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WSTĘP
Edward Breza

empus fugit ‘Czas ucieka’– te słowa Wergiliusza często wypisywane bywają na
zegarach, a przypomnieć warto, że z dodatkiem Aeternitas manet (dokładnie:
‘Wieczność pozostaje, trwa’, a dla rymu oraz semantycznie bogaciej ’Wieczność
czeka’) wypisane zostały na kościele w Wadowicach i mobilizowały młodego Karola Wojtyłę do nauki, pracy i planów na przyszłość. W naszym wypadku pozwalają spojrzeć na przebyte 6 lat pracy Rady Języka Kaszubskiego (RJK), z których rok
szósty poświęcony został życiu religijnemu Kaszubów.
W tej przewodniej tematyce znalazły się referaty, wygłoszone na sesji wyjazdowej w Wieżycy i dotyczące m. in. ludowych, liturgicznych i literackich nazw Matki Bożej i Jej świąt (E. Breza), religijności Kaszubów, ukazanej w utworach literatury kaszubskiej (A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, E. Bugajna, W. Kiedrowska), kaszubszczyzny w kazaniach (J. Zieniukowa), tematyki homiletycznej dotyczą
także wystąpienia E. Pryczkowskiego na temat działalności Komisji Kościelnej
i udziału kaszubszczyzny w Kościele rzymskokatolickim; o ludowej religijności Kaszubów mówi obszernie B. Ugowska, tematyki religijnej w przysłowiach i frazeologizmach dotyczy artykuł D. Pioch, z tą problematyką w parze idą ustalenia, dotyczące pochodzenia wielu przysłów polskich i kaszubskich E. Brezy; opinie młodzieży na temat używania jęz. kaszubskiego w liturgii prezentuje D. Stanulewicz. Znalazły się w tomie zagadnienia ściśle gramatyczne, jak roztrząsania J. Tredera
o labializacji, D.-V. Paždjerskiego o Słowniku kaszubsko-serbskim, W. Cholewy
o różnicy w fonetyce jęz. francuskiego i kaszubskiego. Teksty J. Tredera i E. Brezy
o przysłowiach nie były wygłaszane na sesji w Wieżycy, jednak ściśle lub pośrednio związane są z problematyką prac RJK i mogą być materiałem pomocniczym dla
nauczycieli.
W dziale Uchwał znalazły się postanowienia, kontynuujące rozważania z r. 2011,
a więc dotyczące słownictwa religijnego i obyczajowego: sakramentu małżeństwa,
domu kultu, świętowania, poszczenia, życia religijnego, objawienia Bożego, zwyczajów i uroczystości prywatnych. Z problematyki ściśle gramatycznej poddano
uchwale terminologię składniową i powracające zagadnienie (pre) jotacji.
Nie zamieszczamy udzielonych porad jako instytucja i na pytania prywatnie kierowane do członków RJK. Podpisany może ujawnić, że kilkakrotnie odpowiadał
tradycyjnie pocztą lub emailowo obywatelom Kanady, USA czy Niemiec, którzy
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czują swój związek z Kaszubami i Pomorzem, najczęściej na temat modnych zawsze tzw. korzeni; pytania z kraju dotyczyły różnych problemów naukowych.
Będziemy wdzięczni za opinie na temat działalności RJK i jej Biuletynu, prosimy je kierować na adres Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
W grudniu 2012 r.

PÒSTANOWIENIA
RADZËZNË
KASZËBSCZÉGÒ
JÃZËKA
UCHWAŁY
RADY
JĘZYKA KASZUBSKIEGO

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’

Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

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’

13
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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’

Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka
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W dniu 20 łżëkwiata 2012 rokù w Kaszëbsczim Lëdowim Ùniwersytece we
Wieżëcë òdbëło sã zéńdzenié Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Radzëzna na wczasniészich pòsedzeniach, przëjimającë òbrëmié dzejaniô, a téż wsłëchùjącë sã w brëkòwnotë i ùwôdżi tak piszącëch pò kaszëbskù, szkólnych i ùczącëch sã jãzëka kaszëbsczégò, jak i badérów czë lingwistów, ùdba so doprôwadzac do systemòwëch rozstrzëgnieniów 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 stosowaniô labializacji. Pragnącë miec szeroczé
i wieleôrtné rozeznanié w ti sprawie, Radzëzna wëstąpiła do ekspertów - aùtoritetów
jãzëkòznawstwa. Pò zapòznanim sã z jich stanowiszczama i przedłożonyma òpiniama
i pò gòrący tematiczny diskùsji pòdjãti òstôł ùchwôlënk w sprawie kònsekwentnégò
zaznacziwaniô labializowónëch zwãków o i u (ò i ù) w pisónëch tekstach kaszëbsczich.
Ùchwôlënk ten regùlëje wszëtczé donëchczasowé spiérné aspektë sparłãczoné z labializacją i òbrzesziwô do stosowaniô sã do przëjãtëch rozstrzëgnieniów.
***
W dniu 20 kwietnia 2012 roku w siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy odbyło się posiedzenie Rady Języka Kaszubskiego. Rada podczas wcześniejszych spotkań, ustalając obszar działania, a także wsłuchując się w potrzeby i uwagi zarówno piszących po kaszubsku, nauczycieli i osób uczących się języka kaszubskiego, jak również badaczy czy lingwistów, postanowiła dążyć do systemowych rozstrzygnięć najważniejszych w języku pisanym kwestii. Jedną z nich, wielokrotnie
podejmowaną w dyskusjach, sprawiającą sporo kłopotu użytkownikom słowa pisanego i wywołującą wiele zastrzeżeń oraz uwag, jest sprawa stosowania labializacji. Pragnąc rozeznać tę kwestię w sposób dogłębny i wieloaspektowy, Rada wystąpiła do
ekspertów – autorytetów w dziedzinie językoznawstwa. Po zapoznaniu się z ich stanowiskiem i wydanymi opiniami oraz po gorącej dyskusji merytorycznej, została podjęta uchwała o konsekwentnym zaznaczaniu labializowanych głosek o i u (ò i ù) w kaszubskich tekstach pisanych. Podjęta uchwała reguluje wszystkie dotychczasowe kwestie sporne związane z labializacją i zobowiązuje do stosowania się do przyjętych rozstrzygnięć.

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, wëùczëc, 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.

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 związane
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’

Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

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’
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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’

Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

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’
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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’

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’
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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’

Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

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’

Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

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’

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’

Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

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’

Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

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:

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

REFERATË
KASZËBSKÒJÃZËKÒWÉ
SPARŁÃCZONÉ
Z PROWADNYM
TEMATÃ

KASZËBSCZÉ LËDOWÉ, LITURGICZNÉ
I LËTERACCZÉ PÒZWË (SWIÃTÓW)
BÒŻI MATCZI
Édwôrd Bréza

I.

aszëbsczé lëdowé pòzwë swiãtów Bòżi Matczi pòdôł zbiérno ks. B. Sëchta
K
w „Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ”, t. III, Wrocłôw 1969,
s. 58–59 (s. v. Matka Bòskô) i tej-sej w alfabeticznym pòrządkù w apartnëch tomach:

(Matka Boska) Adwentowa, kasz. (Matka Bòskô) Adwentowô: adwent, lit. Niepokalanego Poczęcia NMPanny, kasz. Nieskalónégò Pòczãcégò NMPannë, łac. Conceptionis Immaculatae B. M. V. 8 XII Sych I 2, III 58., prôwdë ògłoszony jakò dogmat przez papieża Piusa IX 8 XII 1854 r. bùllą Ineffabilis Deus ‘Niewërzekłi Bóg’.
EK XIII 1166-1185.

(Matka Boska) Jagodowa, kasz. (Matka Bòskô) Jagòdowô: czas zbiéraniô jagód,
lit. Matczi Bòsczi Szkaplérzny 16 VII Sych III 58, kasz. (Matka Bòskô) Szkaplérznô,
łac. B. M. V. de Monte Carmelo. Pòdług tradicji Matka Bòżô tu, na górze Karmel
w 1257 r. òfiarowała sw. Szimònowi Stockòwi, pòdwëższémù (generalnémù òjcu, to
je generałowi) karmelitów szkaplérz (od łac. scapularium: scapulae ‘łopatczi, plecë,
chrzept’), wspòmnióny swiãti stôł sã apòsztołã tegò nôbòżéństwa. Chùdzy na Karmelu sw. Bertold ùmôlowôł pierszich pùstelników, chtërny delë pòczątk karmelitóm.
W IX w. przed Chr. na górze Karmel prorok Eliôsz biôtkòwôł sã ò kùlt Jahwe (béł
to wej môl kùltu Baala) i stądka – pòdług tradicji – miôł bëc wzãti do nieba. Karmel
pò hebr. to ‘gôj, sôd’, bò do dzysô przëcygô òkò całorocznyma zelonyma gajama
z bòkadnoscą piniów. Zwãkòwò szlachòwny karmelek pòchòdzy z franc. caramel,
a to ze strzédnołacëznowégò cannamella ‘cëkrowô strzëna’.

(Matka Boska) Kwiatowa, kasz. (Matka Bòskô) Kwiatowô: kwiatë, lit. Matczi
Bòsczi Królewi Pòlsczi, (Matczi Bòsczi) Królewi Pòlsczi, łac. B. M. V. Reginae Poloniae 3 V, zdrzë (Matka Boska) Majowa.
(Matka Boska) Majowa, przër. (Matka Boska) Kwiatowa, kasz. (Matka Bòskô)
Majewô: môj. Patronalné swiãto Pòlsczi, jak wiele jinëch państwów: Etiopii, Wãgrów,
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Francji, Pòrtugalii, Bawarii. Tegò dnia przëbôcziwómë slëbòwania, jaczé złożił 1 IV 1656 r. pòlsczi król Jón Kadzmiérz w lwòwsczi katedrze przed cëdownym
òbrazã Matczi Bòsczi Łaskawi, a pózni z całą asystą wëbrôł sã do kòscoła òjców jezuitów i tam òb czas nôbòżéństwa òdprôwiónégò przez papiesczégò nuncjusza Vidoniégò proklamòwôł NMPannã Królewą Pòlsczi Kòrunë; nen papiesczi nuncjusz
dodôł do Loretańsczi litanii wezwanié: Królewò pòlsczi Kòrunë, mòdlë sã za nama,
chtërno zeszłi biskùpòwie i senatorowie pòwtórzëlë z wiôldżim entuzjazmã. Na to
wezwanié w Loretańsczi litanii w Pòlsce dôł zgòdã papiéż Pius X dekretã z 29 XI
1908 r., a na swiãto w lwòwsczi diecezji. Pius XI w 1923 r. na prosbã pòlsczich
biskùpów rozszerzwił swiãto na całą Pòlskã w dniu 3 V, to je na dzéń ùchwôleniô
Kònstitucji 3 Maja. Do swiãta nawlékają jasnogórsczé slëbòwania, wëpòwiedzóné
w miono pòlsczégò nôrodu przez kard. S. Wëszińsczégò, a terôczasno bùdëjącô sã
swiãtnica Bòżi Òpatrznoscë w Warszawie.

(Matka Boska) Roztworna, kasz. (Matka Bòskô) Strómna/Roztwórnô/ Strómnô/
Strumianna/ Strumiannô/ Strëmiannô/ Sztromnô, lit. Zwiastowanié NMPannie, łac.
Annuntiationis B. M. V. 25 III: roztwierac, strëmianny ‘marcowy’ <: strëmiéń ‘strumień’ Sych V 191. B. Grabka (Język Polski (JPXXXV, 2005, s. 53, dali BG) pòdôwô
z pòlsczich gwarów téż: Otwornej: otwierać (kasz. òtmëkac), Ożywiającej: ożywiać (kasz. òżëwiac), Zagrzewnej: zagrzewać (kasz. zagrzewac); Żabicznej: żaby
(kasz. żabë) i Wiosennej: wiosna (kasz. zymk). Wiele z tëch pòzwów tłómaczi cytat pòdóny przez Sych III 58: Na Roztwórną zemia sã roztwiérô i wëlôżają z ni
robôczi, a żabóm i żnijóm òdmikają sã pësczi zarosłé òb zëmã, bùdzą sã pszczołë
w kòszkach i wrôcają bòcónë. Dodac mòżna, że to bicé wòdë w strëgach, zdrzódłach i górach òstało ùdokaznioné téż w jinëch jãzëkach, jak np. w anielsczim spring
‘skôkac’ (przër. niem. springen ‘skôkac’) to ‘zdrzódło’ i ‘czas, czedë zaczinają bic
zdrzódła, a tej ‘zymk’. Swiãto Zwiastowaniô pòwstało mést w Szpanii; tam wej òd
kùńca VII w. je òbchòdzëlë. Chwilã zwiastowaniô przëbôcziwają so wiérny w mòdlëtwie Angelus Domini nuntiavit Mariae... „Aniół Pańsczi zwiastowôł Pannie Mariji’, òdmôwióny pòspólno (òd Jana Pawła II) z papieżã; ze scenë zwiastowaniô
wëszczérzôł sã Voltaire, natchnienim stała sã òna dlô malôrzów. Katolëcë, prawòsławny i ùnicë òddôwają Bògù tczã za wëbranié dzéwicë Mariji na Matkã Swòjégò Sëna,
samą Marijã za danié zgòdë („niech mie sã stónie pòdług Twòjégò słowa”, fiat mihi secundum verbum tuum) na bòskò-lëdzką matczëznã; stała sã wej Matką Bòga-Człowieka, chtëren to titel gr. Theotókos, łac. Deipara abò Deigenetrix/Genitrix,
niem. Mutter Gottes, an. Our Lady, pòlsczé Bogurodzica (dôwni téż Bogarodzica,
Bogorodzica) przëznôł Ji efesczi sobór w 431 r.
(Matka Boska) Siew na, kasz. (Mat ka Bòskô) Séwnô: séw, lit. Naro dzeniô
NMPannë 8 IX, Narodzeniégò NMPannë, przër. Sych V 7, łac. Nativitatis B. M. V.
Pòdług przekònaniô lëdu: W ten dzéń Matka Bòskô chòdzy pò pòlu i błogòsławi
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tima, co ju zaselë z infòrmacją, że nawetka ewanielicë, jaczi òdrzëcywają kùlt
swiãtëch, zaczinelë séw 8 IX. Swiãto òbchòdzëlë ju w V w. w Jerozolëmie, w VII w.
na całim Wschòdze i w Rzimie. Niejedny parłãczą z narodzenim NMPannë chłopsczé miono Natalis i białgłowsczé Natalia.

(Matka Boska) Węgorna/ Węgorzowa, lit. Matczi Bòsczi Różańcowi, kasz. (Matka Bòskô) Różańcowa 7 X, kasz. Wãgòrnô/Wãgòrzowô Sych VI 62: wãgòrz.
Pòczątczi różańca przëpisywô sã ju sw. Dominikòwi, równak w dzysdniowi fòrmie
stwòrził gò bł. Alan de la Roche (1428–1475), dominikón. Pò dobëcym nad Tërkama pòd Lepanto w 1571 r. papiéż Grzegórz XIII rok pózni ùstanowił to swiãto dlô
całégò Kòscoła pòd pòzwą Matczi Bòsczi Dobëtny, òbchòdzoné w dniu hewòtnégò dobëcô, to je 7 X. Pòczątków różańca szukô sã w przetłómaczonym na łacëznã
w IX w. himnie Wschòdnégò Kòscoła, jaczi wëchwôliwô dzéwictwò i matczëznã
Mariji, spiéwónym stojącë Akatisce (gr. Akáthistos od kathízō ‘sedzã’ z przékùjącym (a privativum) a- (przër. katedra ‘môl sedzeniô’), z czegò cerkewné akafist).
W strzédnëch wiekach różańc béł zwóny „Psałterzã Mariji” (Psalterium Beatae Mariae), bò òdmôwielë gò ti, co nie znelë łacëznë („Chto ni mòże spiewac, niech gôdô
różańc” – òbòwiązywa takô regla; sertum, -i ‘krutka (kwiatów)’, przër. równianka
w pòstãpnym zéwiszczu; corona ‘wińc’, rosarium ‘wińc różów’, z czegò dzysdniowé
òkreslenia kòrunka i różańc (zùniwerbizowóné òd spòdlégò: wińc z różów), pò niemieckù Rosenkranz ‘wińc różów’ (KIS IV 148-150), pò szpańskù i italskù rosario,
pò anielskù rosary.

(Mat ka Bo ska) Zielna, kasz. (Mat ka Bòskô) Zélnô: zelé, lit. Wniebòwzãcé
NMPannë, łac. Assumptionis B. M. V. 15 VIII, zdrzë (Matka Boska) Żniwna, kasz.
(Matka Bòskô) Żniwnô: żniwa. BG (l. c.) pòdôwô jesz z pòlsczich gwarów Zaśniętej i Równiankowej. Ta òstatnô pòzwa pòchòdzy òd jistnika równianka ‘krutka
z zelégò i zbòżów’: równiać ‘wërównëwac, robic równym’ (brzedżi ti krutczi), przër.
łac. sertum, -i ‘krutka, winuszk’ pòd zéwiszczã (Matka Boska) Węgorna. Pòzwa Zaśniętej nawlékô do charakteru dôwnégò swiãta i wiarë w kùńc zemsczégò żëcô
NMPannë: w pierwòsznym Kòscele, co òstało do dzysô w prawòsławim (pò ruskù
to swiãto nazéwô sã Uspiénije Prieswiatój Bogoróďicy) wierzëlë w zasniãcé Bòżi Matczi, co pòzéwelë pò greckù koímēsis ‘zasniãcé’ òd koimáō ‘spiã’ (z czegò dzysdniowé
żargònowé pòlsczé kimać ‘pòsëpiac’ i kimka ‘noc, a tej czas, w chtërnym sã spi’); pò
łacëznie ten stón béł pòzéwóny dormitio, -onis ‘zasniãcé’, wierzëlë równak, że
NMPanna òsta wzãtô do nieba z całã i dëszą. Prôwdã ò wniebòwzãcym ògłosył jakò
dogmat papiéż Pius XII w 1950 r. bùllą Munificentissimus Deus ‘Nôszczërszi Bóg’
z dnia 1 XI 1950 r.; jiné pòzwë tegò swiãta: łacëznowé: Transitus: transitus ‘przeńdzenié (z widzewnégò swiata do nieba)’; it. Natale òd natale ‘narodzenié (dlô nieba)’; gr. Metástasis: metástasis m. jin. 1. ‘przeńdzenié’, a tej słowò pasowné do łac.
Transitus’, 2. ‘òdéńdzenié, skòn’.
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Szpòrtoblëwie (Matka Boska) Pieniężna ‘dzéń wëpłatë’, kasz. Matka Bòskô Pieniãżnô.

II.
Liturgiczné òglowòpòlsczé i kaszëbsczé pòzwë (swiãtów) Bòżi Matczi

Czystości NMPanny 3. niedzela rujana J 409, p. 33, kasz. Czëstoscë NMPannë,
łac. Puritatis B. M. V. Nawlékô do wezwaniô z Loretańsczi litanii (Mater) purissima ‘Matkò niepòkalónô’, a żlë jidze ò zamkłosc téż do pòstãpnégò Mater castissima ‘Matkò nôczëstszô’ datowónëch òd czasów strzédnëch wieków. Bòżi Matce
słëchô titel Dzéwica, pò hebr. Alma (przër. Iz 7,2: Hewò Panna pòcznie), baro czãsto
z dodôwkã wiedno, a tej gr. Aeí Parthénos, łac. Semper Virgo, niem. Immer Jungfrau, an. Vergin for Ever, cerkewné Prisno Diewa. Dogmat o dzéwictwie NMPannë
ògłosył papiéż sw. Môrcën I (649–653) w 649 r.

Imienia Maryi WZ 17/ Imienia NMP 12 IX J 408, p 28, kasz. Miona Mariji/
MionaNMPannë. Òd swiãta Miona Mariji, pò łacëznie Nominis B. M. V., òbchòdzonégò 12 IX nôprzódka w Szpanii w XVI w. Pò dobëtny pòbitwie pòlsczégò króla
Jana III Sobiesczégò nad Tërkama pòd Widnã w 1683 r. papiéż bł. Innocenti XI
rozszérzwił je na Aùstriã, Niemcë i Pòlskã. Król wej jakno przédny wódca zdrëszonëch
aùstriacczich, bawarsczich i pòlsczich wòjsków szedł na biôtkã w Bòżé miono: strawestowôł rzeklënã Cezara: Veni, vidi, vici ‘jem przëbéł, ùzdrzôł, dobéł’ na Veni, vidi
et Deus vicit ‘jem przëbéł, ùzdrzôł, a Bóg dobéł’ i Matczi Bòga-Człowieka.

Macierzyństwa NMPanny 11 X J 408, łac. Maternitatis B. M. V, kasz. Macerziństwa NMPannë. Swiãto to wprowadzył Pius XI w 1931 r. dlô ùtczeniô 1500-ny
roczëznë efesczégò sobòru, równoczasno robiącë ze swòjich strzódków renowacjã
Kòscoła Matczi Bòsczi Wiãkszi w Rzimie, to je titla jedny z nôrëchlészich
i nôbëlniészich swiãtniców, wëstawionëch na tczã NMPannë – Matczi Christusa Bòga-Człowieka, hewòtno (pò italskù) Santa Maria Maggiore ‘Nôsw. Marija Wiãkszô’.
Je to bazylika wëstawionô przez papieża Sykstusa III (432–440) na dôwny Eskwilińsczi Grzëpie (mons Esquilinus) jakò wotum za bëlno skùńczony efesczi sobór (431 r.),
gdze òstôł ògłoszony dogmat ò bòsczim macerziństwie Mariji i przëznóny NMPannie
titel (gr.) Theotókos, pò łacëznie Deipara, téż Deigenetrix abò Deogenetrix, to je pòl.
Bogorodzica, też Bogarodzica i Bogurodzica (ten slédny wariant przedërchôł do dzys),
w prawòsławim Bogoróďica. Przër. (Matka Boska) Śnieżna.

Matki Boskiej Częstochowskiej 26 VIII, kasz. Matczi Bòsczi Czãstochòwsczi,
łac. B. M. V. Claromontana òd Jasnô Góra, pò łacëznie Clarus Mons (chòc miałobë
bëc w pòrządkù Mons Clarus) ‘NMPannë Jasnogórsczi’. Òbrôz Matczi Bòsczi sprowadzył na Jasną Górã ksążã Władisłôw Òpòlczik w 1382 r. Pòlsczi nôród òd wieków
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parłãcził titel Matczi Bòsczi Królewi Pòlsczi prawie z tim òbrazã i Jasną Górą
w Czãstochòwie. W 1683 r. paùlinowie dostelë zgòdã òd Apòsztolsczi Stolëcë na
òbchòdzenié swiãta „Przeniesenié òbrazu na Jasną Górã”. Papiéż sw. Pius X pòzwòlił 13 V 1904 r. na prosbã paùlinów i kùjawskò-kalisczégò biskùpa (Czãstochòwa
słëchała wnenczas ti diecezji) òbchòdzëc swiãto Matczi Bòsczi Czãstochòwsczi w całi diecezji. Kùreszce papiéż Pius XI dekretã z dnia 23 XII 1931 r. rozszérzwił swiãto
na całą Pòlskã. Òd 1969 r. Pòlôsze òbchòdzą ten dzéń jakò patronalné swiãto.

Matki Boskiej Dobrej Rady 26 IV J 408, łac. De Bono Consilio, kasz. Matczi Bòsczi
Dobri Radë, òd 1727 r.; w r. 1779 przesëniãté na 26 IV, titla włączonégò przez papieża Léòna XIII w 1903 r. do Loretańsczi litanii: Matkò dobri radë, łac. Mater Boni Consilii KIS IV 133.

(Matka Boska) Gromniczna, dzys Òfiarowaniô Pańsczégò 2 II, kasz. (Matka
Bòskô) Gromicznô,‘(swiãto) Òczëszczeniô NMPannë’ òbchòdzoné pòd tą pòzwą
przed refòrmą liturgii i dzys 2 II, dzysdnia nazéwóné Òfiarowanié Pańsczé, w Pòlsce
zwóné Matki Boskiej Gromnicznej, dôwni na Wschòdze Hipapante, czegò tłómaczenim je cerkewné swiãto Srietienije Gospodnie ‘Spòtkanié Pańsczé’, òbchòdzoné
2 abò 15 II, na Zôpadze (festum) Occursus ‘(swiãto) Spòtkaniów’, jakò że w jerozolimsczi swiãtnicë pòtkelë sã NMPanna, sw. Józef i môłi Jezës, òfiarowóny w swiãtnicë,
ze starëszkã Symeònã i prorokinią Anną; jinô pòzwa to pò greckù Hē Hēortē tōn
Lampadōn, pò łacëznie (festum) Luminarium ‘(swiãto) Widów’, bò pòdług słów Symeòna Christus bãdze „Widã na òswiécenié pòganów”, Lumen ad revelationem gentium (Łk 2,25-32), pózni Gromica, Gromice. Pò łacëznie hewòtné swiãto nazéwało
sã (festum) Purificationis B. M. V., w codniowi gôdce B. M. V. Purificata. Ksãżóm,
liturgistóm i służbie wôłtôrza znóné je słowò pùrifikatérz ‘rãczniczk do wëcéraniô
czelëcha’ (z łac. purificatorium, -ii).

Matki Boskiej Królowej Pokoju 9 VII J 408, p. 18, łac. Reginae Pacis, kasz. Matczi Bòsczi Królewi Miru. Wezwanié z Loretańsczi litanii Regina pacis, wprowadzoné przez papieża Benedikta XV z mëslą ò chùtczim skùńczenim I swiatowi wòjnë.

Matki Boskiej Królowej Świata, łac. B. M. V. Reginae J 408 (Matczi Bòsczi) Królewi Swiata. Ùstanowił papiéż Pius XII w 1955 r. i òbchòdzoné 31 V, w nowim liturgicznym kalãdôrzu 22 VIII.
Matki Boskiej Łaskawej 9 VI, łac. B. M. V. de Gratia J 408, p. 13 Matczi Bòsczi
Łaskawi.

Matki Bożej Miłosierdzia J 408, p. 11, łac. B. M. V. de Misericordia, kasz. Matczi Bòsczi Miłoserdzégò. Wôrt przëbôczëc, że Matka Bòskô Òstrobramskô òstała
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nazwónô Matką Miłoserdzô w kòrunacyjnym akce w 1927 r., w chtërnëch to
ùroczëznach wzął téż ùdzél marszôłk J. Piłsudsczi KIS IV 144. Przër. téż antifònã
Salve Regina ‘Witôj, Królewò’, gdze m. jin. Mater Misericordiae ‘Matka Miłoserdzô’ KIS IV 144.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy 16 VI J 408 (pòdług KIS IV 143 27 VII), p. 14,
kasz. Matczi Bòsczi Bezùstónkòwi Pòmòcë, łac. De Perpetuo Succursu B. M. V. Kùlt
sparłãczony z òbrazã bizantińsczégò pòchòdzënkù, przechòwiwónym w Rzimie przez
aùgùstianów, pózni redemptoristów, ò czim wiãcy w KIS IV 142-143.

(Matka Boska) Pocieszna 20 VI abò pò sw. Agùstinie’ (28 VIII), kasz. (Matka
Bòskô) Pòcesznô (ù Sych ni ma), łac. B. M. V. de Consolatione J 208. W pòlsczi wersji mòdlëtwë „Pod Twoją obronę” mòdlimë sã m. jin.: „O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza”, łac. Consolatrix nostra (ni ma tegò fragmentu
w łacëznowi wersji „Sub tuum praesidium”), a w Loretańsczi lëtanii wzéwómë Matczi Bòsczi Pòceszëcelczi ùjisconëch (Consolatrix afflictorum), titla wprowadzonégò
mést za pòntifikatu sw. Grégòra Wiôldżégò (590–604), czedë to za cëdowną interwencją NMPannë, jak wierzelë, skùńczëła sã w Rzimie chëra (Kùtnik 186–188).
Òsoblëwą tczã mô òbrôz Matczi Bòsczi Pòceszëcelczi Ùjisconëch w òpactwie Fruttuaria pòd Turinã (òd XIII w.) i w Luksembùrgù, gdze w 1678 r. Matkã Bòską Pòceszeniô ògłosëlë patronką kraju; téż w Pòlsce je wiele môlëznów z kòrunowónym
òbrazã Matczi Bòsczi Pòceszeniô: Szamòtułë, Lewiczin, Sokôl, Leżajsk, Wrocłôw,
Nowi Sącz, na Kaszëbach we Wielu i jiné (KIS IV 146-147). (Dëch Swiãti je téż naszim Pòceszëcelã, to je Parakletã z łac. Paraclytus abò Paraclitus, co z gr. paráklētos
abò paraklētōr ‘zastawnik, wspòmóżca’, ‘adwòkat’, ‘wezwóny na pòmòc’, przër.
italsczé Spirito Consolatore ‘Dëch Swiãti Pòceszëcél’. Chcemë dodac, że w katolëcczi teòlogii gôdô sã ò dëchòwim pòceszenim (consolatio spiritualis), nôtërnym
pòceszenim (consolatio naturalis) i ò dëchòwi òbzëbłoscë (desolatio).

Matka Boża Szkaplerzna 16 VII WZ 15/Matka Boska z Góry Karmel, kasz. (Matka Bòskô) Szkaplérznô/ Matka Bòżô z Górë Karmel. Pòzwa pòchòdzy òd swiãta
Matczi Bòsczi z Górë Karmel, pò łacëznie (festum) Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, zwónégò kòl nas swiãtã Matczi Bòsczi Szkaplérzny, òbchòdzonégò jakò
wspòmink téż w nowim liturgicznym kalãdôrzu 16 VII (w Pòlsce òbòwiązkòwé, memoria obligatoria, w jinëch krajach nadòbòwiązkòwé, memoria non obligatoria),
dôwni (òd 1726 r. pòdług decyzji papieża Benedikta XIII òbòwiązkòwé w całim
Kòscele), zdrzë WZ 15. Pòdług tradicji Matka Bòżô tu, na górze Karmel w 1257 r.
òfiarowała sw. Szimònowi Stockòwi, pòdwëższémù (generalnémù òjcu, to je generałowi) karmelitów szkaplérz (od łac. scapularium: scapulae ‘łopatczi, plecë,
chrzept’), wspòmnióny swiãti stôł sã apòsztołã tegò nôbòżeństwa. Chùdzy na Karmelu sw. Bertold ùmôlowôł pierszich pùstelników, chtërny delë pòczątk karmelitóm.
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W IX w. przed Chr. na górze Karmel prorok Eliôsz biôtkòwôł sã ò kùlt Jahwe (béł
to wej môl kùltu Baala) i stądka – pòdług tradicji – miôł bëc wzãti do nieba. Karmel
pò hebr. to ‘gôj, sad’, bò do dzysô przëcygô òkò całorocznyma zelonyma gajama
z bòkadnoscą piniów. Zwãkòwò szlachòwny karmelek pòchòdzy z franc. caramel,
a to z strzédnołacëznowégò cannamella ‘cëkrowô strzëna’.

(Matka Boska) Śnieżna 5 VIII WZ 15, łac. B. M. V. ad Nives, kasz. (Matka Bòskô)
Sniegòwô. Pò niem. Mutter Gottes, an. Mother of God, colemało Our Lady ‘Naszô Pani’. Titel Matczi Bòsczi Sniegòwi, pò łacëznie B. M. V., to je Beata Maria
Virgo ‘NMPanna’ ad Nives òd nivis, -is ‘sniég’, z czegò it. neve. Titel wzął sã stądka, że pòdług chrzescëjańsczi tradicji (legendë) sama Matka Bòskô wëbrała so
ten plac na swiãtnicã przez to, że 5 VIII, czedë w Rzimie je nôwiãkszô hëc, na
Eskwilińsczi Grzëpie pòjawił sã sniég. Pamiątkã kònsekracji kòscoła zaczãlë
òbchòdzëc òd XIV w. w Rzimie, papiéż sw. Pius V rozszérzwił jã w 1568 r. na całi
Kòscół, dzys je to dowòlny wpòmink (WZ 15, KIS IV 151). Przër. Macierzyństwa
NMPanny.
Matki Boskiej Ucieczki Grzesznych 13 VIII J 408, łac. B. M. V. Refugii Peccatorum, kasz. Matczi Bòsczi Ùceczczi Grzésznëch. Titel nawlékô do 6 gardów ùceczczi ù Żëdów, do môla azylu ù Greków (gr. ásylon z przékùjącym a- od syláō ‘rabùjã,
rabczã’) i chrzescëjónów: kòscołë, kaplëce, smãtôrze. Taczim môlã ùceczczi je Bóg
i Jegò Matka, stądka òd niepamiãtnëch czasów w Loretańsczi litanii wezwanié Refugium Peccatorum ‘Ùceczkò [zastawnico] grzésznëch’ od refugio, -ire, refugi, refugitum ‘ùcékóm’.

Matki Boskiej z Lourdes 11 II J 407 (Matka Boska Lurdzka), łac. Apparitionis
B. M. V.. kasz. Matczi Bòsczi z Lourdes. W Lourdes òd 11 gromicznika 1858 r. Matka Bòżô ùkazywała sã sw. Bernadece Soubirous, na pamiątkã tëch òbjawieniów papiéż Léón XIII w 1890 r. ùstanowił swiãto na 11 II – Matczi Bòsczi z Lourdes, pò
łacëznie (festum) Apparitionis Immaculatae B. M. V., chtërno sw. Pius X rozkòscérził
w całim Kòscele, dzysdnia je to dowòlny wspòmink (WZ 14).

NMPanny, Gwiazdy (Nowej) Ewangelizacji wprowadzoné przez Jana Pawła II,
kasz. NMPannë, Gwiôzdë (Nowi) Ewangelizacji. Telewizjô Trwam pòdała dnia
20 VI 2012 r. w „Informacjach Dnia” ò gòdz. 8.15 òb wieczór, że biskùp òrdinariusz
toruńsczi diecezji Andrzéj Susczi pòswiãcył wãgłowi kam w Torniu pòd swiãtnicã
Matczi Bòsczi, Gwiôzdë (Nowi) Ewangelizacji i bł. Jana Pawła.
NMPanny, Matki Dobrego Pasterza 3 IX J 409, p. 26, kasz. NMPannë, Matczi
Dobrégò Pasturza, łac. B. M. V. Pastoris Divini Matris. Titel nawlékô do Christusowi przëpòwiôstczi ò dobrim pasturzu (J 10,11-21).
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NMPanny, Matki Kościoła, łac. B. M. V. Matris Eclesiae, kasz. NMPannë, Matczi Kòscoła, wprowadzoné na prosbã biskùpów Pòlsczi przez papieża Pawła VI na
zakùńczenié III sesji II Sobòru Watikańsczégò 21 XI 1964 r.
NMPanny od Wykupu Niewolników 24 IX J 409, p. 29, kasz. NMPannë òd Wëkùpù
Niewòlników, łac. B. M. V. de Mercede. Pòzwa pòszła òd swiãta NMPannë, zwónégò
pò łacëznie (festum) de Mercede Captivorum, pò kaszëbskù Matczi Bòsczi òd Wëkùpù
(Wëzwòleniô) Niewòlników (Pòjmańczików), òd pòzwë tegò swiãta pòwstało szpańsczé miono Mercedes, chtërno bédëjã przejimnąc do Pòlsczi jakò Merceda.

(Matka Boska) Różańcowa 7 X, łac. Sacratissimi Rosarii B. M. V., kasz. (Matka
Bòskô) Różańcowô, lëdowò (Matka Bòskô) Wãgòrnô/ Wãgòrzowô. Swiãto Matczi Bòsczi Różańcowi, pò łacëznie (festum) Sacratissimi Rosarii B. M. V. (w codniowi gôdce Beata Maria Virgo Rosaria), òbchòdzoné je (téż w nowim liturgicznym kalãdôrzu) 7 X; ùstanowił je w 1572 r. papiéż Grzegórz XIII na pamiątkã dobëcô
nad Tërkama, jaczé miało plac pòd Lepanto dnia 7 X 1571 r. Mòdlëtwa różańcową
przëpisywô sã sw. Dominikòwi, historiczno różańcowé nôbòżéństwò ùgruńtowôł
w terôczasny fòrmie bł. Alan de la Roche, chtëren żił w latach 1428–1475 (WZ 17).
Pòczątków różańca szukô sã w przetłómaczonym na łacëznã w IX w. hymnie
Wschòdnégò Kòscoła, jaczi wëchwôliwô dzéwczyństwò i matczëznã Mariji, spiéwónym stojącë Akatisce (gr. Akáthistos od kathízō ‘sedzã’ z przékùjącym (a privativum) a- (przër. katedra ‘môl sedzeniô’), z czegò cerkewné akafist). W strzédnëch wiekach różańc béł zwóny „Psałterzã Mariji” (Psalterium Beatae Mariae), bò òdmôwielë
gò ti, co nie znelë łacëznë („Chto ni mòże spiewac, niech gôdô różańc” – takô regla
òbòwiązywa; sertum, -i ‘krutka (kwiatów)’, przër. równianka w pòstãpnym zéwiszczu; corona ‘wińc’, rosarium ‘wińc różów’, z czegò dzysdniowé òkreslenia kòrunka i różańc (zuniwerbizowóné òd spòdlégò: wińc z różów), pò niemieckù Rosenkranz ‘wińc różów’ (KIS IV 148-150), pò szpańskù i italskù rosario, pò anielskù rosary. Przër. wëżi pòd zéwiszczã (Matka Boska) Zielna

Nawiedzenia NMPanny 31 V WZ 15, dôwni 2 VII, łac. Visitationis B. M. V. J 408,
p. 17, kasz. Nawiedzeniégò NMPannë, pò refòrmie liturgicznégò kalãdôrza 31 V.
Nôprzód swiãto bëło òbchòdzoné na Wschòdze, na Zôpôdze wprowadzëlë je frãcëszkanowie w 1263 r., w całim Kòscele przëjimnął je Bazylejsczi Sobór (1441 r.). Ò nawiedzenim sw. Elżbiétë przez NMPannã czëtómë w Ewanielii pòdług sw. Łukasza
(Łk 1, 39-45). Chcemë dodac, że do nawiedzeniô NMPannë nawlékelë sw. Frãcëszk
Salezy i sw. Joanna Frãcëszka de Chantal (ùm. 1641), zakłôdającë zôkón wizytków
(łac. Ordo de Visitatione B. M. V.).
Objawienia NMPanny (w pòstacji swiãtëch medalików) 27 XI J 409, p. 37, łac. Manifestationis B. M. V. a Sacro Numismate, kasz. Òbjawieniégò NMPannë. Cëdowny
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Medalik, pòswiãcony NMPannie Niepòkalóny, òbjawiony òstôł przez Niã św. Katarzënie Labouré (1806–1876) i za ji starą òstôł wëbiti 30 VI 1832 r. w Pariżu, szerzi zdrzë Z. Pałubskô, EK XII 379-381.

Oczyszczenia NMPanny 2 II, łac. Purificationis B. M. V., kasz. Òczëszczeniégò
NMPannë, przër. Matki Boskiej Gromnicznej, dzys Òfiarowaniô Pańsczégò.

Ofiarowania NMPanny w Świątyni 21 XI WZ 17, 727, łac. Praesentationis B. M. V.,
kasz. Òfiarowaniégò NMPannë. Swiãto òbchòdzoné tegò dnia w Jerozolëmie ju
w VI w. Cesôrz Justinian (527–565) pòd tim wezwanim wëstawił w Jerozolëmie
bëlną swiãtnicã. Swiãto òbchòdzëlë na Wschòdze òd VI w. 21 XI, na Zôpadze òd
strzédnëch wieków tegò dnia (J 409), z rozmajitima dzejama swiãta (ò chtërnëch
WZ 17–18), dzys (òd 1969 r.) w Pòlsce je to òbòwiązkòwi wspòmink z nową interpretacją (dôwni béł to wspòmink swiãtnicowi służbë w Jerozolëmie Mariji jakò dzecka). W Cerkwi je to jedno z 12 nôwiãkszich swiãtów, òbchòdzoné jakò Wwiediénije wo Chram Prieswiatój Bogoródicy 21 XI abò 4 XII.

Opieki NMPanny II niedzela lëstopadnika J 409, p. 35, kasz. Òpieczi NMPannë,
łac. Patrocinii B. M. V. (w prawòsławim Pokrow’ Prieswiatoj Bogarodicy). Swiãto
mòże nawlékac do marijny mòdlëtwë „Pòd Twòjã òbronã”, pò łacëznie „Sub tuum
praesidium”, jakò że łacëznowé praesidium to przede wszëtczim ‘pòmòc, òbrona,
zastôwk’, ù katolëków téż ‘Bòżô òpieka’ (J 533), a patrocinium to téż ‘òbrona, stara’, ‘zastawnictwò, wstawienié sã’, téż ‘kòscelné swiãto òpieczi’, òkróm òbgôdiwónégò téż Patrocinium S. Josephi ‘swiãto òpieczi sw. Józefa, òbchòdzoné dôwni
w strzodã drëdżégò tidzenia pò Jastrach’ (J 485). W ònomasticzny lëteraturze patrocinium to ‘wezwanié kòscoła, patron kòscoła’. Katolëcczé swiãto Òpieczi
NMPannë mòże òdpòwiadac cerkewnémù swiãtu Pokrów Prieswiatój Bogoródicy
‘(swiãto) Òpieczi Bòżi Matczi’, òbchòdzonémù w Cerkwi 1 abò 14 X. Je to téż ‘ôrt
ikònë Bòżi Matczi”, chtërna przedstôwiô Bòżą Matkã w òkrãżim aniołów, jak rozwijô przëkrëcé nad lëdzama i mòdli sã ò mir. Vas III 305 wëprowôdzô pòzwã òd
krow: kryt’ ‘dak, ùstrzecha’, ‘dak nad głową, dodóm’, ‘zastôwk’ i infòrmùje, że
swiãto wprowadzëła Cerkew w XII w. na pamiątkã òcaleniô Kònstantinopòla òd saracenów w pòłowie X wiekù. Ùretanié przëpisywô sã cëdowny interwencji Bòżi
Matczi. Pòdług lëdowëch przekònaniów dobri to dzéń na zdënk: priszeł pokrow
diewkam gołowy kryť, przër. kasz. Jic pòd hùwã ‘żenic sã’, gdze równak hùwa to
‘czôpk żeniałi białczi’.
Pokory NMPanny 17 VII J 208, p. 20, łac. Humilitatis B. M. V., kasz. Pòkòrë NMPannë, Nôswiãtszô Matka wej w chwilë zwiastowaniô rzekła: „Hewò jô
służebnô Pańskô”, łac. Ecce ancilla Domini, chtërne to słowa wëpòwiôdómë
w Mòdlëtwie „Aniół Pańsczi”, a w akatisce „Magnificat”: „Wezdrzôł na ùniżenié
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swòji Służebny”, łac. Respexit humilitatem ancillae suae (Łk 1,38; 48). Je téż białgłowsczé klôsztorné miono Humilitas i Humiliana, a wôrt dodac, że łacëznowi jistnik humilitas pòchòdzy òd znankòwnika humilis, jaczi wëprowôdzómë òd jistnika
humus, -i ‘zemia’, tej etimòlogiczno je to ‘schilony w stronã zemi’. Przër. do tegò
werset z akademicczégò himnu: Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem nos habebit humus ‘Pò lubczi młodoscë, pò zgrzëbiałi staroscë, weznie naju
zemia’.

Przeniesienia Świętego Domku Loretańskiego 10 XII, J 409, p. 39 łac. Translationis Almae Domus Lauretanae B. M. V., kasz. Przenieseniégò Dómkù Loretańsczégò. Swiãto òbchòdzoné dôwni òd 1632 r. 10 XII. Pòdług chrzescëjańsczi tradicji dómk Nôswiãtszi Familii z Nazaretu (razã z cëdownym òbrazã Bòsczi Matczi),
zwóny pò italskù Santa Casa z łac. Sancta Casa przeniosłi òstôł do Loreto (òkrãg
Picenum pòd Ankòną) w 1204 r. z Trsatu w Dalmacji (Kùtnik 22–23).

Wstawiennictwa NMPanny niedzela òb czas òktawë Wszëtczich Swiãtëch, łac. De
Suffragio B. M. V. J 409, p. 34, kasz. Pòstrzédnictwa NMPannë. Ò zastawnictwie,
pòstrzédnictwie NMPannë i swiãtëch czãsto gôdô religijnô lëteratura i mòdlëtwë,
czãsto je nazéwóné przëczënienim sã (wiele razy przëczënianim sã), pò łacëznie intercessio, w mòdlëtewnëch wezwaniach intercede (w pòj. l.) ‘przëczëni sã’ abò intercedite ‘przëczënita sã’ (we wielny l.), pòwtôrzóné w lëtanijnëch wezwaniach.
SJP VII 50 òbjasniwô dôwné przëczënic sã jakò ‘wstawic sã za kògùm, pòprosëc
ò co dlô kògò, przemówić za kim do kògò’, a jistnik przëczëna ‘wstawiennictwò, zastawnictwò’, przër. np. ze spiéwë „Serdecznô Matkò”: „Twòja Gò wiedno ùjimnie
przëczëna”. Łacëznowi jistnik suffragium mô wiele znaczënków, spòdleczné to ‘welowanié’, a w kòscelny łacëznie téż ‘zastawnictwò, wstawienié sã, przëczënienié sã’
z wërażenim per modum suffragii ‘za pòmòcą prosbë, przez wstawienié sã’, we wielny l. suffragia to téż ‘dobré ùczinczi’ (J 657).

Zaślubin NMPanny (chcemë dodac sw. Józefòwi) 23 I J 407, łac. Desponsationis
BMV, kasz. Slëbinë NMPannë, przër. łac. sponsa ‘naòżenô’, téż sponsa Christi
‘òblubienica Christusa’, chtërną bëła przédno NMPanna, wëbrónô na matkã Bòga-Człowieka, a chce òstac kòżdô zôkònnica. Słowò znóné kòżdémù doktorowi, chtëren
skłôdôł slëbòwanié i akademicczé przërzeczenié, że bãdze szukôł leno prôwdë
w fòrmùle: Spondeo ac polliceor ‘Òbiecywóm i przësygóm’. W liturgii mszô sw. za
naòżenëch i nowòżeńców nazéwô sã pò łacëznie missa pro sponso et sponsa.

III

Lëteracczé pòzwë (czãsto przez lëteratów ùżiwóné) Matczi Bòżi. Tu nalézą sã nié
leno òkreslenia stwòrzoné przez ùtwórców, ale téż znóné i ùżëté przez nich.
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Barnica ‘Broniącô’ Barnicą mdzë naszą JT, „Kaszëbskô Królewô” s. 111; Barnico
lëdztwa EPr, „Matinkò cëdnô” s. 129; EPr w przekładze „Serdeczna Matko” tłómaczi „Opiekunko ludzi” jakò Barnicą jes Pani DWP 93. JT w Słowarzu na obrońcę
wprowôdzô równoznaczënã barnim, co – pòdług mie – nie je ùdałé, bò zapelatiwizowóné miono Barnim; mógłbë to bëc barniec.
Białka JW., „Patronka Rëbôków”: Jidze Kòbiéta Białka Nënka JP 50. Przër. pòlsczé
pasowné słowò Niewiasta, ùżëté przez samégò Jezësa na wieselim w Galilejsczi Kanie (J2,4) i òb czas swòji mãczi na krziżu (J 19,26), i przez sw. Pawła w Lësce do
Galatów (4,4): „Czedë równak przëszła pełniô czasu, zesłôł Bóg swòjégò Sëna, zrodzonégò z niastë”.
Chwaszczińskô Pani (titel i refren) K. Jastrzãbsczi, DWP 77.

Gbùrka Kaszëbskô, S. Bartelik, „Swiónowskô Pani” DWP 97. Mùszimë to chëba
rozmiec jakò ‘Pani, łac. Domina’: titel Pani je ùżiwóny do NMPannë w bezùstôwnëch
mòdlëtwach i tpzw. strzelistëch aktach, łac. iaculatoria, niem. Stossgebete.

Gwiôzda Pòrénôszkù: Gwiôzda pòrénôszkù, czëstô jak lëlijô HH 131, „Swiónowskô
Madonna”. Mòże bëc tłómaczenim (òdbicym) pòlsczi spiéwë „Gwiazdo zaranna,
śliczna jutrzenko”, co je przełożenim łac. Stella matutina. Przër. zéwiszcza Pòrénica i Witrznica.

Kaszëbskô Królewô, Bòżi, snôżi kwiat! (titel i incipit) JT 111; Kaszëbskô Królewô
EPr,” Matinkò cëdnô” s. 129; Kaszëbskô Królewô HH, „Swiónowskô Madonna”
s. 131. W kòscelnëch ùroczëznach Kaszëbów czãsto do wielnëch wezwaniów Królewò, dodôwómë téż Królewò Kaszëbów. Przër. zéwiszcze Królewô Kaszub.

Kaszëbskô Madonna FG, Sdd (tytuł i 1. strofa) 15: Ce Madonną nają Kaszëbską
czestnimë z nają zemią wszëtką. Titel Madonna jesmë przejãlë z italsczégò, a kùńc
kùńców z łac. mea Domina ‘mòja Pani’.
Kaszëbskô Nënka: Kaszëbskô Nënkò (3 razë refren) MB 132.

Kaszëbskô Rodzyn Królewô (titel) EPr 80 DWP 80. Przër. sanktuarium Królewi
Rodzyn kòl par. Trójcë Swiãti w Kòscérznie.

Kòbiéta JW., „Patronka Rëbôków”: Jidze Kòbiéta Białka Nënka JP 50. Przër. zéwiszcze Białka.

Kòscerskô Pani zdrzë. Pani Kòscerskô i Kaszëbskô Rodzyn Królewô (titel) EPr 80
DWP 80.
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Królewô Kaszub (ù aùtorów: Kaszëb) D. Bùszta, EG, „Przez Cebie, Matkò”
DWP 91.

Królewò Naszi Kaszëbsczi Zemi – incipit wiérztë „Pani Swôrzewskô” MB,
PLM 26.
Królewô Mòrza MB, „Swôrzewskô nasza Pani” 132; Gdze mie nazéwają Mòrza
Królewą BS „Kòlãda”, s. 144; Mòrza Królewò MB, „Pani Swôrzewskô” PLM 26.
Królewô Swiata EPr, „ Matinkò cëdnô” s. 129.

Lipùskô Pani, też Pani Lipùskô, pòsobica tëch słów je fakùltatiwnô téż w jinëch
tegò ôrtu pòzwach; wëchôdô òna z kaszëbsczégò szëkù: przëdôwk + òkresliwóny jistnik i pòlsczégò jistnik + przëdôwk. Znajã z môlowi tradicji wprowadzony przez ks.
Z. Jutrzenkã-Trzebiatowsczégò, pòwòjnowégò długò fùngùjącégò lëpùsczégò probòszcza.
Madonna: Chwaszczińskô Pani, nasza Madonno K. Jastrzãbsczi DWP 77. Przër.
Swiónowskô Madonna i Kaszëbskô Madonna.

Majewé (titel i I strofa) AN, MW 200 to wôrtnô òpisaniô ùjistnikòwionô (substantiwizowónô) pòzwa nôbòżéństwa. Przër. czerwcowe, kasz. czerwińcowé nôbòżéństwò
do Nôsw. Serca Pana Jezësa’ i rzôdczé październikowe, kasz. rujanowé ‘różańcowé
nôbòżéństwo, òdprôwióné w rujanie’.

Marija; Glorija, Glorija pasturze spiéwają, Józef i Marija wdzãczno przëwtôrzają.
H H, „Kòlãda na Gòdē”, s. 146; Marija LR 146; Zdrowas Marijo niech rozbrzmiéwô
wszãdze HH, Chcejże, Marijo, (przëp 1) za nama stanąc. EPr, „Matinkò cëdnô”,
s. 129; Marija Zastawnica EG, parafraza „Bądź pochwalon na wieki”, s. 143. Przër.
Zastawnica. Nôswiãtszô Marija, raju pëszny brzôd! JT 111, Kaszëbskô Królewô, JT
s. 111; Chcejże, Marijo, za nama stanąc EPr, Matinkò cëdnô” s. 129; Të bądz nóm
ceszbą, Marijo AN 130; Zdrowas Marija niech rozbrzniéwô wszãdze HH, „Swiónowskô Madonna”, s. 131; Swiãtô Marijo JL 133 (titel i incipitë 4 strofów); Józef,
Marija wdzãczno przëwtôrzają HH, „Kòlãda na Gòdë” 146; Ce Madonną nają
Kaszëbską czestnimë z nają zemią wszëtką, Marija FG, „Kaszëbskô Madonna”,
Sdd 15; Dôj nóm znądka niesc do chëczë czësté serca, swiãté zwëczi, Marija FG,
Sdd 15; Wiater szosôł na wietwiach lëstë zeschłé juwerno mòdłóm do Marije
– kòrónë – Marije Swiónowsczi, Niebiesczi Brómë, w raju Marije… Wëbaw, Marija, z żôrotnotë dëcha lud wiérny Tobie JR, „W święto”, Sdd 20; Marija niech
spiéwô LR, „Nad morzem (Kaszëbskô kòlãda)”, Sdd 47; Spiéwôjta, spiéwôjta piesniã Panu swémù w Betlejem z Mariji dzys narodzonémù KD, „Kòlãda swôrzewskô”
Sdd 61; Pòwitôjmë Dzeckò Bòżé i Marijã Przënôswiãtszą (refren 3 razë ùżëti) KD,
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„Zawitôł nóm dzéń łaskawi” Sdd 63; I Mariji téż wzniesem naj piesniã redosną KD,
jw.; Józef z Nôswiātszą Mariją zdrzą Jezëska òczka w kùmkù, jak spią AN, „Cëchô
noc” Sdd 65; z Mariją, z Józefem chcema trzëmac straż LR, „Na Gòdë znad wòdë”
Sdd 79; Marija Gò tuli LR, „Dzecątkò sã nóm narodzëło, Sdd 64; Dlô Józefa niosą
krëpë, dlô Mariji nudle LR, „Spiéwta ptôszczi” Sdd 80; Do Mariji ë Jezuska mërgô
Józef stôri LR, „Spiéwta, ptôszczi” Sdd 80; Jezus Christus narodzony z Mariji AP,
„Nad stajenką” Sdd 86; Marija tim wszëtczim smùcono srodze JC, „Swôrzewskô legenda”Sdd 121; Wic Marija zëmné òpùszczëła mòrzé JC, „Swôrzewskô legenda”
Sdd 121; Òdpùst marijny w Swôrzewie JC, „W Swôrzewie na òdpùsce” Sdd 122; Ceszi (karno zwònów) te stronë i sławi Marijã tamże. Marija Swiãtô i Niepòkalónô:
D. Bùszta EG, „Przez Cebie, Matkò” DWP 91; Zwónë biją: Witôj, Marijo! AN, „Kómpanijô” (2 razë) MW 201; Swiãtô Marija JL 133; Swiãtô Marijo mòdlë sã za nama! D. Bùszta, EG, „Przez Cebie, Matkò” DWP 91.
Marija Swiónowskô: Marije Swiónowsczi JR, „W święto” Sdd 20. Pò kaszëbskù lepi bë sã słëchało Swiónowskô Marija, nie widzã téż, bë przëczëną bëłë ritmiczné
i prozodiczné pòzdrzatczi.

Marija Panienka FG, „Witôjże, Jezë, naj Panie”: Co sã dzys rodzysz na sanie z Mariji Panienczi s. 122.

Marija Zastawnica EG, „Chwała Wóm” s. 143.‘Maryja Orędowniczka’, prawòsł.
Pokrow’, łac. intercedere ‘wstôwiac sã za kims, zastawiac, pòstrzédniczëc, w religijnym jãzëkù przëczëniac sã, pòchòdny jistnik chłopsczégò ôrtu to intercessor, -oris,
intercessio, -onis ‘wstawiennictwò, zastawnictwò, pòstrzédnictwò’, białgłowsczi
fòrmë ni ma. Przër. Zastawnica i wëżi Pośrednictwa NMPanny.

Mateńka LR, Z piesnią do Cebie jidzema Mateńkò PM 5 (titel zbierkù i òstatnô strofa, ramòwô kònstrukcjô).
Matëchna Bòżô: Ò Matuchnie snij LR, „Bibi, bibi” s. 145; Matëchno Bòżô
K. Jastrzãbsczi, „Chwaszczińskô Pani” (titel i refren), DWP 77.

Matinka: Matinkò, Të w sercu naje trosczi nosysz HH, „Swiónowskô Madonna” 131;
Ò parmiéń łasczi Matinczi z nieba JW., „Matinka Sëna zrodzëła JT, „Bibi, bibi”
Sdd 66; Matinkò kòchanô D. Bùszta, EG, „Przez Cebie, Matkò” DWP 91; Matinka
cëdnô EPr (titel) 129; Matinkò naja HH, „Swiónowskô Madonna”131; Ò parmiéń
łasczi Matinczi z nieba JW, „Tczëwôrtnô Matkò” s. 134; Matinkò Swiãtô, mdzë
pòchwôlonô Z. Joskòwsczi, DWP 87; Wéj Matinka SB.
Matinka Bòżô AN 130 (titel).
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Matinka Kaszëbów: Wejrowskô Pani, Matinka Kaszëbów M. Selin DWP 102.

Matinka Swiónowskô D. Bùszta, EG, „Przez Cebie, Matkò” DWP 91. Pòlsczi szëk
gwës dlô rimù: minie kòżdô troska.
Matinka Swiãtô (refren) K. Jastrzãbsczi, „Chwaszczińskô Pani” DWP 77.
Matinka Bòlesnô: Mater Dolorosa BS 117, Matinka cëdnô EPr 129.
Matinka Naja HH, „Swiónowskô Madonna” 131.

Matinka z Nieba JW., „Tczëwôrtnô Matkò: ò parmiéń łasczi Matinczi z nieba 134.

Matka: Swiónowskô Madonna, Matkò wszëtczich lëdzy (incipit) HH 131;
Tczëwôrtnô Matkò (titel i incipit) JW 134; Matkò serdecznô HH, „Swiónowskô Madonna”, s. 131; „Matka z cerpieniô òmglałô I. Cz „Hewò skònôł na krziżu Bóg”,
s. 135; Òtemknij, Matkò, jesz rôz swòje serce HH, „Swiónowskô Madonna” 131
Matkò, Të z nama wiedno doma bãdzë tamże; Przeżegnôj, Matkò, w miono Bòsczé
EPr, „Niebnô droga” 132; Matka łasczi Bòżi, przër. taczé wezwanié z Loretańsczi
litanii, pò łacëznie Mater divinae gratiae JL, „Swiãtô Marijo JL 133: Matkò Christusowô, „Swiãtô Marijo” JL 133; Matkò mòji nôdzeje… jidã wcąg… mający
matczëné żegnanié (titel i zakùńczenié) JW., Sdd 11, ramòwô kònstrukcjô: tim samim kùńczi, czim zaczął; Witôjże nóm w swôrzewsczim kòscele, dze sã przed Twą
Matką cëdów dzalo wiele KD, „Kòlãda swôrzewskô” Sdd 61; Të, Matkò, w biédze
nas tu nie òstawisz D. Bùszta, EG, ”Przez Cebie, Matkò” DWP 91; ò Matkò serdecznô z wiôlgą nôdzeją jidzemë stateczno D. Bùszta, EG, „Przez Cebie, Matkò”
DWP 91; Przez Cebie, Matkò, Pón Bóg cëda sprôwiô DWP 91.
Matka Bòskô malowanô na szkle /Matka Bòskô Szklanô (titel): Matka Bòskô malowanô na szkle JW., „Przed Matką Bòską Szklaną” JP 48.

Matka Bòżô, titel „Matkò Bòżô” (titel i incipit) JL 130; Matkò Bòżô, prowadzë nas,
BB „Brzãczka” DWP 76.
Matka Swiónowskô: Matkò Swiónowskô, bróń òde złégò EPr, „Matinkò cëdnô” 129.
Matka Bòlesnô BS 117.
Matka Bòżô JL 130.

Matka Christusowô JL 133.
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Matka Łasczi Bòżi JL 133, przër. lëtanijné wezwanié „Matkò Bòżi łasczi”, łac. Mater divinae gratiae.
Matka serdecznô HH 131, Serdecznô Matka EPr (tłóm.).
Matka Swiónowskô EPr 129.

Matka wszëtczich lëdzy HH 131.
Matuchna zdrzë Matëchno Bòżô.

Mëma: W daleczim Betlejemie ùrodzył sã Knôpiczk, a Jegò Biédnô Mëma ni miała prawie nick AN, „W Betlejemie” MW 182. Notérëje Sych III 70 w znaczenim
‘matka’ i pieszczotl. ‘do białczi’.
Mëmka: Przëtulże, Mëmkò, najã dëszã nãdzną HH, „Swiónowskô Madonna” 131;
Probòszcz pòbòżny z probòstwa w kòmeżce bë przëszedł Cã a Twą Mëmkã bez felë
pòczãtą érowac AB, „Kaszëbskô piesniô gòdowô”, Sdd 56.
Miono: W naszim Swôrzewie lud prosti, lud swiãti czcył wiedno Ji (Mariji) Miono
w pòlu i w bôce JC, „Swôrzewskô legenda” Sdd 121. Temù pòjãcu je pasowné swiãto
Miona Mariji, pò łacëznie Nominis B. M. V., w codniowi gôdce B. M. V. Nominata,
òbchòdzoné 12 IX nôprzódka w Szpanii w XVI w.
Mòrskô Królewô BS (EPr) 116.
Mòrza Królewô BS 144.

Nasza Królewô Mòrza MB 132.

Nasza Pani: Ò Nasza Pani MB, „Pani Swôrzewskô” PLM 26. Por. Madonna < Mater Domini.
Nënka: Na sëna (sw. Jón Ewanielista) Nënce dóny IC, „Hewò skònôł na krziżu Bóg”,
s. 135; Nënka môltëch ùszëkòwa JT „Szëmi mòrze”, s. 143; Nënka Swiãtô BS 117;
Za to jich (Kaszëbów) Nënka tak baro lubi BS, „Kòlãda”, s. 144; Nad Nim ùwôżnô
Nënczi twôrz JŁ, s. 146; gdze przëszła piechti Nënka òd samégò Bòga JW., „Odindzenié?” JP 22; JW., Kòbiéta, Białka, Nënka, „Patronka Rëbôków” JP 50.

Niebieska Brama: Niebiesczi Brómë JR, „W święto” Sdd 20. Przestôwiô régã zgódno z kaszëbską składnią – a chcemë przëbôczëc – to wezwanié z Loretańsczi lëtanii:
pòl. Bramo niebieska, łac. Ianua coeli.
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Niebieskô Córka EPr „Matinka cëdnô” (titel i incipit) 129.

Niebieskô Matka: poniżôł plestami Niebieską Matkã JC, „Swôrzewskô legenda”
Sdd 121., „Tczëwôrtnô Matkò” 134; Niebieskô Mëma, „Matinkò Bòżô” AN 130.
Niebnô Pani (titel i wezwanié): Niebnô Pani, w cnotã przëòdzałô Z. Joskòwsczi
DWP 87.
Nôswiãtszô Marija EPr, AN 121.

Nôswiãtszô Matinka FG, „Witôjże, Jezë, naj Panie” s. 122.
Nôswiãtszô Pani EPr, „Matinkò cëdnô” s. 129.

Nôswiātszô Panienka: Wzérôsz w òczë Józefowi ë Nôswiãtszi Panience KD,
„Pòkòju dôj nóm, Jezu” Sdd 60; gòdzynczi ò pòcëszkù spiéwóné, bë nie zbùdzëc
Nôswiãtszi Panienczi JW., „Cassubia semper fidelis” JP 8.
Pani Kòscérskô (3 razë refren) w spiéwie Kaszëbskô Rodzën Królewô EPr 80.
Pani Swôrzewskô MB (titel) PLM 26.

Panieneczka: Z Panieneczczi narodzony AP, „Nad stajenką” Sdd 86.

Panienka: Za dzecuszka ju Ce Panienczi głos tam w Swiónowie przëchłoscéł do Se
JT, Sacerdos Christi, na 25-lecé kapłaństwa ks. F. Grëczë Sdd 24; Że jes sã rodzył
onge wew cele z klina przeczësti Panienczi FG, „Jezu, Redemptor omnium” (‘Zbawicelu wszëtczich’ – EB) Sdd 44; Jezu, niechże Cë chwała wiecznô mdze za czësté
z Panienczi narodzenié FG tamże; w stajence przë Starëszkù i Panience Dzeckò –
Bòżi dôr LR, „Nad morzem (Kaszëbskô kòlãda)”, Sdd 47; Jidzmë wszëtcë do stajenczi do Jezuska i Panienczi AP, „Czë to môłniô je na niebie?”, Sdd 48; Panienka,
pësznô zorza, radosno na nas zdrzi JC, „Rëbacczi bôt”, Sdd 59; KD „Pòkòju dôj
nóm, Jezu”, Sdd 60; Kòlibiónka Nôswiãtszi Panienczi LR, „Bibi, Synkù, bi” Sdd 72;
Bieglë wszëtcë do stajenczi… do Jezusa i Panienczi AP, „Hej, kòlãda, kòlãda” Sdd 89.
Panna Czëstô: Panna Czëstô nóm zrodzëła Boga Ojca – Sëna LR, „Dzecątkò sã
nóm narodzëło, Sdd 64, PM 80; Z Pannë Czësti narodzoné AP, „Chłopiã, chłopiã narodzoné w szopie” AP, Sdd 91.

Panna Swiãtô, „Matkò Bòżô, Panno Swiãtô” JL 130; „Panna Swiãtô” Ce nóm porodzëła KD, „Pòkòju dôj nóm, Jezu”, Sdd 60. Przër. z inwòkacji do „Pana Tadéùsza”
A. Mickewicza: „Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy”.
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Patronka Rëbôków (titel) JW., JP 50.

Pòrénica HH: Piãknô Pòrénico, nasz kwiôtuszkù snôżi, „Swiónowskô Madonna” 131, przër. zéwiszcze Gwiôzda pòrénôszkù, w ti sami wiérzce.

Przeczëstô Marija: Narodzëła Sëna Przeczëstô Marija LR, „Spiéwta ptôszczi”
Sdd 80. Przër. w Loretańsczi lëtanii Matkò nôczëstszô, łac. Mater castissima.

Przeczëstô Panienka: Chwała w Trójcë Jedinémù, Przeczësti Panience LR, „Dzecątkò sã nóm narodzëło, Sdd 64; PM 81.
Snôżô Lëlijka: Snôżô Lëlijkò, mdzë pòchwôlonô Z. Joskòwsczi, DWP 87.
Snôżô Pôcórka EPr, „Matinkò cëdnô” s. 129.

Snôżô Witrznica ‘Jutrzenka’: Snôżô Witrznico, co swiécysz nóm Z. Joskòwsczi
DWP 87. Przër. incipit spiéwë „Gwiazdo Zaranna, śliczna Jutrzenko”.

Swiónowskô Cëdnô Kaszëbskô Matinka SB, „Ksądz Grëcza” Sdd 13, Wéj Matinka SB, tamże s. 13, przër. IPr Matinka cëdnô.

Stolëca mądroscë JL 133, przër. wezwanié z Loretańsczi lëtanii „Stolëco mądroscë”,
łac. Sedes Sapientiae, przër. Kùtnik 137–139.

Swiónowskô Madonna: Swiónowskô Madonna, Matkò wszëtczich lëdzy (titel i incipit) HH 131.
Swiónowskô nasza Matinka (2 razë w refrenie) JT 111.

Swiónowskô Panienka: Swiónowskô Panienkò cëdnô FG, „Swiónowskô Madonna” Sdd 115.
Swôrzewskô nasza Pani (titel, incipit i przër. refren) MB 132.
Tczëwôrtnô Matka JW 134 (titel i incipit).

Tczëwôrtnô Panna EPr: Tczëwôrtnô Panno, błogòsław nas, „Niebnô droga” (refren
ùżëti 4 razë) s. 132. Òdbicé pòlsczégò czcigodna.
Ùkòrunowónô: Ùkòrunowónô, tesknimë do Ce JT 111.

Ùzdrowienié chòrëch JL 133, przër. wezwanié z Loretańsczi lëtanii: „Ùzdrowienié
chòrëch”, łac. Salus Infirmorum, przër. Kùtnik 179–182.
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Wejrowskô Pani (titel i refren): Wejrowskô Pani, Matinka Kaszëbów M. Selin
DWP 102.

Zastawnica: Marija Zastawnica na pòmòc nóm stanie EG parafraza „Bądź pochwalon na wieki”, s. 143. Pasowné słowò do pòlsczégò Orędowniczka, przër. z „pod Twoją obronę”: O Pani nasza, Orędowniczko nasza. Sych VI 190 notérëje zastawnica jakò
przestarz. (jeden krziżëk) słowò pasowné do chłopsczégò zastawnik, a zastawca i zastawnik to ‘ten, chto zastôwiô sã za kim’, téż neòsemantizm ‘adwòkat’; są to deriwatë
òd zastawiac sã; w pòlaszëznie zastawnik to 1) hist., dzys. praw. ‘ten, chtëren bierze
cos w zastôw; chto dostôwô zastôw’; 2) dôw. ‘zôrãcznik’ SJP X 788; kasz. je równoznaczëną do łac. intercessor, -oris ‘pòstrzédnik’ òd intercedere ‘pòstrzédniczëc’, dôwni
przëczënic sã, wiele razy przëczëniac sã ‘wstôwiac sã za kim’. Baro to ùdałô – pòdług
mie – równoznaczëna. Przër. wëżi Pośrednictwa NMPanny i Maryja Zastawnica.
Ze Swôrzewa Pani EPr 116, kasz. ‘Pani ze Swarzewa’ BS.

Na kùńc chcemë jesz rozważëc:
A. Jaczé title Bòżi Matczi zebrôł ze Swiãtëch Pismionów, kòscelny Tradicji
i ùrzãdowégò nôùczaniô Kòscoła S. Napiórkòwsczi i òpùblikòwôł w EK XII 109,
pòdóm tu leno nowé, wëżi nie ùjimniãté: Nôswiãtszô, gr. Panhagía, łac. Sanctissima, do czegò przër. z kòscelnégò himnu O Sanctissima, o Piissima, Virgo
Maria ‘Ò Nôswiãtszô, ò Nôpòbòżniészô, Dzéwico, Marija’ i ringraf abò òbrôzk
Bòżi Matczi noszony na piersach przez prawòsławnëch biskùpów, władików,
zwóny panagia; Niepòkalónô, Nowô Éwa, Òblubienica Swiãtégò Dëcha,
Przedstôwca Lëdztwa; Rodzëcélka Bòga, Tip Kòscoła, Swiãtnica Swiãtégò
Dëcha, Swiãtô, gr. Hagía, łac. Sancta, Towarzëszka Christusa, Wniebòwzãtô,
Wespółòdkùpicelka, Zasłëchónô i Wierzącô w Bòżé Słowò;
B. Title i Miona Bòżi Matczi z pòlsczi lëteraturë zebróné przez prof. Mariana Kucałã z Krakòwa w artiklu „Od Bogurodzicy do Madonny” [w] „O języku religijnym”, red. M. Karpluk, J. Sambòr, Lublën 1988, s. 133–144, z chtërnëch prawie
nôwczasniészim, filologiczno pòcwierdzonym je pòzwa Bogurodzica ze znóny
spiéwë-himnu (tak nazwónégò przez J. Długòsza carmen patrium ‘òjczëznowô
spiéwa’, to je ‘himn’) i ji wariantë Bogorodzica, Bogarodzica, pòstãpné sparłãczoné są z Christusã – Panã i Królã, a tej: Pani, Królowa, dôwné Gospodza (przër.
Gospodzin, ò Christusu), wariantiwno Gospoda (w kòlãdze „przy onej górze”);
do te w strzédnëch wiekach Krolewna, Cesarzówna (w. XV) i Cesarkini, a téż
Cesarzowa, Księżna, pózni Władczyni, Hetmanka; nôpózniészim òkreslenim,
przejimniãtim z it. jãzëka je Madonna, a tu z łac. mea Domina ‘mòja Pani’
nôprzódka ò figùrze abò òbrazu NMPannë, pòcwierdzoné filologiczno dopiérze
w 1822 r., prosto adresatiwno do Bòżi Matczi dopiérze w piesniach, spiéwónëch
przez sztudérów i òazową młodzëznã.
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WNIOSCZI:

1) Nôbarżi kaszëbsczi w òkreslanim Bòsczich òsobów i swiãtëch je A. Nôdżel, mòżna
bë rzeknąc: drëszi sã ze swiãtoscama. Równak w lëdowi kaszëbsczi kònwencji
to nie zawôdzô. Òsobë te òstôwają achtnioné, téż w zôpisu przez ùżëcé wiôldżi
lëtrë. Hewò jak to wëzdrzi ù pòétë: w Betlejem „ùrodzył sã Knôpiczk” (zdrzë sv.
Mëma), nié Dzecątkò czë Jezësk, Bòżi Syn czë juwerno. W wiérzce Jezës (miałobë bëc Jezus, Sych II 102 pòdôwô òbëdwa wariantë, równak przikładë ùżëcô leno Jezus) „Chòdzył Jezës, Bóg ë Wasta” (MW 184). Do Swiãtégò Dëcha pòwié
ju w titlu „Pòj, Swiãti Dëchù…”, a w incipice i w I strofie pòwtórzi: „Pòj, Swiãti
Dëchù” i zwrócy sã do III Òsobë Swiãti Trójcë: „Nôlepszi Drëchù”, a pózni ju,
inspirowóny tekstã Sekwencji na Zesłanié Swiãtégò Dëcha, pòwie: „Przënies z nieba wid” (MW 190), łac. emitte coelitus lucis tuae radium, tłómaczoné na pòlsczi
jãzëk „Przyjdź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień”.
W wiérzce „Niebò” Bóg òstôwô pòzwóny (bò je Òjcã) Tatk: Ë rzecze tej Syn Człowieczi: ”Pòjta, błogòsławiony, kòl mòjégò Tatka je mieszkań wiele” (J 14,2)
MW 191. Sw. Wòjcech nazéwóny sw. Wòjkã (MW 197, 198). Biskùp Dominik
„Taczi béł òn: Kaszëba, Biskup, Człowiek” (MW 199). W wiérzce „Zélnô” Christus nazwóny Gbùrã: „Jezë, Të nôlepszi Gbùr” (MW 202). Król Bòlesłôw Chrobri to „Bòles Chrobri” (MW 206). Mòdlëtwa Pańskô zaczinô sã òd słów: „Tatkù
naj” (MW 211), ò bł. Janie Pawle II gôdô „Swiãti Tatkù”(MW 206), tak kùreszce
téż M. Bòszke, „Òjc Swiãti Jan Paweł II”: Nasz Tatkù kòchany PLM 34. Òdwôżné
téż òkreslenié NMPannë Gbùrka Kaszëbskô przez S. Bartélëka.
2) Wësok òceniwóm strukturã Gwiôzda Pòrénôszkù jakò òdbicé pòlsczégò Gwiazda Zaranna i zùniwerbizowónô Pòrénica H. Héwelta, baro ùdałé – pòdług mie
– są téż Barnica i Zastawnica.
3) BG (l. c.) pòdała leno lëdowé pòzwë dlô 2. swiãtów i atribùtów NMPannë (na 19
wëmieniwónëch przez liturgistów swiãtów NMPannë, a wiele mô charakter do
czësta lokalny abò ograńczoné òstôwają do niejednëch zôkònów (łac. ordines)
i zôkònnëch zgromadzeniów (łac. congregationes abò mni societates towarzëstwa’), jak jezuicë Societas Iesu ‘Towarzëstwò Jezësowé’), to je dlô Zwiastowaniô NMPannie (25 III) 4 synonimiczno: Òżëwiającô, Zymkòwô, Zagrzéwnô,
Żabicznô, a téż 2: Równiankòwô i Ùsnionô dlô Wniebòwzãcô NMPannë.
4) Òbrobienié BG pòkazywô, jak bòkadné są òkreslenia swiãtów i nôwartów
NMPannë ù Kaszëbów, a ùbòdżé kòl jinëch pòlsczich etnicznëch karnów.
5) Cãżkò sã zgòdzëc ze scwierdzenim, głoszonym przez niejednëch badérów, że
lëdowé pòzwë swiãtów są przëczëną desakralizacji, zeswiecczeniô tëch swiãtów.
Dlô lëdu liturgiczny kalãdôrz béł chronologicznym kalãdôrzã: robòtë na rolë
i zòbòwiązania wedle sąsadów parłãcził z religijnyma swiãtama. Swiãta twòrziłë
téż wiejsczi eticzny kòdeks. „Na Pòceszną rzëska muszą bëc pòòrané’; Séw zaczinómë w Séwną”; „Na Wszëtczich Swiãtëch bùlwë mùszą bëc wëkòpóné itd.
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Wiele taczich normów zapisôł w swòjim Słowarzu ks. B. Sëchta, np. „sw. Michôł
grance rozpichôł” ‘pò sw. Michale (29 IX) mòżna bëdło i gãsë pasc téż na pòlu
i łące sąsôda’; „sw. Wawrzińc (10 VIII) kôże ze żëta wińc” ‘sprzątanié żëta miałobë bëc skùńczoné’.
6) Òd nazéwny i słowòùtwórczi stronë chcemë dozdrzec, że niejedné title są substantiwizowónyma, to je ùjistnikòwionyma mionoczasnikama, jak Niepòkalónô,
Wniebòwzãtô, téż Trepczikòwô Ùkòrunowónô. Jidącë tim szlachã, jô twòrził
(zdrzë Onomastica LIV, 2010, s. 139–178) òd łacëznowëch mionoczasników,
particypiów, miona òd atribùtów i swiãtów NMPannë: Desponzata, Manifestata, Nominata, Prezentata, Puryfikata, Translata na mòdło jistniejącëch i ùżiwónëch Beata, Honorata, Renata.

ÙWÔDŻI:

1) Nôwiãcy pòzwów (òkresleniów) wëcygnôł jem ze spiéwów i wiérztów zamkłëch
w „Më trzimómë z Bògã. Kòscelné modlëtwë i spiéwë”. Przełożëlë i przërëchtowelë E. Gòłąbk i E. Prëczkòwsczi, Gduńsk 1998. Cytatë z tegò dlô mie zdrzódła pòdôwóm leno (bez skrócënkù) przez wskôzanié stronë;
2) Interpùnkcjã pòdôwóm zgódno z òbòwiązëjącyma wskôzama, nié pòdług zôpisu w zdrzódle.
3) Z pòmòrsczich marijnëch sanktuariów wëzwëskóné òstałë Bòsczi Matczi ze
Swiónowa dlô westrzédnëch i pôłniowëch Kaszëb, a téż Swôrzewa dlô nordowëch Kaszëb; dôwô do mësleniô, że niżóden z lëteratów nie zapùscył sã na
Kòcewié do Matczi Bòsczi Piaseczińsczi.
Òbjasnienié skrócënków
AN
Alojzy Nôdżel
AP
ks. Antoni Peplińsczi
BB
Bernat Bieszk
B. M. V. Beata Maria Virgo ‘NMPanna’
BS
Ks. dr B. Sëchta
DWP
Dlô Was, Panie. Kòscelny spiéwnik, przërëchtowôł E. Prëczkòwsczi,
Gduńsk 2006.
EG
Eùgeniusz Gòłąbk
EK
Katolëckô Encyklopediô, Lublën òd r. 1985. Katolëcczi Lubelsczi Ùniwersytet
EPr
Eùgeniusz Prëczkòwsczi
FG
Ks. Frãcëszk Grëcza
HH
Henrik Héwelt
IC
Ida Czaja
JC
Józef Cenôwa
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JL
JŁ
J Ks.
JP J.
JR
JT
JW
KIS

KD
Kùtnik
Lit.
LR
MB
MW
PLM
PM
Sdd
SJP

SB
Sych

Vas

WZ

Jaromira Labùdda
Jerzi Łisk
A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, wëd. III, Pòznań 1958.
KSW
Walkùsz, Jantarowi pôcérz, Gdiniô 1991.
Jón Rómpsczi
Jón Trepczik
Ks. prof. dr hab. Jón Walkùsz
Księga imion i świętych, òbrobilë ks. H. Fros i F. Sowa, t. I–VI, Kraków 1997–2007. WAM.
Klémãs Derc
Ks. J. Kùtnik, Litania loretańska, Kraków 1983.
liturgiczno
Léón Roppel
Maria Bòszke
A. Nôdżel, Mòje wiérztë, Gdiniô 2010.
M. Bòszke, Piesń lëdzy mòrza, Banino-Jastarniô-Pelplën 2005.
L. Roppel, Z piesnią do Cebie jidzema Mateńko, Gduńsk 1988.
Swiãti dzél dëszë. Antologia kaszubskiej poezji religijnej. Zebrôł
i przërëchtowôł do drëku razã z przedmòwą ks. Jón Walkùsz, Pelplën 1981.
Słownik języka polskiego PAN pòd red. W. Doroszewsczégò, t. I–XI,
Warszawa 1958–1969.
Sztefón Bieszk
B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I–VII,
Wrocłôw 1967–1976.
M. Fasmier, Etimołogiczeskij słowar’ russkogo języka, t. I–IV,
Mòskwa 1986–1987.
Ks. W. Zalesczi SDB, Święci na każdy dzień, Warszawa 1989.

W SWIECE RELIGIJNY PÒEZJI
Elżbiéta Bùgajnô

idzenié Bòga przez człowieka, rozmienié Jegò bëtnotë, Jegò zbôwnégò dzeW
janiô przechôdô rozmajité fazë w historii, przëbiérô w ni czësto jiny sztôłt.
Célã tego tekstu je òdniesenié sã do bòsczi jawernotë przez téòretné rozmëszlania na
témat religijny pòezji na spòdlim kaszëbsczi pòezji religijny. Znankòwnik kaszëbskô
wskôzywô blós na jãzëk, w chtërnym dokôz je zapisóny. Za to pòchwôt religijnô
pòezjô, jaczi nalôzł sã w titule referatu, wëmôgô wiãkszégò òmówieniô.
Co sã krëje pòd tim pòchwôtã i co je jistotą ti pòezji? Nôlżi bë bëło zapisac definicjã religijny pòezji, le wej, taczi definicji ni mómë. W lëteracczich badérowaniach
religijnô pòezjô nie ùdosta jesz statusu nôùkòwégò pòchwatu, to je pòjãcégò ò apartnym znaczenim, tedë kòżdi z badérów czë kritików je zmùszony pòdjimac dlô swòji
robòtë znowa próbã jegò ùmësleniô1. Je gwësno wiele intuicyjnëch prób definiowaniô religijny pòezji, co je związóné z pòjôwianim sã w ni òpisónëch òdnieseniów do
Bòga i sferë sacrum. Direktné òdniesenia, wëstãpiwanié w ni słowów òglowò ùznôwónëch jakno związóné z religią, mòtiwë czë òdniesenia do Biblii nie są do kùńca
zgódné z pòchwôtã pòezji ùznôwóny za religijną. Filozóf i pòéta, J. Sochoń scwierdzywô, że decyzja ùznaniô lëteracczégò tekstu za religijny nie je prostô. Wskôzywô
na nié wiedno ùswiądniwóną różnicã midzë religijnym dokôzã a taczim, co mô leno szlachë, turë sacrum2. Je wiele lëteracczich dokazów, w jaczich religijny (na pierszé wezdrzenié) pòjedinczné dzéle tématiczné fùnksnérëją w parareligijnym abò nawetka pseùdoreligijnym charakterze, a téż blós kùlturowim (np. patrioticznô pòezjô)3.
Religijné dërżénie mògą pòkazëwac sã w lëteraturze na spòsób prosti, czedë widzóné są na strukturalno – mòrfòlogòwi wiżë, a téż spòsobã pòstrzédnym, pòdswiądowim. Tak samò czëtińc mô leżnosc wespółtwòrzëc téòlogòwi czë religijny szëk
dokazu4.
Wëdôwô sã, że mòże gadac ò religijny pòezji w szerszim i wãższim znaczenim.
Pierszi znaczenié tikô sã dokazów, w jaczich òsoba liricznô, subiekt liriczny
1
Maria Jasińska – Wojtkowska, Uwagi o poezji religijnej, "Zeszyty Naukowe KUL" 37, 1994 nr 3–4
(147–148), s. 119.
2
Pòr. J. Sochoń, Przedmowa w: Spalony raj. Antologia młodej poezji religijnej, Warszawa 1986,
s. 6.
3
Òb. J. Sawicki, Chrześcijańskie wartości poezji Norwida, Lublin 1986, s. 6.
4
Pòr. J. Sochoń, dz. cyt., s. 6n.

68

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

wëpòwiescë mòże nazwac homo religiosus, to je człowiekã, mòże òglowò rzec, religijnym. Do przërodzonëch wëmiarów homo religiosus przënôlégô religijnota, bò
człowiek je w swi nôtërzë jistotą religijną5. Pòjãcé homo religiosus jakno pierszi
pòdôł Mircea Eliade, religioznajôrz i filozóf kùlturë. W wãższim znaczenim ò religijny pòezji mòże gadac tedë, czedë dominutiwną znanką liricznégò dokazu je ùbùtnowienié relacji homo religiosus z sacrum, relacji rozmióny jakno głãbòkô drësznota.
Relacjô takô mòże miec rozmajiti charakter: òd pełny afirmacji i kùltu do szukaniégò, wątplëwòtów a nawetka bùńtu. Relacjô takô je sparłãczonô z naszim wëòbrażenim Bòga. Czë bãdze to wëòbrażenié Bòga neùtralnégò, zëmnégò czë nieùdżibłégò
w ùprocëmnienim do tegò, co dzeje sã w swiece? Czë równak Bòga, chtërnégò sprawë
swiata pò prôwdze òbchôdają, niejakò tikają sã bezpòstrzédno?
Pòstãpnym pòchwôtã, do jaczégò mùsz je sã òdniesc, je pòjãcé sacrum. Badérowania sacrum w lëteraturze dożdałë sã bòkadny lëteraturë przedmiotu. Słowò sacrum, a téż blëskòznaczënë sanctum lub fanum òznôczają separacjã, òddzelenié. Je
to tłómaczenié wëstãpiwającëch w Biblii pòchwôtów kadosz i hagios. Ne wëznôczają jistnienié Bòga jakno jawernotë transcendentny i czësto jiny òd wszëtczégò, co
w swiece mòże nalezc6. M. Jasyńskô i S. Sawicczi wëmieniwają piãc spòsobów rozmieniô pòjãcégò sacrum7:
n

n

n
n
n

céch wëwòłiwny – wëznôczający kréz rozezdrzënkù – dlô wszëtczégò, co w lëteraturze pònadzwëkòwé, co parłãczi sã z religijną zasadłoscą, przechôdô widniczi najégò bezpòstrzédnégò doswiôdczeniô;
to, co czestnimë, czegò sã bòjimë, co je „pònad", co je krëjamnotą (rozmienié
tożsamé z bédënkama religiologii – R. Otto, M. Eliade);
synonim swiãtoscë (w ùprocëmnienim do grzéchù, grzésznotë);
sacrum òsobòwé, to je Bóg;
wôrtnota, chtërna sã rodzy ze wzglãdu na drëdżégò człowieka, na no „të”, do
jaczégò wszëtkò sã òdnôszô (w chrzescëjaństwie taczim wiôldżim Wë je Bóg.

Dërżéń pòchwôtu sacrum w chrzescëjańsczim ùchwôcenim wëznôczają pùnktë 3
i 5 wëżi pòdónégò zestôwkù. Lëteratura piãknô mòże òbjimac jistné elementë sacrum òdemkłégò na Sacrum (w rozmienim chrzescëjańsczim) i wespółbëcégò w nim.
W taczim scwierdzenim je zataconô Justinowô deja „logos spermatikos”, semion
(zôczątków) Logosu, widzawnëch w swiece8.
5
Henryk Ciereszko, Homo religiosus – człowiek istotą religijną?, http://ktk.uwb.edu.pl/wystapienia/6.htm. Aùtor scwierdzywô, że religijną jistotą człowiek stôwô sã tedë, czedë dońdze do pòznaniô
Transcendentnégò Bëtu i nawiąże z Nim òsobòwi kòntakt. Lepi i bezzmiłkòwò je, zdanim aùtora, wëzwëskiwac zesadzenia: człowiek je ze swi nôtërë òdemkłi i sczerowóny kù transcendencji.
6
Pòr. J. Sochoń, dz. cyt. s. 6n.
7
Pòdôwóm za: J. Szymik, W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Literatura piękna jako locus theologicus, Katowice 1994, s. 131–132.
8
Jak wëżi, s. 132n.

Referatë kaszëbskòjãzëkòwé sparłãczoné z prowadnym tematã

69

Badérowie religijny pòezji w swòji robòce wëchôdają òd gwësnëch môlów
wëstãpiwaniô sacrum. Baro wôżné je, jak mòże badérowac sacrum w lëteraturze
i wedle jaczich kriteriów òceniwac religijnotã czë dokładno gôdającë chrzescëjańskòsc pòdónégò dokazu lëteracczégò. Jidącë za badérama problemù mòże wskazac
szesc môlów wëstãpiwaniô sacrum w lëteraturze9. Są to:
môl tématiczny, interpretowóny „wiéchrzëzniano” (sakralny mòtiw, témat, wątk
i fabùła);
môl głãbszégò znaczeniô tématicznëch dzélëków (topòsë, archetipiczné
i symbòliczne mòtiwé, tzw. sacrum kreòwóné) – to je bëtnota cwëków „głãbòczich” w òbrëmienim tématiczi;
problematika dokazu (òglowô semanticznô wëmòwa, rozmienié i òceniwanié
z pòzdrzatkù autora);
òsoblëwé zagãstwienié sakralnotë problematiczi wëstãpiwô, czedë pòjôwiają sã
céchë „teòlogòwé”, czë to w perspektiwie bënëtekstowi („lëterackô” teòlogiô),
czë w widnikù interpretacyjnym (teòlogiô lëteraturë);
môl pòwstôwający dzãka religijnémù widzeniu jawernotë – jidze ò òdaùtorską
i bënëtekstową religijną perspektiwã, jakô twòrzi „sacro-sferã”, w chtërny
dokôz „sã dzeje”, nié na przëmùsz związóny z sakralną tématiką czë problematiką;
môl sakralnotë nôgłãbszi, nôbarżi dërżéniowi dlô fùnkcji lëteracczégò tekstu (dlô
jistotë pòezji przede wszëtczim) – to je zadostôwanié do Krëjamnotë Sacrum
(nié wiedno ze swiądą aùtora) przez wieleznaczënã analogii, antitezów, paradoksów, métafòrów, alegòriów, symbòlów, mitów.

n

n

n

n

n

n

Wëżi wëmienioné môle wëstãpiwaniô sacrum mògą sã wzôjno przeńdzëwac
i dospòrządzac.
Religijnô tématika baro czãsto wëstãpiwô w kaszëbsczi pòezji. D. Kalinowsczi
w artiklu „Rozskacony òdżin. Nônowszô kaszëbskô lirika” pòdsztrëchiwô nen fakt,
scwierdzającë: „Niemirnym tematiczno – artisticznym zjawiszczã kaszëbsczi pòezji
wërazno ùkôzywającym sã w ti antologii ((Skrë ùsôdzkòwi mòcë. Antologiô kaszëbsczi pòezji, Gdynia 2010 – przëp. mój) je religijny mòtiw. Jak na taką wielënã
aùtorów lirików, baro wiele z nich (niemirno wiele) pisze mòdlëtwë, himnë, lëtanie,
suplikacje i przëpòwiescë”10. Nie je wiedzec, dlôcze recenzent wëzwëskôł òceniwającégò wërażeniô: „niemirno wiele”. Prôwdzëwie, w nadczidłi antologii zestawiony przez G. J. Schramkã wëstãpiwô baro wiele dokazów nawlékającëch w swi zamkłoscë do Bòga i religii, jednak czë je to niemirné zjawiszcze? Religijnô tématika je
Za S. Sawickim J. Szymik, dz. cyt. s. 135.
D. Kalinowski, Rozniecony ogień. Najnowsza liryka kaszubska, http://www.wydawnictworegion.pl/inni-o-nas/122-antologia-poezji-kaszubskiej.html.
9

10
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nierozdzélno związónô z żëcym człowieka jakno dëchòwą sferą. Może wskazëwac
na tradicjã, przëwiązanié Kaszëbów do wôrtnotów wëniosłëch z rodzynnégò dodomù. Westrzód aùtorów ti pòezji są téż òsobë dëchòwnégò stónu (J. Walkùsz,
Z. Joskòwsczi), co w jich przëtrôfkù nie dzëwùje). Wëdôwô sã, że nagromadzenié
dokazów ò religijny tématice je zjawiszczã barżi szeroczim, wëchôdającym z kùlturowëch zastrzegów. Biblijnô inspiracjô je na rozmajité mòdło wëzwëskiwónô przez
ùsôdzców, biblijné tématë bëłë przez lata zagòspòdarowóné przez wiôldżich ùtwórców kùlturë. Spôdkòwizna chrzescëjańsczi kùlturë da prawò do òglowégò òdwòłiwaniô sã do religijnëch mòtiwów, wpisała w swiądã òdbiérców i ùsôdzców lëteraturë gwësny kanón spòsobów przënôleżnëch do wszëtczich. Wczasniészé stalata pòòstawiłë stolemny arsenał tématów i wątków wzãtëch z Biblii, bòkadną chrzescëjańską
topikã. Zamanówszë cytatë z jãzëka religii, symbòle i biblijné pòstacë nie òdséłają
człowieka do sferë sakralny, leno są przëdatné w demaskòwanim hipòkrizji spòlëznowégò żëcô, falszëwòtë kùlturowëch módów i cëgaństwa w midzëlëdzczich relacjach.
Bibliowô inspiracjô je apartno wërazno widzec w ùtwórstwie Idë Czajiny, chtërna
w ùsôdzkòwi spòsób wëzwëskiwô biblijné mòtiwë i pòstacë, np. w dokôzu „Ballada ò apartny Diôbelnicë”11.
W kaszëbsczi pòezji mòże nalezc przëmiérzno wiele dokazów pòswiãconëch afirmacji stwòrzeniô, pësznocë swiata stwòrzonégò przez Bòga. Jakno klasyczny przikłôd
pòdóm wiérztã Z. Jóskòwsczégò „Przed Twòją Piãknoscą”, ùmieszczony w zbiérkù
„W remionach Piãknoscë” (2007):
Bë òpisac Cebie, lëdzóm słów felëje,
Bò cëż znaczą słowa wedle Twi piãknoscë…
Dzysô òkò nie widzy, le serce czëje
I teskni, bë ùzdrzec Twą piãknosc w wiecznoscë…
Më mómë – jak zôrno – baro môłé serce,
Jak piôsczi pùstini wëpragłé miłoscë,
I renią nas dzysô dnia tesknotë kòlce…
Ale Të, Bòże, zgòjisz wszëtkò w wiecznoscë.

Całi swiat stwòrzony Twòją rãką, Bòże,
Przed Twòją piãknoscą klëknąc leno mòże…

Òsoba liricznô jawi sã tuwò jakno człowiek wierzący. Całi dokôz je chwalbą
Bòga, chtërnégò pësznotë człowiek nie je w sztãdze òpisac ani òbaczëc. Stwòrzenié
teskni za Bògã, swòjim Stwórcą. Wërazno widzec w drëdżi zwrotce wiarã związóną z nôdzeją na wieczne żëcé. Wnenczas wszëtczé zemsczé trosczé zdżiną, zdżiną
renë terôczasnégò żëcégò.
11

I. Czaja, Ballada ò apartny Diôbelnicë [w:] I. Czaja, Przechlastłô idila, Gduńsk 1999, s. 52.

PÒEZJÔ KASZËBSCZICH DËCHÒWNËCH.
MÒŻLËWÒTË I ÒGRAŃCZENIA
Daniel Kalinowsczi

BËC KSÃDZÃ I PISAC…

wòrzenié lëteraturë przez dëchòwnëch mòże òbzerac z rozmajitëch lëteratuT
roznôwczich pòzdrzatków, chtërne dôwają mòżlëwòtã wërazno pòznac ji artisticzną i dejową apartnotã. W nôwiãkszim ùproszczenim mòże to ùtwórstwò widzec
òd czësto lëteracczi stronë, zdrzącë na wëstãpiwającą w nim pòetikã, mòtiwë i wôrtnotë, abò mòże jã òdbierac w òdniesenim do dejowò-kònfesyjny stronë, w jaczi
nôwôżniészi bãdze dëszpastursczi status. W pierszim przëtrôfkù mielëbësmë òceniwac spòsobnosc òriginalnégò kreòwaniô swiata, wëbiér zajimnëch stilisticznëch
strzódków, napiãcé midzë zastóną kònwencją a przesztôłceniama nowòscë. W drëdżim bësmë mielë rozezdrzec sã w spòlëznowëch warënkach, w chtërnëch dzejô
dëchòwny-pòeta, pòmëslec, jak krótkò je òn teòlogicznëch prôwdów i religijnëch
aspektów. Mùszimë tej rozsądzëc ò przëjimniãcym metodologii lëteraturoznôwczich
immanentnëch abò socjologizëjącëch badérowaniów; abò zgrôwómë do òbgadiwaniô célów kùńsztu abò religii1.
Òb czas taksowaniô pòezji ksãdzów kritik lëteraturë stoji w cãżczi badérny stojiznie. To pòzycjô midzë chãcą òbéńdzeniô sã z przikładama liriczi kapłanów jak
z jesz jednym esteticznym aktã artistów, co pòchôdają z wëspecjalizowónégò zôkrãżégò ùtwórców ò gwësnëch esteticznëch szmakach i równoczasno achtniãcym tegò,
że dëchòwny jakno człowiek, chtëren wëbiérô òsoblëwą drogã żëcô pòswiãceniô sã
Bògù i lëdzóm równak decydëje sã jesz pisac. Jak w kòżdi mediacyjny pòzycji, téż
i tuwò mòże miec plac pòdsztrëchiwanié jednégò z aspektów òcenë, przez co hewòtné
dbë ò pòezji dëchòwnëch mògą sã zdôwac kąsk arbitralne2.
Mòjim òpisënkã òbjimóm ùtwórstwò piãc aùtorów, widzącë w nich nié leno rozmajité ùtwórczé òsobòwòscë, ale i gwësné stanowiszcza wëchôdającé z szerszich
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. JasyńskôWòjtkòwskô, J. Swiãch, Lublën 1997, s. 217–302.
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kùlturowëch zjawiszczów Kaszëb. Jeżlë tej przëwòłiwóm Léòna Heykã, to mëszlã
ò nim równo jakno ò bëlnym lirikù, jak i przedstôwcë lëteraturë Młodokaszëbów.
Jeżlë sygóm do Frãcëszka Grëczë, to mëszlã ò prakticznym przełożenim religijny
emòcji na pòeticczi kaszëbsczi jãzëk. Jeżlë zwrócywóm sã w stronã Antoniégò Peplińsczégò, to tak w rozmienim pòdskacywajacégò ùtwórcë kaszëbsczich spiéwów,
jak i człowieka wëchòwónégò na etosu patriotizmù. Jeżlë kôrbiã ò pòezji Jana
Walkùsza, to tak w òdniesenim do jegò statusu chrzescëjańsczégò intelektualistë,
jak i do pòzycji rozkòscérzëcela subiektiwno òdczuwóny domôcy tatczëznë. Żlë
kùreszce òpisywóm liriczi Zbigniewa Joskòwsczégò, to nié leno jakno piesniodzejë
pòmòrsczi nôtërë w rodny mòwie, ale i jakò aùtora, chtëren biôtkùje sã z krizysã
nazéwaniô dzysdniowégò sacrum. Kòżdégò z tëch pòetów analizëjã, pòkazëwającë leno jich kaszëbskòjãzëkòwé ùtwórstwò, z bòkù òstôwiającë jich pòlskòjãzëkòwé dobëca, chtërne móm za dotëgòwanié, jaczé je ilustracją do ju zrobiony interpretacji.

LIRICZNÔ MÒC – PRZËPÔDK LÉÒNA HEYCZI

Pòezjô Léòna Heyczi to jeden z nôbarżi wëraznëch lëteracczich bédënków kaszëbsczi
tradicji. Chòc w zestawienim z pòezją Aleksandra Majkòwsczégò i Jana Kôrnowsczégò zdôwô sã bëc nômni rozmajitô, to równak mô w se stilisticzną kònsekwencjã,
jaczis dejowi program, a téż òsoblëwie dlô nas tuwò wôżny status aùtora-ksãdza. Nie
zajimającë sã w tim môlu wielnyma kòntekstama dlô ùtwórstwa tegò młodokaszëbë3,
wôrt chòcle krótkò przedstawic so artisticzné i spòlëznowé dzyrzstwò Heyczi, chtëren
w 1927 rokù wëdôł w Chònicach Kaszëbsczé spiéwë, a w nich trzë dzéle: Spiéw
zymkòwi, Spiéw miłosny i Spiéw dzejowi. Pierszi dzél tómikù mòże ùznac za realizacjã znankòwny dlô przełómaniô wieków XIX i XX pòeticzi czëcowòscë i farwizmù4, a trzecy dzél za gwôsny głos w dejowëch diskùsjach òdrodzywającëch sã
etnosów i wôrtnotowëch przemianów wiejsczi kùlturë5. Òbëdwa dzéle nie stoją za
baro w procëmnoscë do mòdelu dëchòwnégò, chtëren na wëòbrażenia pierszi pòłowë XX wiekù, a i chùdzy, tak pò prôwdze òd czasów romantizmù, mógł zajimac
sã etnograficznyma badérowaniama abò pisac religijné pòeticczé tekstë. Wiele do
mësleniô dôwô równak drëdżi dzél zbiérkù. Spiéw miłosny to doch rozpisónô na pòrãdzesąt lirików òpòwiesc ò swòji wrażlëwòce, emòcjach i miłoce, chtërna w swòji intensywnoce i sensualnoce nie je leno ôrtã idealny miłotë, jaką w tradicyjnym òdbiérze parłãczëc mòże z religijną pòezją. Prawie miłotny mòtiw, nadzwëkòwò farwno
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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rozwijóny, zebróny na wërôżanim serdecznëch wseczëców do Aneczczi, rozcygający sã nié leno w relacji dwòje lëdzy, ale i rozbùdowóny na plan nôtërë i wnetka
całégò kòsmòsu, je nôwiãkszim dobëcym Heyczi-lirika. Wôrt równak dozdrzec, że
Aneczka, ò jaczi pisôł, ni mùszi bëc personalno rozmiónym òbiektã wseczëców, ale
i téż metafòrą wësublimòwóny miłotë do Kaszëb i domôcy tatczëznë pòetë.
Wëznania pòdmiotu wëpòwiôdóné są w lirikach Heyczi bez patosu, ze swójnym
dërżenim, ale i dowiérnotą do òbiektu wseczëcô. Òbrazowónô miłota dzeje sã
w òkòlim nôprostszich elementów nôtërë: na łące, w lese, westrzód pòlów. Nie
pòjôwiô sã tuwò prosto pòdóny eroticzny témat, mómë leno daleczi pòmión: mòtiw
kùszniãcô rãczi, teskniączczi za pòspólnym dodómã czë blisczégò bëcégò razã. Nimò
tegò swójnégò niedostónkù celesnotë w pòezji Heyczi pòkazywają sã rozmajité òblicza pragniączczi, tesknotë i damieniô, pòdôwającë je w delikatnym wëznanim, prosbie czë melanchòlicznym westchnienim. To miłota, chtërny nawetka ni mùszimë
pòzewac idealną, le taką, jakô piastëje w człowiekù subtelnosc, pòczestnosc
i dëchòwòsc. Kaszëbsczi lirik specjalizëje sã tej w zôpisu nôdrobniészich wseczëców
w nôprostszi fòrmie, chtërna mô nié tëli zadzëwòwac rzôdką metafòrą czë niecodniowim epitetã, co pòrëszëc célnym, archetipòwim òbrazã abò prostą i „gòłą” emòcją.
Pólné kwiatë, przelatiwającé gãsë, domôcé òkrãżé òbjimniãté są krãgã blôskù i cepła. Wnetka do czësta felëje gwôłtownëch i nikwiącëch wseczëców. Nôgłosniészim
je mést lirik Brzemiã, le nawetka i tuwò òstatné wersë rozpłiwają sã w damienim,
a nié w tónie gòrzu czë agresji.
Heyka jakno pòeta-dëchòwny miôł w czasach, czedë twòrził pòezjã, òdniesenié
do spòlëznowëch zachòwaniów ksãdzów, chtërny zajimelë sã lëteraturą6. Pòkazywô
ten problem nalôżaniô sã ze swòją aktiwnotą ksãżi-animatorów kùlturë i ksãżi-lëteratów Jón Walkùsz7 i Józef Bòrzëszkòwsczi8. Heyka mógł nawetka zdecydowac sã
na tak bezùgòdową pòezjã i żëcową drogã, jak to zrobilë ksãża Édwôrd Miłkòwsczi9
czë Antoni Szandlerowsczi10. Heyka òstôł równak przë pòwòłanim kapłańsczim. Nie
szukôł òbëczajowi pògòrchë, dejowëch biôtków czë diskùsji z filozoficznyma pòzdrzatkama epòczi. Swòje lubòtné zajimniãcé zbiéracza, fòlkloristë, dramatopisarza i pòetë,
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, GduńskPelplën 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 kapłańsczich òbòwiązków, rozmiôł kònsekwentno zjiscëwac,
dôwającë pierszëznã artisticznym célóm, a nié kònwenansóm i przedstawienióm
terôczasnëch mù lëdzy.

CHWÔLCA KASZËBSCZI WASTNË

Frãcëszk Grëcza to ksądz-lëterat, chtëren je parłãczony z zôkrãżim zrzeszińców
(J. Trepczik, A. Labùda, J. Rómpsczi) i jich dzejaniama, jaczé promòwałë ùżiwanié
kaszëbsczégò jãzëka w tëli kòmùnikacyjnëch stojiznach, kùli sã dô. Tak jak Rómpsczi wëprowôdzôł kaszëbiznã na wiżawë ùtwórstwa na binã, a Jón Trepczik liriczi,
tak Grëcza zgrôwôł do ji bëtnoscë w dëchòwim i kòscelnym żëcym. Przez swòjã
kònsekwencjã ùdało sã mù to dobëc, w czim mòże rozeznac tak jegò òsobistą zasłëgã,
jak i dozdrzeniwanié kùlturowi stojiznë na Kaszëbach11. Jakno aùtor òpùblikòwôł
prozã, dzéle dokazów na binã i – co nas nôbarżi w tim môlu zajimô – lirikã12.
W òbrëmienim tegò slédnégò lëteracczégò ôrtu napisôł leno piãc òsóbnëch dokazów
i to jesz wërazno nierozmajitëch, żlë jidze ò tematikã i stil, religijnëch spiéwów.
Piesniô do Swiónowsczi Panienczi to dzesãcstrofòwi pòchwôlny dokôz, czerowóny do Matczi Bòsczi Swiónowsczi13. Co czekawé, spiéwa nie je równak rechòwanim bëlnëch znanków Mariji, le enumeracją kaszëbsczégò krôjmalënkù, chtëren zanimizowóny i zantropòmòrfizowóny bierze jakbë ùdzél w mòdlëtewnym wëchwôlanim. W dokazu pòjôwiô sã tej kaszëbsczi lud, bòrë, górë, zbòża, kwiatë, cządë rokù,
słuńce i miesądz, chtërne kłóniają sã przed swiãtoscą. Wërażonô òstała téż prosba
ò zachòwanié w mòwie i zwëkù rodnégò jãzëka, co mòże zinterpretowac jakno
swójné, wnetka etniczné ùpùnktowienié prosbë czerowóny do Absolutu. Jistno je
w spiéwie Swiónowskô Panienka, chtërną Grëcza zbùdowôł w przezérny fòrmalny
kònstrukcji z ùżëcym składniowëch i tematicznëch paralelizmów. Pòlégô to na zestawienim Matczi Bòsczi Swiónowsczi i ji niebiańsczégò wëmiaru ze swiónowsczim
sanktuarium i Kaszëbama chcącyma tã swiãtosc przeniesc do swòjégò codniowégò
żëcô. Na apartny ôrt sakralnosc Matczi Bòsczi dzejô w spiéwie na ùswiãcenié geògraficzny rëmnotë Kaszëb, dôwającë jakno brzôd czëcowi ùstôw równoczasnégò tczeniégò czegòs transcendentnégò bùten zemi i czegòs immanentnégò w wëmiarze
przeżëcô swòji kùlturowi tradicji14.
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.

Referatë kaszëbskòjãzëkòwé sparłãczoné z prowadnym tematã

75

Zaòstałé spiéwë ksãdza Frãcëszka Grëczë sparłãczoné są z kòscelnym kalãdôrzã
(adwentã i Gòdama). Adwańtny himn i Jezë Redemptor omnium to tipòwé dewòcyjné
dokazë nierozestôwno zrzeszoné z katolëcką teòlogią i liturgią. Jich spòdleczną
wôrtnotą je to, że òstałë napisóné pò kaszëbskù, co dało kapłanowi-pòece mòżlëwòtã
robòtë nad bòkadnoscą swòjégò artisticznégò jãzëka15. Wiele czekawszą z artisticznégò pòzdrzatkù je za to kòlãda Witôjże, Jezë, naj Panie, w chtërny zamkła sã
tak nôùka Kòscoła, jak i pòetickô wseczëcowòsc. Żlë gôdómë ò ti drëdżi znance
prostota wërazu, „spiéwnota” i dokładnosc rimów, kùreszce emòcjonalnô farwa
kaszëbsczich frazów ôrtu: „w kùmkù ùbòdżim leżący” czë „w pielëchach parcanëch
zzëbłi” dôwają dokazowi liricznégò blôskù. Pòczestnota tématu pòtkała sã tuwò ze
spòsobnym lëteracczim „ùrzãdzywanim”.

WÒŁAJĄCÔ SPIÉWA – ANTONI PEPLIŃSCZI

Antoni Peplińsczi jakno pòeta-ksądz znóny je przédno ze swòjich spiéwów, chtërne
dzãka prostim melodióm i przezérnémù tekstowi òsoblëwie letkò òstôwają w pamiãcë słëchińców. Jegò animatorskò-artisticzné dzejanié w òbrëmienim kaszëbiznë
rozwijało sã w sensu zapisónëch tekstów òd pòłowë szescdzesątëch lat16. Chòc przez
dzél kònserwatiwno ùprawionëch kòscelnëch hierarchów czë nawetka parafianów,
bëła òna òbzérónô òstróżno i niedowiérno, baro chùtkò òkôzało sã, że są téż lëdze
spragłi taczégò ôrtu dëszpastursczi starë. Sóm Antoni Peplińsczi pòdchôdôł do swòji
robòtë ze swójną szpòrtoblëwòscą, ale równoczasno mëslôł ò ni pòwôżno, jakno
ò mòżlëwòce wërôżaniô aùtenticznëch przemësleniów ò jawernoce i wseczëców
w òdniesenim do blisczich mù sprawów. Czejbë analizowac jegò lirikã leno w lëterackò-tematicznym dzélu, béłbë mùsz pòkazac w ni trzë cónë: lëdowò-òbëczajową,
sentimentalno-wspòminkòwą i nômni reprezentowóną herojiczno-patrioticzną.
W pierszim żochù dochôdô do głosu lëdowé zdrzódło tegò ùtwórstwa, wielné fòrmë
przëspiéwków, wërglów, szpòrtów i fifów. Stądka prawie pòchôdają prosté miłotné
historie czë anegdotë z òbëczajowim spòdlim, chtërnëch przédnym zadanim je
wëwòłac ludiczną atmòsferã przeżëcô17. Mùsz je tuwò wëmienic dokazë: Agatka,
Bëła sobie piãknô Zoszka, Deszcz jesénny. W dëdżim ôrce pòezji Peplińsczégò
pierszëznã mô zderzenié ùszłotë z terôczasnotą, przë czim ta pierszô wiedno pòjôwiô
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 emòcjonalnégò cepła, a ta drëgô w toniznie niespełnieniô i pòczëcô,
że czegòs felô. W sentimentalno-wspòminkòwëch dokazach je widzec nostalgiã za
ùtraconą młodoscą, szczestlëwima doswiôdczeniama dzectwa i pòczëcym sensu w tradicyjnëch wôrtnotach pòznónëch òd starszich i nôblëższégò òkrãżégò. W tim karnie
reprezentatiwné są: Nie je cë żôl?, Pòżegnanié, Żebë wrócył ten czas.
Slédnô grëpa pòezji Peplińsczégò to lëteratura òsoblëwie mòcno dzejającô na
fòrmacyjną i juwernotową stronã. Jeżlë mòże ùdostac jaczis dejowi program z pôrã
leno dokazów-spiéwów, to wëchôdô z nich miłota do òjczësti zemi, dozdrzenié piãkna
w zdôwałobë sã nôprostszich i nôbarżi tipòwëch elementach nôtërë (Gdze mòja wies?
Rëbôcë). Tej-sej pòjôwiô sã téż herojiczny mòtiw w wëchwôlanim bëlny ùszłotë,
czedë przëszło brónic domôcy tatczëznë – Kaszëb i pòspólny òjczëznë – Pòlsczi
(Bëtowskô zemio, Kòchónô zemia).
Lirika Antoniégò Peplińsczégò ni mòże bëc równak òbgôdiwónô leno w swòji lëteracczi wiôrszce. Bëłobë to dlô ni krziwdzącé i niezgódné z gatënkã, do jaczégò sygnął ùtwórca18. Spiéwa ze swòji definicji mùszi bëc doch krótczim dokazã, ò czëtelnym emòcjonalnym przekazënkù, òsoblëwie skómpònowónô, nacéchòwónô melicznoscą abò nawetka òbdarzonô bùtnowò stwòrzoną mùzyką19. Peplińsczi wëbrôł tã
drëgą mòżlëwòtã i stądka mòżemë dzysô dzãka lëteracczémù i nótowémù zôpisowi
słëchac, a téż spiewac tej-sej rowarzczé, czasã szpòrtowné, a w jesz jinëch stojiznach
bùszno brzëmiącé dokazë stwòrzoné przez pòetã, mùzyka i ksãdza, chtëren ùdbôł so
bëc wespół ze swòjima òdbiércama w swójnym kòmùnikacyjnym sparłãczenim,
w swòji domôcy i niezapëzglony kaszëbiznie. Z kapłańsczi pòsłëdżi mòże ùdokaznic w spiéwach Peplińsczégò chãc zbùdowaniô pòspólnotë, szerszégò òkrãżégò,
chtërno rozeznôwô sã w swòji apartnoscë, kùlturowëch znankach i mô starã ò swòjã
samòswiądã.

W NÔDZEJI NA... PÒEZJA JANA WALKÙSZA

Czej gôdómë ò lirice Jana Walkùsza, wôrt miec swiądã, że zdrzącë pòkòleniowò je
to aùtor, chtërnégò mòże ùmôlowac westrzód przedstôwców pòetów Nowi Priwatnoscë, a tej dokazów Bronisława Maja, Krësztofa Kùczkòwsczégò czë Dariusza Tomasza Lebiodë20. W nôwiãkszim skrócënkù òpisëwającë taczé kòntekstë, w pòezji
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. ÒkòpieńSławińskô, 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 dozdrzec mòże szlachùjącé do wëżi wëmienionëch aùtorów pòdéńdzenié
do ôrtów òpisywaniô swiata. Dzeje sã to nié tëli przez spòlëznowé zaangażowanié
lëteraturë, przez jaczis kùlturowi interwencjonizm, dejowé òtaksowanié abò mòralnoscowé sądë, a przez òsobistą wëpòwiesc, indiwidualną, ògłôsziwóną jakbë na
swòjã òdpòwiedzalnosc. Pòezjô ùcékô tej òd pòùczaniô czë stôwianiô célów do realizacji, a barżi pòkazywô priwatny òbzér jawernotë przëstãpny pòdmiotowi, chtëren
nie chce nikògò przekònëwac do swòjich pòzdrzatków.
Jón Walkùsz jaknò ksądz-pòeta stôwô przed wëbòrã zaangażowaniô sã abò òddaleniô òd czëtińca. Wëbiérô tã drëgą mòżlëwòtã i nie zgrôwającë za baro do zjisceniô
religijnëch abò spòlëznowëch célów, wëpòwiôdô swòjã wrażlëwòtã, jakô je nié do
pòwtórzeniô, stil mësleniô i pòstawë wedle lëdzy. Na òsoblëwé bôczenié zasłëgiwają w pòeticczich tomikach Walkùsza mòtiwë cëszë i swójny delikatnoscë przemôłczeniô. Z jedny stronë liriczné wëpòwiescë są czerowóné do jaczégòs liricznégò „Të”,
le z drëdżi stronë nie żdaje sã w nich na jakąs òsoblëwie mòcną reakcjã òd adresata.
Nie je to tej ani tipòwô stojizna dialogù, ani téż mònologù. To barżi wëznania kù…,
wzdichnienia do…, nôdzeja w… jinszi Jawernoce, Nadswiece i Transcendencji.
Walkùsz w swòjim pierszim tomikù nie òpisywô se jakno misticyzëjącégò pòetã, je
tuwò widzec taczé zòrganizowanié wëpòwiescë, w chtërny dopùszcziwô sã mëslenié ò niezrealizowóny gôdce zwëczajëch lëdzy (zakòchónëch) abò człowieka z Absolutã (z Matką Bòską czë Bògã)21. Wëstãpiwają tuwò równak wątczi panteisticznégò
òpisënkù nôtërë, jakô przeswiécywającë i harmónizëjącë swiat pòdmiotu, wprowôdzô
dëchòwi pòrządk. Pòstãpny pòeticczi tomik pòetë zmieniwô taczi stón i Walkùsz
stôwô sã barżi religijnym czë wnetka dewòcyjnym aùtorã, co ùsztiwniwô i zascygô
artizm jegò dokazów. Je to prôwdac płomnô mòdlëtwa (titlowi dlô tómikù pôcérz)
do Nieba, le kąsk przejimniãtima przez katolëcką liturgiã słowama22.
Nôbarżi czekawi artisticzno zdôwô sã Walkùsz wnenczas, czedë jakno ksądz-pòeta nié tëli ùczi jak sã mòdlëc i jak przeżëwac prôwdë wiarë, le pòkazywô ùlecënk
lëdzczi egzystencji, chwilowòsc pòtkaniów, gôdków, nawetka wseczëców. W swòjim
priwatnym wezdrzenim w głãbszi wëmiar żëcô Walkùsz rozmieje przemówic przez
misterium codniowòscë, piãkno môłëch rzeczi, chtërne nie są pòdôwóné w òsoblëwim stãgnienim lëteracczich figùrów, ale barżi w symbòlicznëch i archetipicznëch
òbrazach. Przëwòłiwającë dokazë pòetë z pierszégò tomikù, patrónką rëbôków je
nié leno Matka Bòskô, ale i zwëkłô białka, matka i dzéwczã (Patrónka rëbôków),
znakã mijającégò czasu je skażony zégar (Mój stari zégar), znakã żëcô nigdë nie
bãdącô w bezrësznoce mòrskô wała (Dënëga). Chòc je pòetą priwatnoscë, nie ògłosziwô ji z pòczëcã, że je to cos nadzwëkòwégò i tim barżi nie chce bëc wódcą.
Òdwòłiwóm sã tuwò do pierszégò pòeticczégò tomikù: J. Walkùsz, Kańta nôdzeje, Gduńsk 1981.
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.
21
22
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W przedstôwianim swòjégò gwôsnégò swiata Walkùsz sã nie naprzikrzô, gôdô półgłosã, mòże je nawetka òsoblëwie wëcopóny w pòkazywanim wseczëców bùten. Wedle medium słowa je pòkórny, widzy swòje ògrańczenia, nazéwô elementë bëtu w wichlanim i pòczëcym niecałownoscë.

W REMIONACH MÒRALISTICZI.
ÙTWÓRSTWÒ ZBIGÓRZA MARII JOSKÒWSCZÉGÒ

Pòezjô Zbigórza M. Joskòwsczégò to jeden z głosów młodégò pòkòleniô aùtorów piszącëch pò kaszëbskù23. Do razu wôrt rzeknąc, że to mòckò wëspecjalizowóny tón
ùtwórstwa nacéchòwónégò chrzescëjańską tradicją. Joskòwsczi jakno dëchòwny-aùtor nie òddzeliwô swòji lëteraturë òd religijnégò kòntekstu i frãcyszkańsczégò
pòwòłaniô, czegò skùtkã są równak gwësné kònsekwencje w pòdjimóny tematice
dokazów, w przëwòłiwónëch fòrmach wërazu i całowny atmòsferze dokazów. Mòże
w tim môlu przekórno zapëtac, czë to dobrze, że je w ti pòezji takô blëskòsc dëchòwnégò stónu z zamkłoscama wëpòwiôdónyma w lëteraturze? Z jedny stronë mòże
pòdzëwiac kònsekwencjã aùtora, chtëren ùsôdzô lëtanie, suplikacje i kònfesje czerowóné do Matczi Bòsczi abò Christusa, z drëdżi równak mòże czëc nieùbëtk, zdrzącë
na jich wielënã i gwësną stilisticzną pòwtórzeniowòsc. Joskòwsczi, zgrôwającë do
òbjawieniô znanków esteticzno rozmióny snôżotë, parłãczi jã z mòdłama chrzescëjańsczégò kùńsztu, co nie je niczim lëchim, le nôtërnym i ùdokaznionym w widze jegò
dëchòwi pòsłëdżi. Mòże równak miec wątplëwòtë co do jakòscë ùżiwóny bòkadoscë
metafòrów i pòeticczich strzódków, a òsoblëwie co do jich skùtkòwnoscë w òbrëmienim emòcji i dejów. Je wej widzec tuwò nié tëli òriginalnosc, co pòwtôrzalnotã zesadzeniów religijnégò jãzëka, chtëren òprzestôwô miec znanczi artisticznégò wërazu,
a stôwô sã blós spòsobnoscą stwôrzaniô pateticznégò lëteracczégò czëcowégò ùstôwù24.
Scygającë tã ùwôgã do wëbrónégò przikładu pòeticzi wiérztów Joskòwsczégò, je
mùsz zareagòwac na jegò zgrôw do pisaniô przez liriczné „më” abò skòmentérowac
wcyg stosowóną przez niegò figùrã ògłosziwaniô sentencjonalnëch przesłaniów.
Pòeta zdôwô sã nie czëc, że tegò ôrtu fòrmë są dlô pòezji òsoblëwie niebezpieczné,
bò nijak ni ma gwësnotë, czë czëtińc chce stwòrzëc z pòdmiotã jaczis dogôdënk, czë
pò prôwdze dzeli ten sóm swiat wôrtnotów. Piszący przëjimô, że takô jednota
wëznôwónëch wôrtnotów jawerno jistnieje, co wiãcy, przëjimô, że wëstãpiwają ùniwersalia nié do pòdwôżeniô, jaczé ùdokazniwają wëgłôszanié w pòezji didakticznëch
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.
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abò mòralnëch wskôzów. Timczasã w widze dzysdniowégò swiata kùńsztu i swiata
kùlturë bënômni tak sã nie òdczuwô. Je wiedzec, że mòże ùdokazniwac stałosc jistniejącëch swiatopòzdrzatkòwëch systemów, le takô pòstawa je żëczbòwim mëslenim, chtërno rozapartniwô lëteraturã òd terôczasny kòndicji człowieka. Òstôwô jesz
jinô sprawa – chcemë jã pòzwac pòkòleniowò-biologicznym dzejnikã – chtërna kôże
czëtińcowi òstróżno, a mòże nawetka z niechãcą reagòwac na głos trzëdzescelatka
(Joskòwsczi to rocznik 1979) bez zajikniãcô pòùczającégò ò nôgłãbszich wôrtnotach,
nôlepszich ôrtach żëcô i nôwôżniészich célach bëcégò człowiekã. Prôwdac wiek ni
mùszi bëc dzejnikã, co rozsądzywô ò tim, czë chtos mô cos wôrtnégò do przekôzaniô, młodi człowiek téż mòże czegòs naùczëc starszich. Jiwer je w tim, że lëteracczé
wëpòwiescë Joskòwsczégò nie swiôdczą ò tim, żebë miôł wôżné òdkrëca do
przekôzaniô jinym. Chcemë tej wrócëc do pitania, czë wëznôwóny pòzdrzatk na
swiat pò prôwdze dôwô pòece prawò do przãdzeniô tak apòdikticzno brzëmiącëch
jak na pòezjã zamkłosców?25
Jinô z dôwającëch do mësleniô kòmùnikacyjnëch znanków dokazów Joskòwsczégò pòlégô na twòrzenim apartnégò krãgù czëtińców-drëchów. Samò w se bùdowanié taczich sparłãczeniów je tipòwé dlô kòżdégò lëteracczégò tekstu, jaczi chce
dobëc swòjégò czëtińca czë drëcha do wësłëchaniô emòcjonalnégò przekazu. Le
zdrzącë z jinégò pòzdrzatkù, wôrt widzec w tim nadôwczo-òdbiérczi strzódk jinstrumentalizacji, swójnégò teatralizowaniô abò reżiserowaniô stojiznë twòrzeniô pòezji.
Hewò Joskòwsczi w swòjim pierszim pòeticczim tómikù bùdëje szeroczé karno lëdzy,
jaczim dôwô pòeticką dedikacjã. Lëdze ti mògą bëc ùznóny za spòlëznowé aùtoritetë
abò mają blisczé emòcjonalné związczi z aùtorã. Mòże w tim widzec strzódk ùdokazniony esteticzno, wëzwëskiwający razã przeżëté doswiôdczenia czë mający spòdlé
w szlachùjącym za sobą òbzéranim swiata. Mòże równak miec dedikacyjné dzejania
Joskòwsczégò za czësto nietrafioné, jakno twòrzącé le ùdôwné drëszné abò dejowé
związczi. Czë pò prôwdze dzãka pòeticczim dedikacjóm twòrzoné je karno lëdzy jistno mëslącëch i czëjącëch? Czë to barżi zestôwk mni abò wiãcy przëpôdkòwëch lëdzy,
chtërnëch pòjawienié sã w dedikacji mô imitowac jakąs pòspólnotã (Danuta Stenka
i bracynowie Gòlcowie, ksądz Jón Perszon i papiéż Benedikt XVI)?

REGRES RELIGIJNY PÒEZJI?

Ze zrobionégò przezérkù ùtwórstwa kaszëbsczich pòetów-ksãżi wëchôdô kąsk pesymisticzny wniosk. Hewò, jeżlë jesz lirika Heyczi strzimiwô próbã czasu, spiéwë
Peplińsczégò strzimiwają przërównanié z tekstama pòpùlarny mùzyczny kùlturë,
25
Negatiwné zjawiszcza òpisywónégò tuwò tomikù W remionach Piãknoscë, nalôżómë téż w nônowszim 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 tomików Jana Walkùsza pòjôwiô sã problem petrifikacji kaszëbsczi religijny lëteraturë. Ni mòże sã dzëwòwac zainteresowaniu religijną tematiką westrzód
ksãżi, le czë pò prôwdze nie widzą òni kònkùrencyjnëch systemów dëchòwòscë?
Czë nie widzą swiatopòzdrzatkòwëch wichleniów młodégò pòkòleniô Kaszëbów?
Nôbarżi prosto bëłobë scwierdzëc, że Kaszëbi bezògôdkòwò trzimają swòje pòzytiwné òdniesenié do chrzescëjańsczi tradicji, pòdług mëslë kùlturowégò stereòtipù
Kaszëba-katolëk, na skùtk czegò ni ma pòtrzébnotë reagòwac na religijną apartnosc
abò dejowi liberalizm. Mòże òstac w samòzadòwòlnienim i ùgwësniwac sã w pòczëcym niezmieniwnoscë dobëców kaszëbsczégò jãzëka w liturgii Kòscoła, co pò prôwdze bëło procesã warającym òd wiele lat i mającym swòje pùblikacyjné zwënédżi.26.
Równak wëznaniowô deklaratiwnosc i swiatopòzdrzatkòwô pòstulatiwnosc nie je
w sztãdze zatacëc tegò, że krizys religijnégò jãzëka kaszëbsczich pòetów-ksãżi je
widzewny w felënkù dialogù z dzysdniowòscą.
Ni mómë tej ambitnëch kaszëbskòjãzëkòwëch bédënków w òbrëmienim diskùsji
nad dzysdniowim tradicjonalizmã (kònserwatizmã) – tak zdôwałobë sã wôżnym dlô
kaszëbsczich pòetów – bãdącëch krótkò dejowégò òkrãżégò pòezji Wòjcecha Wencla i krãgù „Frondë”27. Ni ma widzec chãcë diskùsji nad pòeticczim jãzëkã religijnégò
doswiôdczeniô, chtërno wërażiwelë jiny niedôwno jesz ùsôdzający pòecë-dëchòwny
jak Jón Twardowsczi czë Janusz Paserb28. Felëje nawetka pòeticczi reakcji, a doch
lëteratura mô w ti rëmnoce prekùrsorsczé fùnkcje, na sacrum nowòczasnoscë, chtërno
òbjimô szeroczé wiéchrzëznë dëchòwégò żëcô29. Òstôwô tej pòzycjô òsoblëwi „apartnoscë”, „samòòbstojeniô” kaszëbsczi religijny liriczi, co równak nie pòcygô za sobą tegò, że je òna żëwòtnô i atrakcyjnô dlô dzysdniowégò czëtińca.
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.

MIDZËRELIGIJNÉ RELACJE
WE WSPÒMNIENIOWI PROZE
ANNË ŁAJMING1
Adela Kùik-Kalinowskô

PÒSPÓLNOTA... PRÔWDZËWÔ
CZË BÉDOWÓNÔ?

twórstwò terôczasny pisarczi Annë Łajming wëapartniwô sã tematiką pògrańczÙ
ną, dodôjmë pògrańcza kaszëbskò-niemiecczégò nordowi Pòlsczi pierszi
pòłowë XX stalata. Òsoblëwie w pierszim dzélu aùtobiograficzny trilogii, to je
w Dzieciństwie, ùkôzóny òstôł w panoramny perspektiwie òbrôz codniowégò żëcô
Kaszëbów i jinëch mieszkańców tegò pògrańcza. Pòmòrzé w ùjãcym Annë Łajming
jakùż jiné je òd stereòtipòwëch wëòbrażeniów, jaczé mòże wëniesc pò òglowim
zapòznanim sã z materiałama dzewiãtnôstowiecznégò i dwadzestowiecznégò kùlturkampfù. Czej wspòmni sã tã spiérkã i przëwòłô pismiona np. Ernsta Tollera (pò niemiecczi starnie) i Antoniégò Bedersczégò (pò pòlsczi starnie), bë sã mògło òdniesc
wrażenié, że Niemcë i Pòlôsze zażarto bilë sã ze sobą wnetka w kòżdim dzélëkù
żëcégò. Ò spiérce ti czëtómë:
Niemcy uważali się za pramieszkańców i prawych panów tej ziemi (północnych
granic Wielkopolski – przyp. A. K-K). Polaków natomiast zaledwie tolerowali [...].
Niemcy i Polacy walczyli zaciekle o każdą piędź ziemi. Niemiec, który sprzedałby Polakowi grunt, uchodził za zdrajcę. My, dzieci, mówiliśmy o Polakach jako
o „Polacken” i sądziliśmy, że są potomkami Kaina, który zabił Abla, za co został
napiętnowany przez Boga.2

Antoni Bedersczi, òpisëjącë spiérka na jinym 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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Schodziliśmy się zwykle w niedzielę po nabożeństwie na stancji jednego z kolegów i uczyliśmy się literatury i historii polskiej, pisaliśmy wypracowania [...];
przyciągaliśmy mało narodowo uświadomionych kolegów do siebie, przestrzegając ich, by nie wstępowali do pijackich niemieckich związków, gdzie się niemczyli, a po części i marnieli.3

Pògrańczé na Pòmòrzim w Dzieciństwie Łajming jistniało w jinym wëmiarze.
Hewòtny lëdze pògrańczégò wëapartniwają sã òtemkłoscą, tolerancją i szacënkã dlô
jinszosców. Bò wej w nôwôżniészim placu wëdarzeniów ksążczi, w Przëmùszewie,4
midzë jinyma w dodomie Aùtorczi, zgódno kòl sebie, a pò prôwdze razã w ti sami
chëczë, mieszkałë: kaszëbskô rodzëna katolëków – Pòlôchów Trzebiatowsczich
i ewangelików – Niemców Heringów:
Przed domem wiecznie krzątali się nasi sąsiedzi, Heringowie, Niemcy, z którymi
mieszkaliśmy w jednym domu. Między sobą mówili gwarą niemiecką, a z nami
po kaszubsku. Bardzo dobrze po kaszubsku mówił Hering; który pochodził z Gochów. Byli to ludzie już starsi. Z szesnaściorga ich dzieci żyło tylko osiem, w tym
pięcioro dorosłych było jeszcze w domu. [...]
W domu u sąsiadów Heringów były trzy dorosłe córki: Hulda, Ida i Marta
oraz dwóch chłopców. Najstarszy Herman był niemową, najmłodszy Bernard pracował u barona jako drugi lokaj. Zajmowali północne skrzydło domu, my południowe. Po dziecięcemu skojarzyłam to sobie, że oni, jako ewangelicy, do kościoła wyjeżdżali na północ, do Somin, my zaś w stronę południa, do Leśna.5

Na przëkładze dwùch rodzënów, kaszëbsczi i niemiecczi, dokònywô Łajming
przedstawieniégò codzénnégò żëcô, pòdczorchiwającë apartny codniowi ôrt ti egzystencji, wëpôłniony zwikłima òbòwiązkama, nieletką robòtą czë swiãtowanim.
Òpòwiôdôczka tëch gôdków, a je nią pôrãlatné dzéwczã, z wiôlgą wrażlëwòtą òbzérô
swiat, w jaczim przëszło ji przebëwac. Òpòwiescowé przezérania gôdków twòrzą
fabùłã, skłôdającą sã jakbë z òdjimkòwëch régów òbrazów ùłożonëch w przezérną
kòmpòzycyjną całosc. Bòhaterowie òpòwiesców Łajming, zachòwùjącë swòjã indiwidualnosc, jednoczasno są wpisóny w mòdelową sytuacjã. Aùtorka twòrzi egzystencjalny i miticzny wnetka òbrôz dôwnégò Pòmòrzô. Mòdło jaczé zrëchtowùje sã
z „aùtobiograficznégò triptikù” Łajming (Dzieciństwo, Młodość, Mój dom) przedstôwiô
òsoblëwą egzystencjã kaszëbskò-niemiecką w geògraficzno-spòdleczny jawernoce
pôłniowégò Pòmòrzô zôczątkù XX stalata. Nié do kùńca je òna zgódnô z realiama
Cytat za: A. Bukowski, Pamiętnikarze pomorscy o epoce zaboru pruskiego. Gdańsk 1980, s. 29.
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.
3
4
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tamtëch czasów, temù że te bëłë równak jinszé. Dô sã tej, a mòże nawetka trzeba traktowac òpòwiôdania Łajming jakno lëteracką jawernotã, wnenczas stosënczi pògrańczégò pòlskò-niemiecczégò zbiérają sã w kawlach kònkretnëch dwùch leno
rodzënów, òpòwiôdóné są przez dzecnégò òpòwiôdacza, co w niescygniony spòsób
prowadzy w swiat mitu i swiãtégò òbrëmia.

KATOLËCË I PROTESTANCË

Pierszi dzél aùtobiograficznégò triptikù Łajming w nôpełniészi spòsób przedstôwiô
sytuacjã wzôjnégò cëskù dwùch karnów etnicznëch i wëznaniowëch. Nie są to równak spiérczi, a barżi wzôjné òkazywanié ùszónowaniô i tolerancji. Je to proces tak
dalek zaszłi, że prowadzy do czãscowégò przejãcô mòdelu żëcô i wôrtnotów òd
mdącëch w sąsedztwie mieszkańców. Nigdë jednak nie bãdze to sparłãczenié abò roztopienié sã w jinszi bôłdzë nôrodny czë kùlturowi. Nietkniãtą òstôwô òbëczajnô jinszosc, ò jaczi Édmùnd Pùzdrowsczi mô pisóné:
obyczaj, doroczny i archaiczny; obyczaj podnoszący wartość wspólnoty i wykluczający z niej odstępców. Ten obyczaj archaiczny nazwać można także obyczajem samoswoim, nieskażonym. Istniały dziedziny życia, te najbardziej święte
i skrycie rodzinne, gdzie obyczaje obce – pruski i luterski – nie miały dostępu.6

Anna Łajming pòdczorchiwô òsoblëwie religijną apartnosc òbëdwùch rodzënów,
chtërny ni mô narëszoné żódna z nôrodnosców. Co wiãcy kòżdô z nich czëje pòwôżanié w ùprocëmnienim do wëznaniowi apartnoscë drëdżi. Je to sprawa w dzejach
Pòmòrzégò baro wôżnô, czãsto drażlëwô, czej òd czasów refòrmacji, a nôbarżi òd
dzewiãtnôstowiecznégò kùlturkampfù mieszkańcë pògrańczégò mùszelë òpòwiedzëc
sã wedle hasła: „Pòlôch-katolëk, Niemc-protestant”. Jak wiôldżé wëwòłiwało to hasło emòcje niech starczi wspòmnąc wëjimk artikla Jana Kôrnowsczégò pòd znaczącym titlã Wpływ polityki antypolskiej na psychikę ludności kaszubskiej:
Dwa przymioty cechują przeważnie ludność kaszubską: religijność i sprawiedliwość. (...) O te dwie strony duszy kaszubskiej tylko zadrasnąć, a nieprzyjaźń będzie wieczna! Ten efekt właśnie miała polityka antypolska rządu pruskiego. Aż
do Kulturkampfu mniej więcej rząd pruski cieszył się wielkim zaufaniem u ludności kaszubskiej (...). Walka kulturna natomiast otworzyła jej oczy. „Kiedy żandarm się zjawił przed plebanią, lud już ujrzał zagrożone swe najświętsze dobra
i od razu zajął krytyczne stanowisko wobec rządu.”7

E. Puzdrowski, Anna Łajming i Jej ojczyzna, [w:] Dom słowa Anny Łajming, s. 33.
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.
6
7
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Nié wiedno bëłë szukóné stegnë dogôdaniô sã w ti sprawie. Z jedny starnë prëskô
administracjô, wprowôdzającë nakôzë Bismarcka, tendencyjno prowadzëła lëdnoscowé registrë i restrikcyjno reagòwała na wszelejaczé znanczi pòzaniemiecczich
kùlturowëch inicjatiwów. Z drëdżi za to starnë co barżi zapalczëwi katolëcczi ksãża,
mający starã ò interesë pòlsczé i rzimskòkatolëcczé na Pòmòrzim, pòdtrzimiwelë
w wiérnëch pòczëcé apartnotë w òdniesenim do Niemców i ùprocëmnianié sã
prësczémù państwù. Òbëdwie starnë czãszczi stwôrzałë atmòsferã spiérczi, niżle jã
strzëmiwałë; taczé òsobë jak np. ks. Agùstin Hildebrandt. Jinaczi je równak w Dzieciństwie Łajming, w chtërnym przeczëtómë:
Potem nadszedł adwent i w długie wieczory śpiewaliśmy pieśni nabożne. Ojciec
z mamą śpiewali na dwa głosy, a my, dzieci, wtórowaliśmy im. Pamiętam, że ojciec śpiewając, przymykał oczy jak słowik. [...] Heringowie, protestanci, również
śpiewali wieczorami, a w niedziele, kiedy cały dom nie wyjeżdżał do kościoła, ojciec sięgał po swoją dużą, ilustrowaną księgę do nabożeństwa i głośno się
modlił. [...]
U Heringów modlono się także, z Biblii na głos. Gdy byłam u nich, Heringowa posadziła mnie sobie na kolanach i razem z nimi powtarzałam niemieckie słowa modlitwy. Dziwiłam się tylko, że wymawiając słowo „amen” nie żegnali się.
Przeżegnałam się więc sama, ale na to oni nie zwrócili uwagi. (Dz., 9)

Dosc wiele placu pòswiãcywô òpòwiôdôczka òpisowi przeżiwaniégò przez bòhaterów religijnëch swiãtów. Jich bëtnictwò w ritualnym, òsoblëwim swiãtnym czasu
nadôwô widzałoscë codniowémù jistnienimù, nafùlowónémù żmùdną robòtą, cykliczno pòwtôrzónyma zadaniama. W sakralnym kalãdôrzu òpòwiesców Łajming
gôdô sã ò Gòdach, dniu Wszëtczich Swiãtëch, Zôpùstach, Jastrach i Bòżim Cele.
W dzélach dokazu tëczącëch òbrzãdowòscë òpòwiesc Dzieciństwa prowadzonô je
dwatorowò. Òpòwiôdôczka przez zestôwk jednégò z drëdżim przëwòłiwô dwie religijné tradicje: katolëcką i protestancką:
Nadszedł dzień Wszystkich Świętych. Rodzice pojechali na groby dziadków; mama do Lipusza, ojciec do Leśna i Brus. Wkrótce potem było ewangelickie święto zmarłych, tak zwany Busstag. Tak jak Heringowie czcili nasze katolickie święta, jak Boże Ciało i inne, tak my świętowaliśmy ich protestanckie i nie wolno było nam, dzieciom, choćby stuknąć młotkiem. Mama nie wzięła nawet drutów do
ręki. W tym dniu Heringowie modlili się głośno. Słysząc ich, cicho weszłam do
nich i oparłam się o Heringową, która siedziała na krześle i z okularami na nosie
głośno czytała modlitwy z Biblii. Reszta domowników, ubrana po świątecznemu,
słuchała z założonymi rękoma i rozważała słowa modlitwy. Niektóre wiersze już
znałam i zdawało mi się, że przy niektórych zwrotach Heringowa dodawała swoje własne słowa. (Dz., 56)
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Òpis Łajmingòwi je tuwò baro strzëmòwny, braknie jãzëka òceniwającégò i interpretëjącégò. Kòżdô z rodzënów zachòwiwô swòjã włôsną apartnosc wëznaniową,
przë czim nie ùprocëmniwô sã agresywno do „nieswòji” religii, nie dokònëje kriticzi czë reagùje zwiarto. Wëznôwcë jedny tradicji mają starã ò doskònalenié swòji,
ale jednoczasno z tczą pòznôwają równak cëzą. Scena pòswiãconô Gòdóm wërazno
òbrazëje ten drëszny dialog pòmidzë rodzënama różnowëznaniowima:
W pierwsze święto o zmroku przyszli do nas na kawę sąsiedzi Heringowie. Rodzice zapalili choinkę i wszyscy razem odśpiewaliśmy kolędy: „Gdy się Chrystus rodzi”, „W żłobie leży” i inne. Hulda, Ida i Marta mocno kaleczyły polskie
słowa pieśni, których nauczyły się od nas ze słyszenia. (Dz., 21)

Jeżlë pòjôwiają sã na wëznaniowim spòdlim jaczés niezgódnoscë, bierzą sã òne
nié leno z winë Trzebiatowsczich czë Heringów, leno barżi z zestôwkù zwëków katolëcczégò abò protestancczégò dëchòwnégò:
Jednego dnia do Heringów zajrzał ich ksiądz protestancki. Pastor wszedł także
do nas i wszystkim nam podał rękę. Pomodlił się, życząc temu domowi pokoju
i zgody, pogadał z mamą i na pożegnanie znowu nam podał rękę, aż do małego
w kołysce. Nasz ksiądz Kitzermann z Leśna był z kolędą raz tylko. Zbyt wielka
to była parafia, aby wszystkich parafian objechać. A kiedy był, zajrzał także do
Heringów. Po jego wizycie Heringowie weszli do nas jakby wystraszeni i nieprzyjemnie zdziwieni tym, że nasz ksiądz nikomu z nich nie podał ręki. Mama wyjaśniła, że on nie ma tego zwyczaju i sąsiedzi uspokojeni wyszli. (Dz., 29)

Mòże w tim placu spëtac ò historiczny aspekt òpòwiôdaniów Łajming. Nawetka jeżlë aùtobiografiô je tu prôwdzëwim przedstawienim stosënków panëjącëch
w Przëmùszewie, to czë taczé sytuacje religijny tolerancji bëłë pòwszechné? Wëdôwô
sã, że jednak nié. I tim razã jesz rôz wrôcómë do lëteracczi sytuacji mitu i widzeniégò òbrëmia pòwëżi nôtërnégò.
Czej sã przëzérô pòspólny egzystencji dwùch etniczno jinszich rodzënów twòrzonëch przez Łajming, je widzec jak mòcno żëją òne w apartnym tipie jistnieniégò
razã. Pisôrka wskôzywô delikatno, że na zgódnosc mòże bëc wënikã pòsôdaniô
môłëch majątków tëch rodzënów, materialny òbëczajnotë, a nawet biédë, sërowégò
sztilu bëcégò, kùreszce wieledzectwa. Tej prawie òbëczajnota żëcégò i cwiardô nôtëra
sztôłtëje jakòsc jich jistnieniégò i inspirëje taczé zachòwania, chtërne pòzwòlą na
przetrwanié. To wzajemné wspòmôganié sã zmòcniwô w òbù grëpach chãc żëcégò.
Òbie rodzënë, kaszëbskô i niemieckô, zamieszkùjącë razã jeden dodóm, nie
wëwëższiwającë swòji nôrodno-kùlturowi apartnoscë, mają w ùwôżanim swòjã kùlturową i religijną òsoblëwòsc. Wzôjnô tolerancjô, ùmòcniwónô pòspólnyma przeżëcama i prawie taczim samim pòzdrzatkã na swiat przemieniwô sã w ôrt przëjacelstwa
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i wczuwaniô sã. Wëmòwnô je kùńcowô scena Dzieciństwa, czedë Heringòwie
dostôwają nakôz òpùszczeniégò Przëmùszewa. Zdarzenié to zjinacziwô sã w dramaticzną, fùlną emòcjonalnëch rozdwòjeniów dlô òbëdwùch rodzënów sytuacjã:
W jeden wietrzysty dzień Heringowie załadowali ostatni wóz. Resztę gratów: łóżka, stoły, szafę i inne. […] Ponieważ było nas jedenaście osób, a ich sześć, mama podzieliła kurę na siedemnaście kawałków. Rosół z sześcioma kawałkami mięsa zaniosła im i postawiła na ich pustej płycie kuchennej. Ja zaniosłam talerze
z łyżkami i chleb. Posilali się, stojąc, jak kiedyś, jeszcze w Starym Testamencie,
Izraelici przed ucieczką do Egiptu. (Dz., 243–244)

Pòdobnëch òbrazów co zacytowóny wëżi nalézemë w ùtwórstwie Annë Łajming
wiele. Wzôjnô tolerancjô bezmała bùdzy zadzëwòwanié, wòlné òd jaczi bądz niechãcë
czë kriticzi. Òpiartô je na szacënkù i wzôjnym ùznanim, ò mòcë, chtërna mòże nawet dzëwòwac i spòtëkac sã z niedowiérzanim. Czej Trzebiatowsczich òdwiédzô
białka nowégò nadlesnégò, wastnô Anderschòwô, Niemka nié baro dowiérzô Pòlôchóm, z zadzëwòwanim pitô sã ò spòsób żëcô òbù rodzënów. Je zdzëwionô zgódnyma òbëczajama panëjącyma pòmidzë nima i nie starô sã nawet tegò ùkrëwac:
Jesteście Niemcami, a nie widzę na ścianie obrazu naszej pary cesarskiej? […]
– A jak długo mieszkacie z tymi Polakami razem?
– Ju blisko dwadzesca lôt.
– I nigdy nie było nieporozumień?
– Nigdë! – odrzekł Hering. – Le rôz... A boło to w ten dzéń, jak ta kométa sę
pokôzała...
– Kometa? – Anderschowa zmarszczyła brwi. – Pytam dlatego, bo przeważnie
rodziny mieszkające przez sień żyją w nieprzyjaźni, a tym bardziej że was dzielą różnice polityczne i wyznaniowe.
Hering się wyprostował i odrzekł poważnie:
– Człowiek człowiekowi muszi bëc bratém i żëc z nim po dobrocë, jeżlë pani dobrze słuchô, co mówi pastor. Môsz dobrégo sąsada, dubeltowo żëjesz!
(Dz., 118–119)

Prôwda pòtcëwégò Heringa pòjãtô i wërażonô w tak jednoznaczny spòsób òddôwô
zasadë żëcégò w prostëch, wiejsczich zdrëszënach, dlô jaczich nie pòdlégającym
wątplëwòscë aùtoritetã są religijné wôrtnotë.
Aùtorka miała starã ò zachòwanié realisticznégò céchù pòrtretowónëch pòstaców, a téż całégò sytuacyjnégò spòdlégò. Stąd proza ta nosy w se wiele znanków
dokùmentu, aùtobiograficznégò zôpisu, w chtërnym pamiãc przëwòłónëch pòstacjów
i zdarzeniów stôwô sã pòdstawòwim wëznacznikã wskrzesziwaniégò jawernotë.
Pamiãc pisarczi je przë tim wëzbëtô dążnoscë do cząstkòwi twórczoscë. Łajming
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z taką samą dbałoscą òpisëje psychòlogiczné pòrtretë Kaszëbów jak i Niemców.
Òstatny zôs òpis pòżegnaniô sã Heringów z przëmùszewsczim domôctwã òdpòwiôdô prawie lëteraturze Ernsta Tollera czë Gertrud Chodziesner-Kolmar, jaczi przed
II Swiatową Wòjną przeżiwelë swòje òddalenié z „priwatną òjczëzną” pòłożoną
w Szamòcënie czë Chòdzeżë.8

JÃZËKÒWÔ WIELËNA-JEDNOTA

W swiece òpòwiôdaniégò pòwiescë ta wielekùlturowòsc zôbòrskò-przëmùszewsczégò pògrańczégò òsoblëwie widzec je w sferze jãzëka. Nôwôżniészim jãzëkã
òpòwiôdaniégò je pòlsczi, ale za to kôrbiónczi prowadzoné są w kaszëbsczim jãzëkù,
tam-sam, wedle wskôzë pòjedinczich frazów przëwòłiwóny je niemiecczi jãzëk.
Zdrzącë na fakticzno jistniejącé jãzëkòwé stosënczi na terenach pògrańczégò pòlskòniemiecczégò na Pòmòrzim mùszi pòdczorchnąc, że Kaszëba – katolëk abò ewangelik mieszkający w XIX stolecym i na zôczątkù XX stolecégò gôdôł czile jãzëkama: mówił pôcérz pò pòlskù, w szkòle i żëcym pùblicznym ùżiwôł niemiecczégò
jãzëka, w òbéńdze kòl chëczë kaszëbsczégò, zôs w łączbach z sąsadama Niemcama
„Niederdeutsch” to je „Plattdeutsch”.9
W pòwiescë Łajming pòznôwómë nôbarżi rodzënã Trzebiatowsczich, ta zôs prawie leno pòsłëgiwô sã kaszëbsczim jãzëkã. Nie wiémë, jaczim jãzëkã gôdają Heringòwie doma, priwatno. Niemiecczi je gwësno jich jãzëk mòdlëtwë. Równak
w kôrbiónkach z sąsadama bëlno gôdają pò kaszëbskù. Tak samò starszé jak téż
młodszé pòkòlenié baro dobrze òpanowało znajomòsc kaszëbsczégò, chtëren stanowił całowny dzél żëcô w wiejsczi spòlëznie:
Gospodarz nie młóci w jeden cep; ojciec chrzestny ma zapewniony zachówek
u chrześniaka; katoliczka nie ślubuje z lutrem to tylko drobny rejestr niepisanych,
czasem dosadnych zasad obowiązujących w tej lokalnej społeczności. O wiele bardziej wyrazisty wewnątrz grupy niż na zewnątrz, wobec obcych. Może dlatego,
że tu nie tyle postawa decyduje, kodeks zachowań, co przede wszystkim język.10

Òsoblëwòta geògrafnégò pòłożeniô Przëmùszewa, òkòlégò Gòchów i Zôbòrów sprôwiała, że mòżna bëło na tich òbéńdach trafic na sytuacjã, w jaczi Niemcë
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.
10
E. Puzdrowski, Anna Łajming i Jej ojczyzna, [w:] Dom słowa Anny Łajming, s. 33.
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stanowilë nôrodną miészëznã. Na prôwda parłãczëła sã ze skùtkama pòdpòrządkòwaniô sã wiãkszoscë, chtërna jistniała jakno mieszkańcë czësto kaszëbsczi. Ta sytuacjô
jakbë wëmùszała charakter żëcô nôrodny miészëznë. Mòże prawie temù dlô przëstosowaniô sã do spòlëznowëch warënków Heringòwie tak dobrze òpanowelë ùmiejãtnosc dogôdaniô sã pò kaszëbskù. Jãzëkòwô wespòlëzna zmòcniwała wzôjną pòspólnotã. Pòmòrzé stało sã drëgą òjczëzną dlô Niemców, co prôwda w pòwiescë Łajming ta starna niemiecczi samòwiédzë nie je pòdjimónô. Fabùłã Dzieciństwa wëpełniwô codniowé żëcé dwùch rodzënów, chtërne mieszkałë razã w jednym dodomie,
dzelą sã téż swòjim òbrëmim kùlturowò-òbrzãdowim, równak intimną rëmią. Na
skùtk historicznëch zjinaczeniów w tim prawie placu i sztërkù czasowim wëpadło żëc
lëdzóm ò rozmajiti nôrodny przënôleżnoscë. W znaczenim nôrodny samòwiédzë
je to przënôleżnosc ju niepełnô, bò jeżlë ji wëznacznikã bãdze żëwòtnosc rodnégò
jãzëka, to w dokazu gò nie nalézemë. Za to nôwiãkszé łączbë rodzënë Heringów
z czëstą nôrodnoscą nômòcni je widzec na religijnym òbrëmim. Wëdôwô sã, że je
to jediné òbrëmié parłãczącé jich z kùlturą i tradicją starszich.
Anna Łajming w twòrzenim swiata Dzieciństwa miała starã ò psychòlogiczną
dogłãbnosc, ò prôwdã i realëznã dôwnégò, ùstãpùjącégò swiata. Relacje panëjącé
pòmidzë dwùma rodzënama, ny Kaszëbi i Niemcë pòd wspólnym dakã pòchôdają ze
swiata biografii pisarczi, ale mòc lëteraturë pòwòdëje, że zaczinają jistniec w òbrëmienim wëżijednostkòwim i miticznym. Bëc mòże nie je to ùjãcé zblëżającé sã do òbiektiwizacji swiata przedstawionégò, ale tëc nie stanowi czinnika fałszëjącégò kaszëbską
rzeczëwistosc.11 W ùtwórstwie Łajming są òpisywóné wôrtnotë wëżijednostkòwé,
wëżinôrodné i wëżireligijné lëdzczich zachòwaniów, chtërne dążą do przéńdzeniégò
zwëczajny pòstacjë, przjinacziwają sã w mòdelowé pòstawë, czasã heroiczné. Nie
òznôczô to równak, że nen całi swiat je projekcją jaczégòs idealnégò wëmiaru. Nawetka mit òbjãti je biôtką dobrégò i lëchégò, miłotë i niezgarë, tolerancji i ksenofòbii.
Òmówiony tu problem kùlturowi pòspólnotë w proze Łajming je mitã z przewagą elementów pòzytiwnëch. Jeżlë jednak wząc pòd ùwôgã całosc ji lëteracczégò ùróbkù
òbjim problemów bãdze wiele szerszi i bënômni nié tak arkadijskò przedstôwióny
jak w przëpôdkù zéńdzeniégò òbù rodzënów w Przëmùszewie. Cykle òpòwiôdaniégò
ò sytuacji pògrańczégò céchùją z wiele barżi spëzglóną nôrodną i kùlturową złożonoscą swiat pòspólnégò żëcô czile nôrodnosców.

11
Ò artisticzny òsoblëwòce ùtwórstwa A. Łajming òbôcz: Z. Zielonka, Świat przedstawiony w pisarstwie Anny Łajming, [w:] Dom słowa Anny Łajming, s. 75–81.

WIARA W ŻËCYM
I PRZIGÒDACH REMÙSA
Wanda Lew-Czedrowskô

O nic nie błagaj, bo próżne marzenia,
By człowiek uszedł swego przeznaczenia.

Sofokles, Antygona

czëtanié Żëcô i przigód Remùsa Aleksandra Majkòwsczégò nie dozwôlô
CKònahùtczé
scwierdzenié, że pòwiesc ta przemikłô je głãbòką wiarą w Bòga.
przeczëtanié z nastawienim na szukanié Mòcë Sprawczi, Dejë, na szukanie
wiarë, ùsprawiedlëwiô tezã, że kawlã lëdzy w ti epòpeji rządzy Bóg i wiara w Niegò.
Kòżdi rozdzél, czasã kòżdô kôrtka czë strona brzadëją w scwierdzenia przëwòłiwającé Bòga, wskôzëjącé na to, że bez Niegò nick w żëcym bòhaterów sã nie ùłożi, a z Nim wszëtkò sã pò jegò mëslë rozwiąże.
W pòwiescë je bòkadosc dobrëch i złëch dëchów, chtërne biôtkùją sã ze sobą
ò wpłiw na człowieka. Le nad wszëtczim i wszëtczima je namienienié.
Swòją òpòwiesc ò żëcym zaczinô narrator apòstrofą: „W jimiã Òjca i Sëna,
i Dëcha Swiãtégò bierzã to pióro do rãczi niezgrabny.(…) Chòba dëch tegò, co
z progù drëdżégò swiata wësłôł mie midzë lëdzy, ùprosy mie łaskã ù Bòga, żebë to,
co cë chcã òstawic na pismie, miało swój szëk òd pòczątkù do kùńca. (…) Jaką cë
Pón Bóg mô drogã namienioną, bôczë, że dëch mój pò smiercë jak céniô za tobą
chadac bãdze a w ti chwili, czej czëtôsz, patrzôł bãdze przez plecë twòje na to
pismò.(…) Tës mie sã wërzasł przed lati, a nie dzywno mie, bò ùrodą mie Pón Bóg
przëòblókł żadną – wié òn gwësno dlôczegò (…) Tec Pón Jezës téż i Jegò Apòstołowie biédno i bòso chòdzëlë pò zemi a roznosëlë nôùkã lëdzóm i zbawienié wieczné.
W tak krótczim wstãpie pòjôwiô sã wierzącô w Bòga dësza Remùsa. Pòjôwiô sã
tu przewòdny mòtiw całi brawãdë, że dlô kòżdégò Pón Bóg mô drogã namienioną.
A narrator òdaùtorsczi piszącë ò Remùsu, jakno bòhaterze i aùtorze wspòminków,
pisze, że dzywnô to bëła dësza, chtërna na zemi chòdzëła nieznónô, jak przëchòdnô
westrzód cëzëch. A gwësno miała co do pòwiedzeniô, czej Pón Bóg jã na swiat zesłôł.
Wszëtkò w Żëcym i przigòdach Remùsa je z namienieniô.
Môłi Remùs jednym razã zjawił sã na Lëpińsczich Pùstkach u Zôbłocczich. Skąd
òn sã wzął?... Nicht tegò nie wiedzôł. Nicht nie znôł jegò matczi, ani òjca, ani przëjacelstwa, ani chatë, w chtërny sã ùrodzył, ani wsë, co gò wëchòwała. Tak zwëczajno,
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zjawił sã i òstôł. Czas – dłudżi czas, môl – òsoblëwi, zaczarzony môl i lëdze – apartny lëdze, sztôłtowelë dëszã tegò żadnégò człowieka, co miôł dëszã swòjégò czasu,
dëszã tegò prawie môla, i dëszã skażoną wszëtczima lëdzama, chtërny przewijelë sã
w wieczórnëch òpòwiescach Michała, Marcyjannë, ksãdza jegòmòsca Pawła, Straszka – Józwë i tëch, chtërny sã na Pùstkach pòjawilë.
Żle chòdzy ò sztôłtowanié swòjégò kawla, to człowiek w Żëcym i przigòdach
Remùsa mô mało do pòwiedzeniô, bò wszëtkò je z namienieniô. A jak mdze to namienienié realizowôł, zanôlégô òd miazdrë jegò dëszë. Remùs miôł ùrodã żadną
a dëszã dzywną. Żadnô ùroda Remùsa, jegò żôrotnosc, sromòta przed lëdzama, jich
psotë nie ùstrzegłë gò przed namienienim, chtërno stôwiało przed nim drãdżé zadania. Kaczka z òbòrë i kòbiéta z òrzłowégò gniôzda nabëłë na niegò prawò i próżno
òn przed tim namienienim ùcékôł, bò to doch bëła mòc Bòskô.
Dobrota Remùsa bëła tak wiôlgô, że nie gòrził sã na lëdzy, co mù robilë przékã
jegò ùdbë. Żlë chto wzął towôr nie zapłacywszë gò, wierził, że Bóg mù krziwdã wrócy, a złé słowa i ùczinczi lëdzy nadgrôdzôł prosbą do Bòga, bë jich błogòsławił za
żëcô, a pò smiercë dôł niebò wieczné.
Całé żëcé Remùsa i òn sóm bëłë czësté i niedowinné, a cãżôr grzéchów zanôszôł
Remùs do kòscoła, do spòwiedzë, bò sëmienié czasã sã òdzéwało, abò kôzelë mù sã
spòwiadac.
– Remùs! Złé mô przëstãp do cebie, bò dësza twòja jãczi pòd grzéchã smiertelnym. Biôj do spòwiedzë i wëlékùj dëszã, tej ò lékòwaniu cała jesz bãdze czas pògadac.
Òdszedł Michôł, a we mie sã sëmienié òdezwało:
– Czileż razy, të grzésznikù, nie bluznił jes w nen dzéń zdôwaniô w przëbëtkù
Pana Bòga!
Na drëdżi dzéń mie gbùr pùscył do Lëpna, żebëm sã z grzéchów òczëszcził.
Czej òfiara sã skùńczëła, tej jem klãkł przë spòwiednicë.
Mòc Bòskô! Dësza mòja sã ùspòkòjiła jak ptôch w klôtce. Sedzała smùtnô, ale
cëchô. A jô szedł dodóm znóną lëpińską drogą, bòm mòcną wòlą zamknął dwiérze,
za chtërnyma na złotëch bótach chòdzëło mòje szczescé. Wiedzôł jem terô: Droga
człowieka prowadzy wedle wiele dwiérzi, jaż przińdze do taczich, gdze dëch mù pòwié:
Ùchwacë lecyrz i weńdz! Ale nieszczescé jegò, czej nié swòjã klamkã ùchwacy. Zazdrzi, ale dwiérze przed nim zatrzasną, a za tim, co widzôł, tesknic bãdze do smiercë.
Ale swòjich dwiérzi nigdë nie naléze.
Bò namienienié bëło jinszé.
Remùs béł za knôpiczich lat jakno pasturk i parobk, pózni jakno wãdrowny
jôrmarkòwi i òdpùstowi hańdlôrz nôbòżnyma ksążkama, szkaplérzama, gùzama i jinszim gwôłã, bezgrańcowò ùfający Bògù, bò wszëtkò òd Bòga pòchòdô: i ùroda,
i sprawiedlëwòta, i przińdnota; Pón Bóg mù òd urodzeniô dôł taką skazã jãzëka;
Pón Bóg mù krziwdë wrócy; Pón Bóg przësle kùpiającëch; 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 Marycjannë. W chëczë béł môl, gdze samé le òkò Bòsczé tam wezdrzi.
Bicé òd pana òdmiérzôł Remùs długòscą „Òjcze Nasz”, „Zdrowas Marija” i dzélã
„Wierzã w Bòga”.
W òczach kôrzącégò pana widzôł Remùs òczë ùkôzczi Trud, bo widzôł òn to, co
jinszi nie widzelë. Remùs widzôł całą historiã Stôrégò Zôkònu ù se na Pùstkach.
Jakże mùsza bëc cekawô nôùka do I Kòmónii, czej na całé żëcé zapamiãtôł Remùs
wszëtkò, co stojało napisóné w jegò pierszi ksążce z òbrôzkama. Wedle ti nôwôżniészi
ksążczi Remùs interpretowôł całi swiat jaczi znôł i wszëtkò mù wedle ti ksążczi pasowało. Òna téż dôwa leżnosc Remùsowi do kôrbiónczi z Bògã: Niech mie Pón Bóg
wëbôczi, że mie żëwi górz brôł na Jadóma (…) Pò cëż òn zgrizł jabkò, chtërno jemù
Jewa pòdała? (…) Mòc Bòskô! Dzysô jô sã nie dzëwùjã, Jadamòwi, bò jem sã doznôł,
że białka, bëlë chcała, z chłopã wszëtczégò dokôże.
Ta nôwôżniészô ksãga dała Remùsowi leżnosc do biôtczi z Gòliatã, dobëcô nad
nim i zdrzenié na Pùstkòwié jakno na Zemiã Òbiecóną, bò:
– rzéka w lese to Jordan, a jezoro to Genezaret, gdze swiãti Pioter béł rëbôkã;
– môl pòd kòrunowóną jarzãbiną to Betel, gdze Patriarcha Jakùb ùzdrzôł drabinã wësoką jaż do nieba;
– stëdniô przë trzech chòjnach: tam bracô Józwa przedelë do Egiptu;
– piekarnik w sadze, to piec, w chtëren kôzôł wrzëcëc na spôlenié trzech
chłopôków król Nabùchòdonozor;
– wilczi wądół do jezora, gdze (…) wilk jagniã skrôdł, to kùla lwów, w chtërnã
Daniela proroka wrzucëlë pògóni;
– pón – to Abraham, a jegò żona, to Zara. Czej (…) pón bãdze miôł lat òsmëdzesąt, tej mù broda ùrosce jaż do pasa, a czej nasza pani bãdze miała òsmëdzesąt lat,
(…) òna sëna dostónie;
– tatk Martë, to je prorok Jermiôsz, bò òn wieczorama piesnie spiéwô;
– Marta, je Rebeką, bò z wãbòruszkã przë stëdni stoji;
– Môrcën, to je Absalón, bò mô szadą głowã, jesz na chójeczce ùtknie;
– Marcjanna to je Pùtifarzënô, bò Pùtifar téż béł kùcharzã;
– Jemùs je pasturkã Dawidã i òn zrobi pùszczówkã, jak òn, i zabije Gòliata!

Michałowi ta interpretacjô sã nie widza i kôzôł Remùsowi z tegò wëszczérzaniô
sã wëspòwiadac. A kara na Remùsa przëszła chùtkò, bò Pùtifarzënie nie ùdôł sã
chléb i za to dostôł trãpkã. Wiara w Bòga, w Jegò wszechmòc, wiara w mòc mòdlëtwë
i religijny piesni w Żëcym i przigòdach Remùsa są baro mòcné.
Złé kùszącé Remùsa, bë sã pòwiésył, mùszi ùstąpic przed mòdlëtwą i nôbòżną
piesnią. Remùs czëje przë swòjim łóżkù dzywné, diôbelné kùszenié:
Wez ten pas i zrobi z niegò sydło. Kùńcã ùrzeszë gò za nen gózdz, com cë gò pòkôzôł.
Załóż sydło ò twòjã szëjã i spùscë sã na sedzączkã nad łóżkã twòjim. Ùsniesz i bãdze
pò wszëtczim ùtrôpieniu. Bò i tak jes nidoczegò i ju nigdë nic z cebie nie bãdze!
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Terô mie òd razu widno sã zrobiło: – Tec to sóm szatan z piekła mie kùsył!
Skrë gòrącé mie przeszłë òd piãt do głowë, jak jesz nigdë w żëcu nié. Włosë mie
dãbã stanãłë na głowie. Przeżegnôł jem sã chiże krziżã swiãtim, wëskòkł jem z łóżka i krziknął:
– Karuj sã, dëchù przeklãti, w jimiã Òjca i Sëna, i Dëcha Swiãtégò!
Kònie przë kùmach strzëgłë ùszama, a czej jô sã jim przëzdrzôł dobrze, mòklëznã
ùzdrzôł jem na nich. Pewnie i niemé bëdlãta pòczëłë nieprzëjôcela i zmòkłë òd ùrzasu.
A jô terô sôdł przéką łóżka i zaczął jem spiewac cëchim głosã:
– Chto sã w òpiekã podda Panu swemù,
A òsobliwie szczerze ùfa jemù,
Smiele rzec może: Mam obrońcę Boga,
Nie przińdze na mie żadna straszna trwoga...

Jak jem tak czile dalszich wierszi òdspiéwôł, dësza we mie sã ùspòkòjiła i wzãła
mie drzémiączka.
Jesz czile razy nôbòżné piesnie retowac mdą Remùsa i jegò drëcha Trąbã:
w młënie, przë rëchajacym sã stogù sana, w piekle, czej Trąba widzôł samégò lëcëpra,
abò òb czas pielgrzimczi do Wejrowa. Wëbawienié widzôł Trąba w swòji kanónie,
chtërny przëpisywôł mòc jerichóńsczich trąb.
Remùs niczégò sã nie lãkôł, przed niczim ni miôł strachù, leno Bòga sã bòjôł
òbrazëc i robił wszëtkò, bë do te nigdë nie doszło. Biôtkòwôł sã z nôwiãkszim
procëmnikã swòjim i Bòga – Czernikã, wëszczergą, miéwcą wëszczérzonëch i biôłëch
zãbów, Smãtkã z Łësy Górë pòd Gòstomiã, pisôrzã sądowim, adwòkatã, malôrzã,
zjawą na Łebsczich Błotach, Gòlijatã z dzecnëch lat.
Wiara Remùsa to ùczinczi, to dzejanié. Òn chòdzy do kòscoła, do spòwiedzë,
znaje i kòmentëje Swiãté Pismiona, mòdli sã, chòwie ùmarłëch – Stôrą Julkã, pana
Józwa i drëcha Trąbã. Mòdli sã za ùmarłëch ksążãtów kaszëbsczich w katédrze w Òliwie, dôwô za nich na msze. Znaje Remùs prawie na pamiãc Swiãté Pismiona i ksążkã
ò sw. Genowefie. Je tak dobrim człowiekã, że kòchają go wszëtcë: Marta i Klementina, ùwôżô gò Król Jezora – Mùcha Zôbòrsczi, pón Jôzef, ks. Paweł i pón na Sôrbskù.
Nawetka Czernik wié, że Remùs nie je letczim procëmnikã i bële czim gò sã nie złómie.
Króm Czernika, nikòmù nie robi na psotë, nie przecywiô sã. Przeklął le jednégò
człowieka, co przedôł swòjã tatczëznã cëzym przëwãdróm, chtërnémù tak zaspiéwôł
na pieczelnym lëtkùpie:
„Smãtk cã spãtôł, spãtôł Złi!
Miôł jes zemiã, ni môsz ji.
Miôł jes hònor, miôł jes czesc,
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Hańbã bãdzesz jesc,
bòs të wòlôł złota trzos.
Takô klątwa na twój włos.
Za dwiérzama stoji kat!
Dëszãc pòrwie Czôrta brat!
Zemia wëplënie twój scyrz,
nim na grobie stanie krziż.
Złota wëschnie mãtny zdrój,
strëchã bãdze pòtómk twój.
Kark mdze w cëzé jarzmò dżąc
i mdze twòje jimiã klnąc.
Żëcé twòjich bëlnëch cór
bãdze jak czej letczi wiór.
A jich cnotã, nicpòtë,
zjedzą psë, zjedzą psë!
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Taczégò nie znôł sebie nawetka sóm Remùs. Le za tim przeklãcym szłë za
Remùsã złé żëczbë Czernika, co gò dopôdałë w rozmajitëch môlach i sztótach.
Czôrny Duch biôtkòwôł sã z Ricerzã Słuńca, chtërnégò dobéł, le złégò dobiwcã
pòkònôł Mòcôrz – Bóg. Wiara w Bòga i jesz jinszô wiara, chtërny jesz w nym sztóce nie rozmiôł pòzwac Remùs, òne bëłë jegò mòcą nié z ti zemi.
W Żecym i przigòdach Remùsa ni ma celebracji swiąt, ùroczëstëch Mszi Swiãtëch.
Je za to nôwôżniészô dlô Kaszëbów pielgrzimka, pielgrzimka do Swiãtégò Wejrowa, na Kaszëbską Kalwarjã, chtërną kòżdi Kaszëba chòc rôz w żëcym òbéńc mùszi,
bò jak nié, to pò smiercë mdze tam wanożił.
Trąba wiedzôł, że nôlepszô schòwa dlô niegò i Remùsa je w wiôldżim tłokù,
dlôte pòwzął ùdbã wanożeniô z kómpaniją: Jidą krziżowé dnie. Tej z całëch Kaszub
zbiérają sã lëdze naszi w Kòscérznie na kómpaniã do Wejrowa.
Pò ji òdbëcym, Remùs próbùje jã òpisac, le nie wié jak to zrobic, bò mùszôłbë
ùmiec wëmalowac w òbrazu te wësoczé Bòżé mãczi, co rozkrziżowałë remiona litoscëwie na grańcach i rozestajnëch drogach, a wkrąg nich gromôdczi klãczącëch
lëdzy i swiãtą mgłã pôcerzi! I te biôłé figùrë, pòkrëté wiónkama z bestrëch malbrónków i zelonégò bòrowiczô! Mùszôłbëm bëc na òrganach méstrã nad méstrama,
czejbëm chcôł wëgrac tã cãgłą nótã Bòsczi chwałë, chtërna brzëmieje z wòjskã tegò
lëdu we dnie do mòdrégò nieba a kòlëbie gò na słomiany leżi w nocë – i ten marsz
kalwarëjsczi, jaczim brzëmieje wiôldżi Mirochòwsczi Las! Ale ani krôsë, ani mùzëczi
bë nie stało, czejbëm chcôł dac wëòbrażenié tegò, czegòm doznôł na Kalwarëjsczich
Górach z jich kaplëcama, chtërnëch strzegą jak starże wësoczé jak wieże bùczi òd
dłudżich set lat.
Miłota rodny zemi, wiara w Bòga i niskô òcena samégò se nie dozwôlają Remùsowi na wëpòwiedzenié wszëtczégò wseczëcô i wiôldżi redoscë z bëcô tu i terô.
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Kò Remùs widzôł jesz to, co jinszi w kómpanii nie widzelë, bò za lëdã płënãła
chmùra, ale w ti chmùrze rozeznôł jem ricerzi na wësoczich kòniach z piórama na
szołmach i z lasã kòpij nad nima: tëch samëch znac, chtërnëch òczë proroczczi Julczi widzałë wëchòdzącëch z gardła Garecznicë. A za nima, jak dalek mòje òkò dozdrzało, bieżałë bladé sztôłtë ksążãt w królewsczich ruchnach, biskùpów, mnichów
i ricerzi w pòrozbitëch zbrojach, a kùreszce szaré lëdztwò. Jedny szlë statecznie jak
òbrazë swiãtëch, a jiny rãce załómiwelë i pòdnôszëlë do nieba, jakbë jich ùtrapił jaczi wiôldżi smùtk. A tak wiele 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 całi lud kaszëbsczi, ten dôwny
i ten dzysészi jidze z nama na Kalwariã!
Skrë mie przeszłë i straszno mie sã zrobiło strzód tegò wiôldżégò grającégò lasu i tegò wòjska dëchów jak rëbôkòwi, chtëren sã naléze sóm jeden miedzë dzëczima dunama mòrsczima dalek òd lëdzy i strądu. Przeżegnôł jem sã i òdwrócył òczë
w przódk na krziż niesony terô wësok przez negò chłopôka spòd figùrë przë Wigòdze,
chtëren gò wzął z rãkù ùmãczonégò starka. Strach mie òminął, czej jem ùczuł słowa piesni:
Trębacze trąbią i w kotłi biją
Pójdzceż czem prędzej, chwalce Mariją,
Bo przez tę Pannę mamy zbawienie
Tylko oczyszczmy nasze sumienie...

Mirochòwsczi Lese! Przewãdrowôł jem cebie w latach mòjégò wanożeniô czile
i czile razy. Pił jem z twòjich zdrojów, spôł nocama przë stolemòwëch grobach, czuł
jem szczekanié psa na zómkòwiskù w pôłni nocë. Twòje jelenie i sarnë patrzëłë na
mie bez strachù, bò miałë mie pewno za jaczégò dëcha lasu, swòjégò przëjôcela. Ale
nigdë przenigdë nie zabôczã mòji pierszi pielgrzimczi na twòjich drogach przë graniu marsza kalwarëjsczégò.
Czë dzysô chto przeżiwô tak pielgrzimczi jak nen prosti na òkò Remùs? Na
taczé przeżëca dozwôlô Ricerzowi Słuńca – Witosławòwi miłota Kaszëb i wiara
w Bòga.
Skądka Remùs miôł taką wiarã? Przekôzelë mù jã Michôł, Marcyjanna i mądri
ksądz na nôùce, a pózni pón Józef i ks. Paweł.
Marcyjanna ùczëła môłégò Remùsa pôcerza, môwiła z nim kòrunkã i lëtanie,
òpòwiôda mù rozmajité bôjczi i tã jednã, òsoblëwą bôjkã ò Strôszkù.
Michôł ùcził Remùsa dobri robòtë, czasã wadzył i òpòwiôdôł ò królewiónce, zapadłim zómkù, dëchach, strôszkach, swiãtëch patronach i rozmajitëch zwëkach na
Pùstkòwiu, razã spiéwelë nôbòżné piesnie, w Adwence trąbilë na kòzłowim rogù na
zbłądzonégò, abò spiéwelë piesnie z „dużi ksãdżi”. Na Pùstkòwiu widzôł Remùs
Gwiżdżów, co na strach dzecóm w Wilëją Bòżégò Narodzeniô nosëlë larwë.
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Czas na Pùstkòwiu òdmiérzałë swiãta i swiãti zapisóny w kòscelnym kalãdôrzu.
Na Matkã Bòską Gromiczną wszëtcë, króm Marcyjannë i Remùsa, szlë do kòscoła,
pò Gòdach Remùs szukôł sliwk na drzewie, czasã cos sã wëdarzëło za Bòga Òjca.
Òd Jaster Remùs z Martą zaczãlë chòdzëc na nôùkã, a jak mùszôł sedzec jakno Daniel w kùli lwów, to dopiérze pò sw. Michale szedł znôw na nôùkã. Rôz przed Gòdama ùretelë òd mòkri wòdë Żëda Gabã i chòc minął Pòpiélc i przednówk, żóden
gdówc nie przëszedł do Marcyjannë. Òb Swiãta jaż do Trzech Króli czëtôł Remùs
z Martą ò Genowefie, na Matkã Bòską Gromiczną z Michałã zaczął òrac, na
Strëmianną słunuszkò swiécëło jak latã, chòc w Bònifacégò kąsk chwëcëłë mrozë.
Minął pòst i nadeszłë Jastrë. Minãłë Jastrë a kanãłë Zeloné Swiątczi. W pierszą
niedzelã pò Swiątkach to bëło, jak to (mie) Remùsa chwëcëło, òstawił Marcyjannã
doma, a sóm szedł na zómkòwiskò i dôł swój złoti miecz królewiónce. W Wilëją
Swiãtégò Jana Marta strojiła scanë klónowima lëstama, a Michôł lékarził Remùsa
drãdżima lékama, bë na sw. Annã mógł wstac z łóżka, a na Matkã Bòską Séwną
ju chòdzył za płëgã. W sw. Môrcëna zëma naszła, wnet kanął Adwańt i Michôł
gôdôł ò wòjnie, bò na sw. Michała słuńce wschòdzëło w wiôldżim ògniu. Jesz jinszé
mądré gôdczi w adwentowi czas pòwiôdôł Michôł. Jak minãłë Gòdë, nadszedł dzéń
Nawróceniô Swiãtégò Pawła, tej pani òbchôda spiżarniã a pón spikrze i stodołã.
Chòc minãłë Trzë Króle, knôp – pasturk bòjôł sã jesz wiedno Gwiôzdków. W Gromiczną béł kòmùdny dzéń i pò kòscele Remùs szedł wanożëc pò pòlach, a jak wrócył dodóm w Straszkòwi jizbie pôlił sã wid i sã dowiedzôł, że Chdze wid zapôlą,
ùcékô Straszk, a na pùstkòwiu smierc klepie kòsã. Czej ùmarł pón Józef, bëła Pùstô
Noc, a pò ni pògrzéb i zéńdzenié Remùsa na zómkòwi górze z òsobą nié z tegò swiata. Pò Filëpie, czej bùlwë bëłë zasadzoné, Remùs szedł z Pùstkòwiô w swiat.
Dali żëcé Remùsa òdmiérzałë te same swiãta, a òn z wiôlgą wiarą w Bòga i miłotą do Królewiónczi szedł kù swòjémù namienieniu.
Le mùszimë rzec, że w Żëcym i przigòdach Remùsa je jesz jiny ôrt wiarë,
ò chtërny nie wiedzôł i chtërny nie znôł Remùs. Tã wiarã miôł Król Jezora – Mùcha
Zôbòrsczi i kôrbił, móm wiarã, że më przetrzimómë, jak to naju mądrô gôdka mówi, że naszi biédë mdze dłëżi, niże jich państwa.
Pòdobno czëje Trąba, òn wié, że nié tak rëchło zaspiéwają nóm Kaszëbóm na
pùsti nocë. Nôdzeja w Bògù. (…)
To je wiara – gwësnota w swòjã biôtkã ò dejã, wiara w swòje dzejanié, wiara w se.
Próbòwa to pòwiedzec Remùsowi Stôrô Julka, czej òddôwa slédné tchnienié na Łisce pòd Gòstomiã, bò prawie tam Remùsowi zafelało ti òsoblëwi wiarë, wiarë w se.
Remùs ùznôł to za swój straszny ùpôdk, le ùwierził w młodëch i napisôł dlô nich
ksążkã, napisôł swòje żëcé, żebë skra Òrmùzdowô sã na tëch kartach przechòwała,
jak w zasëpónym ògniskù, dlô cebie i tëch, chtërny taczé skrë chòwią w dëszë.
Gwësno Remùs zabéł, że jeden rôz ti wiarë mù nie zafelało, òna nawetka da mù
taką mòc, że gôdka jegò sta sã wëraznô i zrozmiałô dlô wszëtczich. Béł to jegò
spiéw na lëtkùpie w Zwadze:
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Czôrny dëchù! Próżny strach!
Grozysz wòjskã w smólnëch skrach.
Wëprowadzą Bòsczé starże
Słuńce w wieczné kòłoważe.
A ten stolem z dwòje rzék,
co przëgniotłi w grobie légł,
jesz mù jutrzniô różowô
zmôrtwëchwstóné żëcé dô,
bë pòwstawszë z mòdżił grzãpë
wòjskò twòje rozbił w rzãpë.
Tej rozprisnie w smólnëch skrach
żadny wòjewòda Strach.
Próżny Czôrta górz i szor.
Pòżdôj! Jesz zapieje kùr!

Kùńcowé dobëcé nôleżi do … Bòga, chtëren na Czernika zesłôł piorëna z jasnégò
nieba, a mòże téż do … Remùsa, chtëren dożdôł pòsobnika w sënie Klementinë.
Dzywné są drodżi i sądë Bòsczé!
A pòsobnicë Remùsa żëją, pani z Zôbór pòstawiła krziż na jegò grobie i razã
z sënã dbadzą ò grób i przëchòdzą sã mòdlëc na nim.
A më …?

RELIGIJNÔ SŁOWIZNA W CZĄDNIKÙ
ZWÓNK KASZËBSCZI
Dariusz Majkòwsczi

KRÓTKÔ HISTORIÔ

ks. Anastazy Nadolny w ksążce Më trzimómë z Bògã – Księga JubiJnymleakwuszonaPelpisôł
wa 100 lat Klubu Studentów Kaszubów w Wyższym Seminarium Duchowplinie 1908–2008 (Pelplin 2008), „nôwiãkszą editorską i propagandową

pòdjimizną w historii klubù bëło wëdanié swòjégò cządnika Zwónk Kaszëbsczi.
Pierszi jegò numer wëszedł w 1986 rokù, a ùdbòdôwôcą i przédnym redaktorã
béł Zenon Pipka. W dzélu kòsztë wëdaniô wzął na se rektor ks. Jerzi Bùxakòwsczi.
Na zôczątkù pismiono, w całoscë czôrno-biôłé, miało 8 strón, w wiãkszoscë bëło pò
pòlskù, a pò kaszëbskù ùkazywałë sã leno przedrëkòwóné wiérztë, kòlãdë i krótczé
zdania. Pismiono na zôczątkù bëło przëstãpné tak pò prôwdze leno westrzód klerików i jich drëchów (w 1988 rokù nakłôd doszedł do 120 ekzemplarów). W 90-tëch
latach nen pierszi Zwónk ju nie wëchôdôł1.
W swòjim artiklu chcã zajimnąc sã drëdżim cządã jistnieniô Zwónka Kaszëbsczégò, to je czasã òd 30 stëcznika 2004. Òdnowiony wnenczas cządnik miôł ju
40 starnów i co wôżné w całoscë – z jednym wëjimkã (kôrbiónką z ks. biskùpã Janã
Bernatã Szlagą w drëdżim numrze) – wëchòdzył pò kaszëbskù. Dlô jegò ùtwórców
bëło to spòdleczné założenié i trzimelë sã tegò wiérno tak òni, jak i pózni jich pòsobnicë. Dokôzã je chòcle to, że pò wëdrëkòwanim wëdowiédzë z bpa Szlagą pò pòlskù
czëlë sã òbrzeszony do ùsprawiedlëwieniô tegò Czëtińcóm2.
Zwónk béł wëdôwóny w pelplińsczim Bernardinum, a bënë dało sã nalezc artikle przédno sparłãczoné z religijnym żëcym, chòc òsoblëwie w czasu, czej béł jem
przédnym redaktorã (2004–2006), dosc wiele téż ò kaszëbsczi historii, tradicji i dzysdniowi stojiznie kaszëbiznë. Równak, jak czëtómë we wstãpie do pierszégò numra:
Më trzimómë z Bògã… s. 40.
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.
1
2
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„pierszim dzélã chcelë jesmë stwòrzëc pismiono katolëcczé, jaczé mô pòkazëwac
piãkno i głãbiã naji wiarë”3. Nick tej dzywnégò, że w Zwónkù nalézemë nadzwëkòwą
bòkadnosc słów sparłãczonëch z religią, teòlogią, żëcym Kòscoła i mòdlëtwama.

Ò KASZËBIZNIE ZWÓNKA ÒGLOWÒ

Zdrzącë na pierszé numrë pismiona Klubù Sztudérów Kaszëbów, widzec je wiele felów w kaszëbsczim pisënkù. Słabòscą tegò cządnika bëło to, że na zôczątkù tak pò
prôwdze wszëtczé tekstë òstałë skaszëbioné przeze mie. W pierszim numrze wëjimkã
béł leno tekst Tómka Sëldatka „Jakô kaszëbizna”, chtëren do redakcji doszedł ju pò
kaszëbskù, a pisënk òstôł przeprawiony przez Bòżenã Ùgòwską. W tim placu mùszã
dodac, że tak pò prôwdze ji kòrektã przeszłë wnetka wszëtczé tekstë, chtërne ùkazywałë sã w pierszich Zwónkach, ale to przeprôwianié artiklów miało plac w klericczich
jizbach, w przerwach midzë wëkładama z kaszëbsczégò jãzëka, jaczé wnenczas
B. Ùgòwskô prowadzëła w Wëższim Dëchòwnym Seminarium w Pelplënie. Nie bëło
tej czasu na bëlné sprawdzenié tekstów.
Jô w tim czasu dopiérze zaczinôł jem ùczbã kaszëbsczégò pisënkù i je to widzec
na kòżdi stronie Zwónka. Dzysdnia òb czas lekturë cządnika bòli òsoblëwie wielëna
felów w nazéwôczu znankòwników pòjedinczi lëczbë chłopsczégò i dzecnégò ôrtu.
Mòże doprzińc do swiądë, że przed kòżdim wstawienim kùnôszka „i” abò „é” cygnął jem kawle, co wstawic.
Nôwiãkszim aùtoritetã, żlë jidze ò kaszëbiznã w Zwónkù, bëła ksążka Historia,
geògrafia, jãzëk i pismienizna Kaszëbów napisónô przez Józefa Bòrzëszkòwsczégò,
Jana Mòrdawsczégò i Jerzégò Trédra4. Je wiedzec równak, że wiãkszoscë brëkòwnëch
słów nie ùdôwało sã w ni nalezc. Pisënkù ùcził jem sã ze Wskôzów kaszëbsczégò
pisënkù Eùgeniusza Gòłąbka5 (gwës, czëtającë Zwónk i zdrzącë na rozmajité fele
wasta Gòłąbk nie je z tegò dzys bùszny).
Pózni stojizna sã kąsk zmieniła, bo dzél tekstów tłómaczëła ju Bòżena Ùgòwskô
i Słôwk Fòrmella. Wiãcy artiklów dochôdało téż do redakcji napisónëch zarô pò
kaszëbskù – pòjôwielë sã taczi aùtorzë, jak Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Grzegórz
Schramke, Hana Makùrôt czë Stanisłôw Geppert. Miało to cësk na pòprawã kaszëbiznë w cządnikù.

RELIGIJNÔ SŁOWIZNA

W niżódnym donëchczasnym kaszëbsczim cządnikù nie bëło jesz tak wiele słów
sparłãczonëch z religią, jak prawie w Zwónkù kaszëbsczim. Nigdze téż nie bëło
3
4
5

Zwónk… 1/2004 s. 1.
Gduńsk 1999.
Gduńsk 1997.
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słowarza ani jinégò zdrzódła, gdze dałobë sã nalezc wszëtczé brëkòwné słowa. Dlôte
ùsôdzającë kaszëbsczé słowa béł mùsz zazéraniô do rozmajitëch ksążków.

1. Wszelejaczé cytatë z Nowégò Testamentu òstałë przepisóné z tłómaczeniô Swiãtëch
Pismionów Eùgeniusza Gòłąbka6. Z zestôwkù skrótów na zôczątkù tegò wëdaniô
pòchôdają téż pòzwë i skrócënczi biblijnëch knégów tak Stôrégò, jak i Nowégò Testamentu (np. Knéga Pòczątków – Pò). Je wiedzec, że zgódno z refòrmą pisënkù
z 1996 rokù, òstałë wstawioné w pasownëch môlach lëtrë: „ò”, „ù”, „ã” i zmieniony pisënk taczich słów: jak „czej” (E. G. „cziej”) czë „czedë” (E. G. „cziedë”).
2. Wszëtczé cytatë z Knédżi Psalmów téż pòchòdzą z dokazu Eùgeniusza Gòłąbka – Knéga Psalmów. Na pòdstawie Biblii Tysiąclecia skaszëbił Eùgeniusz
Gòłąbk. Gdùńsk 1999.
3. Baro wôżnym zdrzódłã religijny słowiznë béł mòdlëtewnik Më trzimómë z Bògã.
Kòscelné mòdlëtwë i spiéwë7. Ta ksążka miała w pierszim 10-lecym XXI wiekù
stolemny znaczënk w żëcym Klubù Sztudérów Kaszëbów „Jutrzniô”, bò stądka
młodi klericë ùczëlë sã tak pò prôwdze wszëtczich brëkòwnëch mòdlëtwów i religijnëch spiéwów do rozmajitëch nôbòżeństwów, chtërne miałë plac w seminarijnëch kaplëcach, abò òb czas jinëch zéńdzeniów. Przë ùsôdzanim Zwónka wôżnô
bëła téż słowizna z lëtaniów, przëkôzaniów, Òsmë błogòsławieństwów, Nôpierszich prôwdów wiarë itd. Nawetka wstãpné słowò ks. abpa Tadeùsza Gòcłowsczégò (dwajãzëkòwé kaszëbskò-pòlsczé) i przedsłów ks. Jana Walkùsza bëłë
bòkadnym zdrzódłã słowiznë brëkòwny przë tłómaczenim tekstów. W niejednëch
placach całé dzélëczi tekstu òstałë prosto przepisóné z mòdlëtewnika: np. wstãp
do stacjôw Krziżewi Drodżi: „Tobie kłóniómë sã Christe i błogòsławimë Cebie,
bò przez swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpioné” abò pòzwë stacjów8.
4. Wiãkszosc zaòstałëch słowów sparłãczonëch z religią pòchôdô ze Słowarza
pòlskò-kaszëbsczégò Jana Trepczika (Gduńsk 1994). Tuwò, jistno jak w przëtrôfkù tłómaczeniô Swiãtëch Pismionów Eùgeniusza Gòłąbka, pisënk òstôł dopasowóny do refòrmë pisënkù z 1996 rokù.

APARTNÉ ZNANCZI PISËNKÙ

Zdrzącë na religijną słowiznã w „Zwónkù” letkò dozdrzimë bënômni 3 znanczi. Pò
pierszé baro czãsté dłudżé kùnôszczi: „ijô”, „ëjô”. Mómë tej Biblëjô, seminarëjô,
misëje, rekòlekcëje itd. Pò drëdżé dosc kònsekwentnô labializacjô jistno jak
w slédnym ùchwôlënkù Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka9. Pò trzecé kùreszce czãsté
Swiãté Pismiona Nowégò Testamentu, Gduńsk–Pelplin 1993.
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 sprawie zaznacziwaniô labializacji w kaszëbskòjãzëkòwëch tekstach pisónëch.
6
7
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wstôwianié jistnika przed znankòwnikã, np. Sobór Watikańsczi, Mszô Swiãtô, Droga Krziżewô, co jak wiémë nie je zgódny z dzysdniowima bédënkama RKJ.
A na kùńc pôrã przikładów religijny słowiznë w „Zwónkù kaszëbsczim” i dzélëczi
z numra 2/2004, chtërne pòkazywają religijną kaszëbiznã w tim cządnikù.
Askéza – asceza
Bëlnota – cnota
Ewanielizacëjô – ewangelizacja
Jezë, móm w Tobie nôdzejã – Jezu, ufam Tobie (zawòłanié sw. Faùstinë)
Móżesz – Mojżesz
Piãcograma – pentagram
Pôcérznica – dewotka
Slédny Sąd – Sąd Ostateczny
Strzëmòwnosc – wstrzemięźliwość
Teòlogiô – teologia
Zôwzãti ùsôdzca – autor natchniony
Zrzesznica – wspólnota
Fragmentë tekstów ze „Zwónka kaszëbsczégò” (2/2004):

ŁUKÔSZ PIEROWICZ, Ò ZNACZENIM SŁOWA „MISJE”

1. misjã bënową, to je nawrôcanié heretików;
2. misjã bùtnową, to je nawrôcanié pòganów, zwónëch wnenczas Jindianama,
i nawrôcanié żëdów;
3. misjã wschòdnią, to je nawrôcanié schizmatików, zwónëch wnenczas Grekama.

Jesz w XX st. w Eùropie „misje” bëłë rozmiané barżi jakno „katolëzacja”, a mni
jak „christianizacja”. Słowò to òbjimało téż dzejanié westrzód protestantów (lëtrów),
prawòsławnych i nawrôcanié katolëków przez misje lëdowé i parafialné.

DARIUSZ MAJKÒWSCZI, MICHÔŁ ROSCHEK,
JAK CZËTAC KNÉGÃ PÒCZĄTKÓW?

Dlôcze zôwzãti ùsôdzca zamkł to òpòwiôdanié w Swiãtëch Pismionach? Zdôwô sã,
że na taczé pëtanié mómë pôrã òdpòwiedzów:
n

n

Chcôł przez to pòdsztrichnąc taką samą pòczestnotã pierszich lëdzy. Bò czë białka nie je brzadã dokôzu stwòrzeniégò, jistno jak chłop?
Stwòrzenié niastë to stwòrzenié téż pëłcowòscë (seksualnotë). Je òna pòkôzónô
jakno Bòżi dar, je czims, czegò chce Bóg.
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Ù spòdlégò òdnieseniów midzë chłopã a białką je Bóg, przez co òdniesenié to je
ùswiãconé – stôwô sã sakramentã.

MARIUSZ WERNER, REINKARNACËJÔ

Dlô chrzescëjónów reinkarnacëjô nie je niczim nowim; pòtkelë sã z nią ju w pierszich stalatach. Wnenczas bëła òna baro rozszerzwionô i miała za sobą taczich lëdzy,
jak Platon czë Pitagòras. Czekawą zeswiôdczënã mòżemë nalezc ù sw. Jireneùsza,
mãczelnika za wiarã, chtëren w kùńcu II st. napisôł dokôz „Adversus haereses”. Pisze òn ò tim, że najô dësza nick nie pamiãtô z te, co mògła przeżëc we wczasniészim
wcelenim. W dokôzach Platona nalazł dolmaczenié, że dësze przed przińdzenim nazôt
na zemiã piją napitk zabôczeniégò. Taką ùdbą, pòdług Jireneùsza, Platon stôwiô
jesz wiãkszą problemã przed sobą, bò czej je terô w cele, to skądka wié ò nym napitkù?

RAFAŁ GROT,
CHRISTUS FUŃDAMENTÃ KÒSCOŁA

Z bëcym Christusa w Kòscele nie je tak, jak z ùsôdzcą, jaczi pisze ksążczi, chtërne
są czëtóné, nimò te, że jegò ju dôwno ni ma. Rola Christusa nie kùńczi sã na założenim i ùsztôłcenim Kòscoła. Christus je przëtomny – żëje i dzejô w Kòscele. To prawie w Kòscele są „niewidzewné kłódczi”, jaczé parłãczą wszëtczich òchrzconëch
z Christusã, dlôte téż stôwô sã òn Całã samégò Christusa. Òn je głową i rozdzeliwô
w swòjim Kòscele rozmajité darë. Òn w swòjim zbawnym dzejanim głosy słowò
Bòżé, chrzcy, òdpùszcziwô grzéchë, je prôwdzëwim Kapłanã, jaczi òfiarowôł sã na
drzewie Krziża i mòcą chtërnégò kòżdégò dnia przemieniô sã na wôłtôrzu chléb
w Jegò Cało. Krëjamné bëcé Christusa w Kòscele mòcą Dëcha Swiãtégò przerôstô
nieskùńczono lëdzczé ôrtë bëcégò.

ÒDBICÉ RELIGIJNOTË KASZËBÓW
W PRZËSŁOWIACH I FRAZEÒLOGIZNACH
Danuta Pioch
rzësłowia i rzeklënë są wëdbą lëdzczi mëslë wspiarti wierzeniama, zwëkama
P
i rozłożonym w czasu rozezdrzënkã. Są òne zarechòwóné do niematerialny
kùlturë gwësnégò karna abò nôrodu. Wiele z nich próbùje ùłożëc òkòlny swiat we-

dle wôrtnotów, dôwô pòzwë dobrémù i złémù, pòkazywô na trafné wëbòrë abò prosto òstrzégô przed wątplëwégò zortu dzejaniama. Brëkòwóny w nich jãzëk czãsto
zwëskùje z wôrtnotowégò pòkôzaniô spraw, dolmaczi jawernotã, ùstôwiô wedle
wôżnotë, przëpisywô gwësné znanczi, je téż spòsobã na òbtaksowanié.
Jadwiga Pùzynina piszącë ò wôrtnotach ùmôlniwô je w szerok rozmióny tipòlogii.
W dokònónym pòdzélënkù je widzec wiôlgą bòkadosc w zôkrãżim òbstójnëch wôrtnotów1. Do wiãkszoscë z nëch wôrtnotów pasëją procëmwôrtnotë, tej z dobrim parłãczi
sã złé, z prôwdą – łeż, ze snôżotą – szpacëzna, z żëcym – smierc, ze szczescym – nieszczescé, itd.
Przësłowia żëłë i dali żëją westrzód lëdu. Wiedno bëłë cekawim dzélã kùlturë, jaczim zajimelë sã paremiologòwie. Ùdbë w ti sprawie miôł ju K. C. Mrongòwiusz,
pòchôdający z Mazurów, ale prôcëjący we Gduńskù. Nen kaznodzeja i filolog ùdbôł
so wprowadzëc program badérowaniô kaszëbiznë, w jaczim króm jinëch wôżnëch
pòdjimiznów miôł sã też nalezc chòcle malinczi zbiérk przësłowiów. Równak negò
zadaniô nie ùdało sã zrobic2.
Jegò deje zjiscywôł dali Florión Cenôwa, doktor rodã ze Sławòszëna, chtëren béł
mòcno zainteresowóny kaszëbsczim fòlklorã, zbiérôł i zapisywôł wëdbë kaszëbsczi
niematerialny kùlturë. Pùblikòwôł je w rozmajitëch wëdôwiznach, a pózni pòwtórził
jakno Pierszi tësąc kaszëbskò-słowińsczich gôdk na zôczątkù pismiona Skôrb
kaszëbskò-słowińsczi mòwë3. Nalazło tu môl kòle 600 przësłowiów, w tim niejedne
przënôleżné blós òbéńdze Kaszëb.
S. Ramùłt, chtëren w przedsłowie do swòjégò Słownika języka pomorskiego czyli kaszubskiego scwierdzył, że „Gôdka Kaszëbów i Słowińców nie je bënômni dialektã pòlsczim, ale apartnym słowiańsczim jãzëkã”4, dôwôł zôchãcbã wszëtczim,
chtërnym nen jãzëk je miłi, do zajimaniô sã nim przez zbiéranié jegò skarbów,
J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992.
Zéwiszcze Mrongowiusz w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 3, s. 265–267.
3
F. Ceynowa, Skôrb kaszëbsko-słowińsczi mòwë, Świecie 1866, fòtoòffsetowé wëdanié MPiMKP,
Wejherowo 1985.
4
S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Gdańsk 2003, s. 491.
1
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spisywanié zwrotów, wërażeniów, pòdaniów, piesniów, przësłowiów i wëzgódków,
pòkądka jesz je na to czas, pòkądka są òne żëwé westrzód lëdu.
Wiele dobrégò do prôców nad kaszëbsczim fòlklorã dodelë załóżcë Kaszëbsczégò
Towarzëstwa Lëdoznajemnégò – Friedrich Lorentz i Izydor Gùlgòwsczi. W pòòstałëch jakno brzôd jich robòtë òsmë zesziwkach nalazła òdbicé „jakno nôbarżi dërżéniowi dzél, wielëna fòlkloristicznëch materiałów w òbrobienim, do chtërnégò z nôùkòwégò pòzdrzatkù ni mòże miec nijaczich zastrzegów: lëdowé piesnie (z melodiama), pòwiôdôczi, przësłowia i rzeklënë prawie jakno przësłowia, wëzgódczi, satiriczné wiérztczi, gùsła, zwëczi i òbëczaje”5.
Stolemnym zbiérã kaszëbsczich przësłowiów je sédmëtomòwi Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ks. Bernata Sëchtë, wëdôwóny w latach 1967–19766.
Zebrónyma w nim przësłowiama zajął sã prof. Jerzi Tréder w òsóbny ksążce, dzelącë je na karna z pòzdrzatkù na tematikã i równoczasno szerok òmôwiającë7. Czësto
jinégò charakteru nabëła pòstãpnô z nôùkòwëch prôców tegò aùtora, dlô jaczi słowôrz
Sëchtë téż béł wôżnym zdrojã wiédzë, równak nié tëli zajimała sã przësłowiama, co
zamkłima w nich frazeòlogiznama8.
Przësłowiama zajął się Riszôrd Kùker w swòji prôcë pt. Kaszubi bytowscy9. Scwierdzył w ni równak, że „lëdowé przësłowia są terôczasno na bëtowsczich Kaszëbach leno tej-sej wëstãpùjącym spòsobã słownégò fòlkloru. W rozszlachò-wanim òd bôjków
i pòwiôstków są leno baro drobnyma fòrmama lëteraturë, chùtczi pòddałë sã cëzym
cëskóm, stądka leno niechtërne z nich przedërchałë do dzysdnia10.
Wedle taksowaniô J. Trédra „we wszëtczich kaszëbsczich zdrzódłach je zapisónëch mòże kòl 7 tësący dosëznëch przësłowiów, tj. bez liczeniô wërażeniów, zwrotów czë przësłowiowëch frazów”.11 Aùtor, czëniącë jich semanticzną analizã, dzeli
je na: zamikającé w se wiédzã ò człowiekù i swiece, charakterizëjącé człowieka,
pòkazëjącé nastawienié do wiarë i pòlskòscë, òdbijającé rodzynné i towarzëszné
żëcé, òpisëjącé prôcã i ji brzôd, ùmòcniwającé zwëkòwé prawò.
Bòkadny przezérk nôzwësków badérów zajimającëch sã kaszëbską paremiografią dôwô Justina Pòmiérskô we wstãpie do swòji prôcë Przësłowie samò sã rodzy
w głowie12. Wëmieniwô tu Hieronima Derdowsczégò i jegò Nórcyk kaszubsczi,
wspòminô zbiérë J. Patocka i ks. L. Kùchtë, gôdô ò prôcë L. Roppla, G. Pòbłocczégò, L. Biskùpsczégò, S. Ramùłta, F. Lorentza i kùreszce B. Sëchtë, na pòspòdlim
chtërnégò zdzejaniów, zapisónëch w 7-tomòwim słowarzu, sama wëbrała kòle 1140
òsoblëwëch kaszëbsczich przësłowiów (z 4 tësący zapisónëch przez Sëchtã). We
F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej, Gdańsk 1982, s. 87.
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław–Warszawa–Kraków
1967–1976.
7
J. Treder, Kaszubi. Wierzenia i twórczość. Ze słownika Sychty, Gdańsk 2002.
8
J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym), Wejherowo 1989.
9
R. Kukier, Kaszubi bytowscy, Gdynia 1968.
10
R. Kukier, ibid., s. 326.
11
J. Treder, Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, Gdańsk 2002, s. 188.
12
J. Pomierska, Przësłowie samò sã rodzy w głowie, Gdańsk 2002.
5
6
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wstãpie do zbiéru pisze: „Przësłowia ùczą i wëchòwùją, radzą i przestrzégają, gromadzą zakôzë, żëczbë, nôùczi z doswiôdczeniów wiele pòkòleniów”13.
Przësłowia sparłãczoné z religijnotą, Bògã, sëmienim i kòscołã òstałë we wspòmniónym wëżi zbiérze włożoné w òbrëmienié rozdzélu zaczënającégò sã nôslédnym
z nich Më nie jesmë sami, Bóg je nad nami, jaczé mô òd razu jasno wskazac pòrządk
rzeczi na tim swiece, dokładno ùstawic hierarchiã wôżnotë, ùmôlnic człowieka w pasownym dlô niegò placu w rédze. To przësłowié pòkôzywô wiôlgą wiarã i dowiérnotã
w Òpatrznosc. Z jedny stronë to je wskôzanié Kògòs, chto stoji nad tim swiatã,
a z drëdżi jasny sygnał, że człowiek nie je òstawiony le sóm sobie, bò „Bóg mô nad
nama wachtã”. Lëteracczi heroja pòwiescë Aleksandra Majkòwsczégò czãsto gôdiwôł
Co kòmù namienioné, to gò nie minie, z czegò bë mógł wëcygnąc swiądã ò dosc pesymistnym nastawienim do żëcégò, ze wskôzanim na wiôlgą rolã fatum, namienieniô, jaczémù człowiek na żóden ôrt ni mòże sã procëmstawic ani òd niegò ùceknąc.
Ti, co wątpilë, dostôwelë równak prawie przëmówienié sprawiedlëwégò zakùńczeniô zwadów, sztridów, rozrzeszeniô wszelejaczich jiscënków w przësłowim Jesz
stôri Bóg żëje.
Dzél przësłowiów w zbiérze J. Pòmiérsczi je złożony z krótczich wëpòwiesców,
colemało pòsługùjącëch się słowama dobri, dobrze – dlô pòdsztrëchniãcô idealnotë
Bòsczi Jistnotë: Co Bóg robi, dobrze robi. Kòle nich zjôwiają sã òd raza jich procëmstawnotë, zwëskùjącé z prawidła kòntrastu, mającé w swòjim zestôwkù słowa złi,
zle. Je wôrt dac bôczënk, że tematika sparłãczonô z religijnotą, wiarą w Bòga je dosc
szerok przedstôwiónô nié leno w przësłowiach, ale téż w rzeklënach i frazeòlogòwëch
zdrëszënach. Niejedne z nich ju tak wrosłë w codniowi jãzëk, że są wëzwëskiwóné
jakno jegò stójné elementë, tak w wersji gôdóny jak téż pisóny. We wiele z nich
mómë do ùczinkù z pòjãcym tzw. dobra transcendentnégò. Bóg pòstrzégóny je jakno jistnota ze spòdlégò dobrô, Jegò mionã witô sã wchôdającë do chëczi i żegnô
wëchôdającë z ni (pòchwalëc Pana Bòga; jic z Bògã i òstac z Bògã). Dobrze je
rozpòczënac wszëtkò z Bògã: Chto z Bògã zaczinô, ten z Bògã kùńczi. Czãsto
brëkòwóné w przësłowiach pôrë zamionów: chto – ten, co – to, kògò – tegò, ùżiwónëch w zdaniach pòdrzãdno zesadzonëch, wërazno wskazywają na zanôleżnotë
przëczënowò-skùtkòwé, dôwają do wiédzë, że kòżdé dzejanié pòcygnie za sobą
jaczis skùtk. Chãtno wëzwëskiwónym ôrtã przëcyganiô ùwôdżi je téż ùżiwanié
òdwòłaniów do swiata nôtërë, np. Stwòrził Bóg le nié zajączka, ale zarô dlô niegò
łączkã; Stwòrzenié chce bëc mądrzészé òd Bòga – gdze w pòzwie stwòrzenié skrił sã
nié leno człowiek, ale téż jiné stwòrzenia, co mô wërazno przëpòmnąc ò wôżnoce
Stwórcë pòstawionégò nad swòjim stwòrzenim.
Dobrim spòsobã pòdczorchniãcô przënôleżnëch tresców je zwëskanié z kòntrastu, dlôte òkòma pòjãcégò dobra transcendentnégò pòjôwiô sã téż zło transcendentné,
a jegò ùòsobienim je przédno szatan, w kasz. pùrtk, diôbeł, złi, biés, czart, lëcëper, szatan, czôrny, gnojôrz, jańcoch, lëchò, mëtk, mëtôłk, niekara, pieczelnik, smãtk,
13

J. Pomierska, ibid., s. 12.
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sermater, szwernót14. W kaszëbsczim jãzëkù fùnksnérëje zachtnô wielëna przësłowiów i frazeòlogiznów gôdającëch ò złim, równak wiãkszosc z nich je zrzeszonô
z równoczasnym pòdczorchniãcym waraniô dobra i z namòwą do czerowaniô sã nim
w żëcym: bòjec sã czegò jak diôbeł swiãcony wòdë; Służë pùrtce, a stracysz wòlnosc;
Diôbeł mòże nas kùsëc, ale ni mòże zmùsëc; Co sã z diôbła pòczãło, to do diôbła zdrzi.
Òglowò je wiedzec, że bùdowanié mòralnëch pòùczënów na spòdlim zestôwianiô
ze sobą mòcno nacéchòwónëch wseczëcowò leksemów wzmòcniwô jich wëzwãk,
lżi przemôwiô do wëòbrażeniów, czasã mô téż za zadanié przestraszëc (Chto wierzi
w gùsła, temù dupa ùschła), jiszim razã dodac dëcha (Chòcbës ju stojôł na pieczelnym progù, jeszcze ùfnoscë nie trac w Panu Bògù).
Pòzytiwné nastawienié Bòga do człowieka i miłota jaką gò darzi nalazłë òdbicé
w trójnëch przësłowiach: Wszëtkò je w Bòsczich rãkach; je to téż widzec w zwrotach:
sedzec jak ù Pana Bòga za piéckã; bezpiecznie jak ù Pana Bòga za piéckã; chòc czasã
ta miłota je trudnô do pòjãcô przez racjonalny lëdzczi rozëm: Kògò Pón Bóg kòchô,
na tegò krziżëczi wkłôdô, Kògò Pón Bóg miłuje, tegò i krziżuje; Bóg dopùscy, ale nie
òpùscy. Pòjôwiającé sã tuwò mòcno skònkretizowóné pòjãca, np. wszëtkò, dali nic,
mają za zadanié doòkreslëc zôkrãżé Bòsczégò panowaniô, a z drëdżi stronë pòkazac
lëdzką nimòc w rozmajitëch sprawach. Cekawą ùdbą je téż zestôwianié ze sobą słów
na òkò do se nie pasëjącëch: miłuje – krziżuje. Tim spòsobã òsta pòkôzónô mòżlëwòta
zjôwianiô sã w żëcym negatiwnëch òdczëców, ale czasniczi z pòstãpnégò przësłowiô
dopùscy – nie òpùscy z môla robią lżészim ùszłé. Cekawi je pierszi z czasników, chtëren wedle Słowarza pòlsczégò jãzëka15 mô trzë znaczenia: dopuścić – dozwòlëc na
przëblëżenié sã, dac przëstãp do kògòs, czegòs; zgòdzëc sã na cos, nie przeszkòdzëc
czemùs, dozwòlëc, zezwòlëc; ùznawac cos za mòżlëwé, docëgac, spòdzewac sã.
A pòwstałé òd niegò pòchòdné słowò dopust (zdarzenié, przede wszëtczim złé, rozmióné jakno dopùszczoné przez wëższé mòce, niezanôleżno òd wòlë człowieka; zrządzenié, òbsąd, wòlô) zwëskało w disertacjach ò wierze ùmòcniony status, żëje przédno
w wërażenim dopùst bòżi. Frazeòlogiznë chãtno zwëskùją z przërównaniów. Ju dzél
scwierdzeniô sedzec jak ù Pana Bòga brzëmi zachãcająco, kò wiara prawie na nym
òbiécënkù je zbùdowónô. Jeżlë jesz do tegò dołożi sã słowa za piéckã, to zdrzącë na
tej-sej sarcësté nasze wiodro i leżnoscë, jaczé ze sobą niese, człowiek zaczinô miec
pòdwójné ùwôżanié dlô Bòżi łasczi, czedë mù gôdają, że dobrze mù jidze.
Za òkazywóną przez Bòga dobroc, zgódno ze wskôzama wiarë przënôlégô sã òd
człowieka miłota Bòżégò dzecka do Òjca. Z przësłowiów wëchôdô, że w òczach
Bòga wszëtcë jesmë jednaczi: Przed Bògã chłop z panã robią razã amen; Przed
Bògã jesmë wszëscë równy. Chòc òd czasu do czasu Bóg różnie daje, jednémù gãs,
drëdżémù jaje, ta miłota bë miała bëc bezgrańcznô, bez przékòwaniô. Pòkôzóné w pierszim przësłowim słowò amen stôwô sã tu wieleznaczné, je znanką pòdczorchniãcô
14

s. 113.
15

J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejherowo 1989,
Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978, t. I, s. 431.
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wëszëznë Bòga nad lëdzczim ôrtã (chłop i pón ùznôwają Jegò wëszëznã i pòspólno
sã do niegò mòdlą), zamikô téż w se znaczenié ‘kùńc’ – w cządze smiercë wszëtcë
stôwają sã równy, bò ù Bòga ni ma pòdzélu na stanë. Cekawé frazeòlogiznë na spòdlim
tegò słowa 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
wnetka ùmrze’, ‘chtos robi sã strëchã’; przińc na amen ‘spóznic sã; wëzdrzec jak
pôcérz bez amen ‘ò nieskùńczony robòce’; cos je pewné jak amen w kòscele –
nawlékającé do pierwòsznégò znaczeniô amen niech sã tak stónie16.
Wôżnym elementã przësłowiów je pòkôzanié òdniesieniô do blëznëch, jakno jedny z wôżniészich prôwdów wiarë òmówiony w przëkôzanim miłotë Bòga i blëznégò.
Nawòłiwają do tegò wielné przësłowia: Chto na Cebie kamieniã, na tegò të chlebã; Nie
sądz, a Cebie nie bãdą sądzëlë; Nie sądz nikògò, Pan Bóg òd tegò, co chto zasôł, to
zbiérô. W nëch przësłowiach dokładno je widzec przesëniãcé tresców do òdbiércë, ni
ma ju fòrmów czasnika w 3 òs. – jak to miało môl, czej bëła gôdka ò Bògù, ale są
wëzwëskiwóné czasniczi w 2 òs. i jakno dodôwkòwé zmòcnienié przesłaniô rozkôzowi nôdżib, np. nie sądz. Wëzwëskóné mòtiwë kamienia i chleba są téż baro niesnyma
sygnałama w kùlturze, chãtno zwëskùje z nich lirika (A. Nagel, Zôrno – Proszã Cebie
Bòże mój, wszëtczim dôj chléb swój), są w prozë (wielné brawãdë, pòwiôstczi, legeńdë,
np. ò stolemach i pòchôdanim kamów na Kaszëbach), trójno jich w przësłowiach, frazeòlogòwëch zdrëszënach (tu kam je colemało ùżëti na pòkôzanié nié za baro pòzytiwnëch lëdzczich znanków i słabòtów: cwiardi jak kam, głëchi jak kam, mô kam miast
serca, zabëc w kam, spac jak kam, zaprzéc sã w kam). To je pòcwierdzenim òsoblëwi
znaczeniowi niesëznë òbëdwùch leksemów, tak ti dosłowny, jak i przédno ti przenosny. Przësłowié tikającé sã seniégò i zbiéraniô mô swòjã pòlską równoznaczënã Kto
sieje wiatr, zbiera burze. Jinszé kaszëbsczé pòwiedzenié dlô niegò – Chcesz miec pòkù,
dôj pòkù. Przësłowia nigdë nie niechają swòji wôżny fùnkcji pòùczny, są swójnym
lëdowim zbiérã receptów, ùczą jak sã słëchô i nie nôleżi pòstãpòwac, pòkazëją jasno
i wërazno, kòmù sã słëchô kùńcowé rozsądzanié ò winie i karze.
We widze nieprzékòwnëch znanków dobrocë Bòga dlô człowieka nôleżi żdac na
bezgrańczné zawierzenié tegò drëdżégò Stwórcë: Co Bóg robi, dobrze robi, a téż Bóg
dôł żëcé, dô i radã. Chòcbë człowiek, z lëdzczégò pòzdrzatkù, wëzbéł sã ju wiarë
w sens swégò dzejaniô, to mùszi pamiãtac, że je nad nim Chtos, chto w kòżdi jeleżnoscë zesle szëk na dobëcé procëmnotów, dô radã – to je pòmòc. Równoczasno namôwiô do òdstąpieniô òd wëwtôrzaniô procëm Bòsczi wòlë, bò Bóg wszëtkò dobrze robi. Czasã pòd wieczkã wiarë w Bòską bezzmiłkòwòsc je schòwónô równoczasno próba tłómaczeniô rozmajitëch swòjich felów, np. Jaczégòs mie, Bòże, stwòrził,
taczégò mie môsz czë Pan Bóg wszëtczich równo stwòrził, ale jich równo nie pòmalowôł (òbsmùkôł, snôżił), jednégò pòmùjkôł a drëdżégò pòchlapôł, w jaczim je widzec nawléczenia do robòtë malôrza czë mùlôrza. Taczé spòsobë mają przëkrodzëc
16

s. 142.

J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejherowo 1989,
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człowiekòwi dokôz stwòrzeniô, zrobic gò barżi zrozmiałim, sparłãczonym z codniowima robòtama, prostim do pòjãcô – co z pòzdrzatkù na fùnkcjã, jaką mają zjiscëwac
przësłowia mô jak nôbarżi rëcht.
Wôżnym elementã parłãczë człowieka z Bògã i òdzdrzadlenim jegò nastawieniô
do wiarë je wiôlgô dowiérnota. Pón Bóg sprôwiô dozér nad całim swiatã i wszëdnym
stwòrzenim, wszëtkò jidze wedle Jegò wòlë, rozsądzeniów, je wińdzëną Bòsczégò
dopùszczeniô: Nad całim swiatã jeden Bóg panëje; Przecywkò wòli Bòżi nick sã stac
ni mòże; Nic sã nie dzeje bez namienieniégò, bò Wszëtkò je w Bòsczich rãkach, co
tłómaczimë że ‘Bògù je nôleżnô dowiérnota’, ò tim samim je téż gôdka w zwroce
zdac sã na òpatrznosc Bòską. Tu je wôrt na sztót sã przëscygnąc i zamëslec nad rolą namienieniô w przedstôwnoce lëdu. Jak wiôldżé to miało znaczenié mòże sã
docëgac na spòdlim pòwiescë Żëcé i przigòdë Remùsa, w jaczi bòhater z lëdu wiele razy pòwtôrzô Co kòmù namienioné, to gò nie minie. Wôżną rolã spełniwają téż
przékòwania czasników: nic sã ni mòże stac, nic sã nie dzeje – z dopòwiedzenim bez
wòli Bòżi. To człowieka wierzącégò ùspòkòjiwô, òptimistno nastôwiô, nie doprowôdzô do daremnëch ùrzasów. Òpatrznosc mô starã ò swòje stwòrzenié, takô
nôùka płënie z cytowónëch przësłowiów – ni miéj tej strachù człowiekù, rób swòje
i liczë na òpiekã Stwórcë (równak je wiedzec, że nót je wëpełnic gwësné zastrzedżi,
jaczé zamkłë sã w jinëch przësłowiach).
Colemało człowiek mô nôdzejã (westrzód Trzech Cnotów Bòsczich je òna wëliczónô na drëdżim placu). Tã nôdzejã człowiek wierzący mô przede wszëtczim
w Bògù (ò czim we wspòminónym ju przësłowim Jesz stôri Bóg żëje ‘nie
wëzbëwôjmë sã nôdzeji’), òna dôwô mù sëłë do żëcô (Człowieczô rzecz ùpadnąc,
diôblô w ùpôdkù trwac, anielskô z ùpôdkù wstac), czasã doch drãdżégò, sztótama prawie nie do wëtrzimaniô, co prowadzy tej na barabónë – Gdze Bóg nie błogòsławi,
tam człowiek nic nie sprawi. Nôdzeja je colemało naczerowónô na przińdnotã, mô
za zadanié chrónic przed zwątpienim, dôwô rechòwac na szczescé, czasã ùdostôwné
dopiérze pò smiercë – Nôwiãkszé dzëwë swiata są niczim naprocëm cëdów nieba.
Wërażenié Stôri Bóg je na gwës nawléczenim do Pierszi Òsobë Bòsczi, pòkazywóny na òbrazach colemało jakno pòstac starëszka, w tim rzeczenim je schòwóné téż
nawléczenié do warającégò òd wiedna jistnieniô Bòga, chtëren béł, je i bãdze, ni mô
zôczątkù ani kùńca. Są téż w przësłowiach (wiãcy we frazeòlogiznach) òdwòłania
do Drëdżi Òsobë (np. bëc w Christusowëch latach, panna w Jezësowëch latkach),
ale ò wiele rzadzy; za to niewielné blós zwrotë òdnôszają sã do Trzecy Òsobë Bòsczi
(np. bëc dëchã swiãtim ‘nie bëc w sztãdze wszëtczégò przewidzec’). W drëdżim
z cytowónëch w tim akapice przësłowiów mómë próbã przënãceniô człowieka do
jeleżnosców dlô niegò przikrëch. Dôwô sã do wiédzë, że ùpôdanié pòd cãżôrã grzéchów
je wpisóné w lëdzczé bëcé, równak je nót rozmiôc sobie dawac z tim radë, dwigac sã
pò kòżdim ùpôdkù, bò trëwanié w nim znaczi pòddanié sã złim mòcóm. Nen mòtiw
je czãsto wëzwëskiwóny w lëteraturze, ale téż w jinëch wëdbach dëchòwi kùlturë.
Przësłowia i frazeòlogiznë zachãcywają do miłoserdzégò, jaczé je rësznym sztôłtã wespółczëcégò. W żëcym mô sã òno pòkazëwac przez maklewné dzejanié,
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zrzeszoné przede wszëtczim z niesenim pòmòcë. Kòżdi człowiek mô swòjégò anioła, ale téż mòże bëc kòmùs aniołã. W całoscë wôrt je prosëc Bòga i mòdlëc sã za
przëczëną swiãtëch i włôsnégo anioła. Ùkòrunowanim żëcégò w wierze je cerplëwé
zjiscywanié Bòsczi wòlë. Dlô fùlniészégò zjiscywaniô ti wòlë człowiekòwi są przëdóny na pòmòc swiãti i aniołowie. Kòżden bë miôł miec swòjégò anioła stróża i swòjégò
swiãtégò patrona, temù pierwi mielë starã ò nadôwanié swiéżo ùrodzonym dzecóm
swiãtëch mionów. Żelë równak człowiek je z miazdrë złi to i swiãti Bòże nie pòmòże.
Za dobré ùczinczi kòżdi dostónie czedës przënôleżną zôpłatã, bò Pón Bóg niczegò òdłogã nie òstawi. Bóg je tuwò pòkôzóny jakno dobri gòspòdôrz, chtëren rzetelno òbrôbiô swòjã rolã, równoczasno je to didakticznô wskôza dlô człowieka,
chtëren juwerno pòrządno i rzetelno mô dzejac na „swòjim zôgónie”. Pòmòcë ùdzelony jinszim ni mòże żałowac ani tim barżi òdbierac darowónëch rzeczi – Chto daje i òdbiérô, w piekle sã pòniewiérô.
Człowiek wiarë mô w se mir, òsoblëwie nen dëchòwi. Je to widzec za sprawą
zletczony cëszë w sercu, wszëtkò je na swòjim môlu. Taczi mir je jak dobré snicé na
jawie. Kògò Pón Bóg mô w òbronie, ten nawet na mòrzu nie ùtonie gôdô doznôwno
lëdowé przësłowié, ale Chto mieczëje, tegò zamieczëją. Nie je dobrze temù, chto ni
mô starë ò dëchòwi ùbëtk – Chto òd Bòga òdstąpi, temù pùrtk pòmòcë nie pòskąpi,
za to Człowiek z czëstim sëmienim wëspi sã chòc na kamieniu. Zôrãką ùbëtkù je np.
spik, bò W spikù człowiek nie grzészi, za to na jawie Diôbeł nie spi w kòmòrze, le kùsy kògò mòże, równak człowiek mòcnégò dëcha ni mùszi sã gò lãkac.
Swiat wôrtnotów Bòsczégò stwòrzeniô ni mòże sã òbéńc bez mòdlëtwë. Mòdlëtwa
je òtemkniãcym sã na Bòga, òsoblëwie ta òdmôwiónô pòspòłu – Czim wiãcy nas, tim
wiãcy òjczenasz. Żelë wiara je głãbòkô – mòdlëtwa je szczërô i dobrô, równak biwô
téż i procëmno, co je widzec w zwrotach: klepac, mòtac pôcérz. Niedalek òd nich
nôleżi pòstawic przësłowié Chto pôcérz mówi leżąco, tegò Pón Bóg słëchô spiąco.
Òb czas mòdlëtwë je nót pamiãtac ò gwësnëch òbrzészkach: Pón Bóg dôł człowiekowi kòlana, żebë mógł klëknąc, a rãce, żebë mógł je złożëc, czej sã bãdze mòdlił.
Przed pòkùsą niechaniô mòdlëtwë przestrzégô przësłowié Bez pôcerza nie chodzë
we wérë, bò ce weznie kóńskô szpéra. Òsoblëwim ôrtã mòdlëtwë je spiéw, bò Chto
spiéwô, dwa razë sã mòdli. Òglowò mòdlëtwa i cnotlëwé żëcé są wrotama
do wiecznégò żëcô, chto tegò nie dotrzimie, mùszi sã rechòwac z prôwdą zamkłą
w przësłowim Òn bë chcôł miec na zemi gwiôzdkòwé gloria, a wiôlgònocné alleluja, a ò zemsczich piątkach òn zabéł – nie mdze mù szło dobrze.
Chto mô prôwdzëwą wiarã, ten rozmieje przebaczac, zdrzi na jinëch przez prizmã
włôsnëch słabòtów (Kòżdi mô swòjã wesz, co gò grëze; Kòżdi wié, dze gò bót cësnie).
Nawléczenié w tim przëtrôfkù do zgardzonégò robactwa mô za zadanié zmòcnic
zadzëwienié nad machtnoscą felów, jaczima je na ògle przëgniotłi człowiek. Przédno
dobrónô metafòra wesz, co gò grëze je znanką sëmieniégò, jaczé nie dôwô pòkù
i nierôz pòtrafi niezle doskacëc (juwernô kùreszce zasada je wëzwëskónô w drëdżim
z przësłowiów: sëmienié jakno za wąsczi i cësnący bót). Tedë tak jak sobie człowiek
je w sztãdze wëbaczëc prawie wszëtkò (Na włôsné grzéchë kòżdi je slepi), miôłbë roz-
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miôc to téż zrobic wzglãdã jinëch. W całoscë żëcé mô bëc nieòprzestôwnym służenim
Bògù i lëdzóm.
Przësłowia i frazeòlogiznë są wôżnym dzélã dëchòwi kùlturë kaszëbsczégò lëdu.
Je w nich zamkłi baro bòkadny i cekawi materiał pòkazëjący mëszlenié ò Bògù, człowiekù, swiece i żëcym. Jak scwierdzywô K. Bòrkòwskô: „Proces zaznajemnieniô
z wôrtnotama nôlepi dô sã widzec w jãzëkù, chtëren je pierszim nôrzãdzã òbgôdiwaniô jawernotë, régowaniô rzeczi w ni warającëch, przëpisywaniô jim gwësnëch znanków a téż subiektiwnëch òbsądów17”, a przësłowia i frazeòlogiznë są zachtnym
zestôwnym dzélã kòżdégò z jãzëków, kaszëbsczégò téż. „Òd króla Salomona (tj. biblijny Ksãdżi przëpòwiesców) przësłowia są mądroscą nôrodu. Òd niepamiãtnëch czasów jich pòùczny charakter wëzwëskiwelë kaznodzejowie i schòlarze. Jedny wspiérelë
sã Biblią i pismama teòlogów, drëdżi dokazama klasyków, a słëchińcë jich nôùków
pòwtôrzelë ju jakno bezmionowé mòralia, przestrzedżi czë wskôzë, zmieniającë òd
czasu do czasu jich sztôłt czë brzëmienié. Zaczãlë tej te mądré mëslë gromadzëc18”
i tak pòwstôwałë przësłowia. Wiôldżim jich dzélã są prawie przësłowia sparłãczoné
z religią (colemało ò smiésznym zabarwienim), chtërne pòkôzóné bëłë wëżi19.
Pòdczorchniãcym rozmiszlaniów nad òdzdrzadlenim religijnotë Kaszëbów
w przësłowiach niech bãdą słowa J. Pòmiérsczi z cytowóny przed sztótã Przedmòwë
do zbiéru przësłowiów:
„Kaszëbi pòd przëkrëcym wiesołoscë i dokôznotë skriwają swòje prôwdzëwé
wseczëca: szczërą wiarã i prôwdzëwą pòbòżnotã. Religiô przechôdô w całé jich żëcé,
czegò dokazëją wielné òdwòłania w przësłowiach, np. ò òchëbnikù: W jedny rãce
trzimô różańc, a w drëdżi nóż, ò chcywcu: Nawet swiãti mają rãce dosebné, czë ò nieszczescym: Bóg doswiôdczô, ale téż pòdaje rãkã. Zadzëwiającô przëbëcznëch z głãbi
lądu pòbòżnosc nadbôłtowégò lëdu mô téż swòje racjonalné wëtłómaczenié. W biôtkach
z germanizacją Kòscół katolëcczi mógł bëc slédnym môlã, gdze gôdelë i spiéwelë pò
pòlskù, a òdéńdzenié òd wiarë òjców mògło znaczëc zmianã nôrodnoscë, ò czim téż
òstrzégało przësłowié: Chto le sã nôprzód wëzbãdze swòji gwarë, wëzbãdze sã téż
wnet swòji wiarë”20.

17
K. Borkowska, Świat i język wartości w piosenkach religijnych dla dzieci, [w:] Język. Szkoła.
Religia, red. A. Lewińska i M. Chmiel, Pelplin 2010, s. 32.
18
J. Pomierska, Przësłowie samò sã rodzy w głowie. Przedmowa, Gdańsk 2002, s. 5.
19
Wszëstczé cytowóné przësłowia są wzãté z nôslédnëch pùblikacjówi: B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967–1976; F. Ceynowa, Skôrb kaszëbsko-słowińsczi mòwë, Świecie 1866, wydanie fotooffsetowe MPiMKP, Wejherowo 1985; J. Pomierska, Przësłowie samò sã rodzy w głowie, Gdańsk 2002; J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle
porównawczym, Wejherowo 1989; J. Treder, Kaszubi. Wierzenia i twórczość. Ze słownika Sychty,
Gdańsk 2002.
20
J. Pomierska, op. cit., s. 9.

KASZËBIZNA W KÒSCELE
Eùgeniusz Prëczkòwsczi
òdług Regionalnégò Infòrmatora, jaczi do pòłowë 2009 rokù kòżdi miesąc
P
rëchtowôł Janusz Kòwalsczi i ògłôszôł w „Pòmeranii”, leno w dwadzesce dwùch
parafiach na Kaszëbach je rôz w miesącu òdprôwiónô mszô swiãtô z liturgią słowa
1

w jãzëkù kaszëbsczim. We Wiôldżi Wsë takô mszô bëła co tidzéń, zôs w czilenôsce
jinszich parafiach czile razy w rokù. Czej bëło to drëkòwóné, tej më wiedzelë dosc
dobrze, jak sã przedstôwiô prôwdzëwi stón bëcégò kaszëbiznë w Kòscele na Kaszëbach.
Kò to tak bë sã zdôwało, że corôz lepi bë miało bëc. Są doch liturgiczné ksãdżi, tej-sej
je czëc ò spektakùlarnëch wëdarzeniach kaszëbsczich zrzeszonëch z Kòscołã, przikładowò historiczné pielgrzimczi do Swiãti Zemi czë Rzimù, abò chòcbële òdpùstë
w wiôldżich kaszëbsczich sanktuariach w Swiónowie i Swôrzewie. Në ale je jinaczi.
Jak leno sedzba Radia Kaszëbë przeniosłô òsta do Rëmi, niechóné òstałë kaszëbsczé
msze2 w Wiôldżi Wsë, pò kaszëbskù sã ju téż nie òdprôwiô na Wigòdze3, Babich Dołach, Gniewinie, Kòstkòwie i Kòscérznie. Pò przecygù ks. Waldemara Naczka i smiercë
ks. Stanisława Dëłôka je wiôldżi jiwer, żebë we Gduńskù i Sopòce ùtrzimóny béł
donëchczasny stón. Dzãka pòmòcë ks. dr. Leszka Jażdżewsczégò ze Gduńska Zaspë
ùdôwô sã jesz prowadzëc dali kaszëbsczé wespólnotë na Przëmòrzim, Mòrenie i przë
kòscele sw. Jana we westrzódkù miasta. Pò kaszëbskù òdprôwiô sã téż w Matarni, dze
jesz je wiele mieszkańców, co nôteralno gôdają w rodny mòwie.
Czej przezdrzimë geògrafiã celebracji kaszëbsczich mszów, tej dozdrzimë jednã
dëcht czekawą normã. Jaż w dwanôsce (na dwadzesce dwa) przëtrôfkach msze te są
rëchtowóné w Trójmiesce, colemało przez wespólnotë, co sã parłãczą kòle nich, dlô
jaczich są òne nôpierszim łącznikã. To téż sã dotikô Partu KPZ w Sopòce, jaczi
1
Są to: Gduńsk (Główné Miasto, Matarniô, Mòrena, Òsowô, Przëmòrzé), Gdiniô (Babié Dołë, Czisowô, Òksëwié, Pògòrzé Górné, Strzódmiasto, Wiôldżi Kack), Banino, Gòscëcëno, Kartuzë (na zmianã
w dwùch z trzech parafii), Kòleczkòwò, Kòscérzna (na zmianã w dwùch parafiach), Prãgòwò, Przedkòwò,
Przëwidz, Sopòt, Wejrowò i Żukòwò.
2
Termin „mszô kaszëbskô” je leno mëslowim skrócënkã. Pò prôwdze më tu rozmiejemë mszą
w pòlsczim jãzëkù i sztëczkama liturgii pò kaszëbskù. Colemało są to: mszalné czëtania, kôzanié
i mòdlëtwë wiérnëch, rzadzy Ewanieliô, a czësto mało psalm i Mòdlëtwa Pańskô. W rzôdczich przëtrôfkach, np. w Baninie, pò kaszëbskù są téż czëtóné: Akt pòkùtë, Chwała na wiżawach Bògù, Wëznanié wiarë i Swiãti, swiãti.
3
W lëpińcu 2012 rokù na Wigòdã przëszedł ze Starogardu nowi wikari, ks. Mirosłôw Wãsersczi
znóny rëchli z òdprôwianiô kaszëbsczich mszów w Kòstkòwie. Dôwô to w tim przëtrôfkù jakąs nôdzejã
na zmianã na lepszé.
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pòwstôł z ùdbë dzejarzów Partu KPZ we Gduńskù w òpiarcym ò nôleżników z Sopòtu
mòcënkò wprzëgłëch w rëchtowanié mszów na Przëmòrzim, Gduńskù i Mòrenie,
a pòtemù téż w Sopòce. Pòsobné sztërë cykliczné msze rëchtowoné są w nôblëższim
òkòlim Trójmiasta, to je w parafiach: Chwaszczëno, Banino, Żukòwò i Prãgòwò. We
wszëtczich przëtrôfkach òrganizatorama są dobrze ze sobą zdrëszoné môlowé partë
KPZ. W malinkò jinszich môlach òrganizatorama bëlë abò są miłotnicë kaszëbiznë
(Wigòda, Strzebielëno) abò ksãża, jaczi robią w tëch parafiach (Gòscëcëno, Wejrowò,
Kòscérzna, Przedkòwò), a téż partë KPZ (Kartuzë, Przëwidz). Do te w rozmajitëch
parafiach biwają msze z kaszëbską liturgią przë leżnoscë môlowëch ùroczëznów.
Z tegò pò wiérzkù przezdrzënkù wëchôdô, że felëje całowny strategii rozwiju
bëtnoscë kaszëbiznë w Kòscele. Przódë brało to na se Kaszëbskò – Pòmòrsczé Zrzeszenié na przódkù z Òglowim Zarządã. Dzys colemało je to na chrzeptach môlowëch
zdrëszënów, jaczé dzejają òd pòczątkù lat 90-tëch ùszłégò wiekù (np. Przëmòrzé,
Gduńsk centrum, Mòrena, Wiôldżi Kack), czë w pierszi dekadze XXI wiekù (Òsowô,
Matarniô, Czisowô). W dzeło to wprzëgłé są dërch te same òsobë, chtërne znają
liturgiczné ksãdżi i rozmieją téż przërëchtowac mòdlëtwë wiérnëch. Przódë nie bëło letkò rëchtowac te msze, bò felowało przënôleżnëch knégów. Terô ni ma tegò
jiwru nijak. Kaszëbskô rësznota, przez wiãcy jak półtora wiekù, w ti sprawie dokòna baro wiele. Nôwiãkszé dokazë ùkôzałë sã w òstatny dekadze XX i w pierszi
XXI wiekù, chòc pòczątczi dolmaczënków natchnionëch ksãgów na kaszëbsczi bëłë
ju w XVI i XVII wiekù.
Są to „Duchowne piesnie” z 1586 rokù przedolmaczoné przez Szimóna Krofeja4. Dokôz nen (a téż pòsobné tegò ôrtu wëdôwiznë, m. jin. Michała Pontanusa) ùdokazniwają, że lëtersczi ksãża, co służëlë na Kaszëbach, òdprôwielë w mòwie swòjëch
wiérnëch, bez to twòrzëlë zarô spòdlé kaszëbsczégò jãzëka lëteracczégò. Nie bëło
jesz tej kaszëbsczi òrtografii, tej zazérelë do terminologii i zôpisënkù pòlsczégò.
Mòże bez to miec swiądã, że bëłë to dolmaczënczi na pòlsczi jãzëk. Je w nich równak wiele kaszëbsczich słów. Jich zwãk më mielë leżnosc czëc w przesnôżi, aktorsczi interpretacji Danutë Stenczi òb czas II czëtaniégò nôstarszich tekstów kòscelnëch
w Wejrowie, w òbjimie cyklu „Verba sacra” w rokù 20055. Stenka czëta téż wëjimczi „Perikòpów Smôłdzyńsczich” z I pòłowë XVIII wiekù, ò jaczich prof. Jadwiga
Zeniukòwô napisa: Mamy tu do czynienia z początkami procesu, który mógłby doprowadzić do powstania kaszubsko – słowińskiego języka literackiego. Wzięcie za
podstawę podlegającego już pewnym normom (także pisanym) i mającego tradycję
piśmienniczą polskiego języka literackiego i nasycenie go elementami potocznego języka Kaszubów i Słowińców dałoby z czasem nowy literacki język słowiański, gdyby
4
Duchowne Piesnie D. Marcina Luthera y ynszich nabożnich mężów z niemieckiego w slawięsky
język wiłożone przez Szymona Krofea, sługę słowa Bożego w Bytowie, Gdańsk 1586.
5
Verba sacra Modlitwy katedr polskich. Biblia Kaszubska, Najstarsze kaszubskie teksty biblijne 1586-1850, Wejrowò 2005.
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proces ten nie został w zarodku zahamowany przez postępującą na Pomorzu akcję
germanizacyjną6.
Zôs pierszé dolmaczënczi na katolëcczim gruńce parłãczą sã bezpòstrzédno ze
wzrostã etniczny i nôrodny swiądë w Europie. W tim czasu, nazéwónym „Zymkã
lëdów”, òbsadzoné są kòrzenié kaszëbsczi rësznotë, jaczi òjcã je Florión Cenôwa. Ju
wnenczas òn rzekł, że drżéniã jawernotë i kùlturë Kaszëbów je jãzëk7, jaczi sztôłtëje
zbiérną i òsobistą wëòbrazniã, wëznôczô specyfikã òdbiéru rzeczëwistoscë, definiëje
swiat wôrtnotów i dëchòwé żëcé8.
Cenôwa napisôł wiele tekstów pò kaszëbskù, w tim zrobił dolmaczënczi Mòdlëtwë
Pańsczi wëdrëkòwóny w jegò „Xążeczce dlo Kaszebov” z 1850 rokù. Przełożił téż
„Dzesãc Bòsczich przëkôzaniów”. Dzãka badérowanióm prof. Zygmùnda Szultczi
më wiémë ò dolmaczënkach jinszich mòdlëtwów. Przëniosłë je nama wëdóné w 2004
rokù „Teksty więzienne” Floriana Cenôwë. Westrzód nich są mòdlëtwë: przed i pò
jedzenim, renô i wieczórnô. Wszëtczé są baro pòdobné do tekstów znónëch nama
z mòdlëtewnika „Më trzimómë z Bògã”, chòc dolmacze negò dokôzu nie znelë tekstów Cenôwë sprzed półtora wiekù. Wôrt je zacytowac chòcle jednã z nich. Je to
wieczórnô mòdlëtwa: Dzëkùjã Tobie, mój Òjcze niebiesczi, przez Jezësa Christusa,
twòjéhò ùkòchónéhò Sëna, że të jes mie tehò dnia łaskawie òbronił; ë proszã ce abë
jes mie òdpùscył mòje wszëtczé grzéchë, dze jô jem co niesprawiedlëwie zrobił, ë miã
ti nocë łaskawie òchronic racził. Bò jô sebie saméhò, mòje cało 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 pòłowa XX wiekù nie przëniosła nick machtnégò na ti niwie. Trzeba leno dozdrzec pòwstanié czile snôżich piesni ò religijny tematice, òsoblëwie Jana Trepczika. Nôpiãkniészô – czãsto dzys spiéwónô w kòscołach – to je piesniô ò wôżnym
titule „Òjcze nasz” napisónô wespół z Aleksandrã Labùdą. Pierszi rôz bëła
wëdrëkòwónô w spiéwnikù „Kaszëbsczi piesniôk” w rokù 1935. Òbaji przënôlégelë
do generacji kaszëbsczich dzejarzów nazéwónëch Zrzeszińcama, jak téż ks. Frãcëszk
Grëcza, chtëren zarô pò zakùńczenim wòjnë, na òdpùsce Matczi Bòsczi Séwny 8
séwnika 1945 rokù w Swiónowie prawił pò kaszëbskù kôzanié. Dzãkòwôł Matince
za cud wòlnotë, gôdającë: Błogòsławië mileczno Tatczëznie naji kaszëbsczi lubòtny,
błogòsławië najim pòlóm a wòdóm, bë nóm dałë dosc żëwnotë. Błogosławië wsóm
a miastóm, bë w nich dobrze sa dzejało, błogosławië najim chëczóm, bë szczeslëwòsc,
spòkój w nich jasniałë. Błogosławië nama, najô Panienko, wiérnym swim dzecóm9.
Zdrzë: tamże.
Tamże, zdrzë téż: ks. prof. Jan Perszon, Ocena teologiczna lekcjonarza „To je słowò Bòżé” w tłumaczeniu Eugeniusza Gołąbka, gòdnik 2007.
8
Ks. prof. Jan Perszon, Ocena teologiczna lekcjonarza „To je słowò Bòżé” w tłumaczeniu Eugeniusza Gołąbka, gòdnik 2007.
9
J. Rompsczi, Na M. B. Sevną v Svjonovie, „Chëcz” dodôwk do „Zrzeszë Kaszëbsczi”, Nr 2,
13 rujan 1945; E. Prëczkòwsczi, Królowa Kaszub, Banino–Sianowo, 2003.
6
7
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Ks. Grëcza ju tej wiele razy ùżiwôł rodny mòwë we mszë, wiedno równak, czej
w kôzanim gôdôł prosto do Kaszëbów. Jãzëkã biblijnëch tekstów bëła jesz dërch
pòlaszëzna.
Pò wòjnie Zrzeszińcë bëlë mòcno represjonowóny bez kòmùnysticzny rząd.
W chëczach Labùdë zrobilë rewizjã 2 gòdnika 1960 rokù. Trepczika przësłëchiwało UB z browingã na stole10. Westrzód zajãtëch rzeczi béł „Memòriôł karna inteligencji i kaszëbsczich pisarzów ò kùlturalnym pòłożënkù Kaszëb”, a w nim jeden
z pòstulatów, w jaczim Zrzeszińcë domôgają sã, cytëjã: „Dopùszczenié kaszëbsczégò
jãzëka w ùczbie religii i w Kòscele”11. Ta tam władza te i jinszé pòstulatë widza jakno rewizjonisticzné dzejanié Kaszëbów, co skùńczëło sã wiele przikroscama dlô
Zrzeszińców, òsoblëwie Labùdë i Trepczika. Timczasã szesc lat pózni prawie òni
razã z ks. Grëczą – wszëtcë trzeji wiôldżi sënowie parafii Narodzeniô Nôswiãtszi Marii Pannë w Swiónowie – napiselë baro piãkné tekstë wëgłoszoné i zaspiéwóné na
kòrunacji Swiónowsczi Matinczi na Królewą Kaszëb w 1966 rokù. To wëdarzenié jesz
dërch nie je do kùńca zbadérowóné i òpisóné, a miało òno wiôldżé znaczenié w dzele wchôdaniô kaszëbiznë do Kòscoła. Tej pòwsta nôbarżi znónô dzys piesniô
„Kaszëbskô Królewô” Jana Trepczika. Bëłë recytowóné nowé wiérztë, pò kaszëbskù
dzãkòwóné bëło téż biskùpóm. Tak kaszëbsczi jãzëk, ùpichóny przez wszelajaczé władze, w pòspólnoce Kòscoła żił so pòjużno, chòc jegò bëcé w liturgii Kòscoła ògrańcziwało sã do nielëcznëch przëtrôfków głoszeniô kôzaniów12. Nôpierszą òrãdzą béł
felënk przënôleżnëch i przëjãtëch przez Kòscół dolmaczënków biblijnëch tekstów.
Na to nót bëło jesz dożdac nastãpnëch dwadzesce i wiãcy lat.
Pierszô mszô w dzélu pò kaszëbskù bëła òdprawionô 20 rujana 1984 rokù na
Wigòdze, w dzysdniowim dekanace stãżëcczim. Celebrowôł jã ks. prałat Frãcëszk
Grëcza, chtëren sóm dolmacził lekcyjné perikòpë. Ju w 1986 rokù mszã w dzélu pò
kaszëbskù òdprawił jinszi syn swiónowsczi parafii, ks. Marian Miotk13. Wiôldżé
znaczenié miałë tu zôchãcbë czerowóné w tim czasu przez nôwiãkszé autoritetë.
Czësto nôwôżniészé bëłë dwie gòscëtwë Òjca Swiãtégò w 1987 i 1999 rokù. Na pierszi Òjc Swiãti wërzekł słowa, jaczé sã stałë pòtemù wskôzą dlô Kaszëbów w wiele
dzélach żëcégò: Drodżi bracyni i sostrë Kaszëbi, strzeżta tëch wôrtnotów i ti spôdkòwiznë, jaczé stanowią ò waju juwernoce. Ta zôchãcba przëbôczonô i rozszérzwionô
òsta na sopòcczim hipòdromie, dze Òjc Swiãti dodôł baro wôżné zdanié ò jãzëkù:
Jan Drzeżdżon, Współczesna literatura kaszubska 1945-1980, Warszawa, 1986.
Alicja Paczoska, Oskarżeni o separatyzm. Działania tajnych służb PRL wobec działaczy kaszubskich w latach 1945-1970, [w:] „Pamięć i sprawiedliwość”, Warszawa 2004.
12
Kôzania pò kaszëbskù głosył np. ks. Prałat Walãti Dąbrowsczi (1847–1931), wejrowsczi dzekón.
Miôł na to ekstra przëzwòlenié Generalnégò Wikariatu w Pelplinie, patrz: Ks. Henryk Mross, Słownik
biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej w latach 1821–1920, Pelplin 1995. Téż ks. Frãcëszk Grëcza
wiele razy głosył kôzania w rodny mòwie, zdrzë: E. Prëczkòwsczi, Kaszubski Kordecki. Życie i twórczość
ks. prał. Franciszka Gruczy, Banino 2008.
13
Ks. Marian Miotk, Swiętim turę starków, Gdańsk 1991.
10

11
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Pòzdrôwióm kaszëbsczi lud, òdwiecznëch gòspòdarzów ti pòmòrsczi zemi. Do waji
jô przemôwiôł w Gdini w czerwińcu 1987 rokù. Jô pragnã jesz rôz zachãcëc waju,
żebë wa dali dozéra swòji jawernotë przez pòdtrzëmiwanié rodzynny łączbë, pògłãbiwanié znajomòscë swòji mòwë i przekazywanié swòji bògati tradicji młodémù pòkòleniu. Trzëmôjta z Bògã wiedno!14
Kòl kùńca żëcégò ks. prałat Frãcëszk Grëcza wzął sã za dolmaczënk Ewanielii
na kaszëbsczi jãzëk, co sã zjiscëło jich wëdanim w 1992 rokù15. Pò rokù ùkôzałë sã
„Swięté Pismiona Nowégo Testamentu” w dolmaczënkù Eùgeniusza Gòłąbka. Na
skùtk tëch dokazów, 17 lëstopadnika 1993 rokù, metropòlita gduńsczi wëdôł dëszpastursczé wskôzë, w jaczich dôwô zgòdã na ùżiwanié rodny mòwë w biblijnëch czëtaniach i mòdlëtwie wiérnëch. Zachãcywô téż, żebë na mszach swiãtëch, a mët w jinszich nôbòżéństwach dozerac spiéw religijnëch piesni w kaszëbsczim jãzëkù16. To
wszëtkò miało stolemné znaczenié dlô statusu jãzëka i jegò bëtnoscë we mszë swiãti.
Wiôldżim pòkrokã bëło téż wëdanié mòdlëtewnika „Më trzimómë z Bògã” w 1998
rokù17. Do drëdżégò wëdôwkù Òjc Swiãti Jón Paweł II dôł swój wpisënk: „Bòże
pòmagôj, Jón Paweł II, 3 maj 1999”. Z tegò mòdlëtewnika prawie je tekst Mòdlëtwë
Pańsczi, chtëren nalôzł sã na tôflë w kòscele Pater Noster w Jeruzalem. W jubileùszowim 2000 rokù pòswiãcył gò gduńsczi metropòlita. Tadeùsz Gòcłowsczi, òb czas pamiãtny pielgrzimczi pół tësąca Kaszëbów do Swiãti Zemi18. Sztërë lata pózni Kaszëbi
znôwù wërëszëlë, tą razą pòd przédnictwã òrdinariusza pelplińsczégò, ks. Bpa Jana
Bernada Szlôdżi, do papieża Jana Pawła II z prosbą ò chùtką beatifikacjã Słëdżi
Bòżégò, ks. Bpa Kònstantina Dominika, ò co cągłé mòdłë dérëją dërch na całëch
Kaszëbach.
Dwa miesące pò pielgrzimce, z zamëslënkù przédnika KPZ Artura Jabłońsczégò,
pòwsta Kòmisjô Kòscelnô Kaszëbskò – Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. To òna doprowadzëła do wëdaniô brëkòwnëch kòscelnëch ksãgów. Są to: „Ksążeczka do nôbòżéństwa” (Pelplin 2005), spiéwnik kòscelny „Dlô Was Panie” (Gdańsk 2006) i trzecô
nôwôżniészô „To je słowò Bòżé”. Czëtania mszalné i spiéwë midzëlekcyjné na niedzele i swiãta we wszëtczich cządach liturgicznégò rokù na kaszëbsczi przełożił
Eùgeniusz Gòłąbk” (Gdańsk 2007).
14
Wëdarzenié z 1987 rokù pòdskacëło wikarégò kòscoła MB Różańcowi na gduńsczim Przëmòrzim,
ks. Bògùsława Głodowsczégò, żebë zacząc regùlarno comiesãczné msze z kaszëbską liturgią słowa.
Pierszô bëła w lëstopadnikù 1987 rokù. Msze te są òdprôwióné do dzys, chòc kaszëbizna ògrańcziwô sã
na nich le do òdczëtaniô jedny lekcji pò kaszëbskù. Przez wiele lat òdprôwiôł je ks. Waldemar Naczk,
dzys dnia probòszcz parafii Wòcławë na Żuławach.
15
4 Ewanjelje. Kaszëbskô Biblëjô, tłóm. z łacëznë ks. Franciszek Grucza, Poznań, 1992.
16
Abp dr Tadeusz Gocłowski, Metropolita Gdański, Wskazania duszpasterskie w sprawie obecności języka kaszubskiego w liturgii i życiu Archidiecezji Gdańskiej, Gdańsk – Oliwa, dnia 17.11.1993r.
17
Më trzimómë z Bògã, przëłożëlë i przërëchtowelë Eugeniusz Gołąbek i Eugeniusz Pryczkowski,
Gduńsk 1998.
18
Kaszubi w Ziemi Świętej, oprac. Artur Jabłoński i Mariusz Szmidka, Gdynia 2000.
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W wëgłoszonym referace na ùroczësti promòcji dokazu, 8 gromicznika 2008
rokù w Żukòwie z ùdzélã arcëbiskùpa Gòcłowsczégò i biskùpa Szlôdżi, gôdóné bëło:
Na ksãga ùdokazniwô całą snôżotã kaszëbsczégò jãzëka. Słowa ne w kòscele przeczëniwają sã do noblilitacji jãzëka, ale téż szlachetnô kaszëbizna pòrësziwô nôbarżi delikatné dzéle lëdzczi pamiãcë i wëòbrazni, przez to pòdgëldzywô do głãbszégò
– òsadzonégò w tradicji kaszëbsczi religijnoscë – przeżiwaniô natchnionëch trescy.
Wązëchnô je stegna Kaszëbów i kaszëbiznë. Z jedny stronë jãzëk przëmiérô westrzód
dzecy i młodzëznë, z drëdżi prawie òni są òbjãti jegò ùczbą w szkòłach. Wiele starszim, co gôdają pò kaszëbskù, dërch je jesz czãżkò wëzwòlëc sã ze stereòtipów, jaczé
spichają kaszëbiznã le do chëczi, zôs dlô młodszich stôwô sã òna òznaką regionalny
bùsznotë, jaczi równak ni mògą òni ju nôtëralno przekazac nastãpnym pòkòlenióm.
Lekcjonôrz „To je słowò Bòżé” czësto zamkł tôczel z dolmaczënkã lekcyjnëch
dzélëków przez amatorów, chtërny tej-sej robilë to dëcht przed nôbòżéństwã19. Nen
dokôz béł bëlno òbszacowóny. Je terô ùżiwóny na wszëtczich mszach z kaszëbską
liturgią. Dzãka temù lżi je nama przeżëwac Bòżé słowò i lepi je rozmiôc, nawetka
jeżlë sóm jãzëk dokazu je ju dlô niechtërnëch mni zrozmiałi. Recenzent ksãdżi ks.
prof. Jón Perszón tak to ùjął: Tekstë z Nowégò Testamentu – wzãté z wëdaniégò
z 1993 r. – òstałë w wiele môlach (òsoblëwie przez biblistów diskùtowónëch) – przez
dolmacza pòprawioné. Psalmë (dopasowóné do wëdaniégò Lekcjonarza pallotinów)
i czëtania ze Stôrégò Testamentu òstałë „przełożoné” w òpiarcym ò tak zwóną Biblëją Tësąclecégò. Wôrt je wiedzec, że wëdónô w 1999 r., a przedolmaczonô przez
E. Gòłąbka „Knéga Psalmów”, mô zacwierdzenié Primasa Pòlsczi kard. J. Glempa.
Dolmacz kòrzëstôł – w wiãkszim jak donąd dzélu – z translatorsczich szëków jinszich
przełożënków pòlsczich i cëzëmòwnëch. To wszëtkò sprôwiô, że mómë terô tekst
przedolmaczony bëlno i starowno. Do te jesz je òn téż kòmùnikatiwny, bò ùnikô
(tipòwëch dlô przełożënkù F. Grëczë) neòlogizmów i czãżkò zrozmiałëch archaizmów.
Nacygniãcé do dzysdniowi kaszëbiznë nie jidze dëcht za dalek; zachòwónô òstała widzałota i sakralny charakter Bòżégò Słowa20.

19
Są znóné przëtrôfczi czëtaniégò z wëzwëskanim pòlsczégò lekcjonarza. Jô sóm béł swiôdkã taczich dzejaniów. Tak cos leno ùgwësniwô òbòjãtnëch lëdzy, a nôbarżi negatiwnëch pòdług bëtnoscë
kaszëbiznë w Kòscele, że kaszëbsczi je gwarą pòlsczégò i że bë ni miôł bëc ùżiwóny w Kòscele.
20
Ks. prof. Jan Perszon, Ocena teologiczna lekcjonarza „To je słowò Bòżé” w tłumaczeniu Eugeniusza Gołąbka, gòdnik 2007.

KÒSCELNÔ KÒMISJÔ KPZ (2004–2007)
W PROCESU WCHÔDANIÔ KASZËBIZNË
DO LITURGII KÒSCOŁA1
Eùgeniusz Prëczkòwsczi
òscelnô Kòmisjô Kaszëbskò – Pòmòrsczégò Zrzeszeniô pòwsta 8 stëcznika 2005
rokù na pierszim zéńdzenim Radë Naczelny KPZ w kadencji 2004–07. Ju 27
gromicznika tegò rokù bëło ji pierszé zetkanié. Bëło to w Baninie pò mszë z kaszëbską
liturgią słowa, na jaczi kôzanié pò kaszëbskù rzekł ks. Waldemar Naczk, a piesnie
kaszëbsczé prowadzył chùr „Chòranka” z Banina. Na tim zéńdzenim béł wëbróny
przédnik kòmisji, chtërnym òstôł Eùgeniusz Prëczkòwsczi, a jegò zastãpcą Teréza
Hòppe z Gdini.
Kòmisjô pòdsëmòwa wszëtczé donëchczasné dobëca w òbjimie wprowôdzaniô
kaszëbsczégò jãzëka do liturgii Kòscoła. Zestawioné òstałë z wnioskama karna ds.
kòscelnëch, jaczé dzejało pòd przédnictwã ksãżi doktorów Jana Walkùsza i Jana Perszóna na II Kòngresu Kaszëbsczim w 1992 rokù. Ju tej bëło gôdóné ò pòtrzebie wëdaniô kòscelnégò spiéwnika, lekcjónarza, bédowóné bëłë téż szkòlenia dlô ksãżi. Òb
czilenôsce lat dzél z tegò ùdało sã dokònac, jak wëdanié mòdlëtewnika „Më trzimómë z Bògã”. Jinszé ùjãté òstałë w program dzejaniô nowi Kòscelny Kòmisji.
Wszëtkò to ùsadzoné bëło w specjalny ùchwale. Bëłë to: 1. Wydanie: a) lekcjonarza
„To je słowò Bòżé”, b) zbioru kaszubskich pieśni religijnych, c) zbioru modlitw wiernych, d) wznowienia przekładu Pisma Świętego oraz e) zbioru perykop okolicznościowych na chrzty, śluby, pogrzeby oraz tekstów poświęceń; 2. Powołanie księdza koordynatora (metropolitalnego), który koordynowałby działania księży odprawiających msze z liturgią w języku kaszubskim. Należy zmierzać też do zorganizowania
Rady Kapłańskiej w poszczególnych diecezjach: gdańskiej, pelplińskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej; 3. Opracowanie terminarza ogólno-regionalnych uroczystości kościelnych o charakterze kaszubskim; 4. Stworzenie dokładnego spisu księży posługujących się językiem kaszubskim; 5. Wydanie broszury z podstawowymi informacjami
dotyczącymi odprawiania nabożeństw w języku kaszubskim, która zostanie rozesłana
do oddziałów ZKP; 5. Emitowanie w każdą niedzielę mszy z kaszubską liturgią w Radio Kaszëbë; 6. Informowanie o terminach nabożeństw w języku kaszubskim na stronach internetowych oraz w prasie katolickiej.

K

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 zwróca sã do lektorów, żebë mielë wiôlgą starã przë przekôzywanim natchnionëch tekstów, tak òd stronë interpretacji, jak i bëlnotë jãzëkòwi. Zachãcywa téż òrganistów, żebë sygelë do corôz bògatszich zbiérków kaszëbsczi piesni religijny i wëzwëskiwelë je òb czas nôbòżéństwów.
Dëcht òd pòczątkù wôżnô w dzejanim bëła wespółrobòta z mediama. Z wiôlgą
starą rëchtowóné bëłë kòmùnikatë i artikle, a téż wielné lëstë òsoblëwie do ksãżi
– Kaszëbów. Dzãka temù te wszëtczé wiadła flot nëkałë do zainteresowónëch, chtërny
brelë z tegò dlô se w regionalnym dzejanim. Chùtuszkò téż przëszłë głosë aprobatë,
deklaracje wespółdzejaniô i bédënczi pòspólny robòtë. Òsoblëwie czekawi lëst nadeszedł z Czãstochòwë òd służącégò tam kaszëbsczégò ksãdza, Grégòra Ruchniewicza. Je w nim pòrëszony baro wôżny problem, temù wôrt przëtoczëc wëjimczi
lëstu: […] Czëtôł jem pierszé ùstawë kòmisji – wedle mie to je dobri czerënk. Jedurnô
sprawa, chtërną jô bë jesz dodôł to je rozwicé kaszëbsczi swiądë ù ksãdzów. Wëdôwô
mie sã, że pòdczas, czedë swiecczi ju przënômni òd pôrã lat wzãlë so do serca
kaszëbiznã (i nié blós kaszëbsczi jãzëk), abò mówiącë jesz mòcni – wzãlë do serca
słowa Òjca Swiãtégò z 1987 ë 1999 r., ù ksãdzów to je wcyg jesz baro dalek! […]
Le żlë w religii, w przekôzywanim Słowa Bòżégò, w katecheze, w mòdlëtwach… nie
mdze kaszëbiznë, to nie mdze téż wiãkszi chãcë, żebë jãzëka ùżëwac w kòscele i w codniowim żëcym, a czëcô bùchë z bëcô Kaszëbą nie mdze na ògle! A tegò znôw bez
ksãdzów nie ùdô sã zrobic! Dlôte jô bë dodôł pòstulat ùczbë kaszëbsczégò jãzëka
ë historii w seminariach: we Gduńskù, Pelplinie, Słëpskù (dobrze bëłobë téż w Torniu). Mòżna na przikłôd dac do czëtaniô chòcle L. Bądkòwsczégò „Odwróconą kotwicę”. Wôżné: kriterium ni mòże bëc ilosc lëdzy gôdającëch pò kaszëbskù w diecezji, le stara ò zbiérną (!) spôdkòwiznã Kaszëbów ë Pòlôchów (przënômni òd czasów
Mestwina II ë Władisława Łokietka) – ò Kaszëbiznã! Pòlskòsc je wôrtnotą dlô
Kaszëbów! Dlôte, òbrotno, Kaszëbizna ni mòże bëc blós sprawą Kaszëbów – żëjemë
w jednym kraju, ë kaszëbizna mùszi bëc widzónô jakno skôrb wszëtczich! […]
Nôpierszim założenim kòmisji bëło pòdskôcanié jak nôwiãcy ksãżi i swiecczich
zaczekawionëch rozwijã ùczbë kaszëbsczégò jãzëka do rëchtowaniô nôbòżéństwów
w dzélu abò czësto pò kaszëbskù (np. Krziżewô Droga, różańc, lëtanie). Trzeba bëło
ùszëkòwac dlô nich nôlepszé warënczi, òsoblëwie przënôleżné liturgiczné tekstë.
Przëszła tej ùdba, żebë nôpierwi wëkònac pkt. 5 ùchwałë, to je wëdac hëft ze spòdlecznyma wiadłama pòtrzébnyma przë òdprôwianim nôbòżéństwów pò kaszëbskù.
Do robòtë – òkróm przédnika karna – bëlë wprzëgłi téż ksãża: ks. prof. Jón Perszón,
ks. prałat Bògùsłôw Głodowsczi i ks. dr Leszk Jażdżewsczi. Ksążeczka je òpiartô
ò mòdlëtewnik „Më trzimómë z Bògã”, a téż na wielelatnëch doswiôdczeniach wëcygnionëch z rëchtowaniô mszów z kaszëbską liturgią słowa. Karno spòrządzëło téż
zestôwk ksãżi Kaszëbów, co gôdają pò kaszëbskù (to je téż pierszi pùnkt ùstawë).
Ten zestôwk ùjãti je w ksążeczce mët. Òstateczny sztôłt hëftu przëjãti béł na II zéńdzenim karna 7 rujana w Mòstach w gminie Kòsôkòwò. Całowny nakłôd ksążeczczi
wëniósł 10000 egz. (dzesãc tësący!). Wnet wszëtczé sã rozeszłë. Pòdług zamëslënkù
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ksążeczczi miałë przede wszëtczim trafic do òrganizatorów mszów, to je partów KPZ.
Szkòda, ale wiele z partów nijak to nie òbchòdzëło. W całoscë do partów szło mni
jak 5000 egz., z tegò wiele tam, dze taczé msze ju rëchli bëłë robioné. Tam, pòdług
wskôzów kòmisji, wiérny kòrzëstają z nich i są aktiwny òb czas liturgii. Wiele razy
są to téż nié-Kaszëbi. W sprawòzdanim za 2007 rok stoji m. jin.: Książeczka winna
być rozkładana przed mszą na ławkach. W tych oddziałach, gdzie tak się dzieje,
uczestnicy mszy czynnie uczestniczą w stałych fragmentach liturgii.2
Ksążeczczi ne są wëzwëskiwóné òb czas òpłatkòwëch zéndzeniów i kòle jinszich
kòscelnëch wëdarzeniów, a téż w domôcëch mòdłach. Nôwôżniészim skùtkã bëło
wspòmòżenié – a nawetka tej-sej dwigniãcé lëczbë – comiesãcznëch mszów kaszëbsczich. W tim prawie czasu nastãpné parafie zaczãłë co miesąc òdprawiac msze
w dzélu pò kaszëbskù z wëzwëskiwanim „Ksążeczczi do nôbòżéństwa”. Bëłë to:
Lëzëno, Kartuzë, Prãgòwò, Kòsôkòwò, Wiôlgô Wies, Pierwòszëno, Rewa, Réda,
Gdiniô – Òksëwié, Gdiniô – Pògórzé Górné, Swiónowò, Lëpùsz (òdnowienié),
Gduńsk – Matarnia, Przëwidz. Do ne samégò rëchtowałë sã téż parafie w Gòrãczënie
i czile jinszich môlach. Parafie, co rëchli ju rëchtowałë kaszëbsczé msze, zaczãłë
z nich kòrzëstac mët. Bëłë to: Banino, Gduńsk (Strzódmiasto, Przëmòrzé, Òsowô
i Piecczi – Mëgòwò), Gdiniô Babié – Dołë, Czisowô i Wiôldżi Kack), Kòscérzna,
Miastkò, Rëmiô, Przedkòwò, Sopòt, Wejrowò, Wigòda i Żukòwò.
Dëcht nôwiãkszô stara bëła kòle rëchtowaniô i nôleżnégò ùtrzëmaniô mszów
z kaszëbską liturgią słowa w Wiôldżi Wsë, chtërne transmitowóné bëłë przez Radio
Kaszëbë. Temù pòswiãconé bëło III plenarné zéńdzenié kòmisji, jaczé bëło prawie
w Wiôldżi Wsë, 5 strëmiannika 2006 rokù. Kòmisjô ùszëkòwa plan dzejaniô kòle
mszów, przërëchtowa lëstã celebransów. Òdbëło sã téż wiele gôdków z ksãdzama
– Kaszëbama. Czile razy bëłë téż zéńdzenia z arcëbiskùpã Gòcłowsczim, chtëren
zachãcywôł ksãżi, żebë wprzëglë sã w dzeło radiowëch celebracji. Kùńc kùńców sã
ùdało nalezc zacht karno ksãżi, chtërny jezdzëlë do Wiôldżi Wsë i òdprôwielë w rodny mòwie. Jedny (np. ks. Mirosłôw Bùżón, ks. Daniel Knapińsczi, ks. Grégòr Ruchniewicz, ks. Tomôsz Dunst, ks. Wòjcech Klawikòwsczi) robilë to pierszi rôz. Nót je
dodac ò wiôldżim zaangażowanim dwùch nôleżników Kòmisji, Zygmùnta Òrzła
i Dariusza Majkòwsczégò, chtërny dbelë ò sprawny i przënôleżny wëzdrzatk cotidzeniowëch mszów na żëwò nadôwónëch przez Radio Kaszëbë. Ten dobri cząd dérowôł
do 2009 rokù. Tej, skòrno le radio przecygnãło 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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telewizjô CSB, niechóné òstało nadôwanié, a z tim wëgasł spòlëznowi chwat i czësto
znikwioné òstałë ne msze.
Kòscelnô Kòmisjô bëła téż pierszim òrganizatorã wôżnëch nôbòżéństwów zrzeszonëch z dzejanim KPZ, przikładowò mszë swiãti z ùdzélã arcëbiskùpa Tadeùsza
Gòcłowsczégò i biskùpa Jana Bernada Szladżi ròzpòczinający Kaszëbsczi Rok. Bëła
òna 14 stëcznika 2006 rokù. Robioné bëło téż kòle rozszérzwieniô filmù „Jezës” pò
kaszëbskù. Wespół z Rësznotą Nowégò Żëcô zrëchtowóny béł dolmaczënk na
kaszëbsczi wiôldżégò dokazu Josha McDowella „Wiãcy jak cesla”. Przedolmacził
to nôleżnik kòmisji Zbigniew Jankòwsczi. Ksążka sã ùkôza w 2006 rokù. Zôs pòd
òkã wiceprzédniczczi kòmisji, Terézë Hòppe, prowadzonô bëła tak zwónô nowenna w intencji chùtczi beatifikacji Bòżégò Słëdżi Bpa Kònstantina Dominika. Miesąc w miesąc bëła mszô swiãtô rëchtowónô przez jinszi part KPZ.
Òsoblëwim zwëskã przërôczeniô ksãżi do òdprôwianiô mszów z kaszëbską liturgią bëła jich kaszëbskô ùczba i cągłé dwiganié sã lëczbë celebransów. Wiele z nich
– na wniosk kòmisji – dostało specjalné diplomë i pòdzãczi 13 stëcznika 2007 rokù,
na òpłatkòwim zéndzenim KPZ. Przed zéńdzenim bëła ùroczëstô mszô swiãtô
zrëchtowónô pòd czerënkã kòmisji. Lekcje òdczëtelë młodi Kaszëbi, òfiarné darë
złożëłë Klubë KPZ, westrzód darów béł nastãpny dokôz zdzejóny bez Kòscelną
Kòmisjã, to je spiéwnik „Dlô Was Panie”.
Szëkòwanié spiéwnika bëło wiôldżim zadanim. Nen projekt béł robiony pòd
mańtlã Òglowégò Zarządu KPZ, na co ùdostôł òn dëtczi z minysterstwa. Òbrobienim ksążczi zajął sã przédnik kòmisji, a téż autor wiele kòscelnëch piesni. Wespódzejelë z nim nôleżnicë kòmisji: ks. prof. Jón Perszón. Tomôsz Fópka, Eùgeniusz
Gòłąbk, a do te jesz spòza tegò karna: ks. prof. Jón Walkùsz, prof. Róman Grëcza,
Jerzi Stachùrsczi i Witosława Frankòwskô, në i téż wiele autorów słów i mùzyczi
do kòscelnëch piesni ùjãtëch w zbiérkù. Razã je tëch piesni 120, a do te jesz dodôwk
z pòpùlarnyma spiéwama ò pielgrzimkòwim charakterze. Baro wôżné są słowa
gduńsczégò metropòlitë we wstãpie do spiéwnika, chtërne dobrze òddôwają dzysdniowé – dërch jesz czãżczé – pòłożenié kaszëbsczégò jãzëka. Cytëjã: Bogactwo
naszej kultury jest wartością, którą trzeba chronić, Istnieje pewna tendencja, by tę
religijność traktować, jako zabytek kulturowy. Ona nim jest, bo należy do skarbu
narodowego. Ale religijność, jej elementy składowe – to nie historia. To codzienność. To życie człowieka. Co więcej jest ona jedną z istotnych cech tego życia zatopionego w Bogu. Kultura kaszubska napotyka na dodatkowe trudności. Ona zmagała się przez wieki z próbą eliminacji przez wrogów i to w różnych okresach naszej historii. Ale dodatkowa trudność polega i na tym, że niekiedy łączy się ją z jakimś folklorem, spychając ją do rodzinnych tradycji, prywatnego życia. Temu trzeba
się przeciwstawić.3
3

Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, przërëchtowôł Eugeniusz Pryczkowski, Gdańsk 2006.
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Pierszi pùbliczny pòkôzk spiéwnika béł prawie na nym òpłôtkòwim zéńdzenim,
13 stëcznika 2007 rokù. Wiãkszi dzél nakładu béł sczerowóny do partów KPZ. Ùkôzanié sã dokazu bëło nôpierszim tématã Wòjewódzczi Kònferencji Szkólnëch – Regionalistów, chtërna bëła 24 gromicznika 2007 rokù w Żukòwie. Referatë wëgłosëlë
recenzencë knédżi, profesorowie: ks. Jón Perszón i Róman Grëcza. Głosë przërëchtowelë téż ùżëtkòwnicë spiéwnika, szkólny kaszëbsczégò jãzëka i katézmùsu: Bògùsława Gòłąbk (Chwaszczëno), Lucyna Sorn (Mòstë), Ewa Kòwnackô (Wiôlgô Wies),
Maria Mach (Kòscérzna) i ks. dr Leszk Jażdżewsczi (Wejrowò).4
Pòsobné, V Planarné Zéńdzenié Kòmisji, bëło 6 maja 2007 rokù w Swôrzewie.
Na nim òbgôdóné bëło fejrowanié XX roczëznë papiesczi mszë na gduńsczi Zaspie.
Gòscã kòmisji béł ks. prof. Janusz Jasewicz z Òliwsczégò Seminarium Dëchòwnégò
i przédnik KPZ, Artur Jabłońsczi. Na nym zéńdzenim zdecydowóné òstało, że òrganizacjô całô włączi sã w òbchòdë. Ùstaloné bëło, że Mariusz Szmëdka, chtëren dôwôł
darënk Janowi Pawłowi II, téż bãdze skłôdôł dôr KPZ na rãce sekretérë Stanu Apòsztolsczi Stolëcë, kardinała Tarcisio Bertone – pierszégò celebransa ùroczëznë. Téż bëło
ùdbóné, że wëstąpią sparłãczoné chùrë kaszëbsczé. Wszëtkò to zacwierdzëło zéńdzenié Òglowégò Zarządu KPZ. Ùroczëzna bëła 16 czerwińca. Kaszëbi férowelë sã na
ni baro piãkno. Achtnął to gduńsczi metropòlita i prezydent Gduńska, chtërny wrãczëlë
dzãkòwné medale dwùm kaszëbsczim dzejarzóm (Jabłońsczi, Prëczkòwsczi).
Jednym z tématów piątégò zéńdzeniô kòmisji bëło téż rozeznanié, jak dalek je zaszłô robòta kòle dolmaczënkù i wëdaniô liturgicznégò lekcjónarza „To je słowò
Bòżé”. Dolmacził gò Eùgeniusz Gòłąbk. Teòlogicznym recenzentã òstôł ks. prof. Jón
Perszón. Pò zebranim pòtrzébnégò materiału bëło pòsobné zéńdzenié przédnika kòmisji z ks. arcëbiskùpã i ks. infùłatã Wiesławã Laùerã. Brzadã nëch wszëtczich dzejaniów bëło – tak jak i przódë – ùdostanié imprimatur na wëdanié dokazu, jaczi ùkôzôł
sã pòd kùńc 2007 rokù. We wstãpie ks. abp Gòcłowsczi napisôł: Korzystano dotychczas z różnych czytań Pisma Świętego w czasie Mszy świętych. Obecnie wydanie Czytań usprawni sprawowanie liturgii i pogłębi naszą więź ze Słowem Bożym. Na nen
sóm ôrt wëpòwiedzôł sã ks. bp Jón Bernat Szlaga na ùroczësti promòcji dokazu 8 gromicznika 2008 rokù w Żukòwie. No wëdarzenié bëło ùznóné przez hierarchów za historiczné dlô Kaszëb, nôbarżi żlë chòdzy ò żëcé kaszëbiznë w Kòscele. Zôs przedstôwca spòlëznë regionu rzekł tak: Chcemë më, mieszkańcë ti zemi, wërazëc pòspólną redosc z jegò ùkôzaniô sã, a za jegò sprawą chcemë wielbic Bòga w rodny mòwie.
Mòwie, chtërna je dlô Kaszëbów nôpierszą wôrtoscą. Tą wôrtoscą, jakô òbjimô całé
bògactwò kùlturowé tegò lëdu, jakô pòrësziwô nôdelikatniészé strënë naszégò bëcô,
naszi kaszëbsczi tożsamòscë, chtërna doch òd wiedna sparłãczonô bëła i je z głãbòką
wiarą chrzescëjańską. Niech tej przez to kaszëbsczé słowò mdze nama jesz blëżi
do Bòga, na całëch Kaszëbach, téż tam, dze nasza ùmiłowónô rodnô mòwa cëchnie.
4

2011.

Referatë są ùjãté w: Norbertańska siła Kaszub, red. Andrzej Groth, Eugeniusz Pryczkowski, Banino
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Ale i tam lëdze wiedzą ò swòji kaszëbskòscë i na ji wspòmnienié, Bóg stôwô sã jima
blëższi. Niech tej to kaszëbsczé słowò Bòżé jidze dalek i szerok, niech rozséwô dobré
zôrno, pòcząwszë òd tegò ùroczëstégò nôbòżéństwa z ùdzélã Bòżich pasturzów
kaszëbsczi krôjnë […].
Ùkôzanié sã lekcjónarza „To je słowò Bòżé” bëło ùkòrunowanim dzejaniégò
Kòscelny Kòmisji (2004–07). To je nôwôżniészô knéga mùszebnô przë òdprôwianim mszów pò kaszëbskù. Razã z dwùma rëchlészima dôwô òna całowną mòżnosc
do òdprôwianiô nôbòżéństwów. Do ne wszëtczégò felëje le jesz „Knédżi Mòdlëtwów
Wiérnëch”. Robòta nad nią szła w jedny rédze. Je ju òd czile lat parôt do drëkù. Ji
wëdanié bëło òstawioné ju pòsobny kadencji władzów KPZ (2007–10). W ti kadencji téż zawiąza sã Kòscelnô Kòmisjô. Bëłë nawetka dwa zéńdzenia w Swiónowie pò
Kaszëbsczi Drodze Krziżewi i w Baninie, na jaczich manowelë ò zazychrowanié
dëtków na wëdanié knédżi mòdlëtwów. Tej równak Kaszëbskò – Pòmòrsczim Zrzeszenim rządzëlë ju prakticzno nowi i młodszi dzejarze, chtërny stôwelë sã barżi aktiwny w jinszich dzélach regionalnégò dzejaniô. W ti tu kadencji (2010–13) Kòmisjô
Kòscelnô ju nie pòwstała.
Dzysdniowi stón bëtnoscë kaszëbsczégò jãzëka w liturgii Kòscoła ni mòże redowac. W leno kòl dwadzesce parafiach są co miesąc kaszëbsczé msze, a w wiele
jinszich rëchtowóné są przë jaczi leżnoscë. Jich jakòsc – żlë chòdzy ò rodną mòwã
– je téż baro rozmajitô. Przënôlégô cygnąc do wësztôłceniô zwiarti linii KPZ w sprawie rozwiju bëcégò kaszëbsczi mòwë w Kòscele. W tim célu nôleżi wznowic dzejanié Kòscelny Kòmisji5, dokùńczëc wëdanié Knédżi Mòdlëtwów Wiérnëch, a mòże
téż ksãgów z leżnoscowima czëtaniama na chrztë, zdënczi i pògrzebë. Do te miałëbë
bëc wznowioné transmisje mszów swiãtëch, jaczé – przë wspòmóżce rësznégò partu KPZ w Rëmi – mògą bëc wzorowò rëchtowoné w tim miesce. Je téż trzeba szkòleniów dlô ksãżi i òrganistów. Bëtnosc kaszëbiznë w Kòscele mô stolemné znaczenié
dwigającé naszã mòwã, ale téż pòdskôcającé do głãbszégò przeżiwaniô religijnëch
tresców. Temù Kòscół – òkróm szkòłë – je dërch jedną z nôwôżniészich sztëców zachòwaniô i rozwiju rodny 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.

RELIGIJNOSC KASZËBÓW
W LËDOWIM KÙŃSZCE
Karolëna Serkòwskô

złowiek òkróm pòsôdaniégò przedmiotów kòniecznëch do żëcô, òdczuwô brëC
kòwnotã doznôwaniégò dëchòwëch i szëkòwnëch wrażeniów. Tak jak terô, tak
i przódë lëdze szukelë môlów religijnégò kùltu, a téż lubilë òtaczac sã snôżima wëro-

bama, tej zaczãlë je wëtwarzac. W ten spòsób narodzył sã lëdowi kùńszt, dzãka chtërnémù artiscë amatorzë bez plasticznégò wësztôłceniô zaczãlë wërażac swòje ùsôdzkòwé inspiracje.
Wôrt w tim placu przeanalizowac pòchwôt „lëdowi kùńszt”. Aleksander Jackòwsczi je dbë, że brak warsztatu prowadzëc mòże do szukaniégò nowëch rozwiązaniów. Prawie w tim môlu parłãczi sã geniusz artistë z originalnoscą lëdowégò
ùtwórcë1. Ùsôdzca twòrzi swiądno, a dokôzca nawetka nie domësliwô sã, że je òdkriwcą2. Ni mô òn wiédzë brëkòwny do wërażeniégò sebie za pòmòcą kùńsztu, le mô
szëk, chtëren wëpłiwô z jegò bëna. Lëdowòsc òznaczac w tim przëpôdkù mòże, że
dokôz wërôbióny je z mëslą ò chłopsczim òdbiércë abò téż że dóny wërób òdznôczô
sã fòrmą charakteristiczną dlô lëdowégò stilu. Tej znanką wëmienionëch zjawiszczów bëłobë malarstwò namienioné dlô lëdu, a téż dzysdniowé malarstwò czerowóné do jegò miejsczich òdbiérców3. Z tak rozmiónégò òkreslenia lëdowòscë mòże
wëcygnąc wniosk, że je òna pònadczasowô, jiny stôwô sã blós ji cél i namienienié.
Wanda Szkùlmòwskô zaùwôżô, że razã z przejinaczeniama òbiektiwnëch warënków
żëcô chłopsczi spòlëznë, zmieniwac zaczãła sã całô lëdowô kùltura, a lëdowi kùńszt
przestôł pełnic ju swòjã donëchczasną rolã. Jeżlë w wiôldżim ùproszczenim mòże
pòwiedzec za Józefã Grabòwsczim, że przez całé wieczi twòrzonô bëła „przez lud
i dlô lëdu”, zaspòkôjała esteticzné pòtrzebë wiejsczi spòlëznë, a téż wërôżała ji
pòzdrzatczi i ùrobną ekspresjã – to pózni, czej zmieniło sã spòdlé, z chtërnégò w zwëczajny spòsób wërôstała, zmienił sã téż ji charakter i fùnkcjô4. Rãczné lëdowé dokazë nie bëłë ju twòrzoné blós dlô swòjégò, wiejsczégò òtoczeniô, le téż dlô lëdzy
1
A. Jackowski, Obrazy ludowe, Folk Painting in Poland, Volksmalerei in Polen, Wydawnictwo
Krupski 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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mieszkającëch w gardach, zamôwiającëch dokazë do mùzeów, kòlekcjonérów, na
jôrmarczi, kònkùrsë, kermasze, festinë, to znaczi téż na przedôż.
Lëdowi kùńszt òbjimôł artisticzny, a téż ùżëtkòwi dzél lëdowi materialny kùlturë.
Zawiérôł sã w dwùch rówiznach, to je w przedstôwiającym kùńszce i przëstrojiwanim5. Przedstôwiający kùńszt òdwòłiwôł sã do religijnoscë, gdze pòkazywóné bëłë
przédno wizerënczi Bòga, Matczi Bòsczi, a téż swiãtëch patronów. Przedstôwiający kùńszt zajimô w pòlsczi lëdowi tradicji wôżny plac z pòzdrzatkù na artisticzné
wôrtnoscë, a czãsto przede wszëtczim na zamkłé w nim trescë. Dokazë dôwnégò lëdowégò kùńsztu (…) pełniłë przédno kùltowé fùnkcje, bëłë zortã pòstrzédnictwa midzë człowiekã a Bògã, Matką Bòską, swiãtima patronama6. Przëstrojiwny kùńszt
miôł za to dawac esteticzné doznania.
Lëdowi kùńszt òczarziwô swòją prostotą i apartnoscą. Na Kaszëbach reprezentowóny je przez wiele òbrëmiów. Wëmienic mòże tu malarstwò na szkle i lëdowé
drzewòritë, żłobiznã w drewnie, òbrzãdowé rekwizytë, lëdowé mùzyczné instrumentë, tkactwò, kaszëbsczi òbleczënk, wësziwk, malarsczé òzdôbianié méblów, lëdową
ceramikã, lëdowé bùrsztiniarstwò, plecónkarstwò, wërobë z rogù, lëdowé artisticzné
kòwalstwò, zabôwczi7.
Jednym z òbrëmiów lëdowégò kùńsztu Kaszëbów, chtëren parłãczi sã z jich religijnoscą je wësziwk, z pòczątkù wëzwëskiwóny blós do ùpiãksziwaniô ruchnów.
Badérowie (…) pòdôwają, że w dzewiãtnôscewiecznym òbleczënkù Kaszëbów jedinym wësziwónym elementã béł pòswiãtny białgłowsczi czepk zwóny „złotnicą”8. Dopiérze pózni miôł nastąpic zwëk òzdôbianiégò farwnyma nitkama jinszich dzélów
przëòdzéwkù. Docygô sã, że czepce wëkònywóné bëłë w klôsztorach norbertanków
w Żukòwie i benediktinków w Żarnówcu. Swiôdczëc ò tim mògą dowòdë na to, że
dlô dzewùsów bëła tam prowadzonô ùczba szëcô, tej pewno téż wësziwaniégò.
Òkróm tegò mùstrë wëszëté na czepkach przëbôcziwają te, chtërne są na liturgicznëch
paramentach. I to prawie w tim òbjimie wësziwk parłãcził sã z religią Kaszëbów
nômòcni. Bò hewò z reglë wëkònywóny béł na swiecczé brëkòwnotë i zawiérôł colemało kwiatowé wzorë, le miôł téż swój plac w kòscołach i kaplëcach, zdobiącë
wôłtôrz, nakrëca na czelëch czë liturgiczné ruchna abò téż fanë.
Wësziwkã zajimałë sã i sostrë zôkònné i mëmczi, chtërne pòsobicą ùczëłë gò
swòjich dzecy. Białczi przekazywałë nawetka pòcechóm swòje nacéchòwóné mùstrë.
Równak wëdarzenia II swiatowi wòjnë sprawiłë zahamòwanié rozwiju ti specjalnoscë. Dôwni wërôbióné bëłë téż makatë na scanã, chtërne wiészóné nad łóżkã
z wëszëtim wëzdrzatkã Anioła Stróża, chrónic miałë domôcëch przed nieszczescym.
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 hafcarsczégò ùtwórstwa zajmòwała sã Zofia Fòrmela (1936–1991),
chtërna (…) wëkònywała religijné òbrazë, a w spòdlim dôwała kwiatowé wzorë9.
Pòdôwô sã, że nôstarszim, a téż nômòcni rozwiniãtim òbrëmim lëdowégò kùńsztu je żłobizna10. Sakralnô tematika baro długò miała w ni wiãkszi dzél. Lëdowô żłobizna ùpiãksziwała pòlëce dodomów i swiãtniców. Aleksander Błachòwsczi wëprzédnił
trzë ôrtë lëdowi żłobiznë w drewnie. Są nima kòscelné procesyjné krziże i krucyfiksë
wiészóné nad swiãconą wòdą w krëchce kòl weńdzeniô do nawë, krziże, kòldomòwé
i kòldrożné kaplëczczi, „swiãté nórtczi” abò domòwé wôłtôrzëczi w chłopsczich jizbach, a téż pùpkòwé szopczi11. Pòczątczi lëdowi żłobiznë zrzeszoné z kùltã etnograf
przëpisywô zwëkòwi stôwianiégò krziżów i kòldrożnëch kaplëczków, chtërne znóné
bëłë ju ze strzédnowieczégò. W taczich kaplëczkach stôwielë colemało figùrczi Christusa, Matczi Bòsczi i swiãtëch. Ùpamiãtniwałë òne niejeden rôz wôżné wëdarzenia
z żëcô dóny familii, a téż zagwësniwałë nad nią òpiekã. W pózniészim czasu lëdowi dokôzcë zaczãlë żłobic téż jasełkòwé figùrczi, chtërne móntowóné bëłë pózni
w gòdowëch szopkach.
W tradicyjnëch, kaszëbsczich chëczach do tegò czasu òbaczëc mòże wëkònóné
z drewna, lëdowé figùrczi swiãtëch i patronów. W kòscołach, òkróm figùrków Matczi
Bòżi, Christusa, swiãtëch czë płaskòżłobiznów, przedstôwiającëch midzë jinyma religijné scenczi, są téż drewniane stacje Drodżi Krziżewi. Dôwni żłobizna bëła na
Kaszëbach blós malowónô różnofarwnyma farbama, dzys dnia lëdowi ùsôdzcë téż jã
bejcëją.
Malarstwò na szkle ò tëli wëprzédniwô sã spòmidzë jinszich fòrmów lëdowégò
kùńsztu, że twòrzoné bëło przédno z pòtrzebë strojeniô domôctwów, le òbjimało blós
sakralné elementë. Historiô malarstwa na szkle parłãczi sã z rozkòscérzonym w drëdżi
pòłowie XVII wiekù kùltã òbrazów, a téż swiãtëch môlów. W tim czasu rozwijôł sã téż
zwëk pielgrzimòwaniô, chtëren apartné znaczenié miôł przédno na wsach12. Malarstwò
na szkle tim różni sã òd jinëch techników malowaniô, że miast na jiné twòrzëwò, òlejowé farbë nakłôdô sã na szklaną platã. Spòsób wëkònywaniô òbrazu je procëmny òd
tradicyjnëch metodów. Nôleżi nakładac farbë na bënowi wiéchrzëznie rutë, zaczinającë
òd kònturów pòstacë i kwiatów, przez wëfùlowanié farwą, kùńczącë na zamalowanim
całi platë szkła jasnym spòdlim. Lëdowé òbrazë na szkle charakterizëją sã prostą i òbszcządną kòmpòzycją, z widoczną symetrią. Òbòwiązkòwò mùszała bëc na nich pòstac
swiãtégò w òtoczenim kaszëbsczich kwiatów, chtërne, żebë ùatrakcyjnic òbrôz, bëłë
ùmòwné, nigdë nôtërowé. Malarze mielë starã ò indiwidualné sztilizowanié kwiatów,
ùznôwónëch za òzdobné, jak róża czë tëlpón, bë wzbògacëc jich strojné wôrtnotë13.
Ibidem, s. 151.
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.
9
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Wëzdrzatk nôtejszich òbrazów na szkle zanôleżny béł òd panëjącëch tedë
warënków. Jizbë w wiesczich chëczach bëłë môłé, niewiele wëpòsażoné, a téż cemné.
Tej mieszkańcowie òzdôbielë je òbrazama òdznôczającyma sã wërazną farwnotą,
a téż kłedlë wiôldżé płôszczëznë farwnëch plamów. Bëlë hewòle swiądny, że w cemnym nórce dokładné òbcéchë skarni czë detale bãdą słabò widoczné. Tej twòrzëlë
ùproszczoné nacéchùnczi sztaturów, zaznôczającë wiôldżé kòntrastë. Dzysdnia,
òbzérającë w całownym widze nôstarszé òbrazë, mô sã wrażenié, że lëdowô farwnota bëła „barbarzińskò jaskrawô”14. Żebë rozjasnic chëczë, lëdze ùżiwelë w kaszëbsczich lëdowëch òbrazach na szkle blós jasné spòdlé. Òbrazë wiészóné bëłë pòtemù
naprocëm dwiérzów, żebë pò jich òtemkniãcym, słoneczné parmienie òdbijałë sã na
ruce i jesz barżi rozjôsniałë jizbã.
Z lëdowim malarstwã na szkle mòcno łączi sã nastãpny element lëdowégò kùńsztu, jaczim je drzewòritnictwò. Bò wej Kaszëbi czãsto miast wëmalowóny pòstacë,
w westrzédnym placu òbrazu wstôwielë pòdlepiony drzewòrit. Zrobienié gò pòlégało na refabrikòwanim céchùnkù za pòmòcą drewnianégò déla, na jaczi nôpierw nanosëło sã céchùnk, wëcynało sã gò za pòmòcą specjalnëch nôrzãdzy, a nastãpno
drëkarską farbą òdbijało na papiorze. Na rozwidnienié przëczënë pòdlepianiégò
pòd rutã drzewòritu są dwa òbstojenia. Pierszé przedstôwiô Jizydór Gùlgòwsczi,
chtëren béł dbë, że kaszëbsczi ùsôdzcë rzôdkò samòstójno malowelë swiãtëch
z przëczënë felë spòsobnëch rozmiałosców. Drëdżi pùnkt widzeniô reprezentëje
Bòżena Stelmachòwskô, pòdług chtërny przëczëna leżi w bògòbójnoscë Kaszëbów.
Je òna dbë, że „òsoblëwô religijnosc” Kaszëbów nakôzywa ùżiwaniô blós fertich
pòbòżnicczich òbrôzków z klôsztorów, bò „człowiek grzészny nie béł gòdny wëkònywaniégò òblicza swiãtëch”15. Bëło wejleno przeswiôdczenié, że taczé wëdrëkòwóné
w gardze i pòswiãconé òbrôzczi mają wiãkszą wôrtnosc òd samòstójno zrobionëch
céchùnków.
Mieszkańcowie kaszëbsczich chëczów wiészelë pò pôrãdzesąt malowónëch na
szkle òbrazów, tej bëłë òne baro żądóné, bò pò pierszé pòsôdanié szklanëch òbrazów bëło baro módné, a pò drëdżé swiôdczëło to ò bògatoscë i religijnoscë gòspòdarzów. Dodóm mógł bëc biédny, niczegò w nim nie bëło gòdnégò bôczeniô (…), le
swiãti wizerënk, chòcbë nôprostszi wisôł na scanie. Chronił òd złégò, lëdze zwrôcelë
sã do niegò z prosbama, łącził w mòdlëtwie z Bògã i swiãtima, za chtërnëch wstawiennictwã zwrôcelë sã do Nôwëższégò16. W pózniészim czasu na szkle Kaszëbi
zaczãlë téż malowac rodzajowé scenczi czë elementë charakterizëjącé ten region,
taczé jak kaszëbsczé chëcze czë krôjòbrazë, równak nie parłãczi sã to z lëdową tradicją Kaszëbów.
14
15

s. 30.
16

Òb., ibidem, s. 18.
Cyt. za A. Błachowski, Malarstwo na szkle i drzeworyty ludowe, [w:] Sztuka ludowa Kaszubów…,
Òb. A. Jackowski, Obrazy ludowe.., idem, s. 7.
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Są téż òbrëmia lëdowégò rãcznégò dokazu, w chtërnëch dozdrzec mòżna pòjedinczné elementë religijnégò kùltu, abò taczé, co z religią w jaczims stãpniu bëłë
zrzeszoné. W lëdowi ceramice wëstãpòwałë przédno przedmiotë codniowégò ùżëtkù.
Z religijnym kùltã łączëło sã za to wërôbianié niewiôldżich krziżëków i kropielniczków móntowónëch przë wéńdzenim do chëczë. Przedstôwióné bëłë czãsto z wizerënkã anioła i ùpiãksziwóné wzorã serca z nôdpisã „IHS”. Nôstarszé kropielniczczi mają nielëdowé pòchòdzenié i wëtwôrzóné bëłë w kòlklôsztornëch fabrikach,
przédno w Kartuzach, pòtemù zaczãlë je robic lëdowi grónkarze17. Jiną znanką kaszëbsczégò kùńsztu je lëdowé artisticzné kòwalstwò, w chtërnym przedmiotë sparłãczoné z kùltã reprezentëją przede wszëtczim rozmajitégò ôrtu krziże, òsoblëwie
nagrobné. Jak pòdôwô Jerzi Kùniewsczi, wiele kòwalsczich krziżów zdobi kòscołë
i kaplëcë18. I nimò, że na smãtôrzach nie zachòwało sã stôrëch, kùtëch krziżów za
wiele, to tradicjô jich wërôbianiégò na Kaszëbach je długô19. Téż kwiatë z bibùłë
miałë znaczenié w religijnym kùlce, bò baro czãsto strojiłë òne dodomòwé wôłtôrzëczi, chtërne bëłë nôbarżi òbstrojonym placã w chëcze, pòswiãconym Bògù.
Z lëdowim kùńsztã związóné są téż wszelejaczégò zortu òbrzãdowé rekwizytë.
W swiątecznym czasu np. òb czas Gòdów, nie felało drewnianëch dodôwków, jaczé
mielë przestrojińcowie òdwiédzający wiejsczé chëczë, zwóny Gwiżdżama abò
Gwiôzdkama. Z kòleji nôwôżniészim rekwizytã kòlãdniczégò karna, zwónégò „Trzej
Królowie”, je gwiôzda, chtërna symbòlizëje gwiôzdã prowadzącą mãdrców do Betlejem20. Kòlãdnicë przëchòdzelë do dodomów nôczãscy w pierszich dniach Nowégò
Rokù, a w całkòwno jinszim czasu, pòd kùńc lata, kaszëbsczi lud pòtikôł sã na corocznym òżniwinowim swiãce, dzãkùjącë Bògù za skùńczenié żniwów i pòlowëch
robòtów. Na tã leżnosc szëkòwelë òżniwinowé wińce, a téż zbòżowé wiązanczi. Wińce miałë sztôłt kòła, pò chtërnégò òbwòdze ùkłôdało sã zbòżé, zela, mak, jabka i zeloné witczi, symbòlizëjącé wegetacyjną cygłosc. Òżniwinowé ùroczëstoscë (…), z zabawą dlô służbë i robòtników robiącëch przë żniwach, òrganizowelë dôwni majicele majątków i kaszëbsczi gbùrzë. (…) Skùńczenié żniwów ù bògatszich gòspòdarzów
łączëło sã czedës z wiązanim slédnégò snopa, zwónégò „bãksã” „bãkartã” abò „bibą”21. Wińc ten swiãcony béł òb czas Wniebòwzãcô Mariji Pannë, to je 15 zélnika,
pòtemù lëdze nalôżelë dlô niegò pasowny plac do zawiészeniégò w chëczach. Biédny
chłopi plotlë môłi wińc abò krutkã ze slédnëch zbrëkòwónëch na pòlu kłosów. Za to
na òktawã Bòżégò Cała przënôszało sã do pòswiãceniô môłé wiónczi plotłé z pôchnącëch zelów. Całkòwno jinym, mòże barżi swiecczim òbrzãdã, równak pôjôwiającym sã w kòscelnëch ławach, je zwëk zażiwaniô tobaczi. Kaszëbi wërôbielë sami
17
18
19
20
21

A. Kwaśniewska, Ceramika ludowa, [w:] idem, s. 184.
J. Kuniewski, Przedmioty związane z kultem, [w:] ibidem, s. 218.
Ibidem.
K. Szałaśna, Rekwizyty obrzędowe, [w:] ibidem, s. 7.
Ibidem, s. 79–80.
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tobakã, a téż zajimelë sã rogarstwã, a wcyganié do nosa tegò brunawégò proszkù
ùwôżóné bëło przódë jakno dobrô òbëczajnota, tim barżi, żlë czestowóny bëlë nim
gòsce. Zażiwóné bëło na rozmajité ôrtë: przed spanim, pò wëspanim, przed robòtą,
pò robòce, a nawetka w kòscele22. Ksãża òb czas nôbòżéństwa prosto z kôzalnicë
zaczinelë rituał wcyganiégò tobaczi do nosa, pò czim tobaczérã przekazywelë jinszim chłopóm. Dëchòwny zaczął dali òdprawiac mszã dopiérze czej tobakã zażił
òstatny wiérny.
Lëdowi kùńszt je wiôldżim bògactwã kòżdi kùlturë. Swiôdczi ò pòczëcym juwernotë dokôzcë, jak i òdbiércë jegò dokazu. Òddôwô rozmienié swiata płënącé prosto
w serca, nie skażoné narzuconym widzenim jistnotë. Władisłôw Skòczilas zmerkôł,
że je òn baro wôrtny nié blós dlôte, że je cekawi, dzywny, le dlôte, że są w nim czãsto
te same artisticzné wôrtnoscë, chtërne pòdzywiómë w dokazach wiôldżich méstrów23.
Przez lata lëdowé ùtwórstwò przechòdzy rozmajitégò ôrtu przemianë. Żebë mògło
przetrwac, niezatrzimné je dopasowiwónié gò do panëjącëch warënków dónégò czasu. Tej nie dzëwi fakt twòrzeniô nowëch, pamiątkarsczich kaszëbsczich rekwizytów, òpiartëch na lëdowi tradicji, dopasowiwónëch do brëkòwnotów dzysdniowégò
turistë. Równak nie je wòlno za baro òd ti tradicji òdchadac, a dzysczasny lëdowi
ùtwórca ni mòże twòrzëc w òderwanim od dôwnotë Kaszëbów. Ti, chtërny ò tim pamiãtają, winny rozdzelac dokazë lëdowégò kùńsztu òd jegò terôczasnëch nowaczëznów. Wôżné, żebë pòdjimający sã dzejnotë zrzeszony z lëdowim kùńsztã ùretelë gò przed niebezpiekã stratë juwernotë, zéńdzeniô na drogã amatorstwa czë
tónégò pamiątkarstwa. Lëdowi kùńszt je hewòle wësokwôrtną perłą w skôrbcu nôrodny kùlturë i wôrt gò nié blós pòdzëwiac, le téż dobrze pòznac i ùmiejãtno chrónic,
żebë mógł wcyg wzrastac w przëjaznym klimace i ùbògacac tëch, chtërny przińdą
pò nas24.

22
23
24

J. Zając i E. Ziemermann, Tabaka na Kaszubach i Kociewiu, Studio Spartan, Gdynia 2006, s. 70.
Cyt. za A. Jackowski, Obrazy ludowe.., idem, s. 5–6.
W. Szkulmowska, Słowo wstępne, [w:] Sztuka ludowa Kaszubów…, idem, s. 9.

KASZËBIZNA JAKNO JÃZËK RELIGII
– PÒZDRZATCZI MŁODZËZNË
Danuta Stanulewicz
Gduńsczi Ùniwersytet

1. WSTÃP

élã ti prôcë, jak pòkazywô ji titel, je przedstawienié pòzdrzatków młodzëznë na
C
témat fùnksnérowaniô kaszëbiznë jakò jãzëka religii. Pòzdrzatczi te òstałë ùdostóné w anketowim badérowanim, zrobionym w I Òglowòsztôłcącym Liceùm m. Kró-

la Jana III Sobiesczégò w Wejrowie w séwnikù 2010 rokù i czerwińcu 2011 rokù. Anketa, chtërna miała na célu zbadérowanié pòstaw młodzëznë w òdniesenim do kaszëbsczégò jãzëka i kùlturë, skłôdała sã z 40 pùnktów. Niżi òstóną òmówioné òdpòwiescë
ùdostóné leno na pitania sparłãczoné z interesëjącym nas tématã. Òdpòwiescë na
wëbróné pitania anketë òstałë ju przedstawioné w pôrã jinëch dokazach1.
We wstãpie je mùsz przëbôczëc, że religijnô kaszëbizna je nôstarszą ùdokaznioną òdmianą tegò jãzëka, ò czim wiele razy piselë rozmajiti badérowie, westrzód
chtërnëch są m. jin. Hanna Pòpòwskô-Tabòrskô2, Adam Riszard Sykòra3 i Jerzi
1
Ò. Aleksandrowskô i D. Stanulewicz, Postawy młodzieży wobec języka i kultury kaszubskiej (badania pilotażowe), [w:] W kierunku Europy regionów. Analiza socjologiczna, red. J. Erenc i A. Szopny,
Wejrowò 2011, s. 302–341; D. Stanulewicz, The use of the Kashubian language from the perspective of
young people aged 16–19: Settings and participants, [w:] Neue linguistische Perspektiven: Festschrift
für Abraham P. ten Cate, red. W. Kürschner, R. Rapp, J. Strässler, M. Vliegen i H. Weber, Frankfurt am
Main 2011, s. 191–203; D. Stanulewicz, Zajinteresowanié młodzëznë kaszëbsczima mediama (pilotażowé
badérowania) / Zainteresowanie młodzieży kaszubskimi mediami (badania pilotażowe), „Biuletin Radzëznë
Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2011, s. 154–168, 292–305; D. Stanulewicz, Jak dwujęzyczna młodzież ocenia swoją znajomość kaszubszczyzny i jej użycie (badania wstępne),
referat, Òglowòpòlskô Kònferencjô „Jãzëkòwi, lëteracczi i kùlturowi òbrôz Pòmòrzô dôwni i dzysô”,
Gduńsk 2011; D. Stanulewicz, Czy młodzież licealna chce się uczyć języka kaszubskiego? Badania pilotażowe, referat, kònferencjô „Kaszëbskô edukacjô. Tradicje, aktualnota, perspektiwë”, Słëpsk 2012.
2
H. Pòpòwskô-Tabòrskô, Zabytki piśmiennictwa kaszubskiego, [w:] Kaszubszczyzna / Kaszëbizna,
red. É. Bréza, Òpòlé 2001, s. 71–80; H. Pòpòwskô-Tabòrskô, Duchowne piesnie D. Marcina Luthera, [w:]
Język kaszubski: Poradnik encyklopedyczny, red. J. Tréder, Gduńsk 2006, s. 51–52.
3
A. R. Sykòra, Teksty biblijne w najstarszych zabytkach piśmiennictwa kaszubskiego (XVI–XVIII
w.), Pòznań 2009; zdrzë téż A. R. Sykòra, Verba Sacra. Najstarsze kaszubskie teksty biblijne 1586–1850,
Rzim-Wejrowò 2005, http://www.verbasacra.pl/archiwum/_kaszubywej_2005.htm, przistãp: 2.08.2012.
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Tréder4. W rokù 1586 pòkôzałë sã drëkã we Gduńskù Duchowne piesnie D. Marcina Luthera w tłómaczenim Szimona Krofeja (Duchowne Piesnie D. Marcina Luthera ÿ ÿnßich naboznich męzow Zniemieckiego w Slawięsky ięzik wilozone Przes Szymana Krofea, sluge slowa Bozego W Bytowie). Je to nôstarszi znóny zabëtk kaszëbsczégò jãzëka. W rokù 1643 òstôł wëdóny Mały katechizm Marcina Lutra w przekładze Michała Pòntanusa (Mały Catechism D Marciná Lutherá Niemiecko Wándalski
abo Słowięski to jestá z Niemieckiego języká w Słowięski wystáwion y ná jawnosc
wydan z Przydatkiem Siedm Psálmow Pokutnych krolá Dawida y inßych potrzebnych
rzeczi: osobliwie Historiy Passiy nászego Páná Jezvsa wedlug Ewángelistá Matthævßá y niektorych Piesn duchownych). Trzeba téż tu wspòmnąc ò zachòwónëch
w rãkòpisach tpzw. Perykopach smołdzińskich z lat 1691–1701, ùwôżónëch za pierszé
systematiczné tłómaczenié Biblii na kaszëbsczi jãzëk. Zajistnienié tëch religijnëch
tekstów swiôdczi ò ùżiwanim przez protestantów kaszëbiznë do liturgicznëch célów
(chòc je mùsz òdnotowac dominacjã niemiecczégò jãzëka5).
W 90-ëch latach XX wiekù zaczãła sã diskùsjô na témat kaszëbiznë jakno jãzëka
liturgii w katolëcczim kòscele, zaczãtô artiklã Jana Scesyńsczégò6 òpùblikòwónym
w „Pielgrzymie” w 1993 rokù. W diskùsji ti brôł ùdzél m. jin. Édwôrd Bréza, chtëren
scwierdzył, że „Kaszëbóm […], jak i jinym nôrodóm i etnicznym karnóm, przësługiwô bòsczé i nôtërné prawò tczeniô Bòga w jãzëkù erbòwónym òd starków, mają
téż chãc ten jãzëk rozwijac, a przez bëtnosc w Kòscele achtnąc; żdają téż òd Kòscoła, że jich mòwã ùswiãcy”7.
Dzysdnia kaszëbizna biwô ùżiwónô òb czas mszów w niejednëch kòscołach regionu8. Wiérny i ksãża mają przëstãp do wiele terôczasno wëdónëch religijnëch tekstów9, westrzód chtërnëch mùszi wëmienic przédno biblijné tekstë – z kòscelnym
4
J. Tréder, Kaszubszczyzna dawnych przekładów biblijnych. [w:] Symbolae slavisticale. Dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej, red. E. Rzetelskô-Feleszkò, Warszawa 1996,
s. 309–315, przedrëk w: J. Tréder, Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gduńsk 2005, s. 60–70;
J. Tréder, Komentarz historyczno-filologiczny, [w:] A. R. Sykòra, Verba Sacra. Najstarsze kaszubskie teksty…, s. 6–10.
5
J. Tréder, Komentarz historyczno-filologiczny.
6
J. Scesyńsczi, Kaszubski w liturgii?, „Pielgrzym” 1993, nr 16, s. 5.
7
É. Bréza, Czy kaszubszczyzna może być językiem liturgii katolickiej?, „Pomerania” 1993, nr 12,
s. 30.
8
Zdrzë m. jin. Duszpasterstwo Kaszubów, http://www.diecezja.gda.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=230, dostęp: 27.07.2012. Do niedôwna „Pomerania” w dzélu Informator regionalny dôwała rubrikã Stałe kaszubskie msze święte. Na przëmiôr, w numrze 4 z 2006 rokù (s. 67) dorechòwac sã mòże 39 parafii, w chtërnëch bëłë òdprôwióné msze w kaszëbsczim jãzëkù (z czãstotlëwòtą
òd rôz w miesiącu do sztërë abò trzë razë w rokù).
9
Badérowanim dzysdniowëch religijnëch tekstów zajimają sã m. jin. Édwôrd Bréza, Mark Cëbùlsczi,
Kazmiérz Sroka i Jerzi Tréder. Zdrzë m. jin. É. Bréza, Ewangelie po kaszubsku, „Pomerania” 1993, nr 2,
s. 30–34; É. Bréza, Język przekładu Ewangelii na kaszubski ks. Franciszka Gruczy, „Studia z Filologii
Polskiej i Słowiańskiej” 1995, nr 32, s. 301–324; É. Bréza, Biblia po kaszubsku, [w:] Język kaszubski:
Poradnik encyklopedyczny, red. J. Tréder, Gduńsk 2006, s. 27–28; M. Cëbùlsczi, Samogłoskowe alternacje morfonologiczne w kaszubskich tłumaczeniach Pisma Świętego, [w:] De Lingua et Litteris: Studia
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imprimatur – w przekładze Frãcëszka Grëczë10, Eùgeniusza Gòłąbka11 i Adama Riszarda Sykòrë12.
Ùkôzałë sã taczé pùblikacje jak lekcjonôrz13, zbiér kòscelnëch spiéwów14 i knéga
psalmów15, a téż jiné religijné tekstë. Do te, biblijné tekstë są czëtóné i kòmentérowóné pò kaszëbskù co tidzéń w programie Kaszëbskô Ewanielëjô w Twòji Telewizji Mòrsczi (TTM)16. Mùsz je tuwò téż nadczidnąc ò projekce Verba Sacra, chtërnégò
edicje òdbiwają sã w Wejrowie òd 2004 rokù. Òb czas tëch pòtkaniów, kaszëbsczé
biblijné tekstë są czëtóné przez aktorkã Danutã Stenkã17. Jak pòdczorchiwô Jadwiga Zeniukòwô, dzejania taczé jak pùblikacjô przekładów biblijnëch tekstów i ùżiwanié kaszëbiznë w liturgicznëch célach mają cësk na rost ùwôżaniô dlô tegò jãzëka18.
Je wiedzec, że mùszimë tuwò rzeknąc, że w tim krótczim wstãpie nie òstałë
wëmienioné wszëtczé pùblikacje i jiné pòdjimiznë sparłãczoné z ùżëcym kaszëbiznë
w religijny òbéńdze.

2. RESPÒNDENTOWIE

Jak ju bëło wëżi rzekłé, ùczãstnikama anketowégò badérowaniô bëlë ùczniowie
Òglowòsztôłcącégò Liceùm w Wejrowie, w wiekù 16–19, jaczi mieszkają w tim miesce i miészich môlëznach w òkòlim. Trzë pitania tikałë sã znajemnotë kaszëbsczégò
in Honorem Casimiri Andreae Sroka, red. D. Stanulewicz, R. Kalisz, W. Kürschner i C. Klaùs, Gduńsk
2005, s. 429–437; K. A. Sroka, Śladami kaszubskich tłumaczeń Biblii, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, red. J. Tréder, Gduńsk 1995, s. 101–127; K. A. Sroka, The Renaissance of Kashubian and Bible Translation, [w:] Kognitive Aspekte der Sprache: Akten des 30. Linguistischen Kolloquiums, Gdańsk
1995, red. K. A. Sroka, Tübingen 1996, s. 233–242; J. Tréder, Tłumaczenia Biblii na język kaszubski,
[w:] Biblia w kulturze. Materiały sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku
i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie, red. S. Rzepczińsczi, Słëpsk 1996, s. 273–293, przedrëk
w: J. Tréder, Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gduńsk 2005, s. 266–286; J. Tréder, Translacja
na kaszubski z greki (na podstawie Ewangelii św. Marka), [w:] Język religijny dawniej i dziś. Materiały
z konferencji. Gniezno 15–17 IV 2002, red. S. Mikòłajczik i T. Wãcławsczi, Pòznań 2004, s. 370–378,
przedrëk w: J. Tréder, Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gduńsk 2005, s. 287–299; J. Tréder,
Frazeologia w kaszubskich translacjach Ewangelii, [w:] De Lingua et Litteris: Studia in Honorem Casimiri Andreae Sroka, red. D. Stanulewicz, R. Kalisz, W. Kürschner i C. Klaùs, Gduńsk 2005, s. 483–488;
J. Tréder, Przekład kaszubski Ewangelii O. A. R. Sikory OFM. W: Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné,
tłóm. A. R. Sykòra, Gduńsk 2010, s. 299–321.
10
Kaszëbskô Biblëjô: Nowi Testament – IV Ewanjelje, tłóm. F. Grëcza, Pòznań 1992.
11
Swięté Pismiona Nowégo Testamentu, E. Gòłąbk, Gduńsk–Pelplin 1993.
12
Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné, tłom. A. R. Sykòra, Gduńsk 2010.
13
To je słowò Bòżé, tłóm. E. Gòłąbk, Gduńsk 2007.
14
E. Prëczkòwsczi, Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, Gduńsk 2006.
15
Knéga Psalmów, tłóm. E. Gòłąbk, Gduńsk 1999.
16
Kaszëbskô Ewanielëjô, Twòja Mòrskô Telewizjô, http://www.telewizjattm.pl/programy/48/kaszubska-ewangelia.html.
17
Verba Sacra, www.verbasacra.pl.
18
J. Zeniukòwô, Ewolucja poglądów na status kaszubszczyzny, [w:] Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Kaszubszczyzna / Kaszëbizna, red. É. Bréza, Òpòlé 2001, s. 67.
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jãzëka19 westrzód ùczãstników anketë i jich familiów: czë respòndentowie gôdają
pò kaszëbskù, czë ù nich doma gôdô sã w tim jãzëkù i czë w ùszłoce w familii ùżiwelë kaszëbiznë (slédné z tëch pitaniów bëło sczerowóné do lëdzy, co nie gôdają pò
kaszëbskù). Òdpòwiescë na te trzë pitania dałë mòżlëwòtã wëapartnieniô sztërzech
karnów respòndentów, chtërne są przedstôwioné w I zestôwkù. Anketã wëfùlowało 264 ùczniów. W badérowanim òstało przëjimniãtëch pò 40 wëbrónëch kawlama
lëdzy, przedstôwców wszëtczich sztërzech karnów. We wszëtczich grëpach nalazło
sã wiãcy respòndentów białczëny pëłcë – apartnoscë te w wikszoscë pòkazywają dispropòrcje midzë wielëną dzéwczãtów a wielëną knôpów w òglowòsztôłcącëch liceach (zdrzë zestôwk 2)20.
ZESTÔWK 1
Pòdzél respòndentów na sztërë karna
Pitanié

Karno I

Karno II

Karno III

Karno IV

Czë respòndent znaje
kaszëbsczi jãzëk?

jo

nié

nié

nié

Czë doma ù respòndenta
ùżiwô sã kaszëbsczégò
jãzëka?

jo
(abò nié)

jo

nié

nié

Czë czedës w familii
respòndenta ùżiwelë
kaszëbsczégò jãzëka?

jo
(abò nié)

jo

jo

nié
(abò nie je
wiedzec)

19
Znajemnota kaszëbsczégò jãzëka badérowëlë pòd kùńc XX i na pòczątkù XXI wiekù m. jin. M. Latoszek, Portret zbiorowy Kaszubów – przyczynek do tematu, „Pomerania” 1992, nr 11, s. 2–4; B. Sënôk,
The Kashubes’ ethnic identity: Continuity and change, [w:] The Ethnic Identities of European Minorities: Theory and Case Studies, red. B. Sënôk, Gduńsk 1995, s. 155–166; J. Mòrdawsczi, Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, Gdańsk 2005; M. Porębska, Das Kaschubische: Sprachtod oder Revitalisierung? Empirische Studien zur ethnolinguistischen Vitalität einer Sprachminderheit in
Polen, München 2006; M. Mazurek, Język kaszubski w komunikowaniu się i opiniach Kaszubów (świadectwa badań socjologicznych), [w:] Literatura kaszubska w nauce – edukacji – życiu publicznym, red.
Z. Zelónka, Gduńsk 2007, s. 87–101.
20
Ti sami respòndentowie òstelë wzãti pòd bôczënk w badérowanim zainteresowaniô młodzëznë
kaszëbsczima mediama (zdrzë D. Stanulewicz, Zajinteresowanié młodzëznë…), a téż w badérowanim
ùdbów młodzëznë na témat ùczbë kaszëbsczégò jãzëka w szkòle (D. Stanulewicz, Czy młodzież licealna chce się uczyć języka…).
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Zestôwk 2
Respòndentowie – pòdług pëłcë
Pëłc

Karno I

Karno II

Karno III

Karno IV

S

Białczi

27

33

28

30

118

Chłopi

13

7

12

10

42

S

40

40

40

40

160

Je mùsz téż rzeknąc, że respòndentowie z karna I colemało nie òceniwają swòji
znajemnotë kaszëbsczégò jãzëka wësok, wëstôwiającë so strzédną òcenã dostateczną (sygającą)21.

3. PITANIA TIKAJĄCÉ SÃ KASZËBIZNË
JAKNO JÃZËKA RELIGII

Westrzód pitaniów anketë piãc tikało sã kaszëbiznë jakno jãzëka religii22. Jedno
z nich, mającé na célu zbadérowanié, jak czãsto respòndentowie ùżiwają kaszëbiznë
w kòscele, sczerowóné bëło leno do lëdzy, co gôdają pò kaszëbskù. Zaòstałé sztërë
pitania namienioné òstałë dlô wszëtczich respòndentów, chtërny mielë za zadanié
òpisac, jak czãsto czëc kaszëbiznã w jich môlëznach w kòscele, a téż pòdac swój pòzdrzatk, czë kaszëbiznë mòże skùtkòwno ùżëwac jakno jãzëka liturgii i jãzëka ceremónii (taczich jak chrzest dzecka, chrzest òkrãtu, zdënk itd.), a téż òpisac, czë interesëje
jich czëtanié Biblii przez Danutã Stenkã w òbrëmienim projektu Verba Sacra.
Przë pierszich dwùch pitaniach ùczãstnicë badérowaniô mielë do wëbòru sztërë
mòżlëwòtë òdpòwiescë: czãsto, tej-sej, rzôdkò i nigdë. Mòże miec tuwò jaczés
wątplëwòtë, bò przësłówczi: czãsto, tej-sej, rzôdkò i nigdë mògą bëc rozmajice interpretowóné przez respòndentów – co dlô jednégò zdôwô sã miec môl czãsto, chtos
jiny mòże òcenic jaknò tej-sej. Mùszimë tej przëjimnąc, że badérowóné są subiektiwné òdczëca tikającé sã òcenë czãstotlëwòtë ùżëcô i stosowaniô przez respòndentów kaszëbiznë w dóny stojiznie. Wôrt téż tuwò pòdac, że bez wątpieniô nôbarżi gwësną òdpòwiescą – z pòzdrzatkù na swòjã jednoznacznotã – je nigdë.
Żlë jidze ò pitanié sparłãczoné ze skùtkòwnoscą kaszëbiznë jakno jãzëka ceremónii, chrzest òkrãtu je swiecką ceremónią, zdënk mòże téż bëc leno cywilny, ale
równak wëmienioné w pitanim ceremónie mają pòspólné znanczi, niezanôleżno òd
21
22

D. Stanulewicz, Jak dwujęzyczna młodzież ocenia swoją znajomość kaszubszczyzny…
Pitania w òriginalny fòrmie nalôżają sã w aneksu.
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jich kòscelnégò abò swiecczégò charakteru. Z jãzëkòwégò pòzdrzatkù, òb czas taczich ceremóniów je wëzwëskiwónô perfòrmatiwnô fùnkcjô mòwë, to je fùnkcjô
„kòntrolë jawernotë” – przez wëpòwiôdanié wëznaczonëch tekstów w czësto wëznaczonëch stojiznach dochôdô do zmianë realiów. Fùnkcjã tã wëapartnił John Langshaw Austin, cwierdzącë, że dozdrzec jã mòże w wëpòwiedzenim Jo òb czas zdënkù
czë téż w zdanim: Dôwóm temù òkrãtowi miono „Królewô Elżbiéta” gôdónémù
w sztóce, czej bùdla szampana rozbijô sã ò dzób òkrãtu. Wëpòwiescë taczé są „prosto robienim czegòs”23. Jak pòdczorchiwô Eùgeniusz Grodzyńsczi, słowa mògą
„bezpòstrzédno twòrzëc nową jawernotã w dëchòwi òbéńdze […], a przédno
w òbrëmienim prawnëch òdnieseniów”24.

4. WËNICZI ANKETË
– ÒDPÒWIESCË NA PITANIA SPARŁÃCZONÉ
Z RELIGIĄ

Chcemë sã terô zając analizą òdpòwiesców ùczniów ùdzelonëch na przedstawioné
w pòwëższim pùnkce pitania.
Jak wëchôdô z òdpòwiesców ùdostónëch òd ùczniów z karna I na pitanié: Jak
czãsto ùżiwôsz kaszëbiznë w kòscele, òb czas mszë?, msze swiãté òdprôwióné w kaszëbsczim jãzëkù nie są westrzód młodzëznë pòpùlarné – 67,5% respòndentów z karna I nôwërazni nie bierze w nich ùdzélu, 22,5% robi to rzôdkò, a leno 5% – tej-sej
(zdrzë zestôwk 3). Òdpòwiescë na to pitanié mògą pòstrzédno swiôdczëc téż ò tim,
że w dóny môlëznie (wôrt tu przëbôczëc, że respòndentowie mieszkają nié leno
w Wejrowie, téż w Rédze i môlëznach w òkòlim) msze nie są celebrowóné w kaszëbsczim jãzëkù. Mòże sã téż trafic, że respòndentowie nijak nie chòdzą do kòscoła
– ani na msze w pòlsczim jãzëkù, ani w kaszëbsczim – anketa ti sprawë, to je religijnoscë młodzëznë nie badérowała.
W òdpòwiescë na pòstãpné pitanié, sczerowóné do wszëtczich karnów, respòndentowie òpisywelë, jak czãsto mòże czëc kaszëbsczi jãzëk w kòscele w jich môlach zamieszkaniô. Òkazywô sã, że mni jak 4% respòndentów z wszëtczich sztërzech karnów mô dozdrzóné, że kaszëbiznã czãsto czëc w kòscele w jich môlëznach, wnetka 22% je dbë, że tej-sej, a 40%, że rzôdkò. 52% respòndentów scwierdzëło, że w jich
môlëznach w kòscele kaszëbsczégò ni ma czëc. Òdpòwiescë na to pitanié, z bôczenim na pòdzél na karna, są przedstawioné w zestôwkù 4.
23
J. L. Austin, Jak działać słowami, [w:] J. L. Austin, Mówienie i poznawanie, tłóm. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993, s. 554–555, prwdr. J. L. Austin, How to Do Things with Words, Oxford 1962. Zdrzë
téż m. jin. D. Crystal, The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge 1987, s. 12.
24
E. Grodzyńsczi, Wypowiedzi performatywne. Z aktualnych zagadnień filozofii języka, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 13.
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Zestôwk 3
Rozdzél òdpòwiesców na pitanié:
Jak czãsto ùżiwôsz kaszëbiznë w kòscele, òb czas mszë?
(respòndentowie – leno karno I)
Òdpòwiesc do wëbòru

Wielëna respòndentów

%

Czãsto

0

0

Tej-sej

2

5

Rzôdkò

9

22,5

Nigdë

27

67,5

Fela òdpòwiescë

2

5

S

40

100

Zestôwk 4
Rozdzél òdpòwiesców na pitanié:
Jak czãsto je czëc kaszëbiznã w kòscele w Twòji môlëznie?
Òdpòwiesc do
wëbòru

Karno I

Karno II

Karno III

2

2

2

Czãsto

Karno IV

S
6

0
5%

5%

5%

3,75%

7

11

13

4

35

17,5%

27,5%

32,5%

10%

21,875%

16

19

13

16

64

40%

47,5%

32,5%

40%

40%

15

8

10

19

52

37,5%

20%

25%

47,5%

32,5%

2

1

3

0

0
5%

2,5%

1,875%

Tej-sej

Rzôdkò

Nigdë

Fela òdpòwiescë
S

40

40

40

40

160

100%

100%

100%

100%

100%
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Zestôwk 5
Rankingòwô lësta ùłożonô na spòdlim òdpòwiesców na pitanié:
Jak czãsto je czëc kaszëbiznã w kòscele w Twòji môlëznie?
Pòzycjô w rankingù

Karno

Strzédnô czãstotlëwòta

1

II

1,2368

2

III

1,1583

3

I

0,9000

4

IV

0,6154

Zestôwk 6
Zestawienié òdpòwiesców ùdzelonëch przez respòndentów z karna I
na pitania: Jak czãsto ùżiwôsz kaszëbiznë w kòscele, òb czas mszë?
i Jak czãsto je czëc kaszëbiznã w kòscele w Twòji môlëznie?

Òdpòwiesc do
wëbòru

Òdpòwiescë na pitanié: Jak
czãsto ùżiwôsz kaszëbiznë
w kòscele, òb czas mszë?

Czãsto

0

Òdpòwiescë na pitanié: Jak
czãsto je czëc kaszëbiznã
w kòscele w Twòji môlëznie?
2
5%

2

7

5%

17,5%

Tej-sej
9

16

22,5%

40%

Rzôdkò
27

15

67,5%

37,5%

Nigdë
2
Fela òdpòwiescë

0
5%

S

40

40

100%

100%

Jeżlë założimë, że pòdóné w pitanim mòżlëwòtë do wëbòru – czãsto, tej-sej,
rzôdkò i nigdë – są równo rozłożoné na skalë czãstotlëwòtë (to je dalekòscë midzë
nima są równé) i przëpiszemë jima lëczbòwé wôrtnotë na taczi ôrt: czãsto – 3, tej-sej – 2, rzôdkò – 1, nigdë – 0, ùdostóné strzédné wôrtnotë pòzwòlą na zrëchtowanié rankingòwi lëstë (zdrzë zestôwk 5). Jak pòkazywają strzédné wôrtnotë, nôwiãcy
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czëją kaszëbiznã w kòscele respòndentowie z karnów II i III, nômni – jak sã mòże
spòdzewac – ùczniowie z karna IV. Jistno jak w przëtrôfkù pòprzédnégò pitania,
òdpòwiescë pòstrzédno mògą pòkazëwac na nieòdprôwianié mszów w kaszëbsczim
jãzëkù w môlu zamieszkaniô respòndenta. Mést tak sã złożëło, że w môlëznach, gdze
mieszkają ùczniowie, jaczi są przedstôwcama karna I, je mni parafii, w chtërnëch òb
czas mszë ùżiwô sã tegò jãzëka.
Do te, jeżlë pòstawimë kòl se òdpòwiescë ùdzeloné przez respòndentów z karna I na dwa pierszé pitania, dozdrzimë, że wiele czãszczi mòże ùczëc kaszëbiznã
w kòscele jak respòndentowie chòdzą na msze òdprôwióné w tim jãzëkù (zdrzë
zestôwk 6), co zôs mòże swiôdczëc ò jich relatiwno môłi pòpùlarnoscë (abò ò tim,
że nié wszëtcë respòndentowie chòdzą do kòscoła).
Pòstãpné pitanié tikało sã ùdbów młodzëznë na témat kaszëbiznë jakno jãzëka liturgii. Wiãcy jak pòłowa całoscë respòndentów (51,25%) dała pòzytiwną òdpòwiesc
na pitanié, czë kaszëbiznë mòże skùtkòwno ùżëwac w tim òbrëmienim (zdrzë
zestôwk 7). Mùsz je dac bôczenié na to, że znajemnota kaszëbiznë ù respòndenta
i w jegò familii, a téż kaszëbsczé kòrzenie nôwërazni mają cësk na pòzdrzatk, czë
kaszëbiznã mòże ùżëwac jakno jãzëk liturgii – òdpòwiesc jo dało 60% respòndentów
z karna I, 55% z karna II, 52,5% z karna III – w przërównanim z 37,5% z karna IV.
Propòrcje òdpòwiesców na pòstãpné pitanié badérëjącé pòzdrzatczi młodzëznë na
témat kaszëbiznë jakno jãzëka ceremónii, są òdwróconé – tuwò 51,25% całoscë
respòndentów nie je dbë, żebë kaszëbsczi dobrze fùnksnérowôł w ti rolë (zdrzë
zestôwk 8). Téż òdpòwiescë na to pitanié pòkazywają sparłãczenié znajomnotë jãzëka
i pòchòdzeniô z pòzytiwną òceną kaszëbiznë jakno jãzëka ceremónii – 52,5%
Zestôwk 7
Rozdzél òdpòwiesców na pitanié:
Czë pòdług cebie kaszëbiznë mòże skùtkòwno ùżëwac jakno jãzëka liturgii?
Òdpòwiesc

Karno I

Karno II

Karno III

Karno IV

S

24

22

21

15

82

60%

55%

52,5%

37,5%

51,25%

16

16

18

24

74

40%

40%

45%

60%

46,25%

2

1

1

4

5%

2,5%

2,5%

2,5%

40

40

40

40

160

100%

100%

100%

100%

100%

Jo

Nié

Fela òdpòwiescë
S

0
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Zestôwk 8
Rozdzél òdpòwiesców na pitanié: Czë pòdług cebie kaszëbiznë mòże
skùtkòwno ùżëwac jakno jãzëka ceremónii, taczich jak chrzest dzecka,
chrzest òkrãtu, zdënk itd.?
Òdpòwiesc

Karno I

Karno II

Karno III

Karno IV

S

21

18

21

13

73

52,5%

45%

52,5%

32,5%

45,625%

18

20

18

26

82

45%

50%

45%

65%

51,25%

1

2

1

1

5

2,5%

5%

2,5%

2,5%

3,125%

40

40

40

40

160

100%

100%

100%

100%

100%

Jo

Nié

Fela òdpòwiescë
S

respòndentów z karnów I i III, a téż 45% z karna II – w przërównanim z 32,5%
respòndentów z karna IV.
Slédné pitanié anketë sparłãczoné z religią tikało sã projektu Verba Sacra. Kòl 28%
całownotë respòndentów, niezanôleżno òd znajemnotë kaszëbsczégò jãzëka i kaszëbsczich kòrzeniów, zadeklarowało zainteresowanié słëchanim biblijnëch tekstów,
Zestôwk 9
Rozdzél òdpòwiesców na pitanié: Czë interesëje Cebie czëtanié Biblii
pò kaszëbskù z Danutą Stenką (Verba Sacra)?
Òdpòwiesc

Karno I

Karno II

Karno III

Karno IV

S

12

11

11

11

45

30%

27,5%

27,5%

27,5%

28,125%

28

27

29

28

112

70%

67,5%

72,5%

70%

70%

1

3

2,5%

1,875%

Jo

Nié
2
Fela òdpòwiescë

0

0
5%

S

40

40

40

40

160

100%

100%

100%

100%

100%
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czëtónëch przez Danutã Stenkã (zdrzë zestôwk 9). Na równy rozdzél òdpòwiesców
w karnach mògą miec cësk taczé dzejniczi jak chãc przestôwaniô z wësoką kùlturą,
atrakcyjnotą projektu Verba Sacra (sparłãczonô m. jin. z ùdzélã znóny aktorczi), a téż
religijnosc respòndentów.

5. ÙDBË MŁODZËZNË NA TÉMAT JINËCH WËBRÓNËCH
ÙŻËCÓW KASZËBIZNË

W ankece nalôżałë sã téż pitania ò òtaksowanié skùtkòwnoscë kaszëbiznë jakno
jãzëka, chtëren òpisywô jawernotã, jãzëka kòmùnikacji w codniowëch i fòrmalnëch
stojiznach, jãzëka służącégò wërôżaniu wseczëców, jãzëka mësli, jãzëka piãkny lëteraturë i lëteraturë faktu, jãzëka pòpùlarny kùlturë (np. spiéwów), jãzëka zabawów
dlô dzecy, jãzëka mediów, a téż wëkładowégò jãzëka w szkòle i na ùniwersytece,
jãzëka nôùczi, a téż jãzëka, w chtërnym mòże gadac abò pisac ò jãzëkù kaszëbsczim
abò jinym. Respòndentowie mają kaszëbiznã przédno za jãzëk kòmùnikacji z codniowëch stojiznach (z familią i drëchama)25, jiné ùżëca kaszëbiznë nie zwëskùją
wiele pòzytiwnëch ùdbów. Na przikłôd, wikszosc respòndentów ze wszëtczich
sztërzech karnów – òd 70% do 90% – je dbë, że kaszëbsczi nie béłbë skùtkòwny jakno wëkładowi jãzëk w szkòle i na ùczbòwni. Jistno, 73,75% całownotë badérowónëch
młodëch lëdzy mësli, że nie sprawdzyłbë sã òn jakno jãzëk nôùczi. Metalingwisticzną fùnkcjã (to je fùnkcjã nôrzãdza, chtërnégò mòże ùżëwac do òpisënkù jãzëka –
kaszëbsczégò abò jinszégò26) kaszëbiznë widzy wiãcy respòndentów – 70% lëdzy
z karna I, 62,5% z karna II i 65% z karna III, a z karna IV le 37,5% je dbë, że
kaszëbiznë mòże ùżëwac do òpisënkù jãzëka.
Żlë przërównómë wëniczi tikającé sã wëbrónëch ùżëców kaszëbiznë (nie zdrzącë
na ji ùżëcé w priwatnëch stojiznach – z familią i drëchama), òkazywô sã, że pòzytiwné ùdbë ò kaszëbsczim jakno jãzëkù religii szlachùją za pòzdrzatkama na témat
jegò metalingwisticzny fùnkcji.
25
Ò. Aleksandrowskô i D. Stanulewicz, op. cit.; D. Stanulewicz, Jak dwujęzyczna młodzież ocenia
swoją znajomość kaszubszczyzny…
26
Ò ti i jinëch fùnkcjach jãzëka pisze m. jin. R. Jakòbson, Poetyka w świetle językoznawstwa, [w:]
R. Jakòbson, W poszukiwaniu istoty języka, t. 2, tłóm. K. Pòmòrskô, Warszawa 1989, s. 82–86 (titel òriginału: Linguistics and poetics, prwdr. w: Style in Language, red. T. Sebeok, Nowi Jork 1960, s. 350–377;
prwdr. pòlsczi: „Pamiętnik Literacki” 1960, nr LI, z. 2, s. 431–473. Òkróm metalingwisticzny fùnkcji,
Jakòbson wëapartniwô jiné fùnkcje jãzëka: fùnkcjã pòznôwczą (referencyjną) („nastawienié na òznôczanié, òrientacja na kòntekst”); fùnkcjã emòtiwną (ekspresywną) („bezpòstrzédné wërażenié pòstawë gôdającégò w òdniesenim do tegò, ò czim òn gôdô”); fùnkcjã kònatiwną („òrientacjô na òdbiércã”); fùnkcjã
faticzną („nastawienié na kòntakt”); fùnkcjã metalingwisticzną (gôdanié „ò samim jãzëkù”); fùnkcjã pòeticką („nastawienié na sóm kòmùnikat, zebranié sã na kòmùnikace dlô niegò samégò”). Te fùnkcje, a téż
jiné, zabédowóné przez jãzëkòznôwców, òstałë wzãté pòd ùwôgã w ankece (zdrzë Ò. Aleksandrowskô
i D. Stanulewicz, op. cit., s. 312–322).
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6. WNIOSCZI
Chcemë przëbôczëc, że – jak pòkazywają przedstawioné wëniczi anketë – wiãcy jak
pòłowa (51,25%) całownotë badérowónëch licealistów je dbë, że kaszëbizna mòże
bëc skùtkòwno ùżiwónô jakno jãzëk liturgii. Pòzdrzatk ten je skòrelowóny ze znajemnotą tegò jãzëka i kaszëbsczima kòrzeniama. Za to zaczekawienié projektã Verba Sacra, wskôzóné przez mni jak 30% respòndentów, nie je zanôleżné òd znajemnotë jãzëka i pòchòdzeniô.
W widze przedstawiony w wiôldżim skrócënkù na pòczątkù tegò artikla historii
kaszëbsczich religijnëch tekstów, a téż dzysdniowëch faktów, taczich jak òdprôwianié mszów i pùblikòwanié religijnëch tekstów (z kòscelnym imprimatur) w tim
jãzëkù, dzëwòwac mòże, dlôcze leno pòłowa badérowónëch mô kaszëbiznã za jãzëk
nadôwający sã do liturgicznëch célów. Mòżlëwé je, że młodi lëdze – nawetka ti znający ten jãzëk – nick nie wiedzą ò dzejach jegò religijny òdmianë. Do te, w zetkanim z faktama z historii lëteracczégò kaszëbsczégò jãzëka, rezultatë anketë pòkazywają na zwãżenié fùnkcji kaszëbiznë, na zredukòwanié ji do jãzëka priwatny rëmi
– bënômni w mëslenim badérowónëch licealistów. Zdrzącë na kaszëbiznã jak na
mòwã, chtërna je ùżiwónô leno doma w òbgôdkach z familią i w kòntaktach z blësczima znajemnyma, wiele respòndentów mést nie przedstôwiô so ji jinëch ùżëców, nié
leno jakno jãzëka religii, ale téż jãzëka nôùczi i wëkładowégò jãzëka w szkòle, nie
gôdającë ju ò ùżiwanim gò w ùrzãdze27.
Chcemë wrócëc do sprawë ùwôżaniô dlô jãzëka. Roger Bell wëapartniwô sédmë
kriteriów brëkòwnëch do jegò òpisaniô. Są to: standarizacjô (ùznanié jãzëka przez
wëszëznë, jegò kòdifikacjô i ùżëcé w wôżnëch tekstach), witalnosc (czë jistnieje
spòlëzna, dlô chtërny dóny jãzëk je pierszim, òjczëstim jãzëkã), historiczné waranié (òdczëca ùżëtkòwników, czë jãzëk béł „òd wiedna” ùżiwóny przez spòlëznã),
aùtonomiô (czë ùżëtkòwnicë dónégò etnolektu są dbë, że je òn samòstójnym jãzëkã
czë mòże dialektã jinégò jãzëka), redukcjô (czë dóny etnolekt mô wszëtczé fùnkcje
czë leno wëbróné z nich), miészanié jãzëków (czë ùżëtkòwnicë mają dóny etnolekt
za „czësti” samòstójny jãzëk czë téż mòże za miészónkã jãzëków) i normë de facto
(niepisóné normë, chtërne dôwają mòżlëwòtã rozapartnic lëdzy, co dobrze znają
jãzëk, òd tëch, co pòsłëgiwają sã nim słabò)28. Pùblikòwanié biblijnëch tekstów sklasyfikòwóné je jakno znanka standarizacji jãzëka, za to ùżiwanié jãzëka w rozmajitëch
jegò fùnkcjach sparłãczoné je z kriterium zwónym redukcją. Cytëjącë wspòmnióną
Ò. Aleksandrowskô i D. Stanulewicz, op. cit.
R. Bell, Sociolinguistics: Goals, Approaches and Problems, London 1976, s. 147–157. Prestiżã
kaszëbsczégò jãzëka, okróm J. Zeniukòwi, op. cit., zajimałë sã téż Ò. Aleksandrowskô i D. Stanulewicz,
op. cit. Zdrzë téż D. Stanulewicz, Measuring the prestige of a language: The case of Kashubian, [w:] Grammatik – Praxis – Geschichte: Festschrift für Wilfried Kürschner, red. A. P. ten Cate, R. Rapp, J. Strässler,
M. Vliegen i H. Weber, Tübingen 2010, s. 359–366.
27
28
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chùdzy ùdbã Jadwidżi Zeniukòwi tikającą sã sparłãczeniô nobilitacji jãzëka z pùblikacją biblijnëch tekstów i ùżiwanim gò do liturgicznëch célów (mómë tu do ùczinkù
z kriterium standarizacji)29, nie dô sã nie dozdrzec, że rost prestiżu jãzëka brëkùje téż
zmianów w pòstawach spòlëznë (jiné kriteria téż są tuwò przëtómné, òsoblëwie witalnosc, aùtonomiô i redukcja). Prestiż kaszëbiznë mòcno pòszedłbë w górã, czejbë wiãcy
młodëch mieszkańców Kaszëb widzało mòżlëwòtã skùtkòwnégò ùżëcô tegò jãzëka
w jinëch stojiznach jak kòmùnikacjô w familii – m. jin. w kòscele, w szkòle i w ùrzãdze.
Przë leżnoscë mòże téż dozdrzec, że w przëtrôfkù kaszëbiznë (i jinëch jãzëków) wërazno je widzec zrzesz midzë apartnyma kriteriama, chtërnyma badérowie òpisywają
prestiż jãzëka – ùżëcé jãzëka w òbrëmienim liturgii (kriterium: redukcja) nie bëłobë
mòżlëwé bez pùblikacji biblijnëch tekstów i jinëch tekstów ò religijnëch znankach
(kriterium: standarizacjô).
Wôrt téż na kùńc przëbôczëc, że anketa òsta przeprowadzonô blós w jedny szkòle,
gdze ùczniowie nie ùczą sã kaszëbsczégò jãzëka. Badérowania mùszimë tej miec
jakno pilotażowé. Do ùdostaniô fùlniészégò òbrazu zdrzeniô na rozmajité ùżëca
kaszëbiznë, òstóną zrobioné badérowania westrzód licealistów w rozmajitëch
môlëznach Kaszëb.

PODZÃKÒWANIA

Chcałabë jem nôsertni pòdzãkòwac Wastnie mgr Bòżenie Conradi, Direktor I Òglowòsztôłcącégò Liceùm miona Króla Jana III Sobiesczégò w Wejrowie za żëcznosc
i danié zgòdë na badérowania w szkòle, a téż szkólnym ti szkòłë za zrobienié anketë
w swòjich klasach: Wastnie mgr Aleksandrze Kani, Wastnie mgr Justinie Makòwsczi-Bedinek, Wastnie mgr Éwie Miziarsczi, Wastnie mgr Dominice Serowi, a téż Wastnie mgr Béace Staszak. Jem téż baro wdzãcznô Wastnie Òldze Aleksandrowsczi z Institutu Anielszczëznë Gduńsczégò Ùniwersytetu za wespółrobòtã w zrobienim anketë
i Wastnie dr Béace Jackòwsczi z Katedrë Statisticzi Gduńsczégò Ùniwersytetu za
wiele wôrtné ùwôdżi tikającé sã statisticznëch aspektów òpisónëch w tim artiklu
badérowaniów.

29

J. Zeniukòwô, op. cit., s. 67.
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ANEKS
PITANIA ANKETË TIKAJĄCÉ SÃ KASZËBIZNË
JAKNO JÃZËKA RELIGII
1. [pitanié do lëdzy, co gôdają pò kaszëbskù]
W jaczich stojiznach i jak czãsto ùżiwôsz kaszëbsczégò jãzëka?
[…]
– w kòscele, òb czas mszë

q czãsto

q tej-sej

q rzôdkò

q nigdë

[…]

2. Czë i jak czãsto w Twòji môlëznie je czëc kaszëbiznã?
[…]
– w kòscołach

q czãsto

q tej-sej

q rzôdkò

q nigdë

[…]

3. Czë jes dbë, że kaszëbsczégò jãzëka mòże skùtkòwno ùżëwac jakno
[…]
– jãzëka liturgii?

q jo

q nié

– jãzëka ceremónii, taczich jak chrzest dzecka, chrzest òkrãtu, zdënk itd.?

q jo

q nié

[…]

4. Czë interesëją Cebie hewòtné kùlturalné wëdarzenia?
[…]
– czëtanié Biblii pò kaszëbskù z Danutą Stenką (Verba Sacra)

q jo
[…]

q nié
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PÒBÒŻNOSC LËDOWÔ
NA KASZËBACH1
Bòżena Ùgòwskô

a pòczątkù òddóm głos Katézmùsowi Kòscoła Katolëcczégò, gdze w drëdżi czãscë
N drëdżégò
dzału, rozdzél czwiôrti pt. Jiné Liturgiczné Celebracje mòże przeczëtac:
„Lëdowô religijnosc je tak pò prôwdze zbiérã wôrtnotów, chtërne w dëchù chrzescëjańsczi mądroscë òdpòwiôdają na nôwôżniészé egzystencjalné pitania. Zdrów
katolëcczi zmësł lëdu òdznôczô sã spòsobnoscą do twòrzeniô egzystencjalny
syntezë. Nym spòsobã dochôdô do dokaznégò sparłãczeniô elementu Bòsczégò
i lëdzczégò, Christusa i Mariji, dëcha i cała, spòlëznë i institucji, òsobë i karna,
wiarë i òjczëznë, rozëmù i czëcégò. Ta mądrosc je ôrtã chrzescëjańsczégò hùmanizmù, jaczi (...) òdbùdowùje wzôjné braterstwò, ùczi zetkaniô z nôtërą i zrozmieniô, czim jest robòta, mòtiwùje do żëcégò w redoscë i dobrim nastawienim,
nawetka òb czas drãgòtów żëcégò. Mądrosc ta dlô lëdu je spòdlim rozeznaniégò,
ewanielicznym instinktã, dozwôlającym do razu sã doznac, czedë Ewanieliô zajimô w Koscele pierszi môl, a czedë ji słowò dżinie i je zagłësziwóné bez jiné
sprawë”.2

Dali, w trzech artiklach, są òpisóné fòrmë lëdowi pòbòżnoscë (tczenié relikwiów,
nawiédzanié sanktuariów, pielgrzimczi, procesje, Droga Krziżewô, religijné tuńce,
różańc, medaliczi itp.), òtocziwającé liturgiã i żëcé sakramentalné człowieka, bãdącé
jich kòntinuacją, równak nie dô sã nima liturgii i sakramentaliów Kòscoła zastąpic.
Stądka wôżné je taczé jich ùpòrządkòwanié, bë wëpłiwałë z liturgii i do ni wiérnëch
prowadzëłë. Zadanim ksãżi je wspierac, òczëszczëwac i pògłãbiwac religijnosc lëdową, bë prowadzëła do głãbszégò pòznôwaniô misterium Christusa.3
Na Kaszëbach bez lata wësztôłcëło sã wiele fòrmów lëdowi pòbòżnoscë.
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 Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô).
2
Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 396.
3
KKK 1674, 1675, 1676, tamże, s. 395–396.
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Ks. Jón Perszón pisze: „Kòżdô robòta gbùrskô wëmôgô wiôldżi mòcë i ùcemiãdżi, równak prakticzné efektë ùrobionëch żniwów i zbiérów zanôlégają przede
wszëtczim òd wiodra i Bòżégò błogòsławieństwa. Pòczëcé głãbòczégò zanôléganiô
òd Bòga, chtëren je Stwórcą i Panã swiata wëapartniwô òsoblëwie tëch mieszkańców wejrowsczi òbéńdë, chtërny ùtrzimùją sã leno z gòspòdarczi. Westrzód chłopò-robòtników, apartno młodëch, òdniesenié do zemi nie je ju tak głãbòczé, a za to
nastawioné je na wzątczi. (...) Wiele z tradicyjnëch zwëków ùznôwónëch je za zbëteczné òbgrãdzenié abò gùsła. Zabôcziwô sã ò mòdlëtwach i starach wëkònywónëch
przë òranim, senim zbòżów i jich zbiéranim. Znaczny cësk na dżinienié religijnëch
zwëków i znaków (błogòsławieństwò, pòkropienié swiãconą wòdą, swiãcenié zôrna do seniô) (...) mô techniczny pòkrok. (...) Stądka kòntinuòwanié niechtërnëch
zwëków wzął na se Kòscół, mający starã abë przez swòjã religijną misjã włączëc
gbùrską robòtã w liturgiã. Doznac sã ò tim mòże chòcbë przez zwëk swiãceniô
séwnégò zôrna (8 IX), dożinkòwé msze czë błogòsławienié zelégò na Wniebòwzãcé
NMP”4.
Słowa ks. Jana Perszona wërazno swiôdczą ò tim, że Kòscół nié leno dopùszcziwôł rozmajitégò ôrtu parareligijné lëdowé prakticzi, wëpłiwającé z pòczątkù czasã
nawetka z gùsłów i zabòbònów, co wiãcy, je ùznôwôł, a czej lëdze zaczãlë òd nich
òdchadac, ùswiãcył je i terô jistnieją jakno òbrzãdë sprawòwóné òb czas òsoblëwëch
abò leżnotowëch liturgiów czë téż jakno apartny òbrząd, nôczãszczi sparłãczony
z tczenim Matczi Bòżi (stądka téż lëdowé pòzwë pòswiãconëch Ji swiãtów: Gromicznô, Strëmiannô [znónô téż jakno Roztwórnô, Kwietnô], Zélnô, Séwnô, Wãgòrzowô abò jinaczi Różańcowô, Adwentowô).
Z przedstawionëch wëżi wëjimków Katézmùsa Katolëcczégò Kòscoła i rozwôżaniów badérë religijnëch tradicjów na Kaszëbach, mòże sã doznac, że lëdową pòbòżnosc dô sã rozpatrëwac zanôleżno òd cządów rokù, swiãtów liturgicznëch, tczeniô
swiãtëch, wëdarzeniów nagłëch czë leżnoscowëch, (np. pògrzéb, slub), zwëków
i gùsłów, i zakòrzeniony w codniowim żëcym religijnoscë, jak chòcbë zaczinanié
i kùńczenié dnia przeżegnanim sã. Je to tak szeroczi i problematiczno złożony témat,
że wëmôgôłbë szerszi rozprawë, niżlë przedstawioné przez mie leno ramòwé ùjãcé
zagadnieniégò.
Bez wątpieniô je faktã, że wielewiekòwô tradicjô Kòscoła tak ùswòjiła wiele
fòrmów pòbòżnoscë religijny, że dzysdniowémù człowiekòwi cãżkò bëłobë sã rozeznac, chtërne wënikają z lëdowi religijnoscë, a na chtërne wiãkszi cësk miała liturgia i ksãża.
Pòniżi òstóną przedstawioné niejedne z fòrmów i ôrtów lëdowi pòbòżnoscë, równak z leżnoscë na jich wielosc nie je spòsób wëmienic i òpisac wszëtczé dzysdnia
jistniejącé prakticzi, tim barżi 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. Kriterium stanowiącym wëznacznik bëło pòjawienié sã dóny pòbòżnoscë
przed II Watikańsczim Sobòrã i trwanié do naszich czasów. Z leżnotë na Òsobã tczë
i czas mòże wëróżnic: nôbòżéństwa i mòdlëtwë do Matczi Bòsczi (prakticzno przez
całi rok), nôbòżéństwa adwentowé, nôbòżéństwa pòstné, nôbòżéństwa i mòdlëtwë dlô
ùtczeniô swiãtëch i jinszé, wërosłé z kaszëbsczi òbrzãdowòscë.
Jednyma z nôbarżi pòpùlarnëch fòrmów pòbòżnoscë, a do te wcyg ceszącyma sã
wiôldżim ùwôżanim i wësoką frekwencją, są wszelczé ôrtë tczë òddôwóny Matce
Bòsczi. Stąd òstóną òne nôprzód òpisóné, a pòsobicą wszëtczé wëbróné do hewòtnégò
òprôcowaniô.

1. RÓŻAŃC

Nôbarżi rozkòscérzoną na całi swiat mòdlëtwą marijną je różańc. KKK w pùnkce 2678, przëwòłiwającë historiczné spòdlé różańcowi mòdlëtwë, pòdôwô, że
„strzédnowiecznô pòbòżnosc na Zôpadze rozwinãła różańcową mòdlëtwã jakno lëdową fòrmã zastãpùjącą Liturgiã Gòdzënów”5. W maju i rujanie, miesącach òsoblëwi
tczë i pamiãcë ò Niebiesczi Matce, lëdze gromadzą sã przë kaplëczkach abò w chëczach, i całima rodzënama mòdlą sã òdmôwiającë kòrunkã.
Różańc je téż nôwôżniészą mòdlëtwą òfiarowóną za spòkój dëszë ùmarłégò. Bez
całi czas, òd dnia smiercë do dnia pògrzebù, rodzëna, krewny, sąsadowie wieczorama ò ùstalony przez nôblëższich gòdzënie zbiérają sã na mòdlëtwie różańcowi.
Na tak wiôlgą pòpùlarnosc różańca wiôldżi cësk mają jistniejącé w kòżdi parafii Różańcowé Róże, czãsto jediné aktiwné wspólnotë w môłëch, wiesczich parafiach.
Różańc je gwësno nôbarżi zakòrzenioną fòrmą pòbòżnoscë, co wedle ks. J. Perszona wëpłiwô z „przemòżny mòcë tradicji, chtërna inspirëje pòstãpné pòkòlenia do
zachòwaniô dëchòwi kùlturë òjców w zmieniwającëch sã jeleżnoscach dzysdniowégò
żëcégò”6.

2. GÒDZYNCZI Ò NIEPÒKALANYM PÒCZÃCYM
NÔSWIÃTSZI MARIJI PANNË

Niedzélné pòrénczi parłãczą sã z òsoblëwim nôbòżéństwã dlô ùtczeniô Niepòkalanégò Pòczãcégò NMP – spiéwónyma przed pierszą mszą swiãtą Gòdzynkama.
Pòczątczi tegò znónégò katolëkóm w Pòlsce òd piãcset lat (tedë pò teòlogòwëch
spiérkach dobëła prôwda ò Niepòkalónym Pòczãcym Mariji – w 1477 r. papiéż Sykstus IV ùstanowił w Rzimie swiãto Pòczãcégò Niepòkalany, a òd czasów Piusa V
[†1572] zaczãło bëc òbchôdóné w całim Kòscele, nadto 8 gòdnika 1854 r. papiéż
5
6

KKK 2678, op. cit., s. 603.
J. Perszón, Króluj nama wiedno, Wëd. Ùrząd Gminë, Lëzëno 1993, s. 20.
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Pius IX bùllą ògłosziwô Niepòkalané Pòczãcé Mariji dogmatã wiarë)7, nôbòżéństwa
marijnégò są wëprowôdzóné ze szpańsczich ricersczich zôkònów.
Fòrma nôbòżéństwa w pòstacje rozbùdowóny, na czãscë pòdzelony lëtanii, òsta
stwòrzonô na spòdlim brewiarzowégò òficjum ò Niepòkalanym Pòczãcym (òd brewiarzowëch gòdzënów – czasu òdmôwianiô kòżdi czãscë – wzãła sã téż nazwa).
Wespòlëznowé nôbòżéństwò chùtkò sã rozkòscérzëło. Pierszé pòlsczé tłómaczenié
Gòdzynków ùkôzało sã drëkã w 1482 r., a za przełóżcã je ùwôżóny bł. Władisłôw z Gelniowa. Ùsôdzcą dzysdniowi wersji Gòdzynków je gwësno ks. Jakùb Wùjek.
Tekst Gòdzynków przepełniony ùwielbienim, zawierzenim i błaganim je ùznôwóny
za perłã katolëcczi mariologii8.

3. NÔBÒŻÉŃSTWA MAJEWÉ

Môj na Kaszëbach je miesącã òddôwaniô òsoblëwi tczë Mariji. W tim miesącu
w przedwieczórnëch gòdzënach lëdze zbiérają sã przë kaplëczkach i krziżach na
mòdlëtwie zwóny nôbòżéństwã majewim. Je òno przeważnie prowadzoné przez starszą białkã abò chłopa, nôczãszczi zelatora różë różańcowi abò kògòs z rodzënë
òpiekùjący sã figùrką. Je òdmôwiónô cząstka różańca, lëtaniô loretańskô (mdącô
nôwôżniészim dzélã majewégò) i spiéwóné są marijné piesnie. W tim czasu pò wieczórnëch mszach swiãtëch w kòscołach téż òdprôwiô sã nôbòżéństwò majewé9.
Pòczątk nôbòżéństwów majewëch w Pòlsce datëje sã na pòłowã XIX w. Pòd
kùńc wiekù bëło òno ju szerok znóné w całim kraju. Równak jich kòlibką nie je nasza zemia, ju w V w. bëłë praktikòwóné na Wschòdze. W Kòscele na zôpadze dopiérkù na przełómie XIII i XIV w. zrodzëła sã ùdba, żebë miesąc môj pòswiãcëc Mariji.
Bòdôj pierszim, chtëren taczi zamësł zgłosył, béł szpańsczi król Alfónks X (†1284).
Sóm włôdca ùczestnił w tëch nôbòżéństwach i nakôzywôł swòjima pòddónyma,
żebë wieczorama zbiérelë sã przë figùrkach Matczi Bòżi i sã mòdlëlë10.

4. BRACTWA SZKAPLÉRZNÉ I NOSZENIÉ MEDALIKA

Dôwni, ò czim wspòminô téż ks. Jón Perszón, prawie kòżdô rodzëna przënôlégała
do jaczégòs karna religijnégò, abò stowarzëszenia11. Jednym z nich bëło Bractwò
Szkaplérzné. Bractwa Szkaplérzné mają w Pòlsce wielewiekòwą tradicjã, nastałë
razã ze sprowadzenim na nasze zemie karmelitańsczich klôsztorów, m. jin. w 1642
r. do Gduńska12.
7
8
9

10

11

12

Zdrzódło: http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/12-08a.php3
Zdrzódło: http://www.kolbe-janow.katowice.opoka.org.pl/patronowie.htm
J. Perszón, Króluj nama wiedno, op. cit., s. 47.
Zdrzódło: http://brewiarz.pl/czytelnia/maj.php3
J. Perszón, Króluj nama wiedno, op. cit., s. 22.
Zdrzódło: http://www.szkaplerz.pl/wspolnoty/
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Historiô bractwa zaczinô sã òd zôkònu założonégò w XI w. na górze Karmel,
chtërnégò nôleżnikama bëlë ricerze – ùczãstnicë krziżowëch wëprawów. Òni jakno
pierszi w swòji pòzwie – Bracyni Eremitowie Nôswiãtszi Mariji Pannë z Górë Karmel – przëbrelë miono Mariji13. W pòłowie XII w. generałã ùpôdającégò zôkònu
òstôł Szëmón Stock. Jemù w nocë z 15 na 16 lëpińca 1251 r. pòkôza sã Matka Bòżô
w krãgù aniołów i trzimającë szkaplérz, jak przekazywają historiczné pòdôwczi,
pòwiedzała: „Przëjimnij, sënie, nen szkaplérz, znakã Mòji òpieczi. Chto z nią ùmrze
nie doznô płomów pieczelnégò ògnia”14. Nie je pòtrzébné wëjasniwac, że zôkón nié
leno nie ùpôdł, ale w krótczim czasu pòwstało wiele nowëch zôkònów i prowincjów.
Sóm szkaplérz stôł sã dzélã karmelitańsczégò òbleczënkù, wnetka przëswòjiłë gò sobie téż jiné klôsztorë i lëdze swiecczi.
Z noszenim szkaplérza, zachòwanim nôleżny kòżdémù stónowi czëstoscë
i òdmôwianim mòdlëtwë brewiarzowi abò naznaczony przez ksãdza parłãczi sã tak
zwóné apartné sobòtné prawò – przërzeczenié Mariji, że wëbawi zarô w pierszą
sobòtã pò smiercë człowieka, co bãdze tak żił.
Słowò „szkaplérz” wëwòdzy sã z łacëznë òd słowa scapulae (plecë, barczi)
i òznôczô ôrt òdzéwkù zakriwającégò plecë i piersë. Szkaplérz, chtëren w zôkònach
je apartnym dzélã habitu, colemało skłôdô sã z dwùch sztërëkańtnëch sztëczków
brunégò sëkna z naszëtima wizerënkama Matczi Bòsczi Szkaplérzny i Nôswiãtszégò
Serca Pana Jezësa, złączonëch ze sobą blewiązką. W 1910 r. papiéż Pius X zezwòlił
na zastąpienié szkaplérza szkaplérznym medalikã. Szkaplérz przënôlégô do tak
pòzéwónëch sakramentaliów, co òznôczô, że je widzewnym i swiãtim znakã zacwierdzonym przez Kòscół15.
Szkaplérzné Bractwò je ôrtã pòmòcë w rozwiju pòbòżnoscë przez nôbòżéństwò
do Matczi Bòsczi. Za pierszi cél mô ùsztôłcenié we wierzącëch òddónégò Jezësowi
serca na pòdobã Mariji przez jidzenié szlachã Ji cnotów, òsoblëwie czëstoscë, pòkòrë,
prostotë i miłotë blëznégò16.

5. RÔROTË

Rôrotë to Mszô swiãtô òdprôwiónô òb czas adwentu dlô ùtczeniô Mariji, chtërnã
symbòlizëje biôłô swiéca z mòdrą blewiązką, ùstawionô krótkò wôłtôrza. Pòzwa
Mszë swiãti rôrotny bierze sã z łacëznë òd słowów rorate cæli desuper ‘spùscëta niebiosa rosã’. Bez całi adwent, zgódno z tradicją, òdprôwióné są w codzéń reno.
Rôrotë ju dôwno temù wpisałë sã w pòlską tradicjã. Zdrzódła pòdôwają, że bëłë òdprôwióné ju w XIII w. Na rodny gruńt przeszczepiła je bł. Kinga z Wãgrów. Na
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 znaczeniô na stón z jaczégò pòchòdzëlë. Z wëdóny
w 1739 r. ksążczi jidze wëczëtac, że zanim rozpòczãłë sã rôrotë, do wôłtôrza bëłë
przënôszóné zapôloné swiéce przez przedstôwców wszëtczich sédmë stónów, to je:
króla, primasa, senatora, szlachcëca, żôłnérza, kùpca i gbùra. Wrãcziwelë je ksãdzu
ze słowama: „Jô jem przërëchtowóny na Bòżi sąd”. Nen òbrząd miôł przëbôczëwac,
że adwent to téż je wëczekiwanié na òstateczné przińdzenié Jezësa.17

6. NISZPÒRË

Mój òjc wiele razy z sentimentã wspòminôł, jak za czasów swòji młodoscë w niedzélné pòpôłnia chòdzëło sã drëdżi rôz – pierszi na mszą swiãtą – do kòscoła (4 km
w jednã stronã), żebë ùczestniczëc w niszpòrach.
Niedzélné niszpòrë bëłë (terô le ju w co niechtërnëch parafiach, za to corôz wiãcy
wierzącëch bierze do rãczi Brewiôrz i samémù abò razã z familią mòdli sã psalmama z pòsobnëch dzélów Liturgii Gòdzënów) òsóbnym nôbòżéństwã òdprôwiónym
razã z wierzącyma. Na jãzëk pòlsczi Liturgia Gòdzënów òsta przełożonô przez
Frãcëszka Karpińsczégò w XVIII w. Bëła òna sprawòwónô wedle przedsobòrowégò
mòdła, co òznôczô, że „skłôda sã z piãc, a nié jak je terô, trzech psalmów, a himn
béł òdspiéwóny dopiérkù pò czëtanim, wnenczas nazéwónym kapitulum. W òdnowiony pòsobòrowi liturgii niszpòrë dali bëłë òsóbnym nôbòżéństwã, jaczé gromadzëło
wiérnëch na zbiérny mòdlëtwie Kòscoła”18.
Niszpòrë, jakno przedòstatny dzél Liturgii Gòdzënów „òdprôwiô sã ò wieczórnym czasu jakno dzãkczënienié za przeżëti dzéń. Są òne wspòminkã Òstatny Wieczerzë i krëwawi òfiarë Jezësa na krziżu, bez jaką zjiscëło sã Òdkùpienié19.

7. NAWIEDZANIÉ KASZËBSCZICH SANKTUARIÓW

Òd wiele ju wieków rozkòscérzô sã tcza, jaką lëdze òddôwają Matce Bòżi w môlach
Ji cëdownëch òbjawieniów – w Swiónowie i Swôrzewie. Dzãka apartnémù wëbraniémù nëch dwùch malinczich kaszëbsczich wsów przez Bòżą Matkã, są òne terô
szerok znóné.
Marijnô pòbòżnosc je nieòdłączną znanką Kaszëbów, rozcygô sã na jich codniowé
żëcé i kùlturã (wezmë na to ùroczësto òbchôdóné marijné swiãta, kaszëbsczé pòzwë
sztërzech miesąców, wielné kaplëczczi, nierôz nawetka wplotłé w architekturã chëczë,
itp., a do te jesz zakòrzenioné przeswiôdczenié, że do Bòga to leno z Mariją i bez Marijã). W òbëdwùch sanktuariach Matka Bòżô je tczonô jakno Królewô: w Swôrzewie
rëbôków, a w Swiónowie całëch Kaszëb. Jakno Matka „serdeczną òpiekã òbjimô nié
17
18
19

Żródło: http://www.opoka.org.pl/varia/bn/adwent/804.1,Roraty.html
Zdrzódło: http://www.wlodawa.paulini.pl/151,Nieszpory
Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa ludu bożego. Wydanie skrócone, Pallottinum 1991, s 9.
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leno nad lëdzama mòrza, ale téż nad żeniałima, rodzënama i wszëtczima wierzącyma, co sã do Ni òdnôszają. Tak tej marijné sanktuaria są òd wiele lat fùndamentã
pòlskòscë i katolëcczi wiarë”20. Jak akùratno dostrzégô ks. Jón Perszón – znajôrz religijny apartnoscë regionu – „tcza òddôwónô Nôswiãtszi Matce je òkazywónô na wiele ôrtów òb czas rokù òbrzãdowégò i w rozmajitëch przëtrôfkach parłãczącëch sã
z przełómnyma chwilama lëdzczégò jistnieniô”21.
Dlô Kaszëbów òsoblëwim sanktuarium je wejrowskô kalwariô. Ks. Jón Perszón
dostrzégô, że „òno miało stolëmné znaczenié dlô nôrodnëch i religijnëch dzejów nié
le blós Kaszëb, ale całégò Gduńsczégò Pòmòrzégò”22. Lëdze jidą na „górë”, jak pò
swòjémù nazéwają Kalwariã, bë òdpòkùtowac za grzéchë, wëbłagac brëkòwóné łasczi i wësłużëc so niebò. A ò mùszu, a nawetka òbrzészkù nawiedzeniô kalwarijsczich kaplëczków niech swiôdczi przekazywóné przez lëdową tradicjã pòrzekadło:
„Chto za żëcégò stacjów nie òbéńdze, ten pò smiercë pò nich chòdzëc bãdze”23.
Kaszëbi wiedno trzimelë sã bliskò Matczi Zbôwcë, czëjącë sã z jedny stronë
òsoblëwie przez Niã wëbrónyma, a z drëdżi pòsłëszny słowóm Christusa: „Sënie, to
je Matka twòja” (J 19,25).

8. KAPLËCZCZI I KRZIŻE

Wizrama zakòscelnëch fòrmów religijnoscë są gãsto pò Kaszëbach rozsóné kaplëczczi
i krziże, czãsto mdącé nié leno swiôdkama wiarë, pòbòżnotë, ale téż òfiarama na
przebłaganié za lëché ùczinczi czë wòtama wdzãcznotë za ùbłagóné łasczi.
Na Kaszëbach, tak samò jak w jinëch stronach Pòlsczi, Marija je tczonô przë kaplëczkach i krziżach w miesącach Ji pòswiãconëch: maju i rujanie. Rëchli òdnôwiô
sã stojącé przë drogach swiątczi, òbzdôbiô wińcama, blewiązkama i swiéżima kwiatama. Do dzysdnia, òsoblëwie na wsach lëdze spòtikają sã przë figùrkach i razã
òdprôwiają nôbòżéństwò majewé czë różańcowé.

9. APÒSTOLSTWÒ DOBRI SMIERCË

Stowôra Matczi Bòsczi Patrónczi Dobri Smiercë, zwónô Apòstolstwã Dobri Smiercë
je fòrmą zrzeszny fòrmacji, mòcno sparłãczony z tczenim Matczi Bòsczi. Do ji rozwiju przëczënił sã Zôkón Serwitów, pòwstałi w XIII wiekù. Dzysdniowi sztôłt òstôł
zacwierdzony przez papiéża Piusa X – 22 lëpińca 1908 r. Papiéż òbdarowôł Stowôrã wielnyma przëwilejama i òdpùstama, a do te nadôł ùniwersalné znaczenié,
rozcygającë ji dzejanié na całi Kòscół. W Pòlsce òpiekã nad nią mają Misjónôrze
20
ks. W. Cëchòsz, L. Ùrbanowicz-Pluto, Kaszubi i Królowa ich serc: Madonna Sianowska i Swarzewska,[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 Górczi Klôsztorny. Stowôra je òddónô pòd òpiekã Matce Bòsczi
òd Sédmë Bòlesców i sw. Józefòwi – Wiôldżim Patrónóm Dobri Smiercë24.
Smierc, jakno bezspiérny kùńc lëdzczégò żëcégò, na Kaszëbach wiedno bëła
pòstrzégónô na ôrt chrzescëjańsczi, równak jistnieje przekònanié, że na dobrą smierc,
co òznôczô, że nié le blós letką, bez dłudżégò mãczeniô sã, ale nade wszëstkò pò
zaòpatrzenim sakramentã namaszczeniô chòrëch i przëjãcym kòmónii swiãti, trzeba so zasłużëc, stądka dëchòwòsc Apòstolstwa, dôwającô zagwësnienié dobri i swiãti
smiercë szerok przëjãła sã westrzód Kaszëbów.

10. ÙROCZËSTOSC NÔSWIÃTSZÉGÒ CAŁA
I KRWI CHRISTUSA (BÒŻÉ CAŁO)

Sama w sobie ta ùroczëstosc nie je apartną fòrmą pòbòżnoscë, jakno, że je liturgicznym swiãtã, òbchôdónym w całim Kòscele, równak z leżnotë wielewiekòwi historii
lëdowô tradicjô dorobiła swòje elementë, stąd téż nót je òsóbno je òmówic. Nôleżi do
swiãtów rësznëch, zanôlégającëch kòżdoroczno òd terminu Jastrów. Przëpôdô wiedno we czwiôrtk pò niedzelë Przenôswiãtszi Trójcë i òbchôdóné je bez całą òktawã.
Pierszi rôz bëło wprowadzoné w 1246 r. z przëczënë bł. Juliannë25, klôsztornicë
z Cornillonu, chtërna w priwatnym òbjawienim òbôczëła skrëwawioną hòstiã26.
Wnetka „papiéż Ùrban IV bùllą „Transiturus” z 11 zélnika 1264 rokù”27 ùstanowił
je swiãtã dlô całégò Kòscoła, a pòcwierdzywelë je pòstãpny papiéże28.
Na gruńt pòlsczi swiãto, w lëdowi tradicji zwóné Bòżim Całã, wprowadzył
w 1320 r. krakòwsczi biskùp Nanker, równak ùroczësté procesje, mdącé terô
òsoblëwie wôżnym dzélã liturgii, w praktice nastałë prawie sto lat pózni29. Ks. Perszón przërównëje je do triumfalnégò przemarszu króla30 i dodôwô, że równoczasno
są jesz jedną „leżnotą do sparłãczeniô prôcë gòspòdôrza z mòdlëtwą” (...), bò „procesja jidze westrzód pólów, domôctwów i ògrodów”31.
Na dzéń przed ùroczëstoscą w wëznaczonëch placach stôwióné są 4 wôłtôrze,
ùstrojoné w eùcharisticzné symbòle, a całą drogã procesji òbsôdzô sã brzozowima
drzéwkama. Kòżdi mieszkańc za òbrzeszk ùznôwô ùstrojenié jizbów i chëczów nié
leno tam, kądka jidze procesjô, stąd prawie wszëtczé òknach òb czas òktawë Bòżégò
Cała są przëstrojoné – widzy sã òbzdobë sztôłtu czelicha i hòstii, dali gòłąbczi
wskôzëjącé na wespółbëcé Dëcha Swiãtégò, a téż òbrazë przedstôwiającé swiãtëch,
Zdrzódło: www.parafia.pomorze.pl/apostolstwods.php
J. Perszón, Na Jastra, op. cit. s. 60.
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.
24
25
26
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czasã papieża bł. Jana Pawła II, a najczãscy òbrôz Serca Jezësowégò, jakno, że czas
òktawë kùńczi sã swiãtã na Jegò tczã.
Z Bòżim Całã sparłãczony je zwëk braniô ze sobą do dodomów brzozowëch gałązków z drzéwiãt, jaczima òbstrojoné są wôłtôrze (jakno ùswiãconëch bëtnoscą
i błogòsławieństwã Nôjswiãtszégò Sakramentu) – przë tim je wôżné, żebë bëłë to
wietewczi ze wszëtczich sztërzëch wôłtôrzów. Przódë, jak pisze ks. J. Perszón, bëłë
wstôwióné do ògrodów i na pòla, żebë chroniłë przed złima mòcama i òd gradu32.
Bëłë téż kładłé w stodołach w zôgrodë, gdze miałë chronic przed plagą mëszów33.
Takô sama nadzwëkòwô mòc bëła przëpisywónô winôszkóm, plotłim z macerzónczi i pólnëch abò ògródkòwëch drobnëch kwiôtków, swiãconym na zakùńczenié
òktawë: „wiónczi z òktawë są pòmòcné w ùchronienim sã òd ùderzeniégò grzëmòtu,
temù sã je wiészô pòd dakã «pòd ùstrzechą». (...) Òglowò pòswiãconé zelé je ùżiwóné jakno lék dlô krowë pò òcelenim (...). Wiónczi są téż ùznôwóné jakno òbrona
zbòżégò w stodole przed mëszama i ògniã, temù sã je kładze w zôgrodã przed pierwszą przëwiozłą z pòla fórą. (...) Czej chto w rodzënie zachòrzeje dôwô mù sã arbatã
ze zelégò ùkrëszonégò z wiónka (...)”34. Ne wszëtczé wierzenia i zwëczi są naznaczoné
głãbòką religijnoscą, bò pòkôzëją zawierzenié w całoscë Bòżi pòmòcë i òpiece.
Do jesz jedny znanczi ùroczëstoscë czerëją rozwôżania R Landowsczégò, chtëren
wskôzëje, że ji symbòlã je chléb, Bòżi dôr, òd wiedno òtocziwóny òglowim ùszanowanim35. Aùtor òpisëje zwëczi sparłãczoné z òdnôszanim sã do chleba (nie je wòlno
sã nim zabôwiac, rzucac, lepic kùlków abò figùrków), krajanim (brót béł naczinóny
znakã krziża i dzãkòwną mòdlëtwą, krajóny w cenczé, równé sztëczczi, òstrim nożã,
jednym pòcygnienim, żebë gò nie żôgòwac i nie krëszec) jedzenim chleba (nie je nót
jesc nieùmëtima rãkama czë w czôpce na głowie) i òbchôdanim sã z òkrëszënama
(bëłë spôliwóné abò rzucóné ptôchóm, bò òkrëszënë wërzuconé na zemiã pajk na
dłudżi pajiczënie zanôszôł do nieba z òskargą na lëdzy, że niszczą Bòżé darë,
a rozgòrzony Bóg mógł na jich gbùrstwò zesłac lëchi rok)36. Ze rodnégò dodomù
móm w pamiãcë wëniosłé òbrôz, że jak kòmù przëpôdkã spôdł sztëk chleba, tej béł
zarô pòdnôszóny, całowóny, a tej zjadłi.

11. NÔBÒŻEŃSTWA CZERWIŃCOWÉ I TCZENIÉ SERCA
JEZËSOWÉGÒ.

Dlô Kaszëbów, tak samò jak i wszëtczich katolëków, miesąc czerwińc je czasã òsoblëwi tczë òddôwóny Jezësowémù Sercu, w fòrmie tzw. „nôbòżeństwów czerwińTamże, s. 62.
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.
32
33
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cowëch”. Nazwa wzãła sã òd ùroczëstoscë tczë Serca Jezësowégò, w tradicji Pòlsczi
przëpôdający na pierszi piątk pò zakùńczenim òktawë Bòżégò Cała (przeważno
przëpôdô na miesąc czerwińc). Ùroczëstosc òsta ùstanowionô zgódno z wòlą samégò
Jezësa òbjawioną sw. Małgòrzace Marii Alacoque, francësczi wizytce z Paray-le-Monial, w dniu 19 czerwińca 1675 r. (jaczi przëpôdôł prawie w òktawie)37. Francësczé wizytczi jakno pierszé (w 1687 r.) ùdostałë òd papiéża Klémensa XIII zgodã
na òdprôwianié mszów dlô ùtczeniô Serca Jezësowégò, a jakno drëdżé bëło Królestwò Pòlsczé (w 1765 r.), chtërnémù Kòngregacjô Òbrzãdów zezwòlëła òdpòwiôdając na memòriał pòlsczich biskùpów38. Dopiérkù w 1856 r. papiéż Pius IX ùstanowił Swięto Serca Pana Jezësa dlô całégò Kòscoła39.
Ks. J. St. Paserb malëje lëteracczi òpisënk nôbòżeństwa: „Jezës cëchi i łagódnégò
serca chce nas w tim miesącu skrëszëc swòją miłotą i pòdpòwiôdô zacwardzałima,
òmanionyma i zgòrzkniałima, nie wierzącyma ju w żódną miłotã: «Mòże òstało cë
serce?»”40.
Wôrtnotã i zbawné znaczenié nôbòżeństwa pòdsztrichnął papiéż bł. Jón Paweł II
w, wiele jesz gwësnô mô to w pamiãcë, przemówienim w Elblągù (6 VI 1999 r.) òb
czas pielgrzimczi do òjczëznë: „Dziãkùjã Bòżi Òpatrznoscë, że mògã razã z wama,
tu bãdącyma, oddac tczã i ùwielbienié Nôswiãtszémù Sercu Jezësa, w chtërnym na
nôdoskònalszi ôrt òbjawiła sã òjcowskô miłota Bòga. Ceszã sã, że ta pòbòżnô praktika, codzénnégò w miesącu czerwińcu òdmôwianiô abò spiéwaniô Lëtanii do
Nôswiãtszégò Serca Pana Jezësa, je w Pòlsce tak żëwô i wcyg pòdtrzëmiwónô.”41.
Tczenié Nôswiãtszégò Serca nie je przëpisóné leno do czerwińca. Pòdczas òbjawieniów Jezës przekôzôł sw. Małgòrzace 12 òbietniców dlô tczącëch Jegò Serca,
zagwësniającë, że ùdzeli za to wszelejaczé łasczi, zgòdã i mir w jich rodzënach, pòcechã w jiscënkach, błogòsławieństwò dlô wszëtczich pòdjimiznów, nieskùńczoné
miłoserdzé dlô grzészników, zwiãkszenié gòrlëwòtë dlô dëszów òbzëbłëch i wiãkszą
doskònałotã gòrlëwëch, błogòsławieństwò dlô chëczi, w jaczich bãdzie zawieszony
i tczony òbrôz Jegò Serca, dlô ksãżi mòc do krëszeniô nôbarżi zacwiardłëch serców,
a tima, co rozgłôszac bãdą nôbòżeństwo Nôswiãtszégò Serca, że jich miona bãdą
w nim zapisóné i na wiedno òstóną. Nôbarżi równak przemôwiô òstatnô òbietnica,
zwónô téż Wiôlgą, Jezus przërzékô w ni: „w za bòkadnym miłoserdzym mòjégò Serca, wszechmòcnô mòja miłota sprawi, że wszëtcë, chtërny w pierwszé piątczi przez
dzewiãc miesący za régą bãdą przëstãpiwelë do kòmùnii, òtrzimają łaskã òstateczny pòkùtë i nie umrzą w niełasce mòji ani bez sakramentów, i że Serce mòje stónie
sã dlô nich bezpieczną schòwą w gòdzënie smiercë”42.
„Nasza Arka. Miesięcznik Rodzin Katolickich”, Nr 6/2001, s. 3.
Tamże, s. 8.
39
Tamże
40
J. St. Paserb, Czas otwarty, Wëd. Diecezjalnô, Pelplin 1992, s. 137.
41
Jan Paweł II. Polska 1999. Przemówienia i homilie, red. ks. Krzësztof Kùznik CSMA, KAI
Michalineum, Marczi 1999, s. 32.
42
Mały Modlitewnik, Wyd. Sw. Krziża, Òpòlé 1971, s. 40–41
37
38
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To òstatné przërzeczenié zrodzëło òglowé, przódë przez wiele razy z rządu43,
praktikòwanié pòbòżnoscë zwóny „òdprawienim dzewiãc pierszich piątków”, co
òznôczało przëstąpienié do sakramentu pòkùtë i przëjãcé kòmùnii na mszi sw., w intencji wstawieniô sã za grzésznikama i wënôdgrodzeniô Nôswiãtszémù Sercu za
grzéchë i bezczestnienia. W ternëch czasach widzy sã, że òdpòwiedzalnotã za tã praktikã wzął na se Kòscół i w kòżdi parafii pierszokòmùnijné dzecë są òsóbno zachãcywóné do bëtnoscë na pierszopiątkòwim nôbòżeństwie.

12. III ZÔKÓN SWIÃTÉGÒ FRÃCËSZKA – FRÃCËSZKAŃSCZI
ZÔKÓN SWIECCZICH

Za ùtwórcã Frãcëszkańsczégò Zôkònu Swiecczich ùznôwóny je sóm sw. Frãcëszk,
bò chòc nie ùłożił niżódnëch regùłów ani nie naznacził òbrzészków, pòdskôcôł lëdzy
do żëcô wskôzama Ewanielii, a jich samëch nazéwôł bracynama i sostrama òd pòkùtë.
Pierszé spòlëznë w Pòlsce pòjawiłë sã razã ze sprowadzenim do Wrocławia frãcëszkanów w 1237 r. i chùtkò sã rozkòscérzëłë, przëcygającë do se lëdzy różnëch stónów i zajimającë sã sprawama apòstolsczima. Czej nasta hitlerowskô òkùpacjô òstałë
òne rozwiązóné, dzél z nich ùpôdł sóm. Pò II Watikańsczim Sobòrze przëszło òdrodzenié, a spòdlim bëła zacwierdzonô przez papiéża Pawła VI Regùła Frãcëszkańsczégò Zôkònu Swiecczich, jak òdnądka miôł sã zwac III Zôkón.
Frãcëszkanie swiecczi za nôwôżniészą dejã mają dochôdanié do chrzescëjańsczi
doskònałoscë na pòdobã sw. Frãcëszka przez rozwij żëcégò sakramentalnégò.
Regùła apartny cësk kładze na apòstolat: przëkładu, słowa, dokònywaniô dzełów
miłoserdzô, nadto bùdowaniô barżi bratersczégò i ewanielicznégò swiata44.
W Pòlsce pòwstało 16 regionów, chtërne, wedle szacowaniô, zrzeszają 17 000
nôleżników twòrzącëch bliskò 600 karnów45.
Gduńsczi region, òbjimający diecezjã gduńską, pelplińską i toruńską liczi 37
spòlëznów. 22 séwnika latoségò rokù òbchôdóny béł Jubileùsz 150-lecégò jistnieniô
spòlëznë III Zôkònu sw. Frãcëszka przë klôsztorze OO. Frãcëszkanów we Wejrowie,
a rëchli, 4 zélnika w kòscele Św. Trójcë w Kòscérznie swiãtowónô bëła 120 roczëzna
jistnieniô III Zôkònu przë tameczny parafii46.

13. GÒRZCZÉ ŻALE

Czej nadchôdô czas Wiôldżégò Pòstu Kaszëbi zbiérają sã w kòscołach przed mszama, abò na apartnëch nôbòżéństwach, sparłãczonëch czãsto z kôzanim pasyjnym,
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 spiewac piesnie òpòwiôdającé ò mãce Pańsczi. We wielnëch môlach na Kaszëbach „do dzysdnia żëwi je zwëk schôdaniô sã na spiéwanié w spòlëznie «gòrzczich
żalów» (...). Tëczi sã to wsów leżącëch dalek òd parafialnégò kòscoła”47. Pòzwa tegò nôbòżéństwa wzãła sã òd pierszich słowów piesnie „Gòrzczé żale przëbiwôjta,
naje serca przenikôjta”. „Gòrzczé Żale” bëłë ùłożoné, drëkã wëdóné i pierszi rôz òdprawioné w 1707 rokù przë staraniach, wnenczas dzejającégò przë parafialnym kòscele sw. Krziża we Warszawie, arcëbractwa sw. Rocha, a òsoblëwie protektora arcëbractwa ks. Wawrzińca Benika48. Snôżota himnów w prostëch słowach òddôwającëch dokładno całą mãkã i smierc Pana Jezësa sprawiła, że dzysô no nôbòżéństwò òdprôwiô
sã we wszëtczich kòscołach w całim kraju.

14. DROGA KRZIŻEWÔ

Òsoblëwi charakter mają nôbòżéństwa Drodżi Krziżewi, òdprôwióny w kòscołach
katolëcczich w kòżdi piątk Wiôldżégò Pòstu. Historiô tegò nôbòżéństwa cygnie sã
ju bez pôrã wieków, a ji pòczątczi sygają wieków strzédnëch. Kòle 800–900 lat temù
zaczãłë sã dokònëwac przemianë w pòbòżnoscë chrzescëjańsczi nôprzód w Zôpadny
Eùropie, a pòtemù téż w Pòlsce. Rëchli prawiło sã ò pòtãdze Bòga, nawetka jeżlë
béł Òn przedstôwióny na krziżu, to nie béł Bògã cerpiącym leno triumfùjącym. W tim
bëła krëjamnô ùdba – znikwienié pògańsczich gùsłów. Pózni lëdze zaczãlë wchadac
w jawernotã Christusowi Òfiarë49. „Zaczãła bëc dostrzégónô nade wszëstkò prôwdzëwòta człowieczeństwa Christusa (...). W nëch czasach lëdze zdrzelë na Christusa òczama przepełnionyma współczëcym i miłotą”50. Znaczący cësk wëwiarłë téż
krziżowé wëprawë, chtërne dozwòlëłë na pòznanié môlów sparłãczonëch z Mãką
Pańską. Dwie nowòpòwstałé zôkònné wespòlëznë – frãcëszkanowie i dominikanowie, zaczãłë wnenczas òrganizowac tzw. nôbòżéństwa ùpôdków Jezësa. Czej
frãcëszkanowie, w I pòłowie XIV wiekù, òbjãlë swòjim dozérã jerozolëmsczé sanktuaria, rozwinãlë nôbòżéństwò „drogów”, to je Christusowégò przeńdzeniô òd pretorium Piłata, gdze béł skôzóny, jaż na Gòlgòtã, gdze òstôł ùkrziżowóny. Ze złączeniô tëch dwùch nôbòżéństwów pòwstałë stacje Drodżi Krziżewi51.
Lëdze, chtërny pielgrzimòwelë do Zemi Swiãti, czej wrôcelë nazôd, chcelë
w swòjich môlach stwòrzëc zastãpnik Jerozolëmë. Stądka ju òd pòczątkù XV wiekù
w całi Eùropie zaczãłë pòwstawac bùdacje na pòdobã jerozolëmsczich, zwóné kalwariama. Przë nich bëłë òrganizowóné bùtnowé przedstôwczi mãczi Zbôwcë, na
chtërne przëchôda rzma lëdztwa52.
47
48
49
50
51
52

J. Perszón, Na Jastra, op. cit., s. 11.
Zdrzódło: www.diecezja.waw.pl/zielonka/38
Zdrzódło: http://parafiapruszcz.x.pl/drogak/drogak20.html
J. Perszón, Na Jastra, op. cit., s. 11.
Zdrzódło: http://parafiapruszcz.x.pl/drogak/drogak20.html
J. Perszón, Na Jastra, op. cit., s. 11.
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Terczasnô Droga Krziżewô skłôdô sã ze 14 stacjów53 i ùsztôłtowa sã w swòjim
szëkù w XVIII wiekù54.
Na Kaszëbach pòwstałë dwie kalwarie – zawòłóné „swiãté górë” wejrowsczé, jaczich załóżcą béł Jakùb Wejher, w pòdzãce za ùretanié żëcégò òb czas wëprawë na
Biôłorus, czej przë òbléganim òstôł w pòdkòpie zasëpóny55 – i ò wiele młodszô –
we Wielu. Ò ti drëdżi T. Lipsczi pisze: „Nieprzemijną pamiątkã òstawił pò se ks. Józef Szëdzëk, wielewsczi probòszcz w latach 1905–1024. Z jegò dëszpastursczi starë
pòwsta hewòtnô kalwariô”56.

15. ÒDPÙSTË

Òdpùstë, bãdącé patronalnyma swiãtama kòżdi parafii, òsoblëwie sparłãczoné ze
swiãtama Matczi Bòsczi abò òdbiwającé sã na wejrowsczi kalwarii, wiedno ceszëłë
sã wiôldżim ùwôżanim. Lëdze szlë piechti, nôczãszczi bòso, pòkònëjącë wiele kilométrów, bë sã mòdlëc na òdpùstowi sëmie. Przë tim nié leno pòbòżny dzél ùroczëstoscë, chòc do zwëskónëch òdpùstów przëkłôdónô bëła wiôlgô wôga, miôł znaczenié. Równo wôżnô bëła jarmarcznô rozegracjô towarzëszącô òdpùstóm i leżnosc
do spòtkaniô sã z drëchama i znajemnyma, a nadto pògòszczeniô sã ù rodzënë mieszkający w ti parafii.
Równak pierszim célã ùczestniczeniô w ùroczëstoscach bëło dostąpienié òdpùstu
za wszëtczé grzéchë.
W definicji KKK czëtómë: „Òdpùst je darowanim przed Bòga doczesny karë za
grzéchë, zgładzoné ju w òdniesenim do winë. Dostąpiwô gò chrzescëjón, pasowno
ùspòsobiony i pòd gwësnyma, ùstalonyma zanôleżnoscama, za pòstrzédniczenim
Kòscoła, chtëren jakno szafôrz òdkùpieniô rozdôwô i prawòmòcno przëdzeliwô
wënadgrodzenié ze skôrbca zasłëgów Christusa i swiãtëch. (...) Òdpùstë mògą bëc
ùdzeliwóné żëjącym abò ùmarłim”57.
Cekawą infòrmacjã òdczëtómë z òpisu przëbëcégò primasa Pòlsczi Sztefana
Wëszińsczégò do Wejrowa: „W rokù 1974 Sztefón Kardinôł Wëszińsczi, Primas
Pòlsczi, przëjéżdżô na wejrowsczé górë w òdpùstową niedzelã Wniebòwstąpieniégò
Pańsczégò. (...) ze sto tësącama wiérnëch primas stôwô na wejrowsczi górze zbawieniô. I dopiérkù terô zaczinô przemawiac do kaszëbsczégò lëdu. W wëgłoszony
hòmilii òdniósł sã do słowów kaszëbsczégò himnu, do deklaracji: «Më trzimómë
Tamże.
Zdrzódło: http://liturgia.wiara.pl/doc/418997.Historia-Drogi-Krzyzowej-W-drodze-z-cierpiacymZbawicielem
55
Kalwaria Wejherowska, red. i kòrekta E. K. Jaskùlskô, T. Żmùda-Trzebiatowsczi, Gduńsk 2010,
s. 3.
56
T. Lipsczi, W Wielu i nieco dalej.., Wòjewódzczi Òstrzódk Kùlturë we Gduńskù, Gminny Òstrzódk
Kùlturë we Wielu, Gduńsk 1990, s. 3.
57
Katechizm ..., op. cit., s. 352.
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z Bògã». Tima słowama tczëwôrtny gòsc béł téż przëwitóny przez ks. prałata Mariana Szczurkòwsczégò, prowadzącégò przesłôwną kòscérską kómpanijã, chtërna
w tim prawie rokù swiãtowa swòje trzëstalecé pielgrzimstwa do Wejrowa”58.

16. PÙSTÔ NOC

Wcyg żëwô i praktikòwónô je na kaszëbsczich wsach tradicjô „Pùsti nocë” – ôrt
mòdlëtewnégò przebiwaniô przë ùmarłim w òstatną noc przed pògrzebã. Ùznôwô
sã, że dôwni „nen òbrząd cygnął sã bez dwie abò i trzë nocë pò smiercë”59. Zaczinô
sã pò różańcu, òd dnia smiercë co dzéń òdmôwiónégò wieczór w dodomie ùmarłégò
(abò terô ju corôz czãszczi w kòscele czë pògrzebòwi kaplëcë). Pò różańcu w żałobnym dodomie òstôwô rodzëna i tak zwóny „spiéwôcë”, to przeważno są chłopi,
zaòpatrzony w ksążczi i mòdlëtewniczi. Dlô „spiéwôków” szëkùje sã òsóbną jizbã,
pò sąsedzkù z jizbą, w jaczi stoji trëma z ùmarłim. Tam sôdają „przë stołach, abë przez
spiéwanié pòkùtnëch psalmów, piesniów ò sądze i nieskùńczonym Bòżim miłoserdzym, czerowónëch do Mariji i swiãtëch Pańsczich, chwôlëc Bòga i błagac za ùmarłim”60. Jizba mô skrómny wëzdrzatk: na stole stoji krziż, stôwiô sã téż miseczczi
z miãtowima bómkama, przódë na pôłniowëch Kaszëbach béł jesz kładłi chléb òbwiti w tôflôczk i różk z tobaką61. Dzysdnia Pùstô Noc kùńczi sã przeważno ò dwanôsti
w nocë, równak dali, chòc ju nié tak czãsto, praktikòwóné je prowadzenié mòdlëtwów
jaż do samégò rena. Całé nôbòżéństwò prowadzoné je wedle przëjãti kòlejnoscë.
„Pò òdspiéwanim trzech piesniów prowadzący, to je «spiéwôk», mówi pôcérz za
ùmarłégò. (...) Ò dwanôsti w nocë òdmôwiô sã Aniół Pańsczi” (...), a nad renã spiéwóné są Gòdzynczi dlô ùtczeniô Matczi Bòsczi62.
Bëcé na Pùsti Nocë je przësłëgą dlô ùmarłégò, je dobrowòlné i wëpłiwô z mòralnégò òbrzészkù jak nôlepszégò przërëchtowaniô ùmarłégò na zéńdzenié z Bògã,
a w tim ùproszeniô dlô niegò wiecznégò żëcégò, stądka spiéwôkóm sã nie płacy,
stôwiô sã jima równak jedzenié: kòle jednôsti wieczór, a pózni ò trzecy w nocë
rodzëna ùmarłégò dôwô do jedzeniô „chléb z masłã, kùch i «słodką kawã»”63, jak
pisałë w 1962 r. R. Òstrowskô i I. Trojanowskô. Dzysdnia wieczerze są ò wiele
bòkadniészé. „Ùznôwô sã, że môltëch je stôwióny przez ùmarłégò”64, temù téż nie
gòdzy sã wëmawiac, bò samémù ùmarłémù bë sã wëmôwiało.
Trëma z ùmarłim je bez całi czas òtemkłô, wkół ni pôlą sã swiécë, a przë trëmie
w mòdlëtewnym zamëszlenim przebiwô nôblëższô rodzëna – je to ôrt pòżegnaniô
58

59
60
61
62
63
64

S. Klein, Ks. Stefan Kardynał Wyszyński na Kalwarii Wejherowskiej. Rok 1953, Wejrowò 1990, s. 3.
Bedeker kaszubski, red. R. Òstrowskô, I. Trojanowskô, Wëdôwizna Mòrskô, Gduńsk 1962, s. 349.
J. Perszón, Pustô noc, Lublin–Lëzëno 1993, s. 24.
B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, Wrocław 1969, s. 209.
Tamże.
Bedeker kaszubski, op. cit., s. 349.
J. Perszón, Na brzegu życia i śmierci, Pelplëno 1999, s. 208.
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z ùmarłim i ùmarłégò ze swòjim rodnym dodomã. W chrzescëjaniznie je przekònanié, że „mòdlący sã przë ùmarłim, prawie jakbë pòwtôrzelë pògrzéb Christusa”65.
Pùstô noc, mdącô ôrtã pògrzebòwi wilëji, wëprowôdzónô je z „wiarë we wieczné
żëcé i skùtkòwnotã mòdlëtwë za wstawiennictwã (...). Nocnô wilëjô je (...) pòchwôtnym dëchòwim staranim, religijną dzejnotą i pòkùtnym cwiczënkã”66.

17. ZÔDËSZNY DZÉŃ I PAMIÃC
Ò ÙMARŁËCH

W pòlsczi tradicji pòczątk lëstopadnika je poswiãcony ùroczëstoscë Wszëtczich
Swiãtëch (1 XI) i wspòminanimù ùmarłëch, òsoblëwie dëszów czisccowëch, żdającëch wëbawieniô, to je Wspòmnieniô Wszëtczich Wiérnëch Ùmarłëch, tzw. Zôdësznémù Dniowi (2XI). W dopòwiescë do wëznaczonëch na nen dzéń czëtaniów
nalézemë rozwôżanié ò Kòscele, chtëren „pò ùroczëstim òbchôdanim wspòmnieniô
swòjich dzecy, jaczé ju są szczestlëwé w niebie, z zajiscenim wspòminô wszëtczé
swòje dzecë czekającé w cziscu na najã pòmòc, żebë mògłë wéńc do wiecznégò
szczescégò. Ta tczëwôrtnô i nôbòżnô praktika wspòminaniô i mòdleniô sã za ùmarłëch
òsta wprowadzonô w kôsztorze we francësczim Cluny przez òpata sw. Òdillo w 998
rokù”67. W Pòlsce pierszé znanczi ò „celebrowanim Dnia Zôdësznégò pòchòdzą z XII
wiekù”68. Òpisywóny w pùnkce 16 zwëk Pùsti Nocë, dozwôlô sã doznac, że dlô
Kaszëbów sprawa przërëchtowaniô ùmarłych do wiecznégò żëcégò mô baro wiôldżé
znaczenié. Zdrzącë na smãtôrze, smiało mòże scwierdzëc, że grobë nôblëższich są
òtocziwóné òpieką, a òni sami bezùstanną mòdlitwą. Nôwiãcy równak swiôdczi ò tim
dzéń Wszëtczich Swiãtëch i òktawa, co sã pò nim zaczinô. Ju wiele dni przed tim
wiele lëdzy chòdzy na smãtôrze, żebë zrobic pòrządczi na grobach i przëstrojic je
kwiatama, wiónkama i znitama. Przódë kòżdô gòspòdëni sama robiła tzw. wińce
zôdëszkòwé, a jich „kònstrukcją béł grëbò ùplotłi słomiany warkòcz. Na nim bëła
mésterno ùtikónô gãstô szëchta strzébrnégò mechù, to je kani drzistë, przez lud zwóny zôdësznikã. Wińc béł strojony danką i kwiatama, westrzód jaczich nôwiãcy bëło
sëchòkwiatów, zwónëch niesmiertelnikama”69. Nadto, jak przekònëje B. Bòrk, ùtrzimała sã wiara w to, „że dëchë dobré i lëché krącą sã pò zemi, straszą żëwëch,
i dopòminają sã ò mòdlëtwã, a w Zôdëszny Dzéń zbiérają sã na smãtôrzach”70. Pocwierdzywają to òpracowania M. Òllick, J. Perszona i R. Landowsczégò71. Równak
Tamże, s. 201.
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
65
66
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nôwôżniészi je religijné znaczenié tegò czasu, wiãcy lëdzy chòdzy na nôbòżeństwa
do kòscoła, parłãczącé sã z mòdlëtwama za ùmarłëch i przez całą òktawã zachôdô
na grobë swòjich blisczich, z czim łączi sã òsoblëwi przëwilej – kòżdim razã mòżna
zwëskac całowny òdpùst dlô jedny dëszë. We wielnëch dodomach òdmôwiô sã jesz
różańc za ùmarłych.

18. PROCESJE

Wielné liturgiczné ùroczëstoscë kùńczą sã pòdniosłą procesją, jakô mô służëc
pùblicznémù swiôdczeniémù swòji wiarë, a nadto ùzmësłowieniémù lëdzóm, że
wëznôwanié wiarë nie zamikô sã bënë kòscoła, ale wierzący człowiek mô mùsz ò
tim swiôdczëc swòjim codniowim żëcym. Dlô tëch, co zajimają sã gbùrzenim, czims
zwëczajnym je mòdlëtwa ò dobré plónë i błogòsławieństwò dlô swòjégò gòspòdarstwa. Stąd téż na zymkù, czedë zaczinają sã wszëtczé robòtë w pòlu, w ùroczëstosc
sw. Marka i tzw. dnie krziżowé, to je dnie przëpôdającé przed ùroczëstoscą Wniebòwstąpieniégò Pańsczégò, „z kòżdégò parafialnégò kòscoła rëszô błagalnô procesjô do kaplëczków i krziżów leżącëch westrzód pòlów i chłopsczich domôctwów.
Scenarnik ti procesji ùwarënkòwóny je liturgicznyma przepisama Kòscoła, òdmôwiô
sã Lëtaniã do Wszëtczich Swiãtëch, spiéwóné są suplikacje, a czasã jesz przëgòdné
piesnie. W Lëzënie przed 1939 rokã procesja kòżdégò dnia wëchôdała do jiny
kaplëcë (...)72.
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 „wëwòłiwô 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 ÒBRAZÓW

Baro interesëjący òpisënk negò zwëkù przedstôwiô ks. J. Perszón. „Do cekawëch
mòmentów nôleżi sztót òddzãkòwaniô sã pielgrzimczi, co dokònëje sã przed wiôldżim
wôłtôrzã. Dzéwczãta, co niesą òbrôz, wëstrojoné w kaszëbsczé ruchna, przë zwãkach
grónégò przez òrkestrã na trąbach hejnału, wëkònywają chùtczé pòrëszenia òbrazã,
wëwijającë nim na sztërë stronë i kòlibającë. Te bez mała akrobaticzné cwiczënczi
i kòlibania wëmôgają wiôldżégò pòchwatu i mòcë, kò czasã òbrôz wôżi wiãcy jak 100
kila. Sóm ùkłôd negò ekspresyjnégò pòżegnaniô z sanktuarium je w kòżdi parafii
kąsk jiny, a co wôżné, òd pòkòleniów je ùchòwóny w niezmieniwnym sztôłce”73.

20. NOWENNA DO MATCZI BÒSCZI
BEZÙSTÓNKÒWI (NIEÙSTAJĄCY) PÒMÒCË

Na Kaszëbach nie naléze sã kòscoła, w jaczim bë nie wisôł òbrôz Matczi Bòżi
Nieùstający Pòmòcë. W strzodë wieczorama, przódë baro wiele, terô ju znacząco
mni lëdzy74, zbiérô sã przed tim òbrazã, przënôszającë swòje błagania, dzãkòwnotë
i proszenia75.
Òddôwónô MBNP tcza je mòcno sparłãczonô z nié za wiôldżim òbrazã, dzysô
wiszącym w rzimsczim kòscele redemptoristów pòd wezwą sw. Alfónksa. Pòczątkã
wiôldżi nabòżnotë bëło pò òdkrëcym òbrazu wprowadzenié gò do wspòmniónégò
kòscoła przez papiéża Piusa IX (1866 r.) i prawie zarô kòrunowanié (1867 r.).
Do Pòlsczi docarł razã z misyjnym dzejanim òjców redemptoristów. Pierszô nowenna bëła òdprawionô w Tuchòwie w 1954 r. i chùtkò sã rozkòscérzëła na całi krôj76.

21. SPIÉWANIÉ NÔBÒŻNËCH PIESNIÓW I ÒDMÔWIANIÉ
MÒDLËTWË ANIÓŁ PAŃSCZI
Mògã so ùznôwac za szczescé to, że jem sã ùrodzëła w kaszëbsczi, wielepòkòleniowi rodzënie z seniorką starką (ùr. 1910 r.), chtërna przeżëła dwie swiatowé wòjnë,
biédã i ùcemiãżenié tëch czasów, ale wiedno brała mòc z mòdlëtwë. Stądka òd rena pò
dodomù roznôszôł sã spiéw, nôprzódka witała dzéń piesnią Czedë rené wzéńdą zorze,
w pôłnié wiedno spiéwała, czasã òdmôwiała, mòdlëtwã Aniół Pańsczi, a wieczór
kùńczëła dzéń piesnią Cëchi wieczór ju nadchôdô. Òb dzéń téż spiéwała rozmajité,
J. Perszón, Na Jastra, op. cit., s. 52.
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
73
74

Referatë kaszëbskòjãzëkòwé sparłãczoné z prowadnym tematã

159

wielesztrofkòwé piesnie, znającë je wszëtczé na pamiãc (spiéwë jinaczëłë sã zanôleżno òd czasu liturgicznégò: òb czas pòstu, bëłë to pasyjné piesnie, w Adwence tëczącé
sã Bòżégò miłoserdzô dlô swiata i żdaniô na Zbôwcã, a czej nastôwałë Gòdë – kòlãdë).
Taczi dëch mòdlëtwë panowôł wtenczas we wielnëch domôctwach na Kaszëbach.
Mòdlëtwa Aniół Pańsczi do dzysô w swiądze Kaszëbów je ùznôwónô za mòdlëtwã
òprzëpôłniową. Przeważno, czej kòscelné zwònë zaczinałë wëbijac gòdzënã dwanôstą,
(pózni we wsach dalek leżącëch òd kòscoła nã fùnkcjã spełniwôł téż sygnał w pierszim programie pòlsczégò radia), tej bëło gôdóné: „Biją na Aniół Pańsczi”, co znaczëło,
że w ti chwilë òdkłôdóné bëłë wszëtczé zajãca na czas òdmówieniô mòdlëtwë78.
Mòdlëtwa ta mô swòjã długą historiã. Ju w XVI wiekù bëła òdmôwiónô w dzysdniowim sztôłce, a do tegò za ji pòbòżné òdmówienié przëpisónëch bëło 15 dni òdpùstu79.
W rokù 1974 papiéż Paweł VI ògłosziwô Adhòrtacjã Marialis Cultus, co òznôczô
Apòsztolską Adhòrtacjã ò przënôleżnym sztôłtowanim i rozwiju tczeniô Nôswiãtszi
Mariji Pannë. Òrãdëje w ni, żebë „pòdtrzimiwóny béł zwëk òdmôwianiô ti mòdlëtwë
(Aniół Pańsczi – przëpisk włôsny). (...) Pò tëli wiekach wcyg ji mòc i snôżota je takô
sama, bò je złożonô prosto, a wëprowôdzô sã ze Swiãtégò Pismiona; historiczno ji
pòczątk parłãczi sã z błaganim ò ùchòwanié miru. Nadto ji liturgiczné òdniesenié na
swój ôrt ùswiãcywô różné dzéle dnia; a na òstatk czerëje do przëbôczeniô so paschalny krëjamnotë, bò bez pòznanié Wceleniô Bòżégò Sëna prosymë, cobë «bez Jegò
mãkã i krziż më òstelë doprowadzony do chwalbë zmartwëchwstaniégò»”80.

***
Wëżi òpisóné przëkładë òdnôszają sã do nôczãszczi spòtikónëch fòrmów i ôrtów
pòbòżnoscë na Kaszëbach, w wikszoscë są òne tak pò prôwdze ùniwersalné i przëjãté
nié leno na zemiach Pòlsczi czë Eùropë, ale i całégò swiata westrzód chrzescëjanów. Czë taczima òstóną, to pòkôżą pòsobné dekadë. Równak, w przëtrôfkù wiele
z nich, zdrzącë na szerzącą sã w spòlëznie laicyzacjã, a nawetka ateizacjã, to mòże
sã jiscëc ò jich dalszé trwanié. Tak samò zresztą rozerwanié wielepòkòleniowi strukturë familiów sprawiło, że dzecë i wnukòwie nie przëswòjiwają sobie dëchòwòscë
i wielnëch znanków òkazywaniô wiarë przez swòje starczi i starków. Czasã téż ksãża
szukającë nowëch cekawszich dlô parafianów wspólnotowëch karnów, nie ùtrwaliwają nôbòżéństwów i mòdlëtwów, jak téż przëjãtëch w różnëch stronach fòrmów religijny pòbòżnoscë, co mòże bëc òdczëtóné, że jich czas ju przeminął abò, że ni mają ju terô żódnégò znaczeniô.

78
79
80

Takô bëła tradicjô w mòjim rodzynnym dodomie.
Zdrzódło: http://www.voxdomini.com.pl/modlitwy/angelus.html
Zdrzódło: http://www.niedziela.pl/artykul.php?id=117851569403002019001001

KÔZANIA W KASZËBSCZIM JÃZËKÙ
I JICH ROLA W BÙDOWANIM APARTNÉGÒ
ÙWÔŻANIÔ KASZËBIZNË
Jadwiga Zeniukòwô
Institut Slawisticzi PAN, Warszawa
d dôwna pò terôczasné dzeje kaszëbsczi jãzëk i katolëckô wiara bëłë – kòl rodÒ
ny zemi (zwóny pò kaszëbskù tatczëzną), zwëkù, tradicji – przédnyma czinnikama twòrzącyma juwernotã Kaszëbów . Miałë òne symbòliczną wôrtnotã. Tej je
1

wiedzec, że wzôjny związk nëch dwùch hùmanisticznëch wôrtnotów dôwôł òbrôz
w kaszëbsczi lëteraturze, równak swiecczi jak sakralny, a téż w prakticznëch dzejaniach – w kùlturalny i jãzëkòwi pòlitice – wëpòwiôdającëch swój pòzdrzatk strzodowiszczów Kaszëbów, béł téż òbiektã nôukòwëch przëzéraniów sã.
Słowò „apartné ùwôżanié” mô aksjologiczny charakter, òznôczô ‘wësokô ranga,
ùwôżanié, gòdnosc’ (czegòs abò kògòs). Òdnôszô sã téż do jãzëka jakno strzódka
kòmùnikacji w spòlëznie na przëmiar etniczny. Są jãzëczi apartnégò i niéapartnégò
ùwôżaniô, a sytuacjô nie je tu dlô dónégò jãzëka takô sama, ale mòże ju zmienic sã
w czasu. Pòjãcé „jãzëk apartnégò ùwôżaniô” òznôczô wësoczi môl w spòlëznie dónégò zwëczajnégò jãzëka (etnolektu), tak samò w òdczëcym kòmùnikatiwny spòlëznë,
dlô chtërny je òn “swòjim” jãzëkã, jak téż wedle òbszacowaniégò „jinëch”, tëch
z bùtna, w tim òficjalnëch institucjów (m. jin. krajowi administracji), mającëch cësk
na żëcé kònkretny jãzëkòwi spòlëznë. Bëcé jãzëkã apartnégò ùwôżaniô to wëraznô
wôrtnota w céchùnkù jakòscowim dónégò jãzëka. Na apartné ùwôżanié jãzëka mô
cësk jegò sztruktura, m. jin. òbjimnosc słowiznë, a téż socjolingwisticzny czinnik tj.
òbrëmienié i dzél fùnksnérowaniô dónégò jãzëka w praktice. Je to baro wôżné w dwajãzëkòwëch spòlëznach (abò wielejãzëkòwëch), tej w warënkach wietwi jãzëków.
Ò wësoczim stanowiszczu jãzëka swiôdczi mòżlëwòta twòrzeniô jãzëkòwëch kòmùnikatów wësoczégò ôrtu, fòrmùłowaniô wëpòwiedzów nié leno w òbrëmim codniowégò
żëcô, ale téż w cządze kòmùnikacji w intelektualny sferze, m. jin. w ôrce artisticznym,
religijnym, nôùkòwim, tej tzw. pòliwalencjô. Baro wôżné znaczenié mô jistnienié
i rozwij pismieniznë w wëżidialektalny, znormalizowóny pòd wzglãdã gramaticznym i òrtograficznym, fòrmie dónégò jãzëka.
1
Wëjątk stanowilë ewangelicczi Słowińcë, chtërnëch gwarë – stanowiącé nordowò-zôpadné òkòlé
kaszëbsczich gwar – wëmarłë kòl pòłowë XX stalata.
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Òd XIX stalata, czej kaszëbizna stała sã przibiorã nôùkòwëch zajinteresowaniów
i na skùtk badérowaniów, jaczé rozwijałë sã w XX stalace i trwają do dzysô, wiémë,
że bëła òna przez stalata strzodkã kòmùnikacji rodzynny i môlowi Kaszëbów, ùżiwónym na sztôłt wiôldżi wieloscë gwarów. Taczi stón béł jesz w pòłowie XX stalata, wiele Kaszëbów gôdało leno pò kaszëbskù, dzél – przede wszëtczim ti, co nie przeszlë przez pòlską szkòłã òb czas II Repùbliczi Pòlsczi abò pò II swiatowi wòjnie –
jeżlë jakòs znała pòlsczi, to prãdzy słabò i biérno. Ùżëtkòwnicë kaszëbsczégò jãzëka
(etnolektu) stojelë przë nim wiérno i przekazywelë gò z pòkòleniégò na pòkòlenié nimò baro cãżczich bùtnowëch warënków (ekòlogicznëch) jistnieniô negò jãzëka,
jak np. mòcny germanizacyjny cësk w zôbòrach (1772–1918). Nie béł to równak jãzëk
apartnégò ùwôżaniô, tak samò w òpinii samëch Kaszëbów, jak téż w òcenie bùtnowëch strzodowiszczów (państwòwëch). Kòmùnikacji na wëższi ôrt służił apartnégò
ùwôżaniô (bënômni òd XVI stalata) pòlsczi jãzëk, ùżiwóny na Kaszëbach w Kòscele (kòl łacënë) i w pòùczënie. Kaszëbizna i pòlaszëzna fùnksjonalno długò sã dofùlowiwałë, mòże pòwiedzec, że sparłãcził je dôwni stosënk wespółjistnieniégò. W kaszëbsczim jãzëkù nie bëło kaznodzejsczi tradicji. Òd pòłowë XIX stalata pòwstôwała rozpòczãtô przez Floriana Cenôwã kaszëbskô pismienizna, jednak jegò jãzëk,
nimò pòdjimónëch próbów normalizacji, przez czilenôsce dzesãcleców òstôwôł niejednoôrtny2.
W drëdżi pòłowie XX stalata (mni wiãcy w latach 1960. i 1970.) zajistniało zjawiszcze wëcopiwaniô sã kaszëbiznë z ùzusu na rzecz przewëższiwającégò pòlsczégò
jãzëka, znanką tegò bëło dżiniãcé midzëpòkòleniowégò przesélu kaszëbsczégò jãzëka.
Gdzes na przełómanim lat 1970. i 1980. pòjawiła sã procëmnô dążnosc, jãzëk nen
pòmale zaczął sã òdradzac. Je to zôwdzãka kaszëbsczi inteligencji, chtërna pòdjimała sã i kònsekwentno prowadzy wiedno dzejania dlô retaniô i zlepsziwaniégò mdącégò
w niebezpiekù jãzëka. Wôżną rolã òdegrałë tu òrganizacje i institucje taczé, jak
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié (KPZ), założony pózni (w 1997 r.) Kaszëbsczi
Institut we Gduńskù, Gdùńsczi Ùniwersytet, mùzea i jiné òstrzódczi kùlturë a téż
òswiatowé strzodowiszcza. Tak samò Kòscół – dokładno: Gduńskô Diecezjô, czej
bëła czerowónô przez òtemkłégò na sprawë Kaszëbów abpa Tadeùsza Gòcłowsczégò,
a téż Pelplińskô òbrëmim sacrum. Wiôldżé znaczenié dlô pòdwëższeniô apartnégò
ùwôżaniô mszów abò za pòstrzédnictwã mediów – Papieża Pòlôcha pòdskôcającégò
Kaszëbów do zachòwaniô taczich, pòsôdónëch przez nich wôrtnotów, jak domôcy
kaszëbsczi jãzëk, kùltura, tradicjô i juwernota.
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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Baro wôżną znanką òdrôdzaniô sã kaszëbsczégò jãzëka stało sã twòrzenié w nim
religijnëch tekstów, gôdónëch i pisónëch. Zaczãło sã to w latach 1980. òd spòsobnégò
głoszeniô leżnoscowëch kôzaniów (hòmiliów) przez niejednëch ksãżi Kaszëbów.
Pierszim (czë jednym z pierszich) kaznodzeją béł ks. Marión Miotk (ùrodzony w 1957
r.). Kôzania to krok na stegnie do zgôdzaniégò sã przez regionalną kòscelną władzã
(òb. dali) na wprowadzenié liturgii słowa w kaszëbsczim jãzëkù w niechtërnëch kòscołach na Pòmòrzim, a przez to pòwstaniô nowégò i nadzwëczajnégò zjawiszcza
w kaszëbsczi i pòlsczi kùlturze. Wnetka w tim samim czasu pòdjimóné bëłë robòtë
nad przekładã Biblii na kaszëbsczi jãzëk. W latach 1992 i 1993 ùkôzałë sã dwa jiné
dolmaczënczi Nowégò Testamentu (z niebiblijnëch jãzëków), jeden z nich (z 1993 r.)
pòprzedzony wëdanim w latach 1980. broszurë z fragmentã przekładu Ewanielii sw.
Mateùsza. Pòd kùńc XX stalata i na zôczątkù XXI stalata pòstãpno pùblikòwóné bëłë
jinszé tekstë sakralné, slédné tłómaczenié Biblii (z grecczégò jãzëka) wëszło drëkã
w 2010 rokù. (Òb. bibliografiã kaszëbsczich kôzaniów i dolmaczënków Biblii pòdóną na kùńcu negò artikla).
Chcemë sã zatrzëmac przë kôzaniach. Ten tip jãzëkòwégò kòmùnikatu, czerowónégò przez nadôwcã, tj. kapłana, do òdbiérców, tj. wiérnëch, zeszłëch òb czas liturgicznégò òbrządkù i twòrzącëch z kaznodzeją wëznaniową spòlëznã, mô z nôtërë
gatënkù piérwòszno pòstac gãbną. Kaszëbsczé kôzania, ò chtërnëch tu bãdze gôdka,
òstałë na szczescé w jaczims dzélu spisóné i òpùblikòwóné, wedle czegò ne tekstë
nie òstałë znikwioné, jich ùgwësnienié w drëkù pòzwòlëło do nich sã copac, mògłë
téż sã stac przedmiotã nôùkòwi analizë.
W 1991 r. staranim Kaszëbskò–Pòmòrsczégò Zrzeszeniô ùkôzôł sã niewiôldżi
(75 starnów), tómik aùtorstwa pòchôdającégò ze strzédnëch Kaszëb ks. Mariana
Miotka pt. Swiętim turę starków. Zbiérk leżnoscowëch kôzaniów („Świętym szlakiem
przodków. Zbiór kazań okolicznościowych”), przërëchtowóny do drëkù przez jãzëkòznôwców Jerzégò Trédra i Justinã Tréder (pózniészą Pòmiérską), chtërna zaòpatrzëła gò w „Pòsłów”. Zawiérô òn 25 kôzaniów wëgłoszonëch w latach 1986–1989.
Na skrómnô pòd wzglãdã tipògraficznym ksążeczka3 je baro wôżnô z perspektiwë
religii, jãzëka, kùlturë i juwernotë Kaszëbów. We „Wstãpie” ks. Miotk, przedstôwiającë rolã głoszeniégò kôzaniów w naùczanim wiarë, mô pisóné midzë jinszima:
Z Òbjawieniégò Bòsczi prôwdë wëpłiwô téż całé bògactwò kùlturë i dëchowi kaszëbsczi spôdkòwiznë, w chtërny żëjemë i za chtërną jesmë i mdzemë przed Bògã
wiedno ‘zawsze’ òdpòwiedzalny (s. 6). Je to baro mòcno pòdczorchniãté òdniesenié
kaszëbsczich wôrtnotów etnicznëch do sacrum. W „Pòsłowiu” mómë czëtóné, że pò
òdprawienim w latach òsmëdzesątëch (XX stalata) w wielnëch, wëmienionëch
z pòzwë, wsach i miastach tzw. kaszëbsczich mszów [fakticzno z liturgią miészóną:
pòlską i kaszëbską – J. Z.] ks. Miotk „jest już w pełni przekonany, że wykorzystanie
języka kaszubskiego w liturgii kościelnej upewnia Kaszubów co do wartości ich
3

Bëła wëszłô w cãżczim gòspòdarczo czasu, krótkò pò przełómanim ùstawù w Pòlsce.

Referatë kaszëbskòjãzëkòwé sparłãczoné z prowadnym tematã

163

rodzimej mowy” a téż że ne msze „cieszą się […] dużą popularnością nie tylko wśród
rdzennej ludności kaszubskiej” (s. 73).
Czile lat pózni (w 1996 r.) òstałë òpùblikòwóné kôzania jinégò ksãdza Kaszëbë,
Jana Walkùsza. W jegò ksążce Sztrądę słowa („Brzegiem słowa”), mający lëteracczi charakter, nalazło sã czile leżnoscowëch kôzaniów, związónëch z òdbiwającym
sã rokroczno kònkùrsã „Rodnô Mòwa”, napisónëch w kaszëbsczim jãzëkù4. I nen
ùsôdzca kòle rozszérzwianiégò transcendentnëch wôrtnotów propagòwôł kaszëbskòsc
(kaszëbiznã), òsoblëwie jãzëk, przekònywającë do starë „o naszą mowę” ùżił bëlny
metafòrë ò religijnym nacéchòwanim: …bò òna, prôwdzëwie kaszëbskô mòwa, to
nôswiãtszi wôłtôrz ‘ołtarz’. (s. 37). Na òbòwiązk Kaszëbów wedle tegò, co „swoje”,
kaszëbsczé, kaznodzeja dôł bôczënk m. jin. w taczich – téż zawiérającëch metafòrã
– zdaniach:
– …je jesz ‘jeszcze’ jinô stanica ‘sztandar’, chtërnę dôł nóm sóm Bóg; to je stanica naj mowë i tę téż trzeba niesc wësok, bo to je bosczi znak naszi juwernotë
‘tożsamości’, sztôłt naj deje ‘idei’ i prôwdë o nas. Nicht rozëmny […] nie mdze
‘będzie’ deptôł wôłtôrza naj przeszłotë dlô lepszégò witra ‘jutra’, bò tacziégò ni
ma. […] A wierzę, baro wierzę, że Kaszëbi jesz są rozëmni. (Walkusz, s. 62–63)5.

Òbaji kaznodzejowie ekspònëją kaszëbsczé wôrtnotë etniczné przëwòłującë aùtoritet Bòga (religii). Przez taką sakralizacjã rodny mòwë i kùlturë Kaszëbów przëczëniwają sã do zwikszeniô apartnégò ùwôżaniégò jich jãzëka a téż jich spòlëznë. (Ò kôzaniach òbëdwùch ùsôdzców szerzi miałë pisóné Zeniukòwô i Pòmiérskô, òb. Bibliografiô na kùńcu negò artikla.)
Ksądz Marión Miotk w czilenôsce lat pò nadpòmkłim tómikù òpùblikòwôł
(w 2008 r.) drëdżi zbiérk swòjich hòmiliów, dosc òbsyżną ksążkã (368 starnów) zatitlowóną Séw Bòżégò Słowa na niwie kaszëbsczich serc, wëdóną przez Kaszëbsczi
Institut. Skłôdô sã òna z dwùch dzélów: pierszi stanowi òddrëk – w ùnowionym
kaszëbsczim pisënkù – kôzaniów òpùblikòwónëch w 1991 r., drëdżi (dzéle II, III,
IV), zatitlowóny Kaszëbi wiérny Christusowi i Jegò nôùce, òbjimô kôzania wëgłoszoné w latach 1990–2007, w rozmajitëch kaszëbsczich môlach i w òb czas pielgrzimków Kaszëbów do Rzimù i Zemi Swiãti, a téż òb czas mszów we Wiôldżi Wsë
transmitowónëch przez Radio Kaszëbë. Ksążka w redakcjowim òbrobienim profesora Jerzégò Trédra, z „Przedmòwą” (w pòlsczim jãzëkù) pelplińsczégò biskùpa Jana Bernarda Szladżi, zawiérô téż òbsyżny pòsłów (s. 351–363) pióra Justinë
Pòmiérsczi „O kaszubskości w kazaniach ks. Mariana Miotka”. Je to wôrtny articzel
nôùkòwi, w chtërnym aùtorka przedstawiła znaczenié zawiartëch w tomie kôzaniów,
jich aksjologiczny charakter i ùżëté w nich jãzëkòwé strzódczi prawieniô.
4
5

Òrtografiã w ti ksążce zwerifikòwôł J. Tréder.
Tu i dali graficzné wëapartnienia (pògrëbiony drëk, spacja) mòje – J.Z.
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Kôzania ùjãté w òmówionëch wëżi tomach, w pierszi rédze kôzania ks. Miotka,
bëłë tematã mòjich badérowaniów, jich wëniczi jô przedstawiła w pôrã pùblikacjach.
Òdséłóm do nich dlô ùdostaniô szerszégò òbrazu – m. jin. przez pòznanié zawiartëch
tam cytatów z kôzaniów – tegò, ò czim móm pisóné w tim artiklu. Mie czekawiła takô
sprawa, jak sã mô związk sacrum, to je tekstu i szëkù hòmiliów, mdącëch przepòwiôdanim Bòżégò Słowa, z tim elementã sferë profanum, jaczim są etniczné sprawë,
w tim przëpôdkù gôdanié przez kapłana (pò kaszëbskù!) nié leno ò tim, co je bezpòstrzédno związóné z Ewanielią, ale téż danié apartnégò bôczeniô – tak samò za
pòmòcą argùmentów, jak i pòkôzaniégò emòcjów – na to, co dotëczi Kaszëbów, na
pòdczorchniãcé wôrtnotów jich kùlturë i jãzëka. Zajimałë mie równak problemë retoriczi tëch tekstów kaznodzejsczich, jô mia analizowóné jãzëkòwé strzódczi nadôwaniô wôrtnotów i bùdowóny w òparcym ò nie starë przekònywaniégò, a téż spòsobë
wërôżaniô wzajemnégò stosënkù, jaczi w tim apartnym akce kòmùnikacji òb czas
zéńdzeniégò ò liturgicznym charakterze zachòdzy midzë nadôwcą tekstu (kaznodzeją) a jegò òdbiércą (zbiérã wiérnëch).
We Wprowadzenim do tomù Séw Bòżégò Słowa na niwie kaszëbsczich serc
i wstãpach do apartnëch dzélów ti ksążczi ks. Miotk pòdôł wôżné infòrmacje dotëczącé célów liturgii słowa w kaszëbsczim jãzëkù i ji historii. Czëtómë tam, że jakno
kaznodzeja kòl przédny misji głoszeniégò Bòżégò Słowa pòstawił sobie (w latach 1980.) zadanié dzejaniégò na rzecz òdrodzeniégò kaszëbskòscë przez wskazywanié Kaszëbóm – w jich rodnym, w nëch czasach przez jaczés strzodowiszcza niezgarónym, jãzëkù – wôrtnotë i bòkadosc jich dostóny w spòsobie pò przódkach
kùlturë, bùdzenié pòczëcégò kaszëbsczi juwernotë i òdpòwiedzalnoscë „za skôrb
mòwë tatków, chtërnã òd Bòga dostelë” (s. 11). Charakteristiczną céchą hòmiliów ks.
Miotka, òsoblëwie tëch z wczasnégò cządu, je wërôżanié dëbeltowi pòspólnotë bëtników kaszëbsczi mszë. Kòle przënôleżny liturgicznémù zéńdzeniu religijny pòspólnotë (tuwò wiarë katolëcczi) pòdczorchiwónô je etniczno-kùlturowô i jãzëkòwô
spòlëzna, to je spòlëzna pòłączonô céchą kaszëbskòscë, z chtërną to spòlëzną kaznodzeja sã identifikùje, np. w adresatiwnëch fòrmùłach: Bracyni i Sostrë, Kaszëbi!;
Drësze ‘druhowie’ Kaszëbi!; [do studencczi stowarë „Pomorania”:] Drësze Kaszëbi!
Młodô Inteligencjo, Nôdzejo dlô kaszëbiznë! (Wigòda, 14.12.1996, s. 102)6.
Céchą kôzaniô jakno gatënkù mòwë je intensywné wëzwëskiwanié przekònywający fùnkcji jãzëka, ji przewôga nad fùnkcją infòrmacyjną, kò chòdzy ò naùczanié
wiérnëch, nakłónianié jich do przëjãcégò bédowónëch pòstawów, zachãcywanié do
robieniégò dobra, a téż przestrzéganié przed złim (colemało wskôzónym, kònkretnym). Dlô òsygniãcô ùmëszlonégò skutkù, nadôwca mùszi tak kònstruòwac tekst, żebë weńc ze słëchińcama w dobri kòntakt, zwënégòwac jich żëcznotã. Ùsôdzca òbgôdónëch hòmiliów robi to ùżiwającë rozmajitëch, stosowónëch w pòrozmiéwanim sã
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 etniczną – z ùwzglãdnienim kriterium czasu i môla – stilisticznëch zabiegów, m. jin. adresatiwnëch fòrmùłów (np. Miłi Bògù Kaszëbsczi Lëdu!; òb. téż cytatë wëżi), czë przez zwrôcanié sã do słëchińców przë pòmòcë ùpòwszechniony w Pòlsce w pòsobòrowim kaznodzejstwie spòlëznowi – parłãczący kapłana i słëchińców – òsobòwi fòrmë sprowôdzający sã do MË (zamiast dôwniészégò,
rozdzelającégò kapłana i wiérnëch, WA7), np.
– Drësze Kaszëbi! Bùszny ‘dumni’ jesmë i dali mdzemë ‘będziemy’ z tegò, z czegò
wërôstómë! Żëczmë so ‘życzmy sobie’, żebë jesmë swiãtim turã starków ‘drogą
przodków’ wiedno ‘zawsze’ szlë! Tegò s ó m P ó n B ó g òd naj ‘nas’ ò c z ek i w ô. (Lãbòrg, 1.02.1988, s. 27).

W kôzaniach ks. Miotka z lat 1980., czej wedle regresu kaszëbiznë bëłë pòdjimóné retënkòwé dzejania, przekònywanié je czãsto ùżiwóné dlô wskôzywaniô tradicyjnëch wôrtnotów tegò, co kaszëbsczé, dlô nawòłiwaniô Kaszëbów – m. jin. za
pòmòcą taczégò strzódka stilisticznégò, jak wezwë – do dbałotë ò kaszëbskòsc,
òsoblëwie kùlturã i jãzëk. Nã bëtnosc w teksce sakralnym etniczny sprawë niech
pòkôzywają pòniższé cytatë:
– A lëdze ti zemi, co sã Kaszëbama zwią, w kaszëbiznie niech szukają swòji
przëszłoscë. Niech wińdą z kaszëbizną bùten ‘na zewnątrz’, bùszni ‘dumni’
pòczną z nią bëc. W ni je całé piãkno, w ni je naj serce, w ni je to bògactwò, co
wënôszô Kaszëbë nad jinszé regiónë Pòlsczi. Niech mòwa òjców mdze ‘będzie’
dlô naj drogszô nad żëcé. Niech mòwa òjców mdze żëwô i niech jã ùczëją ‘usłyszą’ pòkòlenia, co przińdą pò nas. (Sominë, 2.08.1987; s. 22)

– [Do młodych z klubu „Pomorania”:] Ni miéjta strachù, pòdjimôjta chãtno to
wszëtkò, co mòże rozesławic kaszëbiznã. […] Tak nama pòdpòwiôdô kaszëbsczi
dëch, tak czëje kaszëbsczé serce. Czej tak mdzemë robilë, tej to nas barżi zbliżi
do Bòga. (Wigòda, 13.12.1986; s. 14).

Czãsté pòwtôrzanié wërazu kaszëbsczi (i pòkrewnëch), gôdanié ò kaszëbiznie
w kònteksce pòzytiwnëch wôrtnotów (np. piãkno, bòkadosc), łączenié ji z metafòricznym sercã i dëchã (w znaczenim bëtnowi mòcë), z pòczëcym bùchë (znankòwnik
bùszny) i z nôwëższą wôrtnotą, z Bògã – m. jin. przez wskôzywanié, że dzejania
na rzecz kaszëbiznë zbliżają do niegò – wszëtkò to są przekònywającé strzódczi
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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mającé pòdwëższëc apartné ùwôżanié kaszëbiznë. Jegò bùdacji służi téż wskôzywanié nisczégò wnenczas òbzéraniégò rodny kùlturë Kaszëbów i jich jãzëka sparłãczoné
z lëchim òcenianim przez kaznodzejã ti pòstawë. Ùkôzywô to pòniższi wëjimk,
w chtërnym ùsôdzca zwënégòwôł taczé przekònywającé strzódczi, jak procëmné
zestôwczi (złé doznôwóné abò robioné wedle dobra, jaczim są etniczné wôrtnotë)
a téż wezwë:
– …rodnô kùltura, co sama w se je wôrtoscą, biwała òsmiészónô. W wiele
kaszëbsczich rodzënach stôré zwëczaje, jaczich ùczëlë tatkòwie, szłë przez to
w zabëcé ‘zapomnienie’. Skarbã je to, z czegò wërôstómë, całé bògactwò, jaczé
skłôdô sã na kaszëbską kùlturã […] ale przed wszëtczim jidze wiérnosc Bògù,
wierze òjców, trzimanié z Kòscołã, […]; i dalej: Drëszë Kaszëbi! Za mòcno më
dalë wëkòszlawic swòjã pòstawã tim, co nowé, a przez to, […] pòdcãlë më te
kòrzenie, co decydëją ò naj nôrodowi tożsamòscë. Bãdzta wiérny temù, co przetrwało wieczi. 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! (Lesniewò, 8.11.1987, s. 25).

(Ò przekònywanim w hòmiliach ks. Miotka òb. téż Pòmiérskô 2007, 2008.)
Na przełómie XX i XXI stalata wskùtk aktiwny pòliticzi jãzëkòwi i kùlturowi
Kaszëbów (prowadzony przez KPZ, Kaszëbsczi Institut i jiné karna) nad twòrzenim
i zlepsziwanim kaszëbsczégò jãzëka lëteracczégò (standardowégò) i jegò ùpòwszechnianim, spòlëznowô sytuacjô kaszëbiznë pò përznie stała sã lepszô. W wëgłôszónëch
w tim czasu kôzaniach ks. Miotka, zawiartëch w drëdżim dzélu tomù Séw Bòżégò
Słowa…, przëwòłiwania kaszëbskòscë i wezwë ò ji zachòwanié są rzôdszé i nié tak
rozpaczlëwé, jak w kôzaniach z lat 1980., ale téż sã pòjôwiają, np.
– Do wiarë òjców dochôdô jesz bògactwò dëchòwi kùlturë. Rozmiłownié
w kaszëbiznie. Na ti niwie môsz, Brace i Sostro, téż czegòs dobrégò dokònac. Żebë
niczegò ze zwëków ‘zwyczajów’ òjców nie zatracëc, wiãcy – trzeba je wzbgacëc
sobą, całim swòjim żëcym. Mòwa òjców je swiãtô. Pón Bóg cë ‘tobie’ ją dôł,
niech mdze żëwò. Drëchù! Môsz bëc swiôdkã Jezësa Christusa, Jegò apòstołã,
apòstołã Kòscoła i kaszëbsczich spraw. Môsz bëc bëlnym ‘porządnym, prawym’
Kaszëbą. (Lãbòrg, 25.07.1998, s. 161).

Ksądz Miotk dali głosy kôzania w jãzëkù kaszëbsczim. W wëdónym przez KPZ
w 2012 r. bëlnym albùmie aùtorstwa Arkadiusza Gòlińsczégò i ks. Mariana Miotka
Kaszubi w biblijnej krainie. Po dziesięciu latach w Pater Noster, chtëren ùwieczniwô pielgrzimkã Kaszëbów do Swiãti Zemi i Jordanii w 2010 r., ùmôlnioné je pôrã
pielgrzimkòwëch kôzaniów wëgłoszonëch przez tegò kapłana. Są tam téż gwësné
kaszëbsczé akcentë. Tą razą są to dzãkòwné słowa, m. jin. za nowé tłómaczenié
(ò. Sykòrë) sztërzech Ewanieliów na kaszëbsczi, słowa pòdczorchiwającé òsygniãca
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Kaszëbów w dzejaniach na rzecz jich jãzëka i kùlturë. W hòmilii zatitlowóny Wôrtnota mòdlëtwë wëgłoszony w Jerozolimie na Górze Òliwny, gdze w kòscele Pater Noster 22 séwnika 2000 r. Kaszëbi wmùrowelë tôflã z tekstã „Ojcze nasz” w jãzëkù kaszëbsczim, czëtómë m. jin. taczé słowa:
Stôwómë dzys przed tôflą z mòdlëtwą Òjcze nasz pò kaszëbskù, bë złożëc Bògù
pòdzãkã, że przez te 10 lat, òd 22 séwnika rokù wiôldżégò jubileùszu, jãzëk
kaszëbsczi òstôł ùwieczniony strzód tëli jãzëków swiata. Bëła to wiôlgô nobilitacjô najégò jãzëka. […] tu w Jerozolëmie przëpòminô przed swiatã ò tim, co
nôblëższé sercu, ò mòwie starków. (s. 64).

***
Głoszenié (òd pòłowë lat 1980.) kôzaniów w jãzëkù kaszëbsczim bëło wôżnym krokã
na stegnie do wprowadzeniô za zgòdą kòscelny władzë liturgii słowa w tim jãzëkù
do swiãtëch mszów w niechtërnëch kòscołach na Kaszëbach, a téż mszów òdprôwiónëch dlô Kaszëbów z leżnoscë rozmajitëch ùroczëznów (na przëmiôr Zjazdów
Kaszëbów), czë òb czas jich tradicyjnëch pielgrzimków. Z czasã doprowadzëło to
do ùpòwszechnieniô (òd 2006 r.) kaszëbsczich tekstów liturgicznëch przez aùdiowizualné media (radio i telewizjã), co pòwikszëło karno òdbiérców. Liturgiô słowa
w kaszëbsczim jãzëkù – chòc na zôczątkù nié przez wszëtczé strzodowiszcza òstała przëjãtô ze zrozmienim (bò: „Czy można rozmawiać z Bogiem językiem prostym,
domowym?”)8 – jistnieje ju wiãcy jak 20 lat. Dostała pòpiarcé aùtoritetu Kòscoła,
czegò jawną znanką bëło wëdanié w 1993 r. przez abpa Tadeùsza Gòcłowsczégò
dokùmentu „Wskazania Duszpasterskie w sprawie obecności języka kaszubskiego
w liturgii i życiu archidiecezji gdańskiej”9. Bëło to nôpierszé zjinaczenié w statusu
kaszëbsczégò jãzëka, fùnkcjonowanié w òbrëmim sacrum pòdnôszało jegò rangã
i przëczëniło sã do pòdwëższeniégò spòlëznowégò môlu jegò ùżëtkòwników.
Kaszëbsczé hòmilie ksãżi Kaszëbów w swòji pierszi gãbny fòrmie przëbôcziwałë słëchińcóm gôdkã, chtërną znelë bëlno abò gòrzi – zanôleżno òd pòkòleniô,
môlu i jinëch przëczënów – z domôcy i môlowi łączbë. Bëłë bëlnym strzódkã rzeszeniégò spòlëznë religijny i téż etniczny. Czëté z wôłtôrza słowa ò wësoczi wôrtnoce kaszëbsczi kùlturë i „mòwë òjców”, pòùczający ò òbòwiązkù zatrzimaniô i rozwijaniô ti – jak mielë czëté – miłi Bògù spôdkòwiznë stanowiłë dlô tradicyjno religijnëch Kaszëbów zôchãcbã do refleksji nad swòją juwernotą. Pòpiarté aùtoritetã
Kòscoła ùszlachetnienié kaszëbiznë dodôwało òdwôdżi ji ùżëtkòwnikóm (prôwdzëwim abò mòżlëwim).
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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Nadanié kôzanióm pisemny fòrmë stało sã jednym z elementów ògniwów przë
lińcuchù skłôdającym sã na proces twòrzeniô i zlepsziwaniô kaszëbsczégò jãzëka
lëteracczégò (pònaddialektalnégò, standardowégò), chtëren – jak sã zdôwô – mô gwësné mòżlëwòtë zastąpic w dzysészich młodëch i pòstãpnëch pòkòleniach Kaszëbów
dżinącé dzysô rodné gwarë. Kôzania w kaszëbsczim jãzëkù – kòle jinëch terôczasnëch
kaszëbsczich tekstów wësoczégò ôrtu: sakralnëch, lëteracczich, pùblicysticznëch,
a téż nôùkòwëch – bùdowałë apartné ùwôżanié „mowy Kaszubów” i jich kùlturë.
Tim samim twòrzëłë spòdlé do starów Kaszëbów ò òficjalny pòcwierdzenié randżi
jich jãzëka, co òstało ùkòrunowóné zwënégą. Na mòcë ùstôwù z 2005 r. kaszëbizna
mô prawny status regionalnégò jãzëka w Pòlsce.
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liturgii. Stan współczesny na tle historycznym, [w:] Naród. Religia. Język. Materiały z konferencji 17–19 maja 2010, red. Anetta Ceglińska-Gajda, Łódź: AWŁ, s. 477–489.
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DALSZÔ ROBÒTA
NAD KASZËBSKÒ-SERBSCZIM SŁOWARZÃ
– WËBRÓNÉ PROBLEMË
Duszan-Vladislav Pażdjersczi
pisënk w drobnotach metodologicznëch założeniów robòtë nad pierszim
Ò
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 mòjich 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 kaszëbskòserbsczim 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:
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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 nieòznôczanié akcentu przez jinszé zdrzódła wëzwëskiwóné w twòrzenim kaszëbskòserbsczégò słowarza, bò nie béł jem w sztãdze, pò pierszé sprawdzëc wersji zabédowóny przez Gòłąbka, a pò drëdżé, żebë òznôczac akcent w wërazach, jaczich w ùczbòwnikù 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 wëmienionyma głoskama: np. mjéwómë, mòżlëwje, robjic, nje, pjic, pjóro itd. Fela
mitkòscë je òznôczónô pisanim leno „i” abò jaczégòs jinégò samòzwãkù, abò spółzwãkù (niepisanim niczegò) np. wami, mi, wezta, zneł, nowigò itd. Z mòjégò chùtczégò òbzérkù wëchôdô, że problem wariantowòscë w związkù z mitkòscą (niepalatalnô 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 lëteracczi normë (co mòże bëc téż tématã pòstãpnëch ùchwôlënków Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka w przińdnoce).
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Przikładë:

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... Gòłąbka, co nie dôwô mòżlëwòtë sprôwdzeniô zjawiszcza). Kùreszce ni ma mòżlëwòtë
òkresleniô mitkòscë w wërazach, jaczich Rozmówki… ni mają i zamkłé są w kaszëbskò-serbsczim słowarzu na spòdlim jinëch zdrzódłów.
Czwiôrtô znanka ùczbòwnika Gòłąbka, z chtërny bãdze mòżna kòrzëstac w pòstãpnym etapie twòrzeniô kaszëbskò-serbsczégò słowarza, to jeden z pierszich céchùnków 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 kònsultacjów z jinyma szlachùjącyma za nią tekstama.
Przikładë:

***
Òd czasu òpisaniô założeniów twòrzeniô kaszëbskò-serbsczégò słowarza, w pòprzédnym Biuletinie Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, sama Radzëzna przëszëkòwa
ùchwôlënk, jaczi w wiôldżim stãpniu doprowadzy do ùprosceniô ùkłôdaniô niejednëch zéwiszczów.
Hewòtno, we wspòmniónym teksce jem pòdczorchnął problem pisaniô „nielabializowónëch” 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:

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:

178

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

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
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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 (Ùchwôlënk 2007: 31), wërazów łacëznowégò pòchòdzënkù na -cëjô/-cjô do -cjô.
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REFERATY
POLSKOJĘZYCZNE
ZWIĄZANE
Z TEMATEM
PRZEWODNIM

KASZUBSKIE LUDOWE, LITURGICZNE
I LITERACKIE NAZWY (ŚWIĄT)
MATKI BOŻEJ
Edward Breza

I.

aszubskie ludowe nazwy świąt Matki Bożej podał zbiorczo ks. B. Sychta w „SłowK
niku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej”, t. III, Wrocław 1969, s. 58–59 (s.v.
Matka Bòskô) i niekiedy w kolejności alfabetycznej w poszczególnych tomach:

(Matka Boska) Adwentowa, kasz. (Matka Bòskô) Adwentowô: adwent, lit. Niepokalanego Poczęcia NMPanny, kasz. Nieskalanégò Pòczãcégò NMPannë, łac. Conceptionis Immaculatae B. M. V. 8 XII Sych I 2, III 58., prawdy ogłoszonej jako dogmat przez papieża Piusa IX 8 XII 1854 r. bullą Ineffabilis Deus ‘Niewypowiedziany Bóg’. EK XIII 1166 – 1185.

(Matka Boska) Jagodowa, kasz. (Matka Bòskô) Jagòdowô: pora zbierania jagód,
lit. Matki Boskiej Szkaplerznej 16 VII Sych III 58, (Matka Bòskô) Szkaplérznô, łac.
B. M. V. de Monte Carmelo. Według tradycji Matka Boża tu, na górze Karmel
w r. 1257 ofiarowała św. Szymonowi Stockowi, przełożonemu (ojcu generalnemu,
czyli generałowi) karmelitów szkaplerz (od łac. scapularium: scapulae ‘łopatki, plecy, grzbiet’), wspomniany święty stał się apostołem tego nabożeństwa. Wcześniej na
Karmelu św. Bertold osadził pierwszych pustelników, którzy dali początek karmelitom. W IX w. przed Chr. na górze Karmel prorok Eliasz walczył o kult Jahwe (było
to bowiem miejsce kultu Baala) i stąd – według tradycji – miał być wzięty do nieba.
Karmel po hebr. to ‘gaj, sad’, bo do dziś wabi oko całorocznymi zielonymi gajami
z obfitością pinii. Dźwiękowo zbliżony karmelek pochodzi z franc. caramel, a to
z średniołacińskiego cannamella ‘trzcina cukrowa’.

(Matka Boska) Kwiatowa, kasz. (Matka Bòskô) Kwiatowô: kwiaty, lit. Matki Boskiej Królowej Polski, (Matczi Bòsczi) Królewi Pòlsczi, łac. B. M. V. Reginae Poloniae 3 V, zob. (Matka Boska) Majowa.

(Matka Boska) Majowa, por. (Matka Boska) Kwiatowa, kasz. (Matka Bòskô) Majewô: maj. Patronalne święto Polski, jak wielu innych państw: Etiopii, Węgier, Francji,
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Portugalii, Bawarii. Tego dnia przypominamy śluby, jakie złożyl 1 IV 1656 r. król
polski Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Boskiej Łaskawej, a potem z całą asystą udał się do kościoła ojców jezuitów i tam podczas nabożeństwa odprawianego przez nuncjusza papieskiego Vidoniego proklamował NMPannę Królową Korony Polskiej; tenże nuncjusz papieski dodał do Litanii
loretańskiej wezwanie: Królowo Korony polskiej, módl się za nami, które zgromadzeni biskupi i senatorowie powtórzyli trzykrotnie z wielkim entuzjazmem. Na to
wezwanie w Litanii loretańskiej w Polsce zezwolił papież św. Pius X dekretem
z 29 XI 1908 r., a na święto w diecezji lwowskiej. Pius XI w r. 1923 na prośbę biskupów polskich rozszerzył święto na całą Polskę w dniu 3 V, a więc na dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Do święta nawiązują śluby jasnogórskie wypowiedziane
w imieniu narodu polskiego przez kard. S. Wyszyńskiego, a współcześnie budująca
się świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie.

(Matka Boska) Roztworna, kasz. (Matka Bòskô) Strómna/Roztwórnô/ Strómnô/
Strumianna/Strumiannô/Strëmiannô/ Sztromnô, lit. Zwiastowanie NMPannie, łac.
Annuntiationis B. M. V. 25 III: roztwierać, strëmianny ‘marcowy’ <: strëmiéń ‘strumień’ Sych V 191. B. Grabka (Język Polski (JPXXXV, 2005, s. 53, dalej BG) podaje z gwar polskich także Otwornej: otwierać, Ożywiającej: ożywiać, Zagrzewnej:
zagrzewać; Żabicznej: żaby i Wiosennej: wiosna. Wiele z tych nazw tłumaczy cytat podany przez Sych III 58: Na Roztwórną zemia sã roztwôrzô i wëlôżają z ni
robôczi, a żabóm i żnijóm òdmikają sã pësczi zarosłé òb zëmã, bùdzą sã pszczołë
w kòszkach i wrôcają bòcónë. Dopowiedzieć można, że to bicie wody w strumieniach, źródłach i górach udokumentowane zostało także w innych językach, jak np.
w angielskim spring ‘skakać’ (por. niem. springen ‘skakać’) to ‘źródło’ i ‘czas, kiedy zaczynają bić źródła, a więc ‘wiosna’. Święto Zwiastowania powstało najprawdopodobniej w Hiszpanii; tam bowiem od końca VII w. obchodzono je. Moment
zwiastowania przypominają sobie wierni w modlitwie Angelus Domini nuntiavit
Mariae... „Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi’, odmawianej wspólnie (od Jana
Pawła II) z papieżem; scenę zwiastowania wykpił Voltaire, natchnieniem stała się
ona dla malarzy. Katolicy, prawosławni i unici uwielbiają Boga za wybór dziewicy
Maryi na Matkę Swego Syna, samą Maryję za wyrażenie zgody („niech mi się stanie według słowa twego”, fiat mihi secundum verbum tuum) na bosko-ludzkie macierzyństwo; stała się bowiem Matką Boga-Człowieka, który to tytuł gr. Theotókos,
łac. Deipara lub Deigenetrix/Genitrix, niem. Mutter Gottes, ang. Our Lady, polskie
Bogurodzica (dawniej także Bogarodzica, Bogorodzica) przyznał Jej sobór efeski
w r. 431 r.

(Matka Boska) Siew na, kasz. (Mat ka Bòskô) Séwnô: siew, lit. Naro dzenia
NMPanny 8 IX, Narodzéniégò NMPannë, por. u Sych V 7, łac. Nativitatis B. M. V.
Według przekonania ludu: W ten dzéń Matka Bòskô chòdzy pò pòlu i błogòsławi
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tima, co ju zaselë z informacją, że nawet ewangelicy, odrzucający kult świętych, zaczynali wysiew 8 IX. Święto obchodzono już w V w. w Jerozolimie, w VII w. na całym Wschodzie i w Rzymie. Niektórzy wiążą z narodzeniem NMPanny imię męskie
Natalis i żeńskie Natalia.

(Matka Boska) Węgorna/ Węgorzowa, lit. Matki Boskiej Różańcowej, kasz. (Matka Bòskô) Różańcowa 7 X, kasz. Wāgòrnô/ Wāgòrnô/Wāgòrzowô Sych VI 62:
węgorz. Początki różanńca przypisuje się św. Dominikowi, w dzisiejszej jednak formie stworzył je bł. Alan de la Roche (1428–1475), dominikanin. Po zwycięstwie nad
Turkami pod Lepanto w r. 1571 papież Grzegorz XIII w rok później ustanowił to
święto dla całego Kościoła pod nazwą Matki Boskiej Zwycięskiej, obchodzone w dniu
odniesionego zwycięstwa, tj. 7 X. Początków różańca dopatruje się w przełożonym
na łacinę w IX w. hymnie Kościoła Wschodniego, wychwalającym dziewictwo i macierzyństwo Maryi, śpiewanym na stojąco Akatyście (gr. Akáthistos od kathízō ‘siedzę’ z przeczącym (a privativum) a- (por. katedra ‘miejsce siedzenia’), z czego cerkiewne akafist). W średniowieczu różaniec nazywany był „Psałterzem Maryi” (Psalterium Beatae Mariae), bo odmawiany przez tych, co nie znali łaciny („Kto nie może śpiewać, niech mówi różaniec” – obowiązywała zasada); sertum, -i ‘wiązanka
(kwiatów)’, por. równianka w następnym haśle; corona ‘wieniec’, rosarium ‘wieniec róż’, z czego dzisiejsze określenia koronka i różaniec (zuniwerbizowane od podstawy: wieniec różany), po niemiecku Rosenkranz ‘wieniec róż’ (KIS IV 148-150),
po hiszpańsku i włosku rosario, po angielsku rosary.
(Matka Boska) Zielna, kasz. (Matka Bòskô) Zélnô: ziele, lit. Wniebowzięcie
NMPanny, łac. Assumptionis B. M. V. 15 VIII, zob. (Matka Boska) Żniwna, (Matka Boska) Żniwna zob. Matka Boska Zielna, kasz. (Matka Bòskô) Żniwnô: żniwa.
BG (l. c.) podaje nadto z gwar polskich Zaśniętej i Równiankowej. Ta ostatnia nazwa
pochodzi od rzeczownika równianka ‘wiązanka ziół i zbóż’: równiać ‘wyrównywać,
czynić równym’ (brzegi tego bukietu}, por. łac. sertum, -i ‘wiązanka, wianuszek’ pod
hasłem (Matka Boska) Węgorna. Nazwa Zaśniętej nawiązuje do charakteru dawnego święta i wiary w koniec ziemskiego bytowania NMPanny: w Kościele pierwotnym, co pozostało do dziś w prawosławiu (po rosyjsku święto nazywa się Uspiénije
Prieswiatój Bogoróďicy) wierzono w zaśnięcie Matki Bożej, co nazywano po grecku
koímēsis ‘zaśnięcie’ od koimáō ‘śpię’ (z czego współczesne żargonowe kimać ‘posypiać’ i kimka ‘noc, a więc czas, w którym się śpi’); po łacinie nazywano ten stan dormitio, -onis ‘zaśnięcie’, wierzono jednak, że NMPanna została wzięta do nieba z ciałem i duszą. Prawdę o wniebowzięciu ogłosił jako dogmat papież Pius XII w r. 1950
bullą Munificentissimus Deus ‘Najszczodrobliwszy Bóg’ z dnia 1 XI1950 r. Inne nazwy tego święta: łacińskie: Transitus: transitus ‘przejście (ze świata widzialnego do
nieba)’; wł. Natale od natale ‘narodzenie (dla nieba)’; greckie Metástasis: metástasis
m. in. 1. ‘przejście’, a więc odpowiednik łac. Transitus’, 2. ‘odejście, zgon’.
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Żartobliwie:
(Matka Boska) Pieniężna ‘dzień wypłaty’, kasz. Matka Bòskô Pieniãżnô.

II.
Liturgiczne ogólnopolskie i kaszubskie nazwy (świąt) Matki Bożej

Czystości NMPanny 3. niedziela paźdz. J 409, p. 33, kasz. Czëstoscë NMPannë,
łac. Puritatis B. M. V. Nawiązuje do wezwania z Litanii loretańskiej (Mater) purissima ‘Matko nieskalana’, a treściowo także do następnego Mater castissima ‘Matko najczystsza’ datowanych od czasów średniowiecznych. Matce Bożej przysługuje tytuł Dziewica, po hebr. Alma (por. Iz 7,2: Oto Panna pocznie), bardzo często
z dodatkiem zawsze, a więc gr. Aeí Parthénos, łac. Semper Virgo, niem. Immer Jungfrau, ang. Vergin for Ever, cerkiewne Prisno Diewa. Dogmat o dziewictwie NMPanny
ogłosił papież św. Marcin I (649–653) w r. 649.

Imienia Maryi WZ 17/ Imienia NMP 12 IX J 408, p 28, kasz. Miona Mariji/
MionaNMPannë. Od święta Imienia Maryi, po łacinie Nominis B. M. V., obchodzonego 12 IX najpierw w Hiszpanii w XVI w. Po zwycięskiej bitwie króla polskiego
Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem w r. 1683 papież bł. Innocenty XI
rozszerzył je na Austrię, Niemcy i Polskę. Król bowiem jako głównodowodzący
sprzymierzonych wojsk austriackich, bawarskich i polskich szedł do boju w imię
Boże: strawestował powiedzenie Cezara: Veni, vidi, vici ‘Przybyłem, zobaczyłem,
zwyciężyłem’ na Veni, vidi et Deus vicit ‘Przybyłem, zobaczyłem, a Bóg zwyciężył’
i Matki Boga-Człowieka.

Macierzyństwa NMPanny 11 X J 408, łac. Maternitatis B. M. V, kasz. Macerziństwa NMPannë. Święto to wprowadził Pius XI w r. 1931 dla uczczenia 1500-letniej
rocznicy soboru efeskiego, dokonując jednocześnie z własnych środków renowacji
Kościoła Matki Boskiej Większej w Rzymie, tj. tytułu jednej z najwcześniejszych
i najwspanialszych świątyń, wystawionych na cześć NMPanny-Matki Chrystusa Boga-Człowieka, mianowicie (po włosku) Santa Maria Maggiore ‘Najśw. Maryja Większa’. Jest to bazylika wystawiona przez papieża Sykstusa III (432–440) na dawnym
Wzgórzu Eskwilińskim (mons Esquilinus) jako wotum za pomyślnie zakończony
sobór efeski (r. 431), gdzie ogłoszono dogmat o boskim macierzyństwie Maryi i przyznano NMPannie tytuł (gr.) Theotókos, po łacinie Deipara, też Deigenetrix lub Deogenetrix, tj. Bogorodzica, też Bogarodzica i Bogurodzica (ten ostatni wariant przetrwał do dziś), w prawosławiu Bogoróďica. Por. (Matka Boska) Śnieżna.
Matki Boskiej Częstochowskiej 26 VIII, kasz. Matczi Bòsczi Czãstochòwsczi,
łac. B. M. V. Claromontana od Jasna Góra, po łacinie Clarus Mons (choć powinno
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być w szyku Mons Clarus) ‘NMPanny Jasnogórskiej’. Obraz Matki Boskiej sprowadził na Jasną Górę książę Władysław Opolczyk w r. 1382. Naród polski od wieków wiązał tytuł Matki Boskiej Królowej Polski właśnie z tym obrazem i Jasną Górą w Częstochowie. W r. 1638 paulini uzyskali zezwolenie od Stolicy Apostolskiej na
obchodzenie święta „Przeniesienie obrazu na Jasną Górę’. Papież św. Pius X zezwolił 13 V 1904 na prośbę paulinów i biskupa kujawsko-kaliskiego (Częstochowa należała wówczas do tej diecezji) obchodzić święto Matki Boskiej Częstochowskiej w całej diecezji. Z kolei papież Pius XI dekretem z dnia 23 XII 1931 r. rozszrzył święto
na całą Polskę. Od r. 1969 Polacy obchodzą ten dzień jako Święto patronalne.

Matki Boskiej Dobrej Rady 26 IV J 408, łac. De Bono Consilio, kasz. Matczi Bòsczi
Dobri Radë, od 1727 r.; w r. 1779 przesunięte na 26 IV, tytułu włączonego przez papieża Leona XIII w r. 1903 do Litanii loretańskiej: Matko dobrej rady, łac. Mater Boni Consilii KIS IV 133.

(Matka Boska) Gromniczna, dziś Ofiarowania Pańskiego 2 II, kasz. (Matka Bòskô)
Gromicznô,‘(święto) Oczyszczenia NMPanny’ obchodzone pod tą nazwą przed reformą liturgii i dziś 2 II, obecnie nazywane Ofiarowanie Pańskie, w Polsce zwane
Matki Boskiej Gromnicznej, dawniej na Wschodzie Hipapante, czego kalką (tłumaczeniem) jest cerkiewne święto Srietienije Gospodnie ‘Spotkanie Pańskie’, obchodzone 2 lub 15 II, na Zachodzie (festum) Occursus ‘(święto) Spotkań’, jako że w świątyni jerozolimskiej spotkali się NMPanna, św. Józef i mały Jezus, ofiarowany w świątyni ze starcem Symeonem i prorokinią Anną; inna nazwa to po grecku Hē Hēortē
tōn Lampadōn, po łacinie (festum) Luminarium ‘(święto) Świateł’, bo według słów
Symeona Chrystus będzie „Światłem na oświecenie pogan”, Lumen ad revelationem
gentium (Łk 2,25-32), potem Gromnica, Gromnice. Po łacinie omawiane święto nazywało się (festum) Purificationis B. M. V., potocznie B. M. V. Purificata. Księżom,
liturgistom i służbie ołtarza znany jest wyraz puryfikaterz ‘ręczniczek do wycierania
kielicha’ (z łac. purificatorium, -ii).
Matki Boskiej Królowej Pokoju 9 VII J 408, poz. 18, łac. Reginae Pacis, kasz.
Matczi Bòsczi Królewi Miru. Wezwanie z Litanii loretańskiej Regina pacis, wprowadzone przez pap. Benedykta XV z myślą o szybkim zakończeniu I wojny światowej.

Matki Boskiej Królowej Świata, łac. B. M. V. Reginae J 408 (Matczi Bòsczi) Królewi Swiata. Ustanowił pap. Pius XII w r. 1955 i obchodzone 31 V, w nowym kalendarzu liturgicznym 22 VIII.
Matki Boskiej Łaskawej 9 VI, łac. B. M. V. de Gratia J 408, p. 13 Matczi Bòsczi
Łaskawi.

Referaty polskojęzyczne związane z tematem przewodnim
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Matki Bożej Miłosierdzia J 408, p. 11, łac. B. M. V. de Misericordia, kasz. Matczi
Bòsczi Miłoserdzégò. Przypomnieć warto, że Matka Boska Ostrobramska została
nazwana Matką Mołosierdzia w akcie koronacyjnym w r. 1927, w których to uroczystościach wziął udział także marszałek J. Piłsudski KIS IV 144. Por. także antyfonę Salve Regina ‘Witaj, Królowo’, gdzie m. In. Mater Misericordiae ‘Matka Miłosierdzia’ KIS IV 144.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy 16 VI J 408 (według KIS IV 143 27 VII), p. 14,
kasz. Matczi Bòsczi Bezustónkòwi Pòmòcë, łac. De Perpetuo Succursu B. M. V. Kult
związany z obrazem pochodzenia bizantyjskiego, przechowywanym w Rzymie przez
augustianów, potem redemptorystów, o czym szerzej w KIS IV 142-143.

(Matka Boska) Pocieszna 20 VI lub po św. Augustynie’ (28 VIII), kasz. (Matka
Bòskô) Pòcesznô (brak u Sych), łac. B. M. V. de Consolatione J 208. W polskiej
wersji modlitwy „Pod Twoją obronę” modlimy się m. in.: „O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza”, łac. Consolatrx nostra (brak tego fragmentu
w wersji łacińskiej „Sub tuum praesidium”), a w Litanii loretańskiej wzywamy Matki Boskiej Pocieszycielki strapionych (Consolatrix afflictorum), tytułu wprowadzonego najprawdopodobniej za pontyfikatu św. Grzegorza Wielkiego (590–604), kiedy to za cudowną interwencją NMPanny, jak wierzono, ustała w Rzymie zaraza
(Kutnik 186–188). Szczególną czcią cieszy się obraz Matki Boskiej Pocieszycielki
Strapionych w opactwie Fruttuaria pod Turynem (od XIII w.) i w Luksemburgu,
gdzie w r. 1678 Matkę Boską Pocieszenia ogłoszono patronką kraju; także w Polsce jest wiele miejscowości z koronowanym obrazem Matki Boskiej Pocieszenia: Szamotuły, Lewiczyn, Sokal, Leżajsk, Wrocław, Nowy Sącz, na Kaszubach we Wielu
i inne (KIS IV 146-147). (Duch Święty jest także naszym Pocieszycielem, tj. Parakletem z łac. Paraclytus lub Paraclitus, co z gr. paráklētos lub paraklētōr ‘orędownik, wspomożyciel’, ‘adwokat’, ‘wezwany na pomoc’, por. włoskie Spirito Consolatore ‘Duch Święty Pocieszyciel’. Dodajmy, że w teologii katolickiej mówi sie o pociesze duchowej (consolatio spiritualis), pociesze naturalnej (consolatio naturalis)
i o oschłości duchowej (desolatio).

Matka Boża Szkaplerzna 16 VII WZ 15/Matka Boska z Góry Karmel, kasz. (Matka Bòskô) Szkaplérznô/ Matka Bòżô z Górë Karmel. Nazwa pochodzi od święta
Matki Boskiej z Góry Karmel, po łacinie (festum) Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, zwanego u nas świętem Matki Boskiej Szkaplerznej, obchodzonego jako wspomnienie także w nowym kalendarzu liturgicznym 16 VII (w Polsce obowiązkowe, memoria obligatoria, w innych krajach nadobowiązkowe, memoria non obligatoria), dawniej (od r. 1726 według decyzji papieża Benedykta XIII obowiązkowe
w całym Kościele), zob. WZ 15. Według tradycji Matka Boża tu, na górze Karmel
w r. 1257 ofiarowała św. Szymonowi Stockowi, przełożonemu (ojcu generalnemu,
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czyli generałowi) karmelitów szkaplerz (od łac. scapularium: scapulae ‘łopatki, plecy, grzbiet’), wspomniany święty stał się apostołem tego nabożeństwa. Wcześniej na
Karmelu św. Bertold osadził pierwszych pustelników, którzy dali początek karmelitom. W IX w. przed Chr. na górze Karmel prorok Eliasz walczył o kult Jahwe (było
to bowiem miejsce kultu Baala) i stąd – według tradycji – miał być wzięty do nieba.
Karmel po hebr. to ‘gaj, sad’, bo do dziś wabi oko całorocznymi zielonymi gajami
z obfitością pinii. Dźwiękowo zbliżony karmelek pochodzi z franc. caramel, a to
z średniołacińskiego cannamella ‘trzcina cukrowa’.

(Matka Boska) Śnieżna 5 VIII WZ 15, łac. B. M. V. ad Nives, kasz. (Matka Bòskô)
Sniegòwô. Nazwa święta pochodzi od tytułu jednej z najwcześniejszych i najwspanialszych świątyń, wystawionych na cześć NMPanny-Matki Chrystusa Boga-Człowieka, mianowicie (po włosku) Santa Maria Maggiore ‘Najśw. Maryja Większa’.
Jest to bazylika wystawiona przez papieża Sykstusa III (432–440) na dawnym Wzgórzu Eskwilińskim (mons Esquilinus) jako wotum za pomyślnie zakończony sobór
efeski (r. 431), gdzie ogłoszono dogmat o boskim macierzyństwie Maryi i przyznano NMPannie tytuł (gr.) Theotókos, po łacinie Deipara, też Deigenetrix lub Deigenitrix (forma żeńska od genitor, -oris ‘rodziciel’), tj. po polsku Bogorodzica, też Bogarodzica i Bogurodzica (ten ostatni wariant przetrwał do dziś), w prawosławiu Bogoróďica, po niem. Mutter Gottes, ang. Mother of God, najczęściej Our Lady ‘Nasza Pani’. Tytuł Matki Boskiej Śnieżnej, po łacinie B. M. V., tj. Beata Maria Virgo
‘NMPanna’ ad Nives od nivis, -is ‘śnieg’, z czego wł. neve. Tytuł wziął się stąd, że
według tradycji (legendy) chrześcijańskiej sama Matka Boska wybrała sobie to miejsce na świątynię przez to, że 5 VIII, kiedy w Rzymie największy upał, na Wzgórzu
Eskwilińskim pojawił się śnieg. Pamiątkę konsekracji kościoła zaczęto obchodzić
od XIV w. w Rzymie, papież św. Pius V rozszerzył ją w r. 1568 na cały Kościół, dziś
jest to wspomnienie dowolne (WZ 15, KIS IV 151). Por. Macierzyństwa NMPanny.
Matki Boskiej Ucieczki Grzesznych 13 VIII J 408, łac. B. M. V. Refugii Peccatorum,
kasz. Matczi Bòsczi Ùceczczi Grzésznëch. Tytuł nawiązuje do 6 miast ucieczki u Żydów, do miejsca azylu u Greków (gr. ásylon z przeczącym a- od syláō ‘grabię, łupię’)
i chrześcijan: kościoły, kaplice, cmentarze. Takim miejscem ucieczki jest Bóg i Jego
Matka, stąd od niepamiętnych czasów w Litanii loretańskiej wezwanie Refugium Peccatorum ’Ucieczko grzesznych’ od refugio, -ire, refugi, refugitum ‘uciekam’.

Matki Boskiej z Lourdes 11 II J 407 (Matka Boska Lurdzka), łac. Apparitionis
B. M. V., kasz. Matczi Bòsczi z Lourdes. W Lourdes od 11 lutego 1858 r. Matka Boża ukazywała się św. Bernadecie Soubirous, na pamiątkę tych objawień papież Leon XIII w r. 1890 ustanowił święto na 11 II – Matki Boskiej z Lourdes, po łacinie
(festum) Apparitionis Immaculatae B. M. V., które św. Pius X upowszechnił w całym
Kościele, obecnie jest to wspomnienie dowolne (WZ 14).
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NMPanny, Gwiazdy (Nowej) Ewangelizacji wprowadzone przez Jana Pawła II
NMPannë, Gwiôzdë (Nowi) Ewangelizacji. Telewizja Trwam doniosła dn. 20 VI
2012 r. w „Informacjach Dnia” o godz. 20.15, że biskup ordynariusz diecezji toruńskiej Andrzej Suski poświęcił kamień węgielny w Toruniu pod świątynię Matki Boskiej, Gwiazdy (Nowej) Ewangelizacji i bł. Jana Pawła.

NMPanny, Matki Dobrego Pasterza 3 IX J 409, p. 26, NMPannë, Matczi Dobrégò
Pasturza, łac. B. M. V. Pastoris Divini Matris. Tytuł nawiązuje do Chrystusowej
przypowieści o dobrym pasterzu (J 10,11-21).

NMPanny, Matki Kościoła, łac. B. M. V. Matris Eclesiae, kasz. NMPannë, Matczi Kòscoła, wprowadzone na prośbę biskupów Polski przez pap. Pawła VI na zakończenie III sesji II Soboru Watykańskiego 21 XI 1964 r.
NMPanny od Wykupu Niewolników 24 IX J 409, p. 29, kasz. NMPannë òd
Wëkùpù Niewòlników, łac. B. M. V. de Mercede. Nazwa poszła od święta NMPanny,
zwanego po łacinie (festum) de Mercede Captivorum, po polsku Matki Boskiej od
Wykupu (Wyzwolenia) Niewolników (Jeńców), od nazwy tego święta powstało hiszp.
imię Mercedes, które proponuję przejąć do Polski jako Merceda.

(Matka Boska) Różańcowa 7 X, łac. Sacratissimi Rosarii B. M. V., kasz. (Matka
Bòskô) Różańcowô, ludowo (Matka Bòskô) Wãgòrnô/ Wãgòrzowô. Święto Matki Boskiej Różańcowej, po łacinie (festum) Sacratissimi Rosarii B. M. V. (potocznie Beata Maria Virgo Rosaria), obchodzone jest (także w nowym kalendarzu liturgicznym) 7 X; ustanowił je w r. 1572 papież Grzegorz XIII na pamiątkę zwycięstwa
nad Turkami, odniesionego pod Lepanto dnia 7 X 1571 r. Modlitwę różańcową przypisuje się św. Dominikowi, historycznie nabożeństwo różańcowe ugruntował w obecnej formie bł. Alan de la Roche, żyjący w latach 1428–1475 (WZ 17). Zaczątków
różańca dopatruje się w przełożonym na łacinę w IX w. hymnie Kościoła Wschodniego, wychwalającym dziewictwo i macierzyństwo Maryi, śpiewanym na stojąco
Akatyście (gr. Akáthistos od kathízō ‘siedzę’ z przeczącym (a privativum) a- (por. katedra ‘miejsce siedzenia’), z czego cerkiewne akafist). W średniowieczu różaniec nazywany był „Psałterzem Maryi” (Psalterium beatae Mariae), bo odmawiany przez
tych, co nie znali łaciny („Kto nie może śpiewać, niech mówi różaniec” – obowiązywała zasada); sertum, -i ‘wiązanka (kwiatów)’, corona ‘wieniec’, rosarium ‘wieniec
róż’, z czego dzisiejsze określenia koronka i różaniec (zuniwerbizowane od podstawy: wieniec różany), po niemiecku Rosenkranz ‘wieniec róż’, po hiszpańsku i włosku rosario, po angielsku rosary, por. wyżej pod hasłem (Matka Boska) Zielna.

Nawiedzenia NMPanny 31 V WZ 15, dawniej 2 VII, łac Visitationis B. M. V. J 408,
p. 17, kasz. Nawiedzeniégò NMPannë, po reformie kalendarza liturgicznego 31 V.
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Najpierw święto obchodzono na Wschodzie, na Zachodzie wprowadzili je franciszkanie w r. 1263, w całym Kościele przyjął je Sobór Bazylejski (r. 1441). O fakcie nawiedzenia św. Elżbiety przez NMPannę czytamy w Ewangelii według św. Łukasza
(Łk 1, 39-45). Dodajmy, że do nawiedzin NMPany nawiązali św. Franciszek Salezy
i św. Joanna Franciszka de Chantal (zm. 1641), zakładając zakon wizytek (łac. Ordo
de Visitatione B. M. V.).
Objawienia NMPanny (w postaci świętych medalików) 27 XI J 409, p. 37, łac. Manifestationis B. M. V. a Sacro Numismate, kasz. Objawieniégò NMPannë. Cudowny
Medalik, poświęcony NMPannie Niepokalanej, objawiony został przez Nią św. Katarzynie Labouré (1806–1876) i za jej staraniem został wybity 30 VI 1832 r. w Paryżu, szerzej zob. Z. Pałubska, EK XII 379-381.

Oczyszczenia NMPanny 2 II, łac. Purificationis B. M. V., kasz. Oczëszczeniégò
NMPannë, por. Matki Boskiej Gromnicznej, dziś Ofiarowania Pańskiego.

Ofiarowania NMPanny w Świątyni 21 XI WZ 17, 727, łac. Praesentationis B. M. V.,
kasz. Ofiarowaniégò NMPannë. Święto obchodzone tego dnia w Jerozolimie już
w VI w., cesarz Justynian (527–565) pod tym wezwaniem wystawił w Jerozolimie
wspaniałą świątynię. Święto obchodzono na Wschodzie od VI w. 21 XI, na Zachodzie od średniowiecza tego dnia (J 409), z różnymi losami święta (o których WZ
17-18), dziś (od r. 1969) w Polsce jest to wspomnienie obowiązkowe z nową interpretacją (dawniej było to wspomnienie służby świątynnej w Jerozolimie Maryi jako
dziecka). W Cerkwi jest to jedno z 12 największych świąt, obchodzone jako Wwiediénije wo Chram Prieswiatój Bogoródicy 21 XI lub 4 XII.

Opieki NMPanny II niedziela listopada J 409, p. 35, kasz. Opieczi NMPannë, łac.
Patrocinii B. M. V. (w prawosławiu Pokrow’ Prieswiatoj Bogarodicy). Święto może
nawiązywać do modlitwy maryjnej „Pod Twoją obronę”, po łacinie „Sub tuum praesidium”, jako że łacińskie praesidium to przede wszystkim ‘pomoc, obrona, osłona’, u katolików też ‘opieka Boża’ (J 533), a patrocinium to również ‘obrona, piecza’, ‘pośrednictwo, wstawienie się’, także ‘kościelne święto opieki’, poza omawianym także Patrocinium S. Josephi ‘święto opieki sw. Józefa, obchodzone dawniej
w środę drugiego tygodnia po Wielkanocy’ (J 485). W literaturze onomastycznej patrocinium to ‘wezwanie kościoła, patron kościoła’. Katolickie święto Opieki NMPanny
może odpowiadać cerkiewnemu świętu Pokrów Prieswiatój Bogoródicy ‘(święto)
Opieki Matki Bożej’, obchodzonemu w Cerkwi 1 lub 14 X. Jest to także ‘typ ikony
Matki Bożej’, która przedstawia Matkę Bożą w otoczeniu aniołów, jak rozpościera
narzutę (rodzaj okrycia) nad ludźmi i modli się o pokój. Vas III 305 wywodzi nazwę od
krow: ‘kryt’ ‘dach, strzecha’, ‘dach nad głową, dom’, ‘osłona’ i informuje, że święto
wprowadziła Cerkiew w XII w. na pamiątkę ocalenia Konstantynopola od saracenów
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w połowie X wieku. Ocalenie przypisuje się cudownej interwencji Matki Bożej. Według przekonań ludowych dobry to dzień na ślub: priszeł pokrow diewkam gołowy
kryť, por. kasz. Jic pod huwã. ‘wychodzić za mąż’, gdzie jednak huwa to ‘czepek
kobiety zamężnej’.

Pokory NMPanny 17 VII J 208, p. 20, łac. Humilitatis B. M. V., kasz. Pòkòrë
NMPannë, Matka Najświętsza bowiem w chwili zwiastowania powiedziała: „Oto
ja służebnica Pańska”, łac. Ecce ancilla Domini, które to słowa wypowiadamy w Modlitwie „Anioł Pański”, a w akatyście „Magnificat”: „Wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej”, łac. Respexit humilitatem ancillae suae (Łk 1,38; 48). Istnieje żeńskie imię
zakonne Humilitas i Humiliana, a dodać warto, że łaciński rzeczownik humilitas pochodzi od przymiotnika humilis, wywodzącego się od rzeczownika humus, -i ‘ziemia’, czyli etymologicznie jest to ‘pochylony ku ziemi’. Por. do tego werset z hymnu akademickiego: Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem nos habebit humus ‘Po przyjemnej młodości, po zgrzbiałej starości posiądzie nas ziemia’.

Przeniesienia Świętego Domku Loretańskiego 10 XII, J 409, p. 39 łac. Translationis Almae Domus Lauretanae B. M. V., kasz. Przenieseniégò Dómku Loretańsczégò. Święto obchodzone dawniej od 1632 r. 10 XII. Według tradycji chrześcijańskiej domek Najświętszej Rodziny z Nazaretu (razem z cudownym obrazem Matki
Boskiej), zwany po włosku Santa Casa z łac. Sancta Casa przeniesiony został do
Loreto (okręg Picenum pod Ankoną) w r. 1204 z Trsatu w Dalmacji (Kutnik 22–23).

Wstawiennictwa NMPanny niedziela w czasie oktawy Wszystkich Świętych, łac.
De Suffragio B. M. V. J 409, p. 34, kasz. Pòstrzédnictwa NMPannë. O wstawiennictwie, pośrednictwie NMPanny i świętych często mówi literatura religijna i modlitwy, często nazywane bywa przyczynieniem się (wielokrotnie przyczynianiem się),
po łacinie intercessio, w wezwaniach modlitewnych intercede (w l. poj.) ‘przyczyń
się’ lub intercedite ‘przyczyńcie się’ (w l. mn.), powtarzane w wezwaniach litanijnych. SJP VII 50 objaśnia dawne przyczynić się jako ‘wstawić się za kim, poprosić
o co dla kogo, przemówić za kim do kogo’, a rzeczownik przyczyna ‘wstawiennictwo, orędownictwo’, por. np. z pieśni „Serdeczna Matko”: „snadnie Go Twoja przejedna przyczyna”. Łaciński rzeczownik suffragium ma wiele znaczeń, podstawowe
to ‘głosowanie’, a w łacinie kościelnej także ‘pośrednictwo, wstawienie się, przyczynienie się’ z wyrażeniem per modum suffragii ‘za pomocą prośby, przez wstawienie się’, w l. mn. suffragia to także ‘dobre uczynki’ (J 657).

Zaślubin NMPanny (dodajmy św. Józefowi) 23 I J 407, łac. Desponsationis BMV,
kasz. Slëbinë NMPannë, por. łac. sponsa ‘narzeczona’, też sponsa Christi ‘oblubienica Chrystusa’, którą była przede wszystkim NMPanna, wybrana na matkę Boga-Człowieka, a pragnie zostać każda zakonnica. Słowo znane każdemu doktorowi,
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który składał ślubowanie i przyrzeczenie akademickie, że będzie szukał tylko prawdy w formule: Spondeo ac polliceor ‘Obiecuję i przyrzekam’. W liturgii msza św. za
narzeczonych i nowożeńców nazywa się po łacinie missa pro sponso et sponsa.

III.

Literackie nazwy (często przez literatów używane) Matki Bożej. Tu znajdą się nie
tylko określenia stworzone przez twórców, ale także znane i użyte przez nich.

Barnica ‘Obrończyni’ Barnicą mdzë naszą JT, „Kaszëbskô Królewô” s. 111; Barnico lëdztwa EPr, „Matinkò cëdnô” s. 129; EPr w przekładzie „Serdeczna Matko” tłumaczy „Opiekunko ludzi” jakô Barnicą jes Pani DWP 93. JT w Słowniku na obrońcę wprowadza odpowiednik barnim, co – moim zdaniem – nieudane, bo zapelatywizowane imię Barnim; mógłby to być barniec.

Białka JW., „Patronka Rëbôków”: Jidze Kòbiéta Białka Nënka JP 50. Por. odpowiednik polski Niewiasta, użyty przez samego Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej (J2,4) i w czasie swej męki na krzyżu (J 19,26), i przez św. Pawła w Liście do
Galatów (4,4): „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty”.
Chwaszczińskô Pani (tytuł i refren) K. Jastrzębski, DWP 77.

Gbùrka Kaszëbskô, S. Bartelik, „Swiónowskô Pani” DWP 97. Należy chyba rozumieć jako ‘Pani, łac. Domina’: tytuł Pani jest stosowany do NMPanny w modlitwach
ciągłych i tzw. aktach strzelistych, łac. iaculatoria, niem. Stossgebete.

Gwiôzda Pòrénôszkù: Gwiôzda pòrénôszkù, czëstô jak lëlijô HH 131, „Swiónowskô
Madonna”. Może być tłumaczeniem (kalką) polskiej pieśni „Gwiazdo zaranna, śliczna
jutrzenko”, co z kolei przekładem łac. Stella matutina. Por. hasła Pòrénica i Witrznica.

Kaszëbskô Królewô, Bòżi, snôżi kwiat! (tytuł i incipit) JT 111; Kaszëbskô Królewô
EPr, „Matinkò cëdnô” s. 129; Kaszëbskô Królewô HH, „Swiónowskô Madonna”
s. 131. W kościelnych uroczystościach Kaszubów często do licznych wezwań Królowo dorzucamy także Królowo Kaszubów. Por. hasło Królewô Kaszub.

Kaszëbskô Madonna FG, Sdd (tytuł i 1. Strofa) 15: Ce Madonną nają Kaszëbską
czestnimë z nają zemią wszëtką. Tytuł Madonna przejęliśmy z wł., a ostatecznie
z łac. mea Domina ‘moja Pani’.

Kaszëbskô Nënka: Kaszëbskô Nënkò (3 razy refren) MB 132.
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Kaszëbskô Rodzyn Królewô (tytuł) EPr 80 DWP 80. Por. sanktuarium Królowej
Rodzin przy par. Świętej Trójcy w Kościerzynie.
Kòbiéta JW., „Patronka Rëbôków”: Jidze Kòbiéta Białka Nënka JP 50. Por. hasło
Białka.

Kòscerskô Pani zob. Pani Kòscerskô i Kaszëbskô Rodzyn Królewô (tytuł) EPr 80
DWP 80.
Królewô Kaszub (u autorów: Kaszëb) D. Buszta, EG, „Przez Cebie, Matkò”
DWP 91.

Królewò Naszi Kaszëbsczi Zemi – incipit wiersza „Pani Swôrzewskô” MB,
PLM 26.

Królewô Mòrza MB, „Swôrzewskô nasza Pani” 132; Gdze mie nazéwają Mòrza
Królewą BS „Kòlãda”, s. 144; Mòrza Królewò MB, „Pani Swôrzewskô” PLM 26.
Królewô Swiata EPr, „ Matinkò cëdnô” s. 129.

Lipùskô Pani, też Pani Lipùskô, kolejność członów jest fakultatywna także w innych tego typu nazwach; wynika ona z szyku kaszubskiego: przydawka + okreslany rzeczownik i polskiego: rzeczownik + przydawka. Znam z miejscowej tradycji
wprowadzonej przez ks. Z. Jutrzenkę-Trzebiatowskiego, powojennego długo fungującego proboszcza lipuskiego.
Madonna: Chwaszczińskô Pani, nasza Madonno K. Jastrzębski DWP 77. Por. Swiónowskô Madonna i Kaszëbskô Madonna.

Majewé (tytuł i I strofa) AN, MW 200 to godna odnotowania urzeczownikowiona
(substantywizowana) nazwa nabożeństwa. Por. czerwcowe, kasz. czërwcowé ‘nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa’ i rzadkie październikowe, kasz. rujanowé ‘nabożeństwo różańcowe, odprawiane w pażdzierniku’.

Marija; Glorija, Glorija pasturze spiéwają, Józej i Marija wdzãczno przëwtôrzają.
H H, „Kòlãda na Gòdē”, s. 146; Marija LR 146; Zdrowas Marijo niech rozbrzmiéwô
wszãdze HH, Chcejże, Marijo, (przyp 1) za nama stanąc. EPr, „Matinkò cëdnô”,
s. 129; Marija Zastawnica EG, parafraza „Bądź pochwalon na wieki”, s. 143. Por.
Zastawnica. Nôswiãtszô Marija, raju pëszny brzôd! JT 111, Kaszëbskô Królewô,
JT s. 111; Chcejże, Marijo, za nama stanąc EPr, „Matinkò cëdnô” s. 129; Të bądz
nóm ceszbą, Marijo AN 130; Zdrowas Marija niech rozbrzniéwô wszãdze HH,
„Swiónowskô Madonna”, s. 131; Swiãtô Marijo JL 133 (tytuł i incipity 4 strof); Józef,
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Marija wdzāczno przëwtôrzają HH, „Kòlãda na Gòdë” 146; Ce Madonną nają
Kaszëbską czestnimë z nają zemią wszytką, Marija FG, „Kaszëbskô Madonna”,
Sdd 15; Dôj nóm znądka niesc do chëczë czësté serca, swiãté zwëczé, Marija FG,
Sdd 15; Wiater szosôł na wietwiach lëstë zeschłé juwerno mòdłóm do Marije – kòrónë – Marije Swiónowsczi, Niebiesczi Brómë, w raju Marije… Wëbaw, Marija,
z żôrotnotë dëcha lud wierny Tobie JR, „W święto”, Sdd 20; Marija niech spiéwô
LR, „Nad morzem (Kaszëbskô kòlãda)”, Sdd 47; Spiéwôjta, spiéwôjta piesniã Panu
swémù w Betlejem z Mariji dzys narodzonemu KD, „Kòlãda swôrzewskô” Sdd 61;
Pòwitôjmë Dzeckò Bòżé i Marijã Przënôswiãtszą (refren 3 razy użyty) KD, „Zawitôł
nóm dzéń łaskawi” Sdd 63; I Mariji téz wzniosem naj piesniã redosną KD, jw.; Józef z Nôswiātszą Mariją zdrzą Jezëska òczka w kùmkù, jak spią AN, „Cednô noc”
Sdd 65; z Mariją, z Józefem chcema trzëmac straż LR, „Na Gòde znad wòdë” Sdd 79;
Marija Gò tuli LR, „Dzecątkò sã nóm narodzëło, Sdd 64; Dlô Józefa niosą krëpë, dlô
Mariji nudle LR, „Spiéwta ptôszczi” Sdd 80; Do Mariji ë Jezuska mërgô Józef stôri
LR, „Spiéwta, ptôszczi” Sdd 80; Jezus Christus narodzony z Mariji AP, „Nad stajenką” Sdd 86; Marija tim wszëtczim smucono srodze JC, „Swôrzewskô legenda”
Sdd 121; Wic Marija zëmné òpùszczła mòrzé JC, „Swôrzewskô legenda” Sdd 121;
Odpùst marijny w Swôrzewie JC, „W Swôrzewie na òdpùsce” Sdd 122; Ceszi (karno zwonów) te stronë i sławi Marijã tamże. Marija Swiãtô i Niepòkalónô: D. Buszta
EG, „Przez Cebie, Matkò” DWP 91; Zwónë biją: Witôj, Marijo! AN, „Kómpanijô”
(2 razy) MW 201; Swiãtô Marija JL 133; Swiãtô Marijo mòdlë sã za nama! D. Buszta, EG, „Przez Cebie, Matkò” DWP 91.
Marija Swiónowskô: Marije Swiónowsczi JR, „W święto” Sdd 20. Po kaszubsku
lepiej słuchałoby się Swiónowskô Marija, nie widzę także, by spowodowały to względy rytmiczne i prozodyczne.

Marija Panienka FG, „Witôjże, Jezë, naj Panie”: Co sã dzys rodzisz na sanie z Mariji Panienczi s. 122.

Marija Zastawnica EG, „Chwała Wóm” s. 143. ‘Maryja Orędowniczka’, prawosł.
Pokrow’, łac. intercedere ‘wstawiać się za kimś, pośredniczyć, w języku religijnym
przyczyniać się, pochodny rzeczownik rodz. męskiego to intercessor, -oris, intercessio, -onis ‘wstawiennictwo, pośrednictwo’, formy żeńskiej brak. Por. Zastawnica
i wyżej Pośrednictwa NMPanny.
Mateńka LR, Z piesnią do Cebie jidzema Mateńkò PM 5 (tytuł zbiorku i ostatnia strofa, konstrukcja ramowa).

Matëchna Bòżô: O Matuchnie snij LR, „Bibi, bibi” s. 145; Matëchno Bòżô K. Jastrzębski, „Chwaszczińskô Pani” (tytuł i refren), DWP 77.
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Matinka: Matinkò, Të w sercu naje trosczi nosysz HH, „Swiónowskô Madonna” 131;
O parmiéń łasczi Matinczi z nieba JW., „Matinka Sëna zrodzëła” JT, „Bibi, bibi”
Sdd 66; Matinkò kòchanô D. Buszta, EG, „Przez Cebie, Matkò” DWP 91; Matinka
cëdnô EPr (tytuł) 129; Matinkò naja HH, „Swiónowskô Madonna”131; O parmiéń
łasczi Matinczi z nieba JW, „Tczëwôrtnô Matkò” s. 134; Matinkò Swiãtô, mdzë
pòchwôlonô Z. Jóskowski, DWP 87; Wéj Matinka SB.

Matinka Bòżô AN 130 (tytuł).

Matinka Kaszëbów: Wejrowskô Pani, Matinka Kaszëbów M. Selin DWP 102.

Matinka Swiónowskô D. Buszta, EG, „Przez Cebie, Matkò” DWP 91. Szyk polski
zapewne dla rymu: minie kòzdô troska.
Matinka Swiãtô (refren) K. Jastrzębski, „Chwaszczińskô Pani” DWP 77.
Matinka Bòlesnô < Mater Dolorosa BS 117, Matinka cëdnô EPr 129.
Matinka Naja HH, „Swiónowskô Madonna” 131.

Matinka z Nieba JW., „Tczëwôrtnô Matkò: ò parmiéń łasczi Matinczi z nieba 134.

Matka: Swiónowskô Madonna, Matkò wszëtczich lëdzy (incipit) HH 131;
Tczëwôrtnô Matkò (tytuł i incipit) JW 134; Matkò serdecznô HH, „Swiónowskô Madonna”, s. 131; „Matka z cerpieniô òmglalô” I. Cz „Hewò skònôł na krzyżu Bóg”,
s. 135; Otemknij, Matkò, jesz ròz swòje serce HH, „Swiónowskô Madonna” 131
Matkò, Të z nama wiedno doma bãdzë tamże; Przeżegnôj, Matkò, w miono Bòsczé
EPr, „Niebnô droga” 132; Matka łasczi Bòżi, por. takie wezwanie z Litanii loretańskiej, po łacinie Mater divinae gratia JL, „Swiãtô Marijo JL 133: Matkò Christusowô,
„Swiãtô Marijo” JL 133; Matkò mòji nôdzeje… jidã wcąg… mający matczëné żegnanié (tytuł i zakończenie) JW., Sdd 11, konstrukcja ramowa: tym samym kończy,
czym zaczął; Witôjże nóm w swôrzewsczim kòscele, dze sã przed Twą Matką cëdów
dzalo wiele KD, „Kòlãda swôrzewskô” Sdd 61; Të, Matkò, w biédze nas tu nie òstawisz D. Buszta, EG, „Przez Cebie, Matkò” DWP 91; ò Matkò serdecznô z wiôlgą
nôdzeją jidzemë stateczno D. Buszta, EG, „Przez Cebie, Matkò” DWP 91; Przez
Cebie, Matkò, Pón Bóg cëda sprôwiô DWP 91.
Matka Bòskô malowanô na szkle /Matka Bòskô Szklanô (tytuł): Matka Bòskô
malowanô na szkle JW., „Przed Matką Bòską Szklaną” JP 48.

Matka Bòżô, tytuł „Matkò Bòżô” (tytuł i incipit) JL 130; Matkò Bòżô, prowadź nas,
BB „Brzãczka” DWP 76.
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Matka Swiónowskô: Matkò Swiónowskô, bróń òde złégò EPr, „Matinkò cëdnô” 129.
Matka Bòlesnô BS 117
Matka Bòżô JL 130

Matka Christusowô JL 133

Matka Łasczi Bòżi JL 133, por. wezwanie litanijne „Matko łaski Bożej”, łac. Mater divinae gratiae.
Matka serdecznô HH 131, Serdecznô Matka EPr (tłum.)
Matka Swiónowskô EPr 129

Matka wszëtczich lëdzy HH 131
Matuchna zob. Matëchno Bòżô

Mëma: W daleczim Betlejemie ùrodzył sã Knôpiczk, a Jegò Biédnô Mëma ni miała prawie nick AN, „W Betlejemie” MW 182. Notuje Sych III 70 w znaczeniu ‘matka’ i pieszczotl. ‘do żony’.
Mëmka: Przëtulże, Mëmkò, najã dëszã nãdzną HH, „Swiónowskô Madonna” 131;
Probòszcz pòbòżny z probòstwa w kòmëszce bë przëszedł Cã a Twą Mëmkã bez felë
pòczãtą érowac AB, „Kaszëbskô piesniô gòdowô”, Sdd 56.
Miono: W naszim Swôrzewie lud prosti, lud swiãti czcył wiedno Ji (Mariji) Miono
w pòlu i w bôce JC, „Swôrzewskô legenda” Sdd 121. Temu pojęciu odpowiada święto Imienia Maryi, po łacinie Nominis B. M. V., potocznie B. M. V. Nominata, obchodzone 12 IX najpierw w Hiszpanii w XVI w.
Mòrskô Krolewô BS (EPr) 116
Mòrza Królewô BS 144

Nasza Królewô Mòrza MB 132

Nasza Pani: O Nasza Pani MB, „Pani Swôrzewskô” PLM 26. Por. Madonna < Mater Domini.

Nënka: Na sëna (św. Jan Ewangelista) Nënce dóny IC, „Hewò skònôł na krzyżu
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 baro lubi BS, „Kòlãda”, s. 144; Nad Nim
ùwôżnô Nënczi twôrz JŁ, s. 146; gdze przëszła piechti Nënka òd samégò Bòga JW.,
„Odińdzenié?” JP 22; JW., Kòbiéta, Białka, Nënka, „Patronka Rëbôków” JP 50.

Niebieska Brama: Niebiesczi Brómë JR, „W święto” Sdd 20. Przestawia kolejność
zgodnie ze składnią kaszubską, a – przypomnijmy – to wezwanie z Litanii loretańskiej: Bramo niebieska, łac. Ianua coeli.
Niebieskô Córka JPr „Matinka cëdnô” (tytuł i incipit) 129.

Niebieskô Matka: poniżôł plestami Niebieską Matkã JC, „Swôrzewskô legenda”
Sdd 121., „Tczëwôrtnô Matkò” 134; Niebieskô Mëma, „Matinkò Bòżô” AN 130.

Niebnô Pani (tytuł i wezwanie): Niebnô Pani, w cnotã, w cnotã przëòdzałô Z. Jóskowski DWP 87.
Nôswiãtszô Marija EPr, AN 121.

Nôswiãtszô Matinka FG, „Witôjże, Jezë, naj Panie” s. 122.
Nôswiãtszô Pani EPr, „Matinkò cëdnô” s. 129.

Nôswiãtszô Panienka: Wzérôsz w òczë Józefowi ë Nôswiãtszi Panience KD,
„Pòkòju dôj nóm, Jezu” Sdd 60; gòdzynczi ò pòcëszkù spiéwóné, bë nie zbùdzëc
Nôswiãtszi Panienczi JW., „Cassubia semper Fidelis” JP 8.
Pani Kòscerskô (3 razy refren) w pieśni Kaszëbskô Rodzyn Królewô EPr 80.
Pani Swôrzewskô MB (tytuł) PLM 26.

Panieneczka: Z Panieneczczi narodzony AP, „Nad stajenką” Sdd 86.

Panienka: Za dzecuszka ju Ce Panienczi głos tam w Swiónowie przëchłoscył do Se
JT, Sacerdos Christi, na 25 –lecie kapłaństwa ks. F. Gruczy Sdd 24; Że jes sã rodzył
ònge wew cele z klina przeczësti Panienczi FG, „Jezu, Redemptor omnium” (‘Zbawicielu wszystkich’ – EB) Sdd 44; Jezu, niechże Cë chwała wiecznô mdze za czësté
z Panienczi narodzenié FG tamże; w stajence przë Starëszkù i Panience Dzeckò –
Bòżi dôr LR, „Nad morzem (Kaszëbskô kòlãda)”, Sdd 47; Jidzmë wszëtcë do stajenczi do Jezuska i Panienczi AP, „Czë to môłniô je na niebie?”, Sdd 48; Panienka,
pësznô zorza, radosno na nas zdrzi JC, „Rëbacczi bót”, Sdd 59; KD „Pòkòju dôj
nóm, Jezu”, Sdd 60; Kòlibiónka Nôswiãtszi Panienczi LR, „Bibi, Synkù, bi” Sdd 72;
Bieglë wszëtcë do stajenczi… do Jezusa i Panienczi AP, „Hej, kòlãda, kòlãda” Sdd 89.
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Panna Czëstô: Panna Czëstô nóm zrodzëła Boga Ojca – Sëna LR, „Dzecątkò sã
nóm narodzëło, Sdd 64, PM 80; Z Pannë Czësti narodzoné AP, „Chłopiã, chłopiã narodzoné w szopie” AP, Sdd 91.

Panna Swiãtô, „Matkò Bòżô, Panno Swiãtô” JL 130; „Panna Swiãtô” Ce nóm porodzëła KD, „Pòkòju dôj nóm, Jezu”, Sdd 60. Por. z inwokacji do „Pana Tadeusza”
A. Mickiewicza: „Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy”.
Patronka Rëbôków (tytuł) JW., JP 50.

Pòrénica HH: Piãknô Pòrénico, nasz kwiôtuszkù snôżi, „Swiónowskô Madonna” 131, por. hasło Gwiôzda pòrénôszkù, w tym samym wierszu.

Przeczëstô Marija: Narodzëła Sëna Przeczëstô Marija LR, „Spiéwta ptôszczi”
Sdd 80. Por. w Litanii loretańskiej Matko najczystsza, łac. Mater castissima.

Przeczëstã Panienka: Chwała w Trójcë Jedinémù, Przeczësti Panience LR, „Dzecątkò sã nóm narodzëło, Sdd 64; PM 81.
Snôżô Lelijka: Snôżô Lelijkò, mdzë pòchwôlonô Z. Jóskowski, DWP 87.
Snôżô Pôcórka EPr, „Matinkò cëdnô” s. 129.

Snôżô Witrznica ‘Jutrzenka’: Snôżô Witrznico, co swiécysz [!] nóm Z. Jóskowski
DWP 87. Por. incipit pieśńi „Gwiazdo Zaranna, śliczna Jutrzenko”.

Swiónowskô Cëdnô Kaszëbskô Matinka SB, „Ksądz Grëcza” Sdd 13, Wéj Matinka SB, tamże s. 13, por. IPr Matinka cëdnô.

Stolëca mądroscë JL 133, por. wezwanie z Litanii loretańskiej „Stolico mądrości”,
łac. Sedes Sapientiae, por. Kutnik 137 – 139.

Swiónowskô Madonna: Swiónowskô Madonna, Matkò wszëtczich lëdzy (tytuł i incipit) HH 131.
Swiónowskô nasza Matinka (2 razy w refrenie) JT 111.

Swiónowskô Panienka: Swiónowskô Panienkò cëdnô FG, „Swiónowskô Madonna” Sdd 115.
Swôrzewskô nasza Pani (tytuł, incipit i por. refren) MB 132;
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Tczëwôrtnô Matka JW 134 (tytuł i incipit).

Tczëwôrtnô Panna EPr: Tczëwôrtnô Panno, błogòsław nas, „Niebnô droga” (refren
użyty 4 razy) s. 132. Kalka polskiego czcigodna.
Ùkòrunowónô: Ùkòrunowónô, tesknimë do Ce JT 111.

Ùzdrowienié chòrëch JL 133, por. wezwanie z Litanii loretańskiej: „Uzdrowienie
chorych”, łac. Salus Infirmorum, por. Kutnik 179 – 182.

Wejrowskô Pani (tytuł i refren): Wejrowskô Pani, Matinka Kaszëbów M. Selin
DWP 102.

Zastawnica: Marija Zastawnica na pòmòc nóm stanie EG parafraza „Bądź pochwalon na wieki”, s. 143. Odpowiednik polskiego Orędowniczka, por. z „pod Twoją
obronę”: O Pani nasza, Orędowniczko nasza. Sych VI 190 notuje zastawnica jako
przestarz. (jeden krzyżyk) odpowiednik męskiego zastawnik, a zastawca i zastawnik to ‘ten, kto zastawia się, ujmuje się za kim’, też neosemantyzm ‘adwokat’; są to
derywaty od zastawiac sã; w polszczyźnie zastawnik to 1) hist., dziś. praw. ‘ten, który bierze co w zastaw; kto otrzymuje zastaw’; 2) daw. ‘zakładnik’ SJP X 788; kasz.
jest odpowiednikiem łac. intercessor, -oris ‘pośrednik’ od intercedere ‘pośredniczyć’, dawniej przyczynić się, wielokrotne przyczyniać się ‘wstawiać się za kim’.
Bardzo to udany – moim zdaniem – odpowiednik. Por. wyżej Pośrednictwa NMPanny
i Maryja Zastawnica.
Ze Swôrzewa Pani EPr 116, kasz. ‘Pani ze Swarzewa’ BS.

Na koniec rozważmy jeszcze:
A. Jakie tytuły matki Bożej zebrał z Pisma Św., Tradycji kościelnej i urzędowego nauczania Kościoła S. Napiórkowski i opublikował w EK XII 109, podam
tu tylko nowe, wyżej nie ujęte: Najświętsza, gr. Panhagía, łac. Sanctissima, do
czego por. z hymnu kościelnego O Sanctissima, o Piissima, Virgo Maria ‘O Najświętsza, o Najpobożniejsza, Dziewico, Maryja’ i ryngraf bądź obrazek Matki Bożej noszony na piersiach przez biskupów prawosławnych, władyków, zwany panagia; Niepokalana, Nowa Ewa, Oblubienica Ducha Świętego, Reprezentantka Ludzkości; Rodzicielka Boga, Typ Kościoła, Świątynia Ducha Świętego, Święta, gr. Hagía, łac. Sancta, Towarzyszka Chrystusa, Wniebowzięta,
Współodkupicielka, Zasłuchana i Wierząca w Słowo Boże;
B. Tytuły i Imiona Matki Bożej z literatury polskiej zebrane przez prof. Marian Kucała z Krakowa w artykule „Od Bogurodzicy do Madonny” [w] „O języku religijnym”, red. M. Karpluk, J. Sambor, Lublin 1988, s. 133–144, z których właśnie

200

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

najwcześniejszym, filologicznie potwierdzonym jest nazwa Bogurodzica ze znanej pieśni-hymnu (tak nazwanego przez J. Długosza carmen patrium ‘pieśń ojczyźniana’, czyli ‘hymn’) i jej warianty Bogorodzica, Bogarodzica, następne
związane są z Chrystusem – Panem i Królem, a więc: Pani, Królowa, dawne Gospodza (por. Gospodzin, o Chrystusie), wariantywnie Gospoda (w kolędzie „przy
onej górze”); nadto w średniowieczu Krolewna, Cesarzówna (w. XV) i Cesarkini oraz Cesarzowa, Księżna, potem Władczyni, Hetmanka; najpóźniejszym określeniem, przejętym z jęz. wł. jest Madonna, a tu z łac. mea Domina ‘moja Pani’
najpierw o figurze lub obrazie NMPanny, potwierdzone filologicznie dopiero
w r. 1822, wprost adresatywnie do Matki Bożej dopiero w pieśniach, śpiewanych
przez studentów i młodzież oazową.

WNIOSKI

1) Najbardziej kaszubski w określaniu osób Boskich i świętych jest A. Nagel, można by powiedzieć: spoufala się z świętościami. Jednak w ludowej konwencji kaszubskiej to nie razi, Osoby te zostają uszanowane, także w zapisie przez użycie
dużej litery. Oto jak to wygląda u poety: w Betlejem „ùrodzył sã Knôpiczk” (zob.
sw. Mëma), nie Dzecątkò czy Jezësk, Bòżi Syn czy podobnie. W wierszu Jezës
(winno być Jezus, Sych II 102 podaje oba warianty, jednak przykłady użycia tylko Jezus) „Chodzył Jezës, Bóg ë Wasta” (MW 184). Do Ducha św. powie już
w tytule „Pòj, Swiãti Dëchù…”, a w incipicie i w I strofie powtórzy: „Pòj, Swiãti
Dëchù” i zwróci się do III Osoby Trójcy Świętej: „Nôlepszi Drëchù”, a potem już,
inspirowany tekstem Sekwencji na Zesłanie Ducha Św., powie: „Przënies z nieba wid” (MW 190), łac. emitte coelitus lucis tuae radium, tłumaczone na jęz. polski „Przyjdź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień”.
W wierszu „Niebò” Bóg zostaje nazwany (bo jest Ojcem) Tatk: E rzecze tej Syn
Człowieczi: ”Pòjta, błogosławiony, kòl mòjégò Tatka je mieszkań wiele” (J 14,2)
MW 191. Św. Wojciech nazywany sw. Wòjkem (MW 197, 198). Biskup Dominik „Taczi béł òn: Kaszëba, Biskup, Człowiek” (MW 199). W wierszu „Zélnô”
Chrystus nazwany Gbùrã: „Jezë, Të nôlepszi Gbùr” (MW 202). Król Bolesław
Chrobry to „Bòles Chrobri” (MW 206). Modlitwa Pańska zaczyna się od słów:
„Tatkù naj” (MW 211), o bł. Janie Pawle II mówi „Swiãti Tatkù” (MW 206), tak
zresztą także M. Boszke, „Ojc Swiãti Jan Paweł II”: Nasz Tatkù kòchany PLM 34.
Śmiałe także określenie NMPanny Gbùrka Kaszëbskô przez S. Bartelika.
2) Wysoko oceniam strukturę Gwiôzda Pòrénôszkù jako kalkę polskiego Gwiazda
Zaranna i zuniwerbizowana Pòrénica H. Hewelta, bardzo udane – moim zdaniem
– są także Barnica i Zastawnica.
3) BG (l. c.) podała tylko ludowe nazwy dla 2. świąt i atrybutów NMPanny (na 19 wyliczanych przez liturgistów świąt NMPanny, a wiele ma charakter całkiem lokalny albo ograniczonych zostaje do niektórych zakonów (łac. ordines) i zgromadzeń
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zakonnych (łac. congregationes lub rzadziej societates ‘towarzystwa’), jak jezuici Societas Iesu ‘Towarzystwo Jezusowe’), tj. dla Zwiastowania NMPannie (25
III) 4 synonimiczne: Ożywiająca, Wiosenna, Zagrzewna, Żabiczna oraz 2: Równiankowa I Zaśnięta dla Wniebowzięcia NMPanny.
4) Opracowanie BG pokazuje, jak bogate są określenia świat i przymiotów NMPanny u Kaszubów, a ubogie u innych polskich grup etnicznych.
5) Trudno się zgodzić z tezą, głoszoną przez niektórych badaczy, że ludowe nazwy
świąt powodują desakralizację, zeświecczenie tych świąt. Dla ludu kalendarz liturgiczny był kalendarzem chronologicznym: prace na roli i zobowiązania wobec sąsiadów kojarzył ze świętami religijnymi. Święta stanowiły także wiejski
kodeks etyczny. „Na Pòceszną r’zyska muszą bëc pòòrané”; „Séw zaczinómë
w Séwną”; „Na Wszëscych Swiãtëch bùlwë mùszą bëc wëkòpané” itd. Wiele takich norm odnotował w swoim Sowniku ks. B. Sychta, np. „sw. Michôł grance
rozpuchł” ‘po św. Michale (29 IX) można trzodę chlewną wypasać także na polu i łące sąsiada’; „sw. Wawrzińc (10 VIII) kôże ze żeta wińc” ‘sprzątanie żyta
winno być zakończone’.
6) Od strony nazewniczej i słowotwórczej zauważmy, że niektóre tytuły są substantywizowanymi, tj. urzeczownikowionymi imiesłowami, jak Niepokalana, Wniebowzięta, też Trepczykowa Ukoronowana. Tym tropem idąc, tworzyłem (zob.
Onomastica LIV, 2010, s. 139–178) od łacińskich imiesłowów, partycypiów,
imiona od atrybutów i świąt NMPanny: Desponzata, Manifestata, Nominata,
Prezentata, Puryfikata, Translata na wzór istniejących i używanych Beata, Honorata, Renata.

UWAGI

1) Najwięcej nazw (określeń) wydobyłem z pieśni i wierszy zamieszczonych w „Më
trzimómë z Bògã. Kòscelné modëtwë i spiéwë”. Przełożëlë i przërëchtowelë
E. Gołąbk i E. Pryczkowski, Gduńsk 1998. Cytaty z tego dla mnie źródła podaję tylko (bez skrótu) przez wskazanie strony;
2) Interpunkcję podaję zgodnie z obowiązującymi zasadami, nie według zapisu
w źródle.
3) Z pomorskich sanktuariów maryjnych wyzyskane zostały Matki Boskiej z Sianowa dla środkowych i południowych Kaszub oraz ze Swarzewa dla Kaszub północnych; zastanawia, że żaden z literatów nie zapuścił się na Kociewie do Matki Boskiej Piaseczyńskiej
Objaśnienie skrótów
AN
Alojzy Nagel
AP
ks. Antoni Pepliński
BB
Bernard Bieszk
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B. M. V. Beata Maria Virgo ‘NMPanna’
BS
Ks. dr B. Sychta
DWP
Dlô Was, Panie. Kòscelny spiéwnik, przërëchtowôł E. Pryczkowski,
Gdańsk 2006.
EG
Eugeniusz Gołąbek
EK
Encyklopedia katolicka, Lublin od r. 1985. KUL.
EPr
Eugeniusz Pryczkowski
FG
Ks. Franciszek Grucza
HH
Henryk Hewelt
IC
Ida Czaja
JC
Józef Ceynowa
JL
Jaromira Labudda
JŁ
Jerzy Łysk
J
Ks. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. III, Poznań 1958. KSW
JP
J. Walkusz, Jantarowi pôcérz, Gdynia 1991.
JR
Jan Rompski
JT
Jan Trepczyk
JW
Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
KIS
Księga imion i świętych, opracowali ks. H. Fros i F. Sowa, t. I – VI,
Kraków 1997 – 2007. WAM.
KD
Klemens Derc
Kutnik Ks. J. Kutnik, Litania loretańska, Kraków 1983.
Lit.
liturgicznie
LR
Leon Roppel
MB
Maria Boszke
MW
A. Nagel, Mòje wiérztë, Gdynia 2010.
PLM
M. Boszke, Pieśń ludzi morza, Banino-Jastarnia-Pelplin 2005.
PM
L. Roppel,. Z piesnią do Cebie jidzema Mateńko, Gdańsk 1988.
Sdd
Swiãti dzél dëszë. Antologia kaszubskiej poezji religijnej. Zebrał i przygotował do druku wraz z przedmową ks. Jan Walkusz, Pelplin 1981.
SJP
Słownik języka polskiego PAN pod red. W. Doroszewskiego, t. I–XI,
Warszawa 1958 – 1969.
SB
Stefan Bieszk
Sych
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I–VII,
Wrocław 1967–1976.
Vas
M. Fasmier, Etimołogiczeskij słowar’ russkogo języka, t. I–IV, Moskwa 1986–1987.
WZ
Ks. W. Zaleski SDB, Święci na każdy dzień, Warszawa 1989.

W ŚWIECIE POEZJI RELIGIJNEJ
Elżbieta Bugajna
ostrzeganie Boga przez człowieka, rozumienie Jego obecności, Jego zbawczeP
go działania przechodzi przez różne fazy w historii, przybiera w niej różną postać. Celem tego referatu jest odniesienie się do rzeczywistości boskiej ukazanej

w poezji kaszubskiej poprzez teoretyczne rozważania na temat poezji religijnej
z uwzględnieniem kaszubskiej poezji religijnej. Przymiotnik kaszubska wskazuje
jedynie na język, w którym zapisano utwór liryczny. Natomiast termin poezja religijna, który pojawił się w tytule referatu, wymaga szerszego omówienia.
Co się kryje pod tym pojęciem i co jest wyróżnikiem tej poezji? Najprościej byłoby podać definicję poezji religijnej, lecz niestety, takowej definicji nie mamy. W badaniach literackich poezja religijna nie uzyskała jeszcze statusu terminu naukowego, czyli pojęcia o określonym znaczeniu i w związku z tym każdy z badaczy i krytyków musi podejmować na nowo dla własnego użytku próbę jego zdefiniowania1.
Istnieją oczywiście intuicyjne próby definiowania poezji religijnej, związane z występowaniem w niej określonych odniesień do Boga i sfery sacrum. Bezpośrednie
odniesienia, werbalne pojawienie się słów powszechnie traktowanych jako związane z religią, motywika, odwołania do Biblii nie do końca odpowiadają pojęciu poezji uważanej za religijną. Filozof i poeta J. Sochoń stwierdza, że decyzja uznania
tekstu literackiego za religijny nie jest prosta. Wskazuje na nie zawsze uświadamianą różnicę między utworem religijnym a zawierającym tylko ślady sacrum2. Istnieje wiele dzieł literackich, w których religijne (na pierwszy rzut oka) jednostki tematyczne funkcjonują w charakterze parareligijnym lub nawet pseudoreligijnym, wyłącznie kulturowym (np. poezja patriotyczna) 3. Pierwiastki religijne mogą ujawniać
się w literaturze w sposób bezpośredni, wówczas dostrzegane są na poziomie strukturalno – morfologicznym utworu, oraz pośredni, podświadomy. Również odbiorca
może współtworzyć teologiczny czy religijny sens utworu4.
Wydaje się, że można mówić o poezji religijnej w szerszym i węższym znaczeniu. Pierwsze znaczenie dotyczy utworów, w których podmiot liryczny, podmiot
1
Maria Jasińska – Wojtkowska, Uwagi o poezji religijnej, "Zeszyty Naukowe KUL" 37: 1994 nr 3–4
(147–148), s. 119.
2
Por. J. Sochoń, Przedmowa w: Spalony raj. Antologia młodej poezji religijnej, Warszawa 1986,
s. 6.
3
Zob. J. Sawicki, Chrześcijańskie wartości poezji Norwida, Lublin 1986, s. 6.
4
Por. J. Sochoń, dz. cyt., s. 6n.
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wypowiedzi poetyckiej możemy nazwać homo religiosus, czyli człowiekiem najogólniej mówiąc religijnym. Do niezbywalnych wymiarów natury homo religiosus
należy religijność, gdyż człowiek jest ze swej natury istotą religijną5. Pojęcie homo
religiosus jako pierwszy ukuł Mircea Eliade, religioznawca i filozof kultury. W węższym znaczeniu o poezji religijnej możemy mówić wówczas, gdy dominującą cechą
utworu lirycznego jest uzewnętrznienie relacji homo religiosus z sacrum, relacji rozumianej jako głęboką zażyłość. Relacja ta może mieć różny charakter: od pełnej
afirmacji i kultu do poszukiwań, wątpliwości, a nawet buntu. Relacja ta wiąże się
z określoną wizją Boga. Czy jest to wizja Boga neutralnego, obojętnego czy niewzruszonego w stosunku do tego, co dzieje się w świecie? Czy raczej Boga, którego sprawy świata rzeczywiście obchodzą, dotyczą, niejako osobiście dotykają?
Kolejnym terminem, do którego należy się odnieść, jest pojęcie sacrum. Badania
sacrum w literaturze doczekały się bogatej literatury przedmiotu. Słowo sacrum oraz
bliskoznaczne sanctum lub fanum oznacza separację, oddzielenie, jest tłumaczeniem
występujących w Biblii terminów kadosz i hagios. Wyznacza istnienie Boga jako rzeczywistości transcendentnej i zupełnie innej od wszystkiego, co w świecie się znajduje6. M. Jasińska i S. Sawicki wymieniają pięć sposobów rozumienia pojęcia sacrum7:
n

n

n
n
n

hasło wywoławcze – wyznaczające zakres obserwacji – dla wszystkiego, co w literaturze ponadnaturalne, co łączy się z postawą religijną, przekracza horyzonty
naszego bezpośredniego doświadczenia;
to, co czcimy, czego się lękamy, co jest „ponad”, co jest tajemnicą (rozumienie
zbieżne z propozycjami religiologii – R. Otto, M. Eliade);
synonim świętości (w opozycji do grzechu, grzeszności);
sacrum osobowe, czyli Bóg;
wartość rodząca się ze względu na drugą osobę, na owo „ty”, do którego się
wszystko odnosi (w chrześcijaństwie tym wielkim Ty jest Bóg).

Istotę pojęcia sacrum w ujęciu chrześcijańskim wyznaczają punkty 3)–5) powyższego zestawienia. Literatura piękna może zawierać autentyczne elementy sacrum
otwartego na Sacrum (w sensie chrześcijańskim) i partycypującego w nim. W tym
stwierdzeniu kryje się Justynowa idea „logos spermatikos”, nasion (zarodków) Logosu, obecnych w świecie8.
5
Henryk Ciereszko, Homo religiosus – człowiek istotą religijną?, http://ktk.uwb.edu.pl/wystapienia/6.htm. Autor stwierdza, że istotą religijną w pełnym tego słowa znaczeniu człowiek staje się wówczas, gdy dojdzie do poznania Bytu Transcendentnego i nawiąże z Nim osobowy kontakt. Lepiej i poprawniej jest, zdaniem autora, używać sformułowania: człowiek jest ze swej natury otwarty i ukierunkowany ku transcendencji.
6
Por. J. Sochoń, dz. cyt. s. 6n.
7
Podaję za: J. Szymik, W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Literatura piękna jako locus
theologicus, Katowice 1994, s. 131–132.
8
Jak wyżej, s. 132n.
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Badając poezję religijną, wychodzi się od określonych pól występowania sacrum. Niezwykle istotne jest bowiem, jak badać sacrum w literaturze i według jakich kryteriów oceniać religijność czy w węższym znaczeniu chrześcijańskość danego utworu literackiego. Za badaczami zagadnienia można wskazać sześć pól występowania sacrum w literaturze9. Są to:

pole tematyczne, interpretowane „powierzchniowo” (motyw sakralny, temat, wątek, fabuła);
pole głębszego znaczenia jednostek tematycznych (toposy, motywy archetypiczne i symboliczne, tzw. sacrum kreowane) – czyli obecność sensów „głębokich”
w zakresie tematyki;
problematyka utworu (ogólna semantyczna wymowa, postawa rozumienia i oceny z pozycji „autora”);
szczególne zagęszczenie sakralności problematyki następuje w przypadku pojawienia się sygnałów „teologicznych”, czy to w perspektywie wewnątrztekstowej
(teologia „literacka”), czy w horyzoncie interpretacyjnym (teologia literatury);
pole powstające dzięki religijnemu widzeniu rzeczywistości – chodzi o odautorską i wewnątrztekstową perspektywę religijną, tworzącą „sacro – sferę”, w której utwór „się dzieje”, niekoniecznie związana z sakralną tematyką czy problematyką;
pole sakralności najgłębszej, najbardziej istotnej dla funkcji tekstu literackiego
(dla istoty poezji zwłaszcza) – czyli docieranie do Tajemnicy Sacrum (nie zawsze „autorsko” świadome) poprzez wieloznaczność analogii, antytez, paradoksów, metafory, alegorii, symboli, mitów.

n

n

n

n

n

n

Wyżej wymienione pola występowania sacrum mogą się wzajemnie przenikać
i uzupełniać.
Tematyka religijna bardzo często występuje w poezji kaszubskiej. D. Kalinowski w artykule „Rozniecony ogień. Najnowsza liryka kaszubska” podkreśla ten fakt,
stwierdzając: „Niepokojącym zjawiskiem tematyczno – artystycznym poezji kaszubskiej wyraźnie ukazującym się w tej antologii (Skrë ùsôdzkòwi mòcë. Antologiô
kaszëbsczi pòezji, Gdynia 2010 – przyp. własny) jest motyw religijny. Jak na tak wielu autorów liryków, bardzo dużo z nich (niepokojąco dużo) pisze modlitwy, hymny,
litanie, suplikacje i przypowieści”10. Nie wiadomo, dlaczego recenzent użył określenia oceniającego: niepokojącym zjawiskiem. Rzeczywiście, we wspomnianej antologii ułożonej przez G. J. Schramkego występuje bardzo dużo utworów nawiązujących w swej treści do Boga i religii, ale czy jest to zjawisko niepokojące? Tematyka
Za S. Sawickim J. Szymik, dz. cyt. s. 135.
D. Kalinowski, Rozniecony ogień. Najnowsza liryka kaszubska, http://www.wydawnictworegion.pl/inni-o-nas/122-antologia-poezji-kaszubskiej.html.
9

10
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religijna jest nierozdzielnie związana z życiem człowieka jako sfera duchowa. Można wskazywać na tradycję, przywiązanie Kaszubów do wartości wyniesionych z domu rodzinnego. Wśród autorów tej poezji są również osoby stanu duchownego (J.
Walkusz, Z. Joskowski), co w ich przypadku nie dziwi. Wydaje się, że nagromadzenie utworów o tematyce religijnej jest zjawiskiem szerszym, wynikającym z uwarunkowań kulturowych. Inspiracja biblijna bywa w różny sposób wykorzystywana przez
twórców, tematy biblijne od lat były zagospodarowane przez wielkich twórców kultury. Dziedzictwo kultury chrześcijańskiej uprawomocniło powszechne odwoływania się do motywów religijnych, wpisało w świadomość odbiorców i twórców literatury pewien określony kanon środków będących wspólną własnością. Poprzednie
wieki pozostawiły ogromny arsenał tematów i wątków zaczerpniętych z Biblii, bogatą topikę chrześcijańską. Często cytaty z języka religii symbole i postacie biblijne
nie odsyłają czytelnika ku sferze sakralnej, lecz służą demaskowaniu hipokryzji życia społecznego, fałszu kulturowych mód i zakłamania w relacjach międzyludzkich.
Inspiracja biblijna jest niezwykle wyraźnie widoczna w twórczości kaszubskiej poetki Idy Czaja, która w twórczy sposób wykorzystuje motywy i postacie biblijne, np.
w utworze „Ballada ò apartny Diôbelnicë”11.
W poezji kaszubskiej pojawia się stosunkowo dużo utworów poświęconych afirmacji stworzenia, piękności świata stworzonego przez Boga. Jako klasyczny przykład przytoczę wiersz Z. Joskowskiego „Przed Twòją piãknoscą”, zawarty w tomiku „W remionach Piãknoscë” (2007):
Bë òpisac Cebie, lëdzóm słów felëje,
Bò cëż znaczą słowa wedle Twi piãknoscë…
Dzysô òkò nie widzy, le serce czëje
I teskni, bë ùzdrzec Twą piãknosc w wiecznoscë…
Më mómë – jak zôrno – baro môłé serce,
Jak piôsczi pùstini wëpragłé miłoscë,
I renią nas dzysô dnia tesknotë kòlce…
Ale Të, Bòże, zgòjisz wszëtkò w wiecznoscë.

Całi swiat stwòrzony Twòją rãką, Bòże,
Przed Twòją piãknoscą klëknąc leno mòże…

Podmiot liryczny jawi się tutaj jako człowiek wierzący. Cały utwór stanowi pochwałę Boga, którego piękności człowiek nie jest w stanie opisać ani zobaczyć. Stworzenie tęskni za Bogiem, swym Stwórcą. Wyraźnie widać w drugiej zwrotce wiarę
związaną z nadzieją na życie wieczne. Wówczas wszystkie ziemskie troski znikną,
znikną rany życia doczesnego.
11

I. Czaja, Ballada ò apartny Diôbelnicë w: I. Czaja, Przechlastłô idila, Gduńsk 1999, s. 52.

POEZJA KASZUBSKICH DUCHOWNYCH.
MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA
Daniel Kalinowski

BYĆ KSIĘDZEM I PISAĆ…

worzenie literatury przez duchownych można traktować z różnych perspektyw
T
literaturoznawczych, które pozwalają wyraźnie ujrzeć jej artystyczną i ideową
specyfikę. W największym uproszczeniu można tę twórczość widzieć od strony czysto literackiej, pod kątem występującej w niej poetyki, motywów i wartości, albo można ją odbierać w odniesieniu do strony ideowo-konfesyjnej, w której najważniejszy
będzie status duszpasterski. W pierwszym przypadku winniśmy oceniać umiejętności oryginalnego kreowania świata, dobór frapujących środków stylistycznych, napięcie pomiędzy zastaną konwencją a przekształceniami nowości. W drugim powinniśmy rozpatrzeć warunki społeczne, w jakich działa duchowny-poeta, zastanowić
się na ile jest bliski prawdom teologicznym i aspektom religijnym. Stoimy zatem
przed decyzją przyjęcia metodologii literaturoznawczych badań immamentnych lub
socjologizujących; albo dążymy do omawiania celów sztuki albo religii1.
Przy ocenie poezji księży krytyk literatury stoi w trudnej sytuacji badawczej. To
pozycja pomiędzy chęcią potraktowania przykładów liryki kapłanów jako jeszcze jednego aktu estetycznego artystów wywodzących się z wyspecjalizowanego środowiska twórców o określonych gustach estetycznych i jednocześnie docenienia faktu,
iż duchowny jako człowiek wybierający specyficzną drogę życia poświęcenia się
Bogu i ludziom jednak decyduje się jeszcze pisać. Jak w każdej pozycji mediacyjnej, także i tutaj może dojść do podkreślania jednego z aspektów oceny, przez co niniejsze opinie o poezji duchownych mogą się wydawać nieco arbitralne2.
Za przedmiot opisu biorę sobie twórczość pięciu autorów, widząc w nich nie tylko różne osobowości twórcze, ale i pewne postawy wynikające z szerszych zjawisk
kulturowych Kaszub. Jeśli więc przywołuję Leona Heykego, to myślę o nim tyleż
1
Literaturoznawcze rozważania dotyczące relacji pomiędzy religią a literaturą dostępne są w klasycznej pracy Stefana Sawickiego, Wartość – Sacrum – Norwid. Studia i szkice aksjologiczno literackie,
Lublin 1994, s. 75–132.
2
O owej szczególnej pozycji interpretatorskiej wyczerpująco pisze Bożena Chrząstowska, „Wierzę wierszem”. O poezji kapłańskiej. W: Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku, red. M. Jasińska-Wojtkowska, J. Święch, Lublin 1997, s. 217–302.
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jako o świetnym liryku jak i o przedstawicielu literatury młodokaszubów. Jeśli sięgam do Franciszka Gruczy, to myślę o praktycznym przełożeniu emocji religijnej na
poetycki język kaszubski. Jeśli zwracam się ku Antoniemu Peplińskiemu, to zarówno w rozumieniu inspirującego twórcy piosenek kaszubskich, co i człowieka wychowanego na etosie patriotyzmu. Jeśli omawiam poezje Jana Walkusza to w odniesieniu tak do jego statusu chrześcijańskiego intelektualisty, co i do pozycji krzewiciela
subiektywnie odczuwanej domowej ojczyzny. Jeśli wreszcie opisuję liryki Zbigniewa Joskowskiego to nie tylko jako piewcę pomorskiej natury w rodnej mowie, co i jako autora zmagającego się z kryzysem nazywania współczesnego sacrum. Każdego
z tych poetów analizuję, przywołując jedynie ich twórczość kaszubskojęzyczną, na
marginesie pozostawiając ich dokonania polskojęzyczne, które traktuję jako uzupełnienie ilustrujące poczynioną już interpretację.

LIRYCZNA MOC – PRZYPADEK LEONA HEYKEGO

Poezja Leona Heykego to jedna z najwyrazistszych propozycji literackich tradycji kaszubskiej. Choć w zestawieniach z poezją Aleksandra Majkowskiego i Jana Karnowskiego wydaje się być najmniej różnorodna, to jednak cechuje ją konsekwencja stylistyczna, pewien program ideowy oraz szczególnie nas tutaj interesujący status autora-księdza. Nie zajmując się w tym miejscu rozlicznymi kontekstami dla twórczości tego młodokaszuby3, warto choćby pokrótce uzmysłowić sobie odwagę artystyczną i społeczną Heykego, który w 1927 roku wydał w Chojnicach Kaszebscze spiewe, a w nich trzy działy: Spiew zymkowi, Spiew miłosny oraz Spiew dzejowi. Pierwszą część tomiku można uznać za realizację typowej dla przełomu wieków XIX i XX
poetyki nastrojowości i koloryzmu4, zaś trzecią część za własny głos w dyskusjach
ideowych odradzających się etnosów i przewartościowaniach kultury wiejskiej5. Obydwie z części nie stoją zbytnio w sprzeczności z modelem duchownego, który na
wyobrażenia pierwszej połowy XX wieku a i wcześniej właściwie od czasów romantyzmu mógł zajmować się badaniami etnograficznymi lub pisać religijne teksty poetyckie. Zastanawiająca jest jednak część druga zbiorku. Spiew miłosny to przecież
rozpisana na kilkadziesiąt liryków opowieść o własnej wrażliwości, emocjach i miłości, która w swej intensywności oraz sensualności bynajmniej nie jest wyłącznie
typem miłości idealnej, którą w tradycyjnym odbiorze kojarzyć można z poezją religijną. Właśnie motyw miłosny, niezwykle barwnie rozwijany, zogniskowany na
wyrażaniu serdecznych uczuć do Aneczki, rozciągający się nie tylko w relacji dwu
3
Omówienie większości z nich odnajdziemy w pracy Stanisława Jankego, Poeta z kaszubskiej nocy. Życie i twórczość ks. dr. Leona Heykego (1885–1939), Gdańsk 1999, s. 44–82.
4
H. Markiewicz, Młoda Polska i „izmy”. W: Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. I, Warszawa 1965.
5
S. Burkot, Marchołt na Parnasie. Szkice literackie, Warszawa 1980; E. Chudziński, W kręgu kultury i literatury chłopskiej 1928–1939, Warszawa 1985.
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osób, ale i rozbudowany na plan natury i niemal całego kosmosu, stanowi najwyższe osiągnięcie Heykego-liryka. Warto wszakże zauważyć, że wspomniana tutaj
Aneczka nie musi być personalnie pojmowanym obiektem uczuć, lecz i również metaforą wysublimowanej miłości do Kaszub i domowej ojczyzny poety.
Wyznania podmiotu wypowiadane są w lirykach Heykego bez patosu, ze swoistym drżeniem, ale i ufnością ku obiektowi uczucia. Obrazowana miłość rozgrywa
się w otoczeniu najprostszych elementów natury: na łące, w lesie, wśród pól. Nie pojawia się tutaj wprost podany temat erotyczny, mamy jedynie dalekie echa: motyw
ucałowania ręki, tęsknoty za wspólnym domem czy bliskiego przebywania razem.
Mimo tego swoistego niedostatku cielesności w poezji Heykego ukazuje się rozmaite oblicza pragnienia, tęsknoty i marzenia, podając je w delikatnym wyznaniu, prośbie czy melancholicznym westchnieniu. To miłość, którą nawet nie koniecznie należy nazwać idealną, lecz taką, która pielęgnuje w człowieku subtelność, wzniosłość
i duchowość. Kaszubski lirnik specjalizuje się więc w zapisie najdrobniejszych uczuć
w najprostszej formie, która ma nie tyle zadziwić rzadką metaforą czy niecodziennym epitetem, co poruszyć trafnym, archetypowym obrazem lub prostą, „nagą” i prostą emocją. Polne kwiaty, przelatujące gęsi, domowe otoczenie objęte są nimbem
blasku i ciepła. Niemal zupełnie brakuje uczuć gwałtownych i destrukcyjnych. Najgłośniejszym głosem jest chyba liryk Brzemiã, lecz nawet i tutaj ostatnie wersy rozpływają się w marzeniu, nie zaś w gniewnym czy agresywnym tonie.
Heyke jako poeta-duchowny miał w czasach, kiedy tworzył poezję, odniesienie
do zachowań społecznych księży, którzy zajmowali się literaturą6. Ukazuje ten problem odnajdywania się ze swoją aktywnością księży-animatorów kultury i księży-literatów Jan Walkusz7 i Józef Borzyszkowski8. Heyke mógł nawet zdecydować
się na tak bezkompromisową poezję i drogę życiową, jak to uczynili młodopolscy
księża Edward Miłkowski9 czy Antoni Szandlerowski10. Heyke pozostał jednak
przy wyborze (powołaniu?) kapłańskim. Nie szukał skandalu obyczajowego, walk
ideologicznych czy dyskusji z poglądami filozoficznymi epoki. Swoją pasję zbieracza, folklorysty, dramatopisarza i poety, mimo nieustannych obowiązków kapłańskich,
6
Patrz: H. Filipkowska, Poezja religijna Młodej Polski. W: Polska liryka religijna, red. S. Sawicki, P. Nowaczyński, Lublin 1983, s. 38- i nast.; T. Lewandowski, Młodopolskie spotkania z modernizmem
katolickim. W: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań, red. S. Fita, Lublin 1993, s. 197–252.
7
J. Walkusz, Twórczość literacka duchowieństwa polskiego na ziemiach zaboru pruskiego w XIX–XX
wieku. 1848–1939, Lublin 2002.
8
J. Borzyszkowski, Kaszubsko-pomorscy duszpasterze – współtwórcy dziejów regionu, Gdańsk–Pelplin 2002.
9
Patrz: A. Knapczyk, Edward Miłkowski – ksiądz i poeta. W: Twórczość w godzinach nadliczbowych. Między sztuką a biografią, red. D. Kalinowski, Słupsk 2004, s. 95–112; E. Jakiel, Edward Miłkowski. W poszukiwaniu modernistycznej tożsamości, Gdańsk 2009.
10
Patrz osobna praca o tym: K. Biliński, Literackie przejawy modernizmu katolickiego w Polsce.
O twórczości Franciszka Statecznego, Antoniego Szandlerowskiego i Izydora Wysłoucha, Gdańsk 1994.
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potrafił realizować konsekwentnie, przedkładając cele artystyczne nad konwenanse
oraz wyobrażenia ludzi jemu współczesnych.

CHWALCA WASTNI KASZËBSCZEJ

Franciszek Grucza to kapłan-literat, którego wiąże się ze środowiskiem zrzeszeńców
(J. Trepczyk, A. Labuda, J. Rompski) i ich działaniami promującymi używanie języka kaszubskiego w możliwie wielu sytuacjach komunikacyjnych. Tak jak Jan Rompski wyprowadzał kaszubszczyznę na wyżyny dramaturgii, a Jan Trepczyk liryki, tak
Grucza dążył do jej obecności w życiu duchowym i kościelnym. Przez swą konsekwencję udało mu się tego dokonać, w czym rozpoznać można tak jego osobistą zasługę, jak i dojrzewanie sytuacji kulturowej na Kaszubach11. Jako autor opublikował
prozę, fragmenty dramaturgiczne i – co nas najbardziej w tym miejscu zajmuje – lirykę12. W ramach tego ostatniego rodzaju literackiego napisał jedynie pięć osobnych
utworów i to jeszcze zdecydowanie jednolitych pod względem tematycznym i stylistycznym pieśni religijnych.
Piesniô do Swiónowsczi Panienczi to dziesięciozwrotkowy utwór pochwalny, kierowany do Matki Boskiej Sianowskiej13. Co ciekawe pieśń nie jest jednak wyliczaniem przymiotów Maryi Panny, lecz enumeracją kaszubskiego krajobrazu, który zanimizowany i zantropomorfizowany uczestniczy niejako w modlitewnej chwalbie.
W utworze pojawia się zatem lud kaszubski, bory, góry, zboża, kwiaty, pory roku, słońce, księżyc i gwiazdy składające pokłon przed świętością. Wyrażona została też prośba o zachowanie w mowie i zwyczaju rodzimego języka, co można zinterpretować jako swoiste, niemal etniczne, upunktowienie prośby kierowanej do Absolutu. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w pieśni Swiónowsko Panienka, którą zbudował Grucza w przejrzystej konstrukcji formalnej z użyciem paralelizmów składniowych
i tematycznych. Ów zabieg polega tutaj na zestawianiu Matki Boskiej Sianowskiej i jej
niebiańskiego wymiaru z sanktuarium sianowskim i Kaszubami chcącymi świętość tę
przenieść do swojego codziennego życia. W specyficzny sposób sakralność Matki Boskiej oddziałuje w pieśni na uświęcenie przestrzeni geograficznej Kaszub, przynosząc
w efekcie nastrój jednoczesnego wielbienia czegoś transcendentnego poza ziemią i czegoś immamentnego w wymiarze przeżycia własnej tradycji kulturowej14.
11
Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament IV Ewanjelje, przeł. F. Grucza, Poznań 1992. Nie było to tłumaczenie przyjęte bezkrytycznie, patrz: E. Breza, Ewangelie po kaszubsku, „Pomerania” 1993, nr 2, s. 30.
Należy w tym miejscu wspomnieć także pracę innego zrzeszeńca Aleksandra Labudy i jego dużo wcześniej powstającą aniżeli wydaną drukiem Ewanielskô spiéwa, Wejherowo–Banino 2002.
12
Znajdują się one w pracy Eugeniusza Pryczkowskiego, Kaszubski Kordecki. Życie i twórczość ks.
Franciszka Gruczy, Banino 2008, s. 106–152.
13
Piszę o dziesięciu strofach, choć w nieco innej redakcji tej pieśni Do Swiónowsczi Panienczi a naj
Wastny Kaszëbsczi utwór ma osiem strof. Patrz E. Pryczkowski, Kaszubski Kordecki, s. 129–131.
14
O sakralnych przestrzeniach Kaszub pisała w osobnym rozdziale swej książki A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, Gdańsk–Słupsk 2011, s. 259–280.
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Pozostałe pieśni księdza Franciszka Gruczy związane są z kalendarzem kościelnym (adwentem oraz Bożym Narodzeniem). Adwańtny himn i Jezë Redemptor
omnium to typowe utwory dewocyjne nieodłącznie związane z teologią i liturgią katolicką. Ich podstawowym walorem jest fakt, że napisane zostały po kaszubsku, co
pozwoliło pracować kapłanowi-poecie nad bogactwem swojego języka artystycznego15. Dużo ciekawszą artystycznie jest natomiast kolęda Witôjże, Jezë, naj Panie,
w której zawarła się zarówno nauka Kościoła jak i uczuciowość poetycka. Co do tej
drugiej cechy prostota wyrazu, „śpiewność” i dokładność rymów, wreszcie emocjonalna barwa kaszubskich fraz typu „w kùmkù ùbòdżim leżący” czy „w pielëchach
pôrcanëch zzëbłi” nadają utworowi lirycznego blasku. Dostojność tematu spotkała
się tutaj z umiejętnym „zaaranżowaniem” literackim.

WOŁAJĄCA PIOSENKA – ANTONI PEPLIŃSKI

Antoni Pepliński jako poeta-kapłan znany jest nade wszystko ze swoich piosenek,
które dzięki prostym melodiom i przejrzystemu tekstowi szczególnie łatwo pozostają w pamięci słuchaczy. Jego działalność animatorsko-artystyczna w zakresie kaszubszczyzny rozwijała się w sensie zapisanych tekstów od połowy lat sześćdziesiątych16. Choć przez część konserwatywnie nastawionych hierarchów kościelnych
czy nawet parafian była ona traktowana podejrzliwie, bardzo szybko okazało się, że
są też ludzie spragnieni tego typu sprawowania opieki duszpasterskiej. Sam Antoni
Pepliński traktował swoją pracę ze swoistym żartobliwym dystansem, ale jednocześnie myślał o niej serio, jako możliwości wyrażania autentycznych przemyśleń o rzeczywistości i uczuć wobec bliskich mu spraw. Gdyby analizować jego lirykę wyłącznie w aspekcie literacko-tematycznym, należałoby wyznaczyć w niej trzy sfery: ludowo-obyczajową, sentymentalno-wspomnieniową i najskromniej reprezentowaną
heroiczno-patriotyczną. W pierwszym nurcie dochodzi do głosu ludowe źródło tej
twórczości, rozliczne formy przyśpiewek, facecji, żartów i dowcipów. Stąd właśnie
wywodzą się proste historie miłosne czy anegdoty z obyczajowym tłem, których
głównym zadaniem jest wywołać ludyczną atmosferę przeżycia17. Wymienić tutaj
trzeba utwory: Agatka, Bëła sobie piãknô Zoszka, Deszcz jesénny. W drugiej sferze
poezji Peplińskiego prym wiedzie zderzenie przeszłości z teraźniejszością, przy czym
15
To, że uczucia religijne znajdują różne ujęcia stylistyczne mógł się przekonać Grucza (były tam
opublikowane dwa z jego utworów) na podstawie antologii: Swięti dzél dësze. Antologia kaszubskiej poezji religijnej, oprac. J. Walkusz, Pelplin 1981.
16
A. Pepliński, Niech szëmi las, Gdańsk 1973; tegoż, Kaszëbë wołają nas. Kaszébsczié piesniczczi
[na głos z tekstem oraz funkcjami harmonicznymi], Gdańsk 1988; Antologia lëteracczich dokôzów. Antón i Aleks Peplińsce, red. J. Tréder, Sierakowice 2009.
17
O kaszubskiej pieśni ludowej pisali od strony tematyki i stylistyki: L. Bielawski, A. Mioduchowska,
Kaszuby, Cz. 1: Pieśni obrzędowe = Cassubia region, P. 1: Ritual songs, Warszawa 1999; J. Szymańska,
Słowo śpiewane. Iinterpretacja tekstów folklorystycznych, Warszawa 2001; A. Bracki, Językowy obraz świata w tekstach słowiańskich pieśni ludowych na materiale kaszubskim i ukraińskim, Gdańsk 2009.
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ta pierwsza zawsze pojawia się w aurze emocjonalnego ciepła, zaś ta druga w tonacji niespełnienia oraz poczucia braku. Z utworów sentymentalno-wspomnieniowych
wyziera nostalgia za utraconą młodością, szczęśliwymi doświadczeniami dzieciństwa oraz poczuciem sensu w tradycyjnych wartościach poznanych od rodziców i najbliższego otoczenia. W tej grupie reprezentatywne są: Nie je cë żôl?, Pòżegnanié,
Żebë wrócył ten czas. Ostatnia z grup poezji Peplińskiego to literatura szczególnie
silnie działająca na stronę formacyjną i tożsamościową. Jeśli można wyznaczyć jakiś program ideowy z kilku zaledwie utworów-piosenek wyłania się z nich umiłowanie ziemi ojczystej, dostrzeżenie piękna w wydawałoby się najprostszych i najbardziej typowych elementach przyrody (Gdze mòja wies? Rëbôcë). Czasami pojawia się również motyw heroiczny w opiewaniu chwalebnej przeszłości, w której
przyszło bronić ojczyzny domowej – Kaszub i ojczyzny wspólnej – Polski (Bëtowskô
zemio, Kòchónô zemia).
Liryka Antoniego Peplińskiego nie może być jednak omawiana jedynie w swej
warstwie literackiej. Byłoby to dla niej krzywdzące i sprzeczne z gatunkiem, do jakiego sięgnął twórca18. Piosenka ze swej definicji musi wszak być utworem krótkim, o czytelnym przekazie emocjonalnym, specyficznie skomponowana, naznaczona melicznością lub wręcz obdarzona zewnętrznie stworzoną muzyką19. Pepliński
wybrał tę drugą możliwość i stąd możemy dziś dzięki zapisowi literackiemu i nutowemu słuchać oraz śpiewać czasami frywolnych, czasami zabawnych, a w jeszcze
innych sytuacjach dumnie brzmiących utworów stworzonych przez poetę, muzyka
i kapłana, który postanowił być wraz ze swoimi odbiorcami w swoistej łączności komunikacyjnej, w swojej domowej i nieskomplikowanej kaszubszczyźnie. Z kapłańskiej posługi można wywodzić w piosenkach Peplińskiego chęć zbudowania wspólnoty, szerszego środowiska, które rozpoznaje się w swej odmienności, wyróżnikach
kulturowych i dba o swoją samoświadomość.

W NADZIEI NA... POEZJA JANA WALKUSZA

Przywołując lirykę Jana Walkusza, warto mieć świadomość, że w sensie pokoleniowym jest to autor, którego można umieścić wśród przedstawicieli poetów Nowej
Prywatności, a więc utworów Bronisława Maja, Krzysztofa Kuczkowskiego czy Dariusza Tomasza Lebiody20. W największym skrócie ujmując tego typu konteksty,
18
Piszą o tej jedności: J. Borzyszkowski, Ò familëji i kaszësczi stegnie ksãdza Antóna i szkólnégo
Alekségò – bracynów Peplińsczich, „Acta Cassubiana” 2005, t. VII, s. 52 i nast.; J. Szroéder, Żëcé piesnią pisóné. Spiéwôrz biograficzny ksãdza Antoniégò Peplińsczégò, przeł. B. Szymańska-Ugowska, Bytów 2010.
19
Patrz: T. Kostkiewiczowa, Piosenka. W: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1988, s. 357.
20
O poetyce utworów Nowej Prywatności pisali: P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999; A. Zawada, Literackie półwiecze 1939–1989,
Wrocław 2001; P. Czapliński, Ślady przełomu: o prozie polskiej 1976–1996, Kraków 1997.
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w poezji Walkusza zauważyć można zbliżone jak u wymienionych wyżej autorów
podejście do sposobów opisywania świata. Odbywa się to nie tyle przez społeczne
zaangażowanie literatury, przez jakiś kulturowy interwencjonizm, ideową ocenę lub
moralnościowe sądy, a przez wypowiedź osobistą, indywidualną, ogłaszaną niejako
na własną odpowiedzialność. Poezja unika zatem pouczania czy stawiania celów do
realizacji, a raczej pokazuje prywatny ogląd rzeczywistości dostępnej podmiotowi,
który nie zamierza zbytnio nikogo przekonywać do swoich racji.
Jan Walkusz jako ksiądz-poeta staje przed wyborem zaangażowania się lub zdystansowania wobec czytelnika. Wybiera tę drugą możliwość i nie dążąc zbytnio do
realizacji celów religijnych lub społecznych, wyraża swoją niepowtarzalną w istocie wrażliwość, styl myślenia i postawy wobec ludzi. Na szczególną uwagę zasługują w tomikach poetyckich Walkusza motywy ciszy oraz swoistej delikatności przemilczenia. Z jednej strony liryczne wypowiedzi są kierowane do jakiegoś lirycznego
„Ty”, lecz z drugiej strony nie oczekuje się w nich od adresata jakiejś szczególnie intensywnej reakcji. Nie jest to zatem ani typowa sytuacja dialogu, ani też monologu.
To raczej wyznania ku..., westchnienia do..., nadzieja w... odmiennej Rzeczywistości, Nadświecie oraz Transcendencji. Walkusz w swoim pierwszym tomiku nie określa się jako poeta mistycyzujący, znać tutaj takie zorganizowanie wypowiedzi, w której dopuszczalne jest myślenie o niezrealizowanej rozmowie zwykłych ludzi (zakochanych) lub człowieka z Absolutem (z Matką Boską czy Bogiem)21. Występują tutaj jednak wątki panteistycznego opisu natury, która prześwietlając i harmonizując
świat podmiotu, wprowadza duchowy ład. Kolejny tomik poetycki poety zmienia taki stan rzeczy i Walkusz staje się bardziej autorem religijnym czy niemal dewocyjnym, co usztywnia i blokuje artyzm jego utworów. Jest to co prawda żarliwa modlitwa (tytułowy dla tomiku pacierz) do Nieba, lecz nieco zawłaszczonymi przez liturgię katolicką słowami22.
Najciekawszy artystycznie wydaje się Walkusz wówczas, kiedy jako ksiądz-poeta nie tyle uczy jak się modlić i jak przeżywać prawdy wiary, lecz wskazuje na ulotność ludzkiej egzystencji, na chwilowość spotkań, rozmów, nawet uczuć. W swoim
prywatnym wejrzeniu w głębszy wymiar życia Walkusz potrafi przemówić poprzez
misterium codzienności, piękno rzeczy małych, które nie są podawane w szczególnym nasyceniu figur literackich, co raczej w symbolicznych i archetypicznych obrazach. Przywołując utwory poety z pierwszego tomiku, patronką rybaków jest nie tylko Matka Boska ale i zwykła kobieta, matka i dziewczyna (Patrónka rëbôków), znakiem upływającego czasu jest zepsuty zegar (Mój stari zégar), znakiem życia nigdy
nie spoczywająca w bezruchu morska fala (Dënëga). Choć jest poetą prywatności,
Odwołuję się tutaj do pierwszego tomiku poetyckiego: J. Walkusz, Kańta nôdzejë, Gdańsk 1981.
Nawiązuję do: J. Walkusz, Jantarowy pacierz/Jantarowi pôcerz, Gdynia 1991. Z innych prac o artystycznym profilu warto wspomnieć o: tenże, Sztrąda słowa, 1996. Walkusz jest także kompilatorem
wspomniane powyżej antologii: Swięti dzél dësze.
21
22
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nie ogłasza jej z poczuciem rewelatorstwa i tym bardziej nie pragnie być przywódcą. W przedstawianiu swego własnego świata jest Walkusz nienachalny, mówiący
półgłosem, może nawet specyficznie wycofany w uzewnętrznianiu uczuć. Wobec
medium słowa jest pokorny, dostrzegający własne ograniczenia, nazywający elementy bytu w wahaniu i poczuciu niezupełności.

W RAMIONACH MORALISTYKI.
TWÓRCZOŚĆ ZBIGNIEWA MARII JOSKOWSKIEGO

Poezja Zbigniewa M. Joskowskiego to jeden z głosów młodego pokolenia autorów
piszących po kaszubsku23. Od razu należy zaznaczyć, że to ściśle wyspecjalizowany ton twórczości naznaczonej tradycją chrześcijańską. Joskowski jako duchowny-autor nie oddziela swej literatury od kontekstu religijnego i powołania franciszkańskiego, co wywołuje jednak określone konsekwencje w podejmowanej tematyce
utworów, w przywoływanych formach wyrazu i całościowej atmosferze utworów. Można w tym miejscu przekornie zapytać czy to dobrze, że istnieje w tej poezji taka bliskość duchownego stanu z treściami wypowiadanymi w literaturze? Z jednej strony
można podziwiać konsekwencję autora, formułującego litanie, suplikacje i konfesje
kierowane do Matki Boskiej lub Chrystusa, z drugiej jednak można być zaniepokojonym ich ilością i pewnego typu stylistyczną powtarzalnością. Joskowski dążąc do objawienia znamion estetycznie pojmowanej piękności, wiąże ją z kanonami sztuki chrześcijańskiej, co oczywiście nie jest niczym zdrożnym, lecz naturalnym i uzasadnionym
w świetle jego duchowej posługi. Można jednak mieć wątpliwości co do jakości używanego zasobu metafor i środków poetyckich a zwłaszcza co do ich nośności w zakresie emocji i idei. Widać bowiem tutaj nie tyle oryginalność, co powtarzalność sformułowań języka religijnego, który przestaje mieć znamiona wyrazu artystycznego,
a staje się jedynie umiejętnością stwarzania patetycznego nastroju literackiego24.
Ogniskując tę uwagę na wybranym przykładzie poetyki wierszy Joskowskiego
trzeba zareagować na jego manierę pisania przez liryczne „my” albo skomentować stale stosowaną przez niego figurę ogłaszania sentencjonalnych przesłań. Poeta zdaje się
nie odczuwać faktu, że tego typu formy są dla poezji szczególnie niebezpieczne, ponieważ wcale nie ma pewności czy czytelnik chce stworzyć z podmiotem rodzaj porozumienia, czy rzeczywiście podziela ten sam świat wartości. Piszący zakłada, że taka jedność wyznawanych wartości rzeczywiście istnieje, co więcej przyjmuje, iż występują niepodważalne uniwersalia uzasadniające wygłaszanie w poezji dydaktycznych
23
Z. Joskòwsczi, W remionach Piãknoscë, 2007. Jest również autorem kaszubskojęzycznych prozatorskich rozważań Przez Krziż do Bòga. Kaszëbskô Droga Krziżewô. Historia nôbòżéństwa i zbiérnik
rozwôżaniów, Banino 2004.
24
Jest to szersze zjawisko dotyczące nie tylko poetów-duchownych. Patrz: D. Kalinowski, Zymk
wcyg òdnôwióny – kaszëbsczé lëteracczé òkrãżé „Zymk”, przeł. D. Majkowski, „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.
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lub moralnych wskazówek. Tymczasem w świetle współczesnego świata sztuki
i świata kultury bynajmniej tak się nie odczuwa. Można oczywiście uzasadniać stałość istniejących systemów światopoglądowych, lecz taka postawa ma postać myślenia życzeniowego, które odseparowuje literaturę od współczesnej kondycji człowieka. Pozostaje jeszcze inna kwestia – nazwijmy ją czynnikiem pokoleniowo-biologicznym – która każe czytelnikowi z ostrożnością, a może nawet z niechęcią reagować na głos trzydziestolatka (Joskowski to rocznik 1979) bez zająknięcia pouczającego o najgłębszych wartościach, najlepszych sposobach życia i najważniejszych
celach człowieczeństwa. Oczywiście wiek nie może być czynnikiem przesądzającym
o tym czy ktoś ma coś wartościowego do przekazania, młody człowiek także może
czegoś nauczyć starszych. Rzecz w tym, ze wypowiedzi literackie Joskowskiego nie
świadczą o tym, aby miał ważne odkrycia do przekazania innym. Powracamy zatem
do pytania czy wyznawany światopogląd rzeczywiście uprawnia poetę do snucia tak
apodyktycznie brzmiących jak na poezję treści?25
Inna z zastanawiających cech komunikacyjnych utworów Joskowskiego polega
na tworzeniu specyficznego kręgu czytelników-przyjaciół. Samo w sobie budowanie
takich związków jest typowe dla każdego tekstu literackiego, który chce zdobyć swego czytelnika czy towarzysza do wysłuchania emocjonalnego przekazu. Lecz z innej
perspektywy patrząc, warto widzieć w tym zabieg nadawczo-odbiorczo instrumentalizacji, swoistego teatralizowania lub reżyserowania sytuacji tworzenia poezji. Oto
Joskowski w swym pierwszym tomiku poetyckim buduje szerokie gremium osób obdarzonych dedykacją poetycką, którzy mogą być uznani za społeczne autorytety lub
mają bliskie emocjonalne związki z autorem. Można w tym widzieć tyleż zabieg estetycznie zasadny, wykorzystujący razem przeżyte doświadczenia czy bazujący na
zbliżonym oglądzie świata. Można jednak traktować zabiegi dedykacyjne Joskowskiego za całkowicie chybione, jako tworzące tylko pozorne związki przyjacielskie lub
ideowe. Czy rzeczywiście dzięki poetyckim dedykacjom tworzona jest grupa ludzi
podobnie myślących i odczuwających? Czy to raczej zestaw mniej lub bardziej przypadkowych osób, których pojawienie się w dedykacji ma imitować jakąś wspólnotę
(Dorota Stenka i bracia Golcowie, ksiądz Jan Perszon i papież Benedykt XVI)?

REGRES POEZJI RELIGIJNEJ?

Z dokonanego przeglądu twórczości kaszubskich poetów-księży wynika nieco pesymistyczna konstatacja. Otóż o ile liryka Heykego wytrzymuje próbę czasu, piosenki
Peplińskiego wytrzymują porównanie z tekstami popularnej kultury muzycznej, o tyle od tomików Jana Walkusza pojawia się problem petryfikacji kaszubskiej literatury
25
Negatywne zjawiska omawianego tutaj tomiku W remionach Piãknoscë, znajdują swą kontynuację w najnowszym zbiorze polskich i kaszubskich liryków poety-duchownego z tomiku Który odziewasz kwiaty / Chtëren òblôkôsz kwiatë, Banino 2012, o czym w recenzji: D. Kalinowski, Kto wierzy, też
błądzi? „Pomerania” 2012, nr 9.
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religijnej. Nie można się dziwić zainteresowaniu tematyką religijną u kapłanów, lecz
czy rzeczywiście nie widzą oni konkurencyjnych systemów duchowości? Czy nie
zauważają wahań światopoglądowych młodego pokolenia Kaszubów? Najprościej
byłoby stwierdzić, iż Kaszubi bezapelacyjnie utrzymują swój pozytywny stosunek do tradycji chrześcijańskiej, w myśl stereotypu kulturowego Kaszuba-katolik,
w związku z czym nie ma potrzeby reagować na religijną odmienność lub ideowy
liberalizm. Można spocząć na samozadowoleniu i upewniać się w poczuciu trwałości osiągnięć języka kaszubskiego w liturgii Kościoła, co rzeczywiście było procesem trwającym od wielu lat i mającym swe publikacyjne osiągnięcia26. Jednakże deklaratywność wyznaniowa i postulatywność światopoglądowa nie jest w stanie ukryć
faktu, iż kryzys języka religijnego kaszubskich poetów-kapłanów jest dostrzegalny
w braku dialogu ze współczesnością.
Nie mamy więc ambitnych propozycji kaszubskojęzycznych w zakresie dyskusji nad współczesnym tradycjonalizmem (konserwatyzmem) – tak wydawałoby się
ważnym dla poetów kaszubskich – zbliżonych do otoczenia ideologicznego poezji
Wojciecha Wencla i kręgu „Frondy”27. Nie widać ani chęci dyskusji nad językiem
poetyckim doświadczenia religijnego, które wyrażali inni niedawno jeszcze działający poeci-duchowni jak Jan Twardowski czy Janusz Pasierb28. Brak nawet reakcji
poetyckiej, a przecież literatura spełnia w tym zakresie funkcje prekursorskie, na sacrum nowoczesności, które obejmuje rozległe przestrzenie życia duchowego29. Pozostaje więc pozycja specyficznej „osobności”, „samowystarczalności” kaszubskiej
liryki religijnej, co jednak nie powoduje, aby była ona żywotna i atrakcyjna dla dzisiejszego czytelnika.
26
Kaszëbsczié kolędë ë godowé spiéwë, zebrał i wstępnie oprac. W. Kirstein, Gdańsk 1982; Swiętim
turę starków. Zbiérk leżnoscowech kôzaniów, Gdańsk 1991; Më trzimómë z Bogã. Kòscelné mòdlëtwë
i spiéwë, przeł. E. Pryczkowski, oprac. E. Gołąbk, E. Pryczkowski, Gduńsk 1998; Òjcze nasz. Kaszëbsczé
spiéwë a mòdlëtwë, oprac. E. Pryczkowski, Banino–Gduńsk–Pelplin 2004; Ksążeczka do nôbòżéństwa,
oprac. E. Pryczkowski, Pelplin 2005; To je słowò Bòże, przeł. E. Gołąbek, Gdańsk 2007; Ewangelie na
kaszëbsczi tłomaczoné, przeł. o. Adam Ryszard Sikora OFM, Gdańsk 2010.
27
K. Świrska, Pęknięcie w kulturze, czyli o „Frondzie” bez afrontu, Warszawa 2003; Patrz także estetyczno-światopoglądowe wypowiedzi Wojciecha 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
Oto kilka opracowań o pierwszym z twórców: Jan Twardowski. Mistrz poezji religijnej, red. K.
Beliniak, Warszawa 2007; A to co na krótko może być na zawsze... Pokłosie spotkania poświęconego pamięci księdza Jana Twardowskiego, red. E. Hoffmann-Piotrowska i J. Puzynina, Warszawa 2007; Jan
Twardowski. Kapłan-poeta, oprac. W. Smaszcz, Białystok 2001; A. Sulikowski, Na początku był wiersz
czyli 13 nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego, Kraków 1998. I kilka o drugim: A. Pethe, Poeta czasu otwartego. O wierszach ks. Janusza Stanisława Pasierba, Katowice 2000; Janusz St. Pasierb
– poeta, red. B. Kuczera-Chachulska, 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, Pelplin 2004.
29
Weźmy choćby klasyczne dziś opracowania: A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania
o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000; R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.

RELACJE MIĘDZYRELIGIJNE
W PROZIE WSPOMNIENIOWEJ
ANNY ŁAJMING1
Adela Kuik-Kalinowska

WSPÓLNOTA... REALNA CZY POSTULOWANA?

wórczość współczesnej pisarki Anny Łajming wyróżnia się tematyką pograniT
cza, dodajmy pogranicza kaszubsko-niemieckiego północnej Polski pierwszej
połowy XX wieku. Szczególnie w pierwszej części autobiograficznej trylogii, to jest
w Dzieciństwie, ukazany został w panoramicznej perspektywie obraz życia codziennego Kaszubów i innych mieszkańców tego pogranicza. Pomorze w ujęciu Anny
Łajming jakże inne jest od stereotypowych wyobrażeń, jakie można wynieść po pobieżnym zapoznaniu się z materiałami dziewiętnastowieczno i dwudziestowiecznego kulturkampfu. Wspominając ten konflikt i przytaczając pisma np. Ernsta Tollera
(po niemieckiej stronie) i Antoniego Bederskiego (po polskiej stronie) można by odnieść wrażenie, że Niemcy i Polacy zaciekle walczyli ze sobą w każdym niemal
przejawie życia. O konflikcie tym czytamy:
Niemcy uważali się za pramieszkańców i prawych panów tej ziemi (północnych
granic wielkopolski – przyp. A. K-K). Polaków natomiast zaledwie tolerowali
[...]. Niemcy i Polacy walczyli zaciekle o każdą piędź ziemi. Niemiec, który sprzedałby Polakowi grunt, uchodził za zdrajcę. My, dzieci, mówiliśmy o Polakach
jako o „Polacken” i sądziliśmy, że są potomkami Kaina, który zabił Abla, za co
został napiętnowany przez Boga2.

Antoni Bederski, opisując konflikt na innym nieco podłożu, wspominał:

1
Szkic jest fragmentem mojego artykułu: 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
O realiach konfliktu przeczytamy w książce 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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Schodziliśmy się zwykle w niedzielę po nabożeństwie na stancji jednego z kolegów i uczyliśmy się literatury i historii polskiej, pisaliśmy wypracowania [...];
przyciągaliśmy mało narodowo uświadomionych kolegów do siebie, przestrzegając ich, by nie wstępowali do pijackich niemieckich związków, gdzie się niemczyli, a po części i marnieli3.

Pogranicze na Pomorzu w Dzieciństwie Łajming istniało w innym wymiarze. Tutejsi ludzie pogranicza wyróżniają się otwartością, tolerancją i szacunkiem dla inności. Oto bowiem w głównym miejscu wydarzeń książki, w Przymuszewie4, między
innymi w domu Autorki, zgodnie obok siebie, a właściwie razem w tym samym domu, mieszkały kaszubska rodzina katolików – Polaków Trzebiatowskich i ewangelików – Niemców Heringów:
Przed domem wiecznie krzątali się nasi sąsiedzi, Heringowie, Niemcy, z którymi
mieszkaliśmy w jednym domu. Między sobą mówili gwarą niemiecką, a z nami
po kaszubsku. Bardzo dobrze po kaszubsku mówił Hering; który pochodził z Gochów. Byli to ludzie już starsi. Z szesnaściorga ich dzieci żyło tylko osiem, w tym
pięcioro dorosłych było jeszcze w domu. [...]
W domu u sąsiadów Heringów były trzy dorosłe córki: Hulda, Ida i Marta
oraz dwóch chłopców. Najstarszy Herman był niemową, najmłodszy Bernard pracował u barona jako drugi lokaj. Zajmowali północne skrzydło domu, my południowe. Po dziecięcemu skojarzyłam to sobie, że oni, jako ewangelicy, do kościoła wyjeżdżali na północ, do Somin, my zaś w stronę południa, do Leśna5.

Na przykładzie dwu rodzin, kaszubskiej i niemieckiej, dokonuje Łajming prezentacji życia codziennego, podkreślając zwłaszcza stronę codzienną tej egzystencji,
wypełnioną zwykłymi obowiązkami, mozolną pracą czy świętowaniem. Narratorka
tych opowieści, a jest nią paroletnia dziewczynka z dużą wrażliwością obserwuje
świat, w którym przyszło jej uczestniczyć. Narratorskie obserwacje powieści tworzą
fabułę, składającą się niejako z fotograficznych sekwencji obrazów ułożonych w przejrzystą kompozycyjną całość. Bohaterowie opowieści Łajming, zachowując swą indywidualność, jednocześnie wpisywani są w sytuację modelową. Autorka tworzy
egzystencjalny i mityczny niemal obraz dawnego Pomorza. Model jaki zarysowuje
się z „tryptyku autobiograficznego” Łajming (Dzieciństwo, Młodość, Mój dom) przedstawia szczególną egzystencję kaszubsko-niemiecką w geograficzno-społecznej
rzeczywistości południowego Pomorza początku XX wieku. Nie do końca jest ona
Cytat za: A. Bukowski, Pamiętnikarze pomorscy o epoce zaboru pruskiego. Gdańsk 1980, s. 29.
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. Wszystkie cytaty z tego utworu zapisuję skrótem tytułu dzieła i numerem strony.
3
4
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zgodna z realiami tamtych czasów, gdyż te były jednak odmienne. Można natomiast,
a może nawet trzeba traktować opowiadania Łajming jako rzeczywistość literacką,
wówczas stosunki pogranicza polsko-niemieckiego skupiają się w losach konkretnych dwu tylko rodzin, opowiadane są zaś przez dziecięcego narratora, co w nieunikniony sposób prowadzi w świat mitu i przestrzeń świętą.

KATOLICY I PROTESTANCI

Pierwsza część tryptyku autobiograficznego Łajming w najpełniejszy sposób przedstawia sytuację wzajemnych interakcji dwóch grup etnicznych i wyznaniowych. Nie
są to jednak konflikty, a raczej wzajemne okazywanie szacunku i tolerancji. Jest to
proces tak daleko posunięty, że prowadzi do częściowego przejęcia modelu życia
i wartości od sąsiadujących ze sobą mieszkańców. Nigdy jednak nie będzie to unifikacja lub roztopienie się w odmiennym żywiole narodowym czy kulturowym. Nietkniętą pozostaje odmienność obyczajowa, o której Edmund Puzdrowski pisze:
obyczaj, doroczny i archaiczny; obyczaj podnoszący wartość wspólnoty i wykluczający z niej odstępców. Ten obyczaj archaiczny nazwać można także obyczajem samoswoim, nieskażonym. Istniały dziedziny życia, te najbardziej święte
i skrycie rodzinne, gdzie obyczaje obce – pruski i luterski – nie miały dostępu6.

Anna Łajming podkreśla szczególnie odrębność religijną obu rodzin, której nie
narusza żadna z nacji. Co więcej każda z nich odczuwa estymę w stosunku do odrębności wyznaniowej. Jest to sprawa w losach Pomorza bardzo ważna, często drażliwa, gdyż od czasów reformacji, a zwłaszcza od dziewiętnastowiecznego kulturkampfu mieszkańcy pogranicza musieli się określić wobec hasła: „Polak-katolik,
Niemiec-protestant”. Jak wielkie wywoływało to hasło emocje niech wystarczy wspomnieć fragment artykułu Jana Karnowskiego pod znaczącym tytułem Wpływ polityki antypolskiej na psychikę ludności kaszubskiej:
Dwa przymioty cechują przeważnie ludność kaszubską: religijność i sprawiedliwość. (...) O te dwie strony duszy kaszubskiej tylko zadrasnąć, a nieprzyjaźń będzie wieczna! Ten efekt właśnie miała polityka antypolska rządu pruskiego. Aż
do Kulturkampfu mniej więcej rząd pruski cieszył się wielkim zaufaniem u ludności kaszubskiej (...). Walka kulturna natomiast otworzyła jej oczy. „Kiedy żandarm się zjawił przed plebanią, lud już ujrzał zagrożone swe najświętsze dobra
i od razu zajął krytyczne stanowisko wobec rządu”7.

E. Puzdrowski, Anna Łajming i Jej ojczyzna. W: Dom słowa Anny Łajming, s. 33.
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.
6
7
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Nie zawsze szukano dróg porozumienia w tej kwestii. Z jednej strony administracja pruska, wprowadzając polecenia Bismarcka, tendencyjnie prowadziła rejestry
ludności i restrykcyjnie reagowała na wszelkie przejawy pozaniemieckich inicjatyw
kulturowych. Z drugiej natomiast strony co bardziej krewcy kapłani katoliccy, dbający o interesy polskie i rzymskokatolickie na Pomorzu, podtrzymywali w wiernych
poczucie odrębności wobec Niemców i sprzeciw wobec państwa pruskiego. Obydwie strony częściej stwarzały atmosferę konfliktu, aniżeli ją hamowały; takie osoby jak np. ks. Augustyn Hildebrand. Inaczej jest jednak w Dzieciństwie Łajming,
w którym przeczytamy:
Potem nadszedł adwent i w długie wieczory śpiewaliśmy pieśni nabożne. Ojciec
z mamą śpiewali na dwa głosy, a my, dzieci, wtórowaliśmy im. Pamiętam, że ojciec śpiewając, przymykał oczy jak słowik. [...] Heringowie, protestanci, również
śpiewali wieczorami, a w niedziele, kiedy cały dom nie wyjeżdżał do kościoła,
ojciec sięgał po swoją dużą, ilustrowaną księgę do nabożeństwa i głośno się modlił. [...]
U Heringów modlono się także, z Biblii na głos. Gdy byłam u nich, Heringowa posadziła mnie sobie na kolanach i razem z nimi powtarzałam niemieckie słowa modlitwy. Dziwiłam się tylko, że wymawiając słowo „amen” nie żegnali się.
Przeżegnałam się więc sama, ale na to oni nie zwrócili uwagi. (Dz., 9)

Sporo miejsca poświęca narratorka opisowi przeżywania przez bohaterów świąt
religijnych. Ich uczestnictwo w rytualnym, wyjątkowym czasie świątecznym przydaje blasku codziennej egzystncji, wypełnionej żmudną pracą, cyklicznie powtarzanymi czynnościami. W kalendarzu sakralnym opowieści Łajming mówi się o Bożym Narodzeniu, dniu Wszystkich Świętych, Zapustach, Świętach Wielkiej Nocy
i Bożym Ciele. W partiach utworu dotyczących obrzędowości narracja Dzieciństwa
prowadzona jest dwutorowo. Narratorka poprzez paralelne zestawienie przywołuje
dwie tradycje religijne: katolicką i protestancką:
Nadszedł dzień Wszystkich Świętych. Rodzice pojechali na groby dziadków; mama do Lipusza, ojciec do Leśna i Brus. Wkrótce potem było ewangelickie święto zmarłych, tak zwany Busstag. Tak jak Heringowie czcili nasze katolickie święta, jak Boże Ciało i inne, tak my świętowaliśmy ich protestanckie i nie wolno było nam, dzieciom, choćby stuknąć młotkiem. Mama nie wzięła nawet drutów do
ręki. W tym dniu Heringowie modlili się głośno. Słysząc ich, cicho weszłam do
nich i oparłam się o Heringową, która siedziała na krześle i z okularami na nosie
głośno czytała modlitwy z Biblii. Reszta domowników, ubrana po świątecznemu,
słuchała z założonymi rękoma i rozważała słowa modlitwy. Niektóre wiersze już
znałam i zdawało mi się, że przy niektórych zwrotach Heringowa dodawała swoje własne słowa. (Dz., 56)
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Opis Łajmingowej jest tutaj bardzo stonowany, brak języka wartościującego i komentującego. Każda z rodzin zachowuje swoją własną odrębność wyznaniową, przy
czym nie ustosunkowuje się agresywnie do religii „nieswojej”, nie dokonuje krytyki czy reaguje wrogo. Wyznawcy jednej tradycji dbają o doskonalenie własnej, lecz
jednocześnie z szacunkiem poznają również obcą. Scena poświęcona Świętom Bożego Narodzenia wymownie obrazuje ten przyjazny dialog pomiędzy rodzinami różnowyznaniowymi:
W pierwsze święto o zmroku przyszli do nas na kawę sąsiedzi Heringowie. Rodzice zapalili choinkę i wszyscy razem odśpiewaliśmy kolędy: „Gdy się Chrystus rodzi”, „W żłobie leży” i inne. Hulda, Ida i Marta mocno kaleczyły polskie
słowa pieśni, których nauczyły się od nas ze słyszenia. (Dz., 21)

Jeśli pojawiają się na tle wyznaniowym jakieś rozdźwięki, biorą się one nie tyle z winy Trzebiatowskich czy Heringów, co raczej z zestawienia zwyczajów katolickiego lub protestanckiego duchownego:
Jednego dnia do Heringów zajrzał ich ksiądz protestancki. Pastor wszedł także
do nas i wszystkim nam podał rękę. Pomodlił się, życząc temu domowi pokoju
i zgody, pogadał z mamą i na pożegnanie znowu nam podał rękę, aż do małego
w kołysce. Nasz ksiądz Kitzermann z Leśna był z kolędą raz tylko. Zbyt wielka
to była parafia, aby wszystkich parafian objechać. A kiedy był, zajrzał także do
Heringów. Po jego wizycie Heringowie weszli do nas jakby wystraszeni i nieprzyjemnie zdziwieni tym, że nasz ksiądz nikomu z nich nie podał ręki. Mama wyjaśniła, że on nie ma tego zwyczaju i sąsiedzi uspokojeni wyszli. (Dz., 29)

Można w tym miejscu zapytać o historyczny aspekt opowiadań Łajming. Nawet
jeśli autobiografia jest tu rzeczywistym przedstawieniem stosunków panujących
w Przymuszewie, to czy takie sytuacje religijnej tolerancji były powszechne? Wydaje się, że jednak nie. I tym razem ponownie wracamy do literackiej sytuacji mitu
i wizji przestrzeni ponadnaturalnej.
Obserwując wspólną egzystencję dwu różnoetnicznych rodzin kreowanych przez
Łajming, widać jak mocno żyją one w szczególnego typu symbiozie. Pisarka sugeruje delikatnie, iż owa zgodność może być wynikiem posiadania małych majątków
tych rodzin, skromności materialnej, a nawet biedy, surowego stylu bycia, wreszcie
wielodzietniości. To właśnie surowość życia i twarda natura kształtuje jakość ich
bytowania i inspiruje takie zachowania, które pozwolą na przetrwanie. To wzajemne wspieranie się wzmacnia w obu grupach wolę życia.
Obie rodziny, kaszubska i niemiecka, zamieszkując wspólnie jeden dom, nie wywyższając własnej narodowo-kulturowej odrębności, respektują swą odmienność
kulturowa i religijną. Wzajemna tolerancja, gruntowana wspólnymi przeżyciami
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i zbliżonym podejściem do świata przemienia się w rodzaj przyjaźni i współodczuwania. Wymowna jest końcowa scena Dzieciństwa, kiedy Heringowie otrzymują nakaz opuszczenia Przymuszewa. Zdarzenie to przeradza się w dramatyczną, pełną
emocjonalnych rozdarć dla obu rodzin sytuację:
W jeden wietrzysty dzień Heringowie załadowali ostatni wóz. Resztę gratów: łóżka, stoły, szafę i inne. […] Ponieważ było nas jedenaście osób, a ich sześć, mama podzieliła kurę na siedemnaście kawałków. Rosół z sześcioma kawałkami mięsa zaniosła im i postawiła na ich pustej płycie kuchennej. Ja zaniosłam talerze
z łyżkami i chleb. Posilali się, stojąc, jak kiedyś, jeszcze w Starym Testamencie,
Izraelici przed ucieczką do Egiptu. (Dz., 243–244)

Podobnych obrazów, co zacytowany powyżej, znajdziemy w pisarstwie Anny Łajming wiele. Wzajemna tolerancja jest niemal zdumiewająca, wolna od jakiejkolwiek
niechęci czy krytyki. Oparta jest na szacunku i wzajemnej aprobacie, o sile, która może nawet dziwić i spotykać się z niedowierzaniem. Kiedy Trzebiatowskich odwiedza
żona nowego nadleśniczego, pani Anderschowa, Niemka niezbyt ufnie nastawiona do
Polaków, ze zdumieniem pyta o sposób życia obu rodzin. Jest zdumiona zgodnymi obyczajami panującymi pomiędzy nimi i nie stara się nawet tego ukrywać:
Jesteście Niemcami, a nie widzę na ścianie obrazu naszej pary cesarskiej? […]
– A jak długo mieszkacie z tymi Polakami razem?
– Ju blisko dwadzesca lôt.
– I nigdy nie było nieporozumień?
– Nigdë! – odrzekł Hering. – Le rôz... A boło to w ten dzéń, jak ta kométa sę
pokôzała...
– Kometa? – Anderschowa zmarszczyła brwi. – Pytam dlatego, bo przeważnie
rodziny mieszkające przez sień żyją w nieprzyjaźni, a tym bardziej że was dzielą różnice polityczne i wyznaniowe.
Hering się wyprostował i odrzekł poważnie:
– Człowiek człowiekowi muszi bëc bratém i zëc z nim po dobrocë, jeżlë
pani dobrze słuchô, co mówi pastor. Môsz dobrégo sąsada, dubeltowo żëjesz!
(Dz., 118–119)

Prawda poczciwego Heringa, pojęta i wyrażona w tak jednoznaczny sposób, odzwierciedla zasady życia w prostych, wiejskich zbiorowościach, dla których niepodwarzalnym autorytetem są wartości religijne.
Autorka stara się zachować realistyczny rys portretowanych postaci, a także całego tła sytuacyjnego. Stąd proza ta nosi w sobie wiele cech dokumentu, zapisu autobiograficznego, w którym pamięć przywoływanych i postaci, i zdarzeń staje się
podstawowym wyznacznikiem wskrzeszanej rzeczywistości. Pamięć pisarki jest przy
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tym pozbawiona tendencji do wybiórczej kreacyjności. Łajming z równą pieczołowitością opisuje psychologiczne portrety Kaszubów jak i Niemców. Ostatni zaś opis
pożegnania się Heringów z przumuszewską zagrodą koresponduje niemal z literaturą Ernsta Tollera czy Gertrud Chodziesner-Kolmar, którzy przed II Wojną Światową przeżywali swoje oddalenie z „prywatną ojczyzną” położoną w Szamocinie
czy Chodzieży8.

WIELOŚĆ-JEDNOŚĆ JĘZYKOWA

W świecie narracji powieści owa wielokulturowość zaborsko-przymuszewskiego
pogranicza szczególnie widoczna jest w sferze języka. Dominującym językiem narracji jest polski, natomiast dialogi prowadzone są w języku kaszubskim, sporadycznie, na zasadzie pojedynczych fraz przywoływany jest język niemiecki. Patrząc na
faktycznie istniejące stosunki językowe na terenach pogranicza polsko-niemieckiego na Pomorzu trzeba podkreślić, iż Kaszuba katolik bądź ewangelik mieszkający
w XIX wieku i na początku XX wieku władał kilkoma językami: modlił się po polsku, w szkole i życiu publicznym używał języka niemieckiego, w obejściu domowym kaszubskiego, zaś w kontaktach z sąsiadami Niemcami „Niederdeutsch” czyli
„Plattdeutsch”9.
W powieści Łajming poznajemy głównie rodzinę Trzebiatowskich, ta zaś niemal wyłącznie posługuje się językiem kaszubskim. Nie wiemy, jakim językiem posługują się Heringowie w domu, prywatnie. Niemiecki to z pewnością ich język modlitwy. Natomiast w rozmowach z sąsiadami świetnie operują kaszubszczyzną. Zarówno starsze jak też młodsze pokolenie bardzo dobrze opanowało znajomość kaszubskiego, który stanowił integralną część życia w wiejskiej społeczności:
Gospodarz nie młóci w jeden cep; ojciec chrzestny ma zapewniony zachówek
u chrześniaka; katoliczka nie ślubuje z lutrem to tylko drobny rejestr niepisanych,
czasem dosadnych zasad obowiązujących w tej lokalnej społeczności. O wiele
bardziej wyrazisty wewnątrz grupy niż na zewnątrz, wobec obcych. Może dlatego, że tu nie tylko postawa decyduje, kodeks zachowań, co przede wszystkim
język10.

8
E. Toller w wierszu Lasy (Wälder) pisał: 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
O relacjach narodowych i kulturalnych na terenach bliskich przestrzeni rozgrywającej się w tryptyku autobiograficznym patrz w: K. Wirkus, Ziemia bytowska jako teren pogranicza. „Nasze Pomorze”.
Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 2000, nr 2, s. 140–158.
10
E. Puzdrowski, Anna Łajming i Jej ojczyzna. W: Dom słowa Anny Łajming, s. 33.
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Specyfika położenia geograficznego Przymuszewa, okolic Gochów i Zaborów
powodowała, że można było na tych obszarach zastać sytuację, w której Niemcy stanowili mniejszość narodową. Fakt ten wiązał się z konsekwencjami podporządkowania się większości, którą stanowiła ludność rdzennie kaszubska. Ta sytuacja niejako
wymuszała charakter życia mniejszości narodowej. Być może dlatego w celu przystosowania się do warunków społecznych Heringowie tak dobrze opanowali umiejętność porozumiewania się kaszubszczyzną. Wspólnota językowa umacniała wspólnotę społeczną. Pomorze stało się drugą ojczyzną dla Niemców, aczkolwiek w powieści Łajming ta strona samoświadomości niemieckiej nie jest poruszana. Fabułę
Dzieciństwa wypełnia życie codzienne dwóch rodzin, które dzieląc ze sobą jeden
dom, dzielą się również swoją przestrzenią kulturowo-obrzędową, również przestrzenią intymną. W wyniku zmian historycznych w tym właśnie miejscu i momencie
czasowym wypadło żyć ludziom o różnej przynależności narodowej. W sensie samoświadomości narodowej jest to przynależność już niepełna, gdyż jeśli jej wyznacznikiem będzie żywotność języka rodzimego, to w utworze go nie odnajdujemy. Natomiast najsilniejsze związki rodziny Heringów z rdzenną narodowością najmocniej
zarysowują się na płaszczyźnie religijnej. Wydaje się, że jest to jedyna płaszczyzna
łącząca ich z kulturą i tradycją ojców.
Anna Łajming w kreowaniu świata Dzieciństwa dbała o wnikliwość psychologiczną, o prawdę i swoisty realizm dawnego, ustępującego świata. Relacje panujące pomiędzy dwiema rodzinami, owi Kaszubi i Niemcy pod wspólnym dachem wywodzą
się ze świata biografii pisarki, lecz moc literatury powoduje, że zaczynają egzystować w przestrzeni ponadjednostkowej i mitycznej. Być może nie jest to ujęcie zmierzające do obiektywizacji świata przedstawionego, lecz przecież nie stanowi czynnika fałszującego kaszubską rzeczywistość11. W pisarstwie Łajming opisującej wartości ponadjednostkowe, ponadnarodowe i ponadreligijne ludzkie zachowania dążą
do przekroczenia przeciętnej postaci, przekształcają się w postawy modelowe, czasami heroiczne. Nie znaczy to jednak, że cały ów świat jest projekcją jakiegoś idealnego wymiaru. Nawet mit objęty jest walką dobra i zła, miłości i nienawiści, toleracji i ksenofobii. Omówiony tu problem wspólnoty kulturowej w prozie Łajming jest
mitem z przewagą elementów pozytywnych. Jeśli jednak wziąć pod uwagę całość jej
dokonań literackich zasięg problemów będzie o wiele szerszy i bynajmniej nie tak
arkadyjsko przedstawiony jak w przypadku spotkania się obu rodzin w Przymuszewie. Zwłaszcza cykle opowiadań sytuację pogranicza, kreślą z o wiele bardziej skomplikowaną złożonością narodową i kulturową świat wspólnego życia kilku nacji narodowych.

11
O specyfice artystycznej pisarstwa A. Łajming patrz: Z. Zielonka, Świat przedstawiony w pisarstwie Anny Łajming. W: Dom słowa Anny Łajming, s. 75–81.

WIARA W „ŻYCIU I PRZYGODACH REMUSA”
A. MAJKOWSKIEGO
Wanda Lew-Kiedrowska

zybkie czytanie „Życia i przygód Remusa” A. Majkowskiego nie pozwala na
S Jedstwier
dzenie, że powieść ta przesiąknięta jest głęboką wiarą w Boga.
nak przeczytanie powieści z nastawieniem na szukanie Mocy Sprawczej, Idei,

na szukanie wiary, usprawiedliwia tezę, że losem ludzi w tej epopei rządzi Bóg i wiara w Niego.
Każdy rozdział, niekiedy każda kartka czy strona obfitują w stwierdzenia, przywołujące Boga, wskazujące na to, że bez Niego nic w życiu bohaterów się nie ułoży, a z Nim wszystko się po Jego myśli rozwiąże.
W powieści występuje wiele postaci dobrych, ale są i złe, które nawzajem na
siebie oddziaływują. Jednak nad wszystkim i wszystkimi jest przeznaczenie.
Swoją opowieść o życiu zaczyna narrator apostrofą: „W jimiã Òjca i Sëna, i Dëcha
Swiãtégò bierzã to pióro do rãczi niezgrabny.(…) Chòba dëch tegò, co z progù
drëdżégò swiata wësłôł mie midzë lëdzy, ùprosy mie łaskã ù Bóga, żebë to, co cë
chcã òstawic na pismie, miało swój szëk òd pòczątkù do kùńca. (…) Jaką cë Pón Bóg
mô drogã namienioną, bôczë, że dëch mój pò smiercë jak céniô za tobą chadzac
bãdze a w ti chwili, czej czëtôsz, patrzôł bãdze przez plecë twòje na to pismò.(…)
Tës mie sã wërzasł przed lati, a nie dzywno mie, bò ùrodą mie Pón Bóg przëòblókł
żadną – wié òn gwësno dlôczegò (…) Tec Pón Jezës téż i Jegò Apòstołowie biédno
i bòso chòdzëlë pò zemi, a roznosëlë nôùkã lëdzóm i zbawienié wieczné.
W tak krótkim wstępie pojawia się wierząca w Boga dusza Remusa. Pojawia się
tu przewodni motyw całej powieści przeznaczenie, bo każdemu Bóg wyznaczył drogę, po której iść musi.
Natomiast narrator odautorski pisząc o Remusie, jak o bohaterze i autorze wspomnień, podkreśla, że dziwna to była dusza, która na zemi chòdzëła nieznónô, jak
przëchòdnô westrzód cëzëch. A gwësno miała co do pòwiedzeniô, czej Pón Bóg jã
na swiat zesłôł”.
Wszystko w „Życiu i przygodach Remusa” jest przeznaczeniem.
Mały Remus nagle pojawia się na Lipińskich Pustkach u Zabłockich. Skąd òn sã
wzął?... Nicht tegò nie wiedzôł. Nicht nie znôł jegò matczi, ani òjca, ani przëjacelstwa, ani chatë, w chtërny sã ùrodzył, ani wsë, co gò wëchòwała. Tak po prostu, zjawił się i został. Czas – długi czas, miejsce – szczególne, zaczarowane miejsce i ludzie
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– też szczególni, kształtowali osobowość tego nieurodziwego człowieka, który miał
duszę swojego czasu, duszę tego właśnie miejsca, duszę skażoną wszystkimi ludźmi, którzy przewijali się w wieczornych opowieściach Michała, Marcjanny, księdza
Pawła, czy straszka z poddasza -pana Józefa.
Jeśli chodzi o kształtowanie swojego losu przez bohaterów „Życia i przygód Remusa”, to nie mają oni nic do powiedzenia, bo wszystko jest w ich życiu przeznaczeniem. A jak będą to przeznaczenie realizować, zależy od wrażliwości ich duszy.
Remus nie był urodziwy a duszę miał dziwną. Odrażająca uroda Remusa, nędzny
wygląd, wstyd przed ludźmi, ich dokuczanie nie ustrzegły go przed przeznaczeniem,
które stawiało przed nim trudne zadania. „Kaczka z òbòrë i kòbiéta z òrzłowégò
gniôzda” miały do niego prawo i na próżno on przed tym przeznaczeniem uciekał,
tak przecież chciała Moc Boska.
Poczciwość Remusa była tak wielka, że nie złościł się na ludzi, którzy mu się
sprzeciwiali. Jeżeli ktoś wziął towar i nie zapłacił, wierzył, że Bóg mu krzywdę wyrówna, a złe słowa i uczynki ludzi, nagradzał prośbą do Boga, by im błogosławił
w życiu, a po śmieci dał życie wieczne.
Całe życie Remusa było czyste i niewinne, a ciężar grzechów zanosił Remus do kościoła, do spowiedzi, bo sumienie czasem się odzywało, albo ktoś kazał mu się spowiadać. – Remùs! Złé mô przëstãp do cebòe, bò dësza twòja jãczi pòd grzéchã smiertelnym.
Biôj do spòwiedzë i wëlékùj dëszã, tej ò lékòwaniu cała jesz bãdze czas pògadac.
Òdszedł Michôł, a we mie sã sëmienié òdezwało:
– Czileż razy, të grzésznikù, nie bluznił jes w nen dzéń zdôwaniô w przëbëtkù Pana Bòga!
Na drëdżi dzéń mie gbùr pùscył do Lëpna, żebëm sã z grzéchów òczëszcził.
Czej òfiara sã skùńczëła, tej jem klãkł przë spòwiednicë.
Mòc Bòskô! Dësza mòja sã ùspòkòjiła jak ptôch w klôtce. Sedzała smùtnô, ale
cëchô. A jô szedł dodóm znóną lëpińską drogą, bòm mòcną wòlą zamknął dwiérze,
za chtërnyma na złotëch bótach chòdzëło mòje szczescé. Wiedzôł jem terô: Droga
człowieka prowadzy wedle wiele dwiérzi, jaż przińdze do taczich, gdze dëch mù pòwié:
Ùchwacë lecyrz i weńdz! Ale nieszczescé jegò, czej nié swòjã klamkã ùchwacy. Zazdrzi, ale dwiérze przed nim zatrzasną, a za tim, co widzôł, tesknic bãdze do smiercë.
Ale swòjich dwiérzi nigdë nie naléze. Bo przeznaczenie chciało inaczej.
Remus, kiedy był chłopcem, pracował jako pastuszek i parobek, później jako wędrowny jarmarkowy i odpustowy handlarz pobożnymi książkami, szkaplerzami, guzikami i innym drobiazgiem, bezgranicznie ufający Bogu bò wszëtkò òd Bòga
pòchòdô: i ùroda, i sprawiedlëwòta, i przińdnota: Pón Bóg mù òd urodzeniô dôł taką skôzã jãzëka; Pón Bóg mù krziwdë wrócy; Pón Bóg przësle kùpającëch; przed
nôwikszim Panã nie chcôł sã pòkôzac bòso, bò wiedzôł, co sã słëchô, na Pustkòwiu
wszëtcë bòjelë sã Bòga a kąsk i Marcyjannë. W chacie było miejsce, gdzie samé le
òkò Bòsczé tam wezdrzi. Karę od pana odmierzał Remus długością „Ojcze nasz”,
„Zdrowaś Mario” i częścią „Wierzę w Boga”.
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W oczach wymierzającego karę pana, widział Remus spojrzenie zjawy Trud, bo
widział on to, czego inni nie widzieli. Remus widział całą historię Starego Testamentu u siebie na Pustkowiu. Jakże musiało być ciekawe przygotowanie do I Komunii, jeżeli na całe życie zapamiętał Remus wszystko, co było napisane w jego
„pierwszej książce z obrazkami”. Zgodnie z tą „najważniejszą książką” Remus interpretował cały świat, jaki znał i wszystko mu według tej książki pasowało. Ona też
dawała Remusowi okazję do rozmowy z Bogiem: Niech mie Pón Bóg wëbôczi, że
mie żëwi górz brôł na Jadóma (…) Pò cëż òn zgrizł jabkò, chtërno jemù Jewa pòdała? (…) Mòc Bòskô! Dzysô jô sã nie dzëwùjã, Jadamòwi, bò jem sã doznôł, że białka, bëlë chcała, z chłopã wszëtczégò dokôże.
Ta „najważniejsza księga” dała Remusowi okazję do walki z Goliatem, pokonania go i patrzenia na Pustkowie jak na Ziemię Obiecaną, bo:
– rzéka w lese to Jordan, a jezoro to Genezaret, gdze swiãti Pioter béł rëbôkã;
– môl pòd kòrunowóną jarzãbòną to Betel, gdze Patriarcha Jakùb ùzdrzôł drabinã wësoką jaż do nieba;
– stëdniô przë trzech chòjnach: tam bracô Józwa przedelë do Egiptu;
– piekarnik w sadze, to piec, w chtëren kôzôł wrzëcëc na spôlenié trzech
chłopôków król Nabùchòdonozor;
– wilczi wądół do jezora, gdze (…) wilk jagniã skrôdł, to kùla lwów, w chtërnã
Daniela proroka wrzucëlë pògoni;
– pón – to Abraham, a jegò żona, to Zara. Czej (…) pón bãdze miôł lat òsmëdzesąt, tej mù broda ùrosce jaż do pasa, a czej nasza pani bãdze miała òsmëdzesąt lat,
(…) òna sëna dostanie;
– tatk Martë, to je prorok Jeremiôsz, bò òn wieczorama piesnie spiéwô!;
– Marta, je Rebeką, bò z wãbòruszkã przë stëdni stoji;
– Môrcën, to je Absalón, bò mô szadą głowã, jesz na chójeczce ùtknie.
– Marcyjanna to je Pùtifarzënô, bò Pùtifar téż béł kùcharzã;
– Jemùs je pasturkã Dawidã i òn zrobi pùszczówkã, jak òn, i zabòje Gòliata!

Michałowi ta interpretacja się nie podobała i kazał Remusowi z tego nabijania
się wyspowiadać. A kara na Remusa spadła szybko, bo Marcjannie – Putifarzynie
nie udał się chleb i za to oberwał tłuczkiem.
Wiara w Boga, w Jego wszechmoc, wiara w moc modlitwy i religijnej pieśni
w „Życiu i przygodach Remusa” są bardzo mocne.
Złe, kuszące Remusa, by się powiesił, musi ustąpić przed modlitwą i pobożną
pieśnią. Remus słyszy przy swoim łóżku dziwne i diabelne kuszenie:
Wez ten pas i zrobi z niegò sydło. Kùńcã ùrzeszë gò za nen gózdz, com cë gò
pòkôzôł. Załóż sydło ò twòjã szëjã i spùscë sã na sedzączkã nad łóżkã twòjim. Ùsniesz
i bãdze pò wszëtczim ùtrôpieniu. Bò i tak jes nidoczegò i ju nigdë nic z cebòe nie
bãdze!
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Terô mie òd razu widno sã zrobiło: – Tec to sóm szatan z piekła mie kùsył!
Skrë gòrącé mie przeszłë òd piãt do głowë, jak jesz nigdë w żëcu nié. Włosë mie
dãbã stanãłë na głowie. Przeżegnôł jem sã chiże krziżã swiãtim, wëskòkł jem z łóżka i krziknął:
– Karuj sã, dëchù przeklãti, w jimiã Òjca i Sëna, i Dëcha Swiãtégò!
(…) Kònie przë kùmach strzëgłë ùszama, a czej jô sã jim przëzdrzôł dobrze,
mòklëznã ùzdrzôł jem na nich. Pewnie i niemé bëdlãta pòczëłë nieprzëjôcela i zmòkłë
òd ùrzasu.
A jô terô sôdł przéką łóżka i zaczął jem spiewac cëchim głosã:
– Chto sã w òpiekã podda Panu swemù,
A òsobliwie szczerze ùfa jemù,
Smiele rzec może: Mam obrońcę Boga,
Nie przińdze na mie żadna straszna trwoga...

Jak jem tak czile dalszich wierszi òdspiéwôł, dësza we mie sã ùspòkòjiła i wzãła
mie drzémiączka.
Jeszcze kilka razy pobożne pieśni ratować będą Remusa i jego przyjaciela Trąbę: we młynie, przy ruszającym się stogu siana, w piekle, kiedy widział samego lucypera, albo w czasie pielgrzymki do Wejherowa. Wybawienie widział Trąba w swojej armacie – trąbie, której przypisywał moc jerychońskich trąb.
Remus niczego się nie lękał, przed niczym nie miał strachu, tylko Boga bał się
obrazić i robił wszystko, by do tego nigdy nie doszło. Walczył z największym wrogiem swoim i Boga – Czernikiem, prześmiewcą, właścicielem wyszczerzonych i białych zębów, Smętkiem z Łysej Góry pod Gostomiem, pisarzem sądowym, adwokatem, malarzem, zjawą z Łebskich Błot, Goliatem z dzieciństwa. Wiara Remusa to
uczynki, to działalność. On chodzi do kościoła, do spowiedzi, zna i komentuje Pismo Święte, modli się, grzebie umarłych – Starą Julkę, pana Józefa i przyjaciela Trąbę. Modli się za umarłych książąt kaszubskich w katedrze w Oliwie, daje pieniądze
na Maszę Świętą za ich dusze. Zna na pamięć fragmenty Pisma Świętego i książkę
o świętej Genowefie. Jest tak dobrym człowiekiem, że kochają go wszyscy: Marta
i Klementyna, szanuje go król Jeziora – Mucha Zabłocki, pan Józef, ks. Paweł i pan
na Sarbsku. Nawet Czernik wie, że Remus nie jest łatwym przeciwnikiem i byle
czym się go nie złamie.
Oprócz Czernika, nikomu nie robi na złość, nie sprzeciwia się. Przeklął tylko jednego człowieka, tego, który sprzedał swoją ojcowiznę obcym i tak mu zaśpiewał na
piekielnej uczcie kończącej transakcję:
„Smãtk cã spãtôł, spãtôł Złi!
Miôł jes zemiã, ni môsz ji.
Miôł jes hònor, miôł jes czesc,
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Hańbã bãdzesz jesc,
bòs të wòlôł złota trzos.
Takô klątwa na twój włos.
Za dwiérzama stoji kat!
Dëszãc pòrwie Czôrta brat!
Zemia wëplënie twój scyrz,
nim na grobie stanie krziż.
Złota wëschnie mãtny zdrój,
strëchã bãdze pòtómk twój.
Kark mdze w cëzé jarzmò dżąc
i mdze twòje jimiã klnąc.
Żëcé twòjich bëlnëch cór
bãdze jak czej letczi wiór.
A jich cnotã, nicpòtë,
zjedzą psë, zjedzą psë!
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Takiego nie znał siebie nawet sam Remus. Tylko za tym przekleństwem szły za
Remusem złe życzenia Czernika, które dopadały go w rozmaitych miejscach i różnym czasie. Czarny Duch walczył z rycerzem słońca, którego pokonał, ale złego
zwycięzcę pokonał Mocarz – Bóg. Wiara w Boga i jeszcze inna „wiara”, której jeszcze w tym momencie nie umiał nazwać Remus, one były jego mocą nie z tej ziemi.
W „Życiu i przygodach Remusa” nie ma celebracji świąt, uroczystych Mszy
Świętych. Jest natomiast najważniejsza dla Kaszubów pielgrzymka, pielgrzymka do
Świętego Wejherowa, na Kaszubską Kalwarię, którą każdy Kaszuba chociaż raz
w życiu obejść musi, bo jeśli tego nie uczyni, to będzie tam wędrował po śmierci.
Trąba wiedział, że najlepszą kryjówką dla niego i Remusa jest wielki tłok, dlatego powziął myśl wędrówki z pielgrzymką Jidą krziżowé dnie. Tej z całëch Kaszub
zbiérają sã lëdze naszi w Kòscérznie na kómpaniã do Wejrowa.
Po jej odbyciu, Remus próbuje ją opisać, ale nie wie jak to zrobić mùszôłbë ùmiec
wëmalowac w òbrazu te wësoczé Bòżé mãczi, co rozkrziżowałë remiona litoscëwie
na grańcach i rozestajnëch drogach, a wkrąg nich gromôdczi klãczącëch lëdzy
i swiãtą mgłã pôcerzi! I te biôłé figùrë, pòkrëté wiónkama z bestrëch malbrónków
i zelonégò bòrowiczô! Mùszôłbëm bëc na òrganach méstrã nad méstrama, czejbëm
chcôł wëgrac tã cãgłą nótã Bòsczi chwałë, chtërna brzëmieje z wòjskã tegò lëdu we
dnie do mòdrégò nieba a kòlëbie gò na słomiany leżi w nocë – i ten marsz kalwarëjsczi, jaczim brzëmieje wiôldżi Mirochòwsczi Las! Ale ani krôsë, ani mùzëczi
bë nie stało, czejbëm chcôł dac wëòbrażenié tegò, czegòm doznôł na Kalwarëjsczich
Górach z jich kaplëcama, chtërnëch strzegą jak starże wësoczé jak wieże bùczi òd
dłudżich set lat.
Miłość do rodzinnej ziemi, wiara w Boga i niska ocena samego siebie nie pozwalają Remusowi na wypowiedzenie wszystkich swych uczuć i wielkiej radości
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z bycia tu i teraz. Przecież Remus widział to, czego inni w pielgrzymce nie widzieli bò za lëdã płënãła chmùra, ale w ti chmùrze rozeznôł jem ricerzi na wësoczich
kòniach z piórama na szołmach i z lasã kòpij nad nima: tëch samëch znac, chtërnëch
òczë proroczczi Julczi widzałë wëchòdzącëch z gardła Garecznicë. A za nima, jak
dalek mòje òkò dozdrzało, bieżałë bladé sztôłtë ksążãt w królewsczich ruchnach,
biskùpów, mnichów i ricerzi w pòrozbitëch zbrojach, a kùreszce szaré lëdztwò. Jedny szlë statecznie jak òbrazë swiãtëch, a jiny rãce załómiwelë i pòdnôszelë do nieba, jakbë jich ùtrapił jaczi wiôldżi smùtk. A tak wiele 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 całi lud kaszëbsczi, ten dôwny
i ten dzysészi jidze z nama na Kalwariã!
Skrë mie przeszłë i straszno mie sã zrobiło strzód tegò wiôldżégò grającégò lasu i tegò wòjska dëchów jak rëbôkòwi, chtëren sã naléze sóm jeden miedzë dzëczima dunama mòrsczima dalek òd lëdzy i strądu. Przeżegnôł jem sã i òdwrócył òczë
w przódk na krziż niesony terô wësok przez negò chłopôka spòd figùrë przë Wigòdze,
chtëren gò wzął z rãkù ùmãczonégò starka. Strach mie òminął, czej jem ùczuł słowa piesni:
Trębacze trąbią i w kotłi biją
Pojdzceż czem prędzej, chwalce Mariją,
Bo przez tę Pannę mamy zbawienie
Tylko oczyszczmy nasze sumienie...

Mirochòwsczi Lese! Przewãdrowôł jem cebie w latach mòjégò wanożeniô czile
i czile razy. Pił jem z twòjich zdrojów, spôł nocama przë stolemòwëch grobach, czuł
jem szczekanié psa na zómkòwiskù w pôłni nocë. Twòje jelenie i sarnë patrzëłë na
mie bez strachù, bò miałë mie pewno za jaczégò dëcha lasu, swòjégò przëjôcela. Ale
nigdë przenigdë nie zabôczã mòji pierszi pielgrzimczi na twòjich drogach przë graniu marsza kalwarëjsczégò.
Czy dzisiaj ktoś przeżywa tak pielgrzymki, jak ten prosty na pierwsze wejrzenie Remus? Na takie przeżycia pozwala Rycerzowi Słońca – Witosławowi miłość
do Kaszub i wara w Boga. Skąd Remus miał taką wiarę? Przekazali mu ją Michał,
Marcjanna i mądry ksiądz na przygotowawczych spotkaniach do I Komunii, a później pan Józef i ks. Paweł.
Marcjanna uczyła małego Remusa pacierza. Mówiła z nim różaniec i litanie, opowiadała mu rożne bajki i tę jedną, szczególną bajkę – o Straszku.
Michał uczył Remusa solidnej pracy, czasami karcił, ale opowiadał o królewiance i zapadłym zamku, duchach, strachu, świętych i rożnych zwyczajach obowiązujących na Pustkowiu, razem śpiewali pobożne pieśni, w Adwencie trąbili na kozłowym rogu na człowieka, który zgubił drogę, albo śpiewali pieśni z dużej księgi. Na
Pustkowiu widział Remus Gwiżdży, którzy ku przerażeniu dzieci nosili maski.
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Czas na Pustkowiu odmierzały święta i święci zapisani w kalendarzu kościelnym. Na Matkę Boską Gromniczną, wszyscy, oprócz Marcjanny i Remusa, szli do
kościoła, po Świętach Bożego Narodzenia szukał śliwek na drzewie, czasem coś
się wydarzyło za Boga Ojca. Od Wielkanocy Remus z Martą zaczęli chodzić na naukę przygotowawczą do I Komunii, a kiedy musiał siedzieć jak Daniel w dole lwów,
to dopiero po św. Michale poszedł znowu na naukę. Pewnego razu przed Bożym
Narodzeniem uratowali żyda Gabę przed utonięciem i chociaż minął Popielec
i przednówek, żaden wdowiec nie przyszedł do Marcjanny. Przez Święta Bożego Narodzenia aż do Trzech Króli czytał Remus z Martą o św. Genowefie, na Matkę Boską Gromniczną z Michałem zaczęli orkę, na Strumianną słoneczko świeciło jak
latem, chociaż w Bonifacego trochę ścisnęły mrozy. Minął pòst i nadeszłë Jastrë.
Minãłë Jastrë a kanãłë Zeloné Swiątczi. W pierszą niedzelã pò Swiątkach to bëło,
jak to (mie) Remùsa chwëcëło, zostawił Marcjannę w domu, a sam poszedł na zamkowisko i dał swój złoty miecz królewiance..
W wigilię Świętego Jana Marta stroiła ściany liśćmi od klonu, a Michał leczył
Remusa bardzo „ciężkimi lekarstwami”, by na św. Annę mógł wstać z łóżka, a na
Matkę Boską Siewną już chodził za pługiem. W św. Marcina zima przyszła, wkrótce nadszedł Adwent i Michał napomykał o wojnie, bo na św. Michała słońce wschodziło w wielkim ogniu. Jeszcze inne mądrości przekazywał w adwentowy czas mądry Michał. Jak nadszedł dzień Nawrócenia Świętego Piotra i Pawła, wtedy pani
obchodziła spiżarnię, a pan spichlerze i stodołę. Chociaż minęło Trzech Króli, chłopak – pasterz bał się ciągle Gwiazdki. W Gromniczną był mglisty dzień i po Mszy
św. Remus wyruszył na wędrówkę po polach, a jak wrócił do domu w Straszkowym
pokoju paliło się światło i dowiedział się, że Czede wid zapôlą, ùcékô Straszk, a na
Pùstkòwiu śmierć klepie kòsã. Kiedy umarł pan Józef, była Pusta Noc, po niej pogrzeb i spotkanie Remusa na zamkowej górze z osobą nie z tego świata. Po Filipie,
kiedy ziemniaki były posadzone, Remus wyruszył z Pustkowia w świat.
Dalej życie Remusa odmierzały te same święta, a on z wielką wiarą w Boga i miłością do Królewianki, szedł ku swojemu przeznaczeniu.
Jednak należy nadmienić, że w „Życiu i przygodach Remusa” jest jeszcze inny
rodzaj wiary, o której nie wiedział i której nie znał Remus. Tę wiarę miał król jeziora – Mucha Zabłocki i mówił móm wiarã, że më przetrzimómë, jak to naju mądrô
gôdka mówi, że naszi biédë mdze dłëżi, niże jich państwa.
Podobnie przeczuwa Trąba, òn wié, że nié tak rëchło zaspiéwają nóm Kaszëbóm
na pùsti nocë. Nôdzeja w Bògù (…)
To jest wiara – pewność w swoją walkę o ideę, wiara w swoje czyny, wiara
w siebie... – próbowała to powiedzieć Remusowi Stara Julka, kiedy oddawała ostatnie tchnienie na Łysej Górze pod Gostomiem, bo akurat tam Remusowi zabrakło tej
szczególnej wiary, wiary w siebie. Remus uznał to za swoją straszną klęskę, ale
uwierzył w młodych i napisał dla nich książkę, napisôł swòje żëcé, żebë skra
Òrmùzdowô sã na tëch kartach przechòwała, jak w zasëpónym ògniskù, dlô cebie
i tëch, chtërny taczé skrë chòwią w dëszë.
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Z pewnością jeden raz Remusowi tej wiary nie zabrakło, ona nawet dała mu taką moc, że jego mowa była wyraźna i zrozumiała dla wszystkich. Był to jego śpiew
podczas sprzedaży majątku w Zwadzie:
Czôrny dëchù! Próżny strach!
Grozysz wòjskã w smólnëch skrach.
Wëprowadzą Bòsczé starże
Słuńce w wieczné kòłoważe.
A ten stolem z dwòje rzék,
co przëgniotłi w grobie légł,
jesz mù jutrzniô różowô
zmôrtwëchwstóné żëcé dô,
bë pòwstawszë z mòdżił grzãpë
wòjskò twòje rozbił w rzãpë.
Tej rozprisnie w smólnëch skrach
żadny wòjewòda Strach.
Próżny Czôrta górz i szor.
Pòżdôj! Jesz zapieje kùr!

Końcowe zwycięstwo należy do… Boga, który zesłał na Czernika pioruna z jasnego nieba, a może też do Remusa, który doczekał następcy w synu Klementyny.
Dzywné są drodżi i sądë Bòsczé!
A następcy Remusa żyją, pani z Zabór postawiła krzyż na jego grobie i razem z synem dbają o grób i przychodzą modlić się na nim.
A my …?

SŁOWNICTWO RELIGIJNE W CZASOPIŚMIE
„ZWÓNK KASZËBSCZI”
Dariusz Majkowski

KRÓTKA HISTORIA

napisał ks. Anastazy Nadolny w książce „Më trzimómë z Bògã – Księga JuJchowbiaklenym
uszowa 100 lat Klubu Studentów Kaszubów w Wyższym Seminarium Duw Pelplinie 1908–2008” (Pelplin 2008), „największym edytorskim i pro-

pagandowym przedsięwzięciem w historii klubu było wydanie swojego czasopisma
„Zwónk Kaszëbsczi”.
Pierwszy jego numer wyszedł w 1986 roku, a pomysłodawcą i naczelnym redaktorem był Zenon Pipka. Częściowo koszty wydania wziął na siebie ówczesny
rektor ks. Jerzy Buxakowski. Na początku pismo, w całości czarno-białe, miało 8
stron, w większości po polsku, a po kaszubsku ukazywały się tylko przepisane wiersze, kolędy i krótkie zdania. Gazeta na początku była dostępna tak naprawdę tylko
dla kleryków i ich kolegów (w 1988 roku nakład zwiększył się do 120 egzemplarzy). W latach 90-tych ten pierwszy „Zwónk” już nie wychodził1.
W swoim artykule chcę zająć się drugim etapem istnienia „Zwónka Kaszëbsczégò”, czyli czasem od 30 stycznia 2004 roku. Odnowione wówczas czasopismo
miało już 40 stron i co ważne w całości – z jednym wyjątkiem (wywiad z ks. Biskupem Janem Bernardem Szlagą w drugim numerze) – wydawane było po kaszubsku.
Dla jego twórców było to podstawowym założeniem i trzymali się go wiernie tak
oni, jak i późniejsi ich następcy. Dowodem jest choćby to, że po wydrukowaniu wywiadu z Biskupem Szlagą w języku polskim czuli się zobowiązani do usprawiedliwienia tego wobec Czytelników2.
„Zwónk” był wydawany w pelplińskim Bernardinum, a pojawiały się w nim artykuły związane przede wszystkim z życiem religijnym, choć m.in. wówczas, gdy byłem redaktorem naczelnym (2004–2006), dużo pisano o kaszubskiej historii, tradycji

Më trzimómë z Bògã… s. 40.
W Słowie wstępnym do nr 2/2004 „Zwónka kaszëbsczégò” Dariusz Majkowski tłumaczy to tak:
„Je to jedurny w najim pismionie tekst w jãzëkù pòlsczim, ale chcelë jesmë baro, żebë mòglë sã z nim
òbeznac téż wszëtczé ksãża, jaczi robią na Kaszëbach, a nie rozmieją gadac i czëtac w rodny mòwie”.
Zwónk… 2/2004 s. 1.
1
2
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i aktualnych problemach kaszubszczyzny. Jak można przeczytać we wstępie do pierwszego numeru: „chcemy stworzyć przede wszystkim pismo katolickie, jakie ma pokazywać piękno i głębię naszej wiary”3. Nie dziwi też, że w „Zwónkù” znajdziemy szczególne bogactwo słów związanych z religią, teologią, życiem Kościoła i modlitwą.

O KASZUBSZCZYŹNIE „ZWÓNKA” OGÓLNIE

Patrząc na pierwsze numery pisma Klubu Studentów Kaszubów, dostrzeżemy wiele błędów w pisowni kaszubskiej. Najsłabszą stroną tego pisma było to, że na początku
wszystkie teksty były tłumaczone na język kaszubski przeze mnie. W pierwszym numerze wyjątkiem był tylko tekst Tomasza Syldatka „Jakô kaszëbizna”, który do redakcji dotarł już po kaszubsku, a pisownia została sprawdzona przez Bożenę Ugowską.
W tym miejscu muszę dodać, że tak naprawdę prawie wszystkie teksty, które ukazywały się w pierwszych „Zwónkach”, przeszły jej korektę, ale poprawianie artykułów
miało miejsce w pokojach kleryków, w przerwach między wykładami z języka kaszubskiego, które wówczas w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie prowadziła
właśnie Bożena Ugowska. Nie było więc czasu na dokładne sprawdzanie tekstów.
Ja w tym czasie dopiero uczyłem się pisać w języku kaszubskim i widać to na każdej stronie „Zwónka”. Dzisiaj podczas lektury pisma razi wiele błędów w mianowniku
liczby pojedynczej rodzaju męskiego i nijakiego przymiotników. Można odnieść wrażenie, że przed każdym wstawieniem końcówki „i” lub „é” losowałem, co wstawić.
Największym autorytetem, jeśli chodzi o kaszubszczyznę w „Zwónkù”, była
książka: „Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów” napisana przez Józefa Borzyszkowskiego, Jana Mordawskigo i Jerzego Tredera4. Oczywiście, większości potrzebnych słów nie udało się w niej znaleźć. Zasad pisowni uczyłem się
z „Wskôzów kaszëbsczégò pisënkù” Eugeniusza Gołąbka5 (pewnie, czytając „Zwónka” i widząc różne błędy pan Gołąbek nie jest dzisiaj z tego dumny).
Później sytuacja się trochę zmieniła, bo część tekstów tłumaczyli: Bozena Ugowska i Sławomir Formella. Więcej artykułów przychodziło do redakcji napisanych od
razu po kaszubsku – pojawili się tacy autorzy jak Eugeniusz Pryczkowski, Grzegorz
Schramke, Hanna Makurat czy Stanisław Geppert. Miało to wpływ na poprawę kaszubszczyzny w czasopiśmie.

SŁOWNICTWO RELIGIJNE

W żadnym dotychczasowym kaszubskim czasopiśmie nie pojawiało się tak wiele słów
związanych z religią, jak w „Zwónkù kaszëbsczim”. Nigdzie też nie było słownika ani
3
4
5

Zwónk… 1/2004 s. 1.
Gdańsk 1999.
Gdańsk 1997.
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innego źródła, gdzie dałoby sie znaleźć wszystkie potrzebne słowa. Dlatego „tworząc” kaszubskie słowa, trzeba było szukać w różnych książkach.

1. Cytaty z Nowego Testamentu pochodzą z tłumaczenia Pisma Świętego Eugeniusza Gołąbka6. Z wykazu skrótów zamieszczonego na początku tego wydania pochodzą też nazwy i skróty biblijnych ksiąg tak Starego, jak i Nowego Testamentu (np. Knéga Pòczątków – Pò). Oczywiście, zgodnie z reformą pisowni z 1996
roku, zostały wstawione w odpowiednich miejscach: „ò”, „ù”, „ã” i zmieniono
pisownię takich słów: jak „czej” (E. G. „cziej”) czy „czedë” (E. G. „cziedë”).
2. Wszystkie cytaty z Księgi Psalmów pochodzą z książki – Knéga Psalmów. Na
podstawie Biblii Tyiąclecia przetłumaczył na kaszubski Eugeniusz Gołąbek.
Gdańsk 1999.
3. Bardzo ważnym źródłem religijnego słownictwa był modlitewnik „Më trzimómë
z Bògã. Kòscelné mòdlëtwë i spiéwë”7. Ta książka miała w pierwszym 10-leciu XXI wieku ogromne znaczenie w życiu Klubu Studentów Kaszubów „Jutrzniô”, bo z niej młodzi klerycy uczyli się tak naprawdę wszystkich modlitw i pieśni religijnych potrzebnych do różnych nabożeństw, które miały miejsce w seminaryjnych kaplicach, albo podczas spotkań. Przy tworzeniu „Zwónka” ważne
było też słownictwo z litanii, przykazań, ośmiu błogosławieństw, najważniejszych prawd wiary itd. Nawet słowo wstępne ks. Abpa Tadeusza Gocłowskiego
(dwujęzyczne kaszubsko-polskie) i „przedesłów” ks. Jana Walkusza były bogatym źródłem słów potrzebnych przy tłumaczeniu. W niektórych miejscach całe
fragmenty tekstu zostały wprost przepisane z modlitewnika, np. wstęp do stacji
drogi krzyżowej: „Tobie kłóniómë sã Christe i błogòsławimë Cebie, bò przez
swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpiony” albo nazwy stacji8.
4. Większość pozostałych słów związanych z religią pochodziło ze Słownika polsko-kaszubskiego Jana Trepczyka (Gdańsk 1994). Tutaj, tak samo jak w przypadku tłumaczenia Pisma Swiętego Eugeniusza Gołąbka, pisownia została dopasowana do zasad zreformowanych w 1996 r.

SZCZEGÓLNE CECHY PISOWNI

Patrząc na religijne słownictwo w „Zwónkù”, łatwo dostrzeżemy przynajmniej 3 cechy. Po pierwsze, bardzo częste długie końcówki typu: „ijô”, „ëjô”. Mamy więc:
Biblëjô, seminarëjô, misëje, rekòlekcëje itd. Po drugie, dosc konsekwentna labializacja, jak w ostatniej uchwale Rady Języka Kaszubskiego na ten temat9. Wreszcie, po
Swiãté Pismiona Nowégò Testameńtu, Gdańsk–Pelplin 1993.
Przełożyli i przygotowali: E. Gołąbek, E. Pryczkowski, Gdańsk 1998.
8
Zwónk… 1/2004 s. 16–17.
9
Uchwała nr 2/RKJ/12 z dnia 20.04.2012 r. w sprawie zaznaczania labializacji w kaszubskojęzycznych tekstach pisanych.
6
7
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trzecie, częste wstawianie rzeczownika przed przymiotnikiem, np. Sobór Watikańsczi, Mszô Swiãtô, Droga Krziżewô, co jak wiemy, nie jest zgodne z dzisiejszymi
propozycjami RJK.
Na zakończenie kilka przykładów religijnego słownictwa w „Zwónkù kaszëbsczim” i fragmenty z numeru 2/2004, które prezentują kaszubszczyznę religijną w tym
czasopiśmie.
Askéza – asceza
Bëlnota – cnota
Ewanielizacëjô – ewangelizacja
Jezë, móm w Tobie nôdzejã – Jezu, ufam Tobie (zawołanie św. Faustyny)
Móżesz – Mojżesz
Piãcograma – pentagram
Pôcérznica – dewotka
Slédny Sąd – Sąd Ostateczny
Strzëmòwnosc – wstrzemięźliwość
Teòlogiô – teologia
Zôwzãti ùsôdzca – autor natchniony
Zrzesznica – wspólnota
Fragmenty tekstów ze „Zwónka kaszëbsczégò” (2/2004):

ŁUKÔSZ PIEROWICZ, Ò ZNACZENIM SŁOWA „MISJE”

1. misjã bënową, to je nawrôcanié heretików;
2. misjã bùtnową, to je nawrôcanié pòganów, zwónëch wnenczas Jindianama,
i nawrôcanié żëdów;
3. misjã wschòdnią, to je nawrôcanié schizmatików, zwónëch wnenczas Grekama.

Jesz w XX st. w Eùropie „misje” bëłë rozmiané barżi jakno „katolëzacja”, a mni
jak „christianizacja”. Słowò to òbjimało téż dzejanié westrzód protestantów (lëtrów),
prawòsławnych i nawrôcanié katolëków przez misje lëdowé i parafialné.

DARIUSZ MAJKÒWSCZI, MICHÔŁ ROSCHEK,
JAK CZËTAC KNÉGÃ PÒCZĄTKÓW?

Dlôcze zôwzãti ùsôdzca zamkł to òpòwiôdanié w Swiãtëch Pismionach? Zdôwô sã,
że na taczé pëtanié mómë pôrã òdpòwiedzë:
n

Chcôł przez to pòdsztrichnąc taką samą pòczestnotã pierszëch lëdzy. Bò czë białka nie je brzadã dokôzu stwòrzeniégò, jistno jak chłop?
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Stwòrzenié niastë to stwòrzenié téż pëłcowòscë (seksualnotë). Je òna pòkôzónô
jakno Bòżi dar, je czims, czegò chce Bóg.
Ù spòdlégò òdnieseniów midzë chłopã a białką je Bóg, przez co òdniesenié to je
ùswiãconé – stôwô sã sakrameńtã.

MARIUSZ WERNER, REINKARNACËJÔ

Dlô chrzescëjónów reinkarnacëjô nie je niczim nowim; pòtkelë sã z nią ju w pierszich stalatach. Wnenczas bëła òna baro rozszerzwionô i miała za sobą taczich lëdzy,
jak Platon czë Pitagòras. Czekawą zeswiôdczënã mòżemë nalezc ù sw. Jireneùsza,
mãczelnika za wiarã, chtëren w kùńcu II st. napisôł dokôz „Adversus haereses”. Pisze òn ò tim, że najô dësza nick nie pamiãtô z te, co mògła przeżëc we wczasniészim
wcelenim. W dokôzach Platona nalazł dolmaczenié, że dësze przed przińdzenim
nazôt na zemiã piją napitk zabôczeniégò. Taką ùdbą, pòdług Jireneùsza, Platon stôwiô
jesz wiãkszą problemã przed sobą, bò czej je terô w cele, to skądka wié ò nym napitkù?

RAFAŁ GROT, CHRISTUS FUŃDAMENTÃ KÒSCOŁA

Z bëcym Christusa w Kòscele nie je tak, jak z ùsôdzcą, jaczi pisze ksążczi, chtërne
są czëtóné, nimò te, że jegò ju dôwno ni ma. Rola Christusa nie kùńczi sã na założenim i ùsztôłcenim Kòscoła. Christus je przëtomny – żëje i dzejô w Kòscele. To prawie w Kòscele są „niewidzewné kłódczi”, jaczé parłãczą wszëtczich òchrzconëch
z Christusã, dlôte téż stôwô sã òn Całã samégò Christusa. Òn je głową i rozdzeliwô
w swòjim Kòscele rozmajité darë. Òn w swòjim zbawnym dzejanim głosy słowò
Bòżé, chrzcy, òdpùszcziwô grzéchë, je prôwdzëwim Kapłanã, jaczi òfiarowôł sã na
drzewie Krziża i mòcą chtërnégò kòżdégò dnia przemieniô sã na wôłtôrzu chléb
w Jegò Cało. Krëjamné bëcé Christusa w Kòscele mòcą Dëcha Swiãtégò przerôstô
nieskùńczono lëdzczé ôrtë bëcégò.

ODBICIE RELIGIJNOŚCI KASZUBÓW
W PRZYSŁOWIACH
I FRAZEOLOGIZMACH
Danuta Pioch
rzysłowia i powiedzenia są wytworem myśli ludzkiej opartym na wierzeniach,
P
zwyczajach, długotrwałych obserwacjach. Przypisuje się je do kultury niematerialnej danej grupy, względnie narodu. Wiele z nich wartościuje otaczający świat,

nazywa dobro i zło, wskazuje pożądane wybory lub wręcz przestrzega przed wątpliwej jakości poczynaniami. Zastosowany w nich język często wartościuje, interpretuje rzeczywistość, klasyfikuje, przypisuje pewne cechy, jest też źródłem oceniania.
Jadwiga Puzynina pisząc o wartościach lokuje je w szeroko zakrojonej typologii. W dokonanym podziale widać ogromne bogactwo w zakresie istniejących wartości1. Większości wartości odpowiadają antywartości, zatem z dobrem kojarzy się
zło, z prawdą – kłamstwo, z pięknem – brzydota, z życiem – śmierć, ze szczęściem
– nieszczęście, itd.
Przysłowia żyły i żyją nadal wśród ludu. Zawsze były ciekawym elementem kultury, którym zajmowali się paremiolodzy. Plany w tym względzie miał już K. C.
Mrongowiusz, pochodzący z Mazur, ale pracujący w Gdańsku. Ten kaznodzieja i filolog postanowił wdrożyć program badań nad kaszubszczyzną, w którym oprócz innych ambitnych przedsięwzięć miał się również znaleźć maleńki choć zbiorek przysłów. Niestety zadanie to nie zostało wykonane2.
Jego zamiary realizował dalej Florian Ceynowa, lekarz rodem ze Sławoszyna,
który żywo interesował się folklorem kaszubskim, zbierał i zapisywał wytwory kaszubskiej kultury niematerialnej. Publikował je w różnych wydawnictwach, a potem
powtórzył jako Pierszi tësąc kaszëbskò-słowińsczich gôdk na początku pisma Skôrb
kaszëbskò-słowińsczi mòwë3. Znalazło tu miejsce około 600 przysłów, w tym niektóre właściwe tylko obszarowi Kaszub.
S. Ramułt, który w przedmowie do swojego Słownika języka pomorskiego czyli kaszubskiego stwierdził, iż „Mowa Kaszubów i Słowińców nie jest bynajmniej
J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992.
2 Hasło Mrongowiusz [w]: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 3, s. 265–267.
3
F. Ceynowa, Skôrb kaszëbsko-słowińsczi mòwë, Świecie 1866, wydanie fotooffsetowe MPiMKP,
Wejherowo 1985.
1
2
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narzeczem polskim, ale odrębnym językiem słowiańskim”4, nawoływał wszystkich,
którym ten język jest miły, do zajęcia się nim poprzez gromadzenie jego skarbów,
spisywanie zwrotów, wyrażeń, podań, pieśni, przysłów i zagadek, póki jest jeszcze
na to czas, póki są one wśród ludu żywe.
Dużo dobrego do prac nad folklorem kaszubskim wnieśli założyciele Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznawczego – Friedrich Lorentz i Izydor Gulgowski. W pozostawionych jako plon pracy ośmiu zeszytach znalazło odbicie „jako element najistotniejszy, mnóstwo materiałów folklorystycznych w opracowaniu nie budzącym
żadnych zastrzeżeń z naukowego punktu widzenia: pieśni ludowe (z melodiami),
podania, przysłowia i powiedzenia o charakterze przysłów, zagadki, wierszyki satyryczne, przesądy, zwyczaje i obyczaje”5.
Ogromnym zbiorem kaszubskich przysłów jest siedmiotomowy Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ks. Bernarda Sychty, wydawany w latach 1967–19766.
Przysłowiami w nim zawartymi zajął się prof. Jerzy Treder w oddzielnej pozycji
książkowej, grupując je odpowiednio ze względu na tematykę i jednocześnie szeroko omawiając7. Innego zgoła charakteru nabrała kolejna z prac naukowych tegoż
autora, dla której słownik Sychty również był ważnym źródłem informacji, jednakże nie tyle skupiała się na przysłowiach, co na zawartych w nich frazeologizmach8.
Przysłowiami zajął się Ryszard Kukier w swojej pracy pt. Kaszubi bytowscy9.
Stwierdził w niej jednakże, iż „przysłowia ludowe są obecnie na Kaszubach bytowskich rzadko występującą formą folkloru słownego. W odróżnieniu od bajek i opowiadań, stanowią bardzo drobne formy literatury, szybciej uległy obcym wpływom,
stąd też niektóre tylko zachowały się do obecnych czasów”10.
Według szacunków J. Tredera „we wszystkich źródłach kaszubskich zapisano
może około 7 tysięcy przysłów właściwych, tj. pomijając wyrażenia, zwroty i frazy
przysłowiowe”11. Autor, dokonując analizy semantycznej tychże, klasyfikuje je na:
zawierające wiedzę o człowieku i świecie, charakteryzujące człowieka, ukazujące
stosunek do wiary i polskości, odbijające życie rodzinne i towarzyskie, opisujące
pracę i jej owoce, utrwalające prawo zwyczajowe.
Bogaty przegląd nazwisk badaczy zajmujących się paremiografią kaszubską daje Justyna Pomierska we wstępie do swojej pracy Przësłowie samò sã rodzy w głowie12. Wymienia tu Hieronima Derdowskiego i jego Nórcyk kaszubsczi, wspomina
4
5
6

–1976.
7
8
9

10

11

12

S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Gdańsk 2003, s. 491.
F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej, Gdańsk 1982, s. 87.
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967–

J. Treder, Kaszubi. Wierzenia i twórczość. Ze słownika Sychty, Gdańsk 2002.
J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym), Wejherowo 1989.
R. Kukier, Kaszubi bytowscy, Gdynia 1968.
R. Kukier, ibid., s. 326.
J. Treder, Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, Gdańsk 2002, s. 188.
J. Pomierska, Przësłowie samò sã rodzy w głowie, Gdańsk 2002.
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zbiory J. Patocka i ks. L. Kuchty, mówi o pracy L. Roppla, G. Pobłockiego, L. Biskupskiego, S. Ramułta, F. Lorentza i wreszcie B. Sychty, na podstawie którego dokonań, zapisanych w 7-tomowym słowniku, sama zgromadziła ok. 1140 osobliwszych przysłów kaszubskich (z 4 tysięcy zanotowanych przez Sychtę). We wstępie
do zbioru pisze: „Przysłowia uczą i wychowują, radzą i przestrzegają, gromadzą zakazy, życzenia, nauki z doświadczeń wielu pokoleń”13.
Przysłowia związane z religijnością, Bogiem, sumieniem i kościołem zostały
w wymienianym wyżej zbiorze umieszczone w obrębie rozdziału zaczynającego się
następującym z nich Më nie jesmë sami, Bóg je nad nami, które ma od razu jasno
pokazać porządek rzeczy na tym świecie, doprecyzować hierarchię ważności, ustawić człowieka w odpowiednim dla niego miejscu w szeregu. Przysłowie to pokazuje ogromną wiarę i ufność w Opatrzność. Z jednej strony jest to wskazanie Kogoś,
kto stoi nad tym światem, z drugiej zaś jasny sygnał, że człowiek nie jest pozostawiony sam sobie, bo „Bóg czuwa nad nami”. Literacki bohater powieści Aleksandra
Majkowskiego często mawiał Co kòmù namienioné, to gò nie minie, z czego mogłoby wypływać dość pesymistyczne nastawienie do życia, pokazujące ogromną rolę
fatum, przeznaczenia, któremu człowiek w żaden sposób nie może się oprzeć ani od
niego uciec. Wątpiącym składano zatem niemal obietnicę sprawiedliwego zakończenia waśni, sporów, rozwiązania wszelkich problemów, mówiąc Jesz stôri Bóg żëje.
Część przysłów w zbiorze J. Pomierskiej składa się z krótkich wypowiedzeń, często posługujących się słowem dobry, dobrze – dla podkreślenia idealności Istoty Boskiej: Co Bóg robi, dobrze robi. Obok nich pojawiają się od razu ich przeciwstawienia, wykorzystujące zasadę kontrastu, zawierające w swym składzie słowa zły, źle.
Warto zauważyć, że tematyka związana z religijnością, wiarą w Boga jest dość szeroko reprezentowana nie tylko w przysłowiach, ale też w powiedzeniach i związkach frazeologicznych. Niektóre z nich już tak wrosły w potoczny język, że są stosowane jako jego stałe elementy, zarówno w wersji mówionej jak i pisanej. W wielu z nich pojawia się pojęcie tzw. dobra transcendentnego. Bóg postrzegany jest jako istota z gruntu dobra, Jego imieniem wita się wchodząc do domu i żegna
wychodząc z niego (pòchwalëc Pana Bòga; jic z Bògã i òstac z Bògã). Dobrze jest
zaczynać wszystko z Bogiem: Chto z Bògã zaczinô, ten z Bògã kùńczi. Często używane w przysłowiach pary zaimków: chto – ten, co – to, kògò – tegò, ulokowanych
w zdaniach złożonych podrzędnie, wskazują dobitnie na zależności przyczynowo-skutkowe, sugerują, że każde działanie pociągnie za sobą jakąś konsekwencję. Chętnie wykorzystywanym sposobem przykucia uwagi jest też stosowanie odwołań do
świata przyrody, np. Stwòrził Bóg le nié zajączka, ale zarô dlô niegò łączkã; Stwòrzenié chce bëc mądrzészé òd Bòga – gdzie pod nazwą stworzenie skrył się nie tylko
człowiek, ale również inne stworzenia, co ma dobitnie przypomnieć o ważności
Stwórcy postawionego nad swoim stworzeniem.
13

J. Pomierska, ibid., s. 12.
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Dobrym sposobem podkreślania odpowiednich treści jest stosowanie kontrastu,
dlatego obok pojęcia dobra transcendentnego pojawia się też zło transcendentne,
a jego uosobieniem jest głównie szatan, w kasz. pùrtk, diôbeł, złi, biés, czart, lëcëper,
szatan, czôrny, gnojôrz, jańcoch, lëchò, mëtk, mëtôłk, niekara, pieczelnik, smãtk,
sermater, szwernót14. W języku kaszubskim funkcjonuje ogromna ilość przysłów
i frazeologizmów traktujących o złu, większość z nich jednak powiązana jest z jednoczesnym podkreśleniem istnienia dobra i z namową do kierowania się nim w życiu: bòjec sã czegò jak diôbeł swiącony wòdë; Służë pùrtce, a stracysz wòlnosc;
Diôbeł mòże nas kùsëc, ale ni mòże zmùsëc; Co sã z diôbła pòczãło, to do diôbła zdrzi.
Powszechnie wiadomo, iż budowanie pouczeń moralnych na zasadzie zestawiania
ze sobą silnie nacechowanych emocjonalnie leksemów wzmacnia ich wydźwięk, łatwiej przemawia do wyobraźni, niekiedy ma za zadania postraszyć (Chto wierzi
w gùsła, temù dupa ùschła), innym razem dodać otuchy (Chòcbës ju stojôł na pieczelnym progù, eszczë ùfnosc nie trac w Panu Bògù).
Pozytywny stosunek Boga do człowieka i miłości jaką go obdarza znalazł odzwierciedlenie w licznych przysłowiach: Wszëtkò je w Bòsczich rãkach; widać to
też w zwrotach: sedzec jak ù Pana Bòga za piéckã; bezpiecznie jak ù Pana Bòga za
piéckã; choć czasami ta miłość jest trudna do pojęcia przez racjonalny ludzki umysł:
Kògò Pón Bóg kòchô, na tegò krziżëczi wkłôdô, Kògò Pón Bóg miłuje, tegò i krziżuje; Bóg dopùscy, ale nie òpùscy. Pojawiające się silnie skonkretyzowane pojęcia,
np. wszëtkò, dalej nic, mają za zadanie dookreślić zakres Bożej władzy, a z drugiej
strony pokazać ludzką niemoc w różnych sprawach. Ciekawym zabiegiem jest też
zestawianie ze sobą wyrazów na pozór do siebie nie pasujących: miłuje – krziżuje.
W ten sposób zostaje zasygnalizowana możliwość pojawiania się w życiu negatywnych doznań, ale czasowniki z kolejnego przysłowia dopùscy – nie òpùscy od razu
łagodzą poprzednie. Ciekawy jest pierwszy z czasowników, który wg Słownika języka polskiego15 ma trzy znaczenia: dopuścić – pozwolić zbliżyć się, dać przystęp
do kogoś, czegoś; przystać na coś, nie przeszkodzić czemuś, pozwolić, zezwolić;
uznawać coś za możliwe, przypuszczać, przewidywać. A utworzony od niego wyraz pochodny dopust (zdarzenie, głównie złe, rozumiane jako dopuszczone przez siłę wyższą, niezależnie od woli człowieka; zrządzenie, wyrok, wola) zyskał w rozprawach o wierze ugruntowany status, funkcjonuje głównie w wyrażeniu dopust boży. Frazeologizmy chętnie posługują się porównaniami. Już część stwierdzenia sedzec jak ù Pana Bòga brzmi obiecująco, przecież wiara właśnie na tej obietnicy jest
zbudowana. Jeśli jeszcze do tego doda się słowa za piéckã, to biorąc pod uwagę czasami srogi nasz klimat i warunki, jakie ze sobą niesie, człowiek w dwójnasób zaczyna doceniać Boże łaski, kiedy mu mówią, że dobrze mu się powodzi.
14

s. 113.
15

J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejherowo 1989,
Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978, t. I, s. 431.
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Za okazywaną przez Boga dobroć, zgodnie ze wskazaniami wiary należy się ze
strony człowieka miłość dziecka Bożego do Ojca. Z przysłów wynika, iż w oczach
Boga wszyscy są jednakowi: Przed Bògã chłop z panã robią razã amen; Przed Bògã
jesmë wszëscë równy. Choć czasami Bóg różnie daje, jednémù gãs, drëdżémù jaje, ta
miłość powinna być bezgraniczna, niekwestionowana. Pojawiające się w pierwszym
przysłowiu słowo amen nabiera tu cech wieloznaczności, oznacza akcentowanie wyższości Boga nad rodzajem ludzkim (chłop i pan uznają Jego wyższość i wspólnie się
do niego modlą), zawiera też w sobie znaczenie ‘koniec’ – w obliczu śmierci następuje zrównanie wszystkich, bo u Boga nie ma podziału na stany. Ciekawe frazeologizmy na bazie tego słowa notuje J. Treder, wymienia tu nastepujące: terô je amen ‘już
koniec’, jesz nie je z kim amen; òstac jaż do amen ‘zostać do końca; z kims mdze wnet
amen ‘ktoś wkrótce umrze’, ‘ ktoś schodzi na dziady’; przińc na amen ‘spóźnić się;
wëzdrzec jak pôcérz bez amen ‘o robocie niedokończonej’; cos je pewné jak amen
w kòscele – nawiązujące do pierwotnego znaczenia amen niech się tak stanie16.
Ważnym elementem przysłów jest ukazanie stosunku do bliźnich, jako jednej
z ważniejszych prawd wiary omówionej w przykazaniu miłości Boga i bliźniego.
Nawołują do tego liczne przysłowia: Chto na Cebie kamieniã, na tegò të chlebã; Nie
sądz, a Cebie nie bãdą sądzëlë; Nie sądz nikògò, Pan Bóg òd tegò; Co chto zasôł, to
zbiérô. W tych przysłowiach wyraźnie widać przesunięcie treści ku odbiorcy, nie są
stosowane formy czasownikowe w 3 os. – jak to miało miejsce, kiedy była mowa
o Bogu, ale wykorzystuje się czasowniki w 2 os. i jako dodatkowe wzmocnienie
przekazu tryb rozkazujący, np. nie sądz. Wykorzystane motywy kamienia i chleba są
również bardzo nośnymi sygnałami w kulturze, chętnie wykorzystuje je liryka (A.
Nagel, Zôrno – Proszã Cebie Bòże mój, wszëtczim dôj chléb swój), pojawiają się
w prozie (rozliczne baśnie, opowiadania, legendy, np. o stolemach i pochodzeniu kamieni na Kaszubach), sporo ich w przysłowiach, związkach frazeologicznych (tu kamień jest zwykle użyty dla zobrazowania niezbyt pozytywnych ludzkich cech i przypadłości: cwiardi jak kam, głëchi jak kam, mô kam miast serca, zabëc w kam, spac
jak kam, zaprzéc sã w kam). To dowodzi niezwykłej nośności znaczeniowej obu leksemów, zarówno tej dosłownej, jak i w szczególności tej przenośnej. Przysłowie traktujące o sianiu i zbieraniu ma swój polski odpowiednik Kto sieje wiatr, zbiera burze. Inne kaszubskie powiedzenie dla niego Chcesz miec pòkù, dôj pòkù. Przysłowia
nigdy nie rezygnują ze swej ważnej funkcji moralizatorskiej, są swoistym ludowym
zbiorem przepisów, uczą jak należy i nie należy postępować, wskazują jasno i dobitnie, do kogo należy ostateczne rozsądzanie o winie i karze.
W obliczu niekwestionowanych aktów dobroci Boga względem człowieka winno jawić się bezgraniczne zawierzenie tego drugiego Stwórcy: Co Bóg robi, dobrze
robi a także Bóg dôł żëcé, dô i radã. Choćby człowiek, po ludzku sadząc, stracił już
16

s. 142.

J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejherowo 1989,
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wiarę w sens swego działania, to powinien pamiętać, że jest nad nim Ktoś, kto w każdej sytuacji ześle sposób na pokonanie przeciwności, dô radã czyli pomoc. Jednocześnie sugeruje się odstąpienie od wyrzekania przeciwko woli Bożej, bo Bóg wszystko dobrze robi. Czasami pod przykrywką wiary w Boską nieomylność kryje się jednocześnie próba tłumaczenia różnych własnych usterek, np. Jaczégòs mie, Bòże,
stwòrził, taczégò mie môsz czy Pan Bóg wszëtczich równo stwòrził, ale jich równo
nie pòmalowôł (òbsmùkôł, snôżił), jednégò pòmùjkôł a drëdżégò pòchlapôł, w którym widoczne są nawiązania do pracy malarza czy murarza. Takie zabiegi mają przybliżyć człowiekowi dzieło stworzenia, uczynić je bardziej zrozumiałym, związanym
z codziennymi czynnościami, prostszym do pojęcia – co z racji funkcji, jaką mają
pełnić przysłowia jest jak najbardziej na miejscu.
Ważnym elementem kontaktów człowieka z Bogiem i odbiciem jego nastawienia do wiary jest ogromne zaufanie. Pan Bóg zawiaduje światem i wszelkim stworzeniem, wszystko toczy się zgodnie z Jego wolą, wyrokami, jest efektem zrządzenia Boskiego: Nad całim swiatã jeden Bóg panëje; Przecywkò wòli Bòżi nick sã stac
ni mòże; Nic sã nie dzeje bez namienieniégò, bo Wszëtkò je w Bòsczich rãkach, co
tłumaczymy iż ‘należy Bogu zaufać’, o tym samym mowa też w zwrocie zdac sã na
òpatrznosc Bòską. Tu warto na chwilę zatrzymać się nad rolą przeznaczenia w wyobrażeniach ludu. Jak wielkie miało ono znaczenie można się domyślać na podstawie powieści Żëcé i przigòdë Remùsa, w której bohater z ludu wielokrotnie powtarza Co kòmù namienioné, to gò nie minie. Ważną rolę pełnią także zaprzeczenia czasowników: nic sã ni mòże stac, nic sã nie dzeje – z dopowiedzeniem bez wòli Bòżi.
To człowieka wierzącego uspokaja, nastraja optymistycznie, nie wywołuje niepotrzebnych stanów lękowych. Opatrzność czuwa nad swoim stworzeniem, taka nauka
zda się wypływać z cytowanych przysłów – nie lękaj się zatem człowiecze, rób swoje i licz na opiekę Stwórcy (oczywiście są pewne warunki do spełnienia, które zawarły się w innych przysłowiach).
Człowiek ma zwykle nadzieję (pośród Trzech Cnót Boskich jest ona wymieniana na drugim miejscu). Tę nadzieję człowiek wierzący pokłada przede wszystkim
w Bogu (o czym we wspominanym już przysłowiu Jesz stôri Bóg żëje ‘ nie traćmy
nadziei’), ona czyni go zdolnym do życia (Człowieczô rzecz ùpadnąc, diôblô
w ùpôdkù trwac, anielskô z ùpôdkù wstac), czasami przecież trudnego, momentami
niemal nie do zniesienia, prowadzącego wtedy na manowce – Gdze Bóg nie błogòsławi, tam człowiek nic nie sprawi. Nadzieja jest zwykle nakierowana na przyszłość,
ma za zadanie chronić przed zwątpieniem, obiecuje szczęście, czasami osiągalne
dopiero po śmierci – Nôwiãkszé dzëwë swiata są niczim naprocëm cëdów nieba. Wyrażenie Stôri Bóg jest na pewno nawiązaniem do Pierwszej Osoby Boskiej, ukazywanej na obrazach zwykle jako postać staruszka, w tym sformułowaniu kryje się
także nawiązanie do odwiecznego istnienia Boga, który był, jest i będzie, nie ma początku ani końca. Są też w przysłowiach (częściej we frazeologizmach) odniesienia
do Drugiej Osoby (np. bëc w Christusowëch latach, panna w Jezësowëch latkach),

244

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

ale znacznie rzadziej; natomiast nieliczne tylko zwroty traktują o Trzeciej Osobie
Boskiej (np. bëc dëchã swiãtim ‘nie być w stanie wszystkiego przewidzieć’). W drugim z cytowanych w tym akapicie przysłów mamy próbę oswojenia człowieka z sytuacjami dla niego nieprzyjemnymi. Sugeruje się, że upadanie pod ciężarem grzechów jest wpisane w ludzką egzystencję, trzeba jednak umieć sobie z tym radzić,
dźwigać się po każdym upadku, bo trwanie w nim oznacza poddanie się złym mocom. Ten motyw jest często wykorzystywany w literaturze, ale także w innych wytworach kultury duchowej.
Przysłowia i frazeologizmy nawołują do miłosierdzia, będącego aktywną formą
współczucia. W życiu ma się ono przejawiać konkretnym działaniem, polegającym
przede wszystkim na niesieniu pomocy. Kòżdi człowiek mô swòjégò anioła, ale też
mòże bëc kòmùs aniołã. W ogóle warto prosić Boga i modlić się za wstawiennictwem świętych i własnego anioła. Ukoronowaniem życia w wierze jest cierpliwe wypełnianie woli Bożej. Dla pełniejszego wypełniania tej woli człowiekowi są przydani na pomoc święci, anioły. Każdy powinien mieć swojego anioła stróża i swojego
świętego patrona, stąd w dawniejszych czasach starannie przestrzegano nadawania
nowonarodzonym dzieciom imion świętych. Jeśli jednak człowiek jest z gruntu zły
to i swiãti Bòże nie pòmòże.
Za dobre uczynki każdy otrzyma kiedyś odpowiednią zapłatę, bo Pan Bóg niczegò òdłogã nie òstawi. Bóg pokazany tutaj jako dobry rolnik, który sumiennie obrabia swoją rolę, jest jednocześnie dydaktyczną wskazówką dla człowieka, który
równie solidnie i sumiennie powinien działać „na swoim zagonie”. Udzielonej innym
pomocy nie należy żałować, a tym bardziej odbierać darowanych rzeczy – Chto daje i òdbiérô, w piekle sã pòniewiérô.
Człowiek wierzący ma w sobie pokój, szczególnie ten duchowy. Wyraża się to
kojącą ciszą w sercu, wszystko jest na swoim miejscu. Taki pokój jest jak dobry sen
na jawie. Kògò Pan Bóg mô w òbronie, ten nawet na mòrzu nie ùtonie mówi przekonująco ludowe przysłowie, ale Chto mieczëje, tegò zamieczëją. Nie czuje się dobrze ten, kto nie dba o pokój duchowy – Chto òd Bòga òdstąpi, temù pùrtk pòmòcë
nie pòskąpi, za to Człowiek z czëstim sëmienim wëspi sã chòc na kamieniu. Gwarantem spokoju jest np. sen, bo W spikù człowiek nie grzészi, natomiast na jawie Diôbeł
nie spi w kòmòrze, le kùsy kògò mòże, jednak człowiek silny duchowo nie musi się
go obawiać.
Świat wartości Boskiego stworzenia nie może istnieć bez modlitwy. Modlitwa
jest otwarciem na Boga, szczególnie odmawiana wspólnie – Czim wiãcy nas, tim
wiãcy òjczenasz. Jeśli wiara jest głęboka – modlitwa jest szczera i dobra, bywa też
niestety przeciwnie, co obrazują zwroty: klepac, mòtac pôcérz. Blisko nich lokuje się
też przysłowie Chto pôcérz mówi leżąco, tegò Pan Bóg słëchô spiąco. Podczas modlitwy obowiązują pewne wymagania: Pón Bóg dôł człowiekowi kòlana, żebë mógł
klëknąc, a rãce, żebë mógł je złożëc, czej sã bãdze mòdlił. Przed pokusą rezygnacji
z modlitwy ostrzega przysłowie Bez pôcerza nie chodzë we wérë, bò ce weznie kóńskô
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szpéra. Szczególnym rodzajem modlitwy jest śpiew, bo Chto spiéwô, dwa razë sã
mòdli. Generalnie modlitwa i cnotliwe życie są przepustką do życia wiecznego, kto
tego nie zachowa, musi się liczyć z prawdą zawartą w przysłowiu Òn bë chcôł miec
na zemi gwiôzdkòwé gloria, a wiôlgònocné aleluja, a ò zemsczich piątkach òn zabéł
– nie będzie mu się szczęściło.
Kto prawdziwie wierzy, ten umie przebaczać, patrzy na innych przez pryzmat własnych słabości (Kòżdi mô swòjã wesz, co gò grëze; Kòżdi wié, dze gò bót cësnie).
Nawiązanie w tym przypadku do wzgardzonego insekta ma tylko spotęgować wrażenie ogromu wad, jakimi przytłoczony jest zwykle człowiek. Doskonale dobrana
metafora wesz, co gò grëze jest symbolem sumienia, które nie daje spokoju i potrafi nieźle dokuczyć (ta sama zresztą zasada wykorzystana w drugim z przysłów: sumienie jako ciasny, uwierający but). Zatem tak jak sobie człowiek wybacza niemal
wszystko (Na włôsné grzéchë kòżdi je slepi), powinien umieć to też czynić wobec
innych. W ogóle życie powinno być nieustanną służbą Bogu i ludziom.
Przysłowia i frazeologizmy są ważną częścią kultury duchowej ludu kaszubskiego. Zawiera się w nich niezwykle rozległy i ciekawy materiał obrazujący myślenie
o Bogu, człowieku, świecie i życiu. Jak stwierdza K. Borkowska: „Proces zapoznawania z wartościami uwidacznia się najpełniej w języku, który jest podstawowym
narzędziem interpretowania rzeczywistości, klasyfikowania obiektów w niej istniejących, przypisywania im pewnych cech oraz subiektywnych ocen”17, a przysłowia
i frazeologizmy stanowią pokaźną część składową każdego z języków, kaszubskiego także. „Od króla Salomona (tj. biblijnej Księgi przypowieści) przysłowia są mądrością narodu. Od niepamiętnych czasów ich dydaktyczny charakter wyzyskiwali
kaznodzieje i scholarze. Jedni posiłkowali się Biblią i pismami teologów, drudzy
dziełami klasyków, a słuchacze ich naukę powtarzali już jako bezimienne moralia,
przestrogi czy wskazówki, zmieniając czasem ich kształt czy brzmienie. Zaczęto zatem te mądre myśli gromadzić”18 i tak powstawały przysłowia. Sporą ich część stanowią właśnie przysłowia związane z religią, często o humorystycznym zabarwieniu, które zaprezentowano powyżej19.
Podsumowaniem rozważań na temat odbicia religijności Kaszubów w przysłowiach niech będą słowa J. Pomierskiej z cytowanej przed chwilą Przedmowy do
zbioru przysłów: „Kaszubi pod płaszczykiem humoru i dosadności kryją swoje prawdziwe uczucia: szczerą wiarę i nieudawaną pobożność. Religia przenika całe ich
17
K. Borkowska, Świat i język wartości w piosenkach religijnych dla dzieci, [w:] Język. Szkoła.
Religia, red. A. Lewińska i M. Chmiel, Pelplin 2010, s. 32.
18
J. Pomierska, Przësłowie samò sã rodzy w głowie. Przedmowa, Gdańsk 2002, s. 5.
19
Wszystkie cytowane przysłowia zostały zaczerpnięte z następujących publikacji: B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967–1976; F. Ceynowa,
Skôrb kaszëbsko-słowińsczi mòwë, Świecie 1866, wydanie fotooffsetowe MPiMKP, Wejherowo 1985;
J. Pomierska, Przësłowie samò sã rodzy w głowie, Gdańsk 2002; J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejherowo 1989; J. Treder, Kaszubi. Wierzenia i twórczość. Ze
słownika Sychty, Gdańsk 2002.
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życie, o czym świadczą liczne w przysłowiach odwołania, np. o obłudniku: W jedny rãce trzimô różańc, a w drëdżi nóż, o chciwym: Nawet swiãti mają rãce dosebné,
czy o nieszczęściu: Bóg doswiôdczô, ale téż pòdaje rãkã. Zadziwiająca przybyszów
z głębi lądu pobożność ludu nadbałtyckiego ma też swoje racjonalne wytłumaczenie. W walce z germanizacją Kościół katolicki mógł być ostatnim miejscem, gdzie
mówiono i śpiewano po polsku, a odejście od wiary ojców oznaczać mogło zmianę
narodowości, o czym także ostrzegało przysłowie: Chto le sã nôprzód wëzbãdze swòji
gwarë, wëzbãdze sã téż wnet swòji wiarë”20.

20

J. Pomierska, op. cit., s. 9.

KASZUBSZCZYZNA W KOŚCIELE
Eugeniusz Pryczkowski

edług Informatora Regionalnego, który do połowy 2009 roku co miesiąc przyW
gotowywał Janusz Kowalski i publikował w „Pomeranii, zaledwie w dwudziestu dwóch parafiach na Kaszubach co miesiąc odprawiana jest msza święta z litur1

gią w języku kaszubskim. We Władysławowie taka msza była co tydzień, zaś w kilkunastu innych parafiach kilka razy w roku. Dopóki informacje te były ogłaszane,
dopóty znaliśmy w miarę rzeczywisty stan obecności kaszubszczyzny w Kościele na
Kaszubach. Zdawałoby się, że ta obecność powinna rosnąć. Przecież istnieją księgi
liturgiczne, od czasu do czasu słychać o spektakularnych wydarzeniach kaszubskich
związanych z Kościołem, na przykład historyczne pielgrzymki do Ziemi Świętej czy
Rzymu lub choćby odpusty w znanych sanktuariach w Sianowie i Swarzewie. Niestety, jest inaczej. Z chwilą przeniesienia siedziby Radia Kaszëbë do Rumi zaniechano celebracji mszy kaszubskich2 we Władysławowie, po kaszubsku nie odprawia się już w Wygodzie3, Babich Dołach, Gniewinie, Kostkowie i Kościerzynie. Po
przeniesieniu ks. Waldemara Naczka i śmierci ks. Stanisława Dułaka jest sporo problemów z zachowaniem dotychczasowego stanu w Gdańsku i Sopocie. Dzięki pomocy ks. dra Leszka Jażdżewskiego z Gdańska Zaspy udaje się kontynuować działalność kaszubskich wspólnot na Przymorzu, Morenie i przy kościele św. Jana w centrum miasta. Po kaszubsku odprawia się także w Matarni, gdzie jeszcze sporo mieszkańców w sposób naturalny posługuje się kaszubszczyzną.

1
Są to: Gdańsk (Główne Miasto, Matarnia, Morena, Osowa, Przymorze), Gdynia (Babie Doły, Cisowa, Oksywie, Pogórze Górne, Śródmieście, Wielki Kack), Banino, Gościcino, Kartuzy (na przemian
w dwóch z trzech parafii), Koleczkowo, Kościerzyna (na przemian w dwóch parafiach), Pręgowo, Przodkowo, Przywidz, Sopot, Wejherowo i Żukowo.
2
Termin „msza kaszubska” jest tylko Matarnia, Morena, Osowa, Przymorze), Gdynia (Babie Doły, Cisowa, Oksywie, Pogórze Górne, Śródmieście, Wielki Kack), Banino, Gościcino, Kartuzy (na przemian w dwóch z trzech parafii), Koleczkowo, Kościerzyna (na przemian w dwóch parafiach), Pręgowo,
Przodkowo, Przywidz, Sopot, Wejherowo i Żukowo. skrótem myślowym. W istocie pod tym terminem
rozumiemy mszę w języku polskim z elementami liturgii w języku kaszubskim. Są to najczęściej: czytania mszalne, homilia i modlitwy wiernych, rzadziej ewangelia, a sporadycznie psalm i Modlitwa Pańska. W rzadkich wypadkach, np. w Baninie po kaszubsku czytane są też: Akt pokuty, Chwała na wysokości Bogu, Wyznanie wiary i Święty, święty.
3
W lipcu 2012 roku do Wygody ze Starogardu przybył w charakterze wikariusza ks. Mirosław Węsierski znany wcześniej z celebracji kaszubskich mszy w Kostkowie. Daje to pewną nadzieję na pozytywne zmiany w tej kwestii.
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Analizując geografię celebracji comiesięcznych mszy kaszubskich zauważamy
pewną zaskakującą prawidłowość. Aż w dwunastu (na dwadzieścia dwa) przypadkach msze te organizowane są w Trójmieście, najczęściej przez wspólnoty gromadzące się wokół nich, dla których są one podstawowych łącznikiem. Również dotyczy to Oddziału ZKP w Sopocie, który powstał z inicjatywy działaczy Oddziału ZKP w Gdańsku w oparciu o członków z Sopotu zaangażowanych w organizowanie mszy na Przymorzu, Gdańsku i Morenie, a później w Sopocie. Kolejne cztery
cykliczne msze odprawiane są w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiasta, czyli w parafiach: Chwaszczyno, Banino, Żukowo i Pręgowo. We wszystkich przypadkach organizatorami są współpracujące z sobą lokalne oddziały ZKP. W niewielu pozostałych miejscowościach organizatorami byli lub są miłośnicy kaszubszczyzny (Wygoda, Strzebielino) lub księża pracujący w tychże parafiach (Gościcino, Wejherowo, Kościerzyna, Przodkowo) oraz oddziały ZKP (Kartuzy, Przywidz). Ponadto
w różnych parafiach odbywają się msze z kaszubską liturgią przy okazji lokalnych
uroczystości.
Z tej pobieżnej analizy wynika, że brakuje całościowej strategii rozwoju obecności kaszubszczyzny w Kościele. Dawniej ciężar działania w tym zakresie podejmowało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie na czele z Zarządem Głównym. Obecnie spoczywa to w głównej mierze na lokalnych wspólnotach kaszubskich, których funkcjonowanie rozpoczęło się w latach 90-tych ubiegłego wieku (np. Przymorze, Gdańsk
centrum, Morena, Wielki Kack) czy w pierwszej dekadzie XXI wieku (Osowa, Matarnia, Cisowa). W dzieło zaangażowane są od lat te same osoby, które znają kaszubskie księgi liturgiczne i umieją także przygotować modlitwy wiernych. Dawniej organizowanie kaszubskich mszy było utrudnione za względu na brak odpowiednich
ksiąg. Obecnie, problem ten praktycznie nie istnieje. Ruch kaszubski, przez z górą
półtora wieku, wykreował w tej arcyważnej przestrzeni życia Kaszubów, dzieła wielkie. Największe z nich ukazały się w ostatniej dekadzie XX i w pierwszej XXI wieku, choć początków tłumaczeń ksiąg natchnionych na kaszubski należy upatrywać
już w XVI i XVII wieku.
Były to „Duchowne piesnie” z 1586 roku przetłumaczone przez Szymona Krofeja4. Dzieło to (a także kolejne tego typu wydawnictwa, m.in. Michała Pontanusa)
dowodzą, iż działający na Kaszubach duchowni protestanccy sprawowali Służbę Bożą w języku swoich wiernych, równocześnie tworząc zręby kaszubskiego języka literackiego. Nie było wówczas ortografii kaszubskiej, więc posiłkowano się zapisem
i terminologią polską, stąd można odnieść wrażenie, że były one tłumaczone na język polski. Zawierają jednak sporo słów kaszubskich. Ich brzmienie mieliśmy okazję usłyszeć w przepięknej, aktorskiej interpretacji Danuty Stenki podczas II czytania najstarszych kaszubskich tekstów kościelnych w Wejherowie, w ramach cyklu
4
Duchowne Piesnie D. Marcina Luthera y ynszich nabożnich mężów z niemieckiego w slawięsky
język wiłożone przez Szymona Krofea, sługę słowa Bożego w Bytowie, Gdańsk 1586.
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„Verba sacra” w roku 20055. Stenka czytała także fragmenty tak zwanych „Perykop
Smołdzińskich” z I połowy XVIII wieku, o których prof. Jadwiga Zieniukowa napisała: Mamy tu do czynienia z początkami procesu, który mógłby doprowadzić do
powstania kaszubsko – słowińskiego języka literackiego. Wzięcie za podstawę podlegającego już pewnym normom (także pisanym) i mającego tradycję piśmienniczą
polskiego języka literackiego i nasycenie go elementami potocznego języka Kaszubów i Słowińców dałoby z czasem nowy literacki język słowiański, gdyby proces ten
nie został w zarodku zahamowany przez postępującą na Pomorzu akcję germanizacyjną6.
Natomiast pierwsze tłumaczenia na gruncie katolickim wiążą się bezpośrednio
ze wzrostem świadomości etnicznej i narodowej w Europie. W tym czasie, zwanym
„Wiosną ludów”, tkwią korzenie regionalizmu kaszubskiego, którego ojcem jest Florian Ceynowa. Już wówczas stwierdził on, że rdzeniem tożsamości i kultury Kaszubów jest język7, który kształtuje wyobraźnię zbiorową i osobistą, określa specyfikę
percepcji rzeczywistości, definiuje świat wartości oraz życie duchowe8.
Ceynowa jest autorem wielu tekstów kaszubskojęzycznych, w tym tłumaczenia
Modlitwy Pańskiej, opublikowanego w jego „Xążeczce dlo Kaszebov” z 1850 roku.
Przełożył także „Dziesięć przykazań Bożych”. Dzięki badaniom prof. Zygmunta
Szultki dowiadujemy się również o przekładach innych modlitw. Przyniosły je nam
wydane w 2004 roku „Teksty więzienne” Floriana Ceynowy. Wśród nich są modlitwy: przed i po jedzeniu, poranna i wieczorna. Wszystkie one są bardzo zbliżone do
tekstów ujętych w znanym nam modlitewniku „Më trzimómë z Bògã”, mimo że autorzy tego dzieła nie znali przywołanych tekstów Ceynowy sprzed półtora wieku. Warto zacytować treść jednej z nich. Jest to modlitwa wieczorna: Dzëkùjã Tobie, mój Òjcze
niebiesczi, przez Jezësa Christusa, twòjéhò ùkòchónéhò Sëna, że të jes mie tehò dnia
łaskawie òbronił; ë proszã ce abë jes mie òdpùscył mòje wszëtczé grzéchë, dze jô jem
co niesprawiedlëwie zrobił, ë miã ti nocë łaskawie òchronic racził. Bò jô sebie saméhò,
mòje cało 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.
Pierwsza połowa XX-wieku nie przyniosła znaczących dokonań na tej niwie.
Jednakże trzeba zauważyć powstanie kilku pięknych pieśni o tematyce religijnej,
zwłaszcza Jana Trepczyka. Najpiękniejsza – śpiewana często dziś w kościołach – to
pieśń także o znamiennym tytule „Òjcze nasz” stworzona wspólnie z Aleksandrem
Labudą. Pieśń opublikowano po raz pierwszy w śpiewniku „Kaszëbsczi piesniôk”
5
Verba sacra Modlitwy katedr polskich. Biblia Kaszubska, Najstarsze kaszubskie teksty biblijne 1586–1850, Wejherowo 2005.
6
Patrz: tamże.
7
Tamże, patrz też: ks. prof. Jan Perszon, Ocena teologiczna lekcjonarza „To je słowò Bòżé” w tłumaczeniu Eugeniusza Gołąbka, grudzień 2007.
8
Ks. prof. Jan Perszon, Ocena teologiczna lekcjonarza „To je słowò Bòżé” w tłumaczeniu Eugeniusza Gołąbka, grudzień 2007.
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w roku 1935. Obaj należeli do pokolenia działaczy kaszubskich zwanych Zrzeszińcami, podobnie jak ks. Franciszek Grucza, który tuż po zakończeniu działań wojennych, na odpuście Matki Boskiej Siewnej 8 września 1945 roku w Sianowie wygłaszał po kaszubsku homilię. Dziękował on Mateńce za cud wolności, mówiąc:
Błogòsławië mileczno Tatczëznie naji kaszëbsczi lubòtny, błogòsławië najim pòlóm
a wòdóm, bë nóm dałë dosc żëwnotë. Błogosławië wsóm a miastóm, bë w nich dobrze sa dzejało, błogosławië najim chëczóm, bë szczeslëwòsc, spòkój w nich jasniałë.
Błogosławië nama, najô Panienko, wiérnym swim dzecóm9. Ks. Grucza już wówczas
wielokrotnie używał rodzimego języka w czasie mszy, zawsze jednak, gdy zwracał
się w homilii bezpośrednio do Kaszubów. Językiem tekstów biblijnych pozostawała polszczyzna.
W okresie powojennym Zrzeszińcy byli poddawani szczególnym represjom ze
strony władz komunistycznych. W mieszkaniu Labudy dokonano rewizji 2 grudnia 1960 roku. Trepczyka zaś przesłuchiwano UB z rewolwerem na stole10. Wśród
zarekwirowanych materiałów był „Memoriał grupy inteligencji i pisarzy kaszubskich
o położeniu kulturalnym Kaszub”, a w nim jeden z postulatów, w którym Zrzeszińcy upominają się o, cytuję: „Dopuszczenie języka kaszubskiego w nauce religii
i w Kościele”11. Dla ówczesnej władzy te i inne postulaty były świadectwem rewizjonistycznej działalności Kaszubów, co skończyło się wieloma przykrymi następstwami dla Zrzeszińców, zwłaszcza Labudy i Trepczyka. Tymczasem sześć lat później właśnie oni wraz z księdzem Gruczą – wszyscy trzej wielcy synowie parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sianowie – byli autorami przepięknych tekstów kaszubskich wygłoszonych i zaśpiewanych podczas koronacji Swiónowsczi
Matinczi na Królową Kaszub w 1966 roku. To wydarzenie, wciąż nie w pełni zbadane i opisane, miało duże znaczenie w dziele wchodzenia kaszubszczyzny do liturgii
Kościoła. Wówczas powstała najsłynniejsza z pieśni „Kaszëbskô Królewô” Jana Trepczyka. Recytowano nowe wiersze, po kaszubsku dziękowano też biskupom. W ten
sposób język kaszubski, dyskryminowany przez władze wszelkich szczebli, we wspólnocie Kościoła swobodnie egzystował, aczkolwiek jego obecność w liturgii Kościoła ograniczała się do sporadycznych przypadków głoszenia kazań12. Podstawową przyczyną był brak odpowiednich i zatwierdzonych przez Kościół tłumaczeń tekstów biblijnych. Na to trzeba było poczekać jeszcze kolejnych dwadzieścia i więcej lat.
9
J. Rompski, Na M. B. Sevną v Svjonovie, „Chëcz” dodôwk do „Zrzeszë Kaszëbsczi”, Nr 2, 13 rujan 1945; E. Pryczkowski, Królowa Kaszub, Banino–Sianowo, 2003.
10
Jan Drzeżdżon, Współczesna literatura kaszubska 1945–1980, Warszawa, 1986.
11
Alicja Paczoska, Oskarżeni o separatyzm. Działania tajnych służb PRL wobec działaczy kaszubskich w latach 1945–1970 w: „Pamięć i sprawiedliwość”, Warszawa 2004.
12
Kazania w języku kaszubskim wygłaszał np. ks. prałat Walenty Dąbrowski (1847–1931), dziekan
wejherowski. Miał na to specjalne pozwolenie Generalnego Wikariatu w Pelplinie, patrz: Ks. Henryk
Mross, Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej w latach 1821–1920, Pelplin 1995. Również
ks. Franciszek Grucza wielokrotnie głosił kazania po kaszubsku, patrz: E. Pryczkowski, Kaszubski Kordecki. Życie i twórczość ks. prał. Franciszka Gruczy, Banino 2008.
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Pierwsza msza częściowo w języku kaszubskim odprawiona została 20 października 1984 roku w Wygodzie, w obecnym dekanacie stężyckim. Odprawił ją ks. prałat Franciszek Grucza, który sam tłumaczył perykopy lekcyjne. Już w 1986 roku
częściowo kaszubską mszę odprawił inny syn sianowskiej parafii, ks. Marian Miotk13.
Ogromne znaczenie miały tu zachęty kierowane w tym czasie do Kaszubów przez
najwyższe autorytety. Przełomowe były dwie wizyty Ojca Świętego w 1987 i 1999
roku. Podczas pierwszej papież wypowiedział słowa, które stały się wskazówką działań Kaszubów w wielu dziedzinach życia: Drodzy bracia i siostry Kaszubi, strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa, które stanowią o waszej tożsamości. Ta zachęta została przypomniana i poszerzona na sopockim hipodromie, gdzie Ojciec Święty dodał bardzo ważny passus o języku: Pozdrawiam lud kaszubski, odwiecznych
gospodarzy tej pomorskiej ziemi. Do was przemawiałem w Gdyni w czerwcu 1987
roku. Pragnę raz jeszcze zachęcić was byście nadal strzegli swojej tożsamości poprzez podtrzymywanie więzów rodzinnych, pogłębianie znajomości swojego języka
i przekazywanie swojej bogatej tradycji młodemu pokoleniu. Trzymajcie z Bogiem
zawsze!”14.
Pod koniec życia ks. prałat Franciszek Grucza podjął się tłumaczenia Ewangelii na język kaszubski, co uwieńczone zostało ich wydaniem w 1992 roku15. Rok
później ukazały się „Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu” w tłumaczeniu Eugeniusza Gołąbka. W następstwie tych wydarzeń, 17 listopada 1993 roku, metropolita gdański wydał wskazania duszpasterskie, w których wyraża zgodę na używanie
języka kaszubskiego w czytaniach biblijnych oraz w modlitwie wiernych. Zachęca
też, by w czasie Mszy Świętych, a także w innych nabożeństwach kultywować śpiew
pieśni religijnych w języku kaszubskim16.
To wszystko miało epokowe znaczenie dla statusu języka i jego udziału w liturgii
mszy świętej. Znaczącym wydarzeniem było też ukazanie się modlitewnika „Më trzimómë z Bògã” w 1998 roku17. Do drugiego wydania z 1999 roku Ojciec Święty Jan
Paweł II przekazał dedykację w języku kaszubskim o treści: „Bòże pòmagôj, Jan
Paweł II, 3 maj 1999”. Tekst Modlitwy Pańskiej z tego modlitewnika umieszczono
na tablicy w kościele Pater Noster w Jerozolimie. W jubileuszowym 2000 roku poświęcił go metropolita gdański, Tadeusz Gocłowski, podczas pamiętnej pielgrzymki
Ks. Marian Miotk, Swiętim turę starków, Gdańśk 1991.
Wydarzenie z 1987 roku zainspirowało wikariusza kościoła MB Różańcowej na gdańskim Przymorzu, ks. Bogusława Głodowskiego, żeby rozpocząć regularne comiesięczne msze z kaszubską liturgią
słowa. Pierwsza odbyła się w listopadzie 1987 roku. Msze te są odprawiane do dziś, choć kaszubszczyzna ogranicza się na nich do odczytania jednej perykopy po kaszubsku. Przez wiele lat celebrował je ks.
Waldemar Naczk, obecny proboszcz parafii Wocławy na Żuławach.
15
4 Ewanjelje. Kaszëbskô Biblëjô, tłum. z łacëznë ks. Franciszek Grucza, Poznań, 1992.
16
Abp dr Tadeusz Gocłowski, Metropolita Gdański, Wskazania duszpasterskie w sprawie obecności języka kaszubskiego w liturgii i życiu Archidiecezji Gdańskiej, Gdańsk–Oliwa, dnia 17.11.1993r.
17
Më trzimómë z Bògã, przëłożëlë i przërëchtowelë Eugeniusz Gołąbk i Eugeniusz Pryczkowski,
Gduńsk 1998.
13
14
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półtysięcznej rzeszy Kaszubów do Ziemi Świętej18. Cztery lata później Kaszubi znów
wyruszyli, tym razem pod duchowym przywództwem ordynariusza pelplińskiego,
ks. biskupa Jana Bernarda Szlagi, do Papieża Jana Pawła II z prośbą o rychłą beatyfikację Sługi Bożego, ks. biskupa Konstantyna Dominika, o co nieustanne modły
w rodnej mowie trwają wciąż na całych Kaszubach.
Dwa miesiące po tej pielgrzymce, z inicjatywy prezesa ZKP, Artura Jabłońskiego, powstała Komisja Kościelna Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. To ona doprowadziła do wydania niezbędnych ksiąg kościelnych. Są to: „Ksążeczka do
nôbòżéństwa” (Pelplin 2005), śpiewnik kościelny „Dlô Was Panie” (Gdańsk 2006)
oraz trzecia i najważniejsza „To je słowò Bòżé. Czëtania mszalné i spiéwë midzëlekcyjné na niedzele i swiãta we wszëtczich cządach lëturgicznégò rokù na kaszëbsczi
przełożił Eugeniusz Gòłąbk” (Gdańsk 2007).
W referacie wygłoszonym na uroczystej proklamacji dzieła, 8 lutego 2008 roku
w Żukowie z udziałem arcybiskupa Gocłowskiego i biskupa Szlagi, mówiono: Księga ta ukazuje całe piękno języka kaszubskiego, bogatą leksykę i jej bogactwo znaczeniowe. Słowa te w kościele przyczyniają się do nobilitacji języka, ale jednocześnie
nobliwa kaszubszczyzna porusza najbardziej delikatne pokłady ludzkiej pamięci i wyobraźni pobudzając do głębszego – osadzonego w tradycji kaszubskiej religijności
– przeżywania treści natchnionych. Wąska jest droga Kaszubów i kaszubszczyzny.
Z jednej strony język przymiera wśród dzieci i młodzieży, z drugiej właśnie oni objęci są jego nauką w szkołach. Wielu starszym, którzy posługują się kaszubskim, wciąż
trudno wyzwolić się ze stereotypów sytuujących kaszubszczyznę w domowych pieleszach, dla młodszych staje się ona oznaką regionalnej dumy, której jednak nie mogą
już w sposób naturalny przekazać następnemu pokoleniu.
Lekcjonarz „To je słowò Bòżé” definitywnie zakończył problem z przekładaniem
perykop lekcyjnych przez amatorów, którzy często czynili to tuż przed nabożeństwem19. Dzieło to zyskało pochlebne recenzje. Obecnie jest używane na wszystkich
mszach z kaszubską liturgią. Dzięki temu ułatwia nam przeżywanie słowa Bożego
i jego pełniejsze zrozumienie, nawet jeśli dla niektórych sam język dzieła jest już
mniej zrozumiały. Recenzent księgi ks. prof. Jan Perszon bowiem tak stwierdza: Teksty z Nowego Testamentu – zaczerpnięte z wydania z 1993 r. – zostały w wielu miejscach (szczególnie przez biblistów dyskutowanych) – przez tłumacza poprawione. Psalmy (dostosowane do wydania Lekcjonarza pallotynów) i czytania ze Starego Testamentu zostały „przełożone” w oparciu o tzw. Biblię Tysiąclecia. Warto pamiętać, iż wydana w 1999 r., a przełożona przez E. Gołąbka „Księga Psalmów” posiada zatwierdzenie
Kaszubi w Ziemi Świętej, oprac. Artur Jabłońśki i Mariusz Szmidka, Gdynia 2000.
Znane są przykłady czytania po kaszubsku z wykorzystaniem lekcjonarza polskiego. Osobiście byłem świadkiem takich działań. Tego rodzaju praktyki utwierdzały ludzi obojętnych, a zwłaszcza negatywnie ustosunkowanych wobec procesu wchodzenia kaszubszczyzny do Kościoła, że kaszubski jest
gwarą polskiego i że nie powinien być używany w Kościele.
18
19
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Prymasa Polski kard. J. Glempa. Tłumacz korzystał – w znacznie większej niż wcześniej mierze – z rozwiązań translatorskich innych przekładów polskich i obcojęzycznych. Wszystko to sprawia, iż otrzymujemy tekst przełożony poprawnie i starannie.
Co więcej, jest on równocześnie komunikatywny, ponieważ unika (typowych dla przekładu ks. F. Gruczy) neologizmów i trudno zrozumiałych archaizmów. Przystosowanie do używanej współcześnie kaszubszczyzny nie idzie jednak za daleko; zachowane zostało dostojeństwo i sakralny charakter Bożego Słowa20.

20
Ks. prof. Jan Perszon, Ocena teologiczna lekcjonarza „To je słowò Bòżé” w tłumaczeniu Eugeniusza Gołąbka, grudzień 2007.

KOMISJA KOŚCIELNA ZKP (2004–2007)
W PROCESIE WCHODZENIA KASZUBSZCZYZNY
DO LITURGII KOŚCIOŁA1
Eugeniusz Pryczkowski

omisję Kościelną Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego powołano 8 styczK
nia 2005 roku na pierwszym posiedzeniu Rady Naczelnej ZKP w kadencji
2004–07. Już 27 lutego tegoż roku odbyło się inauguracyjne spotkanie. Było to w Baninie po mszy z kaszubską liturgią słowa, podczas której homilię w języku kaszubskim wygłosił ks. Waldemar Naczk, a pieśni kaszubskie prowadził chór „Chòranka”
z Banina. Na tymże zebraniu wybrano przewodniczącego komisji, którym został Eugeniusz Pryczkowski, zaś jego zastępcą Teresa Hoppe z Gdyni.
Komisja dokonała podsumowania dotychczasowych osiągnięć w zakresie wprowadzania języka kaszubskiego do liturgii Kościoła. Skonfrontowano je z wnioskami zespołu ds. kościelnych działającego pod przewodnictwem księży doktorów Jana Walkusza i Jana Perszona na II Kongresie Kaszubskim w 1992 roku. Już wtedy
postulowano potrzebę wydania śpiewnika kościelnego, lekcjonarza, zalecono też
szkolenia dla księży. W ciągu kilkunastu lat niektóre z postulatów udało się zrealizować, jak wydanie modlitewnika „Më trzimómë z Bògã”. Inne ujęto do programu
działania nowo powstałej Komisji Kościelnej. Wszystkie te punkty przyjęto w specjalnej uchwale. Były to: 1. Wydanie: a) lekcjonarza „To je słowò Bòżé”, b) zbioru
kaszubskich pieśni religijnych, c) zbioru modlitw wiernych, d) wznowienia przekładu Pisma Świętego oraz e) zbioru perykop okolicznościowych na chrzty, śluby, pogrzeby oraz tekstów poświęceń; 2. Powołanie księdza koordynatora (metropolitalnego), który koordynowałby działania księży odprawiających msze z liturgią w języku
kaszubskim. Należy zmierzać też do zorganizowania Rady Kapłańskiej w poszczególnych diecezjach: gdańskiej, pelplińskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej; 3. Opracowanie terminarza ogólno-regionalnych uroczystości kościelnych o charakterze kaszubskim; 4. Stworzenie dokładnego spisu księży posługujących się językiem kaszubskim; 5. Wydanie broszury z podstawowymi informacjami dotyczącymi odprawiania
nabożeństw w języku kaszubskim, która zostanie rozesłana do oddziałów ZKP;
1 Referat oparty jest o protokoły i dokumentację Komisji Kościelnej z lat 2004–2010, które są w posiadaniu autora.
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5. Emitowanie w każdą niedzielę mszy z kaszubską liturgią w Radio Kaszëbë; 6. Informowanie o terminach nabożeństw w języku kaszubskim na stronach internetowych oraz w prasie katolickiej. Ponadto komisja zwróciła się z prośbą do lektorów,
by wykazywali szczególną dbałość przy przekazywaniu treści natchnionych, zarówno od strony interpretacji, jak i poprawności językowej. Zachęcała także organistów,
by sięgali do coraz bogatszych zasobów kaszubskiej pieśni religijnej i wykorzystywali je podczas nabożeństw.
Od początku ważnym elementem działania była współpraca z mediami. Ze szczególną dbałością przygotowywano komunikaty oraz artykuły, a także liczne listy
zwłaszcza do księży – Kaszubów. Dzięki temu informacje te szybko docierały do zainteresowanych, którzy korzystali z nich w regionalnym działaniu. Szybko też pojawiły się głosy aprobaty, deklaracje współpracy oraz sugestie działań. Szczególnie
ciekawy list nadszedł z Częstochowy od posługującego tam kaszubskiego kapłana,
Grzegorza Ruchniewicza. Porusza niezwykle istotny problem, dlatego warto przytoczyć jego fragmenty: (…) Czëtôł jem pierszé ùstawë kòmisji – wedle mie to je dobri czerënk. Jedurnô sprawa, chtërną jô bë jesz dodôł to je rozwicé kaszëbsczi swiądë
ù ksãdzów. Wëdôwô mie sã, że pòdczas, czedë swiecczi ju przënômni òd pôrã lat
wzãlë so do serca kaszëbiznã (i nie blós kaszëbsczi jãzëk), abò mówiąc jesz mòcni
– wzãlë do serca słowa Òjca Swiãtégò z 1987 ë 1999 r., ù ksãdzów to je wcyg jesz
baro dalek! (…) Le żlë w religii, w przekôzywanim Słowa Bòżégò, w katechezë,
w mòdlëtwach… nie mdze kaszëbiznë, to nie mdze téż wiãkszi chãcë, żebë jãzëka
ùżëwac w kòscele i w codniowim żëcym, a czëcô bùchë z bëcô Kaszëbą nie mdze
w ògle! A tegò znôw bez ksãdzów nie ùdô sã zrobic! Dlôte jô bë dodôł pòstulat ùczbë
kaszëbsczégò jãzëka ë historii w seminariach: we Gduńskù, Pelplinie, Słëpskù (dobrze bëłobë téż w Torniu). Mòżna na przikłôd dac do czëtaniô chòcle L. Bądkòwsczégò
„Odwróconą kotwicę”. Wôżné: kriterium ni mòże bëc ilosc lëdzów gôdającëch pò
kaszëbskù w diecezji, le stara ò zbiérną (!) spôdkòwiznã Kaszëbów ë Pòlôchów
(przënômni òd czasów Mestwina II ë Władisława Łokietka) – ò Kaszëbiznã! Pòlskòsc
je wôrtnotą dlô Kaszëbów! Dlôte, òbrotno, Kaszëbizna ni mòże bëc blós sprawą
Kaszëbów – żëjemë w jednym kraju, ë kaszëbizna mùszi bëc widzónô jakno skôrb
wszëtczich! (…)
Podstawowym założeniem Komisji było inspirowanie jak największej liczby kapłanów oraz świeckich zainteresowanych rozwojem języka kaszubskiego do inicjowania nabożeństw częściowo lub całkowicie (np. Droga Krzyżowa, różaniec, litanie) w języku kaszubskim. Trzeba było zorganizować dla nich jak najlepsze warunki, zwłaszcza odpowiednie teksty liturgiczne. Postanowiono więc najpierw poddać
do realizacji pkt. 5 uchwały, czyli wydać broszurę z podstawowymi informacjami
dotyczącymi odprawiania nabożeństw w języku kaszubskim. W prace przygotowawcze – oprócz przewodniczącego zespołu – włączeni byli przede wszystkim księża:
ks. prof. Jan Perszon, ks. prałat Bogusław Głodowski oraz ks. dr Leszek Jażdżewski. Zawartość książeczki oparta jest na modlitewniku „Më trzimómë z Boga” oraz
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na wieloletnich doświadczeniach wypływających z organizowania mszy z kaszubską liturgią słowa. Zespół sporządził także rejestr księży Kaszubów mówiących w języku kaszubskim (również jeden z punktów ustawy). Tenże rejestr także zamieszczono w książeczce. Ostateczną zawartość przyjęto na II posiedzeniu Zespołu 7 października w Mostach w gminie Kosakowo. Ogólny nakład książeczki wyniósł 10000
egz. (dziesięć tysięcy!). Prawie wszystkie się rozeszły. Zgodnie z założeniem książeczki miały głównie trafić do organizatorów mszy, czyli oddziałów ZKP. Niestety,
sporo oddziałów nie wykazało zainteresowania sprawą. W sumie do partów trafiło
niespełna 5000 egz., z tego znaczna część tam, gdzie msze takie wcześniej już organizowano. Tam, zgodnie z zaleceniem komisji, wierni – niekoniecznie Kaszubi – korzystają z nich i biorą aktywny udział w liturgii. W sprawozdaniu komisji za rok 2007
napisano m. in.: Książeczka winna być rozkładana przed mszą na ławkach. W tych
oddziałach, gdzie tak się dzieje, uczestnicy mszy czynnie uczestniczą w stałych fragmentach liturgii2.
Książeczki są wykorzystywane także podczas spotkań opłatkowych i przy innych
wydarzeniach kościelnych oraz w modlitwach domowych. Najważniejszym efektem
było wsparcie – a niekiedy wręcz wzrost liczby – comiesięcznych mszy kaszubskich. W tym właśnie czasie kolejne parafie zaczęły odprawiać msze częściowo
w języku kaszubskim z wykorzystaniem „Ksążeczczi do nôbòżéństwa”. Były to:
Luzino, Kartuzy, Pręgowo, Kosakowo, Władysławowo, Pierwoszyno, Rewa, Reda,
Gdynia – Oksywie, Gdynia – Pogórze Górne, Sianowo, Lipusz (reaktywacja),
Gdańsk – Matarnia, Przywidz. Przygotowania do zainicjowania podobnych mszy podejmowano w Goręczynie i w kilku innych parafiach. Parafie, które wcześniej organizowały kaszubskie msze, zaczęły także z nich korzystać. Były to: Banino,
Gdańsk (Śródmieście, Przymorze, Osowa i Piecki-Migowo), Gdynia (Babie Doły,
Cisowa, Wielki Kack), Kościerzyna, Miastko, Rumia, Przodkowo, Sopot, Wejherowo, Wygoda i Żukowo.
Szczególnie wytężone wysiłki skoncentrowano nad organizowaniem i godnym
utrzymaniem mszy z kaszubską liturgią słowa we Władysławowie, które transmitowane były przez Radio Kaszëbë. Tej sprawie poświęcono III zebranie plenarne Komisji, które odbyło się właśnie we Władysławowie, 5 marca 2006 roku. Komisja
opracowała plan działań wokół mszy, przygotowała grafik celebransów. Odbyły się
2 Jest prawdą, że kaszubscy działacze słabo znają nawet „Ojcze nasz” w języku kaszubskim. Okazało się zwłaszcza po mszy św. 1 grudnia 2007 roku, która odbyła się tuż przed XVII
Zjazdem Delegatów ZKP. Głównym celebransem był ks. abp. Tadeusz Gocłowski. O tej sytacji czytamy następująco: Symptomatyczna była sytuacja w czasie ostatniej mszy zjazdowej
w katedrze oliwskiej w grudniu ubr., 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. Patrz: Norbertańska siła Kaszub, red. Andrzej Groth, Eugeniusz Pryczkowski, Banino 2011.
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dziesiątki rozmów z księżmi – Kaszubami. Kilkakrotnie spotykano się także z arcybiskupem Gocłowskim, który zachęcał kapłanów, by włączyli się w dzieło radiowych celebracji. Ostatecznie udało się ustalić sporą grupę kapłanów, którzy jeździli do Władysławowa i sprawowali kaszubską liturgię. Niektórzy (np. ks. Mirosław
Bużan, ks. Daniel Knapiński, ks. Grzegorz Ruchniewicz, ks. Tomasz Dunst, ks. Wojciech Klawikowski) czynili to po raz pierwszy. Należy podkreślić ogromne zaangażowanie dwóch członków Komisji, Zygmunta Orła i Dariusza Majkowskiego, którzy czuwali nad sprawnym i godnym przebiegiem cotygodniowych mszy transmitowanych na żywo przez Radio Kaszëbë. Ten dobry stan trwał do 2009 roku. Niestety, z chwilą przeniesienia siedziby radia z Władysławowa do Rumi i powstania
telewizji CSB, zaniechano transmisji, co spowodowało wygaśnięcie społecznego
animuszu i w konsekwencji zaniechanie celebracji cotygodniowych mszy.
Komisja Kościelna była też głównym organizatorem ważnych nabożeństw związanych z działalnością ZKP, na przykład mszy świętej z udziałem arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego i bpa Jana Bernarda Szlagi inaugurującej Rok Kaszubski. Odbyła się 14 stycznia 2006 roku. Angażowano się także w rozpowszechnienie filmu
„Jezës” w wersji kaszubskiej. W kooperacji z Ruchem Nowego Życia przygotowywano tłumaczenie na język kaszubski znakomitego dzieła Josha McDowella „Wicy
jak cesla”. Tłumaczem był członek komisji Zbigniew Jankowski. Książka ukazała
się w 2006 roku. Natomiast pod okiem wiceprzewodniczącej komisji, Teresy Hoppe, odbywała się tak zwana nowenna w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego
Bpa Konstantyna Dominika. Każdego miesiąca odprawiana była msza święta organizowana przez inny oddział ZKP.
Szczególnym walorem włączania księży do celebracji mszy z kaszubską liturgią
była ich edukacja kaszubska oraz ciągły wzrost liczby celebransów. Wielu z nich –
na wniosek komisji – otrzymało specjalne dyplomy i podziękowania 13 stycznia 2007
roku, na spotkaniu opłatkowym ZKP. Spotkanie poprzedzone było uroczystą mszą
świętą zorganizowaną pod kierunkiem komisji. Lekcje odczytali młodzi Kaszubi,
dary ofiarne przekazały kluby ZKP, wśród darów było kolejne dzieło zrealizowane
pod kierunkiem Komisji Kościelnej, czyli śpiewnik „Dlô Was Panie”.
Przygotowanie śpiewnika było wielkim wyzwaniem. Był to projekt realizowany pod egidą ZG ZKP, na który pozyskano środki ministerialne. Opracowaniem
książki zajął się przewodniczący komisji, jednocześnie autor wielu pieśni kościelnych. Współpracowali z nim członkowie komisji: ks. prof. Jan Perszon, Tomasz Fopke, Eugeniusz Gołąbek oraz spoza tego grona: ks. prof. Jan Walkusz, prof. Roman Grucza, Jerzy Stachurski i Witosława Frankowska, a także wielu autorów słów i muzyki do pieśni kościelnych ujętych w zbiorze. Razem jest ich 120, do tego aneks z popularnymi pieśniami o charakterze pielgrzymkowych. Znamienne są słowa metropolity
gdańskiego we wstępie do śpiewnika, które trafnie oddają współczesne – wciąż
trudne – położenie języka kaszubskiego. Cytuję: Bogactwo naszej kultury jest wartością, którą trzeba chronić, Istnieje pewna tendencja, by tę religijność traktować,
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jako zabytek kulturowy. Ona nim jest, bo należy do skarbu narodowego. Ale religijność, jej elementy składowe – to nie historia. To codzienność. To życie człowieka. Co
więcej jest ona jedną z istotnych cech tego życia zatopionego w Bogu. Kultura kaszubska napotyka na dodatkowe trudności. Ona zmagała się przez wieki z próbą eliminacji przez wrogów i to w różnych okresach naszej historii. Ale dodatkowa trudność polega i na tym, że niekiedy łączy się ją z jakimś folklorem, spychając ją do rodzinnych tradycji, prywatnego życia. Temu trzeba się przeciwstawić3.
Pierwsza promocja śpiewnika odbyła się na wspomnianym spotkaniu opłatkowym, 13 stycznia 2007 roku. Znaczną część nakładu skierowano do oddziałów ZKP.
Ukazanie dzieła stało się głównym tematem Wojewódzkiej Konferencji Nauczycieli – Regionalistów, która odbyła się 24 lutego 2007 roku w Żukowie. Referaty przedstawili recenzenci księgi, profesorowie: ks. Jan Perszon i Roman Grucza. Głosy
przygotowali też użytkownicy śpiewnika, nauczyciele języka kaszubskiego i katechezy: Bogusława Gołąbek (Chwaszczyno), Lucyna Sorn (Mosty), Ewa Kownacka (Władysławowo), Maria Mach (Kościerzyna) i ks. dr Leszek Jażdżewski (Wejherowo)4.
Kolejne, V już Zebranie Plenarne Komisji, odbyło się 6 maja 2007 roku w Swarzewie. Poświęcone było głównie obchodom XX-lecia mszy papieskiej na gdańskiej
Zaspie. Gościem komisji był ks. prof. Janusz Jasiewicz z Oliwskiego Seminarium Duchownego oraz prezes ZKP, Artur Jabłoński. Na tym zebraniu podjęto decyzję o włączeniu się całej organizacji w obchody. Ustalono między innymi, że Mariusz Szmidka, który składał dar Janowi Pawłowi II, również będzie składał dar ZKP na ręce sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, kardynała Tarcisio Bertone – głównego celebransa uroczystości. Postanowiono także o udziale połączonych chórów kaszubskich.
Założenia te zatwierdzono na zebraniu Zarządu Głównego ZKP. Uroczystości odbyły się 16 czerwca. Udział Kaszubów był bardzo udany. Docenił to metropolita gdański i prezydent Gdańska, którzy wręczając medale w ramach podziękowań, przyznali także dwa medale kaszubskim działaczom (Jabłoński, Pryczkowski).
Jednym z tematów piątego posiedzenia komisji była też analiza stanu zaawansowania prac nad translacją i wydaniem lekcjonarza liturgicznego „To je słowò Bòżé”.
Tłumaczenie przygotował Eugeniusz Gołąbek. Recenzentem teologicznym został ks.
prof. Jan Perszon. Po zgromadzeniu kompletnej dokumentacji odbyło się kolejne
spotkanie przewodniczącego komisji z ks. arcybiskupem oraz ks. infułatem Wiesławem Lauerem. Owocem tych wszystkich działań było – podobnie jak w przypadku
poprzednich dzieł – uzyskanie imprimatur na wydanie dzieła, które ukazało się pod
koniec 2007 roku. We wstępie ks. abp Gocłowski napisał: Korzystano dotychczas
3 Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, przërëchtowôł Eugeniusz Pryczkowski,
Gdańsk 2006.
4 Referaty zamieszczone są w: Norbertańska siła Kaszub, red. Andrzej Groth, Eugeniusz
Pryczkowski, Banino 2011.
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z różnych czytań Pisma Świętego w czasie Mszy świętych. Obecnie wydanie Czytań
usprawni sprawowanie liturgii i pogłębi naszą więź ze Słowem Bożym. W podobnym
duchu wypowiedział się ordynariusz pelpliński ks. bp Jan Bernard Szlaga podczas
uroczystej proklamacji dzieła 8 lutego 2008 roku w Żukowie. Wydarzenie to zostało uznane przez hierarchów za historyczne dla Kaszub, zwłaszcza obecności języka
kaszubskiego w liturgii mszy świętej. Zaś przedstawiciel społeczności regionu mówił: Chcemë më, mieszkańcë ti zemi, wërazëc pòspólną redosc z jegò ùkôzaniô sã,
a za jegò sprawą chcemë wielbic Bòga w rodny mòwie. Mòwie, chtërna je dlô
Kaszëbów nôpierszą wôrtoscą. Tą wôrtoscą, jakô òbjimô całé bògactwò kulturowé
tegò lëdu, jakô pòrësziwô nôdelikatniészé strënë naszégò bëcô, naszi kaszëbsczi
tożsamòscë, chtërna doch òd wiedna sparłãczonô bëła i je z głãbòką wiarą
chrzescëjańską. Niech tej przez to kaszëbsczé słowò mdze nama jesz blëżi do Bòga,
na całëch Kaszëbach, téż tam, dze nasza ùmiłowónô rodnô mòwa cëchnie. Ale i tam
lëdze wiedzą ò swòji kaszëbskòscë i na ji wspòmnienié, Bóg stôwô sã jima blëższi.
Niech tej to kaszëbsczé słowò Bòżé jidze dalek i szerok, niech rozséwô dobré zôrno,
pòcząwszë òd tegò ùroczëstégò nôbòżéństwa z ùdzélã Bòżich pasturzów kaszëbsczi
krôjnë (…).
Ukazanie się lekcjonarza „To je słowò Bòżé” było ukoronowaniem działalności
Komisji Kościelnej (2004–07). Jest to najważniejsza księga niezbędna do celebracji mszy świętych po kaszubsku. Wraz z dwiema poprzednimi pozwala na komfortowe celebrowanie nabożeństw. Do kompletu potrzebna jest jeszcze „Księga Modlitw
Wiernych”. Prace nad nią trwały równolegle. Jest od kilku lat gotowa do druku. Jej
wydanie pozostawiono już kolejnej kadencji władz ZKP (2007–10). W tej kadencji
również zawiązała się Komisja Kościelna. Odbyły się nawet dwa spotkania w Sianowie po Kaszubskiej Drodze Krzyżowej i w Baninie, na których postulowano o zarezerwowanie funduszy na wydanie księgi modlitw. Wówczas jednak Zrzeszeniem
Kaszubsko-Pomorskim rządzili już praktycznie nowi i młodsi działacze uaktywniający się bardziej w innych przestrzeniach działalności regionalnej. W obecnej kadencji (2010–13) nie powołano już Komisji Kościelnej.
Aktualny stan obecności języka kaszubskiego w liturgii Kościoła nie napawa
optymizmem. W zaledwie około dwudziestu parafiach odbywają się comiesięczne
msze kaszubskie, zaś w wielu innych organizowane są okazjonalnie. Ich jakość –
jeśli chodzi o obecność rodnej mowy – jest również bardzo różna. Należy dążyć do
wypracowania spójnej strategii ZKP w sprawie rozwoju obecności języka kaszubskiego w Kościele. W tym celu warto by wskrzesić działalność Komisji Kościelnej5, dokończyć edycję Księgi Modlitw Wiernych, być może także ksiąg z perykopami okolicznościowymi na chrzty, śluby i pogrzeby. Również należy wznowić
5 Kilka tygodni po wygłoszeniu referatu w Wieżycy otrzymałem telefon od Teresy Hoppe z Gdyni, która oznajmiła mi, że jest przewodniczącą nowo powołanej Komisji Kościelnej.
Daje to pewną nadzieję na uzdrowienie niezadowalającej sytuacji.
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transmisje mszy świętych, które – przy udziale aktywnego oddziału ZKP w Rumi –
mogą być przykładnie organizowane w tym mieście. Potrzebne są dalsze szkolenia
dla księży oraz organistów. Obecność kaszubszczyzny w Kościele ma ogromne znaczenie nobilitujące nasz język, ale także pobudzające do głębszego przeżywania treści religijnych. Dlatego Kościół – obok edukacji – jest nadal jednym z najważniejszych filarów zachowania i rozwoju rodnej mowy.

RELIGIJNOŚĆ KASZUBÓW
W SZTUCE LUDOWEJ
Karolina Serkowska

złowiek oprócz posiadania przedmiotów niezbędnych do życia, odczuwa potrzeC
bę doznawania wrażeń duchowych i estetycznych. Tak jak teraz, tak i dawniej
szukano miejsc religijnego kultu oraz lubiano otaczać się ładnymi wyrobami, toteż

zaczęto je wytwarzać.
W ten sposób narodziła się sztuka ludowa, dzięki której artyści amatorzy bez
wykształcenia plastycznego zaczęli wyrażać swoje twórcze inspiracje.
Warto w tym miejscu przeanalizować termin „sztuka ludowa”. Aleksander Jackowski uważa, że brak warsztatu prowadzić może do poszukiwania nowych rozwiązań. Właśnie w tym miejscu łączy się geniusz artysty z oryginalnością ludowego
twórcy1. Artysta tworzy świadomie, zaś twórca nawet nie przypuszcza, że jest odkrywcą2. Nie posiada on wiedzy potrzebnej do wyrażenia siebie za pomocą sztuki, ale ma
ku temu zdolności, które wypływają z jego wnętrza. Ludowość oznaczać w tym
przypadku może, że dzieło wykonywane jest z myślą o odbiorcy chłopskim, bądź
też, że dany wytwór odznacza się formą charakterystyczną dla stylu ludowego. Przejawem wymienionych zjawisk byłoby więc malarstwo przeznaczone dla ludu, a także malarstwo współczesne kierowane do jego miejskich odbiorców3. Z tak rozumianego pojęcia ludowości można wysnuć wniosek, że jest ona ponadczasowa, inny
staje się jedynie jej cel i przeznaczenie. Wanda Szkulmowska zauważa, że wraz
z przeobrażeniami obiektywnych warunków życia społeczności chłopskiej, zmianom ulegać zaczęła cała kultura ludowa, zaś sztuka ludowa przestała pełnić już swoją dotychczasową rolę. O ile w dużym uproszczeniu można powiedzieć za Józefem
Grabowskim, że przez całe wieki tworzona była „przez lud i dla ludu”, zaspokajała potrzeby estetyczne społeczności wiejskiej oraz wyrażała jej poglądy i ekspresję
twórczą – o tyle później, gdy zmieniło się podłoże, z którego w sposób naturalny wyrastała, zmienił się także jej charakter i funkcja4. Rękodzieło ludowe nie było już
1
A. Jackowski, Obrazy ludowe, Folk Painting in Poland, Volksmalerei in Polen, Wydawnictwo
Krupski i S-ka, Lublin, s. 6.
2
Ibidem.
3
Zob. 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.

262

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

tworzone wyłącznie dla własnego, wiejskiego otoczenia, lecz także dla osób mieszkających w miastach, zamawiających dzieła do muzeów, kolekcjonerów, na jarmarki, konkursy, kiermasze, festyny, czyli także na sprzedaż.
Sztuka ludowa obejmowała zarówno artystyczną, jak i użytkową część ludowej
kultury materialnej. Zawierała się w dwóch płaszczyznach, czyli w sztuce przedstawiającej i zdobnictwie5. Sztuka przedstawiająca odwoływała się do religijności, gdzie
pokazywane były głównie wizerunki Boga, Matki Boskiej oraz świętych patronów.
Sztuka przedstawiająca zajmuje w polskiej tradycji ludowej ważne miejsce ze względu na wartości artystyczne, a często przede wszystkim na zawarte w niej treści. Dzieła dawnej sztuki ludowej (…) pełniły głównie funkcje kultowe, były rodzajem pośrednictwa między człowiekiem a Bogiem, Matką Boską, świętymi patronami6. Sztuka
zdobnicza miała natomiast dostarczać wrażeń estetycznych.
Sztuka ludowa zachwyca swoją prostotą i oryginalnością. Na Kaszubach reprezentowana jest przez wiele dziedzin. Wymienić można tu malarstwo na szkle i drzeworyty ludowe, rzeźbę w drewnie, rekwizyty obrzędowe, ludowe instrumenty muzyczne, tkactwo, strój kaszubski, haft, malarskie dekoracje mebli, ceramikę ludową,
bursztyniarstwo ludowe, plecionkarstwo, wyroby z rogu, ludowe kowalstwo artystyczne, zabawki7.
Jedną z dziedzin sztuki ludowej Kaszubów, która łączyła się z ich religijnością
był haft, początkowo wykorzystywany tylko do zdobienia strojów. Badacze (…) podają, że w dziewiętnastowiecznym stroju Kaszubów jedynym elementem haftowanym
był odświętny czepek kobiecy zwany „złotnicą”8. Dopiero później miał nastąpić zwyczaj dekorowania kolorowymi nićmi pozostałych części garderoby. Domniemywa
się, iż czepce wykonywane były w klasztorach norbertanek w Żukowie i benedyktynek w Żarnowcu. Świadczyć o tym mogą dowody na to, że dla dziewcząt była tam
prowadzona nauka szycia, a więc pewnie także wyszywania. Ponadto wzory wyszyte na czepkach przypominają te, które znajdują się na paramentach liturgicznych. I to
właśnie w tym zakresie haft wiązał się z religią Kaszubów najsilniej. Bowiem z reguły wykonywany był na potrzeby świeckie i zawierał zwykle motywy kwiatowe,
ale znajdował też swoje miejsce w kościołach i kaplicach, zdobiąc ołtarz, nakrycia
na kielich czy szaty liturgiczne, bądź też flagi.
Haftem zajmowały się zarówno siostry zakonne, jak i matki, które z kolei uczyły go swoich dzieci. Kobiety przekazywały nawet pociechom własne, odrysowane
wzory. Jednak wydarzenia II wojny światowej spowodowały zahamowanie rozwoju tej dziedziny. Dawniej wytwarzane były również makaty ścienne, które wieszane
5
Zob. A. Mironiuk Nikolska, Ocalić od zapomnienia. Polska sztuka ludowa, Sport i Turystyka –
MUZA SA, Warszawa 2012, s. 8.
6
Ibidem.
7
Podział według autorów książki Sztuka ludowa Kaszubów…, ibidem.
8
W. Szkulmowska, Haft, [w:] ibidem, s. 141.
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nad łóżkiem z wyszytym wizerunkiem Anioła Stróża, chronić miały domowników
przed nieszczęściem. Szczególny rodzaj twórczości hafciarskiej uprawiała Zofia Formela (1936–1991), która (…) wykonywała obrazy religijne, a w tle umieszczała motywy kwiatowe9.
Podaje się, że najstarszą, a także najsilniej rozwiniętą dziedziną sztuki ludowej
jest rzeźba10. Tematyka sakralna bardzo długo była w niej przeważająca. Ludowa
rzeźba zdobiła półki zarówno domostw, jak i świątyń. Aleksander Błachowski wyróżnił trzy rodzaje ludowej rzeźby w drewnie. Są nimi kościelne krzyże procesyjne
i krucyfiksy wieszane nad wodą święconą w kruchcie obok wejścia do nawy, krzyże
i kapliczki przydomowe i przydrożne, „święte kąciki” lub ołtarzyki domowe w izbach
chłopskich oraz szopki kukiełkowe11. Początki ludowej rzeźby związanej z kultem
etnograf przypisuje zwyczajowi stawiania krzyży i kapliczek przydrożnych, które znane były już ze średniowiecza. W takich „Bożych Mękach” umieszczane były zazwyczaj figurki Chrystusa, Matki Boskiej oraz świętych. Upamiętniały one niejednokrotnie istotne wydarzenia z życia danej rodziny, a także zapewniały nad nią opiekę. W późniejszym czasie ludowi artyści zaczęli rzeźbić także figurki jasełkowe,
które instalowane były następnie w szopkach bożonarodzeniowych.
W tradycyjnych, kaszubskich chatach do tej pory zobaczyć można wykonane
z drewna, ludowe figurki świętych i patronów. W kościołach, oprócz figurek Matki
Bożej, Chrystusa, świętych czy płaskorzeźb, przedstawiających między innymi scenki religijne, znajdują się też drewniane stacje Drogi Krzyżowej. Dawniej rzeźba była na Kaszubach wyłącznie malowana różnobarwnymi farbami, obecnie ludowi artyści także ją bejcują.
Malarstwo na szkle o tyle wyróżnia się spośród pozostałych form sztuki ludowej, że tworzone było głównie z potrzeby dekorowania domostw, ale zawierało wyłącznie elementy sakralne. Historia malarstwa na szkle wiąże się z rozpowszechnionym w drugiej połowie XVII wieku kultem obrazów oraz miejsc świętych. W tym
czasie rozwijał się również zwyczaj pielgrzymowania, który wyjątkową rolę odegrał
głównie na wsiach12. Malarstwo na szkle tym różni się od innych technik malowania, że zamiast na inne tworzywo, olejne farby nakłada się na szklaną taflę. Sposób
wykonywania obrazu jest odwrotny od tradycyjnych metod. Należy nakładać farby
na wewnętrznej powierzchni szyby, zaczynając od konturów postaci i kwiatów, poprzez wypełnianie kolorem, kończąc na zamalowaniu całej tafli szkła jasnym tłem.
Ludowe obrazy na szkle charakteryzują się prostą i oszczędną kompozycją, z widoczną symetrią. Obowiązkowo musiała być na nich postać świętego w otoczeniu kaszubskich kwiatów, które, aby uatrakcyjnić obraz, były umowne, nigdy naturalistyczne.
9

10

11

12

Ibidem, s. 151.
Zob. A. Mironiuk Nikolska, Ocalić od zapomnienia…, idem, s. 10.
A. Błachowski, Rzeźba w drewnie, [w:] idem, s. 26.
Zob. A. Jackowski, Obrazy ludowe.., idem, s. 6.
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Malarze starali się indywidualnie stylizować kwiaty, uznawane za ozdobne, jak róża czy tulipan, by wzbogacić ich dekoracyjne walory13. Wygląd ówczesnych obrazów na szkle uzależniony był od panujących wówczas warunków. Izby w wiejskich chatach były małe, nieznacznie wyposażone, a także ciemne. Mieszkańcy ozdabiali je więc obrazami odznaczającymi się wyrazistą kolorystyką, a także kładli
duże płaszczyzny kolorowych plam. Byli bowiem świadomi, że w ciemnym pomieszczeniu dokładne kontury twarzy czy detale będą słabo widoczne. Tworzyli więc
uproszczone zarysy sylwetek, zaznaczając duże kontrasty. Obecnie, oglądając w pełnym świetle najstarsze obrazy, ma się wrażenie, że ludowa kolorystyka była „barbarzyńsko jaskrawa”14. W celu rozjaśnienia chat, używane było w kaszubskich ludowych obrazach na szkle wyłącznie jasne tło. Obrazy wieszano potem na przeciwko
drzwi, aby po ich otwarciu, promienie słoneczne odbijały się na szybie i jeszcze bardziej rozjaśniały pomieszczenie.
Z ludowym malarstwem na szkle ściśle wiąże się kolejny element sztuki ludowej,
jakim jest drzeworytnictwo. Kaszubi bowiem często zamiast wymalowanej postaci,
w centralnym miejscu obrazu umieszczali podklejony drzeworyt. Wykonanie go polegało na reprodukowaniu rysunku za pomocą drewnianej deski, na którą najpierw
nanosiło się owy rysunek, wycinało się go specjalnymi narzędziami, a następnie farbą drukarską odbijało na papierze. Na wyjaśnienie przyczyny podklejania pod szybę
drzeworytu są dwa twierdzenia. Pierwsze przedstawia Izydor Gulgowski, który twierdził, że kaszubscy artyści rzadko samodzielnie malowali świętych z powodu braku odpowiednich umiejętności. Drugie stanowisko reprezentuje Bożena Stelmachowska,
według której przyczyna leży w bogobojności Kaszubów. Uważała bowiem, że „niezwykła religijność” Kaszubów nakazywała posiłkowania się wyłącznie gotowymi obrazkami dewocyjnymi z klasztorów, ponieważ „człowiek grzeszny nie był godzien wykonywania oblicza świętych”15. Sądzono bowiem, że takie wydrukowane w mieście
i poświęcone obrazki mają większą wartość od samodzielnie wykonanych rysunków.
Mieszkańcy kaszubskich chat wieszali po kilkadziesiąt malowanych na szkle obrazów, były one więc bardzo pożądane, bo po pierwsze posiadanie szklanych obrazów było bardzo modne, a po drugie świadczyło to o zamożności, ale również religijności gospodarzy. Dom mógł być biedny, niczego w nim nie było godnego uwagi
(…), ale wizerunek święty, choćby najskromniejszy wisiał na ścianie. Chronił od złego, zwracano się doń z prośbami, łączył w modlitwie z Bogiem i świętymi, za których
wstawiennictwem zwracano się ku Najwyższemu16. W późniejszym czasie na szkle
zaczęto również malować scenki rodzajowe czy elementy charakteryzujące ten
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.
14
Zob., ibidem, s. 18.
15
Cyt. za A. Błachowski, Malarstwo na szkle i drzeworyty ludowe, [w:] Sztuka ludowa Kaszubów…,
s. 30.
16
Zob. A. Jackowski, Obrazy ludowe.., idem, s. 7.
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region, takie jak chaty kaszubskie czy krajobrazy, jednak nie ma to związku z ludową tradycją Kaszubów.
Istnieją także dziedziny ludowego rękodzieła, w których dostrzec można pojedyncze elementy religijnego kultu, bądź takie, które z religią w pewnym stopniu były związane. W ceramice ludowej występowały głównie przedmioty codziennego
użytku. Z religijnym kultem wiązało się natomiast wytwarzanie niewielkich krzyżyków i kropielniczek instalowanych przy wejściu do domu. Przedstawiane były
często z wizerunkiem anioła i zdobione motywem serca z napisem „IHS”. Najstarsze kropielniczki mają proweniencję nieludową i wytwarzane były w wytwórniach
przyklasztornych, głównie w Kartuzach, potem zaczęli je produkować garncarze ludowi17. Innym przejawem kaszubskiej sztuki jest ludowe kowalstwo artystyczne,
w którym przedmioty związane z kultem reprezentują przede wszystkim różnego
rodzaju krzyże, szczególnie nagrobne. Jak podaje Jerzy Kuniewski, wiele kowalskich krzyży wieńczy kościoły i kaplice18. I mimo że na cmentarzach nie zachowało
się starych, kutych krzyży zbyt wiele, to tradycja ich wykonywania na Kaszubach
jest długa19. Również kwiaty z bibuły były znaczące w zakresie religijnego kultu,
ponieważ bardzo często zdobiły one domowe ołtarzyki, będące najbardziej udekorowanym miejscem w chacie, poświęconym Bogu.
Ze sztuką ludową wiążą się również wszelkiego rodzaju rekwizyty obrzędowe.
W okresach świątecznych np. w Boże Narodzenie, nie brakowało drewnianych dodatków, w które zaopatrzeni byli przebierańcy odwiedzający wiejskie chaty, zwani
Gwiżdżami lub Gwiazdkami. Z kolei najważniejszym rekwizytem grupy kolędniczej,
zwanej „Trzej Królowie”, jest gwiazda, która symbolizuje gwiazdę wiodącą mędrców do Betlejem20. Kolędnicy odwiedzali domy zazwyczaj w pierwszych dniach
Nowego Roku, natomiast w zupełnie innym czasie, pod koniec lata, lud kaszubski
spotykał się na dorocznym święcie dożynkowym, dziękując Bogu za ukończenie
żniw i prac polowych. Na tę okazję szykowali dożynkowe wieńce oraz wiązanki
zbożowe. Wieńce miały kształt koła, po którego obwodzie układało się zboże, zioła, mak, jabłka i zielone witki, symbolizujące ciągłość wegetacyjną. Uroczystości
dożynkowe (…), z zabawą dla służby i robotników pracujących przy żniwach, organizowali dawniej właściciele majątków i „gburzy” kaszubscy. (…) Zakończenie żniw
u zamożniejszych gospodarzy łączyło się dawniej z wiązaniem ostatniego snopa, zwanego „bęksem”, „bękartem” lub „bibą”21. Wieniec ten święcony był podczas Wniebowstąpienia Maryi Panny, to jest 15 sierpnia, potem znajdowano dla niego odpowiednie miejsce do zawieszenia w domu. Niezamożni chłopi pletli mały wieniec albo
17
18
19
20
21

A. Kwaśniewska, Ceramika ludowa, [w:] idem, s. 184.
J. Kuniewski, Przedmioty związane z kultem, [w:] ibidem, s. 218.
Ibidem.
K. Szałaśna, Rekwizyty obrzędowe, [w:] ibidem, s. 7.
Ibidem, s. 79–80.
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bukiecik z ostatnich zżętych na polu kłosów. Natomiast na oktawę Bożego Ciała
przynosiło się do poświęcenia małe wianki plecione z wonnych ziół.
Zupełnie innym, może bardziej świeckim obrzędem, jednak pojawiającym się
w kościelnych ławach, jest zwyczaj zażywania tabaki. Kaszubi wytwarzali sami
tabakę oraz zajmowali się rogarstwem, a wciąganie do nosa tego brązowego proszku traktowane było niegdyś jako dobry ton, tym bardziej, jeśli częstowało się nim
gości. Zażywano go na różne okazje: przed spaniem, po wyspaniu, przed pracą, po
pracy a nawet w kościele22. Księża podczas nabożeństwa prosto z ambony rozpoczynali rytuał wciągania tabaki do nosa, po czym tabakierę przekazywali kolejnym mężczyznom. Duchowny kontynuował mszę dopiero gdy tabakę zażył ostatni wierny.
Sztuka ludowa jest ogromnym bogactwem każdej kultury. Świadczy o poczuciu
tożsamości twórcy, jak i odbiorcy jego dzieła. Odzwierciedla pojmowanie świata
płynące prosto w serca, nie skażone narzuconą wizją rzeczywistości. Władysław Skoczylas zauważył, że jest ona bardzo wartościowa nie tylko dlatego, że jest ciekawa,
dziwna i interesująca, ale dlatego, że tkwią w niej niejednokrotnie te same walory artystyczne, które podziwiamy w dziełach wielkich mistrzów23.
Na przestrzeni lat twórczość ludowa przechodzi pewne przeobrażenia. Aby mogła przetrwać, nieuniknione jest dostosowywanie jej do panujących warunków danego czasu. Nie dziwi zatem fakt tworzenia nowych, pamiątkarskich rekwizytów kaszubskich, opartych na ludowej tradycji, dostosowywanych do potrzeb współczesnego turysty. Nie należy jednak zbytnio od tej tradycji odchodzić, a współczesny twórca ludowy nie może tworzyć w oderwaniu od przeszłości Kaszubów. Ci, którzy o tym
pamiętają, winni odróżniać dzieła sztuki ludowej od jej współczesnych innowacji.
Ważne, aby podejmujący się działalności związanej ze sztuką ludową ocalili ją przed
niebezpieczeństwem utraty tożsamości, zejścia na drogę amatorstwa czy taniego pamiątkarstwa. Sztuka ludowa jest bowiem drogocenną perłą w skarbcu narodowej kultury i warto ją nie tylko podziwiać, ale też dobrze poznać i umiejętnie chronić, aby
mogła nadal wzrastać w przyjaznym klimacie i ubogacać tych, którzy przyjdą po nas24.

22
23
24

J. Zając i E. Ziemermann, Tabaka na Kaszubach i Kociewiu, Studio Spartan, Gdynia 2006, s. 70.
Cyt. za A. Jackowski, Obrazy ludowe.., idem, s. 5-6.
W. Szkulmowska, Słowo wstępne, [w:] Sztuka ludowa Kaszubów…, idem, s. 9.

KASZUBSZCZYZNA
JAKO JĘZYK RELIGII
– OPINIE MŁODZIEŻY
Danuta Stanulewicz
Uniwersytet Gdański

1. WSTĘP

elem tej pracy, jak wskazuje jej tytuł, jest przedstawienie opinii młodzieży na teC
mat funkcjonowania kaszubszczyzny jako języka religii. Opinie te zostały pozyskane w badaniu ankietowym, przeprowadzonym w I Liceum Ogólnokształcącym im.
Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie we wrześniu 2010 roku i czerwcu 2011 roku. Ankieta, która miała na celu zbadanie postaw młodzieży wobec języka i kultury
kaszubskiej, składała się z 40 punktów. Poniżej omówione zostaną odpowiedzi udzielone wyłącznie na pytania związane z interesującym nas zagadnieniem. Odpowiedzi
na wybrane pytania ankiety zostały już przedstawione w kilku innych pracach1.
W wstępie należy przypomnieć, że kaszubszczyzna religijna jest najstarszą udokumentowaną odmianą tego języka, o czym niejednokrotnie pisali liczni badacze, do
których należą m.in. Hanna Popowska-Taborska2, Adam Ryszard Sikora3 i Jerzy

1
O. Aleksandrowska i D. Stanulewicz, Postawy młodzieży wobec języka i kultury kaszubskiej (badania pilotażowe), [w:] W kierunku Europy regionów. Analiza socjologiczna, red. J. Erenc i A. Szopny,
Wejherowo 2011, s. 302–341; D. Stanulewicz, The use of the Kashubian language from the perspective
of young people aged 16–19: Settings and participants, [w:] Neue linguistische Perspektiven: Festschrift
für Abraham P. ten Cate, red. W. Kürschner, R. Rapp, J. Strässler, M. Vliegen i H. Weber, Frankfurt am
Main 2011, s. 191–203; D. Stanulewicz, Zajinteresowanié młodzëznë kaszëbsczima mediama (pilotażowé
badérowania) / Zainteresowanie młodzieży kaszubskimi mediami (badania pilotażowe), „Biuletin Radzëznë
Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2011, s. 154–168, 292–305; D. Stanulewicz, Jak dwujęzyczna młodzież ocenia swoją znajomość kaszubszczyzny i jej użycie (badania wstępne),
referat, Ogólnopolska Konferencja „Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś”,
Gdańsk 2011; D. Stanulewicz, Czy młodzież licealna chce się uczyć języka kaszubskiego? Badania pilotażowe, referat, konferencja „Edukacja kaszubska. Tradycje, aktualność, perspektywy”, Słupsk 2012.
2
H. Popowska-Taborska, Zabytki piśmiennictwa kaszubskiego, [w:] Kaszubszczyzna / Kaszëbizna,
red. E. Breza, Opole 2001, s. 71–80; H. Popowska-Taborska, Duchowne piesnie D. Marcina Luthera,
[w:] Język kaszubski: Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdańsk 2006, s. 51–52.
3
A. R. Sikora, Teksty biblijne w najstarszych zabytkach piśmiennictwa kaszubskiego (XVI–XVIII w.),
Poznań 2009; zob. także A. R. Sikora, Verba Sacra. Najstarsze kaszubskie teksty biblijne 1586–1850, Rzym
– Wejherowo 2005, http://www. verbasacra. pl/archiwum/_kaszubywej_2005. htm, dostęp: 2.08.2012.
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Treder4. W roku 1586 ukazały się drukiem w Gdańsku Duchowne piesnie D. Marcina Luthera w tłumaczeniu Szymona Krofeja (Duchowne Piesnie D. Marcina Luthera ÿ ÿnßich naboznich męzow Zniemieckiego w Slawięsky ięzik wilozone Przes Szymana Krofea, sluge slowa Bozego W Bytowie). Jest to najstarszy znany zabytek języka kaszubskiego. W roku 1643 wydano Mały katechizm Marcina Lutra w przekładzie Michała Pontanusa (Mały Catechism D Marciná Lutherá Niemiecko Wándalski
abo Słowięski to jestá z Niemieckiego języká w Słowięski wystáwion y ná jawnosc wydan z Przydatkiem Siedm Psálmow Pokutnych krolá Dawida y inßych potrzebnych
rzeczi: osobliwie Historiy Passiy nászego Páná Jezvsa wedlug Ewángelistá Matthævßá y niektorych Piesn duchownych). Trzeba też tu wspomnieć o zachowanych
w rękopisach tzw. Perykopach smołdzińskich z lat 1691–1701, uważanych za pierwsze systematyczne tłumaczenie Biblii na język kaszubski. Zaistnienie tych tekstów
religijnych świadczy o używaniu przez protestantów kaszubszczyzny do celów liturgicznych (chociaż należy tu odnotować dominację języka niemieckiego5).
W latach 90-ych XX wieku wywiązała się dyskusja na temat kaszubszczyzny jako języka liturgii w kościele katolickim, zapoczątkowana artykułem Jana Ściesińskiego6 zamieszczonym w „Pielgrzymie” w 1993 roku. W dyskusji tej uczestniczył
m.in. Edward Breza, który stwierdził, że „Kaszubom [...], jak i innym narodom i grupom etnicznym, przysługuje boskie i naturalne prawo czczenia Boga w języku odziedziczonym od przodków, pragną też ten język rozwijać, a przez obecność w Kościele nobilitować; oczekują także od Kościoła, że ich mowę uświęci”7.
Obecnie kaszubszczyzna bywa używana podczas mszy w niektórych kościołach
regionu8. Wierni i księża mają do dyspozycji wiele współcześnie wydanych tekstów
religijnych9, wśród których wymienić należy przede wszystkim teksty biblijne – z ko4
J. Treder, Kaszubszczyzna dawnych przekładów biblijnych, [w:] Symbolae slavisticale. Dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa 1996,
s. 309–315, przedruk w: J. Treder, Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdańsk 2005, s. 60–70;
J. Treder, Komentarz historyczno-filologiczny, [w:] A. R. Sikora, Verba Sacra. Najstarsze kaszubskie teksty …, s. 6–10.
5
J. Treder, Komentarz historyczno-filologiczny.
6
J. Ściesiński, Kaszubski w liturgii?, „Pielgrzym” 1993, nr 16, s. 5.
7
E. Breza, Czy kaszubszczyzna może być językiem liturgii katolickiej?, „Pomerania” 1993, nr 12,
s. 30.
8
Zob. m.in. Duszpasterstwo Kaszubów, http://www. diecezja. gda. pl/modules. php? name=Content&pa=showpage&pid=230, dostęp: 27.07.2012. Do niedawna „Pomerania” w dziale Informator regionalny zamieszczała rubrykę Stałe kaszubskie msze święte. Przykładowo, w numerze 4 z 2006 roku (s. 67)
doliczyć się można 39 parafii, w których odprawiano msze w języku kaszubskim (z częstotliwością od
raz w miesiącu do cztery lub trzy razy w roku).
9
Badaniem współczesnych tekstów religijnych zajmują się m.in. Edward Breza, Marek Cybulski,
Kazimierz Sroka i Jerzy Treder. Zob. m.in. E. Breza, Ewangelie po kaszubsku, „Pomerania” 1993, nr 2,
s. 30–34; E. Breza, Język przekładu Ewangelii na kaszubski ks. Franciszka Gruczy, „Studia z Filologii
Polskiej i Słowiańskiej” 1995, nr 32, s. 301–324; E. Breza, Biblia po kaszubsku, [w:] Język kaszubski:
Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdańsk 2006, s. 27–28; M. Cybulski, Samogłoskowe alternacje morfonologiczne w kaszubskich tłumaczeniach Pisma Świętego, [w:] De Lingua et Litteris: Studia in
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ścielnym imprimatur – w przekładzie Franciszka Gruczy10, Eugeniusza Gołąbka11
i Adama Ryszarda Sikory12. Ukazały się takie publikacje jak lekcjonarz13, zbiór pieśni kościelnych14 i księga psalmów15, a także inne teksty religijne. Ponadto, teksty
biblijne są czytane i komentowane w języku kaszubskim w cotygodniowym programie Kaszëbskô Ewanielëjô w Twojej Telewizji Morskiej (TTM)16. Należy tu również odnotować projekt Verba Sacra, którego edycje odbywają się w Wejherowie
od 2004 roku. Podczas tych spotkań, kaszubskie teksty biblijne odczytywane są przez
aktorkę Danutę Stenkę17. Jak zauważa Jadwiga Zieniukowa, działania takie jak publikacja przekładów tekstów biblijnych oraz używanie kaszubszczyzny w celach liturgicznych przyczyniają się do wzrostu prestiżu tego języka18.
Oczywiście należy tu zaznaczyć, że w tym krótkim wstępie nie zostały wymienione wszystkie publikacje i inne inicjatywy związane z użyciem kaszubszczyzny
w sferze religijnej.

2. RESPONDENCI

Jak już wyżej wspomniano, uczestnikami badania ankietowego byli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie, w wieku 16–19, mieszkający w tym mieście
oraz okolicznych mniejszych miejscowościach. Trzy pytania dotyczyły znajomości
Honorem Casimiri Andreae Sroka, red. D. Stanulewicz, R. Kalisz, W. Kürschner i C. Klaus, Gdańsk 2005,
s. 429–437; K. A. Sroka, Śladami kaszubskich tłumaczeń Biblii, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej
i dziś, red. J. Treder, Gdańsk 1995, s. 101–127; K. A. Sroka, The Renaissance of Kashubian and Bible
Translation, [w:] Kognitive Aspekte der Sprache: Akten des 30. Linguistischen Kolloquiums, Gdańsk 1995,
red. K. A. Sroka, Tübingen 1996, s. 233–242; J. Treder, Tłumaczenia Biblii na język kaszubski, [w:] Biblia w kulturze. Materiały sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie, red. S. Rzepczyński, Słupsk 1996, s. 273–293, przedruk w:
J. Treder, Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdańsk 2005, s. 266–286; J. Treder, Translacja na
kaszubski z greki (na podstawie Ewangelii św. Marka), [w:] Język religijny dawniej i dziś. Materiały
z konferencji. Gniezno 15–17 IV 2002, red. S. Mikołajczyk i T. Węcławski, Poznań 2004, s. 370–378, przedruk w: J. Treder, Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdańsk 2005, s. 287–299; J. Treder, Frazeologia w kaszubskich translacjach Ewangelii, [w:] De Lingua et Litteris: Studia in Honorem Casimiri Andreae Sroka, red. D. Stanulewicz, R. Kalisz, W. Kürschner i C. Klaus, Gdańsk 2005, s. 483–488;
J. Treder, Przekład kaszubski Ewangelii O. A. R. Sikory OFM, [w:] Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné,
przekł. A. R. Sikora, Gdańsk 2010, s. 299–321.
10
Kaszëbskô Biblëjô: Nowi Testament – IV Ewanjelje, przekł. F. Grucza, Poznań 1992.
11
Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu, E. Gółąbk, Gdańsk–Pelplin 1993.
12
Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné, przekł. A. R. Sikora, Gdańsk 2010.
13
To je słowò Bòżé, przekł. E. Gołąbek, Gdańsk 2007.
14
E. Pryczkowski, Dlô Was Panie. Koscelny spiéwnik, Gdańsk 2006.
15
Knéga Psalmów, przekł. E. Gołąbek, Gdańsk 1999.
16
Kaszëbskô Ewanielëjô, Twoja Telewizja Morska, http://www. telewizjattm. pl/programy/48/kaszubska-ewangelia. html.
17
Verba Sacra, www. verbasacra. pl.
18
J. Zieniukowa, Ewolucja poglądów na status kaszubszczyzny, [w:] Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Kaszubszczyzna / Kaszëbizna, red. E. Breza, Opole 2001, s. 67.
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języka kaszubskiego19 wśród uczestników ankiety i ich rodzin: czy respondenci mówią po kaszubsku, czy u nich w domu mówi się w tym języku i czy w przeszłości w rodzinie używano języka kaszubskiego (ostatnie z tych pytań skierowane było do osób
niemówiących po kaszubsku). Odpowiedzi na te trzy pytania umożliwiły wyróżnienie
czterech grup respondentów, które przedstawione są w tabeli 1. Ankietę wypełniło 264
uczniów. W badaniu uwzględniono po 40 losowo wybranych osób, reprezentujących
wyróżnione cztery grupy. We wszystkich grupach znalazło się więcej respondentów
płci żeńskiej – różnice te z grubsza odzwierciedlają dysproporcje między liczbą dziewcząt a liczbą chłopców w liceach ogólnokształcących (zob. tabela 2)20.
Należy też odnotować, że respondenci z grupy I na ogół nie oceniają swojej znajomości języka kaszubskiego wysoko, wystawiając sobie średnią ocenę dostateczną21.
Tabela 1
Podział respondentów na cztery grupy
Pytanie

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Czy respondent zna
język kaszubski?

tak

nie

nie

nie

Czy w domu respondenta
używa się języka
kaszubskiego?

tak
(lub nie)

tak

nie

nie

Czy kiedyś w rodzinie
respondenta używano
języka kaszubskiego?

tak
(lub nie)

tak

tak

nie
(lub nie
wiadomo)

19
Znajomość języka kaszubskiego badali pod koniec XX i na początku XXI wieku m.in. M. Latoszek, Portret zbiorowy Kaszubów – przyczynek do tematu, „Pomerania” 1992, nr 11, s. 2–4; B. Synak,
The Kashubes’ ethnic identity: Continuity and change, [w:] The Ethnic Identities of European Minorities: Theory and Case Studies, red. B. Synak, Gdańsk 1995, s. 155–166; J. Mordawski, Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, Gdańsk 2005; M. Porębska, Das Kaschubische: Sprachtod oder Revitalisierung? Empirische Studien zur ethnolinguistischen Vitalität einer Sprachminderheit in
Polen, München 2006; M. Mazurek, Język kaszubski w komunikowaniu się i opiniach Kaszubów (świadectwa badań socjologicznych), [w:] Literatura kaszubska w nauce – edukacji – życiu publicznym, red.
Z. Zielonka, Gdańsk 2007, s. 87–101.
20
Ci sami respondenci zostali uwzględnieni w badaniu zainteresowania młodzieży kaszubskimi mediami (zob. D. Stanulewicz, Zajinteresowanié młodzëznë…), a także w badaniu opinii młodzieży na temat nauczania języka kaszubskiego w szkole (D. Stanulewicz, Czy młodzież licealna chce się uczyć języka…).
21
D. Stanulewicz, Jak dwujęzyczna młodzież ocenia swoją znajomość kaszubszczyzny…
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Tabela 2
Respondenci – według płci
Płeć

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

S

Kobiety

27

33

28

30

118

Mężczyźni

13

7

12

10

42

S

40

40

40

40

160

3. PYTANIA DOTYCZĄCE KASZUBSZCZYZNY
JAKO JĘZYKA RELIGII

Wśród pytań ankiety pięć dotyczyło kaszubszczyzny jako języka religii22. Jedno
z nich, mające na celu zbadanie, jak często respondenci używają kaszubszczyzny
w kościele, skierowane było wyłącznie do osób mówiących po kaszubsku. Pozostałe cztery pytania przeznaczone zostały dla wszystkich respondentów, którzy mieli
za zadanie określić, jak często słychać kaszubszczyznę w ich miejscowościach w kościele, a także podać swoją opinię, czy kaszubszczyzny można efektywnie używać
jako języka liturgii i języka ceremonii (takich jak chrzest dziecka, chrzest, statku, ślub
itp.), oraz określić, czy interesuje ich czytanie Biblii przez Danutę Stenkę w ramach
projektu Verba Sacra.
Przy pierwszych dwóch pytaniach uczestnicy badania mieli do wyboru cztery
możliwości odpowiedzi: często, czasami, rzadko i nigdy. Można mieć tutaj pewne
wątpliwości, ponieważ przysłówki często, czasami i rzadko mogą być różnie interpretowane przez respondentów – co dla jednej osoby wydaje się mieć miejsce często, inna osoba może ocenić tylko jako czasami. Przyjąć należy zatem, że badane są
subiektywne odczucia dotyczące oceny częstotliwości użycia oraz stosowania przez
respondentów kaszubszczyzny w danej sytuacji. Należy także tutaj zaznaczyć, że
z pewnością najbardziej miarodajną odpowiedzią – ze względu na swoją jednoznaczność – jest nigdy.
Jeżeli chodzi o pytanie związane z efektywnością kaszubszczyzny jako języka
ceremonii, chrzest statku jest ceremonią świecką, ślub może również być tylko cywilny, jednak wymienione w pytaniu ceremonie mają cechy wspólne, niezależnie
od ich kościelnego lub świeckiego charakteru. Z językowego punktu widzenia, podczas takich ceremonii wykorzystywana jest performatywna funkcja mowy, czyli
22

Pytania w formie oryginalnej zamieszczone są w aneksie.
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funkcja „kontroli rzeczywistości” – poprzez wypowiadanie określonych tekstów
w ściśle określonych sytuacjach dokonuje się zmiana realiów. Funkcję tę wyodrębnił John Langshaw Austin, twierdząc, że dopatrywać jej się należy w wypowiedzeniu Tak podczas ślubu czy też w zdaniu: Nadaję temu statkowi imię „Królowa Elżbieta” wypowiedzianemu w chwili, gdy butelka szampana rozbija się o dziób statku. Wypowiedzi takie są „po prostu robieniem czegoś”23. Jak zauważa Eugeniusz
Grodziński, słowa mogą „bezpośrednio tworzyć nową rzeczywistość w sferze duchowej […], a przede wszystkim w sferze stosunków prawnych”24.

4. WYNIKI ANKIETY
– ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZWIĄZANE Z RELIGIĄ

Zajmijmy się teraz analizą odpowiedzi uczniów udzielonych na przedstawione w powyższym punkcie pytania.
Jak wynika z odpowiedzi uzyskanych od uczniów z grupy I na pytanie: Jak często używasz kaszubszczyzny w kościele, podczas mszy?, msze święte odprawiane w języku kaszubskim nie cieszą się wśród młodzieży popularnością – 67,5% respondenTabela 3
Rozkład odpowiedzi na pytanie:
Jak często używasz kaszubszczyzny w kościele, podczas mszy?
(respondenci – tylko grupa I)
Odpowiedź do wyboru

Liczba respondentów

%

Często

0

0

Czasami

2

5

Rzadko

9

22,5

Nigdy

27

67,5

Brak odpowiedzi

2

5

S

40

100

23
J. L. Austin, Jak działać słowami, [w:] J. L. Austin, Mówienie i poznawanie, przekł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993, s. 554–555, prwdr. J. L. Austin, How to Do Things with Words, Oxford 1962. Zob.
także m.in. D. Crystal, The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge 1987, s. 12.
24
E. Grodziński, Wypowiedzi performatywne. Z aktualnych zagadnień filozofii języka, Wrocław–
–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 13.
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Tabela 4
Rozkład odpowiedzi na pytanie:
Jak często słychać kaszubszczyznę w kościele w Twojej miejscowości?
Odpowiedź
do wyboru

Grupa I

Grupa II

Grupa III

2

2

2

Często

Grupa IV

S
6

0
5%

5%

5%

3,75%

7

11

13

4

35

17,5%

27,5%

32,5%

10%

21,875%

16

19

13

16

64

40%

47,5%

32,5%

40%

40%

15

8

10

19

52

37,5%

20%

25%

47,5%

32,5%

2

1

3

0

0
5%

2,5%

1,875%

Czasami

Rzadko

Nigdy

Brak odpowiedzi
S

40

40

40

40

160

100%

100%

100%

100%

100%

tów z grupy I najwyraźniej nie bierze w nich udziału, a 22,5% to robi rzadko, a tylko 5% – czasami (zob. tabela 3). Odpowiedzi na to pytanie mogą pośrednio świadczyć też o tym, że w danej miejscowości (przypomnieć tu należy o tym, że respondenci mieszkają nie tylko w Wejherowie, także w Redzie i okolicznych innych miejscowościach) msze nie są celebrowane w języku kaszubskim. Również może się
zdarzyć, że respondenci w ogóle nie uczęszczają do kościoła – ani na msze w języku polskim ani w kaszubskim – ankieta tego aspektu, czyli religijności młodzieży,
nie badała.
W odpowiedzi na następne pytanie, skierowane do wszystkich grup, respondenci określali, jak często można usłyszeć język kaszubski w kościele w ich miejscach
zamieszkania. Okazuje się, że niecałe 4% respondentów ze wszystkich czterech grup
zauważa, że kaszubszczyznę często słychać w kościele w ich miejscowościach, prawie 22% sądzi, że czasami, a 40% – że rzadko. 52% respondentów stwierdziło, że
w ich miejscowościach w kościele kaszubskiego nie słychać. Odpowiedzi na to pytanie, z uwzględnieniem podziału na grupy, przedstawione są w tabeli 4.
Jeżeli założymy, że podane w pytaniu możliwości do wyboru – często, czasami,
rzadko i nigdy – są równo rozłożone na skali częstotliwości (tzn. odległości między
nimi są równe) i przypiszemy im wartości liczbowe następująco: często – 3, czasami
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Tabela 5
Lista rankingowa ułożona na podstawie odpowiedzi na pytanie:
Jak często słychać kaszubszczyznę w Twojej miejscowości w kościele?
Pozycja w rankingu

Grupa

Średnia częstotliwość

1

II

1,2368

2

III

1,1583

3

I

0,9000

4

IV

0,6154

Tabela 6
Zestawienie odpowiedzi udzielonych przez respondentów z grupy I
na pytania: Jak często używasz kaszubszczyzny w kościele, podczas mszy?
i Jak często słychać kaszubszczyznę w kościele w Twojej miejscowości?

Odpowiedź
do wyboru

Odpowiedzi na pytanie: Jak
Odpowiedzi na pytanie: Jak
często słychać kaszubszczyznę
często używasz kaszubszczyzny
w kościele w Twojej
w kościele, podczas mszy?
miejscowości?
2

Często

0
5%
2

7

5%

17,5%

9

16

22,5%

40%

27

15

67,5%

37,5%

Czasami
Rzadko
Nigdy
2
Fela òdpòwiescë

0
5%

S

40

40

100%

100%

– 2, rzadko – 1, nigdy – 0, uzyskane wartości średnie pozwolą na sporządzenie listy
rankingowej (zob. tabela 5). Jak pokazują średnie wartości, najczęściej słyszą kaszubszczyznę w kościele respondenci z grup II i III, najrzadziej – jak się można spodziewać – uczniowie z grupy IV. Podobnie jak w przypadku poprzedniego pytania,
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odpowiedzi pośrednio mogą wskazywać na nieodprawianie mszy w języku kaszubskim
w miejscu zamieszkania respondenta. Najprawdopodobniej tak się złożyło, że w miejscowościach, gdzie mieszkają uczniowie reprezentujący grupę I, jest mniej parafii,
w których podczas mszy używa się tego języka.
Ponadto, jeżeli zestawimy ze sobą odpowiedzi udzielone przez respondentów
z grupy I na dwa pierwsze pytania, zauważymy, że znacznie częściej można usłyszeć kaszubszczyznę w kościele niż respondenci uczęszczają na msze odprawiane
w tym języku (zob. tabela 6), co znowu może świadczyć o ich relatywnie małej popularności (albo o tym, że nie wszyscy respondenci chodzą do kościoła).
Następne pytanie dotyczyło opinii młodzieży na temat kaszubszyzny jako języka liturgii. Ponad połowa ogółu respondentów (51,25%) udzieliła pozytywnej odpowiedzi na pytanie, czy kaszubszczyzny można efektywnie używać w tym zakresie
(zob. tabela 7). Należy zwrócić uwagę na to, że znajomość kaszubszczyzny u respondenta i w jego rodzinie oraz kaszubskie korzenie najwyraźniej mają wpływ na
opinię, czy kaszubszczyzny można używać jako języka liturgii – odpowiedzi tak
udzieliło 60% respondentów z grupy 1, 55% z grupy II, 52,5% z grupy III – w porównaniu z 37,5% z grupy IV.
Proporcje odpowiedzi na następne pytanie badające opinie młodzieży na temat
kaszubszczyzny jako języka ceremonii, są odwrócone – tutaj 51,25% ogółu respondentów nie sądzi, by kaszubski dobrze funkcjonował w tej roli (zob. tabela 8). Także
odpowiedzi na to pytanie sugerują powiązanie znajomości języka i pochodzenia z przychylną oceną kaszubszczyzny jako języka ceremonii – 52,5% respondentów z grup I i III,
a także 45% z grupy II – w porównaniu z 32,5% respondentów z grupy IV.
Tabela 7
Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy uważasz,
że kaszubszczyzny można efektywnie używać jako języka liturgii?
Odpowiedź

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

S

24

22

21

15

82

60%

55%

52,5%

37,5%

51,25%

16

16

18

24

74

40%

40%

45%

60%

46,25%

2

1

1

4

5%

2,5%

2,5%

2,5%

40

40

40

40

160

100%

100%

100%

100%

100%

Tak

Nie

Brak odpowiedzi
S

0
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Tabela 8
Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy uważasz, że kaszubszczyzny można
efektywnie używać jako języka ceremonii, takich jak chrzest dziecka,
chrzest statku, ślub itp.?
Odpowiedź
Tak
Nie
Brak odpowiedzi
S

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

S

21

18

21

13

73

52,5%

45%

52,5%

32,5%

45,625%

18

20

18

26

82

45%

50%

45%

65%

51,25%

1

2

1

1

5

2,5%

5%

2,5%

2,5%

3,125%

40

40

40

40

160

100%

100%

100%

100%

100%

Ostatnie pytanie ankiety związane z religią dotyczyło projektu Verba Sacra. Około 28% ogółu respondentów, niezależnie od znajomości języka kaszubskiego i kaszubskich korzeni, zadeklarowało zainteresowanie słuchaniem tekstów biblijnych,
czytanych przez Danutę Stenkę (zob. tabela 9). Na równomierny rozkład odpowiedzi w grupach wpływ mogą mieć takie czynniki jak chęć obcowania z kulturą wysoką, atrakcyjność projektu Verba Sacra (związana m.in. z udziałem znanej aktorki), a także religijność respondentów.
Tabela 9
Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy interesuje Ciebie czytanie Biblii
po kaszubsku z Danutą Stenką (Verba Sacra)?
Odpowiedź

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

S

12

11

11

11

45

30%

27,5%

27,5%

27,5%

28,125%

Tak
28

27

29

28

112

70%

67,5%

72,5%

70%

70%

1

3

Nie
2
Brak odpowiedzi

0

0
2,5%

1,875%

S

40

40

40

40

160

100%

100%

100%

100%

100%

5%
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5. OPINIE MŁODZIEŻY O INNYCH WYBRANYCH
ZASTOSOWANIACH KASZUBSZCZYZNY
Ankieta zawierała także pytania o ocenę efektywności kaszubszczyzny jako języka
opisującego rzeczywistość, języka komunikacji w sytuacjach codziennych i formalnych, języka służącego wyrażaniu uczuć, języka myśli, języka literatury pięknej i literatury faktu, języka kultury popularnej (np. piosenek), języka zabaw dla dzieci,
języka mediów, a także języka wykładowego w szkole i na uniwersytecie, języka nauki oraz języka, w którym można mówić lub pisać o języku kaszubskim lub innym.
Respondenci uważają kaszubszczyznę głównie za język komunikacji w codziennych
sytuacjach (z rodziną i przyjaciółmi)25, inne zastosowania kaszubszczyzny nie zyskują wielu pozytywnych opinii. Na przykład, większość respondentów ze wszystkich czterech grup – od 70% do 90% – uważa, że kaszubski nie byłby efektywny jako język wykładowy w szkole i na uczelni. Podobnie, 73,75% ogółu badanych młodych ludzi sądzi, że nie sprawdziłby się on jako język nauki. Funkcję metalingwistyczną (czyli funkcję narzędzia, którego można używać do opisu języka –
kaszubskiego lub innego26) kaszubszczyzny dostrzega więcej respondentów – 70%
z grupy I, 62,5% z grupy II i 65% z grupy III, natomiast z grupy IV tylko 37,5% uważa, że kaszubszczyzny można używać do opisu języka.
Jeżeli porównamy wyniki dotyczące wybranych zastosowań kaszubszczyzny
(pomijając jej użycie w sytuacjach prywatnych – z rodziną i przyjaciółmi), okazuje
się, że pozytywne opinie o kaszubskim jako języku religii zbliżone są do opinii na
temat jego funkcji metalingwistycznej.

6. WNIOSKI

Przypomnijmy, że – jak pokazują przedstawione wyniki ankiety – ponad połowa
(51,25%) ogółu badanych licealistów uważa, że kaszubszczyzna może być efektywnie używana jako język liturgii. Opinia ta skorelowana jest ze znajomością tego
25
O. Aleksandrowska i D. Stanulewicz, op. cit.; D. Stanulewicz, Jak dwujęzyczna młodzież ocenia
swoją znajomość kaszubszczyzny…
26
O tej i innych funkcjach języka pisze m.in. R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, [w:]
R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka, t. 2, przekł. K. Pomorska, Warszawa 1989, s. 82–86 (tytuł
oryginału: Linguistics and poetics, prwdr. [w:] Style in Language, red. T. Sebeok, Nowy Jork 1960,
s. 350–377; prwdr. polski: „Pamiętnik Literacki” 1960, nr LI, z. 2, s. 431–473. Oprócz funkcji metalingwistycznej, Jakobson wyróżnia inne funkcje języka: funkcję poznawczą (referencyjną) („nastawienie na
oznaczanie, orientacja na kontekst”); funkcję emotywną (ekspresywną) („bezpośrednie wyrażenie postawy mówiącego wobec tego, o czym on mówi”); funkcję konatywną („orientacja na odbiorcę”); funkcję
fatyczną („nastawienie na kontakt”); funkcję metalingwistyczną (mówienie „o samym języku”); funkcję
poetycką („nastawienie na sam komunikat, skupienie się na komunikacie dla niego samego”). Te funkcje, a także inne, zaproponowane przez językoznawców, zostały uwzględnione w ankiecie (zob. O. Aleksandrowska i D. Stanulewicz, op. cit., s. 312–322).
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języka i kaszubskimi korzeniami. Natomiast zainteresowanie projektem Verba Sacra,
zadeklarowane przez niecałe 30% respondentów, niezależnie jest od znajomości języka i pochodzenia.
W świetle przedstawionej w wielkim skrócie na początku tego artykułu historii
kaszubskich tekstów religijnych, a także współczesnych faktów takich jak odprawianie mszy i publikowanie tekstów religijnych (z kościelnym imprimatur) w tym języku, dziwić może, dlaczego tylko połowa badanych uważa kaszubszczyznę za język
nadający się do celów liturgicznych. Możliwe jest, że młodzi ludzie – nawet ci władający tym językiem – nic nie wiedzą o dziejach jego religijnej odmiany. Ponadto,
w konfrontacji z faktami z historii literackiego języka kaszubskiego, wyniki ankiety wskazują na zawężenie funkcji kaszubszczyzny, na zredukowanie jej do języka sfery prywatnej – przynajmniej w opiniach badanych licealistów. Postrzegając kaszubszczyznę jako mowę, która używana jest tylko w domu w rozmowach z rodziną i w kontaktach z bliskimi znajomymi, wielu respondentów prawdopodobnie nie wyobraża
sobie jej innych zastosowań, nie tylko jako języka religii, ale również języka nauki
i języka wykładowego w szkole, nie wspominając już o używaniu go w urzędzie27.
Powróćmy do kwestii prestiżu języka. Roger Bell wyróżnia siedem kryteriów
służących do jego określenia. Są to: standaryzacja (uznanie języka przez władze, jego kodyfikacja i użycie w ważnych tekstach), witalność (czy istnieje społeczność, dla
której dany język jest językiem pierwszym, ojczystym), ciągłość historyczna (odczucia użytkowników, czy język był „od zawsze” używany przez społeczność), autonomia (czy użytkownicy danego etnolektu uważają, że jest on samodzielnym językiem czy może dialektem innego języka), redukcja (czy dany etnolekt pełni wszystkie funkcje, czy tylko wybrane z nich), mieszanie języków (czy użytkownicy uważają dany etnolekt za „czysty”, samodzielny język, czy też może za mieszankę
języków) i normy de facto (niepisane normy pozwalając odróżnić osoby dobrze władające językiem od osób słabo nim się posługujących)28. Publikowanie tekstów biblijnych sklasyfikowane jest jako przejaw standaryzacji języka, natomiast używanie
języka w różnych jego funkcjach związane jest z kryterium zwanym redukcją. Przywołując przytoczoną wcześniej opinię Jadwigi Zieniukowej dotyczącą związku nobilitacji języka z publikacją tekstów biblijnych i używaniem go do celów liturgicznych (mamy tu do czynienia z kryterium standaryzacja)29, nie sposób nie zauważyć,
że wzrost prestiżu języka wymaga również zmian w postawach społeczności (inne kryteria wchodzą tu w grę, głównie witalność, autonomia i redukcja). Prestiż
O. Aleksandrowska i D. Stanulewicz, op. cit.
R. Bell, Sociolinguistics: Goals, Approaches and Problems, London 1976, s. 147–157. Prestiżem
języka kaszubskiego, oprócz J. Zieniukowej, op. cit., zajmowały się także O. Aleksandrowska i D. Stanulewicz, op. cit. Zob. także D. Stanulewicz, Measuring the prestige of a language: The case of Kashubian, [w:] Grammatik – Praxis – Geschichte: Festschrift für Wilfried Kürschner, red. A. P. ten Cate, R.
Rapp, J. Strässler, M. Vliegen i H. Weber, Tübingen 2010, s. 359–366.
29
J. Zieniukowa, op. cit., s. 67.
27
28
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kaszubszczyzny znacznie wzrósłby, gdyby więcej młodych mieszkańców Kaszub
dostrzegało możliwość efektywnego użycia tego języka w innych sytuacjach niż komunikacja w rodzinie – m.in. w kościele, w szkole i w urzędzie. Przy okazji można
też zauważyć, że w przypadku kaszubszczyzny (i innych języków) wyraźnie widać
związek między poszczególnymi kryteriami, którymi badacze posługują się do określenia prestiżu języka – użycie języka w sferze liturgii (kryterium: redukcja) nie byłoby możliwe bez publikacji tekstów biblijnych i innych tekstów o charakterze religijnym (kryterium: standaryzacja).
Należy też na koniec przypomnieć, że ankieta została przeprowadzona tylko
w jednej szkole, gdzie uczniowie nie uczą się języka kaszubskiego. Badania trzeba
zatem traktować jako pilotażowe. W celu uzyskania pełniejszego obrazu postrzegania różnych zastosowań kaszubszczyzny, zostaną przeprowadzone badania wśród
licealistów w różnych miejscowościach Kaszub.
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ANEKS
PYTANIA ANKIETY DOTYCZĄCE KASZUBSZCZYZNY
JAKO JĘZYKA RELIGII
1. [pytanie do osób mówiących po kaszubsku]
W jakich sytuacjach i jak często używasz języka kaszubskiego?
[…]
– w kościele, podczas mszy

q często

q czasami

q rzadko

q nigdy

[…]

2. Czy i jak często w Twojej miejscowości słychać kaszubszczyznę?
[…]
– w kościołach

q często

q czasami

q rzadko

q nigdy

[…]

3. Czy uważasz, że języka kaszubskiego można efektywnie używać jako
[…]
– języka liturgii?

q tak

q nie

– języka ceremonii, takich jak chrzest dziecka, chrzest statku, ślub itp.?

q tak

q nie

[…]

4. Czy interesują Ciebie następujące wydarzenia kulturalne?
[…]
– czytanie Biblii po kaszubsku z Danutą Stenką (Verba Sacra)

q tak
[…]

q nie

RELIGIJNOŚĆ LUDOWA
NA KASZUBACH1
Bożena Ugowska

a początku niech przemówi Katechizm Kościoła Katolickiego, gdzie w drugiej
N
części, dziale drugim, rozdział czwarty pt. Inne celebracje liturgiczne można
przeczytać:
„Religijność ludowa w swej istocie jest zbiorem wartości odpowiadających w duchu mądrości chrześcijańskiej na podstawowe pytania egzystencjalne. Zdrowy
katolicki zmysł ludu odznacza się zdolnością tworzenia syntezy egzystencjalnej.
W ten sposób dochodzi do twórczego połączenia elementu Boskiego i ludzkiego, Chrystusa i Maryi, ducha i ciała, wspólnoty i instytucji, osoby i społeczności, wiary i ojczyzny, rozumu i uczucia. Mądrość ta jest rodzajem humanizmu
chrześcijańskiego, który (...) odbudowuje podstawowe braterstwo, uczy spotkania z naturą i zrozumienia, czym jest praca, daje motywacje życia w radości i pogodzie ducha, nawet wśród trudów życia. Mądrość ta jest dla ludu podstawą rozeznania, ewangelicznym instynktem, który pozwala spontanicznie ocenić, kiedy Ewangelia zajmuje w Kościele pierwsze miejsce, a kiedy zanika jej treść i zagłuszają ją inne sprawy”2.

Następnie, w trzech punktach, opisane zostały formy ludowej pobożności (oddawanie czci relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga
krzyżowa, tańce religijne, różaniec, medaliki itp.), otaczające liturgię i życie sakramentalne człowieka, a zarazem będące ich kontynuacją, jednak nie można nimi zastąpić liturgii i sakramentaliów Kościoła. Toteż istotnym jest takie ich uporządkowanie, by wypływały z liturgii i do niej prowadziły wiernych. Natomiast zadaniem
księży jest wspierać, oczyszczać i pogłębiać religijność ludową, by prowadziła do
głębszego poznawania misterium Chrystusa3.
1
Bogatym i obszernym źródłem wiedzy na temat różnych form kultu i celebrowanych nabożeństw
jest Encyklopedia Katolicka. Z uwagi na ograniczone ramy referatu i objętość Biuletynu zrezygnowano
z korelacji omawianych treści z EK. Zainteresowanych pogłębieniem problematyki odsyłam do pozycji
Ze studiów nad słownictwem religijnym prof. E. Brezy (publikacja w druku wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego).
2
Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 396
3
KKK 1674, 1675, 1676, tamże, s. 395–396.
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Na przestrzeni lat na Kaszubach wykształciło się wiele form pobożności ludowej.
Ks. Jan Perszon pisze: „Każda praca rolnika wymaga dużego wysiłku fizycznego, ale praktyczne efekty w postaci plonów w znacznej mierze zależą od pogody
i błogosławieństwa bożego. Poczucie głębokiej zależności od Boga, który jest Stwórcą i Panem świata cechuje tych mieszkańców regionu wejherowskiego, których jedynym źródłem utrzymania jest gospodarstwo rolne. Wśród chłopo-robotników,
zwłaszcza młodych, przeważa spłycone odniesienie do ziemi i nastawienie na maksymalny zysk. (...) Wiele z tradycyjnych zwyczajów uważa za zbędny balast albo zabobony. Odchodzą w niepamięć modlitwy i zabiegi stosowane przy orce, siewie zbóż
i ich zbiorze. Istotny wpływ na zanik religijnych gestów i zwyczajów (błogosławieństwo, pokropienie wodą święconą, poświęcanie ziarna siewnego) (...) ma postęp techniczny. (...) Kontynuację niektórych zwyczajów wziął na siebie Kościół, który spełniając właściwą sobie misję religijną włącza pracę rolnika w liturgię. Widać to choćby w zwyczaju święcenia ziarna siewnego (8 IX), mszy dożynkowej czy błogosławieństwa ziół na Wniebowzięcie NMP”4.
Słowa ks. J. Perszona świadczą dobitnie o tym, że Kościół nie tylko przyzwalał
na różnego rodzaju ludowe praktyki parareligijne, pierwotnie wypływające niekiedy nawet z przesądów i zabobonów, co więcej uznawał je, a gdy ludność zaczęła od
nich odchodzić, sam je uświęcił i obecnie trwają jako obrzędy dokonywane w czasie specjalnych lub okazjonalnych liturgii bądź jako dodatkowy obrzęd połączony najczęściej z czcią oddawaną Matce Bożej (stąd też ludowe określenia świąt Jej poświęconych: Gromiczna, Strumianna <określana również mianem Roztworna, Kwietna>,
Zielna, Siewna, Węgorzowa czyli inaczej Różańcowa, Adwentowa).
Przytoczone powyżej treści z Katechizmu Kościoła Katolickiego i refleksje badacza tradycji religijnych na Kaszubach pozwalają zauważyć, że pobożność ludową
można rozpatrywać w zależności od pór roku, świąt liturgicznych, kulcie świętych,
wydarzeń nagłych bądź okolicznościowych (np. pogrzeb, ślub) zwyczajów i przesądów, a także religijności ugruntowanej w codziennym życiu, jak choćby rozpoczynanie i kończenie dnia znakiem krzyża. Jest to tak szeroki i problematycznie złożony temat, że wymagałby obszerniejszej rozprawy, aniżeli zaprezentowanego zaledwie ramowego ujęcia zagadnienia.
Bezsprzecznym jest fakt, że wielowiekowa tradycja Kościoła tak uswoiła wiele
form religijnej pobożności, że współczesnemu człowiekowi trudno byłoby rozróżnić,
które wynikają z ludowej religijności, a na jakie większy był wpływ liturgii i księży.
Poniżej zostaną omówione niektóre rodzaje i formy pobożności ludowej, jednakże z uwagi na ich ilość nie sposób wymienić i opisać wszystkie, istniejące obecnie
w Kościele praktyki, tym bardziej, że najnowsze z nich jeszcze się za bardzo na Kaszubach nie zakorzeniły. Kryterium stanowiącym wyznacznik, było zaistnienie danej pobożności przed II Soborem Watykańskim i trwanie do czasów współczesnych.
4

J. Perszon, Na imię Bosczi, Luzino 1992, s. 47
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Biorąc pod uwagę Osobę czci i czas można wyróżnić: nabożeństwa i modlitwy do
Matki Bożej (praktycznie przez cały rok), nabożeństwa adwentowe, nabożeństwa
postne, nabożeństwa i modlitwy ku czci świętych i inne, będące efektem kaszubskiej obrzędowości.
Jednymi z najbardziej popularnych form pobożności, do tego wciąż cieszącymi
się wielkim uznaniem i wysoką frekwencją są wszelkie rodzaje czci oddawanej Matce Boskiej.

1. RÓŻANIEC

Różaniec jest modlitwą maryjną najbardziej rozpowszechnioną na całym świecie.
KKK w punkcie 2678, przywołując historyczne źródło modlitwy różańcowej podaje, że „pobożność średniowieczna na Zachodzie rozwinęła modlitwę różańcową,
wprowadzając ją jako ludową formę zastępczą Modlitwy Godzin”5. W maju i październiku, miesiącach poświęconych szczególnej czci i pamięci o Niebieskiej Matce, ludzie gromadzą się przy kapliczkach, krzyżach bądź w domach i całymi rodzinami modlą się odmawiając różaniec.
Różaniec jest też najważniejszą modlitwą ofiarowaną za spokój duszy osoby
zmarłej. W okresie od zgonu do dnia pogrzebu, rodzina, krewni, sąsiedzi wieczorami, o ustalonej przez krewnych zmarłego godzinie, zbierają się na modlitwie różańcowej.
Na tak wielką popularność różańca mają istniejące w każdej parafii Róże Różańcowe, będące często jedynymi aktywnymi wspólnotami w małych wiejskich parafiach.
Z pewnością różaniec jest najbardziej zakorzenioną formą pobożności, co zdaniem ks. J. Perszona wypływa z „przemożnej siły tradycji, która inspiruje kolejne
pokolenia do zachowania duchowej kultury ojców w zmieniających się warunkach
współczesnego życia”6.

2. GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY

Niedzielne poranki kojarzą się ze szczególnym nabożeństwem ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP – Godzinkami, śpiewanymi w kościołach przed pierwszą mszą
świętą.
Początków tego, znanego katolikom w Polsce od pięciuset lat (wówczas po sporach teologicznych zwyciężyła prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi – w 1477
r. papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, a od czasów
5
6

Katechizm, op. cit., s. 603.
J. Perszon, Króluj nama wiedno, Wyd. Urząd Gminy, Luzino 1993, s. 20.
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Piusa V (†1572 r.) zaczęto je obchodzić w całym Kościele, zaś 8 grudnia 1854 r. papież Piusa IX Niepokalane Poczęcie Maryi ogłasza bullą jako dogmat wiary)7, nabożeństwa maryjnego, dopatruje się w hiszpańskich zakonach rycerskich.
Forma nabożeństwa w postaci rozbudowanej, podzielonej na części litanii wytworzyła się z oficjum brewiarzowego o Niepokalanym Poczęciu (od godzin brewiarzowych – pór odmawiania poszczególnych części – wywodzi się też nazwa). Wspólnotowe nabożeństwo szybko się rozpowszechniło. Pierwszy polski przekład Godzinek drukiem ukazał się w 1482 r., a ich autorstwo przypisuje się bł. Władysławowi
z Gielniowa. Twórcą obecnego tekstu Godzinek prawdopodobnie był ks. Jakub Wujek. Pełen uwielbienia, zawierzenia i błagania tekst Godzinek uznawany jest za perłę katolickiej mariologii8.

3. NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Maj na Kaszubach jest miesiącem szczególnej czci oddawanej Maryję. W tym miesiącu w godzinach przedwieczornych ludzie gromadzą się przy kapliczkach i krzyżach na modlitwie zwanej nabożeństwem majowym, które prowadzi starsza kobieta lub mężczyzna, zazwyczaj zelator róży różańcowej lub z rodziny opiekującej się
miejscem kultu. Odmawiana jest wówczas cząstka różańca, litania loretańska (będąca centrum nabożeństwa majowego) i śpiewane są pieśni maryjne. W tym okresie po wieczornych mszach świętych odprawiane jest również nabożeństwo majowe w kościele9.
W Polsce początek nabożeństw majowych miał miejsce w połowie XIX wieku.
Pod koniec wieku było ono już szeroko znane w całym kraju.Rodowodu tych nabożeństw należy jednak szukać znacznie wcześniej, gdyż już w V. w były praktykowane na Wschodzie. W Kościele zachodnim dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstała myśl, aby miesiąc maj poświęcić Maryi. Ponoć pierwszym, który zgłosił ten zamysł, był król hiszpański Alfons X (†1284). Władca sam praktykował nabożeństwa
majowe, a swoim poddanym zalecał gromadzenie się w porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki Bożej10.

4. BRACTWA SZKAPLERZNE I NOSZENIE MEDALIKA

Dawniej, o czym wspomina również ks. Jan Perszon, niemal każda rodzina należała do jakiejś wspólnoty religijnej lub stowarzyszenia11. Jednym z nich było Bractwo
7
8
9

10

11

Źródło: http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/12-08a.php3
Źródło: http://www.kolbe-janow.katowice.opoka.org.pl/patronowie.htm
J. Perszon, Króluj nama wiedno, op. cit., s. 47.
Źródło: http://brewiarz.pl/czytelnia/maj.php3
J. Perszon, Króluj nama wiedno, op. cit., s. 22.
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Szkaplerzne. Bractwa Szkaplerzne mają w Polsce wielowiekową tradycję, powstały
wraz ze sprowadzeniem na nasze ziemie karmelitańskich klasztorów, m.in. w 1642 r.
do Gdańska12.
Historia bractwa wywodzi się z zakonu założonego w XI w. na górze Karmel,
utworzonego z rycerzy – uczestników wypraw krzyżowych, którzy jako pierwsi
w swej nazwie – Bracia Eremici Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – umieścili imię Maryi13. W połowie XIII w. generałem chylącego się ku upadkowi zakonu został Szymon Stock, któremu nocą z 15 na 16 lipca 1251 r. ukazała się Matka
Boża otoczona aniołami i trzymając w ręku szkaplerz wypowiedziała, jak przekazują podania historyczne, takie słowa: „Przyjmij, synu, ten szkaplerz, znak Mej opieki. Kto w nim umrze, nie zazna płomieni ognia piekielnego”14. Nie trzeba dodawać,
że zakon nie tylko nie upadł, ale w krótkim czasie powstało wiele nowych klasztorów i prowincji. Szkaplerz zaś stał się częścią ubioru karmelitańskiego, potem przyjęły go również inne klasztory i ludzie świeccy.
Z noszeniem szkaplerza, zachowaniem czystości stosownie do stanu i odmawianiem modlitwy brewiarzowej lub zaleconej przez księdza wiąże się tzw. przywilej
sobotni – obietnica Maryi, że człowieka, który w taki sposób żyć będzie wybawi
w pierwszą sobotę po śmierci.
Słowo „szkaplerz” pochodzi od łacińskiego słowa scapulae (plecy, barki), co
oznacza szatę, która okrywa plecy i piersi. Szkaplerz, w zakonach jest częścią habitu, zazwyczaj jednak składa się z dwóch prostokątnych kawałków brązowego sukna z naszytymi wyobrażeniami Matki Bożej Szkaplerznej i Najświętszego Serca Pana Jezusa, połączonymi ze sobą tasiemkami. Papież Pius X, w 1910 r. zezwolił na
zastąpienie szkaplerza medalikiem szkaplerznym. Szkaplerz należy do sakramentaliów, czyli jest widzialnym i świętym znakiem zatwierdzonym przez Kościół.15 Bractwo Szkaplerzne jest formą pomocy w rozwijaniu pobożności poprzez nabożeństwo
do Matki Bożej. Jego zasadniczym celem jest kształtowanie w osobie wierzącej serca oddanego Jezusowi na wzór Maryi poprzez naśladowanie Jej cnót, zwłaszcza czystości, pokory, prostoty i miłości bliźniego16.

5. RORATY

Roraty to Msza święta odprawiana w okresie Adwentu ku czci Maryi, symbolizowanej przez postawioną w pobliżu ołtarza białą świecę z niebieską wstążką. Nazwa Mszy
świętej roratniej wywodzi się od łacińskich słów: „rorate cæli desuper” ‘spuśćcie
Źródło: http://www.szkaplerz.pl/wspolnoty/
B. Belgrau OCD, Szkaplerza się trzymajmy. Rozważania nowennowe o szkaplerzu karmelitańskim, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2009, s. 5–6.
14
Tamże, s. 7.
15
Źródło: http://www.karmelici.info/grupy-duszpasterskie/bractwo-szkaplerzne
16
Tamże.
12
13
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rosę niebiosa’. Odprawia się ją przez cały Adwent w dniach powszednich rano, zgodnie z tradycją.
Roraty od dawna wpisały się w polską tradycję. Źródła podają, że odprawiano je
już w XIII w. Na rodzimym gruncie zaszczepiła je prawdopodobnie bł. Kinga z Węgier. W roratach brali udział wszyscy, bez względu na stan, z którego się wywodzili. Z książki wydanej w 1739 r. dowiadujemy się, iż przed rozpoczęciem rorat zapalone świece przynosili do ołtarza przedstawiciele wszystkich siedmiu stanów, a więc
król, prymas, senator, szlachcic, żołnierz, kupiec i kmieć. Wręczali je kapłanowi,
mówiąc: „Jestem gotowy na sąd Boży”. Obrzęd przypominał, że Adwent jest oczekiwaniem także na ostateczne przyjście Jezusa17.

6. NIESZPORY

Mój ojciec często z rozrzewnieniem wspominał, jak w czasach jego młodości w niedzielne popołudnia chodziło się drugi raz – pierwszy raz na mszę świętą – do kościoła (4 km w jedną stronę), by uczestniczyć w nieszporach.
Niedzielne nieszpory były (obecnie tylko w nielicznych parafiach w Polsce, natomiast coraz liczniej świeccy korzystają z Brewiarza i sami bądź w gronie rodzinnym modlą się psalmami z poszczególnych części Liturgii Godzin) szczególnym nabożeństwem sprawowanym wspólnie z wiernymi. Polskiego przekładu Liturgii Godzin dokonał Franciszek Karpiński w XVIII w. Celebrowano je zgodnie z liturgią
przedsoborową, co oznacza, że „składały się z pięciu, a nie jak obecnie, trzech psalmów, a hymn śpiewno dopiero po czytaniu zwanym wtedy kapitulum. W odnowionej liturgii posoborowej nieszpory pozostały nadal jako oddzielne nabożeństwo gromadzące wiernych na wspólnotową modlitwę Kościoła”18.
Nieszpory, jako przedostatnią część Liturgii Godzin „odprawia się w porze wieczornej jako dziękczynienie za przeżyty dzień. Nieszpory są wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy oraz krwawej ofiary Jezusa na krzyżu, przez którą dokonało się Odkupienie”19.

7. NAWIEDZANIE KASZUBSKICH SANKTUARIÓW

Od wielu wieków rozwija się kult Matki Bożej czczonej w miejscach Jej cudownych
objawień – w Sianowie i Swarzewie. Dzięki szczególnemu wybraniu tych dwóch
niewielkich kaszubskich miejscowości przez Matkę Bożą, są one szeroko znane.
Pobożność Maryjna jest nieodłączną cechą Kaszubów wpływającą na ich życie codzienne i kulturę (jak choćby uroczyście obchodzone święta maryjne, kaszubskie nazwy czterech miesięcy, liczne kapliczki, niekiedy nawet wkomponowane
17
18
19

Żródło: http://www.opoka.org.pl/varia/bn/adwent/804.1,Roraty.html
Żródło: http://www.wlodawa.paulini.pl/151,Nieszpory
Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa ludu bożego. Wydanie skrócone, Pallottinum 1991, s 9.
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w architekturę domu itp., a także zakorzenione przeświadczenie, że do Boga, to tylko z Maryją i przez Maryję). Matka Boża w obu sanktuariach określana jest jako Królowa: w Swarzewie rybaków, zaś w Sianowie całych Kaszub. Jako Matka „troskliwą opieką otacza nie tylko ludzi morza, ale także małżeństwa, rodziny i wszystkich
zwracających się do Niej wiernych. Sanktuaria maryjne na Kaszubach są więc od
wielu lat ostoją polskości i katolicyzmu”20. Jak słusznie zauważa ks. Jan Perszon –
znawca specyfiki religijnej regionu – „cześć Matki Najświętszej wyraża się w bardzo wielu formach podczas roku obrzędowego i w różnych zdarzeniach związanych
z przełomowymi chwilami ludzkiej egzystencji”21.
Szczególnym sanktuarium dla Kaszubów jest kalwaria wejherowska. Jak pisze
ks. Perszon „odegrało ono olbrzymią rolę w dziejach narodowych i religijnych nie
tylko Kaszub, ale całego Pomorza Gdańskiego”22. Ludzie chodzą na „góry”, jak potocznie nazywają Kalwarię, by odpokutować za grzechy, wyprosić potrzebne łaski
i wysłużyć sobie niebo. A o konieczności, wręcz obowiązku nawiedzania kalwaryjskich kapliczek, niech świadczy przekazywane w ludowej tradycji powiedzenie:
„Kto za życia stacji nie obejdzie ten po śmierci będzie po nich chodził”23.
Kaszubi zawsze byli przywiązani do Matki Zbawiciela, z jednej strony czując się
przez Nią szczególnie wybrani, a z drugiej posłuszni słowom Chrystusa: „Synu, oto
Matka twoja” (J 19,25).

8. KAPLICZKI I KRZYŻE

O pozakościelnych formach religijności świadczą licznie po Kaszubach rozsiane kapliczki i krzyże, często będące nie tylko świadkami wiary, pobożności, ale również
ofiarami przeprosin za popełnione zło czy wotami wdzięczności za wybłagane łaski.
Na Kaszubach, podobnie jak w innych regionach Polski, Maryję czci się przy kapliczkach i krzyżach w poświęconych Jej miesiącach: w maju i październiku. Wcześniej odnawiane są przydrożne krzyże i kapliczki, ozdabiane wieńcami i wstęgami oraz
świeżymi kwiatami. Nadal, szczególnie na terenach wiejskich, ludzie spotykają się przy
figurkach na wspólnym odprawianiu nabożeństwa majowego czy różańcowego.

9. APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, zwane Apostolstwem Dobrej
Śmierci jest formą wspólnotowej formacji ściśle związanej z kultem Matki Bożej.
Do jego rozkwitu przyczynił się w szczególny sposób Zakon Serwitów, założony
20
ks. Wojciech Cichosz, Lucyna Urbanowicz-Pluto, Kaszubi i Królowa ich serc: Madonna Sianowska i Swarzewska,[w:] red. A. Romejko, „Studia Gdańskie”, 2010, t. XXVII, s. 127
21
S. Majkowski, Sanktuarium Maryjne Królowej Polskiego Morza w Swarzewie, Gdańsk 2003, s. 42.
22
J. Perszon, Na Jastra, op. cit., s. 53
23
Tamże, s. 54
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w XIII wieku. W obecnej formie zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa X – 22 lipca 1908 roku. Papież obdarzył Stowarzyszenie licznymi przywilejami i odpustami oraz
nadał mu charakter uniwersalny, rozszerzając jego działalność na cały Kościół. W Polsce opiekunami Stowarzyszenia są Misjonarze Świętej Rodziny w Górce Klasztornej. Stowarzyszenie oddane jest pod opiekę Matki Bożej od Siedmiu Boleści i św.
Józefa -Wielkim Patronom Dobrej Śmierci24.
Śmierć, jako nieunikniony kres ludzkiego życia, zawsze była na Kaszubach postrzegana przez pryzmat wiary, jednakże panuje przekonanie, że na dobrą śmierć,
czyli nie tylko lekką, bez długotrwałego cierpienia, ale przede wszystkim po przyjęciu sakramentu namaszczenia chorych i komunii świętej, należy sobie zasłużyć,
stąd duchowość Apostolstwa, będącego najlepszą gwarancją dobrej i świętej śmierci szeroko przyjęła się wśród Kaszubów.

10. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA (BOŻE CIAŁO)

Uroczystość sama w sobie nie jest odrębną formą pobożności, jako że jest świętem
liturgicznym obchodzonym w całym Kościele, jednak z uwagi na wielowiekową historię tradycja ludowa dołożyła dodatkowe elementy, stąd też wymaga oddzielnego
omówienia.
Należy do świąt ruchomych, uwarunkowanych każdorocznie datą Zmartwychwstania Pańskiego. Przypada zawsze w czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej i trwa całą oktawę.
Po raz pierwszy obchodzone było w 1246 r. za sprawą bł. Julianny25, zakonnicy
z Cornillonu, której w prywatnym widzeniu ukazała się hostia splamiona krwią26.
Wkrótce „papież Urban IV bullą „Transiturus” z 11 sierpnia 1264 roku”27 ustanowił
je świętem dla całego Kościoła, potwierdzanym przez kolejnych papieży28.
W Polsce obchody święta, w tradycji ludowej zwanego Bożym Ciałem, wprowadził w 1320 r. krakowski biskup Nanker, zaś uroczyste procesje, będące najwymowniejszą częścią liturgii, zaczęto praktykować niemal sto lat później29. Ks. Perszon porównuje je do triumfalnego pochodu króla30 i dodaje, że są jednocześnie kolejną „okazją do złączenia pracy rolnika z modlitwą” (...), gdyż „trasa przebiega
wśród pól, zagród i ogrodów”31.
Źródło: www.parafia.pomorze.pl/apostolstwods.php
J. Perszon, Na Jastra, op. cit. s. 60.
M. Ollik, Od Adwentu do Adwentu. Doroczne obrzędy i zwyczaje w Borach, Wyd. Region, Gdynia 2009, s. 65.
27
J. Wierusz-Kowalski, Liturgika, Warszawa 1956, [za:] J. Perszon, Na Jastra, op. cit. s. 60.
28
Tamże.
29
M. Ollik, op. cit., s. 65
30
J. Perszon, Na Jastra, op. cit., s. 60.
31
Tamże, s. 12.
24
25
26
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W dzień poprzedzający uroczystość w ustalonych miejscach buduje się 4 ołtarze, udekorowane w symbole eucharystyczne, zaś trasę procesji obsadza się brzozowymi drzewkami. Gospodarze za obowiązek poczytują sobie ustrojenie mieszkań
i domów nie tylko wzdłuż trasy procesji, stąd w niemal wszystkich oknach w okresie oktawy Bożego Ciała zauważymy dekoracje w postaci kielicha i hostii, następnie gołębie symbolizujące obecność Ducha Świętego, a także obrazy z wizerunkami świętych, niekiedy papieża bł. Jana Pawła II, a najczęściej obraz Serca Jezusowego, jako, że okres oktawy wieńczy święto ku Jego czci.
Ze świętem Bożego Ciała łączy się zwyczaj zabierania ze sobą do domów gałązek brzóz, dekorujących ołtarze (jako uświęconych obecnością i błogosławieństwem
Najświętszego Sakramentu) – przy czym ważne, by były to gałązki z wszystkich
czterech ołtarzy. Dawniej, jak podaje ks. J. Perszon, wstawiano je w ogrodach i na
polach, jako ochronę przed złymi siłami i gradobiciem32. Zanoszono je również do
stodół, gdzie kładzione w zagrody miały chronić przed inwazją myszy33.
Podobnymi nadprzyrodzonymi właściwościami obdarzano wianki, uplecione
z macierzanki i polnych bądź ogrodowych drobnych kwiatów, święcone na zakończenie oktawy: „wianki z oktawy skutecznie zabezpieczają przed uderzeniem gromu, dlatego wiesza się je pod dachem «pod ustrzech». (...) Powszechnie stosuje się
poświęcone ziele jako lekarstwo dla krowy po wycieleniu (...). Używa się też wianków dla zabezpieczenia zboża w stodole przed myszami i pożarem, kładąc je w zagrodę przed pierwszą furą zwiezioną z pola. (...) Kiedy zachoruje ktoś z członków
rodziny podaje mu się herbatę z ukruszonych z wianka ziół (...)”34. Wszystkie te
wierzenia i zwyczaje mają głęboki wymiar religijny, gdyż odzwierciedlają całkowitą ufność w Bożą pomoc i opiekę.
Na jeszcze jeden wymiar uroczystości zwraca uwagę R Landowski, wskazując, że
jej symbolem jest chleb, jako dar Boży, od zawsze otaczany powszechnym uszanowaniem35. Autor opisuje zwyczaje związane z odnoszeniem się do chleba (nie wolno go
używać do zabawy, rzucania, lepienia kulek lub figurek), krojeniem (rozpoczynano
bochen znakiem krzyża i modlitwa dziękczynną, krojono cienkie, równe skibki, ostrym
nożem, jednym pociągnięciem, by uniknąć piłowania, a przez to kruszenia) spożywaniem chleba (nie wolno tego czynić nieumytymi rękoma, czy w nakryciu na głowie)
i obchodzeniem się z okruchami (palono je lub wyrzucano dla ptaków, gdyż rzucone
na ziemię okruchy pająk na pajęczynie zanosił do nieba, skarżąc ludzi za niszczenie
Bożych darów, a zagniewany Bóg mógł zesłać na ludzi rok nieurodzaju)36. Z własnego domu wyniosłam w pamięci obraz, że gdy niechcący kromka chleba upadła, niezwłocznie była podnoszona i całowana, a następnie zjadana.
Tamże, s. 62.
Tamże.
34
Tamże, s. 62–63.
35
R. Landowski, Dawnych obyczajów rok cały. Między wiarą, tradycją i obrzędem, Wyd. Diecezji
Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2000 s. 126.
36
Tamże, s. 127–128.
32
33
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11. NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
I KULT SERCA JEZUSOWEGO
Dla Kaszubów, podobnie jak wszystkich katolików, miesiąc czerwiec jest okresem
szczególnego kultu Serca Jezusowego, wyrażanego w formie tzw. „nabożeństw czerwcowych”. Nazwa wywodzi się od uroczystości ku czci Serca Jezusowego, przypadającego w tradycji polskiej w pierwszy piątek po zakończeniu oktawy Bożego Ciała
(zazwyczaj przypadającego w czerwcu). Uroczystość została ustanowiona zgodnie
z wolą samego Jezusa, objawioną św. Małgorzacie Marii Alacoque, francuskiej wizytce z Paray-le-Monial, w dniu 19 czerwca 1675 r. (przypadającym w oktawie)37.
Wizytki francuskie jako pierwsze (w 1687 r.) otrzymały od papieża Klemensa XIII
zgodę na odprawianie mszy ku czci Serca Jezusowego, a następnie Królestwo Polskie (w 1765 r.), któremu Kongregacja Obrzędów udzieliła zgody w odpowiedzi na
memoriał biskupów Polskich38. Dopiero w 1856 r. papież Pius IX ustanowił Święto
Serca Pana Jezusa w całym kościele39.
Ks. J. St. Pasierb maluje literacki opis nabożeństwa: „Jezus cichy i łagodnego
serca chce nas w tym miesiącu wzruszyć swoją miłością i podpowiada zatwardziałym, zawiedzionym i zgorzkniałym, już nie wierzącym w żadną miłość: «Może zostało ci serce?»”40.
Rangę i zbawcze znaczenie nabożeństwa podkreślił papież bł. Jan Paweł II w,
dla wielu pamiętnym, przemówieniu w Elblągu (6 VI 1999 r.) podczas pielgrzymki
do ojczyzny: „Dziękuję Bożej Opatrzności, że mogę wraz z wami, tu obecnymi, oddać cześć i uwielbienie Najświętszemu Sercu Jezusa, w którym ojcowska miłość Boga objawiła się w sposób najdoskonalszy. Cieszę się, że ta pobożna praktyka, aby codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo śpiewać Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest w Polsce taka żywa i ciągle podtrzymywana.”41.
Kult Najświętszego Serca nie ogranicza się tylko do czerwca. W trakcie objawień Jezus przekazał św. Małgorzacie 12 obietnic dla czcicieli Jego Serca, zapewniając w zamian o udzieleniu wszelkich łask, zgody i pokoju dla ich rodzin, pociechy w strapieniach, błogosławieństwa dla wszelkich przedsięwzięć, nieskończonego miłosierdzia dla grzeszników, wzrostu gorliwości dla dusz oziębłych i większej
doskonałości gorliwych, błogosławieństwa dla domów, w których będzie umieszczony i czczony obraz Jego Serca, mocy dla kapłanów do kruszenia najzatwardzialszych serc, a tym, co szerzyć będą nabożeństwo Najświętszego Serca, że ich imiona
„Nasza Arka. Miesięcznik Rodzin Katolickich”, Nr 6/2001, s. 3.
Tamże, s. 8.
39
Tamże
40
J. St. Pasierb, Czas otwarty, Wyd. Diecezjalne, Pelplin 1992, s. 137.
41
Jan Paweł II. Polska 1999. Przemówienia i homilie, red. ks. Krzysztof Kuźnik CSMA, KAI Michalineum, Marki 1999, s. 32.
37
38
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będą w nim zapisane i pozostaną na zawsze. Najbardziej wymowną jest ostatnia
obietnica, zwana również Wielką, w której Jezus przyrzeka, w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty
ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci”42.
Z tej ostatniej obietnicy wywodzi się powszechnie, dawniej wielokrotnie43, praktykowana forma pobożności: tzw. „odprawienie dziewięciu pierwszych piątków”,
czyli przystąpienie do sakramentu pokuty i przyjęcie podczas mszy św. komunii,
z intencją wstawiennictwa za grzeszników i wynagrodzenia Najświętszemu Sercu
za grzechy i zniewagi. Obecnie zauważam, że tę praktykę wziął na siebie Kościół
i w każdej parafii dzieci pierwszokomunijne są szczególnie zachęcane do uczestnictwa w nabożeństwie pierszopiątkowym.

12. III ZAKON ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
– FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Za twórcę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich uważany jest sam Św. Franciszek,
który choć nie ułożył żadnych reguł i nie wyznaczył obowiązków, zachęcał ludzi do
życia ideałami Ewangelii, a ich samych nazywał braćmi i siostrami od pokuty.
Pierwsze wspólnoty pojawiły się w Polsce wraz z przybyciem franciszkanów do
Wrocławia w 1237 r. i szybko się rozprzestrzeniły, zrzeszając osoby różnych stanów
i podejmując dzieła apostolskie. Wraz z okupacją hitlerowską zostały one zlikwidowane lub upadły. Odrodzenie nastąpiło po II Soborze Watykańskim na podstawie
zatwierdzonej przez papieża Pawła VI Reguły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, tak odtąd miał się nazywać III Zakon.
Franciszkanie świeccy jako cel stawiają sobie dążenie na wzór św. Franciszka, do
doskonałości chrześcijańskiej, rozwijając ducha modlitwy i życie sakramentalne.
Reguła kładzie szczególny nacisk na apostolat: przykładu, słowa, pełnienie dzieł
miłosierdzia, oraz budowanie świata bardziej braterskiego i ewangelicznego44.
Obecnie Polsce istnieje 16 regionów, w których około 17 000 członków skupionych jest w blisko 600 wspólnotach45.
Region gdański, obejmujący diecezję gdańską, pelplińską i toruńską, liczy 37 wspólnot. 22 września br. świętował Jubileusz 150-lecia istnienia wspólnoty III Zakonu
Mały Modlitewnik, Wyd. Św. Krzyża, Opole 1971, s. 40–41
Moja babcia, podobnie jak wiele osób z sąsiedztwa, póki dopisywało zdrowie, przez cały rok praktykowała pierwsze piątki miesiąca, prowadząc do kościoła i ucząc tej praktyki mnie i moje rodzeństwo.
44
Żródło: http://franciszkanie.pl/news.php?id=2572
45
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszka%C5%84ski_Zakon_%C5%9Awieckich#Tercjarze_w_Polsce
42
43
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św. Franciszka przy klasztorze OO. Franciszkanów w Wejherowie, zaś wcześniej,
4 sierpnia w kościele św. Trójcy w Kościerzynie obchodzona była 120 rocznica powstania III Zakonu przy tamtejszej parafii46.

13. GORZKIE ŻALE

W okresie Wielkiego Postu Kaszubi gromadzą się w kościołach przed mszami lub
na specjalnych nabożeństwach, często połączonych z kazaniem pasyjnym, by śpiewać pieśni opowiadające o męce Pańskiej. W wielu miejscach na Kaszubach „do
dziś żywy jest zwyczaj zbierania się na wspólne śpiewanie «gorzkich żalów» (...).
Dotyczy to wiosek znacznie oddalonych od kościoła parafialnego”47. Nazwa tego
nabożeństwa pochodzi od pierwszych słów pieśni: „Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie”. „Gorzkie Żale” zostały ułożone, wydane drukiem i po raz
pierwszy odprawione w r. 1707 za staraniem istniejącego wówczas przy kościele parafialnym św. Krzyża w Warszawie arcybractwa św. Rocha, a zwłaszcza protektora
bractwa, ks. Wawrzyńca Benika48. Piękno hymnów opiewających w prostych słowach szczegóły męki i śmierci Pana Jezusa sprawiło, że nabożeństwo to odprawiane jest dziś we wszystkich polskich kościołach.

14. DROGA KRZYŻOWA

Szczególny charakter mają nabożeństwa Drogi Krzyżowej, odprawiane w kościołach katolickich w każdy piątek Wielkiego Postu. Historia tego nabożeństwa liczy już
kilka wieków, a jej początki zrodziły się w średniowieczu. Około 800–900 lat temu
wpierw na zachodzie Europy, a później również w Polsce, pobożność chrześcijan zaczęła się zmieniać. Dawniej mówiono o potędze Boga, nawet jeśli przedstawiano Go
na krzyżu, to nie cierpiącego, lecz triumfującego. Miało to ukryty cel – wyrugowanie kultów pogańskich. Potem ludzie zaczęli zagłębiać się we właściwy wymiar Ofiary Chrystusa49. „W Chrystusie zaczęto dostrzegać przede wszystkim prawdziwość Jego człowieczeństwa (...). Ludzie tamtych czasów patrzyli na Jezusa oczami pełnymi
współczucia i miłości”50. Niemały był tu również wpływ wypraw krzyżowych, które pozwalały na poznanie miejsc Męki Pańskiej. Dwa nowo utworzone zgromadzenia zakonnne – franciszkanie i dominikanie, zaczęły wówczas organizować tzw. nabożeństwa upadków Jezusa. Kiedy franciszkanie, w I połowie XIV wieku, przejęli
opiekę nad sanktuariami jerozolimskimi rozwinął się kult „dróg”, czyli przejścia
46
47
48
49
50

Źródło: http://www.fzs.franciszkanie.pl/
J. Perszon, Na Jastra, op. cit., s. 11.
Źródło: www.diecezja.waw.pl/zielonka/38
Źródło: http://parafiapruszcz.x.pl/drogak/drogak20.html
J. Perszon, Na Jastra, op. cit., s. 11.
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Chrystusa z pretorium Piłata, gdzie zapadł wyrok, na Golgotę, gdzie został wykonany. Z połączenia tych dwóch nabożeństw powstały stacje Drogi Krzyżowej51.
Pielgrzymi odwiedzający Ziemię Świętą po powrocie starali się o stworzenie namiastki Jerozolimy. Stąd od początku XV wieku w całej Europie powstawały budowle na wzór jerozolimskich, które nazwano kalwariami. Zaczęto na nich organizować
inscenizacje męki Zbawiciela, gromadzące rzesze wiernych52.
Dzisiejsza Droga Krzyżowa, składająca się z 14 stacji53, została ukształtowana
w XVIII wieku54.
Na Kaszubach istnieją dwie kalwarie – słynne „święte góry” wejherowskie, ufundowane, jako dziękczynne wotum za uratowanie podczas wyprawy wojennej na Białoruś przez Jakuba Wejhera, który podczas oblężenia został zasypany w podkopie55
– i znacznie młodszą – we Wielu. O tej drugiej T. Lipski pisze: „Najtrwalszą pamiątkę pozostawił po sobie ks. Józef Szydzik, proboszcz wielewski w latach 1905–
–1924. Z jego duszpasterskiej troski powstała tutejsza Kalwaria”56.

15. ODPUSTY

Odpusty, będące patronalnymi świętami danej parafii, szczególnie te, które są związane z uroczystościami ku czci Matki Boskiej lub odbywające się na wejherowskiej
kalwarii, zawsze cieszyły się wielkim uznaniem. Ludzie szli piechotą, nierzadko boso, pokonując wiele kilometrów, by modlić się na sumie odpustowej. Przy czym nie
tylko religijny wymiar uroczystości miał znaczenie, choć do uzyskanych odpustów
przykładano wielką wagę. Równie ważnym celem była jarmarczna zabawa, towarzysząca odpustom i okazja do spotkania się z przyjaciółmi i znajomymi, a ponadto gościny u rodziny mieszkającej na terenie danej parafii.
Najważniejszym jednak celem uczestniczenia w uroczystościach było dostąpienie odpustu zupełnego za grzechy.
W definicji KKK czytamy: „Odpust jest darowaniem przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio
usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła,
który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie udziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. (...) Odpusty mogą być udzielane żywym lub zmarłym”57.
Źródło: http://parafiapruszcz.x.pl/drogak/drogak20.html
J. Perszon, Na Jastra, op. cit., s. 11.
53
Tamże.
54
Źródło: http://liturgia.wiara.pl/doc/418997.Historia-Drogi-Krzyzowej-W-drodze-z-cierpiacym-Zbawicielem
55
Kalwaria Wejherowska, red. i korekta E. K. Jaskulska, T. Żmuda-Trzebiatowski, Gdańsk 2010, s. 3.
56
T. Lipski, W Wielu i nieco dalej.., Wojewódzki Ośrodek Kultury w Gdańsku, Gminny Ośrodek Kultury w Wielu, Gdańsk 1990, s. 3.
57
KKK, op. cit., s. 352.
51
52
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Ciekawą informację znajdziemy w opisie przyjazdy prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego do Wejherowa: „W roku 1974 Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, przyjeżdża na wejherowskie góry w odpustową niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego. (...) ze stu tysiącami wiernych, prymas staje na wejherowskim wzgórzu zbawienia. I dopiero teraz skieruje słowa do kaszubskiego ludu. W wygłoszonej homilii nawiązał do słów kaszubskiego hymnu, do deklaracji: «My trzymamy z Bogiem».
Tymi słowami też powitał dostojnego gościa ks. prałat Marian Szczurkowski, kapłan
przezacnej kościerskiej kompanii, która właśnie tego roku święciła trzechsetlecie
swego pielgrzymowania do Wejherowa”58.

16. PUSTA NOC

Na Kaszubskich wioskach nadal żywa i praktykowana jest tradycja „Pustej nocy”
– rodzaj modlitewnego czuwania przy zmarłym w ostatnią noc przed pogrzebem. Podobno dawniej „obrzęd ten rozciągał się na dwie, a nawet trzy noce po śmierci”59. Rozpoczyna się po różańcu, który od dnia śmierci jest odmawiany codziennie wieczorem
w domu zmarłego lub obecnie coraz częściej w kościele lub kaplicy pogrzebowej. Po
różańcu w domu żałoby pozostaje rodzina i tzw. „śpiewacy”, czyli zazwyczaj mężczyźni, wyposażeni w książki i modlitewniki. Dla „śpiewaków” przygotowuje się specjalny pokój, sąsiadujący z pomieszczeniem, w którym stoi trumna z ciałem osoby
zmarłej, gdzie zasiadają „przy stołach, aby śpiewem psalmów pokutnych, pieśni o sądzie i nieskończonym miłosierdziu Bożym, skierowanych do Maryi i świętych Pańskich,
chwalić Boga i błagać za zmarłego”60. Pokój jest skromnie wyposażony: na stole stoi
krzyż, stawia się również salaterki z miętowymi cukierkami, dawniej na Kaszubach
Południowych kładziono również owinięty w serwetę bochen chleba, a także róg z tabaką61. Obecnie modlitewne czuwanie zazwyczaj kończy się o północy, jednakże nadal, choć rzadziej, praktykowane jest prowadzenie modlitw do samego rana. Modlitwy
i śpiewy prowadzone są w określonym układzie. „Po odśpiewaniu trzech pieśni, prowadzący, czyli «spiéwôk», odmawia pacierz za zmarłego. (...) O północy odmawia się
Anioł Pański” (...), nad ranem śpiewa się Godzinki ku czci Matki Boskiej62.
Uczestnictwo w Pustej nocy jest przysługą dla zmarłego, jest dobrowolne i wynika z obowiązku moralnego jak najlepszego przygotowania zmarłego na spotkanie
z Bogiem, a zarazem uproszenie dla niego życia wiecznego, więc śpiewacy nie otrzymują wynagrodzenia, natomiast rodzina zmarłego podaje poczęstunek: około jedenastej wieczorem, a potem o trzeciej nad ranem rodzina zmarłego podaje poczęstunek;
58

s. 3.

59
60
61
62

S. Klein, Ks. Stefan Kardynał Wyszyński na Kalwarii Wejherowskiej. Rok 1953, Wejherowo 1990,
Bedeker kaszubski, red. R. Ostrowska, I. Trojanowska, s. 349.
J. Perszon, Pustô noc, Lublin – Luzino 1993, s. 24.
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, Wrocław 1969, s. 209.
Tamże;
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chleb z masłem, placek i «słôdko kawa»”63. Obecnie wieczerze są znacznie wykwintniejsze. „Posiłek traktuje się jako poczęstunek fundowany przez osobę zmarłą”64,
w związku z czym nie można odmówić, bo odmówiłoby się samemu zmarłemu.
Trumna ze zmarłym jest przez cały czas otwarta, dookoła palą się świece, a na
czuwaniu, będącym zarazem formą pożegnania ze zmarłym i zmarłego z domem rodzinnym, trwa najbliższa rodzina. Istnieje chrześcijańskie przekonanie, że „modląc
się przy ciele zmarłego, naśladują po prostu pogrzeb Chrystusa”65. Pusta noc, czyli
swoista wigilia pogrzebowa, jest inspirowana „wiarą w życie wieczne i skuteczność
modlitwy wstawienniczej (...). Nocna wigilia jest (...) zbiorowym wysiłkiem duchowym, działaniem religijnym, ćwiczeniem pokutnym”66.

17. ZADUSZKI I PAMIĘĆ O ZMARŁYCH

W tradycji polskiej początek listopada jest poświęcony uroczystości Wszystkich
Świętych (1 XI) i pamięci o zmarłych, szczególnie duszach czyśćcowych, oczekujących zbawienia, czyli Wspomnieniu Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Zaduszkom (2XI). Komentarz do czytań na ten dzień niesie refleksję o Kościele, który „po
uroczystym celebrowaniu wspomnienia swoich dzieci, które są już szczęśliwe w niebie, wspomina ze smutkiem wszystkie swoje dzieci, które oczekują w czyśćcu naszej pomocy, aby wejść do szczęścia wiecznego. Ta czcigodna i pobożna praktyka
wspomnienia i modlitwy za zmarłych została wprowadzona (we Francji – przyp.
własny) w klasztorze w Cluny w 998 roku”67. W Polsce pierwsze ślady „celebrowania Dnia Zadusznego pochodzą z XII wieku”68. Opisany w punkcie zwyczaj Pustej
Nocy, pozwala dostrzec, że Kaszubi do kwestii przygotowania zmarłych do życia
wiecznego przywiązują ogromną wagę. Patrząc na cmentarze można również wysnuć wniosek, że groby bliskich są otaczane opieką, a oni sami nieustającą modlitwą. Jednak najwymowniej o tym świadczy dzień Wszystkich Świętych i następująca po nim oktawa. W dniach poprzedzających licznie nawiedzane są cmentarze
w celu uprzątnięcia mogił i udekorowania ich kwiatami, wiankami i zniczami. Dawniej gospodynie same wykonywały tzw. zaduszkowe wieńce, „a ich konstrukcją był
grubo spleciony warkocz słomiany. Na nim misternie tkano gęstą warstwę srebrnego mchu, czyli chrobotka reniferowego, przez lud zwanego zadusznikiem. Wieniec
dekorowano świerkiem i kwiatami, wśród których najpopularniejsze były jesienne
suchokwiaty, zwane nieśmiertelnikami”69. Ponadto, jak dowodzi B. Bork, przetrwała wiara w to, „że duchy dobre i złe krążą po ziemi, straszą żywych, domagają się
63
64
65
66
67
68
69

Bedeker kaszubski, op. cit., s. 349.
J. Perszon, Na brzegu życia i śmierci, Pelplin 1999, s. 208.
Tamże, s. 201.
Tamże, s. 210.
Mszalik niedzielny, opr. ks. dr Władysław Nowak, WWD, Olsztyn 1993 r., s. 1048.
J. Perszon, Na brzegu życia..., op. cit. s. 288.
R. Landowski, Dawnych obyczajów rok cały..., op. cit. s. 190.
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modlitwy, a w Zadëszny Dzéń gromadzą się na cmentarzach”70. Potwierdzają to opracowania M. Ollick, J. Perszona i R. Landowskiego71. Najważniejszy jest jednak religijny wymiar tego czasu, ludzie liczniej uczestniczą w nabożeństwach w kościele, połączonych z modlitwami za zmarłych oraz przez całą oktawę nawiedzają groby swoich bliskich, co łączy się ze szczególnym przywilejem – każdorazowego uzyskania odpustu zupełnego za jedną duszę, zaś w wielu domach odmawia się różaniec za zmarłych.

18. PROCESJE
Wiele uroczystości liturgicznych kończy się uroczystą procesją, mającą służyć też publicznemu wyrażeniu wiary, a także uzmysłowieniu ludziom, że wyznawanie wiary
nie jest ograniczone do wnętrza świątyń, ale człowiek wierzący swym codziennym
życiem powinien o tym świadczyć. Dla osób pracujących na roli zupełnie naturalna
jest modlitwa o dobre zbiory i błogosławieństwo w gospodarstwie. Stąd też wiosną,
gdy prace polowe rozpoczynają się na dobre w uroczystość św. Marka i tzw. dni krzyżowe, czyli dni przypadające przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego,
„z każdego kościoła parafialnego wyrusza błagalna procesja do kaplic lub krzyży
położonych wśród pól i zagród chłopskich. Scenariusz tej procesji jest ujednolicony
przez liturgiczne przepisy Kościoła i zawiera Litanię do Wszystkich Świętych, suplikacje, czasem także śpiewa się pieśni przygodne. W Luzinie przed 1939 rokiem
procesja każdego dnia wyruszała do innej kaplicy (...)72.
B. Bork, Na Lësôkach, ZK-P O/Szemud, Bojan 1995, s. 34.
M. Ollick stwierdza, że ze „czcią zmarłych wiąże się odwieczna wiara w to, że duchy przodków
powracają z zaświatów i krążą wokół domostw, a nawet je odwiedzają, snują się po polach i łąkach, błądzą po polnych drogach”. Stąd też, aby się im nie narazić, ani ich nie drażnić nie wolno wylewać na podwórka wody (co było powszechne w czasach, gdy na wsi nikt nie posiadał wodociągu i kanalizacji), śpiewanie, gwizdanie, tańczenie i spuszczanie psów z łańcucha. [w:] M. Ollick, Od Adwentu, do Adwentu,
op. cit., s. 90. W podobnym duchu pisze Landowski, dodając, że starano się wędrującym duchom pobyt
na ziemi „ułatwić i uprzyjemnić”, choćby poprzez przysunięcie ław i taboretów w pobliże pieca, „by mogły sobie przysiąść i się ogrzać”. Dodaje też, że niepraktykowanym obecnie zwyczajem, było wykładanie chlebków na parapety okien, by duchy mogły się posilić. [w:] R. Landowski, Dawnych obyczajów
rok cały..., op. cit., s. 190–191. Te same zwyczaj wyłaniają się z badań przeprowadzonych przez Jana Perszona. Wskazuje on jednak przede wszystkim na modlitewny charakter przeżywania pierwszych dni listopada i całej oktawy, nawiązując do składania kartek z wypominkami za zmarłych, odmawianego w gronie rodzinnym różańca w intencji dusz czyśćcowych, nawiedzaniu cmentarzy w celu uzyskania odpustu
za dusze zmarłych. Jednakże w obrzędowości ludowej istnieje przekonaniu o współbyciu w tym okresie
na ziemi dusz czyśćcowych, stąd przekonanie, że one o północy w Dzień Zaduszny schodzą się do miejscowego kościoła i uczestniczą w „mszy duchów”, sprawowanej przez ostatniego zmarłego proboszcza.
W okresie Święta Zmarłych i całej oktawy nie urządzano imprez i spotkań, by nie wychodzić z domu i nie
przeszkadzać wędrującym duszom, a jeśli było to konieczne, należało iść środkiem drogi. Gwizdanie było surowo zakazane, gdyż „wywołuje purtka”, nie zostawia się również na stołach czy szafach ostrych
noży i widelców, by nie przeszkadzały zmarłym (moja babcia uważała ponadto, że nie należy nic zostawiać, bo pozostawione na wierzchu sztućce, kubki i talerze będą używane przez zmarłych do posilania
się – dopisek własny). Gospodarze unikali w tym okresie prac polowych uważając, że „ziemia aż roi się
od dusz”. [w:] J. Perszon, Na brzegu życia i śmierci, op. cit. s. 295–300.
72
J. Perszon, Na imię bosczi, op. cit., s. 10–11.
70
71
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19. TANIEC OBRAZÓW

Bardzo interesujący opis tego zwyczaju przekazuje ks. J. Perszon. „Do ciekawych
momentów należy chwila pożegnania pielgrzymki, które odbywa się przed głównym ołtarzem. Dziewczęta niosące feretron, strojne w regionalny kaszubski ubiór,
przy dźwiękach trąbionego przez orkiestrę dętą hejnału, wykonują kilka szybkich ruchów feretronem, wywijając nim na cztery strony i kołysząc. Te ekwilibrystyczne
niemal przewroty i kołysania wymagają niezwykłej zręczności i siły, feretron bowiem
waży nieraz ponad 100 kg. Sam sposób tego pełnego dynamiki pożegnania z sanktuarium jest nieco inny w każdej parafii i co istotne, zachowywany od wielu pokoleń w niezmienionej formie”73.

20. NOWENNA DO MATKI BOŻEJ
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Nie znajdziemy na Kaszubach kościoła, w którym nie byłoby wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W środowe wieczory, niegdyś bardzo licznie, obecnie już
znacznie mniej ludzi74 gromadzi się przed tym wizerunkiem, by zanosić błagania,
podziękowania i prośby75.
Kult MBNP jest ściśle związany z jej niewielkim obrazem, znajdującym się obecnie w rzymskim kościele redemptorystów pw. św. Alfonsa. Historia kultu rozpoczęła się, gdy po odkryciu obrazu papież Pius IX wprowadził go do wspomnianej świątyni (1866 r.), a następnie koronował (1867 r.).
W Polsce zapoczątkowali go poprzez działalność misyjną ojcowie redemptoryści. Pierwsza nowenna została odprawiona w 1954 r. w Tuchowie, szybko rozprzestrzeniając się na cały kraj76.

21. ŚPIEWANIE NABOŻNYCH PIEŚNI I ODMAWIANIE
MODLITWY ANIOŁ PAŃSKI

Za szczęście mogę sobie poczytać to, że urodziłam się w rodzinie kaszubskiej, wielopokoleniowej, z seniorką babcią (ur. 1910 r.), która przeżyła dwie światowe wojny, biedę i cierpienie tamtych czasów, ale zawsze znajdowała siłę w modlitwie. Stąd
też od rana w domu brzmiał śpiew, wpierw witała dzień pieśnią Kiedy ranne wstają
J. Perszon, Na Jastra, op. cit., s. 52.
W przekonaniu wielu osób na wsi uczestnictwo w nowennie i mszy następującej po niej było niemal obowiązkiem, stąd każdy, komu nie kolidowały obowiązki, uczestniczył w środowym nabożeństwie
(przyp. własny).
75
Po wstępie do nowenny, tzw. Modlitwie rzymskiej, następują trzy części wezwań, na które składają się wspólne błagania, wspólne podziękowania i wspólne prośby (przyp. własny).
76
Źródło: http://www.redemptor.pl/nowenna.php
73
74
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zorze, w południe zazwyczaj śpiewała, rzadziej odmawiała, modlitwę Anioł Pański,
zaś wieczorem kończyła dzień pieśnią Cichy wieczór już zapada. W ciągu dnia śpiewała różne, wielozwrotkowe pieśni, znając wszystkie na pamięć (rodzaj pieśni zmieniał się w zależności od okresu liturgicznego: w okresie postu były to pieśni pasyjne, w Adwencie dotyczące Bożego miłosierdzia dla świata i oczekiwania Zbawiciela, zaś w okresie Bożego Narodzenia – kolędy). Podobny duch modlitwy był obecny w wielu domach na Kaszubach.
Modlitwa Anioł Pański do dziś funkcjonuje w świadomości Kaszubów jako modlitwa południowa. Zazwyczaj, gdy kościelne dzwony lub w wioskach odległych od
kościoła w programie pierwszym polskiego radia wybijany był sygnał oznajmujący
godzinę dwunastą, mówiono: „Biją na Anioł Pański”, co zarazem oznaczało odłożenie wszelkich zajęć i prac i odmówienie modlitwy77. Modlitwa ta ma długą historię.
Już w XVI wieku odmawiano ją w obecnej formie, a ponadto za jej pobożne odmawianie przypisanych było 15 dni odpustu78. W roku 1974 papież Paweł VI ogłasza
Adhortację Marialis Cultus, czyli Adhortację Apostolską o należytym kształtowaniu
i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny. Zachęca w niej, by „podtrzymać zwyczaj odmawiania tej modlitwy (Anioł Pański – przyp. własny). (...) Po tylu bowiem
wiekach trwa jej moc i piękno, gdyż budowa jej jest prosta i zapożyczona z Pisma
św.; jej historyczny początek wiąże się z błaganiem o zachowanie pokoju. Nadto jej
liturgiczny rytm w pewien sposób uświęca różne chwile dnia; wreszcie skłania ona
do przypomnienia tajemnicy paschalnej, albowiem poznawszy Wcielenie Syna Bożego prosimy, byśmy «przez Jego Mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały
zmartwychwstania»”79.

***
Powyższe rozważania dotyczą najczęściej spotykanych form i rodzajów pobożności
występujących na Kaszubach, w większości są one jednak uniwersalne i wspólne dla
chrześcijan nie tylko z terenu Polski czy Europy, ale i całego świata. Czy takimi pozostaną pokażą kolejne dziesięciolecia. Można jednak mieć obawy o przetrwanie
wielu z nich, nie tylko z uwagi na postępującą laicyzację, a nawet ateizację społeczeństw. Również zachwianie wielopokoleniowej struktury rodziny powoduje, że
dzieci i wnuki nie czerpią z duchowości i sposobów wyrażania wiary swoich babć
i dziadków. Niekiedy również księża, poszukując nowych atrakcyjnych form wspólnotowych dla parafian, nie ugruntowują nabożeństw i modlitw oraz właściwych dla
danego regionu form kultu religijnego, co może sugerować, że nie są one pożądane,
lub mają mniejsze znaczenie.
77
78
79

Z tradycji rodzinnego domu.
Źródło: http://www.voxdomini.com.pl/modlitwy/angelus.html
Źródło: http://www.niedziela.pl/artykul.php?id=117851569403002019001001

KAZANIA W JĘZYKU KASZUBSKIM
I ICH ROLA W BUDOWANIU PRESTIŻU
KASZUBSZCZYZNY
Jadwiga Zieniukowa
Instytut Slawistyki PAN, Warszawa

d dawna po czasy współczesne język kaszubski i religia katolicka były – obok
O
ziemi ojczystej (zwanej po kaszubsku tatczëzna), obyczaju, tradycji – głównymi czynnikami tworzącymi tożsamość Kaszubów . Miały one wartość symbolicz1

ną. Jest więc zrozumiałe, że wzajemny związek tych dwu wartości humanistycznych znajdował wyraz w literaturze kaszubskiej, zarówno świeckiej jak sakralnej,
oraz w działaniach praktycznych – w polityce kulturalnej i językowej – opiniotwórczych środowisk Kaszubów, był też przedmiotem obserwacji naukowych.
Wyraz „prestiż” (z franc. prestige ‘urok’, późnołac. praestigium ‘omamienie’) ma
charakter aksjologiczny, znaczy ‘wysoka ranga, poważanie, godność’ (czegoś lub
kogo). Odnosi się także do języka jako środka komunikacji we wspólnocie, na przykład etnicznej. Są języki prestiżowe i nieprestiżowe, a sytuacja nie jest tu dla danego języka stała, lecz może ulegać zmianie w czasie. Pojęcie „język prestiżowy” oznacza wysoką pozycję społeczną danego języka naturalnego (etnolektu), zarówno w odczuciu wspólnoty komunikatywnej, dla której jest on językiem „swoim”, jak też
w ocenie „innych”, tych z zewnątrz, w tym instytucji oficjalnych (m. in. administracji państwowej), mających wpływ na życie danej wspólnoty językowej. Bycie językiem prestiżowym to znacząca wartość w charakterystyce jakościowej danego języka. Na prestiż języka wpływ ma jego struktura, m.in. zasób słownictwa, a również
czynnik socjolingwistyczny tj. zakres i poziom funkcjonowania danego języka
w praktyce. Jest to szczególnie ważne w społecznościach dwujęzycznych (lub wielojęzycznych), czyli w warunkach konkurencji języków. O wysokiej randze języka
stanowi zdolność do tworzenia komunikatów językowych stylu wysokiego, do formułowania wypowiedzi nie tylko w zakresie życia codziennego, lecz także na poziomie komunikacji w sferze intelektualnej, m.in. w stylu artystycznym, religijnym,
naukowym, czyli tzw. poliwalencja. Bardzo ważne znaczenie ma istnienie i rozwój
1
Wyjątek stanowili ewangeliccy Słowińcy, których gwary – stanowiące północno-zachodnią peryferię gwar kaszubskich – wymarły około połowy XX w.
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piśmiennictwa w sferze ponaddialektalnej, znormalizowanej pod względem gramatycznym i naukowych i w wyniku badań, które rozwijały się w XX w. i trwają do dziś,
wiemy, że była ona przez wieki środkiem komunikacji rodzinnej i lokalnej Kaszubów, używanym w postaci bardzo licznych gwar. Stan taki istniał jeszcze w połowie XX w., wielu Kaszubów mówiło tylko po kaszubsku, część – głównie ci, co nie
przeszli przez szkołę polską w okresie II Rzeczypospolitej lub po II wojnie światowej – jeśli jakoś znała polski, to raczej słabo i biernie. Użytkownicy języka (etnolektu) kaszubskiego trwali przy nim wiernie i przekazywali go z pokolenia na pokolenie mimo bardzo trudnych warunków zewnętrznych (ekologicznych) istnienia tego języka, jak np. silne naciski germanizacyjne w okresie zaborów (1772–1918). Nie
był to jednak język prestiżowy, zarówno w opinii samych Kaszubów, jak też w ocenie środowisk zewnętrznych (państwowych). Komunikacji w wyższym stylu służył
prestiżowy (przynajmniej od XVI w.) język polski, używany na Kaszubach w Kościele (obok łaciny) i w oświacie. Kaszubszczyzna i polszczyzna funkcjonalnie długo się uzupełniały, można powiedzieć, że łączył je dawniej stosunek koegzystencji.
Nie istniała tradycja kaznodziejska w języku kaszubskim. Od połowy XIX w. powstawało, zapoczątkowane przez Floriana Ceynowę, piśmiennictwo kaszubskie, jednak jego język, mimo podejmowanych prób normalizacji, przez kilkanaście dziesięcioleci pozostawał nieujednolicony2.
W drugiej połowie XX w. (mniej więcej w latach 1960. i 1970.) zaistniało zjawisko wycofywania się kaszubszczyzny z uzusu na rzecz dominującego języka polskiego, przejawem tego było zanikanie międzypokoleniowej transmisji języka kaszubskiego.
Gdzieś na przełomie lat 1970. i 1980. pojawiła się tendencja przeciwna, język ten
powoli zaczął się odradzać. Jest to zasługa inteligencji kaszubskiej, która podjęła i konsekwentnie prowadzi świadome działania dla ratowania i doskonalenia zagrożonego języka. Ważną rolę odegrały tu organizacje i instytucje takie, jak Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (ZK-P), założony później (w 1997 r.) Instytut Kaszubski w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, muzea i inne ośrodki kultury oraz środowiska oświatowe. Także Kościół – ściślej: Diecezja Gdańska, gdy była kierowana przez otwartego na sprawy Kaszubów abpa Tadeusza Gocłowskiego, oraz Diecezja Pelplińska – ma tu znaczące zasługi. Na korzystną zmianę sytuacji wpłynęła Konstytucja przyjęta przez Sobór Watykański II, która przez zastąpienie w liturgii łaciny językami etnicznymi (narodowymi) podniosła ich rangę na płaszczyźnie sacrum. Duże znaczenie dla podniesienia
2
Zabytki językowe kaszubskie, tj. powstałe na Pomorzu teksty religijne pisane w języku polskim,
ale zawierające wyraźne cechy gwar kaszubskich, są dużo wcześniejsze, istnieją od XVI w. O historii piśmiennictwa kaszubskiego zob. m.in. 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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prestiżu tradycji kulturowej, w tym językowej, Kaszubów miał pontyfikat Jana Pawła II, a szczególnie dwie pielgrzymki Papieża na Pomorze (Gdynia 1987 r. i Sopot 1999 r.). Wtedy sami Kaszubi oraz ogromnie liczni Polacy usłyszeli – w miejscu mszy papieskich lub za pośrednictwem mediów – Papieża Polaka zachęcającego Kaszubów do zachowania takich, posiadanych przez nich wartości, jak rodzimy
język kaszubski, kultura, tradycja i tożsamość.
Bardzo ważnym znamieniem odradzania się języka kaszubskiego stało się tworzenie w nim tekstów religijnych, mówionych i pisanych. Zaczęło się to w latach 1980. od okazjonalnego głoszenia okolicznościowych kazań (homilii) przez
niektórych księży Kaszubów. Pierwszym (czy jednym z pierwszych) kaznodzieją
był ks. Marian Miotk (urodzony w 1957 r.). Kazania to krok na drodze do usankcjonowanego przez regionalną władzę kościelną (zob. dalej) wprowadzenia liturgii słowa w języku kaszubskim w niektórych kościołach na Pomorzu, czyli do powstania
nowego i niezwykłego zjawiska w kulturze kaszubskiej i polskiej. Niemal w tym
samym czasie podejmowano prace nad translacją Biblii na język kaszubski. W latach 1992 i 1993 ukazały się dwa różne tłumaczenia Nowego Testamentu (z języków niebiblijnych), jedno z nich (z 1993 r.) poprzedzone wydaniem w latach 1980.
broszury z fragmentem przekładu Ewangelii św. Mateusza. Pod koniec XX w. i w początku XXI w. sukcesywnie publikowano inne teksty sakralne, ostatnie tłumaczenie
Biblii (z języka greckiego) wyszło drukiem w 2010 roku. (Zob. bibliografię kazań
kaszubskich i tłumaczeń Biblii podaną na końcu tego artykułu.)
Zatrzymajmy się przy kazaniach. Ten typ komunikatu językowego, kierowanego przez nadawcę, tj. kapłana, do odbiorców, tj. wiernych zgromadzonych w czasie
obrządku liturgicznego i tworzących z kaznodzieją wspólnotę wyznaniową, ma z natury gatunku pierwotnie postać ustną. Kazania kaszubskie, o których tu będzie mowa, zostały na szczęście w jakiejś części spisane i opublikowane, wobec czego teksty te nie pozostały ulotne, ich utrwalenie w druku pozwoliło do nich wracać, mogły też stać się przedmiotem analizy naukowej.
W 1991 r. staraniem Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego ukazał się niewielki (75
stron), tomik autorstwa pochodzącego ze środkowych Kaszub ks. Mariana Miotka
pt. Swiętim turę starków. Zbiérk leżnoscowëch kôzaniów („Świętą drogą przodków.
Zbiór kazań okolicznościowych”), przygotowany do druku przez językoznawców
Jerzego Tredera i Justynę Treder (późniejszą Pomierską), która zaopatrzyła go w „Posłowie”. Zawiera on 25 kazań wygłoszonych w latach 1986–1989. Ta skromna pod
względem typograficznym książeczka3 jest bardzo ważna z perspektywy religii, języka, kultury i tożsamości Kaszubów. We „Wstępie” ks. Miotk, przedstawiając rolę
głoszenia kazań w nauczaniu wiary, pisze między innymi: Z Objawieniégo Bosczi
prôwdë wëpłiwô téż całé bogactwo kulturë i dëchowi kaszëbsczi spôdkowiznë, w chtërny
żëjemë i za chtërną jesmë i mdzemë przed Bogę wiedno ‘zawsze’ odpowiedzalni (s. 6).
3

Wyszła w trudnym gospodarczo czasie, niedługo po przełomie ustrojowym w Polsce.
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Jest to bardzo mocno zaznaczone odniesienie kaszubskich wartości etnicznych do
sacrum. W „Posłowiu” czytamy, że po odprawieniu w latach osiemdziesiątych (XX
w.) w licznych, wymienionych z nazwy, miejscowościach tzw. mszy kaszubskich
[faktycznie o liturgii mieszanej: polskiej i kaszubskiej – J. Z.], ks. Miotk „jest już
w pełni przekonany, że wykorzystanie języka kaszubskiego w liturgii kościelnej
upewnia Kaszubów co do wartości ich rodzimej mowy” oraz że te msze „cieszą się
[…] dużą popularnością nie tylko wśród rdzennej ludności kaszubskiej” (s. 73).
W kilka lat później (w 1996 r.) zostały opublikowane kazania innego księdza Kaszuby, Jana Walkusza. W jego książce Sztrądę słowa („Brzegiem słowa”), mającej
charakter literacki, znalazło się kilka kazań okolicznościowych, związanych z odbywającym się cyklicznie konkursem „Rodnô Mowa”, napisanych w języku kaszubskim4. I ten autor obok szerzenia wartości transcendentnych propagował kaszubskość
(kaszëbiznę), zwłaszcza język, namawiając do troski „o naszą mowę” użył pięknej
metafory o nacechowaniu religijnym: …bo ona, prôwdzëwie kaszëbskô mowa, to
nôswiętszi wôłtôrz ‘ołtarz’. (s. 37). Na powinności Kaszubów względem tego, co
„swoje”, kaszubskie, kaznodzieja zwrócił uwagę m.in. w takich – też zawierających
metaforę – zdaniach:
– …je jesz ‘jeszcze’ jinô stanica ‘sztandar’, chtërnę dôł nóm sóm Bóg; to je stanica naj mowë i tę téż trzeba niesc wësok, bo to je bosczi znak naszi juwernotë
‘tożsamości’, sztôłt naj deje ‘idei’ i prôwdë o nas. Nicht rezëmny […] nie mdze
‘nie będzie’ deptôł wôłtôrza naj przeszłotë dlô lepszégo witra ‘jutra’, bo tacziégo ni ma. […] A wierzę, baro wierzę, że Kaszëbi jesz są rozëmni. (Walkusz,
s. 62–63)5.

Obaj kaznodzieje eksponują kaszubskie wartości etniczne przywołując autorytet Boga (religii). Przez taką sakralizację rodzimej mowy i kultury Kaszubów przyczyniają się
do zwiększenia prestiżu ich języka oraz ich społeczności. (O kazaniach obu autorów
szerzej pisały Zieniukowa i Pomierska, zob. Bibliografia na końcu tego artykułu.)
Ksiądz Marian Miotk w kilkanaście lat po wspomnianym tomiku opublikował
(w 2008 r.) drugi zbiór swoich homilii, dość obszerną książkę (368 stron) zatytułowaną Séw Bòżégò Słowa na niwie kaszëbsczich serc, wydaną przez Instytut Kaszubski. Składa się ona z dwu części: pierwszą stanowi przedruk – w unowocześnionej pisowni kaszubskiej – kazań opublikowanych w 1991 r., druga (rozdziały II, III, IV), zatytułowana Kaszëbi wiérny Christusowi i Jegò nôùce, zawiera kazania wygłoszone
w latach 1990–2007, w różnych miejscowościach kaszubskich oraz w trakcie pielgrzymek Kaszubów do Rzymu i Ziemi Świętej, a także podczas mszy we Władysławowie (kaszubska nazwa: Wiôlgô Wies) transmitowanych przez radio Kaszëbë. Książka
4
5

Ortografię w tej książce zweryfikował J. Treder.
Tu i dalej wyróżnienia graficzne (druk pogrubiony, spacja) moje – J. Z.

Referaty polskojęzyczne związane z tematem przewodnim

303

w redakcyjnym opracowaniu profesora Jerzego Tredera, z „Przedmową” (w języku
polskim) biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi, zawiera też obszerne posłowie (s. 351–363) pióra Justyny Pomierskiej „O kaszubskości w kazaniach ks. Mariana Miotka”. Jest to wartościowy artykuł naukowy, w którym autorka przedstawiła wymowę ideową zawartych w tomie kazań, ich charakter aksjologiczny i zastosowane w nich językowe środki retoryki.
Kazania zawarte w omówionych wyżej tomach, w szczególności kazania ks.
Miotka, były przedmiotem moich badań, ich wyniki przedstawiłam w kilku publikacjach. Odsyłam do nich dla uzyskania szerszego obrazu – m.in. przez poznanie zawartych tam cytatów z kazań – tego, o czym piszę w tym artykule. Interesowało
mnie takie zagadnienie, jak powiązanie sacrum, czyli tekstu i sensu homilii, będących przepowiadaniem Słowa Bożego, z tym elementem sfery profanum, jakim są
sprawy etniczne, w tym przypadku mówienie przez kapłana (po kaszubsku!) nie tylko o tym, co jest bezpośrednio związane z Ewangelią, lecz także szczególne zwracanie uwagi – zarówno za pomocą argumentów, jak i okazywania emocji – na to, co
dotyczy Kaszubów, na podkreślanie wartości ich kultury i języka. Zajmowały mnie
również zagadnienia retoryki tych tekstów kaznodziejskich, analizowałam językowe środki wartościowania i budowane w oparciu o nie zabiegi perswazyjne, a także sposoby wyrażania relacji, jaka w tym szczególnym akcie komunikacji podczas
zgromadzenia o charakterze liturgicznym zachodzi między nadawcą tekstu (kaznodzieją) a jego odbiorcą (zbiorowością wiernych).
We Wprowadzeniu do tomu Séw Bòżégò Słowa na niwie kaszëbsczich serc i wstępach do poszczególnych części tej książki ks. Miotk podał ważne informacje dotyczące celów liturgii słowa w języku kaszubskim i jej historii. Czytamy tam, że jako
kaznodzieja, obok naczelnej misji głoszenia słowa Bożego, postawił sobie (w latach 1980.) zadanie działania na rzecz odrodzenia kaszubskości przez wskazywanie
Kaszubom – w ich rodzimym, wówczas przez pewne środowiska postponowanym,
języku – wartości i bogactwa ich odziedziczonej po przodkach kultury, budzenie poczucia kaszubskiej tożsamości i odpowiedzialności „za skôrb mòwë tatków, chtërnã
òd Bòga dostelë” (s. 11). Charakterystyczną cechą homilii ks. Miotka, zwłaszcza
tych z wczesnego okresu, jest wyrażanie podwójnej wspólnotowości uczestników
mszy kaszubskiej. Obok właściwej zgromadzeniu liturgicznemu wspólnoty konfesyjnej (tutaj wiary katolickiej), akcentowana jest wspólnota etniczno-kulturowa i językowa, czyli wspólnota związana cechą kaszubskości, z którą to wspólnotą kaznodzieja się utożsamia, np. w formułach adresatywnych: Bracyni i Sostrë, Kaszëbi!;
Drësze ‘druhowie’ Kaszëbi!; [do stowarzyszenia studentów „Pomorania”:] Drësze
Kaszëbi! Młodô Inteligencjô, Nôdzejô dlô kaszëbiznë! (Wigòda, 14.12.1996,
s. 102)6.
6
Po dłuższych cytatach podaję za oryginałem miejsce i datę wygłoszenia danego kazania oraz numer strony (z tomu Séw Bòżégò Słowa…), z której cytat pochodzi.
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Właściwością kazania jako gatunku mowy jest intensywne wyzyskiwanie funkcji perswazyjnej języka, jej dominacja nad funkcją informacyjną, wszak chodzi o nauczanie wiernych, nakłanianie ich do przyjęcia zalecanych postaw, zachęcanie do
czynienia dobra, a także przestrzeganie przed złem (zwykle wskazanym, konkretnym). Dla osiągnięcia zamierzonego skutku, nadawca powinien tak konstruować
tekst, aby nawiązać ze słuchaczami dobry kontakt, zyskać ich przychylność. Autor
omawianych homilii czyni to używając różnych, stosownych w komunikowaniu się
z kaszubską społecznością etniczną – z uwzględnieniem kryterium czasu i miejsca
– zabiegów stylistycznych, m.in. formuł adresatywnych (np. Miłi Bògù Kaszëbsczi
Lëdu!; zob. też cytaty wyżej), czy przez zwracanie się do słuchaczy przy pomocy upowszechnianej w Polsce w posoborowym kaznodziejstwie wspólnotowej – jednoczącej kapłana i słuchaczy – formy osobowej sprowadzającej się do MY (zamiast dawniejszego, rozdzielającego kapłana i wiernych, WY7), np.
– Drësze Kaszëbi! Bùszni `dumni’ jesmë i dali mdzemë ‘będziemy’ z tegò, z czegò
wërôstómë! Żëczmë so ‘życzmy sobie’, żebë jesmë swiãtim turã starków ‘drogą
przodków’ wiedno ‘zawsze’ szlë! Tegò s ó m P ó n B ó g òd naj ‘nas’ ò c z ek i w ô. (Lãbórg, 1.02.1988, s. 27).

W kazaniach ks. Miotka z lat 1980., kiedy wobec regresu kaszubszczyzny podejmowano działania ratunkowe, perswazja jest często używana dla wskazywania tradycyjnych wartości tego, co kaszubskie, dla nawoływania Kaszubów – m.in. za pomocą takiego środka stylistycznego jak apele – do pielęgnowania kaszubskości, szczególnie kultury i języka. Tę obecność w tekście sakralnym kwestii etnicznej niech ilustrują poniższe cytaty:
– A lëdze ti zemi, co sã Kaszëbama zwią, w kaszëbiznie niech szukają swòji
przëszłoscë. Niech wińdą z kaszëbizną búten ‘na zewnątrz’, bùszni ‘dumni’ pòczną
z nią bëc. W ni je całé piãkno, w ni je naj serce, w ni je to bògactwò, co wënôszô
Kaszëbë nad jinszé regiónë Pòlsczi. Niech mòwa òjców mdze ‘będzie’ dlô naj
drogszô nad żëcé. Niech mòwa òjców mdze żëwô i niech jã ùczëją `usłyszą’
pòkòlenia, co przińdą pò nas. (Sominë, 2.08.1987; s. 22)

– [Do młodych z klubu „Pomorania”:] Ni miéjta strachù, pòdjimôjta chãtno to
wszëtkò, co mòże rozesławic kaszëbiznã. […] Tak nama pòdpòwiôdô kaszëbsczi
dëch, tak czëje kaszëbsczé serce. Czej tak mdzemë robilë, tej to nas barżi zbliżi
do Bòga. (Wigòda, 13.12.1986; s. 14).

7
Zapisane tu dużymi literami formy zaimkowe to symbole reprezentujące różne formy gramatyczne zaimków osobowych (jak polskie: my, nas, nam itd.; wy, was, wam…) i zaimek dzierżawczy (jak pol.,
nasz, naszego…, wasz, waszego…) oraz odpowiednie formy osobowe czasowników (jak pol. robimy, robicie itp.).
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Częste powtarzanie wyrazu kaszëbsczi (i pokrewnych), mówienie o kaszubszczyźnie w kontekście wartości pozytywnych (np. piękno, bogactwo), łączenie jej
z metaforycznym sercem i duchem (w sensie siły wewnętrznej), z poczuciem dumy
(przymiotnik bùszni) i z wartością najwyższą, z Bogiem – m.in. przez wskazywanie, że działania na rzecz kaszubszczyzny zbliżają do niego – wszystko to są środki perswazyjne mające podnosić prestiż kaszëbizny. Jego budowaniu służy też wskazywanie niskiego wówczas wartościowania rodzimej kultury Kaszubów i ich języka połączone z negatywnym ocenianiem przez kaznodzieję tej postawy. Ukazuje to
poniższy fragment, w którym autor zastosował takie środki perswazji, jak zestawienia kontrastowe (zło doznawane lub czynione wobec dobra, jakim są wartości etniczne) oraz apele:
– …rodnô kùltura, co sama w se je wôrtoscą, biwała òsmiészónô. W wiele
kaszëbsczich rodzënach stôré zwëczaje, jaczich ùczëlë tatkòwie, szłë przez to
w zabëcé ‘zapomnienie’. Skarbã je to, z czegò wërôstómë, całé bògactwò, jaczé
skłôdô sã na kaszbską kùlturã […], ale przed wszëdczim jidze wiérnosc Bògù,
wierze òjców, trzimanié z Kòscołã, […]; i dalej: Drëszë Kaszëbi! Za mòcno më
dalë wëkòszlawic swòjã pòstawã tim, co nowé, a przez to, […] pòdcãlë më te
kòrzenie, co decydëją ò naj nôrodowi tożsamòscë. Bãdzta wiérny temù, co przetrwało wieczi. 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! (Lesniewò, 8.11.1987, s. 25).

(O perswazji w homiliach ks. Miotka zob. też Pomierska 2007, 2008.)
Na przełomie XX i XXI w. wskutek aktywnej polityki językowej i kulturowej
Kaszubów (prowadzonej przez ZK–P, Instytut Kaszubski i inne gremia) nad tworzeniem i doskonaleniem kaszubskiego języka literackiego (standardowego) i jego
upowszechnianiem, sytuacja społeczna kaszubszczyzny ulegała stopniowej poprawie. W wygłaszanych w tym czasie kazaniach ks. Miotka, zawartych w drugiej części tomu Séw Bòżégò Słowa…, przywoływania kaszubskości i apele o jej zachowanie są rzadsze i nie tak dramatyczne, jak w kazaniach z lat 1980., ale również się
pojawiają, np.
– Do wiarë òjców dochôdô jesz bògactwò dëchòwi kùlturë. Rozmiłownié
w kaszëbiznie. Na ti niwie môsz, Brace i Sostro, téż czegòs dobrégò dokònac. Żebë
niczegò ze zwëków ‘zwyczajów’ òjców nie zatracëc, wicy – trzeba je wzbgacëc
sobą, całim swòjim żëcym. Mòwa òjców je swiãtô. Pón Bóg cë ‘tobie’ ją dôł,
niech mdze żëwò. Drëchù! Môsz bëc swiôdkã Jezësa Christusa, Jegò apòstołã,
apòstołã Kòscoła i kaszëbsczich spraw. Môsz bëc bëlnym ‘porządnym, prawym’
Kaszëbą. (Lãbòrg, 25.07.1998, s. 161).

Ksiądz Miotk nadal głosi kazania w języku kaszubskim. W wydanym przez ZK-P
w 2012 r. pięknym albumie autorstwa Arkadiusza Golińskiego i ks. Mariana Miotka
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Kaszubi w biblijnej krainie. Po dziesięciu latach w Pater Noster, który upamiętnia pielgrzymkę Kaszubów do Ziemi Świętej i Jordanii w 2010 r., zamieszczono kilka kazań
pielgrzymkowych wygłoszonych przez tego kapłana. Znajdują się tam pewne
akcenty kaszubskie. Tym razem są to słowa dziękczynne, m.in. za nowe tłumaczenie
(o. Sikory) czterech Ewangelii na kaszubski, słowa podkreślające osiągnięcia Kaszubów w działaniach na rzecz ich języka i kultury. W homilii zatytułowanej Wôrtnota mòdlëtwë wygłoszonej w Jerozolimie na Górze Oliwnej, gdzie w kościele Pater
Noster 22 września 2000 r. Kaszubi wmurowali tablicę z tekstem „Ojcze nasz” w języku kaszubskim, czytamy m.in. takie słowa:
Stôwómë dzys przed tôflą z mòdlëtwą Òjcze nasz pò kaszëbskù, bë złożec Bògù
pòdzãkã, że przez te 10 lat, òd 22 séwnika rokù wiôldżégò jubileùszu, jãzëk kaszëbsczi
òstôł ùwieczniony strzód tëli jãzëków swiata. Bëła to wiôlgô nobilitacjô najégò
jãzëka. […] tu w Jerozolëmie przepòminô przed swiatã ò tim, co nôblëższé sercu, ò
mòwie starków. (s. 64).

***
Głoszenie (od połowy lat 1980.) kazań w języku kaszubskim było ważnym krokiem
na drodze do wprowadzenia za zgodą władzy kościelnej liturgii słowa w tym języku do mszy świętych w niektórych kościołach na Kaszubach oraz mszy odprawianych dla Kaszubów z okazji różnych uroczystości (na przykład Zjazdów Kaszubów)
czy w czasie ich tradycyjnych pielgrzymek. Z czasem doprowadziło to do upowszechniania (od 2006 r.) kaszubskich tekstów liturgicznych przez media audiowizualne
(radio i telewizję), co poszerzyło krąg odbiorców. Liturgia słowa w języku kaszubskim – choć początkowo nie przez wszystkie środowiska przyjęta ze zrozumieniem
(bo: „Czy można rozmawiać z Bogiem językiem prostym, domowym?”)8 – istnieje
już ponad 20 lat. Uzyskała poparcie autorytetu Kościoła, czego widomym znakiem
było wydanie w 1993 r. przez abpa Tadeusza Gocłowskiego dokumentu „Wskazania
Duszpasterskie w sprawie obecności języka kaszubskiego w liturgii i życiu archidiecezji gdańskiej”9. Była to zasadnicza zmiana w statusie języka kaszubskiego, funkcjonowanie w sferze sacrum podnosiło jego rangę i przyczyniło się do podwyższenia społecznej pozycji jego użytkowników.
Kaszubskie homilie księży Kaszubów w swej pierwotnej ustnej formie przypominały słuchaczom mowę, którą znali dobrze lub słabiej – w zależności od pokolenia, miejsca i innych czynników – z komunikacji rodzinnej i lokalnej. Były dobrym
środkiem cementowania wspólnoty religijnej i zarazem etnicznej. Płynące od ołtarza słowa o wysokiej wartości kaszubskiej kultury i „mòwë òjców”, pouczające
8
Pisano o tym w pelplińskim „Pielgrzymie” (1993 nr 16, s. 5, nr 25, s. 5; 1994 nr 3, s. 8–9;) oraz
w „Pomeranii” (1993 nr 9, s. 26–28, nr 12, s. 26–30; 1996 nr 7–8, s. 64). Szerzej ten problem przedstawiłam w artykule Zieniukowa 2002.
9
Zob. „Pomerania” 1994, nr 1, s. 21–22.
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o obowiązku zachowania i rozwijania tego – jak słyszeli – miłego Bogu dziedzictwa stanowiły dla tradycyjnie religijnych Kaszubów zachętę do refleksji nad własną
tożsamością. Poparte autorytetem Kościoła nobilitowanie kaszubszczyzny dodawało odwagi jej użytkownikom (faktycznym lub potencjalnym).
Nadanie kazaniom formy pisemnej stało się jednym z elementów w łańcuchu
ogniw składających się na proces tworzenia i doskonalenia kaszubskiego języka literackiego (ponaddialektalnego, standardowego), który – jak się zdaje – ma pewne
szanse zastąpić w obecnych młodych i następnych pokoleniach Kaszubów zanikające dziś rodzime gwary. Kazania w języku kaszubskim – obok innych współczesnych kaszubskich tekstów stylu wysokiego: sakralnych, literackich, publicystycznych, a także naukowych – budowały prestiż „mowy Kaszubów” i ich kultury. Tym
samym tworzyły podstawę do starań Kaszubów o oficjalne potwierdzenie rangi ich
języka, co zostało uwieńczone powodzeniem. Na mocy ustawy z 2005 r. kaszubszczyzna ma status prawny języka regionalnego w Polsce.
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POCHODZENIE NIEKTÓRYCH PRZYSŁÓW
POLSKICH I KASZUBSKICH
Edward Breza

o opracowania niniejszego tekstu skłoniła mnie okoliczność, że zostałem w paźD
dzierniku 2010 r. powołany przez Radę Języka Kaszubskiego na konsultanta
w sprawie przysłów kaszubskich, gdy proponowany prof. M. Cybulski tej funkcji

nie przyjął. Zespół autorów bowiem pod red. Ewy Mrhaczowej przygotował Słownik przysłów w językach zachodniosłowiańskich, tj. czeskim, słowackim, górno- i dolnołużyckim, polskim i kaszubskim; część polską opracował prof. Mieczysław Balowski, językoznawca z UAM w Poznaniu, a część kaszubską dr Justyna Pomierska1, polonistka i kaszubolożka z Uniwersytetu Gdańskiego2. Zwracając głównie uwagę na
część kaszubską i – w mniejszym stopniu – na część polską podawałem pochodzenie przysłów, sentencji czy maksym, głównie łacińskich i niemieckich, których
brzmienie przyswajałem sobie w czasie studiów teologicznych i filologicznych oraz
lektury dzieł szeroko pojętej humanistyki. Lokalizowałem też frazy mające proweniencję biblijną. Redaktorka i autorzy Słownika – ze względu na ograniczoną objętość, którą i tak przekroczyli – zrezygnowali z przytaczania źródła pochodzenia przysłów. Uznałem jednak, że nakład mojej pracy warto ogłosić, może on się przydać
przyszłym badaczom czy użytkownikom wspomnianego Słownika. Może także być
pomocą dla nauczycieli i uczniów w rozumieniu genezy często spotykanych przysłów i wyrażeń przysłowiowych. Uczniowie za pośrednictwem nauczycieli mogą
także z tego materiału szukać złote myśli czy słowa (łac. verba aurea) bądź – jak kto
woli – skrzydlate słowa, niem. geflügelte Worte, ros. kryl’latyje słowa do wpisów
1
J. Pomierska jest autorką pracy Przësłowié samò sã rodzy w głowie. Kaszubskie przysłowia z polskimi odpowiednikami, Gdańsk 2002; praca wykazana w omawianym Słowniku, wyd. II poszerzone,
Gdańsk 2010. Autorka obroniła pracę doktorską na temat przysłów kaszubskich przed Radą Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego w lutym r. 2009. W II części, tj. Słowniku przysłów przedstawia
historię i warianty danego przysłowia u różnych autorów. Jako jeden recenzentów omawianej rozprawy
wnioskowałem o jej wyróżnienie i nagrodzenie.
2
Eva Mrhačová a kolektiv: M. Balowski, A. Měškank, M. Hrabal, M. Pančiková, J. Pomierska,
S. Wölke, Západoslovanské paremiologické dědictví, tj..‘Paremiologiczne dziedzictwo zachodniosłowiańskie’, Ostrawa 2010. Korpus książki stanowi 753 przysłów w wymienionych 6. językach, poprzedzony wstępem głównej autorki i redaktorki, zamyka dodatek celnych przysłów znanych tylko w jednym
z podanych języków, czeski indeks tematyczny, podstawowa literatura i nota o autorach.
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w pamiętniki czy sztambuchy. Korzystałem z różnych opracowań, w tym niemieckich oraz rosyjskich, głównie jednak z prac oznaczonych skrótami K oraz MR3.

Najpierw więc przytoczę odnośne przysłowie (za wspomnianym Słownikiem)
w brzmieniu podstawowym i wariantach w polszczyźnie i w kaszubszczyźnie, a potem kursywą przytoczę pierwowzór łaciński czy niemiecki bądź angielski czy rosyjski; nie przesądzam przy tym o pierwotnym źródle przysłowia; wskażę na lokalizację biblijną ogólnie przyjętymi skrótami biblijnych ksiąg kanonicznych za tzw. Katolicką Biblią Tysiąclecia (BT), wyd. IV, Poznań-Warszawa 1989, niekiedy tylko, gdy
o Nowy Testament chodzi, wyzyskuję przekład ks. J. Wujka z r. 1593 (wydanie anastatyczne ze wstępem ks. W. Smereki), Kraków 1966. Dopowiem jeszcze tylko, że
przysłowia podawane kursywą są tłumaczeniem przysłów czeskich, słowackich czy
innych słowiańskich narodów zachodniosłowiańskich bądź Kaszubów jako polskiej
grupy etnicznej, cytowane drukiem prostym, funkcjonują rzeczywiście u Polaków
czy Kaszubów (taka zasada przyjęta została w omawianym Słowniku). Podaję także nr przysłowia w Słowniku. Drobne potknięcia – nie wiadomo, jakiej proweniencji – w zapisie przysłów kaszubskich prostuję – jak jest w zwyczaju – w nawiasie
kwadratowym [].
Mamy zatem:
P Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
K Błogòsławiony, co są ùbòdżi dëchã, bò jich je królestwò niebiesczé [błogosławieństwo Chrystusowe, por. Mt 5,3]. Nr 13.
P Komara przecedzacie, a wielbłąda pożeracie/połykacie.
K Cedzyta mëgã, a pòłikôta wielbąda [Słynne „biada” Chrystusowe wobec obłudników, Mt 23,24]. Nr 19.

P Co Bóg złączył, [niech] człowiek nie rozłączy (u Wujka; „nie rozłącza”, w Biblii Tysiąclecia: „nie rozdziela”.
K Co Bóg złącził, niech człowiek nie rozriwô!/rozdzélô. [Słowa Chrystusa z Mt 19,6,
przypominane nowożeńcom w chwili przysięgi małżeńskiej w Kościele rzymskokatolickim]. Nr 26.
P Co masz na piśmie, to ci diabeł nie zliźnie. / Słowa ulatują, a pismo zostaje./ Słowo wiatr, karta grunt. [Z łac. „Verba volant, scripta manent”‘słowa ulatują,

3
Pomijając Słowniki wyrazów obcych, gdzie często cytowane bywają przysłowia, wydawnictwa
popularyzujące w stylu Cz. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1970, korzystałem także z różnych
wydawnictw obcojęzycznych, jak ros. N. T. Babiczew i J. M. Borowskij, Słowar’ latinskich krylatych słow,
Moskwa 1982 i najnowszego jezuickiego „Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów i powiedzeń z indeksem osobowym i tematycznym”, zebrał, opracował i zredagował Ch. Michalunio SJ, Kraków 2008. WAM.
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pisma pozostają’ – średniowieczna przeróbka z Horacego „Nescit vox missa reverti” ‘Słowo wypowiedziane wrócić nie może’. K 514. Por. ros. Czto napisano
pierom, nie wyrubisz toporom].
K Jak to cë zapiszą, tedë ju wząc ni mògą. Nr 34.

P Czas to pieniądz/złoto.
K Gôdają, że czas to pieniądz, ale czas je jesz droższi: człowiek pieniądz stracy, ale
zdobãdze jinszi, a czas ju nie wrócy. [Por. ang.: Time is money (B. Franklin)
MR 206, nr 48]. Nr 63.

P Kropla drąży/wydrąża skałę. / Kropla często kamień zdziurawi.
K Kropla pò kropli skałã drążi. [Por. łac. przysłowie średniowieczne: „Gutta cavat
lapidem non vi, sed saepe cadendo”. K 199]. Nr 69.
P Czystemu wszystko czyste.
K Czëstémù wszëtkò czësté. lit. [Z łac. „Castis omnia casta”]. Nr 85.

P Człowiek człowiekowi Bogiem, człowiek człowiekowi wilkiem. [Z łac. „Homo
homini deus est” Erazm z Rotterdamu, „Adagia”. Trawestowane: u Plauta, Homo homini lupus ‘Człowiek dla człowieka wilkiem’, Ośla komedia K, u W. Hugo, Pracownicy morza: Homo homini monstrum ‘Człowiek dla człowieka potworem’]. Nr 209.
K Człowiek dlô jinégò człowieka je gòrszi niżle wilk. Człowiek człowiekòwi wilkã.
[Z łac.„Homo homini lupus” – sparafrazowane z komedii Plauta „Ośla komedia” 2,4,88]. Nr 87.

P Nie wiemy ani dnia, ani godziny. / Człowiek nie zna dnia ani godziny.
K Człowiek nie znaje ani dnia, ani gòdzënë. [Mt 25, 13]. Nr 89

P Darowanemu koniowi nie patrzą/nie zagląda się w zęby.
K Darowónémù kòniowi nie zazérô sã do zãbów. [Por. niem. „Einem geschengten
Gaul guckt man nicht ins Maul“ ‘do pyska’]. Nr 96.
P Dzieło mistrza chwali./ Z dzieła poznaje się mistrza/człowieka. [Por. niem. „Das
Werk soll den Meister loben.” z wiersza „Die Glocke” (‚Dzwon’ F. Schillera).]
K Pò robòce pòznajesz rzemiãsnika. Nr 98.

P Dziś mnie, jutro tobie. / Co mnie dziś, tobie jutro.
K Dzys mie, witro ce. / Co mie dzys, to witro ce. [Z łac.: „Hodie mihi, cras tibi”,
częste na grobach – parafraza z Madrości Syracha 38,22, Tibi heri, mihi hodie
‘Tobie wczoraj, mnie dziś’]. Nr 103
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P Dobre rachunki czynią dobrych przyjaciół. / Kochajmy się jak bracia, rachujmy
się/liczmy się jak Żydzi.
K Dobré rechùnczi robią drëchów. / Czej le miészk je fùl, nalézą sã ë przëjacele. /
Czej człowiek je bògati, mô przëjacół wiele, ale czej jegò miészk je òbdzarti jak
łata, tej òn ni mô ani sostrë, ani brata. [Owidiusz, Tristia 1,9,5 mówi: „Donec eris
felix. multos numerabis amicos; tempora si fuerint nubila, solus eris” ‘Póki będziesz szczęśliwy, będziesz miał wielu przyjaciół, gdy nastaną czasy trudne, będziesz sam’]. Nr 116.

P Początek dobry – połowa roboty.
K Dobri pòczątk to pòłowa robòtë. [Z łac.„Dimidium facti, qui coepit, habet”.
– Horacy w „Listach”, przysłowie greckie przypisywane Pitagorasowi. Por. niem.
„Frisch gewagt, ist halb gewonnen”]. Nr 123.
P W domu to w domu. [Por. ang. „There’s no place like home.” i ros. Doma i sołoma jedoma].
K Doma le je doma. / Doma le je doma, chòcbë w łóżkù bëła le gòłô słoma. /
Wszãdze dobrze, (ale) doma nôlepi. Nr 125.

P Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. [Por. Mt 13,57; Mk 6,4; Łk 4,24;
J 4,44 cytowane po łacinie, z Wulgaty jako „Nemo propheta in patria sua.”‘Nikt
nie jest prorokiem w swojej ojczyźnie’].
K Nicht nie je prorokã w swoji tatczëznie. / Niżóden prorok nie je przëjãti w swòji
tatczëznie. Nr 127.

P Wierz, ale wiedz, komu. [Z łaciny: „Fide, sed cui, vide”, tłumaczone regularnie
jako ‘Ufaj, lecz bacz, komu’ – pochodzenie nieznane].
K Wësłëchôj zdaniô jinëch, a tej zrób, jak ce twój włôsny rozëm kôże. / Nicht nie
ùwierzi, jaż sóm przëmierzi. Nr 129.
P Trudno dwóm panom służyć. [Mt 6,24; Łk 16,13]
K Dwùm panóm trudno służëc. Nr 131.

P Głód najlepszy kucharz. [Z łac. „Fames optimus coquus/ condimentum/magister”
‘Głód najlepszym kucharzem/ przyprawą/ nauczycielem’ – przysłowie starożytne, które Cycero, De finibus bonorum et malorum 2,28, 90 wkłada w usta Sokratesa].
K Głód je nôlepszi kùchôrz. / Głód je nôlepszą przëprawą (do jedzeniô). Nr 133

P Głos ludu – głos Boga.
K Nôród gôdô, Bóg gôdô. [Z łaciny: „Vox populi, vox Dei” – słowa teologa Alkuina do Karola Wielkiego]. Nr 136
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P Góra porodziła/urodziła mysz. / Góra mysz porodziła. [Od Horacego ze „Sztuki
poetyckiej” w. 139: „Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus” ‘Góry zlegną
w połogu, zrodzi się śmieszna mysz’].
K Płodzą górё a rodzy sã mёsz. / Płodzą górë, a rodzy sã smiésznô mësz. Nr
142
P Jaką miarką mierzysz, taką ci odmierzą. [Mt 7,2; Mk 4,24; Łk 6,38]
K Wenerëjesz jinëch, jiny cebie ùwenerëją. [Jaką miarą mierzisz, taką cë òdmierzą.] Nr 168
P Jakie pytanie, taka odpowiedź. [Por. niem.: „Wie die Frage, so die Antwort“].
K Jak sã zapitôsz, tak cë òdpòwiedzą. Nr 171

P Jakie życie, taka śmierć. [Por. łac. przysłowie średniowieczne: „Qualis vita,
mors/finis (est) ita”].
K Jaczé żëcé, takô smierc. Nr 181

P Jedna jaskółka nie czyni wiosny. [Por. niem. „Eine Schwalbe macht nicht
Frühling“].
K Jedna jaskùleczka lata/sëroka gniôzda nie zbùdëje. / Zymk nie przëlecy na jedny
jaskùleczce. Nr 189
P Inne czasy, inne obyczaje. [Por. Cyceronowe: „O tempora, o mores”!].
K Jiné czasë, jiné òbëczaje, jiné miasta, jiné dzéwczãta! Nr 197

P Każdemu, co mu się należy. / Każdemu według jego zasług, każdemu według jego potrzeb. [Pierwszy człon ogólnoświatowy, pochodzi z Kodeksu Justyniana jako tzw. praeceptum iuris ‘nakaz prawa’: „Unicuique suum reddere”, naczelna zasada sprawiedliwości, tylekroć podkreślana w katolickiej etyce (teologii moralnej). Człon II to nam „wpałkowywano” w PRL-u jako zasadę komunizmu, choć
było tam nie „zasług”, tylko „potrzeb”].
K Kòżdémù, co sã jemù nôleżi. Nr 215
P Każdy ptak według swego nosa śpiewa. / Każdy ptak tak śpiewa, jak mu
dziób wyrósł. [Por. niem. „Jeder Vogel singt, wie ihm der Schnabel gewachsen
ist”].
K Kòżdi ptôch spiéwô tak, jak mù dzëba ùrosła. Nr 228

P Początek każdej rzeczy jest trudny. [Por. łac. „Omne initium/ principium difficile”, niem. „Aller Anfang ist schwer”, ang. „All beginning is difficult”].
K Kòżdi pòczątk je cãżczi/trudny. Nr 232
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P Kto szuka, znajdzie. / Kto szuka, najdzie, kto prosi, otrzyma, a kołacącemu będzie otworzone. [Mt 7,8; 11,10]
K Chto szukô, ten naléze, chto pùkô, ten wléze. Nr 248
P Kto chce długo żyć, powinien tylko wodę pić. / Częste picie skraca życie. [Por.
Arystotelesowe „To hýdōr áriston” ‘Woda najlepsza’].
K Zëmnô wòda ùcwiérdzô zdrowié. / Chto pije sznaps, tegò diôbéł czaps/łaps.
[haps]. Nr 250

P Kto bez grzechu, niech (pierwszy) kamień rzuci. / Kto z was bez grzechu jest,
niech pierwszy rzuci kamień. [J 8,7, scena z jawnogrzesznicą].
K Chto je bez grzéchù, niech pierszi rzucy kam. / Chto na cã kamieniã, na tegò të
chlebã. Nr 256.
P Chciwemu nigdy dosyć. / Chciwego nie nasycisz. / Chciwemu i pół świata mało. [Por. łac. „Avarus semper eget” ‘Chciwy zawsze potrzebuje’ i warianty].
K Chcëwi nie je nigdë najadłi. / Chcywc chcôłbë wszëtczé rëbë zjesc i mòrze wëpic.
/ Chcywc, chòcbë mù kòrcama mierził, wiedno bãdze miôł za mało. / Chcëwemu [Chcëwémù] wszëtkò feluje. Nr 261
P Kto nie pracuje, ten nie je. / Kto nie robi, niech nie je.
K Pismò Swiãté tak pòwiôdô: Chto nie robi, niech nie jôdô [2 Tes 3,10]. / Chto nie
chce robic, ten nie je wôrt, abë jôdł. Nr 271

P Kto na/w ciebie kamieniem, ty na/w niego chlebem. [Trawestacja Mt 7,9: „Gdy
którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień?” (BT)]
K Chto na cã/cebie kamieniã, na tegò të/të na niegò chlebã. Nr 277
P Kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi. / Dla późnych gości pozostają kości. [Z łac. porzekadła: „Sero/Tarde venientibus ossa”].
K Chto pòzdze/za pózno przëchódzy, sóm sobie szkòdzy. / Chto za pózno przëchòdzy, swòji dupie szkòdzy. / Chto przëchodzy pózno, ten òdchòdzy próżno.
Nr 279

P Dwa razy daje, kto prędko daje. [Z łac. zmodyfikowanej sentencji Publiusza Syrusa: „Bis dat, qui cito dat”].
K Chto zarô daje, dëbelt daje. / Dwakrotnie daje, chto chùtinkò daje, a trzëkrotnie,
chto z òchòtą. / Dwakrotnie daje, chto chùtkò daje. Nr 280
P Kto powiedział A, musi powiedzieć B. [Por. niem. „Wer sagt A, muss auch B sagen”].
K Chto mówi A, mùszi pòwiedzec B. Nr 281
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P Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
[Mt 23,12].
K Chto samégò sebie wënôszô, bãdze ùniżony, a chto sã sóm ùniżô, bãdze wëwëższony. Nr 288

P Kto sieje wiatr, zbiera burzę. [Jest u proroka Ozeasza (Oz 8,7: „Oni wiatr sieją,
zbierać będą burzę” (BT)].
K Chto wiat [e] r seje, nen zbiérô bùrzã. Nr 296

P Kłamcy nie wierzą, choć prawdę gada/mówi. / Jedno kłamstwo pociąga za sobą
inne. [Por. niem. „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die
Wahrheit spricht”].
K Chto dzys zełgôł, temù witro nie wierzą. / Chto sã rôz sprzeniewierzi, temù nicht
nie ùwierzi. / Chto rôz zełgôł, temù (wicy) nie wierzą. Nr 300
P Gdybyś milczał, uchodziłbyś za mędrca. [Z łaciny: „Si tacuisses, philosophus
mansisses”, Boetius, De consolatione philosophiae 2, 7 ‘Nie dowiedziałbyś się
o swojej głupocie’].
K Chto milczi, je mądri. Nr 308

P Gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo. [Z łacińskiego wyrażenia: „Si duo
faciunt idem, non est idem” z komedii Terencjusza „Bracia” 5,3,37].
K Noga nodze nie je równô, temù rozmajité bótë mùszą bëc. Nr 311
P Jeśli ktoś zada ci cios w jeden policzek, nadstaw drugi. [Mt 5,39]
K Jak cã chto ùderzi w jedno lico, nastawi i drëdżé. Nr 325

P Kogo Pan Bóg miłuje, krzyżem go próbuje.[Może w nawiązaniu do Łk 9, 23:
„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze
krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. BT].
K Kògò Pón Bóg miłuje, tegò i krziżuje. / Kògò Pón Bóg kòchô, na tegò krziżëczi
wkłôdô. Nr 328
P Koniec wieńczy dzieło. / Wszystko dobre, co się dobrze kończy. [Z łac. „Finis
coronat opus.” Por. niem. Ende gut, alles gut czy ang. End’s good, all good. Owidiusz, Heroidy 2,85].
K Terô je wszëtczich kùńców kùńc. / Wszëtkò dobré, co sã dobrze kùńczi. Nr 336

P Kości zostały rzucone. / Kości rzucone. [Z łac. słów Cezara po przekroczeniu rzeki Rubikon: „Alea iacta est”. Por. Sztaudyngera: „Kości zostały rzucone” – rzekł
mężczyzna, rzucając cudzą żonę].
K Ju jem rzekł. [Klamka zapadła]. Nr 337
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P Starzy ludzie dwa razy dziećmi. [Tłumaczenie średniowiecznego przysłowia łac.:
„Bis pueri senes”].
K Stari lëdze a małé dzecë./ Człowiek bez zãbów sã rodzy i colemało bez zãbów
ùmiérô. Nr 345
P Habit/Kaptur nie czyni mnicha. [Tłumaczenie łac. przysłowia średniowiecznego:
„Cucullus/Cuculla non facit monachum”/„Non habitus monachum reddit”. Synonimiczne wobec „Barba non facit philosophum” ‘Broda nie czyni filozofem/mędrcem’].
K Zôkònné ruchna nie robią jesz zôkònnika. Nr 348

Miłość stała cuda działa. / Miłość czyni cuda. [Por. łacińskie: „Amor omnia vincit”, inspirowane św. Pawłem (1 Kor 13): Miłość wszystko zwycięża].
K Miłosc wszëtczégò dokònô. Nr 350

P

P Miłość jest ślepa/zaślepia. / Kto kocha, ten ślepy. / Zakochanemu i koza Diana.
[Przekład antycznego: gr. „Týphlos ho érōs”; łac. „Amor caecus”].
K Miłosc je slepô. / Trzë dni przed zdënkã nawòżeny òslepnie. Nr 351
P Lekarzu, ulecz się sam/samego siebie.[Lk 4,23, cytowane najczęściej za Wulgatą: „Medice, cura teipsum”].
K Doktorze, ùzdrowi sã sóm. Nr 358
P Nie wie lewica, co czyni prawica. [Mt 6,3 w przekładzie ks. J. Wujka, w BT „lewa ręka.”, ‘prawa ręka’]
K Lewô nie wié, co prawô robi. Nr 368
P Kłamstwo ma krótkie nogi. [Por. niem. „Lügen haben kurze Beine” i ang. „A ly
has no legs ‘Kłamstwo nie ma nóg’].
K Łeż mô krótczé nodżi. Nr 369

P Marność nad marnościami. / Wszystko na świecie marność.
K Marnosc nad marnoscama, pòwiôdô Kohelet, marnosc nad marnoscama, wszëtkò
marnosc [Koh 1,2, cytowane często z Wulgaty „Vanitas vanitatum et omnia vanitas”]. Nr 378

P Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. / Mowa srebro, milczenie złoto. [Por.
niem. „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold”].
K Pón Bóg nóm dôł dwòje ùszu, ale jednã gãbã. Nr 387
P Wiele powołanych, mało wybranych.[Mt 22,14, cytowane często po łacinie:
„Multi vocati, pauci electi”].
K Wiele je zawezwónëch, ale niewiele je wëbrónëch. Nr 388
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P W cudzym oku źdźbło, a w swoim belki nie widzi. [Mt 7,3, jednak BT ma „drzazgę”, Wujek miał „trzaszczkę”, unowocześnienia Wujka wprowadziły ‘źdźbło’,
tak ostatni chyba jeszcze ks. E. Dąbrowski, Wulgata ma festuca].
K Widzysz drzôzgã w òkù twòjégò bracynë, a balczi w swòjim òkù nie dostrzégôsz.
/ Swòje wadë chòwiemë na spódk, a cëzé na wiérzch wëwlôkómë. / Cëzé wadë
widzymë, a swòjich ni mòżemë ùdwignąc. Nr 396
P Mój dom, moja twierdza/mój zamek.
K [Moje dodóm – mòje zómkòwiszcze; z ang. My home is my castle]. Nr 398

P O wilku mowa, a wilk tu/pod drzwiami/w sieni. [Łac. „Lupus in fabula” – z komedii Terencjusza „Bracia” 4,1, 21].
K Ò wilkù (bëła) mòwa, a wilk za dwiérzama/je tu. Nr 400

P Błąd ludzka rzecz. / Ludzka rzecz błądzić, diabelska w błędzie trwać. [Z łac. „Errare humanum est” – od św. Hieronima; u Cycerona (Filipiki 12,2): „Cuiusvis
hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare”].
K Człowieczô rzecz ùpadnąc, diôblô w ùpôdkù trwac, anielskô z ùpôdkù wstac. /
Lëdzkô to rzecz ùpadnąc, diôblô trwac w ùpôdkù, ale Bòskô z niegò pòwstac.
Nr 401
P Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło. bibl. [W księgach kanonicznych Biblii takiego cytatu wprost nie ma; myśl wyprowadzić można z Ks. Tobiasza 4,16; szerzej zob. roztrząsania MR I 62].
K Co tobie niemiło, nikòmù nie czëni! Nr 421
P Szkoda pereł przed świnie rzucać. [Mt 7,6]
K Nie rzucôjta perłów swinióm! Nr 424

P Nie samym chlebem człowiek żyje. [Mt 4,4; Łk 4,4]
K Człowiek nie bãdze żił ò samim chlebie, le kòżdim słowã, jaczé wëchôdô òd
Bòga. Nr 429
P Nie sądź, a nie będziesz sądzony. [Mt 7,1; Łk 6,37]
K Nie pòsãdzôj, a nie bãdzesz pòsądzóny. Nr 457

P Nie masz pod słońcem/na świecie nic nowego. [parafraza słów Koh 1,10 z Wulgaty: „Nihil novi sub sole”. Mój biblista, Kaszuba z Prokowa pod Kartuzami, ks.
dr Feliks Szreder CR zawsze (na wykładach) przypisywał rabinowi Akibie (przelom I/IIw. po Chr.)].
K Nic nowégò pòd słuńcã/na swiece. Nr 473
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P O umarłych albo dobrze, albo wcale nie mówić. [Z łac.: „De mortuis nisi bene/De
mortuis aut bene, aut nihil – po łacinie wyrażona zasada greckiego mędrca Chilona, jednego z 7].
K Ò ùmarłëch abò dobrze, abò wcale (nie gadac). Nr 481
P Odważnym/Śmiałym szczęście sprzyja. / Do odważnych świat należy. [Z łac.
„Audaces fortuna iuvat”].
K Cërzón mô wiedno szczescé. Nr 487

P Oko za oko, ząb za ząb. [Wj 21, 24; Kpł 24,20; Pwt 19,21 – z Kodeksu Hammurabiego, szerzej zob. MR I 59].
K Òkò za òkò, ząb za ząb. Nr 490

P Powtarzanie jest matką wiedzy. [Z łac. porzekadła uniwersyteckiego: „Repetitio
est mater studiorum”; por. także „Bis repetita placent”].
K Pòwtôrzanié je zdrzódłã mądroscë [matką wiédzë]. Nr 491

P Swój do swego lgnie/ciągnie. / Osłowie to z jednej łąki. [Wyniosłem z łaciny gimnazjalnej jako „Similis simili gaudet” ‘Podobny podobnemu cieszy się’, K 455
podaje w l. mn. „Similibus enim similia gaudent” ‘Podobny bowiem z równym
się cieszy” jako sentencję Makrobiusza z „Saturnaliów” 7,7,12].
K Swój le do swòjégò cygnie. / Swój swòjémù rôd. / Swój swégò znaje! Nr 495
P Pamiętaj o przyszłości.[Może też: „Patrz (aj) końca” z łac. „Respice finem”
z dłuższej maksymy, przypisywanej Solonowi: „Quidquis agis, prudenter agas et
respice finem”].
K Wzérôj téż na slédné kòła, nié leno na przédné. Nr 501
P Bóg dał, Bóg wziął. [Hi 1,21]
K Bóg dôł, Bóg wzął. Nr 502

P Pieniądz nie śmierdzi. [Słowa cesarza Wespazjana (9 – 79): „Pecunia non olet”].
K Pieniądz nie smierdzy. Nr 513

P Pieniądz rządzi światem. [Por. „Pecuniae oboediunt omnia” ‘Wszystko ulega
pieniądzowi’ Koh 10,19 i „Pecuniae omnia parent” ‘Pieniądzom wszystko jest
posłuszne’ Lucretius, De rerrum natura 5,1274].
K Dëtk rządzy swiatã. Nr 514

P Po nas choćby potop. / Po (mojej) śmierci bodaj i potop. [Słowa przypisywane
królowi francuskiemu Ludwikowi XV: „Aprės nous le déluge”].
K I pò nas bãdą selë i òrelë. [Pò nas niech mdze ji pòtop]. Nr 521
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P Pomału, ale dobrze. [Por. niem. „Langsam, aber sicher”].
K Pòmale, ale gwësno/zycher. Nr 527

P Pomału dalej zajdz [i?] esz. / Śpiesz się powoli. / Kto wolniej jedzie, ten dalej zajedzie. [Por. słowa Oktawiana Augusta (63 przed Chr. – 14 po Chr.): „Festina lente”, będące przekladem gr. „Speúde brádeos”].
K Pòmału nôdali zańdzesz. / Chto pòmału jedze, na pewno dojedze. Nr 528
P Proch jesteś i w proch się obrócisz. Z prochu powstało, w proch się obróci.[Z katolickiej liturgii Środy Popielcowej przy obrzędzie posypywania głów popiołem:
„Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris”, zaczerpnięte ze słów
Boga do Adama i Ewy (z Wulgaty}: „Pulvis es et in pulverem reverteris” ‘prochem jesteś i w proch się obnrócisz’ (Rdz 3,19)].
K Proch jes i w proch sã òbrócysz. Nr 529

P O gusta nie warto się spierać. / O gustach dysputować się nie godzi. [Z łacińskiej
średniowiecznej sentencji: „De gustibus non est disputandum”].
K Grãdo tłómaczëc sã ze swòjich ùdbów. Nr 554
P Na śmierć nie ma lekarstwa. [Por. łacińskie przysłowie średniowieczne: „Contra vim
mortis non est medicamentum i hortis”, spotykane na nagrobkach cmentarnych].
K Na smierc ni ma lékarstwa. [Ỏd smiercë dochtora ni ma.] Nr 555

P Przeciwieństwa (zwykle/często) się przyciągają. / Ostateczności stykają się z sobą. [Por. łac. „Contraria sunt complementa” ‘Przeciwieństwa wzajemnie się uzupełniają.’, ale także: „Contraria simul esse non possunt” ‘Przeciwieństwa nie
mogą istnieć jednocześnie’].
K Procëmnoscë sã colemało przëcygają. Nr 557
P Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. [Por. Sallustiusza, De bello Iugurtino 10,6: „Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dillabuntur”, wypisane m. in. na
Złotej Bramie w Gdańsku].
K Zgòda bùdëje, niezgòda rujnëje. Nr 563
P Sprzyjaj innym, a będą i tobie sprzyjać.
K Dawôjta, a wama bãdze dóné. [Łk 6,38] Nr 564

P Przykład lepszy niż nauka/słowo. [Por. średniowieczne przysłowie: „Verba docent, exempla trahunt” ‘Słowa pouczają, przykłady pociągają’].
K Dobri przëkłôd wicy wôrt jak nôlepszô rada. / Przëkłôd je głosniészi jak słowò.
/ Dobri przikłôd to je pół kôzaniégò. / Przikłôd cygnie barżi jak nôlepszé kôzanié. Nr 568
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P Pycha przed upadkiem chodzi. / Pycha prowadzi do upadku. [Może w nawiązaniu do Księgi przysłów (Prz 29,23: „Człowieka poniża jego pycha, pokorny zdobędzie zaufanie” BT, w Wulgacie „Superbum sequitur humilitas” ‘Za pysznym
podąża pokora’, tłum. własne. Innych cytatów bliskich w księgach kanonicznych
Pisma św. nie znajduję (za „Konkordancją” do BT ks. Jana Flisa, Warszawa
1991].
K Bùcha przed kùńcã chòdzy. Nr 573

P Ranek jest mądrzejszy od wieczora. / Noc przynosi radę. [Por. ros. Utro wieczera mudrieje].
K Reno człowiek je mãdrzészi. Nr 582

P Ręka rękę myje. / Ręka rękę myje, noga nogę wspiera. [Por. łacińskie „Manus
manum lavat”, które ma być przekładem przysłowia greckiego]. Nr 584
K Rãka rãkã mëje. / Rãka rãkã mëje, noga nogã wspór. / Rãka rãkã mëje, òbie mëją
twôrz. / Jedna rãka drëgą mëje, òbie gãbã.
P Rzemiosło ma złote dno. / Rzemiosło ma skromny początek, ale złoty koniec.
[Por. niem. Handwerk hat goldenen Boden].
K Rzemiosło mô na dnie złoto. / Rzemiãstwò mô skromny pòczątk, ale złoti kùńc.
Nr 591

P Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. [Mt 19,24; Mk 10,25.]
K Lżi je wielbłądowi przeńc przez jigłowé ùchò, jak bògatémù weńc do Bòżégò królestwa. Nr 618
P Czasy się odmieniają, z czasami i ludzie. [Z łacinskiego przysłowia przypisywanego królowi Franków Lotarowi I (795 – 855): „Tempora mutantur et nos mutamur in illis”].
K Czasy sã zmieniô, z czasã i lëdze. [Czasë sã zmieniają, z czasama i lëdze] /
Swiat/Zemia sã krący, a lëdze na ni. Nr 640

P Suknia człowiekiem czyni. / Jak cię widzą, tak cię piszą. [Por. łac. „Vestis virum
reddit” ‘Szata zdobi męża’; por. także niem. „Kleider machen Leute”].
K Jaczi òbleczënk, taczi czestënk. / Znac pana pò sëkni. Nr 645
P Szewcze, pilnuj kopyta. / Kiedyś szewc, pilnuj swego kopyta. / Szewc dratwy,
krawiec igły powinien pilnować. [Z łac. „Nec sutor ultra crepidam” ‘Niech szewc
nie wychodzi poza kopyto/Szewcu, trzymaj się swego kopyta’].
K Ksãdzu, do brewijôrza! [Szewcu, do kòpëta!] Nr 646
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P Póty dzban wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie. [Por. niem. „Solange geht der
Krug zum Wasser, bis er bricht”].
K Tak długò sã grónkã wòda nosy, jaż sã ùchò ùrwie. Nr 654
P Ciężko na poligonie, lekko na polu walki. / Ćwiczenie czyni mistrza. [Por. niem.
„Übung macht den Meister”].
K Długò i drãgò sã ùczë, żebë pòtemù cë bëło lżi w żëcym. Nr 656

P Trudno przeciwko/przeciw wodzie/prądowi pływać/płynąć. / Trudno pod prąd
płynąć. / „Trudno wierzgać przeciwko ościeniowi” [– Głos Boga do św. Pawła
pod Damaszkiem, DzA 26,14].
K Procëmkù wiatru chłop nie szczi. Nr 657

P Cicha woda brzegi rwie.
K Cëché wòdë brzedżi pòdriwają. [Por. niem. „Stille Wasser haben tiefe Gründe”].
Nr 658
P W czasie wojny milczą muzy. [Z łac. „Inter arma silent Musae”].
K Czej je wòjna, tej ùstôwô twòrzenié. Nr 668

P Jedność to siła. / Jednością silni. [Por. Mickiewiczowskie: „Jednością silni, rozumni szałem”, w składzie zakradł się przykry błąd: zamiast szałem jest szedłem
– „Oda do młodości”].
K Bëcé razã je sëłą. [Jednota to naji sëła.] Nr 669

P Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. [Por. słowa Enniusza, Hecuba 210:
„Amicus certus in re incerta cernitur” ‘Przyjaciela pewnego poznaje się w niepewnym położeniu’].
K Przëjacela i kòtew pòznajesz w biédze. Nr 673

P Na ustach miód, a w sercu lód. / Na języku miód, a pod językiem lód. [Por. łac. przysłowie średniowieczne: „Mel in ore, fel in corde” ‘Miód w ustach, żółć w sercu’].
K Mô gãbã jak miód, a serce jak òct, ti le nie wierzta, co òna gôdô. / Z przódkù
miód, a z tëłu smród. / Bùten miód, a bënë smród. Nr 674
P Prawda w winie (na dnie). [Z łac.”In vino veritas”].
K W winie prôwda, (a w sznapsu diôbeł). Nr 677

P W zdrowym ciele zdrowy duch. [Z łac. „Mens/Animus sana (-us) in corpore sano” – aforyzm przypisywany Sokratesowi, stał się dewizą Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na przełomie XIX/XX w. w Galicji].
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K W zdrowim cele zdrów je duch. [strywializowane: „W zdrowim cele zdrowé cele” ‘cielę’]. Nr 678

P Wielkie ryby pożerają mniejsze. / Wielkie ryby małe żrą. [Por. żartobliwe: „Jakie ryby lubią księża”? – „Wielkie sumy.”(por. homonimiczne sumy: sum ‘ryba’,
sumy: suma ‘spora ilość pieniędzy’].
K Wiôldżé rëbë żëją z môłëch. Nr 679
P Wiara góry przenosi. / Wiara i góry ruszy. / Wiara czyni cuda.[Por. św. Paweł, I Kor 13,2: „Fides, quae montes transferre potest” ‘Wiara, która może przenosić góry’].
K Wiara czëni cëda. Nr 683

P Wilk z siebie sierść wymiecie, przecie obyczaju swego używa. / Liszki tylko
sierść odmieniają, a nie obyczaje.[Por. łac. „Coelum, non animum mutant, qui
trans mare currunt”. ’Ci, co płyną za morze, zmieniają klimat, nie duszę’].
K Diôbła nicht nie ùmëje, òn wiedno czôrny òstónie. / Cëgóna nie ùmëjesz. Nr 686

P Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. [Por. ang. „There’s no place like home”].
K Wszãdze dobrze, (ale) doma nôlepi. Nr 704

P Wyjątek potwierdza regulę. / Nie ma reguły bez wyjątku. [Z łac. przysłowia średniowiecznego: „Nulla regula sine exceptione”].
K Wëjimczi scwiérdzają ùstôw. / Ni ma ùstawù bez wëjimka. Nr 707
P Słówko raz wyrzeczone, nigdy nie przywrócone. [Por. powiedzenie Horacego,
De arte poetica w. 390: „Nescit vox missa reverti”].
K Wërzekłé słowò ju sã nie wrócy nazôd do gãbë. Nr 708

P Z małej iskry duży/wielki pożar/ogień. / Malenka iskierka wielki pożar roznieci/
wznieci. [Por. Jk 3,5: „Oto mały ogień, a jak wielki las podpala”(o języku) BT].
K Z môłi skrë wiôldżi òdżin. Nr 715

P Myśl cła nie płaci. [Por. zasadę prawa rzymskiego: „Cogitationum poenam nemo luit” i niem. „Gedanken sind zollfrei”].
K Mëslô mita nie płacy. Nr 723

P Zakazany owoc najlepiej smakuje. [Por. Rdz 2,16: „Z wszelkiego drzewa tego
ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła
nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz”. BT].
K Zakôzóny brzôd nôlepi szmakô. Nr 727
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P Pozory mylą/łudzą. [Por. niem. „Der Schein trügt”].
K Pòzdrzatk mili. / Na òkò mòże sã milëc Nr 728

P Środek w każdej rzeczy najlepszy. / Środek najlepszy. / Złoty środek. [Por. Horacego „Aurea mediocritas” z „De arte poetica” oraz zasadę filozoficzną z Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu: „In medio veritas, in medio virtus.” ‘Prawda
i cnota pośrodku’].
K Nôlepszi rozwiązanié. Nr 733
P Zwyczaj/Przyzwyczajenie jest drugą naturą. / Gorsze przyzwyczajenie niźli przyrodzenie.[Z łac. „Consuetudo (est) altera natura”].
K Nôłóg/Przëzwëczajenié je drëgô nôtëra. / Znãta je gòrszô jak przëroda/nôtëra.
Nr 742

P Życie ludzkie jest ciągłą walką. [z Hioba (Hi 7,1) „Militia est vita hominis super
terram” ‘Bojowaniem jest życie człowieka na ziemi’ Wulgata; ‘Czyż nie do bojowania podobny jest byt człowieka’ BT].
K Lëdzczé żëcé je jedną biôtką. Nr 752
Objaśnienie skrótów
K
Thesaurus. Skarbiec łacińskich sentencji, przysłów i powiedzeń w literaturze polskiej, zebrał i opracował M. Korolko, Warszawa 1997.
MR H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa; seria druga, Warszawa 1990, 1998. PIW.

KILKA REFLEKSJI NA TEMAT
JĘZYKA KASZUBSKIEGO
Wiesława Cholewa
Uniwersytet Sorbona

kaszubski z rodziny języków zachodniosłowiańskich jest ostatnim z grupy
Jżanypoęzykzamormar
kiej języków lechickich, który się zachował; gdyż język połabski jest uwatwy .
1

W 2005 roku uzyskał status języka regionalnego2. Już w 2003 roku Biblioteka
Kongresu USA przydzieliła językowi kaszubskiemu trzyliterowy międzynarodowy
kod CSB według normy ISO 639, który jest niezbędny do jednoznacznego reprezentowania nazw za pomocą krótkich dwu- trzy- lub czteroliterowych identyfikatorów.
Kod alpha-3 (trzyliterowe kody państw, kod alpha-2 jest kodem dwuliterowym) pozwala na kodowanie 263 czyli 17576 języków. Fakt przydzielenia kodu ISO ma
ogromne znaczenie nie tylko jako pomoc techniczna dla klasyfikacji dokumentów,
publikacji, ale ułatwia on poszukiwanie i wymianę informacji dzięki jednolitej skróconej nazwie języka. Język kaszubski już wcześniej był wymieniony w normie
ISO 639-2 i miał przydzielony kod SLA – „inne języki”. Dlatego otrzymanie niezależnego kodu, przydzielonego wyłącznie dla języka kaszubskiego, jest istotnym elementem prestiżowym podkreślającym status języka. Język kaszubski posiada własną klawiaturę, która pozwala zapisywać znaki kaszubskie: Windows, Mac OS X,
Linux. Istnieją warianty polsko-kaszubskiej klawiatury, które dają możliwość swobodnego operowania znakami diakrytycznymi języka kaszubskiego i polskiego. System operacyjny Linux jest dostępny w języku kaszubskim.
Język kaszubski jest zaliczony do języków chronionych. Atlas Języków Zagrożonych3 wydany i regularnie uaktualniany przez UNESCO podaje, iż język kaszubski jest na trzecim poziomie zagrożenia. Według klasyfikacji UNESCO istnieje 5
stopni zagrożenia od 0 do 5, a poziom 0 oznacza, że nie ma już żadnej osoby, która
posługuje się danym językiem4. Od kilku lat aktywna rewitalizacja przyczyniła się
1
2
3
4

Język kaszubski. Poradnik Encyklopedyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006
Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 roku http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050170141
http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php
Raport UNESCO, 2002, Kyoto, Japonia, "Vitalité et disparition des langues"
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do polepszenia poziomu znajomości teoretycznej i praktycznej języka kaszubskiego: gramatyka, słownictwo, konwersacje. Wzrosło zainteresowanie jego nauką: kursy dla dzieci i dorosłych, konkursy, dyktanda. Ponadto systematycznie zwiększa się
ilość programów po kaszubsku i na temat języka, kultury, historii (radio, telewizja),
portali wielojęzycznych (po kaszubsku, niemiecku, polsku, rosyjsku, angielsku),
które umożliwiają dostęp do informacji nie tylko dla osób polsko i kaszubskojęzycznych.
Nieocenioną pomocą dydaktyczną są teksty pisane, stare i nowe, publikacje naukowe, dostęp do bibliotek cyfrowych, jak na przykład Biblioteka Cyfrowa Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Kaszubski Portal Edukacyjny – Skarbnica Kaszubska. Nagrania a) stare, które znajdują się w archiwach Radio Gdańsk, lub w internecie: „Żëcé i przigodé Remusa” A. Majkowskiego czytany przez Z. Jankowskiego5 b) lub współczesne, w wykonaniu Tomasza Fopke6, oferują bogaty materiał badawczy i dydaktyczny. Rada Języka Kaszubskiego, powołana w 2006 roku, raz w roku publikuje uchwały w formie biuletynu dostępnego
w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim lub w internecie. Jej zadaniem jest tytaniczna
praca normalizacyjna oraz rozpowszechnianie i promowanie wiedzy o języku kaszubskim.
W celach badawczych istotne jest zgromadzenie materiału z tzw. „pierwszej ręki”, czyli spisanie opowiadań, gawęd z jednoczesnym nagraniem osób, dla których
kaszubski jest, albo językiem pierwszym, albo jego naukę rozpoczęły we wczesnym
dzieciństwie i posługiwały się nim regularnie. Używają one najczęściej wariantu nieznormalizowanego. Często osoby te nie znają, lub niezbyt dobrze znają, normy gramatyczne języka. Kaszubofoni z młodszego pokolenia posługują się wariantem znormalizowanym (kaszubski język literacki)7.
Metodologia prac terenowych wymaga przygotowania kwestionariusza, na który składa się:
a) korpus, czyli lista słów, wybrana według kontekstu fonemicznego. Słowa te są czytane 3 razy. Najlepiej, gdy słowa są jedno-, dwu- lub trzysylabowe, kiedy pary
minimalne nie są możliwe. Z korpusu wykluczone zostały samogłoski nosowe,
gdyż wymagają one innego podejścia metodologicznego i aktualnie nie stanowią
obiektu moich badań. Problematyka ta zostanie włączona do przyszłych badań terenowych.
b) następnie informator układa proste zdania ze słowami z listy; słowa mogą być odmieniane. Zdania mogą być krótkie i niekonieczne jest poszukiwanie różnorodności semantycznej,
5

6
7

http://literat.ug.edu.pl/remus/index.htm
http://www.fopke.pl/
Makurat H., Stan i problemy dzisiejszego języka kaszubskiego, Gdańsk.
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c) tekst czytany: fragment tekstu Snieżélc A. Nagla i poezja8. Tekst oczywiście został wybrany ze względu na ilość samogłosek oralnych; szczególnie ë oraz ô,
d) reprezentacja różnych obszarów dialektalnych: północnych, środkowych, południowych; typ informatorów: kobiety i mężczyźni.

Następnym etapem są nagrania wykonane i zarejestrowane w formacie. wav, mono, 44 kHz. Potem należy opisać poszczególnych informatorów wg. ujednoliconego systemu CSBXX_YY_S (CSB = kod języka kaszubskiego, XX = numer informatora, YY = odnośnik do materiału, S = płeć). Ewentualne zakłócenia, przerwy, dodatkowe głosy i inne, należy wyciąć. Nagrania z punktu widzenia możliwości organizacyjnych nie mogą być dokonane w komorze bezodbiciowej. Kolejnym etapem
jest etykietowanie z zaznaczeniem granic zdań, wyrazów, głosek.
Podczas artykulacji można zaobserwować ruchy narządów mowy w przechodzeniu z jednej głoski do drugiej. Efekt akustyczny towarzyszący temu procesowi nazywa się przejściem transjentowym. Zdarza się, że podczas artykulacji głoski, ruchy narządów mowy przypominają ruchy charakterystyczne dla głosek znajdujących się w sąsiedztwie. Sąsiadujące ze sobą głoski oddziałują i wpływają na siebie.
Proces ten nazywa się koartykulacją. Może ona spowodować zniekształcenia w otrzymanym sygnale. Z tego powodu nie ma w korpusie samogłosek nosowych, nie ma
też bliskiego kontekstu ze spółgłoską nosową. Te elementy nie są bez znaczenia,
dlatego zrozumienie zagadnień fonetyki akustycznej jest bardzo ważne.
Klasyfikacja strukturalna z uwzględnieniem kryterium fonologiczno-fonetycznego pozwala na podział języków na spółgłoskowe i samogłoskowe. Podział ten zależny jest od proporcjonalnej ilości samogłosek i spółgłosek. Tak na przykład język
francuski (45,5% samogłosek, 54,5% spółgłosek) jest zaliczany do samogłoskowych, co oznacza że, ilość fonemów samogłoskowych jest większa niż 30% w stosunku do fonemów spółgłoskowych. Zatem typ języków spółgłoskowych będzie posiadał więcej niż 70% fonemów spółgłoskowych w stosunku do samogłoskowych,
jak np. języki kaukaskie (4,3% samogłosek i aż do 95,7% spółgłosek). Język polski
jest uważany za umiarkowanie spółgłoskowy (15,4% samogłosek, 84,6% spółgłosek). Do tej klasyfikacji bierze się pod uwagę system prymarny, który jest sztucznie
skonstruowany przez badaczy. Zawiera on zbiór 10 fonemów: 3 samogłoski: i, a, u,
oraz 7 spółgłosek p, k, t, s, m, n, oraz l lub r9.
Język kaszubski jest interesujący między innymi ze względu na system samogłoskowy. Alfabet kaszubski ma 34 litery, które można przedstawić w następującej kolejności: 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. Liter oznaczających samogłoski kaszubskie jest 13: a, ą, ã, e, é, ë, i, o,
ò, ó, ô, u, ù.
8
9

10

J. Labudda, Słowa òbséwają zemiã, Gdańsk, 1995
Encyklopedia Językoznawstwa Ogólnego, Ossolineum, Wrocław 1999
Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Uchwała numer 7, 2010
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Litery reprezentujące:

a) samogłoski polskie: a, ą, e, ę, i, o, ó, u, y,
b) samogłoski francuskie: a, à, â, ä, e, è, é, ê, ë, i, î, ï, o, ô, œ, u, ù, û, y.

W języku francuskim nie ma znaków diakrytycznych (graficznych) oznaczających
nosowość. Są 4 samogłoski nosowe [œ̃] [ɛ̃] [ɔ̃] [ɑ̃]. Jak można zauważyć, samogłoski zajmują bardzo istotne miejsce w systemie fonetyczno-fonologicznym języków
kaszubskiego i francuskiego.
Pierwszy podział samogłosek został stworzony pod koniec XVIII wieku przez
Hellwaga. Klasyfikacja ta nazywana jest trójkątem samogłoskowym. Dopiero później powstał bardziej dokładny system klasyfikacji samogłosek, w którym bierze się
pod uwagę:
a)
b)
c)
d)
e)

poziome ruchy języka
pionowe ruchy języka
stopień obniżenia dolnej szczęki
układ warg
położenie podniebienia miękkiego

Czym właściwie są samogłoski?
Samogłoska jest głoską, dla której jedynym źródłem dźwięku są (quasi-) periodyczne drgania wiązadeł głosowych. Głoski różnią się między sobą barwą, o której
decydują: (a) miejsce artykulacji, (b) stopień zwężenia (c) stopień labializacji,
(d) obecność nazalizacji. Podczas wymawiania samogłoski ustnej strumień powietrza
przepływa zarówno przez jamę ustną jak i jamę nosową. Struktura akustyczna samogłosek charakteryzuje się głównie obecnością maksimów intensywności w pasmach
częstotliwości wyższych niż częstotliwość podstawowa (F0). Masa energii widoczna
na spektrogramie jest określana formantem dźwięku (F1, F2, F3, F4... F6) i na spektrogramie ukazuje się jako ciemne lub czarne pasmo mniej lub bardziej równoległe do
osi czasu. Główna energia sygnału zawiera się w niskich częstotliwościach.
W języku polskim samogłoski nosowe realizowane są w formie dyftongicznej
w przeciwieństwie do takich języków jak np. język francuski (synchroniczna nosowość). To oznacza, że otwarcie nosowe nie jest zsynchronizowane z otwarciem ustnym. Faza ustna jest pierwsza, a następnie jest przejście do artykulacji nosowej. Połączenie jamy ustnej z nosową poprzez obniżenie podniebienia miękkiego powoduje absorpcję energii akustycznej, co z kolei zmienia właściwości rezonansowe przewodu i wprowadza antyformanty. Częstotliwości, które dotykają antyformanty
u samogłosek nosowych (obecnością antyformantów charakteryzują się też spółgłoski) są w pasie od 800 do 2000 Hz. Praktyczne jest przedstawienie samogłosek z punktu widzenia F1 i F2. Samogłoski „skrajne” [i] [a] [u] znajdują się na antypodach trójkąta (Ryc. 3), który przypomina trójkąt artykulacyjny.
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Rycina 1
Spektrogram samogłoski [a]

Rycina 2
Spektrogram samogłoski [a]11

Rycina 3
Samogłoski podkreślone są labializowane
11

Calliope, La parole et son traitement automatique, Masson 1989
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Trójkąt ten pokazuje bardzo ogólnie średnią pozycję języka w jamie ustnej według dwóch osi: przedniej-tylnej, otwartej-zamkniętej.
Tak na przykład [i] jest w pozycji przednio-zamkniętej. Masa języka znajduje
się w pozycji wysoko-przedniej. Natomiast [a] jest w pozycji średnio-otwartej. W języku francuskim dwa rodzaje głosek [a] [ɑ] zajmują odpowiednio dwie pozycje: jedna jest przednio-otwarta, a druga tylno-otwarta (Ryc. 6). Schematy klasyfikacji samogłosek dla języków: kaszubskiego (Ryc. 5)12, polskiego (Ryc. 4) i francuskiego
(Ryc. 7)13 przedstawiają się następująco:

Rycina 4
Samogłoski polskie

Rycina 5
Samogłoski kaszubskie
12
Makurat H., Kaszëbskò-pòlsczé fòneticzné interferencje na kaszëbsczi jãzëkòwi òbéńdze. Cësk
kaszëbiznë na pòlaszëznã, „Studia Slawistyczne” 7, Białystok 2008
13
Simon Frazer Université Canada
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Rycina 6
Spektrogram zdania "c'est de l'eau"

Rycina 7
Samogłoski francuskie
Samogłoski mają dosyć dobrze zarysowaną strukturę formantową. Identyfikacja
maksimów intensywności pozwala rozpoznać poszczególne samogłoski i obserwację ewentualnych zmian trajektoriów formantycznych.
Powracając do systemu języka kaszubskiego zakładamy, że kaszubskie głoski ë
i ô znajdujące się w środkowej części trójkąta wokalicznego powinny mieć podobne
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wartości akustyczne jak francuskie [ǝ] szwa14. Szwa (chwa) jest samogłoską neutralną, centralną, pochodzi z redukcji samogłosek długich15. W języku francuskim
szwa jest nazywana "e" nieme16. Średnie wartości formantów dla szwa wynoszą
F1 500 Hz, F2 1500 Hz, F3 2500 Hz. Zależą one od kontekstu fonemicznego oraz
od typu aparatu: męskiego lub żeńskiego. Trakt głosowy człowieka (krtań, przestrzeń
gardłową, język, jama ustna oraz otwór nosowy, przez który przepływa strumień powietrza generowany w płucach, wynosi u dorosłego mężczyzny ok. 17 cm na odcinku głośnia – jama ustna, oraz ok. 13 cm na odcinku miękkie podniebienie – otwór
nosowy. Długość traktu głosowego u kobiety jest mniejsza, a jeszcze mniejsza u dziecka. Jedną z cech dystynktywnych jest położenie tzw. tonu krtaniowego, czyli częstotliwości podstawowej głosu (F0). F0 jest zależna od długości traktu, co oznacza, że
F0 jest najniższa u mężczyzny. Kobiety mają częstotliwość podstawową wyższą niż
mężczyzni, a najwyższa jest ona u dziecka. Należy wziąć pod uwagę różnicę wynikającą z odmiennych fizycznych właściwości strun głosowych obu płci. Pozostałe częstotliwości formantowe są skorelowane z F0. Sprawą oczywistą jest, że szablony
głosów żeńskich i męskich różnią się (Ryc. 8).

Rycina 8
Wartości F1 i F2 samogłosek ustnych dla kobiet i mężczyzn (Kent 1997)
Léon P., Phonétisme et prononciations du français, Paryż, wyd. Fernand Nathan, Linguistique, 1992
Kaszubskie szwa (ë) pochodzi z redukcji staropomorskich ǐ, ў, ŭ krótkich. Nazwa wywodzi się z masory tyberiadzkiej Szwa wykryte zostało przez F. de Saussure w j. praindoeuropejskim. Pojawia się okazyjnie również w innych językach, np. niem. Gabë ‘dar’, ros. Viktër, ale w tych języjach nie jest fonemem, jak w j. kaszubskim. (Uzupełnienie – E. Breza)
16
Szwa – "e" caduc, "e" nieme
14
15
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Rycina 9
Obszar F1 i F2 dla ә ɑ o
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Opierając się na metodzie Rozpoznawania Wzorców (ograniczymy pole RW do
problemu kategoryzacji Ryc. 9) wydzielone zostaną parametry F1 – F4 samogłosek
ustnych dla każdego informatora. Na podstawie prawa wielkich liczb, jeżeli ilość
wystąpień samogłosek ustnych w korpusie jest odpowiednio duża (ilość powtórzeń
+ zdania), to możemy się spodziewać wyznaczenia obszarów samogłoskowych dla
informatorów. Tą samą metodą uzyskamy obszary samogłoskowe dla poszczególnych obszarów dialektalnych. Program o nazwie „PRAAT”17 służy do przeprowadzenia analizy dźwięków. Jest bardzo dobrym, łatwym w obsłudze, narzędziem do
analizy sygnałów mowy. Przykład słowa kaszubskiego „gôdô” dla informatorów:
CSB11_01_F (głos żeński), CSB21_01_M (głos męski), Ryc. 10 i 11. Górna część
rysunku zawiera oscylogram, dolna – spektrogram (zarejestrowany przy pomocy
programu PRAAT – ryc. 10 i ryc. 11).
Na zakończenie, obliczenia średnich wartości częstotliwości formantów F1, F2,
F3 i F4 (wartości średnie i odchylenia standardowe) zostaną wykorzystane do wyznaczenia czworoboku samogłoskowego, czyli zależności częstotliwości drugiego
formantu F2 od częstotliwości pierwszego formantu F1 dla poszczególnych samogłosek. W ten sposób otrzymamy "mapkę głosek". Dopiero takie zobrazowanie pozwoli zorientować się we wzajemnych odległościach pomiędzy poszczególnymi głoskami w owych konwencjonalnych przestrzeniach dwuwymiarowych. Możliwe będzie skonfrontowanie klasyfikacji artykulacyjnej z akustyczną. Otrzymane wyniki
zostaną porównane z wynikami uzyskanymi dla innych języków np. wspomnianych
wyżej, języku francuskim i polskim.
17

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/

334

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

Rycina 10
Informator CSB11_01_F: “gôdô”

Rycina 11
Informator CSB21_01_M: “gôdô”

DALSZA PRACA
NAD SŁOWNIKIEM KASZUBSKO-SERBSKIM
– WYBRANE PROBLEMY
Dušan-Vladislav Paždjerski
zczegółowy opis założeń metodologicznych pracy nad pierwszym słownikiem
S
kaszubsko-serbskim podałem w zeszłorocznym Biuletynie Rady Języka Kaszubskiego (Paždjerski 2011: 169–184/306–322). Ponieważ praca na tworzeniu słownika trwa już ponad rok, niektóre założenia zmieniły się, pojawiły się nowe wyzwania i otworzyły nowe zadania. Tutaj pokrótce chcę je przedstawić.

***
Słownik się rozrósł do objętości prawie 150 stron i ponad 6000 haseł i przyszła
pora na końcową fazę ekscerpcji materiału. Jako bardzo przydatne narzędzie
do ekscerpcji okazał się podręcznik E. Gòłąbka Rozmówki kaszubskie (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 tegorocznym lipcowym spotkaniu podsumowującym RJK w Wieżycy rozwinęła się polemika
wokół przydatności proponowanych przeze mnie Rozmówek... E. Gòłąbka do normowania języka kaszubskiego. Padły też argumenty, że jest to książeczka źle oceniana przez fachowców, jak również, że
rozmówki jako takie nie mogą mieć tak poważnej roli w standaryzacji języka. Jednak argumenty, jak je
odbierałem, nie były w ostateczności przekonujące. Nie obalono mojej teorii, że Rozmówki... E. Gòłąbka mogą stanowić źródło cennych wskazówek do poprawnego akcentowania w języku kaszubskim
– z braku innego. Proponowano, żebym w ogóle nie zaznaczał akcentu lub zaznaczał go według innej
koncepcji – jednak nie proponując stosownego (bogatego w przykłady) źródła. Nie spotkałem się ze stanowiskiem, żeby E. Gòłąbka dzisiaj nie uznawano za autorytet w normalizacji języka kaszubskiego,
a z moich spostrzeżeń wynika, że sam autor w Rozmówkach... zbyt nie odstępuje w normalizacji leksykalnej w stosunku do jego najnowszego osiągnięcia – Słownika normatywnego..., więc stwierdzam, że
jego wcześniejsze dzieło, Rozmówki kaszubskie, można, zwracając uwagę na specyfikę w normalizacji
charakterystycznej dla tego autora, również używać dzisiaj, przede wszystkim, jako bogatego źródła
przedstawiającego pewną koncepcję sposobu akcentowania w języku kaszubskim.
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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.
Druga przydatna funkcja tego podręcznika to fakt, że autor z wielkim uporem zaznacza akcent w języku kaszubskim i w ten sposób daje swoją całościową (również
ortoepiczną) propozycję kaszubskiego języka literackiego. I chociaż zaznaczanie,
które autor stosuje, jest dosyć uciążliwe dla zwykłego użytkownika rozmówek, to dla
układania słownika jest niezmiernie przydatne.
Przykłady:
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Widoczne jest, że autor podręcznika oznacza akcent w samym tekście i w wyrazach zawartych w słowniczkach, czego wymaga specyficzna koncepcja rozmówek,
jednak w dwujęzycznym słowniku można to zrobić w pomocniczym obszarze hasłowym, gdzie jest zaznaczona wymowa, w kwadratowych nawiasach. Przykład:
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

Jeżeli chodzi o oznaczanie kaszubskiego akcentu, ono jest niemożliwe tak jak np.
to ma miejsce w języku serbskim: np. извòђāч, јȍта, јỳдēјски-, Јудéјац itd., bo język kaszubski posiada zbyt wiele znaków diakrytycznych nad samogłoskami (serbski żadnego), których akcent przede wszystkim dotyczy. Dlatego metoda zastosowana przez E. Gòłąbka stanowi dobre rozwiązanie, oczywiście w polu pomocniczym
dotyczącym wymowy, żeby nie obciążać tekstu dodatkowymi znakami. Problem stanowi niezaznaczanie akcentu w innych źródłach wykorzystywanych do tworzenia
kaszubsko-serbskiego słownika, bo nie byłem w stanie, po pierwsze, sprawdzić wersji zaproponowanej przez E. Gòłąbka a, po drugie, zaznaczania akcentu w wyrazach, których podręcznik nie obejmuje, będę musiał szukać w inny sposób (w konsultacjach), co po trosze wychodzi poza zakres metodologiczny tworzenia dwujęzycznego słownika.
Trzecia funkcja wspomnianego podręcznika to fakt wydania jej w starszej wersji
pisowni kaszubskiej, w której w specyficzny sposób zaznaczano miękkość spółgłosek
w ogóle, ale, co dla właśnie tworzonego przeze mnie słownika kaszubsko-serbskiego
ma szczegółne znaczenie – miękkość spółgłosek niepalatalnych: np. p, b, m, w itd.
Miękkość wspomnianych spółgłosek autor zaznacza pisaniem litery „j” za wspomnianymi głoskami: np. mjéwómë, mòżlëwje, robjic, nje, pjic, pjóro itd. Brak miękkości jest oznaczany pisaniem tylko „i” lub jakieś innej samogłoski albo spółgłoski (nie
pisaniem niczego): np. wami, mi, wezta, zneł, nowigò itd. Z mojej pobieżnej obserwacji problem wariantowości w związku z miękkością (niepalatalna głoska + samogłoska przedniego szeregu i, é), dotyczy przede wszystkim głosek m i w (nie znalazłem
u E. Gòłąbka innych przykładów), które mogą nie być miękkie (przykłady wyżej) i,
że to głównie dotyczy pozycji w, m + i (z miękkością lub bez). Zaznaczam, że nie jestem fachowcem w tej dziedzinie i, że pochylam się nad tym problemem tylko ze
względów praktycznych i potrzeb, które pojawiły się przy tworzeniu wspomnianego
słownika, a sądze, że ten problem wymaga dalszych ustaleń i stwierdzenia, na ile zjawisko dotyczy dialektów kaszubskich, a na ile normy literackiej (co może stanowić
również temat następnych uchwał Rady Języka Kaszubskiego w przyszłości).
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Przykłady:

Następny problem tkwi w tym, że inne źródła, z których korzystałem, nie zaznaczają miękkości, a okazuje się, że precyzyjny opis tego zjawiska jest niezbędny, bo
istnieją jednak różnice w stosunku do języka polskiego (na czyich rozwiązaniach
się język kaszubski – nawet nieświadomie – często opiera), jak również zwyczaj pisania znaku „y” w miejscach, gdzie dwujęzycznym Kaszubom wymowa może się
zbyt mocno kojarzyć z wymową polską (np. syn, zymkòwi – w Rozmówkach konsekwentnie: sin, zimkòwi itd.). Taka sytuacja o wiele utrudnia po pierwsze sam zapis
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miękkości, bo nie jest do końca jasne, w jakich wypadkach nie należy ich zapisywać (taki zapis podają tylko Rozmówki... E. Gòłąbka, jako jedyne źródło normatywne, z którego korzystałem, co nie umożliwia sprawdzenia zjawiska); na końcu nie
ma możliwości określenia miękkości w wyrazach, których rozmówki nie zawierają
i umieszczane są w słowniku kaszubsko-serbskim na podstawie innych źródeł.
Czwarta cecha podręcznika E. Gòłąbka, którą będzie można wykorzystać w dalszej fazie tworzenia słownika kaszubsko-serbskiego, to jeden z pierwszych szkiców
normatywnej gramatyki kaszubskiego języka literackiego, utworzonego przez M.
Cybulskiego (Cybulski 1992: 276–291). Oczywiście ta gramatyka podana w wielkim skrócie, jako dodatek do rozmówek, wymaga porównania i konsultacji z innymi podobnymi tekstami.
Przykłady:

***
Od czasu opisania założeń tworzenia słownika kaszubsko-serbskiego, w poprzednim Biuletynie Rady Języka Kaszubskiego, sama Rada przygotowała uchwałę, która w dużej mierze doprowadzi do uproszczenia układania niektórych haseł.
Mianowicie, we wspomnianym tekście podkreśliłem problem pisania „nielabializowanych” wyrazów (co stanowi pewien wyjątek w stosunku do obowiązującej pisowni języka kaszubskiego), przez niektórych autorów (Paždjerski 2011: 173–174/
310–311). Podawałem przykłady wyrazów na „O” i na „Ò”, chociaż to dotyczy różnych innych sytuacji. Podkreśliłem, że w Słowniku normatywnym Gòłąbka (Gòłąbk
2005) labialializacja „o” i „u” i jej brak stanowi równoległe zjawisko, więc autór zlabializowane i niezlabializowane samogłoski podaje w jednym ciągu:
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natomiast, w słowniku kaszubsko-serbskim mojego autorstwa, pierwotny zamysł
był, żeby je podawać według naturalnej kolejności (najpierw „o”, potem „ò”; najpierw
„u”, potem „ù” itd.), gdzie są wszystkie odstępstwa od współczesnej pisowni kaszubskiej oznaczone gwiazdką:

O
och* EG JT ох!
oficer* EG oficéra* [oficéra] EG JT официр
olimpiada* EG JT олимпијада
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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
Ostatecznie, najnowsza, nieopublikowana jeszcze uchwała Rady Języka Kaszubskiego zakłada, że wszystkie labializacje będą pisane w pozycji, gdzie one obowiązują,
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a sposób czytania będzie zależeć od nawyku samego użytkownika. To w dużej mierze uprości układanie haseł, jak również uczyni zbędnym dodawanie znaków, które
oznaczają wyjątkową sytuację w pisowni kaszubskiej, a także wyjaśnień dotyczących tej ewentualnej wyjątkowości w zapisie haseł, a użytkownikowi umożliwi pewne poruszanie się w zapisie graficznym kaszubskich wyrazów.
***
Na końcu, zdecydowałem się ujednolicić zapis, w zgodzie w uchwałą RJK (Ùchwôlënk 2007: 31), wyrazów pochodzenia łacińskiego na -cëjô/-cjô do -cjô.
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LABIALIZACJA
W JĘZYKU KASZUBSKIM
Jerzy Treder

załem RJK następujący projekt uchwały (przykłady można zmieniać i reP durzekokawać):

Labializacja (od łac. labia ‘wargi’) oznacza większe zaokrąglenia warg – w formie zredukowanego niesylabicznego u (wym.: ł) – przy artykulacji samogłosek tylnych o, ó, u, w określonej pozycji w wyrazie. Samogłoski o u po twardych spółgłoskach wargowych p b w f m i tylnojęzykowych k g ch (też pis.: h) oraz w nagłosie
– z zasady ulegają labializacji, a zatem należy je: a) zapisywać literami ò ù, np. pòle,
bòk, wòda, fòka, mòwa, kòło, gòsc, chòwa; pùlka, bùcha, wùlkan, fùzja, mùcha, kùńc,
gùz, chùsta; òkò, ùchò; b) wymawiać: ò jako łe w wyrazach rodzimych, np. kłet –
lub jako łe czy ło w wyrazach zapożyczonych, np. òaza, dekòder, kòlãda (tj. łoaza,
dekłoder, kłelãda); ù jako łu/ łü, np. gùsła, mùca (tj. głusła/ głüsła, młuca/ młica) itd.
Labializacja dotyczy zatem również wyrazów obcych, jednak w mniej przyswojonych może mieć nieco słabszy i inny wymawianiowy efekt, mianowicie typu gòl,
kònto, mòlo, pòntón, pòezjô, pòrt (tj. głol, kłonto, młolo, płort) itp.
Uwaga: Niejako podwójny zapis labializacji ujawniają wyrazy z nagłosowym
w-, np. wòda, wòjna, wòlô, wòłac, wùja, wùjowi, a także w określonych pozycjach
śródglosowych, np. dzewùs [dzeùs], drawòwac, drawùje, dowòłac, wëwòłac, zawòłac;
por. też hewò, tuwò, znôw/ znôù. (Protetyczne w- stosowali: K. C. Mrongowiusz
(1828) i za nim P. I. Prejs (np. won, wucho), F. Ceynowa (np. wòna, wuzdrzec) i za
nim S. Ramułt, potem A. Majkowski, np. won, wodpust, wuliczka; następnie zrzeszeńcy...)
Labializacja dotyczy również ò ù jako drugiej samogłoski w połączeniu dwóch
samogłosek:
1. w wyrazach rodzimych po przedrostkach: do-, na-, nie-, nô-, pò-, prze-, przë-,
ù-, wë-, z-, za-, zô-, np. doòrac, naòkòło, naòżeni, naùmëslny, nieùdałi, nôùka,
pòòddac, pòòmijac, pòòrac, pòòstałi, pòówsny, pòùfałi, pòùkładac, przeòbrazëc,
przeòczëc, przeògromny, przëòchlëc, przëòdzéwk, przëòzdobic, przëùczëc, ùòrac,
ùòsobienié, wëòbrazëc, wëòchlëc, wëòzglëc, zaòdzôc, zaògnic, zaòpatrzëc, zaòstałi, zaùfac, zaùroczëc, zaùważëc, zôùsznik;
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2. w wyrazach rodzimych, np. onomatopeicznych aù, aùkac, haù, heù – i w wielu
obcych, np. aòrta, Eùtis (jar pod Bącką Hutą), Paòla, Rómeò, z dwugłoskami
(dyftongami) aù, eù, np. aùdicjô, Aùgùst, aùto, eùforiô, eùro, heùreza, Paùlina,
a także z członami: demò-, geò-, hipò-, hòmò-, kò-/ kòn-/ kòm-, neò-, òò-, òpto-,
òro-, òrto-, reò-, teò-, np. demòdulacjô, demòkracjô, hipòdróm, hipòpòtam,
hòmòlogacjô, kòmisjô, kòmitet, kòmóniô, kòmùna, kòmùnizm, kòncern, kòncesjô,
kòndicjô, kòntakt, kòòperacjô, neòlogizm, neùtralny, neùtrón, teòlogiô, teòlogiczny, zoòlogiô, zoòlogiczny. Wyjątkowo inaczej w członach kòm-/kòn-, gdy stanowią sylabę zamkniętą, tj. są przed inną spółgłoską, zawsze z jednak labializacją:
a) jako ó: kómbajn, kómbinowac, kómpaniô, kómpas, kómpel, kómpleks, kómplet,
kómplowac, kómpòst, kómpres, kómpromis, kónszachtë, kóntent, kóntrast; b)
obocznie ó/ ò, np. kómis/ kòmis, kómizm/ kòmizm, kómpòzycjô/ kòmpòzycjô,
kómpùter/ kòmpùter, kóncert/ kòncert, kóntrola/ kòntrola; por. także Hóng-Kóng,
ping-póng.
Uwagi:

1. Labializacja pojawia się tylko pozornie po innych spółgłoskach, mianowicie po
przedrostkach: bez-, nad-, òb-, òd-, pòd-, przed-, w-, z- (faktycznie ò ù zachowują się tu jak w nagłosie, jak dowodzi pominięcie przedrostka), np. bezòsobòwi,
bezùdbòwi, nadòknowi, nadùczbòwi, òbònic, òbòrac, òbùschnąc, òdòsobnic,
òdùczëc, pòdòbiôd, pòdòczny ‘trzonowy’, pòdògònica ‘rzemień pod ogonem konia’, pòdòpieczny, pòdòrac, pòdùczëc, pòdùpadnąc, pòdùstrzech, przedòstatny,
wòrac sã, zòchlëc, zòrac, zòrganizowac, zòrientowac sã, zùżëc.
2. Z mniejszym natężeniem zachodzi również labializacja – jednak niezapisywana!
– samogłoski ó, mianowicie:
a) wyraźnej w nagłosie kilku wyrazów (wraz z pochodnymi), np. óch ‘och’, óda,
ójt ‘w prawo’, ólszka ‘olcha’, órczik, ósemka, ósmi, ósmôk, półósma, óws,
ówsk, ówsniszcze, ówsónka, ówsny, pòówsny. Wyjątkami są tu dawno przyswojone wyrazy obce bez labializacji: óma, ópa, óst ‘wschód’. Nie zachodzi
też labializacji przed ó w zakończeniu -óny (z etymol. -any) w typie chòwóny, jachóny, riwòwóny, zasztopóny. Uwaga na wyrazy: wódca [łódca?], wół
[łół], ale wòłów [łełów] ‘wołów’ i òłów [łełów] ‘ołów’; wóz: wòza i wòzyk,
zwón [złón], ale zwònic [złenic]; wòda [łeda], ale óda [łóda], nie: òda [łeda];
wódka [wótka], ale łódka [łótka]; wôłtôrz [wełtorz] itp.
b) osłabionej po spółgłoskach wargowych i tylnojęzykowych, np. bómba, bómk,
Fópka, ginekólog, harmónika, kómka, kóra, kórno, kórzkwia, kót, kózer, kózlã,
kòmóda, móda, pómpa, pórtka, zgódnosc (ale zgòda), też fónkcjô, fónkcyjny,
pónkt, pónktowi, pónktualny; rzadziej też po samogłosce, a przed spółgłoską
n, np. faraón, kameléón, Léón, neón.
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Komentarz. Wcześniej podjęte zostały przez RJK dwie uchwały w sprawie zapisywania labializacji: a) z r. 2007 (BRJK za rok 2007, s. 44, punkt 3): „W piśmie
po spółgłoskach tylnojęzykowych k g h ch, wargowych p b m w f, w pozycji po samogłosce i w nagłosie samogłoski o u ulegają labializacji…”; b) z r. 2009
(BRJK 2009, s. 112) informuje, że „uszczegóławia się punkt 3. Uchwały Nr 7/RJK/07
z dn. 8. 12. 2007 r.”: „Nie dotyczy to dwugłosek (dyftongów au, eu, najczęściej pochodzenia greckiego i łacińskiego (w wypadku au). Rada Języka Kaszubskiego dopuszcza labializację fakultatywną w: – członach geo-, hipo-, ko-/kon-/kom-, neo-,
oo-, opto-, oro-, orto-, reo-, teo-; – pewnych wyrazach zapożyczonych i nieprzyswojonych przez Kaszubów, jak np. abulia, dekoder, demodulacjô, homologacjô,
kodek”.
Pierwsza uchwała byłaby prawie dobra, gdyby przy definiowaniu istoty rzeczy
dotyczącej wymowy: 1. nie użyto określenia: „w piśmie”, niewątpliwie tak tylko z powodu objęcia zasadą zapisywania labializacji po h, litery reprezentującej głoskę tożsamą w wymowie z ch; 2. nie pominięto całkowicie faktu labializacji – niezapisywanej1 – samogłoski ó, mianowicie: a) wyraźnej w nagłosie kilku wyrazów (wraz z pochodnymi), np. órczik/ órczëk, ósmi, ósmôk, óws, ówsk, ówsniszcze, ówsny2, też słabej np. Ódra, ódrowi; b) słabszej po spółgłoskach wargowych i tylnojęzykowych, np.
bómba, pómpa, pórtka, topórk, też bónker, fónkcjô, pónkt (z pochodnymi).
W sformułowaniach drugiej uchwały dziwi postanowienie, że labializacja nie
dotyczy au i eu! Jest to niewątpliwy „ukłon” w stronę E. Gołąbka. Jeśli Radzie chodziło tylko o sposób zapisu, to należało to wprost napisać, aby nie było cienia sugestii, że chodzić może też o sugerowanie wymowy bez labializacji. W mowie bowiem
swoista forma labializacji z pewnością tu zachodzi, a nawet jest ona aż tak oczywista, że pojawia się pytanie, po co ją jeszcze zaznaczać, gdy wymawia się aùto, eùro,
paùza (tj. ałto, ełro, nie osobno: a-u-to, e-u-ro) itp., a więc podobnie jak w języku
polskim, dzięki właśnie czemu mamy tu wymowę z labializacją nawet bez domagania się jej zapisywania.
Rada wszakże w tej uchwale sugeruje wymowę a-u-to, e-u-ro itp., gdy zaraz potem postanawia „dopuścić labializację fakultatywną” w pewnych członach wyrazów,
np. ko-/ kon-/ kom-, oo-3, oro-4, reo-5 – i w „pewnych wyrazach zapożyczonych”; przykłady wyżej. Postanowienie to „usprawiedliwia” stan rzeczy obserwowany w dużej
mierze w E. Gołąbka Kaszëbsczim słowarzu normatiwnym (KSN). 2. Sugerowane tak
Ostatecznie można by się umówić, aby ją zapisywać znakiem ǒ, np. ǒws…
Ceynowa i Ramułt sygnalizowali ją literą w-, np. wósmi, wóws…
3
Chodzi o wyrazy obce typu oogamia, oogeneza, oogonium, oolity, oologia, ooplazma, oosfera,
oospora…
4
Chodzi o wyrazy obce typu orogen, orogeneza, orogeniczny, orograf, orografia, orometria; dodać by zapewne można wyrazy z cząstką or-, np. oronim, oronimia, orseina, orsełka…
5
Chodzi o wyrazy obce typu reobaza, reofile, reologia, reometr, reostat, reotaksja; dodać by można wyrazy z cząstką re-, np. reorganizowac, reorientowac itp.
1
2
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wyrazy pojawić się mogą wyjątkowo w bardzo specjalistycznych publikacjach, a zatem nie warto się tu nawet chwili wahać przed zaleceniem stawiania w nich diakrytyka nad o, u, zgodnie z ogólną regułą.
Najpewniej znowuż chodziło tylko o sam zapis geo- lub geò-, hipo-/ hipò- itd. Sam
mówię – i najczęściej słyszę tak samo mówiących Kaszubów przywykłych do labializacji – geòlogiô, hipòpòtam, kòmóniô, kòmpùter, kòncert, neòlogizm, òrtografiô,
teòlogiô, zoòlogiô, tj. gełologiô, hipłopłotam, kłemłóniô/ kłomłóniô, kłompłuter/ kłempłuter, kłoncert, nełologizm, łortografiô, tełologiô, zołologiô. Wymowę typu ge-o-logiô, hip-o-p-o-tam itd. oceniałbym wręcz jako polonizującą! Z całą pewnością mamy tu do czynienia z labializacją, choć niekoniecznie już z wymową łe/ łe! Ale ta wymowa jest przecież dalszą konsekwencją labializacji. Nie ma zresztą żadnych przeciwwskazań, aby mówić hipłepłetam, jak mówi się już np. kłemłóniô, kłempłuter,
kłencert itp. Wymowę typu pòle, hipòpòtam (tj. płole, hipłopłotam) itd. ma częściowo południe Kaszub i taka mogła być szerzej wymowa w tym zakresie w XIX w. na
południu, skąd pochodził Derdowski, choć w ogóle za czasów Ceynowy wymawiano już łe, a potem Lorentz w swej gramatyce stwierdza brzmienie łe, a więc jak mówię i słyszę także np. kłemłóniô, kłempłuter. Jeśli tak było w dawnych czasach, to nie
rozumiem, skąd wzięły się obiekcje przed wymową z labializacją typu abùlia,
dekòder, demòdulacjô, hòmòlogacjô, kòdek (wym.: abłulia, dekłoder, demłodulacjô,
hłomłologacjô, kłodek). Wymowa z u (ł) jest przecież w nich dość wyraźna, jeśli ktoś
tych internacjonalizmów nie „cytuje” po polsku. Zapewne w podtekście wahań tkwi
ów brak jeszcze często w wyrazach zapożyczonych wymowy typu łe/ łe. Nawiasem
mówiąc, możliwość wystąpienia większości takich wyrazów w tekstach kaszubskich
jest bliska zeru!
Wynika z powyższego wywodu, że jestem za jak najszerszym zapisem labializacji! Zalecałbym również naukę takiej wymowy w szkole, a więc nie tylko pisania ò, ù, ale przede wszystkim też w takim mówieniu, tj. przynajmniej typu kłompłuter, kłoncert. Nie domagałbym się w mowie wszędzie labializacji z efektem pospolitym w wyrazach rodzimych typu kłewôl, kłenie, a więc w wyrazach obcych nieprzyswojonych może ona być „niepełna”, niejako w swej historycznej fazie wstępnej,
tj. bez towarzyszącego jej przesunięcia o w e, np. błoraks, kłompùter, kłoncert, kłontrola, kłompromis. I tak to już słyszałem wiele razy, m.in. w audycjach kaszubskich!
Postanowienie Rady z 2009 r. można by wykorzystać jako pretekst do zupełnego zaniechania i zapisu, i być może nawet wymowy z labializacją. Tymczasem jednak taka wymowa jest silna w wyrazach rodzimych i w wielu przyswojonych obcych, różniąc dość mocno kaszubszczyznę od ogólnej polszczyzny; miała ongiś wyróżniać języki lechickie. S. Bieszk pisał w latach 50. przy okazji omawiania trudności pisowni w obrębie wokalizmu m. in.: „W szczególności chodzi o zjawisko nagłosu
i dyftongizacji samogłosek o, u. Oba te zjawiska, dające kaszubszczyźnie właściwość dźwiękową i koloryt, muszą znaleźć wyraz w pisowni mającej w przybliżeniu
być kaszubską, zdaniem miarodajnych lingwistów”.
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Przede wszystkim jednak uchwała z 2009 r. bardzo – i niepotrzebnie! – komplikuje naukę ortografii, wtórnie po części też pracę nad wymową. Krótko mówiąc,
ostatecznie zakwestionować można jedno z dwu postanowień reformy pisowni z 1996
r. Poza tym wielu piszących już się przyzwyczaiło do określonego zapisu… W nauce
pisowni stałość i ciągłość zasad oraz ich konsekwentne wdrażanie – nauka w szkole
– jest rzeczą bardzo ważną! Nie można tego co chwilę wywracać, nie mając w dodatku ostatecznych argumentów! Norma wymawianiowa może być elastyczniejsza, większy rygoryzm obowiązuje w pisowni! Przez ortografię nie chcemy i raczej nie jesteśmy w stanie do końca wpłynąć na wymowę, ale czy pismo nie może wspomagać
ustalanie się wymowy, m.in. w sprawie asymilacji zapożyczeń? Dlaczego te wyrazy
– i inne, np. gòl, kònto, mòlo, pòrt (tj. głol, kłonto, młolo, płort) itp. – nie miałyby się
w kaszubszczyźnie asymilować i ortograficznie, i wymawianiowo?!
Za zapisem aù-, eù- przemawia oczywista wymowa i zapis zgodny z wymową
samogłoski po innej samogłosce: a) w wyrazach obcych z członami geò-, neò-, oò-,
reò-, teò-, hipò-, kò-/kòn-/kòm-, òpto-, òro-, òrto-, zoòlogiô, np. kòòperant, neòlogizm, neùtralny, neùtron (tak dwa ostatnie nawet w KSN). Wyjątkami są wyrazy,
w których wymawia się [ó]: bómba, bómk, kómbinowac, kómpaniô, kómpel, kómplet, ping-póng, Hóng-Kóng, czasem obocznie: kómpaniô/ kòmpaniô, kómpromis/
kòmpromis, kòmpùter/ kómpùter, kòncert/ kóncert, kòntrola/ kóntrola. Uwaga: Wymowę typu kómpaniô, kómpel – w dawnych materiałach potwierdzają zapisy z „ą”/
„Q” [wym.: Q,, óm]: kąnc ‘koniec’ (Ceynowa), kQdektera ‘geometra’, kQdel, kQdukt,
kQpanijô, kQpas, kQtor, kQtrakt (Ramułt); kłómpas, kómpanijô, kóntrol/ kontrol
(Lorentz); b) w innych wyrazach, np. aòrta, aùdicjô, òaza, òazowi, Paòla, Paùlina.
teòlogiô, teòlogiczny, zoòlogiô, zoòlogiczny; c) w rodzimych wyrazach po przedrostkach: do-, na-, nô-, pò-, prze-, przë-, ù-, wë-, z-, za-, zô-, np. doòpòwiedzec,
doùdżąc, naòkòło, naòżeni, naùmëslny, nieùdżãti, nôòdwôżniészi, nôùka, pòòbdac
sã, pòòmijac, pòòrac, pòòstałi, pòówsny, pòùfałi, pòùkładac, przeòbrazëc, przeòczëc,
przeògromny, przëòchlëc, przëòdzéwk, przëòzdobic, przëówsny, przëùczëc, ùòrac,
ùòsobienié, wëòbrazëc, wëòchlëc, wëòzglëc, zòrac, zòrientowac sã, zaòdzôc, zaògnic,
zaòpatrzëc, zaòstałi, zaùfac, zaùroczëc, zaùważëc, zôùsznik…
E. Gołąbek pisał do mnie niedawno: „Zôs co do słów zapòżëczonëch z kom-,
bom-, kon-, bon- itp. to mëszlã, że tu jô jem blëższi prôwdë. Jidze mie ò to, że
w przëpôdkù, czej pò -m- wëstãpùje spółzwãk, tej dochòdzy do pòchileniô na -ó, np.
bómba, kómpel, kómpaniô. Rzadzy pò -n-, np. kóntrakt/ kùń-, kóntra6. Ten wzór jô
chcã rozcygnąc na jinszé, mni przëswòjoné słowa, np. kómpresjô, kómpùter, kóndensatór, kóncert, kónto. Taczé fòrmë, z kón- jô mògã zlëdac…”
6
Łatwo się przekonać, przeglądając w słowniku określone przykłady, że wymowa ó jest raczej sporadyczna nawet w obrębie sylaby zamkniętej spółgłoskami m n (które podwyższają wymowę też w rodzimych typu gón, kóń, nawet: kùńc i tuńc), ale na pewno taki zapis nie eliminuje samej labializacji;
przed owym ó po k pojawia się element ł.
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Uwagi historyczne. Labializacja (od łac. labia ‘wargi’, labialis ‘wargowy’) to
proces większego zaokrąglenia warg przy artykulacji samogłosek tylnych (i zaokrąglonych) o, ó, u, zwłaszcza w sąsiedztwie spółgłosek wargowych, tylnojęzykowych
i w nagłosie (początku) wyrazu; niektóre języki słowiańskie z prajęzyka kontynuują
proces poprzedzania nagłosowych samogłosek o, u spółgłoską protetyczną, szczególnie u (ł), tj. niezgloskotwórczym u, w pisowni często literą w (daw. spółgłoską dwuwargową), np. ps. *ognь, kasz. òdżin (daw. wogjen), głuż woheń, pol. ogień itp. Labializacji towarzyszy (ł) proces dyftongizacji, czyli przekształcania samogłosek
w dwugłoski (dyftongi), z ewentualną dalszą zmianą pierwotnej samogłoski, np. pol.
bok, buk, ogon, ucho, kasz. bòk, bùk, ògón, ùchò (wym.: błok/ błek; błuk/ błik, łegłón,
łuchłe). Dyftongizacja może różnicować wyrazy, np. pòla ‘pola’: pôla ‘palę’; płot:
puot ‘pot’.
Najsilniej labializacji podlega o, w mniejszym stopniu ó, u. W najstarszych tekstach, powstałych pod wpływem grafii polskiej, rzadko była zapisywana: u Krofeja
(1586): nieliczne o-, np. zwoicem, wWogrodze, zwostanie, tylko raz u-: wukazniamy;
u Pontanusa (1643) tylko raz: od wochwiania; Perykopy (rkps): tylko hiperyzmy odowe kruze ‘wodne stągwie’; naozenia ‘nowożeniec’. Kiedyś dochodziło do niej (np.
u Słowińców i Kabatków) nie tylko po wargowych, tylnojęzykowych i w nagłosie,
ale również po innych spółgloskach, co potwierdzają materiały zapisane w 1828 r.
przez Mrongowiusza (i przejęte przez Prejsa w 1840 r.), np. kruowa25, kruopla, nuoc, nuort ‘węgieł’, pruosto, ruok, ruosa, ruosum; nadto: muorze, muorszczyna, muost, skuora, wuoda, won, woyc, wuobłok, wowov, wuoczy, wucho, też wewca, wet
‘od’ i wetpost ‘odpuść’ (ostatni z „Ojcze nasz” ze Szczenurza). Dowodzą one też
przemiany labializowanego o w e; por. zapisy np. ôesoblewie, skoero, sw’oew’oelnech, złoenią, ale złónk (1843).
Współcześnie mniej trudności w pisowni z tego powodu sprawia u, której labializowanie Ceynowa, a za nim Ramułt, zapisywał tylko w nagłosie przez û- (potem
wu-), np. ûjdze, ûproséc, a do innych por. gbura, kuchnie, muzékę, poetszurku (1843).
F. Ceynowa zapisywał zrazu labializację w rękopisach tzw. haczykiem czy przecinkiem (po literze), np. po’le, wo’ct, wo’kno, w drukach jako ó, potem jako oe, np. skoero, wreszcie ò („Skôrb”), a w nagłosie przez ô-, np. ôet ‘od’, niekiedy też niejako
podwójnie, np. wM’tczem ‘ojczym’ (1851). O labializacji u poza nagłosem nigdzie
nie pisał, podobnie jak później Hilferding i Ramułt. Wynika to z artykulacyjno-fizjologicznej natury wymowy połączeń spółgłoska wargowa i tylnojęzykowa i mocno zaokrąglonej tylnej samogłoski u.
W tekstach Ceynowy występuje labializacja nawet w rzadko zapisywanych wyrazach obcych, np. kòmża, kònsistôrz, kòntrast, jak też zapis kónevka, kóntrakt, ale
inaczej konjugacijô, konsekventni. W „Skarbie” czytamy: „ò: pò krótkjm o czéje sę
jesz krocéchné e”; por. do tego literę œ u Ramułta, który tak pisał o symbolizowanej
7

Nad uo zwykle łączący je tzw. łuczek, a wiec: uȏ .
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nią głosce: „dwugłoska, w której słyszy się zarówno o, jak e, więcej jednak e niż o”,
w szybkim mówieniu jak we = ǔe. Natomiast labializację u zdradzają u niego tylko
zapisy typu wu ‘u’, wuja ‘wuj’.
W pismach Ceynowy wyrazów obcych występuje jeszcze niewiele; przykłady wyżej. Ramułt ma te same i nieco innych, np. kœmąda, kœmąderovac, kœmądąt,
kœmedéjô, kœmeta, kœméséjô, kœmunijô, kœmunikąt, kœmunikoevac, kœnev, kœnvjô,
a por. kQpanijô, kQpas, kQtor, kQtrakt. Oczywiście, w Lorentza Pomoranisches
Wörterbuch, który szeroko uwzględnia materiały z literatury kaszubskiej po A. Labudę, pojawia się ich jeszcze więcej, np.: kòmãdér, kòmedëjańt, kòmłónijô/ kòmłunijô/ kòmąnijô, kompanijô/ kómpanijô, kontrakt, kontrol/ kóntrol, kornus, kłómpas,
kłompletowac, kłomplement, kłomża, kłonfederacjô, kłonstitucjô, kłontrakt, kłontrola/
kóntrola, kòrnus.
Słownik Sychty nie zaznacza labializacji w hasłach (nierzadko tak w tekstach),
zapisując np. komédjô, komeżka, komësnica, komij, komóda, kończëc, kómka, kónc,
a por. także kQfôt ‘duży kawał chleba’, kQkol, kQpiel, kQtór. Nowszych wyrazów
obcych poza tym nie ma.
Z oczywistych względów KSN Gołąbka rejestruje moc nowych zapożyczeń,
z których tutaj wybrano tylko wyrazy zawierające cząstkę nagłosową kom- i kon-,
których zapis i wymowa budziły jego wątpliwości i dlatego obserwować można liczne niekonsekwencje, wręcz dowolności, dlatego „zawiesił” nawet układ wyrazów ściśle według alfabetu kaszubskiego, tj. przytacza wyrazy bez uwzględniania diakrytyków: kombajn, kombinat, kombinézón, kòmenda, kòmentôrz, kòmeżka, kómédiant,
kòmédiô, kòmësnik, kòmiczny, komis, komisjô, kómisz, komitet, komnata, kòmóda,
kòmóniô, kompas, kompatibilny, kómpel, kompetencjô, kompleks, komplet, komplikacjô, kompost, kompot, kompres, kompromis, kompromitacjô, kompùter, koncentracjô,
koncepcjô, koncern, koncert, koncesjô, kondensacjô, kondicjô, kondignacjô, kondolencje, konduktor, konfekcjô, konflikt, konkretny, konkùrencjô, konkùrs, konsekwencjô,
konserwa, konserwacjô, konserwatista, konsorcjum, konspekt, konstrukcjô, konstitucjô,
kontakt, kontekst, kontinent, kontigent, kontinuator, konto, kontra, kontrakt, kontrola,
konwaliô, kònwùlsje, kómka, kómpaniô, kómpel, kómplowac, kóntent…
Ponadto przytaczam tu z tego słownika jeszcze np.: hobbi, Holandiô/ Hòlandiô,
holowac/ hòlowac, hòlownik/ holownik, hòłd, hònorowi, hostiô, hotel, moment, monitor, monopol, monter/ mónktéra, monstrancjô, Mopi, morfologiô, mozdrëch/
mòzdôk, neologizm, neùtralny, neùtron…
Większość trudności związanych z labializacją w ogóle, a następnie z jednoznacznym sformułowaniem reguł ich zapisywania jest konsekwencją ciągle niewielkiego i jednocześnie późnego normalizowania kaszubszczyzny, a jeszcze bardziej niewielkiego upowszechniania normy. Jednak trudności te dotyczą wyrazów zapożyczanych. Gdyby nie ich oczywista i niezbędna „inwazja” do kaszubszczyzny (litrackiej), nie byłoby z tym tylu trudności faktycznych, dodatkowo też stwarzanych przez
normatywistów.
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