom ka mi Ka ina, któ ry za bił Abla, za co
zo stał na pięt no wa ny przez Bo ga2.

An to ni Be der ski, opi su jąc kon flikt na in nym nie co pod ło żu, wspo mi nał:

1 Szkic jest frag men tem mo je go ar ty ku łu: Za chod nie kre sy. Ka szub ski świat w pro zie An ny Łaj ming.
W: Ży cie daw nych Po mo rzan. Ma te ria ły II Kon fe ren cji Na uko wej, pod red. W. Ły sia ka, By tów–
–Słupsk 2003, s. 215–225. 

2 O re aliach kon flik tu prze czy ta my w książ ce E. Tol le ra, Eine Ju gend in Deutsch land. W: te goż, Ge -
sam mel te We rke. München 1974, t. 4., s. 12. Cy tat za: H. Or łow ski, Ger trud Cho dzie sner -Kol mar a po -
gra ni cze kul tur. W: Opo wieść o cy no wym ra ju i kil ka in nych hi sto rii z XX wie ku. Ese je i szki ce. Pod red.
S. Ster ny -Wa cho wia ka. Po znań 1993, s. 39.
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Scho dzi li śmy się zwy kle w nie dzie lę po na bo żeń stwie na stan cji jed ne go z ko le -
gów i uczy li śmy się li te ra tu ry i hi sto rii pol skiej, pi sa li śmy wy pra co wa nia [...];
przy cią ga li śmy ma ło na ro do wo uświa do mio nych ko le gów do sie bie, prze strze -
ga jąc ich, by nie wstę po wa li do pi jac kich nie miec kich związ ków, gdzie się niem -
czy li, a po czę ści i mar nie li3.

Po gra ni cze na Po mo rzu w Dzie ciń stwie Łaj ming ist nia ło w in nym wy mia rze. Tu -
tej si lu dzie po gra ni cza wy róż nia ją się otwar to ścią, to le ran cją i sza cun kiem dla in no -
ści. Oto bo wiem w głów nym miej scu wy da rzeń książ ki, w Przy mu sze wie4, mię dzy
in ny mi w do mu Au tor ki, zgod nie obok sie bie, a wła ści wie ra zem w tym sa mym do -
mu, miesz ka ły ka szub ska ro dzi na ka to li ków – Po la ków Trze bia tow skich i ewan ge -
li ków – Niem ców He rin gów:

Przed do mem wiecz nie krzą ta li się na si są sie dzi, He rin go wie, Niem cy, z któ ry mi
miesz ka li śmy w jed nym do mu. Mię dzy so bą mó wi li gwa rą nie miec ką, a z na mi
po ka szub sku. Bar dzo do brze po ka szub sku mó wił He ring; któ ry po cho dził z Go -
chów. By li to lu dzie już star si. Z szes na ścior ga ich dzie ci ży ło tyl ko osiem, w tym
pię cio ro do ro słych by ło jesz cze w do mu. [...] 

W do mu u są sia dów He rin gów by ły trzy do ro słe cór ki: Hul da, Ida i Mar ta
oraz dwóch chłop ców. Naj star szy Her man był nie mo wą, naj młod szy Ber nard pra -
co wał u ba ro na ja ko dru gi lo kaj. Zaj mo wa li pół noc ne skrzy dło do mu, my po łu -
dnio we. Po dzie cię ce mu sko ja rzy łam to so bie, że oni, ja ko ewan ge li cy, do ko -
ścio ła wy jeż dża li na pół noc, do So min, my zaś w stro nę po łu dnia, do Le śna5. 

Na przy kła dzie dwu ro dzin, ka szub skiej i nie miec kiej, do ko nu je Łaj ming pre -
zen ta cji ży cia co dzien ne go, pod kre śla jąc zwłasz cza stro nę co dzien ną tej eg zy sten cji,
wy peł nio ną zwy kły mi obo wiąz ka mi, mo zol ną pra cą czy świę to wa niem. Nar ra tor ka
tych opo wie ści, a jest nią pa ro let nia dziew czyn ka z du żą wraż li wo ścią ob ser wu je
świat, w któ rym przy szło jej uczest ni czyć. Nar ra tor skie ob ser wa cje po wie ści two rzą
fa bu łę, skła da ją cą się nie ja ko z fo to gra ficz nych se kwen cji ob ra zów uło żo nych w przej -
rzy stą kom po zy cyj ną ca łość. Bo ha te ro wie opo wie ści Łaj ming, za cho wu jąc swą in -
dy wi du al ność, jed no cze śnie wpi sy wa ni są w sy tu ację mo de lo wą. Au tor ka two rzy 
eg zy sten cjal ny i mi tycz ny nie mal ob raz daw ne go Po mo rza. Mo del ja ki za ry so wu je 
się z „tryp ty ku au to bio gra ficz ne go” Łaj ming (Dzie ciń stwo, Mło dość, Mój dom) przed -
sta wia szcze gól ną eg zy sten cję ka szub sko -nie miec ką w geo gra ficz no -spo łecz nej
rze czy wi sto ści po łu dnio we go Po mo rza po cząt ku XX wie ku. Nie do koń ca jest ona
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3 Cy tat za: A. Bu kow ski, Pa mięt ni ka rze po mor scy o epo ce za bo ru pru skie go. Gdańsk 1980, s. 29.
4 J. Bo rzysz kow ski, An na Łaj ming ze Żmu dów Trze bia tow ska i jej pi sar stwo. W: A. Łaj ming, Dzie -

ciń stwo. Wspo mnie nia. Gdańsk 1997, s. VI.
5 A. Łaj ming, Dzie ciń stwo. Wspo mnie nia. Gdańsk 1997, s. 3–6. Wszyst kie cy ta ty z te go utwo ru za -

pi su ję skró tem ty tu łu dzie ła i nu me rem stro ny.

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 218



zgod na z re alia mi tam tych cza sów, gdyż te by ły jed nak od mien ne. Moż na na to miast,
a mo że na wet trze ba trak to wać opo wia da nia Łaj ming ja ko rze czy wi stość li te rac ką,
wów czas sto sun ki po gra ni cza pol sko -nie miec kie go sku pia ją się w lo sach kon kret -
nych dwu tyl ko ro dzin, opo wia da ne są zaś przez dzie cię ce go nar ra to ra, co w nie unik -
nio ny spo sób pro wa dzi w świat mi tu i prze strzeń świę tą.

KA TO LI CY I PRO TE STAN CI

Pierw sza część tryp ty ku au to bio gra ficz ne go Łaj ming w naj peł niej szy spo sób przed -
sta wia sy tu ację wza jem nych in te rak cji dwóch grup et nicz nych i wy zna nio wych. Nie
są to jed nak kon flik ty, a ra czej wza jem ne oka zy wa nie sza cun ku i to le ran cji. Jest to
pro ces tak da le ko po su nię ty, że pro wa dzi do czę ścio we go prze ję cia mo de lu ży cia
i war to ści od są sia du ją cych ze so bą miesz kań ców. Ni gdy jed nak nie bę dzie to uni -
fi ka cja lub roz to pie nie się w od mien nym ży wio le na ro do wym czy kul tu ro wym. Nie -
tknię tą po zo sta je od mien ność oby cza jo wa, o któ rej Ed mund Puz drow ski pi sze:

oby czaj, do rocz ny i ar cha icz ny; oby czaj pod no szą cy war tość wspól no ty i wy klu -
cza ją cy z niej od stęp ców. Ten oby czaj ar cha icz ny na zwać moż na tak że oby cza -
jem sa mo swo im, nie ska żo nym. Ist nia ły dzie dzi ny ży cia, te naj bar dziej świę te
i skry cie ro dzin ne, gdzie oby cza je ob ce – pru ski i lu ter ski – nie mia ły do stę pu6.

An na Łaj ming pod kre śla szcze gól nie od ręb ność re li gij ną obu ro dzin, któ rej nie
na ru sza żad na z na cji. Co wię cej każ da z nich od czu wa es ty mę w sto sun ku do od -
ręb no ści wy zna nio wej. Jest to spra wa w lo sach Po mo rza bar dzo waż na, czę sto draż -
li wa, gdyż od cza sów re for ma cji, a zwłasz cza od dzie więt na sto wiecz ne go kul tur -
kamp fu miesz kań cy po gra ni cza mu sie li się okre ślić wo bec ha sła: „Po lak -ka to lik,
Nie miec -pro te stant”. Jak wiel kie wy wo ły wa ło to ha sło emo cje niech wy star czy wspo -
mnieć frag ment ar ty ku łu Ja na Kar now skie go pod zna czą cym ty tu łem Wpływ po li -
ty ki an ty pol skiej na psy chi kę lud no ści ka szub skiej:

Dwa przy mio ty ce chu ją prze waż nie lud ność ka szub ską: re li gij ność i spra wie dli -
wość. (...) O te dwie stro ny du szy ka szub skiej tyl ko za dra snąć, a nie przy jaźń bę -
dzie wiecz na! Ten efekt wła śnie mia ła po li ty ka an ty pol ska rzą du pru skie go. Aż
do Kul tur kamp fu mniej wię cej rząd pru ski cie szył się wiel kim za ufa niem u lud -
no ści ka szub skiej (...). Wal ka kul tur na na to miast otwo rzy ła jej oczy. „Kie dy żan -
darm się zja wił przed ple ba nią, lud już uj rzał za gro żo ne swe naj święt sze do bra
i od ra zu za jął kry tycz ne sta no wi sko wo bec rzą du”7.
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6 E. Puz drow ski, An na Łaj ming i Jej oj czy zna. W: Dom sło wa An ny Łaj ming, s. 33.
7 Cy tat za: J. Bo rzysz kow ski, Ka szu bi i Po mo rze w XIX i XX wie ku. W: Po mo rze – ma ła oj czy zna

Ka szu bów. Pod red. J. Bo rzysz kow skie go, D. Al brecht. Gdańsk–Lu be ka 2000, s. 333.

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 219



Nie za wsze szu ka no dróg po ro zu mie nia w tej kwe stii. Z jed nej stro ny ad mi ni stra -
cja pru ska, wpro wa dza jąc po le ce nia Bi smarc ka, ten den cyj nie pro wa dzi ła re je stry
lud no ści i re stryk cyj nie re ago wa ła na wszel kie prze ja wy po za nie miec kich ini cja tyw
kul tu ro wych. Z dru giej na to miast stro ny co bar dziej krew cy ka pła ni ka to lic cy, dba -
ją cy o in te re sy pol skie i rzym sko ka to lic kie na Po mo rzu, pod trzy my wa li w wier nych
po czu cie od ręb no ści wo bec Niem ców i sprze ciw wo bec pań stwa pru skie go. Oby -
dwie stro ny czę ściej stwa rza ły at mos fe rę kon flik tu, ani że li ją ha mo wa ły; ta kie oso -
by jak np. ks. Au gu styn Hil de brand. Ina czej jest jed nak w Dzie ciń stwie Łaj ming,
w któ rym prze czy ta my:

Po tem nad szedł ad went i w dłu gie wie czo ry śpie wa li śmy pie śni na boż ne. Oj ciec
z ma mą śpie wa li na dwa gło sy, a my, dzie ci, wtó ro wa li śmy im. Pa mię tam, że oj -
ciec śpie wa jąc, przy my kał oczy jak sło wik. [...] He rin go wie, pro te stan ci, rów nież
śpie wa li wie czo ra mi, a w nie dzie le, kie dy ca ły dom nie wy jeż dżał do ko ścio ła,
oj ciec się gał po swo ją du żą, ilu stro wa ną księ gę do na bo żeń stwa i gło śno się mo -
dlił. [...]

U He rin gów mo dlo no się tak że, z Bi blii na głos. Gdy by łam u nich, He rin go -
wa po sa dzi ła mnie so bie na ko la nach i ra zem z ni mi po wta rza łam nie miec kie sło -
wa mo dli twy. Dzi wi łam się tyl ko, że wy ma wia jąc sło wo „amen” nie że gna li się.
Prze że gna łam się więc sa ma, ale na to oni nie zwró ci li uwa gi. (Dz., 9) 

Spo ro miej sca po świę ca nar ra tor ka opi so wi prze ży wa nia przez bo ha te rów świąt
re li gij nych. Ich uczest nic two w ry tu al nym, wy jąt ko wym cza sie świą tecz nym przy -
da je bla sku co dzien nej eg zystn cji, wy peł nio nej żmud ną pra cą, cy klicz nie po wta rza -
ny mi czyn no ścia mi. W ka len da rzu sa kral nym opo wie ści Łaj ming mó wi się o Bo -
żym Na ro dze niu, dniu Wszyst kich Świę tych, Za pu stach, Świę tach Wiel kiej No cy
i Bo żym Cie le. W par tiach utwo ru do ty czą cych ob rzę do wo ści nar ra cja Dzie ciń stwa
pro wa dzo na jest dwu to ro wo. Nar ra tor ka po przez pa ra lel ne ze sta wie nie przy wo łu je
dwie tra dy cje re li gij ne: ka to lic ką i pro te stanc ką:

Nad szedł dzień Wszyst kich Świę tych. Ro dzi ce po je cha li na gro by dziad ków; ma -
ma do Li pu sza, oj ciec do Le śna i Brus. Wkrót ce po tem by ło ewan ge lic kie świę -
to zmar łych, tak zwa ny Bus stag. Tak jak He rin go wie czci li na sze ka to lic kie świę -
ta, jak Bo że Cia ło i in ne, tak my świę to wa li śmy ich pro te stanc kie i nie wol no by -
ło nam, dzie ciom, choć by stuk nąć młot kiem. Ma ma nie wzię ła na wet dru tów do
rę ki. W tym dniu He rin go wie mo dli li się gło śno. Sły sząc ich, ci cho we szłam do
nich i opar łam się o He rin go wą, któ ra sie dzia ła na krze śle i z oku la ra mi na no sie
gło śno czy ta ła mo dli twy z Bi blii. Resz ta do mow ni ków, ubra na po świą tecz ne mu,
słu cha ła z za ło żo ny mi rę ko ma i roz wa ża ła sło wa mo dli twy. Nie któ re wier sze już
zna łam i zda wa ło mi się, że przy nie któ rych zwro tach He rin go wa do da wa ła swo -
je wła sne sło wa. (Dz., 56) 
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Opis Łaj min go wej jest tu taj bar dzo sto no wa ny, brak ję zy ka war to ściu ją ce go i ko -
men tu ją ce go. Każ da z ro dzin za cho wu je swo ją wła sną od ręb ność wy zna nio wą, przy
czym nie usto sun ko wu je się agre syw nie do re li gii „nie swo jej”, nie do ko nu je kry ty -
ki czy re agu je wro go. Wy znaw cy jed nej tra dy cji dba ją o do sko na le nie wła snej, lecz
jed no cze śnie z sza cun kiem po zna ją rów nież ob cą. Sce na po świę co na Świę tom Bo -
że go Na ro dze nia wy mow nie ob ra zu je ten przy ja zny dia log po mię dzy ro dzi na mi róż -
no wy zna nio wy mi:

W pierw sze świę to o zmro ku przy szli do nas na ka wę są sie dzi He rin go wie. Ro -
dzi ce za pa li li cho in kę i wszy scy ra zem od śpie wa li śmy ko lę dy: „Gdy się Chry -
stus ro dzi”, „W żło bie le ży” i in ne. Hul da, Ida i Mar ta moc no ka le czy ły pol skie
sło wa pie śni, któ rych na uczy ły się od nas ze sły sze nia. (Dz., 21)

Je śli po ja wia ją się na tle wy zna nio wym ja kieś roz dź wię ki, bio rą się one nie ty -
le z wi ny Trze bia tow skich czy He rin gów, co ra czej z ze sta wie nia zwy cza jów ka to -
lic kie go lub pro te stanc kie go du chow ne go:

Jed ne go dnia do He rin gów zaj rzał ich ksiądz pro te stanc ki. Pa stor wszedł tak że
do nas i wszyst kim nam po dał rę kę. Po mo dlił się, ży cząc te mu do mo wi po ko ju
i zgo dy, po ga dał z ma mą i na po że gna nie zno wu nam po dał rę kę, aż do ma łe go
w ko ły sce. Nasz ksiądz Kit zer mann z Le śna był z ko lę dą raz tyl ko. Zbyt wiel ka
to by ła pa ra fia, aby wszyst kich pa ra fian ob je chać. A kie dy był, zaj rzał tak że do
He rin gów. Po je go wi zy cie He rin go wie we szli do nas jak by wy stra sze ni i nie przy -
jem nie zdzi wie ni tym, że nasz ksiądz ni ko mu z nich nie po dał rę ki. Ma ma wy ja -
śni ła, że on nie ma te go zwy cza ju i są sie dzi uspo ko je ni wy szli. (Dz., 29)

Moż na w tym miej scu za py tać o hi sto rycz ny aspekt opo wia dań Łaj ming. Na wet
je śli au to bio gra fia jest tu rze czy wi stym przed sta wie niem sto sun ków pa nu ją cych
w Przy mu sze wie, to czy ta kie sy tu acje re li gij nej to le ran cji by ły po wszech ne? Wy -
da je się, że jed nak nie. I tym ra zem po now nie wra ca my do li te rac kiej sy tu acji mi tu
i wi zji prze strze ni po nadna tu ral nej.

Ob ser wu jąc wspól ną eg zy sten cję dwu róż no et nicz nych ro dzin kre owa nych przez
Łaj ming, wi dać jak moc no ży ją one w szcze gól ne go ty pu sym bio zie. Pi sar ka su ge -
ru je de li kat nie, iż owa zgod ność mo że być wy ni kiem po sia da nia ma łych ma jąt ków
tych ro dzin, skrom no ści ma te rial nej, a na wet bie dy, su ro we go sty lu by cia, wresz cie
wie lo dziet nio ści. To wła śnie su ro wość ży cia i twar da na tu ra kształ tu je ja kość ich
by to wa nia i in spi ru je ta kie za cho wa nia, któ re po zwo lą na prze trwa nie. To wza jem -
ne wspie ra nie się wzmac nia w obu gru pach wo lę ży cia.

Obie ro dzi ny, ka szub ska i nie miec ka, za miesz ku jąc wspól nie je den dom, nie wy -
wyż sza jąc wła snej na ro do wo -kul tu ro wej od ręb no ści, re spek tu ją swą od mien ność
kul tu ro wa i re li gij ną. Wza jem na to le ran cja, grun to wa na wspól ny mi prze ży cia mi
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i zbli żo nym po dej ściem do świa ta prze mie nia się w ro dzaj przy jaź ni i współ od czu -
wa nia. Wy mow na jest koń co wa sce na Dzie ciń stwa, kie dy He rin go wie otrzy mu ją na -
kaz opusz cze nia Przy mu sze wa. Zda rze nie to prze ra dza się w dra ma tycz ną, peł ną
emo cjo nal nych roz darć dla obu ro dzin sy tu ację:

W je den wie trzy sty dzień He rin go wie za ła do wa li ostat ni wóz. Resz tę gra tów: łóż -
ka, sto ły, sza fę i in ne. […] Po nie waż by ło nas je de na ście osób, a ich sześć, ma -
ma po dzie li ła ku rę na sie dem na ście ka wał ków. Ro sół z sze ścio ma ka wał ka mi mię -
sa za nio sła im i po sta wi ła na ich pu stej pły cie ku chen nej. Ja za nio słam ta le rze
z łyż ka mi i chleb. Po si la li się, sto jąc, jak kie dyś, jesz cze w Sta rym Te sta men cie,
Izra eli ci przed uciecz ką do Egip tu. (Dz., 243–244) 

Po dob nych ob ra zów, co za cy to wa ny po wy żej, znaj dzie my w pi sar stwie An ny Łaj -
ming wie le. Wza jem na to le ran cja jest nie mal zdu mie wa ją ca, wol na od ja kiej kol wiek
nie chę ci czy kry ty ki. Opar ta jest na sza cun ku i wza jem nej apro ba cie, o si le, któ ra mo -
że na wet dzi wić i spo ty kać się z nie do wie rza niem. Kie dy Trze bia tow skich od wie dza
żo na no we go nad le śni cze go, pa ni An der scho wa, Niem ka nie zbyt uf nie na sta wio na do
Po la ków, ze zdu mie niem py ta o spo sób ży cia obu ro dzin. Jest zdu mio na zgod ny mi oby -
cza ja mi pa nu ją cy mi po mię dzy ni mi i nie sta ra się na wet te go ukry wać:

Je ste ście Niem ca mi, a nie wi dzę na ścia nie ob ra zu na szej pa ry ce sar skiej? […]
– A jak dłu go miesz ka cie z ty mi Po la ka mi ra zem?
– Ju bli sko dwa dze sca lôt.
– I ni gdy nie by ło nie po ro zu mień?
– Nigdë! – od rzekł He ring. – Le rôz... A bo ło to w ten dzéń, jak ta kométa sę
pokôza ła...
– Ko me ta? – An der scho wa zmarsz czy ła brwi. – Py tam dla te go, bo prze waż nie
ro dzi ny miesz ka ją ce przez sień ży ją w nie przy jaź ni, a tym bar dziej że was dzie -
lą róż ni ce po li tycz ne i wy zna nio we.
He ring się wy pro sto wał i od rzekł po waż nie:
– Czło wiek czło wie ko wi mu szi bëc bratém i zëc z nim po do brocë, jeżlë
pa ni do brze słuchô, co mó wi pa stor. Môsz dobrégo są sa da, du bel to wo żëjesz!
(Dz., 118–119)

Praw da po czci we go He rin ga, po ję ta i wy ra żo na w tak jed no znacz ny spo sób, od -
zwier cie dla za sa dy ży cia w pro stych, wiej skich zbio ro wo ściach, dla któ rych nie pod -
wa rzal nym au to ry te tem są war to ści re li gij ne.

Au tor ka sta ra się za cho wać re ali stycz ny rys por tre to wa nych po sta ci, a tak że ca -
łe go tła sy tu acyj ne go. Stąd pro za ta no si w so bie wie le cech do ku men tu, za pi su au -
to bio gra ficz ne go, w któ rym pa mięć przy wo ły wa nych i po sta ci, i zda rzeń sta je się
pod sta wo wym wy znacz ni kiem wskrze sza nej rze czy wi sto ści. Pa mięć pi sar ki jest przy
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tym po zba wio na ten den cji do wy biór czej kre acyj no ści. Łaj ming z rów ną pie czo ło -
wi to ścią opi su je psy cho lo gicz ne por tre ty Ka szu bów jak i Niem ców. Ostat ni zaś opis
po że gna nia się He rin gów z przu mu szew ską za gro dą ko re spon du je nie mal z li te ra -
tu rą Ern sta Tol le ra czy Ger trud Cho dzie sner -Kol mar, któ rzy przed II Woj ną Świa -
to wą prze ży wa li swo je od da le nie z „pry wat ną oj czy zną” po ło żo ną w Sza mo ci nie
czy Cho dzie ży8.

WIE LOŚĆ -JED NOŚĆ JĘ ZY KO WA

W świe cie nar ra cji po wie ści owa wie lo kul tu ro wość za bor sko -przy mu szew skie go
po gra ni cza szcze gól nie wi docz na jest w sfe rze ję zy ka. Do mi nu ją cym ję zy kiem nar -
ra cji jest pol ski, na to miast dia lo gi pro wa dzo ne są w ję zy ku ka szub skim, spo ra dycz -
nie, na za sa dzie po je dyn czych fraz przy wo ły wa ny jest ję zyk nie miec ki. Pa trząc na
fak tycz nie ist nie ją ce sto sun ki ję zy ko we na te re nach po gra ni cza pol sko -nie miec kie -
go na Po mo rzu trze ba pod kre ślić, iż Ka szu ba ka to lik bądź ewan ge lik miesz ka ją cy
w XIX wie ku i na po cząt ku XX wie ku wła dał kil ko ma ję zy ka mi: mo dlił się po pol -
sku, w szko le i ży ciu pu blicz nym uży wał ję zy ka nie miec kie go, w obej ściu do mo -
wym ka szub skie go, zaś w kon tak tach z są sia da mi Niem ca mi „Nie der deutsch” czyli
„Plat t deutsch”9.

W po wie ści Łaj ming po zna je my głów nie ro dzi nę Trze bia tow skich, ta zaś nie -
mal wy łącz nie po słu gu je się ję zy kiem ka szub skim. Nie wie my, ja kim ję zy kiem po -
słu gu ją się He rin go wie w do mu, pry wat nie. Nie miec ki to z pew no ścią ich ję zyk mo -
dli twy. Na to miast w roz mo wach z są sia da mi świet nie ope ru ją ka szubsz czy zną. Za -
rów no star sze jak też młod sze po ko le nie bar dzo do brze opa no wa ło zna jo mość ka -
szub skie go, któ ry sta no wił in te gral ną część ży cia w wiej skiej spo łecz no ści:

Go spo darz nie młó ci w je den cep; oj ciec chrzest ny ma za pew nio ny za chó wek
u chrze śnia ka; ka to licz ka nie ślu bu je z lu trem to tyl ko drob ny re jestr nie pi sa nych,
cza sem do sad nych za sad obo wią zu ją cych w tej lo kal nej spo łecz no ści. O wie le
bar dziej wy ra zi sty we wnątrz gru py niż na ze wnątrz, wo bec ob cych. Mo że dla -
te go, że tu nie tyl ko po sta wa de cy du je, ko deks za cho wań, co przede wszyst kim
ję zyk10. 
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8 E. Tol ler w wier szu La sy (Wälder) pi sał: O wy la sy bu ko we, ka te dry znie wo lo nych, o wy so sny,
me lo die stron oj czy stych, po ciesz cie zbo la łych. Jak że ta jem ni czo tka ły ście wo kół uszczę śli wio ne go chłop -
ca suk nię cu dow ną da le kie go kra jo bra zu (...). Kie dy po now nie, w ob ję ciach głę bo kich szu mów, po słu -
cham wy so kich psal mów wa szej du szy?” Cy tat za H. Or łow ski, Ger trud Cho dzie sner -Kol mar a po gra -
ni cze kul tur, s. 39.

9 O re la cjach na ro do wych i kul tu ral nych na te re nach bli skich prze strze ni roz gry wa ją cej się w tryp -
ty ku au to bio gra ficz nym patrz w: K. Wir kus, Zie mia by tow ska ja ko te ren po gra ni cza. „Na sze Po mo rze”.
Rocz nik Mu zeum Za chod nio -Ka szub skie go w By to wie 2000, nr 2, s. 140–158.

10 E. Puz drow ski, An na Łaj ming i Jej oj czy zna. W: Dom sło wa An ny Łaj ming, s. 33.
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Spe cy fi ka po ło że nia geo gra ficz ne go Przy mu sze wa, oko lic Go chów i Za bo rów
po wo do wa ła, że moż na by ło na tych ob sza rach za stać sy tu ację, w któ rej Niem cy sta -
no wi li mniej szość na ro do wą. Fakt ten wią zał się z kon se kwen cja mi pod po rząd ko wa -
nia się więk szo ści, któ rą sta no wi ła lud ność rdzen nie ka szub ska. Ta sy tu acja nie ja ko
wy mu sza ła cha rak ter ży cia mniej szo ści na ro do wej. Być mo że dla te go w ce lu przy -
sto so wa nia się do wa run ków spo łecz nych He rin go wie tak do brze opa no wa li umie -
jęt ność po ro zu mie wa nia się ka szubsz czy zną. Wspól no ta ję zy ko wa umac nia ła wspól -
no tę spo łecz ną. Po mo rze sta ło się dru gą oj czy zną dla Niem ców, acz kol wiek w po -
wie ści Łaj ming ta stro na sa mo świa do mo ści nie miec kiej nie jest po ru sza na. Fa bu łę
Dzie ciń stwa wy peł nia ży cie co dzien ne dwóch ro dzin, któ re dzie ląc ze so bą je den
dom, dzie lą się rów nież swo ją prze strze nią kul tu ro wo -ob rzę do wą, rów nież prze strze -
nią in tym ną. W wy ni ku zmian hi sto rycz nych w tym wła śnie miej scu i mo men cie
cza so wym wy pa dło żyć lu dziom o róż nej przy na leż no ści na ro do wej. W sen sie sa mo -
świa do mo ści na ro do wej jest to przy na leż ność już nie peł na, gdyż je śli jej wy znacz -
ni kiem bę dzie ży wot ność ję zy ka ro dzi me go, to w utwo rze go nie od naj du je my. Na -
to miast naj sil niej sze związ ki ro dzi ny He rin gów z rdzen ną na ro do wo ścią naj moc niej
za ry so wu ją się na płasz czyź nie re li gij nej. Wy da je się, że jest to je dy na płasz czy zna
łą czą ca ich z kul tu rą i tra dy cją oj ców. 

An na Łaj ming w kre owa niu świa ta Dzie ciń stwa dba ła o wni kli wość psy cho lo gicz -
ną, o praw dę i swo isty re alizm daw ne go, ustę pu ją ce go świa ta. Re la cje pa nu ją ce po -
mię dzy dwie ma ro dzi na mi, owi Ka szu bi i Niem cy pod wspól nym da chem wy wo dzą
się ze świa ta bio gra fii pi sar ki, lecz moc li te ra tu ry po wo du je, że za czy na ją eg zy sto -
wać w prze strze ni po nad jed nost ko wej i mi tycz nej. Być mo że nie jest to uję cie zmie -
rza ją ce do obiek ty wi za cji świa ta przed sta wio ne go, lecz prze cież nie sta no wi czyn -
ni ka fał szu ją ce go ka szub ską rze czy wi stość11. W pi sar stwie Łaj ming opi su ją cej war -
to ści po nad jed nost ko we, po nadna ro do we i po nadre li gij ne ludz kie za cho wa nia dą żą
do prze kro cze nia prze cięt nej po sta ci, prze kształ ca ją się w po sta wy mo de lo we, cza -
sa mi he ro icz ne. Nie zna czy to jed nak, że ca ły ów świat jest pro jek cją ja kie goś ide -
al ne go wy mia ru. Na wet mit ob ję ty jest wal ką do bra i zła, mi ło ści i nie na wi ści, to le -
ra cji i kse no fo bii. Omó wio ny tu pro blem wspól no ty kul tu ro wej w pro zie Łaj ming jest
mi tem z prze wa gą ele men tów po zy tyw nych. Je śli jed nak wziąć pod uwa gę ca łość jej
do ko nań li te rac kich za sięg pro ble mów bę dzie o wie le szer szy i by naj mniej nie tak
ar ka dyj sko przed sta wio ny jak w przy pad ku spo tka nia się obu ro dzin w Przy mu sze -
wie. Zwłasz cza cy kle opo wia dań sy tu ację po gra ni cza, kre ślą z o wie le bar dziej skom -
pli ko wa ną zło żo no ścią na ro do wą i kul tu ro wą świat wspól ne go ży cia kil ku na cji na -
ro do wych. 
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11 O spe cy fi ce ar ty stycz nej pi sar stwa A. Łaj ming patrz: Z. Zie lon ka, Świat przed sta wio ny w pi sar -
stwie An ny Łaj ming. W: Dom sło wa An ny Łaj ming, s. 75–81.
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WIA RA W „ŻY CIU I PRZY GO DACH RE MU SA” 
A. MAJ KOW SKIE GO

Wan da Lew -Kie drow ska

S zyb kie czy ta nie „Ży cia i przy gód Re mu sa” A. Maj kow skie go nie po zwa la na
stwier dze nie, że po wieść ta prze siąk nię ta jest głę bo ką wia rą w Bo ga.
Jed nak prze czy ta nie po wie ści z na sta wie niem na szu ka nie Mo cy Spraw czej, Idei,

na szu ka nie wia ry, uspra wie dli wia te zę, że lo sem lu dzi w tej epo pei rzą dzi Bóg i wia -
ra w Nie go.

Każ dy roz dział, nie kie dy każ da kart ka czy stro na ob fi tu ją w stwier dze nia, przy -
wo łu ją ce Bo ga, wska zu ją ce na to, że bez Nie go nic w ży ciu bo ha te rów się nie uło -
ży, a z Nim wszyst ko się po Je go my śli roz wią że.

W po wie ści wy stę pu je wie le po sta ci do brych, ale są i złe, któ re na wza jem na
sie bie od dzia ły wu ją. Jed nak nad wszyst kim i wszyst ki mi jest prze zna cze nie.

Swo ją opo wieść o ży ciu za czy na nar ra tor apo stro fą: „W ji miã Òjca i Sëna, i Dëcha
Swiãtégò bierzã to pió ro do rãczi nie zgrab ny.(…) Chòba dëch tegò, co z progù
drëdżégò swia ta wësłôł mie midzë lëdzy, ùpro sy mie łaskã ù Bó ga, żebë to, co cë
chcã òsta wic na pi smie, mia ło swój szëk òd pòczątkù do kùńca. (…) Ja ką cë Pón Bóg
mô drogã na mie nio ną, bôczë, że dëch mój pò smiercë jak céniô za to bą cha dzac
bãdze a w ti chwi li, czej czëtôsz, patrzôł bãdze przez plecë twòje na to pismò.(…)
Tës mie sã wërzasł przed la ti, a nie dzyw no mie, bò ùro dą mie Pón Bóg przëòblókł
żad ną – wié òn gwësno dlôczegò (…) Tec Pón Jezës téż i Jegò Apòsto ło wie biédno
i bòso chòdzëlë pò ze mi, a roz nosëlë nôùkã lëdzóm i zba wie nié wieczné. 

W tak krót kim wstę pie po ja wia się wie rzą ca w Bo ga du sza Re mu sa. Po ja wia się
tu prze wod ni mo tyw ca łej po wie ści prze zna cze nie, bo każ de mu Bóg wy zna czył dro -
gę, po któ rej iść mu si.

Na to miast nar ra tor od au tor ski pi sząc o Re mu sie, jak o bo ha te rze i au to rze wspo -
mnień, pod kre śla, że dziw na to by ła du sza, któ ra na ze mi chòdzëła nie znónô, jak
przëchòdnô we strzód cëzëch. A gwësno mia ła co do pòwie dze niô, czej Pón Bóg jã
na swiat zesłôł”.

Wszyst ko w „Ży ciu i przy go dach Re mu sa” jest prze zna cze niem.
Ma ły Re mus na gle po ja wia się na Li piń skich Pust kach u Za błoc kich. Skąd òn sã

wzął?... Nicht tegò nie wiedzôł. Nicht nie znôł jegò mat czi, ani òjca, ani przëja cel -
stwa, ani chatë, w chtërny sã ùro dzył, ani wsë, co gò wëchòwa ła. Tak po pro stu, zja -
wił się i zo stał. Czas – dłu gi czas, miej sce – szcze gól ne, za cza ro wa ne miej sce i ludzie
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– też szcze gól ni, kształ to wa li oso bo wość te go nie uro dzi we go czło wie ka, któ ry miał
du szę swo je go cza su, du szę te go wła śnie miej sca, du szę ska żo ną wszyst ki mi ludź -
mi, któ rzy prze wi ja li się w wie czor nych opo wie ściach Mi cha ła, Mar cjan ny, księ dza
Paw ła, czy strasz ka z pod da sza -pa na Jó ze fa.

Je śli cho dzi o kształ to wa nie swo je go lo su przez bo ha te rów „Ży cia i przy gód Re -
mu sa”, to nie ma ją oni nic do po wie dze nia, bo wszyst ko jest w ich ży ciu prze zna -
cze niem. A jak bę dą to prze zna cze nie re ali zo wać, za le ży od wraż li wo ści ich du szy.
Re mus nie był uro dzi wy a du szę miał dziw ną. Od ra ża ją ca uro da Re mu sa, nędz ny
wy gląd, wstyd przed ludź mi, ich do ku cza nie nie ustrze gły go przed prze zna cze niem,
któ re sta wia ło przed nim trud ne za da nia. „Kacz ka z òbòrë i kòbiéta z òrzłowégò
gniôzda” mia ły do nie go pra wo i na próż no on przed tym prze zna cze niem ucie kał,
tak prze cież chcia ła Moc Bo ska.

Po czci wość Re mu sa by ła tak wiel ka, że nie zło ścił się na lu dzi, któ rzy mu się
sprze ci wia li. Je że li ktoś wziął to war i nie za pła cił, wie rzył, że Bóg mu krzyw dę wy -
rów na, a złe sło wa i uczyn ki lu dzi, na gra dzał proś bą do Bo ga, by im bło go sła wił
w ży ciu, a po śmie ci dał ży cie wiecz ne. 

Ca łe ży cie Re mu sa by ło czy ste i nie win ne, a cię żar grze chów za no sił Re mus do ko -
ścio ła, do spo wie dzi, bo su mie nie cza sem się od zy wa ło, al bo ktoś ka zał mu się spo wia -
dać. – Remùs! Złé mô przëstãp do cebòe, bò dësza twòja jãczi pòd grzéchã smier tel nym.
Biôj do spòwiedzë i wëlékùj dëszã, tej ò lékòwa niu ca ła jesz bãdze czas pòga dac.

Òdszedł Michôł, a we mie sã sëmie nié òdez wa ło:
– Czi leż ra zy, të grzésznikù, nie blu znił jes w nen dzéń zdôwa niô w przëbëtkù Pa -

na Bòga!
Na drëdżi dzéń mie gbùr pùscył do Lëpna, żebëm sã z grzéchów òczëszcził.
Czej òfia ra sã skùńczëła, tej jem klãkł przë spòwied nicë.
Mòc Bòskô! Dësza mòja sã ùspòkòji ła jak ptôch w klôtce. Se dza ła smùtnô, ale

cëchô. A jô szedł do dóm znó ną lëpiń ską dro gą, bòm mòcną wòlą za mknął dwiérze,
za chtërny ma na złotëch bó tach chòdzëło mòje szczescé. Wiedzôł jem terô: Dro ga
czło wie ka pro wa dzy we dle wie le dwiérzi, jaż prziń dze do ta czich, gdze dëch mù pòwié:
Ùchwacë le cyrz i weńdz! Ale nie szczescé jegò, czej nié swòjã klamkã ùchwa cy. Za -
zdrzi, ale dwiérze przed nim za trza sną, a za tim, co widzôł, te sk nic bãdze do smiercë.
Ale swòjich dwiérzi nigdë nie naléze. Bo prze zna cze nie chcia ło ina czej.

Re mus, kie dy był chłop cem, pra co wał ja ko pa stu szek i pa ro bek, póź niej ja ko wę -
drow ny jar mar ko wy i od pu sto wy han dlarz po boż ny mi książ ka mi, szka ple rza mi, gu -
zi ka mi i in nym dro bia zgiem, bez gra nicz nie ufa ją cy Bo gu bò wszëtkò òd Bòga
pòchòdô: i ùro da, i spra wiedlëwòta, i przińd no ta: Pón Bóg mù òd uro dze niô dôł ta -
ką skôzã jãzëka; Pón Bóg mù krziwdë wró cy; Pón Bóg przësle kùpa jącëch; przed
nôwik szim Panã nie chcôł sã pòkôzac bòso, bò wiedzôł, co sã słëchô, na Pustkòwiu
wszëtcë bòjelë sã Bòga a kąsk i Mar cy jannë. W cha cie by ło miej sce, gdzie samé le
òkò Bòsczé tam we zdrzi. Ka rę od pa na od mie rzał Re mus dłu go ścią „Oj cze nasz”,
„Zdro waś Ma rio” i czę ścią „Wie rzę w Bo ga”.
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W oczach wy mie rza ją ce go ka rę pa na, wi dział Re mus spoj rze nie zja wy Trud, bo
wi dział on to, cze go in ni nie wi dzie li. Re mus wi dział ca łą hi sto rię Sta re go Te sta -
men tu u sie bie na Pust ko wiu. Jak że mu sia ło być cie ka we przy go to wa nie do I Ko -
mu nii, je że li na ca łe ży cie za pa mię tał Re mus wszyst ko, co by ło na pi sa ne w je go
„pierw szej książ ce z ob raz ka mi”. Zgod nie z tą „naj waż niej szą książ ką” Re mus in -
ter pre to wał ca ły świat, ja ki znał i wszyst ko mu we dług tej książ ki pa so wa ło. Ona też
da wa ła Re mu so wi oka zję do roz mo wy z Bo giem: Niech mie Pón Bóg wëbôczi, że
mie żëwi górz brôł na Ja dó ma (…) Pò cëż òn zgrizł jabkò, chtërno jemù Je wa pòda -
ła? (…) Mòc Bòskô! Dzysô jô sã nie dzëwùjã, Ja damòwi, bò jem sã doznôł, że biał -
ka, bëlë chca ła, z chłopã wszëtczégò dokôże.

Ta „naj waż niej sza księ ga” da ła Re mu so wi oka zję do wal ki z Go lia tem, po ko na -
nia go i pa trze nia na Pust ko wie jak na Zie mię Obie ca ną, bo:

– rzéka w le se to Jor dan, a je zo ro to Ge ne za ret, gdze swiãti Pio ter béł rëbôkã; 
– môl pòd kòru no wó ną jarzãbòną to Be tel, gdze Pa triar cha Jakùb ùzdrzôł dra -

binã wëso ką jaż do nie ba; 
– stëdniô przë trzech chòjnach: tam bracô Jó zwa przedelë do Egip tu;
– pie kar nik w sa dze, to piec, w chtëren kôzôł wrzëcëc na spôle nié trzech

chłopôków król Nabùchòdo no zor; 
– wil czi wą dół do je zo ra, gdze (…) wilk ja gniã skrôdł, to kùla lwów, w chtërnã

Da nie la pro ro ka wrzucëlë pògo ni;
– pón – to Abra ham, a jegò żo na, to Za ra. Czej (…) pón bãdze miôł lat òsmëdze -

sąt, tej mù bro da ùro sce jaż do pa sa, a czej na sza pa ni bãdze mia ła òsmëdze sąt lat,
(…) òna sëna do sta nie;

– tatk Martë, to je pro rok Je re miôsz, bò òn wie czo ra ma pie snie spiéwô!;
– Mar ta, je Re be ką, bò z wãbòruszkã przë stëdni sto ji;
– Môrcën, to je Ab sa lón, bò mô sza dą głowã, jesz na chó jecz ce ùtknie.
– Mar cy jan na to je Pùti farzënô, bò Pùti far téż béł kùcharzã;
– Jemùs je pa sturkã Da widã i òn zro bi pùszczówkã, jak òn, i zabòje Gòlia ta!

Mi cha ło wi ta in ter pre ta cja się nie po do ba ła i ka zał Re mu so wi z te go na bi ja nia
się wy spo wia dać. A ka ra na Re mu sa spa dła szyb ko, bo Mar cjan nie – Pu ti fa rzy nie
nie udał się chleb i za to obe rwał tłucz kiem.

Wia ra w Bo ga, w Je go wszech moc, wia ra w moc mo dli twy i re li gij nej pie śni
w „Ży ciu i przy go dach Re mu sa” są bar dzo moc ne. 

Złe, ku szą ce Re mu sa, by się po wie sił, mu si ustą pić przed mo dli twą i po boż ną
pie śnią. Re mus sły szy przy swo im łóż ku dziw ne i dia bel ne ku sze nie:

Wez ten pas i zro bi z niegò sy dło. Kùńcã ùrzeszë gò za nen gózdz, com cë gò
pòkôzôł. Za łóż sy dło ò twòjã szëjã i spùscë sã na se dzączkã nad łóżkã twòjim. Ùsniesz
i bãdze pò wszëtczim ùtrôpie niu. Bò i tak jes ni do czegò i ju nigdë nic z cebòe nie
bãdze!
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Terô mie òd ra zu wid no sã zro bi ło: – Tec to sóm sza tan z pie kła mie kùsył!
Skrë gòrącé mie prze szłë òd piãt do głowë, jak jesz nigdë w żëcu nié. Włosë mie

dãbã stanãłë na gło wie. Prze żegnôł jem sã chi że krziżã swiãtim, wëskòkł jem z łóż -
ka i krzik nął:

– Ka ruj sã, dëchù przeklãti, w ji miã Òjca i Sëna, i Dëcha Swiãtégò!
(…) Kònie przë kùmach strzëgłë ùsza ma, a czej jô sã jim przëzdrzôł do brze,

mòklëznã ùzdrzôł jem na nich. Pew nie i niemé bëdlãta pòczëłë nieprzëjôce la i zmòkłë
òd ùrza su.

A jô terô sôdł przéką łóż ka i za czął jem spie wac cëchim głosã:

– Chto sã w òpiekã pod da Pa nu swemù,
A òso bli wie szcze rze ùfa jemù,
Smie le rzec mo że: Mam obroń cę Bo ga,
Nie prziń dze na mie żad na strasz na trwo ga...

Jak jem tak czi le dal szich wier szi òdspiéwôł, dësza we mie sã ùspòkòji ła i wzãła
mie drzémiącz ka.

Jesz cze kil ka ra zy po boż ne pie śni ra to wać bę dą Re mu sa i je go przy ja cie la Trą -
bę: we mły nie, przy ru sza ją cym się sto gu sia na, w pie kle, kie dy wi dział sa me go lu -
cy pe ra, al bo w cza sie piel grzym ki do Wej he ro wa. Wy ba wie nie wi dział Trą ba w swo -
jej ar ma cie – trą bie, któ rej przy pi sy wał moc je ry choń skich trąb.

Re mus ni cze go się nie lę kał, przed ni czym nie miał stra chu, tyl ko Bo ga bał się
ob ra zić i ro bił wszyst ko, by do te go ni gdy nie do szło. Wal czył z naj więk szym wro -
giem swo im i Bo ga – Czer ni kiem, prze śmiew cą, wła ści cie lem wy szcze rzo nych i bia -
łych zę bów, Smęt kiem z Ły sej Gó ry pod Go sto miem, pi sa rzem są do wym, ad wo ka -
tem, ma la rzem, zja wą z Łeb skich Błot, Go lia tem z dzie ciń stwa. Wia ra Re mu sa to
uczyn ki, to dzia łal ność. On cho dzi do ko ścio ła, do spo wie dzi, zna i ko men tu je Pi -
smo Świę te, mo dli się, grze bie umar łych – Sta rą Jul kę, pa na Jó ze fa i przy ja cie la Trą -
bę. Mo dli się za umar łych ksią żąt ka szub skich w ka te drze w Oli wie, da je pie nią dze
na Ma szę Świę tą za ich du sze. Zna na pa mięć frag men ty Pi sma Świę te go i książ kę
o świę tej Ge no we fie. Jest tak do brym czło wie kiem, że ko cha ją go wszy scy: Mar ta
i Kle men ty na, sza nu je go król Je zio ra – Mu cha Za błoc ki, pan Jó zef, ks. Pa weł i pan
na Sarb sku. Na wet Czer nik wie, że Re mus nie jest ła twym prze ciw ni kiem i by le
czym się go nie zła mie.

Oprócz Czer ni ka, ni ko mu nie ro bi na złość, nie sprze ci wia się. Prze klął tyl ko jed -
ne go czło wie ka, te go, któ ry sprze dał swo ją oj co wi znę ob cym i tak mu za śpie wał na
pie kiel nej uczcie koń czą cej trans ak cję:

„Smãtk cã spãtôł, spãtôł Złi! 
Miôł jes ze miã, ni môsz ji. 
Miôł jes hònor, miôł jes czesc, 
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Hańbã bãdzesz jesc, 
bòs të wòlôł zło ta trzos. 
Takô klą twa na twój włos. 

Za dwiérza ma sto ji kat!
Dëszãc pòrwie Czôrta brat!
Ze mia wëplënie twój scyrz, 
nim na gro bie sta nie krziż. 

Zło ta wëschnie mãtny zdrój, 
strëchã bãdze pòtómk twój. 
Kark mdze w cëzé jarzmò dżąc
i mdze twòje ji miã klnąc. 
Żëcé twòjich bëlnëch cór 
bãdze jak czej let czi wiór. 
A jich cnotã, nicpòtë, 
zje dzą psë, zje dzą psë!

Ta kie go nie znał sie bie na wet sam Re mus. Tyl ko za tym prze kleń stwem szły za
Re mu sem złe ży cze nia Czer ni ka, któ re do pa da ły go w roz ma itych miej scach i róż -
nym cza sie. Czar ny Duch wal czył z ry ce rzem słoń ca, któ re go po ko nał, ale złe go
zwy cięz cę po ko nał Mo carz – Bóg. Wia ra w Bo ga i jesz cze in na „wia ra”, któ rej jesz -
cze w tym mo men cie nie umiał na zwać Re mus, one by ły je go mo cą nie z tej zie mi.

W „Ży ciu i przy go dach Re mu sa” nie ma ce le bra cji świąt, uro czy stych Mszy
Świę tych. Jest na to miast naj waż niej sza dla Ka szu bów piel grzym ka, piel grzym ka do
Świę te go Wej he ro wa, na Ka szub ską Kal wa rię, któ rą każ dy Ka szu ba cho ciaż raz
w ży ciu obejść mu si, bo je śli te go nie uczy ni, to bę dzie tam wę dro wał po śmier ci. 

Trą ba wie dział, że naj lep szą kry jów ką dla nie go i Re mu sa jest wiel ki tłok, dla -
te go po wziął myśl wę drów ki z piel grzym ką Ji dą krzi żowé dnie. Tej z całëch Ka szub
zbiéra ją sã lëdze na szi w Kòscérznie na kóm pa niã do Wej ro wa.

Po jej od by ciu, Re mus pró bu je ją opi sać, ale nie wie jak to zro bić mùszôłbë ùmiec
wëma lo wac w òbra zu te wësoczé Bòżé mãczi, co roz krzi żo wałë re mio na li toscëwie
na grań cach i ro ze stajnëch dro gach, a wkrąg nich gromôdczi klãczącëch lëdzy
i swiãtą mgłã pôce rzi! I te biôłé figùrë, pòkrëté wión ka ma z bestrëch mal brón ków
i ze lonégò bòro wiczô! Mùszôłbëm bëc na òrga nach méstrã nad méstra ma, czejbëm
chcôł wëgrac tã cãgłą nótã Bòsczi chwałë, chtërna brzëmie je z wòjskã tegò lëdu we
dnie do mòdrégò nie ba a kòlëbie gò na sło mia ny le żi w nocë – i ten marsz kal -
warëjsczi, ja czim brzëmie je wiôldżi Mi rochòwsczi Las! Ale ani krôsë, ani mùzëczi
bë nie sta ło, czejbëm chcôł dac wëòbra że nié tegò, czegòm doznôł na Kal warëjsczich
Gó rach z jich kaplëca ma, chtërnëch strze gą jak star że wësoczé jak wie że bùczi òd
dłu dżich set lat.

Mi łość do ro dzin nej zie mi, wia ra w Bo ga i ni ska oce na sa me go sie bie nie po -
zwa la ją Re mu so wi na wy po wie dze nie wszyst kich swych uczuć i wiel kiej ra do ści
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z by cia tu i te raz. Prze cież Re mus wi dział to, cze go in ni w piel grzym ce nie wi dzie -
li bò za lëdã płënãła chmùra, ale w ti chmùrze ro zeznôł jem ri ce rzi na wëso czich
kòniach z pió ra ma na szoł mach i z lasã kòpij nad ni ma: tëch samëch znac, chtërnëch
òczë pro rocz czi Jul czi wi dzałë wëchòdzącëch z gar dła Ga recz nicë. A za ni ma, jak
da lek mòje òkò do zdrza ło, bie żałë bladé sztôłtë ksążãt w kró lew sczich ruch nach,
biskùpów, mni chów i ri ce rzi w pòroz bitëch zbro jach, a kùresz ce szaré lëdztwò. Jed -
ny szlë sta tecz nie jak òbrazë swiãtëch, a ji ny rãce za łó mi welë i pòdnôszelë do nie -
ba, jakbë jich ùtra pił ja czi wiôldżi smùtk. A tak wie le nëch céni bëło, że ten żëwi lud
procëmkò nich sã wëdôwôł jak gôrsc lëdzy procëm wiôldżégò wòjska.

– Bòże wiôldżi! – rzekł jem do swòji dësze. – Tec to ca łi lud kaszëbsczi, ten dôwny
i ten dzysészi ji dze z na ma na Kal wa riã!

Skrë mie prze szłë i strasz no mie sã zro bi ło strzód tegò wiôldżégò gra jącégò la -
su i tegò wòjska dëchów jak rëbôkòwi, chtëren sã naléze sóm je den miedzë dzëczi -
ma du na ma mòrsczi ma da lek òd lëdzy i strą du. Prze żegnôł jem sã i òdwró cył òczë
w przódk na krziż nie so ny terô wësok przez negò chłopôka spòd figùrë przë Wigòdze,
chtëren gò wzął z rãkù ùmãczonégò star ka. Strach mie òmi nął, czej jem ùczuł sło -
wa pie sni:

Trę ba cze trą bią i w ko tłi bi ją 
Pojdz ceż czem prę dzej, chwal ce Ma ri ją, 
Bo przez tę Pan nę ma my zba wie nie 
Tyl ko oczyszcz my na sze su mie nie... 

Mi rochòwsczi Le se! Przewãdrowôł jem ce bie w la tach mòjégò wa no że niô czi le
i czi le ra zy. Pił jem z twòjich zdro jów, spôł no ca ma przë sto lemòwëch gro bach, czuł
jem szcze ka nié psa na zómkòwiskù w pôłni nocë. Twòje je le nie i sarnë patrzëłë na
mie bez strachù, bò miałë mie pew no za jaczégò dëcha la su, swòjégò przëjôce la. Ale
nigdë prze nigdë nie zabôczã mòji pier szi piel grzim czi na twòjich dro gach przë gra -
niu mar sza kal warëjsczégò.

Czy dzi siaj ktoś prze ży wa tak piel grzym ki, jak ten pro sty na pierw sze wej rze -
nie Re mus? Na ta kie prze ży cia po zwa la Ry ce rzo wi Słoń ca – Wi to sła wo wi mi łość
do Ka szub i wa ra w Bo ga. Skąd Re mus miał ta ką wia rę? Prze ka za li mu ją Mi chał,
Mar cjan na i mą dry ksiądz na przy go to waw czych spo tka niach do I Ko mu nii, a póź -
niej pan Jó zef i ks. Pa weł.

Mar cjan na uczy ła ma łe go Re mu sa pa cie rza. Mó wi ła z nim ró ża niec i li ta nie, opo -
wia da ła mu roż ne baj ki i tę jed ną, szcze gól ną baj kę – o Strasz ku.

Mi chał uczył Re mu sa so lid nej pra cy, cza sa mi kar cił, ale opo wia dał o kró le wian -
ce i za pa dłym zam ku, du chach, stra chu, świę tych i roż nych zwy cza jach obo wią zu -
ją cych na Pust ko wiu, ra zem śpie wa li po boż ne pie śni, w Ad wen cie trą bi li na ko zło -
wym ro gu na czło wie ka, któ ry zgu bił dro gę, al bo śpie wa li pie śni z du żej księ gi. Na
Pust ko wiu wi dział Re mus Gwiż dży, któ rzy ku prze ra że niu dzie ci no si li ma ski.
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Czas na Pust ko wiu od mie rza ły świę ta i świę ci za pi sa ni w ka len da rzu ko ściel -
nym. Na Mat kę Bo ską Grom nicz ną, wszy scy, oprócz Mar cjan ny i Re mu sa, szli do
ko ścio ła, po Świę tach Bo że go Na ro dze nia szu kał śli wek na drze wie, cza sem coś
się wy da rzy ło za Bo ga Oj ca. Od Wiel ka no cy Re mus z Mar tą za czę li cho dzić na na -
ukę przy go to waw czą do I Ko mu nii, a kie dy mu siał sie dzieć jak Da niel w do le lwów,
to do pie ro po św. Mi cha le po szedł zno wu na na ukę. Pew ne go ra zu przed Bo żym
Na ro dze niem ura to wa li ży da Ga bę przed uto nię ciem i cho ciaż mi nął Po pie lec
i przed nó wek, ża den wdo wiec nie przy szedł do Mar cjan ny. Przez Świę ta Bo że go Na -
ro dze nia aż do Trzech Kró li czy tał Re mus z Mar tą o św. Ge no we fie, na Mat kę Bo -
ską Grom nicz ną z Mi cha łem za czę li or kę, na Stru mian ną sło necz ko świe ci ło jak
la tem, cho ciaż w Bo ni fa ce go tro chę ści snę ły mro zy. Mi nął pòst i na de szłë Jastrë.
Minãłë Jastrë a kanãłë Ze loné Swiąt czi. W pier szą nie dzelã pò Swiąt kach to bëło,
jak to (mie) Remùsa chwëcëło, zo sta wił Mar cjan nę w do mu, a sam po szedł na zam -
ko wi sko i dał swój zło ty miecz kró le wian ce..

W wi gi lię Świę te go Ja na Mar ta stro iła ścia ny li ść mi od klo nu, a Mi chał le czył
Re mu sa bar dzo „cięż ki mi le kar stwa mi”, by na św. An nę mógł wstać z łóż ka, a na
Mat kę Bo ską Siew ną już cho dził za płu giem. W św. Mar ci na zi ma przy szła, wkrót -
ce nad szedł Ad went i Mi chał na po my kał o woj nie, bo na św. Mi cha ła słoń ce wscho -
dzi ło w wiel kim ogniu. Jesz cze in ne mą dro ści prze ka zy wał w ad wen to wy czas mą -
dry Mi chał. Jak nad szedł dzień Na wró ce nia Świę te go Pio tra i Paw ła, wte dy pa ni
ob cho dzi ła spi żar nię, a pan spi chle rze i sto do łę. Cho ciaż mi nę ło Trzech Kró li, chło -
pak – pa sterz bał się cią gle Gwiazd ki. W Grom nicz ną był mgli sty dzień i po Mszy
św. Re mus wy ru szył na wę drów kę po po lach, a jak wró cił do do mu w Strasz ko wym
po ko ju pa li ło się świa tło i do wie dział się, że Cze de wid zapôlą, ùcékô Straszk, a na
Pùstkòwiu śmierć kle pie kòsã. Kie dy umarł pan Jó zef, by ła Pu sta Noc, po niej po -
grzeb i spo tka nie Re mu sa na zam ko wej gó rze z oso bą nie z te go świa ta. Po Fi li pie,
kie dy ziem nia ki by ły po sa dzo ne, Re mus wy ru szył z Pust ko wia w świat.

Da lej ży cie Re mu sa od mie rza ły te sa me świę ta, a on z wiel ką wia rą w Bo ga i mi -
ło ścią do Kró le wian ki, szedł ku swo je mu prze zna cze niu.

Jed nak na le ży nad mie nić, że w „Ży ciu i przy go dach Re mu sa” jest jesz cze in ny
ro dzaj wia ry, o któ rej nie wie dział i któ rej nie znał Re mus. Tę wia rę miał król je zio -
ra – Mu cha Za błoc ki i mó wił móm wiarã, że më prze trzi mómë, jak to naju mądrô
gôdka mó wi, że na szi biédë mdze dłëżi, ni że jich pań stwa.

Po dob nie prze czu wa Trą ba, òn wié, że nié tak rëchło za spiéwa ją nóm Kaszëbóm
na pùsti nocë. Nôdze ja w Bògù (…)

To jest wia ra – pew ność w swo ją wal kę o ideę, wia ra w swo je czy ny, wia ra
w sie bie... – pró bo wa ła to po wie dzieć Re mu so wi Sta ra Jul ka, kie dy od da wa ła ostat -
nie tchnie nie na Ły sej Gó rze pod Go sto miem, bo aku rat tam Re mu so wi za bra kło tej
szcze gól nej wia ry, wia ry w sie bie. Re mus uznał to za swo ją strasz ną klę skę, ale
uwie rzył w mło dych i na pi sał dla nich książ kę, na pisôł swòje żëcé, żebë skra
Òrmùzdowô sã na tëch kar tach przechòwa ła, jak w zasëpó nym ògniskù, dlô ce bie
i tëch, chtërny taczé skrë chòwią w dëszë.

Referaty polskojęzyczne związane z tematem przewodnim 231

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 231



Z pew no ścią je den raz Re mu so wi tej wia ry nie za bra kło, ona na wet da ła mu ta -
ką moc, że je go mo wa by ła wy raź na i zro zu mia ła dla wszyst kich. Był to je go śpiew
pod czas sprze da ży ma jąt ku w Zwa dzie:

Czôrny dëchù! Próż ny strach!
Gro zysz wòjskã w smólnëch skrach.
Wëpro wa dzą Bòsczé star że
Słuń ce w wieczné kòło wa że.
A ten sto lem z dwòje rzék,
co przëgnio tłi w gro bie légł,
jesz mù jutrz niô ró żowô
zmôrtwëchw stóné żëcé dô,
bë pòwstawszë z mòdżił grzãpë
wòjskò twòje roz bił w rzãpë.
Tej roz pri snie w smólnëch skrach
żad ny wòjewòda Strach.
Próż ny Czôrta górz i szor.
Pòżdôj! Jesz za pie je kùr!

Koń co we zwy cię stwo na le ży do… Bo ga, któ ry ze słał na Czer ni ka pio ru na z ja -
sne go nie ba, a mo że też do Re mu sa, któ ry do cze kał na stęp cy w sy nu Kle men ty ny.

Dzywné są dro dżi i sądë Bòsczé!
A na stęp cy Re mu sa ży ją, pa ni z Za bór po sta wi ła krzyż na je go gro bie i ra zem z sy -

nem dba ją o grób i przy cho dzą mo dlić się na nim.
A my …? 
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SŁOW NIC TWO RE LI GIJ NE W CZA SO PI ŚMIE
„ZWÓNK KASZËBSCZI”

Da riusz Maj kow ski

KRÓT KA HI STO RIA

J ak na pi sał ks. Ana sta zy Na dol ny w książ ce „Më trzi mómë z Bògã – Księ ga Ju -
bi le uszo wa 100 lat Klu bu Stu den tów Ka szu bów w Wyż szym Se mi na rium Du -

chow nym w Pel pli nie 1908–2008” (Pel plin 2008), „naj więk szym edy tor skim i pro -
pa gan do wym przed się wzię ciem w hi sto rii klu bu by ło wy da nie swo je go cza so pi sma
„Zwónk Kaszëbsczi”.

Pierw szy je go nu mer wy szedł w 1986 ro ku, a po my sło daw cą i na czel nym re -
dak to rem był Ze non Pip ka. Czę ścio wo kosz ty wy da nia wziął na sie bie ów cze sny
rek tor ks. Je rzy Bu xa kow ski. Na po cząt ku pi smo, w ca ło ści czar no -bia łe, mia ło 8
stron, w więk szo ści po pol sku, a po ka szub sku uka zy wa ły się tyl ko prze pi sa ne wier -
sze, ko lę dy i krót kie zda nia. Ga ze ta na po cząt ku by ła do stęp na tak na praw dę tyl ko
dla kle ry ków i ich ko le gów (w 1988 ro ku na kład zwięk szył się do 120 eg zem pla -
rzy). W la tach 90-tych ten pierw szy „Zwónk” już nie wy cho dził1.

W swo im ar ty ku le chcę za jąć się dru gim eta pem ist nie nia „Zwón ka Kaszëb -
sczégò”, czy li cza sem od 30 stycz nia 2004 ro ku. Od no wio ne wów czas cza so pi smo
mia ło już 40 stron i co waż ne w ca ło ści – z jed nym wy jąt kiem (wy wiad z ks. Bi sku -
pem Ja nem Ber nar dem Szla gą w dru gim nu me rze) – wy da wa ne by ło po ka szub sku.
Dla je go twór ców by ło to pod sta wo wym za ło że niem i trzy ma li się go wier nie tak
oni, jak i póź niej si ich na stęp cy. Do wo dem jest choć by to, że po wy dru ko wa niu wy -
wia du z Bi sku pem Szla gą w ję zy ku pol skim czu li się zo bo wią za ni do uspra wie dli -
wie nia te go wo bec Czy tel ni ków2.

„Zwónk” był wy da wa ny w pel pliń skim Ber nar di num, a po ja wia ły się w nim ar ty -
ku ły zwią za ne przede wszyst kim z ży ciem re li gij nym, choć m.in. wów czas, gdy by -
łem re dak to rem na czel nym (2004–2006), du żo pi sa no o ka szub skiej hi sto rii, tra dy cji

1 Më trzi mómë z Bògã… s. 40.
2 W Sło wie wstęp nym do nr 2/2004 „Zwón ka kaszëbsczégò” Da riusz Maj kow ski tłu ma czy to tak:

„Je to je dur ny w naj im pi smio nie tekst w jãzëkù pòlsczim, ale chcelë jesmë ba ro, żebë mòglë sã z nim
òbez nac téż wszëtczé ksãża, ja czi ro bią na Kaszëbach, a nie roz mie ją ga dac i czëtac w rod ny mòwie”.
Zwónk… 2/2004 s. 1.
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i ak tu al nych pro ble mach ka szubsz czy zny. Jak moż na prze czy tać we wstę pie do pierw -
sze go nu me ru: „chce my stwo rzyć przede wszyst kim pi smo ka to lic kie, ja kie ma po ka -
zy wać pięk no i głę bię na szej wia ry”3. Nie dzi wi też, że w „Zwónkù” znaj dzie my szcze -
gól ne bo gac two słów zwią za nych z re li gią, teo lo gią, ży ciem Ko ścio ła i mo dli twą. 

O KA SZUBSZ CZYŹ NIE „ZWÓN KA” OGÓL NIE

Pa trząc na pierw sze nu me ry pi sma Klu bu Stu den tów Ka szu bów, do strze że my wie le błę -
dów w pi sow ni ka szub skiej. Naj słab szą stro ną te go pi sma by ło to, że na po cząt ku
wszyst kie tek sty by ły tłu ma czo ne na ję zyk ka szub ski prze ze mnie. W pierw szym nu -
me rze wy jąt kiem był tyl ko tekst To ma sza Syl dat ka „Jakô kaszëbi zna”, któ ry do re dak -
cji do tarł już po ka szub sku, a pi sow nia zo sta ła spraw dzo na przez Bo że nę Ugow ską.
W tym miej scu mu szę do dać, że tak na praw dę pra wie wszyst kie tek sty, któ re uka zy -
wa ły się w pierw szych „Zwón kach”, prze szły jej ko rek tę, ale po pra wia nie ar ty ku łów
mia ło miej sce w po ko jach kle ry ków, w prze rwach mię dzy wy kła da mi z ję zy ka ka szub -
skie go, któ re wów czas w Wyż szym Se mi na rium Du chow nym w Pel pli nie pro wa dzi ła
wła śnie Bo że na Ugow ska. Nie by ło więc cza su na do kład ne spraw dza nie tek stów. 

Ja w tym cza sie do pie ro uczy łem się pi sać w ję zy ku ka szub skim i wi dać to na każ -
dej stro nie „Zwón ka”. Dzi siaj pod czas lek tu ry pi sma ra zi wie le błę dów w mia now ni ku
licz by po je dyn czej ro dza ju mę skie go i ni ja kie go przy miot ni ków. Moż na od nieść wra -
że nie, że przed każ dym wsta wie niem koń ców ki „i” lub „é” lo so wa łem, co wsta wić.

Naj więk szym au to ry te tem, je śli cho dzi o ka szubsz czy znę w „Zwónkù”, by ła
książ ka: „Hi sto ria, geo gra fia, ję zyk i pi śmien nic two Ka szu bów” na pi sa na przez Jó -
ze fa Bo rzysz kow skie go, Ja na Mor daw ski go i Je rze go Tre de ra4. Oczy wi ście, więk -
szo ści po trzeb nych słów nie uda ło się w niej zna leźć. Za sad pi sow ni uczy łem się
z „Wskôzów kaszëbsczégò pisënkù” Eu ge niu sza Go łąb ka5 (pew nie, czy ta jąc „Zwón -
ka” i wi dząc róż ne błę dy pan Go łą bek nie jest dzi siaj z te go dum ny). 

Póź niej sy tu acja się tro chę zmie ni ła, bo część tek stów tłu ma czy li: Bo ze na Ugow -
ska i Sła wo mir For mel la. Wię cej ar ty ku łów przy cho dzi ło do re dak cji na pi sa nych od
ra zu po ka szub sku – po ja wi li się ta cy au to rzy jak Eu ge niusz Prycz kow ski, Grze gorz
Schram ke, Han na Ma ku rat czy Sta ni sław Gep pert. Mia ło to wpływ na po pra wę ka -
szubsz czy zny w cza so pi śmie. 

SŁOW NIC TWO RE LI GIJ NE 

W żad nym do tych cza so wym ka szub skim cza so pi śmie nie po ja wia ło się tak wie le słów
zwią za nych z re li gią, jak w „Zwónkù kaszëbsczim”. Ni gdzie też nie by ło słowni ka ani
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3 Zwónk… 1/2004 s. 1.
4 Gdańsk 1999.
5 Gdańsk 1997.
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in ne go źró dła, gdzie da ło by sie zna leźć wszyst kie po trzeb ne sło wa. Dla te go „two -
rząc” ka szub skie sło wa, trze ba by ło szu kać w róż nych książ kach. 

1. Cy ta ty z No we go Te sta men tu po cho dzą z tłu ma cze nia Pi sma Świę te go Eu ge niu -
sza Go łąb ka6. Z wy ka zu skró tów za miesz czo ne go na po cząt ku te go wy da nia po -
cho dzą też na zwy i skró ty bi blij nych ksiąg tak Sta re go, jak i No we go Te sta men -
tu (np. Knéga Pòcząt ków – Pò). Oczy wi ście, zgod nie z re for mą pi sow ni z 1996
ro ku, zo sta ły wsta wio ne w od po wied nich miej scach: „ò”, „ù”, „ã” i zmie nio no
pi sow nię ta kich słów: jak „czej” (E. G. „cziej”) czy „czedë” (E. G. „cziedë”).

2. Wszyst kie cy ta ty z Księ gi Psal mów po cho dzą z książ ki – Knéga Psal mów. Na
pod sta wie Bi blii Ty iąc le cia prze tłu ma czył na ka szub ski Eu ge niusz Go łą bek.
Gdańsk 1999. 

3. Bar dzo waż nym źró dłem re li gij ne go słow nic twa był mo dli tew nik „Më trzi mómë
z Bògã. Kòscelné mòdlëtwë i spiéwë”7. Ta książ ka mia ła w pierw szym 10-le -
ciu XXI wie ku ogrom ne zna cze nie w ży ciu Klu bu Stu den tów Ka szu bów „Jutrz -
niô”, bo z niej mło dzi kle ry cy uczy li się tak na praw dę wszyst kich mo dlitw i pie -
śni re li gij nych po trzeb nych do róż nych na bo żeństw, któ re mia ły miej sce w se -
mi na ryj nych ka pli cach, al bo pod czas spo tkań. Przy two rze niu „Zwón ka” waż ne
by ło też słow nic two z li ta nii, przy ka zań, ośmiu bło go sła wieństw, naj waż niej -
szych prawd wia ry itd. Na wet sło wo wstęp ne ks. Ab pa Ta de usza Go cłow skie go
(dwu ję zycz ne ka szub sko -pol skie) i „przede słów” ks. Ja na Wal ku sza by ły bo ga -
tym źró dłem słów po trzeb nych przy tłu ma cze niu. W nie któ rych miej scach ca łe
frag men ty tek stu zo sta ły wprost prze pi sa ne z mo dli tew ni ka, np. wstęp do sta cji
dro gi krzy żo wej: „To bie kłó niómë sã Chri ste i błogòsła wimë Ce bie, bò przez
swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpio ny” al bo na zwy sta cji8. 

4. Więk szość po zo sta łych słów zwią za nych z re li gią po cho dzi ło ze Słow ni ka pol -
sko -ka szub skie go Ja na Trep czy ka (Gdańsk 1994). Tu taj, tak sa mo jak w przy -
pad ku tłu ma cze nia Pi sma Swię te go Eu ge niu sza Go łąb ka, pi sow nia zo sta ła do -
pa so wa na do za sad zre for mo wa nych w 1996 r.

SZCZE GÓL NE CE CHY PI SOW NI

Pa trząc na re li gij ne słow nic two w „Zwónkù”, ła two do strze że my przy naj mniej 3 ce -
chy. Po pierw sze, bar dzo czę ste dłu gie koń ców ki ty pu: „ijô”, „ëjô”. Ma my więc:
Biblëjô, se mi narëjô, misëje, rekòlekcëje itd. Po dru gie, dosc kon se kwent na la bia li za -
cja, jak w ostat niej uchwa le Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go na ten te mat9. Wresz cie, po
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6 Swiãté Pi smio na Nowégò Te sta meń tu, Gdańsk –Pel plin 1993.
7 Prze ło ży li i przy go to wa li: E. Go łą bek, E. Prycz kow ski, Gdańsk 1998.
8 Zwónk… 1/2004 s. 16–17.
9 Uchwa ła nr 2/RKJ/12 z dnia 20.04.2012 r. w spra wie za zna cza nia la bia li za cji w ka szub sko ję zycz -

nych tek stach pi sa nych.
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trze cie, czę ste wsta wia nie rze czow ni ka przed przy miot ni kiem, np. So bór Wa ti kań -
sczi, Mszô Swiãtô, Dro ga Krzi żewô, co jak wie my, nie jest zgod ne z dzi siej szy mi
pro po zy cja mi RJK.

Na za koń cze nie kil ka przy kła dów re li gij ne go słow nic twa w „Zwónkù kaszëb -
sczim” i frag men ty z nu me ru 2/2004, któ re pre zen tu ją ka szubsz czy znę re li gij ną w tym
cza so pi śmie. 

Askéza – asce za
Bëlno ta – cno ta
Ewa nie li zacëjô – ewan ge li za cja
Jezë, móm w To bie nôdzejã – Je zu, ufam To bie (za wo ła nie św. Fau sty ny)
Mó żesz – Moj żesz 
Piãco gra ma – pen ta gram 
Pôcérzni ca – de wot ka
Slédny Sąd – Sąd Osta tecz ny
Strzëmòwnosc – wstrze mięź li wość
Teòlo giô – teo lo gia
Zôwzãti ùsôdzca – au tor na tchnio ny
Zrzesz ni ca – wspól no ta

Frag men ty tek stów ze „Zwón ka kaszëbsczégò” (2/2004):

ŁUKÔSZ PIE RO WICZ, Ò ZNA CZE NIM SŁO WA „MI SJE”

1. misjã bëno wą, to je nawrôca nié he re ti ków;
2. misjã bùtno wą, to je nawrôca nié pòga nów, zwónëch wnen czas Jin dia na ma,

i nawrôca nié żëdów;
3. misjã wschòdnią, to je nawrôca nié schi zma ti ków, zwónëch wnen czas Gre ka ma.

Jesz w XX st. w Eùro pie „mi sje” bëłë roz miané bar żi jak no „ka tolëza cja”, a mni
jak „chri stia ni za cja”. Słowò to òbji ma ło téż dze ja nié we strzód pro te stan tów (lëtrów),
prawòsław nych i nawrôca nié ka tolëków przez mi sje lëdowé i pa ra fialné.

DA RIUSZ MAJKÒWSCZI, MICHÔŁ RO SCHEK, 
JAK CZËTAC KNÉGÃ PÒCZĄT KÓW?

Dlôcze zôwzãti ùsôdzca zamkł to òpòwiôda nié w Swiãtëch Pi smio nach? Zdôwô sã,
że na taczé pëta nié mómë pôrã òdpòwiedzë:

n Chcôł przez to pòdsz trich nąc ta ką sa mą pòczest notã pierszëch lëdzy. Bò czë biał -
ka nie je brzadã dokôzu stwòrze niégò, jist no jak chłop?
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n Stwòrze nié niastë to stwòrze nié téż pëłcowòscë (sek su al notë). Je òna pòkôzónô
jak no Bòżi dar, je czims, czegò chce Bóg.

n Ù spòdlégò òdnie se niów midzë chłopã a biał ką je Bóg, przez co òdnie se nié to je
ùswiãconé – stôwô sã sa kra meńtã.

MA RIUSZ WER NER, RE IN KAR NACËJÔ

Dlô chrzescëjó nów re in kar nacëjô nie je ni czim no wim; pòtkelë sã z nią ju w pier -
szich sta la tach. Wnen czas bëła òna ba ro roz szerz wionô i mia ła za so bą ta czich lëdzy,
jak Pla ton czë Pi tagòras. Cze ka wą ze swiôdczënã mòżemë na lezc ù sw. Ji re neùsza,
mãczel ni ka za wiarã, chtëren w kùńcu II st. na pisôł dokôz „Ad ver sus ha ere ses”. Pi -
sze òn ò tim, że najô dësza nick nie pa miãtô z te, co mògła przeżëc we wcza sniészim
wce le nim. W dokôzach Pla to na na lazł do lma cze nié, że dësze przed prziń dze nim
nazôt na ze miã pi ją na pitk zabôcze niégò. Ta ką ùdbą, pòdług Ji re neùsza, Pla ton stôwiô
jesz wiãkszą pro blemã przed so bą, bò czej je terô w ce le, to skąd ka wié ò nym na -
pitkù?

RA FAŁ GROT, CHRI STUS FUŃ DA MENTÃ KÒSCO ŁA

Z bëcym Chri stu sa w Kòsce le nie je tak, jak z ùsôdzcą, ja czi pi sze ksąż czi, chtërne
są czëtóné, nimò te, że jegò ju dôwno ni ma. Ro la Chri stu sa nie kùńczi sã na za ło -
że nim i ùsztôłce nim Kòsco ła. Chri stus je przëtom ny – żëje i dzejô w Kòsce le. To pra -
wie w Kòsce le są „nie wi dzewné kłód czi”, jaczé parłãczą wszëtczich òchrzconëch
z Chri stusã, dlôte téż stôwô sã òn Całã samégò Chri stu sa. Òn je gło wą i roz dze liwô
w swòjim Kòsce le roz ma jité darë. Òn w swòjim zbaw nym dze ja nim gło sy słowò
Bòżé, chrzcy, òdpùszcziwô grzéchë, je prôwdzëwim Ka płanã, ja czi òfia rowôł sã na
drze wie Krzi ża i mòcą chtërnégò kòżdégò dnia prze mie niô sã na wôłtôrzu chléb
w Jegò Ca ło. Krëjamné bëcé Chri stu sa w Kòsce le mòcą Dëcha Swiãtégò przerôstô
nieskùńczo no lëdzczé ôrtë bëcégò.
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1 J. Pu zy ni na, Ję zyk war to ści, War sza wa 1992.
2 2 Ha sło Mron go wiusz [w]: Słow nik Bio gra ficz ny Po mo rza Nad wi ślań skie go, t. 3, s. 265–267.
3 F. Cey no wa, Skôrb kaszëbsko -sło wiń sczi mòwë, Świe cie 1866, wy da nie fo to of f se to we MPiMKP,

Wej he ro wo 1985.

OD BI CIE RE LI GIJ NO ŚCI KA SZU BÓW 
W PRZY SŁO WIACH 

I FRA ZE OLO GI ZMACH

Da nu ta Pioch

P rzy sło wia i po wie dze nia są wy two rem my śli ludz kiej opar tym na wie rze niach,
zwy cza jach, dłu go trwa łych ob ser wa cjach. Przy pi su je się je do kul tu ry nie ma te -

rial nej da nej gru py, względ nie na ro du. Wie le z nich war to ściu je ota cza ją cy świat,
na zy wa do bro i zło, wska zu je po żą da ne wy bo ry lub wręcz prze strze ga przed wąt pli -
wej ja ko ści po czy na nia mi. Za sto so wa ny w nich ję zyk czę sto war to ściu je, in ter pre -
tu je rze czy wi stość, kla sy fi ku je, przy pi su je pew ne ce chy, jest też źró dłem oce nia nia.

Ja dwi ga Pu zy ni na pi sząc o war to ściach lo ku je je w sze ro ko za kro jo nej ty po lo -
gii. W do ko na nym po dzia le wi dać ogrom ne bo gac two w za kre sie ist nie ją cych war -
to ści1. Więk szo ści war to ści od po wia da ją an ty war to ści, za tem z do brem ko ja rzy się
zło, z praw dą – kłam stwo, z pięk nem – brzy do ta, z ży ciem – śmierć, ze szczę ściem
– nie szczę ście, itd.

Przy sło wia ży ły i ży ją na dal wśród lu du. Za wsze by ły cie ka wym ele men tem kul -
tu ry, któ rym zaj mo wa li się pa re mio lo dzy. Pla ny w tym wzglę dzie miał już K. C.
Mron go wiusz, po cho dzą cy z Ma zur, ale pra cu ją cy w Gdań sku. Ten ka zno dzie ja i fi -
lo log po sta no wił wdro żyć pro gram ba dań nad ka szubsz czy zną, w któ rym oprócz in -
nych am bit nych przed się wzięć miał się rów nież zna leźć ma leń ki choć zbio rek przy -
słów. Nie ste ty za da nie to nie zo sta ło wy ko na ne2.

Je go za mia ry re ali zo wał da lej Flo rian Cey no wa, le karz ro dem ze Sła wo szy na,
któ ry ży wo in te re so wał się folk lo rem ka szub skim, zbie rał i za pi sy wał wy two ry ka -
szub skiej kul tu ry nie ma te rial nej. Pu bli ko wał je w róż nych wy daw nic twach, a po tem
po wtó rzył ja ko Pier szi tësąc kaszëbskò-sło wiń sczich gôdk na po cząt ku pi sma Skôrb
kaszëbskò-sło wiń sczi mòwë3. Zna la zło tu miej sce oko ło 600 przy słów, w tym nie -
któ re wła ści we tyl ko ob sza ro wi Ka szub.

S. Ra mułt, któ ry w przed mo wie do swo je go Słow ni ka ję zy ka po mor skie go czy -
li ka szub skie go stwier dził, iż „Mo wa Ka szu bów i Sło wiń ców nie jest by naj mniej
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na rze czem pol skim, ale od ręb nym ję zy kiem sło wiań skim”4, na wo ły wał wszyst kich,
któ rym ten ję zyk jest mi ły, do za ję cia się nim po przez gro ma dze nie je go skar bów,
spi sy wa nie zwro tów, wy ra żeń, po dań, pie śni, przy słów i za ga dek, pó ki jest jesz cze
na to czas, pó ki są one wśród lu du ży we.

Du żo do bre go do prac nad folk lo rem ka szub skim wnie śli za ło ży cie le Ka szub skie -
go To wa rzy stwa Lu do znaw cze go – Frie drich Lo rentz i Izy dor Gul gow ski. W po zo -
sta wio nych ja ko plon pra cy ośmiu ze szy tach zna la zło od bi cie „ja ko ele ment naj -
istot niej szy, mnó stwo ma te ria łów folk lo ry stycz nych w opra co wa niu nie bu dzą cym
żad nych za strze żeń z na uko we go punk tu wi dze nia: pie śni lu do we (z me lo dia mi),
po da nia, przy sło wia i po wie dze nia o cha rak te rze przy słów, za gad ki, wier szy ki sa -
ty rycz ne, prze są dy, zwy cza je i oby cza je”5.

Ogrom nym zbio rem ka szub skich przy słów jest sied mio to mo wy Słow nik gwar ka -
szub skich na tle kul tu ry lu do wej ks. Ber nar da Sych ty, wy da wa ny w la tach 1967–19766.
Przy sło wia mi w nim za war ty mi za jął się prof. Je rzy Tre der w od dziel nej po zy cji
książ ko wej, gru pu jąc je od po wied nio ze wzglę du na te ma ty kę i jed no cze śnie sze ro -
ko oma wia jąc7. In ne go zgo ła cha rak te ru na bra ła ko lej na z prac na uko wych te goż
au to ra, dla któ rej słow nik Sych ty rów nież był waż nym źró dłem in for ma cji, jed nak -
że nie ty le sku pia ła się na przy sło wiach, co na za war tych w nich fra ze olo gi zmach8.

Przy sło wia mi za jął się Ry szard Ku kier w swo jej pra cy pt. Ka szu bi by tow scy9.
Stwier dził w niej jed nak że, iż „przy sło wia lu do we są obec nie na Ka szu bach by tow -
skich rzad ko wy stę pu ją cą for mą folk lo ru słow ne go. W od róż nie niu od ba jek i opo -
wia dań, sta no wią bar dzo drob ne for my li te ra tu ry, szyb ciej ule gły ob cym wpły wom,
stąd też nie któ re tyl ko za cho wa ły się do obec nych cza sów”10. 

We dług sza cun ków J. Tre de ra „we wszyst kich źró dłach ka szub skich za pi sa no
mo że oko ło 7 ty się cy przy słów wła ści wych, tj. po mi ja jąc wy ra że nia, zwro ty i fra zy
przy sło wio we”11. Au tor, do ko nu jąc ana li zy se man tycz nej tych że, kla sy fi ku je je na:
za wie ra ją ce wie dzę o czło wie ku i świe cie, cha rak te ry zu ją ce czło wie ka, uka zu ją ce
sto su nek do wia ry i pol sko ści, od bi ja ją ce ży cie ro dzin ne i to wa rzy skie, opi su ją ce
pra cę i jej owo ce, utrwa la ją ce pra wo zwy cza jo we.

Bo ga ty prze gląd na zwisk ba da czy zaj mu ją cych się pa re mio gra fią ka szub ską da -
je Ju sty na Po mier ska we wstę pie do swo jej pra cy Przësło wie samò sã ro dzy w gło -
wie12. Wy mie nia tu Hie ro ni ma Der dow skie go i je go Nór cyk ka szub sczi, wspo mi na
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4 S. Ra mułt, Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go, Gdańsk 2003, s. 491.
5 F. Neu re iter, Hi sto ria li te ra tu ry ka szub skiej, Gdańsk 1982, s. 87.
6 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław–War sza wa–Kra ków 1967–

–1976.
7 J. Tre der, Ka szu bi. Wie rze nia i twór czość. Ze słow ni ka Sych ty, Gdańsk 2002.
8 J. Tre der, Fra ze olo gia ka szub ska a wie rze nia i zwy cza je (na tle po rów naw czym), Wej he ro wo 1989.
9 R. Ku kier, Ka szu bi by tow scy, Gdy nia 1968. 

10 R. Ku kier, ibid., s. 326.
11 J. Tre der, Ję zyk ka szub ski. Po rad nik en cy klo pe dycz ny, Gdańsk 2002, s. 188.
12 J. Po mier ska, Przësło wie samò sã ro dzy w gło wie, Gdańsk 2002.
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zbio ry J. Pa toc ka i ks. L. Kuch ty, mó wi o pra cy L. Rop pla, G. Po błoc kie go, L. Bi -
skup skie go, S. Ra muł ta, F. Lo rent za i wresz cie B. Sych ty, na pod sta wie któ re go do -
ko nań, za pi sa nych w 7-to mo wym słow ni ku, sa ma zgro ma dzi ła ok. 1140 oso bliw -
szych przy słów ka szub skich (z 4 ty się cy za no to wa nych przez Sych tę). We wstę pie
do zbio ru pi sze: „Przy sło wia uczą i wy cho wu ją, ra dzą i prze strze ga ją, gro ma dzą za -
ka zy, ży cze nia, na uki z do świad czeń wie lu po ko leń”13.

Przy sło wia zwią za ne z re li gij no ścią, Bo giem, su mie niem i ko ścio łem zo sta ły
w wy mie nia nym wy żej zbio rze umiesz czo ne w ob rę bie roz dzia łu za czy na ją ce go się
na stę pu ją cym z nich Më nie jesmë sa mi, Bóg je nad na mi, któ re ma od ra zu ja sno
po ka zać po rzą dek rze czy na tym świe cie, do pre cy zo wać hie rar chię waż no ści, usta -
wić czło wie ka w od po wied nim dla nie go miej scu w sze re gu. Przy sło wie to po ka zu -
je ogrom ną wia rę i uf ność w Opatrz ność. Z jed nej stro ny jest to wska za nie Ko goś,
kto stoi nad tym świa tem, z dru giej zaś ja sny sy gnał, że czło wiek nie jest po zo sta -
wio ny sam so bie, bo „Bóg czu wa nad na mi”. Li te rac ki bo ha ter po wie ści Alek san dra
Maj kow skie go czę sto ma wiał Co kòmù na mie nioné, to gò nie mi nie, z cze go mo gło -
by wy pły wać dość pe sy mi stycz ne na sta wie nie do ży cia, po ka zu ją ce ogrom ną ro lę
fa tum, prze zna cze nia, któ re mu czło wiek w ża den spo sób nie mo że się oprzeć ani od
nie go uciec. Wąt pią cym skła da no za tem nie mal obiet ni cę spra wie dli we go za koń cze -
nia wa śni, spo rów, roz wią za nia wszel kich pro ble mów, mó wiąc Jesz stôri Bóg żëje.

Część przy słów w zbio rze J. Po mier skiej skła da się z krót kich wy po wie dzeń, czę -
sto po słu gu ją cych się sło wem do bry, do brze – dla pod kre śle nia ide al no ści Isto ty Bo -
skiej: Co Bóg ro bi, do brze ro bi. Obok nich po ja wia ją się od ra zu ich prze ciw sta wie -
nia, wy ko rzy stu ją ce za sa dę kon tra stu, za wie ra ją ce w swym skła dzie sło wa zły, źle.
War to za uwa żyć, że te ma ty ka zwią za na z re li gij no ścią, wia rą w Bo ga jest dość sze -
ro ko re pre zen to wa na nie tyl ko w przy sło wiach, ale też w po wie dze niach i związ -
kach fra ze olo gicz nych. Nie któ re z nich już tak wro sły w po tocz ny ję zyk, że są sto -
so wa ne ja ko je go sta łe ele men ty, za rów no w wer sji mó wio nej jak i pi sa nej. W wie -
lu z nich po ja wia się po ję cie tzw. do bra trans cen dent ne go. Bóg po strze ga ny jest ja -
ko isto ta z grun tu do bra, Je go imie niem wi ta się wcho dząc do do mu i że gna
wy cho dząc z nie go (pòchwalëc Pa na Bòga; jic z Bògã i òstac z Bògã). Do brze jest
za czy nać wszyst ko z Bo giem: Chto z Bògã za czinô, ten z Bògã kùńczi. Czę sto uży -
wa ne w przy sło wiach pa ry za im ków: chto – ten, co – to, kògò – tegò, ulo ko wa nych
w zda niach zło żo nych pod rzęd nie, wska zu ją do bit nie na za leż no ści przy czy no wo -
-skut ko we, su ge ru ją, że każ de dzia ła nie po cią gnie za so bą ja kąś kon se kwen cję. Chęt -
nie wy ko rzy sty wa nym spo so bem przy ku cia uwa gi jest też sto so wa nie od wo łań do
świa ta przy ro dy, np. Stwòrził Bóg le nié za jącz ka, ale zarô dlô niegò łączkã; Stwòrze -
nié chce bëc mądrzészé òd Bòga – gdzie pod na zwą stwo rze nie skrył się nie tyl ko
czło wiek, ale rów nież in ne stwo rze nia, co ma do bit nie przy po mnieć o waż no ści
Stwór cy po sta wio ne go nad swo im stwo rze niem.
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13 J. Po mier ska, ibid., s. 12.

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 240



Do brym spo so bem pod kre śla nia od po wied nich tre ści jest sto so wa nie kon tra stu,
dla te go obok po ję cia do bra trans cen dent ne go po ja wia się też zło trans cen dent ne,
a je go uoso bie niem jest głów nie sza tan, w kasz. pùrtk, diôbeł, złi, biés, czart, lëcëper,
sza tan, czôrny, gnojôrz, jań coch, lëchò, mëtk, mëtôłk, nie ka ra, pie czel nik, smãtk,
ser ma ter, szwer nót14. W ję zy ku ka szub skim funk cjo nu je ogrom na ilość przy słów
i fra ze olo gi zmów trak tu ją cych o złu, więk szość z nich jed nak po wią za na jest z jed -
no cze snym pod kre śle niem ist nie nia do bra i z na mo wą do kie ro wa nia się nim w ży -
ciu: bòjec sã czegò jak diôbeł swią co ny wòdë; Służë pùrtce, a stra cysz wòlnosc;
Diôbeł mòże nas kùsëc, ale ni mòże zmùsëc; Co sã z diôbła pòczãło, to do diôbła zdrzi.
Po wszech nie wia do mo, iż bu do wa nie po uczeń mo ral nych na za sa dzie ze sta wia nia
ze so bą sil nie na ce cho wa nych emo cjo nal nie lek se mów wzmac nia ich wy dźwięk, ła -
twiej prze ma wia do wy obraź ni, nie kie dy ma za za da nia po stra szyć (Chto wie rzi
w gùsła, temù du pa ùschła), in nym ra zem do dać otu chy (Chòcbës ju stojôł na pie -
czel nym progù, eszczë ùfnosc nie trac w Pa nu Bògù). 

Po zy tyw ny sto su nek Bo ga do czło wie ka i mi ło ści ja ką go ob da rza zna lazł od -
zwier cie dle nie w licz nych przy sło wiach: Wszëtkò je w Bòsczich rãkach; wi dać to
też w zwro tach: se dzec jak ù Pa na Bòga za piéckã; bez piecz nie jak ù Pa na Bòga za
piéckã; choć cza sa mi ta mi łość jest trud na do po ję cia przez ra cjo nal ny ludz ki umysł:
Kògò Pón Bóg kòchô, na tegò krziżëczi wkłôdô, Kògò Pón Bóg mi łu je, tegò i krzi -
żu je; Bóg dopùscy, ale nie òpùscy. Po ja wia ją ce się sil nie skon kre ty zo wa ne po ję cia,
np. wszëtkò, da lej nic, ma ją za za da nie do okre ślić za kres Bo żej wła dzy, a z dru giej
stro ny po ka zać ludz ką nie moc w róż nych spra wach. Cie ka wym za bie giem jest też
ze sta wia nie ze so bą wy ra zów na po zór do sie bie nie pa su ją cych: mi łu je – krzi żu je.
W ten spo sób zo sta je za sy gna li zo wa na moż li wość po ja wia nia się w ży ciu ne ga tyw -
nych do znań, ale cza sow ni ki z ko lej ne go przy sło wia dopùscy – nie òpùscy od ra zu
ła go dzą po przed nie. Cie ka wy jest pierw szy z cza sow ni ków, któ ry wg Słow ni ka ję -
zy ka pol skie go15 ma trzy zna cze nia: do pu ścić – po zwo lić zbli żyć się, dać przy stęp
do ko goś, cze goś; przy stać na coś, nie prze szko dzić cze muś, po zwo lić, ze zwo lić;
uzna wać coś za moż li we, przy pusz czać, prze wi dy wać. A utwo rzo ny od nie go wy -
raz po chod ny do pust (zda rze nie, głów nie złe, ro zu mia ne ja ko do pusz czo ne przez si -
łę wyż szą, nie za leż nie od wo li czło wie ka; zrzą dze nie, wy rok, wo la) zy skał w roz -
pra wach o wie rze ugrun to wa ny sta tus, funk cjo nu je głów nie w wy ra że niu do pust bo -
ży. Fra ze olo gi zmy chęt nie po słu gu ją się po rów na nia mi. Już część stwier dze nia se -
dzec jak ù Pa na Bòga brzmi obie cu ją co, prze cież wia ra wła śnie na tej obiet ni cy jest
zbu do wa na. Je śli jesz cze do te go do da się sło wa za piéckã, to bio rąc pod uwa gę cza -
sa mi sro gi nasz kli mat i wa run ki, ja kie ze so bą nie sie, czło wiek w dwój na sób za czy -
na do ce niać Bo że ła ski, kie dy mu mó wią, że do brze mu się po wo dzi.
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14 J. Tre der, Fra ze olo gia ka szub ska a wie rze nia i zwy cza je na tle po rów naw czym, Wej he ro wo 1989,
s. 113.

15 Słow nik ję zy ka pol skie go, PWN, War sza wa 1978, t. I, s. 431.
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Za oka zy wa ną przez Bo ga do broć, zgod nie ze wska za nia mi wia ry na le ży się ze
stro ny czło wie ka mi łość dziec ka Bo że go do Oj ca. Z przy słów wy ni ka, iż w oczach
Bo ga wszy scy są jed na ko wi: Przed Bògã chłop z panã ro bią razã amen; Przed Bògã
jesmë wszëscë rów ny. Choć cza sa mi Bóg róż nie da je, jednémù gãs, drëdżémù ja je, ta
mi łość po win na być bez gra nicz na, nie kwe stio no wa na. Po ja wia ją ce się w pierw szym
przy sło wiu sło wo amen na bie ra tu cech wie lo znacz no ści, ozna cza ak cen to wa nie wyż -
szo ści Bo ga nad ro dza jem ludz kim (chłop i pan uzna ją Je go wyż szość i wspól nie się
do nie go mo dlą), za wie ra też w so bie zna cze nie ‘ko niec’ – w ob li czu śmier ci na stę -
pu je zrów na nie wszyst kich, bo u Bo ga nie ma po dzia łu na sta ny. Cie ka we fra ze olo -
gi zmy na ba zie te go sło wa no tu je J. Tre der, wy mie nia tu na ste pu ją ce: terô je amen ‘już
ko niec’, jesz nie je z kim amen; òstac jaż do amen ‘zo stać do koń ca; z kims mdze wnet
amen ‘ktoś wkrót ce umrze’, ‘ ktoś scho dzi na dzia dy’; przińc na amen ‘spóź nić się;
wëzdrzec jak pôcérz bez amen ‘o ro bo cie nie do koń czo nej’; cos je pewné jak amen
w kòsce le – na wią zu ją ce do pier wot ne go zna cze nia amen niech się tak sta nie16.

Waż nym ele men tem przy słów jest uka za nie sto sun ku do bliź nich, ja ko jed nej
z waż niej szych prawd wia ry omó wio nej w przy ka za niu mi ło ści Bo ga i bliź nie go.
Na wo łu ją do te go licz ne przy sło wia: Chto na Ce bie ka mie niã, na tegò të chlebã; Nie
sądz, a Ce bie nie bãdą sądzëlë; Nie sądz nikògò, Pan Bóg òd tegò; Co chto zasôł, to
zbiérô. W tych przy sło wiach wy raź nie wi dać prze su nię cie tre ści ku od bior cy, nie są
sto so wa ne for my cza sow ni ko we w 3 os. – jak to mia ło miej sce, kie dy by ła mo wa
o Bo gu, ale wy ko rzy stu je się cza sow ni ki w 2 os. i ja ko do dat ko we wzmoc nie nie
prze ka zu tryb roz ka zu ją cy, np. nie sądz. Wy ko rzy sta ne mo ty wy ka mie nia i chle ba są
rów nież bar dzo no śny mi sy gna ła mi w kul tu rze, chęt nie wy ko rzy stu je je li ry ka (A.
Na gel, Zôrno – Proszã Ce bie Bòże mój, wszëtczim dôj chléb swój), po ja wia ją się
w pro zie (roz licz ne ba śnie, opo wia da nia, le gen dy, np. o sto le mach i po cho dze niu ka -
mie ni na Ka szu bach), spo ro ich w przy sło wiach, związ kach fra ze olo gicz nych (tu ka -
mień jest zwy kle uży ty dla zo bra zo wa nia nie zbyt po zy tyw nych ludz kich cech i przy -
pa dło ści: cwiar di jak kam, głëchi jak kam, mô kam miast ser ca, zabëc w kam, spac
jak kam, zaprzéc sã w kam). To do wo dzi nie zwy kłej no śno ści zna cze nio wej obu lek -
se mów, za rów no tej do słow nej, jak i w szcze gól no ści tej prze no śnej. Przy sło wie trak -
tu ją ce o sia niu i zbie ra niu ma swój pol ski od po wied nik Kto sie je wiatr, zbie ra bu -
rze. In ne ka szub skie po wie dze nie dla nie go Chcesz miec pòkù, dôj pòkù. Przy sło wia
ni gdy nie re zy gnu ją ze swej waż nej funk cji mo ra li za tor skiej, są swo istym lu do wym
zbio rem prze pi sów, uczą jak na le ży i nie na le ży po stę po wać, wska zu ją ja sno i do bit -
nie, do ko go na le ży osta tecz ne roz są dza nie o wi nie i ka rze.

W ob li czu nie kwe stio no wa nych ak tów do bro ci Bo ga wzglę dem czło wie ka win -
no ja wić się bez gra nicz ne za wie rze nie te go dru gie go Stwór cy: Co Bóg ro bi, do brze
ro bi a tak że Bóg dôł żëcé, dô i radã. Choć by czło wiek, po ludz ku sa dząc, stra cił już
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wia rę w sens swe go dzia ła nia, to po wi nien pa mię tać, że jest nad nim Ktoś, kto w każ -
dej sy tu acji ze śle spo sób na po ko na nie prze ciw no ści, dô radã czy li po moc. Jed no -
cze śnie su ge ru je się od stą pie nie od wy rze ka nia prze ciw ko wo li Bo żej, bo Bóg wszyst -
ko do brze ro bi. Cza sa mi pod przy kryw ką wia ry w Bo ską nie omyl ność kry je się jed -
no cze śnie pró ba tłu ma cze nia róż nych wła snych uste rek, np. Jaczégòs mie, Bòże,
stwòrził, taczégò mie môsz czy Pan Bóg wszëtczich rów no stwòrził, ale jich rów no
nie pòma lowôł (òbsmùkôł, snôżił), jednégò pòmùjkôł a drëdżégò pòchlapôł, w któ -
rym wi docz ne są na wią za nia do pra cy ma la rza czy mu ra rza. Ta kie za bie gi ma ją przy -
bli żyć czło wie ko wi dzie ło stwo rze nia, uczy nić je bar dziej zro zu mia łym, zwią za nym
z co dzien ny mi czyn no ścia mi, prost szym do po ję cia – co z ra cji funk cji, ja ką ma ją
peł nić przy sło wia jest jak naj bar dziej na miej scu. 

Waż nym ele men tem kon tak tów czło wie ka z Bo giem i od bi ciem je go na sta wie -
nia do wia ry jest ogrom ne za ufa nie. Pan Bóg za wia du je świa tem i wszel kim stwo -
rze niem, wszyst ko to czy się zgod nie z Je go wo lą, wy ro ka mi, jest efek tem zrzą dze -
nia Bo skie go: Nad ca łim swiatã je den Bóg panëje; Prze cywkò wòli Bòżi nick sã stac
ni mòże; Nic sã nie dze je bez na mie nie niégò, bo Wszëtkò je w Bòsczich rãkach, co
tłu ma czy my iż ‘na le ży Bo gu za ufać’, o tym sa mym mo wa też w zwro cie zdac sã na
òpatrz nosc Bòską. Tu war to na chwi lę za trzy mać się nad ro lą prze zna cze nia w wy -
obra że niach lu du. Jak wiel kie mia ło ono zna cze nie moż na się do my ślać na pod sta -
wie po wie ści Żëcé i przigòdë Remùsa, w któ rej bo ha ter z lu du wie lo krot nie po wta -
rza Co kòmù na mie nioné, to gò nie mi nie. Waż ną ro lę peł nią tak że za prze cze nia cza -
sow ni ków: nic sã ni mòże stac, nic sã nie dze je – z do po wie dze niem bez wòli Bòżi.
To czło wie ka wie rzą ce go uspo ka ja, na stra ja opty mi stycz nie, nie wy wo łu je nie po -
trzeb nych sta nów lę ko wych. Opatrz ność czu wa nad swo im stwo rze niem, ta ka na uka
zda się wy pły wać z cy to wa nych przy słów – nie lę kaj się za tem czło wie cze, rób swo -
je i licz na opie kę Stwór cy (oczy wi ście są pew ne wa run ki do speł nie nia, któ re za -
war ły się w in nych przy sło wiach).

Czło wiek ma zwy kle na dzie ję (po śród Trzech Cnót Bo skich jest ona wy mie nia -
na na dru gim miej scu). Tę na dzie ję czło wiek wie rzą cy po kła da przede wszyst kim
w Bo gu (o czym we wspo mi na nym już przy sło wiu Jesz stôri Bóg żëje ‘ nie trać my
na dziei’), ona czy ni go zdol nym do ży cia (Czło wieczô rzecz ùpad nąc, diôblô
w ùpôdkù trwac, anielskô z ùpôdkù wstac), cza sa mi prze cież trud ne go, mo men ta mi
nie mal nie do znie sie nia, pro wa dzą ce go wte dy na ma now ce – Gdze Bóg nie błogòsła -
wi, tam czło wiek nic nie spra wi. Na dzie ja jest zwy kle na kie ro wa na na przy szłość,
ma za za da nie chro nić przed zwąt pie niem, obie cu je szczę ście, cza sa mi osią gal ne
do pie ro po śmier ci – Nôwiãkszé dzëwë swia ta są ni czim na procëm cëdów nie ba. Wy -
ra że nie Stôri Bóg jest na pew no na wią za niem do Pierw szej Oso by Bo skiej, uka zy -
wa nej na ob ra zach zwy kle ja ko po stać sta rusz ka, w tym sfor mu ło wa niu kry je się
tak że na wią za nie do od wiecz ne go ist nie nia Bo ga, któ ry był, jest i bę dzie, nie ma po -
cząt ku ani koń ca. Są też w przy sło wiach (czę ściej we fra ze olo gi zmach) od nie sie nia
do Dru giej Oso by (np. bëc w Chri stu sowëch la tach, pan na w Jezësowëch lat kach),
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ale znacz nie rza dziej; na to miast nie licz ne tyl ko zwro ty trak tu ją o Trze ciej Oso bie
Bo skiej (np. bëc dëchã swiãtim ‘nie być w sta nie wszyst kie go prze wi dzieć’). W dru -
gim z cy to wa nych w tym aka pi cie przy słów ma my pró bę oswo je nia czło wie ka z sy -
tu acja mi dla nie go nie przy jem ny mi. Su ge ru je się, że upa da nie pod cię ża rem grze -
chów jest wpi sa ne w ludz ką eg zy sten cję, trze ba jed nak umieć so bie z tym ra dzić,
dźwi gać się po każ dym upad ku, bo trwa nie w nim ozna cza pod da nie się złym mo -
com. Ten mo tyw jest czę sto wy ko rzy sty wa ny w li te ra tu rze, ale tak że w in nych wy -
two rach kul tu ry du cho wej. 

Przy sło wia i fra ze olo gi zmy na wo łu ją do mi ło sier dzia, bę dą ce go ak tyw ną for mą
współ czu cia. W ży ciu ma się ono prze ja wiać kon kret nym dzia ła niem, po le ga ją cym
przede wszyst kim na nie sie niu po mo cy. Kòżdi czło wiek mô swòjégò anio ła, ale też
mòże bëc kòmùs aniołã. W ogó le war to pro sić Bo ga i mo dlić się za wsta wien nic -
twem świę tych i wła sne go anio ła. Uko ro no wa niem ży cia w wie rze jest cier pli we wy -
peł nia nie wo li Bo żej. Dla peł niej sze go wy peł nia nia tej wo li czło wie ko wi są przy da -
ni na po moc świę ci, anio ły. Każ dy po wi nien mieć swo je go anio ła stró ża i swo je go
świę te go pa tro na, stąd w daw niej szych cza sach sta ran nie prze strze ga no nada wa nia
no wo na ro dzo nym dzie ciom imion świę tych. Je śli jed nak czło wiek jest z grun tu zły
to i swiãti Bòże nie pòmòże.

Za do bre uczyn ki każ dy otrzy ma kie dyś od po wied nią za pła tę, bo Pan Bóg ni -
czegò òdłogã nie òsta wi. Bóg po ka za ny tu taj ja ko do bry rol nik, któ ry su mien nie ob -
ra bia swo ją ro lę, jest jed no cze śnie dy dak tycz ną wska zów ką dla czło wie ka, któ ry
rów nie so lid nie i su mien nie po wi nien dzia łać „na swo im za go nie”. Udzie lo nej in nym
po mo cy nie na le ży ża ło wać, a tym bar dziej od bie rać da ro wa nych rze czy – Chto da -
je i òdbiérô, w pie kle sã pònie wiérô. 

Czło wiek wie rzą cy ma w so bie po kój, szcze gól nie ten du cho wy. Wy ra ża się to
ko ją cą ci szą w ser cu, wszyst ko jest na swo im miej scu. Ta ki po kój jest jak do bry sen
na ja wie. Kògò Pan Bóg mô w òbro nie, ten na wet na mòrzu nie ùto nie mó wi prze -
ko nu ją co lu do we przy sło wie, ale Chto mieczëje, tegò za mieczëją. Nie czu je się do -
brze ten, kto nie dba o po kój du cho wy – Chto òd Bòga òdstą pi, temù pùrtk pòmòcë
nie pòską pi, za to Czło wiek z czëstim sëmie nim wëspi sã chòc na ka mie niu. Gwa ran -
tem spo ko ju jest np. sen, bo W spikù czło wiek nie grzészi, na to miast na ja wie Diôbeł
nie spi w kòmòrze, le kùsy kògò mòże, jed nak czło wiek sil ny du cho wo nie mu si się
go oba wiać. 

Świat war to ści Bo skie go stwo rze nia nie mo że ist nieć bez mo dli twy. Mo dli twa
jest otwar ciem na Bo ga, szcze gól nie od ma wia na wspól nie – Czim wiãcy nas, tim
wiãcy òjcze nasz. Je śli wia ra jest głę bo ka – mo dli twa jest szcze ra i do bra, by wa też
nie ste ty prze ciw nie, co ob ra zu ją zwro ty: kle pac, mòtac pôcérz. Bli sko nich lo ku je się
też przy sło wie Chto pôcérz mó wi le żą co, tegò Pan Bóg słëchô spią co. Pod czas mo -
dli twy obo wią zu ją pew ne wy ma ga nia: Pón Bóg dôł czło wie ko wi kòla na, żebë mógł
klëknąc, a rãce, żebë mógł je złożëc, czej sã bãdze mòdlił. Przed po ku są re zy gna cji
z mo dli twy ostrze ga przy sło wie Bez pôce rza nie chodzë we wérë, bò ce we znie kóńskô
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szpéra. Szcze gól nym ro dza jem mo dli twy jest śpiew, bo Chto spiéwô, dwa razë sã
mòdli. Ge ne ral nie mo dli twa i cno tli we ży cie są prze pust ką do ży cia wiecz ne go, kto
te go nie za cho wa, mu si się li czyć z praw dą za war tą w przy sło wiu Òn bë chcôł miec
na ze mi gwiôzdkòwé glo ria, a wiôlgònocné ale lu ja, a ò ze msczich piąt kach òn zabéł
– nie bę dzie mu się szczę ści ło.

Kto praw dzi wie wie rzy, ten umie prze ba czać, pa trzy na in nych przez pry zmat wła -
snych sła bo ści (Kòżdi mô swòjã wesz, co gò grëze; Kòżdi wié, dze gò bót cësnie).
Na wią za nie w tym przy pad ku do wzgar dzo ne go in sek ta ma tyl ko spo tę go wać wra -
że nie ogro mu wad, ja ki mi przy tło czo ny jest zwy kle czło wiek. Do sko na le do bra na
me ta fo ra wesz, co gò grëze jest sym bo lem su mie nia, któ re nie da je spo ko ju i po tra -
fi nie źle do ku czyć (ta sa ma zresz tą za sa da wy ko rzy sta na w dru gim z przy słów: su -
mie nie ja ko cia sny, uwie ra ją cy but). Za tem tak jak so bie czło wiek wy ba cza nie mal
wszyst ko (Na włôsné grzéchë kòżdi je sle pi), po wi nien umieć to też czy nić wo bec
in nych. W ogó le ży cie po win no być nie ustan ną służ bą Bo gu i lu dziom.

Przy sło wia i fra ze olo gi zmy są waż ną czę ścią kul tu ry du cho wej lu du ka szub skie -
go. Za wie ra się w nich nie zwy kle roz le gły i cie ka wy ma te riał ob ra zu ją cy my śle nie
o Bo gu, czło wie ku, świe cie i ży ciu. Jak stwier dza K. Bor kow ska: „Pro ces za po zna -
wa nia z war to ścia mi uwi dacz nia się naj peł niej w ję zy ku, któ ry jest pod sta wo wym
na rzę dziem in ter pre to wa nia rze czy wi sto ści, kla sy fi ko wa nia obiek tów w niej ist nie -
ją cych, przy pi sy wa nia im pew nych cech oraz su biek tyw nych ocen”17, a przy sło wia
i fra ze olo gi zmy sta no wią po kaź ną część skła do wą każ de go z ję zy ków, ka szub skie -
go tak że. „Od kró la Sa lo mo na (tj. bi blij nej Księ gi przy po wie ści) przy sło wia są mą -
dro ścią na ro du. Od nie pa mięt nych cza sów ich dy dak tycz ny cha rak ter wy zy ski wa li
ka zno dzie je i scho la rze. Jed ni po sił ko wa li się Bi blią i pi sma mi teo lo gów, dru dzy
dzie ła mi kla sy ków, a słu cha cze ich na ukę po wta rza li już ja ko bez i mien ne mo ra lia,
prze stro gi czy wska zów ki, zmie nia jąc cza sem ich kształt czy brzmie nie. Za czę to za -
tem te mą dre my śli gro ma dzić”18 i tak po wsta wa ły przy sło wia. Spo rą ich część sta -
no wią wła śnie przy sło wia zwią za ne z re li gią, czę sto o hu mo ry stycz nym za bar wie -
niu, któ re za pre zen to wa no po wy żej19. 

Pod su mo wa niem roz wa żań na te mat od bi cia re li gij no ści Ka szu bów w przy sło -
wiach niech bę dą sło wa J. Po mier skiej z cy to wa nej przed chwi lą Przed mo wy do
zbio ru przy słów: „Ka szu bi pod płasz czy kiem hu mo ru i do sad no ści kry ją swo je praw -
dzi we uczu cia: szcze rą wia rę i nie uda wa ną po boż ność. Re li gia prze ni ka ca łe ich
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17 K. Bor kow ska, Świat i ję zyk war to ści w pio sen kach re li gij nych dla dzie ci, [w:] Ję zyk. Szko ła.
Re li gia, red. A. Le wiń ska i M. Chmiel, Pel plin 2010, s. 32.

18 J. Po mier ska, Przësło wie samò sã ro dzy w gło wie. Przed mo wa, Gdańsk 2002, s. 5.
19 Wszyst kie cy to wa ne przy sło wia zo sta ły za czerp nię te z na stę pu ją cych pu bli ka cji: B. Sych ta, Słow -

nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław–War sza wa–Kra ków 1967–1976; F. Cey no wa,
Skôrb kaszëbsko -sło wiń sczi mòwë, Świe cie 1866, wy da nie fo to of f se to we MPiMKP, Wej he ro wo 1985;
J. Po mier ska, Przësło wie samò sã ro dzy w gło wie, Gdańsk 2002; J. Tre der, Fra ze olo gia ka szub ska a wie -
rze nia i zwy cza je na tle po rów naw czym, Wej he ro wo 1989; J. Tre der, Ka szu bi. Wie rze nia i twór czość. Ze
słow ni ka Sych ty, Gdańsk 2002.
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ży cie, o czym świad czą licz ne w przy sło wiach od wo ła nia, np. o ob łud ni ku: W jed -
ny rãce trzimô ró żańc, a w drëdżi nóż, o chci wym: Na wet swiãti ma ją rãce do sebné,
czy o nie szczę ściu: Bóg do swiôdczô, ale téż pòda je rãkã. Za dzi wia ją ca przy by szów
z głę bi lą du po boż ność lu du nad bał tyc kie go ma też swo je ra cjo nal ne wy tłu ma cze -
nie. W wal ce z ger ma ni za cją Ko ściół ka to lic ki mógł być ostat nim miej scem, gdzie
mó wio no i śpie wa no po pol sku, a odej ście od wia ry oj ców ozna czać mo gło zmia nę
na ro do wo ści, o czym tak że ostrze ga ło przy sło wie: Chto le sã nôprzód wëzbãdze swòji
gwarë, wëzbãdze sã téż wnet swòji wiarë”20.
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KA SZUBSZ CZY ZNA W KO ŚCIE LE

Eu ge niusz Prycz kow ski

W e dług In for ma to ra Re gio nal ne go, któ ry do po ło wy 2009 ro ku co mie siąc przy -
go to wy wał Ja nusz Ko wal ski i pu bli ko wał w „Po me ra nii, za le d wie w dwu dzie -

stu dwóch pa ra fiach na Ka szu bach1 co mie siąc od pra wia na jest msza świę ta z li tur -
gią w ję zy ku ka szub skim. We Wła dy sła wo wie ta ka msza by ła co ty dzień, zaś w kil -
ku na stu in nych pa ra fiach kil ka ra zy w ro ku. Do pó ki in for ma cje te by ły ogła sza ne,
do pó ty zna li śmy w mia rę rze czy wi sty stan obec no ści ka szubsz czy zny w Ko ście le na
Ka szu bach. Zda wa ło by się, że ta obec ność po win na ro snąć. Prze cież ist nie ją księ gi
li tur gicz ne, od cza su do cza su sły chać o spek ta ku lar nych wy da rze niach ka szub skich
zwią za nych z Ko ścio łem, na przy kład hi sto rycz ne piel grzym ki do Zie mi Świę tej czy
Rzy mu lub choć by od pu sty w zna nych sank tu ariach w Sia no wie i Swa rze wie. Nie -
ste ty, jest ina czej. Z chwi lą prze nie sie nia sie dzi by Ra dia Kaszëbë do Ru mi za nie -
cha no ce le bra cji mszy ka szub skich2 we Wła dy sła wo wie, po ka szub sku nie od pra -
wia się już w Wy go dzie3, Ba bich Do łach, Gnie wi nie, Kost ko wie i Ko ście rzy nie. Po
prze nie sie niu ks. Wal de ma ra Na czka i śmier ci ks. Sta ni sła wa Du ła ka jest spo ro pro -
ble mów z za cho wa niem do tych cza so we go sta nu w Gdań sku i So po cie. Dzię ki po -
mo cy ks. dra Lesz ka Jaż dżew skie go z Gdań ska Za spy uda je się kon ty nu ować dzia -
łal ność ka szub skich wspól not na Przy mo rzu, Mo re nie i przy ko ście le św. Ja na w cen -
trum mia sta. Po ka szub sku od pra wia się tak że w Ma tar ni, gdzie jesz cze spo ro miesz -
kań ców w spo sób na tu ral ny po słu gu je się ka szubsz czy zną. 

1 Są to: Gdańsk (Głów ne Mia sto, Ma tar nia, Mo re na, Oso wa, Przy mo rze), Gdy nia (Ba bie Do ły, Ci -
so wa, Oksy wie, Po gó rze Gór ne, Śród mie ście, Wiel ki Kack), Ba ni no, Go ści ci no, Kar tu zy (na prze mian
w dwóch z trzech pa ra fii), Ko lecz ko wo, Ko ście rzy na (na prze mian w dwóch pa ra fiach), Prę go wo, Przod -
ko wo, Przy widz, So pot, Wej he ro wo i Żu ko wo.

2 Ter min „msza ka szub ska” jest tyl ko Ma tar nia, Mo re na, Oso wa, Przy mo rze), Gdy nia (Ba bie Do -
ły, Ci so wa, Oksy wie, Po gó rze Gór ne, Śród mie ście, Wiel ki Kack), Ba ni no, Go ści ci no, Kar tu zy (na prze -
mian w dwóch z trzech pa ra fii), Ko lecz ko wo, Ko ście rzy na (na prze mian w dwóch pa ra fiach), Prę go wo,
Przod ko wo, Przy widz, So pot, Wej he ro wo i Żu ko wo. skró tem my ślo wym. W isto cie pod tym ter mi nem
ro zu mie my mszę w ję zy ku pol skim z ele men ta mi li tur gii w ję zy ku ka szub skim. Są to naj czę ściej: czy -
ta nia mszal ne, ho mi lia i mo dli twy wier nych, rza dziej ewan ge lia, a spo ra dycz nie psalm i Mo dli twa Pań -
ska. W rzad kich wy pad kach, np. w Ba ni nie po ka szub sku czy ta ne są też: Akt po ku ty, Chwa ła na wy so -
ko ści Bo gu, Wy zna nie wia ry i Świę ty, świę ty.

3 W lip cu 2012 ro ku do Wy go dy ze Sta ro gar du przy był w cha rak te rze wi ka riu sza ks. Mi ro sław Wę -
sier ski zna ny wcze śniej z ce le bra cji ka szub skich mszy w Kost ko wie. Da je to pew ną na dzie ję na po zy -
tyw ne zmia ny w tej kwe stii.
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Ana li zu jąc geo gra fię ce le bra cji co mie sięcz nych mszy ka szub skich za uwa ża my
pew ną za ska ku ją cą pra wi dło wość. Aż w dwu na stu (na dwa dzie ścia dwa) przy pad -
kach msze te or ga ni zo wa ne są w Trój mie ście, naj czę ściej przez wspól no ty gro ma -
dzą ce się wo kół nich, dla któ rych są one pod sta wo wych łącz ni kiem. Rów nież do -
ty czy to Od dzia łu ZKP w So po cie, któ ry po wstał z ini cja ty wy dzia ła czy Od dzia -
łu ZKP w Gdań sku w opar ciu o człon ków z So po tu za an ga żo wa nych w or ga ni zo -
wa nie mszy na Przy mo rzu, Gdań sku i Mo re nie, a póź niej w So po cie. Ko lej ne czte ry
cy klicz ne msze od pra wia ne są w bez po śred nim są siedz twie Trój mia sta, czy li w pa -
ra fiach: Chwasz czy no, Ba ni no, Żu ko wo i Prę go wo. We wszyst kich przy pad kach or -
ga ni za to ra mi są współ pra cu ją ce z so bą lo kal ne od dzia ły ZKP. W nie wie lu po zo sta -
łych miej sco wo ściach or ga ni za to ra mi by li lub są mi ło śni cy ka szubsz czy zny (Wy -
go da, Strze bie li no) lub księ ża pra cu ją cy w tych że pa ra fiach (Go ści ci no, Wej he ro -
wo, Ko ście rzy na, Przod ko wo) oraz od dzia ły ZKP (Kar tu zy, Przy widz). Po nad to
w róż nych pa ra fiach od by wa ją się msze z ka szub ską li tur gią przy oka zji lo kal nych
uro czy sto ści. 

Z tej po bież nej ana li zy wy ni ka, że bra ku je ca ło ścio wej stra te gii roz wo ju obec no -
ści ka szubsz czy zny w Ko ście le. Daw niej cię żar dzia ła nia w tym za kre sie po dej mo -
wa ło Zrze sze nie Ka szub sko-Po mor skie na cze le z Za rzą dem Głów nym. Obec nie spo -
czy wa to w głów nej mie rze na lo kal nych wspól no tach ka szub skich, któ rych funk cjo -
no wa nie roz po czę ło się w la tach 90-tych ubie głe go wie ku (np. Przy mo rze, Gdańsk
cen trum, Mo re na, Wiel ki Kack) czy w pierw szej de ka dzie XXI wie ku (Oso wa, Ma -
tar nia, Ci so wa). W dzie ło za an ga żo wa ne są od lat te sa me oso by, któ re zna ją ka szub -
skie księ gi li tur gicz ne i umie ją tak że przy go to wać mo dli twy wier nych. Daw niej or -
ga ni zo wa nie ka szub skich mszy by ło utrud nio ne za wzglę du na brak od po wied nich
ksiąg. Obec nie, pro blem ten prak tycz nie nie ist nie je. Ruch ka szub ski, przez z gó rą
pół to ra wie ku, wy kre ował w tej ar cy waż nej prze strze ni ży cia Ka szu bów, dzie ła wiel -
kie. Naj więk sze z nich uka za ły się w ostat niej de ka dzie XX i w pierw szej XXI wie -
ku, choć po cząt ków tłu ma czeń ksiąg na tchnio nych na ka szub ski na le ży upa try wać
już w XVI i XVII wie ku.

By ły to „Du chow ne pie snie” z 1586 ro ku prze tłu ma czo ne przez Szy mo na Kro -
fe ja4. Dzie ło to (a tak że ko lej ne te go ty pu wy daw nic twa, m.in. Mi cha ła Pon ta nu sa)
do wo dzą, iż dzia ła ją cy na Ka szu bach du chow ni pro te stanc cy spra wo wa li Służ bę Bo -
żą w ję zy ku swo ich wier nych, rów no cze śnie two rząc zrę by ka szub skie go ję zy ka li -
te rac kie go. Nie by ło wów czas or to gra fii ka szub skiej, więc po sił ko wa no się za pi sem
i ter mi no lo gią pol ską, stąd moż na od nieść wra że nie, że by ły one tłu ma czo ne na ję -
zyk pol ski. Za wie ra ją jed nak spo ro słów ka szub skich. Ich brzmie nie mie li śmy oka -
zję usły szeć w prze pięk nej, ak tor skiej in ter pre ta cji Da nu ty Sten ki pod czas II czy ta -
nia naj star szych ka szub skich tek stów ko ściel nych w Wej he ro wie, w ra mach cy klu
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4 Du chow ne Pie snie D. Mar ci na Lu the ra y yn szich na boż nich mę żów z nie miec kie go w sla wię sky
ję zyk wi ło żo ne przez Szy mo na Kro fea, słu gę sło wa Bo że go w By to wie, Gdańsk 1586.
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„Ver ba sa cra” w ro ku 20055. Sten ka czy ta ła tak że frag men ty tak zwa nych „Pe ry kop
Smoł dziń skich” z I po ło wy XVIII wie ku, o któ rych prof. Ja dwi ga Zie niu ko wa na -
pi sa ła: Ma my tu do czy nie nia z po cząt ka mi pro ce su, któ ry mógł by do pro wa dzić do
po wsta nia ka szub sko – sło wiń skie go ję zy ka li te rac kie go. Wzię cie za pod sta wę pod -
le ga ją ce go już pew nym nor mom (tak że pi sa nym) i ma ją ce go tra dy cję pi śmien ni czą
pol skie go ję zy ka li te rac kie go i na sy ce nie go ele men ta mi po tocz ne go ję zy ka Ka szu -
bów i Sło wiń ców da ło by z cza sem no wy li te rac ki ję zyk sło wiań ski, gdy by pro ces ten
nie zo stał w za rod ku za ha mo wa ny przez po stę pu ją cą na Po mo rzu ak cję ger ma ni za -
cyj ną6.

Na to miast pierw sze tłu ma cze nia na grun cie ka to lic kim wią żą się bez po śred nio
ze wzro stem świa do mo ści et nicz nej i na ro do wej w Eu ro pie. W tym cza sie, zwa nym
„Wio sną lu dów”, tkwią ko rze nie re gio na li zmu ka szub skie go, któ re go oj cem jest Flo -
rian Cey no wa. Już wów czas stwier dził on, że rdze niem toż sa mo ści i kul tu ry Ka szu -
bów jest ję zyk7, któ ry kształ tu je wy obraź nię zbio ro wą i oso bi stą, okre śla spe cy fi kę
per cep cji rze czy wi sto ści, de fi niu je świat war to ści oraz ży cie du cho we8. 

Cey no wa jest au to rem wie lu tek stów ka szub sko ję zycz nych, w tym tłu ma cze nia
Mo dli twy Pań skiej, opu bli ko wa ne go w je go „Xą żecz ce dlo Ka sze bov” z 1850 ro ku.
Prze ło żył tak że „Dzie sięć przy ka zań Bo żych”. Dzię ki ba da niom prof. Zyg mun ta
Szult ki do wia du je my się rów nież o prze kła dach in nych mo dlitw. Przy nio sły je nam
wy da ne w 2004 ro ku „Tek sty wię zien ne” Flo ria na Cey no wy. Wśród nich są mo dli -
twy: przed i po je dze niu, po ran na i wie czor na. Wszyst kie one są bar dzo zbli żo ne do
tek stów uję tych w zna nym nam mo dli tew ni ku „Më trzi mómë z Bògã”, mi mo że au -
to rzy te go dzie ła nie zna li przy wo ła nych tek stów Cey no wy sprzed pół to ra wie ku. War -
to za cy to wać treść jed nej z nich. Jest to mo dli twa wie czor na: Dzëkùjã To bie, mój Òjcze
nie bie sczi, przez Jezësa Chri stu sa, twòjéhò ùkòchónéhò Sëna, że të jes mie tehò dnia
ła ska wie òbro nił; ë proszã ce abë jes mie òdpùscył mòje wszëtczé grzéchë, dze jô jem
co nie spra wiedlëwie zro bił, ë miã ti nocë ła ska wie òchro nic ra cził. Bò jô se bie saméhò,
mòje ca ło ë dëszã ë wszëtczé rzeczë w twòje rãce pòlécajã. Twój swiãti aniół stróż
niech je ze mną, abë czart przeklãti ni miôł żódnéhò przëstãpù do mie. Amen. 

Pierw sza po ło wa XX-wie ku nie przy nio sła zna czą cych do ko nań na tej ni wie.
Jed nak że trze ba za uwa żyć po wsta nie kil ku pięk nych pie śni o te ma ty ce re li gij nej,
zwłasz cza Ja na Trep czy ka. Naj pięk niej sza – śpie wa na czę sto dziś w ko ścio łach – to
pieśń tak że o zna mien nym ty tu le „Òjcze nasz” stwo rzo na wspól nie z Alek san drem
La bu dą. Pieśń opu bli ko wa no po raz pierw szy w śpiew ni ku „Kaszëbsczi pie sniôk”
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5 Ver ba sa cra Mo dli twy ka tedr pol skich. Bi blia Ka szub ska, Naj star sze ka szub skie tek sty bi blij -
ne 1586–1850, Wej he ro wo 2005.

6 Patrz: tam że.
7 Tam że, patrz też: ks. prof. Jan Per szon, Oce na teo lo gicz na lek cjo na rza „To je słowò Bòżé” w tłu -

ma cze niu Eu ge niu sza Go łąb ka, gru dzień 2007.
8 Ks. prof. Jan Per szon, Oce na teo lo gicz na lek cjo na rza „To je słowò Bòżé” w tłu ma cze niu Eu ge -

niu sza Go łąb ka, gru dzień 2007.
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w ro ku 1935. Obaj na le że li do po ko le nia dzia ła czy ka szub skich zwa nych Zrze sziń -
ca mi, po dob nie jak ks. Fran ci szek Gru cza, któ ry tuż po za koń cze niu dzia łań wo jen -
nych, na od pu ście Mat ki Bo skiej Siew nej 8 wrze śnia 1945 ro ku w Sia no wie wy gła -
szał po ka szub sku ho mi lię. Dzię ko wał on Ma teń ce za cud wol no ści, mó wiąc:
Błogòsła wië mi lecz no Tatczëznie naji kaszëbsczi lubòtny, błogòsła wië naj im pòlóm
a wòdóm, bë nóm dałë dosc żëwnotë. Bło go sła wië wsóm a mia stóm, bë w nich do -
brze sa dze ja ło, bło go sła wië naj im chëczóm, bë szczeslëwòsc, spòkój w nich ja sniałë.
Bło go sła wië na ma, najô Pa nien ko, wiérnym swim dze cóm9. Ks. Gru cza już wów czas
wie lo krot nie uży wał ro dzi me go ję zy ka w cza sie mszy, za wsze jed nak, gdy zwra cał
się w ho mi lii bez po śred nio do Ka szu bów. Ję zy kiem tek stów bi blij nych po zo sta wa -
ła pol sz czy zna. 

W okre sie po wo jen nym Zrze sziń cy by li pod da wa ni szcze gól nym re pre sjom ze
stro ny władz ko mu ni stycz nych. W miesz ka niu La bu dy do ko na no re wi zji 2 grud -
nia 1960 ro ku. Trep czy ka zaś prze słu chi wa no UB z re wol we rem na sto le10. Wśród
za re kwi ro wa nych ma te ria łów był „Me mo riał gru py in te li gen cji i pi sa rzy ka szub skich
o po ło że niu kul tu ral nym Ka szub”, a w nim je den z po stu la tów, w któ rym Zrze sziń -
cy upo mi na ją się o, cy tu ję: „Do pusz cze nie ję zy ka ka szub skie go w na uce re li gii
i w Ko ście le”11. Dla ów cze snej wła dzy te i in ne po stu la ty by ły świa dec twem re wi -
zjo ni stycz nej dzia łal no ści Ka szu bów, co skoń czy ło się wie lo ma przy kry mi na stęp -
stwa mi dla Zrze sziń ców, zwłasz cza La bu dy i Trep czy ka. Tym cza sem sześć lat póź -
niej wła śnie oni wraz z księ dzem Gru czą – wszy scy trzej wiel cy sy no wie pa ra fii Na -
ro dze nia Naj święt szej Ma ryi Pan ny w Sia no wie – by li au to ra mi prze pięk nych tek -
stów ka szub skich wy gło szo nych i za śpie wa nych pod czas ko ro na cji Swió now sczi
Ma tin czi na Kró lo wą Ka szub w 1966 ro ku. To wy da rze nie, wciąż nie w peł ni zba da -
ne i opi sa ne, mia ło du że zna cze nie w dzie le wcho dze nia ka szubsz czy zny do li tur gii
Ko ścio ła. Wów czas po wsta ła naj słyn niej sza z pie śni „Kaszëbskô Kró lewô” Ja na Trep -
czy ka. Re cy to wa no no we wier sze, po ka szub sku dzię ko wa no też bi sku pom. W ten
spo sób ję zyk ka szub ski, dys kry mi no wa ny przez wła dze wszel kich szcze bli, we wspól -
no cie Ko ścio ła swo bod nie eg zy sto wał, acz kol wiek je go obec ność w li tur gii Ko ścio -
ła ogra ni cza ła się do spo ra dycz nych przy pad ków gło sze nia ka zań12. Pod sta wo wą przy -
czy ną był brak od po wied nich i za twier dzo nych przez Ko ściół tłu ma czeń tek stów bi -
blij nych. Na to trze ba by ło po cze kać jesz cze ko lej nych dwa dzie ścia i wię cej lat. 
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9 J. Romp ski, Na M. B. Se vną v Svjo no vie, „Chëcz” dodôwk do „Zrzeszë Kaszëbsczi”, Nr 2, 13 ru -
jan 1945; E. Prycz kow ski, Kró lo wa Ka szub, Ba ni no–Sia no wo, 2003.

10 Jan Drzeż dżon, Współ cze sna li te ra tu ra ka szub ska 1945–1980, War sza wa, 1986.
11 Ali cja Pa czo ska, Oskar że ni o se pa ra tyzm. Dzia ła nia taj nych służb PRL wo bec dzia ła czy ka szub -

skich w la tach 1945–1970 w: „Pa mięć i spra wie dli wość”, War sza wa 2004.
12 Ka za nia w ję zy ku ka szub skim wy gła szał np. ks. pra łat Wa len ty Dą brow ski (1847–1931), dzie kan

wej he row ski. Miał na to spe cjal ne po zwo le nie Ge ne ral ne go Wi ka ria tu w Pel pli nie, patrz: Ks. Hen ryk
Mross, Słow nik bio gra ficz ny ka pła nów die ce zji cheł miń skiej w la tach 1821–1920, Pel plin 1995. Rów nież
ks. Fran ci szek Gru cza wie lo krot nie gło sił ka za nia po ka szub sku, patrz: E. Prycz kow ski, Ka szub ski Kor -
dec ki. Ży cie i twór czość ks. prał. Fran cisz ka Gru czy, Ba ni no 2008.
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Pierw sza msza czę ścio wo w ję zy ku ka szub skim od pra wio na zo sta ła 20 paź dzier -
ni ka 1984 ro ku w Wy go dzie, w obec nym de ka na cie stę życ kim. Od pra wił ją ks. pra -
łat Fran ci szek Gru cza, któ ry sam tłu ma czył pe ry ko py lek cyj ne. Już w 1986 ro ku
czę ścio wo ka szub ską mszę od pra wił in ny syn sia now skiej pa ra fii, ks. Ma rian Miotk13.
Ogrom ne zna cze nie mia ły tu za chę ty kie ro wa ne w tym cza sie do Ka szu bów przez
naj wyż sze au to ry te ty. Prze ło mo we by ły dwie wi zy ty Oj ca Świę te go w 1987 i 1999
ro ku. Pod czas pierw szej pa pież wy po wie dział sło wa, któ re sta ły się wska zów ką dzia -
łań Ka szu bów w wie lu dzie dzi nach ży cia: Dro dzy bra cia i sio stry Ka szu bi, strzeż -
cie tych war to ści i te go dzie dzic twa, któ re sta no wią o wa szej toż sa mo ści. Ta za chę -
ta zo sta ła przy po mnia na i po sze rzo na na so poc kim hi po dro mie, gdzie Oj ciec Świę -
ty do dał bar dzo waż ny pas sus o ję zy ku: Po zdra wiam lud ka szub ski, od wiecz nych
go spo da rzy tej po mor skiej zie mi. Do was prze ma wia łem w Gdy ni w czerw cu 1987
ro ku. Pra gnę raz jesz cze za chę cić was by ście na dal strze gli swo jej toż sa mo ści po -
przez pod trzy my wa nie wię zów ro dzin nych, po głę bia nie zna jo mo ści swo je go ję zy ka
i prze ka zy wa nie swo jej bo ga tej tra dy cji mło de mu po ko le niu. Trzy maj cie z Bo giem
za wsze!”14.

Pod ko niec ży cia ks. pra łat Fran ci szek Gru cza pod jął się tłu ma cze nia Ewan ge -
lii na ję zyk ka szub ski, co uwień czo ne zo sta ło ich wy da niem w 1992 ro ku15. Rok
póź niej uka za ły się „Swięté Pi smio na Nowégo Te sta meń tu” w tłu ma cze niu Eu ge -
niu sza Go łąb ka. W na stęp stwie tych wy da rzeń, 17 li sto pa da 1993 ro ku, me tro po li -
ta gdań ski wy dał wska za nia dusz pa ster skie, w któ rych wy ra ża zgo dę na uży wa nie
ję zy ka ka szub skie go w czy ta niach bi blij nych oraz w mo dli twie wier nych. Za chę ca
też, by w cza sie Mszy Świę tych, a tak że w in nych na bo żeń stwach kul ty wo wać śpiew
pie śni re li gij nych w ję zy ku ka szub skim16. 

To wszyst ko mia ło epo ko we zna cze nie dla sta tu su ję zy ka i je go udzia łu w li tur gii
mszy świę tej. Zna czą cym wy da rze niem by ło też uka za nie się mo dli tew ni ka „Më trzi -
mómë z Bògã” w 1998 ro ku17. Do dru gie go wy da nia z 1999 ro ku Oj ciec Świę ty Jan
Pa weł II prze ka zał de dy ka cję w ję zy ku ka szub skim o tre ści: „Bòże pòmagôj, Jan 
Pa weł II, 3 maj 1999”. Tekst Mo dli twy Pań skiej z te go mo dli tew ni ka umiesz czo no 
na ta bli cy w ko ście le Pa ter No ster w Je ro zo li mie. W ju bi le uszo wym 2000 ro ku po -
świę cił go me tro po li ta gdań ski, Ta de usz Go cłow ski, pod czas pa mięt nej pielgrzym ki
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13 Ks. Ma rian Miotk, Swię tim tu rę star ków, Gdańśk 1991.
14 Wy da rze nie z 1987 ro ku za in spi ro wa ło wi ka riu sza ko ścio ła MB Ró żań co wej na gdań skim Przy -

mo rzu, ks. Bo gu sła wa Gło dow skie go, że by roz po cząć re gu lar ne co mie sięcz ne msze z ka szub ską li tur gią
sło wa. Pierw sza od by ła się w li sto pa dzie 1987 ro ku. Msze te są od pra wia ne do dziś, choć ka szubsz czy -
zna ogra ni cza się na nich do od czy ta nia jed nej pe ry ko py po ka szub sku. Przez wie le lat ce le bro wał je ks.
Wal de mar Na czk, obec ny pro boszcz pa ra fii Wo cła wy na Żu ła wach.

15 4 Ewan jel je. Kaszëbskô Biblëjô, tłum. z łacëznë ks. Fran ci szek Gru cza, Po znań, 1992.
16 Abp dr Ta de usz Go cłow ski, Me tro po li ta Gdań ski, Wska za nia dusz pa ster skie w spra wie obec no -

ści ję zy ka ka szub skie go w li tur gii i ży ciu Ar chi die ce zji Gdań skiej, Gdańsk–Oli wa, dnia 17.11.1993r.
17 Më trzi mómë z Bògã, przëłożëlë i przërëchto welë Eu ge niusz Go łąbk i Eu ge niusz Prycz kow ski,

Gduńsk 1998.
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pół ty sięcz nej rze szy Ka szu bów do Zie mi Świę tej18. Czte ry la ta póź niej Ka szu bi znów
wy ru szy li, tym ra zem pod du cho wym przy wódz twem or dy na riu sza pel pliń skie go,
ks. bi sku pa Ja na Ber nar da Szla gi, do Pa pie ża Ja na Paw ła II z proś bą o ry chłą be aty -
fi ka cję Słu gi Bo że go, ks. bi sku pa Kon stan ty na Do mi ni ka, o co nie ustan ne mo dły
w rod nej mo wie trwa ją wciąż na ca łych Ka szu bach. 

Dwa mie sią ce po tej piel grzym ce, z ini cja ty wy pre ze sa ZKP, Ar tu ra Ja błoń skie -
go, po wsta ła Ko mi sja Ko ściel na Zrze sze nia Ka szub sko – Po mor skie go. To ona do -
pro wa dzi ła do wy da nia nie zbęd nych ksiąg ko ściel nych. Są to: „Ksą żecz ka do
nôbòżéństwa” (Pel plin 2005), śpiew nik ko ściel ny „Dlô Was Pa nie” (Gdańsk 2006)
oraz trze cia i naj waż niej sza „To je słowò Bòżé. Czëta nia mszalné i spiéwë midzëlek -
cyjné na nie dze le i swiãta we wszëtczich czą dach lëtur gicznégò rokù na kaszëbsczi
prze ło żił Eu ge niusz Gòłąbk” (Gdańsk 2007). 

W re fe ra cie wy gło szo nym na uro czy stej pro kla ma cji dzie ła, 8 lu te go 2008 ro ku
w Żu ko wie z udzia łem ar cy bi sku pa Go cłow skie go i bi sku pa Szla gi, mó wio no: Księ -
ga ta uka zu je ca łe pięk no ję zy ka ka szub skie go, bo ga tą lek sy kę i jej bo gac two zna -
cze nio we. Sło wa te w ko ście le przy czy nia ją się do no bi li ta cji ję zy ka, ale jed no cze śnie
no bli wa ka szubsz czy zna po ru sza naj bar dziej de li kat ne po kła dy ludz kiej pa mię ci i wy -
obraź ni po bu dza jąc do głęb sze go – osa dzo ne go w tra dy cji ka szub skiej re li gij no ści 
– prze ży wa nia tre ści na tchnio nych. Wą ska jest dro ga Ka szu bów i ka szubsz czy zny.
Z jed nej stro ny ję zyk przy mie ra wśród dzie ci i mło dzie ży, z dru giej wła śnie oni ob ję -
ci są je go na uką w szko łach. Wie lu star szym, któ rzy po słu gu ją się ka szub skim, wciąż
trud no wy zwo lić się ze ste reo ty pów sy tu ują cych ka szubsz czy znę w do mo wych pie le -
szach, dla młod szych sta je się ona ozna ką re gio nal nej du my, któ rej jed nak nie mo gą
już w spo sób na tu ral ny prze ka zać na stęp ne mu po ko le niu.

Lek cjo narz „To je słowò Bòżé” de fi ni tyw nie za koń czył pro blem z prze kła da niem
pe ry kop lek cyj nych przez ama to rów, któ rzy czę sto czy ni li to tuż przed na bo żeń -
stwem19. Dzie ło to zy ska ło po chleb ne re cen zje. Obec nie jest uży wa ne na wszyst kich
mszach z ka szub ską li tur gią. Dzię ki te mu uła twia nam prze ży wa nie sło wa Bo że go
i je go peł niej sze zro zu mie nie, na wet je śli dla nie któ rych sam ję zyk dzie ła jest już
mniej zrozu mia ły. Re cen zent księ gi ks. prof. Jan Per szon bo wiem tak stwier dza: Tek -
sty z No we go Te sta men tu – za czerp nię te z wy da nia z 1993 r. – zo sta ły w wie lu miej -
scach (szcze gól nie przez bi bli stów dys ku to wa nych) – przez tłu ma cza po pra wio ne. Psal -
my (do sto so wa ne do wy da nia Lek cjo na rza pal lo ty nów) i czy ta nia ze Sta re go Te sta men -
tu zo sta ły „prze ło żo ne” w opar ciu o tzw. Bi blię Ty siąc le cia. War to pa mię tać, iż wy da -
na w 1999 r., a prze ło żo na przez E. Go łąb ka „Księ ga Psal mów” po sia da za twier dze nie
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18 Ka szu bi w Zie mi Świę tej, oprac. Ar tur Ja błońś ki i Ma riusz Szmid ka, Gdy nia 2000.
19 Zna ne są przy kła dy czy ta nia po ka szub sku z wy ko rzy sta niem lek cjo na rza pol skie go. Oso bi ście by -

łem świad kiem ta kich dzia łań. Te go ro dza ju prak ty ki utwier dza ły lu dzi obo jęt nych, a zwłasz cza ne ga -
tyw nie usto sun ko wa nych wo bec pro ce su wcho dze nia ka szubsz czy zny do Ko ścio ła, że ka szub ski jest
gwa rą pol skie go i że nie po wi nien być uży wa ny w Ko ście le.
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Pry ma sa Pol ski kard. J. Glem pa. Tłu macz ko rzy stał – w znacz nie więk szej niż wcze -
śniej mie rze – z roz wią zań trans la tor skich in nych prze kła dów pol skich i ob co ję zycz -
nych. Wszyst ko to spra wia, iż otrzy mu je my tekst prze ło żo ny po praw nie i sta ran nie.
Co wię cej, jest on rów no cze śnie ko mu ni ka tyw ny, po nie waż uni ka (ty po wych dla prze -
kła du ks. F. Gru czy) neo lo gi zmów i trud no zro zu mia łych ar cha izmów. Przy sto so wa -
nie do uży wa nej współ cze śnie ka szubsz czy zny nie idzie jed nak za da le ko; za cho wa -
ne zo sta ło do sto jeń stwo i sa kral ny cha rak ter Bo że go Sło wa20.
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20 Ks. prof. Jan Per szon, Oce na teo lo gicz na lek cjo na rza „To je słowò Bòżé” w tłu ma cze niu Eu ge -
niu sza Go łąb ka, gru dzień 2007.
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1 Re fe rat opar ty jest o pro to ko ły i do ku men ta cję Ko mi sji Ko ściel nej z lat 2004–2010, któ -
re są w po sia da niu au to ra.

KO MI SJA KO ŚCIEL NA ZKP (2004–2007) 
W PRO CE SIE WCHO DZE NIA KA SZUBSZ CZY ZNY

DO LI TUR GII KO ŚCIO ŁA1

Eu ge niusz Prycz kow ski

K o mi sję Ko ściel ną Zrze sze nia Ka szub sko – Po mor skie go po wo ła no 8 stycz -
nia 2005 ro ku na pierw szym po sie dze niu Ra dy Na czel nej ZKP w ka den cji

2004–07. Już 27 lu te go te goż ro ku od by ło się in au gu ra cyj ne spo tka nie. By ło to w Ba -
ni nie po mszy z ka szub ską li tur gią sło wa, pod czas któ rej ho mi lię w ję zy ku ka szub -
skim wy gło sił ks. Wal de mar Na czk, a pie śni ka szub skie pro wa dził chór „Chòran ka”
z Ba ni na. Na tym że ze bra niu wy bra no prze wod ni czą ce go ko mi sji, któ rym zo stał Eu -
ge niusz Prycz kow ski, zaś je go za stęp cą Te re sa Hop pe z Gdy ni. 

Ko mi sja do ko na ła pod su mo wa nia do tych cza so wych osią gnięć w za kre sie wpro -
wa dza nia ję zy ka ka szub skie go do li tur gii Ko ścio ła. Skon fron to wa no je z wnio ska -
mi ze spo łu ds. ko ściel nych dzia ła ją ce go pod prze wod nic twem księ ży dok to rów Ja -
na Wal ku sza i Ja na Per szo na na II Kon gre sie Ka szub skim w 1992 ro ku. Już wte dy
po stu lo wa no po trze bę wy da nia śpiew ni ka ko ściel ne go, lek cjo na rza, za le co no też
szko le nia dla księ ży. W cią gu kil ku na stu lat nie któ re z po stu la tów uda ło się zre ali -
zo wać, jak wy da nie mo dli tew ni ka „Më trzi mómë z Bògã”. In ne uję to do pro gra mu
dzia ła nia no wo po wsta łej Ko mi sji Ko ściel nej. Wszyst kie te punk ty przy ję to w spe -
cjal nej uchwa le. By ły to: 1. Wy da nie: a) lek cjo na rza „To je słowò Bòżé”, b) zbio ru
ka szub skich pie śni re li gij nych, c) zbio ru mo dlitw wier nych, d) wzno wie nia prze kła -
du Pi sma Świę te go oraz e) zbio ru pe ry kop oko licz no ścio wych na chrzty, ślu by, po -
grze by oraz tek stów po świę ceń; 2. Po wo ła nie księ dza ko or dy na to ra (me tro po li tal ne -
go), któ ry ko or dy no wał by dzia ła nia księ ży od pra wia ją cych msze z li tur gią w ję zy ku
ka szub skim. Na le ży zmie rzać też do zor ga ni zo wa nia Ra dy Ka płań skiej w po szcze -
gól nych die ce zjach: gdań skiej, pel pliń skiej i ko sza liń sko -ko ło brze skiej; 3. Opra co -
wa nie ter mi na rza ogól no -re gio nal nych uro czy sto ści ko ściel nych o cha rak te rze ka szub -
skim; 4. Stwo rze nie do kład ne go spi su księ ży po słu gu ją cych się ję zy kiem ka szub -
skim; 5. Wy da nie bro szu ry z pod sta wo wy mi in for ma cja mi do ty czą cy mi od pra wia nia
na bo żeństw w ję zy ku ka szub skim, któ ra zo sta nie ro ze sła na do od dzia łów ZKP;
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5. Emi to wa nie w każ dą nie dzie lę mszy z ka szub ską li tur gią w Ra dio Kaszëbë; 6. In -
for mo wa nie o ter mi nach na bo żeństw w ję zy ku ka szub skim na stro nach in ter ne to -
wych oraz w pra sie ka to lic kiej. Po nad to ko mi sja zwró ci ła się z proś bą do lek to rów,
by wy ka zy wa li szcze gól ną dba łość przy prze ka zy wa niu tre ści na tchnio nych, za rów -
no od stro ny in ter pre ta cji, jak i po praw no ści ję zy ko wej. Za chę ca ła tak że or ga ni stów,
by się ga li do co raz bo gat szych za so bów ka szub skiej pie śni re li gij nej i wy ko rzy sty -
wa li je pod czas na bo żeństw. 

Od po cząt ku waż nym ele men tem dzia ła nia by ła współ pra ca z me dia mi. Ze szcze -
gól ną dba ło ścią przy go to wy wa no ko mu ni ka ty oraz ar ty ku ły, a tak że licz ne li sty
zwłasz cza do księ ży – Ka szu bów. Dzię ki te mu in for ma cje te szyb ko do cie ra ły do za -
in te re so wa nych, któ rzy ko rzy sta li z nich w re gio nal nym dzia ła niu. Szyb ko też po -
ja wi ły się gło sy apro ba ty, de kla ra cje współ pra cy oraz su ge stie dzia łań. Szcze gól nie
cie ka wy list nad szedł z Czę sto cho wy od po słu gu ją ce go tam ka szub skie go ka pła na,
Grze go rza Ruch nie wi cza. Po ru sza nie zwy kle istot ny pro blem, dla te go war to przy -
to czyć je go frag men ty: (…) Czëtôł jem pierszé ùstawë kòmi sji – we dle mie to je do -
bri czerënk. Je durnô spra wa, chtërną jô bë jesz dodôł to je roz wicé kaszëbsczi swiądë
ù ksãdzów. Wëdôwô mie sã, że pòdczas, czedë swiec czi ju przënômni òd pôrã lat
wzãlë so do ser ca kaszëbiznã (i nie blós kaszëbsczi jãzëk), abò mó wiąc jesz mòcni
– wzãlë do ser ca sło wa Òjca Swiãtégò z 1987 ë 1999 r., ù ksãdzów to je wcyg jesz
ba ro da lek! (…) Le żlë w re li gii, w przekôzy wa nim Sło wa Bòżégò, w ka te chezë,
w mòdlëtwach… nie mdze kaszëbiznë, to nie mdze téż wiãkszi chãcë, żebë jãzëka
ùżëwac w kòsce le i w co dnio wim żëcym, a czëcô bùchë z bëcô Kaszëbą nie mdze
w ògle! A tegò znôw bez ksãdzów nie ùdô sã zro bic! Dlôte jô bë dodôł pòstu lat ùczbë
kaszëbsczégò jãzëka ë hi sto rii w se mi na riach: we Gduńskù, Pel pli nie, Słëpskù (do -
brze bëłobë téż w Tor niu). Mòżna na przikłôd dac do czëta niô chòcle L. Bądkòwsczégò
„Od wró co ną ko twi cę”. Wôżné: kri te rium ni mòże bëc ilosc lëdzów gôda jącëch pò
kaszëbskù w die ce zji, le sta ra ò zbiérną (!) spôdkòwiznã Kaszëbów ë Pòlôchów
(przënômni òd cza sów Me stwi na II ë Wła di sła wa Ło kiet ka) – ò Kaszëbiznã! Pòlskòsc
je wôrtno tą dlô Kaszëbów! Dlôte, òbrot no, Kaszëbi zna ni mòże bëc blós spra wą
Kaszëbów – żëjemë w jed nym kra ju, ë kaszëbi zna mùszi bëc wi dzónô jak no skôrb
wszëtczich! (…)

Pod sta wo wym za ło że niem Ko mi sji by ło in spi ro wa nie jak naj więk szej licz by ka -
pła nów oraz świec kich za in te re so wa nych roz wo jem ję zy ka ka szub skie go do ini cjo -
wa nia na bo żeństw czę ścio wo lub cał ko wi cie (np. Dro ga Krzy żo wa, ró ża niec, li ta -
nie) w ję zy ku ka szub skim. Trze ba by ło zor ga ni zo wać dla nich jak naj lep sze wa run -
ki, zwłasz cza od po wied nie tek sty li tur gicz ne. Po sta no wio no więc naj pierw pod dać
do re ali za cji pkt. 5 uchwa ły, czy li wy dać bro szu rę z pod sta wo wy mi in for ma cja mi
do ty czą cy mi od pra wia nia na bo żeństw w ję zy ku ka szub skim. W pra ce przy go to waw -
cze – oprócz prze wod ni czą ce go ze spo łu – włą cze ni by li przede wszyst kim księ ża:
ks. prof. Jan Per szon, ks. pra łat Bo gu sław Gło dow ski oraz ks. dr Le szek Jaż dżew -
ski. Za war tość ksią żecz ki opar ta jest na mo dli tew ni ku „Më trzi mómë z Bo ga” oraz
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na wie lo let nich do świad cze niach wy pły wa ją cych z or ga ni zo wa nia mszy z ka szub -
ską li tur gią sło wa. Ze spół spo rzą dził tak że re jestr księ ży Ka szu bów mó wią cych w ję -
zy ku ka szub skim (rów nież je den z punk tów usta wy). Ten że re jestr tak że za miesz czo -
no w ksią żecz ce. Osta tecz ną za war tość przy ję to na II po sie dze niu Ze spo łu 7 paź -
dzier ni ka w Mo stach w gmi nie Ko sa ko wo. Ogól ny na kład ksią żecz ki wy niósł 10000
egz. (dzie sięć ty się cy!). Pra wie wszyst kie się ro ze szły. Zgod nie z za ło że niem ksią -
żecz ki mia ły głów nie tra fić do or ga ni za to rów mszy, czy li od dzia łów ZKP. Nie ste ty,
spo ro od dzia łów nie wy ka za ło za in te re so wa nia spra wą. W su mie do par tów tra fi ło
nie speł na 5000 egz., z te go znacz na część tam, gdzie msze ta kie wcze śniej już or ga -
ni zo wa no. Tam, zgod nie z za le ce niem ko mi sji, wier ni – nie ko niecz nie Ka szu bi – ko -
rzy sta ją z nich i bio rą ak tyw ny udział w li tur gii. W spra woz da niu ko mi sji za rok 2007
na pi sa no m. in.: Ksią żecz ka win na być roz kła da na przed mszą na ław kach. W tych
od dzia łach, gdzie tak się dzie je, uczest ni cy mszy czyn nie uczest ni czą w sta łych frag -
men tach li tur gii2.

Ksią żecz ki są wy ko rzy sty wa ne tak że pod czas spo tkań opłat ko wych i przy in nych
wy da rze niach ko ściel nych oraz w mo dli twach do mo wych. Naj waż niej szym efek tem
by ło wspar cie – a nie kie dy wręcz wzrost licz by – co mie sięcz nych mszy ka szub -
skich. W tym wła śnie cza sie ko lej ne pa ra fie za czę ły od pra wiać msze czę ścio wo
w ję zy ku ka szub skim z wy ko rzy sta niem „Ksą żecz czi do nôbòżéństwa”. By ły to:
Lu zi no, Kar tu zy, Prę go wo, Ko sa ko wo, Wła dy sła wo wo, Pier wo szy no, Re wa, Re da,
Gdy nia – Oksy wie, Gdy nia – Po gó rze Gór ne, Sia no wo, Li pusz (re ak ty wa cja),
Gdańsk – Ma tar nia, Przy widz. Przy go to wa nia do za ini cjo wa nia po dob nych mszy po -
dej mo wa no w Go rę czy nie i w kil ku in nych pa ra fiach. Pa ra fie, któ re wcze śniej or -
ga ni zo wa ły ka szub skie msze, za czę ły tak że z nich ko rzy stać. By ły to: Ba ni no,
Gdańsk (Śród mie ście, Przy mo rze, Oso wa i Piec ki -Mi go wo), Gdy nia (Ba bie Do ły,
Ci so wa, Wiel ki Kack), Ko ście rzy na, Miast ko, Ru mia, Przod ko wo, So pot, Wej he ro -
wo, Wy go da i Żu ko wo. 

Szcze gól nie wy tę żo ne wy sił ki skon cen tro wa no nad or ga ni zo wa niem i god nym
utrzy ma niem mszy z ka szub ską li tur gią sło wa we Wła dy sła wo wie, któ re trans mi to -
wa ne by ły przez Ra dio Kaszëbë. Tej spra wie po świę co no III ze bra nie ple nar ne Ko -
mi sji, któ re od by ło się wła śnie we Wła dy sła wo wie, 5 mar ca 2006 ro ku. Ko mi sja
opra co wa ła plan dzia łań wo kół mszy, przy go to wa ła gra fik ce le bran sów. Od by ły się
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2 Jest praw dą, że ka szub scy dzia ła cze sła bo zna ją na wet „Oj cze nasz” w ję zy ku ka szub -
skim. Oka za ło się zwłasz cza po mszy św. 1 grud nia 2007 ro ku, któ ra od by ła się tuż przed XVII
Zjaz dem De le ga tów ZKP. Głów nym ce le bran sem był ks. abp. Ta de usz Go cłow ski. O tej sy -
ta cji czy ta my na stę pu ją co: Symp to ma tycz na by ła sy tu acja w cza sie ostat niej mszy zjaz do wej
w ka te drze oliw skiej w grud niu ubr., kie dy głów ny ce le brans uro czy sto ści su ge styw nie za chę -
cił do od mó wie nia Mo dli twy Pań skiej w rod nej mo wie. Nie ste ty, wie lu dzia ła czy nie zna ło na
pa mięć tek stu. Acz kol wiek trze ba stwier dzić, że w po rów na niu z po cząt kiem lat 90-tych ub. w.
po stęp jest zna czą cy. Patrz: Nor ber tań ska si ła Ka szub, red. An drzej Groth, Eu ge niusz Prycz -
kow ski, Ba ni no 2011.
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dzie siąt ki roz mów z księż mi – Ka szu ba mi. Kil ka krot nie spo ty ka no się tak że z ar cy -
bi sku pem Go cłow skim, któ ry za chę cał ka pła nów, by włą czy li się w dzie ło ra dio -
wych ce le bra cji. Osta tecz nie uda ło się usta lić spo rą gru pę ka pła nów, któ rzy jeź dzi -
li do Wła dy sła wo wa i spra wo wa li ka szub ską li tur gię. Nie któ rzy (np. ks. Mi ro sław
Bu żan, ks. Da niel Kna piń ski, ks. Grze gorz Ruch nie wicz, ks. To masz Dunst, ks. Woj -
ciech Kla wi kow ski) czy ni li to po raz pierw szy. Na le ży pod kre ślić ogrom ne za an ga -
żo wa nie dwóch człon ków Ko mi sji, Zyg mun ta Or ła i Da riu sza Maj kow skie go, któ -
rzy czu wa li nad spraw nym i god nym prze bie giem co ty go dnio wych mszy trans mi -
to wa nych na ży wo przez Ra dio Kaszëbë. Ten do bry stan trwał do 2009 ro ku. Nie -
ste ty, z chwi lą prze nie sie nia sie dzi by ra dia z Wła dy sła wo wa do Ru mi i po wsta nia
te le wi zji CSB, za nie cha no trans mi sji, co spo wo do wa ło wy ga śnię cie spo łecz ne go
ani mu szu i w kon se kwen cji za nie cha nie ce le bra cji co ty go dnio wych mszy.

Ko mi sja Ko ściel na by ła też głów nym or ga ni za to rem waż nych na bo żeństw zwią -
za nych z dzia łal no ścią ZKP, na przy kład mszy świę tej z udzia łem ar cy bi sku pa Ta -
de usza Go cłow skie go i bpa Ja na Ber nar da Szla gi in au gu ru ją cej Rok Ka szub ski. Od -
by ła się 14 stycz nia 2006 ro ku. An ga żo wa no się tak że w roz po wszech nie nie fil mu
„Jezës” w wer sji ka szub skiej. W ko ope ra cji z Ru chem No we go Ży cia przy go to wy -
wa no tłu ma cze nie na ję zyk ka szub ski zna ko mi te go dzie ła Jo sha McDowella „Wi cy
jak ce sla”. Tłu ma czem był czło nek ko mi sji Zbi gniew Jan kow ski. Książ ka uka za ła
się w 2006 ro ku. Na to miast pod okiem wi ce prze wod ni czą cej ko mi sji, Te re sy Hop -
pe, od by wa ła się tak zwa na no wen na w in ten cji ry chłej be aty fi ka cji Słu gi Bo że go
Bpa Kon stan ty na Do mi ni ka. Każ de go mie sią ca od pra wia na by ła msza świę ta or ga -
ni zo wa na przez in ny od dział ZKP.

Szcze gól nym wa lo rem włą cza nia księ ży do ce le bra cji mszy z ka szub ską li tur gią
by ła ich edu ka cja ka szub ska oraz cią gły wzrost licz by ce le bran sów. Wie lu z nich –
na wnio sek ko mi sji – otrzy ma ło spe cjal ne dy plo my i po dzię ko wa nia 13 stycz nia 2007
ro ku, na spo tka niu opłat ko wym ZKP. Spo tka nie po prze dzo ne by ło uro czy stą mszą
świę tą zor ga ni zo wa ną pod kie run kiem ko mi sji. Lek cje od czy ta li mło dzi Ka szu bi,
da ry ofiar ne prze ka za ły klu by ZKP, wśród da rów by ło ko lej ne dzie ło zre ali zo wa ne
pod kie run kiem Ko mi sji Ko ściel nej, czy li śpiew nik „Dlô Was Pa nie”. 

Przy go to wa nie śpiew ni ka by ło wiel kim wy zwa niem. Był to pro jekt re ali zo wa -
ny pod egi dą ZG ZKP, na któ ry po zy ska no środ ki mi ni ste rial ne. Opra co wa niem
książ ki za jął się prze wod ni czą cy ko mi sji, jed no cze śnie au tor wie lu pie śni ko ściel -
nych. Współ pra co wa li z nim człon ko wie ko mi sji: ks. prof. Jan Per szon, To masz Fop -
ke, Eu ge niusz Go łą bek oraz spo za te go gro na: ks. prof. Jan Wal kusz, prof. Ro man Gru -
cza, Je rzy Sta chur ski i Wi to sła wa Fran kow ska, a tak że wie lu au to rów słów i mu zy -
ki do pie śni ko ściel nych uję tych w zbio rze. Ra zem jest ich 120, do te go aneks z po -
pu lar ny mi pie śnia mi o cha rak te rze piel grzym ko wych. Zna mien ne są sło wa me tro po li ty
gdań skie go we wstę pie do śpiew ni ka, któ re traf nie od da ją współ cze sne – wciąż 
trud ne – po ło że nie ję zy ka ka szub skie go. Cy tu ję: Bo gac two na szej kul tu ry jest war -
to ścią, któ rą trze ba chro nić, Ist nie je pew na ten den cja, by tę re li gij ność trak tować,
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ja ko za by tek kul tu ro wy. Ona nim jest, bo na le ży do skar bu na ro do we go. Ale re li gij -
ność, jej ele men ty skła do we – to nie hi sto ria. To co dzien ność. To ży cie czło wie ka. Co
wię cej jest ona jed ną z istot nych cech te go ży cia za to pio ne go w Bo gu. Kul tu ra ka -
szub ska na po ty ka na do dat ko we trud no ści. Ona zma ga ła się przez wie ki z pró bą eli -
mi na cji przez wro gów i to w róż nych okre sach na szej hi sto rii. Ale do dat ko wa trud -
ność po le ga i na tym, że nie kie dy łą czy się ją z ja kimś folk lo rem, spy cha jąc ją do ro -
dzin nych tra dy cji, pry wat ne go ży cia. Te mu trze ba się prze ciw sta wić3.

Pierw sza pro mo cja śpiew ni ka od by ła się na wspo mnia nym spo tka niu opłat ko -
wym, 13 stycz nia 2007 ro ku. Znacz ną część na kła du skie ro wa no do od dzia łów ZKP.
Uka za nie dzie ła sta ło się głów nym te ma tem Wo je wódz kiej Kon fe ren cji Na uczy cie -
li – Re gio na li stów, któ ra od by ła się 24 lu te go 2007 ro ku w Żu ko wie. Re fe ra ty przed -
sta wi li re cen zen ci księ gi, pro fe so ro wie: ks. Jan Per szon i Ro man Gru cza. Gło sy
przy go to wa li też użyt kow ni cy śpiew ni ka, na uczy cie le ję zy ka ka szub skie go i ka te -
che zy: Bo gu sła wa Go łą bek (Chwasz czy no), Lu cy na Sorn (Mo sty), Ewa Kow nac -
ka (Wła dy sła wo wo), Ma ria Mach (Ko ście rzy na) i ks. dr Le szek Jaż dżew ski (Wej -
he ro wo)4. 

Ko lej ne, V już Ze bra nie Ple nar ne Ko mi sji, od by ło się 6 ma ja 2007 ro ku w Swa -
rze wie. Po świę co ne by ło głów nie ob cho dom XX-le cia mszy pa pie skiej na gdań skiej
Za spie. Go ściem ko mi sji był ks. prof. Ja nusz Ja sie wicz z Oliw skie go Se mi na rium Du -
chow ne go oraz pre zes ZKP, Ar tur Ja błoń ski. Na tym ze bra niu pod ję to de cy zję o włą -
cze niu się ca łej or ga ni za cji w ob cho dy. Usta lo no mię dzy in ny mi, że Ma riusz Szmid -
ka, któ ry skła dał dar Ja no wi Paw ło wi II, rów nież bę dzie skła dał dar ZKP na rę ce se -
kre ta rza Sta nu Sto li cy Apo stol skiej, kar dy na ła Tar ci sio Ber to ne – głów ne go ce le -
bran sa uro czy sto ści. Po sta no wio no tak że o udzia le po łą czo nych chó rów ka szub skich.
Za ło że nia te za twier dzo no na ze bra niu Za rzą du Głów ne go ZKP. Uro czy sto ści od by -
ły się 16 czerw ca. Udział Ka szu bów był bar dzo uda ny. Do ce nił to me tro po li ta gdań -
ski i pre zy dent Gdań ska, któ rzy wrę cza jąc me da le w ra mach po dzię ko wań, przy zna -
li tak że dwa me da le ka szub skim dzia ła czom (Ja błoń ski, Prycz kow ski). 

Jed nym z te ma tów pią te go po sie dze nia ko mi sji by ła też ana li za sta nu za awan so -
wa nia prac nad trans la cją i wy da niem lek cjo na rza li tur gicz ne go „To je słowò Bòżé”.
Tłu ma cze nie przy go to wał Eu ge niusz Go łą bek. Re cen zen tem teo lo gicz nym zo stał ks.
prof. Jan Per szon. Po zgro ma dze niu kom plet nej do ku men ta cji od by ło się ko lej ne
spo tka nie prze wod ni czą ce go ko mi sji z ks. ar cy bi sku pem oraz ks. in fu ła tem Wie sła -
wem Lau erem. Owo cem tych wszyst kich dzia łań by ło – po dob nie jak w przy pad ku
po przed nich dzieł – uzy ska nie im pri ma tur na wy da nie dzie ła, któ re uka za ło się pod
ko niec 2007 ro ku. We wstę pie ks. abp Go cłow ski na pi sał: Ko rzy sta no do tych czas
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3 Dlô Was Pa nie. Kòscel ny spiéwnik, przërëchtowôł Eu ge niusz Prycz kow ski,
Gdańsk 2006. 

4 Re fe ra ty za miesz czo ne są w: Nor ber tań ska si ła Ka szub, red. An drzej Groth, Eu ge niusz
Prycz kow ski, Ba ni no 2011.
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z róż nych czy tań Pi sma Świę te go w cza sie Mszy świę tych. Obec nie wy da nie Czy tań
uspraw ni spra wo wa nie li tur gii i po głę bi na szą więź ze Sło wem Bo żym. W po dob nym
du chu wy po wie dział się or dy na riusz pel pliń ski ks. bp Jan Ber nard Szla ga pod czas
uro czy stej pro kla ma cji dzie ła 8 lu te go 2008 ro ku w Żu ko wie. Wy da rze nie to zo sta -
ło uzna ne przez hie rar chów za hi sto rycz ne dla Ka szub, zwłasz cza obec no ści ję zy ka
ka szub skie go w li tur gii mszy świę tej. Zaś przed sta wi ciel spo łecz no ści re gio nu mó -
wił: Chcemë më, miesz kańcë ti ze mi, wërazëc pòspól ną re dosc z jegò ùkôza niô sã,
a za jegò spra wą chcemë wiel bic Bòga w rod ny mòwie. Mòwie, chtërna je dlô
Kaszëbów nôpier szą wôrto scą. Tą wôrto scą, jakô òbjimô całé bògactwò kul tu rowé
tegò lëdu, jakô pòrësziwô nôde li kat niészé strënë naszégò bëcô, na szi kaszëbsczi
toż samòscë, chtërna doch òd wied na sparłãczonô bëła i je z głãbòką wia rą
chrzescëjań ską. Niech tej przez to kaszëbsczé słowò mdze na ma jesz blëżi do Bòga,
na całëch Kaszëbach, téż tam, dze na sza ùmi ło wónô rodnô mòwa cëchnie. Ale i tam
lëdze wie dzą ò swòji kaszëbskòscë i na ji wspòmnie nié, Bóg stôwô sã ji ma blëższi.
Niech tej to kaszëbsczé słowò Bòżé ji dze da lek i sze rok, niech rozséwô dobré zôrno,
pòcząwszë òd tegò ùroczëstégò nôbòżéństwa z ùdzélã Bòżich pa stu rzów kaszëbsczi
krôjnë (…). 

Uka za nie się lek cjo na rza „To je słowò Bòżé” by ło uko ro no wa niem dzia łal no ści
Ko mi sji Ko ściel nej (2004–07). Jest to naj waż niej sza księ ga nie zbęd na do ce le bra -
cji mszy świę tych po ka szub sku. Wraz z dwie ma po przed ni mi po zwa la na kom for -
to we ce le bro wa nie na bo żeństw. Do kom ple tu po trzeb na jest jesz cze „Księ ga Mo dlitw
Wier nych”. Pra ce nad nią trwa ły rów no le gle. Jest od kil ku lat go to wa do dru ku. Jej
wy da nie po zo sta wio no już ko lej nej ka den cji władz ZKP (2007–10). W tej ka den cji
rów nież za wią za ła się Ko mi sja Ko ściel na. Od by ły się na wet dwa spo tka nia w Sia -
no wie po Ka szub skiej Dro dze Krzy żo wej i w Ba ni nie, na któ rych po stu lo wa no o za -
re zer wo wa nie fun du szy na wy da nie księ gi mo dlitw. Wów czas jed nak Zrze sze niem
Ka szub sko-Po mor skim rzą dzi li już prak tycz nie no wi i młod si dzia ła cze uak tyw nia -
ją cy się bar dziej w in nych prze strze niach dzia łal no ści re gio nal nej. W obec nej ka den -
cji (2010–13) nie po wo ła no już Ko mi sji Ko ściel nej. 

Ak tu al ny stan obec no ści ję zy ka ka szub skie go w li tur gii Ko ścio ła nie na pa wa
opty mi zmem. W za le d wie oko ło dwu dzie stu pa ra fiach od by wa ją się co mie sięcz ne
msze ka szub skie, zaś w wie lu in nych or ga ni zo wa ne są oka zjo nal nie. Ich ja kość –
je śli cho dzi o obec ność rod nej mo wy – jest rów nież bar dzo róż na. Na le ży dą żyć do
wy pra co wa nia spój nej stra te gii ZKP w spra wie roz wo ju obec no ści ję zy ka ka szub -
skie go w Ko ście le. W tym ce lu war to by wskrze sić dzia łal ność Ko mi sji Ko ściel -
nej5, do koń czyć edy cję Księ gi Mo dlitw Wier nych, być mo że tak że ksiąg z pe ry ko -
pa mi oko licz no ścio wy mi na chrzty, ślu by i po grze by. Rów nież na le ży wzno wić
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5 Kil ka ty go dni po wy gło sze niu re fe ra tu w Wie ży cy otrzy ma łem te le fon od Te re sy Hop -
pe z Gdy ni, któ ra oznaj mi ła mi, że jest prze wod ni czą cą no wo po wo ła nej Ko mi sji Ko ściel nej.
Da je to pew ną na dzie ję na uzdro wie nie nie za do wa la ją cej sy tu acji.
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trans mi sje mszy świę tych, któ re – przy udzia le ak tyw ne go od dzia łu ZKP w Ru mi –
mo gą być przy kład nie or ga ni zo wa ne w tym mie ście. Po trzeb ne są dal sze szko le nia
dla księ ży oraz or ga ni stów. Obec ność ka szubsz czy zny w Ko ście le ma ogrom ne zna -
cze nie no bi li tu ją ce nasz ję zyk, ale tak że po bu dza ją ce do głęb sze go prze ży wa nia tre -
ści re li gij nych. Dla te go Ko ściół – obok edu ka cji – jest na dal jed nym z naj waż niej -
szych fi la rów za cho wa nia i roz wo ju rod nej mo wy.
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1 A. Jac kow ski, Ob ra zy lu do we, Folk Pa in ting in Po land, Volks ma le rei in Po len, Wy daw nic two
Krup ski i S -ka, Lu blin, s. 6.

2 Ibi dem.
3 Zob. ibi dem, s. 10.
4 W. Szkul mow ska, Sło wo wstęp ne, [w:] Sztu ka lu do wa Ka szu bów. Prze szłość i te raź niej szość, pod

red. W. Szkul mow skiej, Ku jaw sko -Po mor skie To wa rzy stwo Kul tu ral ne, Byd goszcz 1995, s. 8.

RE LI GIJ NOŚĆ KA SZU BÓW 
W SZTU CE LU DO WEJ

Ka ro li na Ser kow ska

C zło wiek oprócz po sia da nia przed mio tów nie zbęd nych do ży cia, od czu wa po trze -
bę do zna wa nia wra żeń du cho wych i es te tycz nych. Tak jak te raz, tak i daw niej

szu ka no miejsc re li gij ne go kul tu oraz lu bia no ota czać się ład ny mi wy ro ba mi, to też
za czę to je wy twa rzać. 

W ten spo sób na ro dzi ła się sztu ka lu do wa, dzię ki któ rej ar ty ści ama to rzy bez
wy kształ ce nia pla stycz ne go za czę li wy ra żać swo je twór cze in spi ra cje.

War to w tym miej scu prze ana li zo wać ter min „sztu ka lu do wa”. Alek san der Jac -
kow ski uwa ża, że brak warsz ta tu pro wa dzić mo że do po szu ki wa nia no wych roz wią -
zań. Wła śnie w tym miej scu łą czy się ge niusz ar ty sty z ory gi nal no ścią lu do we go
twór cy1. Ar ty sta two rzy świa do mie, zaś twór ca na wet nie przy pusz cza, że jest od kryw -
cą2. Nie po sia da on wie dzy po trzeb nej do wy ra że nia sie bie za po mo cą sztu ki, ale ma
ku te mu zdol no ści, któ re wy pły wa ją z je go wnę trza. Lu do wość ozna czać w tym
przy pad ku mo że, że dzie ło wy ko ny wa ne jest z my ślą o od bior cy chłop skim, bądź
też, że da ny wy twór od zna cza się for mą cha rak te ry stycz ną dla sty lu lu do we go. Prze -
ja wem wy mie nio nych zja wisk by ło by więc ma lar stwo prze zna czo ne dla lu du, a tak -
że ma lar stwo współ cze sne kie ro wa ne do je go miej skich od bior ców3. Z tak ro zu mia -
ne go po ję cia lu do wo ści moż na wy snuć wnio sek, że jest ona po nad cza so wa, in ny
sta je się je dy nie jej cel i prze zna cze nie. Wan da Szkul mow ska za uwa ża, że wraz
z prze obra że nia mi obiek tyw nych wa run ków ży cia spo łecz no ści chłop skiej, zmia -
nom ule gać za czę ła ca ła kul tu ra lu do wa, zaś sztu ka lu do wa prze sta ła peł nić już swo -
ją do tych cza so wą ro lę. O ile w du żym uprosz cze niu moż na po wie dzieć za Jó ze fem
Gra bow skim, że przez ca łe wie ki two rzo na by ła „przez lud i dla lu du”, za spo ka ja -
ła po trze by es te tycz ne spo łecz no ści wiej skiej oraz wy ra ża ła jej po glą dy i eks pre sję
twór czą – o ty le póź niej, gdy zmie ni ło się pod ło że, z któ re go w spo sób na tu ral ny wy -
ra sta ła, zmie nił się tak że jej cha rak ter i funk cja4. Rę ko dzie ło lu do we nie by ło już
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two rzo ne wy łącz nie dla wła sne go, wiej skie go oto cze nia, lecz tak że dla osób miesz -
ka ją cych w mia stach, za ma wia ją cych dzie ła do mu ze ów, ko lek cjo ne rów, na jar mar -
ki, kon kur sy, kier ma sze, fe sty ny, czy li tak że na sprze daż.

Sztu ka lu do wa obej mo wa ła za rów no ar ty stycz ną, jak i użyt ko wą część lu do wej
kul tu ry ma te rial nej. Za wie ra ła się w dwóch płasz czy znach, czy li w sztu ce przed sta -
wia ją cej i zdob nic twie5. Sztu ka przed sta wia ją ca od wo ły wa ła się do re li gij no ści, gdzie
po ka zy wa ne by ły głów nie wi ze run ki Bo ga, Mat ki Bo skiej oraz świę tych pa tro nów.
Sztu ka przed sta wia ją ca zaj mu je w pol skiej tra dy cji lu do wej waż ne miej sce ze wzglę -
du na war to ści ar ty stycz ne, a czę sto przede wszyst kim na za war te w niej tre ści. Dzie -
ła daw nej sztu ki lu do wej (…) peł ni ły głów nie funk cje kul to we, by ły ro dza jem po śred -
nic twa mię dzy czło wie kiem a Bo giem, Mat ką Bo ską, świę ty mi pa tro na mi6. Sztu ka
zdob ni cza mia ła na to miast do star czać wra żeń es te tycz nych.

Sztu ka lu do wa za chwy ca swo ją pro sto tą i ory gi nal no ścią. Na Ka szu bach re pre -
zen to wa na jest przez wie le dzie dzin. Wy mie nić moż na tu ma lar stwo na szkle i drze -
wo ry ty lu do we, rzeź bę w drew nie, re kwi zy ty ob rzę do we, lu do we in stru men ty mu -
zycz ne, tkac two, strój ka szub ski, haft, ma lar skie de ko ra cje me bli, ce ra mi kę lu do wą,
bursz ty niar stwo lu do we, ple cion kar stwo, wy ro by z ro gu, lu do we ko wal stwo ar ty -
stycz ne, za baw ki7.

Jed ną z dzie dzin sztu ki lu do wej Ka szu bów, któ ra łą czy ła się z ich re li gij no ścią
był haft, po cząt ko wo wy ko rzy sty wa ny tyl ko do zdo bie nia stro jów. Ba da cze (…) po -
da ją, że w dzie więt na sto wiecz nym stro ju Ka szu bów je dy nym ele men tem ha fto wa nym
był od święt ny cze pek ko bie cy zwa ny „złot ni cą”8. Do pie ro póź niej miał na stą pić zwy -
czaj de ko ro wa nia ko lo ro wy mi nić mi po zo sta łych czę ści gar de ro by. Do mnie my wa
się, iż czep ce wy ko ny wa ne by ły w klasz to rach nor ber ta nek w Żu ko wie i be ne dyk -
ty nek w Żar now cu. Świad czyć o tym mo gą do wo dy na to, że dla dziew cząt by ła tam
pro wa dzo na na uka szy cia, a więc pew nie tak że wy szy wa nia. Po nad to wzo ry wy szy -
te na czep kach przy po mi na ją te, któ re znaj du ją się na pa ra men tach li tur gicz nych. I to
wła śnie w tym za kre sie haft wią zał się z re li gią Ka szu bów naj sil niej. Bo wiem z re -
gu ły wy ko ny wa ny był na po trze by świec kie i za wie rał zwy kle mo ty wy kwia to we,
ale znaj do wał też swo je miej sce w ko ścio łach i ka pli cach, zdo biąc oł tarz, na kry cia
na kie lich czy sza ty li tur gicz ne, bądź też fla gi.

Ha ftem zaj mo wa ły się za rów no sio stry za kon ne, jak i mat ki, któ re z ko lei uczy -
ły go swo ich dzie ci. Ko bie ty prze ka zy wa ły na wet po cie chom wła sne, od ry so wa ne
wzo ry. Jed nak wy da rze nia II woj ny świa to wej spo wo do wa ły za ha mo wa nie roz wo -
ju tej dzie dzi ny. Daw niej wy twa rza ne by ły rów nież ma ka ty ścien ne, któ re wie sza ne
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5 Zob. A. Mi ro niuk Ni kol ska, Oca lić od za po mnie nia. Pol ska sztu ka lu do wa, Sport i Tu ry sty ka –
MUZA SA, War sza wa 2012, s. 8.

6 Ibi dem.
7 Po dział we dług au to rów książ ki Sztu ka lu do wa Ka szu bów…, ibi dem. 
8 W. Szkul mow ska, Haft, [w:] ibi dem, s. 141.
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nad łóż kiem z wy szy tym wi ze run kiem Anio ła Stró ża, chro nić mia ły do mow ni ków
przed nie szczę ściem. Szcze gól ny ro dzaj twór czo ści haf ciar skiej upra wia ła Zo fia For -
me la (1936–1991), któ ra (…) wy ko ny wa ła ob ra zy re li gij ne, a w tle umiesz cza ła mo -
ty wy kwia to we9.

Po da je się, że naj star szą, a tak że naj sil niej roz wi nię tą dzie dzi ną sztu ki lu do wej
jest rzeź ba10. Te ma ty ka sa kral na bar dzo dłu go by ła w niej prze wa ża ją ca. Lu do wa
rzeź ba zdo bi ła pół ki za rów no do mostw, jak i świą tyń. Alek san der Bła chow ski wy -
róż nił trzy ro dza je lu do wej rzeź by w drew nie. Są ni mi ko ściel ne krzy że pro ce syj ne
i kru cy fik sy wie sza ne nad wo dą świę co ną w kruch cie obok wej ścia do na wy, krzy że
i ka plicz ki przy do mo we i przy droż ne, „świę te ką ci ki” lub oł ta rzy ki do mo we w izbach
chłop skich oraz szop ki ku kieł ko we11. Po cząt ki lu do wej rzeź by zwią za nej z kul tem
et no graf przy pi su je zwy cza jo wi sta wia nia krzy ży i ka pli czek przy droż nych, któ re zna -
ne by ły już ze śre dnio wie cza. W ta kich „Bo żych Mę kach” umiesz cza ne by ły za zwy -
czaj fi gur ki Chry stu sa, Mat ki Bo skiej oraz świę tych. Upa mięt nia ły one nie jed no -
krot nie istot ne wy da rze nia z ży cia da nej ro dzi ny, a tak że za pew nia ły nad nią opie -
kę. W póź niej szym cza sie lu do wi ar ty ści za czę li rzeź bić tak że fi gur ki ja seł ko we,
któ re in sta lo wa ne by ły na stęp nie w szop kach bo żo na ro dze nio wych.

W tra dy cyj nych, ka szub skich cha tach do tej po ry zo ba czyć moż na wy ko na ne
z drew na, lu do we fi gur ki świę tych i pa tro nów. W ko ścio łach, oprócz fi gu rek Mat ki
Bo żej, Chry stu sa, świę tych czy pła sko rzeźb, przed sta wia ją cych mię dzy in ny mi scen -
ki re li gij ne, znaj du ją się też drew nia ne sta cje Dro gi Krzy żo wej. Daw niej rzeź ba by -
ła na Ka szu bach wy łącz nie ma lo wa na róż no barw ny mi far ba mi, obec nie lu do wi ar -
ty ści tak że ją bej cu ją.

Ma lar stwo na szkle o ty le wy róż nia się spo śród po zo sta łych form sztu ki lu do -
wej, że two rzo ne by ło głów nie z po trze by de ko ro wa nia do mostw, ale za wie ra ło wy -
łącz nie ele men ty sa kral ne. Hi sto ria ma lar stwa na szkle wią że się z roz po wszech nio -
nym w dru giej po ło wie XVII wie ku kul tem ob ra zów oraz miejsc świę tych. W tym
cza sie roz wi jał się rów nież zwy czaj piel grzy mo wa nia, któ ry wy jąt ko wą ro lę ode grał
głów nie na wsiach12. Ma lar stwo na szkle tym róż ni się od in nych tech nik ma lo wa -
nia, że za miast na in ne two rzy wo, olej ne far by na kła da się na szkla ną ta flę. Spo sób
wy ko ny wa nia ob ra zu jest od wrot ny od tra dy cyj nych me tod. Na le ży na kła dać far by
na we wnętrz nej po wierzch ni szy by, za czy na jąc od kon tu rów po sta ci i kwia tów, po -
przez wy peł nia nie ko lo rem, koń cząc na za ma lo wa niu ca łej ta fli szkła ja snym tłem.
Lu do we ob ra zy na szkle cha rak te ry zu ją się pro stą i oszczęd ną kom po zy cją, z wi docz -
ną sy me trią. Obo wiąz ko wo mu sia ła być na nich po stać świę te go w oto cze niu ka szub -
skich kwia tów, któ re, aby uatrak cyj nić ob raz, by ły umow ne, ni gdy na tu ra li stycz ne.
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9 Ibi dem, s. 151.
10 Zob. A. Mi ro niuk Ni kol ska, Oca lić od za po mnie nia…, idem, s. 10.
11 A. Bła chow ski, Rzeź ba w drew nie, [w:] idem, s. 26.
12 Zob. A. Jac kow ski, Ob ra zy lu do we.., idem, s. 6.
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Ma la rze sta ra li się in dy wi du al nie sty li zo wać kwia ty, uzna wa ne za ozdob ne, jak ró -
ża czy tu li pan, by wzbo ga cić ich de ko ra cyj ne wa lo ry13. Wy gląd ów cze snych ob ra -
zów na szkle uza leż nio ny był od pa nu ją cych wów czas wa run ków. Izby w wiej -
skich cha tach by ły ma łe, nie znacz nie wy po sa żo ne, a tak że ciem ne. Miesz kań cy ozda -
bia li je więc ob ra za mi od zna cza ją cy mi się wy ra zi stą ko lo ry sty ką, a tak że kła dli
du że płasz czy zny ko lo ro wych plam. By li bo wiem świa do mi, że w ciem nym po -

miesz cze niu do kład ne kon tu ry twa rzy czy de ta le bę dą sła bo wi docz ne. Two rzy li więc
uprosz czo ne za ry sy syl we tek, za zna cza jąc du że kon tra sty. Obec nie, oglą da jąc w peł -
nym świe tle naj star sze ob ra zy, ma się wra że nie, że lu do wa ko lo ry sty ka by ła „bar ba -
rzyń sko ja skra wa”14. W ce lu roz ja śnie nia chat, uży wa ne by ło w ka szub skich lu do -
wych ob ra zach na szkle wy łącz nie ja sne tło. Ob ra zy wie sza no po tem na prze ciw ko
drzwi, aby po ich otwar ciu, pro mie nie sło necz ne od bi ja ły się na szy bie i jesz cze bar -
dziej roz ja śnia ły po miesz cze nie.

Z lu do wym ma lar stwem na szkle ści śle wią że się ko lej ny ele ment sztu ki lu do wej,
ja kim jest drze wo ryt nic two. Ka szu bi bo wiem czę sto za miast wy ma lo wa nej po sta ci,
w cen tral nym miej scu ob ra zu umiesz cza li pod kle jo ny drze wo ryt. Wy ko na nie go po -
le ga ło na re pro du ko wa niu ry sun ku za po mo cą drew nia nej de ski, na któ rą naj pierw
na no si ło się owy ry su nek, wy ci na ło się go spe cjal ny mi na rzę dzia mi, a na stęp nie far -
bą dru kar ską od bi ja ło na pa pie rze. Na wy ja śnie nie przy czy ny pod kle ja nia pod szy bę
drze wo ry tu są dwa twier dze nia. Pierw sze przed sta wia Izy dor Gul gow ski, któ ry twier -
dził, że ka szub scy ar ty ści rzad ko sa mo dziel nie ma lo wa li świę tych z po wo du bra ku od -
po wied nich umie jęt no ści. Dru gie sta no wi sko re pre zen tu je Bo że na Stel ma chow ska,
we dług któ rej przy czy na le ży w bo go boj no ści Ka szu bów. Uwa ża ła bo wiem, że „nie -
zwy kła re li gij ność” Ka szu bów na ka zy wa ła po sił ko wa nia się wy łącz nie go to wy mi ob -
raz ka mi de wo cyj ny mi z klasz to rów, po nie waż „czło wiek grzesz ny nie był go dzien wy -
ko ny wa nia ob li cza świę tych”15. Są dzo no bo wiem, że ta kie wy dru ko wa ne w mie ście
i po świę co ne ob raz ki ma ją więk szą war tość od sa mo dziel nie wy ko na nych ry sun ków.

Miesz kań cy ka szub skich chat wie sza li po kil ka dzie siąt ma lo wa nych na szkle ob -
ra zów, by ły one więc bar dzo po żą da ne, bo po pierw sze po sia da nie szkla nych ob ra -
zów by ło bar dzo mod ne, a po dru gie świad czy ło to o za moż no ści, ale rów nież re li -
gij no ści go spo da rzy. Dom mógł być bied ny, ni cze go w nim nie by ło god ne go uwa gi
(…), ale wi ze ru nek świę ty, choć by naj skrom niej szy wi siał na ścia nie. Chro nił od złe -
go, zwra ca no się doń z proś ba mi, łą czył w mo dli twie z Bo giem i świę ty mi, za któ rych
wsta wien nic twem zwra ca no się ku Naj wyż sze mu16. W póź niej szym cza sie na szkle
za czę to rów nież ma lo wać scen ki ro dza jo we czy ele men ty cha rak te ry zu ją ce ten
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13 A. Bła chow ski, Ma lar stwo na szkle. Tra dy cje i współ cze sność pol skiej sztu ki lu do wej, tom I,
Pol skie To wa rzy stwo Lu do znaw cze – Od dział w To ru niu, Lu blin–To ruń 2004, s. 19.

14 Zob., ibi dem, s. 18.
15 Cyt. za A. Bła chow ski, Ma lar stwo na szkle i drze wo ry ty lu do we, [w:] Sztu ka lu do wa Ka szu bów…,

s. 30.
16 Zob. A. Jac kow ski, Ob ra zy lu do we.., idem, s. 7.
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re gion, ta kie jak cha ty ka szub skie czy kra jo bra zy, jed nak nie ma to związ ku z lu do -
wą tra dy cją Ka szu bów.

Ist nie ją tak że dzie dzi ny lu do we go rę ko dzie ła, w któ rych do strzec moż na po je -
dyn cze ele men ty re li gij ne go kul tu, bądź ta kie, któ re z re li gią w pew nym stop niu by -
ły zwią za ne. W ce ra mi ce lu do wej wy stę po wa ły głów nie przed mio ty co dzien ne go
użyt ku. Z re li gij nym kul tem wią za ło się na to miast wy twa rza nie nie wiel kich krzy -
ży ków i kro piel ni czek in sta lo wa nych przy wej ściu do do mu. Przed sta wia ne by ły
czę sto z wi ze run kiem anio ła i zdo bio ne mo ty wem ser ca z na pi sem „IHS”. Naj star -
sze kro piel nicz ki ma ją pro we nien cję nie lu do wą i wy twa rza ne by ły w wy twór niach
przy klasz tor nych, głów nie w Kar tu zach, po tem za czę li je pro du ko wać garn ca rze lu -
do wi17. In nym prze ja wem ka szub skiej sztu ki jest lu do we ko wal stwo ar ty stycz ne,
w któ rym przed mio ty zwią za ne z kul tem re pre zen tu ją przede wszyst kim róż ne go
ro dza ju krzy że, szcze gól nie na grob ne. Jak po da je Je rzy Ku niew ski, wie le ko wal -
skich krzy ży wień czy ko ścio ły i ka pli ce18. I mi mo że na cmen ta rzach nie za cho wa ło
się sta rych, ku tych krzy ży zbyt wie le, to tra dy cja ich wy ko ny wa nia na Ka szu bach
jest dłu ga19. Rów nież kwia ty z bi bu ły by ły zna czą ce w za kre sie re li gij ne go kul tu,
po nie waż bar dzo czę sto zdo bi ły one do mo we oł ta rzy ki, bę dą ce naj bar dziej ude ko -
ro wa nym miej scem w cha cie, po świę co nym Bo gu. 

Ze sztu ką lu do wą wią żą się rów nież wszel kie go ro dza ju re kwi zy ty ob rzę do we.
W okre sach świą tecz nych np. w Bo że Na ro dze nie, nie bra ko wa ło drew nia nych do -
dat ków, w któ re za opa trze ni by li prze bie rań cy od wie dza ją cy wiej skie cha ty, zwa ni
Gwiż dża mi lub Gwiazd ka mi. Z ko lei naj waż niej szym re kwi zy tem gru py ko lęd ni czej,
zwa nej „Trzej Kró lo wie”, jest gwiaz da, któ ra sym bo li zu je gwiaz dę wio dą cą mę dr -
ców do Be tle jem20. Ko lęd ni cy od wie dza li do my za zwy czaj w pierw szych dniach
No we go Ro ku, na to miast w zu peł nie in nym cza sie, pod ko niec la ta, lud ka szub ski
spo ty kał się na do rocz nym świę cie do żyn ko wym, dzię ku jąc Bo gu za ukoń cze nie
żniw i prac po lo wych. Na tę oka zję szy ko wa li do żyn ko we wień ce oraz wią zan ki
zbo żo we. Wień ce mia ły kształt ko ła, po któ re go ob wo dzie ukła da ło się zbo że, zio -
ła, mak, jabł ka i zie lo ne wit ki, sym bo li zu ją ce cią głość we ge ta cyj ną. Uro czy sto ści
do żyn ko we (…), z za ba wą dla służ by i ro bot ni ków pra cu ją cych przy żni wach, or ga -
ni zo wa li daw niej wła ści cie le ma jąt ków i „gbu rzy” ka szub scy. (…) Za koń cze nie żniw
u za moż niej szych go spo da rzy łą czy ło się daw niej z wią za niem ostat nie go sno pa, zwa -
ne go „bęk sem”, „bę kar tem” lub „bi bą”21. Wie niec ten świę co ny był pod czas Wnie -
bo wstą pie nia Ma ryi Pan ny, to jest 15 sierp nia, po tem znaj do wa no dla nie go od po wied -
nie miej sce do za wie sze nia w do mu. Nie za moż ni chło pi ple tli ma ły wie niec al bo
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17 A. Kwa śniew ska, Ce ra mi ka lu do wa, [w:] idem, s. 184.
18 J. Ku niew ski, Przed mio ty zwią za ne z kul tem, [w:] ibi dem, s. 218.
19 Ibi dem.
20 K. Sza ła śna, Re kwi zy ty ob rzę do we, [w:] ibi dem, s. 7.
21 Ibi dem, s. 79–80.
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bu kie cik z ostat nich zżę tych na po lu kło sów. Na to miast na okta wę Bo że go Cia ła
przy no si ło się do po świę ce nia ma łe wian ki ple cio ne z won nych ziół. 

Zu peł nie in nym, mo że bar dziej świec kim ob rzę dem, jed nak po ja wia ją cym się
w ko ściel nych ła wach, jest zwy czaj za ży wa nia ta ba ki. Ka szu bi wy twa rza li sa mi
ta ba kę oraz zaj mo wa li się ro gar stwem, a wcią ga nie do no sa te go brą zo we go prosz -
ku trak to wa ne by ło nie gdyś ja ko do bry ton, tym bar dziej, je śli czę sto wa ło się nim
go ści. Za ży wa no go na róż ne oka zje: przed spa niem, po wy spa niu, przed pra cą, po
pra cy a na wet w ko ście le22. Księ ża pod czas na bo żeń stwa pro sto z am bo ny roz po czy -
na li ry tu ał wcią ga nia ta ba ki do no sa, po czym ta ba kie rę prze ka zy wa li ko lej nym męż -
czy znom. Du chow ny kon ty nu ował mszę do pie ro gdy ta ba kę za żył ostat ni wier ny. 

Sztu ka lu do wa jest ogrom nym bo gac twem każ dej kul tu ry. Świad czy o po czu ciu
toż sa mo ści twór cy, jak i od bior cy je go dzie ła. Od zwier cie dla poj mo wa nie świa ta
pły ną ce pro sto w ser ca, nie ska żo ne na rzu co ną wi zją rze czy wi sto ści. Wła dy sław Sko -
czy las za uwa żył, że jest ona bar dzo war to ścio wa nie tyl ko dla te go, że jest cie ka wa,
dziw na i in te re su ją ca, ale dla te go, że tkwią w niej nie jed no krot nie te sa me wa lo ry ar -
ty stycz ne, któ re po dzi wia my w dzie łach wiel kich mi strzów23. 

Na prze strze ni lat twór czość lu do wa prze cho dzi pew ne prze obra że nia. Aby mo -
gła prze trwać, nie unik nio ne jest do sto so wy wa nie jej do pa nu ją cych wa run ków da -
ne go cza su. Nie dzi wi za tem fakt two rze nia no wych, pa miąt kar skich re kwi zy tów ka -
szub skich, opar tych na lu do wej tra dy cji, do sto so wy wa nych do po trzeb współ cze sne -
go tu ry sty. Nie na le ży jed nak zbyt nio od tej tra dy cji od cho dzić, a współ cze sny twór -
ca lu do wy nie mo że two rzyć w ode rwa niu od prze szło ści Ka szu bów. Ci, któ rzy o tym
pa mię ta ją, win ni od róż niać dzie ła sztu ki lu do wej od jej współ cze snych in no wa cji.
Waż ne, aby po dej mu ją cy się dzia łal no ści zwią za nej ze sztu ką lu do wą oca li li ją przed
nie bez pie czeń stwem utra ty toż sa mo ści, zej ścia na dro gę ama tor stwa czy ta nie go pa -
miąt kar stwa. Sztu ka lu do wa jest bo wiem dro go cen ną per łą w skarb cu na ro do wej kul -
tu ry i war to ją nie tyl ko po dzi wiać, ale też do brze po znać i umie jęt nie chro nić, aby
mo gła na dal wzra stać w przy ja znym kli ma cie i ubo ga cać tych, któ rzy przyj dą po nas24.
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22 J. Za jąc i E. Zie mer mann, Ta ba ka na Ka szu bach i Ko cie wiu, Stu dio Spar tan, Gdy nia 2006, s. 70.
23 Cyt. za A. Jac kow ski, Ob ra zy lu do we.., idem, s. 5-6.
24 W. Szkul mow ska, Sło wo wstęp ne, [w:] Sztu ka lu do wa Ka szu bów…, idem, s. 9.
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KA SZUBSZ CZY ZNA 
JA KO JĘ ZYK RE LI GII 

– OPI NIE MŁO DZIE ŻY

Da nu ta Sta nu le wicz
Uni wer sy tet Gdań ski

1. WSTĘP

C e lem tej pra cy, jak wska zu je jej ty tuł, jest przed sta wie nie opi nii mło dzie ży na te -
mat funk cjo no wa nia ka szubsz czy zny ja ko ję zy ka re li gii. Opi nie te zo sta ły po zy -

ska ne w ba da niu an kie to wym, prze pro wa dzo nym w I Li ceum Ogól no kształ cą cym im.
Kró la Ja na III So bie skie go w Wej he ro wie we wrze śniu 2010 ro ku i czerw cu 2011 ro -
ku. An kie ta, któ ra mia ła na ce lu zba da nie po staw mło dzie ży wo bec ję zy ka i kul tu ry
ka szub skiej, skła da ła się z 40 punk tów. Po ni żej omó wio ne zo sta ną od po wie dzi udzie -
lo ne wy łącz nie na py ta nia zwią za ne z in te re su ją cym nas za gad nie niem. Od po wie dzi
na wy bra ne py ta nia an kie ty zo sta ły już przed sta wio ne w kil ku in nych pra cach1.

W wstę pie na le ży przy po mnieć, że ka szubsz czy zna re li gij na jest naj star szą udo -
ku men to wa ną od mia ną te go ję zy ka, o czym nie jed no krot nie pi sa li licz ni ba da cze, do
któ rych na le żą m.in. Han na Po po wska -Ta bor ska2, Adam Ry szard Si ko ra3 i Je rzy

1 O. Alek san drow ska i D. Sta nu le wicz, Po sta wy mło dzie ży wo bec ję zy ka i kul tu ry ka szub skiej (ba -
da nia pi lo ta żo we), [w:] W kie run ku Eu ro py re gio nów. Ana li za so cjo lo gicz na, red. J. Erenc i A. Szop ny,
Wej he ro wo 2011, s. 302–341; D. Sta nu le wicz, The use of the Ka shu bian lan gu age from the per spec ti ve
of young pe ople aged 16–19: Set tings and par ti ci pants, [w:] Neue lin gu isti sche Per spek ti ven: Fe st schrift
für Abra ham P. ten Ca te, red. W. Kürsch ner, R. Rapp, J. Strässler, M. Vlie gen i H. We ber, Frank furt am
Ma in 2011, s. 191–203; D. Sta nu le wicz, Za jin te re so wa nié młodzëznë kaszëbsczi ma me dia ma (pi lo ta żowé
badéro wa nia) / Za in te re so wa nie mło dzie ży ka szub ski mi me dia mi (ba da nia pi lo ta żo we), „Biu le tin Radzëznë
Kaszëbsczégò Jãzëka / Biu le tyn Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go” 2011, s. 154–168, 292–305; D. Sta nu le -
wicz, Jak dwu ję zycz na mło dzież oce nia swo ją zna jo mość ka szubsz czy zny i jej uży cie (ba da nia wstęp ne),
re fe rat, Ogól no pol ska Kon fe ren cja „Ję zy ko wy, li te rac ki oraz kul tu ro wy ob raz Po mo rza daw niej i dziś”,
Gdańsk 2011; D. Sta nu le wicz, Czy mło dzież li ce al na chce się uczyć ję zy ka ka szub skie go? Ba da nia pi lo -
ta żo we, re fe rat, kon fe ren cja „Edu ka cja ka szub ska. Tra dy cje, ak tu al ność, per spek ty wy”, Słupsk 2012.

2 H. Po po wska -Ta bor ska, Za byt ki pi śmien nic twa ka szub skie go, [w:] Ka szubsz czy zna / Kaszëbi zna,
red. E. Bre za, Opo le 2001, s. 71–80; H. Po po wska -Ta bor ska, Du chow ne pie snie D. Mar ci na Lu the ra,
[w:] Ję zyk ka szub ski: Po rad nik en cy klo pe dycz ny, red. J. Tre der, Gdańsk 2006, s. 51–52.

3 A. R. Si ko ra, Tek sty bi blij ne w naj star szych za byt kach pi śmien nic twa ka szub skie go (XVI–XVIII w.),
Po znań 2009; zob. tak że A. R. Si ko ra, Ver ba Sa cra. Naj star sze ka szub skie tek sty bi blij ne 1586–1850, Rzym
– Wej he ro wo 2005, http://www. ver ba sa cra. pl/ar chi wum/_ka szu by wej_2005. htm, do stęp: 2.08.2012.
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Tre der4. W ro ku 1586 uka za ły się dru kiem w Gdań sku Du chow ne pie snie D. Mar ci -
na Lu the ra w tłu ma cze niu Szy mo na Kro fe ja (Du chow ne Pie snie D. Mar ci na Lu the -
ra ÿ ÿnßich na bo znich mę zow Znie miec kie go w Sla wię sky ię zik wi lo zo ne Przes Szy -
ma na Kro fea, slu ge slo wa Bo ze go W By to wie). Jest to naj star szy zna ny za by tek ję -
zy ka ka szub skie go. W ro ku 1643 wy da no Ma ły ka te chizm Mar ci na Lu tra w prze kła -
dzie Mi cha ła Pon ta nu sa (Ma ły Ca te chism D Mar ciná Lu therá Nie miec ko Wándal ski
abo Sło wię ski to jestá z Nie miec kie go ję zyká w Sło wię ski wystáwion y ná jaw nosc wy -
dan z Przy dat kiem Siedm Psálmow Po kut nych krolá Da wi da y inßych po trzeb nych
rze czi: oso bli wie Hi sto riy Pas siy násze go Páná Je zvsa we dlug Ewánge listá Mat -
thævßá y nie kto rych Piesn du chow nych). Trze ba też tu wspo mnieć o za cho wa nych
w rę ko pi sach tzw. Pe ry ko pach smoł dziń skich z lat 1691–1701, uwa ża nych za pierw -
sze sys te ma tycz ne tłu ma cze nie Bi blii na ję zyk ka szub ski. Za ist nie nie tych tek stów
re li gij nych świad czy o uży wa niu przez pro te stan tów ka szubsz czy zny do ce lów li -
tur gicz nych (cho ciaż na le ży tu od no to wać do mi na cję ję zy ka nie miec kie go5). 

W la tach 90-ych XX wie ku wy wią za ła się dys ku sja na te mat ka szubsz czy zny ja -
ko ję zy ka li tur gii w ko ście le ka to lic kim, za po cząt ko wa na ar ty ku łem Ja na Ście siń -
skie go6 za miesz czo nym w „Piel grzy mie” w 1993 ro ku. W dys ku sji tej uczest ni czył
m.in. Edward Bre za, któ ry stwier dził, że „Ka szu bom [...], jak i in nym na ro dom i gru -
pom et nicz nym, przy słu gu je bo skie i na tu ral ne pra wo czcze nia Bo ga w ję zy ku odzie -
dzi czo nym od przod ków, pra gną też ten ję zyk roz wi jać, a przez obec ność w Ko ście -
le no bi li to wać; ocze ku ją tak że od Ko ścio ła, że ich mo wę uświę ci”7.

Obec nie ka szubsz czy zna by wa uży wa na pod czas mszy w nie któ rych ko ścio łach
re gio nu8. Wier ni i księ ża ma ją do dys po zy cji wie le współ cze śnie wy da nych tek stów
re li gij nych9, wśród któ rych wy mie nić na le ży przede wszyst kim tek sty bi blij ne – z ko -
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4 J. Tre der, Ka szubsz czy zna daw nych prze kła dów bi blij nych, [w:] Sym bo lae sla vi sti ca le. De dy ko -
wa ne Pa ni Pro fe sor Han nie Po po wskiej -Ta bor skiej, red. E. Rze tel ska -Fe lesz ko, War sza wa 1996,
s. 309–315, prze druk w: J. Tre der, Hi sto ria ka szubsz czy zny li te rac kiej. Stu dia, Gdańsk 2005, s. 60–70; 
J. Tre der, Ko men tarz hi sto rycz no -fi lo lo gicz ny, [w:] A. R. Si ko ra, Ver ba Sa cra. Naj star sze ka szub skie tek -
sty …, s. 6–10.

5 J. Tre der, Ko men tarz hi sto rycz no -fi lo lo gicz ny.
6 J. Ście siń ski, Ka szub ski w li tur gii?, „Piel grzym” 1993, nr 16, s. 5.
7 E. Bre za, Czy ka szubsz czy zna mo że być ję zy kiem li tur gii ka to lic kiej?, „Po me ra nia” 1993, nr 12,

s. 30.
8 Zob. m.in. Dusz pa ster stwo Ka szu bów, http://www. die ce zja. gda. pl/mo du les. php? na me=Con -

tent&pa=show pa ge&pid=230, do stęp: 27.07.2012. Do nie daw na „Po me ra nia” w dzia le In for ma tor re gio -
nal ny za miesz cza ła ru bry kę Sta łe ka szub skie msze świę te. Przy kła do wo, w nu me rze 4 z 2006 ro ku (s. 67)
do li czyć się moż na 39 pa ra fii, w któ rych od pra wia no msze w ję zy ku ka szub skim (z czę sto tli wo ścią od
raz w mie sią cu do czte ry lub trzy ra zy w ro ku).

9 Ba da niem współ cze snych tek stów re li gij nych zaj mu ją się m.in. Edward Bre za, Ma rek Cy bul ski,
Ka zi mierz Sro ka i Je rzy Tre der. Zob. m.in. E. Bre za, Ewan ge lie po ka szub sku, „Po me ra nia” 1993, nr 2,
s. 30–34; E. Bre za, Ję zyk prze kła du Ewan ge lii na ka szub ski ks. Fran cisz ka Gru czy, „Stu dia z Fi lo lo gii
Pol skiej i Sło wiań skiej” 1995, nr 32, s. 301–324; E. Bre za, Bi blia po ka szub sku, [w:] Ję zyk ka szub ski:
Po rad nik en cy klo pe dycz ny, red. J. Tre der, Gdańsk 2006, s. 27–28; M. Cy bul ski, Sa mo gło sko we al ter na -
cje mor fo no lo gicz ne w ka szub skich tłu ma cze niach Pi sma Świę te go, [w:] De Lin gua et Lit te ris: Stu dia in
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ściel nym im pri ma tur – w prze kła dzie Fran cisz ka Gru czy10, Eu ge niu sza Go łąb ka11

i Ada ma Ry szar da Si ko ry12. Uka za ły się ta kie pu bli ka cje jak lek cjo narz13, zbiór pie -
śni ko ściel nych14 i księ ga psal mów15, a tak że in ne tek sty re li gij ne. Po nad to, tek sty
bi blij ne są czy ta ne i ko men to wa ne w ję zy ku ka szub skim w co ty go dnio wym pro gra -
mie Kaszëbskô Ewa nielëjô w Two jej Te le wi zji Mor skiej (TTM)16. Na le ży tu rów -
nież od no to wać pro jekt Ver ba Sa cra, któ re go edy cje od by wa ją się w Wej he ro wie
od 2004 ro ku. Pod czas tych spo tkań, ka szub skie tek sty bi blij ne od czy ty wa ne są przez
ak tor kę Da nu tę Sten kę17. Jak za uwa ża Ja dwi ga Zie niu ko wa, dzia ła nia ta kie jak pu -
bli ka cja prze kła dów tek stów bi blij nych oraz uży wa nie ka szubsz czy zny w ce lach li -
tur gicz nych przy czy nia ją się do wzro stu pre sti żu te go ję zy ka18.

Oczy wi ście na le ży tu za zna czyć, że w tym krót kim wstę pie nie zo sta ły wy mie -
nio ne wszyst kie pu bli ka cje i in ne ini cja ty wy zwią za ne z uży ciem ka szubsz czy zny
w sfe rze re li gij nej.

2. RE SPON DEN CI

Jak już wy żej wspo mnia no, uczest ni ka mi ba da nia an kie to we go by li ucznio wie I Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go w Wej he ro wie, w wie ku 16–19, miesz ka ją cy w tym mie ście
oraz oko licz nych mniej szych miej sco wo ściach. Trzy py ta nia do ty czy ły zna jo mo ści 
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Ho no rem Ca si mi ri An dre ae Sro ka, red. D. Sta nu le wicz, R. Ka lisz, W. Kürsch ner i C. Klaus, Gdańsk 2005,
s. 429–437; K. A. Sro ka, Śla da mi ka szub skich tłu ma czeń Bi blii, [w:] Na zwy i dia lek ty Po mo rza daw niej
i dziś, red. J. Tre der, Gdańsk 1995, s. 101–127; K. A. Sro ka, The Re na is san ce of Ka shu bian and Bi ble
Trans la tion, [w:] Ko gni ti ve Aspek te der Spra che: Ak ten des 30. Lin gu isti schen Kol lo qu iums, Gdańsk 1995,
red. K. A. Sro ka, Tübin gen 1996, s. 233–242; J. Tre der, Tłu ma cze nia Bi blii na ję zyk ka szub ski, [w:] Bi -
blia w kul tu rze. Ma te ria ły se sji zor ga ni zo wa nej przez Ka te drę Fi lo lo gii Pol skiej WSP w Słup sku i Wyż -
sze Se mi na rium Du chow ne w Ko sza li nie, red. S. Rzep czyń ski, Słupsk 1996, s. 273–293, prze druk w: 
J. Tre der, Hi sto ria ka szubsz czy zny li te rac kiej. Stu dia, Gdańsk 2005, s. 266–286; J. Tre der, Trans la cja na
ka szub ski z gre ki (na pod sta wie Ewan ge lii św. Mar ka), [w:] Ję zyk re li gij ny daw niej i dziś. Ma te ria ły
z kon fe ren cji. Gnie zno 15–17 IV 2002, red. S. Mi ko łaj czyk i T. Wę cław ski, Po znań 2004, s. 370–378, prze -
druk w: J. Tre der, Hi sto ria ka szubsz czy zny li te rac kiej. Stu dia, Gdańsk 2005, s. 287–299; J. Tre der, Fra -
ze olo gia w ka szub skich trans la cjach Ewan ge lii, [w:] De Lin gua et Lit te ris: Stu dia in Ho no rem Ca si mi -
ri An dre ae Sro ka, red. D. Sta nu le wicz, R. Ka lisz, W. Kürsch ner i C. Klaus, Gdańsk 2005, s. 483–488; 
J. Tre der, Prze kład ka szub ski Ewan ge lii O. A. R. Si ko ry OFM, [w:] Ewa nie lie na kaszëbsczi toł ma czoné,
przekł. A. R. Si ko ra, Gdańsk 2010, s. 299–321.

10 Kaszëbskô Biblëjô: No wi Te sta ment – IV Ewan jel je, przekł. F. Gru cza, Po znań 1992. 
11 Swięté Pi smio na Nowégo Te sta meń tu, E. Gó łąbk, Gdańsk–Pel plin 1993.
12 Ewa nie lie na kaszëbsczi toł ma czoné, przekł. A. R. Si ko ra, Gdańsk 2010.
13 To je słowò Bòżé, przekł. E. Go łą bek, Gdańsk 2007.
14 E. Prycz kow ski, Dlô Was Pa nie. Ko scel ny spiéwnik, Gdańsk 2006. 
15 Knéga Psal mów, przekł. E. Go łą bek, Gdańsk 1999.
16 Kaszëbskô Ewa nielëjô, Two ja Te le wi zja Mor ska, http://www. te le wi zjattm. pl/pro gra my/48/ka -

szub ska -ewan ge lia. html. 
17 Ver ba Sa cra, www. ver ba sa cra. pl.
18 J. Zie niu ko wa, Ewo lu cja po glą dów na sta tus ka szubsz czy zny, [w:] Naj now sze dzie je ję zy ków sło -

wiań skich. Ka szubsz czy zna / Kaszëbi zna, red. E. Bre za, Opo le 2001, s. 67.
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ję zy ka ka szub skie go19 wśród uczest ni ków an kie ty i ich ro dzin: czy re spon den ci mó -
wią po ka szub sku, czy u nich w do mu mó wi się w tym ję zy ku i czy w prze szło ści w ro -
dzi nie uży wa no ję zy ka ka szub skie go (ostat nie z tych py tań skie ro wa ne by ło do osób
nie mó wią cych po ka szub sku). Od po wie dzi na te trzy py ta nia umoż li wi ły wy róż nie nie
czte rech grup re spon den tów, któ re przed sta wio ne są w ta be li 1. An kie tę wy peł ni ło 264
uczniów. W ba da niu uwzględ nio no po 40 lo so wo wy bra nych osób, re pre zen tu ją cych
wy róż nio ne czte ry gru py. We wszyst kich gru pach zna la zło się wię cej re spon den tów
płci żeń skiej – róż ni ce te z grub sza od zwier cie dla ją dys pro por cje mię dzy licz bą dziew -
cząt a licz bą chłop ców w li ce ach ogól no kształ cą cych (zob. ta be la 2)20. 

Na le ży też od no to wać, że re spon den ci z gru py I na ogół nie oce nia ją swo jej zna -
jo mo ści ję zy ka ka szub skie go wy so ko, wy sta wia jąc so bie śred nią oce nę do sta tecz ną21.
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19 Zna jo mość ję zy ka ka szub skie go ba da li pod ko niec XX i na po cząt ku XXI wie ku m.in. M. La to -
szek, Por tret zbio ro wy Ka szu bów – przy czy nek do te ma tu, „Po me ra nia” 1992, nr 11, s. 2–4; B. Sy nak,
The Ka shu bes’ eth nic iden ti ty: Con ti nu ity and chan ge, [w:] The Eth nic Iden ti ties of Eu ro pe an Mi no ri -
ties: The ory and Ca se Stu dies, red. B. Sy nak, Gdańsk 1995, s. 155–166; J. Mor daw ski, Sta ty sty ka lud -
no ści ka szub skiej. Ka szu bi u pro gu XXI wie ku, Gdańsk 2005; M. Po ręb ska, Das Ka schu bi sche: Sprach -
tod oder Re vi ta li sie rung? Em pi ri sche Stu dien zur eth no lin gu isti schen Vi ta lität einer Sprach min der he it in
Po len, München 2006; M. Ma zu rek, Ję zyk ka szub ski w ko mu ni ko wa niu się i opi niach Ka szu bów (świa -
dec twa ba dań so cjo lo gicz nych), [w:] Li te ra tu ra ka szub ska w na uce – edu ka cji – ży ciu pu blicz nym, red.
Z. Zie lon ka, Gdańsk 2007, s. 87–101.

20 Ci sa mi re spon den ci zo sta li uwzględ nie ni w ba da niu za in te re so wa nia mło dzie ży ka szub ski mi me -
dia mi (zob. D. Sta nu le wicz, Za jin te re so wa nié młodzëznë…), a tak że w ba da niu opi nii mło dzie ży na te -
mat na ucza nia ję zy ka ka szub skie go w szko le (D. Sta nu le wicz, Czy mło dzież li ce al na chce się uczyć ję -
zy ka…).

21 D. Sta nu le wicz, Jak dwu ję zycz na mło dzież oce nia swo ją zna jo mość ka szubsz czy zny…

Ta be la 1
Po dział re spon den tów na czte ry gru py

Py ta nie Gru pa I Gru pa II Gru pa III Gru pa IV

Czy re spon dent zna 
ję zyk ka szub ski? tak nie nie nie

Czy w do mu re spon den ta
uży wa się ję zy ka 
ka szub skie go?

tak
(lub nie) tak nie nie

Czy kie dyś w ro dzi nie 
re spon den ta uży wa no 
ję zy ka ka szub skie go?

tak
(lub nie) tak tak 

nie
(lub nie 

wia do mo)
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3. PY TA NIA DO TY CZĄ CE KA SZUBSZ CZY ZNY 
JA KO JĘ ZY KA RE LI GII

Wśród py tań an kie ty pięć do ty czy ło ka szubsz czy zny ja ko ję zy ka re li gii22. Jed no
z nich, ma ją ce na ce lu zba da nie, jak czę sto re spon den ci uży wa ją ka szubsz czy zny
w ko ście le, skie ro wa ne by ło wy łącz nie do osób mó wią cych po ka szub sku. Po zo sta -
łe czte ry py ta nia prze zna czo ne zo sta ły dla wszyst kich re spon den tów, któ rzy mie li
za za da nie okre ślić, jak czę sto sły chać ka szubsz czy znę w ich miej sco wo ściach w ko -
ście le, a tak że po dać swo ją opi nię, czy ka szubsz czy zny moż na efek tyw nie uży wać
ja ko ję zy ka li tur gii i ję zy ka ce re mo nii (ta kich jak chrzest dziec ka, chrzest, stat ku, ślub
itp.), oraz okre ślić, czy in te re su je ich czy ta nie Bi blii przez Da nu tę Sten kę w ra mach
pro jek tu Ver ba Sa cra.

Przy pierw szych dwóch py ta niach uczest ni cy ba da nia mie li do wy bo ru czte ry
moż li wo ści od po wie dzi: czę sto, cza sa mi, rzad ko i ni gdy. Moż na mieć tu taj pew ne
wąt pli wo ści, po nie waż przy słów ki czę sto, cza sa mi i rzad ko mo gą być róż nie in ter -
pre to wa ne przez re spon den tów – co dla jed nej oso by wy da je się mieć miej sce czę -
sto, in na oso ba mo że oce nić tyl ko ja ko cza sa mi. Przy jąć na le ży za tem, że ba da ne są
su biek tyw ne od czu cia do ty czą ce oce ny czę sto tli wo ści uży cia oraz sto so wa nia przez
re spon den tów ka szubsz czy zny w da nej sy tu acji. Na le ży tak że tu taj za zna czyć, że
z pew no ścią naj bar dziej mia ro daj ną od po wie dzią – ze wzglę du na swo ją jed no znacz -
ność – jest ni gdy. 

Je że li cho dzi o py ta nie zwią za ne z efek tyw no ścią ka szubsz czy zny ja ko ję zy ka
ce re mo nii, chrzest stat ku jest ce re mo nią świec ką, ślub mo że rów nież być tyl ko cy -
wil ny, jed nak wy mie nio ne w py ta niu ce re mo nie ma ją ce chy wspól ne, nie za leż nie
od ich ko ściel ne go lub świec kie go cha rak te ru. Z ję zy ko we go punk tu wi dze nia, pod -
czas ta kich ce re mo nii wy ko rzy sty wa na jest per for ma tyw na funk cja mo wy, czy li
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22 Py ta nia w for mie ory gi nal nej za miesz czo ne są w anek sie.

Ta be la 2
Re spon den ci – we dług płci

Płeć Gru pa I Gru pa II Gru pa III Gru pa IV S

Ko bie ty 27 33 28 30 118

Męż czyź ni 13 7 12 10 42

S 40 40 40 40 160
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funk cja „kon tro li rze czy wi sto ści” – po przez wy po wia da nie okre ślo nych tek stów
w ści śle okre ślo nych sy tu acjach do ko nu je się zmia na re aliów. Funk cję tę wy od ręb -
nił John Lang shaw Au stin, twier dząc, że do pa try wać jej się na le ży w wy po wie dze -
niu Tak pod czas ślu bu czy też w zda niu: Na da ję te mu stat ko wi imię „Kró lo wa Elż -
bie ta” wy po wie dzia ne mu w chwi li, gdy bu tel ka szam pa na roz bi ja się o dziób stat -
ku. Wy po wie dzi ta kie są „po pro stu ro bie niem cze goś”23. Jak za uwa ża Eu ge niusz
Gro dziń ski, sło wa mo gą „bez po śred nio two rzyć no wą rze czy wi stość w sfe rze du -
cho wej […], a przede wszyst kim w sfe rze sto sun ków praw nych”24.

4. WY NI KI AN KIE TY 
– OD PO WIE DZI NA PY TA NIA ZWIĄ ZA NE Z RE LI GIĄ

Zaj mij my się te raz ana li zą od po wie dzi uczniów udzie lo nych na przed sta wio ne w po -
wyż szym punk cie py ta nia.

Jak wy ni ka z od po wie dzi uzy ska nych od uczniów z gru py I na py ta nie: Jak czę -
sto uży wasz ka szubsz czy zny w ko ście le, pod czas mszy?, msze świę te od pra wia ne w ję -
zy ku ka szub skim nie cie szą się wśród mło dzie ży po pu lar no ścią – 67,5% re spon den -
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23 J. L. Au stin, Jak dzia łać sło wa mi, [w:] J. L. Au stin, Mó wie nie i po zna wa nie, przekł. B. Chwe deń -
czuk, War sza wa 1993, s. 554–555, prwdr. J. L. Au stin, How to Do Things with Words, Oxford 1962. Zob.
tak że m.in. D. Cry stal, The Cam brid ge En cyc lo pe dia of Lan gu age, Cam brid ge 1987, s. 12.

24 E. Gro dziń ski, Wy po wie dzi per for ma tyw ne. Z ak tu al nych za gad nień fi lo zo fii ję zy ka, Wro cław–
–War sza wa–Kra ków–Gdańsk, s. 13.

Ta be la 3
Roz kład od po wie dzi na py ta nie: 

Jak czę sto uży wasz ka szubsz czy zny w ko ście le, pod czas mszy? 
(re spon den ci – tyl ko gru pa I)

Od po wiedź do wy bo ru Licz ba re spon den tów %

Czę sto 0 0

Cza sa mi 2 5

Rzad ko 9 22,5

Ni gdy 27 67,5

Brak od po wie dzi 2 5

S 40 100
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tów z gru py I naj wy raź niej nie bie rze w nich udzia łu, a 22,5% to ro bi rzad ko, a tyl -
ko 5% – cza sa mi (zob. ta be la 3). Od po wie dzi na to py ta nie mo gą po śred nio świad -
czyć też o tym, że w da nej miej sco wo ści (przy po mnieć tu na le ży o tym, że re spon -
den ci miesz ka ją nie tyl ko w Wej he ro wie, tak że w Re dzie i oko licz nych in nych miej -
sco wo ściach) msze nie są ce le bro wa ne w ję zy ku ka szub skim. Rów nież mo że się
zda rzyć, że re spon den ci w ogó le nie uczęsz cza ją do ko ścio ła – ani na msze w ję zy -
ku pol skim ani w ka szub skim – an kie ta te go aspek tu, czy li re li gij no ści mło dzie ży,
nie ba da ła. 

W od po wie dzi na na stęp ne py ta nie, skie ro wa ne do wszyst kich grup, re spon den -
ci okre śla li, jak czę sto moż na usły szeć ję zyk ka szub ski w ko ście le w ich miej scach
za miesz ka nia. Oka zu je się, że nie ca łe 4% re spon den tów ze wszyst kich czte rech grup
za uwa ża, że ka szubsz czy znę czę sto sły chać w ko ście le w ich miej sco wo ściach, pra -
wie 22% są dzi, że cza sa mi, a 40% – że rzad ko. 52% re spon den tów stwier dzi ło, że
w ich miej sco wo ściach w ko ście le ka szub skie go nie sły chać. Od po wie dzi na to py -
ta nie, z uwzględ nie niem po dzia łu na gru py, przed sta wio ne są w ta be li 4. 

Je że li za ło ży my, że po da ne w py ta niu moż li wo ści do wy bo ru – czę sto, cza sa mi,
rzad ko i ni gdy – są rów no roz ło żo ne na ska li czę sto tli wo ści (tzn. od le gło ści mię dzy
ni mi są rów ne) i przy pi sze my im war to ści licz bo we na stę pu ją co: czę sto – 3, cza sami
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Ta be la 4
Roz kład od po wie dzi na py ta nie: 

Jak czę sto sły chać ka szubsz czy znę w ko ście le w Two jej miej sco wo ści?

Od po wiedź 
do wy bo ru Gru pa I Gru pa II Gru pa III Gru pa IV S

Czę sto
2 2 2

0
6

5% 5% 5% 3,75%

Cza sa mi
7 11 13 4 35

17,5% 27,5% 32,5% 10% 21,875%

Rzad ko
16 19 13 16 64

40% 47,5% 32,5% 40% 40%

Ni gdy
15 8 10 19 52

37,5% 20% 25% 47,5% 32,5%

Brak od po wie dzi 0 0
2 1 3

5% 2,5% 1,875%

S
40 40 40 40 160

100% 100% 100% 100% 100%
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– 2, rzad ko – 1, ni gdy – 0, uzy ska ne war to ści śred nie po zwo lą na spo rzą dze nie li sty
ran kin go wej (zob. ta be la 5). Jak po ka zu ją śred nie war to ści, naj czę ściej sły szą ka -
szubsz czy znę w ko ście le re spon den ci z grup II i III, naj rza dziej – jak się moż na spo -
dzie wać – ucznio wie z gru py IV. Po dob nie jak w przy pad ku po przed nie go py ta nia,
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Od po wiedź 
do wy bo ru

Od po wie dzi na py ta nie: Jak
czę sto uży wasz ka szubsz czy zny

w ko ście le, pod czas mszy?

Od po wie dzi na py ta nie: Jak
czę sto sły chać ka szubsz czy znę

w ko ście le w Two jej 
miej sco wo ści?

Czę sto 0
2

5%

Cza sa mi
2 7

5% 17,5%

Rzad ko
9 16

22,5% 40%

Ni gdy
27 15

67,5% 37,5%

Fe la òdpòwiescë
2

0
5%

S
40 40

100% 100%

Ta be la 5
Li sta ran kin go wa uło żo na na pod sta wie od po wie dzi na py ta nie: 

Jak czę sto sły chać ka szubsz czy znę w Two jej miej sco wo ści w ko ście le?

Po zy cja w ran kin gu Gru pa Śred nia czę sto tli wość

1 II 1,2368

2 III 1,1583

3 I 0,9000

4 IV 0,6154

Ta be la 6
Ze sta wie nie od po wie dzi udzie lo nych przez re spon den tów z gru py I

na py ta nia: Jak czę sto uży wasz ka szubsz czy zny w ko ście le, pod czas mszy? 
i Jak czę sto sły chać ka szubsz czy znę w ko ście le w Two jej miej sco wo ści?
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od po wie dzi po śred nio mo gą wska zy wać na nie od pra wia nie mszy w ję zy ku ka szub skim
w miej scu za miesz ka nia re spon den ta. Naj praw do po dob niej tak się zło ży ło, że w miej -
sco wo ściach, gdzie miesz ka ją ucznio wie re pre zen tu ją cy gru pę I, jest mniej pa ra fii,
w któ rych pod czas mszy uży wa się te go ję zy ka. 

Po nad to, je że li ze sta wi my ze so bą od po wie dzi udzie lo ne przez re spon den tów
z gru py I na dwa pierw sze py ta nia, za uwa ży my, że znacz nie czę ściej moż na usły -
szeć ka szubsz czy znę w ko ście le niż re spon den ci uczęsz cza ją na msze od pra wia ne
w tym ję zy ku (zob. ta be la 6), co zno wu mo że świad czyć o ich re la tyw nie ma łej po -
pu lar no ści (al bo o tym, że nie wszy scy re spon den ci cho dzą do ko ścio ła).

Na stęp ne py ta nie do ty czy ło opi nii mło dzie ży na te mat ka szub szy zny ja ko ję zy -
ka li tur gii. Po nad po ło wa ogó łu re spon den tów (51,25%) udzie li ła po zy tyw nej od po -
wie dzi na py ta nie, czy ka szubsz czy zny moż na efek tyw nie uży wać w tym za kre sie
(zob. ta be la 7). Na le ży zwró cić uwa gę na to, że zna jo mość ka szubsz czy zny u re -
spon den ta i w je go ro dzi nie oraz ka szub skie ko rze nie naj wy raź niej ma ją wpływ na
opi nię, czy ka szubsz czy zny moż na uży wać ja ko ję zy ka li tur gii – od po wie dzi tak
udzie li ło 60% re spon den tów z gru py 1, 55% z gru py II, 52,5% z gru py III – w po -
rów na niu z 37,5% z gru py IV. 

Pro por cje od po wie dzi na na stęp ne py ta nie ba da ją ce opi nie mło dzie ży na te mat
ka szubsz czy zny ja ko ję zy ka ce re mo nii, są od wró co ne – tu taj 51,25% ogó łu re spon -
den tów nie są dzi, by ka szub ski do brze funk cjo no wał w tej ro li (zob. ta be la 8). Tak że
od po wie dzi na to py ta nie su ge ru ją po wią za nie zna jo mo ści ję zy ka i po cho dze nia z przy -
chyl ną oce ną ka szubsz czy zny ja ko ję zy ka ce re mo nii – 52,5% re spon den tów z grup I i III,
a tak że 45% z gru py II – w po rów na niu z 32,5% re spon den tów z gru py IV.
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Ta be la 7
Roz kład od po wie dzi na py ta nie: Czy uwa żasz, 

że ka szubsz czy zny moż na efek tyw nie uży wać ja ko ję zy ka li tur gii?

Od po wiedź Gru pa I Gru pa II Gru pa III Gru pa IV S

Tak
24 22 21 15 82

60% 55% 52,5% 37,5% 51,25%

Nie
16 16 18 24 74

40% 40% 45% 60% 46,25%

Brak od po wie dzi 0
2 1 1 4

5 % 2,5% 2,5% 2,5%

S
40 40 40 40 160

100% 100% 100% 100% 100%
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Od po wiedź Gru pa I Gru pa II Gru pa III Gru pa IV S

Tak
21 18 21 13 73

52,5% 45% 52,5% 32,5% 45,625%

Nie
18 20 18 26 82

45% 50% 45% 65% 51,25%

Brak od po wie dzi
1 2 1 1 5

2,5% 5 % 2,5% 2,5% 3,125%

S
40 40 40 40 160

100% 100% 100% 100% 100%

Ta be la 8
Roz kład od po wie dzi na py ta nie: Czy uwa żasz, że ka szubsz czy zny moż na

efek tyw nie uży wać ja ko ję zy ka ce re mo nii, ta kich jak chrzest dziec ka,
chrzest stat ku, ślub itp.?

Od po wiedź Gru pa I Gru pa II Gru pa III Gru pa IV S

Tak
12 11 11 11 45

30% 27,5% 27,5% 27,5% 28,125%

Nie
28 27 29 28 112

70% 67,5% 72,5% 70% 70%

Brak od po wie dzi 0
2

0
1 3

5 % 2,5% 1,875%

S
40 40 40 40 160

100% 100% 100% 100% 100%

Ta be la 9
Roz kład od po wie dzi na py ta nie: Czy in te re su je Cie bie czy ta nie Bi blii 

po ka szub sku z Da nu tą Sten ką (Ver ba Sa cra)?

Ostat nie py ta nie an kie ty zwią za ne z re li gią do ty czy ło pro jek tu Ver ba Sa cra. Oko -
ło 28% ogó łu re spon den tów, nie za leż nie od zna jo mo ści ję zy ka ka szub skie go i ka -
szub skich ko rze ni, za de kla ro wa ło za in te re so wa nie słu cha niem tek stów bi blij nych,
czy ta nych przez Da nu tę Sten kę (zob. ta be la 9). Na rów no mier ny roz kład od po wie -
dzi w gru pach wpływ mo gą mieć ta kie czyn ni ki jak chęć ob co wa nia z kul tu rą wy -
so ką, atrak cyj ność pro jek tu Ver ba Sa cra (zwią za na m.in. z udzia łem zna nej ak tor -
ki), a tak że re li gij ność re spon den tów.
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5. OPI NIE MŁO DZIE ŻY O IN NYCH WY BRA NYCH 
ZA STO SO WA NIACH KA SZUBSZ CZY ZNY 

An kie ta za wie ra ła tak że py ta nia o oce nę efek tyw no ści ka szubsz czy zny ja ko ję zy ka
opi su ją ce go rze czy wi stość, ję zy ka ko mu ni ka cji w sy tu acjach co dzien nych i for mal -
nych, ję zy ka słu żą ce go wy ra ża niu uczuć, ję zy ka my śli, ję zy ka li te ra tu ry pięk nej i li -
te ra tu ry fak tu, ję zy ka kul tu ry po pu lar nej (np. pio se nek), ję zy ka za baw dla dzie ci,
ję zy ka me diów, a tak że ję zy ka wy kła do we go w szko le i na uni wer sy te cie, ję zy ka na -
uki oraz ję zy ka, w któ rym moż na mó wić lub pi sać o ję zy ku ka szub skim lub in nym.
Re spon den ci uwa ża ją ka szubsz czy znę głów nie za ję zyk ko mu ni ka cji w co dzien nych
sy tu acjach (z ro dzi ną i przy ja ciół mi)25, in ne za sto so wa nia ka szubsz czy zny nie zy -
sku ją wie lu po zy tyw nych opi nii. Na przy kład, więk szość re spon den tów ze wszyst -
kich czte rech grup – od 70% do 90% – uwa ża, że ka szub ski nie był by efek tyw ny ja -
ko ję zyk wy kła do wy w szko le i na uczel ni. Po dob nie, 73,75% ogó łu ba da nych mło -
dych lu dzi są dzi, że nie spraw dził by się on ja ko ję zyk na uki. Funk cję me ta lin gwi -
stycz ną (czy li funk cję na rzę dzia, któ re go moż na uży wać do opi su ję zy ka –
ka szub skie go lub in ne go26) ka szubsz czy zny do strze ga wię cej re spon den tów – 70%
z gru py I, 62,5% z gru py II i 65% z gru py III, na to miast z gru py IV tyl ko 37,5% uwa -
ża, że ka szubsz czy zny moż na uży wać do opi su ję zy ka. 

Je że li po rów na my wy ni ki do ty czą ce wy bra nych za sto so wań ka szubsz czy zny
(po mi ja jąc jej uży cie w sy tu acjach pry wat nych – z ro dzi ną i przy ja ciół mi), oka zu je
się, że po zy tyw ne opi nie o ka szub skim ja ko ję zy ku re li gii zbli żo ne są do opi nii na
te mat je go funk cji me ta lin gwi stycz nej. 

6. WNIO SKI 

Przy po mnij my, że – jak po ka zu ją przed sta wio ne wy ni ki an kie ty – po nad po ło wa
(51,25%) ogó łu ba da nych li ce ali stów uwa ża, że ka szubsz czy zna mo że być efek tyw -
nie uży wa na ja ko ję zyk li tur gii. Opi nia ta sko re lo wa na jest ze zna jo mo ścią te go
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25 O. Alek san drow ska i D. Sta nu le wicz, op. cit.; D. Sta nu le wicz, Jak dwu ję zycz na mło dzież oce nia
swo ją zna jo mość ka szubsz czy zny…

26 O tej i in nych funk cjach ję zy ka pi sze m.in. R. Ja kob son, Po ety ka w świe tle ję zy ko znaw stwa, [w:]
R. Ja kob son, W po szu ki wa niu isto ty ję zy ka, t. 2, przekł. K. Po mor ska, War sza wa 1989, s. 82–86 (ty tuł
ory gi na łu: Lin gu istics and po etics, prwdr. [w:] Sty le in Lan gu age, red. T. Se be ok, No wy Jork 1960,
s. 350–377; prwdr. pol ski: „Pa mięt nik Li te rac ki” 1960, nr LI, z. 2, s. 431–473. Oprócz funk cji me ta lin -
gwi stycz nej, Ja kob son wy róż nia in ne funk cje ję zy ka: funk cję po znaw czą (re fe ren cyj ną) („na sta wie nie na
ozna cza nie, orien ta cja na kon tekst”); funk cję emo tyw ną (eks pre syw ną) („bez po śred nie wy ra że nie po sta -
wy mó wią ce go wo bec te go, o czym on mó wi”); funk cję ko na tyw ną („orien ta cja na od bior cę”); funk cję
fa tycz ną („na sta wie nie na kon takt”); funk cję me ta lin gwi stycz ną (mó wie nie „o sa mym ję zy ku”); funk cję
po etyc ką („na sta wie nie na sam ko mu ni kat, sku pie nie się na ko mu ni ka cie dla nie go sa me go”). Te funk -
cje, a tak że in ne, za pro po no wa ne przez ję zy ko znaw ców, zo sta ły uwzględ nio ne w an kie cie (zob. O. Alek -
san drow ska i D. Sta nu le wicz, op. cit., s. 312–322).
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ję zy ka i ka szub ski mi ko rze nia mi. Na to miast za in te re so wa nie pro jek tem Ver ba Sa cra,
za de kla ro wa ne przez nie ca łe 30% re spon den tów, nie za leż nie jest od zna jo mo ści ję -
zy ka i po cho dze nia.

W świe tle przed sta wio nej w wiel kim skró cie na po cząt ku te go ar ty ku łu hi sto rii
ka szub skich tek stów re li gij nych, a tak że współ cze snych fak tów ta kich jak od pra wia -
nie mszy i pu bli ko wa nie tek stów re li gij nych (z ko ściel nym im pri ma tur) w tym ję zy -
ku, dzi wić mo że, dla cze go tyl ko po ło wa ba da nych uwa ża ka szubsz czy znę za ję zyk
na da ją cy się do ce lów li tur gicz nych. Moż li we jest, że mło dzi lu dzie – na wet ci wła -
da ją cy tym ję zy kiem – nic nie wie dzą o dzie jach je go re li gij nej od mia ny. Po nad to,
w kon fron ta cji z fak ta mi z hi sto rii li te rac kie go ję zy ka ka szub skie go, wy ni ki an kie -
ty wska zu ją na za wę że nie funk cji ka szubsz czy zny, na zre du ko wa nie jej do ję zy ka sfe -
ry pry wat nej – przy naj mniej w opi niach ba da nych li ce ali stów. Po strze ga jąc ka szubsz -
czy znę ja ko mo wę, któ ra uży wa na jest tyl ko w do mu w roz mo wach z ro dzi ną i w kon -
tak tach z bli ski mi zna jo my mi, wie lu re spon den tów praw do po dob nie nie wy obra ża
so bie jej in nych za sto so wań, nie tyl ko ja ko ję zy ka re li gii, ale rów nież ję zy ka na uki
i ję zy ka wy kła do we go w szko le, nie wspo mi na jąc już o uży wa niu go w urzę dzie27. 

Po wróć my do kwe stii pre sti żu ję zy ka. Ro ger Bell wy róż nia sie dem kry te riów
słu żą cych do je go okre śle nia. Są to: stan da ry za cja (uzna nie ję zy ka przez wła dze, je -
go ko dy fi ka cja i uży cie w waż nych tek stach), wi tal ność (czy ist nie je spo łecz ność, dla
któ rej da ny ję zyk jest ję zy kiem pierw szym, oj czy stym), cią głość hi sto rycz na (od -
czu cia użyt kow ni ków, czy ję zyk był „od za wsze” uży wa ny przez spo łecz ność), au -
to no mia (czy użyt kow ni cy da ne go et no lek tu uwa ża ją, że jest on sa mo dziel nym ję -
zy kiem czy mo że dia lek tem in ne go ję zy ka), re duk cja (czy da ny et no lekt peł ni wszyst -
kie funk cje, czy tyl ko wy bra ne z nich), mie sza nie ję zy ków (czy użyt kow ni cy uwa -
ża ją da ny et no lekt za „czy sty”, sa mo dziel ny ję zyk, czy też mo że za mie szan kę
ję zy ków) i nor my de fac to (nie pi sa ne nor my po zwa la jąc od róż nić oso by do brze wła -
da ją ce ję zy kiem od osób sła bo nim się po słu gu ją cych)28. Pu bli ko wa nie tek stów bi -
blij nych skla sy fi ko wa ne jest ja ko prze jaw stan da ry za cji ję zy ka, na to miast uży wa nie
ję zy ka w róż nych je go funk cjach zwią za ne jest z kry te rium zwa nym re duk cją. Przy -
wo łu jąc przy to czo ną wcze śniej opi nię Ja dwi gi Zie niu ko wej do ty czą cą związ ku no -
bi li ta cji ję zy ka z pu bli ka cją tek stów bi blij nych i uży wa niem go do ce lów li tur gicz -
nych (ma my tu do czy nie nia z kry te rium stan da ry za cja)29, nie spo sób nie za uwa żyć,
że wzrost pre sti żu ję zy ka wy ma ga rów nież zmian w po sta wach spo łecz no ści (in-
ne kry te ria wcho dzą tu w grę, głów nie wi tal ność, au to no mia i re duk cja). Pre stiż 
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27 O. Alek san drow ska i D. Sta nu le wicz, op. cit.
28 R. Bell, So cio lin gu istics: Go als, Ap pro aches and Pro blems, Lon don 1976, s. 147–157. Pre sti żem

ję zy ka ka szub skie go, oprócz J. Zie niu ko wej, op. cit., zaj mo wa ły się tak że O. Alek san drow ska i D. Sta -
nu le wicz, op. cit. Zob. tak że D. Sta nu le wicz, Me asu ring the pre sti ge of a lan gu age: The ca se of Ka shu -
bian, [w:] Gram ma tik – Pra xis – Ge schich te: Fe st schrift für Wil fried Kürsch ner, red. A. P. ten Ca te, R.
Rapp, J. Strässler, M. Vlie gen i H. We ber, Tübin gen 2010, s. 359–366.

29 J. Zie niu ko wa, op. cit., s. 67.
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ka szubsz czy zny znacz nie wzrósł by, gdy by wię cej mło dych miesz kań ców Ka szub
do strze ga ło moż li wość efek tyw ne go uży cia te go ję zy ka w in nych sy tu acjach niż ko -
mu ni ka cja w ro dzi nie – m.in. w ko ście le, w szko le i w urzę dzie. Przy oka zji moż na
też za uwa żyć, że w przy pad ku ka szubsz czy zny (i in nych ję zy ków) wy raź nie wi dać
zwią zek mię dzy po szcze gól ny mi kry te ria mi, któ ry mi ba da cze po słu gu ją się do okre -
śle nia pre sti żu ję zy ka – uży cie ję zy ka w sfe rze li tur gii (kry te rium: re duk cja) nie by -
ło by moż li we bez pu bli ka cji tek stów bi blij nych i in nych tek stów o cha rak te rze re -
li gij nym (kry te rium: stan da ry za cja).

Na le ży też na ko niec przy po mnieć, że an kie ta zo sta ła prze pro wa dzo na tyl ko
w jed nej szko le, gdzie ucznio wie nie uczą się ję zy ka ka szub skie go. Ba da nia trze ba
za tem trak to wać ja ko pi lo ta żo we. W ce lu uzy ska nia peł niej sze go ob ra zu po strze ga -
nia róż nych za sto so wań ka szubsz czy zny, zo sta ną prze pro wa dzo ne ba da nia wśród
li ce ali stów w róż nych miej sco wo ściach Ka szub. 

PO DZIĘ KO WA NIA

Chcia ła bym naj ser decz niej po dzię ko wać Pa ni mgr Bo że nie Con ra di, Dy rek tor I Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. Kró la Ja na III So bie skie go w Wej he ro wie, za życz li -
wość i udzie le nie po zwo le nia na ba da nia w szko le, a tak że na uczy cie lom za prze -
pro wa dze nie an kie ty w swo ich kla sach: Pa ni mgr Alek san drze Ka ni, Pa ni mgr Ju -
sty nie Ma kow skiej -Be dy nek, Pa ni mgr Ewie Mi ziar skiej, Pa ni mgr Do mi ni ce Se ro -
wy oraz Pa ni mgr Be acie Sta szak. Je stem rów nież bar dzo wdzięcz na Pa ni mgr Ol dze
Alek san drow skiej z In sty tu tu An gli sty ki Uni wer sy te tu Gdań skie go za współ pra cę
w prze pro wa dze niu an kie ty oraz Pa ni dr Be acie Jac kow skiej z Ka te dry Sta ty sty ki
Uni wer sy te tu Gdań skie go za cen ne uwa gi do ty czą ce aspek tów sta ty stycz nych opi -
sa nych w tym ar ty ku le ba dań.
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ANEKS
PY TA NIA AN KIE TY DO TY CZĄ CE KA SZUBSZ CZY ZNY 

JA KO JĘ ZY KA RE LI GII  

1. [py ta nie do osób mó wią cych po ka szub sku] 

W ja kich sy tu acjach i jak czę sto uży wasz ję zy ka ka szub skie go?

[…]

– w ko ście le, pod czas mszy�   

q czę sto q cza sa mi q rzad ko q ni gdy

[…]

2. Czy i jak czę sto w Two jej miej sco wo ści sły chać ka szubsz czy znę?

[…]

– w ko ścio łach

q czę sto q cza sa mi q rzad ko q ni gdy

[…]

3. Czy uwa żasz, że ję zy ka ka szub skie go moż na efek tyw nie uży wać ja ko

[…]

– ję zy ka li tur gii? �  �  

q tak q nie

– ję zy ka ce re mo nii, ta kich jak chrzest dziec ka, chrzest stat ku, ślub itp.? �  �   

q tak q nie

[…]

4. Czy in te re su ją Cie bie na stę pu ją ce wy da rze nia kul tu ral ne?

[…]

– czy ta nie Bi blii po ka szub sku z Da nu tą Sten ką (Ver ba Sa cra)�  

q tak q nie

[…] 
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RE LI GIJ NOŚĆ LU DO WA 
NA KA SZU BACH1

Bo że na Ugow ska

N a po cząt ku niech prze mó wi Ka te chizm Ko ścio ła Ka to lic kie go, gdzie w dru giej
czę ści, dzia le dru gim, roz dział czwar ty pt. In ne ce le bra cje li tur gicz ne moż na

prze czy tać:

„Re li gij ność lu do wa w swej isto cie jest zbio rem war to ści od po wia da ją cych w du -
chu mą dro ści chrze ści jań skiej na pod sta wo we py ta nia eg zy sten cjal ne. Zdro wy
ka to lic ki zmysł lu du od zna cza się zdol no ścią two rze nia syn te zy eg zy sten cjal nej.
W ten spo sób do cho dzi do twór cze go po łą cze nia ele men tu Bo skie go i ludz kie -
go, Chry stu sa i Ma ryi, du cha i cia ła, wspól no ty i in sty tu cji, oso by i spo łecz no -
ści, wia ry i oj czy zny, ro zu mu i uczu cia. Mą drość ta jest ro dza jem hu ma ni zmu
chrze ści jań skie go, któ ry (...) od bu do wu je pod sta wo we bra ter stwo, uczy spo tka -
nia z na tu rą i zro zu mie nia, czym jest pra ca, da je mo ty wa cje ży cia w ra do ści i po -
go dzie du cha, na wet wśród tru dów ży cia. Mą drość ta jest dla lu du pod sta wą ro -
ze zna nia, ewan ge licz nym in stynk tem, któ ry po zwa la spon ta nicz nie oce nić, kie -
dy Ewan ge lia zaj mu je w Ko ście le pierw sze miej sce, a kie dy za ni ka jej treść i za -
głu sza ją ją in ne spra wy”2.

Na stęp nie, w trzech punk tach, opi sa ne zo sta ły for my lu do wej po boż no ści (od -
da wa nie czci re li kwiom, na wie dza nie sank tu ariów, piel grzym ki, pro ce sje, dro ga
krzy żo wa, tań ce re li gij ne, ró ża niec, me da li ki itp.), ota cza ją ce li tur gię i ży cie sa kra -
men tal ne czło wie ka, a za ra zem bę dą ce ich kon ty nu acją, jed nak nie moż na ni mi za -
stą pić li tur gii i sa kra men ta liów Ko ścio ła. To też istot nym jest ta kie ich upo rząd ko -
wa nie, by wy pły wa ły z li tur gii i do niej pro wa dzi ły wier nych. Na to miast za da niem
księ ży jest wspie rać, oczysz czać i po głę biać re li gij ność lu do wą, by pro wa dzi ła do
głęb sze go po zna wa nia mi ste rium Chry stu sa3.

1 Bo ga tym i ob szer nym źró dłem wie dzy na te mat róż nych form kul tu i ce le bro wa nych na bo żeństw
jest En cy klo pe dia Ka to lic ka. Z uwa gi na ogra ni czo ne ra my re fe ra tu i ob ję tość Biu le ty nu zre zy gno wa no
z ko re la cji oma wia nych tre ści z EK. Za in te re so wa nych po głę bie niem pro ble ma ty ki od sy łam do po zy cji
Ze stu diów nad słow nic twem re li gij nym prof. E. Bre zy (pu bli ka cja w dru ku wy daw nic twa Zrze sze nia Ka -
szub sko -Po mor skie go).

2 Ka te chizm Ko ścio ła Ka to lic kie go, Pal lot ti num 1994, s. 396
3 KKK 1674, 1675, 1676, tam że, s. 395–396.
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Na prze strze ni lat na Ka szu bach wy kształ ci ło się wie le form po boż no ści lu do wej.
Ks. Jan Per szon pi sze: „Każ da pra ca rol ni ka wy ma ga du że go wy sił ku fi zycz ne -

go, ale prak tycz ne efek ty w po sta ci plo nów w znacz nej mie rze za le żą od po go dy
i bło go sła wień stwa bo że go. Po czu cie głę bo kiej za leż no ści od Bo ga, któ ry jest Stwór -
cą i Pa nem świa ta ce chu je tych miesz kań ców re gio nu wej he row skie go, któ rych je -
dy nym źró dłem utrzy ma nia jest go spo dar stwo rol ne. Wśród chło po -ro bot ni ków,
zwłasz cza mło dych, prze wa ża spły co ne od nie sie nie do zie mi i na sta wie nie na mak -
sy mal ny zysk. (...) Wie le z tra dy cyj nych zwy cza jów uwa ża za zbęd ny ba last al bo za -
bo bo ny. Od cho dzą w nie pa mięć mo dli twy i za bie gi sto so wa ne przy or ce, sie wie zbóż
i ich zbio rze. Istot ny wpływ na za nik re li gij nych ge stów i zwy cza jów (bło go sła wień -
stwo, po kro pie nie wo dą świę co ną, po świę ca nie ziar na siew ne go) (...) ma po stęp tech -
nicz ny. (...) Kon ty nu ację nie któ rych zwy cza jów wziął na sie bie Ko ściół, któ ry speł -
nia jąc wła ści wą so bie mi sję re li gij ną włą cza pra cę rol ni ka w li tur gię. Wi dać to choć -
by w zwy cza ju świę ce nia ziar na siew ne go (8 IX), mszy do żyn ko wej czy bło go sła -
wień stwa ziół na Wnie bo wzię cie NMP”4. 

Sło wa ks. J. Per szo na świad czą do bit nie o tym, że Ko ściół nie tyl ko przy zwa lał
na róż ne go ro dza ju lu do we prak ty ki pa ra re li gij ne, pier wot nie wy pły wa ją ce nie kie -
dy na wet z prze są dów i za bo bo nów, co wię cej uzna wał je, a gdy lud ność za czę ła od
nich od cho dzić, sam je uświę cił i obec nie trwa ją ja ko ob rzę dy do ko ny wa ne w cza -
sie spe cjal nych lub oka zjo nal nych li tur gii bądź ja ko do dat ko wy ob rzęd po łą czo ny naj -
czę ściej z czcią od da wa ną Mat ce Bo żej (stąd też lu do we okre śle nia świąt Jej po świę -
co nych: Gro micz na, Stru mian na <okre śla na rów nież mia nem Roz twor na, Kwiet na>,
Ziel na, Siew na, Wę go rzo wa czy li ina czej Ró żań co wa, Ad wen to wa).

Przy to czo ne po wy żej tre ści z Ka te chi zmu Ko ścio ła Ka to lic kie go i re flek sje ba -
da cza tra dy cji re li gij nych na Ka szu bach po zwa la ją za uwa żyć, że po boż ność lu do wą
moż na roz pa try wać w za leż no ści od pór ro ku, świąt li tur gicz nych, kul cie świę tych,
wy da rzeń na głych bądź oko licz no ścio wych (np. po grzeb, ślub) zwy cza jów i prze są -
dów, a tak że re li gij no ści ugrun to wa nej w co dzien nym ży ciu, jak choć by roz po czy -
na nie i koń cze nie dnia zna kiem krzy ża. Jest to tak sze ro ki i pro ble ma tycz nie zło żo -
ny te mat, że wy ma gał by ob szer niej szej roz pra wy, ani że li za pre zen to wa ne go za le d -
wie ra mo we go uję cia za gad nie nia.

Bez sprzecz nym jest fakt, że wie lo wie ko wa tra dy cja Ko ścio ła tak uswo iła wie le
form re li gij nej po boż no ści, że współ cze sne mu czło wie ko wi trud no by ło by roz róż nić,
któ re wy ni ka ją z lu do wej re li gij no ści, a na ja kie więk szy był wpływ li tur gii i księ ży.

Po ni żej zo sta ną omó wio ne nie któ re ro dza je i for my po boż no ści lu do wej, jed nak -
że z uwa gi na ich ilość nie spo sób wy mie nić i opi sać wszyst kie, ist nie ją ce obec nie
w Ko ście le prak ty ki, tym bar dziej, że naj now sze z nich jesz cze się za bar dzo na Ka -
szu bach nie za ko rze ni ły. Kry te rium sta no wią cym wy znacz nik, by ło za ist nie nie da -
nej po boż no ści przed II So bo rem Wa ty kań skim i trwa nie do cza sów współ cze snych.
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4 J. Per szon, Na imię Bo sczi, Lu zi no 1992, s. 47

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 282



Bio rąc pod uwa gę Oso bę czci i czas moż na wy róż nić: na bo żeń stwa i mo dli twy do
Mat ki Bo żej (prak tycz nie przez ca ły rok), na bo żeń stwa ad wen to we, na bo żeń stwa
po st ne, na bo żeń stwa i mo dli twy ku czci świę tych i in ne, bę dą ce efek tem ka szub -
skiej ob rzę do wo ści. 

Jed ny mi z naj bar dziej po pu lar nych form po boż no ści, do te go wciąż cie szą cy mi
się wiel kim uzna niem i wy so ką fre kwen cją są wszel kie ro dza je czci od da wa nej Mat -
ce Bo skiej. 

1. RÓ ŻA NIEC

Ró ża niec jest mo dli twą ma ryj ną naj bar dziej roz po wszech nio ną na ca łym świe cie.
KKK w punk cie 2678, przy wo łu jąc hi sto rycz ne źró dło mo dli twy ró żań co wej po da -
je, że „po boż ność śre dnio wiecz na na Za cho dzie roz wi nę ła mo dli twę ró żań co wą,
wpro wa dza jąc ją ja ko lu do wą for mę za stęp czą Mo dli twy Go dzin”5. W ma ju i paź -
dzier ni ku, mie sią cach po świę co nych szcze gól nej czci i pa mię ci o Nie bie skiej Mat -
ce, lu dzie gro ma dzą się przy ka plicz kach, krzy żach bądź w do mach i ca ły mi ro dzi -
na mi mo dlą się od ma wia jąc ró ża niec.

Ró ża niec jest też naj waż niej szą mo dli twą ofia ro wa ną za spo kój du szy oso by
zmar łej. W okre sie od zgo nu do dnia po grze bu, ro dzi na, krew ni, są sie dzi wie czo -
ra mi, o usta lo nej przez krew nych zmar łe go go dzi nie, zbie ra ją się na mo dli twie ró -
żań co wej.

Na tak wiel ką po pu lar ność ró żań ca ma ją ist nie ją ce w każ dej pa ra fii Ró że Ró żań -
co we, bę dą ce czę sto je dy ny mi ak tyw ny mi wspól no ta mi w ma łych wiej skich pa ra -
fiach.

Z pew no ścią ró ża niec jest naj bar dziej za ko rze nio ną for mą po boż no ści, co zda -
niem ks. J. Per szo na wy pły wa z „prze moż nej si ły tra dy cji, któ ra in spi ru je ko lej ne
po ko le nia do za cho wa nia du cho wej kul tu ry oj ców w zmie nia ją cych się wa run kach
współ cze sne go ży cia”6.

2. GO DZIN KI O NIE PO KA LA NYM PO CZĘ CIU NAJ ŚWIĘT SZEJ
MA RYI PAN NY

Nie dziel ne po ran ki ko ja rzą się ze szcze gól nym na bo żeń stwem ku czci Nie po ka la -
ne go Po czę cia NMP – Go dzin ka mi, śpie wa ny mi w ko ścio łach przed pierw szą mszą
świę tą.

Po cząt ków te go, zna ne go ka to li kom w Pol sce od pię ciu set lat (wów czas po spo -
rach teo lo gicz nych zwy cię ży ła praw da o Nie po ka la nym Po czę ciu Ma ryi – w 1477
r. pa pież Syk stus IV usta no wił w Rzy mie świę to Po czę cia Nie po ka la nej, a od czasów
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5 Ka te chizm, op. cit., s. 603.
6 J. Per szon, Kró luj na ma wied no, Wyd. Urząd Gmi ny, Lu zi no 1993, s. 20.
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Piu sa V (†1572 r.) za czę to je ob cho dzić w ca łym Ko ście le, zaś 8 grud nia 1854 r. pa -
pież Piu sa IX Nie po ka la ne Po czę cie Ma ryi ogła sza bul lą ja ko do gmat wia ry)7, na -
bo żeń stwa ma ryj ne go, do pa tru je się w hisz pań skich za ko nach ry cer skich. 

For ma na bo żeń stwa w po sta ci roz bu do wa nej, po dzie lo nej na czę ści li ta nii wy two -
rzy ła się z ofi cjum bre wia rzo we go o Nie po ka la nym Po czę ciu (od go dzin bre wia rzo -
wych – pór od ma wia nia po szcze gól nych czę ści – wy wo dzi się też na zwa). Wspól -
no to we na bo żeń stwo szyb ko się roz po wszech ni ło. Pierw szy pol ski prze kład Go dzi -
nek dru kiem uka zał się w 1482 r., a ich au tor stwo przy pi su je się bł. Wła dy sła wo wi
z Giel nio wa. Twór cą obec ne go tek stu Go dzi nek praw do po dob nie był ks. Ja kub Wu -
jek. Pe łen uwiel bie nia, za wie rze nia i bła ga nia tekst Go dzi nek uzna wa ny jest za per -
łę ka to lic kiej ma rio lo gii8.

3. NA BO ŻEŃ STWA MA JO WE

Maj na Ka szu bach jest mie sią cem szcze gól nej czci od da wa nej Ma ry ję. W tym mie -
sią cu w go dzi nach przed wie czor nych lu dzie gro ma dzą się przy ka plicz kach i krzy -
żach na mo dli twie zwa nej na bo żeń stwem ma jo wym, któ re pro wa dzi star sza ko bie -
ta lub męż czy zna, za zwy czaj ze la tor ró ży ró żań co wej lub z ro dzi ny opie ku ją cej się
miej scem kul tu. Od ma wia na jest wów czas cząst ka ró żań ca, li ta nia lo re tań ska (bę -
dą ca cen trum na bo żeń stwa ma jo we go) i śpie wa ne są pie śni ma ryj ne. W tym okre -
sie po wie czor nych mszach świę tych od pra wia ne jest rów nież na bo żeń stwo ma jo -
we w ko ście le9.

W Pol sce po czą tek na bo żeństw ma jo wych miał miej sce w po ło wie XIX wie ku.
Pod ko niec wie ku by ło ono już sze ro ko zna ne w ca łym kra ju.Ro do wo du tych na bo -
żeństw na le ży jed nak szu kać znacz nie wcze śniej, gdyż już w V. w by ły prak ty ko wa -
ne na Wscho dzie. W Ko ście le za chod nim do pie ro na prze ło mie XIII i XIV w. po wsta -
ła myśl, aby mie siąc maj po świę cić Ma ryi. Po noć pierw szym, któ ry zgło sił ten za -
mysł, był król hisz pań ski Al fons X (†1284). Wład ca sam prak ty ko wał na bo żeń stwa
ma jo we, a swo im pod da nym za le cał gro ma dze nie się w po rze wie czor nej na mo dli -
twy wo kół fi gur Mat ki Bo żej10.

4. BRAC TWA SZKA PLERZ NE I NO SZE NIE ME DA LI KA

Daw niej, o czym wspo mi na rów nież ks. Jan Per szon, nie mal każ da ro dzi na na le ża -
ła do ja kiejś wspól no ty re li gij nej lub sto wa rzy sze nia11. Jed nym z nich by ło Brac two
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7 Źró dło: http://www.bre wiarz.ka to lik.pl/czy tel nia/swie ci/12-08a.php3
8 Źró dło: http://www.kol be -ja now.ka to wi ce.opo ka.org.pl/pa tro no wie.htm
9 J. Per szon, Kró luj na ma wied no, op. cit., s. 47.

10 Źró dło: http://bre wiarz.pl/czy tel nia/maj.php3
11 J. Per szon, Kró luj na ma wied no, op. cit., s. 22.
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Szka plerz ne. Brac twa Szka plerz ne ma ją w Pol sce wie lo wie ko wą tra dy cję, po wsta ły
wraz ze spro wa dze niem na na sze zie mie kar me li tań skich klasz to rów, m.in. w 1642 r.
do Gdań ska12. 

Hi sto ria brac twa wy wo dzi się z za ko nu za ło żo ne go w XI w. na gó rze Kar mel,
utwo rzo ne go z ry ce rzy – uczest ni ków wy praw krzy żo wych, któ rzy ja ko pierw si
w swej na zwie – Bra cia Ere mi ci Naj święt szej Ma ryi Pan ny z Gó ry Kar mel – umie -
ści li imię Ma ryi13. W po ło wie XIII w. ge ne ra łem chy lą ce go się ku upad ko wi za ko -
nu zo stał Szy mon Stock, któ re mu no cą z 15 na 16 lip ca 1251 r. uka za ła się Mat ka
Bo ża oto czo na anio ła mi i trzy ma jąc w rę ku szka plerz wy po wie dzia ła, jak prze ka -
zu ją po da nia hi sto rycz ne, ta kie sło wa: „Przyj mij, sy nu, ten szka plerz, znak Mej opie -
ki. Kto w nim umrze, nie za zna pło mie ni ognia pie kiel ne go”14. Nie trze ba do da wać,
że za kon nie tyl ko nie upadł, ale w krót kim cza sie po wsta ło wie le no wych klasz to -
rów i pro win cji. Szka plerz zaś stał się czę ścią ubio ru kar me li tań skie go, po tem przy -
ję ły go rów nież in ne klasz to ry i lu dzie świec cy. 

Z no sze niem szka ple rza, za cho wa niem czy sto ści sto sow nie do sta nu i od ma wia -
niem mo dli twy bre wia rzo wej lub za le co nej przez księ dza wią że się tzw. przy wi lej
so bot ni – obiet ni ca Ma ryi, że czło wie ka, któ ry w ta ki spo sób żyć bę dzie wy ba wi
w pierw szą so bo tę po śmier ci.

Sło wo „szka plerz” po cho dzi od ła ciń skie go sło wa sca pu lae (ple cy, bar ki), co
ozna cza sza tę, któ ra okry wa ple cy i pier si. Szka plerz, w za ko nach jest czę ścią ha bi -
tu, za zwy czaj jed nak skła da się z dwóch pro sto kąt nych ka wał ków brą zo we go suk -
na z na szy ty mi wy obra że nia mi Mat ki Bo żej Szka plerz nej i Naj święt sze go Ser ca Pa -
na Je zu sa, po łą czo ny mi ze so bą ta siem ka mi. Pa pież Pius X, w 1910 r. ze zwo lił na
za stą pie nie szka ple rza me da li kiem szka plerz nym. Szka plerz na le ży do sa kra men ta -
liów, czy li jest wi dzial nym i świę tym zna kiem za twier dzo nym przez Ko ściół.15 Brac -
two Szka plerz ne jest for mą po mo cy w roz wi ja niu po boż no ści po przez na bo żeń stwo
do Mat ki Bo żej. Je go za sad ni czym ce lem jest kształ to wa nie w oso bie wie rzą cej ser -
ca od da ne go Je zu so wi na wzór Ma ryi po przez na śla do wa nie Jej cnót, zwłasz cza czy -
sto ści, po ko ry, pro sto ty i mi ło ści bliź nie go1 6.

5. RO RA TY

Ro ra ty to Msza świę ta od pra wia na w okre sie Ad wen tu ku czci Ma ryi, sym bo li zo wa -
nej przez po sta wio ną w po bli żu oł ta rza bia łą świe cę z nie bie ską wstąż ką. Na zwa Mszy
świę tej ro rat niej wy wo dzi się od ła ciń skich słów: „ro ra te cæli de su per” ‘spuść cie
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12 Źró dło: http://www.szka plerz.pl/wspol no ty/
13 B. Bel grau OCD, Szka ple rza się trzy maj my. Roz wa ża nia no wen no we o szka ple rzu kar me li tań -

skim, Wyd. Kar me li tów Bo sych, Kra ków 2009, s. 5–6. 
14 Tam że, s. 7.
15 Źró dło: http://www.kar me li ci.in fo/gru py -dusz pa ster skie/brac two -szka plerz ne
16 Tamże.
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ro sę nie bio sa’. Od pra wia się ją przez ca ły Ad went w dniach po wsze dnich ra no, zgod -
nie z tra dy cją.

Ro ra ty od daw na wpi sa ły się w pol ską tra dy cję. Źró dła po da ją, że od pra wia no je
już w XIII w. Na ro dzi mym grun cie za szcze pi ła je praw do po dob nie bł. Kin ga z Wę -
gier. W ro ra tach bra li udział wszy scy, bez wzglę du na stan, z któ re go się wy wo dzi -
li. Z książ ki wy da nej w 1739 r. do wia du je my się, iż przed roz po czę ciem ro rat za pa -
lo ne świe ce przy no si li do oł ta rza przed sta wi cie le wszyst kich sied miu sta nów, a więc
król, pry mas, se na tor, szlach cic, żoł nierz, ku piec i kmieć. Wrę cza li je ka pła no wi,
mó wiąc: „Je stem go to wy na sąd Bo ży”. Ob rzęd przy po mi nał, że Ad went jest ocze -
ki wa niem tak że na osta tecz ne przyj ście Je zu sa17.

6. NIE SZPO RY

Mój oj ciec czę sto z roz rzew nie niem wspo mi nał, jak w cza sach je go mło do ści w nie -
dziel ne po po łu dnia cho dzi ło się dru gi raz – pierw szy raz na mszę świę tą – do ko ścio -
ła (4 km w jed ną stro nę), by uczest ni czyć w nie szpo rach. 

Nie dziel ne nie szpo ry by ły (obec nie tyl ko w nie licz nych pa ra fiach w Pol sce, na -
to miast co raz licz niej świec cy ko rzy sta ją z Bre wia rza i sa mi bądź w gro nie ro dzin -
nym mo dlą się psal ma mi z po szcze gól nych czę ści Li tur gii Go dzin) szcze gól nym na -
bo żeń stwem spra wo wa nym wspól nie z wier ny mi. Pol skie go prze kła du Li tur gii Go -
dzin do ko nał Fran ci szek Kar piń ski w XVIII w. Ce le bro wa no je zgod nie z li tur gią
przed so bo ro wą, co ozna cza, że „skła da ły się z pię ciu, a nie jak obec nie, trzech psal -
mów, a hymn śpiew no do pie ro po czy ta niu zwa nym wte dy ka pi tu lum. W od no wio -
nej li tur gii po so bo ro wej nie szpo ry po zo sta ły na dal ja ko od dziel ne na bo żeń stwo gro -
ma dzą ce wier nych na wspól no to wą mo dli twę Ko ścio ła”18.

Nie szpo ry, ja ko przed ostat nią część Li tur gii Go dzin „od pra wia się w po rze wie czor -
nej ja ko dzięk czy nie nie za prze ży ty dzień. Nie szpo ry są wspo mnie niem Ostat niej Wie -
cze rzy oraz krwa wej ofia ry Je zu sa na krzy żu, przez któ rą do ko na ło się Od ku pie nie”19.

7. NA WIE DZA NIE KA SZUB SKICH SANK TU ARIÓW 

Od wie lu wie ków roz wi ja się kult Mat ki Bo żej czczo nej w miej scach Jej cu dow nych
ob ja wień – w Sia no wie i Swa rze wie. Dzię ki szcze gól ne mu wy bra niu tych dwóch
nie wiel kich ka szub skich miej sco wo ści przez Mat kę Bo żą, są one sze ro ko zna ne. 

Po boż ność Ma ryj na jest nie od łącz ną ce chą Ka szu bów wpły wa ją cą na ich ży -
cie co dzien ne i kul tu rę (jak choć by uro czy ście ob cho dzo ne świę ta ma ryj ne, ka szub -
skie na zwy czte rech mie się cy, licz ne ka plicz ki, nie kie dy na wet wkom po no wa ne
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17 Żró dło: http://www.opo ka.org.pl/va ria/bn/ad went/804.1,Ro ra ty.html
18 Żró dło: http://www.wlo da wa.pau li ni.pl/151,Nie szpo ry
19 Li tur gia Go dzin. Co dzien na mo dli twa lu du bo że go. Wy da nie skró co ne, Pal lot ti num 1991, s 9.
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w ar chi tek tu rę do mu itp., a tak że za ko rze nio ne prze świad cze nie, że do Bo ga, to tyl -
ko z Ma ry ją i przez Ma ry ję). Mat ka Bo ża w obu sank tu ariach okre śla na jest ja ko Kró -
lo wa: w Swa rze wie ry ba ków, zaś w Sia no wie ca łych Ka szub. Ja ko Mat ka „tro skli -
wą opie ką ota cza nie tyl ko lu dzi mo rza, ale tak że mał żeń stwa, ro dzi ny i wszyst kich
zwra ca ją cych się do Niej wier nych. Sank tu aria ma ryj ne na Ka szu bach są więc od
wie lu lat osto ją pol sko ści i ka to li cy zmu”20. Jak słusz nie za uwa ża ks. Jan Per szon –
znaw ca spe cy fi ki re li gij nej re gio nu – „cześć Mat ki Naj święt szej wy ra ża się w bar -
dzo wie lu for mach pod czas ro ku ob rzę do we go i w róż nych zda rze niach zwią za nych
z prze ło mo wy mi chwi la mi ludz kiej eg zy sten cji”21. 

Szcze gól nym sank tu arium dla Ka szu bów jest kal wa ria wej he row ska. Jak pi sze
ks. Per szon „ode gra ło ono ol brzy mią ro lę w dzie jach na ro do wych i re li gij nych nie
tyl ko Ka szub, ale ca łe go Po mo rza Gdań skie go”22. Lu dzie cho dzą na „gó ry”, jak po -
tocz nie na zy wa ją Kal wa rię, by od po ku to wać za grze chy, wy pro sić po trzeb ne ła ski
i wy słu żyć so bie nie bo. A o ko niecz no ści, wręcz obo wiąz ku na wie dza nia kal wa ryj -
skich ka pli czek, niech świad czy prze ka zy wa ne w lu do wej tra dy cji po wie dze nie:
„Kto za ży cia sta cji nie obej dzie ten po śmier ci bę dzie po nich cho dził”23.

Ka szu bi za wsze by li przy wią za ni do Mat ki Zba wi cie la, z jed nej stro ny czu jąc się
przez Nią szcze gól nie wy bra ni, a z dru giej po słusz ni sło wom Chry stu sa: „Sy nu, oto
Mat ka two ja” (J 19,25).

8. KA PLICZ KI I KRZY ŻE

O po za ko ściel nych for mach re li gij no ści świad czą licz nie po Ka szu bach roz sia ne ka -
plicz ki i krzy że, czę sto bę dą ce nie tyl ko świad ka mi wia ry, po boż no ści, ale rów nież
ofia ra mi prze pro sin za po peł nio ne zło czy wo ta mi wdzięcz no ści za wy bła ga ne ła ski.

Na Ka szu bach, po dob nie jak w in nych re gio nach Pol ski, Ma ry ję czci się przy ka -
plicz kach i krzy żach w po świę co nych Jej mie sią cach: w ma ju i paź dzier ni ku. Wcze -
śniej od na wia ne są przy droż ne krzy że i ka plicz ki, ozda bia ne wień ca mi i wstę ga mi oraz
świe ży mi kwia ta mi. Na dal, szcze gól nie na te re nach wiej skich, lu dzie spo ty ka ją się przy
fi gur kach na wspól nym od pra wia niu na bo żeń stwa ma jo we go czy ró żań co we go.

9. APO STOL STWO DO BREJ ŚMIER CI

Sto wa rzy sze nie Mat ki Bo żej Pa tron ki Do brej Śmier ci, zwa ne Apo stol stwem Do brej
Śmier ci jest for mą wspól no to wej for ma cji ści śle zwią za nej z kul tem Mat ki Bo żej.
Do je go roz kwi tu przy czy nił się w szcze gól ny spo sób Za kon Ser wi tów, za ło żo ny
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20 ks. Woj ciech Ci chosz, Lu cy na Urba no wicz -Plu to, Ka szu bi i Kró lo wa ich serc: Ma don na Sia now -
ska i Swa rzew ska,[w:] red. A. Ro mej ko, „Stu dia Gdań skie”, 2010, t. XXVII, s. 127

21 S. Maj kow ski, Sank tu arium Ma ryj ne Kró lo wej Pol skie go Mo rza w Swa rze wie, Gdańsk 2003, s. 42.
22 J. Per szon, Na Ja stra, op. cit., s. 53
23 Tam że, s. 54
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w XIII wie ku. W obec nej for mie zo sta ło za twier dzo ne przez Pa pie ża Piu sa X – 22 lip -
ca 1908 ro ku. Pa pież ob da rzył Sto wa rzy sze nie licz ny mi przy wi le ja mi i od pu sta mi oraz
na dał mu cha rak ter uni wer sal ny, roz sze rza jąc je go dzia łal ność na ca ły Ko ściół. W Pol -
sce opie ku na mi Sto wa rzy sze nia są Mi sjo na rze Świę tej Ro dzi ny w Gór ce Klasz tor -
nej. Sto wa rzy sze nie od da ne jest pod opie kę Mat ki Bo żej od Sied miu Bo le ści i św.
Jó ze fa -Wiel kim Pa tro nom Do brej Śmier ci24.

Śmierć, ja ko nie unik nio ny kres ludz kie go ży cia, za wsze by ła na Ka szu bach po -
strze ga na przez pry zmat wia ry, jed nak że pa nu je prze ko na nie, że na do brą śmierć,
czy li nie tyl ko lek ką, bez dłu go trwa łe go cier pie nia, ale przede wszyst kim po przy -
ję ciu sa kra men tu na masz cze nia cho rych i ko mu nii świę tej, na le ży so bie za słu żyć,
stąd du cho wość Apo stol stwa, bę dą ce go naj lep szą gwa ran cją do brej i świę tej śmier -
ci sze ro ko przy ję ła się wśród Ka szu bów.

10. URO CZY STOŚĆ NAJ ŚWIĘT SZE GO CIA ŁA 
I KRWI CHRY STU SA (BO ŻE CIA ŁO)

Uro czy stość sa ma w so bie nie jest od ręb ną for mą po boż no ści, ja ko że jest świę tem
li tur gicz nym ob cho dzo nym w ca łym Ko ście le, jed nak z uwa gi na wie lo wie ko wą hi -
sto rię tra dy cja lu do wa do ło ży ła do dat ko we ele men ty, stąd też wy ma ga od dziel ne go
omó wie nia. 

Na le ży do świąt ru cho mych, uwa run ko wa nych każ do rocz nie da tą Zmar twych -
wsta nia Pań skie go. Przy pa da za wsze w czwar tek po nie dzie li Trój cy Prze naj święt -
szej i trwa ca łą okta wę.

Po raz pierw szy ob cho dzo ne by ło w 1246 r. za spra wą bł. Ju lian ny25, za kon ni cy
z Cor nil lo nu, któ rej w pry wat nym wi dze niu uka za ła się ho stia spla mio na krwią26.
Wkrót ce „pa pież Urban IV bul lą „Trans i tu rus” z 11 sierp nia 1264 ro ku”27 usta no wił
je świę tem dla ca łe go Ko ścio ła, po twier dza nym przez ko lej nych pa pie ży28.

W Pol sce ob cho dy świę ta, w tra dy cji lu do wej zwa ne go Bo żym Cia łem, wpro -
wa dził w 1320 r. kra kow ski bi skup Nan ker, zaś uro czy ste pro ce sje, bę dą ce naj wy -
mow niej szą czę ścią li tur gii, za czę to prak ty ko wać nie mal sto lat póź niej29. Ks. Per -
szon po rów nu je je do trium fal ne go po cho du kró la30 i do da je, że są jed no cze śnie ko -
lej ną „oka zją do złą cze nia pra cy rol ni ka z mo dli twą” (...), gdyż „tra sa prze bie ga
wśród pól, za gród i ogro dów”31. 
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24 Źró dło: www.pa ra fia.po mo rze.pl/apo stol stwods.php
25 J. Per szon, Na Ja stra, op. cit. s. 60.
26 M. Ol lik, Od Ad wen tu do Ad wen tu. Do rocz ne ob rzę dy i zwy cza je w Bo rach, Wyd. Re gion, Gdy -

nia 2009, s. 65.
27 J. Wie rusz -Ko wal ski, Li tur gi ka, War sza wa 1956, [za:] J. Per szon, Na Ja stra, op. cit. s. 60.
28 Tamże.
29 M. Ol lik, op. cit., s. 65
30 J. Per szon, Na Ja stra, op. cit., s. 60.
31 Tamże, s. 12.
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W dzień po prze dza ją cy uro czy stość w usta lo nych miej scach bu du je się 4 oł ta -
rze, ude ko ro wa ne w sym bo le eu cha ry stycz ne, zaś tra sę pro ce sji ob sa dza się brzo -
zo wy mi drzew ka mi. Go spo da rze za obo wią zek po czy tu ją so bie ustro je nie miesz kań
i do mów nie tyl ko wzdłuż tra sy pro ce sji, stąd w nie mal wszyst kich oknach w okre -
sie okta wy Bo że go Cia ła za uwa ży my de ko ra cje w po sta ci kie li cha i ho stii, na stęp -
nie go łę bie sym bo li zu ją ce obec ność Du cha Świę te go, a tak że ob ra zy z wi ze run ka -
mi świę tych, nie kie dy pa pie ża bł. Ja na Paw ła II, a naj czę ściej ob raz Ser ca Je zu so -
we go, ja ko, że okres okta wy wień czy świę to ku Je go czci.

Ze świę tem Bo że go Cia ła łą czy się zwy czaj za bie ra nia ze so bą do do mów ga łą -
zek brzóz, de ko ru ją cych oł ta rze (ja ko uświę co nych obec no ścią i bło go sła wień stwem
Naj święt sze go Sa kra men tu) – przy czym waż ne, by by ły to ga łąz ki z wszyst kich
czte rech oł ta rzy. Daw niej, jak po da je ks. J. Per szon, wsta wia no je w ogro dach i na
po lach, ja ko ochro nę przed zły mi si ła mi i gra do bi ciem32. Za no szo no je rów nież do
sto dół, gdzie kła dzio ne w za gro dy mia ły chro nić przed in wa zją my szy33. 

Po dob ny mi nad przy ro dzo ny mi wła ści wo ścia mi ob da rza no wian ki, uple cio ne
z ma cie rzan ki i po lnych bądź ogro do wych drob nych kwia tów, świę co ne na za koń -
cze nie okta wy: „wian ki z okta wy sku tecz nie za bez pie cza ją przed ude rze niem gro -
mu, dla te go wie sza się je pod da chem «pod ustrzech». (...) Po wszech nie sto su je się
po świę co ne zie le ja ko le kar stwo dla kro wy po wy cie le niu (...). Uży wa się też wian -
ków dla za bez pie cze nia zbo ża w sto do le przed my sza mi i po ża rem, kła dąc je w za -
gro dę przed pierw szą fu rą zwie zio ną z po la. (...) Kie dy za cho ru je ktoś z człon ków
ro dzi ny po da je mu się her ba tę z ukru szo nych z wian ka ziół (...)”34. Wszyst kie te
wie rze nia i zwy cza je ma ją głę bo ki wy miar re li gij ny, gdyż od zwier cie dla ją cał ko wi -
tą uf ność w Bo żą po moc i opie kę.

Na jesz cze je den wy miar uro czy sto ści zwra ca uwa gę R Lan dow ski, wska zu jąc, że
jej sym bo lem jest chleb, ja ko dar Bo ży, od za wsze ota cza ny po wszech nym usza no wa -
niem35. Au tor opi su je zwy cza je zwią za ne z od no sze niem się do chle ba (nie wol no go
uży wać do za ba wy, rzu ca nia, le pie nia ku lek lub fi gu rek), kro je niem (roz po czy na no
bo chen zna kiem krzy ża i mo dli twa dzięk czyn ną, kro jo no cien kie, rów ne skib ki, ostrym
no żem, jed nym po cią gnię ciem, by unik nąć pi ło wa nia, a przez to kru sze nia) spo ży wa -
niem chle ba (nie wol no te go czy nić nie umy ty mi rę ko ma, czy w na kry ciu na gło wie)
i ob cho dze niem się z okru cha mi (pa lo no je lub wy rzu ca no dla pta ków, gdyż rzu co ne
na zie mię okru chy pa jąk na pa ję czy nie za no sił do nie ba, skar żąc lu dzi za nisz cze nie
Bo żych da rów, a za gnie wa ny Bóg mógł ze słać na lu dzi rok nie uro dza ju)36. Z wła sne -
go do mu wy nio słam w pa mię ci ob raz, że gdy nie chcą cy krom ka chle ba upa dła, nie -
zwłocz nie by ła pod no szo na i ca ło wa na, a na stęp nie zja da na.
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32 Tamże, s. 62.
33 Tamże.
34 Tamże, s. 62–63.
35 R. Lan dow ski, Daw nych oby cza jów rok ca ły. Mię dzy wia rą, tra dy cją i ob rzę dem, Wyd. Die ce zji

Pel pliń skiej „Ber nar di num”, Pel plin 2000 s. 126.
36 Tamże, s. 127–128.
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11. NA BO ŻEŃ STWA CZERW CO WE 
I KULT SER CA JE ZU SO WE GO

Dla Ka szu bów, po dob nie jak wszyst kich ka to li ków, mie siąc czer wiec jest okre sem
szcze gól ne go kul tu Ser ca Je zu so we go, wy ra ża ne go w for mie tzw. „na bo żeństw czerw -
co wych”. Na zwa wy wo dzi się od uro czy sto ści ku czci Ser ca Je zu so we go, przy pa da -
ją ce go w tra dy cji pol skiej w pierw szy pią tek po za koń cze niu okta wy Bo że go Cia ła
(za zwy czaj przy pa da ją ce go w czerw cu). Uro czy stość zo sta ła usta no wio na zgod nie
z wo lą sa me go Je zu sa, ob ja wio ną św. Mał go rza cie Ma rii Ala co que, fran cu skiej wi -
zyt ce z Pa ray -le -Mo nial, w dniu 19 czerw ca 1675 r. (przy pa da ją cym w okta wie)37.
Wi zyt ki fran cu skie ja ko pierw sze (w 1687 r.) otrzy ma ły od pa pie ża Kle men sa XIII
zgo dę na od pra wia nie mszy ku czci Ser ca Je zu so we go, a na stęp nie Kró le stwo Pol -
skie (w 1765 r.), któ re mu Kon gre ga cja Ob rzę dów udzie li ła zgo dy w od po wie dzi na
me mo riał bi sku pów Pol skich38. Do pie ro w 1856 r. pa pież Pius IX usta no wił Świę to
Ser ca Pa na Je zu sa w ca łym ko ście le39.

Ks. J. St. Pa sierb ma lu je li te rac ki opis na bo żeń stwa: „Je zus ci chy i ła god ne go
ser ca chce nas w tym mie sią cu wzru szyć swo ją mi ło ścią i pod po wia da za twar dzia -
łym, za wie dzio nym i zgorzk nia łym, już nie wie rzą cym w żad ną mi łość: «Mo że zo -
sta ło ci ser ce?»”40. 

Ran gę i zbaw cze zna cze nie na bo żeń stwa pod kre ślił pa pież bł. Jan Pa weł II w,
dla wie lu pa mięt nym, prze mó wie niu w El blą gu (6 VI 1999 r.) pod czas piel grzym ki
do oj czy zny: „Dzię ku ję Bo żej Opatrz no ści, że mo gę wraz z wa mi, tu obec ny mi, od -
dać cześć i uwiel bie nie Naj święt sze mu Ser cu Je zu sa, w któ rym oj cow ska mi łość Bo -
ga ob ja wi ła się w spo sób naj do sko nal szy. Cie szę się, że ta po boż na prak ty ka, aby co -
dzien nie w mie sią cu czerw cu od ma wiać al bo śpie wać Li ta nię do Naj święt sze go Ser -
ca Pa na Je zu sa, jest w Pol sce ta ka ży wa i cią gle pod trzy my wa na.”41.

Kult Naj święt sze go Ser ca nie ogra ni cza się tyl ko do czerw ca. W trak cie ob ja -
wień Je zus prze ka zał św. Mał go rza cie 12 obiet nic dla czci cie li Je go Ser ca, za pew -
nia jąc w za mian o udzie le niu wszel kich łask, zgo dy i po ko ju dla ich ro dzin, po cie -
chy w stra pie niach, bło go sła wień stwa dla wszel kich przed się wzięć, nie skoń czo ne -
go mi ło sier dzia dla grzesz ni ków, wzro stu gor li wo ści dla dusz ozię błych i więk szej
do sko na ło ści gor li wych, bło go sła wień stwa dla do mów, w któ rych bę dzie umiesz -
czo ny i czczo ny ob raz Je go Ser ca, mo cy dla ka pła nów do kru sze nia naj za twar dzial -
szych serc, a tym, co sze rzyć bę dą na bo żeń stwo Naj święt sze go Ser ca, że ich imiona
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37 „Na sza Ar ka. Mie sięcz nik Ro dzin Ka to lic kich”, Nr 6/2001, s. 3. 
38 Tamże, s. 8.
39 Tamże
40 J. St. Pa sierb, Czas otwar ty, Wyd. Die ce zjal ne, Pel plin 1992, s. 137.
41 Jan Pa weł II. Pol ska 1999. Prze mó wie nia i ho mi lie, red. ks. Krzysz tof Kuź nik CSMA, KAI Mi -

cha li neum, Mar ki 1999, s. 32.
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bę dą w nim za pi sa ne i po zo sta ną na za wsze. Naj bar dziej wy mow ną jest ostat nia
obiet ni ca, zwa na rów nież Wiel ką, w któ rej Je zus przy rze ka, w nad mia rze mi ło sier -
dzia Ser ca mo je go, że wszech moc na mi łość mo ja udzie li tym wszyst kim, któ rzy ko -
mu ni ko wać bę dą w pierw sze piąt ki przez dzie więć mie się cy z rzę du, ła skę po ku ty
osta tecz nej, że nie umrą w sta nie nie ła ski mo jej ani bez sa kra men tów i że Ser ce mo -
je sta nie się dla nich bez piecz ną uciecz ką w go dzi nę śmier ci”42.

Z tej ostat niej obiet ni cy wy wo dzi się po wszech nie, daw niej wie lo krot nie43, prak -
ty ko wa na for ma po boż no ści: tzw. „od pra wie nie dzie wię ciu pierw szych piąt ków”,
czy li przy stą pie nie do sa kra men tu po ku ty i przy ję cie pod czas mszy św. ko mu nii,
z in ten cją wsta wien nic twa za grzesz ni ków i wy na gro dze nia Naj święt sze mu Ser cu
za grze chy i znie wa gi. Obec nie za uwa żam, że tę prak ty kę wziął na sie bie Ko ściół
i w każ dej pa ra fii dzie ci pierw szo ko mu nij ne są szcze gól nie za chę ca ne do uczest nic -
twa w na bo żeń stwie pier szo piąt ko wym.

12. III ZA KON ŚWIĘ TE GO FRAN CISZ KA 
– FRAN CISZ KAŃ SKI ZA KON ŚWIEC KICH

Za twór cę Fran cisz kań skie go Za ko nu Świec kich uwa ża ny jest sam Św. Fran ci szek,
któ ry choć nie uło żył żad nych re guł i nie wy zna czył obo wiąz ków, za chę cał lu dzi do
ży cia ide ała mi Ewan ge lii, a ich sa mych na zy wał brać mi i sio stra mi od po ku ty. 

Pierw sze wspól no ty po ja wi ły się w Pol sce wraz z przy by ciem fran cisz ka nów do
Wro cła wia w 1237 r. i szyb ko się roz prze strze ni ły, zrze sza jąc oso by róż nych sta nów
i po dej mu jąc dzie ła apo stol skie. Wraz z oku pa cją hi tle row ską zo sta ły one zli kwi do -
wa ne lub upa dły. Od ro dze nie na stą pi ło po II So bo rze Wa ty kań skim na pod sta wie
za twier dzo nej przez pa pie ża Paw ła VI Re gu ły Fran cisz kań skie go Za ko nu Świec -
kich, tak od tąd miał się na zy wać III Za kon.

Fran cisz ka nie świec cy ja ko cel sta wia ją so bie dą że nie na wzór św. Fran cisz ka, do
do sko na ło ści chrze ści jań skiej, roz wi ja jąc du cha mo dli twy i ży cie sa kra men tal ne. 

Re gu ła kła dzie szcze gól ny na cisk na apo sto lat: przy kła du, sło wa, peł nie nie dzieł
mi ło sier dzia, oraz bu do wa nie świa ta bar dziej bra ter skie go i ewan ge licz ne go44. 

Obec nie Pol sce ist nie je 16 re gio nów, w któ rych oko ło 17 000 człon ków sku pio -
nych jest w bli sko 600 wspól no tach45.

Re gion gdań ski, obej mu ją cy die ce zję gdań ską, pel pliń ską i to ruń ską, li czy 37 wspól -
not. 22 wrze śnia br. świę to wał Ju bi le usz 150-le cia ist nie nia wspól no ty III Za ko nu 

Referaty polskojęzyczne związane z tematem przewodnim 291

42 Ma ły Mo dli tew nik, Wyd. Św. Krzy ża, Opo le 1971, s. 40–41
43 Mo ja bab cia, po dob nie jak wie le osób z są siedz twa, pó ki do pi sy wa ło zdro wie, przez ca ły rok prak -

ty ko wa ła pierw sze piąt ki mie sią ca, pro wa dząc do ko ścio ła i ucząc tej prak ty ki mnie i mo je ro dzeń stwo.
44 Żró dło: http://fran cisz ka nie.pl/news.php?id=2572
45 Źró dło: http://pl.wi ki pe dia.org/wi ki/Fran cisz ka%C5%84ski_Za kon_%C5%9Awiec kich#Ter cja -

rze_w_Pol sce
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św. Fran cisz ka przy klasz to rze OO. Fran cisz ka nów w Wej he ro wie, zaś wcze śniej,
4 sierp nia w ko ście le św. Trój cy w Ko ście rzy nie ob cho dzo na by ła 120 rocz ni ca po -
wsta nia III Za ko nu przy tam tej szej pa ra fii46.

13. GORZ KIE ŻA LE

W okre sie Wiel kie go Po stu Ka szu bi gro ma dzą się w ko ścio łach przed msza mi lub
na spe cjal nych na bo żeń stwach, czę sto po łą czo nych z ka za niem pa syj nym, by śpie -
wać pie śni opo wia da ją ce o mę ce Pań skiej. W wie lu miej scach na Ka szu bach „do
dziś ży wy jest zwy czaj zbie ra nia się na wspól ne śpie wa nie «gorz kich ża lów» (...).
Do ty czy to wio sek znacz nie od da lo nych od ko ścio ła pa ra fial ne go”47. Na zwa te go
na bo żeń stwa po cho dzi od pierw szych słów pie śni: „Gorz kie ża le przy by waj cie, ser -
ca na sze prze ni kaj cie”. „Gorz kie Ża le” zo sta ły uło żo ne, wy da ne dru kiem i po raz
pierw szy od pra wio ne w r. 1707 za sta ra niem ist nie ją ce go wów czas przy ko ście le pa -
ra fial nym św. Krzy ża w War sza wie ar cy brac twa św. Ro cha, a zwłasz cza pro tek to ra
brac twa, ks. Waw rzyń ca Be ni ka48. Pięk no hym nów opie wa ją cych w pro stych sło -
wach szcze gó ły mę ki i śmier ci Pa na Je zu sa spra wi ło, że na bo żeń stwo to od pra wia -
ne jest dziś we wszyst kich pol skich ko ścio łach.

14. DRO GA KRZY ŻO WA

Szcze gól ny cha rak ter ma ją na bo żeń stwa Dro gi Krzy żo wej, od pra wia ne w ko ścio -
łach ka to lic kich w każ dy pią tek Wiel kie go Po stu. Hi sto ria te go na bo żeń stwa li czy już
kil ka wie ków, a jej po cząt ki zro dzi ły się w śre dnio wie czu. Oko ło 800–900 lat te mu
wpierw na za cho dzie Eu ro py, a póź niej rów nież w Pol sce, po boż ność chrze ści jan za -
czę ła się zmie niać. Daw niej mó wio no o po tę dze Bo ga, na wet je śli przed sta wia no Go
na krzy żu, to nie cier pią ce go, lecz trium fu ją ce go. Mia ło to ukry ty cel – wy ru go wa -
nie kul tów po gań skich. Po tem lu dzie za czę li za głę biać się we wła ści wy wy miar Ofia -
ry Chry stu sa49. „W Chry stu sie za czę to do strze gać przede wszyst kim praw dzi wość Je -
go czło wie czeń stwa (...). Lu dzie tam tych cza sów pa trzy li na Je zu sa ocza mi peł ny mi
współ czu cia i mi ło ści”50. Nie ma ły był tu rów nież wpływ wy praw krzy żo wych, któ -
re po zwa la ły na po zna nie miejsc Mę ki Pań skiej. Dwa no wo utwo rzo ne zgro ma dze -
nia za konn ne – fran cisz ka nie i do mi ni ka nie, za czę ły wów czas or ga ni zo wać tzw. na -
bo żeń stwa upad ków Je zu sa. Kie dy fran cisz ka nie, w I po ło wie XIV wie ku, prze ję li
opie kę nad sank tu aria mi je ro zo lim ski mi roz wi nął się kult „dróg”, czy li przej ścia
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46 Źró dło: http://www.fzs.fran cisz ka nie.pl/
47 J. Per szon, Na Ja stra, op. cit., s. 11.
48 Źró dło: www.die ce zja.waw.pl/zie lon ka/38
49 Źró dło: http://pa ra fia pruszcz.x.pl/dro gak/dro gak20.html
50 J. Per szon, Na Ja stra, op. cit., s. 11.
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Chry stu sa z pre to rium Pi ła ta, gdzie za padł wy rok, na Gol go tę, gdzie zo stał wy ko -
na ny. Z po łą cze nia tych dwóch na bo żeństw po wsta ły sta cje Dro gi Krzy żo wej51. 

Piel grzy mi od wie dza ją cy Zie mię Świę tą po po wro cie sta ra li się o stwo rze nie na -
miast ki Je ro zo li my. Stąd od po cząt ku XV wie ku w ca łej Eu ro pie po wsta wa ły bu dow -
le na wzór je ro zo lim skich, któ re na zwa no kal wa ria mi. Za czę to na nich or ga ni zo wać
in sce ni za cje mę ki Zba wi cie la, gro ma dzą ce rze sze wier nych52.

Dzi siej sza Dro ga Krzy żo wa, skła da ją ca się z 14 sta cji53, zo sta ła ukształ to wa na
w XVIII wie ku54.

Na Ka szu bach ist nie ją dwie kal wa rie – słyn ne „świę te gó ry” wej he row skie, ufun -
do wa ne, ja ko dzięk czyn ne wo tum za ura to wa nie pod czas wy pra wy wo jen nej na Bia -
ło ruś przez Ja ku ba Wej he ra, któ ry pod czas ob lę że nia zo stał za sy pa ny w pod ko pie55

– i znacz nie młod szą – we Wie lu. O tej dru giej T. Lip ski pi sze: „Naj trwal szą pa -
miąt kę po zo sta wił po so bie ks. Jó zef Szy dzik, pro boszcz wie lew ski w la tach 1905–
–1924. Z je go dusz pa ster skiej tro ski po wsta ła tu tej sza Kal wa ria”56. 

15. OD PU STY

Od pu sty, bę dą ce pa tro nal ny mi świę ta mi da nej pa ra fii, szcze gól nie te, któ re są zwią -
za ne z uro czy sto ścia mi ku czci Mat ki Bo skiej lub od by wa ją ce się na wej he row skiej
kal wa rii, za wsze cie szy ły się wiel kim uzna niem. Lu dzie szli pie cho tą, nie rzad ko bo -
so, po ko nu jąc wie le ki lo me trów, by mo dlić się na su mie od pu sto wej. Przy czym nie
tyl ko re li gij ny wy miar uro czy sto ści miał zna cze nie, choć do uzy ska nych od pu stów
przy kła da no wiel ką wa gę. Rów nie waż nym ce lem by ła jar marcz na za ba wa, to wa -
rzy szą ca od pu stom i oka zja do spo tka nia się z przy ja ciół mi i zna jo my mi, a po nad -
to go ści ny u ro dzi ny miesz ka ją cej na te re nie da nej pa ra fii.

Naj waż niej szym jed nak ce lem uczest ni cze nia w uro czy sto ściach by ło do stą pie -
nie od pu stu zu peł ne go za grze chy.

W de fi ni cji KKK czy ta my: „Od pust jest da ro wa niem przed Bo giem ka ry do cze -
snej za grze chy, zgła dzo ne już co do wi ny. Do stę pu je go chrze ści ja nin od po wied nio
uspo so bio ny i pod pew ny mi okre ślo ny mi wa run ka mi, za po śred nic twem Ko ścio ła,
któ ry ja ko sza farz owo ców od ku pie nia roz da je i pra wo moc nie udzie la za dość uczy -
nie nie ze skarb ca za sług Chry stu sa i świę tych. (...) Od pu sty mo gą być udzie la ne ży -
wym lub zmar łym”57. 
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51 Źró dło: http://pa ra fia pruszcz.x.pl/dro gak/dro gak20.html
52 J. Per szon, Na Ja stra, op. cit., s. 11.
53 Tam że.
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-Zba wi cie lem
55 Kal wa ria Wej he row ska, red. i ko rek ta E. K. Ja skul ska, T. Żmu da -Trze bia tow ski, Gdańsk 2010, s. 3.
56 T. Lip ski, W Wie lu i nie co da lej.., Wo je wódz ki Ośro dek Kul tu ry w Gdań sku, Gmin ny Ośro dek Kul -

tu ry w Wie lu, Gdańsk 1990, s. 3.
57 KKK, op. cit., s. 352.
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Cie ka wą in for ma cję znaj dzie my w opi sie przy jaz dy pry ma sa Pol ski Ste fa na Wy -
szyń skie go do Wej he ro wa: „W ro ku 1974 Ste fan Kar dy nał Wy szyń ski, Pry mas Pol -
ski, przy jeż dża na wej he row skie gó ry w od pu sto wą nie dzie lę Wnie bo wstą pie nia Pań -
skie go. (...) ze stu ty sią ca mi wier nych, pry mas sta je na wej he row skim wzgó rzu zba -
wie nia. I do pie ro te raz skie ru je sło wa do ka szub skie go lu du. W wy gło szo nej ho mi -
lii na wią zał do słów ka szub skie go hym nu, do de kla ra cji: «My trzy ma my z Bo giem».
Ty mi sło wa mi też po wi tał do stoj ne go go ścia ks. pra łat Ma rian Szczur kow ski, ka płan
prze zac nej ko ścier skiej kom pa nii, któ ra wła śnie te go ro ku świę ci ła trzech set le cie
swe go piel grzy mo wa nia do Wej he ro wa”58.

16. PU STA NOC

Na Ka szub skich wio skach na dal ży wa i prak ty ko wa na jest tra dy cja „Pu stej no cy” 
– ro dzaj mo dli tew ne go czu wa nia przy zmar łym w ostat nią noc przed po grze bem. Po -
dob no daw niej „ob rzęd ten roz cią gał się na dwie, a na wet trzy no ce po śmier ci”59. Roz -
po czy na się po ró żań cu, któ ry od dnia śmier ci jest od ma wia ny co dzien nie wie czo rem
w do mu zmar łe go lub obec nie co raz czę ściej w ko ście le lub ka pli cy po grze bo wej. Po
ró żań cu w do mu ża ło by po zo sta je ro dzi na i tzw. „śpie wa cy”, czy li za zwy czaj męż -
czyź ni, wy po sa że ni w książ ki i mo dli tew ni ki. Dla „śpie wa ków” przy go to wu je się spe -
cjal ny po kój, są sia du ją cy z po miesz cze niem, w któ rym stoi trum na z cia łem oso by
zmar łej, gdzie za sia da ją „przy sto łach, aby śpie wem psal mów po kut nych, pie śni o są -
dzie i nie skoń czo nym mi ło sier dziu Bo żym, skie ro wa nych do Ma ryi i świę tych Pań skich,
chwa lić Bo ga i bła gać za zmar łe go”60. Po kój jest skrom nie wy po sa żo ny: na sto le stoi
krzyż, sta wia się rów nież sa la ter ki z mię to wy mi cu kier ka mi, daw niej na Ka szu bach
Po łu dnio wych kła dzio no rów nież owi nię ty w ser we tę bo chen chle ba, a tak że róg z ta -
ba ką61. Obec nie mo dli tew ne czu wa nie za zwy czaj koń czy się o pół no cy, jed nak że na -
dal, choć rza dziej, prak ty ko wa ne jest pro wa dze nie mo dlitw do sa me go ra na. Mo dli twy
i śpie wy pro wa dzo ne są w okre ślo nym ukła dzie. „Po od śpie wa niu trzech pie śni, pro -
wa dzą cy, czy li «spiéwôk», od ma wia pa cierz za zmar łe go. (...) O pół no cy od ma wia się
Anioł Pań ski” (...), nad ra nem śpie wa się Go dzin ki ku czci Mat ki Bo skiej62. 

Uczest nic two w Pu stej no cy jest przy słu gą dla zmar łe go, jest do bro wol ne i wy ni -
ka z obo wiąz ku mo ral ne go jak naj lep sze go przy go to wa nia zmar łe go na spo tka nie
z Bo giem, a za ra zem upro sze nie dla nie go ży cia wiecz ne go, więc śpie wa cy nie otrzy -
mu ją wy na gro dze nia, na to miast ro dzi na zmar łe go po da je po czę stu nek: oko ło je de na -
stej wie czo rem, a po tem o trze ciej nad ra nem ro dzi na zmar łe go po da je po czę stu nek;
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58 S. Kle in, Ks. Ste fan Kar dy nał Wy szyń ski na Kal wa rii Wej he row skiej. Rok 1953, Wej he ro wo 1990,
s. 3.

59 Be de ker ka szub ski, red. R. Ostrow ska, I. Tro ja now ska, s. 349.
60 J. Per szon, Pustô noc, Lu blin – Lu zi no 1993, s. 24.
61 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, t. III, Wro cław 1969, s. 209.
62 Tamże;
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chleb z ma słem, pla cek i «słôdko ka wa»”63. Obec nie wie cze rze są znacz nie wy kwint -
niej sze. „Po si łek trak tu je się ja ko po czę stu nek fun do wa ny przez oso bę zmar łą”64,
w związ ku z czym nie moż na od mó wić, bo od mó wi ło by się sa me mu zmar łe mu. 

Trum na ze zmar łym jest przez ca ły czas otwar ta, do oko ła pa lą się świe ce, a na
czu wa niu, bę dą cym za ra zem for mą po że gna nia ze zmar łym i zmar łe go z do mem ro -
dzin nym, trwa naj bliż sza ro dzi na. Ist nie je chrze ści jań skie prze ko na nie, że „mo dląc
się przy cie le zmar łe go, na śla du ją po pro stu po grzeb Chry stu sa”65. Pu sta noc, czy li
swo ista wi gi lia po grze bo wa, jest in spi ro wa na „wia rą w ży cie wiecz ne i sku tecz ność
mo dli twy wsta wien ni czej (...). Noc na wi gi lia jest (...) zbio ro wym wy sił kiem du cho -
wym, dzia ła niem re li gij nym, ćwi cze niem po kut nym”66. 

17. ZA DUSZ KI I PA MIĘĆ O ZMAR ŁYCH

W tra dy cji pol skiej po czą tek li sto pa da jest po świę co ny uro czy sto ści Wszyst kich
Świę tych (1 XI) i pa mię ci o zmar łych, szcze gól nie du szach czyść co wych, ocze ku -
ją cych zba wie nia, czy li Wspo mnie niu Wszyst kich Wier nych Zmar łych, tzw. Za dusz -
kom (2XI). Ko men tarz do czy tań na ten dzień nie sie re flek sję o Ko ście le, któ ry „po
uro czy stym ce le bro wa niu wspo mnie nia swo ich dzie ci, któ re są już szczę śli we w nie -
bie, wspo mi na ze smut kiem wszyst kie swo je dzie ci, któ re ocze ku ją w czyść cu na -
szej po mo cy, aby wejść do szczę ścia wiecz ne go. Ta czci god na i po boż na prak ty ka
wspo mnie nia i mo dli twy za zmar łych zo sta ła wpro wa dzo na (we Fran cji – przyp.
wła sny) w klasz to rze w Clu ny w 998 ro ku”67. W Pol sce pierw sze śla dy „ce le bro wa -
nia Dnia Za dusz ne go po cho dzą z XII wie ku”68. Opi sa ny w punk cie zwy czaj Pu stej
No cy, po zwa la do strzec, że Ka szu bi do kwe stii przy go to wa nia zmar łych do ży cia
wiecz ne go przy wią zu ją ogrom ną wa gę. Pa trząc na cmen ta rze moż na rów nież wy -
snuć wnio sek, że gro by bli skich są ota cza ne opie ką, a oni sa mi nie usta ją cą mo dli -
twą. Jed nak naj wy mow niej o tym świad czy dzień Wszyst kich Świę tych i na stę pu -
ją ca po nim okta wa. W dniach po prze dza ją cych licz nie na wie dza ne są cmen ta rze
w ce lu uprząt nię cia mo gił i ude ko ro wa nia ich kwia ta mi, wian ka mi i zni cza mi. Daw -
niej go spo dy nie sa me wy ko ny wa ły tzw. za dusz ko we wień ce, „a ich kon struk cją był
gru bo sple cio ny war kocz sło mia ny. Na nim mi ster nie tka no gę stą war stwę srebr ne -
go mchu, czy li chro bot ka re ni fe ro we go, przez lud zwa ne go za dusz ni kiem. Wie niec
de ko ro wa no świer kiem i kwia ta mi, wśród któ rych naj po pu lar niej sze by ły je sien ne
su cho kwia ty, zwa ne nie śmier tel ni ka mi”69. Po nad to, jak do wo dzi B. Bork, prze trwa -
ła wia ra w to, „że du chy do bre i złe krą żą po zie mi, stra szą ży wych, do ma ga ją się
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63 Be de ker ka szub ski, op. cit., s. 349.
64 J. Per szon, Na brze gu ży cia i śmier ci, Pel plin 1999, s. 208.
65 Tamże, s. 201.
66 Tamże, s. 210.
67 Msza lik nie dziel ny, opr. ks. dr Wła dy sław No wak, WWD, Olsz tyn 1993 r., s. 1048.
68 J. Per szon, Na brze gu ży cia..., op. cit. s. 288.
69 R. Lan dow ski, Daw nych oby cza jów rok ca ły..., op. cit. s. 190.
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mo dli twy, a w Zadëszny Dzéń gro ma dzą się na cmen ta rzach”70. Po twier dza ją to opra -
co wa nia M. Ol lick, J. Per szo na i R. Lan dow skie go71. Naj waż niej szy jest jed nak re li -
gij ny wy miar te go cza su, lu dzie licz niej uczest ni czą w na bo żeń stwach w ko ście le, po -
łą czo nych z mo dli twa mi za zmar łych oraz przez ca łą okta wę na wie dza ją gro by swo -
ich bli skich, co łą czy się ze szcze gól nym przy wi le jem – każ do ra zo we go uzy ska nia od -
pu stu zu peł ne go za jed ną du szę, zaś w wie lu do mach od ma wia się ró ża niec za zmar łych.

18. PRO CE SJE

Wie le uro czy sto ści li tur gicz nych koń czy się uro czy stą pro ce sją, ma ją cą słu żyć też pu -
blicz ne mu wy ra że niu wia ry, a tak że uzmy sło wie niu lu dziom, że wy zna wa nie wia ry
nie jest ogra ni czo ne do wnę trza świą tyń, ale czło wiek wie rzą cy swym co dzien nym
ży ciem po wi nien o tym świad czyć. Dla osób pra cu ją cych na ro li zu peł nie na tu ral na
jest mo dli twa o do bre zbio ry i bło go sła wień stwo w go spo dar stwie. Stąd też wio sną,
gdy pra ce po lo we roz po czy na ją się na do bre w uro czy stość św. Mar ka i tzw. dni krzy -
żo we, czy li dni przy pa da ją ce przed uro czy sto ścią Wnie bo wstą pie nia Pań skie go,
„z każ de go ko ścio ła pa ra fial ne go wy ru sza bła gal na pro ce sja do ka plic lub krzy ży
po ło żo nych wśród pól i za gród chłop skich. Sce na riusz tej pro ce sji jest ujed no li co ny
przez li tur gicz ne prze pi sy Ko ścio ła i za wie ra Li ta nię do Wszyst kich Świę tych, su -
pli ka cje, cza sem tak że śpie wa się pie śni przy god ne. W Lu zi nie przed 1939 ro kiem
pro ce sja każ de go dnia wy ru sza ła do in nej ka pli cy (...)72. 
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70 B. Bork, Na Lësôkach, ZK-P O/Szemud, Bojan 1995, s. 34.
71 M. Ol lick stwier dza, że ze „czcią zmar łych wią że się od wiecz na wia ra w to, że du chy przod ków

po wra ca ją z za świa tów i krą żą wo kół do mostw, a na wet je od wie dza ją, snu ją się po po lach i łą kach, błą -
dzą po po lnych dro gach”. Stąd też, aby się im nie na ra zić, ani ich nie draż nić nie wol no wy le wać na po -
dwór ka wo dy (co by ło po wszech ne w cza sach, gdy na wsi nikt nie po sia dał wo do cią gu i ka na li za cji), śpie -
wa nie, gwiz da nie, tań cze nie i spusz cza nie psów z łań cu cha. [w:] M. Ol lick, Od Ad wen tu, do Ad wen tu,
op. cit., s. 90. W po dob nym du chu pi sze Lan dow ski, do da jąc, że sta ra no się wę dru ją cym du chom po byt
na zie mi „uła twić i uprzy jem nić”, choć by po przez przy su nię cie ław i ta bo re tów w po bli że pie ca, „by mo -
gły so bie przy siąść i się ogrzać”. Do da je też, że nie prak ty ko wa nym obec nie zwy cza jem, by ło wy kła da -
nie chleb ków na pa ra pe ty okien, by du chy mo gły się po si lić. [w:] R. Lan dow ski, Daw nych oby cza jów
rok ca ły..., op. cit., s. 190–191. Te sa me zwy czaj wy ła nia ją się z ba dań prze pro wa dzo nych przez Ja na Per -
szo na. Wska zu je on jed nak przede wszyst kim na mo dli tew ny cha rak ter prze ży wa nia pierw szych dni li -
sto pa da i ca łej okta wy, na wią zu jąc do skła da nia kar tek z wy po min ka mi za zmar łych, od ma wia ne go w gro -
nie ro dzin nym ró żań ca w in ten cji dusz czyść co wych, na wie dza niu cmen ta rzy w ce lu uzy ska nia od pu stu
za du sze zmar łych. Jed nak że w ob rzę do wo ści lu do wej ist nie je prze ko na niu o współ by ciu w tym okre sie
na zie mi dusz czyść co wych, stąd prze ko na nie, że one o pół no cy w Dzień Za dusz ny scho dzą się do miej -
sco we go ko ścio ła i uczest ni czą w „mszy du chów”, spra wo wa nej przez ostat nie go zmar łe go pro bosz cza.
W okre sie Świę ta Zmar łych i ca łej okta wy nie urzą dza no im prez i spo tkań, by nie wy cho dzić z do mu i nie
prze szka dzać wę dru ją cym du szom, a je śli by ło to ko niecz ne, na le ża ło iść środ kiem dro gi. Gwiz da nie by -
ło su ro wo za ka za ne, gdyż „wy wo łu je purt ka”, nie zo sta wia się rów nież na sto łach czy sza fach ostrych
no ży i wi del ców, by nie prze szka dza ły zmar łym (mo ja bab cia uwa ża ła po nad to, że nie na le ży nic zo sta -
wiać, bo po zo sta wio ne na wierz chu sztuć ce, kub ki i ta le rze bę dą uży wa ne przez zmar łych do po si la nia
się – do pi sek wła sny). Go spo da rze uni ka li w tym okre sie prac po lo wych uwa ża jąc, że „zie mia aż roi się
od dusz”. [w:] J. Per szon, Na brze gu ży cia i śmier ci, op. cit. s. 295–300. 

72 J. Per szon, Na imię bo sczi, op. cit., s. 10–11.
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19. TA NIEC OB RA ZÓW

Bar dzo in te re su ją cy opis te go zwy cza ju prze ka zu je ks. J. Per szon. „Do cie ka wych
mo men tów na le ży chwi la po że gna nia piel grzym ki, któ re od by wa się przed głów -
nym oł ta rzem. Dziew czę ta nio są ce fe re tron, stroj ne w re gio nal ny ka szub ski ubiór,
przy dźwię kach trą bio ne go przez or kie strę dę tą hej na łu, wy ko nu ją kil ka szyb kich ru -
chów fe re tro nem, wy wi ja jąc nim na czte ry stro ny i ko ły sząc. Te ekwi li bry stycz ne
nie mal prze wro ty i ko ły sa nia wy ma ga ją nie zwy kłej zręcz no ści i si ły, fe re tron bo wiem
wa ży nie raz po nad 100 kg. Sam spo sób te go peł ne go dy na mi ki po że gna nia z sank -
tu arium jest nie co in ny w każ dej pa ra fii i co istot ne, za cho wy wa ny od wie lu po ko -
leń w nie zmie nio nej for mie”73.

20. NO WEN NA DO MAT KI BO ŻEJ 
NIE USTA JĄ CEJ PO MO CY

Nie znaj dzie my na Ka szu bach ko ścio ła, w któ rym nie by ło by wi ze run ku Mat ki Bo -
żej Nie usta ją cej Po mo cy. W śro do we wie czo ry, nie gdyś bar dzo licz nie, obec nie już
znacz nie mniej lu dzi74 gro ma dzi się przed tym wi ze run kiem, by za no sić bła ga nia,
po dzię ko wa nia i proś by75.

Kult MBNP jest ści śle zwią za ny z jej nie wiel kim ob ra zem, znaj du ją cym się obec -
nie w rzym skim ko ście le re demp to ry stów pw. św. Al fon sa. Hi sto ria kul tu roz po czę -
ła się, gdy po od kry ciu ob ra zu pa pież Pius IX wpro wa dził go do wspo mnia nej świą -
ty ni (1866 r.), a na stęp nie ko ro no wał (1867 r.). 

W Pol sce za po cząt ko wa li go po przez dzia łal ność mi syj ną oj co wie re demp to ry -
ści. Pierw sza no wen na zo sta ła od pra wio na w 1954 r. w Tu cho wie, szyb ko roz prze -
strze nia jąc się na ca ły kraj76. 

21. ŚPIE WA NIE NA BOŻ NYCH PIE ŚNI I OD MA WIA NIE 
MO DLI TWY ANIOŁ PAŃ SKI

Za szczę ście mo gę so bie po czy tać to, że uro dzi łam się w ro dzi nie ka szub skiej, wie -
lo po ko le nio wej, z se nior ką bab cią (ur. 1910 r.), któ ra prze ży ła dwie świa to we woj -
ny, bie dę i cier pie nie tam tych cza sów, ale za wsze znaj do wa ła si łę w mo dli twie. Stąd
też od ra na w do mu brzmiał śpiew, wpierw wi ta ła dzień pie śnią Kie dy ran ne wstają
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73 J. Per szon, Na Ja stra, op. cit., s. 52.
74 W prze ko na niu wie lu osób na wsi uczest nic two w no wen nie i mszy na stę pu ją cej po niej by ło nie -

mal obo wiąz kiem, stąd każ dy, ko mu nie ko li do wa ły obo wiąz ki, uczest ni czył w śro do wym na bo żeń stwie
(przyp. wła sny).

75 Po wstę pie do no wen ny, tzw. Mo dli twie rzym skiej, na stę pu ją trzy czę ści we zwań, na któ re skła -
da ją się wspól ne bła ga nia, wspól ne po dzię ko wa nia i wspól ne proś by (przyp. wła sny).

76 Źró dło: http://www.re demp tor.pl/no wen na.php
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zo rze, w po łu dnie za zwy czaj śpie wa ła, rza dziej od ma wia ła, mo dli twę Anioł Pań ski,
zaś wie czo rem koń czy ła dzień pie śnią Ci chy wie czór już za pa da. W cią gu dnia śpie -
wa ła róż ne, wie lo zw rot ko we pie śni, zna jąc wszyst kie na pa mięć (ro dzaj pie śni zmie -
niał się w za leż no ści od okre su li tur gicz ne go: w okre sie po stu by ły to pie śni pa syj -
ne, w Ad wen cie do ty czą ce Bo że go mi ło sier dzia dla świa ta i ocze ki wa nia Zba wi cie -
la, zaś w okre sie Bo że go Na ro dze nia – ko lę dy). Po dob ny duch mo dli twy był obec -
ny w wie lu do mach na Ka szu bach. 

Mo dli twa Anioł Pań ski do dziś funk cjo nu je w świa do mo ści Ka szu bów ja ko mo -
dli twa po łu dnio wa. Za zwy czaj, gdy ko ściel ne dzwo ny lub w wio skach od le głych od
ko ścio ła w pro gra mie pierw szym pol skie go ra dia wy bi ja ny był sy gnał oznaj mu ją cy
go dzi nę dwu na stą, mó wio no: „Bi ją na Anioł Pań ski”, co za ra zem ozna cza ło odło że -
nie wszel kich za jęć i prac i od mó wie nie mo dli twy77. Mo dli twa ta ma dłu gą hi sto rię.
Już w XVI wie ku od ma wia no ją w obec nej for mie, a po nad to za jej po boż ne od ma -
wia nie przy pi sa nych by ło 15 dni od pu stu78. W ro ku 1974 pa pież Pa weł VI ogła sza
Ad hor ta cję Ma ria lis Cul tus, czy li Ad hor ta cję Apo stol ską o na le ży tym kształ to wa niu
i roz wi ja niu kul tu Naj święt szej Ma ryi Pan ny. Za chę ca w niej, by „pod trzy mać zwy -
czaj od ma wia nia tej mo dli twy (Anioł Pań ski – przyp. wła sny). (...) Po ty lu bo wiem
wie kach trwa jej moc i pięk no, gdyż bu do wa jej jest pro sta i za po ży czo na z Pi sma
św.; jej hi sto rycz ny po czą tek wią że się z bła ga niem o za cho wa nie po ko ju. Nad to jej
li tur gicz ny rytm w pe wien spo sób uświę ca róż ne chwi le dnia; wresz cie skła nia ona
do przy po mnie nia ta jem ni cy pas chal nej, al bo wiem po znaw szy Wcie le nie Sy na Bo -
że go pro si my, by śmy «przez Je go Mę kę i krzyż zo sta li do pro wa dze ni do chwa ły
zmar twych wsta nia»”79. 

* * *
Po wyż sze roz wa ża nia do ty czą naj czę ściej spo ty ka nych form i ro dza jów po boż no ści
wy stę pu ją cych na Ka szu bach, w więk szo ści są one jed nak uni wer sal ne i wspól ne dla
chrze ści jan nie tyl ko z te re nu Pol ski czy Eu ro py, ale i ca łe go świa ta. Czy ta ki mi po -
zo sta ną po ka żą ko lej ne dzie się cio le cia. Moż na jed nak mieć oba wy o prze trwa nie
wie lu z nich, nie tyl ko z uwa gi na po stę pu ją cą la icy za cję, a na wet ate iza cję spo łe -
czeństw. Rów nież za chwia nie wie lo po ko le nio wej struk tu ry ro dzi ny po wo du je, że
dzie ci i wnu ki nie czer pią z du cho wo ści i spo so bów wy ra ża nia wia ry swo ich babć
i dziad ków. Nie kie dy rów nież księ ża, po szu ku jąc no wych atrak cyj nych form wspól -
no to wych dla pa ra fian, nie ugrun to wu ją na bo żeństw i mo dlitw oraz wła ści wych dla
da ne go re gio nu form kul tu re li gij ne go, co mo że su ge ro wać, że nie są one po żą da ne,
lub ma ją mniej sze zna cze nie. 
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77 Z tra dy cji ro dzin ne go do mu.
78 Źró dło: http://www.vo xdo mi ni.com.pl/mo dli twy/an ge lus.html
79 Źró dło: http://www.nie dzie la.pl/ar ty kul.php?id=117851569403002019001001
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KA ZA NIA W JĘ ZY KU KA SZUB SKIM
I ICH RO LA W BU DO WA NIU PRE STI ŻU 

KA SZUBSZ CZY ZNY

Ja dwi ga Zie niu ko wa
In sty tut Sla wi sty ki PAN, War sza wa

O d daw na po cza sy współ cze sne ję zyk ka szub ski i re li gia ka to lic ka by ły – obok
zie mi oj czy stej (zwa nej po ka szub sku tatczëzna), oby cza ju, tra dy cji – głów -

ny mi czyn ni ka mi two rzą cy mi toż sa mość Ka szu bów1. Mia ły one war tość sym bo licz -
ną. Jest więc zro zu mia łe, że wza jem ny zwią zek tych dwu war to ści hu ma ni stycz -
nych znaj do wał wy raz w li te ra tu rze ka szub skiej, za rów no świec kiej jak sa kral nej,
oraz w dzia ła niach prak tycz nych – w po li ty ce kul tu ral nej i ję zy ko wej – opi nio twór -
czych śro do wisk Ka szu bów, był też przed mio tem ob ser wa cji na uko wych. 

Wy raz „pre stiż” (z franc. pre sti ge ‘urok’, póź no łac. pra esti gium ‘oma mie nie’) ma
cha rak ter ak sjo lo gicz ny, zna czy ‘wy so ka ran ga, po wa ża nie, god ność’ (cze goś lub
ko go). Od no si się tak że do ję zy ka ja ko środ ka ko mu ni ka cji we wspól no cie, na przy -
kład et nicz nej. Są ję zy ki pre sti żo we i nie pre sti żo we, a sy tu acja nie jest tu dla da ne -
go ję zy ka sta ła, lecz mo że ule gać zmia nie w cza sie. Po ję cie „ję zyk pre sti żo wy” ozna -
cza wy so ką po zy cję spo łecz ną da ne go ję zy ka na tu ral ne go (et no lek tu), za rów no w od -
czu ciu wspól no ty ko mu ni ka tyw nej, dla któ rej jest on ję zy kiem „swo im”, jak też
w oce nie „in nych”, tych z ze wnątrz, w tym in sty tu cji ofi cjal nych (m. in. ad mi ni stra -
cji pań stwo wej), ma ją cych wpływ na ży cie da nej wspól no ty ję zy ko wej. By cie ję zy -
kiem pre sti żo wym to zna czą ca war tość w cha rak te ry sty ce ja ko ścio wej da ne go ję zy -
ka. Na pre stiż ję zy ka wpływ ma je go struk tu ra, m.in. za sób słow nic twa, a rów nież
czyn nik so cjo lin gwi stycz ny tj. za kres i po ziom funk cjo no wa nia da ne go ję zy ka
w prak ty ce. Jest to szcze gól nie waż ne w spo łecz no ściach dwu ję zycz nych (lub wie -
lo ję zycz nych), czy li w wa run kach kon ku ren cji ję zy ków. O wy so kiej ran dze ję zy ka
sta no wi zdol ność do two rze nia ko mu ni ka tów ję zy ko wych sty lu wy so kie go, do for -
mu ło wa nia wy po wie dzi nie tyl ko w za kre sie ży cia co dzien ne go, lecz tak że na po -
zio mie ko mu ni ka cji w sfe rze in te lek tu al nej, m.in. w sty lu ar ty stycz nym, re li gij nym,
na uko wym, czy li tzw. po li wa len cja. Bar dzo waż ne zna cze nie ma ist nie nie i roz wój

1 Wy ją tek sta no wi li ewan ge lic cy Sło wiń cy, któ rych gwa ry – sta no wią ce pół noc no -za chod nią pe ry -
fe rię gwar ka szub skich – wy mar ły oko ło po ło wy XX w.
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pi śmien nic twa w sfe rze po nad dia lek tal nej, znor ma li zo wa nej pod wzglę dem gra ma -
tycz nym i na uko wych i w wy ni ku ba dań, któ re roz wi ja ły się w XX w. i trwa ją do dziś,
wie my, że by ła ona przez wie ki środ kiem ko mu ni ka cji ro dzin nej i lo kal nej Ka szu -
bów, uży wa nym w po sta ci bar dzo licz nych gwar. Stan ta ki ist niał jesz cze w po ło -
wie XX w., wie lu Ka szu bów mó wi ło tyl ko po ka szub sku, część – głów nie ci, co nie
prze szli przez szko łę pol ską w okre sie II Rze czy po spo li tej lub po II woj nie świa to -
wej – je śli ja koś zna ła pol ski, to ra czej sła bo i bier nie. Użyt kow ni cy ję zy ka (et no -
lek tu) ka szub skie go trwa li przy nim wier nie i prze ka zy wa li go z po ko le nia na po ko -
le nie mi mo bar dzo trud nych wa run ków ze wnętrz nych (eko lo gicz nych) ist nie nia te -
go ję zy ka, jak np. sil ne na ci ski ger ma ni za cyj ne w okre sie za bo rów (1772–1918). Nie
był to jed nak ję zyk pre sti żo wy, za rów no w opi nii sa mych Ka szu bów, jak też w oce -
nie śro do wisk ze wnętrz nych (pań stwo wych). Ko mu ni ka cji w wyż szym sty lu słu żył
pre sti żo wy (przy naj mniej od XVI w.) ję zyk pol ski, uży wa ny na Ka szu bach w Ko -
ście le (obok ła ci ny) i w oświa cie. Ka szubsz czy zna i pol sz czy zna funk cjo nal nie dłu -
go się uzu peł nia ły, moż na po wie dzieć, że łą czył je daw niej sto su nek ko eg zy sten cji.
Nie ist nia ła tra dy cja ka zno dziej ska w ję zy ku ka szub skim. Od po ło wy XIX w. po -
wsta wa ło, za po cząt ko wa ne przez Flo ria na Cey no wę, pi śmien nic two ka szub skie, jed -
nak je go ję zyk, mi mo po dej mo wa nych prób nor ma li za cji, przez kil ka na ście dzie się -
cio le ci po zo sta wał nie ujed no li co ny2. 

W dru giej po ło wie XX w. (mniej wię cej w la tach 1960. i 1970.) za ist nia ło zja wi -
sko wy co fy wa nia się ka szubsz czy zny z uzu su na rzecz do mi nu ją ce go ję zy ka pol -
skie go, prze ja wem te go by ło za ni ka nie mię dzy po ko le nio wej trans mi sji ję zy ka ka -
szub skie go.

Gdzieś na prze ło mie lat 1970. i 1980. po ja wi ła się ten den cja prze ciw na, ję zyk ten
po wo li za czął się od ra dzać. Jest to za słu ga in te li gen cji ka szub skiej, któ ra pod ję ła i kon -
se kwent nie pro wa dzi świa do me dzia ła nia dla ra to wa nia i do sko na le nia za gro żo ne go ję -
zy ka. Waż ną ro lę ode gra ły tu or ga ni za cje i in sty tu cje ta kie, jak Zrze sze nie Ka szub sko-
-Po mor skie (ZK-P), za ło żo ny póź niej (w 1997 r.) In sty tut Ka szub ski w Gdań sku, Uni -
wer sy tet Gdań ski, mu zea i in ne ośrod ki kul tu ry oraz śro do wi ska oświa to we. Tak że Ko -
ściół – ści ślej: Die ce zja Gdań ska, gdy by ła kie ro wa na przez otwar te go na spra wy Ka -
szu bów ab pa Ta de usza Go cłow skie go, oraz Die ce zja Pel pliń ska – ma tu zna czą ce za -
słu gi. Na ko rzyst ną zmia nę sy tu acji wpły nę ła Kon sty tu cja przy ję ta przez So bór Wa ty -
kań ski II, któ ra przez za stą pie nie w li tur gii ła ci ny ję zy ka mi et nicz ny mi (na ro do -
wy mi) pod nio sła ich ran gę na płasz czyź nie sa crum. Du że zna cze nie dla pod nie sie nia
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2 Za byt ki ję zy ko we ka szub skie, tj. po wsta łe na Po mo rzu tek sty re li gij ne pi sa ne w ję zy ku pol skim,
ale za wie ra ją ce wy raź ne ce chy gwar ka szub skich, są du żo wcze śniej sze, ist nie ją od XVI w. O hi sto rii pi -
śmien nic twa ka szub skie go zob. m.in. H. Po po wska -Ta bor ska, Za byt ki pi śmien nic twa ka szub skie go, w:
Ka szubsz czy zna. Kaszëbi zna, 2001, red. E. Bre za, Opo le, UOp (w se rii: Naj now sze dzie je ję zy ków sło -
wiań skich, red. S. Gaj da), s. 71–80; J. Tre der, Ka szubsz czy zna li te rac ka (Ce chy, fa zy i ten den cje roz wo -
jo we), w: tam że, s. 203–223; Tre der 2005; Ję zyk ka szub ski. Po rad nik en cy klo pe dycz ny, red. J. Tre der,
Gdańsk 2002, wyd. 2. po pra wio ne i po sze rzo ne 2006.
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pre sti żu tra dy cji kul tu ro wej, w tym ję zy ko wej, Ka szu bów miał pon ty fi kat Ja na Paw -
ła II, a szcze gól nie dwie piel grzym ki Pa pie ża na Po mo rze (Gdy nia 1987 r. i So -
pot 1999 r.). Wte dy sa mi Ka szu bi oraz ogrom nie licz ni Po la cy usły sze li – w miej -
scu mszy pa pie skich lub za po śred nic twem me diów – Pa pie ża Po la ka za chę ca ją ce -
go Ka szu bów do za cho wa nia ta kich, po sia da nych przez nich war to ści, jak ro dzi my
ję zyk ka szub ski, kul tu ra, tra dy cja i toż sa mość.  

Bar dzo waż nym zna mie niem od ra dza nia się ję zy ka ka szub skie go sta ło się two -
rze nie w nim tek stów re li gij nych, mó wio nych i pi sa nych. Za czę ło się to w la -
tach 1980. od oka zjo nal ne go gło sze nia oko licz no ścio wych ka zań (ho mi lii) przez
nie któ rych księ ży Ka szu bów. Pierw szym (czy jed nym z pierw szych) ka zno dzie ją
był ks. Ma rian Miotk (uro dzo ny w 1957 r.). Ka za nia to krok na dro dze do usank cjo -
no wa ne go przez re gio nal ną wła dzę ko ściel ną (zob. da lej) wpro wa dze nia li tur gii sło -
wa w ję zy ku ka szub skim w nie któ rych ko ścio łach na Po mo rzu, czy li do po wsta nia
no we go i nie zwy kłe go zja wi ska w kul tu rze ka szub skiej i pol skiej. Nie mal w tym
sa mym cza sie po dej mo wa no pra ce nad trans la cją Bi blii na ję zyk ka szub ski. W la -
tach 1992 i 1993 uka za ły się dwa róż ne tłu ma cze nia No we go Te sta men tu (z ję zy -
ków nie bi blij nych), jed no z nich (z 1993 r.) po prze dzo ne wy da niem w la tach 1980.
bro szu ry z frag men tem prze kła du Ewan ge lii św. Ma te usza. Pod ko niec XX w. i w po -
cząt ku XXI w. suk ce syw nie pu bli ko wa no in ne tek sty sa kral ne, ostat nie tłu ma cze nie
Bi blii (z ję zy ka grec kie go) wy szło dru kiem w 2010 ro ku. (Zob. bi blio gra fię ka zań
ka szub skich i tłu ma czeń Bi blii po da ną na koń cu te go ar ty ku łu.)

Za trzy maj my się przy ka za niach. Ten typ ko mu ni ka tu ję zy ko we go, kie ro wa ne -
go przez nadaw cę, tj. ka pła na, do od bior ców, tj. wier nych zgro ma dzo nych w cza sie
ob rząd ku li tur gicz ne go i two rzą cych z ka zno dzie ją wspól no tę wy zna nio wą, ma z na -
tu ry ga tun ku pier wot nie po stać ust ną. Ka za nia ka szub skie, o któ rych tu bę dzie mo -
wa, zo sta ły na szczę ście w ja kiejś czę ści spi sa ne i opu bli ko wa ne, wo bec cze go tek -
sty te nie po zo sta ły ulot ne, ich utrwa le nie w dru ku po zwo li ło do nich wra cać, mo -
gły też stać się przed mio tem ana li zy na uko wej. 

W 1991 r. sta ra niem Zrze sze nia Ka szub sko–Po mor skie go uka zał się nie wiel ki (75
stron), to mik au tor stwa po cho dzą ce go ze środ ko wych Ka szub ks. Ma ria na Miot ka
pt. Swię tim tu rę star ków. Zbiérk leż no scowëch kôza niów („Świę tą dro gą przod ków.
Zbiór ka zań oko licz no ścio wych”), przy go to wa ny do dru ku przez ję zy ko znaw ców
Je rze go Tre de ra i Ju sty nę Tre der (póź niej szą Po mier ską), któ ra za opa trzy ła go w „Po -
sło wie”. Za wie ra on 25 ka zań wy gło szo nych w la tach 1986–1989. Ta skrom na pod
wzglę dem ty po gra ficz nym ksią żecz ka3 jest bar dzo waż na z per spek ty wy re li gii, ję -
zy ka, kul tu ry i toż sa mo ści Ka szu bów. We „Wstę pie” ks. Miotk, przed sta wia jąc ro lę
gło sze nia ka zań w na ucza niu wia ry, pi sze mię dzy in ny mi: Z Ob ja wie niégo Bo sczi
prôwdë wëpłiwô téż całé bo gac two kul turë i dëcho wi kaszëbsczi spôdko wiznë, w chtërny
żëjemë i za chtërną jesmë i mdzemë przed Bo gę wied no ‘za wsze’ od po wie dzal ni (s. 6).
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3 Wy szła w trud nym go spo dar czo cza sie, nie dłu go po prze ło mie ustro jo wym w Pol sce. 
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Jest to bar dzo moc no za zna czo ne od nie sie nie ka szub skich war to ści et nicz nych do
sa crum. W „Po sło wiu” czy ta my, że po od pra wie niu w la tach osiem dzie sią tych (XX
w.) w licz nych, wy mie nio nych z na zwy, miej sco wo ściach tzw. mszy ka szub skich
[fak tycz nie o li tur gii mie sza nej: pol skiej i ka szub skiej – J. Z.], ks. Miotk „jest już
w peł ni prze ko na ny, że wy ko rzy sta nie ję zy ka ka szub skie go w li tur gii ko ściel nej
upew nia Ka szu bów co do war to ści ich ro dzi mej mo wy” oraz że te msze „cie szą się
[…] du żą po pu lar no ścią nie tyl ko wśród rdzen nej lud no ści ka szub skiej” (s. 73).

W kil ka lat póź niej (w 1996 r.) zo sta ły opu bli ko wa ne ka za nia in ne go księ dza Ka -
szu by, Ja na Wal ku sza. W je go książ ce Sztrą dę sło wa („Brze giem sło wa”), ma ją cej
cha rak ter li te rac ki, zna la zło się kil ka ka zań oko licz no ścio wych, zwią za nych z od by -
wa ją cym się cy klicz nie kon kur sem „Rodnô Mo wa”, na pi sa nych w ję zy ku ka szub -
skim4. I ten au tor obok sze rze nia war to ści trans cen dent nych pro pa go wał ka szub skość
(kaszëbi znę), zwłasz cza ję zyk, na ma wia jąc do tro ski „o na szą mo wę” użył pięk nej
me ta fo ry o na ce cho wa niu re li gij nym: …bo ona, prôwdzëwie kaszëbskô mo wa, to
nôswięt szi wôłtôrz ‘oł tarz’. (s. 37). Na po win no ści Ka szu bów wzglę dem te go, co
„swo je”, ka szub skie, ka zno dzie ja zwró cił uwa gę m.in. w ta kich – też za wie ra ją cych
me ta fo rę – zda niach: 

– …je jesz ‘jesz cze’ jinô sta ni ca ‘sztan dar’, chtërnę dôł nóm sóm Bóg; to je sta -
ni ca naj mowë i tę téż trze ba niesc wësok, bo to je bo sczi znak na szi ju wer notë
‘toż sa mo ści’, sztôłt naj de je ‘idei’ i prôwdë o nas. Nicht rezëmny […] nie mdze
‘nie bę dzie’ deptôł wôłtôrza naj prze szłotë dlô lepszégo wi tra ‘ju tra’, bo ta -
cziégo ni ma. […] A wie rzę, ba ro wie rzę, że Kaszëbi jesz są rozëmni. (Wal kusz,
s. 62–63)5. 

Obaj ka zno dzie je eks po nu ją ka szub skie war to ści et nicz ne przy wo łu jąc au to ry tet Bo -
ga (re li gii). Przez ta ką sa kra li za cję ro dzi mej mo wy i kul tu ry Ka szu bów przy czy nia ją się
do zwięk sze nia pre sti żu ich ję zy ka oraz ich spo łecz no ści. (O ka za niach obu au to rów
sze rzej pi sa ły Zie niu ko wa i Po mier ska, zob. Bi blio gra fia na koń cu te go ar ty ku łu.) 

Ksiądz Ma rian Miotk w kil ka na ście lat po wspo mnia nym to mi ku opu bli ko wał
(w 2008 r.) dru gi zbiór swo ich ho mi lii, dość ob szer ną książ kę (368 stron) za ty tu ło -
wa ną Séw Bòżégò Sło wa na ni wie kaszëbsczich serc, wy da ną przez In sty tut Ka szub -
ski. Skła da się ona z dwu czę ści: pierw szą sta no wi prze druk – w uno wo cze śnio nej pi -
sow ni ka szub skiej – ka zań opu bli ko wa nych w 1991 r., dru ga (roz dzia ły II, III, IV), za -
ty tu ło wa na Kaszëbi wiérny Chri stu so wi i Jegò nôùce, za wie ra ka za nia wy gło szo ne
w la tach 1990–2007, w róż nych miej sco wo ściach ka szub skich oraz w trak cie piel grzy -
mek Ka szu bów do Rzy mu i Zie mi Świę tej, a tak że pod czas mszy we Wła dy sła wo -
wie (ka szub ska na zwa: Wiôlgô Wies) trans mi to wa nych przez ra dio Kaszëbë. Książka
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4 Or to gra fię w tej książ ce zwe ry fi ko wał J. Tre der.
5 Tu i da lej wy róż nie nia gra ficz ne (druk po gru bio ny, spa cja) mo je – J. Z.
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w re dak cyj nym opra co wa niu pro fe so ra Je rze go Tre de ra, z „Przed mo wą” (w ję zy ku
pol skim) bi sku pa pel pliń skie go Ja na Ber nar da Szla gi, za wie ra też ob szer ne po sło -
wie (s. 351–363) pió ra Ju sty ny Po mier skiej „O ka szub sko ści w ka za niach ks. Ma -
ria na Miot ka”. Jest to war to ścio wy ar ty kuł na uko wy, w któ rym au tor ka przed sta wi -
ła wy mo wę ide ową za war tych w to mie ka zań, ich cha rak ter ak sjo lo gicz ny i za sto -
so wa ne w nich ję zy ko we środ ki re to ry ki. 

Ka za nia za war te w omó wio nych wy żej to mach, w szcze gól no ści ka za nia ks.
Miot ka, by ły przed mio tem mo ich ba dań, ich wy ni ki przed sta wi łam w kil ku pu bli -
ka cjach. Od sy łam do nich dla uzy ska nia szer sze go ob ra zu – m.in. przez po zna nie za -
war tych tam cy ta tów z ka zań – te go, o czym pi szę w tym ar ty ku le. In te re so wa ło
mnie ta kie za gad nie nie, jak po wią za nie sa crum, czy li tek stu i sen su ho mi lii, bę dą -
cych prze po wia da niem Sło wa Bo że go, z tym ele men tem sfe ry pro fa num, ja kim są
spra wy et nicz ne, w tym przy pad ku mó wie nie przez ka pła na (po ka szub sku!) nie tyl -
ko o tym, co jest bez po śred nio zwią za ne z Ewan ge lią, lecz tak że szcze gól ne zwra -
ca nie uwa gi – za rów no za po mo cą ar gu men tów, jak i oka zy wa nia emo cji – na to, co
do ty czy Ka szu bów, na pod kre śla nie war to ści ich kul tu ry i ję zy ka. Zaj mo wa ły mnie
rów nież za gad nie nia re to ry ki tych tek stów ka zno dziej skich, ana li zo wa łam ję zy ko -
we środ ki war to ścio wa nia i bu do wa ne w opar ciu o nie za bie gi per swa zyj ne, a tak -
że spo so by wy ra ża nia re la cji, ja ka w tym szcze gól nym ak cie ko mu ni ka cji pod czas
zgro ma dze nia o cha rak te rze li tur gicz nym za cho dzi mię dzy nadaw cą tek stu (ka zno -
dzie ją) a je go od bior cą (zbio ro wo ścią wier nych).

We Wpro wa dze niu do to mu Séw Bòżégò Sło wa na ni wie kaszëbsczich serc i wstę -
pach do po szcze gól nych czę ści tej książ ki ks. Miotk po dał waż ne in for ma cje do ty -
czą ce ce lów li tur gii sło wa w ję zy ku ka szub skim i jej hi sto rii. Czy ta my tam, że ja ko
ka zno dzie ja, obok na czel nej mi sji gło sze nia sło wa Bo że go, po sta wił so bie (w la -
tach 1980.) za da nie dzia ła nia na rzecz od ro dze nia ka szub sko ści przez wska zy wa nie
Ka szu bom – w ich ro dzi mym, wów czas przez pew ne śro do wi ska post po no wa nym,
ję zy ku – war to ści i bo gac twa ich odzie dzi czo nej po przod kach kul tu ry, bu dze nie po -
czu cia ka szub skiej toż sa mo ści i od po wie dzial no ści „za skôrb mòwë tat ków, chtërnã
òd Bòga do stelë” (s. 11). Cha rak te ry stycz ną ce chą ho mi lii ks. Miot ka, zwłasz cza
tych z wcze sne go okre su, jest wy ra ża nie po dwój nej wspól no to wo ści uczest ni ków
mszy ka szub skiej. Obok wła ści wej zgro ma dze niu li tur gicz ne mu wspól no ty kon fe -
syj nej (tu taj wia ry ka to lic kiej), ak cen to wa na jest wspól no ta et nicz no -kul tu ro wa i ję -
zy ko wa, czy li wspól no ta zwią za na ce chą ka szub sko ści, z któ rą to wspól no tą ka -
zno dzie ja się utoż sa mia, np. w for mu łach ad re sa tyw nych: Bra cy ni i Sostrë, Kaszëbi!;
Drësze ‘dru ho wie’ Kaszëbi!; [do sto wa rzy sze nia stu den tów „Po mo ra nia”:] Drësze
Kaszëbi! Młodô In te li gencjô, Nôdzejô dlô kaszëbiznë! (Wigòda, 14.12.1996,
s. 102)6. 
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6 Po dłuż szych cy ta tach po da ję za ory gi na łem miej sce i da tę wy gło sze nia da ne go ka za nia oraz nu -
mer stro ny (z to mu Séw Bòżégò Sło wa…), z któ rej cy tat po cho dzi.
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Wła ści wo ścią ka za nia ja ko ga tun ku mo wy jest in ten syw ne wy zy ski wa nie funk -
cji per swa zyj nej ję zy ka, jej do mi na cja nad funk cją in for ma cyj ną, wszak cho dzi o na -
ucza nie wier nych, na kła nia nie ich do przy ję cia za le ca nych po staw, za chę ca nie do
czy nie nia do bra, a tak że prze strze ga nie przed złem (zwy kle wska za nym, kon kret -
nym). Dla osią gnię cia za mie rzo ne go skut ku, nadaw ca po wi nien tak kon stru ować
tekst, aby na wią zać ze słu cha cza mi do bry kon takt, zy skać ich przy chyl ność. Au tor
oma wia nych ho mi lii czy ni to uży wa jąc róż nych, sto sow nych w ko mu ni ko wa niu się
z ka szub ską spo łecz no ścią et nicz ną – z uwzględ nie niem kry te rium cza su i miej sca
– za bie gów sty li stycz nych, m.in. for muł ad re sa tyw nych (np. Mi łi Bògù Kaszëbsczi
Lëdu!; zob. też cy ta ty wy żej), czy przez zwra ca nie się do słu cha czy przy po mo cy upo -
wszech nia nej w Pol sce w po so bo ro wym ka zno dziej stwie wspól no to wej – jed no czą -
cej ka pła na i słu cha czy – for my oso bo wej spro wa dza ją cej się do MY (za miast daw -
niej sze go, roz dzie la ją ce go ka pła na i wier nych, WY7), np. 

– Drësze Kaszëbi! Bùszni `dum ni’ jesmë i da li mdzemë ‘bę dzie my’ z tegò, z czegò
wërôstómë! Żëczmë so ‘życz my so bie’, żebë jesmë swiãtim turã star ków ‘dro gą
przod ków’ wied no ‘za wsze’ szlë! Tegò  s ó m  P ó n  B ó g  òd naj ‘nas’  ò c z e-
k i w ô. (Lãbórg, 1.02.1988, s. 27). 

W ka za niach ks. Miot ka z lat 1980., kie dy wo bec re gre su ka szubsz czy zny po dej -
mo wa no dzia ła nia ra tun ko we, per swa zja jest czę sto uży wa na dla wska zy wa nia tra -
dy cyj nych war to ści te go, co ka szub skie, dla na wo ły wa nia Ka szu bów – m.in. za po -
mo cą ta kie go środ ka sty li stycz ne go jak ape le – do pie lę gno wa nia ka szub sko ści, szcze -
gól nie kul tu ry i ję zy ka. Tę obec ność w tek ście sa kral nym kwe stii et nicz nej niech ilu -
stru ją po niż sze cy ta ty:

– A lëdze ti ze mi, co sã Kaszëba ma zwią, w kaszëbi znie niech szu ka ją swòji
przëszłoscë. Niech wiń dą z kaszëbi zną búten ‘na ze wnątrz’, bùszni ‘dum ni’ pòczną
z nią bëc. W ni je całé piãkno, w ni je naj ser ce, w ni je to bògactwò, co wënôszô
Kaszëbë nad jinszé re giónë Pòlsczi. Niech mòwa òjców mdze ‘bę dzie’ dlô naj
drogszô nad żëcé. Niech mòwa òjców mdze żëwô i niech jã ùczëją `usły szą’
pòkòle nia, co prziń dą pò nas. (So minë, 2.08.1987; s. 22)

– [Do mło dych z klu bu „Po mo ra nia”:] Ni miéjta strachù, pòdjimôjta chãtno to
wszëtkò, co mòże ro ze sła wic kaszëbiznã. […] Tak na ma pòdpòwiôdô kaszëbsczi
dëch, tak czëje kaszëbsczé ser ce. Czej tak mdzemë ro bilë, tej to nas bar żi zbli żi
do Bòga. (Wigòda, 13.12.1986; s. 14).
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7 Za pi sa ne tu du ży mi li te ra mi for my za im ko we to sym bo le re pre zen tu ją ce róż ne for my gra ma tycz -
ne za im ków oso bo wych (jak pol skie: my, nas, nam itd.; wy, was, wam…) i za imek dzier żaw czy (jak pol.,
nasz, na sze go…, wasz, wa sze go…) oraz od po wied nie for my oso bo we cza sow ni ków (jak pol. ro bi my, ro -
bi cie itp.).
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Czę ste po wta rza nie wy ra zu kaszëbsczi (i po krew nych), mó wie nie o ka szubsz -
czyź nie w kon tek ście war to ści po zy tyw nych (np. pięk no, bo gac two), łą cze nie jej
z me ta fo rycz nym ser cem i du chem (w sen sie si ły we wnętrz nej), z po czu ciem du my
(przy miot nik bùszni) i z war to ścią naj wyż szą, z Bo giem – m.in. przez wska zy wa -
nie, że dzia ła nia na rzecz ka szubsz czy zny zbli ża ją do nie go – wszyst ko to są środ -
ki per swa zyj ne ma ją ce pod no sić pre stiż kaszëbi zny. Je go bu do wa niu słu ży też wska -
zy wa nie ni skie go wów czas war to ścio wa nia ro dzi mej kul tu ry Ka szu bów i ich ję zy -
ka po łą czo ne z ne ga tyw nym oce nia niem przez ka zno dzie ję tej po sta wy. Uka zu je to
po niż szy frag ment, w któ rym au tor za sto so wał ta kie środ ki per swa zji, jak ze sta wie -
nia kon tra sto we (zło do zna wa ne lub czy nio ne wo bec do bra, ja kim są war to ści et nicz -
ne) oraz ape le:

– …rodnô kùltu ra, co sa ma w se je wôrto scą, bi wa ła òsmiészónô. W wie le
kaszëbsczich rodzënach stôré zwëcza je, ja czich ùczëlë tatkòwie, szłë przez to
w zabëcé ‘za po mnie nie’. Skarbã je to, z czegò wërôstómë, całé bògactwò, jaczé
skłôdô sã na ka szb ską kùlturã […], ale przed wszëdczim ji dze wiérnosc Bògù,
wie rze òjców, trzi ma nié z Kòscołã, […]; i da lej: Drëszë Kaszëbi! Za mòcno më
dalë wëkòszla wic swòjã pòstawã tim, co nowé, a przez to, […] pòdcãlë më te
kòrze nie, co de cydëją ò naj nôro do wi toż samòscë. Bãdzta wiérny temù, co prze -
trwa ło wie czi.  N i e c h  m ò w a ò j c ó w m d z e d a l i ż ë w ô! (Le -
sniewò, 8.11.1987, s. 25).

(O per swa zji w ho mi liach ks. Miot ka zob. też Po mier ska 2007, 2008.)
Na prze ło mie XX i XXI w. wsku tek ak tyw nej po li ty ki ję zy ko wej i kul tu ro wej

Ka szu bów (pro wa dzo nej przez ZK–P, In sty tut Ka szub ski i in ne gre mia) nad two -
rze niem i do sko na le niem ka szub skie go ję zy ka li te rac kie go (stan dar do we go) i je go
upo wszech nia niem, sy tu acja spo łecz na ka szubsz czy zny ule ga ła stop nio wej po pra -
wie. W wy gła sza nych w tym cza sie ka za niach ks. Miot ka, za war tych w dru giej czę -
ści to mu Séw Bòżégò Sło wa…, przy wo ły wa nia ka szub sko ści i ape le o jej za cho wa -
nie są rzad sze i nie tak dra ma tycz ne, jak w ka za niach z lat 1980., ale rów nież się
po ja wia ją, np.

– Do wiarë òjców dochôdô jesz bògactwò dëchòwi kùlturë. Roz mi łow nié
w kaszëbi znie. Na ti ni wie môsz, Bra ce i So stro, téż czegòs dobrégò dokònac. Żebë
ni czegò ze zwëków ‘zwy cza jów’ òjców nie za tracëc, wi cy – trze ba je wzb gacëc
so bą, ca łim swòjim żëcym. Mòwa òjców je swiãtô. Pón Bóg cë ‘to bie’ ją dôł,
niech mdze żëwò. Drëchù! Môsz bëc swiôdkã Jezësa Chri stu sa, Jegò apòstołã,
apòstołã Kòsco ła i kaszëbsczich spraw. Môsz bëc bëlnym ‘po rząd nym, pra wym’
Kaszëbą. (Lãbòrg, 25.07.1998, s. 161).

Ksiądz Miotk na dal gło si ka za nia w ję zy ku ka szub skim. W wy da nym przez ZK-P
w 2012 r. pięk nym al bu mie au tor stwa Ar ka diu sza Go liń skie go i ks. Ma ria na Miot ka
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Ka szu bi w bi blij nej kra inie. Po dzie się ciu la tach w Pa ter No ster, któ ry upa mięt nia piel -
grzym kę Ka szu bów do Zie mi Świę tej i Jor da nii w 2010 r., za miesz czo no kil ka ka zań
piel grzym ko wych wy gło szo nych przez te go ka pła na. Znaj du ją się tam pew ne 
ak cen ty ka szub skie. Tym ra zem są to sło wa dzięk czyn ne, m.in. za no we tłu ma cze nie
(o. Si ko ry) czte rech Ewan ge lii na ka szub ski, sło wa pod kre śla ją ce osią gnię cia Ka -
szu bów w dzia ła niach na rzecz ich ję zy ka i kul tu ry. W ho mi lii za ty tu ło wa nej Wôrtno -
ta mòdlëtwë wy gło szo nej w Je ro zo li mie na Gó rze Oliw nej, gdzie w ko ście le Pa ter
No ster 22 wrze śnia 2000 r. Ka szu bi wmu ro wa li ta bli cę z tek stem „Oj cze nasz” w ję -
zy ku ka szub skim, czy ta my m.in. ta kie sło wa:

Stôwómë dzys przed tôflą z mòdlëtwą Òjcze nasz pò kaszëbskù, bë zło żec Bògù
pòdzãkã, że przez te 10 lat, òd 22 séwni ka rokù wiôldżégò ju bi leùszu, jãzëk kaszëbsczi
òstôł ùwiecz nio ny strzód tëli jãzëków swia ta. Bëła to wiôlgô no bi li tacjô najégò
jãzëka. […] tu w Je ro zolëmie przepòminô przed swiatã ò tim, co nôblëższé ser cu, ò
mòwie star ków. (s. 64).

* * *
Gło sze nie (od po ło wy lat 1980.) ka zań w ję zy ku ka szub skim by ło waż nym kro kiem
na dro dze do wpro wa dze nia za zgo dą wła dzy ko ściel nej li tur gii sło wa w tym ję zy -
ku do mszy świę tych w nie któ rych ko ścio łach na Ka szu bach oraz mszy od pra wia -
nych dla Ka szu bów z oka zji róż nych uro czy sto ści (na przy kład Zjaz dów Ka szu bów)
czy w cza sie ich tra dy cyj nych piel grzy mek. Z cza sem do pro wa dzi ło to do upo wszech -
nia nia (od 2006 r.) ka szub skich tek stów li tur gicz nych przez me dia au dio wi zu al ne
(ra dio i te le wi zję), co po sze rzy ło krąg od bior ców. Li tur gia sło wa w ję zy ku ka szub -
skim – choć po cząt ko wo nie przez wszyst kie śro do wi ska przy ję ta ze zro zu mie niem
(bo: „Czy moż na roz ma wiać z Bo giem ję zy kiem pro stym, do mo wym?”)8 – ist nie je
już po nad 20 lat. Uzy ska ła po par cie au to ry te tu Ko ścio ła, cze go wi do mym zna kiem
by ło wy da nie w 1993 r. przez ab pa Ta de usza Go cłow skie go do ku men tu „Wska za nia
Dusz pa ster skie w spra wie obec no ści ję zy ka ka szub skie go w li tur gii i ży ciu ar chi die -
ce zji gdań skiej”9. By ła to za sad ni cza zmia na w sta tu sie ję zy ka ka szub skie go, funk -
cjo no wa nie w sfe rze sa crum pod no si ło je go ran gę i przy czy ni ło się do pod wyż sze -
nia spo łecz nej po zy cji je go użyt kow ni ków. 

Ka szub skie ho mi lie księ ży Ka szu bów w swej pier wot nej ust nej for mie przy po -
mi na ły słu cha czom mo wę, któ rą zna li do brze lub sła biej – w za leż no ści od po ko le -
nia, miej sca i in nych czyn ni ków – z ko mu ni ka cji ro dzin nej i lo kal nej. By ły do brym
środ kiem ce men to wa nia wspól no ty re li gij nej i za ra zem et nicz nej. Pły ną ce od oł ta -
rza sło wa o wy so kiej war to ści ka szub skiej kul tu ry i „mòwë òjców”, po ucza ją ce
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8 Pi sa no o tym w pel pliń skim „Piel grzy mie” (1993 nr 16, s. 5, nr 25, s. 5; 1994 nr 3, s. 8–9;) oraz
w „Po me ra nii” (1993 nr 9, s. 26–28, nr 12, s. 26–30; 1996 nr 7–8, s. 64). Sze rzej ten pro blem przed sta -
wi łam w ar ty ku le Zie niu ko wa 2002.

9 Zob. „Po me ra nia” 1994, nr 1, s. 21–22.
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o obowiąz ku za cho wa nia i roz wi ja nia te go – jak sły sze li – mi łe go Bo gu dzie dzic -
twa sta no wi ły dla tra dy cyj nie re li gij nych Ka szu bów za chę tę do re flek sji nad wła sną
toż sa mo ścią. Po par te au to ry te tem Ko ścio ła no bi li to wa nie ka szubsz czy zny do da wa -
ło od wa gi jej użyt kow ni kom (fak tycz nym lub po ten cjal nym). 

Nada nie ka za niom for my pi sem nej sta ło się jed nym z ele men tów w łań cu chu
ogniw skła da ją cych się na pro ces two rze nia i do sko na le nia ka szub skie go ję zy ka li -
te rac kie go (po nad dia lek tal ne go, stan dar do we go), któ ry – jak się zda je – ma pew ne
szan se za stą pić w obec nych mło dych i na stęp nych po ko le niach Ka szu bów za ni ka -
ją ce dziś ro dzi me gwa ry. Ka za nia w ję zy ku ka szub skim – obok in nych współ cze -
snych ka szub skich tek stów sty lu wy so kie go: sa kral nych, li te rac kich, pu bli cy stycz -
nych, a tak że na uko wych – bu do wa ły pre stiż „mo wy Ka szu bów” i ich kul tu ry. Tym
sa mym two rzy ły pod sta wę do sta rań Ka szu bów o ofi cjal ne po twier dze nie ran gi ich
ję zy ka, co zo sta ło uwień czo ne po wo dze niem. Na mo cy usta wy z 2005 r. ka szubsz -
czy zna ma sta tus praw ny ję zy ka re gio nal ne go w Pol sce.

BI BLIO GRA FIA (WY BÓR)

Ka za nia i tek sty Bi blii w ję zy ku ka szub skim 
[Go łąbk, tłum.], 1989, Na ucza nié w przëpo wiôstkach, Wëjimk z Ewa nielëji we dle św. Ma te -

usza z „Bi blii Ty siąc le cia” (wy da nie trze cie po pra wio ne, 1982), skaszëbił Eu ge niusz Go -
łąbk, Gdańsk: Zrze sze nie Ka szub sko-Po mor skie Re dak cja „Po me ra nii” [Wy da nie I, 1982,
wyd. II, 1987]. 

[Go łąbk, tłum.], 1993, Swięté Pi smio na Nowégo Te sta meń tu. Na pod sta wie Bi blii Ty siąc le -
cia (Wyd. III popr., 1982) skaszëbił Eu ge niusz Go łąbk, Gdańsk: Zrze sze nie Ka szub sko -
-Po mor skie. Za rząd Głów ny, Wy daw nic two Die ce zjal ne w Pel pli nie, Gduńsk–Pel plin. 

[Go łąbk, tłum.], 1999, Knéga Psal mów, Na pòdsta wie Bi blii Ty siąc le cia (Wyd. IV, 1989)
skaszëbił Eu ge niusz Go łąbk, Gdańsk: Ofi cy na Czec.

[Go łąbk, tłum.], 2007, To je słowò Bòżé. Czëta nia mszalné i spiéwë midzëlek cyjné na nie dze -
le i swiãta we wszëtczich czą dach lëtur gicznëch rokù, na kaszëbsczi prze ło żił Eu ge niusz
Gòłąbk, Gdańsk: Zrze sze nie Ka szub sko -Po mor skie, Za rząd Głów ny. [Książ ka cy to wa na
też ja ko: Lek cjo narz.]

[Gru cza, ks., tłum.], 1992, Kaszëbskô Biblëjô. No wi Te sta ment. IV Ewan jel je. Z łacëznë prze -
łożëł na kaszëbsz czi jãzëk ks. Fran ci szek Gru cza, Po znań: Hlon dia num.

Miotk Ma rian, ks., 1991, Swię tim tu rę star ków. Zbiérk leż no scowëch kôza niów. Ka za nia ka -
szub skie. Przy go to wa li do dru ku Je rzy i Ju sty na Tre der, Gdańsk: Zrze sze nie Ka szub sko -
-Po mor skie. Za rząd Głów ny.

Miotk Ma rian, ks., 2008, Séw Bòżégò Sło wa na ni wie kaszëbsczich serc, red. Je rzy Tre der,
Gdańsk: In sty tut Ka szub ski. 

[Si ko ra, tłum.], 2010, Ewa nie lie na kaszëbsczi toł ma czoné, z gre czi prze ło żił na kaszëbski
jãzëk ò. Adam Ry szard Si ko ra OFM, Gduńsk: Za rząd Głów ny Zrze sze nia Ka szub sko -Po -
mor skie go. [W tłu ma cze niu o. A. R. Si ko ry z ję zy ka grec kie go zo sta ły wcze śniej (w la -
tach 2001–2010) opu bli ko wa ne w osob nych to mi kach tek sty czte rech Ewan ge lii.] 

Wal kusz Jan, ks., 1996, Sztrą dę sło wa, Lu blin: „B&G”. [W czę ści II: Wier tle (`kwa dran se’
wiarë, nôdze je i mi łotë) 5 ka zań w ję zy ku ka szub skim.] 
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Opra co wa nia 
Bre za Edward, 1994, Prze kład Ewan ge lii na ka szub ski ks. Fran cisz ka Gru czy a tra dy cja pol -

skich prze kła dów Pi sma Św. w: Jan Ja kub Wu jek tłu macz Bi blii na ję zyk pol ski, red. Ma -
ria Ka miń ska, Łódź: Ar chi die ce zjal ne Wy daw nic two Łódz kie, s. 171–186.

Bre za Edward 1995, Ję zyk prze kła du Ewan ge lii na ka szub ski ks. Fran cisz ka Gru czy, „Stu dia
z Fi lo lo gii Pol skiej i Sło wiań skiej” 32, s. 301–324.

Go liń ski Ar ka diusz, Miotk Ma rian, ks., 2012, Ka szu bi w bi blij nej kra inie. Po dzie się ciu la -
tach w Pa ter No ster, Gdańsk: Zrze sze nie Ka szub sko -Po mor skie, DMK.

Po mier ska Ju sty na, 2007, Ję zy ko we środ ki per swa zji w ka za niach księ ży Ka szu bów, w: Ję zyk,
szko ła, re li gia, t. 2, red. A. Le wiń ska, M. Chmiel, Pel plin: „Ber nar di num”, s. 259–280. 

Po mier ska Ju sty na, 2008, O ka szub sko ści w ka za niach ks. Ma ria na Miot ka, [po sło wie w:] M.
Miotk, Séw Bòżégò Sło wa na ni wie kaszëbsczich serc, Gdańsk: In sty tut Ka szub ski, s. 351–363. 

Po po wska -Ta bor ska Han na, 2006, Re flek sje na mar gi ne sie ba dań ka szub skich za byt ków ję zy -
ko wych, „Ac ta Cas su bia na” VIII, s. 101–109; prze druk w: H. Po po wska -Ta bor ska, Z róż -
nych szu flad. Pra ce wy bra ne, re la cje, wspo mnie nia, War sza wa, 2010, SOW, s. 191–201.
[Za wie ra bi blio gra fię prac Au tor ki na te mat ka szub skich za byt ków ję zy ko wych.]

Si ko ra Adam R., OFM, 2006, Ewan ge lia we dług św. Ja na na ka szub ski tłu ma czo na. Prze kła -
dy z ję zy ków nie bi blij nych a prze kład z ję zy ka grec kie go, Po znań: Uni wer sy tet im. Ada -
ma Mic kie wi cza. Wy dział Teo lo gicz ny, [Na s. 491–536 prze kład tej Ewan ge lii z ję zy ka
grec kie go na ka szub ski au tor stwa A. R. Si ko ry.]. 

Si ko ra Adam R., OFM, [2010], „W po cząt ku by ło Slo wo…”. Naj star sze ka szub skie tek sty bi -
blij ne, Kar tu zy: Ofi cy na Czec. [Za wie ra waż ną bi blio gra fię opra co wań te ma tu.]

Sro ka Ka zi mierz A., 1995, Śla da mi ka szub skich tłu ma czeń Bi blii. w: Na zwy i dia lek ty Po mo -
rza daw niej i dziś, red. Je rzy Tre der, Gdańsk: Gdań skie To wa rzy stwo Na uko we, s. 101–125.

Tre der Je rzy, 1996, Tłu ma cze nia Bi blii na ję zyk ka szub ski. w: Bi blia w kul tu rze, red. Sła wo -
mir Rzep czyń ski, Słupsk: Wyż sza Szko ła Pe da go gicz na w Słup sku, s. 273–293.

Tre der Je rzy, 2005, Hi sto ria ka szubsz czy zny li te rac kiej. Stu dia, Gdańsk: Uni wer sy tet Gdań ski. 
Tre der Je rzy, 2010, Prze kład ka szub ski Ewan ge lii o. A. R. Si ko ry OFM, w: Si ko ra Adam Ry -

szard, OFM, 2010, Ewa nie lie na kaszëbsczi toł ma czoné, […], s. 299–321.
Zie niu ko wa Ja dwi ga, 1998, Ce chy sty lu re to rycz ne go w pierw szych opu bli ko wa nych ka za -

niach ka szub skich,” „Sla via Oc ci den ta lis” t. 55, s. 145–152.
Zie niu ko wa Ja dwi ga, 1998a, No we zja wi sko w kul tu rze pol skiej – li tur gia sło wa w ję zy ku ka -

szub skim, w: Funk cja sło wa w ewan ge li za cji, red. Ma ria Ka miń ska, Elż bie ta Umiń ska -
-Ty toń, Łódź: AWŁ, s. 111–124.

Zie niu ko wa Ja dwi ga, 1998b, Sa crum a et nicz ność. O współ cze snych ka za niach w ję zy ku ka -
szub skim, w: Czło wiek – dzie ło – sa crum, red. Sta ni sław Gaj da, Hel mut J. So becz ko, Opo -
le: Uni wer sy tet Opol ski, s. 289–294.

Zie niu ko wa Ja dwi ga, 2002, Two rze nie tek stów re li gij nych ja ko śro dek bu do wa nia pre sti żu ję -
zy ka mniej szo ścio we go. Na przy kła dzie ka szubsz czy zny, w: O do sko na ło ści, red. Agniesz -
ka Ma li szew ska, cz. I. Łódź: AWŁ, s. 413–427. 

Zie niu ko wa Ja dwi ga, 2010, O ję zy ku ka zań ka szub skich. Środ ki wy ra ża nia re la cji nadaw -
ca–dbior ca w ka za niach ks. Ma ria na Miot ka, w: Ję zyk do świad cze nia re li gij ne go, t. III,
red. Grze gorz Cy ran, Elż bie ta Sko rup ska -Ra czyń ska, Szcze cin: Wy dział Teo lo gicz ny Uni -
wer sy te tu Szcze ciń skie go, s. 203–220.

Zie niu ko wa Ja dwi ga, 2011, Re li gij ność Ka szu bów, ich wie lo ję zycz ność, toż sa mość, a ję zyk li -
tur gii. Stan współ cze sny na tle hi sto rycz nym, w: Na ród. Rre li gia. Ję zyk. Ma te ria ły z kon -
fe ren cji 17–19 ma ja 2010, red. Anet ta Ce gliń ska -Gaj da, Łódź: AWŁ, s. 477–489.
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1 J. Po mier ska jest au tor ką pra cy Przësło wié samò sã ro dzy w gło wie. Ka szub skie przy sło wia z pol -
ski mi od po wied ni ka mi, Gdańsk 2002; pra ca wy ka za na w oma wia nym Słow ni ku, wyd. II po sze rzo ne,
Gdańsk 2010. Au tor ka obro ni ła pra cę dok tor ską na te mat przy słów ka szub skich przed Ra dą Wy dzia łu Fi -
lo lo gicz ne go Uni wer sy te tu Gdań skie go w lu tym r. 2009. W II czę ści, tj. Słow ni ku przy słów przed sta wia
hi sto rię i wa rian ty da ne go przy sło wia u róż nych au to rów. Ja ko je den re cen zen tów oma wia nej roz pra wy
wnio sko wa łem o jej wy róż nie nie i na gro dze nie.

2 Eva Mrhačová a ko lek tiv: M. Ba low ski, A. Měškank, M. Hra bal, M. Pančiková, J. Po mier ska, 
S. Wölke, Zápa do slo vanské pa re mio lo gické dědictví, tj..‘Pa re mio lo gicz ne dzie dzic two za chod nio sło -
wiań skie’, Ostra wa 2010. Kor pus książ ki sta no wi 753 przy słów w wy mie nio nych 6. ję zy kach, po prze -
dzo ny wstę pem głów nej au tor ki i re dak tor ki, za my ka do da tek cel nych przy słów zna nych tyl ko w jed nym
z po da nych ję zy ków, cze ski in deks te ma tycz ny, pod sta wo wa li te ra tu ra i no ta o au to rach.

PO CHO DZE NIE NIE KTÓ RYCH PRZY SŁÓW 
POL SKICH I KA SZUB SKICH

Edward Bre za

D o opra co wa nia ni niej sze go tek stu skło ni ła mnie oko licz ność, że zo sta łem w paź -
dzier ni ku 2010 r. po wo ła ny przez Ra dę Ję zy ka Ka szub skie go na kon sul tan ta

w spra wie przy słów ka szub skich, gdy pro po no wa ny prof. M. Cy bul ski tej funk cji
nie przy jął. Ze spół au to rów bo wiem pod red. Ewy Mrha czo wej przy go to wał Słow -
nik przy słów w ję zy kach za chod nio sło wiań skich, tj. cze skim, sło wac kim, gór no - i dol -
no łu życ kim, pol skim i ka szub skim; część pol ską opra co wał prof. Mie czy sław Ba low -
ski, ję zy ko znaw ca z UAM w Po zna niu, a część ka szub ską dr Ju sty na Po mier ska1, po -
lo nist ka i ka szu bo loż ka z Uni wer sy te tu Gdań skie go2 . Zwra ca jąc głów nie uwa gę na
część ka szub ską i – w mniej szym stop niu – na część pol ską po da wa łem po cho dze -
nie przy słów, sen ten cji czy mak sym, głów nie ła ciń skich i nie miec kich, któ rych
brzmie nie przy swa ja łem so bie w cza sie stu diów teo lo gicz nych i fi lo lo gicz nych oraz
lek tu ry dzieł sze ro ko po ję tej hu ma ni sty ki. Lo ka li zo wa łem też fra zy ma ją ce pro we -
nien cję bi blij ną. Re dak tor ka i au to rzy Słow ni ka – ze wzglę du na ogra ni czo ną ob ję -
tość, któ rą i tak prze kro czy li – zre zy gno wa li z przy ta cza nia źró dła po cho dze nia przy -
słów. Uzna łem jed nak, że na kład mo jej pra cy war to ogło sić, mo że on się przy dać
przy szłym ba da czom czy użyt kow ni kom wspo mnia ne go Słow ni ka. Mo że tak że być
po mo cą dla na uczy cie li i uczniów w ro zu mie niu ge ne zy czę sto spo ty ka nych przy -
słów i wy ra żeń przy sło wio wych. Ucznio wie za po śred nic twem na uczy cie li mo gą
tak że z te go ma te ria łu szu kać zło te my śli czy sło wa (łac. ver ba au rea) bądź – jak kto
wo li – skrzy dla te sło wa, niem. geflügel te Wor te, ros. kryl’la ty je sło wa do wpi sów
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w pa mięt ni ki czy sztam bu chy. Ko rzy sta łem z róż nych opra co wań, w tym nie miec -
kich oraz ro syj skich, głów nie jed nak z prac ozna czo nych skró ta mi K oraz MR3.

Naj pierw więc przy to czę od no śne przy sło wie (za wspo mnia nym Słow ni kiem)
w brzmie niu pod sta wo wym i wa rian tach w pol sz czyź nie i w ka szubsz czyź nie, a po -
tem kur sy wą przy to czę pier wo wzór ła ciń ski czy nie miec ki bądź an giel ski czy ro syj -
ski; nie prze są dzam przy tym o pier wot nym źró dle przy sło wia; wska żę na lo ka li za -
cję bi blij ną ogól nie przy ję ty mi skró ta mi bi blij nych ksiąg ka no nicz nych za tzw. Ka -
to lic ką Bi blią Ty siąc le cia (BT), wyd. IV, Po znań -War sza wa 1989, nie kie dy tyl ko, gdy
o No wy Te sta ment cho dzi, wy zy sku ję prze kład ks. J. Wuj ka z r. 1593 (wy da nie ana -
sta tycz ne ze wstę pem ks. W. Sme re ki), Kra ków 1966. Do po wiem jesz cze tyl ko, że
przy sło wia po da wa ne kur sy wą są tłu ma cze niem przy słów cze skich, sło wac kich czy
in nych sło wiań skich na ro dów za chod nio sło wiań skich bądź Ka szu bów ja ko pol skiej
gru py et nicz nej, cy to wa ne dru kiem pro stym, funk cjo nu ją rze czy wi ście u Po la ków
czy Ka szu bów (ta ka za sa da przy ję ta zo sta ła w oma wia nym Słow ni ku). Po da ję tak -
że nr przy sło wia w Słow ni ku. Drob ne po tknię cia – nie wia do mo, ja kiej pro we nien -
cji – w za pi sie przy słów ka szub skich pro stu ję – jak jest w zwy cza ju – w na wia sie
kwa dra to wym [].

Ma my za tem:

P Bło go sła wie ni ubo dzy w du chu, al bo wiem do nich na le ży kró le stwo nie bie skie.
K Błogòsła wio ny, co są ùbòdżi dëchã, bò jich je kró lestwò nie bie sczé [bło go sła -

wień stwo Chry stu so we, por. Mt 5,3]. Nr 13.

P Ko ma ra prze ce dza cie, a wiel błą da po że ra cie/po ły ka cie. 
K Ce dzy ta mëgã, a pòłikôta wiel bą da [Słyn ne „bia da” Chry stu so we wo bec ob łud -

ni ków, Mt 23,24]. Nr 19.

P Co Bóg złą czył, [niech] czło wiek nie roz łą czy (u Wuj ka; „nie roz łą cza”, w Bi -
blii Ty siąc le cia: „nie roz dzie la”. 

K Co Bóg złą cził, niech czło wiek nie roz riwô!/rozdzélô. [Sło wa Chry stu sa z Mt 19,6,
przy po mi na ne no wo żeń com w chwi li przy się gi mał żeń skiej w Ko ście le rzym sko -
ka to lic kim]. Nr 26.

P Co masz na pi śmie, to ci dia beł nie zliź nie. / Sło wa ula tu ją, a pi smo zo sta je./ Sło -
wo wiatr, kar ta grunt. [Z łac. „Ver ba vo lant, scrip ta ma nent”‘sło wa ula tu ją,
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3 Po mi ja jąc Słow ni ki wy ra zów ob cych, gdzie czę sto cy to wa ne by wa ją przy sło wia, wy daw nic twa
po pu la ry zu ją ce w sty lu Cz. Ję drasz ko, Ła ci na na co dzień, War sza wa 1970, ko rzy sta łem tak że z róż nych
wy daw nictw ob co ję zycz nych, jak ros. N. T. Ba bi czew i J. M. Bo row skij, Sło war’ la tin skich kry la tych słow,
Mo skwa 1982 i naj now sze go je zu ic kie go „Dic ta. Zbiór ła ciń skich sen ten cji, przy słów, zwro tów i po wie -
dzeń z in dek sem oso bo wym i te ma tycz nym”, ze brał, opra co wał i zre da go wał Ch. Mi cha lu nio SJ, Kra -
ków 2008. WAM.
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pi sma po zo sta ją’ – śre dnio wiecz na prze rób ka z Ho ra ce go „Ne scit vox mis sa re -
ver ti” ‘Sło wo wy po wie dzia ne wró cić nie mo że’. K 514. Por. ros. Czto na pi sa no
pie rom, nie wy ru bisz to po rom]. 

K Jak to cë za pi szą, tedë ju wząc ni mògą. Nr 34.

P Czas to pie niądz/zło to.
K Gôda ją, że czas to pie niądz, ale czas je jesz droż szi: czło wiek pie niądz stra cy, ale

zdobãdze jin szi, a czas ju nie wró cy. [Por. ang.: Ti me is mo ney (B. Fran klin)
MR 206, nr 48]. Nr 63.

P Kro pla drą ży/wy drą ża skałę. / Kro pla czę sto ka mień zdziu ra wi. 
K Kro pla pò kro pli skałã drą żi. [Por. łac. przy sło wie śre dnio wiecz ne: „Gut ta ca vat

la pi dem non vi, sed sa epe ca den do”. K 199]. Nr 69.

P Czy ste mu wszyst ko czy ste. 
K Czëstémù wszëtkò czësté. lit. [Z łac. „Ca stis omnia ca sta”]. Nr 85.

P Czło wiek czło wie ko wi Bo giem, czło wiek czło wie ko wi wil kiem. [Z łac. „Ho mo
ho mi ni deus est” Erazm z Rot ter da mu, „Ada gia”. Tra we sto wa ne: u Plau ta, Ho -
mo ho mi ni lu pus ‘Czło wiek dla czło wie ka wil kiem’, Ośla ko me dia K, u W. Hu -
go, Pra cow ni cy mo rza: Ho mo ho mi ni mon strum ‘Czło wiek dla czło wie ka po two -
rem’]. Nr 209.

K Czło wiek dlô jinégò czło wie ka je gòrszi niż le wilk. Czło wiek czło wiekòwi wilkã.
[Z łac.„Ho mo ho mi ni lu pus” – spa ra fra zo wa ne z ko me dii Plau ta „Ośla ko me -
dia” 2,4,88]. Nr 87.

P Nie wie my ani dnia, ani go dzi ny. / Czło wiek nie zna dnia ani go dzi ny. 
K Czło wiek nie zna je ani dnia, ani gòdzënë. [Mt 25, 13]. Nr 89

P Da ro wa ne mu ko nio wi nie pa trzą/nie za glą da się w zę by. 
K Da ro wónémù kònio wi nie zazérô sã do zãbów. [Por. niem. „Einem ge scheng ten

Gaul guckt man nicht ins Maul“ ‘do py ska’]. Nr 96.

P Dzie ło mi strza chwa li./ Z dzie ła po zna je się mi strza/czło wie ka. [Por. niem. „Das
Werk soll den Me ister lo ben.” z wier sza „Die Gloc ke” (‚Dzwon’ F. Schil le ra).]

K Pò robòce pòzna jesz rze miãsni ka. Nr 98.

P Dziś mnie, ju tro to bie. / Co mnie dziś, to bie ju tro.
K Dzys mie, wi tro ce. / Co mie dzys, to wi tro ce. [Z łac.: „Ho die mi hi, cras ti bi”,

czę ste na gro bach – pa ra fra za z Ma dro ści Sy ra cha 38,22, Ti bi he ri, mi hi ho die
‘To bie wczo raj, mnie dziś’]. Nr 103
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P Do bre ra chun ki czy nią do brych przy ja ciół. / Ko chaj my się jak bra cia, ra chuj my
się/licz my się jak Ży dzi.

K Dobré rechùnczi ro bią drëchów. / Czej le miészk je fùl, nalézą sã ë przëja ce le. /
Czej czło wiek je bòga ti, mô przëja cół wie le, ale czej jegò miészk je òbdzar ti jak
ła ta, tej òn ni mô ani sostrë, ani bra ta. [Owi diusz, Tri stia 1,9,5 mó wi: „Do nec eris
fe lix. mul tos nu me ra bis ami cos; tem po ra si fu erint nu bi la, so lus eris” ‘Pó ki bę -
dziesz szczę śli wy, bę dziesz miał wie lu przy ja ciół, gdy na sta ną cza sy trud ne, bę -
dziesz sam’]. Nr 116.

P Po czą tek do bry – po ło wa ro bo ty. 
K Do bri pòczątk to pòło wa robòtë. [Z łac.„Di mi dium fac ti, qui co epit, ha bet”. 

– Ho ra cy w „Li stach”, przy sło wie grec kie przy pi sy wa ne Pi ta go ra so wi. Por. niem.
„Frisch ge wagt, ist halb ge won nen”]. Nr 123.

P W do mu to w do mu. [Por. ang. „The re’s no pla ce li ke ho me.” i ros. Do ma i so -
ło ma je do ma].

K Do ma le je do ma. / Do ma le je do ma, chòcbë w łóżkù bëła le gòłô sło ma. /
Wszãdze do brze, (ale) do ma nôle pi. Nr 125.

P Nikt nie jest pro ro kiem we wła snym kra ju. [Por. Mt 13,57; Mk 6,4; Łk 4,24;
J 4,44 cy to wa ne po ła ci nie, z Wul ga ty ja ko „Ne mo pro phe ta in pa tria sua.”‘Nikt
nie jest pro ro kiem w swo jej oj czyź nie’].

K Nicht nie je pro rokã w swo ji tatczëznie. / Ni żó den pro rok nie je przëjãti w swòji
tatczëznie. Nr 127.

P Wierz, ale wiedz, ko mu. [Z ła ci ny: „Fi de, sed cui, vi de”, tłu ma czo ne re gu lar nie
ja ko ‘Ufaj, lecz bacz, ko mu’ – po cho dze nie nie zna ne].

K Wësłëchôj zda niô jinëch, a tej zrób, jak ce twój włôsny rozëm kôże. / Nicht nie
ùwie rzi, jaż sóm przëmier zi. Nr 129.

P Trud no dwóm pa nom słu żyć. [Mt 6,24; Łk 16,13]
K Dwùm pa nóm trud no służëc. Nr 131.

P Głód naj lep szy ku charz. [Z łac. „Fa mes opti mus co qu us/ con di men tum/ma gi ster”
‘Głód naj lep szym ku cha rzem/ przy pra wą/ na uczy cie lem’ – przy sło wie sta ro żyt ne, któ -
re Cy ce ro, De fi ni bus bo no rum et ma lo rum 2,28, 90 wkła da w usta So kra te sa].

K Głód je nôlep szi kùchôrz. / Głód je nôlep szą przëpra wą (do je dze niô). Nr 133

P Głos lu du – głos Bo ga.
K Nôród gôdô, Bóg gôdô. [Z ła ci ny: „Vox po pu li, vox Dei” – sło wa teo lo ga Al ku -

ina do Ka ro la Wiel kie go]. Nr 136
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P Gó ra po ro dzi ła/uro dzi ła mysz. / Gó ra mysz po ro dzi ła. [Od Ho ra ce go ze „Sztu ki
po etyc kiej” w. 139: „Par tu riunt mon tes, na sci tur ri di cu lus mus” ‘Gó ry zle gną
w po ło gu, zro dzi się śmiesz na mysz’]. 

K Pło dzą górё a ro dzy sã mёsz. / Pło dzą górë, a ro dzy sã smiésznô mësz. Nr
142

P Ja ką miar ką mie rzysz, ta ką ci od mie rzą. [Mt 7,2; Mk 4,24; Łk 6,38]
K We nerëjesz jinëch, ji ny ce bie ùwe nerëją. [Ja ką mia rą mier zisz, ta ką cë òdmie -

rzą.] Nr 168

P Ja kie py ta nie, ta ka od po wiedź. [Por. niem.: „Wie die Fra ge, so die An twort“].
K Jak sã za pitôsz, tak cë òdpòwie dzą. Nr 171

P Ja kie ży cie, ta ka śmierć. [Por. łac. przy sło wie śre dnio wiecz ne: „Qu alis vi ta,
mors/fi nis (est) ita”].

K Jaczé żëcé, takô smierc. Nr 181

P Jed na ja skół ka nie czy ni wio sny. [Por. niem. „Eine Schwal be macht nicht
Frühling“].

K Jed na jaskùlecz ka la ta/sëro ka gniôzda nie zbùdëje. / Zymk nie przële cy na jed ny
jaskùlecz ce. Nr 189

P In ne cza sy, in ne oby cza je. [Por. Cy ce ro no we: „O tem po ra, o mo res”!].
K Jiné czasë, jiné òbëcza je, jiné mia sta, jiné dzéwczãta! Nr 197

P Każ de mu, co mu się na le ży. / Każ de mu we dług je go za sług, każ de mu we dług je -
go po trzeb. [Pierw szy człon ogól no świa to wy, po cho dzi z Ko dek su Ju sty nia na ja -
ko tzw. pra ecep tum iu ris ‘na kaz pra wa’: „Uni cu ique su um red de re”, na czel na za -
sa da spra wie dli wo ści, ty le kroć pod kre śla na w ka to lic kiej ety ce (teo lo gii mo ral -
nej). Człon II to nam „wpał ko wy wa no” w PRL-u ja ko za sa dę ko mu ni zmu, choć
by ło tam nie „za sług”, tyl ko „po trzeb”]. 

K Kòżdémù, co sã jemù nôle żi. Nr 215

P Każ dy ptak we dług swe go no sa śpie wa. / Każ dy ptak tak śpie wa, jak mu 
dziób wy rósł. [Por. niem. „Je der Vo gel singt, wie ihm der Schna bel ge wach sen
ist”].

K Kòżdi ptôch spiéwô tak, jak mù dzëba ùro sła. Nr 228

P Po czą tek każ dej rze czy jest trud ny. [Por. łac. „Omne in i tium/ prin ci pium dif fi ci -
le”, niem. „Al ler An fang ist schwer”, ang. „All be gin ning is dif fi cult”].

K Kòżdi pòczątk je cãżczi/trud ny. Nr 232
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P Kto szu ka, znaj dzie. / Kto szu ka, naj dzie, kto pro si, otrzy ma, a ko ła cą ce mu bę -
dzie otwo rzo ne. [Mt 7,8; 11,10] 

K Chto szukô, ten naléze, chto pùkô, ten wléze. Nr 248

P Kto chce dłu go żyć, po wi nien tyl ko wo dę pić. / Czę ste pi cie skra ca ży cie. [Por.
Ary sto te le so we „To hýdōr ári ston” ‘Wo da naj lep sza’].

K Zëmnô wòda ùcwiérdzô zdro wié. / Chto pi je sznaps, tegò diôbéł czaps/łaps.
[haps]. Nr 250

P Kto bez grze chu, niech (pierw szy) ka mień rzu ci. / Kto z was bez grze chu jest,
niech pierw szy rzu ci ka mień. [J 8,7, sce na z jaw no grzesz ni cą].

K Chto je bez grzéchù, niech pier szi rzu cy kam. / Chto na cã ka mie niã, na tegò të
chlebã. Nr 256.

P Chci we mu ni gdy do syć. / Chci we go nie na sy cisz. / Chci we mu i pół świa ta ma -
ło. [Por. łac. „Ava rus sem per eget” ‘Chci wy za wsze po trze bu je’ i wa rian ty].

K Chcëwi nie je nigdë naja dłi. / Chcywc chcôłbë wszëtczé rëbë zjesc i mòrze wëpic.
/ Chcywc, chòcbë mù kòrca ma mier ził, wied no bãdze miôł za ma ło. / Chcëwe -
mu [Chcëwémù] wszëtkò fe lu je. Nr 261

P Kto nie pra cu je, ten nie je. / Kto nie ro bi, niech nie je. 
K Pismò Swiãté tak pòwiôdô: Chto nie ro bi, niech nie jôdô [2 Tes 3,10]. / Chto nie

chce ro bic, ten nie je wôrt, abë jôdł. Nr 271

P Kto na/w cie bie ka mie niem, ty na/w nie go chle bem. [Tra we sta cja Mt 7,9: „Gdy
któ re go z was syn pro si o chleb, czy jest ta ki, któ ry po da mu ka mień?” (BT)]

K Chto na cã/ce bie ka mie niã, na tegò të/të na niegò chlebã. Nr 277

P Kto póź no przy cho dzi, ten sam so bie szko dzi. / Dla póź nych go ści po zo sta ją ko -
ści. [Z łac. po rze ka dła: „Se ro/Tar de ve nien ti bus ossa”].

K Chto pòzdze/za pó zno przëchó dzy, sóm so bie szkòdzy. / Chto za pó zno przë -
chòdzy, swòji du pie szkòdzy. / Chto przëcho dzy pó zno, ten òdchòdzy próż no.
Nr 279

P Dwa ra zy da je, kto pręd ko da je. [Z łac. zmo dy fi ko wa nej sen ten cji Pu bliu sza Sy -
ru sa: „Bis dat, qui ci to dat”].

K Chto zarô da je, dëbelt da je. / Dwa krot nie da je, chto chùtinkò da je, a trzëkrot nie,
chto z òchòtą. / Dwa krot nie da je, chto chùtkò da je. Nr 280

P Kto po wie dział A, mu si po wie dzieć B. [Por. niem. „Wer sagt A, muss auch B sa gen”].
K Chto mó wi A, mùszi pòwie dzec B. Nr 281

Referaty polskojęzyczne niezwiązane z tematem przewodnim 315

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 315



P Kto się wy wyż sza, bę dzie po ni żo ny, a kto się po ni ża, bę dzie wy wyż szo ny.
[Mt 23,12].

K Chto samégò se bie wënôszô, bãdze ùni żo ny, a chto sã sóm ùniżô, bãdze wëwëższo -
ny. Nr 288

P Kto sie je wiatr, zbie ra bu rzę. [Jest u pro ro ka Oze asza (Oz 8,7: „Oni wiatr sie ją,
zbie rać bę dą bu rzę” (BT)].

K Chto wiat [e] r se je, nen zbiérô bùrzã. Nr 296

P Kłam cy nie wie rzą, choć praw dę ga da/mó wi. / Jed no kłam stwo po cią ga za so bą
in ne. [Por. niem. „Wer ein mal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die
Wahr he it spricht”].

K Chto dzys zełgôł, temù wi tro nie wie rzą. / Chto sã rôz sprze nie wie rzi, temù nicht
nie ùwie rzi. / Chto rôz zełgôł, temù (wi cy) nie wie rzą. Nr 300

P Gdy byś mil czał, ucho dził byś za mę dr ca. [Z ła ci ny: „Si ta cu is ses, phi lo so phus
man sis ses”, Bo etius, De con so la tio ne phi lo so phiae 2, 7 ‘Nie do wie dział byś się
o swo jej głu po cie’].

K Chto mil czi, je mą dri. Nr 308

P Gdy dwaj ro bią to sa mo, to nie jest to sa mo. [Z ła ciń skie go wy ra że nia: „Si duo
fa ciunt idem, non est idem” z ko me dii Te ren cju sza „Bra cia” 5,3,37].

K No ga no dze nie je równô, temù roz ma jité bótë mùszą bëc. Nr 311

P Je śli ktoś za da ci cios w je den po li czek, nad staw dru gi. [Mt 5,39] 
K Jak cã chto ùde rzi w jed no li co, na sta wi i drëdżé. Nr 325

P Ko go Pan Bóg mi łu je, krzy żem go pró bu je.[Mo że w na wią za niu do Łk 9, 23:
„Je śli kto chce iść za Mną, niech się za prze sa me go sie bie, niech co dnia bie rze
krzyż swój i niech Mnie na śla du je”. BT].

K Kògò Pón Bóg mi łu je, tegò i krzi żu je. / Kògò Pón Bóg kòchô, na tegò krziżëczi
wkłôdô. Nr 328

P Ko niec wień czy dzie ło. / Wszyst ko do bre, co się do brze koń czy. [Z łac. „Fi nis
co ro nat opus.” Por. niem. En de gut, al les gut czy ang. End’s go od, all go od. Owi -
diusz, He ro idy 2,85].

K Terô je wszëtczich kùńców kùńc. / Wszëtkò dobré, co sã do brze kùńczi. Nr 336

P Ko ści zo sta ły rzu co ne. / Ko ści rzu co ne. [Z łac. słów Ce za ra po prze kro cze niu rze -
ki Ru bi kon: „Alea iac ta est”. Por. Sztau dyn ge ra: „Ko ści zo sta ły rzu co ne” – rzekł
męż czy zna, rzu ca jąc cu dzą żo nę].

K Ju jem rzekł. [Klam ka za pa dła]. Nr 337
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P Sta rzy lu dzie dwa ra zy dzieć mi. [Tłu ma cze nie śre dnio wiecz ne go przy sło wia łac.:
„Bis pu eri se nes”].

K Sta ri lëdze a małé dzecë./ Czło wiek bez zãbów sã ro dzy i co le ma ło bez zãbów
ùmiérô. Nr 345

P Ha bit/Kap tur nie czy ni mni cha. [Tłu ma cze nie łac. przy sło wia śre dnio wiecz ne go:
„Cu  cul lus/Cu cul la non fa cit mo na chum”/„Non ha bi tus mo na chum red dit”. Sy noni -
micz ne wo bec „Bar ba non fa cit phi lo so phum” ‘Bro da nie czy ni fi lo zo fem/mę drcem’].

K Zôkònné ruch na nie ro bią jesz zôkònni ka. Nr 348

P Mi łość sta ła cu da dzia ła. / Mi łość czy ni cu da. [Por. ła ciń skie: „Amor omnia vin -
cit”, in spi ro wa ne św. Paw łem (1 Kor 13): Mi łość wszyst ko zwy cię ża].

K Mi łosc wszëtczégò dokònô. Nr 350

P Mi łość jest śle pa/za śle pia. / Kto ko cha, ten śle py. / Za ko cha ne mu i ko za Dia na.
[Prze kład an tycz ne go: gr. „Týphlos ho érōs”; łac. „Amor ca ecus”]. 

K Mi łosc je slepô. / Trzë dni przed zdënkã nawòże ny òslep nie. Nr 351

P Le ka rzu, ulecz się sam/sa me go sie bie.[Lk 4,23, cy to wa ne naj czę ściej za Wul ga -
tą: „Me di ce, cu ra te ip sum”].

K Dok to rze, ùzdro wi sã sóm. Nr 358

P Nie wie le wi ca, co czy ni pra wi ca. [Mt 6,3 w prze kła dzie ks. J. Wuj ka, w BT „le -
wa rę ka.”, ‘pra wa rę ka’]

K Lewô nie wié, co prawô ro bi. Nr 368

P Kłam stwo ma krót kie no gi. [Por. niem. „Lügen ha ben ku rze Be ine” i ang. „A ly
has no legs ‘Kłam stwo nie ma nóg’].

K Łeż mô krótczé no dżi. Nr 369

P Mar ność nad mar no ścia mi. / Wszyst ko na świe cie mar ność. 
K Mar nosc nad mar no sca ma, pòwiôdô Ko he let, mar nosc nad mar no sca ma, wszëtkò

mar nosc [Koh 1,2, cy to wa ne czę sto z Wul ga ty „Va ni tas va ni ta tum et omnia va -
ni tas”]. Nr 378

P Mo wa jest sre brem, a mil cze nie zło tem. / Mo wa sre bro, mil cze nie zło to. [Por.
niem. „Re den ist Sil ber, Schwe igen ist Gold”].

K Pón Bóg nóm dôł dwòje ùszu, ale jednã gãbã. Nr 387

P Wie le po wo ła nych, ma ło wy bra nych.[Mt 22,14, cy to wa ne czę sto po ła ci nie:
„Mul ti vo ca ti, pau ci elec ti”].

K Wie le je za we zwónëch, ale nie wie le je wëbrónëch. Nr 388
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P W cu dzym oku źdźbło, a w swo im bel ki nie wi dzi. [Mt 7,3, jed nak BT ma „drza -
zgę”, Wu jek miał „trzaszcz kę”, uno wo cze śnie nia Wuj ka wpro wa dzi ły ‘źdźbło’,
tak ostat ni chy ba jesz cze ks. E. Dą brow ski, Wul ga ta ma fe stu ca].

K Wi dzysz drzôzgã w òkù twòjégò bra cynë, a bal czi w swòjim òkù nie dostrzégôsz.
/ Swòje wadë chòwiemë na spódk, a cëzé na wiérzch wëwlôkómë. / Cëzé wadë
wi dzymë, a swòjich ni mòżemë ùdwi gnąc. Nr 396

P Mój dom, mo ja twier dza/mój za mek.
K [Mo je do dóm – mòje zómkòwisz cze; z ang. My ho me is my ca stle]. Nr 398

P O wil ku mo wa, a wilk tu/pod drzwia mi/w sie ni. [Łac. „Lu pus in fa bu la” – z ko -
me dii Te ren cju sza „Bra cia” 4,1, 21].

K Ò wilkù (bëła) mòwa, a wilk za dwiérza ma/je tu. Nr 400

P Błąd ludz ka rzecz. / Ludz ka rzecz błą dzić, dia bel ska w błę dzie trwać. [Z łac. „Er -
ra re hu ma num est” – od św. Hie ro ni ma; u Cy ce ro na (Fi li pi ki 12,2): „Cu iu svis
ho mi nis est er ra re, nul lius ni si in si pien tis in er ro re per se ve ra re”].

K Czło wieczô rzecz ùpad nąc, diôblô w ùpôdkù trwac, anielskô z ùpôdkù wstac. /
Lëdzkô to rzecz ùpad nąc, diôblô trwac w ùpôdkù, ale Bòskô z niegò pòwstac.
Nr 401

P Nie czyń dru gie mu, co to bie nie mi ło. bibl. [W księ gach ka no nicz nych Bi blii ta -
kie go cy ta tu wprost nie ma; myśl wy pro wa dzić moż na z Ks. To bia sza 4,16; sze -
rzej zob. roz trzą sa nia MR I 62].

K Co to bie nie mi ło, nikòmù nie czëni! Nr 421

P Szko da pe reł przed świ nie rzu cać. [Mt 7,6]
K Nie rzucôjta per łów swi nióm! Nr 424

P Nie sa mym chle bem czło wiek ży je. [Mt 4,4; Łk 4,4]
K Czło wiek nie bãdze żił ò sa mim chle bie, le kòżdim słowã, jaczé wëchôdô òd

Bòga. Nr 429

P Nie sądź, a nie bę dziesz są dzo ny. [Mt 7,1; Łk 6,37]
K Nie pòsãdzôj, a nie bãdzesz pòsą dzó ny. Nr 457

P Nie masz pod słoń cem/na świe cie nic no we go. [pa ra fra za słów Koh 1,10 z Wul -
ga ty: „Ni hil no vi sub so le”. Mój bi bli sta, Ka szu ba z Pro ko wa pod Kar tu za mi, ks.
dr Fe liks Szre der CR za wsze (na wy kła dach) przy pi sy wał ra bi no wi Aki bie (prze -
lom I/IIw. po Chr.)].

K Nic nowégò pòd słuńcã/na swie ce. Nr 473
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P O umar łych al bo do brze, al bo wca le nie mó wić. [Z łac.: „De mor tu is ni si be ne/De
mor tu is aut be ne, aut ni hil – po ła ci nie wy ra żo na za sa da grec kie go mę dr ca Chi -
lo na, jed ne go z 7].

K Ò ùmarłëch abò do brze, abò wca le (nie ga dac). Nr 481

P Od waż nym/Śmia łym szczę ście sprzy ja. / Do od waż nych świat na le ży. [Z łac.
„Au da ces for tu na iu vat”].

K Cërzón mô wied no szczescé. Nr 487

P Oko za oko, ząb za ząb. [Wj 21, 24; Kpł 24,20; Pwt 19,21 – z Ko dek su Ham mu -
ra bie go, sze rzej zob. MR I 59].

K Òkò za òkò, ząb za ząb. Nr 490

P Po wta rza nie jest mat ką wie dzy. [Z łac. po rze ka dła uni wer sy tec kie go: „Re pe ti tio
est ma ter stu dio rum”; por. tak że „Bis re pe ti ta pla cent”].

K Pòwtôrza nié je zdrzódłã mą droscë [mat ką wiédzë]. Nr 491

P Swój do swe go lgnie/cią gnie. / Osło wie to z jed nej łą ki. [Wy nio słem z ła ci ny gim -
na zjal nej ja ko „Si mi lis si mi li gau det” ‘Po dob ny po dob ne mu cie szy się’, K 455
po da je w l. mn. „Si mi li bus enim si mi lia gau dent” ‘Po dob ny bo wiem z rów nym
się cie szy” ja ko sen ten cję Ma kro biu sza z „Sa tur na liów” 7,7,12].

K Swój le do swòjégò cy gnie. / Swój swòjémù rôd. / Swój swégò zna je! Nr 495

P Pa mię taj o przy szło ści.[Mo że też: „Patrz (aj) koń ca” z łac. „Re spi ce fi nem”
z dłuż szej mak sy my, przy pi sy wa nej So lo no wi: „Qu idqu is agis, pru den ter agas et
re spi ce fi nem”].

K Wzérôj téż na slédné kòła, nié le no na przédné. Nr 501

P Bóg dał, Bóg wziął. [Hi 1,21] 
K Bóg dôł, Bóg wzął. Nr 502

P Pie niądz nie śmier dzi. [Sło wa ce sa rza We spa zja na (9 – 79): „Pe cu nia non olet”].
K Pie niądz nie smier dzy. Nr 513

P Pie niądz rzą dzi świa tem. [Por. „Pe cu niae obo ediunt omnia” ‘Wszyst ko ule ga
pie nią dzo wi’ Koh 10,19 i „Pe cu niae omnia pa rent” ‘Pie nią dzom wszyst ko jest
po słusz ne’ Lu cre tius, De rer rum na tu ra 5,1274].

K Dëtk rzą dzy swiatã. Nr 514

P Po nas choć by po top. / Po (mo jej) śmier ci bo daj i po top. [Sło wa przy pi sy wa ne
kró lo wi fran cu skie mu Lu dwi ko wi XV: „Aprės no us le délu ge”].

K I pò nas bãdą selë i òrelë. [Pò nas niech mdze ji pòtop]. Nr 521
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P Po ma łu, ale do brze. [Por. niem. „Lang sam, aber si cher”]. 
K Pòma le, ale gwësno/zy cher. Nr 527

P Po ma łu da lej zajdz [i?] esz. / Śpiesz się po wo li. / Kto wol niej je dzie, ten da lej za -
je dzie. [Por. sło wa Okta wia na Au gu sta (63 przed Chr. – 14 po Chr.): „Fe sti na len -
te”, bę dą ce prze kla dem gr. „Speúde bráde os”].

K Pòma łu nôda li zań dzesz. / Chto pòma łu je dze, na pew no do je dze. Nr 528

P Proch je steś i w proch się ob ró cisz. Z pro chu po wsta ło, w proch się ob ró ci.[Z ka -
to lic kiej li tur gii Śro dy Po piel co wej przy ob rzę dzie po sy py wa nia głów po pio łem:
„Me men to ho mo, qu ia pu lvis es et in pu lve rem re ver te ris”, za czerp nię te ze słów
Bo ga do Ada ma i Ewy (z Wul ga ty}: „Pu lvis es et in pu lve rem re ver te ris” ‘pro -
chem je steś i w proch się ob nró cisz’ (Rdz 3,19)].

K Proch jes i w proch sã òbró cysz. Nr 529

P O gu sta nie war to się spie rać. / O gu stach dys pu to wać się nie go dzi. [Z ła ciń skiej
śre dnio wiecz nej sen ten cji: „De gu sti bus non est di spu tan dum”]. 

K Grãdo tłó maczëc sã ze swòjich ùdbów. Nr 554

P Na śmierć nie ma le kar stwa. [Por. ła ciń skie przy sło wie śre dnio wiecz ne: „Con tra vim
mor tis non est me di ca men tum i hor tis”, spo ty ka ne na na grob kach cmen tar nych].

K Na smierc ni ma lékar stwa. [Ỏd smiercë do chto ra ni ma.] Nr 555

P Prze ci wień stwa (zwy kle/czę sto) się przy cią ga ją. / Osta tecz no ści sty ka ją się z so -
bą. [Por. łac. „Con tra ria sunt com ple men ta” ‘Prze ci wień stwa wza jem nie się uzu -
peł nia ją.’, ale tak że: „Con tra ria si mul es se non po ssunt” ‘Prze ci wień stwa nie
mo gą ist nieć jed no cze śnie’].

K Procëmnoscë sã co le ma ło przëcy ga ją. Nr 557

P Zgo da bu du je, nie zgo da ruj nu je. [Por. Sal lu stiu sza, De bel lo Iu gur ti no 10,6: „Con -
cor dia pa rvae res cre scunt, di scor dia ma xi mae dil la bun tur”, wy pi sa ne m. in. na
Zło tej Bra mie w Gdań sku].

K Zgòda bùdëje, niezgòda rujnëje. Nr 563

P Sprzy jaj in nym, a bę dą i to bie sprzy jać.
K Dawôjta, a wa ma bãdze dóné. [Łk 6,38] Nr 564

P Przy kład lep szy niż na uka/sło wo. [Por. śre dnio wiecz ne przy sło wie: „Ver ba do -
cent, exem pla tra hunt” ‘Sło wa po ucza ją, przy kła dy po cią ga ją’]. 

K Do bri przëkłôd wi cy wôrt jak nôlepszô ra da. / Przëkłôd je gło sniészi jak słowò.
/ Do bri przikłôd to je pół kôza niégò. / Przikłôd cy gnie bar żi jak nôlepszé kôza -
nié. Nr 568
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P Py cha przed upad kiem cho dzi. / Py cha pro wa dzi do upad ku. [Mo że w na wią za -
niu do Księ gi przy słów (Prz 29,23: „Czło wie ka po ni ża je go py cha, po kor ny zdo -
bę dzie za ufa nie” BT, w Wul ga cie „Su per bum se qu itur hu mi li tas” ‘Za pysz nym
po dą ża po ko ra’, tłum. wła sne. In nych cy ta tów bli skich w księ gach ka no nicz nych
Pi sma św. nie znaj du ję (za „Kon kor dan cją” do BT ks. Ja na Fli sa, War sza wa
1991].

K Bùcha przed kùńcã chòdzy. Nr 573

P Ra nek jest mą drzej szy od wie czo ra. / Noc przy no si ra dę. [Por. ros. Utro wie cze -
ra mu drie je].

K Re no czło wiek je mãdrzészi. Nr 582

P Rę ka rę kę my je. / Rę ka rę kę my je, no ga no gę wspie ra. [Por. ła ciń skie „Ma nus
ma num la vat”, któ re ma być prze kła dem przy sło wia grec kie go]. Nr 584

K Rãka rãkã mëje. / Rãka rãkã mëje, no ga nogã wspór. / Rãka rãkã mëje, òbie mëją
twôrz. / Jed na rãka drëgą mëje, òbie gãbã.

P Rze mio sło ma zło te dno. / Rze mio sło ma skrom ny po czą tek, ale zło ty ko niec.
[Por. niem. Han dwerk hat gol de nen Bo den].

K Rze mio sło mô na dnie zło to. / Rze miãstwò mô skrom ny pòczątk, ale zło ti kùńc.
Nr 591

P Ła twiej jest wiel błą do wi przejść przez ucho igiel ne niż bo ga te mu wejść do kró -
le stwa nie bie skie go. [Mt 19,24; Mk 10,25.]

K Lżi je wiel błą do wi przeńc przez ji głowé ùchò, jak bògatémù weńc do Bòżégò kró -
le stwa. Nr 618

P Cza sy się od mie nia ją, z cza sa mi i lu dzie. [Z ła cin skie go przy sło wia przy pi sy wa -
ne go kró lo wi Fran ków Lo ta ro wi I (795 – 855): „Tem po ra mu tan tur et nos mu -
ta mur in il lis”].

K Cza sy sã zmie niô, z czasã i lëdze. [Czasë sã zmie nia ją, z cza sa ma i lëdze] /
Swiat/Ze mia sã krą cy, a lëdze na ni. Nr 640

P Suk nia czło wie kiem czy ni. / Jak cię wi dzą, tak cię pi szą. [Por. łac. „Ve stis vi rum
red dit” ‘Sza ta zdo bi mę ża’; por. tak że niem. „Kle ider ma chen Leu te”].

K Ja czi òbleczënk, ta czi czestënk. / Znac pa na pò sëkni. Nr 645

P Szew cze, pil nuj ko py ta. / Kie dyś szewc, pil nuj swe go ko py ta. / Szewc dra twy,
kra wiec igły po wi nien pil no wać. [Z łac. „Nec su tor ul tra cre pi dam” ‘Niech szewc
nie wy cho dzi po za ko py to/Szew cu, trzy maj się swe go ko py ta’].

K Ksãdzu, do bre wijôrza! [Szew cu, do kòpëta!] Nr 646
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P Pó ty dzban wo dę no si, do pó ki się ucho nie urwie. [Por. niem. „So lan ge geht der
Krug zum Was ser, bis er bricht”].

K Tak długò sã grónkã wòda no sy, jaż sã ùchò ùrwie. Nr 654

P Cięż ko na po li go nie, lek ko na po lu wal ki. / Ćwi cze nie czy ni mi strza. [Por. niem.
„Übung macht den Me ister”].

K Długò i drãgò sã ùczë, żebë pòtemù cë bëło lżi w żëcym. Nr 656

P Trud no prze ciw ko/prze ciw wo dzie/prą do wi pły wać/pły nąć. / Trud no pod prąd
pły nąć. / „Trud no wierz gać prze ciw ko oście nio wi” [– Głos Bo ga do św. Paw ła
pod Da masz kiem, DzA 26,14].

K Procëmkù wia tru chłop nie szczi. Nr 657

P Ci cha wo da brze gi rwie. 
K Cëché wòdë brze dżi pòdri wa ją. [Por. niem. „Stil le Was ser ha ben tie fe Gründe”].

Nr 658

P W cza sie woj ny mil czą mu zy. [Z łac. „In ter ar ma si lent Mu sae”].
K Czej je wòjna, tej ùstôwô twòrze nié. Nr 668

P Jed ność to si ła. / Jed no ścią sil ni. [Por. Mic kie wi czow skie: „Jed no ścią sil ni, ro -
zum ni sza łem”, w skła dzie za kradł się przy kry błąd: za miast sza łem jest sze dłem
– „Oda do mło do ści”].

K Bëcé razã je sëłą. [Jed no ta to naji sëła.] Nr 669

P Praw dzi wych przy ja ciół po zna je my w bie dzie. [Por. sło wa En niu sza, He cu ba 210:
„Ami cus cer tus in re in cer ta cer ni tur” ‘Przy ja cie la pew ne go po zna je się w nie -
pew nym po ło że niu’]. 

K Przëja ce la i kòtew pòzna jesz w biédze. Nr 673

P Na ustach miód, a w ser cu lód. / Na ję zy ku miód, a pod ję zy kiem lód. [Por. łac. przy -
sło wie śre dnio wiecz ne: „Mel in ore, fel in cor de” ‘Miód w ustach, żółć w ser cu’].

K Mô gãbã jak miód, a ser ce jak òct, ti le nie wierz ta, co òna gôdô. / Z przódkù
miód, a z tëłu smród. / Bùten miód, a bënë smród. Nr 674

P Praw da w wi nie (na dnie). [Z łac.”In vi no ve ri tas”]. 
K W wi nie prôwda, (a w sznap su diôbeł). Nr 677

P W zdro wym cie le zdro wy duch. [Z łac. „Mens/Ani mus sa na (-us) in cor po re sa -
no” – afo ryzm przy pi sy wa ny So kra te so wi, stał się de wi zą To wa rzy stwa Gim na -
stycz ne go „So kół” na prze ło mie XIX/XX w. w Ga li cji].
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K W zdro wim ce le zdrów je duch. [stry wia li zo wa ne: „W zdro wim ce le zdrowé ce -
le” ‘cie lę’]. Nr 678

P Wiel kie ry by po że ra ją mniej sze. / Wiel kie ry by ma łe żrą. [Por. żar to bli we: „Ja -
kie ry by lu bią księ ża”? – „Wiel kie su my.”(por. ho mo ni micz ne su my: sum ‘ry ba’,
su my: su ma ‘spo ra ilość pie nię dzy’].

K Wiôldżé rëbë żëją z môłëch. Nr 679

P Wia ra gó ry prze no si. / Wia ra i gó ry ru szy. / Wia ra czy ni cu da.[Por. św. Pa -
weł, I Kor 13,2: „Fi des, qu ae mon tes trans fer re po test” ‘Wia ra, któ ra mo że prze -
no sić gó ry’].

K Wia ra czëni cëda. Nr 683

P Wilk z sie bie sierść wy mie cie, prze cie oby cza ju swe go uży wa. / Lisz ki tyl ko
sierść od mie nia ją, a nie oby cza je.[Por. łac. „Co elum, non ani mum mu tant, qui
trans ma re cur runt”. ’Ci, co pły ną za mo rze, zmie nia ją kli mat, nie du szę’].

K Diôbła nicht nie ùmëje, òn wied no czôrny òstó nie. / Cëgó na nie ùmëjesz. Nr 686

P Wszę dzie do brze, ale w do mu naj le piej. [Por. ang. „The re’s no pla ce li ke ho me”].
K Wszãdze do brze, (ale) do ma nôle pi. Nr 704

P Wy ją tek po twier dza re gu lę. / Nie ma re gu ły bez wy jąt ku. [Z łac. przy sło wia śre -
dnio wiecz ne go: „Nul la re gu la si ne excep tio ne”].

K Wëjim czi scwiérdza ją ùstôw. / Ni ma ùstawù bez wëjim ka. Nr 707

P Słów ko raz wy rze czo ne, ni gdy nie przy wró co ne. [Por. po wie dze nie Ho ra ce go,
De ar te po eti ca w. 390: „Ne scit vox mis sa re ver ti”].

K Wërzekłé słowò ju sã nie wró cy nazôd do gãbë. Nr 708

P Z ma łej iskry du ży/wiel ki po żar/ogień. / Ma len ka iskier ka wiel ki po żar roz nie ci/
wznie ci. [Por. Jk 3,5: „Oto ma ły ogień, a jak wiel ki las pod pa la”(o ję zy ku) BT].

K Z môłi skrë wiôldżi òdżin. Nr 715

P Myśl cła nie pła ci. [Por. za sa dę pra wa rzym skie go: „Co gi ta tio num po enam ne -
mo lu it” i niem. „Ge dan ken sind zol l frei”].

K Mëslô mi ta nie pła cy. Nr 723

P Za ka za ny owoc naj le piej sma ku je. [Por. Rdz 2,16: „Z wszel kie go drze wa te go
ogro du mo żesz spo ży wać we dług upodo ba nia, ale z drze wa po zna nia do bra i zła
nie wol no ci jeść, bo gdy z nie go spo ży jesz, nie chyb nie umrzesz”. BT].

K Zakôzó ny brzôd nôle pi szmakô. Nr 727
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P Po zo ry my lą/łu dzą. [Por. niem. „Der Sche in trügt”].
K Pòzdrzatk mi li. / Na òkò mòże sã milëc Nr 728

P Śro dek w każ dej rze czy naj lep szy. / Śro dek naj lep szy. / Zło ty śro dek. [Por. Ho -
ra ce go „Au rea me dio cri tas” z „De ar te po eti ca” oraz za sa dę fi lo zo ficz ną z Ary -
sto te le sa i św. To ma sza z Akwi nu: „In me dio ve ri tas, in me dio vir tus.” ‘Praw da
i cno ta po środ ku’].

K Nôlep szi roz wią za nié. Nr 733

P Zwy czaj/Przy zwy cza je nie jest dru gą na tu rą. / Gor sze przy zwy cza je nie niź li przy -
ro dze nie.[Z łac. „Con su etu do (est) al te ra na tu ra”].

K Nôłóg/Przëzwëcza je nié je drëgô nôtëra. / Znãta je gòrszô jak przëro da/nôtëra.
Nr 742

P Ży cie ludz kie jest cią głą wal ką. [z Hio ba (Hi 7,1) „Mi li tia est vi ta ho mi nis su per
ter ram” ‘Bo jo wa niem jest ży cie czło wie ka na zie mi’ Wul ga ta; ‘Czyż nie do bo jo -
wa nia po dob ny jest byt czło wie ka’ BT].

K Lëdzczé żëcé je jed ną biôtką. Nr 752

Ob ja śnie nie skró tów
K The sau rus. Skar biec ła ciń skich sen ten cji, przy słów i po wie dzeń w li te ra -

tu rze pol skiej, ze brał i opra co wał M. Ko rol ko, War sza wa 1997.
MR H. Mar kie wicz, A. Ro ma now ski, Skrzy dla te sło wa; se ria dru ga, War sza -

wa 1990, 1998. PIW. 
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1 Ję zyk ka szub ski. Po rad nik En cy klo pe dycz ny, Wy daw nic two Uni wer sy te tu Gdań skie go, 2006
2 Usta wa z dnia 6 stycz nia 2005 ro ku http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU2005017014 1
3 http://www.une sco.org/cul tu re/lan gu ages -atlas/in dex.php
4 Ra port UNESCO, 2002, Ky oto, Ja po nia, "Vi ta lité et di spa ri tion des lan gu es"

KIL KA RE FLEK SJI NA TE MAT 
JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO

Wie sła wa Cho le wa
Uni wer sy tet Sor bo na

J ę zyk ka szub ski z ro dzi ny ję zy ków za chod nio sło wiań skich jest ostat nim z gru py
po mor kiej ję zy ków le chic kich, któ ry się za cho wał; gdyż ję zyk po łab ski jest uwa -

ża ny za mar twy1. 
W 2005 ro ku uzy skał sta tus ję zy ka re gio nal ne go2. Już w 2003 ro ku Bi blio te ka

Kon gre su USA przy dzie li ła ję zy ko wi ka szub skie mu trzy li te ro wy mię dzy na ro do wy
kod CSB we dług nor my ISO 639, któ ry jest nie zbęd ny do jed no znacz ne go re pre zen -
to wa nia nazw za po mo cą krót kich dwu - trzy - lub czte ro li te ro wych iden ty fi ka to rów.
Kod al pha -3 (trzy li te ro we ko dy państw, kod al pha -2 jest ko dem dwu li te ro wym) po -
zwa la na ko do wa nie 263 czy li 17576 ję zy ków. Fakt przy dzie le nia ko du ISO ma
ogrom ne zna cze nie nie tyl ko ja ko po moc tech nicz na dla kla sy fi ka cji do ku men tów,
pu bli ka cji, ale uła twia on po szu ki wa nie i wy mia nę in for ma cji dzię ki jed no li tej skró -
co nej na zwie ję zy ka. Ję zyk ka szub ski już wcze śniej był wy mie nio ny w nor mie
ISO 639-2 i miał przy dzie lo ny kod SLA – „in ne ję zy ki”. Dla te go otrzy ma nie nie za -
leż ne go ko du, przy dzie lo ne go wy łącz nie dla ję zy ka ka szub skie go, jest istot nym ele -
men tem pre sti żo wym pod kre śla ją cym sta tus ję zy ka. Ję zyk ka szub ski po sia da wła -
sną kla wia tu rę, któ ra po zwa la za pi sy wać zna ki ka szub skie: Win dows, Mac OS X,
Li nux. Ist nie ją wa rian ty pol sko -ka szub skiej kla wia tu ry, któ re da ją moż li wość swo -
bod ne go ope ro wa nia zna ka mi dia kry tycz ny mi ję zy ka ka szub skie go i pol skie go. Sys -
tem ope ra cyj ny Li nux jest do stęp ny w ję zy ku ka szub skim.

Ję zyk ka szub ski jest za li czo ny do ję zy ków chro nio nych. Atlas Ję zy ków Za gro -
żo nych3 wy da ny i re gu lar nie uak tu al nia ny przez UNESCO po da je, iż ję zyk ka szub -
ski jest na trze cim po zio mie za gro że nia. We dług kla sy fi ka cji UNESCO ist nie je 5
stop ni za gro że nia od 0 do 5, a po ziom 0 ozna cza, że nie ma już żad nej oso by, któ ra
po słu gu je się da nym ję zy kiem4. Od kil ku lat ak tyw na re wi ta li za cja przy czy ni ła się

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 325



do po lep sze nia po zio mu zna jo mo ści teo re tycz nej i prak tycz nej ję zy ka ka szub skie -
go: gra ma ty ka, słow nic two, kon wer sa cje. Wzro sło za in te re so wa nie je go na uką: kur -
sy dla dzie ci i do ro słych, kon kur sy, dyk tan da. Po nad to sys te ma tycz nie zwięk sza się
ilość pro gra mów po ka szub sku i na te mat ję zy ka, kul tu ry, hi sto rii (ra dio, te le wi zja),
por ta li wie lo ję zycz nych (po ka szub sku, nie miec ku, pol sku, ro syj sku, an giel sku),
któ re umoż li wia ją do stęp do in for ma cji nie tyl ko dla osób pol sko i ka szub sko ję -
zycz nych. 

Nie oce nio ną po mo cą dy dak tycz ną są tek sty pi sa ne, sta re i no we, pu bli ka cje na -
uko we, do stęp do bi blio tek cy fro wych, jak na przy kład Bi blio te ka Cy fro wa Mu zeum
Pi śmien nic twa i Mu zy ki Ka szub sko -Po mor skiej w Wej he ro wie oraz Ka szub ski Por -
tal Edu ka cyj ny – Skarb ni ca Ka szub ska. Na gra nia a) sta re, któ re znaj du ją się w ar -
chi wach Ra dio Gdańsk, lub w in ter ne cie: „Żëcé i przi godé Re mu sa” A. Maj kow skie -
go czy ta ny przez Z. Jan kow skie go5 b) lub współ cze sne, w wy ko na niu To ma sza Fop -
ke6, ofe ru ją bo ga ty ma te riał ba daw czy i dy dak tycz ny. Ra da Ję zy ka Ka szub skie go, po -
wo ła na w 2006 ro ku, raz w ro ku pu bli ku je uchwa ły w for mie biu le ty nu do stęp ne go
w Zrze sze niu Ka szub sko -Po mor skim lub w in ter ne cie. Jej za da niem jest ty ta nicz na
pra ca nor ma li za cyj na oraz roz po wszech nia nie i pro mo wa nie wie dzy o ję zy ku ka -
szub skim.

W ce lach ba daw czych istot ne jest zgro ma dze nie ma te ria łu z tzw. „pierw szej rę -
ki”, czy li spi sa nie opo wia dań, ga węd z jed no cze snym na gra niem osób, dla któ rych
ka szub ski jest, al bo ję zy kiem pierw szym, al bo je go na ukę roz po czę ły we wcze snym
dzie ciń stwie i po słu gi wa ły się nim re gu lar nie. Uży wa ją one naj czę ściej wa rian tu nie -
znor ma li zo wa ne go. Czę sto oso by te nie zna ją, lub nie zbyt do brze zna ją, nor my gra -
ma tycz ne ję zy ka. Ka szu bo fo ni z młod sze go po ko le nia po słu gu ją się wa rian tem znor -
ma li zo wa nym (ka szub ski ję zyk li te rac ki)7. 

Me to do lo gia prac te re no wych wy ma ga przy go to wa nia kwe stio na riu sza, na któ -
ry skła da się: 

a) kor pus, czy li li sta słów, wy bra na we dług kon tek stu fo ne micz ne go. Sło wa te są czy -
ta ne 3 ra zy. Naj le piej, gdy sło wa są jed no -, dwu - lub trzy sy la bo we, kie dy pa ry
mi ni mal ne nie są moż li we. Z kor pu su wy klu czo ne zo sta ły sa mo gło ski no so we,
gdyż wy ma ga ją one in ne go po dej ścia me to do lo gicz ne go i ak tu al nie nie sta no wią
obiek tu mo ich ba dań. Pro ble ma ty ka ta zo sta nie włą czo na do przy szłych ba dań te -
re no wych. 

b) na stęp nie in for ma tor ukła da pro ste zda nia ze sło wa mi z li sty; sło wa mo gą być od -
mie nia ne. Zda nia mo gą być krót kie i nie ko niecz ne jest po szu ki wa nie róż no rod -
no ści se man tycz nej,
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5 http://li te rat.ug.edu.pl/re mus/in dex.htm
6 http://www.fop ke.pl/
7 Ma ku rat H., Stan i pro ble my dzi siej sze go ję zy ka ka szub skie go, Gdańsk.
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c) tekst czy ta ny: frag ment tek stu Snieżélc A. Na gla i po ezja8. Tekst oczy wi ście zo -
stał wy bra ny ze wzglę du na ilość sa mo gło sek oral nych; szcze gól nie ë oraz ô,

d) re pre zen ta cja róż nych ob sza rów dia lek tal nych: pół noc nych, środ ko wych, po łu -
dnio wych; typ in for ma to rów: ko bie ty i męż czyź ni.

Na stęp nym eta pem są na gra nia wy ko na ne i za re je stro wa ne w for ma cie. wav, mo -
no, 44 kHz. Po tem na le ży opi sać po szcze gól nych in for ma to rów wg. ujed no li co ne -
go sys te mu CSBXX_YY_S (CSB = kod ję zy ka ka szub skie go, XX = nu mer in for -
ma to ra, YY = od no śnik do ma te ria łu, S = płeć). Ewen tu al ne za kłó ce nia, prze rwy, do -
dat ko we gło sy i in ne, na le ży wy ciąć. Na gra nia z punk tu wi dze nia moż li wo ści or ga -
ni za cyj nych nie mo gą być do ko na ne w ko mo rze bez od bi cio wej. Ko lej nym eta pem
jest ety kie to wa nie z za zna cze niem gra nic zdań, wy ra zów, gło sek. 

Pod czas ar ty ku la cji moż na za ob ser wo wać ru chy na rzą dów mo wy w prze cho dze -
niu z jed nej gło ski do dru giej. Efekt aku stycz ny to wa rzy szą cy te mu pro ce so wi na -
zy wa się przej ściem trans jen to wym. Zda rza się, że pod czas ar ty ku la cji gło ski, ru -
chy na rzą dów mo wy przy po mi na ją ru chy cha rak te ry stycz ne dla gło sek znaj du ją -
cych się w są siedz twie. Są sia du ją ce ze so bą gło ski od dzia łu ją i wpły wa ją na sie bie.
Pro ces ten na zy wa się ko ar ty ku la cją. Mo że ona spo wo do wać znie kształ ce nia w otrzy -
ma nym sy gna le. Z te go po wo du nie ma w kor pu sie sa mo gło sek no so wych, nie ma
też bli skie go kon tek stu ze spół gło ską no so wą. Te ele men ty nie są bez zna cze nia,
dla te go zro zu mie nie za gad nień fo ne ty ki aku stycz nej jest bar dzo waż ne. 

Kla sy fi ka cja struk tu ral na z uwzględ nie niem kry te rium fo no lo gicz no -fo ne tycz ne -
go po zwa la na po dział ję zy ków na spół gło sko we i sa mo gło sko we. Po dział ten za -
leż ny jest od pro por cjo nal nej ilo ści sa mo gło sek i spół gło sek. Tak na przy kład ję zyk
fran cu ski (45,5% sa mo gło sek, 54,5% spół gło sek) jest za li cza ny do sa mo gło sko -
wych, co ozna cza że, ilość fo ne mów sa mo gło sko wych jest więk sza niż 30% w sto -
sun ku do fo ne mów spół gło sko wych. Za tem typ ję zy ków spół gło sko wych bę dzie po -
sia dał wię cej niż 70% fo ne mów spół gło sko wych w sto sun ku do sa mo gło sko wych,
jak np. ję zy ki kau ka skie (4,3% sa mo gło sek i aż do 95,7% spół gło sek). Ję zyk pol ski
jest uwa ża ny za umiar ko wa nie spół gło sko wy (15,4% sa mo gło sek, 84,6% spół gło -
sek). Do tej kla sy fi ka cji bie rze się pod uwa gę sys tem pry mar ny, któ ry jest sztucz nie
skon stru owa ny przez ba da czy. Za wie ra on zbiór 10 fo ne mów: 3 sa mo gło ski: i, a, u,
oraz 7 spół gło sek p, k, t, s, m, n, oraz l lub r9. 

Ję zyk ka szub ski jest in te re su ją cy mię dzy in ny mi ze wzglę du na sys tem sa mo gło -
sko wy. Al fa bet ka szub ski ma 34 li te ry, któ re moż na przed sta wić w na stę pu ją cej ko -
lej no ści: a, ą, ã, b, c, d, e, é, ë, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, ò, ó, ô, p, r, s, t, u, ù,
w, y, z, ż10. Li ter ozna cza ją cych sa mo gło ski ka szub skie jest 13: a, ą, ã, e, é, ë, i, o,
ò, ó, ô, u, ù.
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8 J. La bud da, Sło wa òbséwa ją ze miã, Gdańsk, 1995
9 En cy klo pe dia Ję zy ko znaw stwa Ogól ne go, Osso li neum, Wro cław 1999

10 Biu le tyn Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go, Uchwa ła nu mer 7, 2010
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Li te ry re pre zen tu ją ce:

a) sa mo gło ski pol skie: a, ą, e, ę, i, o, ó, u, y,
b) sa mo gło ski fran cu skie: a, à, â, ä, e, è, é, ê, ë, i, î, ï, o, ô, œ, u, ù, û, y.

W ję zy ku fran cu skim nie ma zna ków dia kry tycz nych (gra ficz nych) ozna cza ją cych
no so wość. Są 4 sa mo gło ski no so we [œ̃] [ɛ̃] [ɔ̃] [ɑ̃]. Jak moż na za uwa żyć, sa mo gło -
ski zaj mu ją bar dzo istot ne miej sce w sys te mie fo ne tycz no -fo no lo gicz nym ję zy ków
ka szub skie go i fran cu skie go.

Pierw szy po dział sa mo gło sek zo stał stwo rzo ny pod ko niec XVIII wie ku przez
Hel l wa ga. Kla sy fi ka cja ta na zy wa na jest trój ką tem sa mo gło sko wym. Do pie ro póź -
niej po wstał bar dziej do kład ny sys tem kla sy fi ka cji sa mo gło sek, w któ rym bie rze się
pod uwa gę:

a) po zio me ru chy ję zy ka
b) pio no we ru chy ję zy ka
c) sto pień ob ni że nia dol nej szczę ki
d) układ warg
e) po ło że nie pod nie bie nia mięk kie go

Czym wła ści wie są sa mo gło ski?
Sa mo gło ska jest gło ską, dla któ rej je dy nym źró dłem dźwię ku są (qu asi -) pe rio -

dycz ne drga nia wią za deł gło so wych. Gło ski róż nią się mię dzy so bą bar wą, o któ rej
de cy du ją: (a) miej sce ar ty ku la cji, (b) sto pień zwę że nia (c) sto pień la bia li za cji, 
(d) obec ność na za li za cji. Pod czas wy ma wia nia sa mo gło ski ust nej stru mień po wie trza
prze pły wa za rów no przez ja mę ust ną jak i ja mę no so wą. Struk tu ra aku stycz na sa mo -
gło sek cha rak te ry zu je się głów nie obec no ścią mak si mów in ten syw no ści w pa smach
czę sto tli wo ści wyż szych niż czę sto tli wość pod sta wo wa (F0). Ma sa ener gii wi docz na
na spek tro gra mie jest okre śla na for man tem dźwię ku (F1, F2, F3, F4... F6) i na spek -
tro gra mie uka zu je się ja ko ciem ne lub czar ne pa smo mniej lub bar dziej rów no le głe do
osi cza su. Głów na ener gia sy gna łu za wie ra się w ni skich czę sto tli wo ściach.

W ję zy ku pol skim sa mo gło ski no so we re ali zo wa ne są w for mie dy fton gicz nej
w prze ci wień stwie do ta kich ję zy ków jak np. ję zyk fran cu ski (syn chro nicz na no so -
wość). To ozna cza, że otwar cie no so we nie jest zsyn chro ni zo wa ne z otwar ciem ust -
nym. Fa za ust na jest pierw sza, a na stęp nie jest przej ście do ar ty ku la cji no so wej. Po -
łą cze nie ja my ust nej z no so wą po przez ob ni że nie pod nie bie nia mięk kie go po wo du -
je ab sorp cję ener gii aku stycz nej, co z ko lei zmie nia wła ści wo ści re zo nan so we prze -
wo du i wpro wa dza an ty for man ty. Czę sto tli wo ści, któ re do ty ka ją an ty for man ty
u sa mo gło sek no so wych (obec no ścią an ty for man tów cha rak te ry zu ją się też spół gło -
ski) są w pa sie od 800 do 2000 Hz. Prak tycz ne jest przed sta wie nie sa mo gło sek z punk -
tu wi dze nia F1 i F2. Sa mo gło ski „skraj ne” [i] [a] [u] znaj du ją się na an ty po dach trój -
ką ta (Ryc. 3), któ ry przy po mi na trój kąt ar ty ku la cyj ny.
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11 Cal lio pe, La pa ro le et son tra ite ment au to ma ti que, Mas son 1989

Rycina 1
Spek tro gram sa mo gło ski [a]

Rycina 2
Spektrogram sa mo gło ski [a]11

Rycina 3
Sa mo gło ski pod kre ślo ne są la bia li zo wa ne
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Rycina 4
Sa mo gło ski pol skie

Rycina 5
Sa mo gło ski ka szub skie

Trój kąt ten po ka zu je bar dzo ogól nie śred nią po zy cję ję zy ka w ja mie ust nej we -
dług dwóch osi: przed niej -tyl nej, otwar tej -za mknię tej.

Tak na przy kład [i] jest w po zy cji przed nio -za mknię tej. Ma sa ję zy ka znaj du je
się w po zy cji wy so ko -przed niej. Na to miast [a] jest w po zy cji śred nio -otwar tej. W ję -
zy ku fran cu skim dwa ro dza je gło sek [a] [ɑ] zaj mu ją od po wied nio dwie po zy cje: jed -
na jest przed nio -otwar ta, a dru ga tyl no -otwar ta (Ryc. 6). Sche ma ty kla sy fi ka cji sa -
mo gło sek dla ję zy ków: ka szub skie go (Ryc. 5)12, pol skie go (Ryc. 4) i fran cu skie go
(Ryc. 7)13 przed sta wia ją się na stę pu ją co:

12 Ma ku rat H., Kaszëbskò-pòlsczé fòne ticzné in ter fe ren cje na kaszëbsczi jãzëkòwi òbéńdze. Cësk
kaszëbiznë na pòlaszëznã, „Stu dia Sla wi stycz ne” 7, Bia ły stok 2008

13 Si mon Fra zer Uni ver sité Ca na da
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Sa mo gło ski ma ją do syć do brze za ry so wa ną struk tu rę for man to wą. Iden ty fi ka cja
mak si mów in ten syw no ści po zwa la roz po znać po szcze gól ne sa mo gło ski i ob ser wa -
cję ewen tu al nych zmian tra jek to riów for man tycz nych. 

Po wra ca jąc do sys te mu ję zy ka ka szub skie go za kła da my, że ka szub skie gło ski ë
i ô znaj du ją ce się w środ ko wej czę ści trój ką ta wo ka licz ne go po win ny mieć po dob ne
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Rycina 6
Spek tro gram zda nia "c'est de l'eau"

Rycina 7
Sa mo gło ski fran cu skie
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war to ści aku stycz ne jak fran cu skie [ǝ] szwa14. Szwa (chwa) jest sa mo gło ską neu -
tral ną, cen tral ną, po cho dzi z re duk cji sa mo gło sek dłu gich15. W ję zy ku fran cu skim
szwa jest na zy wa na "e" nie me16. Śred nie war to ści for man tów dla szwa wy no szą
F1 500 Hz, F2 1500 Hz, F3 2500 Hz. Za le żą one od kon tek stu fo ne micz ne go oraz
od ty pu apa ra tu: mę skie go lub żeń skie go. Trakt gło so wy czło wie ka (krtań, prze strzeń
gar dło wą, ję zyk, ja ma ust na oraz otwór no so wy, przez któ ry prze pły wa stru mień po -
wie trza ge ne ro wa ny w płu cach, wy no si u do ro słe go męż czy zny ok. 17 cm na od cin -
ku gło śnia – ja ma ust na, oraz ok. 13 cm na od cin ku mięk kie pod nie bie nie – otwór
no so wy. Dłu gość trak tu gło so we go u ko bie ty jest mniej sza, a jesz cze mniej sza u dziec -
ka. Jed ną z cech dys tynk tyw nych jest po ło że nie tzw. to nu krta nio we go, czy li czę sto -
tli wo ści pod sta wo wej gło su (F0). F0 jest za leż na od dłu go ści trak tu, co ozna cza, że
F0 jest naj niż sza u męż czy zny. Ko bie ty ma ją czę sto tli wość pod sta wo wą wyż szą niż
męż czy zni, a naj wyż sza jest ona u dziec ka. Na le ży wziąć pod uwa gę róż ni cę wy ni -
ka ją cą z od mien nych fi zycz nych wła ści wo ści strun gło so wych obu płci. Po zo sta łe czę -
sto tli wo ści for man to we są sko re lo wa ne z F0. Spra wą oczy wi stą jest, że sza blo ny
gło sów żeń skich i mę skich róż nią się (Ryc. 8).
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14 Léon P., Phonéti sme et pro non cia tions du français, Pa ryż, wyd. Fer nand Na than, Lin gu isti que, 1992
15 Ka szub skie szwa (ë) po cho dzi z re duk cji sta ro po mor skich ǐ, ў, ŭ krót kich. Na zwa wy wo dzi się z ma -

so ry ty be riadz kiej Szwa wy kry te zo sta ło przez F. de Saus su re w j. pra in do eu ro pej skim. Po ja wia się oka -
zyj nie rów nież w in nych ję zy kach, np. niem. Gabë ‘dar’, ros. Viktër, ale w tych ję zy jach nie jest fo ne -
mem, jak w j. ka szub skim. (Uzu peł nie nie – E. Bre za)

16 Szwa – "e" ca duc, "e" nie me

Rycina 8
War to ści F1 i F2 sa mo gło sek ust nych dla ko biet i męż czyzn (Kent 1997)
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Opie ra jąc się na me to dzie Roz po zna wa nia Wzor ców (ogra ni czy my po le RW do
pro ble mu ka te go ry za cji Ryc. 9) wy dzie lo ne zo sta ną pa ra me try F1 – F4 sa mo gło sek
ust nych dla każ de go in for ma to ra. Na pod sta wie pra wa wiel kich liczb, je że li ilość
wy stą pień sa mo gło sek ust nych w kor pu sie jest od po wied nio du ża (ilość po wtó rzeń
+ zda nia), to mo że my się spo dzie wać wy zna cze nia ob sza rów sa mo gło sko wych dla
in for ma to rów. Tą sa mą me to dą uzy ska my ob sza ry sa mo gło sko we dla po szcze gól -
nych ob sza rów dia lek tal nych. Pro gram o na zwie „PRAAT”17 słu ży do prze pro wa -
dze nia ana li zy dźwię ków. Jest bar dzo do brym, ła twym w ob słu dze, na rzę dziem do
ana li zy sy gna łów mo wy. Przy kład sło wa ka szub skie go „gôdô” dla in for ma to rów:
CSB11_01_F (głos żeń ski), CSB21_01_M (głos mę ski), Ryc. 10 i 11. Gór na część
ry sun ku za wie ra oscy lo gram, dol na – spek tro gram (za re je stro wa ny przy po mo cy
pro gra mu PRAAT – ryc. 10 i ryc. 11).

Na za koń cze nie, ob li cze nia śred nich war to ści czę sto tli wo ści for man tów F1, F2,
F3 i F4 (war to ści śred nie i od chy le nia stan dar do we) zo sta ną wy ko rzy sta ne do wy -
zna cze nia czwo ro bo ku sa mo gło sko we go, czy li za leż no ści czę sto tli wo ści dru gie go
for man tu F2 od czę sto tli wo ści pierw sze go for man tu F1 dla po szcze gól nych sa mo -
gło sek. W ten spo sób otrzy ma my "map kę gło sek". Do pie ro ta kie zo bra zo wa nie po -
zwo li zo rien to wać się we wza jem nych od le gło ściach po mię dzy po szcze gól ny mi gło -
ska mi w owych kon wen cjo nal nych prze strze niach dwu wy mia ro wych. Moż li we bę -
dzie skon fron to wa nie kla sy fi ka cji ar ty ku la cyj nej z aku stycz ną. Otrzy ma ne wy ni ki
zo sta ną po rów na ne z wy ni ka mi uzy ska ny mi dla in nych ję zy ków np. wspo mnia nych
wy żej, ję zy ku fran cu skim i pol skim.
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17 http://www.fon.hum.uva.nl/pra at/

Rycina 9
Ob szar F1 i F2 dla ә ɑ o
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Rycina 10
In for ma tor CSB11_01_F: “gôdô”

Rycina 11
In for ma tor CSB21_01_M: “gôdô”
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DALSZA PRACA 
NAD SŁOWNIKIEM KASZUBSKO-SERBSKIM 

– WYBRANE PROBLEMY

Dušan -Vla di slav Paždjer ski

S zcze gó ło wy opis za ło żeń me to do lo gicz nych pra cy nad pierw szym słow ni kiem
ka szub sko -serb skim po da łem w ze szło rocz nym Biu le ty nie Ra dy Ję zy ka Ka szub -

skie go (Paždjer ski 2011: 169–184/306–322). Po nie waż pra ca na two rze niu słow ni -
ka trwa już po nad rok, nie któ re za ło że nia zmie ni ły się, po ja wi ły się no we wy zwa -
nia i otwo rzy ły no we za da nia. Tu taj po krót ce chcę je przed sta wić.

* * *
Słow nik się roz rósł do ob ję to ści pra wie 150 stron i po nad 6000 ha seł i przy szła
po ra na koń co wą fa zę eks cerp cji ma te ria łu. Ja ko bar dzo przy dat ne na rzę dzie 
do eks cerp cji oka zał się pod ręcz nik E. Gòłąb ka Roz mów ki ka szub skie (Gòłąbk
1992)1. 

Na pierwszym miejscu ta publikacja może być traktowana jako pewien słownik
minimum języka kaszubskiego. Koncepcja książki zakłada omawianie pewnych
typowych sytuacji z życia codziennego i przybliżenie wyrazów i wyrażeń z języka
kaszubskiego w takich sytuacjach. Na końcu każdego rozdziału autor umieścił małe
słowniczki zawierające podstawowe wyrazy na dany temat (ss. 80–116, 124–125,
142–143, 150–152, 158–160, 170–171, 178–179, 198–201, 208–211, 227–229,
235–237, 239–243, 256–259, 262–266, 269–272), a tematy są naprawdę różne: 

1 Na te go rocz nym lip co wym spo tka niu pod su mo wu ją cym RJK w Wie ży cy roz wi nę ła się po le mi ka
wo kół przy dat no ści pro po no wa nych prze ze mnie Roz mó wek... E. Gòłąb ka do nor mo wa nia ję zy ka ka -
szub skie go. Pa dły też ar gu men ty, że jest to ksią żecz ka źle oce nia na przez fa chow ców, jak rów nież, że
roz mów ki ja ko ta kie nie mo gą mieć tak po waż nej ro li w stan da ry za cji ję zy ka. Jed nak ar gu men ty, jak je
od bie ra łem, nie by ły w osta tecz no ści prze ko nu ją ce. Nie oba lo no mo jej teo rii, że Roz mów ki... E. Gòłąb -
ka mo gą sta no wić źró dło cen nych wska zó wek do po praw ne go ak cen to wa nia w ję zy ku ka szub skim 
– z bra ku in ne go. Pro po no wa no, że bym w ogó le nie za zna czał ak cen tu lub za zna czał go we dług in nej
kon cep cji – jed nak nie pro po nu jąc sto sow ne go (bo ga te go w przy kła dy) źró dła. Nie spo tka łem się ze sta -
no wi skiem, że by E. Gòłąb ka dzi siaj nie uzna wa no za au to ry tet w nor ma li za cji ję zy ka ka szub skie go,
a z mo ich spo strze żeń wy ni ka, że sam au tor w Roz mów kach... zbyt nie od stę pu je w nor ma li za cji lek sy -
kal nej w sto sun ku do je go naj now sze go osią gnię cia – Słow ni ka nor ma tyw ne go..., więc stwier dzam, że
je go wcze śniej sze dzie ło, Roz mów ki ka szub skie, moż na, zwra ca jąc uwa gę na spe cy fi kę w nor ma li za cji
cha rak te ry stycz nej dla te go au to ra, rów nież uży wać dzi siaj, przede wszyst kim, ja ko bo ga te go źró dła
przed sta wia ją ce go pew ną kon cep cję spo so bu ak cen to wa nia w ję zy ku ka szub skim.
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np. Pozdrowienia i zwroty, Prośby i życzenia, Podziękowania, Protest, sprzeciw,
Zdumienie, podziw itd., co przydaje się również w dokonywaniu wyboru wyrazów,
które będą (lub są) zawarte w kaszubsko-serbskim słowniku.

Dru ga przy dat na funk cja te go pod ręcz ni ka to fakt, że au tor z wiel kim upo rem za -
zna cza ak cent w ję zy ku ka szub skim i w ten spo sób da je swo ją ca ło ścio wą (rów nież
or to epicz ną) pro po zy cję ka szub skie go ję zy ka li te rac kie go. I cho ciaż za zna cza nie,
któ re au tor sto su je, jest do syć uciąż li we dla zwy kłe go użyt kow ni ka roz mó wek, to dla
ukła da nia słow ni ka jest nie zmier nie przy dat ne.

Przy kła dy:
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Wi docz ne jest, że au tor pod ręcz ni ka ozna cza ak cent w sa mym tek ście i w wy ra -
zach za war tych w słow nicz kach, cze go wy ma ga spe cy ficz na kon cep cja roz mó wek,
jed nak w dwu ję zycz nym słow ni ku moż na to zro bić w po moc ni czym ob sza rze ha -
sło wym, gdzie jest za zna czo na wy mo wa, w kwa dra to wych na wia sach. Przy kład:

ar ba ta [ar ba ta] ra eg jt rk чај
arkùn [arkṷün, ar kun] jt rk ураган, оркан
ar ti sta [ar ti sta] eg jt rk уметник
ar tist ka [ar tist ka] jt rk уметница
cëdo wisz cze [cәdov́iš́č́e] jt rk сензација
chãtny [haŋtni] ra eg jt rk вољан, рад, жељан

Je że li cho dzi o ozna cza nie ka szub skie go ak cen tu, ono jest nie moż li we tak jak np.
to ma miej sce w ję zy ku serb skim: np. извòђāч, јȍта, јỳдēјски-, Јудéјац itd., bo ję -
zyk ka szub ski po sia da zbyt wie le zna ków dia kry tycz nych nad sa mo gło ska mi (serb -
ski żad ne go), któ rych ak cent przede wszyst kim do ty czy. Dla te go me to da za sto so wa -
na przez E. Gòłąb ka sta no wi do bre roz wią za nie, oczy wi ście w po lu po moc ni czym
do ty czą cym wy mo wy, że by nie ob cią żać tek stu do dat ko wy mi zna ka mi. Pro blem sta -
no wi nie za zna cza nie ak cen tu w in nych źró dłach wy ko rzy sty wa nych do two rze nia
ka szub sko -serb skie go słow ni ka, bo nie by łem w sta nie, po pierw sze, spraw dzić wer -
sji za pro po no wa nej przez E. Gòłąb ka a, po dru gie, za zna cza nia ak cen tu w wy ra -
zach, któ rych pod ręcz nik nie obej mu je, bę dę mu siał szu kać w in ny spo sób (w kon -
sul ta cjach), co po tro sze wy cho dzi po za za kres me to do lo gicz ny two rze nia dwu ję zycz -
ne go słow ni ka.   

Trze cia funk cja wspo mnia ne go pod ręcz ni ka to fakt wy da nia jej w star szej wer sji
pi sow ni ka szub skiej, w któ rej w spe cy ficz ny spo sób za zna cza no mięk kość spół gło sek
w ogó le, ale, co dla wła śnie two rzo ne go prze ze mnie słow ni ka ka szub sko -serb skie go
ma szcze gół ne zna cze nie – mięk kość spół gło sek nie pa la tal nych: np. p, b, m, w itd.

Mięk kość wspo mnia nych spół gło sek au tor za zna cza pi sa niem li te ry „j” za wspo -
mnia ny mi gło ska mi: np. mjéwómë, mòżlëwje, ro bjic, nje, pjic, pjó ro itd. Brak mięk -
ko ści jest ozna cza ny pi sa niem tyl ko „i” lub ja kieś in nej sa mo gło ski al bo spół gło ski (nie
pi sa niem ni cze go): np. wa mi, mi, we zta, zneł, no wigò itd. Z mo jej po bież nej ob ser wa -
cji pro blem wa rian to wo ści w związ ku z mięk ko ścią (nie pa la tal na gło ska + sa mo gło -
ska przed nie go sze re gu i, é), do ty czy przede wszyst kim gło sek m i w (nie zna la złem
u E. Gòłąb ka in nych przy kła dów), któ re mo gą nie być mięk kie (przy kła dy wy żej) i,
że to głów nie do ty czy po zy cji w, m + i (z mięk ko ścią lub bez). Za zna czam, że nie je -
stem fa chow cem w tej dzie dzi nie i, że po chy lam się nad tym pro ble mem tyl ko ze
wzglę dów prak tycz nych i po trzeb, któ re po ja wi ły się przy two rze niu wspo mnia ne go
słow ni ka, a są dze, że ten pro blem wy ma ga dal szych usta leń i stwier dze nia, na ile zja -
wi sko do ty czy dia lek tów ka szub skich, a na ile nor my li te rac kiej (co mo że sta no wić
rów nież te mat na stęp nych uchwał Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go w przy szło ści).
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Przy kła dy:
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Na stęp ny pro blem tkwi w tym, że in ne źró dła, z któ rych ko rzy sta łem, nie za zna -
cza ją mięk ko ści, a oka zu je się, że pre cy zyj ny opis te go zja wi ska jest nie zbęd ny, bo
ist nie ją jed nak róż ni ce w sto sun ku do ję zy ka pol skie go (na czy ich roz wią za niach
się ję zyk ka szub ski – na wet nie świa do mie – czę sto opie ra), jak rów nież zwy czaj pi -
sa nia zna ku „y” w miej scach, gdzie dwu ję zycz nym Ka szu bom wy mo wa mo że się
zbyt moc no ko ja rzyć z wy mo wą pol ską (np. syn, zymkòwi – w Roz mów kach kon se -
kwent nie: sin, zimkòwi itd.). Ta ka sy tu acja o wie le utrud nia po pierw sze sam za pis
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mięk ko ści, bo nie jest do koń ca ja sne, w ja kich wy pad kach nie na le ży ich za pi sy -
wać (ta ki za pis po da ją tyl ko Roz mów ki... E. Gòłąb ka, ja ko je dy ne źró dło nor ma tyw -
ne, z któ re go ko rzy sta łem, co nie umoż li wia spraw dze nia zja wi ska); na koń cu nie
ma moż li wo ści okre śle nia mięk ko ści w wy ra zach, któ rych roz mów ki nie za wie ra ją
i umiesz cza ne są w słow ni ku ka szub sko -serb skim na pod sta wie in nych źró deł.

Czwar ta ce cha pod ręcz ni ka E. Gòłąb ka, któ rą bę dzie moż na wy ko rzy stać w dal -
szej fa zie two rze nia słow ni ka ka szub sko -serb skie go, to je den z pierw szych szki ców
nor ma tyw nej gra ma ty ki ka szub skie go ję zy ka li te rac kie go, utwo rzo ne go przez M.
Cy bul skie go (Cy bul ski 1992: 276–291). Oczy wi ście ta gra ma ty ka po da na w wiel -
kim skró cie, ja ko do da tek do roz mó wek, wy ma ga po rów na nia i kon sul ta cji z in ny -
mi po dob ny mi tek sta mi.

Przy kła dy:
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* * *
Od cza su opi sa nia za ło żeń two rze nia słow ni ka ka szub sko -serb skie go, w po przed -

nim Biu le ty nie Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go, sa ma Ra da przy go to wa ła uchwa łę, któ -
ra w du żej mie rze do pro wa dzi do uprosz cze nia ukła da nia nie któ rych ha seł.

Mia no wi cie, we wspo mnia nym tek ście pod kre śli łem pro blem pi sa nia „nie la bia -
li zo wa nych” wy ra zów (co sta no wi pe wien wy ją tek w sto sun ku do obo wią zu ją cej pi -
sow ni ję zy ka ka szub skie go), przez nie któ rych au to rów (Paždjer ski 2011: 173–174/
310–311). Po da wa łem przy kła dy wy ra zów na „O” i na „Ò”, cho ciaż to do ty czy róż -
nych in nych sy tu acji. Pod kre śli łem, że w Słow ni ku nor ma tyw nym Gòłąb ka (Gòłąbk
2005) la bia lia li za cja „o” i „u” i jej brak sta no wi rów no le głe zja wi sko, więc au tór zla -
bia li zo wa ne i nie zla bia li zo wa ne sa mo gło ski po da je w jed nym cią gu:
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na to miast, w słow ni ku ka szub sko -serb skim mo je go au tor stwa, pier wot ny za mysł
był, że by je po da wać we dług na tu ral nej ko lej no ści (naj pierw „o”, po tem „ò”; naj pierw
„u”, po tem „ù” itd.), gdzie są wszyst kie od stęp stwa od współ cze snej pi sow ni ka szub -
skiej ozna czo ne gwiazd ką:

O
och* EG JT ох!
ofi cer* EG oficéra* [oficéra] EG JT официр
olim pia da* EG JT олимпијада
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ope ra* EG JT опера
or bi ta* EG JT орбита
or ke stra* EG оркестар

Ò
ò [ṷe] ra jt eb 1. за време, в. òb, ò drogã о путу, за време пута, ò dzéń за дана

eb 2. о! ra jt
òb [ṷep] ra eg jt cw за време, у току, кроз, òb noc преко ноћи, обноћ, òb

czas за време, у времену, док, òb dzéń за дана, у току дана, òb jeséń преко
јесени, òb la to преко лета, òb zëmã преко зиме, òb rézã за време пута,
путовања, òb wie czór током вечери, òb zymk преко пролећа ra

òbaczëc [ṷe bač́әc] RA EG EB видети
òbalëti [ṷe balәti] EG JT огроман; велики, крупан
òbarch nia łi [ṷe barh ńa ṷi] eg jt rk луд
òbchòdzëc [ṷe ph ṷeʒәc] RA JT 1. обилазити JT 2. прославља ти RA
òbchòdzëc sã [ṷe ph ṷeʒәc saŋ] JT третирати, понаша ти се, односи ти се (према

некоме)
[...]
augùst* jt rk август
au to stra da* EG JT ауто-пут
au to* jt rk autоł* eb au tół* eg rk ауто(мобил), jt wôrné aùto камион, jt bolëcowé

aùto кола хитне помоћи

Osta tecz nie, naj now sza, nie opu bli ko wa na jesz cze uchwa ła Ra dy Ję zy ka Ka szub skie -
go za kła da, że wszyst kie la bia li za cje bę dą pi sa ne w po zy cji, gdzie one obo wiązu ją,
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a spo sób czy ta nia bę dzie za le żeć od na wy ku sa me go użyt kow ni ka. To w du żej mie -
rze upro ści ukła da nie ha seł, jak rów nież uczy ni zbęd nym do da wa nie zna ków, któ re
ozna cza ją wy jąt ko wą sy tu ację w pi sow ni ka szub skiej, a tak że wy ja śnień do ty czą -
cych tej ewen tu al nej wy jąt ko wo ści w za pi sie ha seł, a użyt kow ni ko wi umoż li wi pew -
ne po ru sza nie się w za pi sie gra ficz nym ka szub skich wy ra zów.

* * *
Na koń cu, zde cy do wa łem się ujed no li cić za pis, w zgo dzie w uchwa łą RJK (Ùchwô -
lënk 2007: 31), wy ra zów po cho dze nia ła ciń skie go na -cëjô/-cjô do -cjô.

BI BLIO GRA FIA

Cy bul ski 1992: M. Cy bul ski, Pod sta wo we wia do mo ści z gra ma ty ki ję zy ka ka szub skie go, [w:]
E. Gòłąbk 1992: 276–291.

Gòłąbk 1992: E. Gòłąbk, Roz mów ki ka szub skie, Gdy nia 1992.
Gòłąbk 2005: E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz nor ma tiw ny, Gdańsk 2005.
Paždjer ski 2011: D. V. Paždjer ski, Robòta nad pier szim kaszëbskò-serb sczim słowôrzã / Pra -

ca nad pierw szym słow ni kiem ka szub sko -serb skim, „Biu le tin Radzëznë Kaszëbsczé-
gò Jãzëka. Biu le tyn Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go”, red. É. Bre za, Gduńsk 2011, s. 169–184/
306–322.
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LA BIA LI ZA CJA 
W JĘ ZY KU KA SZUB SKIM 

Je rzy Tre der

P rze ka za łem RJK na stę pu ją cy pro jekt uchwa ły (przy kła dy moż na zmie niać i re -
du ko wać): 

La bia li za cja (od łac. la bia ‘war gi’) ozna cza więk sze za okrą gle nia warg – w for -
mie zre du ko wa ne go nie sy la bicz ne go u (wym.: ł) – przy ar ty ku la cji sa mo gło sek tyl -
nych o, ó, u, w okre ślo nej po zy cji w wy ra zie. Sa mo gło ski o u po twar dych spół gło -
skach war go wych p b w f m i tyl no ję zy ko wych k g ch (też pis.: h) oraz w na gło sie
– z za sa dy ule ga ją la bia li za cji, a za tem na le ży je: a) za pi sy wać li te ra mi ò ù, np. pòle,
bòk, wòda, fòka, mòwa, kòło, gòsc, chòwa; pùlka, bùcha, wùlkan, fùzja, mùcha, kùńc,
gùz, chùsta; òkò, ùchò; b) wy ma wiać: ò ja ko łe w wy ra zach ro dzi mych, np. kłet –
lub ja ko łe czy ło w wy ra zach za po ży czo nych, np. òaza, dekòder, kòlãda (tj. ło aza,
de kło der, kłelãda); ù ja ko łu/ łü, np. gùsła, mùca (tj. głu sła/ głüsła, młu ca/ młi ca) itd.
La bia li za cja do ty czy za tem rów nież wy ra zów ob cych, jed nak w mniej przy swo jo -
nych mo że mieć nie co słab szy i in ny wy ma wia nio wy efekt, mia no wi cie ty pu gòl,
kònto, mòlo, pòntón, pòezjô, pòrt (tj. głol, kłon to, mło lo, płort) itp.

Uwa ga: Nie ja ko po dwój ny za pis la bia li za cji ujaw nia ją wy ra zy z na gło so wym
w-, np. wòda, wòjna, wòlô, wòłac, wùja, wùjo wi, a tak że w okre ślo nych po zy cjach
śród glo so wych, np. dzewùs [dzeùs], drawòwac, drawùje, dowòłac, wëwòłac, zawòłac;
por. też hewò, tuwò, znôw/ znôù. (Pro te tycz ne w- sto so wa li: K. C. Mron go wiusz
(1828) i za nim P. I. Prejs (np. won, wu cho), F. Cey no wa (np. wòna, wuz drzec) i za
nim S. Ra mułt, po tem A. Maj kow ski, np. won, wod pust, wu licz ka; na stęp nie zrze -
szeń cy...) 

La bia li za cja do ty czy rów nież ò ù ja ko dru giej sa mo gło ski w po łą cze niu dwóch
sa mo gło sek: 

1. w wy ra zach ro dzi mych po przed rost kach: do-, na-, nie-, nô-, pò-, prze-, przë-,
ù-, wë-, z-, za-, zô-, np. doòrac, naòkòło, naòże ni, naùmëslny, nieùda łi, nôùka,
pòòddac, pòòmi jac, pòòrac, pòòsta łi, pòów sny, pòùfa łi, pòùkła dac, przeòbrazëc,
przeòczëc, przeògrom ny, przëòchlëc, przëòdzéwk, przëòzdo bic, przëùczëc, ùòrac,
ùòso bie nié, wëòbrazëc, wëòchlëc, wëòzglëc, zaòdzôc, zaògnic, zaòpatrzëc, zaòsta -
łi, zaùfac, zaùroczëc, zaùważëc, zôùsznik; 
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2. w wy ra zach ro dzi mych, np. ono ma to pe icz nych aù, aùkac, haù, heù – i w wie lu
ob cych, np. aòrta, Eùtis (jar pod Bąc ką Hu tą), Paòla, Ró meò, z dwu gło ska mi
(dy fton ga mi) aù, eù, np. aùdicjô, Aùgùst, aùto, eùfo riô, eùro, heùre za, Paùli na,
a tak że z czło na mi: demò-, geò-, hipò-, hòmò-, kò-/ kòn-/ kòm-, neò-, òò-, òpto-,
òro-, òrto-, reò-, teò-, np. demòdu lacjô, demòkracjô, hipòdróm, hipòpòtam,
hòmòlo gacjô, kòmisjô, kòmi tet, kòmó niô, kòmùna, kòmùnizm, kòncern, kòncesjô,
kòndicjô, kòntakt, kòòper acjô, neòlo gizm, neùtral ny, neùtrón, teòlo giô, teòlo gicz -
ny, zoòlo giô, zoòlo gicz ny. Wy jąt ko wo ina czej w czło nach kòm -/kòn-, gdy sta no -
wią sy la bę za mknię tą, tj. są przed in ną spół gło ską, za wsze z jed nak la bia li za cją:
a) ja ko ó: kóm bajn, kóm bi no wac, kóm pa niô, kóm pas, kóm pel, kóm pleks, kóm plet,
kóm plo wac, kómpòst, kóm pres, kóm pro mis, kón szachtë, kón tent, kón trast; b)
obocz nie ó/ ò, np. kó mis/ kòmis, kó mizm/ kòmizm, kómpòzycjô/ kòmpòzycjô,
kómpùter/ kòmpùter, kón cert/ kòncert, kón tro la/ kòntro la; por. tak że Hóng -Kóng,
ping -póng.

Uwa gi:

1. La bia li za cja po ja wia się tyl ko po zor nie po in nych spół gło skach, mia no wi cie po
przed rost kach: bez-, nad-, òb-, òd-, pòd-, przed-, w-, z- (fak tycz nie ò ù za cho wu -
ją się tu jak w na gło sie, jak do wo dzi po mi nię cie przed rost ka), np. bezòsobòwi,
bezùdbòwi, nadòkno wi, nadùczbòwi, òbònic, òbòrac, òbùschnąc, òdòsob nic,
òdùczëc, pòdòbiôd, pòdòczny ‘trzo no wy’, pòdògòni ca ‘rze mień pod ogo nem ko -
nia’, pòdòpiecz ny, pòdòrac, pòdùczëc, pòdùpad nąc, pòdùstrzech, przedòstat ny,
wòrac sã, zòchlëc, zòrac, zòrga ni zo wac, zòrien to wac sã, zùżëc. 

2. Z mniej szym na tę że niem za cho dzi rów nież la bia li za cja – jed nak nie za pi sy wa na!
– sa mo gło ski ó, mia no wi cie: 

a) wy raź nej w na gło sie kil ku wy ra zów (wraz z po chod ny mi), np. óch ‘och’, óda,
ójt ‘w pra wo’, ólsz ka ‘ol cha’, ór czik, ósem ka, ósmi, ósmôk, pół ó sma, óws,
ówsk, ów snisz cze, ów són ka, ów sny, pòów sny. Wy jąt ka mi są tu daw no przy -
swo jo ne wy ra zy ob ce bez la bia li za cji: óma, ópa, óst ‘wschód’. Nie za cho dzi
też la bia li za cji przed ó w za koń cze niu -óny (z ety mol. -any) w ty pie chòwó -
ny, ja chó ny, riwòwó ny, za szto pó ny. Uwa ga na wy ra zy: wód ca [łód ca?], wół
[łół], ale wòłów [łe łów] ‘wo łów’ i òłów [łe łów] ‘ołów’; wóz: wòza i wòzyk,
zwón [złón], ale zwònic [złe nic]; wòda [łe da], ale óda [łó da], nie: òda [łe da];
wód ka [wót ka], ale łód ka [łót ka]; wôłtôrz [we łtorz] itp.

b) osła bio nej po spół gło skach war go wych i tyl no ję zy ko wych, np. bóm ba, bómk,
Fóp ka, gi ne kó log, har mó ni ka, kóm ka, kó ra, kór no, kórz kwia, kót, kó zer, kózlã,
kòmó da, mó da, póm pa, pórt ka, zgód nosc (ale zgòda), też fónkcjô, fónk cyj ny,
pónkt, pónk to wi, pónk tu al ny; rza dziej też po sa mo gło sce, a przed spół gło ską
n, np. fa ra ón, ka meléón, Léón, ne ón.
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Ko men tarz. Wcze śniej pod ję te zo sta ły przez RJK dwie uchwa ły w spra wie za -
pi sy wa nia la bia li za cji: a) z r. 2007 (BRJK za rok 2007, s. 44, punkt 3): „W pi śmie
po spół gło skach tyl no ję zy ko wych k g h ch, war go wych p b m w f, w po zy cji po sa -
mo gło sce i w na gło sie sa mo gło ski o u ule ga ją la bia li za cji…”; b) z r. 2009
(BRJK 2009, s. 112) in for mu je, że „uszcze gó ła wia się punkt 3. Uchwa ły Nr 7/RJK/07
z dn. 8. 12. 2007 r.”: „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”.

Pierw sza uchwa ła by ła by pra wie do bra, gdy by przy de fi nio wa niu isto ty rze czy
do ty czą cej wy mo wy: 1. nie uży to okre śle nia: „w pi śmie”, nie wąt pli wie tak tyl ko z po -
wo du ob ję cia za sa dą za pi sy wa nia la bia li za cji po h, li te ry re pre zen tu ją cej gło skę toż -
sa mą w wy mo wie z ch; 2. nie po mi nię to cał ko wi cie fak tu la bia li za cji – nie za pi sy wa -
nej1 – sa mo gło ski ó, mia no wi cie: a) wy raź nej w na gło sie kil ku wy ra zów (wraz z po -
chod ny mi), np. ór czik/ órczëk, ósmi, ósmôk, óws, ówsk, ów snisz cze, ów sny2, też sła -
bej np. Ódra, ódro wi; b) słab szej po spół gło skach war go wych i tyl no ję zy ko wych, np.
bóm ba, póm pa, pórt ka, to pórk, też bón ker, fónkcjô, pónkt (z po chod ny mi). 

W sfor mu ło wa niach dru giej uchwa ły dzi wi po sta no wie nie, że la bia li za cja nie
do ty czy au i eu! Jest to nie wąt pli wy „ukłon” w stro nę E. Go łąb ka. Je śli Ra dzie cho -
dzi ło tyl ko o spo sób za pi su, to na le ża ło to wprost na pi sać, aby nie by ło cie nia su ge -
stii, że cho dzić mo że też o su ge ro wa nie wy mo wy bez la bia li za cji. W mo wie bo wiem
swo ista for ma la bia li za cji z pew no ścią tu za cho dzi, a na wet jest ona aż tak oczy wi -
sta, że po ja wia się py ta nie, po co ją jesz cze za zna czać, gdy wy ma wia się aùto, eùro,
paùza (tj. ał to, eł ro, nie osob no: a -u -to, e -u -ro) itp., a więc po dob nie jak w ję zy ku
pol skim, dzię ki wła śnie cze mu ma my tu wy mo wę z la bia li za cją na wet bez do ma ga -
nia się jej za pi sy wa nia. 

Ra da wszak że w tej uchwa le su ge ru je wy mo wę a -u -to, e -u -ro itp., gdy za raz po -
tem po sta na wia „do pu ścić la bia li za cję fa kul ta tyw ną” w pew nych czło nach wy ra zów,
np. ko-/ kon-/ kom-, oo-3, oro-4, reo-5 – i w „pew nych wy ra zach za po ży czo nych”; przy -
kła dy wy żej. Po sta no wie nie to „uspra wie dli wia” stan rze czy ob ser wo wa ny w du żej 
mie rze w E. Go łąb ka Kaszëbsczim sło wa rzu nor ma tiw nym (KSN). 2. Su ge ro wa ne tak
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1 Osta tecz nie moż na by się umó wić, aby ją za pi sy wać zna kiem ǒ, np. ǒws… 
2 Cey no wa i Ra mułt sy gna li zo wa li ją li te rą w -, np. wó smi, wóws…
3 Cho dzi o wy ra zy ob ce ty pu ooga mia, ooge ne za, oogo nium, ooli ty, oolo gia, oopla zma, oos fe ra,

oospo ra…
4 Cho dzi o wy ra zy ob ce ty pu oro gen, oro ge ne za, oro ge nicz ny, oro graf, oro gra fia, oro me tria; do -

dać by za pew ne moż na wy ra zy z cząst ką or -, np. oro nim, oro ni mia, or se ina, or seł ka… 
5 Cho dzi o wy ra zy ob ce ty pu re oba za, re ofi le, re olo gia, re ometr, re ostat, re otak sja; do dać by moż -

na wy ra zy z cząst ką re-, np. re or ga ni zo wac, re orien to wac itp.
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wy ra zy po ja wić się mo gą wy jąt ko wo w bar dzo spe cja li stycz nych pu bli ka cjach, a za -
tem nie war to się tu na wet chwi li wa hać przed za le ce niem sta wia nia w nich dia kry -
ty ka nad o, u, zgod nie z ogól ną re gu łą. 

Naj pew niej zno wuż cho dzi ło tyl ko o sam za pis geo- lub geò-, hi po-/ hipò- itd. Sam
mó wię – i naj czę ściej sły szę tak sa mo mó wią cych Ka szu bów przy wy kłych do la bia -
li za cji – geòlo giô, hipòpòtam, kòmó niô, kòmpùter, kòncert, neòlo gizm, òrto gra fiô,
teòlo giô, zoòlo giô, tj. ge ło lo giô, hi pło pło tam, kłem łó niô/ kłom łó niô, kłom płu ter/ kłem -
płu ter, kłon cert, ne ło lo gizm, łor to gra fiô, te ło lo giô, zo ło lo giô. Wy mo wę ty pu ge -o -lo -
giô, hip -o -p -o -tam itd. oce niał bym wręcz ja ko po lo ni zu ją cą! Z ca łą pew no ścią ma -
my tu do czy nie nia z la bia li za cją, choć nie ko niecz nie już z wy mo wą łe/ łe! Ale ta wy -
mo wa jest prze cież dal szą kon se kwen cją la bia li za cji. Nie ma zresz tą żad nych prze -
ciw wska zań, aby mó wić hi płe płe tam, jak mó wi się już np. kłem łó niô, kłem płu ter,
kłen cert itp. Wy mo wę ty pu pòle, hipòpòtam (tj. pło le, hi pło pło tam) itd. ma czę ścio -
wo po łu dnie Ka szub i ta ka mo gła być sze rzej wy mo wa w tym za kre sie w XIX w. na
po łu dniu, skąd po cho dził Der dow ski, choć w ogó le za cza sów Cey no wy wy ma wia -
no już łe, a po tem Lo rentz w swej gra ma ty ce stwier dza brzmie nie łe, a więc jak mó -
wię i sły szę tak że np. kłem łó niô, kłem płu ter. Je śli tak by ło w daw nych cza sach, to nie
ro zu miem, skąd wzię ły się obiek cje przed wy mo wą z la bia li za cją ty pu abùlia,
dekòder, demòdu lacjô, hòmòlo gacjô, kòdek (wym.: abłu lia, de kło der, dem ło du lacjô,
hłom ło lo gacjô, kło dek). Wy mo wa z u (ł) jest prze cież w nich dość wy raź na, je śli ktoś
tych in ter na cjo na li zmów nie „cy tu je” po pol sku. Za pew ne w pod tek ście wa hań tkwi
ów brak jesz cze czę sto w wy ra zach za po ży czo nych wy mo wy ty pu łe/ łe. Na wia sem
mó wiąc, moż li wość wy stą pie nia więk szo ści ta kich wy ra zów w tek stach ka szub skich
jest bli ska ze ru!   

Wy ni ka z po wyż sze go wy wo du, że je stem za jak naj szer szym za pi sem la bia -
li za cji! Za le cał bym rów nież na ukę ta kiej wy mo wy w szko le, a więc nie tyl ko pi sa -
nia ò, ù, ale przede wszyst kim też w ta kim mó wie niu, tj. przy naj mniej ty pu kłom płu -
ter, kłon cert. Nie do ma gał bym się w mo wie wszę dzie la bia li za cji z efek tem po spo -
li tym w wy ra zach ro dzi mych ty pu kłewôl, kłe nie, a więc w wy ra zach ob cych nie -
przy swo jo nych mo że ona być „nie peł na”, nie ja ko w swej hi sto rycz nej fa zie wstęp nej,
tj. bez to wa rzy szą ce go jej prze su nię cia o w e, np. bło raks, kłompùter, kłon cert, kłon -
tro la, kłom pro mis. I tak to już sły sza łem wie le ra zy, m.in. w au dy cjach ka szub skich! 

Po sta no wie nie Ra dy z 2009 r. moż na by wy ko rzy stać ja ko pre tekst do zu peł ne -
go za nie cha nia i za pi su, i być mo że na wet wy mo wy z la bia li za cją. Tym cza sem jed -
nak ta ka wy mo wa jest sil na w wy ra zach ro dzi mych i w wie lu przy swo jo nych ob -
cych, róż niąc dość moc no ka szubsz czy znę od ogól nej pol sz czy zny; mia ła on giś wy -
róż niać ję zy ki le chic kie. S. Bieszk pi sał w la tach 50. przy oka zji oma wia nia trud no -
ści pi sow ni w ob rę bie wo ka li zmu m. in.: „W szcze gól no ści cho dzi o zja wi sko na gło su
i dy fton gi za cji sa mo gło sek o, u. Oba te zja wi ska, da ją ce ka szubsz czyź nie wła ści -
wość dźwię ko wą i ko lo ryt, mu szą zna leźć wy raz w pi sow ni ma ją cej w przy bli że niu
być ka szub ską, zda niem mia ro daj nych lin gwi stów”. 
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Przede wszyst kim jed nak uchwa ła z 2009 r. bar dzo – i nie po trzeb nie! – kom pli -
ku je na ukę or to gra fii, wtór nie po czę ści też pra cę nad wy mo wą. Krót ko mó wiąc,
osta tecz nie za kwe stio no wać moż na jed no z dwu po sta no wień re for my pi sow ni z 1996
r. Po za tym wie lu pi szą cych już się przy zwy cza iło do okre ślo ne go za pi su… W na uce
pi sow ni sta łość i cią głość za sad oraz ich kon se kwent ne wdra ża nie – na uka w szko le
– jest rze czą bar dzo waż ną! Nie moż na te go co chwi lę wy wra cać, nie ma jąc w do dat -
ku osta tecz nych ar gu men tów! Nor ma wy ma wia nio wa mo że być ela stycz niej sza, więk -
szy ry go ryzm obo wią zu je w pi sow ni! Przez or to gra fię nie chce my i ra czej nie je ste -
śmy w sta nie do koń ca wpły nąć na wy mo wę, ale czy pi smo nie mo że wspo ma gać
usta la nie się wy mo wy, m.in. w spra wie asy mi la cji za po ży czeń? Dla cze go te wy ra zy
– i in ne, np. gòl, kònto, mòlo, pòrt (tj. głol, kłon to, mło lo, płort) itp. – nie mia ły by się
w ka szubsz czyź nie asy mi lo wać i or to gra ficz nie, i wy ma wia nio wo?! 

Za za pi sem aù-, eù- prze ma wia oczy wi sta wy mo wa i za pis zgod ny z wy mo wą
sa mo gło ski po in nej sa mo gło sce: a) w wy ra zach ob cych z czło na mi geò-, neò-, oò-, 
reò-, teò-, hipò-, kò-/kòn-/kòm-, òpto-, òro-, òrto-, zoòlo giô, np. kòòper ant, neòlo -
gizm, neùtral ny, neùtron (tak dwa ostat nie na wet w KSN). Wy jąt ka mi są wy ra zy,
w któ rych wy ma wia się [ó]: bóm ba, bómk, kóm bi no wac, kóm pa niô, kóm pel, kóm -
plet, ping -póng, Hóng -Kóng, cza sem obocz nie: kóm pa niô/ kòmpa niô, kóm pro mis/
kòmpro mis, kòmpùter/ kómpùter, kòncert/ kón cert, kòntro la/ kón tro la. Uwa ga: Wy -
mo wę ty pu kóm pa niô, kóm pel – w daw nych ma te ria łach po twier dza ją za pi sy z „ą”/
„Q” [wym.: Q,, óm]: kąnc ‘ko niec’ (Cey no wa), kQdektera ‘geo me tra’, kQdel, kQdukt,
kQpanijô, kQpas, kQtor, kQtrakt (Ra mułt); kłóm pas, kóm pa nijô, kón trol/ kon trol
(Lo rentz); b) w in nych wy ra zach, np. aòrta, aùdicjô, òaza, òazo wi, Paòla, Paùli na.
teòlo giô, teòlo gicz ny, zoòlo giô, zoòlo gicz ny; c) w ro dzi mych wy ra zach po przed -
rost kach: do-, na-, nô-, pò-, prze-, przë-, ù-, wë-, z-, za-, zô-, np. doòpòwie dzec,
doùdżąc, naòkòło, naòże ni, naùmëslny, nieùdżãti, nôòdwôżniészi, nôùka, pòòbdac
sã, pòòmi jac, pòòrac, pòòsta łi, pòów sny, pòùfa łi, pòùkła dac, przeòbrazëc, przeòczëc,
przeògrom ny, przëòchlëc, przëòdzéwk, przëòzdo bic, przëów sny, przëùczëc, ùòrac,
ùòso bie nié, wëòbrazëc, wëòchlëc, wëòzglëc, zòrac, zòrien to wac sã, zaòdzôc, zaògnic,
zaòpatrzëc, zaòsta łi, zaùfac, zaùroczëc, zaùważëc, zôùsznik… 

E. Go łą bek pi sał do mnie nie daw no: „Zôs co do słów zapòżëczonëch z kom -,
bom -, kon -, bon - itp. to mëszlã, że tu jô jem blëższi prôwdë. Ji dze mie ò to, że
w przëpôdkù, czej pò -m - wëstãpùje spółzwãk, tej dochòdzy do pòchi le niô na -ó, np.
bóm ba, kóm pel, kóm pa niô. Rza dzy pò -n-, np. kón trakt/ kùń -, kón tra6. Ten wzór jô
chcã roz cy gnąc na jinszé, mni przëswòjoné sło wa, np. kóm presjô, kómpùter, kón -
den sa tór, kón cert, kón to. Taczé fòrmë, z kón- jô mògã zlëdac…” 
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6 Ła two się prze ko nać, prze glą da jąc w słow ni ku okre ślo ne przy kła dy, że wy mo wa ó jest ra czej spo -
ra dycz na na wet w ob rę bie sy la by za mknię tej spół gło ska mi m n (któ re pod wyż sza ją wy mo wę też w ro -
dzi mych ty pu gón, kóń, na wet: kùńc i tuńc), ale na pew no ta ki za pis nie eli mi nu je sa mej la bia li za cji;
przed owym ó po k po ja wia się ele ment ł.
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Uwa gi hi sto rycz ne. La bia li za cja (od łac. la bia ‘war gi’, la bia lis ‘war go wy’) to
pro ces więk sze go za okrą gle nia warg przy ar ty ku la cji sa mo gło sek tyl nych (i za okrą -
glo nych) o, ó, u, zwłasz cza w są siedz twie spół gło sek war go wych, tyl no ję zy ko wych
i w na gło sie (po cząt ku) wy ra zu; nie któ re ję zy ki sło wiań skie z pra ję zy ka kon ty nu ują
pro ces po prze dza nia na gło so wych sa mo gło sek o, u spół gło ską pro te tycz ną, szcze gól -
nie u (ł), tj. nie zglo sko twór czym u, w pi sow ni czę sto li te rą w (daw. spół gło ską dwu -
war go wą), np. ps. *ognь, kasz. òdżin (daw. wo gjen), głuż wo heń, pol. ogień itp. La -
bia li za cji to wa rzy szy (ł) pro ces dy fton gi za cji, czy li prze kształ ca nia sa mo gło sek
w dwu gło ski (dy fton gi), z ewen tu al ną dal szą zmia ną pier wot nej sa mo gło ski, np. pol.
bok, buk, ogon, ucho, kasz. bòk, bùk, ògón, ùchò (wym.: błok/ błek; błuk/ błik, łe głón,
łu chłe). Dy fton gi za cja mo że róż ni co wać wy ra zy, np. pòla ‘po la’: pôla ‘pa lę’; płot:
pu ot ‘pot’. 

Naj sil niej la bia li za cji pod le ga o, w mniej szym stop niu ó, u. W naj star szych tek -
stach, po wsta łych pod wpły wem gra fii pol skiej, rzad ko by ła za pi sy wa na: u Kro fe ja
(1586): nie licz ne o-, np. zwo icem, wWogrodze, zwo sta nie, tyl ko raz u-: wu ka znia my;
u Pon ta nu sa (1643) tyl ko raz: od wo chwia nia; Pe ry ko py (rkps): tyl ko hi per y zmy odo -
we kru ze ‘wod ne stą gwie’; na oze nia ‘no wo że niec’. Kie dyś do cho dzi ło do niej (np.
u Sło wiń ców i Ka bat ków) nie tyl ko po war go wych, tyl no ję zy ko wych i w na gło sie,
ale rów nież po in nych spół glo skach, co po twier dza ją ma te ria ły za pi sa ne w 1828 r.
przez Mron go wiu sza (i prze ję te przez Prej sa w 1840 r.), np. kru owa25, kru opla, nu -
oc, nu ort ‘wę gieł’, pru osto, ru ok, ru osa, ru osum; nad to: mu orze, mu orsz czy na, mu -
ost, sku ora, wu oda, won, woyc, wu obłok, wo wov, wu oczy, wu cho, też we wca, wet
‘od’ i we tpost ‘od puść’ (ostat ni z „Oj cze nasz” ze Szcze nu rza). Do wo dzą one też
prze mia ny la bia li zo wa ne go o w e; por. za pi sy np. ôeso ble wie, sko ero, sw’oew’oel -
nech, zło enią, ale złónk (1843). 

Współ cze śnie mniej trud no ści w pi sow ni z te go po wo du spra wia u, któ rej la bia -
li zo wa nie Cey no wa, a za nim Ra mułt, za pi sy wał tyl ko w na gło sie przez û- (po tem
wu-), np. ûjdze, ûproséc, a do in nych por. gbu ra, kuch nie, muzékę, po et szur ku (1843).
F. Cey no wa za pi sy wał zra zu la bia li za cję w rę ko pi sach tzw. ha czy kiem czy prze cin -
kiem (po li te rze), np. po’le, wo’ct, wo’kno, w dru kach ja ko ó, po tem ja ko oe, np. sko -
ero, wresz cie ò („Skôrb”), a w na gło sie przez ô-, np. ôet ‘od’, nie kie dy też nie ja ko
po dwój nie, np. wM’tczem ‘oj czym’ (1851). O la bia li za cji u po za na gło sem ni gdzie
nie pi sał, po dob nie jak póź niej Hil fer ding i Ra mułt. Wy ni ka to z ar ty ku la cyj no -fi zjo -
lo gicz nej na tu ry wy mo wy po łą czeń spół gło ska war go wa i tyl no ję zy ko wa i moc no za -
okrą glo nej tyl nej sa mo gło ski u. 

W tek stach Cey no wy wy stę pu je la bia li za cja na wet w rzad ko za pi sy wa nych wy -
ra zach ob cych, np. kòmża, kònsistôrz, kòntrast, jak też za pis kó ne vka, kón trakt, ale
ina czej kon ju ga cijô, kon se kvent ni. W „Skar bie” czy ta my: „ò: pò krót kjm o czé je sę
jesz krocéchné e”; por. do te go li te rę œ u Ra muł ta, któ ry tak pi sał o sym bo li zo wa nej
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7 Nad uo zwy kle łą czą cy je tzw. łu czek, a wiec: uȏ.  
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nią gło sce: „dwu gło ska, w któ rej sły szy się za rów no o, jak e, wię cej jed nak e niż o”,
w szyb kim mó wie niu jak we = ǔe. Na to miast la bia li za cję u zdra dza ją u nie go tyl ko
za pi sy ty pu wu ‘u’, wu ja ‘wuj’.

W pi smach Cey no wy wy ra zów ob cych wy stę pu je jesz cze nie wie le; przy kła dy wy -
żej. Ra mułt ma te sa me i nie co in nych, np. kœmąda, kœmąderovac, kœmądąt,
kœmedéjô, kœmeta, kœméséjô, kœmunijô, kœmunikąt, kœmunikoevac, kœnev, kœnvjô,
a por. kQpanijô, kQpas, kQtor, kQtrakt. Oczy wi ście, w Lo rent za Po mo ra ni sches
Wörter buch, któ ry sze ro ko uwzględ nia ma te ria ły z li te ra tu ry ka szub skiej po A. La -
bu dę, po ja wia się ich jesz cze wię cej, np.: kòmãdér, kòmedëjańt, kòmłó nijô/ kòmłu -
nijô/ kòmą nijô, kom pa nijô/ kóm pa nijô, kon trakt, kon trol/ kón trol, kor nus, kłóm pas,
kłom ple to wac, kłom ple ment, kłom ża, kłon fe de racjô, kłon sti tucjô, kłon trakt, kłon tro la/
kón tro la, kòrnus.

Słow nik Sych ty nie za zna cza la bia li za cji w ha słach (nie rzad ko tak w tek stach),
za pi su jąc np. komédjô, ko meż ka, komësni ca, ko mij, ko mó da, kończëc, kóm ka, kónc,
a por. tak że kQfôt ‘du ży ka wał chle ba’, kQkol, kQpiel, kQtór. Now szych wy ra zów
ob cych po za tym nie ma.

Z oczy wi stych wzglę dów KSN Go łąb ka re je stru je moc no wych za po ży czeń,
z któ rych tu taj wy bra no tyl ko wy ra zy za wie ra ją ce cząst kę na gło so wą kom- i kon-,
któ rych za pis i wy mo wa bu dzi ły je go wąt pli wo ści i dla te go ob ser wo wać moż na licz -
ne nie kon se kwen cje, wręcz do wol no ści, dla te go „za wie sił” na wet układ wy ra zów ści -
śle we dług al fa be tu ka szub skie go, tj. przy ta cza wy ra zy bez uwzględ nia nia dia kry ty -
ków: kom bajn, kom bi nat, kom binézón, kòmen da, kòmentôrz, kòmeż ka, kómédiant,
kòmédiô, kòmësnik, kòmicz ny, ko mis, ko misjô, kó misz, ko mi tet, kom na ta, kòmó da,
kòmó niô, kom pas, kom pa ti bil ny, kóm pel, kom pe tencjô, kom pleks, kom plet, kom pli -
kacjô, kom post, kom pot, kom pres, kom pro mis, kom pro mi tacjô, kompùter, kon cen tracjô,
kon cepcjô, kon cern, kon cert, kon cesjô, kon den sacjô, kon dicjô, kon di gnacjô, kon do -
len cje, kon duk tor, kon fekcjô, kon flikt, kon kret ny, konkùrencjô, konkùrs, kon se kwencjô,
kon ser wa, kon ser wacjô, kon ser wa ti sta, kon sor cjum, kon spekt, kon strukcjô, kon sti tucjô,
kon takt, kon tekst, kon ti nent, kon ti gent, kon ti nu ator, kon to, kon tra, kon trakt, kon tro la,
kon wa liô, kònwùlsje, kóm ka, kóm pa niô, kóm pel, kóm plo wac, kón tent… 

Po nad to przy ta czam tu z te go słow ni ka jesz cze np.: hob bi, Ho lan diô/ Hòlan diô,
ho lo wac/ hòlo wac, hòlow nik/ ho low nik, hòłd, hòno ro wi, ho stiô, ho tel, mo ment, mo -
ni tor, mo no pol, mon ter/ mónktéra, mon strancjô, Mo pi, mor fo lo giô, mozdrëch/
mòzdôk, neo lo gizm, neùtral ny, neùtron…

Więk szość trud no ści zwią za nych z la bia li za cją w ogó le, a na stęp nie z jed no -
znacz nym sfor mu ło wa niem re guł ich za pi sy wa nia jest kon se kwen cją cią gle nie wiel -
kie go i jed no cze śnie póź ne go nor ma li zo wa nia ka szubsz czy zny, a jesz cze bar dziej nie -
wiel kie go upo wszech nia nia nor my. Jed nak trud no ści te do ty czą wy ra zów za po ży -
cza nych. Gdy by nie ich oczy wi sta i nie zbęd na „in wa zja” do ka szubsz czy zny (li trac -
kiej), nie by ło by z tym ty lu trud no ści fak tycz nych, do dat ko wo też stwa rza nych przez
nor ma ty wi stów.

Referaty polskojęzyczne niezwiązane z tematem przewodnim 349
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