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.
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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
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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
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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.

