
1 Më trzimómë z Bògã… s. 40.
2 W słowie wstãpnym do nr. 2/2004 Zwónka kaszëbsczégò Dariusz Majkòwsczi tłómaczi to hewò

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

RE LI GIJNÔ SŁO WI ZNA W CZĄD NIKÙ 
ZWÓNK KASZËBSCZI

Da riusz Majkòwsczi

KRÓTKÔ HI STO RIÔ

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

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

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

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

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

Ò KASZËBI ZNIE ZWÓN KA ÒGLOWÒ

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

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

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

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

RE LI GIJNÔ SŁO WI ZNA

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

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

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

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

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

APARTNÉ ZNAN CZI PISËNKÙ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MA RIUSZ WER NER, RE IN KAR NACËJÔ

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

RA FAŁ GROT, 
CHRI STUS FUŃ DA MENTÃ KÒSCO ŁA

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