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.
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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
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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.

