
SŁOW NIC TWO RE LI GIJ NE W CZA SO PI ŚMIE
„ZWÓNK KASZËBSCZI”

Da riusz Maj kow ski

KRÓT KA HI STO RIA

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

chow nym w Pel pli nie 1908–2008” (Pel plin 2008), „naj więk szym edy tor skim i pro -
pa gan do wym przed się wzię ciem w hi sto rii klu bu by ło wy da nie swo je go cza so pi sma
„Zwónk Kaszëbsczi”.

Pierw szy je go nu mer wy szedł w 1986 ro ku, a po my sło daw cą i na czel nym re -
dak to rem był Ze non Pip ka. Czę ścio wo kosz ty wy da nia wziął na sie bie ów cze sny
rek tor ks. Je rzy Bu xa kow ski. Na po cząt ku pi smo, w ca ło ści czar no -bia łe, mia ło 8
stron, w więk szo ści po pol sku, a po ka szub sku uka zy wa ły się tyl ko prze pi sa ne wier -
sze, ko lę dy i krót kie zda nia. Ga ze ta na po cząt ku by ła do stęp na tak na praw dę tyl ko
dla kle ry ków i ich ko le gów (w 1988 ro ku na kład zwięk szył się do 120 eg zem pla -
rzy). W la tach 90-tych ten pierw szy „Zwónk” już nie wy cho dził1.

W swo im ar ty ku le chcę za jąć się dru gim eta pem ist nie nia „Zwón ka Kaszëb -
sczégò”, czy li cza sem od 30 stycz nia 2004 ro ku. Od no wio ne wów czas cza so pi smo
mia ło już 40 stron i co waż ne w ca ło ści – z jed nym wy jąt kiem (wy wiad z ks. Bi sku -
pem Ja nem Ber nar dem Szla gą w dru gim nu me rze) – wy da wa ne by ło po ka szub sku.
Dla je go twór ców by ło to pod sta wo wym za ło że niem i trzy ma li się go wier nie tak
oni, jak i póź niej si ich na stęp cy. Do wo dem jest choć by to, że po wy dru ko wa niu wy -
wia du z Bi sku pem Szla gą w ję zy ku pol skim czu li się zo bo wią za ni do uspra wie dli -
wie nia te go wo bec Czy tel ni ków2.

„Zwónk” był wy da wa ny w pel pliń skim Ber nar di num, a po ja wia ły się w nim ar ty -
ku ły zwią za ne przede wszyst kim z ży ciem re li gij nym, choć m.in. wów czas, gdy by -
łem re dak to rem na czel nym (2004–2006), du żo pi sa no o ka szub skiej hi sto rii, tra dy cji

1 Më trzi mómë z Bògã… s. 40.
2 W Sło wie wstęp nym do nr 2/2004 „Zwón ka kaszëbsczégò” Da riusz Maj kow ski tłu ma czy to tak:

„Je to je dur ny w naj im pi smio nie tekst w jãzëkù pòlsczim, ale chcelë jesmë ba ro, żebë mòglë sã z nim
òbez nac téż wszëtczé ksãża, ja czi ro bią na Kaszëbach, a nie roz mie ją ga dac i czëtac w rod ny mòwie”.
Zwónk… 2/2004 s. 1.
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i ak tu al nych pro ble mach ka szubsz czy zny. Jak moż na prze czy tać we wstę pie do pierw -
sze go nu me ru: „chce my stwo rzyć przede wszyst kim pi smo ka to lic kie, ja kie ma po ka -
zy wać pięk no i głę bię na szej wia ry”3. Nie dzi wi też, że w „Zwónkù” znaj dzie my szcze -
gól ne bo gac two słów zwią za nych z re li gią, teo lo gią, ży ciem Ko ścio ła i mo dli twą. 

O KA SZUBSZ CZYŹ NIE „ZWÓN KA” OGÓL NIE

Pa trząc na pierw sze nu me ry pi sma Klu bu Stu den tów Ka szu bów, do strze że my wie le błę -
dów w pi sow ni ka szub skiej. Naj słab szą stro ną te go pi sma by ło to, że na po cząt ku
wszyst kie tek sty by ły tłu ma czo ne na ję zyk ka szub ski prze ze mnie. W pierw szym nu -
me rze wy jąt kiem był tyl ko tekst To ma sza Syl dat ka „Jakô kaszëbi zna”, któ ry do re dak -
cji do tarł już po ka szub sku, a pi sow nia zo sta ła spraw dzo na przez Bo że nę Ugow ską.
W tym miej scu mu szę do dać, że tak na praw dę pra wie wszyst kie tek sty, któ re uka zy -
wa ły się w pierw szych „Zwón kach”, prze szły jej ko rek tę, ale po pra wia nie ar ty ku łów
mia ło miej sce w po ko jach kle ry ków, w prze rwach mię dzy wy kła da mi z ję zy ka ka szub -
skie go, któ re wów czas w Wyż szym Se mi na rium Du chow nym w Pel pli nie pro wa dzi ła
wła śnie Bo że na Ugow ska. Nie by ło więc cza su na do kład ne spraw dza nie tek stów. 

Ja w tym cza sie do pie ro uczy łem się pi sać w ję zy ku ka szub skim i wi dać to na każ -
dej stro nie „Zwón ka”. Dzi siaj pod czas lek tu ry pi sma ra zi wie le błę dów w mia now ni ku
licz by po je dyn czej ro dza ju mę skie go i ni ja kie go przy miot ni ków. Moż na od nieść wra -
że nie, że przed każ dym wsta wie niem koń ców ki „i” lub „é” lo so wa łem, co wsta wić.

Naj więk szym au to ry te tem, je śli cho dzi o ka szubsz czy znę w „Zwónkù”, by ła
książ ka: „Hi sto ria, geo gra fia, ję zyk i pi śmien nic two Ka szu bów” na pi sa na przez Jó -
ze fa Bo rzysz kow skie go, Ja na Mor daw ski go i Je rze go Tre de ra4. Oczy wi ście, więk -
szo ści po trzeb nych słów nie uda ło się w niej zna leźć. Za sad pi sow ni uczy łem się
z „Wskôzów kaszëbsczégò pisënkù” Eu ge niu sza Go łąb ka5 (pew nie, czy ta jąc „Zwón -
ka” i wi dząc róż ne błę dy pan Go łą bek nie jest dzi siaj z te go dum ny). 

Póź niej sy tu acja się tro chę zmie ni ła, bo część tek stów tłu ma czy li: Bo ze na Ugow -
ska i Sła wo mir For mel la. Wię cej ar ty ku łów przy cho dzi ło do re dak cji na pi sa nych od
ra zu po ka szub sku – po ja wi li się ta cy au to rzy jak Eu ge niusz Prycz kow ski, Grze gorz
Schram ke, Han na Ma ku rat czy Sta ni sław Gep pert. Mia ło to wpływ na po pra wę ka -
szubsz czy zny w cza so pi śmie. 

SŁOW NIC TWO RE LI GIJ NE 

W żad nym do tych cza so wym ka szub skim cza so pi śmie nie po ja wia ło się tak wie le słów
zwią za nych z re li gią, jak w „Zwónkù kaszëbsczim”. Ni gdzie też nie by ło słowni ka ani
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3 Zwónk… 1/2004 s. 1.
4 Gdańsk 1999.
5 Gdańsk 1997.
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in ne go źró dła, gdzie da ło by sie zna leźć wszyst kie po trzeb ne sło wa. Dla te go „two -
rząc” ka szub skie sło wa, trze ba by ło szu kać w róż nych książ kach. 

1. Cy ta ty z No we go Te sta men tu po cho dzą z tłu ma cze nia Pi sma Świę te go Eu ge niu -
sza Go łąb ka6. Z wy ka zu skró tów za miesz czo ne go na po cząt ku te go wy da nia po -
cho dzą też na zwy i skró ty bi blij nych ksiąg tak Sta re go, jak i No we go Te sta men -
tu (np. Knéga Pòcząt ków – Pò). Oczy wi ście, zgod nie z re for mą pi sow ni z 1996
ro ku, zo sta ły wsta wio ne w od po wied nich miej scach: „ò”, „ù”, „ã” i zmie nio no
pi sow nię ta kich słów: jak „czej” (E. G. „cziej”) czy „czedë” (E. G. „cziedë”).

2. Wszyst kie cy ta ty z Księ gi Psal mów po cho dzą z książ ki – Knéga Psal mów. Na
pod sta wie Bi blii Ty iąc le cia prze tłu ma czył na ka szub ski Eu ge niusz Go łą bek.
Gdańsk 1999. 

3. Bar dzo waż nym źró dłem re li gij ne go słow nic twa był mo dli tew nik „Më trzi mómë
z Bògã. Kòscelné mòdlëtwë i spiéwë”7. Ta książ ka mia ła w pierw szym 10-le -
ciu XXI wie ku ogrom ne zna cze nie w ży ciu Klu bu Stu den tów Ka szu bów „Jutrz -
niô”, bo z niej mło dzi kle ry cy uczy li się tak na praw dę wszyst kich mo dlitw i pie -
śni re li gij nych po trzeb nych do róż nych na bo żeństw, któ re mia ły miej sce w se -
mi na ryj nych ka pli cach, al bo pod czas spo tkań. Przy two rze niu „Zwón ka” waż ne
by ło też słow nic two z li ta nii, przy ka zań, ośmiu bło go sła wieństw, naj waż niej -
szych prawd wia ry itd. Na wet sło wo wstęp ne ks. Ab pa Ta de usza Go cłow skie go
(dwu ję zycz ne ka szub sko -pol skie) i „przede słów” ks. Ja na Wal ku sza by ły bo ga -
tym źró dłem słów po trzeb nych przy tłu ma cze niu. W nie któ rych miej scach ca łe
frag men ty tek stu zo sta ły wprost prze pi sa ne z mo dli tew ni ka, np. wstęp do sta cji
dro gi krzy żo wej: „To bie kłó niómë sã Chri ste i błogòsła wimë Ce bie, bò przez
swiãti krziż Twój môsz swiat òdkùpio ny” al bo na zwy sta cji8. 

4. Więk szość po zo sta łych słów zwią za nych z re li gią po cho dzi ło ze Słow ni ka pol -
sko -ka szub skie go Ja na Trep czy ka (Gdańsk 1994). Tu taj, tak sa mo jak w przy -
pad ku tłu ma cze nia Pi sma Swię te go Eu ge niu sza Go łąb ka, pi sow nia zo sta ła do -
pa so wa na do za sad zre for mo wa nych w 1996 r.

SZCZE GÓL NE CE CHY PI SOW NI

Pa trząc na re li gij ne słow nic two w „Zwónkù”, ła two do strze że my przy naj mniej 3 ce -
chy. Po pierw sze, bar dzo czę ste dłu gie koń ców ki ty pu: „ijô”, „ëjô”. Ma my więc:
Biblëjô, se mi narëjô, misëje, rekòlekcëje itd. Po dru gie, dosc kon se kwent na la bia li za -
cja, jak w ostat niej uchwa le Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go na ten te mat9. Wresz cie, po
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6 Swiãté Pi smio na Nowégò Te sta meń tu, Gdańsk –Pel plin 1993.
7 Prze ło ży li i przy go to wa li: E. Go łą bek, E. Prycz kow ski, Gdańsk 1998.
8 Zwónk… 1/2004 s. 16–17.
9 Uchwa ła nr 2/RKJ/12 z dnia 20.04.2012 r. w spra wie za zna cza nia la bia li za cji w ka szub sko ję zycz -

nych tek stach pi sa nych.
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trze cie, czę ste wsta wia nie rze czow ni ka przed przy miot ni kiem, np. So bór Wa ti kań -
sczi, Mszô Swiãtô, Dro ga Krzi żewô, co jak wie my, nie jest zgod ne z dzi siej szy mi
pro po zy cja mi RJK.

Na za koń cze nie kil ka przy kła dów re li gij ne go słow nic twa w „Zwónkù kaszëb -
sczim” i frag men ty z nu me ru 2/2004, któ re pre zen tu ją ka szubsz czy znę re li gij ną w tym
cza so pi śmie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

n Chcôł przez to pòdsz trich nąc ta ką sa mą pòczest notã pierszëch lëdzy. Bò czë biał -
ka nie je brzadã dokôzu stwòrze niégò, jist no jak chłop?
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n Stwòrze nié niastë to stwòrze nié téż pëłcowòscë (sek su al notë). Je òna pòkôzónô
jak no Bòżi dar, je czims, czegò chce Bóg.

n Ù spòdlégò òdnie se niów midzë chłopã a biał ką je Bóg, przez co òdnie se nié to je
ùswiãconé – stôwô sã sa kra meńtã.

MA RIUSZ WER NER, RE IN KAR NACËJÔ

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

RA FAŁ GROT, CHRI STUS FUŃ DA MENTÃ KÒSCO ŁA

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