
KA SZUBSZ CZY ZNA W KO ŚCIE LE

Eu ge niusz Prycz kow ski

W e dług In for ma to ra Re gio nal ne go, któ ry do po ło wy 2009 ro ku co mie siąc przy -
go to wy wał Ja nusz Ko wal ski i pu bli ko wał w „Po me ra nii, za le d wie w dwu dzie -

stu dwóch pa ra fiach na Ka szu bach1 co mie siąc od pra wia na jest msza świę ta z li tur -
gią w ję zy ku ka szub skim. We Wła dy sła wo wie ta ka msza by ła co ty dzień, zaś w kil -
ku na stu in nych pa ra fiach kil ka ra zy w ro ku. Do pó ki in for ma cje te by ły ogła sza ne,
do pó ty zna li śmy w mia rę rze czy wi sty stan obec no ści ka szubsz czy zny w Ko ście le na
Ka szu bach. Zda wa ło by się, że ta obec ność po win na ro snąć. Prze cież ist nie ją księ gi
li tur gicz ne, od cza su do cza su sły chać o spek ta ku lar nych wy da rze niach ka szub skich
zwią za nych z Ko ścio łem, na przy kład hi sto rycz ne piel grzym ki do Zie mi Świę tej czy
Rzy mu lub choć by od pu sty w zna nych sank tu ariach w Sia no wie i Swa rze wie. Nie -
ste ty, jest ina czej. Z chwi lą prze nie sie nia sie dzi by Ra dia Kaszëbë do Ru mi za nie -
cha no ce le bra cji mszy ka szub skich2 we Wła dy sła wo wie, po ka szub sku nie od pra -
wia się już w Wy go dzie3, Ba bich Do łach, Gnie wi nie, Kost ko wie i Ko ście rzy nie. Po
prze nie sie niu ks. Wal de ma ra Na czka i śmier ci ks. Sta ni sła wa Du ła ka jest spo ro pro -
ble mów z za cho wa niem do tych cza so we go sta nu w Gdań sku i So po cie. Dzię ki po -
mo cy ks. dra Lesz ka Jaż dżew skie go z Gdań ska Za spy uda je się kon ty nu ować dzia -
łal ność ka szub skich wspól not na Przy mo rzu, Mo re nie i przy ko ście le św. Ja na w cen -
trum mia sta. Po ka szub sku od pra wia się tak że w Ma tar ni, gdzie jesz cze spo ro miesz -
kań ców w spo sób na tu ral ny po słu gu je się ka szubsz czy zną. 

1 Są to: Gdańsk (Głów ne Mia sto, Ma tar nia, Mo re na, Oso wa, Przy mo rze), Gdy nia (Ba bie Do ły, Ci -
so wa, Oksy wie, Po gó rze Gór ne, Śród mie ście, Wiel ki Kack), Ba ni no, Go ści ci no, Kar tu zy (na prze mian
w dwóch z trzech pa ra fii), Ko lecz ko wo, Ko ście rzy na (na prze mian w dwóch pa ra fiach), Prę go wo, Przod -
ko wo, Przy widz, So pot, Wej he ro wo i Żu ko wo.

2 Ter min „msza ka szub ska” jest tyl ko Ma tar nia, Mo re na, Oso wa, Przy mo rze), Gdy nia (Ba bie Do -
ły, Ci so wa, Oksy wie, Po gó rze Gór ne, Śród mie ście, Wiel ki Kack), Ba ni no, Go ści ci no, Kar tu zy (na prze -
mian w dwóch z trzech pa ra fii), Ko lecz ko wo, Ko ście rzy na (na prze mian w dwóch pa ra fiach), Prę go wo,
Przod ko wo, Przy widz, So pot, Wej he ro wo i Żu ko wo. skró tem my ślo wym. W isto cie pod tym ter mi nem
ro zu mie my mszę w ję zy ku pol skim z ele men ta mi li tur gii w ję zy ku ka szub skim. Są to naj czę ściej: czy -
ta nia mszal ne, ho mi lia i mo dli twy wier nych, rza dziej ewan ge lia, a spo ra dycz nie psalm i Mo dli twa Pań -
ska. W rzad kich wy pad kach, np. w Ba ni nie po ka szub sku czy ta ne są też: Akt po ku ty, Chwa ła na wy so -
ko ści Bo gu, Wy zna nie wia ry i Świę ty, świę ty.

3 W lip cu 2012 ro ku do Wy go dy ze Sta ro gar du przy był w cha rak te rze wi ka riu sza ks. Mi ro sław Wę -
sier ski zna ny wcze śniej z ce le bra cji ka szub skich mszy w Kost ko wie. Da je to pew ną na dzie ję na po zy -
tyw ne zmia ny w tej kwe stii.
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Ana li zu jąc geo gra fię ce le bra cji co mie sięcz nych mszy ka szub skich za uwa ża my
pew ną za ska ku ją cą pra wi dło wość. Aż w dwu na stu (na dwa dzie ścia dwa) przy pad -
kach msze te or ga ni zo wa ne są w Trój mie ście, naj czę ściej przez wspól no ty gro ma -
dzą ce się wo kół nich, dla któ rych są one pod sta wo wych łącz ni kiem. Rów nież do -
ty czy to Od dzia łu ZKP w So po cie, któ ry po wstał z ini cja ty wy dzia ła czy Od dzia -
łu ZKP w Gdań sku w opar ciu o człon ków z So po tu za an ga żo wa nych w or ga ni zo -
wa nie mszy na Przy mo rzu, Gdań sku i Mo re nie, a póź niej w So po cie. Ko lej ne czte ry
cy klicz ne msze od pra wia ne są w bez po śred nim są siedz twie Trój mia sta, czy li w pa -
ra fiach: Chwasz czy no, Ba ni no, Żu ko wo i Prę go wo. We wszyst kich przy pad kach or -
ga ni za to ra mi są współ pra cu ją ce z so bą lo kal ne od dzia ły ZKP. W nie wie lu po zo sta -
łych miej sco wo ściach or ga ni za to ra mi by li lub są mi ło śni cy ka szubsz czy zny (Wy -
go da, Strze bie li no) lub księ ża pra cu ją cy w tych że pa ra fiach (Go ści ci no, Wej he ro -
wo, Ko ście rzy na, Przod ko wo) oraz od dzia ły ZKP (Kar tu zy, Przy widz). Po nad to
w róż nych pa ra fiach od by wa ją się msze z ka szub ską li tur gią przy oka zji lo kal nych
uro czy sto ści. 

Z tej po bież nej ana li zy wy ni ka, że bra ku je ca ło ścio wej stra te gii roz wo ju obec no -
ści ka szubsz czy zny w Ko ście le. Daw niej cię żar dzia ła nia w tym za kre sie po dej mo -
wa ło Zrze sze nie Ka szub sko-Po mor skie na cze le z Za rzą dem Głów nym. Obec nie spo -
czy wa to w głów nej mie rze na lo kal nych wspól no tach ka szub skich, któ rych funk cjo -
no wa nie roz po czę ło się w la tach 90-tych ubie głe go wie ku (np. Przy mo rze, Gdańsk
cen trum, Mo re na, Wiel ki Kack) czy w pierw szej de ka dzie XXI wie ku (Oso wa, Ma -
tar nia, Ci so wa). W dzie ło za an ga żo wa ne są od lat te sa me oso by, któ re zna ją ka szub -
skie księ gi li tur gicz ne i umie ją tak że przy go to wać mo dli twy wier nych. Daw niej or -
ga ni zo wa nie ka szub skich mszy by ło utrud nio ne za wzglę du na brak od po wied nich
ksiąg. Obec nie, pro blem ten prak tycz nie nie ist nie je. Ruch ka szub ski, przez z gó rą
pół to ra wie ku, wy kre ował w tej ar cy waż nej prze strze ni ży cia Ka szu bów, dzie ła wiel -
kie. Naj więk sze z nich uka za ły się w ostat niej de ka dzie XX i w pierw szej XXI wie -
ku, choć po cząt ków tłu ma czeń ksiąg na tchnio nych na ka szub ski na le ży upa try wać
już w XVI i XVII wie ku.

By ły to „Du chow ne pie snie” z 1586 ro ku prze tłu ma czo ne przez Szy mo na Kro -
fe ja4. Dzie ło to (a tak że ko lej ne te go ty pu wy daw nic twa, m.in. Mi cha ła Pon ta nu sa)
do wo dzą, iż dzia ła ją cy na Ka szu bach du chow ni pro te stanc cy spra wo wa li Służ bę Bo -
żą w ję zy ku swo ich wier nych, rów no cze śnie two rząc zrę by ka szub skie go ję zy ka li -
te rac kie go. Nie by ło wów czas or to gra fii ka szub skiej, więc po sił ko wa no się za pi sem
i ter mi no lo gią pol ską, stąd moż na od nieść wra że nie, że by ły one tłu ma czo ne na ję -
zyk pol ski. Za wie ra ją jed nak spo ro słów ka szub skich. Ich brzmie nie mie li śmy oka -
zję usły szeć w prze pięk nej, ak tor skiej in ter pre ta cji Da nu ty Sten ki pod czas II czy ta -
nia naj star szych ka szub skich tek stów ko ściel nych w Wej he ro wie, w ra mach cy klu
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4 Du chow ne Pie snie D. Mar ci na Lu the ra y yn szich na boż nich mę żów z nie miec kie go w sla wię sky
ję zyk wi ło żo ne przez Szy mo na Kro fea, słu gę sło wa Bo że go w By to wie, Gdańsk 1586.
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„Ver ba sa cra” w ro ku 20055. Sten ka czy ta ła tak że frag men ty tak zwa nych „Pe ry kop
Smoł dziń skich” z I po ło wy XVIII wie ku, o któ rych prof. Ja dwi ga Zie niu ko wa na -
pi sa ła: Ma my tu do czy nie nia z po cząt ka mi pro ce su, któ ry mógł by do pro wa dzić do
po wsta nia ka szub sko – sło wiń skie go ję zy ka li te rac kie go. Wzię cie za pod sta wę pod -
le ga ją ce go już pew nym nor mom (tak że pi sa nym) i ma ją ce go tra dy cję pi śmien ni czą
pol skie go ję zy ka li te rac kie go i na sy ce nie go ele men ta mi po tocz ne go ję zy ka Ka szu -
bów i Sło wiń ców da ło by z cza sem no wy li te rac ki ję zyk sło wiań ski, gdy by pro ces ten
nie zo stał w za rod ku za ha mo wa ny przez po stę pu ją cą na Po mo rzu ak cję ger ma ni za -
cyj ną6.

Na to miast pierw sze tłu ma cze nia na grun cie ka to lic kim wią żą się bez po śred nio
ze wzro stem świa do mo ści et nicz nej i na ro do wej w Eu ro pie. W tym cza sie, zwa nym
„Wio sną lu dów”, tkwią ko rze nie re gio na li zmu ka szub skie go, któ re go oj cem jest Flo -
rian Cey no wa. Już wów czas stwier dził on, że rdze niem toż sa mo ści i kul tu ry Ka szu -
bów jest ję zyk7, któ ry kształ tu je wy obraź nię zbio ro wą i oso bi stą, okre śla spe cy fi kę
per cep cji rze czy wi sto ści, de fi niu je świat war to ści oraz ży cie du cho we8. 

Cey no wa jest au to rem wie lu tek stów ka szub sko ję zycz nych, w tym tłu ma cze nia
Mo dli twy Pań skiej, opu bli ko wa ne go w je go „Xą żecz ce dlo Ka sze bov” z 1850 ro ku.
Prze ło żył tak że „Dzie sięć przy ka zań Bo żych”. Dzię ki ba da niom prof. Zyg mun ta
Szult ki do wia du je my się rów nież o prze kła dach in nych mo dlitw. Przy nio sły je nam
wy da ne w 2004 ro ku „Tek sty wię zien ne” Flo ria na Cey no wy. Wśród nich są mo dli -
twy: przed i po je dze niu, po ran na i wie czor na. Wszyst kie one są bar dzo zbli żo ne do
tek stów uję tych w zna nym nam mo dli tew ni ku „Më trzi mómë z Bògã”, mi mo że au -
to rzy te go dzie ła nie zna li przy wo ła nych tek stów Cey no wy sprzed pół to ra wie ku. War -
to za cy to wać treść jed nej z nich. Jest to mo dli twa wie czor na: Dzëkùjã To bie, mój Òjcze
nie bie sczi, przez Jezësa Chri stu sa, twòjéhò ùkòchónéhò Sëna, że të jes mie tehò dnia
ła ska wie òbro nił; ë proszã ce abë jes mie òdpùscył mòje wszëtczé grzéchë, dze jô jem
co nie spra wiedlëwie zro bił, ë miã ti nocë ła ska wie òchro nic ra cził. Bò jô se bie saméhò,
mòje ca ło ë dëszã ë wszëtczé rzeczë w twòje rãce pòlécajã. Twój swiãti aniół stróż
niech je ze mną, abë czart przeklãti ni miôł żódnéhò przëstãpù do mie. Amen. 

Pierw sza po ło wa XX-wie ku nie przy nio sła zna czą cych do ko nań na tej ni wie.
Jed nak że trze ba za uwa żyć po wsta nie kil ku pięk nych pie śni o te ma ty ce re li gij nej,
zwłasz cza Ja na Trep czy ka. Naj pięk niej sza – śpie wa na czę sto dziś w ko ścio łach – to
pieśń tak że o zna mien nym ty tu le „Òjcze nasz” stwo rzo na wspól nie z Alek san drem
La bu dą. Pieśń opu bli ko wa no po raz pierw szy w śpiew ni ku „Kaszëbsczi pie sniôk”
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5 Ver ba sa cra Mo dli twy ka tedr pol skich. Bi blia Ka szub ska, Naj star sze ka szub skie tek sty bi blij -
ne 1586–1850, Wej he ro wo 2005.

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

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

niu sza Go łąb ka, gru dzień 2007.
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w ro ku 1935. Obaj na le że li do po ko le nia dzia ła czy ka szub skich zwa nych Zrze sziń -
ca mi, po dob nie jak ks. Fran ci szek Gru cza, któ ry tuż po za koń cze niu dzia łań wo jen -
nych, na od pu ście Mat ki Bo skiej Siew nej 8 wrze śnia 1945 ro ku w Sia no wie wy gła -
szał po ka szub sku ho mi lię. Dzię ko wał on Ma teń ce za cud wol no ści, mó wiąc:
Błogòsła wië mi lecz no Tatczëznie naji kaszëbsczi lubòtny, błogòsła wië naj im pòlóm
a wòdóm, bë nóm dałë dosc żëwnotë. Bło go sła wië wsóm a mia stóm, bë w nich do -
brze sa dze ja ło, bło go sła wië naj im chëczóm, bë szczeslëwòsc, spòkój w nich ja sniałë.
Bło go sła wië na ma, najô Pa nien ko, wiérnym swim dze cóm9. Ks. Gru cza już wów czas
wie lo krot nie uży wał ro dzi me go ję zy ka w cza sie mszy, za wsze jed nak, gdy zwra cał
się w ho mi lii bez po śred nio do Ka szu bów. Ję zy kiem tek stów bi blij nych po zo sta wa -
ła pol sz czy zna. 

W okre sie po wo jen nym Zrze sziń cy by li pod da wa ni szcze gól nym re pre sjom ze
stro ny władz ko mu ni stycz nych. W miesz ka niu La bu dy do ko na no re wi zji 2 grud -
nia 1960 ro ku. Trep czy ka zaś prze słu chi wa no UB z re wol we rem na sto le10. Wśród
za re kwi ro wa nych ma te ria łów był „Me mo riał gru py in te li gen cji i pi sa rzy ka szub skich
o po ło że niu kul tu ral nym Ka szub”, a w nim je den z po stu la tów, w któ rym Zrze sziń -
cy upo mi na ją się o, cy tu ję: „Do pusz cze nie ję zy ka ka szub skie go w na uce re li gii
i w Ko ście le”11. Dla ów cze snej wła dzy te i in ne po stu la ty by ły świa dec twem re wi -
zjo ni stycz nej dzia łal no ści Ka szu bów, co skoń czy ło się wie lo ma przy kry mi na stęp -
stwa mi dla Zrze sziń ców, zwłasz cza La bu dy i Trep czy ka. Tym cza sem sześć lat póź -
niej wła śnie oni wraz z księ dzem Gru czą – wszy scy trzej wiel cy sy no wie pa ra fii Na -
ro dze nia Naj święt szej Ma ryi Pan ny w Sia no wie – by li au to ra mi prze pięk nych tek -
stów ka szub skich wy gło szo nych i za śpie wa nych pod czas ko ro na cji Swió now sczi
Ma tin czi na Kró lo wą Ka szub w 1966 ro ku. To wy da rze nie, wciąż nie w peł ni zba da -
ne i opi sa ne, mia ło du że zna cze nie w dzie le wcho dze nia ka szubsz czy zny do li tur gii
Ko ścio ła. Wów czas po wsta ła naj słyn niej sza z pie śni „Kaszëbskô Kró lewô” Ja na Trep -
czy ka. Re cy to wa no no we wier sze, po ka szub sku dzię ko wa no też bi sku pom. W ten
spo sób ję zyk ka szub ski, dys kry mi no wa ny przez wła dze wszel kich szcze bli, we wspól -
no cie Ko ścio ła swo bod nie eg zy sto wał, acz kol wiek je go obec ność w li tur gii Ko ścio -
ła ogra ni cza ła się do spo ra dycz nych przy pad ków gło sze nia ka zań12. Pod sta wo wą przy -
czy ną był brak od po wied nich i za twier dzo nych przez Ko ściół tłu ma czeń tek stów bi -
blij nych. Na to trze ba by ło po cze kać jesz cze ko lej nych dwa dzie ścia i wię cej lat. 
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9 J. Romp ski, Na M. B. Se vną v Svjo no vie, „Chëcz” dodôwk do „Zrzeszë Kaszëbsczi”, Nr 2, 13 ru -
jan 1945; E. Prycz kow ski, Kró lo wa Ka szub, Ba ni no–Sia no wo, 2003.

10 Jan Drzeż dżon, Współ cze sna li te ra tu ra ka szub ska 1945–1980, War sza wa, 1986.
11 Ali cja Pa czo ska, Oskar że ni o se pa ra tyzm. Dzia ła nia taj nych służb PRL wo bec dzia ła czy ka szub -

skich w la tach 1945–1970 w: „Pa mięć i spra wie dli wość”, War sza wa 2004.
12 Ka za nia w ję zy ku ka szub skim wy gła szał np. ks. pra łat Wa len ty Dą brow ski (1847–1931), dzie kan

wej he row ski. Miał na to spe cjal ne po zwo le nie Ge ne ral ne go Wi ka ria tu w Pel pli nie, patrz: Ks. Hen ryk
Mross, Słow nik bio gra ficz ny ka pła nów die ce zji cheł miń skiej w la tach 1821–1920, Pel plin 1995. Rów nież
ks. Fran ci szek Gru cza wie lo krot nie gło sił ka za nia po ka szub sku, patrz: E. Prycz kow ski, Ka szub ski Kor -
dec ki. Ży cie i twór czość ks. prał. Fran cisz ka Gru czy, Ba ni no 2008.

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 250



Pierw sza msza czę ścio wo w ję zy ku ka szub skim od pra wio na zo sta ła 20 paź dzier -
ni ka 1984 ro ku w Wy go dzie, w obec nym de ka na cie stę życ kim. Od pra wił ją ks. pra -
łat Fran ci szek Gru cza, któ ry sam tłu ma czył pe ry ko py lek cyj ne. Już w 1986 ro ku
czę ścio wo ka szub ską mszę od pra wił in ny syn sia now skiej pa ra fii, ks. Ma rian Miotk13.
Ogrom ne zna cze nie mia ły tu za chę ty kie ro wa ne w tym cza sie do Ka szu bów przez
naj wyż sze au to ry te ty. Prze ło mo we by ły dwie wi zy ty Oj ca Świę te go w 1987 i 1999
ro ku. Pod czas pierw szej pa pież wy po wie dział sło wa, któ re sta ły się wska zów ką dzia -
łań Ka szu bów w wie lu dzie dzi nach ży cia: Dro dzy bra cia i sio stry Ka szu bi, strzeż -
cie tych war to ści i te go dzie dzic twa, któ re sta no wią o wa szej toż sa mo ści. Ta za chę -
ta zo sta ła przy po mnia na i po sze rzo na na so poc kim hi po dro mie, gdzie Oj ciec Świę -
ty do dał bar dzo waż ny pas sus o ję zy ku: Po zdra wiam lud ka szub ski, od wiecz nych
go spo da rzy tej po mor skiej zie mi. Do was prze ma wia łem w Gdy ni w czerw cu 1987
ro ku. Pra gnę raz jesz cze za chę cić was by ście na dal strze gli swo jej toż sa mo ści po -
przez pod trzy my wa nie wię zów ro dzin nych, po głę bia nie zna jo mo ści swo je go ję zy ka
i prze ka zy wa nie swo jej bo ga tej tra dy cji mło de mu po ko le niu. Trzy maj cie z Bo giem
za wsze!”14.

Pod ko niec ży cia ks. pra łat Fran ci szek Gru cza pod jął się tłu ma cze nia Ewan ge -
lii na ję zyk ka szub ski, co uwień czo ne zo sta ło ich wy da niem w 1992 ro ku15. Rok
póź niej uka za ły się „Swięté Pi smio na Nowégo Te sta meń tu” w tłu ma cze niu Eu ge -
niu sza Go łąb ka. W na stęp stwie tych wy da rzeń, 17 li sto pa da 1993 ro ku, me tro po li -
ta gdań ski wy dał wska za nia dusz pa ster skie, w któ rych wy ra ża zgo dę na uży wa nie
ję zy ka ka szub skie go w czy ta niach bi blij nych oraz w mo dli twie wier nych. Za chę ca
też, by w cza sie Mszy Świę tych, a tak że w in nych na bo żeń stwach kul ty wo wać śpiew
pie śni re li gij nych w ję zy ku ka szub skim16. 

To wszyst ko mia ło epo ko we zna cze nie dla sta tu su ję zy ka i je go udzia łu w li tur gii
mszy świę tej. Zna czą cym wy da rze niem by ło też uka za nie się mo dli tew ni ka „Më trzi -
mómë z Bògã” w 1998 ro ku17. Do dru gie go wy da nia z 1999 ro ku Oj ciec Świę ty Jan
Pa weł II prze ka zał de dy ka cję w ję zy ku ka szub skim o tre ści: „Bòże pòmagôj, Jan 
Pa weł II, 3 maj 1999”. Tekst Mo dli twy Pań skiej z te go mo dli tew ni ka umiesz czo no 
na ta bli cy w ko ście le Pa ter No ster w Je ro zo li mie. W ju bi le uszo wym 2000 ro ku po -
świę cił go me tro po li ta gdań ski, Ta de usz Go cłow ski, pod czas pa mięt nej pielgrzym ki
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13 Ks. Ma rian Miotk, Swię tim tu rę star ków, Gdańśk 1991.
14 Wy da rze nie z 1987 ro ku za in spi ro wa ło wi ka riu sza ko ścio ła MB Ró żań co wej na gdań skim Przy -

mo rzu, ks. Bo gu sła wa Gło dow skie go, że by roz po cząć re gu lar ne co mie sięcz ne msze z ka szub ską li tur gią
sło wa. Pierw sza od by ła się w li sto pa dzie 1987 ro ku. Msze te są od pra wia ne do dziś, choć ka szubsz czy -
zna ogra ni cza się na nich do od czy ta nia jed nej pe ry ko py po ka szub sku. Przez wie le lat ce le bro wał je ks.
Wal de mar Na czk, obec ny pro boszcz pa ra fii Wo cła wy na Żu ła wach.

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

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

Gduńsk 1998.
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pół ty sięcz nej rze szy Ka szu bów do Zie mi Świę tej18. Czte ry la ta póź niej Ka szu bi znów
wy ru szy li, tym ra zem pod du cho wym przy wódz twem or dy na riu sza pel pliń skie go,
ks. bi sku pa Ja na Ber nar da Szla gi, do Pa pie ża Ja na Paw ła II z proś bą o ry chłą be aty -
fi ka cję Słu gi Bo że go, ks. bi sku pa Kon stan ty na Do mi ni ka, o co nie ustan ne mo dły
w rod nej mo wie trwa ją wciąż na ca łych Ka szu bach. 

Dwa mie sią ce po tej piel grzym ce, z ini cja ty wy pre ze sa ZKP, Ar tu ra Ja błoń skie -
go, po wsta ła Ko mi sja Ko ściel na Zrze sze nia Ka szub sko – Po mor skie go. To ona do -
pro wa dzi ła do wy da nia nie zbęd nych ksiąg ko ściel nych. Są to: „Ksą żecz ka do
nôbòżéństwa” (Pel plin 2005), śpiew nik ko ściel ny „Dlô Was Pa nie” (Gdańsk 2006)
oraz trze cia i naj waż niej sza „To je słowò Bòżé. Czëta nia mszalné i spiéwë midzëlek -
cyjné na nie dze le i swiãta we wszëtczich czą dach lëtur gicznégò rokù na kaszëbsczi
prze ło żił Eu ge niusz Gòłąbk” (Gdańsk 2007). 

W re fe ra cie wy gło szo nym na uro czy stej pro kla ma cji dzie ła, 8 lu te go 2008 ro ku
w Żu ko wie z udzia łem ar cy bi sku pa Go cłow skie go i bi sku pa Szla gi, mó wio no: Księ -
ga ta uka zu je ca łe pięk no ję zy ka ka szub skie go, bo ga tą lek sy kę i jej bo gac two zna -
cze nio we. Sło wa te w ko ście le przy czy nia ją się do no bi li ta cji ję zy ka, ale jed no cze śnie
no bli wa ka szubsz czy zna po ru sza naj bar dziej de li kat ne po kła dy ludz kiej pa mię ci i wy -
obraź ni po bu dza jąc do głęb sze go – osa dzo ne go w tra dy cji ka szub skiej re li gij no ści 
– prze ży wa nia tre ści na tchnio nych. Wą ska jest dro ga Ka szu bów i ka szubsz czy zny.
Z jed nej stro ny ję zyk przy mie ra wśród dzie ci i mło dzie ży, z dru giej wła śnie oni ob ję -
ci są je go na uką w szko łach. Wie lu star szym, któ rzy po słu gu ją się ka szub skim, wciąż
trud no wy zwo lić się ze ste reo ty pów sy tu ują cych ka szubsz czy znę w do mo wych pie le -
szach, dla młod szych sta je się ona ozna ką re gio nal nej du my, któ rej jed nak nie mo gą
już w spo sób na tu ral ny prze ka zać na stęp ne mu po ko le niu.

Lek cjo narz „To je słowò Bòżé” de fi ni tyw nie za koń czył pro blem z prze kła da niem
pe ry kop lek cyj nych przez ama to rów, któ rzy czę sto czy ni li to tuż przed na bo żeń -
stwem19. Dzie ło to zy ska ło po chleb ne re cen zje. Obec nie jest uży wa ne na wszyst kich
mszach z ka szub ską li tur gią. Dzię ki te mu uła twia nam prze ży wa nie sło wa Bo że go
i je go peł niej sze zro zu mie nie, na wet je śli dla nie któ rych sam ję zyk dzie ła jest już
mniej zrozu mia ły. Re cen zent księ gi ks. prof. Jan Per szon bo wiem tak stwier dza: Tek -
sty z No we go Te sta men tu – za czerp nię te z wy da nia z 1993 r. – zo sta ły w wie lu miej -
scach (szcze gól nie przez bi bli stów dys ku to wa nych) – przez tłu ma cza po pra wio ne. Psal -
my (do sto so wa ne do wy da nia Lek cjo na rza pal lo ty nów) i czy ta nia ze Sta re go Te sta men -
tu zo sta ły „prze ło żo ne” w opar ciu o tzw. Bi blię Ty siąc le cia. War to pa mię tać, iż wy da -
na w 1999 r., a prze ło żo na przez E. Go łąb ka „Księ ga Psal mów” po sia da za twier dze nie

252 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

18 Ka szu bi w Zie mi Świę tej, oprac. Ar tur Ja błońś ki i Ma riusz Szmid ka, Gdy nia 2000.
19 Zna ne są przy kła dy czy ta nia po ka szub sku z wy ko rzy sta niem lek cjo na rza pol skie go. Oso bi ście by -

łem świad kiem ta kich dzia łań. Te go ro dza ju prak ty ki utwier dza ły lu dzi obo jęt nych, a zwłasz cza ne ga -
tyw nie usto sun ko wa nych wo bec pro ce su wcho dze nia ka szubsz czy zny do Ko ścio ła, że ka szub ski jest
gwa rą pol skie go i że nie po wi nien być uży wa ny w Ko ście le.
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Pry ma sa Pol ski kard. J. Glem pa. Tłu macz ko rzy stał – w znacz nie więk szej niż wcze -
śniej mie rze – z roz wią zań trans la tor skich in nych prze kła dów pol skich i ob co ję zycz -
nych. Wszyst ko to spra wia, iż otrzy mu je my tekst prze ło żo ny po praw nie i sta ran nie.
Co wię cej, jest on rów no cze śnie ko mu ni ka tyw ny, po nie waż uni ka (ty po wych dla prze -
kła du ks. F. Gru czy) neo lo gi zmów i trud no zro zu mia łych ar cha izmów. Przy sto so wa -
nie do uży wa nej współ cze śnie ka szubsz czy zny nie idzie jed nak za da le ko; za cho wa -
ne zo sta ło do sto jeń stwo i sa kral ny cha rak ter Bo że go Sło wa20.

Referaty polskojęzyczne związane z tematem przewodnim 253

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