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Wstęp 
 

 Praca Współczesna literatura kaszubskojęzyczna w latach 1981-2015 jest próbą 

zaprezentowania i omówienia literatury kaszubskojęzycznej powstałej i opublikowanej w 

latach 1981-2015.1 Za literaturę kaszubskojęzyczną uważa się tu ogół utworów literackich 

pisanych w języku kaszubskim lub którymś z jego dialektów.2 Zgodnie z tym kryterium za 

kaszubskojęzyczne nie mogą więc być uznane na przykład opowiadania Anny Łajming, w 

których narracja jest po polsku, a jedynie dialogi po kaszubsku. Taki bowiem zabieg użycia 

„rodny mòwë” należy uważać za stylizację językową. 

 Dysertacja ta ma charakter syntetyczny. Ujmuje się w niej całościowo 

kaszubskojęzyczną literaturę piękną z lat 1981-2015, a zatem zarówno poezję, prozę, jak i 

dramat, a także twórczość z pogranicza m.in. literatury pięknej i publicystyki (np. felietony). 

Dla pełnego zobrazowania tematu postanowiono również poświęcić jeden jej rozdział 

krótkiemu zaprezentowaniu translacji – pomimo, iż tłumaczeń się nie zalicza do 

piśmiennictwa stworzonego w języku, na jaki dokonano przekładu – literatury pięknej na 

kaszubski oraz z niego na inne języki.    

 Celem pracy Współczesna literatura kaszubskojęzyczna w latach 1981-2015 było nie 

tylko zarejestrowanie tego, co w latach 1981-2015 ukazało się drukiem na niwie kaszubskiej, 

lecz także poddanie krytyce literackiej publikowanych wówczas utworów oraz omówienie 

zaobserwowanych zmian zachodzących w literaturze kaszubskojęzycznej badanego okresu, 

niejednokrotnie nawiązując przy tym do rodzimego piśmiennictwa sprzed 1981 roku. Pisząc o 

przeobrażeniach mających miejsce w twórczości omawianego regionu ma się tu na myśli 

m.in. zmiany w podejmowanej przez pisarzy tematyce, ujęciu tematu czy pojawienie się w 

tymże piśmiennictwie nowych gatunków literackich. Dokonano przy tym też ogólnej oceny 

                                                             
1  Zrezygnowano tu więc, by nie zaciemniać obrazu twórczości kaszubskojęzycznej omawianego okresu, z prezentowania utworów 
napisanych przed tym czasem, a wydanych już w latach 1981-2015, jak np. Aleksandra Labudy Ewanielskô spiéwa [Labuda A., Ewanielskô 
spiéwa, Wejherowo-Banino 2002] i tegoż Òstatny sąd w Mirchòwie. Brawãda na dzejowò – spòlecznym spòdlim [Labuda A., Òstatny sąd w 
Mirchòwie. Brawãda na dzejowò – spòlecznym spòdlim, Bolszewo 2015] czy kilka z opublikowanych w tomie Dramaty kaszubskie 
[Rompski J., Dramaty kaszubskie, oprac., wstęp i przypisy: A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, BPK t. IV, Wejherowo-Gdańsk 
2009] utworów scenicznych Jana Rompskiego, choćby Lepszé chëcze. Szôłobùłka w 3 aktach [Tamże, s. 657-770]. Owe kryteria jednak nie 
tylko wyłączyły z tej pracy autorów przynależnych do dawniejszych czasów, jak właśnie A. Labudę, który zmarł w 1981 roku, lecz także 
część twórczości pisarzy młodszych, głównie lub w dużej mierze aktywnych literacko w omawianym okresie, jak Stefan Fikus, którego 
wydana w 1981 roku powieść wspomnieniowa Pojmeńczicë została ukończona, jak wskazuje adnotacja zamieszczona na ostatniej stronie 
utworu, w grudniu 1977 roku. Jednakże jeśli jakiś utwór ukazał się drukiem czy to w 1981 roku, czy nieco później, a nie można było z całą 
pewnością stwierdzić, iż został napisany przed tym okresem, był w tejże rozprawie ujmowany i rozpatrywany. Natomiast jeśli chodzi o 
górną cezurę czasową, to uznano, iż w pracy należy omówić również utwory, jakie jeszcze w 2015 roku zostały nagrodzone w literackich 
konkursach (i dzięki temu już zaistaniały na gruncie rodzimego piśmiennictwa), choć opublikowano je po tym roku, np. w pokonkursowej 
antologii (m.in. S. Formelli Pamiątka pò mòrdarzu jaka ukazała się w zbiorze z 2016 roku Swiat dobëcô [Fòrmella S., Pamiątka pò 
mòrdarzu, [w:] Swiat dobëcô. Antologiô dokôzów nôdgrodzonëch w XVI Òglowòpòlsczim Kònkùrsu m. Jana Drzéżdżóna w rokù 2015, 
Wejherowo 2016, s. 63-194]). Dodać trzeba, iż kryteria obejmują również wydania internetowe publikacji książkowych, a takim jest tomik 
wierszy Roberta Żmudy-Trzebiatowskiego Trenë – trënë [Żmùda-Trzebiatowsczi R., Trenë – trënë, Miastko-Warszawa 2004 [wyd. 
internet.]]. 
2 Przykładem utworu pisanego w dialekcie języka kaszubskiego jest powieść Artura Jabłońskiego Namerkôny [Jablonsczi A., Namerkôny, 
Gdiniô [2013]]. 
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kondycji literatury kaszubskojęzycznej w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku i 

początkowych piętnastu latach XXI wieku.   

 

 Za pierwszego historyka i krytyka literatury pisanej po kaszubsku uważał Andrzej 

Bukowski, autor cenionej monografii Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i 

kulturalny. Zarys monografii historycznej 3 , pisarza i działacza kaszubskiego Jana 

Karnowskiego (1886-1939) 4 . U niego bowiem, jak z kolei pisze inny badacz rodzimej 

twórczości literackiej Jan Drzeżdżon, pojawiają się pierwsze elementy rozważań 

analitycznych, a nawet próba syntezy5. Karnowski był autorem takich tekstów omawiających 

rodzimą literaturą, jak Charakterystyka form poetyckich w ludowej poezji kaszubskiej6 czy 

Muza kaszubska powojenna7, a także wartościowej pracy monograficznej poświęconej „ojcu 

literatury kaszubskiej” Dr Florjan Ceynowa. Napisał w stuletnią rocznicę urodzin Ceynowy 

(r. 1917) W.B.8     

 Pierwszym jednak pogłębionym, obszernym, o ujęciu całościowym i do dziś 

uważanym za jedno z najważniejszych naukowych prac dotyczących literatury po kaszubsku 

było wspomniane studium Regionalizm kaszubski A. Bukowskiego, wydane w 1950 r. W tej 

będącej pierwszą próbą naukowej syntezy ruchu umysłowego i literackiego 9  Kaszub 

rozprawie omówiono czasokres do 1939 r., choć zdarzało się w niej poruszać sprawy 

dotyczące kaszubskiego ruchu kulturalnego i piśmienniczego po tym roku10. Kolejne udane 

próby szerszego lub nawet całościowego ujęcia rodzimej twórczości literackiej to Piętno 

Smętka. Z problemów kaszubskiej literatury regionalnej lat 1920-1939 Jana Drzeżdżona11 i 

tegoż Współczesna literatura kaszubska 1945-198012, a także Historia literatury kaszubskiej. 

Próba zarysu Ferdinanda Neureitera13. Wszystkie one jednak dotyczą okresu sprzed 1981 r. 

Nowsze natomiast opracowania, jak np. Literatura kaszubska w nauce – edukacji – życiu 

publicznym pod red. Zbigniewa Zielonki14, O historii literatury kaszubskiej i jej twórcach 

historyka Józefa Borzyszkowskiego15, Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub Adeli Kuik-

                                                             
3 Bukowski A., Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii historycznej, Poznań 1950. 
4 Tamże, s. 321.  
5 Drzeżdżon J., Piętno Smętka. Z problemów kaszubskiej literatury regionalnej lat 1920–1939, Gdańsk 1973, s. 9. 
6 Wos Budzysz [Jan Karnowski], Charakterystyka form poetyckich w ludowej poezji kaszubskiej, „Gryf” 1922, nr 3, s. 81-89. 
7 Karnowski J., Muza kaszubska powojenna, „Mestwin” 1925, nr 1, s. 5-6 [i:] nr 2, s. 15. 
8 W.B. [Jan Karnowski], Dr Florjan Ceynowa. Napisał w stuletnią rocznicę urodzin Ceynowy (r. 1917) W.B., „Gryf” 1921, nr 2, s. 56-62 [i 
kolejne numery; zakończenie w: „Gryf” 1922, nr 2, s. 44-56]. Rok później jako odbitka z „Gryfa” praca ta ukazała się także w formie 
osobnej publikacji. Wznowiono ją, z posłowiem J. Tredera, w 1997 r. jako Dr Florian Ceynowa [Karnowski J., Dr Florian Ceynowa, oprac. 
i posł. opatrzył J. Treder, Gdańsk 1997]. 
9 Bukowski A., Regionalizm..., s. 1. 
10 Zob. np. Bukowski A., Regionalizm..., s. 298, przypis 53. 
11 Drzeżdżon J., Piętno Smętka. Z problemów kaszubskiej literatury regionalnej lat 1920-1939, Gdańsk 1973. 
12 Tegoż, Współczesna literatura kaszubska 1945–1980, Warszawa 1986. 
13 Neureiter F., Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu, przeł. M. Boduszyńska-Borowikowa, Gdańsk 1982. 
14 Literatura kaszubska w nauce – edukacji – życiu publicznym, pod red. Z. Zielonki, Gdańsk 2007. 
15 Borzyszkowski J., O historii literatury kaszubskiej i jej twórcach, Gdańsk 2011. 
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Kalinowskiej16, Tłumaczenia z kaszubskiego. Osoby, techniki i perspektywy pod red. Daniela 

Kalinowskiego17, Pro memoria Jan Piepka (1926-2001) pod red. Józefa Borzyszkowskiego18 

czy Światy możliwe Jana Drzeżdżona pod red. D. Kalinowskiego 19  są albo ujęciami 

cząstkowymi, tematycznymi, bądź publikacjami pokonferencyjnymi lub swego rodzaju 

rozpoznaniami tematu.20 W 2017 roku ukazała się dwujęzyczna, wchodząca w skład serii 

kaszubskiego Vademecum, praca D. Kalinowskiego i A. Kuik-Kalinowskiej Literatura 

kaszubska. Rekonesans / Kaszëbskô lëteratura. Wëzdrzënë 21 . Obejmuje ona okres od 

początków rodzimego piśmiennictwa po pierwsze kilkanaście lat XXI wieku. Chociaż autorzy 

swą pracę skromnie nazywali „rekonesansem”, bogactwo treści stawia ją w rzędzie 

najważniejszych syntetycznych opracowań kaszubskojęzycznej twórczości literackiej. 

Literatura... D. Kalinowskiego i A. Kuik-Kalinowskiej zostawia jednak wystarczająco wiele 

miejsca do rozważań dotyczących kaszubskojęzycznej literatury, stąd napisanie tej oto 

rozprawy pozostało uzasadnione.22  

 W niniejszej dysertacji często przywoływany jest Daniel Kalinowski. Zamiarem 

piszącego te słowa nie było prowadzenie swoistego dialogu ze słupskim literaturoznawcą. 

Owa wysoka częstotliwość występowania w rozprawie Współczesna literatura 

kaszubskojęzyczna w latach 1981-2015 nazwiska redaktora zbioru Tłumaczenia z 

kaszubskiego spowodowana jest trwającą już kilkanaście lat nieprzeciętną aktywnością 

naukowca w obszarze badań i krytyki literatury kaszubskojęzycznej, szczególnie tej 

twórczości, która powstała po roku 2000. Pokłosiem tej aktywności badacza są m.in. liczne 

artykuły publikowane w miesięczniku społeczno-kulturalnym „Pomerania” lub jej dodatku 

literackim „Stegna”, ujęte później w dwa zbiory – Raptularz kaszubski23 i Sylwa kaszubskie24.        

 
                                                             
16 Kuik-Kalinowska A., Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, Gdańsk-Słupsk 2011.  
17 Tłumaczenia z kaszubskiego. Osoby, techniki i perspektywy,  pod red. D. Kalinowskiego, Gdańsk-Wejherowo 2015. 
18 Pro memoria Jan Piepka (1926–2001), pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk 2013. 
19 Światy możliwe Jana Drzeżdżona, pod red. D. Kalinowskiego [i:] Pamięci Jana Drzeżdżona, pod red. J. Borchmann i B. Wiszowatego, 
Bolszewo 2013. 
20 Trzeba też pamiętać o licznych i ważnych opracowaniach dotyczących literatury kaszubskojęzycznej do roku 1981, a opublikowanych w 
ostatnich latach, m.in. Linkner T., Heroiczna biografia Remusa. W zwierciadle mitu i wierzeń kaszubskich, Gdańsk 1996; Janke S., Poeta z 
kaszubskiej nocy. Życie i twórczość ks. dr. Leona Heykego (1885-1939), Wejherowo 1998; Obracht-Prondzyński C., Jan Karnowski (1886-
1939). Pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski działacz regionalny, Gdańsk 1999; Borzyszkowski J., Aleksander Majkowski (1876-1938). 
Biografia historyczna, Gdańsk-Wejherowo 2002; Janke S., Derdowski, Gdańsk 2002; Schodzińska J., Franciszek Sędzicki (1882-1957). 
Działacz narodowy, regionalista i poeta kaszubski, Gdańsk-Wejherowo 2003; Pieróg I., Florian Stanisław Ceynowa. Życie i działalność, 
Toruń 2009; Kuik-Kalinowska A., Kalinowski D., Od Smętka do Stolema. Wokół literatury Kaszub, Gdańsk-Słupsk 2009; Linkner T., Z 
literatury Młodokaszubów. Aleksander Majkowski. Studia i szkice, Pelplin 2013; Linkner T., Z lirycznej i epickiej twórczości Leona Heykego, 
Bolszewo 2015; seria Instytutu Kaszubskiego Pro memoria, jak np. Pro memoria Stefan Bieszk (1895-1964), zebr., oprac. oraz wstępem i 
koment. opatrzył J. Borzyszkowski, Gdańsk 2013, a także wstępy w również wydawanej przez Instytut Kaszubski serii Biblioteka Pisarzy 
Kaszubskich, np. Rompski J., Dramaty kaszubskie, oprac., wstęp i przypisy A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, Biblioteka 
Pisarzy Kaszubskich t. 4, Wejherowo-Gdańsk 2009 czy Majkowski A., Karnowski J., Heyke J., Poezja młodokaszubów, oprac. i przyp. H. 
Makurat, wstęp J. Borzyszkowski, A. Kuik-Kalinowska, H. Makurat, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 7, Gdańsk 2012.   
21 Kalinowski D., Kuik-Kalinowska A., Literatura kaszubska. Rekonensans / Kaszëbskô lëteratura. Wëzdrzënë, tłóm. na kasz. jãzëk D. 
Majkòwsczi, Gdańsk 2017.  
22 Wystarczy porównać obie prace pod względem omówienia twórczości Roberta Żmudy-Trzebiatowskiego.   
23 Kalinowski D., Raptularz kaszubski, Gdańsk 2014. 
24 Tegoż, Sylwa kaszubskie, Słupsk-Gdańsk 2017. 
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 Aby badać literaturę kaszubskojęzyczną trzeba, podobnie zresztą jak w przypadku 

innych literatur, używać różnych – w zależności od tekstu, z jakim akurat ma się do czynienia 

– narzędzi i rozpatrywać utwory w coraz to innych kontekstach. Oprócz klasycznych metod 

analizy i interpretacji dzieła literackiego, wykorzystując rozmaite kategorie poznawcze, jak 

np. kreacja „ja” lirycznego czy konstrukcja świata przedstawionego, na kaszubskojęzyczne 

utwory literackie niejednokrotnie trzeba było w tej rozprawie spojrzeć przez pryzmat historii 

regionu (przykładem może być Mroczëstô ògłoska Jana Zbrzycy 25 ) czy biografii autora 

(przykładem jest Namerkôny A. Jabłońskiego) 26 . Wkraczano też w obszar zagadnień 

geopoetyki i poetyki, w przypadku drugiej z wymienionych przyglądając się np. gatunkom 

literackim obecnym w twórczości omawianego okresu.   

 Wskazywano w tej pracy również na istnienie w rodzimej literaturze wpływów 

dawniejszych autorów na tych, którzy tworzyli w latach 1981-2015. Kaszubskojęzyczni 

pisarze prezentowanego w rozprawie okresu to przecież, w mniejszym lub większym stopniu, 

odbiorcy wcześniejszych tekstów pisanych po kaszubsku. Wystarczy wspomnieć choćby o 

stosunkowo licznych wierszach nawiązujących do powieści A. Majkowskiego Żëcé i przigodë 

Remusa. 27  Można więc zaobserwować, jak dialog prowadzony z tekstami poprzedników 

przybierał różne formy. Ciekawym przykładem jest Twarz Smętka Jana Drzeżdżona, tocząca 

swoisty dyskurs z arcydziełem Majkowskiego. Znaczenia temu dodaje fakt, iż część 

czytelników ceni wyżej powieść Drzeżdżona niż „Remusa”. Można więc powiedzieć, że 

odbywa się korespondowanie tych tekstów.      

 Należało też mieć na uwadze i to, że literatura kaszubskojęzyczna nie rozwijała się w 

oderwaniu od innych literatur, stąd też wykorzystano tu również metodę komparastyczną. 

Przykładem tego mogą być z niekaszubskojęzycznej literatury Treny Jana Kochanowskiego28, 

co ma swój wyraz szczególnie w zbiorze wierszy Roberta Żmudy-Trzebiatowskiego Trenë-

Trënë29, poświęconych zmarłej matce autora. Zapewne ból po stracie bliskiej osoby znalazłby 

u Żmudy-Trzebiatowskiego ujście w jakiś poetycki sposób, jednak niewątpliwie pod 

wpływem dzieła Kochanowskiego nabrało ono właśnie kształtu, w jakim otrzymał je 

odbiorca. Przykładami intertekstualności, postrzeganej w szerszym, wykraczającym poza 

tekst literacki zakresie 30 , jest np. powieść Jabłońskiego Smùgã31 , którą autor wzbogacił 

                                                             
25 Jan Zbrzyca [Stanisław Pestka], Mroczëstô ògłoska, [w:] tegoż, Wieczórny widnik, Gdańsk 2002, s. 66-68. 
26 Jablonsczi A., Namerkôny, Gdynia [2013]. 
27 Majkowski A., Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji, Toruń 1938. 
28 Np. Kochanowski J., Treny, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1967. 
29 Żmùda-Trzebiatowsczi R., Trenë - trënë, Miastko-Warszawa 2004 [wyd. internet.]. 
30 Takie ujęcie proponował Ryszard Nycz [zob. Nycz R., Intertekstualność i jej zakresy, [w:] tegoż, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a 
wiedza o literaturze, Warszawa 1993] 
31 Jablonsczi A., Smùgã, Gdynia 2014. 
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fragmentami (w swoim przekładzie na kaszubski) m.in. piosenek grupy muzycznej The 

Doors32, co dostrzegło jury konkursu, na jaki pierwotna wersja utworu została nadesłana33, a 

także opowiadanie G. Schramkego Sostra Davida Swintona34, jakie swoim tytułem wskazuje 

na film Stevena Spielberga A.I. Artificial Intelligence35. 

 Pracując nad Współczesną literaturą kaszubskojęzyczną 1981-2015 należało zadać 

sobie m.in. pytania: Jakie kaszubskojęzyczne utwory zostały opublikowane pomiędzy 1981 a 

2015 rokiem? Do kogo były lub/i są kierowane? Jaka jest ich wartość (np. estetyczna)? Co 

nowego zdarzyło się w literaturze kaszubskojęzycznej w latach 1981-2015 (czy widoczna 

ewolucja?) oraz jak to się prezentuje na tle okresu sprzed 1981 r.? Jaki wpływ na literaturę 

kaszubskojęzyczną miały zmiany zachodzące w otaczającej autorów rzeczywistości (np. 

związane z nową sytuacją polityczną i gospodarczą po 1989 r.)? Czy i jak przekształcała się 

(ewoluowała? następował regres?) twórczość poszczególnych autorów? Co o literaturze 

kaszubskojęzycznej w omawianym okresie pisali też inni badacze? Jakie wnioski wynikają z 

przeprowadzonych badań nad kaszubskojęzyczną literaturą ostatnich lat? i w pracy starano 

się na nie odpowiedzieć. Wobec tego trzeba było uwzględniać literaturę naukową i popularną 

dotyczącą omawianego zagadnienia literatury kaszubskojęzycznej 1981-2015. 

 

 Założenia towarzyszące idei napisania dysertacji Współczesna literatura 

kaszubskojęzyczna w latach 1981-2015 sprawiły, iż niejako naturalnie zaistniał jej podział na 

sześć rozdziałów. Pierwszy – Zarys historii literatury kaszubskojęzycznej do roku 1981 – 

został poświęcony rodzimemu piśmiennictwu sprzed omawianego okresu. Ma on charakter 

historycznoliteracki (osadza zatem omawianą literaturę w jej historycznym i społeczno-

kulturowym kontekście) i jest wprowadzeniem do głównej części rozprawy. Zostały w nim 

wpierw przybliżone zabytki piśmiennictwa kaszubskojęzycznego (np. Duchowne piesnie dr 

Martina Luthera... Szymona Krofeja) oraz początki rodzimej literatury, jakie wiążą się z 

działalności Floriana Ceynowy (1817-1881). Następnie przedstawiono kolejnego „samotnika” 

i zarazem pierwszego poetę na niwie kaszubskojęzycznej literatury, mianowicie Hieronima 

Derdowskiego (1852-1902). Po nim omówiono twórczość najważniejszych przedstawicieli 

                                                             
32 Amerykański zespół bluesrockowy działający w latach 1967-1972,  znany z charyzmatycznego wokalisty i poety Jimiego Morrisona 
(1943-1971) oraz przebojów takich jak: Light My Fire, People Are Strange, Love Street, Riders on the Storm, The End  [zob. np. 
Encyklopedia PWN, hasło: Doors, The, on-line: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Doors-The;3893825.html [dostęp: 23.08.2019]]. 
33  Chodzi o Konkurs Prozatorski im J. Drzeżdżona w 2013 r. W pokonkursowym omówieniu Bogumiła Cirocka ową sprawę ujęła 
następująco: jednym z herojów ùsôdzka, jistno wôżnym jak lëdze, je mùzyka, taczich karnów i spiéwôrzów, jak m.jin. The Doors, Jim 
Morrison, Amalia Rodrigues czë Republika. [Cërockô B., Chwôlącô mòwa, [w:] Lëdze są lëdzama. Dzysdniowô kaszëbskô proza, Gduńsk 
2014, s. 242].  
34 Schramke G., Sostra Davida Swintona, „Gazéta Zjazdowô. Specjalny Dodôwk” [w:] „Kurier Bytowski. Tygodnik lokalny” 2009, nr 26, s. 
6-7 [oraz:] „Stegna” 2012, nr 3, s. 16-22. 
35 Film science-fiction z 2001 roku w reżyserii Stevena Spielberga, w roli głównej wystąpił Haley Joel Osment [zob. Filmweb, hasło: A.I. 
Artificial Intelligence, on-line: https://www.filmweb.pl/film/A.I.+Sztuczna+inteligencja-2001-3673 [dostęp: 23.08.2019]]. 
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Młodokaszubów (pierwszej grupy działaczy regionalnych i pisarzy kaszubskojęzycznych 

skupionych wokół założonego w 1908 roku czasopisma „Gryf”):  Aleksandra Majkowskiego, 

Jana Karnowskiego, Leona Heykego oraz Franciszka Sędzickiego.  

 Młodokaszubi jednak pozostawali aktywni także w okresie międzywojennym, kiedy to 

na gruncie kaszubskim pojawiło się kolejne pokolenie literatów i działaczy, których można 

podzielić na trzy grupy: Zrzeszińcy (m.in. Jan Trepczyk, Aleksander Labuda i Jan Rompski), 

Klekowcy (m.in. Leon Roppel, Józef Ceynowa) oraz inni (np. Bernard Sychta). Należy 

pamiętać, że czas międzywojnia był okresem intensywnego rozwoju literatury po kaszubsku. 

Wówczas też ukazała się powieść A. Majkowskiego Żëcé i przigodë Remusa36.  

 Po przybliżeniu kaszubskojęzycznej twórczości okresu międzywojennego, w 

końcowej części rozdziału zostały zaprezentowane lata 1945-1980, w jakich nastąpiła w 

rodzimej literaturze pewna stagnacja (choć chyba raczej bardziej odpowiednim określeniem 

byłby regres), przełamana właściwie dopiero pod koniec lat 70 XX wieku, do czego w dużym 

stopniu przyczyniło się w sumie dość drobne wydarzenie, jakim było zorganizowanie i 

przeprowadzenie przez redakcję „Pomeranii”37 dwóch konkursów literackich dla debiutantów. 

Warto dodać, iż w okresie 1945-1980 w kaszubskojęzycznej twórczości pojawiły się utwory 

przynależne do literatury socrealistycznej (np. Dzéwczę przë sterze Leona Roppla38). 

 Rozdział pierwszy, mimo, iż ma charakter wstępu, jest znaczący, bowiem ukazuje 

rozwój rodzimej literatury przed 1981 rokiem, co pozwala na bardziej precyzyjne ulokowanie 

w kaszubskiej przestrzeni literackiej, kulturowej i historycznej objętego badaniami okresu 

1981-2015 oraz na lepsze zrozumienie zmian zachodzących w regionalnej twórczości tej 

części Pomorza w właściwie ostatnich 35 latach. Stąd więc, a także dlatego, iż razem z 

zabytkami piśmiennictwa kaszubskiego obejmuje on okres kilkuset lat, jego tak spora 

objętość.   

 Rozdział drugi, zatytułowany Literatura kaszubskojęzyczna w latach 1981-2015 – 

zarys ogólny, jest swego rodzaju kontynuacją poprzedniej części. Jeszcze na ogół bez 

głębszego wkraczania w tekst literacki zostały w nim omówione kolejne lata istnienia 

literatury w języku kaszubskim, już bezpośrednio związane z tematem dysertacji. Przywołane 

dzieła i aktywność twórcza pisarzy tego okresu zostały osadzone w kontekście historycznym, 

co umożliwiło ukazanie rozwoju rodzimej literatury na tle ówczesnej rzeczywistości. Jest to 

                                                             
36 Majkowski A., Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji, przedm. o życiu i twórcz. autora napisał A. Bukowski, Toruń 1938. 
37  Czasopismo społeczno-kulturalne, ukazujące się od 1963 roku (wpierw jako „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubskiego”) głównie jako 
miesięcznik [„Biuletyn Zrzeszenia Kaszubskiego” 1963, Nr 1 - Nr 3, „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 1965-1969, Nr 1 - Nr 1, 
„Pomerania” 1969- , Nr 2- ]. 
38 Piętów Tóna [Leon Roppel], Staszków Jan [Jan Piepka], Nasze stronë. Wybór wierszy i opowiadań kaszubskich, Warszawa 1955, s. 21. 
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więc próba ogólnego nakreślenia twórczości kaszubskojęzycznej w ostatnich latach PRL, 

końcu XX wieku i pierwszych kilkunastu latach XXI w. 

 W latach 80-tych owi młodzi kaszubskojęzyczni pisarze (urodzeni głównie po 1950 

r.), a zarazem laureaci wspomnianych konkursów i debiutanci, wydali swoje pierwsze 

literackie publikacje książkowe, np. Jan Walkusz Kańta nôdzejë39, Jaromira Labudda Kôrba 

cëchotë 40 . Oprócz nich drukowali też inni, starsi wiekiem autorzy, np. ogłaszający 

Kamiszczi 41  Jan Piepka (1926-2001) czy Wizrë ë duchë 42  Stanisław Pestka (1929-2015). 

Debiutowały również osoby, które nie były już wówczas pierwszej młodości, np. urodzony w 

1936 roku Henryk Hewelt (zm. 1995 r.), jakiego wiersz Dzéń Zôdëszny ukazał się w 1983 r. 

na łamach „Pomeranii”43. Pojawiły się też nowe jakości w kaszubskojęzycznej literaturze, np. 

opublikowana w 1988 r. powieść psychologiczno-obyczajowa Łiskawica Stanisława 

Jankiego.44 

 Oprócz wciąż aktywnych starszych literatów i tych wspomnianych laureatów 

konkursów z lat 70-tych, na niwie omawianego tutaj piśmiennictwa pojawili się w latach 90-

tych i zostali w tej dysertacji również omówieni kolejni młodzi, np. Ida Czaja (ur. 1968 r.), 

Eugeniusz Pryczkowski (ur. 1969 r.), Artur Jabłoński (ur. 1970 r.), Łukasz Jabłoński (ur. 1975 

r.) czy Robert Żmuda-Trzebiatowski (ur. 1976 r.).  

 Należy również odnotować, iż na początku lat 90-tych zaistniały znaczące katolickie 

tłumaczenia Pisma Świętego na język kaszubski, czyli Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament. IV 

Ewanjelje ks. Franciszka Gruczy45 oraz Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu Eugeniusza 

Gołąbka46. 

 Wiek XXI to dalszy rozwój literatury kaszubskojęzycznej. Oprócz debiutów kolejnych 

pisarzy, jak np. Piotra Dziekanowskiego (ur. 1965 r.), Tomasza Fopkego (ur. 1973 r.), br. 

Zbigniewa Joskowskiego (ur. 1979 r.), Hanny Makurat (ur. 1982 r.), Adama Hebla (ur. 1992 

r.) czy Gracjanë Pòtrëkùs (ur. 1995 r.), pojawiło się w piśmiennictwie kaszubskojęzycznym 

np. science-fiction47, zbiór esejów i reportaży związanych m.in. z zamachem na World Trade 

Center48 czy pierwszy profesjonalny komiks kaszubski49.  

                                                             
39 Walkusz J., Kańta nôdzejë, Gdańsk 1981. 
40 Labudda J., Kôrba cëchotë, Gdańsk 1986.  
41 Staszków Jan (Jan Piepka), Kamiszczi, Gdańsk 1983. 
42 Jan Zbrzyca [Stanisław Pestka], Wizrë ë duchë, Gdańsk 1986. 
43 Hewelt H., Dzéń Zôdëszny  „Pomerania” 1983, nr 11.  
44 Janke S., Łiskawica, Gdańsk 1988. 
45 Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament. IV Ewanjelje, tł. F. Grucza, Poznań 1992. 
46 Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu. Na podstawie Biblii Tysiąclecia (Wyd. III popr., 1982) skaszëbił: Eugeniusz Gołąbk, Gduńsk-
Pelplin 1993. 
47 Jón Natrzecy [Piotr Dziekanowski], Nalazłé w Bëtowie, Bëtowò 2008. 
48 Jón Zbrzëca (Stanisłôw Pestka), W stolëcë chmùrników, Gduńsk 2011. 
49 Kucharski R., Jón Natrzecy [Piotr Dziekanowski], Szczeniã Swiãców, Bytów [2009]. 
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 Rozdział trzeci, poświęcony poezji, rozpoczyna tę część rozprawy, w jakiej uwagę 

skupia się już przede wszystkim na utworach literackich. Zostały w nim przedstawione 

główne nurty rodzimej poezji: patriotyczny, religijny, miłosny i filozoficzno-refleksyjny. 

Omówiono też coraz bogatszą twórczość poetycką dla dzieci. Zwrócono uwagę na ewolucję 

kreacji poetyckiego „ja”, a także zaprezentowano wybrane zjawiska w obrębie gatunkowym 

poezji kaszubskojęzycznej lat 1981-2015.    

 Czwarty rozdział dotyczy prozy. Najpierw omówiono w nim utwory realistyczne o 

wsi kaszubskiej (także o tematyce wojennej). Powiedziano również o zmianach, jakie zaszły 

w obrębie tego typu twórczości, jak choćby o przeniesieniu nacisku z odwzorowywania 

dawnego życia wiejskiego „ku pamięci potomnym” na samą już fabułę. Następnie – wciąż 

pozostając w kręgu pisarstwa o problematyce rustykalnej – zaprezentowano twórczość 

zachwianej realności, z pogranicza niesnu, niejawy50, jakiej głównym reprezentantem był Jan 

Drzeżdżon, potem prozę realistyczną miejską, wykraczającą nawet poza granice Kaszub, a w 

końcu zajęto się tematyką fantastyczną i pisarstwem zogniskowanym na prezentacji tego, co 

dzieje się w sferze uczuć i myśli człowieka. Zwrócono również uwagę na rozwój gatunkowy 

prozy kaszubskojęzycznej z lat 1981-2015. Oprócz więc science-fiction omówiono np. 

kryminał czy powieść napisaną w konwencji realizmu magicznego.    

 W tej części rozprawy znalazło się również miejsce na utwory z literackiego 

pogranicza, jak felietony (m.in. Romana Drzeżdżona51) czy balansujące między twórczością 

oralną a pisaną gawędy (np. Romana Skwiercza52).  

 W kolejnym rozdziale zaprezentowano kaszubskojęzyczną twórczość dramatyczną. 

W jej przypadku najbardziej słuszne wydało się rozpatrzenie jej w oparciu o podział 

dokonany przez Daniela Kalinowskiego 53 , nieco jednak zmodyfikowany na potrzeby tej 

rozprawy. Zatem wpierw została tu omówiona, kierowana do starszego odbiorcy, twórczość o 

tematyce folklorystyczno-obrzędowej, następnie społeczno-obyczajowej i historyczno-

tożsamościowej, potem zaś autora zajęły utwory przeznaczone dla młodego widza. Zwrócono 

też uwagę na pewien nowy w kaszubskojęzycznej dramaturgii i szybko rozwijający się (przy 

ogólnej stagnacji tej gałęzi rodzimej literatury) trend, mianowicie tworzenie – głównie przez 

nauczycieli języka kaszubskiego – krótkich scenariuszy spektakli szkolnych, których 

miejscem publikacji była najczęściej „Stegna”, czyli ukazujący się od 2006 roku literacki, 

kwartalny dodatek do „Pomeranii”. 
                                                             
50 Samp J., Gdziekolwiek jestem lub będę, „Pomerania” 1983, nr 6, s. 8. 
51 np. Drzéżdżónk Rómk, Pëlckòwsczé Eùrobùlowanié [w:] Pomerania 6/2012.  
52 Skwiercz R., Nié kòżdą dzurã je letkò zasztopac, Gdańsk 2003. 
53 Kalinowski D., Dramaturgia w języku kaszubskim. Przegląd kwestii najważniejszych, „Biuletyn Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka/Biuletyn 
Rady Języka Kaszubskiego” 2016, Gduńsk, s. 227-247. 
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 Ostatni rozdział dysertacji to Translacje na język kaszubski i z języka kaszubskiego. 

Przekłady na dany język, o czym już wspomniano, nie mogą być zaliczane do literatury w 

nim tworzonej, ale mogą wywierać wpływ na jej rozwój, i stąd rozdział ten ma tylko 

charakter uzupełniający i dopełniający obrazu rodzimej literatury. Zaprezentowano tu więc 

tłumaczenia utworów na kaszubski z innych języków, jak np. polskiego, angielskiego, 

rosyjskiego, fryzyjskiego czy nawet japońskiego, oraz przekłady z kaszubskiego na język 

polski, angielski...  

    

 Ponieważ materiał badawczy tej rozprawy jest pokaźny, bo utworów poetyckich w 

okresie 1981-2015 napisano i opublikowano około 2-3 tysięcy, tekstów prozatorskich 

kilkaset, a dramatycznych (wliczając w to owe krótkie scenariusze) około osiemdziesiąt, więc 

zrezygnowano (w porozumieniu z promotorem pracy) z aneksu, w jakim zamierzano 

zamieścić biogramy pisarzy, tworzących w omawianym okresie swe utwory po kaszubsku, a 

także ze wspomnień rodzimych pisarzy.  

 Należy jeszcze nadmienić, iż pierwszym promotorem tej pracy był dr hab., prof. UG 

Jerzy Samp. Pod jego kierunkiem m.in. wstępnie ustalono zakres pracy i temat. Po śmierci 

prof. Sampa w 2015 roku promotorem rozprawy został prof. zw. dr hab. Tadeusz Linkner, 

pod opieką i przewodnictwem którego powstała ta Współczesna literatura kaszubskojęzyczna 

w latach 1981-2015.   

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Rozdział I  

Zarys historii literatury kaszubskiojęzycznej do roku 1981 
 

Literatura kaszubskojęzyczna trwa już ponad 150 lat. Datuje się ją od momentu 

świadomie podjętej próby jej tworzenia przez Floriana Ceynowę (1817-1881) – doktora 

medycyny, etnografa, językoznawcy i publicysty – który pod wpływem czeskich i serbskich 

budzicieli swoich narodów, slawistów takich, jak np. Jan Arnošt Smoler czy František 

Ladislav Čelakovský, zauważył, iż język używany przez lud [kaszubski – przyp. G.S] nie jest 

językiem polskim tylko kaszubskim54 i uznał ów lud za odrębny naród słowiański55, a także, 

jak słusznie zauważył Gerald Labuda:  
 

postanowił ratować rodzimy język i kulturę kaszubską przed nadanie mowie kaszubskiej, rozproszonej 

gwarowo, statusu języka literackiego i ratowanie tą drogą tożsamości kaszubskiej56.  

 

Zaznaczyć jednak należy, iż już na długo przed działalnością „budziciela Kaszubów” 

powstawały teksty obecnie uznawane za kaszubskie zabytki językowe.57 Owe druki i rękopisy 

nie pełniły roli literaturotwórczej, a jedynie użytkową, jak np. teksty kościelne związane z 

reformacją tworzone na potrzeby religijne słowiańskich wiernych, lub ornamentacyjną, co 

stwierdzić można na podstawie np. sztuki Tragedïa o bogaczv ÿ Łazarzv z Pisma Swiętego 

wÿięta ÿ nowo wierʃzęm opisana Polskim Iasnie Wielmożnemv Sęnatowi Gdanskięmv 

dedicowana ÿ przypisana in honorem Roku 1.6.4.3. Miesiącà Stÿcznià Dnià 22.58.  

W tym rozdziale zostanie zatem przybliżona literatura po kaszubsku – od owych 

zabytków po 1980 r. Górną granicę wyznacza czas, do jakiego literatura ta została 

syntetycznie opracowana, na co złożyły się przede wszystkim trzy publikacje: Regionalizm 

kaszubski A. Bukowskiego (obejmujący okres głównie do wybuchu II wojny światowej), 

Historia literatury kaszubskiej Ferdinanda Neureitera  (doprowadzona do  końcówki lat 70-

tych XX wieku) oraz Współczesna literatura kaszubska 1945-1980 Jana Drzeżdżona. Ważna 

też jest wcześniejsza praca ostatniego z wymienionych autorów, mianowicie Piętno Smętka. Z 

problemów kaszubskiej literatury regionalnej lat 1920-1939. Choć ten rozdział jest 

wprowadzeniem do głównej części pracy, stanowi ważną jej składową. Cechą 

charakterystyczną literatury, nie tylko tej po kaszubsku, jest bowiem jej ciągłość, poza tym 
                                                             
54 Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, wyd. II popr. i poszerz., Gdańsk 2006, s. 37. 
55 Zob. Karnowski J., Dr Florian Ceynowa, oprac. i posł. opatrzył J. Treder, Gdańsk 1997, s. 20-21. 
56 Za: Język..., s. 37. 
57 Zob. np. Tamże, s. 274-276, hasło: Zabytki kaszubskie językowe; Za najstarszy tekst kaszubski uważa się Duchowne piesnie d. Marcina 
Luthera... z 1586 roku. Więcej o zabytkach w dalszej części pracy.    
58 Tragedia o bogaczu i Łazarzu, z rękopisu odczyt. i do druku przygot. J. Treder, Gdańsk-Gdynia 1999 [też reprint rękopisu z 1643 r.]. 
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także jej nieustanne przeobrażanie się, zarówno pod wpływem czynników zewnętrznych, 

czyli otaczającej nas rzeczywistości, jak i wewnętrznych, do których zaliczyć trzeba m.in. 

działalność twórczą wcześniej żyjących autorów i wpływ ich dzieł na kolejne pokolenia 

pisarzy. Omówienie więc literatury dzisiejszej bez choćby krótkiego zaprezentowania tej z 

poprzednich lat, byłoby aktem chybionym, gdyż niejako zawieszałoby to współczesne 

piśmiennictwo w próżni, pozbawiało jakże przecież istotnych korzeni.    

W tej części pracy zostaną głównie zaprezentowane sylwetki i dzieła pionierów 

kaszubskojęzycznej literatury, mianowicie Floriana Ceynowy i Hieronima Derdowskiego, 

którzy mając odmienne poglądy na sprawę kaszubską, wytyczyli różne, aktualne do dziś, 

drogi rozwoju ruchu kaszubskiego oraz literatury tego regionu. Następnie zwróci się tu uwagę 

na czołowych Młodokaszubów – Aleksandra Majkowskiego, Jana Karnowskiego i Leona 

Heykego, a także Franciszka Sędzickiego, którzy swoimi utworami wywarli przemożny 

wpływ na kolejne generacje działaczy i pisarzy kaszubskich. Potem przybliży się następne 

grupy twórców – zarówno tych, którzy zadebiutowali jeszcze w okresie międzywojennym, jak 

i tych, co pierwsze utwory ogłosili już po 1945 r.  

 

 

 

 

 

1. Zabytki piśmiennictwa kaszubskiego 

 
Przed kilkudziesięciu laty za najstarszy zabytek piśmiennictwa kaszubskojęzycznego 

zwykło się uważać tzw. Dutki brzeskie (Dutki brzeskie ziemskie nr 2) spisane w Brześciu 

Kujawskim w 1402 r. i będące aktami o charakterze sądowym.59 Przedruk pięciu fragmentów 

tego tekstu, jakiego oryginał spłonął w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie w 

1944 roku, zanalizowała i omówiła w 1957 r. w „Języku Polskim” Hanna Popowska-

Taborska, dochodząc do konkluzji:  
 

Konsekwentna przemiana „ę” [czyli *ę – przyp. GS] w „i” była więc cechą specyficznie kaszubską [...]. 

W początku XV wieku ta właśnie cecha najsilniej różniła kaszubszczyznę od dialektów Polski lądowej i zabytek, 

w którym się ona pojawia, należy uznać za kaszubski. Byłyby więc omawiane fragmenty brzeskie najstarszym 

ze znanych nam zabytków kaszubskich. Wniosek ten wydaje się tym prawdopodobniejszy, że wobec ścisłych w 

                                                             
59 Zob. np. Neureiter F., Historia..., s. 22 
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tym okresie kościelnych związków Kujaw z Pomorzem (biskupstwo włocławskie) nie jest niemożliwa obecność 

w Brześciu Kujawskim pisarza Kaszuby.60  

 

W świetle obecnego stanu wiedzy, sprawa Dutków... jako najdawniejszego zabytku 

piśmiennictwa kaszubskiego nie przedstawia się już tak jednoznacznie. Sama badaczka 

nabrała bowiem wątpliwości co do pochodzenia tekstu, gdyż podobną manierą językową, 

którą za wyznacznik kaszubskości Dutków... obrała, odznaczają się również glosy kanonu z 

rękopisu gnieźnieńskiego z lat 1428-1431.61   

Obecnie za najstarszy zabytek piśmiennictwa Kaszubów uważa się wydane w 

Gdańsku w 1586 r. Duchowne piesnie d. Marcina Luthera ÿ ÿnßich naboznich męzow 

Zniemieckiego w Slawięsky ięzik wilozone Przes Szymana Krofea, sluge slowa Bożego w 

Bytowie62. Jedyny zachowany egzemplarz tej książki został odnaleziony w 1896 roku przez 

Franza Tetznera w archiwum parafialnym w Smołdzinie.63  Duchowne... to zbiór głównie 

pieśni religijnych, psalmów i modlitw tłumaczonych z języka niemieckiego przez 

bytowskiego pastora Szymona Krofeja dla Kaszubów wyznania ewangelickiego.  

O kilkadziesiąt lat późniejszy, bo wydrukowany po raz pierwszy w 1643 r. w 

Gdańsku, a również odnaleziony w Smołdzinie przez F. Tetznera, okazał się kolejny znaczący 

zabytek piśmiennictwa kaszubskiego, mianowicie Mały Catechism D. Marcina Luthera, 

Niemiecko Wándalski abo Słowięski to jesta z Niemieckiego języka w Słowięski wystawion y 

ná jáwnosc wydan Z Przydatkiem Siedm Psálmow Pokutnych Królá Dawida, y inszych 

Potrzebnych rzeczi: osobliwie Historiy Passiy nászego Páná Jezusa według Ewángelistá 

Matteuszá y niektorych Piesn duchownych. Drukowany w Gdańsku przes Jerzego Rhetá Roku 

Páńskiego 1643 64 , autorstwa pochodzącego ze Słupska smołdzińskiego pastora Michała 

Pontanusa (zwanego też Mostnikiem, bądź Brüggemannem). Podobnie jak Duchowne 

piesnie... publikacja ta była adresowana do kaszubskich ewangelików. Jak podaje Ferdinand 

Neureiter w swojej Historii literatury kaszubskiej, pierwsze jej wydanie zawierało krótki 

wstęp, mały katechizm Marcina Lutra, teksty liturgiczne związane z obrzędami ślubu i chrztu, 

siedem psalmów pokutnych Dawida, modlitwę o odpuszczenie grzechów i zakończenie oraz 

dodaną do tego wierszowaną drogę krzyżową i siedem pieśni kościelnych. 65  Różnice 

językowe między Małym Catechismem, a Passiyą każą badaczom podejrzewać, iż 

                                                             
60 Popowska H., Czyżby najdawniejszy zabytek kaszubski?, Język Polski, XXXVI, 1957,  s. 351. 
61 Za: Język kaszubski..., s. 52, hasło: Dutki brzeskie. 
62 Krofey S., Duchowne piesnie d. Marcina Luthera ÿ ÿnßich naboznich męzow Zniemieckiego w Slawięsky ięzik wilozone Przes Szymana 
Krofea, sluge slowa Bożego w Bytowie, Gdańsk 1586. 
63 Język kaszubski..., s. 51, hasło: Duchowne piesnie D. Marcina Luthera. 
64 Za: Pniewski W., Przegląd literatury kaszubskiej [w:] „Rocznik Gdański. Organ Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku”, t. II i 
III, lata 1928-1929, s.126. 
65 Neureiter F., Historia..., s. 26-27 
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smołdziński pastor korzystał w swej pracy z wcześniejszych tłumaczeń obu tych tekstów, 

bądź też, iż nie on jest autorem drugiego z wymienionych.66 H. Popowska-Taborska zwraca 

też uwagę, iż zbiór pieśni kościelnych został częściowo przedrukowany z Duchownych 

pieśni... Szymona Krofeja.67  

W 1758 r., a więc nieco ponad sto lat po pierwodruku Małego Catechismu ukazało się 

drugie wydanie tej książki, zmodernizowane w sferze językowej. Dokonano w nim też 

pewnych skrótów treściowych.68 Kolejna edycja publikacji miała miejsce w 1828 r. za sprawą 

Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, natomiast w 1958 r. profesor Reinhold Olesch dokonał 

w technice fotooffsetowej przedruku wydania Małego Catechismu z 1643 r.   

Z innych religijnych zabytków piśmiennictwa kaszubskiego należy wymienić choćby 

oprawione razem ze smołdzińskim egzemplarzem Małego Catechismu Pontanusa 

rękopiśmienne Pytania dodatkowe o wierze (z ok. 1675 r.), a poza tym Perykopy smołdzińskie 

(1699-1701) czy zawierający 129 pieśni Śpiewnik kaszubski (XVI/XVII w.). 69  Zarówno 

Perykopy... jak i Śpiewnik..., znajdujące się w bibliotece uniwersyteckiej w Gryfii, Friedhelm 

Hinze przygotował do druku i wydał w 1967 r.70  

Z tego samego roku, co Mały Catechism... Michała Pontanusa pochodzi jeden z 

ciekawszych świeckich zabytków piśmiennictwa kaszubskiego, mianowicie Tragedïa o 

bogaczv ÿ Łazarzv z Pisma Swiętego wÿięta ÿ nowo wierʃzęm opisana Polskim Iasnie 

Wielmożnemv Sęnatowi Gdanskięmv dedicowana ÿ przypisana in honorem Roku 1.6.4.3. 

Miesiącà Stÿcznià Dnià 22. Autorstwo tej pisanej głównie rymowanym 13-zgłoskowcem, 

liczącej około 1600 wierszy sztuki przypisuje się bądź teologowi ewangelickiemu, 

profesorowi języka polskiego w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku i pisarzowi Janowi 

Gulińskiemu, bądź muzykowi, kompozytorowi i autorowi wierszy Marcinowi 

Gremboszewskiemu.71 W odróżnieniu do Krofeja i Pontanusa, którzy jak pisze J. Treder w 

swoim omówieniu do Tragedii:  
 

świadomie i dość mocno zbliżali język swych „słowi(a)ńskich” przekładów do języka swoich wiernych, 

czyli Kaszubów (Słowińców), np. kaszubienie, ë zamiast i, y, u, [...] liczne formy fleksyjne, sporo słownictwa, 

itd.72,  

 

                                                             
66  Zob. np. Język kaszubski..., s. 159-160, hasło: Mały Catechism Niemiecko-Wándalski abo Słowięski [lub:] Popowska-Taborska H., 
Kaszubszczyzna..., s. 49. 
67 Popowska-Taborska H., Kaszubszczyzna..., s. 49. 
68 Za: Neureiter F., Historia..., s. 27. 
69 Język kaszubski..., s. 274, hasło: Zabytki językowe kaszubskie. 
70 Neureiter F., Historia..., s. 29-30. 
71 Treder J., Język tragedii o bogaczu i Łazarzu [w:] Tragedia..., s. 151-52. 
72 Tamże, s. 172. 
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autor sztuki dał nam ledwie imitację 73  tego, co zrobili tamci. Mowa kaszubska 

wybrzmiewa bowiem, i to zaledwie w niewielkim stopniu jako stylizacja w kwestiach 

wypowiadanych przez epizodycznego bohatera, nomen omen określonego mianem Kaszuby. 

Tragedïa o bogaczv ÿ Łazarzv... pisana jest więc głównie w języku polskim, a oprócz 

nielicznych kaszubizmów, okraszono ją również łaciną, w niej jest także dedykacja kierowana 

do włodarzy miasta Gdańska. Choć autor sztuki skorzystał z mowy Kaszubów w niewielkim 

stopniu, był on jednak tym, który wprowadził ją do literatury pięknej. 

Z świeckich zabytków piśmiennictwa kaszubskiego godne przywołania są też 

Przysięgi słowińskie z Wierzchocina. Oryginalny ich tekst zaginął, o czym donosił już w 1925 

roku w swojej gramatyce Geschichte der pomoranischen (kaschubischen) Sprache Friedrich 

Lorentz74. Zanim jednak do owej utraty zabytku doszło, został on już opisany i częściowo 

opublikowany przez F. Tetznera, F. Lorentza i J. Łęgowskiego. 75  Odpis Przysiąg 

słowińskich..., sporządzony pod koniec XIX wieku dla serbołużyckiego uczonego Arnošta 

Muki, odnalazła we wrocławskiej bibliotece Ossolineum H. Popowska-Taborska 76 . Jak 

możemy przeczytać na temat Przysiąg słowińskich... w jej pracy Kaszubszczyzna. Zarys 

dziejów: Tekst odzwierciedla bardzo liczne kaszubskie (a także wyłącznie słowińskie) cechy 

językowe, w tym również takie, które w innych zbytkach utrwalone nie zostały, jak na przykład 

labializację nagłosowego o-, przejście nagłosowego vo- ≥ṷe-, słowińskie 훾 ≥g.77 Badaczka 

podaje również, iż w przyrównaniu do innych zabytków piśmiennictwa kaszubskiego 

nasilenie dialektyzmami niektórych partii „Przysiąg” jest znacznie większe.78 

 

Omawiając zabytki piśmiennictwa kaszubskiego H. Popowska-Taborska konkluduje: 
 

 Wydaje się, że w przypadku tekstów religijnych, bardziej dopracowanych pod względem językowym, 

mówić można o pewnej normie dopuszczającej użycie niektórych dialektyzmów i nakazującej unikania innych. 

W każdym razie dialektyzmy nowsze, bardziej terenowo ograniczone i typowo kaszubskie, występują w tych 

tekstach rzadziej niż cechy stare i ogarniające w przeszłości całą Polskę północną.79  

 

                                                             
73 Tamże. 
74 Za: Neureiter F., Historia..., s. 29-30. 
75 Popowska-Taborska H., Kaszubszczyzna..., s. 51. 
76 Neureiter F., Historia..., s. 32-33. 
77 Popowska-Taborska H., Kaszubszczyzna..., s. 51. 
78 Tamże. 
79 Tamże. 
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Myśl tę powtarza to w ponad dwadzieścia lat późniejszym niż Kaszubszczyzna... 

opracowaniu pod redakcją J. Tredera Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny. 80 

Przybliżając zabytki piśmiennictwa kaszubskiego stwierdza w Języku kaszubskim również: 
 

Druki i rps uznane za zabytki kasz. noszą wyraźnie ślady polskich wzorów jęz. Podstawą większości 

jest ówczesna polszczyzna pn., zapisywana wg stosowanych wtedy norm ortogr. Kaszubizmy fonet., morfol. i 

leks. pojawiają się w poszczególnych zabytkach w różnym nasileniu i mają charakter dość przypadkowy. Ogpol. 

cechy jęz. występują tu obok cech typowo kasz., a zdarza się, że są w tym samym tekście stosowane 

wymiennie.81 

  

Dla J. Tredera sprawa językowej kategoryzacji tychże zabytków była jednak wciąż 

otwarta.82 

 

* 

Autorzy z XVII, XVIII i z początku XIX wieku z różnych pobudek używali mowy 

kaszubskiej jako tworzywa językowego w realizacji swoich pisarskich zamierzeń. Krofejowi, 

Pontanusowi czy autorom Perykopów smołdzińskich przyświecała ewangelicka idea 

umożliwienia swoim wiernym modlenia się i uczestniczenia w liturgii w mowie przodków, 

tym bardziej pragmatyczna, że w tamtych stronach nie zawsze jeszcze władano w 

wystarczającym stopniu językiem niemieckim. Inny za to cel w wprowadzeniu mowy 

Kaszubów do tekstu, o czym już nieco wcześniej napomknięto, przyświecał autorowi 

Tragedïi o bogaczv ÿ Łazarzv. Była to zapewne chęć zindywidualizowania języka bohatera i 

zarazem uwiarygodnienia jego obrazu w tej sztuce, bo raczej nie można tu mówić o chęci 

wzbogacenia utworu odrobiną egzotyki, gdyż obecność mówiących mową przodków 

Kaszubów nie była wówczas w Gdańsku czymś niezwykłym. Niemniej, jakie bądź idee 

przyświecały autorom tekstów z tego okresu, nie były to myśli o stworzenia literatury 

kaszubskojęzycznej czy literackiego języka kaszubskiego. Taki cel natomiast przyświecał 

urodzonemu w 1817 roku Florianowi Ceynowie.     

 

 

                                                             
80 Zob. Język kaszubski... , s. 274, hasło: Zabytki kaszubskie językowe. 
81 Tamże, s. 244. 
82 Treder J., Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdańsk 2005, s. 65. Warto przytoczyć cały fragment: Od druku tłumaczenia Krofeja 
minęło ponad 400 lat, tzw. Pontanusa ok. 350, a od pierwszych badań tych tekstów (dokładniej tylko Kamińska i Lorentz) mija 100 lat. Ich 
wyniki nie przekonują. Sprawa wydaje się otwarta, mimo iż obecnie – po wydaniach Olescha i Hinzego czy badaniach Kamińskiej – 
upowszechnił się pogląd, że „charakteryzują się mniejszą lub większą domieszką cech kaszubskich wplacionych w tekst ówczesnej 
polszczyzny literackiej. Jednie może niektóre partie <<Przysiąg z Wierzchocina>> oraz <<Perykop smołdzińskich>> uznać należy za 
językowe teksty kaszubskie” [cyt. przez J. Tredera fragment z: H. Popowska-Taborska, Język czy dialekt? – raz jeszcze o statusie 
kaszubszczyzny, Język Polski LXVIII 1988, s. 91].  
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2. Ojciec literatury kaszubskiej – Florian Ceynowa  
 

Wiek XVIII, a w szczególności I połowa XIX stulecia to czas odradzania się 

narodowego lub rozbudzania się świadomości narodowej poszczególnych ludów w Europie, 

w tym słowiańskich. W tym okresie, jak wskazuje Andrzej Bukowski:  
 

Krzewiący się romantyzm niósł z sobą, obok innych elementów, zamiłowania historyczne, ludoznawcze 

i językowe. W ciągu pierwszej ćwierci XIX wieku budzą się w całej Słowiańszczyźnie tendencje 

samopoznawcze i powstaje fundament nowoczesnej slawistyki.83  

 

Ta tendencja nie ominęła także Pomorza, choć początkowo dotyczyła ona głównie 

zagadnień językowych. Jedną z bardziej zasłużonych osób, które w tamtym okresie zwróciły 

swą uwagę na kaszubszczyznę i przyczyniły się do zainteresowania się tym regionem i jego 

ludem badaczy europejskich, m.in. slawistów rosyjskich, jak choćby Piotra Prejsa czy 

Aleksandra Hilferdinga był Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855). Ów pochodzący z 

Mazur kaznodzieja oraz lektor języka polskiego w gdańskim Gimnazjum Akademickim 

zasłynął na przykład z opracowania Polnische Grammatik (1794), w jakim jak pisze J. Treder 

uwzględnił kaszubszczyznę 84 , przygotowania trzeciego wydania Małego Katechizmu 

Pontanusa (1828 r.) czy ze sporządzenia programu badań kaszubszczyzny, w jakim 

postulował opracowanie m.in. słowniczka kaszubskiego, wykazu nazw miejscowości 

kaszubskich, zestawienia literatury na tematy kaszubskie, śladów dawnych wierzeń 

pogańskich czy roku obrzędowego i świąt ludowych.85  

Całość piśmiennictwa kaszubskiego zazwyczaj postrzega się jako dwa odmienne, nie 

łączące się okresy – ten, w jakim powstawały działa Krofeja, Pontanusa i innych twórców 

sprzed połowy XIX wieku oraz ten, który swymi działaniami zapoczątkował Florian 

Ceynowa, mianowicie czas świadomie tworzonej literatury kaszubskojęzycznej. 

Podstawowych różnic między tymi okresami podaje się kilka, o pewnych już wspomniano 

wcześniej w niniejszej pracy, mianowicie wskazywano, iż twórcy sprzed Ceynowy kierowali 

się innymi pobudkami przy tworzeniu swoich dzieł aniżeli on sam, zaś język ich utworów 

głównie postrzegany jest jako mniej lub bardziej przeplatana kaszubizmami literacka 

polszczyzna. Co więcej zapoczątkowana przez Ceynowę literatura kaszubskojęzyczna ma 

charakter liniowy, ciągły, jest nieprzerwanie trwającym od swych początków procesem, 

                                                             
83 Bukowski A., Regionalizm..., s. 8. 
84 Język kaszubski..., s. 163, hasło: Mrongowiusz Krzysztof Celestyn. 
85 Tamże, s. 163-164. 
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podczas gdy twórczość sprzed działalności „ojca literatury Kaszubów” jawi się jako zbiór 

punktów, jakie w pomorskiej czasoprzestrzeni pojawiały się jako poszczególne dzieła, 

niejednokrotnie całkowicie niezależnie od siebie, jak choćby w przypadku Duchownych 

piesni... Krofeja z 1586 r. i Tragedii o bogaczu i Łazarzu z 1643 r. Oczywiście trzeba mieć 

przy tym świadomość, że stan wiedzy na temat zabytków piśmiennictwa kaszubskiego 

najpewniej jest niepełny, nie tylko dlatego, że mogły istnieć w tamtym okresie dzieła, które 

nie tylko nie przetrwały do naszych czasów, lecz także nie zachowała się o nich żadna 

wzmianka, a także dlatego, że jakiś tekst wciąż czeka na swego odkrywcę. 

Jan Drzeżdżon dostrzegł zaś nić łączącą oba te okresy. W Współczesnej literaturze 

kaszubskiej 1945-1980 (1986) słusznie bowiem zauważa:  
 

Wymienione zabytki piśmiennictwa nie miały bezpośredniego wpływu na literaturę kaszubską powstałą 

w drugiej połowie XIX wieku. Niemniej można mówić o wpływie pośrednim. Jednym z ogniw pośredniczących 

był Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, lektor języka polskiego w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku. Jego 

wskazania co do konieczności badań nad kaszubszczyzną stanowiły później praktyczny program działalności 

FLORIANA CEYNOWY, uznanego za twórcę kwestii kaszubskiej.86  

 

Drzeżdżon rozwija następnie swą myśl o łączącym elemencie:  
 

Wiadomo, że Mrongowiusz przedrukował drugie wydanie książki Pontanusa, Ceynowa natomiast 

rozwinął myśl gdańskiego kaznodziei i w ten sposób można mówić o ciągłości w początkach piśmiennictwa 

kaszubskiego.87 

 

* 

Przyszły „ojciec literatury kaszubskiej” przyszedł na świat w 1817 roku w 

Sławoszynie (pow. pucki), jako syn gospodarza Wojciecha oraz Magdaleny z domu 

Pienczen. 88  W latach 1831-41 uczęszczał do gimnazjum w Chojnicach, gdzie należał do 

tajnego koła filomackiego „Polonia”, następnie, jesienią 1841 roku rozpoczął studia na 

uniwersytecie wrocławskim, wpierw na wydziale filozoficznym, a od kolejnego roku na 

medycznym. Wtedy to, w 1842 r., aktywnie włączył się w działalność Towarzystwa 

Literacko-Słowiańskiego, gdzie jak podaje J. Treder:  
                                                             
86 Drzeżdżon J., Współczesna..., s. 25-26 
87 Tamże, s. 26. 
88 W części opracowań, nawet nowszych, jak opracowany pod redakcją J. Tredera poradnik encyklopedyczny Język kaszubski, utrzymuje się, 
iż ojciec Floriana Ceynowy posiadał nie tylko gospodarstwo rolne, lecz był także kowalem [zob. Język kaszubski..., s. 35, hasło: Ceynowa 
Florian Stanisław Wenacjusz]. Część autorów nie podziela jednak tego zdania. Neureiter w przypisie do Historii... wskazuje, iż Andrzej 
Bukowski obalił legendę, jakoby ojciec Ceynowy był również kowalem podając przy tym źródło: Rodzina i wieś rodzinna Floriana Ceynowy, 
„Gdańskie Zeszyty Humanistyczne” (Gdańsk), R. 10: 1967, nr 15, s. 139 i nn. [Neureiter F., Historia..., s. 35, przypis 2]. O przypisywaniu tej 
profesji Wojciechowi Ceynowie milczy także Ireneusz Pieróg w swej pracy Florian Stanisław Ceynowa. Życie i działalność, stosunkowo 
obszernie omawiając rodzinę przyszłego „budziciela Kaszubów” [Pieróg I., Florian Stanisław Ceynowa. Życie i działalność, Toruń 2009, s. 
22-41].  
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J. E. Purkinie pozyskał go do realizacji programu Tow. Dziejów i Starożytności Pom. (pośrednio: K. C. 

Mrongowiusza) i nakłonił do spisania pnkasz. zwyczajów związanych z okresem Bożego Narodzenia, 

mianowicie Wiléjá Noweho Roku i Szczōdráki.89  

 

Oba te teksty, o charakterze etnograficznym i poprzedzone wstępem w języku polskim 

i rosyjskim, w jakim m.in. podaje się uwagi F. Ceynowy dotyczące wymowy kaszubskich 

głosek, zostały opublikowane trójjęzycznie (po kaszubsku, polsku i rosyjsku) w 1843 roku w 

numerze lipcowym redagowanego przez Piotra Dubrowskiego warszawskiego miesięcznika 

„Jutrzenka”90. Rok druku tych dwóch niewielkiej objętości prac zwykło przyjmować się za 

początek literatury kaszubskojęzycznej. 

Okres studiów wrocławskich był znaczący dla rozwoju kaszubskiej świadomości 

Ceynowy. Wiadomo, że młody adept medycyny uczęszczał na wykłady znawcy folkloru 

słowiańskiego, autora m.in. zbioru pieśni ludowych Slovanské národní písně (3 części – 1822, 

1825, 1827), pochodzącego z Czech Františka Ladislava Čelakovskýego, znał też innego 

słowianofila czeskiego – Jana Purkinie – profesora fizjologii i anatomii na Uniwersytecie 

Wrocławskim, kierownika katedry filologii słowiańskiej, prezesa i kuratora Towarzystwa 

Literacko-Słowiańskiego, poetę i tłumacza Goethego i Schillera91. Jan Karnowski w swojej 

cenionej do dziś monografii poświęconej Ceynowie pisał na temat studiów wrocławskich 

opisywanej postaci:  
 

Jest to okres dla psychiki jego [F. Ceynowy – przyp. G.S.] zapewne najważniejszy. Wśród młodzieży 

słowiańskiej uniwersytetu panował wówczas nowoczesny duch słowianofilski. Młodzież polska, czeska, 

słowacka i łużycka, żywiąca podobne aspiracje skupiła się i założyła znane towarzystwo literacko-słowiańskie 

(r. 1836), którego opiekunem i sercem niejako był Purkinje.92  

 

Wedle J. Karnowskiego Ceynowa dużo przyjaźnił się z Łużyczanami, a mianowicie z 

Szmolerem, ich przywódcą.93 Wspomniany Jan Anrošt Smoler, zaledwie rok starszy od swego 

słowiańskiego pobratymca z kaszubskiego Sławoszyna, studiujący we Wrocławiu wpierw 

teologię (1836-39), następnie slawistykę (1841-45)94, był już w tym czasie znany z zebrania i 

                                                             
89 Język kaszubski..., s. 35-36, hasło: Ceynowa Florian Stanisław Wenacjusz. 
90 Jutrzenka. Przegląd Słowiański, lipiec 1843 r. , s. 51-60; Uwaga: J. Treder wątpi, aby Ceynowa sam dokonał przekładu na polski i rosyjski 
swojego kaszubskojęzycznego tekstu, wskazując na błąd w tłumaczeniu polegający na tym, iż kaszubskie „cigłę” przełożono na „cegłami”, 
podczas, gdy w rzeczywistości słowo to oznacza „dyszlem” [zob. Treder J., Wiléjá Noweho Roku i Szczōdráki F.S. Ceynowy [w:] Ceynowa 
F., Канунъ новаго года. Wilia Nowego Roku. Wiléjá Noweho Roku. Щедровки. Szczodrówki. Szczōdráki, Gdynia 2006, s. 3-4]. 
91 Język kaszubski..., s. 217, hasło: Purkinie Jan Ewangelista. 
92 Karnowski J., Dr Florian Ceynowa, oprac. i posł. opatrzył J. Treder, Gdańsk 1997, s. 20-21. 
93 Tamże, s. 21. 
94  Neue Deutsche Biographie. Herausgegeben von der historischen kommission bei der bayerischen akademie der wissenschaften. 
herausgegeben von H. G. Hockerts, Bd. 24: Schwarz – Stader, Berlin 2010, s. 512-513; http://daten.digitale-
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wydania wspólnie z Leopoldem Haupt'em zbioru pieśni górnych i dolnych Serbołużyczan 

Písničky horních a dolních Lužických Srbů (1841, 1843) oraz jako autor rozmówek Mały 

Sserb aby Serske a Njemske Rosmłowenja (1841). Ów „budziciel Serbołużyczan” miał 

zapewne niebagatelny wpływ na Ceynowę, na co zresztą wskazuje Karnowski: Odrodzenie 

Łużyczan zrodziło w nim [Ceynowie – przyp. G.S.] myśl, stać się dla Kaszubów tym, czym 

Szmoler dla Łużyczan.95  

Wrocławski okres Ceynowy J. Treder podsumowuje następująco:  
 

We Wr. poznał [Ceynowa – przyp. G.S.] nowe idee: słowianofilstwo i panslawizm, dzięki którym 

inaczej spojrzał na lud, kulturę i ziemię swego dzieciństwa. Kontakty ze slawistami i slawistyką we Wr. 

zaowocowały różnorodnym i wyraźnym programem kaszubologicznych zainteresowań C. i pozwoliły mu 

poznać różne formy pracy oświatowo-kult. na niwie narodowej i małej ojczyzny.96  

 

W podobnym tonie wypowiada się Neureiter:  
 

Tak więc dwa lata spędzone na uniwersytecie wrocławskim wytyczyły kierunek dalszego życia 

Ceynowy. We Wrocławiu zdobył oręż i podstawy ideologiczne do stania się twórcą kaszubskiego regionalizmu i 

współczesnej literatury kaszubskiej.97 

 

Do najważniejszych tekstów Ceynowy z tego okresu zalicza się referat wygłoszony po 

polsku w 1843 r. na spotkaniu Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego o germanizacji 

Kaszubów zachodnich i coraz bardziej postępującym zniemczaniu Kaszubów wschodnich, 

ogłoszony następnie w wersji niemieckiej jako Die Germanisirung der Kaschuben w zeszycie 

IV redagowanego przez  J. P. Jordana Jahrbücher für Slawische Literatur, Kunst und 

Wissenschaft (1843)98.  

Jesienią 1843 r., po dwóch latach spędzonych we Wrocławiu, Ceynowa przeniósł się, 

przypuszczalnie z powodu konieczności odbycia służby wojskowej99  do Królewca, gdzie 

także kontynuował studia medyczne na tamtejszym uniwersytecie. W Królewcu włączył się 

również w działalność konspiracyjną, mającą na celu wywołanie kolejnego polskiego 

powstania, tym razem pod wodzą Ludwika Mierosławskiego. Tuż przed wybuchem zrywu, 

ogłoszonego na noc z 21 na 22 lutego 1846 r. Ceynowa wyjechał z Królewca do Klonówki, 

                                                                                                                                                                                              
sammlungen.de/~db/0008/bsb00085893/images/index.html?id=00085893&groesser=&fip=ewqxssdasxsxdsydxdsydsdaseayafsdrxs&no=1&s
eite=536 [dostęp: 04.07.2017]. 
95 Karnowski J., Dr Florian..., s. 21. 
96 Język kaszubski..., s. 36, hasło: Ceynowa Florian Stanisław Wenacjusz. 
97 Neureiter F., Historia..., s. 40. 
98 F.C., Die Germanisirung der Kaschuben. Von einem Kaschuben [w:] Jahrbücher für Slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft, z. 4, 
1843, s. 243-247,  [online:] https://archive.org/details/bub_gb__sUGAAAAQAAJ [dostęp: 5.07.2017]. 
99  Pisze o tym np. Z. Szultka we wstępie do opracowanych przez siebie Tekstów więziennych F. Ceynowy [zob. Ceynowa F., Teksty 
więzienne, z rękopisu odczytał, opracował i wstępem opatrzył Z. Szultka, Wejherowo-Puck 2004, s. 15]. 
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gdzie wnet powierzono mu dowództwo nad jednym z oddziałów mających zaatakować 

garnizon pruski w pobliskim Starogardzie Gdańskim. Do ataku nie doszło100, zaś Ceynowa 

musiał uchodzić. Rozpisano za nim list gończy, wkrótce też pochwycono go w pobliżu 

Sianowa101 i osadzono w więzieniu – początkowo w Starogardzie Gdańskim, następnie w 

Grudziądzu i berlińskim Moabicie. Uznany za jednego z przywódców powstania został 

skazany na śmierć przez ścięcie toporem, wyrok następnie zamieniono na dożywotnie 

więzienie. W 1848 r. Ceynowa został objęty amnestią. 

Czas spędzony w celi Ceynowa wykorzystał nad wyraz produktywnie, mimo trudnych 

warunków bytowych102 i złej kondycji psychicznej (spowodowanej m.in. oczekiwaniem na 

wykonanie wyroku śmierci, następnie wizją dożywotniego więzienia, do tego informacją o 

śmierci ojca i brata103). To tam, w zamknięciu, jak pisze Zygmunt Szultka:  
 

wykrystalizował się jego [Ceynowy – przyp. G.S.] kaszubski program ideowy, społeczno-narodowy i 

kulturalny, którego istotą był język kaszubski jako najważniejszy czynnik oświaty i postępu Kaszubów oraz 

pancerz ochronny przed utratą tożsamości, a głównie przed germanizacją.104  

 

Niedawny powstaniec intensywnie zajął się też pracą piórem. Między innymi powstała 

już wówczas Krotochẃilno rozmowa Polocha z Kaszebą, jaką opublikował w 1850 roku pt. 

Rozmova Pólocha s Kaszebą napjisąno przez s.p. Xędza Szmuka s Pucka, a do dreku pódąno 

przez Sena Wójkwójca ze Sławószena 105 , a także przygotował Novorõczńik Kaszẽbsko-

                                                             
100 Głównymi powodami odwołania ataku było to, iż garnizon pruski został w porę ostrzeżony o planowanym ataku, wobec czego powstańcy 
utracili element zaskoczenia oraz nie przybyły oczekiwane posiłki z Kaszub, wobec czego zgromadzone pod Starogardem siły były zbyt 
szczupłe, by mierzyć się z regularnymi oddziałami zaborcy. Całe wydarzenie wyczerpująco opisuje Pieróg [Pieróg I., Florian..., s. 115-119].     
101 Zob. np. Karnowski J., Dr Florian..., s. 23 [lub:] Pieróg I., Florian..., s. 121; Neureiter natomiast pisząc o aresztowaniu Ceynowy 
wskazuje, iż miało ono miejsce w pobliżu Kartuz [zob. Neureiter F., Historia.., s. 43], co tylko pozornie może stać w sprzeczności z 
twierdzeniem np. Karnowskiego, gdyż Sianowo oddalone jest od tego miasteczka zaledwie o ok. 12 km.  
102 Zachowała się skarga Ceynowy z 8 lipca 1847 roku, w której oprócz informacji o pobiciu go przez radcę policji Schulza, tak oto 
przedstawiał warunki w więzieniu starogardzkim: Moje śniadanie i kolacja składa się z garnuszka wody i kawałka czarnego chleba; obiad z 
miski ziemniaków, kaszy lub grochu. Mięsa i ryb nie widziałem w pierwszym miesiącu mojej niewoli. Bardziej jeszcze niż głód dawał mi się 
we znaki chłód. [...] otrzymałem nieogrzaną celę, położoną od północy, przy czym pozbawiono mnie odzieży, pozostawiając jedynie koszulę i 
spodnie. Odebrano mi koc, który zastępował mi żakiet i płaszcz. Moim legowiskiem był siennik, nie pozostawiono mi ani poduszki, ani koca. 
[cyt za: Szultka Z., Teksty..., s. 17]. 
103 Zob. np. Szultka Z., Teksty..., s. 18-19 [lub więcej:] Pieróg I., Florian..., s. 38-39. 
104 Szultka Z., Teksty..., s. 13. 
105 Rozmova Pólocha s Kaszebą napjisąno przez s.p. Xędza Szmuka s Pucka, a do dreku pódąno przez Sena Wójkwójca ze Sławószena, 
Gdąnsk 1850; Choć dzięki Tekstom... Z. Szultki znamy więzienną redakcję Rozmovy..., to jednak wśród naukowców nie ma zgody co do 
czasu powstania pierwszej wersji tekstu. Według Szultki Wiele wskazuje na to, że pierwsza, krótka redakcja „Rozmowy...” powstała w 
grudziądzkim więzieniu i prawdopodobnie w drugiej połowie 1847 roku autor przekazał ją A. Mosbachowi. [zob. Szultka Z., Teksty..., s. 76 ]. 
Nie zgadza się jednak z tym J. Treder, wskazując na słowa Augustyna Mosbacha z 1847 r. dotyczące napisanego przez siebie tekstu: 
Wiadomość niniejszą o Kaszubach ułożyłem po większéj części według notatek przed kilku laty udzielonych mi przez C.F. rodem zpod Pucka, 
który zwiedził całą krainę kaszubską [Treder J., Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość o Kaszubach” z połowy XIX wieku, Mosbach A., 
Wiadomość o Kaszubach, Gdynia 2006, s. 82], gdzie naukowiec z Uniwersytetu Gdańskiego we Wstępie do najnowszej edycji Rozmòwë... z 
2007 r. podkreślił słówko kilku. [zob. Treder J., Wstęp [w:] Ceynowa F. S., Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą. Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã, 
oprac. wstęp i przypisy J. Treder, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. I, Gdańsk 2007, s. 19]. Według Tredera Mosbach, pisząc też w swojej 
Wiadomości... o Wiliji Nowego Roku... i Szczodrakach [Treder J., Ceynowy i Mosbacha..., s. 69-72] nic nie wiedział o wydrukowaniu tych 
tekstów [zob. Treder J., Wstęp..., s. 18], a opierał się tylko na uzyskanych przed jesienią 1843 roku (druk w „Jutrzence”) materiałach 
otrzymanych od Ceynowy we Wrocławiu, czyli właśnie tych sprzed kilku lat. Stąd konkluzja Tredera: Nie mogło być zatem tak, by 
„pierwsza, krótka redakcja «Rozmowy...» powstała w grudziądzkim więzieniu i prawdopodobnie w drugiej połowie 1847 roku autor 
przekazał ją A. Mosbachowi”. Pochwaliłby się Ceynowa i wspomniałby wtedy ów historyk, że część tekstów wydrukowano już w trzech 
językach (rosyjski, polski, kaszubski) w „Jutrzence” [zob. Treder J., Wstęp [w:] Ceynowa F. S., Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą. Rozmòwa 
Kaszëbë z Pòlôchã, oprac. wstęp i przypisy J. Treder, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. I, Gdańsk 2007, s. 19] . Skoro więc Mosbach w 
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Słowjãński 106 , który stał się podstawą dla pierwszego kaszubskiego czasopisma Skôrb 

Kaszébsko-słovjnskȷè mòvé107, o jakim obszerniej będzie mowa nieco dalej. Część z tych 

pierwotnych wersji Z. Szultka opracował i opublikował w 2004 roku jako Teksty więzienne nr 

3 serii Biblioteka Kaszubska108, w ramach której 3 lata wcześniej J. Treder i H. Popowska-

Taborska ogłosili dwa inne ważne, odnalezione w petersburskim Archiwum Rosyjskiej 

Akademii Nauk ok. 2000 r. przez H. Popowską-Taborską 109  teksty Ceynowy – Móje 

spóstrzeżenjo prze przezeranju wuvog Ismaela Sreznjevskjeho nad móvą kaszebską, 

opublikowane po raz pierwszy w 1912 roku i określone przez Tredera jako pierwsza naukowa 

rozprawa po kaszubsku110 oraz pozostający ponad 150 lat w rękopisie słowniczek Eine kleine 

Sammlung Kaschubisher Wörter, welche eine größere Ähnlichkeit mit der rußischen als mit 

der polnischen Sprache haben.111 Z. Szultka, w świetle swoich badań uważa, iż prace nad 

drugim z wymienionych dziełek Ceynowy również zostały zapoczątkowane już w celi 

więziennej112, natomiast H. Popowska-Taborska ostrożnie stwierdza, iż:  
 

znając tylko w ogólnych zarysach dzieje tej [Ceynowy – przyp. G. S.] burzliwej młodości, dokładnego 

miejsca i czasu powstania interesującego tu nas zbioru rosyjsko-kaszubskiej niestety nie jesteśmy w stanie 

określić.113  

 

Badaczka natychmiast jednak dodaje, iż był to najpewniej pierwszy słownik 

sporządzony przez Ceynowę 114 , Szultka zaś sytuuje go jako jedną z „filii” 115  (razem ze 

                                                                                                                                                                                              
swojej Wiadomości... wspomina również o Rozmowie..., a przy pisaniu swej pracy korzystał jedynie z notatek przed kilku laty udzielonych 
[...] przez C.F. rodem zpod Pucka można więc zakładać, iż pierwsza wersja tekstu Ceynowy powstała już przynajmniej w 1843 r. Jednak 
lakoniczna informacja o tym tekście w Wiadomościach Mosbacha: Malutkiéj objętości jest rękopiśmienna „Rozmowa Polaka z Kaszubem” 
napisana przez ks. Szmudę rodem z Pucka w końcu 18go wieku [zob. Treder J., Ceynowy i Mosbacha „Wiadomość o Kaszubach” z połowy 
XIX wieku, Mosbach A., Wiadomość o Kaszubach, Gdynia 2006, s. 62-63] nie rzuca zbyt wiele światła na całą sprawę. Przecież wcale nie 
ma pewności, że wśród materiałów przekazanych Mosbachowi we Wrocławiu była również jakaś wersja Rozmowy... . Zauważa to również 
sam Treder: Lapidarna uwaga w „Wiadomości o Kaszubach” A. Mosbacha [...] dowodzi jedynie, że Mosbach na pewno wiedział (od samego 
F. Ceynowy) o istnieniu rękopisu, jednak gdyby go miał w ręku, tj. choć trochę czytał, to nieco więcej by o nim napisał, a wskazuje tylko 
faktyczną objętość, rzekomego autora i czas powstania [zob. J. Treder, Wstęp..., s. 18]. Skoro Mosbach mógł nie mieć w ręku rękopisu, a 
tylko wiedział o nim od samego autora, nie można też wykluczyć, że Rozmowa... jeszcze nie istniała i była dopiero w sferze w miarę 
wykrystalizowanego projektu, który autor miał zamiar w niedalekiej przyszłości zrealizować. I wcale tego przypuszczenia nie musi 
podważać Mosbacha określenie malutkiéj objętości, gdyż już na tyle idea napisania Rozmowy... mogła być sprecyzowana, że Ceynowa 
wiedział, iż tekst ten nie będzie długi. Kiedy więc ów projekt Ceynowa rzeczywiście zrealizował? Czy jednak jeszcze we Wrocławiu? Czy 
może już w Królewcu? A może faktycznie dopiero w więzieniu, choć raczej, wobec powyższego, trudno przypuszczać, aby były to aż dwie 
wersje, o czym pisze Szultka: Wiele wskazuje na to, że pierwsza, krótka redakcja „Rozmowy...” powstała w grudziądzkim więzieniu i 
prawdopodobnie w drugiej połowie 1847 roku przekazał ją A. Mosbachowi. Nową redakcję ukończył w pierwszych tygodniach 1848 roku i w 
lutym tego roku przesłał ją szczecińskiemu Towarzystwu. [zob. Szultka Z., Teksty..., 76]. Dlaczego bowiem w tak krótkim odstępie czasu 
Ceynowa miałby coś takiego robić? Wiele narosło rozmaitych pytań wokół Rozmowy..., kolejne można zadawać. Faktem jednak jest, że 
najstarszą znaną obecnie wersją Rozmowy... jest ta, do jakiej dotarł Szultka i jaką opublikował w Tekstach więziennych Ceynowy.  
106 Treder J., Wstęp [w:] Ceynowa F. S., Rozmòwa..., s. 13 [por. też zamieszczony skan karty tytułowej w: Szultka Z., Teksty..., s. 11, gdzie 
ewidentnie „Kaszẽbsko”, a nie „Kaszêbsko”, jak podaje Treder]. 
107 Kaszébsko-słovjnskȷè mòvé, z. I-XII, Svjecè 1866 i 1868 [oraz:] z. XIII, 1879. 
108 Ceynowa F., Teksty więzienne, z rękopisu odczytał, opracował i wstępem opatrzył Z. Szultka, Wejherowo-Puck 2004. 
109 Popowska-Taborska H, Treder J., Słowo wstępne [w:] Ceynowa F., Uwagi o kaszubszczyźnie, oprac. J. Treder [i:] Mały zbiór wyrazów 
kaszubskich, oprac. H. Popowska-Taborska, Wejherowo-Rumia-Pelplin 2001, [s. 7]. 
110 Treder J., Kontakty naukowe Floriana Ceynowy z Rosjanami [w:] Ceynowa F., Uwagi..., s. 18. 
111 Ceynowa F., Uwagi o kaszubszczyźnie, oprac. J. Treder [i:] Mały zbiór wyrazów kaszubskich, oprac. H. Popowska-Taborska, Wejherowo-
Rumia-Pelplin 2001. Tytuł niemiecki H. Popowska-Taborska tłumaczy jako: Mały zbiór wyrazów kaszubskich, mających większe 
podobieństwo z językiem rosyjskim aniżeli z językiem polskim [Tamże, s. 133]. 
112 Ceynowa F., Teksty..., s. 109 
113 Popowska-Taborska H., Rosyjsko-kaszubski słownik Floriana Ceynowy widziany oczyma językoznawcy [w:] Ceynowa F., Uwagi..., s. 143 
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słownikiem „kaszubsko-litewskim”116) opracowywaną równolegle z zaginionym słownikiem 

niemiecko-kaszubskim, o którym pisze: Wydaje się, że słownik niemiecko-kaszubski był 

głównym słownikiem, swego rodzaju matką.117    

Podobnie, jak w przypadku choćby przybliżonej tu kwestii powstania Rozmovy..., nie 

ma zgody wśród badaczy także w tym, co robił, gdzie mieszkał oraz dokąd i w jakich 

sprawach udawał się Ceynowa po zwolnieniu z więzienia118. Wątpliwości nie ma za to co do 

tego, iż w 1851 roku obronił w Berlinie pracę De terrae Pucensis incolarum superstitione in 

re medica (O przesądach mieszkańców ziemi puckiej w dziedzinie medycyny) zyskując tytuł 

doktora medycyny i chirurgii, a niedługo potem przeniósł się Bukowca niedaleko Świecia, 

gdzie podjął pracę jako lekarz rodziny hrabiego Hutten-Czapskiego 119 . Wieś ta, jak się 

później okazało, stała się ostatecznym miejscem zamieszkania „budziciela Kaszubów” mimo, 

iż – jak podaje Bukowski – Ceynowa ciągle marzy o stałym osiedleniu się na ziemi 

kaszubskiej120.  

Wiadomo też, iż w czasie pomiędzy wyjściem z więzienia, a przeprowadzeniem się do 

Bukowca Ceynowa również aktywnie działał na niwie kaszubskiej. W 1850 roku, oprócz 

wydania Rozmovy Pólocha s Kaszebą... oraz wysłania do Petersburskiej Akademii Nauk 

rękopisu słowniczka Eine kleine Sammlung Kaschubisher Wörter... doktor ze Sławoszyna w 

chełmińskim czasopiśmie „Szkoła Narodowa” opublikował artykuły Kaszebji do Pólochów 

oraz Wò narodowoscé. A wò movje 121 , nadto trzy niewielkie książeczki: Kile słov wó 

Kaszebach e jich zemi przez Wójkasena. Tudzież rzecz o języku kaszubskim ze zdania sprawy 

Prajsa, Xążeczka dlo Kaszebov przez Wójkasena oraz zawierającą przedruk pierwszej z 

wymienionych Trze rosprave przez Stanjisława, wóros kila słov wó Kaszebach e jich zemji 

przez Wójkasena. Z roku następnego zaś pochodzą przywołane wcześniej Móje spóstrzeżenjo 

prze przezeranju wuvog Ismaela Sreznjevskjeho nad móvą kaszebską, które są odpowiedzią na 

przysłane Ceynowie przez Petersburską Akademię Nauk do przejrzenia i zaopiniowania 

                                                                                                                                                                                              
114 Tamże. 
115 Ceynowa F., Teksty..., s. 111. 
116 Tamże. 
117 Tamże; Nie wszystkie prace więzienne Ceynowy zachowały się do naszych czasów. Ze wstępu Szultki do Tekstów więziennych wiadomo, 
iż Ceynowa pracował nad słownikiem niemiecko-kaszubskim i że musiała być to już praca na przynajmniej dość zaawansowanym etapie, 
skoro Ceynowa 1 lutego 1848 roku informował o niej Towarzystwo Historii i Starożytności Pomorza w Szczecinie i zamierzał ją przekazać 
tej instytucji. Szultka wnioskuje, iż była to najważniejsza i prawdopodobnie pierwsza praca, której poświęcał [Ceynowa – przyp. G.S.] 
najwięcej czasu i uwagi, gdyż mogła wzbudzić zainteresowanie szczecińskiego Towarzystwa oraz potencjalnego wydawcy i w konsekwencji 
cieszyć się podobnym powodzeniem jak niemiecko-polski słownik A. Mosbacha. [Ceynowa F., Teksty..., s. 111]. 
118 Por. Treder J., Wstęp [w:] Ceynowa F. S., Rozmòwa..., s. 9 [oraz:] Szultka Z., Teksty..., s. 38-51.  
119 Tak podaje m.in. Szultka [Szultka Z., Teksty..., s. 49], Neureiter [Neureiter F., Historia..., s. 50], Pieróg [Pieróg I., Florian..., s. 147-156] 
oraz Treder [Treder J., Wstęp... [w:] Ceynowa F. S., Rozmòwa..., s. 9]. Niestety, zgody znów nie ma co do imienia hrabiego. Dwaj pierwsi 
badacze podają, iż był to Stanisław,  Pieróg natomiast, że Franciszek, na co też wskazuje Treder podając inicjał F. [Szultka Z., Teksty..., s. 
49; Neureiter F., Historia..., s. 50; Pieróg I., Florian..., s.156-157; Treder J., Wstęp... [w:] Ceynowa F. S., Rozmòwa..., s. 9]. 
120 Bukowski A., Regionalizm..., s. 28. 
121 Neureiter F., Historia..., s. 44. 
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zapiski rosyjskiego slawisty i słowianofila Izmaila I. Sriezniewskiego. Pierwszy raz 

wydrukowano je dopiero w 1912 roku w „Gryfie” (nr 4-6)122. 

Ceynowa niedługo pełnił funkcję lekarza rodziny hrabiego. Powodem miało być 

oskarżenie doktora ze Sławoszyna o nadużycie zaufania lekarskiego 123 , co miało nawet 

spowodować okresowe pozbawienie go prawa do wykonywania zawodu124. Poróżniony z 

Czapskimi, Ceynowa otworzył prywatną praktykę, następnie również aptekę i niewielką 

klinikę. Jako lekarz cieszył się powszechnym uznaniem, wedle Neureitera:  
 

mówiono o nim jako o doskonałym diagnoście, a z powodu swych poglądów społecznych [zapewne 

chodzi tu o jego poglądy antyszlacheckie i demokratyczne – przyp. G.S.] cieszył się najgłębszym poważaniem u 

prostego ludu. Opiekował się chorymi w promieniu 50-60 kilometrów, często nie przyjmował żadnego 

honorarium od ludzi biednych, a nawet dostarczał im za darmo własnoręcznie sporządzane lekarstwa.125  

 

Nabył też, w 1855 roku, niemal 22 hektarowe gospodarstwo rolne, do którego 

najprawdopodobniej później dokupił również ok. 12 ha lasu. 126  Do prowadzenia domu, 

gospodarstwa, zapewne także apteki, kliniki i gabinetu Ceynowa potrzebował pomocy. 

Niewiele wiadomo na temat tego, ile osób i kogo doktor ze Sławoszyna zatrudniał. Sprawę tę, 

jak również i inne, w tym tę dotyczącą najbliższej rodziny Ceynowy gruntownie badał 

Ireneusz Pieróg. W swojej monografii Florian Stanisław Ceynowa. Życie i działalność podaje 

za Lechem Bądkowskim, iż „budziciel Kaszubów” miał mieć służącego, który zmarł krótko 

po II wojnie światowej. Ponadto okresowo też w pracach domowych pomagały lekarzowi 

bratanice – Emilia i Wiktoria Ceynowa. Najszerzej Pieróg opisuje postać Rozalii 

Tarnowskiej, co zrozumiałe, gdyż panna ta, siedemnaście lat młodsza od swego pracodawcy, 

ze służącej wnet stała się gospodynią oraz towarzyszką życia autora Rozmovy... i matką jego 

potomstwa. Ze związku tego przyszło na świat czworo dzieci: Wojciech Stanisław (ur. w 

1858 r.), Maria Magdalena (ur. w 1861 r.), Bronisława (ur. 1869 r.) oraz Marta (ur. 

najprawdopodobniej między 1870 a 1872 r.). Tylko dwie córki – Maria Magdalena i 

Bronisława – dożyły pełnoletniości i założyły rodziny, natomiast Wojciech Stanisław 

przeżywszy zaledwie 2 lat zginął (utonął), zaś Marta w wieku 16 lat umarła na tyfus. Pomimo 

więzi łączących Floriana Ceynowę i Rozalię Tarnowską oraz trwania przy sobie przez ok. 24 

lata, to jest aż po jego śmierć, on nigdy nie zalegalizował ich nieformalnego związku.127        

                                                             
122 Zob. Treder J., Wstęp [w:] Ceynowa F. S., Rozmòwa..., s. 13. 
123 Tamże, s. 9. 
124 Tamże. 
125 Neureiter F., Historia..., s. 51. 
126 Zob. Pieróg I., Florian..., s. 190-195. 
127 Na temat rodziny patrz: Pieróg I., Florian..., s. 204-210. 
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W 1856 roku w podróż badawczą po Kaszubach wybrał się młody rosyjski slawista 

Aleksander Hilferding (1831-1872). Kilka dni podróżował z Ceynową. Owocem wyprawy 

Rosjanina, na którą poświęcił część lata128, była ogłoszona w 1862 roku obszerna praca 

etnograficzno-językowa Остатки славян на южном берегу Балтийского Моря, 

przetłumaczona i wydana również na język polski (np. w 1989 jako Resztki Słowian na 

południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego), w której na temat „budziciela Kaszubów” tak 

m.in. pisze: Przede wszystkim uważałem za swój obowiązek odwiedzić najlepszego, a raczej 

jedynego znawcę ludu i języka Kaszubów 129 . Hilferding w publikacji wykorzystał m.in. 

materiały leksykalne i etnograficzne Ceynowy. Ten zaś w swoim czasopiśmie Skôrb 

Kaszébsko-słovjnskjè mòvé wyzyskał pracę rosyjskiego badacza, publikując część z 

zebranych przez niego podań i bajek.130  

Skôrb Kaszébsko-słovjnskȷè mòvé to bodajże najważniejsze dzieło Ceynowy. Łącznie 

tego autorskiego, pierwszego kaszubskiego periodyku ukazało się 13 numerów – sześć w 

1866 roku, kolejne sześć w 1868 roku i jeden numer w 1879 r. Zawierają one, na łącznie 

ponad 200 stronach, materiały o charakterze etnograficznym, takie jak przysłowia, podania, 

bajki czy zbiór pieśni ludowych Dvȷe kòpé Szętopórk131, lingwistycznym jak np. Kaszébsko-

słovjnskȷè abècadło132 czy Spjs Kaszébsko-słovjnskjich mȷąn vszétkjch mȷast, vsi é pustkòvj133, 

historycznym jak choćby część tekstu Zvéczaȷe é wòbéczaje Kaszébskosłovjnskȷèho narodé134, 

literackim jak Rozmòva Kaszébé s Pòlôchę135 czy tłumaczenie bajki Aleksandra Puszkina Wò 

rébôku é ribce136, a także społecznym jak przełożone z niemieckiego Stanovjsko chłopóv za 

czasóv pòlskich 137 . Materiał prezentowany w piśmie pod względem merytorycznym 

przedstawia się bardzo różnorodnie, na co zwrócił uwagę już około stu lat temu Jan 

Karnowski. Na przykład prace etnograficzne uważał on za dobre, w tym Dvȷe kòpé Szętopórk 

za, mimo pewnych wad 138 , do tamtego czasu najlepszy zbiór pieśni ludowych na 

Kaszubach139. Natomiast Zvéczaȷe é wòbéczaje...,  które są pierwszym tego rodzaju obszernym 

                                                             
128 Hilferding A., Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, tłum. N. Perczyńska, oprac. J. Treder, posł. H. Popowska-
Taborska i J. Treder, Gdańsk 1989, s. 5. 
129 Tamże, s. 5. 
130 Zob. Tamże, s 246-250. 
131 Dvȷe kòpé Szętopórk, „Skôrb...”, [1868], nr VII, s. 105-116 [Uwaga: wszystkie przykłady podaję z: Skôrb Kaszébsko-słovjnsczjé móvé. 
Prace Floriana Ceynowy, wyd. fotoofsetowe, Wejherowo 1985]  
132 Kaszébsko-słovjnskȷè abècadło, „Skôrb...”, [1866], nr II, s. 25-31. 
133 Np. Spjs Kaszébsko-słovjnskjich mȷąn vszétkjch mȷast, vsi é pustkòvj, „Skôrb...”, [1866], nr IV, s. 49-62. 
134 Zvéczaȷe é wòbéczaje Kaszébskosłovjnskȷèho narodé, „Skôrb...”, [1866], nr VI, s. 89-92. 
135 Np. Rozmòva Kaszébé s Pòlôchę, „Skôrb...”, [1868], nr XII, s. 183-194. 
136 A. Puszkjna pòvjôstka: Wò rébôku é ribce, z mòskjevskòréskjèho na kaszébskòsłovjnskj jęzék v rèszkach mjarovéch przełożonô, „Skôrb...”, 
[1868], nr VIII, s. 128-132. 
137 Stanovjsko chłopóv za czasóv pòlskich, pòdług Dr. S. Hueppe'ho „Verfassung der Republik Polen”, „Skôrb...”, [1868], nr X, s. 166-175. 
138 Karnowski J., Dr Florian..., s. 64. 
139 Tamże. 
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i kompletnym opisem Kaszub140 uznał przy tym za słaby, powierzchniowy i zanadto ogólny141. 

Opinie te, przywołane w poradniku encyklopedycznym Język kaszubski, Treder jeszcze 

uzupełnił o dobrą ocenę przysłów (wartościowy zbiór142) i tłumaczenia bajki Puszkina (dość 

sprawne, bezrymowe tłum. wierszem143), zaś za Lorentzem dość sceptycznie odniósł się do 

Spjsu Kaszébsko-słovjnskjich mȷąn vszétkjch mȷast... pisząc, iż Ceynowa:  
 

wylicza nazwy z ówczesnych regencji: gd. kwidzyńskiej i koszalińskiej, na pewno nie w autentycznej 

wymowie, a więc zachodzi podejrzenie, szczeg. dla miejscowości z dalszych stron, zwł. już wtedy niekasz. 

terenów, że są to wersje urobione przez Ceynowę na podstawie zapisów na mapach.144  

 

Negatywnie też, choć ze zrozumieniem dla intencji doktora ze Sławoszyna 

zmierzającego przede wszystkim do upowszechnienia i uprzystępnienia kaszubskich tekstów 

folklorystyczno-literackich, koniecznie w znormalizowanej odmianie kaszubszczyzny, której 

był pionierem i orędownikiem145 ocenił publikowane z pracy Hilferdinga powiastki jako:  
 

przez Ceynowę potraktowane jednak dość dowolnie, bez zrozumienia wagi dla slawistów autentycznej 

gwary słowiń. [słowińskiej – przyp. G.S.] i kab. [kabackiej – przyp. G.S.] (wymowy i fleksji), z wprowadzeniem 

nowych wyrazów, w tym polonizmów, ale we własnej ortogr. i własnym kasz. języku lit., a zatem dla 

dialektologii niemal bez wartości.146  

 

Stąd też Treder za przesadzone uznaje opinie F. Neureitera, jakoby „Skôrb” to – jak 

sam cytuje autora Historii literatury kaszubskiej – najważniejsze źródło z minionego 

stulecia147 oraz trwały pomnik na polu etnografii słowiańskiej148. I choć faktycznie, w świetle 

obecnego stanu wiedzy, trzeba się zgodzić z opinią gdańskiego naukowca, to jednak „Skôrb” 

wciąż pozostaje dziełem ważnym, jeśli nie (mimo wszystko) najważniejszym w całym 

dorobku Ceynowy, a jego znacząca rola w misji językowego i etnicznego (lub nawet 

narodowego) budzenia Kaszubów jest do dziś niezaprzeczalna. Z racji zapewne i 

prezentowanego materiału i ukazywania się „Skarbu...” periodycznie, czasopismo to jest 

bodajże najbardziej też znanym, obok Rozmowy..., dziełem doktora ze Sławoszyna.  

Przybliżając pisma Ceynowy nie można też nie wspomnieć o jego pracach z zakresu 

gramatyki kaszubskiej. W 1879 r. w Poznaniu wydał on Zarés do Grammatikj Kašébsko-

                                                             
140 Tamże. 
141 Tamże.  
142 Język kaszubski..., s. 229, hasło: Skôrb Kaszébsko-słovjnskȷè mòvé. 
143 Tamże, s. 230. 
144 Tamże, s. 229. 
145 Hilferding A., Resztka..., s. 249.  
146 Język kaszubski..., s. 230. 
147 Cyt za: Język kaszubski..., s. 229; zob. też: Neureiter F., Historia..., s. 57. 
148 Tamże; Neureiter F., Historia..., s. 58. 
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Słovjnskȷè Mòvé. To tworzone po niemiecku dzieło (na karcie przedtyłułowej widnieje Die 

Kassubisch-Slovinische Sprache) było pierwszą tego typu pracą dotyczącą mowy Kaszubów 

ogłoszoną drukiem, choć nie pierwszą w ogóle. Ceynowa bowiem, jak podaje Treder w 

swojej kaszubskojęzycznej publikacji Spòdlowô wiédza ò kaszëbiznie149, już w 1848 roku 

pracował nad gramatyką kaszubską, którą ukończył przed 1861 r. i jej rękopis opatrzony 

tytułem Kurze Betrachtungen über die kaßubische Sprache, als Entwurf zur Grammatik 

wysłał do Petersburga. 150  Kurze... ukazało się drukiem dopiero w 1998 r. za sprawą 

Aleksandra Dmitrieviča Duličenko i Wernera Lehfeldta. 

Według Tredera, który jednak niestety nie sprecyzował swej myśli, Zarés... nie 

odegrał większej roli 151 . Gdański językoznawca przywołuje też, dla dopełnienia obrazu 

przedstawianego dzieła Ceynowy, słowa innych naukowców. A. Mańkowski 

scharakteryzował więc Zarés... jako pierwszy prawdziwy system gramatyczny jednej z gwar 

północnokaszubskich152, podobnie na Konferencji Pomorskiej w 1954 r. wypowiedział się K. 

Nitsch, określając publikację Ceynowy jako pierwszy naukowy, i to obszerny, opis systemu 

jednej z gwar kasz.153 

Ceynowa znany był z poglądów antyszlacheckich i antyklerykalnych, czego dał wyraz 

na przykład w dziełku Cztéry Rozprawy i jedna Szętopórka154. Co więcej uważano go za 

rusofila, co w okresie zaborów nie mogło przecież być odbierane pozytywnie. Nieprzychylny 

Ceynowie ks. Gustaw Pobłocki w „Gryfie” w 1909 roku, przytaczał dość obszerną opowieść 

niejakiego prof. Matusiaka o prorosyjskich działaniach doktora ze Sławoszyna. Warto, dla 

pełni obrazu, przytoczyć tu część z tej relacji:  
 

Następuje intenzywne działanie Cejnowy w tym kierunku, żeby wyjaśnić Kaszubom, iż nie mają nic 

wspólnego z narodem polskim, żeby im wpoić dotąd nieznaną nazwę S ł o w i ń c ó w, żeby zrobić z nich 

osobny naród nienawidzący Rzymu i zgniłego zachodu a sprzyjający zdrowemu i silnemu wschodowi, 

opiekunce narodów słowiańskich Rosyi.  

Okrom pismem próbował ostatni śród młodzieży gimnazyów zjednywać zwolenników dla Rosyi, także 

za pomocą żywego słowa. Oto jeden przykład. 

O agitacyach jego za pomocą żywego słowa mało kto słyszał, więc im poświęcę na tem miejscu słów 

kilka, jako jeden z tych, których pragnął wciągnąć w wir i zabawkę panslawistyczną. Cejnowa sam nie mogąc 

zdążyć panslawistycznej robocie, sądził, że dopomoże sprawie, której służył, przez werbowanie adeptów 

pomiędzy uczniami wyższych klas gimnazyalnych, którzyby później, zająwszy wyższe stanowiska w 
                                                             
149 Tréder J., Spòdlowô wiédza ò kaszëbiznie, Gdańsk 2009, s. 19. 
150 Tamże. 
151 Język kaszubski..., s. 278, hasło: Zarés do Grammatikj Kašébsko-Słovjnskȷè Mòvé. 
152 Cyt. za:  Język kaszubski..., s. 278. 
153 Tamże. 
154 Cztéry Rozprawy i jędnę Szętopórkę wydał Kaszuba, gburzcząn, [zob. w:] Skôrb Kaszébsko-Słovjnsczjé Móvé. Prace Floriana Ceynowy, 
Wejherowo 1985, s. 99. 
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spółeczeństwie, mogli oddać usługi Moskalom. Z tego powodu bywał częstym gościem w Chojnicach i 

Wejherowie, do których zakładów uczęszczało najwięcej kaszubskiej młodzieży, i tak sobie poczynał. Do hotelu 

albo też na stancyą obszerniejszą do którego z gimnazyastów spraszał z góry upatrzonych uczniów sekundy i 

prymy. Niepewny, mogący schadzki zdradzić, nie odbierał zaproszenia. Skoro zaproszeni się zeszli, a zeszli się 

wszyscy, gdyż każdy uważał się za wielce zaszczyconego takiemi zaproszeniami, jął zapraszający fetować 

swych gości jak najhojniej piwem, winem, cygarami, ciastkami. Wesołe były to wieczorki czy wiecyki, czasem 

może za wesołe. Pod przewodem doktora rozlegały się piosenki, z jego zbiorku brane, osobliwie pieśń Tjutczeva 

(?) 155 , bardzo niezgrabnie z moskievsko – reskeho na kaszebskosłovjnski język przełożona przez samego 

Cejnowę, miała pierwszeństwo przed drugiemi i częściej bywała powtarzana. [...]  

Kiedy w zebraniu wszystko już wrzało, kipiało, nadeszła pora działania: Cejnowa począł wyłuszczać 

właściwy cel zebrania mniej więcej w ten sposób. Przepadniemy, prawił, z kretesem, zniemczą nas prędzej czy 

później, jeżeli nie oprzem się na przyjaciółce wszystkich Słowian – na Rosyi. Szczególniejszą przyjaciółką nas 

Kaszubów jest ona. Sława uczonym pobratymcom Moskalom i Czechom, co niejedno dziełko w mowie 

kaszubskiej napisali i dali drukować! [...] Panowie, jeżeli zginąć nie chcemy, jeżeli utonąć nie chcemy w 

powodzi niemieckiej, ująć nam trzeba rękę, która nam ku ratunkowi i oswobodzeniu Rosya podała. [Było to w 

rok po powstaniu r. 1863.] Podczas jednej takiej perory panslawistycznej, pomimo wypitego piwa i wina, do tyla 

jednak było jeszcze widno w głowach zaprószonech, że wszyscy hurmem zaprotestowali przeciwko brataniu się 

z Moskalami, co więcej, jeden z młodzieży porywczejszej natury, gdyby nie powstrzymany, byłby się rzucił na 

mówcę. Ostatecznie jednak niemiłe intérmezzo zapito winem i grzecznie jak na ludzi „wykształconych” 

przystoi, odprowadzono in corporé nadedniem do [p]owozu, który przed domem czekał, serdecznie nas 

żegnającego doktora do miłego widzenia po raz drugi! Przed odjazdem, by i tego nie pominąć, odebrał każdy 

całą plikę broszur pióra Cejnowy.156  

 

„Budziciel Kaszubów” rusofilem jednak nie był, o czym pisze np. A. Bukowski w 

Regionalizmie kaszubskim157, natomiast słuszne zalicza się go do słowianofilów. Naukowiec 

w swej pracy zastanawia się nawet, czy w niektórych momentach życia owo uczucie 

Ceynowy do wszystkich Słowian nie wyrastało ponad jego uczucia narodowe158. Rozważania 

te kończy jednak stwierdzeniem, iż nie mamy jednak danych, które by stwierdzały, iż 

przekroczył dopuszczalne granice.159  

W 1867 r. w Moskwie zorganizowano połączony z wystawą etnograficzną kongres 

ogólnosłowiański. W tym zbojkotowanym przez Polaków wydarzeniu wzięło udział 84 

Słowian nierosyjskich, wliczając w to Ceynowę. W trakcie bankietu w Sokolnikach pod 

Moskwą, kiedy to wśród licznych przemów poruszono także kwestię nadwiślańskich 

pobratymców, książę Władimir Czerkawski miał, jak pisze Karnowski, wygłosić brutalną 
                                                             
155 Nazwisko niezbyt czytelne, jednak bez wątpienia chodzi tu o rosyjskiego poetę, słowianofila Fiodora I. Tiutczewa (1803-1873), w 
tłumaczeniu na j. polski ukazały się m.in. Wiersze wybrane (1948) i Wybór poezji (1978). [zob: Encyklopedia PWN, hasło: Tiutczew Fiodor 
I., on-line: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Tiutczew-Fiodor-I;3987546.html  [dostęp: 02.07.2018]. 
156 Pobłocki G. ks., Doktor Cejnowa, „Gryf” 1909, nr 5, s. 135-137. 
157 Bukowski A., Regionalizm..., s. 40. 
158 Tamże. 
159 Tamże.  
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mowę antypolską160. Ceynowa wskoczył na mównicę, by dać odpowiedź Rosjaninowi, lecz 

nie udzielono mu głosu. Kaszuba opuścił wobec tego zebranie, a następnego dnia wyjechał z 

Moskwy.161  

Ceynowa zarówno wśród pobratymców, jak i polskiej części społeczeństwa na ogół 

nie znajdował zrozumienia dla swego postępowania i swych idei. Poglądy jego na temat 

odrębności ludu kaszubskiego od polskiego oraz mowy kaszubskiej jako oddzielnej gałęzi 

wśród języków słowiańskich były dla wielu czymś tak niezwykłym i nowym, że aż 

niemożliwym do zaakceptowania. W działaniu Ceynowy dopatrywano się też nie tylko 

posunięć separatystycznych, ale również sterowanej przez Prusów próby rozbicia jedności 

wśród społeczeństwa polskiego zaboru pruskiego, co oczywiście postrzegano jako zdradę. Co 

więcej słowianofilstwo Ceynowy, niejednokrotnie przecież odbierane jako rusofilstwo (a 

przecież Rosja była jednym z zaborców!), zagęszczało jeszcze otaczającą doktora ze 

Sławoszyna aurę nieufności, a nawet wrogości. Jeśli do tego dodamy antyszlacheckie i 

antyklerykalne poglądy Ceynowy, a na koniec jeszcze odrębną od polskiej, trudną w odbiorze 

kaszubską pisownię proponowaną przez niego – to otrzymujemy już gotowy obraz człowieka, 

który wyznaczonym przez siebie szlakiem podążał sam. Uczniów oraz uznania na polu 

budzenia ludu kaszubskiego, na jakie zasłużył, za swojego życia się nie doczekał. 

Zdecydowanie nie był kontynuatorem jego idei o pokolenie młodszy, bo urodzony w 1852 

roku Hieronim Derdowski, pierwszy kaszubski poeta, autor wielokrotnie wznawianej epopei 

O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł162, którego, jak zauważa Neureiter, poglądy 

w sprawach kaszubskich były wręcz przeciwstawne poglądom Ceynowy. 163  W 1880 roku 

doszło w Toruniu do spotkania doktora ze Sławoszyna i poety z Wiela, jednak – że warto 

znów zacytować autora Historii literatury kaszubskiej – spotkanie to przyniosło Ceynowie 

zawód i odebrało mu nadzieję na znalezienie podobnie jak on myślącego następcy.164 Wnet 

jednak po śmierci Ceynowy, jaka nastąpiła w Bukowcu wyniku zawału serca 26 marca 1881 

r. (autor Skarbu... został pochowany na cmentarzu w pobliskim Przysiersku), Derdowski w 

poznańskim tygodniku „Warta” opublikował poświęcony mu wiersz Wojkasyn ze 

Sławoszewa165, w jakim odwołując się do profesji „budziciela Kaszubów” stworzył obraz 

                                                             
160 Karnowski J., Dr Florian..., s. 44. 
161 Zob. Neureiter F., Historia..., s. 58-59. 
162 [Derdowski H.], O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł. Zełgoł dlo swojech druchow kaszubściech Jarosz Derdowski, Toruń 
1880. 
163 Neureiter F., Historia..., s. 62; Polemizuje z tym J. Borzyszkowski pisząc, iż stworzyli oni [Ceynowa i Derdowski – przyp. G.S.] i 
reprezentowali dwa niby [pogrub. G.S.] przeciwstawne sobie kierunki ruchu [Borzyszkowski J., Hieronim Derdowski (1852-1902) – jego 
miejsce w dziejach ruchu kaszubsko-pomorskiego i współczesnej tradycji kulturowej regionu [w:] O życiu i twórczości Hieronima 
Derdowskiego (1852-1902). Owoc konferencji z 2002 r. Gdańsk-Wejherowo 2004, s.34]. 
164 Neureiter F., Historia..., s 62 
165 Jarosz Derdowski [Hieronim Derdowski], Wojkasyn ze Sławoszewa. (Dr. Floryan Ceynowa.), „Warta. Tygodnik poświęcony nauce, 
rozrywce i wychowaniu” 1881, nr 354, s. 3542.   



36 
 

doktora chodzącego od checze do checze166 i pragnącego mimo napotykanych trudności i 

niezrozumienia leczyć národ nasz kaszubści [...]/ Taci biedny [...], żorotny, od weszczerek 

chory 167 . Wiersz swój kończy jednak dość zaskakująco, jeśli będzie się pamiętać o 

prokaszubskich, czy choćby tylko słowianofilskich ideach Ceynowy (jakim mimo 

rozczarowania się moskiewskim kongresem ogólnosłowiańskim pozostał wierny):  
 

Ciej syn Sławe na Twym grobie klęknie, łzę weleje, 

Twoja wiara i nadzieja w sercu mu zacnieje – 

I do dusze sę odezwie brzęk harfe eolści: 

Nie ma Kaszub bez Poloni, a bez Kaszub Polści [pogrub. G.S.]168  

 

Zauważa to również Samp, pisząc we wstępie do poematu Ò panu Czôrlińsczim...169, 

iż:  
 

W tej ostatniej sekwencji (odtąd będzie ona towarzyszyć niemal wszystkim rozważaniom o Kaszubach) 

zawarł autor [czyli Derdowski – przyp. G.S.] właściwie cały swój program ideowy. Poglądów głoszonych przez 

budziciela ludu kaszubskiego, czyli Ceynowy, nigdy bowiem do końca oficjalnie nie zaakceptował. Nie był 

również słowianofilem. Wyraźnie odżegnywał się od rzekomych narodowych aspiracji Ceynowy. Odrzucił 

wreszcie udziwnioną rozmaitymi znakami diakrytycznymi pisownię kaszubską tamtego, stosując wyłącznie 

grafię polską, a na temat roli i sensu istnienia literatury kaszubskiej miał zupełnie inny pogląd.170 

 

Nie sposób nie zgodzić się też z Jerzym Sampem w innym miejscu, kiedy pisze, iż 

Ceynowy:  
 

idea pomorska przetrwała próbę czasu, choć „wielmożni” i „wielebni” przeciwnicy, którym nie 

szczędził słów krytyki, okrzyczeli go mianem panslawisty, zarzucając niesłusznie agitację na rzecz Rosji, ateizm 

i niemoralny tryb życia. Ceynowa jednak przerósł swoich współczesnych. Był faktycznym budzicielem ludu 

kaszubskiego, mimo iż od jego śmierci minąć musiało jeszcze wiele dziesięcioleci, nim właściwie zaczęto 

rozumieć cel, do którego zmierzał, nie bacząc na piętrzące się przed nim trudności i przeszkody.171  

 

Jednym z pierwszych, którzy rozumieli ów cel przyświecający Ceynowie i dostrzegali 

wielkość tego Kaszuby był autor pierwszej monografii o doktorze ze Sławoszyna oraz 

                                                             
166 Tamże. 
167 Tamże. 
168 Tamże. 
169 Derdowski H. J., Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł. Zełgôł dlô swòjëch druchów kaszubsczich JAROSZ DERDOWSKI, 
BPK t.2, Gdańsk 2007. 
170 Samp J., Oblicza pisarstwa poety z Wiela [w:] Derdowski H. J., Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł. Zełgôł dlô swòjëch 
druchów kaszubsczich JAROSZ DERDOWSKI, BPK t.2, Gdańsk 2007, s. 10-11. 
171 Tamże, s. 7-8. 
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przynajmniej dwóch wierszy jemu poświęconych – Jan Karnowski172. Warto tu przywołać 

choćby jeden z nich, świetnie obrazujący nastroje panujące w odniesieniu do Ceynowy i to, z 

jakimi trudnościami musiał się zmagać ów człowiek:  

Cenôwa 

Chòcô ce ni ma, dôwno jes w grobie, 

Diade tam miru nie dadzą tobie! 

Chto leno drogą mimò tam bieżi, 

Cëskô ësz kamiéń, gdze tëlé jich leżi! 

 

Czë to ju nigdë zelonô trôwa, 

Nie skrëje krziwdë kamianny wôł? 

Czë leno w zgardze rosnąc mô słôwa, 

Za to, żes serce le kaszëbsczé miôł? 

 

Chòcô tam z dôla wrzôsczi mie gònią, 

Do twòjich prochów sã nie bòjã przińc, 

Dobrze jô czëjã, na darmò mónią, 

Diade sã tobie nasz nôleżi wińc! – – 173 

 

Dziś Ceynowa jest nie tylko uznawany za „budziciela Kaszubów” czy „ojca literatury 

kaszubskiej”, lecz także za jednego z najbardziej znaczących działaczy w dziejach kaszubskiego ruchu 

regionalnego. Jego idee związane z rozbudzaniem u Kaszubów tożsamości regionalnej czy narodowej, 

poprzez m.in. przybliżanie dziejów z okresu panowania Książąt Pomorskich, rozniecanie dumy 

szczepowej, pielęgnowanie i rozpowszechnianie dorobku kultury duchowej, krytykowanie odstępców 

od mowy przodków, a wreszcie chęć podniesienia tejże mowy do rangi języka literackiego – znalazły i 

do dziś znajdują swoich kontynuatorów. Choć Derdowski nie przejął myśli Ceynowy, to idee doktora 

ze Sławoszyna możemy już z łatwością odnaleźć w twórczości kolejnych pokoleń pisarzy 

kaszubskich, począwszy już od urodzonego 1876 roku Aleksandra Majkowskiego czy przywołanego 

już wcześniej Jana Karnowskiego (ur. 1886). 

 

 

 
                                                             
172  Monografia owa była już w tej pracy kilkakrotnie przywoływana. Wiersze te natomiast to prezentowany poniżej (we współczesnej 
pisowni) liryk Cênowa oraz Rozmyszlanie Cênowě, oba z: Wôś Budzysz [Jan Karnowski], Nôwotnê Spiéwě (Wiersze Kaszubskie), Poznań 
1910. 
173  Karnowsczi J., Cenôwa [z:] Kaszëbskô chrestomatiô. Wëbiér tekstów do ùczbë kaszëbsczégò jãzëka dlô  sztudérów, pod red. J. 
Pòmiersczi, G. Schramke, Gduńsk 2015, s. 79. 
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3. Pierwszy poeta kaszubski – Hieronim Derdowski 
 

Z całego panteonu pisarzy kaszubskich wielewski „łgôrz”, jak sam siebie ten autor 

nazywał, był postacią niewątpliwą najbarwniejszą, a jego życiorys obrósł wieloma legendami. 

Jan Hieronim Derdowski, nieużywający jednak pierwszego imienia, a często później teksty 

podpisujący jako Jarosz Derdowski urodził się 9 marca 1852 roku w położonej na 

południowych Kaszubach wsi Wiele jako syn tamtejszego sołtysa. Przyszły autor przygód 

szlachcica Czôrlińsczégò po ukończeniu szkoły elementarnej uczęszczał kolejno aż do pięciu 

gimnazjów (wliczając w to progimnazjum) – w Kurzętniku, Chojnicach, Braniewie, Chełmnie 

i Olsztynku. Przyczyną owej wielokrotnej zmiany szkół miało być, jak sam podawał, jego 

żywe usposobienie i humor zaprawny na Sowizdrzale 174 , zaś powodem bezpośrednim 

złośliwe, acz sprawiedliwe epigramaty i docinki, pisywane na belfrów niemieckich175. Czy 

rzeczywiście tylko owe epigramaty i docinki? Jak podaje A. Bukowski na podstawie relacji 

swojego wuja Franciszka Łangowskiego – kolegi szkolnego Derdowskiego w gimnazjum 

chojnickim, przyszły kaszubski poeta został z tej właśnie szkoły relegowany za figle i 

patriotyczne transparenty 176 . Leon Roppel natomiast, opierając się na relacji Leona 

Derdowskiego, zasłyszanej od swego ojca Franciszka – kuzyna „łgôrza” i zarazem naocznego 

świadka pisał w artykule o wymownym tytule Między anegdotami a faktami z życia H. 

Derdowskiego177 , iż powodem wydalenia z chojnickiej placówki oświatowej było pewne 

zdarzenie, którego głównym aktorem był Hieruś z Wiela. Jak pisała Roppel:  
 

Oto któregoś dnia na rynku w Chojnicach rozległ się krzyk i lament „że aż szyby drżały”. Jakiś młody 

człowiek drze się w niebogłosy, następnie wijąc się w bólach, pada na ziemię i błaga o ratunek. Był to akurat 

jakiś dzień targowy więc wnet też zebrało się wokół niego sporo gapiów i nie omieszkało posłać po 

miejscowego drogerzystę. Ten wnet się zjawił i z całą powagą zaaplikował jakiś proszek, po którym „chory” – 

jakby ręką odjął – wstał i jako zupełnie uzdrowiony zaczął wychwalać nadzwyczajną mądrość owego pigularza i 

jego rzekomo znakomite środki mogące wyleczyć nawet umierającego. Był to naturalnie tylko swoisty trick 

reklamowy, w którym główną rolę zagrał Hieruś.178   

 

Taka forma reklamy medykamentu i umiejętności pigularza miała zostać przez władze 

szkolne uznana za na tyle etycznie nielicującą się z powagą i uczciwością ucznia chojnickiego 

gimnazjum, że winowajca został z niego wyrzucony. 
                                                             
174 Kaszuba [Hieronim Derdowski], Poemat kaszubski. O Panu Czorlińscim, co do Pucka po sece jachoł, zełgoł dla swojech druchów 
Kaszubściech Jarosz Derdowski [w:] Derdowski H., Pisma prozą, zebrał i przedmowę napisał A. Bukowski, Kartuzy 1939, s. 61]. 
175 Tamże. 
176 Bukowski A., Regionalizm..., s. 47. 
177 Roppel L., Między anegdotami a faktami z życia H. Derdowskiego, „Kaszëbë” 1961, nr 20-21, s. 14. 
178 Tamże.  
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Najbarwniejszym i bodajże najczęściej przywoływanym epizodem z okresu 

gimnazjalnego Hierusia z Wiela zdaje się być jego wyprawa do Rzymu, jakiej celem było 

wstąpienie do żuawów broniących papieża Piusa IX przed chcącym przyłączyć państwo 

Watykan do Włoch Giuseppe Garibaldim i jego wojskami. Opisuje ją Jan Karnowski w 

artykuliku Pierwsza wędrówka Derdowskiego179, w jakiego wstępie z satysfakcją donosi, że 

pomimo, iż o tej eskapadzie biografowie jego [poety z Wiela – przyp. G. S.] wprawdzie [...] 

wspominają, lecz nie podają bliższych szczegółów ani dat180 , udało się wreszcie te lukę 

zapełnić181. Tę niezwykłą historię zrelacjonował Karnowskiemu ks. Leon Heyke, usłyszawszy 

ją od ks. Roberta Haeckera, który w Braniewie mieszkał z Derdowskim na tej samej stancji, 

źródło więc barwnej historii zdawało się być pewne. Artykuł swój Karnowski kończy 

emocjonalnie:  
 

Derdowski był jednym z tych niewielu, a może jedynym Pomorzaninem, co nie wahał się bić za sprawę 

papieską. Chociaż czyn ten był wyskokiem młodzieńczego zapału, wszak był to czyn bohaterski i piękny. Nie 

spotkała go za to ani nagroda, ani pochwała. Nawet dziś są tacy, co nie życzą temu żołnierzowi papieskiemu 

miejsca na cmentarzu w rodzinnem Wielu i bezczeszczą jego pomnik mniemając, że przez to spełniają czyn 

bohaterski.  

 

Wedle relacji przedstawionej przez Karnowskiego, w 1868 r. młody Derdowski: 
 

zawołał Feuersteina (ucznia tercji) i Hermanna, ewangelika, do siebie i w płomiennej mowie 

przedstawił współkolegom smutne położenie Papieża i zakończył wezwaniem, by i oni poszli i się zapisali w 

bohaterskie szeregi walecznego generała Lamoriciere. Stali nad rzeką Pasargą. Tu podali sobie dłoń, iż razem 

pójdą i wielkich w świecie dokonają czynów.182  

 

Wedle relacji chłopcy dotarli do Koeniggraetz w Czechach. Gdy tam, w karczmie, 

odpoczywali i jedli, naraz ujrzeli wchodzącego policjanta. Przerazili się. Derdowski wstał i 

zapewniwszy, że zaraz wróci, wyszedł. Tak samo uczynił Hermann. Feuerstein czekał na 

nich, lecz na próżno. Jego niespokojne zachowanie zwróciło uwagę mundurowego. Wnet 

sprawa wyszła na jaw i chłopak, zatrzymany, został odstawiony do Malborka, gdzie mieszkali 

jego rodzice. Derdowski i Hermann uciekli natomiast na Węgry, stamtąd, 

najprawdopodobniej wciąż obaj, przedostali się do Rzymu i przyłączyli do wojska 

francuskiego. Z armią, po jej odwołaniu, powędrowali do Paryża, gdzie Derdowski wyuczył 

                                                             
179 Karnowski J., Pierwsza wędrówka Derdowskiego, „Mestwin. Dodatek naukowo-literacki Słowa Pomorskiego” 1931, nr 5. 
180 Tamże, s. 8. 
181 Tamże. 
182 Tamże.  
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się gorzelnictwa i po dwóch latach przybył z powrotem do kraju, Hermann zaś już nie 

powrócił.   

Inne zakończenie całej tej niezwykłej historii zdaje się być bardziej 

rozpowszechnione. Znaleźć je można m.in. w Regionalizmie kaszubskim A. Bukowskiego czy 

we wstępie Leona Roppla do wydania poematu Derdowskiego O panu Czôrlińscim co do 

Pucka po sece jachôł z 1960 roku. Warto przywołać odpowiedni fragment choćby z pierwszej 

z przywołanych tu publikacji:  
 

Oto po przybyciu do Padwy został [Derdowski – przyp. G.S.] aresztowany i osadzony w więzieniu z 

powodu braku dokumentów. Chcąc z rozpaczliwego położenia wyratować się i wrócić do kraju, zdobył się na 

iście sowizdrzalski sposób: przy pomocy usłużnej osoby wysłał do ojca sfingowany list, donoszący o śmierci 

Hieronima i żądający 200 talarów na jego pogrzeb. Gdy pieniądze nadeszły, udał się w drogę powrotną i przybył 

do domu właśnie w chwili, gdy urządzano stypę pogrzebową....183  

 

O przygodzie tej śpiewał też przed laty inny wielewianin – Wincenty Rogala: 
 

Tułacz! chcôłes sę zatułac do samego Rzymu! 

– Nie uzdrzôłes na kominach nawet jego dymu! 

W karce zełgôł: „Heruś umar” – ciede stracył dydcie: 

„tu na pogrzeb są potrzebne talarów dwa setcie! 

Ciej chcą zmówic pôcerz smutny kobiete i chłope” 

– aż tu Heruś zdrów i żywy gramoli sę z szope! –184    

 

Jeszcze inną wersję całego zdarzenia przywołuje Stanisław Janke. Jak pisze w swojej 

publikacji o Derdowskim:  
 

Według opowieści rodzinnych Heruś wrócił z włoskiej wyprawy w randze oficera francuskiej Legii 

Cudzoziemskiej. Utrzymywano również że służył w 300-osobowej gwardii, która strzegła w Watykanie Ojca 

Świętego przed wojskami Garibaldiego. Sam Derdowski pod koniec życia opowiadał najbliższej rodzinie, że 

wybrał się do Rzymu, by studiować tam teologię i zostać księdzem.185  

 

Datuje ją też, podobnie jak Roppel, na 1867 r., a nie 1868 r.186 

Powyższe wersje bardzo dobrze obrazują mechanizm działania ustnej literatury 

ludowej, jak choćby legendy czy podania. Nawet ta druga opowieść, wzięta z pracy naukowej 

Bukowskiego, ma kilka wariantów, bo choć w głównym trzonie oraz niektórych szczegółach 
                                                             
183 Bukowski A., Regionalizm..., s. 47. 
184 Ostrowski K., Pieśniarz z ziemi jezior. O Wincentym Rogali z Wiela, Gdańsk 1985, s. 69. 
185 Janke S., Derdowski, Gdańsk 2002, s. 17. 
186 Tamże, s. 16. 
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(jak np. wspomniana suma 200 talarów) jest identyczna, to już w odmianie Roppla, kiedy to 

wybierano się do kościoła na nabożeństwo za duszę nieszczęsnego wagabundy naraz zjawia 

się opłakiwany Hieruś w towarzystwie swojego wujka z Glisna, który miał mu wyjednać u 

ojca przebaczenie.187  

Przywołane wyżej wersje niezwykłej eskapady świetnie też obrazują to, jak legendami 

i mitami obrosła ta już mimo to barwna postać kaszubskiego niespokojnego ducha i chudego 

literata, jakim był późniejszy autor „Czôrlińsczégò”. Rodzi się pytanie, która z owych wersji 

jest prawdziwa lub najbliższa prawdy. Czy może można wierzyć samemu „łgarzowi”, który 

miał opowiadać, iż wybrał się do wiecznego miasta, by zostać księdzem? Prawdziwość całej 

tej słynnej włóczęgi nastoletniego Derdowskiego, choć zdaje się, że ziarno prawdy w niej 

tkwi, o czym będzie później mowa, zakwestionował Jerzy Samp w artykule Eskapada włoska 

w legendzie Derdowskiego188. Otóż, pomijając tu kilka drobniejszych elementów wyprawy 

Derdowskiego poddanych przez Sampa krytyce, autor Eskapady... wskazuje, iż w 1868 roku, 

kiedy to miał wg Karnowskiego wybrać się bronić papieża, kryzys w Rzymie był już 

zażegnany, a Garibaldi, pokonany rok wcześniej przez wojska papieskie i francuskie, 

przebywał jako więzień na wyspie Caprera. Natomiast w 1867 roku, na jaką to datę wskazuje 

np. Roppel, Derdowski jeszcze przebywał w Chojnicach, jak wykazuje to spis uczniów 

tamtejszego gimnazjum i dopiero 20 lutego 1868 roku został z tej placówki wydalony. Mógł 

w tym 1868 roku Derdowski jeszcze nie wiedzieć o zażegnaniu kryzysu, lecz jest to jednak 

wielce nieprawdopodobne z uwagi na to, że przepływ informacji w Europie w tamtych 

czasach, z racji dość mocno rozwiniętego już wówczas rynku gazetniczego, był już spory. Co 

więcej, sam Derdowski miał się w przypisywanym mu tekście podpisanym „Kaszuba” 

zdradzić, iż wyprawa do Włoch odbyła się dopiero po ukończeniu przez niego gimnazjum, a 

jej celem było studiowanie na uniwersytecie189. Wtedy to też miał się znaleźć w więzieniu w 

Padwie za niemożność dostatecznego wylegitymowania się. 190  Ziarno prawdy tkwi też w 

relacji ze sfingowanym listem. Okoliczności jego wysłania były jednak zgoła inne niż chce 

legenda romantycznej wyprawy wagabundy z Wiela, a mianowicie wedle siostrzeńca poety 

Czesława Bałachowskiego191, Derdowski wróciwszy z Petersburga192 wyczerpany, chory i 

bez środków do życia trafił do toruńskiego szpitala. Stamtąd wysłał aż trzy listy – do ojca, 

księdza stryja oraz szwagra Felskowskiego ze Skórzewa – z błaganiem o pomoc finansową 

                                                             
187 Roppel L., Słowo wstępne, [w:] O panu Czôrlińscim co do Pucka po sece jachôł. Zełgôł dlô swojëch druchów kaszubsciech Jarosz 
Derdowski, Gdynia 1960, s. 6. 
188 Samp J., Eskapada włoska w legendzie Derdowskiego, „Pomerania” 1981, nr 4, s. 34-37. 
189 Kaszuba [Hieronim Derdowski], Poemat kaszubski..., s. 61-62. 
190 Tamże. 
191 Roppel podaje Bałachowskiego [Roppel L., Między..., s. 14], a Samp Pałachowskiego [Samp J.,. Eskapada..., s. 37]. 
192 Derdowski do Rosji wybrał się w 1882 roku, głównie w celach ekonomicznych. Więcej o tym w dalszej części pracy.  
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(od pierwszego zażądał 100 talarów, od dwóch pozostałych po 50), grożąc, że jeśli nie spełnią 

jego prośby, będą mogli zobaczyć jego ciało spływające w dół Wisłą.193 Pieniądze, lecz nie 

żądane 50 talarów a 25 talarów, co i tak było wówczas sumą dość znaczną, bo jak podaje 

Roppel, można było za nią nabyć średniej jakości krowę194, przesłał mu tylko szwagier. W 

ramach „zemsty” miał następnie Hieronim wysłać do ojca „urzędowe” zawiadomienie o 

śmierci syna. Gdy rodzina wybierała się wozem do Torunia na pogrzeb Jarosza, miał się u 

jego matki zjawić jeden z krewnych i wyjaśniwszy całą sytuację, prosić o jej wstawiennictwo 

u ojca. 

Po ukończeniu gimnazjum olsztyńskiego w 1870 roku Derdowski imał się rozmaitych 

zajęć. Pracował m.in. w księgarni Leitgebra w Poznaniu i jako nauczyciel domowy w 

dworach szlacheckich. W drugiej połowie lat 70-tych XIX wieku zaczął pisywać do gazet – 

pod koniec 1876 r. ogłosił w „Gazecie Toruńskiej” artykuł Lud polski nad Bałtykiem195, zaś 

na początku 1877 r. w „Pielgrzymie” tekst O szopkach czyli jasełkach196. W tym też 1877 

roku ów niespokojny wielewski duch wybrał się w podróż do Paryża, gdzie jak pisał pragnął 

słuchać wykładów prof. Chodźki w Collège de France o literaturze polskiej197, choć zapewne 

nie bez wpływu na wybór miejsca i czas eskapady była chęć uczestniczenia w 

przygotowywanej na 1878 roku wielkiej wystawy powszechnej w Paryżu198. Derdowski we 

Francji przebywał półtorej roku, imając się rozmaitych prac – od woźnicy w tramwajach 

konnych i mechanika w pneumatycznych, po posadę tłumacza w biurze generalnym wystawy 

i prywatnego nauczyciela języka niemieckiego w Ansières. 199  Mimo rozmaitych zajęć, 

Derdowski w Paryżu ledwie wiązał koniec z końcem, ta sytuacja materialna miała mu też 

uniemożliwić uczęszczanie na wykłady prof. Chodźki. Z Francji miał wielewski wagabunda 

wracać do kraju po większej części pieszo.200 Podróż zakończył ostatecznie na przełomie 1878 

i 1879 roku w Toruniu, gdzie po pewnym czasie znalazł zatrudnienie u wydającego „Gazetę 

Toruńską” i „Przyjaciela” Ignacego Danielewskiego. Z okresu paryskiego znany jest tylko 

jeden tekst – reportaż z wycieczki balonem W powietrzu. (Z opowiadań starego wojażera)201 

Lata 1879-1885 to z punktu widzenia literatury kaszubskojęzycznej najważniejszy 

etap w życiu poety z Wiela. Czas ten Bukowski słusznie określił jako twórczy okres w 

                                                             
193 Roppel L., Między...., s. 14. 
194 Tamże. 
195 Hieronim z Kaszub [Hieronim Derdowski], Lud polski nad Bałtykiem, „Gazeta Toruńska” 1876, nr 300, s. 2-3. 
196 Tegoż, O szopkach czyli jasełkach, „Pielgrzym” 1877, nr 1, s. 2-3. 
197 Derdowski H., Pisma..., s. 62. 
198 Janke podaje aż, że wielka wystawa była dla Derdowskiego niewątpliwie jednak bezpośrednim motywem wyprawy francuskiej [zob. 
Janke, 25]. 
199 Zob. Bukowski, Regionalizm, przypis, s. 50-51. 
200 Kaszuba [Hieronim Derdowski], Poemat kaszubski..., s. 62. 
201 H.D. [Hieronim Derdowski], W powietrzu. (Z opowiadań starego wojażera.), „Gazeta Toruńska” 1880, nr 59, s. 2-3. 
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Toruniu202, uściślić tu jednak należy, iż była w tym etapie pewna przerwa, o czym zresztą 

autor Regionalizmu kaszubskiego też wspomina, mianowicie podróż Derdowskiego do Rosji, 

o której w tym opracowaniu już napomknięto przy okazji omawiania gimnazjalnych lat 

„łgôrza”. Na wschód poeta udał się w 1882 roku, przyczyną zaś tego kroku była nie tylko 

pogarszająca się sytuacja ekonomiczna „Gazety Toruńskiej”, lecz także długi Derdowskiego u 

wierzycieli oraz dwa procesy sądowe grożące mu, jako redaktorowi odpowiedzialnemu 

wspomnianego pisma. Trwająca półtorej roku podróż, wpierw do Petersburga, następnie do 

Warszawy, Cieszyna, Krakowa i Lwowa nie przyniosła Jaroszowi spodziewanych efektów. W 

pierwszym z wymienionych miast, gdzie zatrzymał się u historyka Wilhelma Józefa 

Bogusławskiego, pracującego właśnie nad dziejami Słowian, w czym mu wielewski poeta 

pomagał 203 , miał Derdowski nadzieję znaleźć stałą posadę w tygodniku polityczno-

społecznym „Kraj”, lecz od zamiaru tego mógł sam odstąpić, na co zdają się wskazywać jego 

słowa w liście z 22 VIII 1882 roku pisanym do I. Danielewskiego:  
 

Co do „Kraju”, to [...] prorokują mu tutejsi najznakomitsi Polacy, że klapnie, więc trzeba się mieć na 

baczności, żeby nie klapnąć razem z nim.204  

 

Nie lepiej powiodło mu się w kolejnych miastach. W Cieszynie na kilka zaledwie 

tygodni związał się z czasopismem „Gwiazdka Cieszyńska”, zaś w styczniu 1883 roku tak 

pisał do Wojciecha Kętrzyńskiego, dyrektora „Ossolineum” we Lwowie:  
 

Próbowałem przyczepić się do jakiegoś dziennika w Warszawie lub Krakowie, a tu redakcje, 

przeceniając moje siły, a może i drwiąc ze mnie jako Kaszuby kazały mi pisać tylko artykuły wstępne, na co 

przecież trzeba i wytrawniejszego sądu i wprawniejszego pióra, aniżeli ja je sobie dotąd wyrobiłem, wszędzie 

więc skończyło się na kilku próbach. Obecnie straciłem już wszelką nadzieję znalezienia etatowej posady przy 

piśmie polskim i z pewnością będę musiał zawód dziennikarski porzucić zupełnie. [...] Dotąd bałem się tylko 

biedy niemieckiej i wmawiałem w siebie, że polskiej biedzie się nie dam, ale już i ta jakoś za śmiało do ócz mi 

zagląda.205  

 

                                                             
202 Bukowski A, Regionalizm..., s. 51. 
203 Tamże, s. 54; W cytowanym w Regionalizmie... liście Derdowskiego do Ignacego Danielwskiego z dnia 22 VIII 1882 poeta z Wiela pisał: 
Ja przybyłem mu jak na zawołanie [...] Pracujemy po kilka godzin dziennie nad historią, geografią i etnografią Kaszub, i tu dopiero 
poznałem, czego mi jeszcze trzeba. Muszę się zagłębiać w mapki Ptolemeusza, Tacycie, kronikarzach niemieckich i polskich, i to nie tak 
pobieżnie po dziennikarsku, lecz gruntownie – naukowo, z cierpliwością i wytrwałością. Czego tu już się nauczyłem przez parę dni, nie 
byłbym sobie przyswoił na żadnym uniwersytecie i przez cały semestr [Bukowski A., Regionalizm..., s. 54]. 
204 Cyt. za Bukowski A., Regionalizm..., s. 52, przypis 17. 
205 Tamże, s. 52-53. 
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We Lwowie Derdowski natomiast trafił do szpitala206, nie był jednak w stanie zapłacić 

kosztów kuracji. Z trudnego położenia wyratował go Kętrzyński, który natychmiast 

interweniował w sprawie pacjenta z Pomorza w dyrekcji lecznicy i zadeklarował poecie 

pomoc finansową. 207  Derdowski wnet jednak wyjechał z Lwowa, a mimo obietnicy, nie 

spotkał się z Kętrzyńskim, bo był, jak wyznał, zbyt zażenowany swoją pożałowania godną 

sytuacją.208 Derdowski na krótko zatrzymał się w Bytomiu, gdzie miał nadzieję dostać posadę 

w „Katoliku”, następnie w Ostrowie Wielkopolskim. Niedługo później wrócił do Torunia, 

gdzie ponownie znalazł zatrudnienie u Danielewskiego.  

Wybierając się w 1882 roku w swoją podróż do Petersburga był już Derdowski znany 

jako literat.209  W grudniu 1879 roku zaczął bowiem w toruńskim tygodniku „Przyjaciel. 

Pismo dla ludu” ogłaszać w odcinkach swój pierwszy i jak się później okazało 

najwybitniejszy utwór – O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł210, jeszcze pod 

tytułem O reboku Czorlińścim co do Pucka po sece jachoł. Zełgoł dlo swojich druchów 

kaszubścich Heruś z Wielo. Poemat, z przerwami, ukazywał się przez nieco ponad 3 miesiące. 

Druk utworu bez żadnego słowa wyjaśnienia urywał się – wraz z zakończeniem pierwszej 

księgi – na numerze 13 z dnia 25 marca 1880 roku. Dopiero w numerze 17 z dnia 22 kwietnia 

1880 roku znajdujemy informację, iż zełgoł ju Heruś z Wielo całą grebą ksążkę, ktorną jemu 

wedrukuje pąn Buszczyńści z Torunia211 i że:  
 

Cy co będą sę chcele dowiedzec kuńca nego łgorstwa, niechże sobie poznij tę ksążkę kupią, ona doch 

tak drogo nie będze, a Heruś chcołbe kąsk za swoje łąmanie głowe zarobic, bo on biedok le z tego łgorstwa żyje. 

Ciej ta ksążka będze wedrukowano, to o tym będzeta w Przejocelu czetale.212  

 

Książkowe wydanie epopei, już pod zmienionym tytułem O panu Czorlińscim co do 

Pucka po sece jachoł. Zełgoł dlo swojech druchów kaszubściech Jarosz Derdowski ukazało 

się jeszcze tego samego roku.  

                                                             
206 Być może to właśnie z tego szpitala, a nie w Toruniu, Derdowski wysłał do ojca, stryja i szwagra owe trzy listy z błaganiem o wsparcie 
finansowe. Zdają się na to wskazywać słowa samego poety, zamieszczone w liście z 19 stycznia 1883 roku pisanym w Lwowie do, jak 
przypuszcza Edmund Puzdrowski, który opublikował trzy epistoły poety z Wiela w „Biuletynie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”, p. 
Żółkiewskiego (Stanisław Janke w biografii Derdowskiego uściśla, iż Karola Żółkiewskiego – studenta i współpracownika Wojciecha 
Kętrzyńskiego [Janke S., Derdowski, Gdańsk 2002, s. 62]): Pisałem też w tych dniach o pieniądze do Kaszub, lecz małą mam nadzieję, że 
stamtąd pomoc nadejdzie, bo już na parę listów nie odebrałem odpowiedzi. [Puzdrowski E., Trzy listy Hieronima Derdowskiego, „Biuletyn 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” 1967, nr 1, s. 21]. 
207 Janke S., Derdowski, Gdańsk 2002, s. 63. 
208 Tamże, s. 64. 
209 Świadczy o tym notatka w krakowskiej „Reformie”: Hieronim Derdowski, twórca epopei kaszubskiej, Łgorz, o której tyle pisały dzienniki 
nasze, miał przybyć do Warszawy. Derdowski pracuje obecnie nad nowym humorystycznym poematem, jak zaś wiadomo, przez czas dłuższy 
redagował „Gazetę toruńską”, [zob. Kronika, [w:] „Reforma” 1882, nr 201, s. 2].  
210 Zob. przyp. 100. 
211 [b. a.], O reboku Czorlińścim co do Pucka po sece jachoł, „Przyjaciel. Pismo dla ludu” 1880, nr 17, s. 3. 
212 Tamże. 
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Poemat, składający się z trzech ksiąg, przedstawia losy szlachcica Jana Czorlińsciego 

(pol. Czarlińskiego), który wraz z nastaniem zimy jedzie z położonego na środkowych 

Kaszubach Chmielna do Pucka, by tam kupić sieci, potrzebne mu do połowu ryb w jeziorze. 

Akcja toczy się w II połowie XIX wieku, a tytułowa podróż bohatera, która miała trwać 

najwyżej kilkanaście dni, a wyniku klątwy Żyda Szmula, mszczącego się na Czorlińscim za 

jego wcześniejsze oszustwo, zmienia się w trwającą aż do mięsopustu włóczęgę. Szlachcic 

niczym Odys lub Żyd Wieczny Tułacz213, jak pisze J. Samp, przeżywając rozliczne przygody, 

wędruje po całym obszarze Kaszub, trafia w najdalsze zakątki krainy, czyli aż na ziemie 

Słowińców, których w 1856 r. językoznawca rosyjski A. Hilferding badał i o których potem 

napisał, iż mowa ich zanika tak szybko, że za dwadzieścia lub trzydzieści lat, być może, 

umilknie tam już całkowicie214, przemierza łodzią morze, odwiedza ważne dla Kaszubów 

miejsca, jak choćby skrywającą groby książąt pomorskich katedrę oliwską. Utrzymany w 

gawędziarskim, żartobliwym tonie utwór, pisany świetnym, lekkim piórem, nie jest jednak 

tylko krotochwilną opowieścią o przygodach szlachcica peregrynującego po Kaszubach. 

Mamy tu bowiem do czynienia niejako ze swego rodzaju bedekerem czy też poetyckim 

przewodnikiem215, co wówczas miało wartość tym większą, iż Kaszuby dla mieszkańców 

innych stron przedrozbiorowej Polski były krainą wciąż mało znaną i zapewne dość 

egzotyczną.216 Z kart poematu czytelnik więc nie tylko poznaje obszar Kaszub, lecz także 

realia życia w tej części zaboru pruskiego w XIX wieku, stosunki społeczne i polityczne 

(Kaszubi, Niemcy, Żydzi), historię Pomorza dawną i nowszą (np. rzeź gdańska z 1308 r. i 

pławienie czarownicy w Chałupach w 1836 r.), czy elementy ludowej kultury, włączając w to 

wierzenia (w tym też demonologię). Do tego również mowę Kaszubów (a przez zastosowanie 

stylizacji także jej odmianę północnokaszubską), w niej bowiem poemat został napisany. Na 

bogactwo to zwrócił uwagę m.in. Stefan Ramułt, pisząc w swej recenzji dzieła:  
 

                                                             
213 Samp J., Oblicza..., s. 20; notabene to słuszne przyrównanie Czôrlińsczégò do Odyseusa nie jest czymś nowym w odniesieniu do epopei 
Derdowskiego, zabiegu tego użył kilkakrotnie już w 1880 r. w swojej recenzji poematu opublikowanej na łamach „Tygodnia Polskiego” 
Stefan Ramułt: Pożegnawszy się [Czôrlińsczi – przyp. G.S.] z swoją Penelopą i Telemakiem, wyrusza w drogę...; Losy jednak, które Pan 
Czarliński siarczyście przeklina, my witamy z radością, bo składają się one na istną Odysseję Kaszubską; oraz Niepodobna nam postępować 
krok w krok za naszym Odysseusem... [Ramułt S., (O Panu Czorlińscim, co do Pucka po sece jachoł. Zełgoł dlo swojech druchow 
Kaszubściech Jarosz Derdowski. Toruń. Włosnosc Łgorza. Smara Jozwa Buszczyńskiego, drukarza w Toruniu. 1880) [w:] Przegląd literacki, 
„Tydzień Polski” 1880, nr 46, s. 727]. Również Józef Tretiak w swoim omówieniu poematu Derdowskiego w „Gazecie Lwowskiej” 
nawiązał do „Odysei” Homera, przyrównując syna bohatera poematu – Janka – do Telemacha (w artykule nazwany „Telemak”). [Tretiak J., 
Kaszubska epopeja. (O Panu Czorlińscym, co do Pucka po sece jachał, zełgoł dlo swojech druchow kaszubiściech Jarosz Derdowski. Toruń 
1880.), „Gazeta Lwowska” 1880, nr 274, s. 4]. 
214 Hilferding A., Resztki..., s. 7. 
215 Samp J., Oblicza..., s. 21. 
216 Świadczą o tym choćby słowa J. Tretiaka: Cóżeśmy wiedzieli, to jest co wiedział dotąd ogół polski o Kaszubach? Tyle tylko, że istnieje 
gdzieś garstka ludu polskiego, która się tak nazywa i mówi odrębnem narzeczem. Ale o życiu, charakterze, pojęciach i zajęciach tego ludu 
nie mieliśmy najmniejszego wyobrażenia. Lud ukraiński, litewski, mazurski, krakowski i inne grupy ludności naszej były nam znane dość 
dobrze z poezyj i etnograficznych i historycznych opisów [,] o Kaszubach można powiedzieć, że nie istnieli dla nas. [Tretiak J., Kaszubska..., 
s. 4]. 
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Mają w niej [epopei Derdowskiego – przyp. G.S.] Kaszubi zwierciadło, w którem znajdują 

najwierniejsze, może nawet zanadto wierne, odbicie, odfotografowanie niemal siebie samych i życia swego z 

różnych stron i w fazach różnych. A ileż tu podań i opowieści ludowych zostało w rymy ujętych, ile obyczajów i 

zwyczajów kaszubskich tak pięknie i zarazem dokładnie przedstawionych, że z tych stu kilkudziesięciu stronic 

o wiele lepiej poznajemy Kaszubów, niż z całych foliałów, rękoma etnografów skreślonych [pogrub. 

G.S.].217  

 

Warto tu nadmienić, iż Derdowski, w odróżnieniu do Ceynowy, który stworzył alfabet 

kaszubski, do napisania swego poematu użył grafii polskiej. Tym zabiegiem, jak również 

budując język utworu na kaszubszczyźnie z rodzinnych stron, chciał autor przygód 

Czorlińsciego zaadresować dzieło również do Polaków, co potwierdza we wstępie do innego 

swojego tekstu – Jaśka z Kniei:  
 

a ponieważ chodzi mi o to, aby dziełka moje przystępne były także dla rodaków z nad Warty, Wisły, 

Sanu i Niemna, piszę głównie podrzeczem południowo-kaszubskiem, najwięcej zbliżonem do książkowego 

języka polskiego.218  

 

To oraz negatywny stosunek Derdowskiego do „narzecza kaszubskiego”219 sprawiły, 

że utwór poety z Wiela spotykał się i wciąż spotyka, jak autor niniejszej dysertacji sam miał 

niejednokrotnie okazję się przekonać, z krytyką i to niekiedy ostrą części społeczności 

kaszubskiej czy związanej z Kaszubami. Przykładem takiej negatywnej opinii może być ta 

Aleksandra Labudy, który co prawda dostrzegając w Derdowskim literata odznaczającego się 

niepospolitym talentem poetyckim220, zarzucił mu jednak, iż język jego utworu uważać trzeba 

za kaszubszczyznę polaszącą221. Powodem tego według Labudy miało być to, iż wielewianin:  
 

                                                             
217 Ramułt S., (O Panu Czorlińscim...., s. 727. 
218 [Derdowski H.], Jasiek z knieji...., s. 7. 
219  Znany jest w literaturze (zob. choćby Bukowski A., Regionalizm..., s. 63-64 [lub:] Neureiter F., Historia..., s. 73) ten pogląd 
Derdowskiego na mowę kaszubską i jej rolę w tworzeniu rodzimej literatury, jak choćby ze słów: Kaszubom, których narzecze jest tylko 
słabym odcieniem gwary mazowieckiej, właściwie osobnej literatury nie potrzeba.[...] Ale możnaby jednak, choćby tylko po dyletancku, jakto 
czynią Niemcy w narzeczu platt-deutsch, podejmować dalej rozpoczętą pracę nad pielęgnowaniem tego jędrnego narzecza, w którem wyrazy 
prawie same z siebie układają się w obrazy idyliczno-naiwne [...]. [O Kaszubach [w:] Derdowski H., Pisma prozą..., s. 97-98] bądź też: Do 
tego pewnie nigdy nie przyjdzie, aby Kaszubi mieli czytywać wyłącznie książki kaszubskie, czytają oni gazety polskie, modlą się i śpiewają z 
polskich książek w kościele i dobrze wszystko rozumią, więc nie potrzeba im książek kaszubskich. – Autor [utworu O panu Czorlińscim... – 
przyp. G.S.] też pewnie nie miał zamiaru zaprowadzać swojem „łgorstwem” między Kaszubami książki kaszubskie, chciał on, co 
prawdopodobniejsza, ubawić lud zabawną powieścią [...].  [O Panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł [w:] Derdowski H., Pisma 
prozą..., s. 41]. 
220  Labuda A., Fazy rozwoju literackiej kaszubszczyzny, „Teka Pomorska. Kwartalnik Regionalny Poświęcony Zagadnieniom Kultury i 
Sztuki” 1937, nr 2, s. 46. 
221 Tamże, s. 47; jeszcze bardziej krytycznie odniósł się do innego utworu Derdowskiego, mianowicie poematu Kaszube pod Widnem, o 
jakim pisał, iż ten jest pozbawiony niemal zupełnie cech mowy kaszubskiej: akcent polski, zjawiska fonetyczne tylko w części kaszubskie, 
formy gramatyczne zniekształcone, składnia ni polska ni kaszubska, zespół leksykalny w 50% literacko-polski, w 30% żargonowy, w 15% 
niemiecki (!), a zaledwie w 5% (!) kaszubski, dodając w przypisie: Obliczenie dokonane na podstawie dokładnej analizy tekstu. [Labuda A., 
Fazy rozwoju literackiej kaszubszczyzny, „Teka Pomorska. Kwartalnik Regionalny Poświęcony Zagadnieniom Kultury i Sztuki” 1937, nr 2, 
s. 46]. 
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uważał mowę Kaszubów za popsutą polszczyznę, wobec czego, rzecz oczywista, większość jego 

utworów stanowi poniekąd wzór popsutej polszczyzny.222  

 

Stwierdził też, iż Derdowski wywarł ujemny wpływ na rozwój literackiej 

kaszubszczyzny223, już choćby przez to, iż znalazł naśladowców wśród rodzimych pisarzy224, 

przy czym za przykład podał Franciszka Sędzickiego. W podobnym tonie na temat języka 

utworów autora „Czorlińsciego” wypowiadało się więcej osób, m.in. Lech Bądkowski, 

twierdząc w swoim nieco ponad 40-stronicowym Zarysie historii literatury kaszubskiej, że 

Derdowski nie przyczynił się do rozwoju kaszubszczyzny jako języka literackiego225. Języka 

utworu wielewskiego poety bronił zaś np. J. Treder. O opinii Labudy pisał, iż jest ona 

oczywiście ahistoryczna, ale także nieuzasadniona, krzywdząca i wyraźnie stronnicza226, zaś 

jako językoznawca analizując tekst wykazał, iż sporo jest zatem dowodów na budowanie 

przezeń [czyli Derdowskiego – przyp. G.S.] ogólnej kaszubszczyzny227. Taki zresztą zamysł 

budowania owej ogólnej kaszubszczyzny przyświecał Derdowskiemu, który w przywołanym 

już wstępie do Jaśka z Kniei pisał: zmierzam bowiem do połączenia wszystkich 

parafiańszczyzn w pewną jednolitą całość organiczną228, na co zresztą Treder zwrócił uwagę. 

Naukowiec swoje omówienie języka Derdowskiego kończy konkluzją:  
 

Derdowski niewątpliwie w procesie formowania kaszubszczyzny literackiej praktycznie odegrał 

większą rolę niż Ceynowa, a to dlatego, że: a) napisał udane literacko i treściowo utwory, mające sporo 

czytelników, m.in. wśród piszących po kaszubsku; b) jego kaszubszczyzna pisana jednak lepiej oddaje mówioną, 

ukazując jednocześnie drogi i sposoby jej wzbogacania czy rozwoju przez wchłanianie cech z innych gwar 

kaszubskich, z eliminacją niektórych bądź wyraźnie lokalnych (np. typ „sąsma”), bądź niezbyt typowych dla 

kaszubszczyzny (np. typ „mniasto”); c) ograniczając jej stosowanie do twórczości literackiej, godził uprawę i 

pielęgnację kaszubszczyzny z językiem polskim jako podstawowym i oficjalnym językiem Kaszubów.229  

 

Faktem jest, że do dziś poemat ten, obok powieści Aleksandra Majkowskiego Żëcé i 

przigodë Remusa230 pozostaje najczęściej wznawianą kaszubskojęzyczną publikacją. 

                                                             
222 Tamże, s. 46. 
223 Tamże. 
224 Tamże. 
225 Bądkowski L., Zarys historii literatury kaszubskiej, Gdańsk 2006, s. 20; Bądkowski zaraz zauważył jednak, iż poeta z Wiela w sposób 
nieporównywalnie większy niż Ceynowa spopularyzował wśród ludu nawyk posługiwania się kaszubszczyzną nie tylko do użytku domowego 
[Tamże, s. 21]. 
226 Treder J., Język poematu Derdowskiego [w:] Derdowski H. J., Ò panu Czôrlińsczim..., s. 59. 
227 Tamże, s. 61. 
228 [Derdowski H.], Jasiek z knieji. Sporo kupa łgorstw kaszebściech zebrano i powiązano od Heronima Derdowściego a na prowdę Jarosza 
Dyrde, Toruń 1885, s. 7. 
229 Treder J., Język poematu..., s. 62; Ciekawie, potwierdzając słowa J. Tredera na temat czytelników Derdowskiego i Ceynowy przynajmniej 
na południowych Kaszubach, wypowiedział się również w swoich wspomnieniach Aleksander Majkowski dotyczących nauki w chojnickim 
gimnazjum: Z kaszubskich autorów znano niektóre pisma Jarosza Derdowskiego. Czytano go jako humorystę. Cejnowa nie był znany 
[Majkowski A., Wspomnienia moje, „Teka Pomorska” 1938, nr 5-6, s. 150]. 
230 Majkowski A., Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji, przedm. o życiu i twórcz. autora napisał A. Bukowski, Toruń 1938. 



48 
 

„Czorlińsczego” wydał Derdowski własnym sumptem i choć poemat doczekał się 

przychylnych recenzji, nawet w dalekim Lwowie, gdzie J. Tretiak zachwycał się, iż utwór, 

jakiemu można dać:  
 

z pewnymi zastrzeżeniami nazwę ludowej kaszubskiej epopei [...] nosi [...] w ogóle charakter 

szczęśliwej improwizacyi i ukazuje nam w panu Derdowskim talent tak samorodny i oryginalny, jakiegośmy 

oddawna nie mieli231,  

 

nie przyniósł autorowi spodziewanej sławy i zysków ze sprzedaży wydrukowanych 

kopii. Według Jana Karnowskiego „Czorlińsczi” miał zalegać w składnicy232 nie sprzedany, a 

sam autor:  
 

przychodził i zabierał po kilkadziesiąt egzemplarzy, odnosił je sam w worku i z biedy sprzedawał 

rozmaitym księgarzom na makulaturę za psie pieniądze i tak łatał swoją literacką biedę233.  

 

Później, już w Ameryce, miał Derdowski pożalić się Józefowi Warta-Przewłockiemu:  
 

Na Kaszubach nikt mnie nie rozumiał. Poezje moje brano za drwiny z gwary kaszubskiej, właśnie na 

Kaszubach – a ja, chciałem czuć przy sobie rozradowane serca Kaszubów...234. 

 

Po „Czorlińsczim” poeta z Wiela w formie osobnych druków wydał napisany w 

dwusetną rocznicę wiktorii pod Wiedniem poemat Kaszuba pod Widnem235, następnie po 

polsku nieco większej objętości utwór Walek na jarmarku, po nim zaś dwie mniejsze rzeczy: 

powielony w kilkunastu egzemplarzach tekst Oracyjo pożegnalno dlo Pana Feliksa 

Czorlińściego na banciecie wieczornym u Mazura w Toruniu w wiliją Zwodzyjosza, w roku 

Pańścim 1884 (1884) oraz pisany żargonem polsko-żydowskim paszkwil Wracanie żydów do 

                                                             
231 Tretiak J., Kaszubska epopeja..., s. 4; w podobnym tonie wypowiadał się Stefan Ramułt, określając Derdowskiego mianem „Homera 
kaszubskiego”, zaś o dziele poety z Wiela, przy wskazaniu na pewne wady utworu, pisał: Opowiadanie przygód pana Czarlińskiego możemy 
śmiało nazwać epopeją [...] [Ramułt S., (O Panu Czorlińscim...., s. 727]. 
232 Za: Janke S., Derdowski..., s. 49. 
233 Tamże. 
234 Warta-Przewłocki J., Hieronim Derdowski [w:] Derdowski H., Kaszube pod Widnem, Poznań 1929, [s. 8]; Kłóci się to z nadesłanym po 
śmierci Derdowskiego do „Gazety Gdańskiej” i opublikowanym na jej łamach w numerze 121/1902 wspomnieniem pewnego kolportera 
książek, jakiego fragment warto tu zacytować: Chociaż temu lat 18 przeszło, bardzo dobrze pamiętam, jakiego rozgłosu jego utwory od razu 
nabyły. Byłem wówczas kolporterem książek, domokrążcą i miałem tak samo owe książki na sprzedaż. Jakaż to była wówczas radość w jego 
rodzinnych stronach, w parafii wielewskiej! Ile to wesołości, śmiechu książki te wywołały! Takowe chodziły z rąk do rąk, wszystkie stany je 
czytały. Szkoda tylko, że wyszły w tak małej liczbie; były to - że tak nazwę - białe kruki. Jużci że śp. Jarosz nie potrafił być kupcem, gdyż 
inaczej mógłby ową chwilę z lepszym skutkiem wyzyskać i w to miejsce wydać podobnych dziełek więcej. – Nie tylko w parafii wielewskiej, 
lecz i w innych stronach był Jarosz znany. W okolicy Brus, Leśna, Lipusza, Borzyszków wiele mi o nim opowiadano, a były to różne pełne 
humoru sceny. [za: Bukowski A., Działalność literacka i społeczna Hieronima Derdowskiego w Ameryce (1885-1902). Z dodatkiem dwóch 
nieznanych jego utworów pt.: „Jasiek z Kniei i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki” oraz „Listy z podróży” po osadach polskich w 
Ameryce, Gdańsk 1961, s. 7]. 
235 Jarosz Derdowski [Hieronim Derdowski], Kaszuba pod Widnem. Na dwusetną roczeznę oswobodzenio Mniemcow i krzescyjaństwa od 
turećciego jerzma w roku Pańścim 1683, Gdańsk [1883]. 
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Palestyny i wejście do obiecanej ziemi (1884). Natomiast w 1885 roku kolejny poemat epicki 

Jasiek z knieji, po tym, jak zdradza Derdowski:  
 

przychylne przyjęcie, jakiego doznawały w szerszych kołach publiczności polskiej dotychczasowe dwa 

moje większe utwory literackie w narzeczu kaszubskiem, zachęciło mnie do dalszej pracy na surowej niwie 

piśmiennictwa kaszubskiego, leżącej po śmierci śp. dr. Ceynowy prawie zupełnie odłogiem.236  

 

Wszystkie wymienione tu utwory w porównaniu do debiutu literackiego poety z 

Wiela, jak słusznie stwierdził A. Bukowski, mają mniejszą wartość237.  

Wiosną 1885 roku Derdowski wyemigrował do Ameryki. O powodach takiej decyzji 

pisano różnie. A. Bukowski w szkicu Działalność literacka i społeczna Hieronima 

Derdowskiego w Ameryce (1885-1902) ujął te przyczyny w cztery punkty:  
 

1. Wyjechał [Derdowski – przyp. G. S.], gdyż wśród rodaków w kraju nie znajdował zrozumienia dla 

swoich utworów pisanych gwarą kaszubską; 2. szukał tam polepszenia bytu i usamodzielnienia się; 3. dał się 

porwać silnej w tym czasie fali emigracyjnej ludu polskiego, poszukującego za oceanem chleba; 4. chciał jako 

dziennikarz uniknąć kary ze strony władz pruskich za przewinienia prasowe.238  

 

Autor Regionalizmu kaszubskiego jednak zdecydowanie przy tym odrzucił pierwszy 

powód, na poparcie czego podając opublikowany w „Gazecie Gdańskiej” list pewnego 

krążącego po Kaszubach kolportera książek239. Bukowski wątpił również w prawdziwość 

powodu czwartego, wskazując na to, że w okresie poprzedzającym wyjazd Derdowskiego, 

współpraca autora Jaśka... z Ignacym Danielewskim i jego „Gazetą Toruńską” ostatecznie się 

zakończyła, jak świadczy złożony przez poetę podpis w liście do sądu chojnickiego, w którym 

to dokumencie jako miejsce zatrudnienia wielewianin wskazuje drukarnię Ernesta Lambecka, 

więc redaktorem odpowiedzialnym czasopisma już być nie mógł. 240  Bukowski za to nie 

odrzuca przyczyny trzeciej, pisząc wprost, że wezbrana fala emigracyjna porwała wtedy 

również naszego poetę241 , jednak za główny bodziec wychodźstwa Derdowskiego podaje 

powód drugi, wskazując przy tym, iż na trudną sytuację bytową poety złożyło się kilka 

czynników – osobiste, społeczno-ekonomiczne oraz polityczne 242 , a dodatkowo podaje 

                                                             
236 Derdowski H., Wstępne słowo autora, [w:] [Tegoż], Jasiek z knieji. Sporo kupa łgorstw kaszebściech zebrano i powiązano od Heronima 
Derdowściego a na prowdę Jarodze Dyrde, Toruń 1885. 
237 Bukowski A., Regionalizm..., s. 62. 
238  Tegoż, Działalność literacka i społeczna Hieronima Derdowskiego w Ameryce (1885-1902). Z dodatkiem dwóch nieznanych jego 
utworów pt.: „Jasiek z Kniei i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki” oraz „Listy z podróży” po osadach polskich w Ameryce, Gdańsk 
1961, s. 6. 
239 Zob. przypis 166. 
240 Bukowski A., Działalność..., s. 9 i 12. 
241 Tamże, s. 12. 
242 Tamże, s. 7-12; Mowa tu m.in. o długach poety, bezskutecznych zabiegach wcześniejszego otrzymania części z zapisanego mu przez 
rodziców spadku (co chciał przeznaczyć na zrealizowanie wydawania swojego czasopisma), czy problemach z Prusakami, jak w liście do 
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jeszcze jeden powód, mianowicie miłosny. Obiektem uczuć poety z Wiela stała się Joanna 

Lubowiecka, ojciec jej – organista w Golubiu Kajetan Lubowiecki – był, jak podaje 

Bukowski, opierając się na relacji córki Derdowskiego, stanowczo przeciwny ich małżeństwu, 

nie chciał, by jego córka wyszła za człowieka, który „siedział w więzieniu”243, a na dodatek 

tylko literata i to pochodzenia chłopskiego 244 . F. Neureiter, a wiele wskazuje że za 

Bukowskim, twierdził podobnie. 245  S. Jankemu natomiast za najbardziej prawdopodobny 

wydał się powód ekonomiczny.246  

Derdowski przypłynął do Nowego Jorku, stamtąd zaś wybrał się do Chicago, potem 

do kolejnych miast Stanów Zjednoczonych Ameryki, szukając zatrudnienia w czasopismach 

polonijnych lub krótko pracując w nich, jak choćby w „Pielgrzymie Polskim” w Detroit czy 

„Zgodzie” w Milwuakee. W końcu, na początku lutego 1886 roku trafił do Winony w 

Minnesocie, gdzie powierzono mu redagowanie nowopowstałego tygodnika „Wiarus”. Z 

miastem tym oraz czasopismem miał się już, jak pokazała przyszłość, związać na stałe.247 

Zanim jednak do tego doszło, Derdowski na krótko jeszcze raz przeniósł się i to wciąż w 1886 

roku, tym razem do Stevens Point, by poprowadzić tam „Przyjaciela”.  

W Winonie, liczącej w momencie przybycia do niej wielewianina około dziewięciu 

tysięcy mieszkańców, z czego spory odsetek stanowili emigranci z Kaszub248, włączył się 

poeta również w działalność kulturalną, m.in. grał w Kółku Dramatycznym (a przez pewien 

czas pełnił także funkcję dyrektora teatru) oraz współzałożył Kółko Śpiewacze „Arion”. 

                                                                                                                                                                                              
Wojciecha Kętrzyńskiego poeta pisał: Niemcy już od dawna zapisali mnie do czarnej księgi i nawet na guwernerkę nie dadzą przepisanego 
patentu [cyt. za Bukowski A., Działalność..., s. 8]. 
243 Tamże, s. 10. 
244 Tamże. 
245 Neureiter F., Historia..., s. 70-71; Przyczyn emigracji poety Neureiter dopatrywał się bowiem zarówno w trudnym położeniu materialnym 
[...] jak i w historii sercowej, czyli uczucia zrodzonego do J. Lubowieckiej, której jednak rodzina wypowiedziała się zasadniczo przeciwko 
małżeństwu z chudym literatem, który dodatkowo już „siedział w więzieniu” (w sprawie prasowej) [Tamże]. 
246  Janke S., Derdowski..., s. 94 - swoje przypuszczenie Janke oparł na słowach jednego z tytułowych bohaterów napisanego przez 
Derdowskiego już na emigracji krótkiego tekstu prozatorskiego, pt. Jasiek z Kniei i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki, mianowicie 
Szymka, w którym autor biografii „łgôrza” dopatrywał się alter ego samego poety (Według relacji Szymka z Wiela, czyli Hieronima 
Derdowskiego [tamże]). Na początku tekstu Szymek – narrator opowieści – wyjaśnia zaś: Już od 30 lat co miesiąc tysiące Polaków 
opuszczają ziemię rodzinną i spieszą do Ameryki, najwięcej zaś jedzie ich na wiosnę. Są pomiędzy nimi tacy, którzy opuścili kraj ojczysty dla 
prześladowań politycznych, są uciekinierzy przed wojskiem i przed ręką sprawiedliwości – ale to tylko wyjątki spomiędzy ogromnej 
większości tych, których nędza europejska zmusiła do szukania chleba za morzem. Do tych ostatnich i ja należę  [z: [Derdowski Hieronim], 
Jasiek z Kniei i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki [aneks I w:] Bukowski A., Działalność..., s. 64]. Janke stwierdza, iż w jest w tym 
emigracyjnym tekście sporo fikcji literackiej, lecz również uważa, iż zasadnicze wątki tej humoreski opierają się na faktach [Tamże]. 
247 Tamże, s. 95-102. 
248 Tamże, s. 99; Nieco wcześniej w biografii autora „Czôrlińsczégò” Janke, opisując Winonę podaje, iż w 1886 r. żyło w niej około trzech 
tysięcy Polaków [tamże, s. 98], jednak nie oddziela tu Polaków od Kaszubów. O tym, jak bardzo to miasto było „kaszubskie” i jak swojsko 
musiał czuć się w nim Derdowski, dowiadujemy się z listu Derdowskiego do S. Ramułta z 1897 r. Poeta z Wiela donosił wówczas: Winona, 
miasto liczące 20.000 mieszkańców, między którymi znajduje się tysiąc czystych Polaków a cztery tysiące Kaszubów. Jakkolwiek inne miasta 
mają w swoich murach więcej żywiołu kaszubskiego, jednak Winona uchodzi za stolicę Kaszubów amerykańskich. Tu bowiem zachowały się 
jeszcze w całej czystości starodawne zwyczaje kaszubskie, jak np. „roczbe” (prośby) na wesela, „puste noce” przy ciałach umarłych, 
procesje przed „domci” w Boże Ciało, „degus” (śmingus) i rozmaite ceremonie kościelne, właściwe tylko ludowi kaszubskiemu. [...] 
Przeważna część Kaszubów mieszka na przedmieściu, zwanym „czwarta warda”, a warda ta obejmuje czwartą część miasta. Stanowią oni 
tutaj pewną potęgę, wybierają sobie swoich trzech rajców miejskich, swego reprezentanta do rady powiatowej, mają czasem do siedmiu 
policmanów, własną straż ogniową itd. W ostatnich czasach rozwinął sie bardzo przemysł w naszej dzielnicy. Sklepy mięsne w czwartej 
wardzie są prawie wszystkie w ręku Kaszubów, nadto kilkanaście „saloonów” (szynków), kilka handli wiktuałów, handel mebli, kilka 
składów gotowego ubrania i obuwia, pracownie krawieckie, szewskie, itp. [...] Rzadko też można znaleźć taką miejską osadę kaszubską w 
Ameryce, z którą by się łączyły i farmy nasze. Tu od nas z Winony można iść trzydzieści mil angielskich, spotykając po drodze farmy 
wyłącznie przez Kaszubów lub Górnoślązaków zamieszkałe. [za: Bukowski, Działalność..., 23-24]. 
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Jesienią 1887 r., kilka miesięcy po śmierci ojca, do Ameryki przybyła J. Lubowiecka. 

Ślub Derdowskiego z ukochaną odbył się jeszcze tego samego roku. Para doczekała się 

czwórki dzieci, dwoje z nich zmarło w wieku niemowlęcym. 

Stabilizacja w życiu osobistym szła w parze z unormowaniem się sytuacji zawodowej 

i finansowej Derdowskiego. Poeta, choć jak m.in. w swoich Listach z podróży zdradzał, nie 

dorobił się majątku249, to jednak osiągnął pewną pozycję życiową. W 1888 roku stał się 

bowiem właścicielem „Wiarusa” i drukarni, przy czym otworzył także księgarnię, w której 

można było nabyć zarówno pozycje drukowane przez Derdowskiego, jak i inne, w tym także 

sprowadzane z ziem polskich. Wśród wydawanych w oficynie wielewianina publikacji 

dominowały polskojęzyczne, choćby takie, jak Testament Piotra Wielkiego, czyli zamiary 

Moskali zawojowania całego świata 250 , Adam i Ewa. Krotochwila w 2 osłonach ze 

śpiewami 251  czy Żywot Kościuszki. Książeczka dla grzecznych dzieci 252 . Poeta wznowił 

wówczas także dwa swoje wcześniejsze utwory – Walka na jarmarku253 oraz Kaszubę pod 

Widnem 254 . Oryginalną winońską kaszubską publikacją Derdowskiego, co prawda nie 

literacką, był wydany w 1887 roku Nórcyk kaszubści abo koruszk i jedna maca jędrnyj 

prowde255. Ów zbiorek, jak podaje w swej obszernej pracy Justyna Pomierska, zawierający:  
 

w sumie 286 ułożonych pod siedemnastoma rzymskimi numerami – rozdziałami (każdy na osobnej 

stronie) wypowiedzeń (w tym jedno proverbium zapisane dwa razy [...])256, 

 

doczekał się również wydania polskiego, przygotowanego na jubileusz 150 rocznicy 

urodzenia i 100 rocznicy śmierci poety.257  

Od 1889 r. Derdowski wydawał także czasopismo „Kościuszko. Gazetka dla sierot 

polskich w Ameryce”, pomyślane początkowo jako bezpłatny dodatek do „Wiarusa” (również 

za opłatą dostępne osobno), później jako samodzielny periodyk. Pismo przestało się 

ukazywać już w roku następnym. Samego „Wiarusa” też nie ominęły zmiany. Najbardziej 

                                                             
249  Derdowski H., Listy z podróży [Aneks II w:] Bukowski A., Działalność..., s. 67; Derdowski pisze tam: Wydawcy bogatych gazet 
amerykańskich zwykle w tym czasie podróżują po kąpielach morskich i innych; lecz wydawcę pisma polskiego w Ameryce nie stać na takie 
zbytki. Taki rad, że po całorocznym mozolnym zaciągu nad stołem redakcyjnym może się na parę tygodni rozerwać prozaiczną podróżą po 
koloniach polskich, w których ma abonentów, korzystając z bezpłatnej jazdy, jaką w Ameryce dają dziennikarzom kompanie kolejowe za 
ogłoszenia.  
250 [b.a.], Testament Piotra Wielkiego, czyli zamiary Moskali zawojowania całego świata, Winona [1889]. 
251 Aspis, Adam i Ewa. Krotochwila w 2 osłonach ze śpiewami, Winona 1889. 
252 [b.a.], Żywot Kościuszki. Książeczka dla grzecznych dzieci, Winona 1890. 
253  [Derdowski H.], Walek na jarmarku, Winona 1890; Uwaga, w tym samym roku w Toruniu ukazało się II wydanie tego utworu 
(Derdowski H., Walek na jarmarku, wyd. II, Toruń 1890). 
254 Jako Kaszebe pod Widnem. Wydanie książkowe z 1890 r. poprzedzone było drukowaniem poematu w odcinkach w „Wiarusie” (12 IV 
1888 - 17 V 1888). [podaję za: Janke S., Derdowski..., s. 164] . 
255 [Derdowski H.] Nórcyk kaszubści abo koruszk i jedna maca jędrnyj prowde. Pozbieroł Mejster od Piesni „O panu Czorlińścim co do 
Pucka po sese jachoł”, [Winona 1897]. 
256 Pomierska J., Przysłowia kaszubskie. Studium z paremiografii i paremiologii, Gdańsk 2013, s. 80. 
257 [Derdowski H.], Nórcyk kaszëbsczi abò Kòrëszk i jedna maca jãdrny prôwdë. Pòzbiérôł Méjster òd piesni „Ò panu Czôrlińsczim co do 
Pùcka pò secë jachôł, ùrëchtowôł i pòsłowié napisôł J. Tréder, Gduńsk 2001. 
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znaczącą była zastąpienie w 1893 r. dotychczasowego tytułu nowym – „Katolik” (podtytuł: 

„Pismo tygodniowe dla ludu” został ten sam). Do „Wiarusa” poeta z Wiela wrócił już dwa 

lata później.   

W 1897 roku, mając zaledwie 45 lat, Derdowski doznał udaru mózgu. Od tego czasu 

miał niedowład lewej nogi. Pięć lat później, dnia 13 sierpnia 1902 r., po ponownym ataku 

apopleksji poeta zmarł. Został pochowany w Winonie. 

W twórczości pisarskiej „łgôrza” z Wiela można wyróżnić dwa okresy: toruński i 

winoński. O ile ten pierwszy odznaczał się aktywnością poety na polu literackim, która 

zaowocowała udanymi utworami, w szczególności poematem O panu Czorlińscim..., o tyle 

okres winoński przedstawia się już zdecydowanie słabiej. Próbki swego talentu dał 

Derdowski w niedokończonym, króciutkim tekście pt. Jasiek z Kniei i Szymek z Wiela w 

podróży do Ameryki 258  (będącym kontynuacją poematu Jasiek z kniei) oraz całkiem 

interesujących, niestety również nieobszernych, Listach z podróży. Oba teksty, nie licząc w 

pierwszym z nich paru kaszubskich wtrąceń, np. grebech e fejnych, przejocoł i 

nieprzejocoł259, w drugim zaś kwestii wygłaszanych przez Jaśka, np. O Boże, jak to w tyj 

kasce twardo leżec! Chcało cy sę Hameryci, żędzało cy sę farmów! Czes w Knieji ni mniała co 

jesc? Cze meslisz, że rybcie hamerykańscie cy lepij będą smakowałe?260 – zostały jednak 

napisane po polsku, dla literatury kaszubskojęzycznej nie mają one właściwie żadnego 

znaczenia. 

 

Derdowski to nie tylko pierwszy poeta w literaturze kaszubskojęzycznej, ale do tego 

nieprzeciętnie utalentowany, czego najpełniej dał wyraz w przywoływanej już tu kilkakrotnie 

epopei O panu Czorlińsczim.... Przemyślana kompozycja utworu i jego bogata treść (dziś 

jednak niekiedy rażąca, np. swoim antysemityzmem), a przede wszystkim lekkość pióra 

poety, sprawiły, że poemat ten jest jednym z najlepiej znanych utworów 

kaszubskojęzycznych, a jego autorowi dał poczesne miejsce w literaturze tego regionu i 

świadomości jego mieszkańców. Derdowski doczekał się swojego pomnika w rodzinnej 

miejscowości, jakiego ponowne odsłonięcie, mające miejsce w 1957 roku, stało się wielką 

manifestacją kaszubską, która zgromadziła kilkanaście tysięcy osób, zaś Marsz kaszubski ze 

wspomnianej epopei przez długi czas bezspornie pełnił rolę hymnu potomków dawnych 

Pomorzan (dziś o zaszczyt ten konkuruje z Zemią Rodną Jana Trepczyka). Większość 

                                                             
258 [Derdowski H.], Jasiek z Kniei i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki [Aneks I w:] Bukowski A., Działalność..., s. 64-66. 
259 Derdowski H., Listy z podróży [Aneks II w:] Bukowski A., Działalność..., s. 68. 
260 [Derdowski H.], Jasiek z Kniei i Szymek..., s. 64. 
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utworów literackich wielewianina została przetłumaczona na język angielski261. Derdowski 

jest obecny także w twórczości innych autorów, np. Anna Łajming prostym i biednym 

bohaterom swego debiutanckiego Parzyna kazała znać choć w jakimś stopniu twórczość 

poety (Ach ty głupi łobiboku! Môsz-że ty ale wiele tych wróbli we łbie! Tak, jak Derdowski 

pisôł, ty i tak nie będziesz...262), zaś pochodzący z Wiela Wincenty Rogala uczcił swego 

ziomka w utworze Toast na cześć Herusia Derdowskiego263. Autor „Czôrlińsczégò” wywarł 

niemały wpływ także na tych, którzy nastąpili zaraz po nim i stali się później jednymi z 

najwybitniejszych pisarzy kaszubskich – Aleksandra Majkowskiego i Jana Karnowskiego, 

zaliczanych do czołowych Młodokaszubów.        

 

 

 

 

4. Młodokaszubi 
 

Aleksander Majkowski 

W samej końcówce XIX wieku, trzy lata przed śmiercią Derdowskiego, w Gdańsku 

ukazała się książeczka Jak w Koscérznie koscelnygo obrele abo Pięc kawalerów a jedna 

jedyno brutka264 pochodzącego właśnie z Kościerzyny młodego, liczącego sobie wówczas 23 

lata, studenta medycyny Aleksandra Majkowskiego (1876-1938). Utwór przedstawia losy 

pięciu kawalerów, starających się o stanowisko kościelnego, które W Koscérznie w piątek 

reno Tygodnia Wieldzigo / Zawakowało raptem...265, a warunkiem uzyskania posady był ślub 

z córką gospodarza Szemka Plote z wsi Tuszkowy – Martą. Zgłębiając perypetie bohaterów 

tego ponad siedemdziesięciostronicowego poematu nie można nie dostrzec, iż twórca pisząc 

swoje dziełko pozostawał pod wyraźnym czarem poety z Wiela. Podobieństwa do utworów 

Derdowskiego widać zarówno w obiorze żartobliwej tematyki, rubasznym humorze, grotesce, 

                                                             
261 Derdowski H., The Kassubians at Vienna, transl. by G. A. Wilson, London-Gdańsk 1994; Tegoż, An 1880 Journey through Kashub, 
Poland by Hieronim Derdowski. An English translation from the original Kashyb by Fr. Aloysius Rekowski, transl. by fr. A. Rekowski, [b. 
m.] [ok. 2000]; Derdowski H. J., Kaszubes at Vienna. For the 200th anniversary of the liberation of Germans and Christianity from the 
Turkish Yoke in AD 1683. Kaszëbë pod Widnem, transl. by B. Krbechek and S. Frymark, Gdańsk 2007; Tegoż, Jasiek from Knieja, a 
collection of Kaszubian tall tales. Jasiek z Knieji. Spòrô kùpa łgarstw kaszëbsczëch; Walek at the market. Walek na Jarmarku; Jasiek from 
Knieja and Szemek from Wiele traveling to America. Jasiek z Knieji i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki; transl. by B. Krbechek and S. 
Frymark, Gdańsk 2010. 
262 Łajming A., Parzyn. Gawęda Kaszubów, Gdańsk 2014, s. 75. 
263 [Rogala W.], Toast na cześć Herusia Derdowskiego, [Aneks w:] Ostrowski K., Pieśniarz z ziemi jezior. O Wincentym Rogali z Wiela, 
Gdańsk 1985. 
264 [Majkowski A.], Jak w Koscérznie koscelnygo obrele abo Pięc kawalerów a jedna jedyno brutka. W osem spiewach napisoł Aleksander 
Majkowski, Gdańsk 1899. 
265 Tamże, s. 7. 
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jak również i w zastosowanej pisowni, która poza sporadycznie stosowanym „é”266 , jest 

podobnie jak w „Czorlińsczim” polska. Sam autor w wspomnieniach spisanych pod koniec 

życia i opublikowanych w 1938 r. w „Tece Pomorskiej” potwierdza, iż ten poemat wzorował 

na Derdowskim.267 Jak w Koscérznie... ma jednak także swój rys osobny, na co zwraca uwagę 

w Regionalizmie kaszubskim A. Bukowski. Majkowski bowiem, inaczej niż poeta z Wiela, 

wśród śmiechu usiłuje piórem satyryka wywołać refleksje moralne, ma więc w sobie cechy 

ideologa-wychowawcy. 268  Ten młodzieńczy utwór późniejszego autora najwybitniejszej 

kaszubskiej powieści spotkał się z przychylnym przyjęciem. Ks. Gustaw Pobłocki tak o tym 

tekście pisał w 1899 r. na łamach „Gazety Gdańskiej”:  
 

Krotochwila to bardzo zabawna, pełna pociesznych wydarzeń i przygód, że czytający uśmiać się może 

do rozpuku. [...] Że szanowny autor posiada wiele humoru i żyłkę poetycką, a nie jest sobie żadnym prostym 

wierszokletą, który by wierszom tylko ogony zaplatał, uczuwa się raz po raz przy czytaniu.269  

 

Dalej natomiast Pobłocki dodaje jeszcze, nie podejrzewając zapewne, jak bardzo 

prorocze były to słowa:  
 

Spodziewamy się, że śpiewki jego to początek, to przygrywka jeszcze piękniejszych i poważniejszych 

pieśni, o które usilnie prosimy270. 

 

 

W latach 30-tych Majkowski przerobił swój poemat na utwór sceniczny. Strachë i 

zrękovjinë, bo taki tytuł im nadał, ukazały się dopiero w 1976.271 

Niemal równolegle z dziełkiem Jak w Koscérznie..., bo jeszcze w 1899 roku, 

wydrukowano w „Gazecie Gdańskiej” poemat Majkowskiego Pielgrzymka wejherowska. 

Utwór ten został jednak napisany po polsku.  

Sześć lat po udanym debiucie, drukiem ukazały się Spiewe i frantówci272. Majkowski 

był wówczas świeżo upieczonym doktorem medycyny273, pracował w Szpitalu Najświętszej 

                                                             
266 np. Koscérznie (tytuł), wiéta (s. 11), drzéw (s. 46), biédze (s. 50), ale np. brak tego w słowie wiész; „é” znane jednak było wówczas także 
w literaturze polskojęzycznej. 
267 Majkowski A., Wspomnienia... s. 160. 
268 Bukowski A., Regionalizm..., s. 123. 
269 za: Bukowski A., Regionalizm..., s. 123. 
270 Tamże, s. 124. 
271 Majkowski A., Strachë i zrękovjinë. Frantówka w trzech aktach, z rękopisu do druku przygot. D. Majkowska, Gdańsk 1976.  
272 Tegoż, Spiewe i frantówci, Poznań 1905.  
273 Majkowski po ukończeniu progimnazjum w Kościerzynie i gimnazjum w Chojnicach (maturę zdał w 1895 r.), gdzie należał do tajnej 
organizacji filomackiej „Mickiewicz”, studiował (od 1897 r.) medycynę, wpierw na uniwersytecie w Berlinie, potem Gryfii (gdzie z uczelni 
został relegowany za propolską działalność wśród polskich robotników), a następnie w Monachium, gdzie w 1904 roku obronił dysertację 
doktorską. Okres studiów odegrał wielką rolę w życiu Majkowskiego, a młodzieńcze fascynacje modernizmem, który w pełni wówczas 
poznał, wywarły wpływ nie tylko na dalszą egzystencję autora, lecz również na jego twórczość, o czym pisze znawca tej epoki literackiej T. 
Linkner: Pamiętając jednak o Majkowskim, gdyby nie jego doświadczenie modernizmu w Berlinie i Monachium, a potem doświadczenie 
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Maryi Panny w Gdańsku (rok później wrócił do Kościerzyny, gdzie założył prywatną 

praktykę 274 ), równocześnie redagował „Gazetę Gdańską” i stworzony przez siebie 

kaszubskojęzyczny dodatek do niej – „Drużba. Pismo dlö polscich Kaszubów”. Wiersze 

jednak, jak można sądzić z informacji Monachium, w maju 1904 r. umieszczonej pod 

otwierającym tomik liryku Zamniast przedmowe, zostały napisane jeszcze w okresie studiów. 

Spiewe i frantówci są nie tylko pierwszym tomikiem poetyckim Majkowskiego (i jak się 

potem okazało – jedynym 275 ), ale też pierwszą tego typu publikacją w literaturze 

kaszubskojęzycznej. Zbiorek zawiera 28 utworów po kaszubsku, zarówno oryginalnych 

autora, jak i jego poetyckich ujęć innych tekstów (np. humoreski Rébôk é Żeléstrząn 

opublikowanej już w „Skôrbie...” 276 ), a także trzy przekłady (dwa Horacego i jeden 

Eichendorffa277). Całość została zamknięta w czterech tematycznych grupach: I. Spiewe, II. Z 

małygo mniasta, III. Przypowiostci, IV. Frantówci, a poprzedzona – na stronie tytułowej 

tomiku – słynnymi słowami Hierusia z Wiela (tu w formie czterech wersów, z podaniem 

autora: Jarosz Derdowski): Czujce tu ze serca toni / Skłod nasz apostolsci: /  – Nima Kaszub 

bez Polonii / A bez Kaszub Polsci!.278  

Tomik przedstawia się dość różnorodnie, zarówno pod względem poruszanej 

tematyki, jak i niesionego ładunku emocjonalnego, gdzie obok nostalgicznych liryków 

refleksyjnych (np. Na Oksewscij kępie279 ), są utwory pełne energii i radości (jak Jazda 

Helana280) czy zjadliwej krytyki (np. Biedny mniasta281). Wiele miejsca w zbiorku autor 

poświęcił ziemi ojców, znajdziemy tu bowiem zarówno ludyczne opisy życia (np. Zymk282), 

jak i liryki nasycone poważniejszą treścią, a z tych należy wyróżnić wiersz Kaszubsko-

pomorsko mowa. Niemało też, jak przystało na efekt młodzieńczych doświadczeń, jest w 

                                                                                                                                                                                              
twórczego słowa Młodej Polski, jego proza i poezji nie zyskałaby ani takiego poziomu, ani artyzmu [Linkner T., Z literatury Młodokaszubów. 
Aleksander Majkowski. Studia i szkice, Pelplin 2013, s. 11].         
274  W Kościerzynie Majkowski mieszkał do 1911 roku. Następnie krótko przebywał w Wejherowie, Tarnowskich Górach na Śląsku, 
Borzyszkowie na Krajnie, by jeszcze w 1911 roku osiąść w Sopocie. W 1921 roku ożenił się z Aleksandrą Komorowską (z pierwszego 
małżeństwa hr. Starzyńską) i przeniósł do Kartuz, gdzie mieszkał do swojej śmierci w 1938 roku. Majkowskim urodziła się czwórka dzieci: 
Damroka (1922-1979), Mestwin (1924-1944), Barbara (1928-1983) i Witosława (1929-1955). O rodzinie Majkowskiego obszernie pisał 
(publikując też niezwykle interesujące fragmenty z dzienniczka A. Komorowskiej) J. Borzyszkowski w biografii Aleksander Majkowski...   
275 Pomija się tu wydany w 1957 r. tomik utworów zebranych Wiersze i frantówczi [Majkowski A., Wiersze i frantówci, Gdynia 1957], w 
jakim L. Roppel zamieścił liryki nie tylko ze Spiewów..., lecz również rozproszone w czasopismach lub innych dziełach Majkowskiego, np. 
sztuce Strachë i zrękowinë, zarówno te pisane po kaszubsku jak i po polsku. Za sprawą Eugeniusza Pryczkowskiego Wiersze... zostały 
wznowione w 2009 roku, w posłowie opublikowano zaś tłumaczenie bajki I. Kryłowa pt. Swinia, do którego nie dotarł Roppel. [Majkowski 
A., Wiersze i frantówczi, Banino-Kartuzy-Kościerzyna 2009, s. 117-118].   
276 Skôrb..., s. 160-161; u Majkowskiego to Rebok i gbur. (Podług Cenowe), [Majkowski A., Spiewe..., s. 33-34]. 
277 Chodzi o: Integer vitae [Majkowski A., Spiewe..., s. 4-5], Spiewa do zbonka [Tamże, s. 16-17] i Sztudańt [Tamże, s. 17-18]. 
278 Majkowski A., Spiewe..., strona tytułowa [także okładka]. 
279 Tamże, s. 7-8. 
280 Tamże, s. 5-7. 
281 Tamże, s. 24-25. 
282 Tamże, s. 14-15. 
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Spiewach i frantówkach utworów będących pochwałą radości życia (np. Do węgrzyna283) czy 

owoców fascynacji literackich, jak choćby romantyczne ballady Zegar284 i Straszny młyn285. 

Autor obszernej monografii poświęconej Majkowskiemu Józef Borzyszkowski 

stwierdził, iż Zawarte w tomiku wiersze [...], nie stanowią przykładów najpiękniejszej liryki 

kaszubskiej286, z czym należy się zgodzić. Nieco dalej zdaje się być jeszcze bardziej surowy w 

swojej ocenie (i tutaj można już mieć zastrzeżenia), pisząc o tychże Spiewach i frantówkach, 

iż:  
 

Wydaje się, że ich poziom artystyczny często nie odbiega od niewiele późniejszych utworów F. 

Sędzickiego, ostro ocenianego, krytykowanego przez Majkowskiego.287  

 

Następnie jednak dodaje: charakter całemu tomikowi nadają jednak inne wiersze288 i 

zwraca uwagę na różnorodność tematyczną zbiorku, czym zdaje się nieco łagodzić swą 

wcześniejszą ocenę. Tadeusz Linkner zaś w artykule Aleksandra Majkowskiego młodopolskie 

peregrynacje i twórcze fascynacje289 dostrzega w książeczce poetyckiej autora Pielgrzymki... 

(jak również jego późniejszych wierszach) wiele elementów epoki końca wieku290, jak choćby 

modernistyczne dzwony291 w liryku Na Oksewscij kępie292, rozprawianie się z mieszkańcami 

„małego miasta” niczym młodopolski artysta z filistrami293 (np. w wierszu Plotci294), czy 

wreszcie młodopolskich tęsknot 295  w burszowskiej i cyganeryjnej zarazem pieśni „Do 

węgrzyna”, poprzedzającej translację wiersza Horacego „O nato mecum...”, a brzmiącej po 

kaszubsku jako „Spiewa do zbónka”296. Pamiętając o tym, iż Spiewe i frantówci były na 

kaszubskojęzycznej niwie literackiej poprzedzone niemal wyłącznie humoreskami (Rozmova 

Pólocha s Kaszebą... F. Ceynowy, O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł i Kaszuba 

                                                             
283 Tamże, s. 15-16. 
284 Tamże, s. 19-21. 
285 Tamże, s. 39-45. 
286  Borzyszkowski J., Aleksander Majkowski (1876-1938). Biografia historyczna, Gdańsk-Wejherowo 2002, s. 187; Notabene 
Borzyszkowski, o czym też należy wspomnieć, ogólnie rzecz biorąc wysoko cenił Majkowskiego jako człowieka autora, czego dał wyraz na 
przykład w książce O historii literatury kaszubskiej i jej twórcach, gdzie pisał Majkòwsczi ùtwórcą béł całé żëcé. Na kòżdim polu òstawił 
nama baro wôrtné dokôzë”, a dalej z zachwytem wręcz, i słusznie, wypowiedział się o powieści Majkowskiego Żëcé i przigodë Remusa (o 
tej pozycji więcej później): A chòc òd czasów Majkòwsczégò baro wiele lëdzy wzbògacywało lëteraturã kaszëbską, równak żóden aùtor, 
żódna powiésc czë jinszi dokôz ni mògą stanąc wëżi „Remùsa” i jegò aùtora. [Borzyszkowski J., O historii literatury kaszubskiej i jej 
twórcach, Gdańsk 2011, s. 76]. 
287 Borzyszkowski J., Aleksander... , s. 188. 
288 Tamże. 
289 Linkner T., Aleksandra Majkowskiego młodopolskie peregrynacje i twórcze fascynacje [w:] Życie i twórczość Aleksandra Majkowskiego. 
Materiały z konferencji naukowej. Wejherowo 4 X 1996, pod red. J. Borzyszkowskiego, Wejherowo 1997, s. 69-105 
290 T. Linkner po omówieniu Pielgrzymki wejherowskiej, Jak w Koscérznie... oraz nieukończonej powiastce Jak Smętk poe swiece wędrowoł 
pisze: Jeszcze więcej Młodej Polski będzie w „Spiewach i frantówciach”, ogłoszonych w 1905 r., i wierszach drukowanych przez 
Majkowskiego w „Gazecie Gdańskiej” oraz „Gryfie”, a zebranych przez Leona Roppla w tomie „Wiersze i frantówci” (1957). [Linkner T., 
Aleksandra..., s. 75]. 
291 Tamże, s. 76. 
292 Majkowski A., Spiewe..., s. 7-8. 
293 Linkner T., Aleksandra..., s. 76. 
294 Majkowski A., Spiewe..., s. 24. 
295 Linkner T., Aleksandra..., s. 76. 
296 Tamże. 
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pod Widnem H. Derdowskiego, czy Jak w Koscérznie koscelnygo obrele... A. Majkowskiego), 

ważne są słowa Bukowskiego, podkreślające ówczesną wartość tomiku doktora z 

Kościerzyny:  
 

„Spiewe i frantówci” świadczą, że w mowie kaszubskiej można wyrazić nie tylko rzeczy zabawne, 

śmieszne, jak mniemał Derdowski, ale także treść poważną, i dlatego stanową one nowy cenny wkład do 

literatury kaszubskiej, otwierając w niej drogę późniejszej bujnie rozwijającej się liryce.297  

 

Z okresu studenckiego pochodzi także warta choćby wspomnienia Balada o Mistrzu 

Berkanie i trzech pomorskich żupanach 298 , a przede wszystkim rozpoczęty w 1903 r. 

wierszowany utwór Jak Smętk poe swiece wędrowöł. Poewiöstka. Poematu tego, w założeniu 

większej objętości, Majkowski nigdy nie ukończył, choć jak podają źródła299, pracował nad 

nim jeszcze w 1911 r.  

W listopadzie 1908 roku z inicjatywy autora Spiewów..., pod jego redakcją, a 

początkowo także wspierane przez niego finansowo, zaczęło ukazywać się czasopismo „Gryf. 

Pismo dla Spraw Kaszubskich”300. Augustyn Klemens Hirsz, autor Kroniki życia i twórczości 

Aleksandra Majkowskiego uważał, że „Gryf”, obok Towarzystwa Młodokaszubów oraz 

powieści „Żëcé i przigodë Remusa”, to główne osiągnięcie Majkowskiego 301 . Trudno, z 

perspektywy czasu, nie docenić znaczącej roli, jaką to czasopismo odegrało nie tylko w 

rozbudzaniu i podtrzymywaniu tożsamości kaszubskiej czy zachowaniu dziedzictwa 

kulturalnego, lecz także w rozwoju literatury kaszubskojęzycznej. Na łamach „Gryfa” 

bowiem, oprócz A. Majkowskiego, publikowali m.in. Jan Karnowski, którego do współpracy 

przy tworzeniu periodyku autor „Koscelnégò” pozyskał jeszcze przed ukazaniem się 

pierwszego numeru pisma, oraz Leon Heyke.  

Ściśle z „Gryfem” wiąże się również kolejna, wspomniana wyżej, znacząca inicjatywa 

Majkowskiego – powstanie w 1912 r. Towarzystwa Młodokaszubów. Idea ruchu 

młodokaszubskiego i założenia organizacji musiała zajmować umysł Majkowskiego już 

przynajmniej kilka lat wcześniej, jeszcze przed powstaniem „Gryfa”, skoro już w liście z dn. 

28 IX 1908 roku do Jana Karnowskiego pisał:  
 

                                                             
297 Bukowski A., Regionalizm..., s. 129. 
298  [Majkowski A.], Balada o Mistrzu Berkanie i trzech pomorskich żupanach. Ułożył vagans scholasticus, „Gryf. Pismo dla spraw 
kaszubskich”, Zeszyt IX, 1910 r., s. 280. 
299  Zob. np. Hirsz A. K., Kronika życia i twórczości Aleksandra Majkowskiego, Banino 2008, s. 28 [lub:] Treder J., Język arcydzieła 
kaszubskiej prozy [w:] Majkowski A., Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji, BPK t. 5, Gdańsk 2010, s. 105. 
300 Gryf ukazywał się w IV seriach: I seria obejmuje lata 1908-1912, II - 1921-22, III - 1925 (wyszedł tylko jeden numer pisma), IV –  1931-
1934; A. Majkowski nie zawsze prowadził pismo. Już w 1911 roku na krótko redagowanie „Gryfa” przekazał Franciszkowi Kręckiemu, zaś 
nad IV serią pisma czuwał Władysław Pniewski  [zob. np. Neureiter F., Historia..., s. 100 i 103]. 
301 Hirsz A. K., Kronika..., s. 45. 
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Chodziłoby na razie o dwie rzeczy: założenie pisma i utworzenie związku. Moim zdaniem powinno 

pierwsze poprzedzić drugie. A to z tej przyczyny, że w piśmie dopiero, przez wygłaszanie zdań o różnych 

sprawach ogół kaszubski obchodzący, wyklaruje się sytuacja i stworzy się zasady, na których związek może się 

oprzeć i działać intensywniej, niż to może czynić pismo302.  

 

Rok później zaś Majkowski na łamach „Gryfa” w artykule Ruch młodokaszubski pisał 

już:  
 

Tak nazwała swe dążenia garstka inteligencyi młodszej a rodzimej na Kaszubach, która pod hasłem: Co 

kaszubskie to polskie! – postawiła sobie zadanie wprowadzić pierwiastki szczepowe kaszubskie do kultury 

ogólnopolskiej a zarazem oprzeć pracę spółeczną i polityczną na realnych warunkach [...]. Ruch młodokaszubski 

obecnie w pierwszym względzie kulturalne uprawia cele. [...].303  

 

Spotkanie założycielskie, na którym oficjalnie powołano do życia Towarzystwo 

Młodokaszubów miało miejsce w Gdańsku 22 sierpnia 1912 r., a poprzedził je dwudniowy 

Zjazd Młodokaszubów, w dniach 20 i 21 czerwca 1912 r. – również w Gdańsku.304 Do zadań, 

które Towarzystwo sobie założyło, należała m.in. praca nad podniesieniem Kaszubów-

Pomorzan pod względem kulturalnym, politycznym i ekonomicznym 305  czy ochrona 

dziedzictwa kulturowego, co miało np. wyraz w założeniu Muzeum Kaszubsko-Pomorskiego 

w Sopocie w 1913 roku. „Gryf” zaś stał się organem prasowym Towarzystwa.  

I wojnę światową autor Spiewów i frantówków przetrwał jako lekarz w pruskiej armii, 

a wojenna zawierucha kazała służyć mu m.in. na frontach w Rumunii i Francji. Z tego okresu 

zachował się Majkowskiego Pamiętnik z wojny europejskiej roku 1914, jaki po latach z 

rękopisu odczytał i opracował Tadeusz Linker.306  Dziennik ten w większej części został 

napisany po polsku. W języku tym z większych tekstów Majkowskiego ukazały się także 

Zdroje Radunii. Przewodnik po tak zw. Szwajcarii Kaszubskiej z mapą i 22 ilustracjami 

(1913), następnie niezwykle ciekawa i budująca, napisana „ku pokrzepieniu serc”, lecz nie 

historyczna Historia Kaszubów (1938) oraz nieukończona powieść Pomorzanie (1973).  

                                                             
302 List Aleksandra Majkowskiego do Jana Karnowskiego z dn. 28 IX 1908 [cyt. z: Karnowski J., Moja droga kaszubska, Gdańsk 1981, s. 53; 
zob. też: Karnowski J., Aleksander Majkowski. Wspomnienia – listy – uwagi, Gdańsk 2012, s. 49; Uwaga: cytowany w Aleksander 
Majkowski. Wspomnienia... fragment listu zawiera drobne (redaktorskie?) zmiany w stosunku do Mojej drogi... (obie publikacje opracowane 
przez J. Borzyszkowskiego): jest Rozchodziłoby się w miejsce Chodziłoby, za słowem dopiero usunięto przecinek, jest obchodzących w 
miejsce obchodzący. Interesujący nas tu list zamieszczono w urywkach także w biografii J. Borzyszkowskiego Aleksander Majkowski.... Z 
cytowanego w tej pracy fragmentu tam zamieszczono tylko dwa początkowe zdania. Podobnie, jak w Mojej drodze... jest Chodziłoby 
[Borzyszkowski J., Aleksander..., s. 264]. 
303 [Majkowski A.], Ruch młodokaszubski, „Gryf. Pismo dla spraw kaszubskich” 1909, nr 7, s. 192. 
304 Zob. Borzyszkowski J., Aleksander..., s. 343-360. 
305 Paragraf 1 uchwalonego na założycielskim zjeździe Towarzystwa Młodokaszubów w 1912 roku. Cyt. za: Borzyszkowski J., Aleksander..., 
s. 359. 
306 Majkowski A., Pamiętnik z wojny europejskiej, z rękopisu odczyt. i oprac., wstępem i przyp. opatrz. T. Linkner, Wejherowo-Pelplin 2000 
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Dziełem życia A. Majkowskiego była jednak powieść Żëcé i przigodë Remusa. 

Zvjercadło kaszubskji307. Ten trzytomowy, wielopłaszczyznowy, z jednej strony realistyczny, 

a z drugiej pełen ludowej fantastyki i symboli utwór słusznie określany jest jako arcydzieło308 

czy nawet najważniejsze osiągnięcie prozy kaszubskiej 309 . W Żëcym... na tle bogato 

przedstawionego życia na Kaszubach w II poł. XIX wieku (i co warto dodać – z niezwykłymi 

opisami przyrody) poznajemy tytułowego bohatera i jego losy. Remus to wpierw biedny, 

sypiający w stajni pastuszek ze „skażoną gôdką”, któremu dane jest widzieć rzeczy, jakich 

inni z jego otoczenia nie widzą i którego pewnego dnia „zaklãtô królewiónka” – uosobienie 

mowy kaszubskiej, a jak chce Bukowski duszy kaszubskiej310 – prosi, by przeniósł ją przez 

wodę, w jakiej kryją się trzy przemożne zjawy: Strach, Trud i Niewarto. Tym miał ją oraz jej 

„zapadłi zómk” (symbol ludu kaszubskiego) wyzwolić z czaru rzuconego przed laty. Ta próba 

kończy się jednak dla chłopca klęską. Remus dorósłszy wieku młodzieńczego, spotkawszy 

pokrewnego mu duszą umierającego dawnego powstańca z okresu Wiosny Ludów, przejmuje 

od niego posłannictwo ratowania od zguby ludu kaszubskiego i opuszcza swe spokojne i 

znane pustkowie gospodarza Zabłockiego. Już jako handlarz książkami i towarem drobnym 

wędruje aż na te krańce ziem pomorskich, gdzie jeszcze rozbrzmiewa mowa kaszubska, by 

znaleźć tych, którzy tak jak i on będą chcieli przenieść przez wodę „królewiónkã” i wybawić 

„zapadłi zómk”. Na swej drodze misji budzenia z letargu tego dawniej możnego i walecznego 

ludu kaszubskiego, teraz zatracającego mowę, zwyczaje i odziedziczoną po przodkach 

tożsamość, Remus co rusz i często w najmniej spodziewanych momentach spotyka Smãtka – 

złego ducha, sprawcę tej właśnie pomorskiej niedoli. Zmagania tych dwóch sił – „rycerza 

słońca” i sługi czarnego boga Arymana, wypełniają karty powieści. Remus w kulminacyjnym 

punkcie ponosi jednak klęskę, gdyż podobnie jak wówczas, kiedy był chłopcem, brakuje mu 

wiary w siebie. Ostatecznie też ginie, lecz taki sam los niemal natychmiast spotyka i jego 

przeciwnika – Smãtka, kryjącego się pod postacią Czernika. Nie znaczy to jednak, iż zło 

zostało raz na zawsze unicestwione. Także i misja „rycerza słońca” będzie kontynuowana. Jak 

można się domyślić, weźmie ją na swe barki młody człowiek – alter ego Majkowskiego – 

który wówczas, gdy był jeszcze chłopcem, jako jedyny na znamienne pytania Remusa A chcôł 

                                                             
307 Tegoż, Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji, przedm. o życiu i twórcz. autora napisał A. Bukowski, Toruń 1938 [całość]. 
Powieść, pod pseudonimem i jednak nie cała, była w odcinkach drukowana także w „Gryfie”, od stycznia 1922 roku: Jan Starża [Aleksander 
Majkowski], Żëcé i przigodë Remusa. Napisôł Jan Starża, „Gryf. Pismo poświęcone sprawom kaszubsko-pomorskim”, 1/1922, s. 21-25. 
Tom pierwszy, już pod prawdziwym nazwiskiem autora, ukazał się też w 1935 (na stronie tytułowej 1930 - przyczyny: zob. Borzyszkowski 
J., Aleksander..., s. 697): Majkowski A., Żëcé i Przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji, Kartuze 1930. 
308 Zob. np. Bukowski A., Regionalizm..., s. 314 [oraz:] Neureiter F., Historia..., s. 108. 
309 Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, pod red. Z. Nowaka, t. III L-P, Gdańsk 1997, s. 146. 
310 Bukowski A., Regionalizm..., s. 315. 
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të, knôpkù, przeniesc królewiónkã przez głãbòką wòdã?311 oraz A chcôł të wëbawic zapadłi 

zómk?312  odpowiedział Chcã!313.     

Niezwykle trafnie w swoim Regionalizmie kaszubskim Bukowski scharakteryzował 

powieść Majkowskiego, pisząc:  
 

Rzadko która książka skupia w sobie tyle walorów artystycznych. Prócz pięknego, poetyckiego wątku 

dużą wartość przedstawia język i styl. [...] Każde [Majkowski – przyp. G. S.] słowo waży, ociosuje, gładzi, 

poleruje, ustawia na właściwym miejscy i stwarza w ten sposób niezwykłą mozaikę, od której trudno się 

oderwać. [...] Powszednią, zwykłą, codzienną mowę poeta podniósł do formy odświętnej, dostojnej, uroczystej, 

stworzył więc w całym tego słowa znaczeniu kaszubszczyznę literacką. Nigdy też nie ukazała się ona dotąd w 

takim bogactwie i pięknie.314  

 

Bukowski w swoim dziele określił tę powieść, w kontekście literatury kaszubskiej, 

jako najcenniejsza w tej literaturze pozycja315. Mimo, iż od opublikowania Regionalizmu... 

minęło już niemal siedemdziesiąt lat, a literatura omawianego regionu przez ten czas 

rozwinęła się znacząco i spośród niemałej liczby, bo już obejmującej tysiące tekstów 

literackich napisanych w tym języku, zarówno prozatorskich, poetyckich, jak i 

dramatycznych, można wyróżnić dzieła nieprzeciętne, jak choćby Twarz Smętka Jana 

Drzeżdżona316, Łiskawica Stanisława Jankego317 czy niektóre liryki Jana Zbrzycy (pseudonim 

Stanisława Pestki) 318 , to jednak przytoczone słowa badacza wciąż pozostają aktualne. 

Powieść Majkowskiego wywarła też (i wciąż wywiera) wielki wpływ zarówno na kolejne 

pokolenia działaczy, jak i pisarzy omawianego regionu. Przykładów nawiązań do arcydzieła 

Majkowskiego w literaturze kaszubskojęzycznej można mnożyć. Wystarczy wymienić 

choćby te z tej nowszej twórczości, powstałej w ostatnim ćwierćwieczu, np. wiersze Remùs 

Idy Czaji 319 , Òd pòprzédców Roberta Żmudy-Trzebiatowskiego 320 , Mòcarzowé barnice 

Wandy Kiedrowskiej 321  i Piesniodzej z Wejrowa Jana Zbrzycy 322 , czy utwór sceniczny 

                                                             
311 Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa. Kaszëbsczé zwiercadło, Gdynia 2013, s. 17. 
312 Tamże. 
313 Tamże. 
314 Bukowski A., Regionalizm..., s. 316-317. 
315 Tamże, s. 316; Podobnych recenzji znamy o wiele więcej. Na przykład w swoim Zarysie historii literatury kaszubskiej, Lech Bądkowski, 
późniejszy tłumacz powieści Majkowskiego na język polski pisał: Jest to niezwykła powieść, składająca się z wielu warstw, wzajemnie się 
przenikających. Czytelnik tak się w nią wciąga, że niepostrzeżenie dla siebie przekracza granicę między świtem realnym a fantazją i śledzi 
losy Remusa z zapartym tchem. [...] Trzeba tu też podkreślić wyjątkowe piękno mowy kaszubskiej, z której dopiero Majkowski stworzył 
prawdziwy instrument literacki. [Bądkowski L., Zarys..., s. 26]. Warto też tu przytoczyć fragment listu z 1937 r. Bogusława Baski do A. 
Majkowskiego – swojego kuzyna: Przes vëdanji „Remusa” dôł żes Remusowi satisfakcję na jego pjitanja, żes wodzvjercadlëł wobiczaje 
nasze nôlepi. To też po przeczëtanju Remusa żem tę książkę pocałovôł jak ksądz evanjeljô św. [...]. 
Tego Remusa jô czëtivôm młodim co wu mje przebjivają. Jak wonji sę ceszą! [Karnowski J., Moja droga kaszubska, Gdańsk 1981, s. 177, 
przypis 5; zob. też: Borzyszkowski J., Aleksander..., s. 701]. 
316 Drzeżdżon J., Twarz Smętka, Gdańsk 1993. 
317 Janke S., Łiskawica, Gdańsk 1988. 
318 Choćby Całi snopk jaskrotë [w: Jan Zbrzyca [Stanisław Pestka], Wieczórny widnik, Gdańsk 2002, s. 123].  
319 Czaja I., Przechlastłô idila, Gdańsk 1999, s.47. 
320 Żmùda-Trzebiatowsczi R., Òdłómczi, Gdynia 1997, [s. 14]. 
321 Kiedrowska W., Dzéwczątkò i róża, Słupsk 2003, s.31. 
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Smãtkòwô spiewa Adama Hebla323. „Remus” oddziałuje także na wszelkiego rodzaju ludzi 

myśli i pióra piszących po polsku, od reportażystów, jak Edmund Szczesiak, który:  
 

podążając po śladach niekonwencjonalnego kramarza, wożącego towary na karze (taczce), w tym 

pierwsze książki napisane po kaszubsku324  

 

wydał Drogą do nieba. Śladami Remusa aż po naukowców, czego najlepszym 

przykładem jest prof. T. Linkner – autor Heroicznej biografii Remusa325.  

Żëcé i przigodë Remusa to dzieło życia A. Majkowskiego także w innym znaczeniu. 

Nie ma właściwie przesady w stwierdzeniu, że autor tworzył je przez cały swój dorosły 

żywot. Już bowiem w debiutanckim utworze Jak w Koscérznie... pojawia się postać Remusa. 

Nietrudno też dopatrzyć się konotacji między również opublikowaną w 1899 r. Pielgrzymką 

wejherowską, a opisem peregrynacji ludu z ziemi kościerskiej na kalwarię „kaszubskiej 

Jerozolimy” w powieści. W zamieszczonym w Spiewach i frantówkach wierszu Kaszebsko-

pomorsko mowa podmiot liryczny pochyla się nad losem dziewczynki, której obcy błotem 

oczapele [...] królewscie szate/ I żywcem chcelec kopac w niestrojonym grobie326, przy czym 

wskazuje też I nawet nie umiałas mowic, co cę boli/Bo wstydzełas sę sama swygo w pierse 

głosu.327 Nietrudno dopatrzyć się w tym dziecku „królewianki” z dziecięcych wizji Remusa, 

która uwięziona w wieży, odzywać się nie mogła, bo Czejbë zakrzikła, ùczëlëbë krôkanié 

warnë i bë pòùcékelë òd ni jak òd jak òd jaczi ùkôzczi 328 , a w wizji pochowania w 

niestrojonym grobie słów pana na Zwadze: Bò ùwôżce sobie! To nôród [Kaszubi – przyp. 

G.S.], co żëc ni mòże a ùmrzéc nie chce.329 I postać samego Smętka, chociaż jak dowodzi np. 

J. Treder uległa znacznemu przeobrażeniu pod wpływem opublikowania w 1922 roku Wiatru 

od morza Stefana Żeromskiego330, od dawna przecież zajmowała umysł Majkowskiego, co 

przecież dowodzi próba napisania wspomnianego wcześniej poematu Jak Smętk poe swiece 

wędrowöł. Są jeszcze inne utwory, które również nie wyszły poza fazę realizacji, a finalnie 

zostały wykorzystane w arcydziele Majkowskiego. Mowa tu o Damrokji koruna i Kania z lat 

1910/11 oraz Paprocë kvjat. Bôjka svjantojańskô z ok. 1912 r. W 1930 r. Żëcé i przigodë 

Remusa już drukowano, jednak wydawca zbankrutował. Tom pierwszy ukazał się pięć lat 

później, a do jego wydania wykorzystano część materiału z 1930 r., stąd na stronie tytułowej 
                                                                                                                                                                                              
322 Jan Zbrzyca [Stanisław Pestka], Wieczórny..., s. 30-32. 
323 Hébel A., Smãtkòwô spiéwa, „Stegna. Kaszëbsczé lëteracczé pismiono” 2011, nr 2, s. 20-24 [i:] nr 3, s. 10-14. 
324 Szczesiak E., Drogą do nieba/Śladami Remusa. Mała odyseja kaszubska, Gdynia-Wejherowo 2017, s. 5. 
325 Linkner T., Heroiczna biografia Remusa. W zwierciadle mitu i kaszubskich wierzeń, Gdańsk 1996. 
326 Majkowski A., Spiewe...,s. 4. 
327 Tamże. 
328 Majkowski A., Żëcé..., s. 24. 
329 Tamże, s. 160. 
330 Treder J., Język arcydzieła kaszubskiej prozy [w:] Majkowski A., Żëcé i przigòdë..., s. 113-120. 
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właśnie ten rok mylnie się pojawia. Całość przygód Remusa ogłoszono drukiem w 1938 roku 

– już po śmierci autora.  

Powieść Majkowskiego doczekała się przekładów na kilka języków: polski jako Życie 

i przygody Remusa w tłumaczeniu Lecha Bądkowskiego (całość) 331 , niemiecki Das 

abenteuerliche leben des Remus. Ein kaschubischer Spiegel332, francuski Le colporteux aux 

etolies (1 część) Jaqueline Dera-Fischer 333  oraz angielski Life and Adventures of Remus 

Blanche Krbechek i Katarzyna Gawlik-Luiken334. Poza tym także m.in. wersji audiobookowej 

czy kilku adaptacji teatralnych.  

Żëcé i przigodë Remusa przeniknęło także do przestrzeni życiowej Kaszubów. 

„Królewiónka” (w pałacu) gości w nazwie organizowanych od kilkunastu lat dyktand 

kaszubskich, od ponad 30 lat Klub Turystyczny „Wanożnik” przemierza pomorskie rzeki i 

jeziora w trakcie urządzanego przez siebie Kaszubskiego Spływu Kajakowego „Śladami 

Remusa”, w Kościerzynie funkcjonuje kino „Remus”, w Karsinie restauracja o tej samej 

nazwie, a w Łebie dom wypoczynkowy. Przykładów można by mnożyć. Literacki Remus 

doczekał się nawet... „swego” piwa. Jest także patronem kilku ulic.335 Przede wszystkim zaś 

został uczczony ładnym pomnikiem w Kościerzynie, potem również – jednak tu już 

zdecydowanie mniej miłym oku – w Wejherowie. 

 

 

 

Jan Karnowski 

O ile Aleksander Majkowski nazywany jest „przywódcą ruchu młodokaszubskiego”, o 

tyle ten młodszy od niego o 10 lat współpracownik i przyjaciel (Karnowski był ojcem 

chrzestnym najmłodszej córki Majkowskiego) – „sumieniem regionalizmu kaszubskiego” 

bądź „ideologiem ruchu młodokaszubskiego”. 

Jan Karnowski (1886-1939), ur. w Czarnowie k. Brus, z kaszubszczyzną literacką 

zetknął się w Collegium Marianum w Pelplinie. Poznał wówczas wpierw humoreskę 

Majkowskiego Jak w Koscérznie... , w jakiej docenił swojskość, komizm, i plastykę336, potem 

epopeję Derdowskiego O panu Czorlińsczim..., a następnie wiersze ze Spiewów i frantówek, 

                                                             
331 Majkowski A., Życie i przygody Remusa, z gwary kasz. przeł. L. Bądkowski, Gdynia 1964. 
332 Tegoż, Das abenteuerliche leben des Remus. Ein kaschubischer Spiegel, Übers. von E. Brenner, mit einer Einleitung von G. Wolandt, 
Köln-Wien 1988 
333 Tegoż, Le colporteux aux etolies. Le vie et les aventures de Remus. Mémoires et légendes de Kaschoubie, 1984. 
334 Tegoż, Life and Adventures of Remus, trans. by B. Krbechek and K. Gawlik-Luiken, pref. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2008. 
335 W np. Gdańsku, Gdyni, Kościerzynie czy Zbychowie. I podobnie jak np. w przypadku piwa, gdzie na nalepce znajdują się motywy 
kaszubskie, nie może tu być mowy o mitologicznym Remusa, gdyż w sąsiedztwie tej uliczki znajdują się też takie, jak: Goska, Borówca, 
Maszopa czy Stolemów. 
336 Karnowski J., Moja..., s. 17. 
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które na młodym adepcie wielkie wrażenie wywarły337 i przekonały na dobre o piękności i sile 

języka kaszubskiego i jego zdolnościach rozwojowych338. Jednak dopiero to lektura Słownika 

języka pomorskiego czyli kaszubskiego Stefana Ramułta339, jakiej się oddał w pelplińskim 

seminarium duchownym, do którego zaczął uczęszczać w 1907 r., wywarła na nim 

prawdziwie przemożne doznanie. Po latach Karnowski o tym zdarzeniu pisał:  
 

Muszę wyznać, że byłem zupełnie oszołomiony. Doznałem jakby nagłego objawienia.  

Kaszubszczyzna, dotychczas tak poniżana, ukazała mi się we fantastycznym, wspaniałym świetle 

dziejowym – jako samodzielny język słowiański, samoistny wykładnik duszy kaszubskiej, który jest ostatnią 

pozostałością ongiś wielkiego i walecznego szczepu słowiańskiego Pomorzan. Chodziłem przez pewien czas jak 

we śnie [...].340  

 

Na takim gruncie wzrastała i kształtowała się kaszubska tożsamość Karnowskiego. 

Wnet też wydała pierwsze owoce. Już w 1908 r. Karnowski, będąc jeszcze w seminarium341, 

założył Koło Kaszubologów, nawiązał też współpracę z Majkowskim, wnet stając się jednym 

z filarów „Gryfa” i ruchu młodokaszubskiego. W 1910 roku ogłosił pod pseudonimem Wôś 

Budzysz tomik wierszy Nôwotnê Spiéwě 342 , który zapewnił mu nie tylko trwałe, lecz i 

znaczące miejsce w gronie najwybitniejszych literatów kaszubskojęzycznych. Zbiorek 

zawiera Objaśnienia wstępne, ponad trzydzieści utworów poetyckich i kilka satyrycznych 

dystychów, a także zawierający ponad czterdzieści haseł słowniczek kaszubsko-polski. 

Wiersze, różnorodne pod względem tematycznym – są bowiem wśród nich m.in. erotyki, 

utwory o charakterze historycznym, liryki poruszające sprawę zanikania mowy kaszubskiej, a 

nawet poetyckie ujęcie legendy o stworzeniu Kaszub – zostały pogrupowane tematycznie (np. 

Skardzié i żôle343), a literacką całość otwiera wiersz Na-chsztôłt przedmowě344. Karnowski, 

który notabene nie uważał się za poetę, w swoim budowaniu obrazów poetyckich był bardzo 

naturalny, nie ma w jego wersach sztuczności, nie czuć zmagania się z materią słowa. Często 

jego wypowiedzi są zwięzłe, oszczędne, lecz potrafi stworzyć nimi obraz bogaty, 

wielowarstwowy i pełen znaczeń, jak choćby w chyba najlepiej znanym jego liryku Jô běm 

                                                             
337 Tamże. 
338 Tamże. 
339 Ramułt S., Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893. 
340 Karnowski J., Moja..., s. 26. 
341 Ostatecznie ukończył prawo na wrocławskim uniwersytecie. Po I wojnie światowej, na frontach jakiej walczył jako pruski podoficer, 
potem oficer, wpierw służył w wojsku polskim (armię opuścił w 1920 r. w randze kapitana), potem był naczelnikiem Wydziału 
Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Województwa Pomorskiego w Toruniu, a następnie pracował jako sędzia oraz adwokat (ostatecznie w 
Chojnicach). W 1937 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 2 październik 1939 roku. [Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, pod 
red. S. Gierszewskiego, t. II, Gdańsk 1994, s. 359-360, hasło: Karnowski Jan [oraz:] Drzéżdżón R., Schramke G.J., Dzëczé gãsë. Antologiô 
kaszëbsczi pòezji (do 1990 r.), Gdiniô 2004, s. 68]. 
342 Wôś Budzysz [Jan Karnowski], Nôwotnê Spiéwě (Wiersze Kaszubskie), Poznań 1910. 
343 Tamże, s. 33.  
344 Tamże, s. 9. 
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léno chcôł...345. W tym składającym się z trzech części wierszu znaczącą rolę odgrywają 

zaimki osobowe, na co nie każdy zwróci uwagę. W pierwszej dominuje „jô” (ja). Podmiot 

liryczny, będący Kaszubą świadomym, można by rzec „obudzonym”, wyraża pragnienie, aby 

mowę ojców co ją Pąnbóg dôł/ Nie – przěkrěłě grobě –346. W drugiej zwraca się do swojego 

ziomka („tě”), Kaszuby „nieobudzonego”, aby ten przestał się wstydzić swojego języka i co 

za tym idzie – kaszubskości. W trzeciej zaś w całej pełni objawia się rola zaimków. Podmiot 

liryczny, mówiąc o nieuczczonym skarbie pozostawionym przez przodków oraz o pracy, 

którą trzeba wykonać na niwie kaszubskiej, by wzeszedł plon, zaznacza z goryczą, iż to 

„nąm” [nam] ostawili/Ôjce cały skôrb347 i to „mě” (my) żesmě go nie-uccéli348. Winą więc za 

taki stan rzeczy podmiot liryczny obarcza nie tylko tych, którzy wstydzą się rodzinnej mowy, 

lecz także świadomych Kaszubów. Nicht go nie-je wôrt! 349  zaznacza mówiąc o skarbie 

przodków. Krytyka tych drugich może dziwić, tym bardziej, że przecież podmiot liryczny 

wskazuje  tym także na siebie. Można ten zarzut do świadomych interpretować w ten sposób, 

iż oni robili i robią za mało lub nic dla sprawy kaszubskiej i że dopuścili oraz wciąż 

dopuszczają do tego, że są osoby, które mają w sobie ten głupy wstyd350. Wiersz jednak 

kończy się optymistyczną nutą: tén to skôrb, co ostawili,/Jak cié polu gón,/Żeběsmě go 

obrobili/ Wzeszed bě nąm plón!351. Podmiot liryczny wskazuje tu więc na to, iż by wzeszedł 

pożądany plon, nie wystarczy tylko grupa tych pobratymców świadomych swojej tożsamości 

regionalnej. By niwa kaszubska obrodziła i pozostawiony przez ojców skôrb został uczczony, 

niezbędni są wszyscy Kaszubi, także ci, którzy jeszcze mają w sobie wspomniany „wstyd”. 

Tych zatem trzeba wpierw obudzić. 

Warto tu zwrócić uwagę również na inny liryk Karnowskiego, mianowicie 

Kjôtcié...352 . Ten na pozór banalny utwór, w którym tytułowe kwiatki, w rzeczywistości 

werbalne (ew. listowne) wyznania kierowane do jakiejś Hanki, mające jej mniłosc [...] 

wěszetac cěcho 353 , a w rzeczywistości szepczące lěcho 354 , przez co We wsě smiêją sę 

głosno355, a w duszy podmiotu lirycznego od tego czasu rosną pôrzuchje356 (pokrzywy) – przy 

dokładniejszym wczytaniu się w niego nabiera treści i ukazuje w pełni poetycki talent i 

wrażliwość autora. Oto bowiem naraz dostrzega się, jak bardzo, jako efekt pewnego splotu 
                                                             
345 Tamże, s. 16. 
346 Tamże.  
347 Tamże, s. 17. 
348 Tamże. 
349 Tamże. 
350 Tamże, s. 16. 
351 Tamże, s. 17.  
352 Tamże, s. 51.  
353 Tamże. 
354 Tamże. 
355 Tamże. 
356 Tamże. 
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zdarzeń, zniszczone jest wnętrze podmiotu lirycznego. Wcześniej było niczym ogród pełen 

kwiatów, teraz na myśl przywodzi smętną ruinę pełną gruzów, którą już tylko porastają 

pokrzywy. Takiej dewastacji w człowieku zakochanym nie jest w stanie dokonać nikt, poza 

jedną osobą – obiektem miłości. I to tylko gdy zostaną spełnione pewne dodatkowe warunki – 

nie wtedy, gdy w grę wchodzi tylko odrzucenie, lecz wówczas, gdy obiekt afektu kpi z 

uczucia, jakim go obdarzono, bawi się nim i zwodzi tę w pełni zakochaną i ufającą osobę, 

szczególnie gdy, jak Hanka z wiersza, robi z tego teatrum (oczywiście wielbiciel do któregoś 

momentu nie zdaje sobie sprawy, iż bierze w nim udział). W Kjôtkach... zatem z całą 

wyrazistością ukazuje się fałsz i perfidia dziewczyny, zaś liryk pod spokojną powierzchnią aż 

kipi od gwałtownych uczuć.  

Na ile udało się stwierdzić, Kjôtcie... Karnowskiego są pierwszym sonetem w 

literaturze kaszubskojęzycznej. Niestety, w najnowszym opracowaniu wierszy Karnowskiego 

(również Majkowskiego i Heykego), obszernym tomie pt. Poezja Młodokaszubów357, który 

ukazał się jako siódmy tom Biblioteki Pisarzy Kaszubskich, redaktor zmieniła oryginalne 

„Lêjctaże” na „Lectaż” skracając wers z ośmiosylabowego na siedmiosylabowy i zakłócając 

tym rytmikę wiersza.358      

Utworów poetyckich Karnowski napisał więcej, część z nich opublikował m.in. w 

„Gryfie”, „Mestwinie” czy „Zrzeszy Kaszëbskiej”, część pozostała w rękopisach, jednak za 

życia nie wydał już żadnego zbioru wierszy. Z tej grupy na uwagę zasługuje m.in. twórczość 

będąca owocem frontowych, oczywiście z okresu I wojny światowej, przeżyć poety, wśród 

niej bardzo mocny w wyrazie wiersz Custodia Daroviensis359 czy nawiązujący do wierzeń 

ludowych Czuc sę dało...360.    

Autor Nowotnêch Spiéwów na kaszubskojęzycznym polu literackim nie ograniczał się 

tylko do poezji. Spod jego pióra wyszło kilku utworów dramatycznych (m.in. Otrôk 

Swantewita) oraz prozatorskich (np. Sowizdrzôł u Krëbanów). Z innych rzeczy warto choćby 

napomknąć o pisanych po polsku wspomnieniach Moja droga kaszubska (1981) czy pracy 

poświęconej życiu i twórczości budziciela Kaszubów Dr Florjan Ceynowa. Napisał w 

stuletnią rocznicę urodzin Ceynowy (r. 1917) W.B.361.     

 
                                                             
357 Majkowski A., Karnowski J., Heyke J., Poezja młodokaszubów, oprac. i przyp. H. Makurat, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 7, Gdańsk 
2012. 
358 Tamże, s. 473; Nie jest to, niestety, jedyna krzywda wyrządzona Karnowskiemu w tym tomie. W innym utworze, napisanym na froncie I 
wojny światowej, trzeba dodać wierszu bardzo sugestywnie oddającego odczłowieczenie i znieczulicę żołnierzy poddanych traumie wojny, 
zatytułowanym Custodia Daroviensis w drugim wersie zmieniono trunë na trëmë zaburzając rym (do gónë) [Tamże, s. 537], zaś w wierszu 
IV Póczi dzeckò eszczi môłé... brak dwóch wersów. [Tamże, s. 493]. 
359 Karnowski J. (Wôs Budzysz), Nowotné spiéwë i wiersze, wiersze zebr., oprac. oraz słownikiem opatrzył L. Roppel, Gdynia 1958, s. 72. 
360 Tamże, s. 67. 
361 W.B. [Jan Karnowski], Dr Florjan Ceynowa. Napisał w stuletnią rocznicę urodzin Ceynowy (r. 1917) W.B., „Gryf” 1921, nr 2, s. 56-62 [i 
kolejne numery; zakończenie w: „Gryf” 1922, nr 2, s. 44-56]. 
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Leon Heyke 

Z Majkowskim i Karnowskim tworzy Leon Heyke (1885-1939) tzw. wielką trójcę 

Młodokaszubów. Pomimo jednak, iż jest nieco starszy od drugiego z tu przywołanych, 

wymienia się go na ogół po nim (i oczywiście po Majkowskim). Raczej powodem tego było 

to, iż jak w Mojej drodze kaszubskiej pisał Karnowski, Heyke zawsze był „autsajderem”362, 

który jak można dalej wyczytać z wspomnień autora  Nowotnêch Spiéwów miał do 

Majkowskiego zawsze pewne zastrzeżenia363, a także Nie chciał przyjąć znormalizowanej 

pisowni kaszubskiej ustalonej w „Gryfie”364. Być może też o usytuowaniu na trzecim miejscu 

miało wpływ i to, że debiut literacki Heykego przypada na 1911 rok, kiedy to już Karnowski, 

a przede wszystkim Majkowski, zaznaczyli swą obecność na kaszubskim polu twórczym. 

Zdaje się bowiem, iż o pozycji Heykego nie przesądzał format jego talentu literackiego, gdyż 

pod tym względem nie odstawał on od Karnowskiego.365 Jan Drzeżdżon uznawał Heykego, 

obok Derdowskiego, za najciekawszego poetę kaszubskiego pierwszej połowy XX wieku.366 

Leon Heyke jako jedyny z całej trójki pochodził z północy Kaszub, urodził się 

bowiem w przysiółku Cierznia (dziś powiat wejherowski). Podobnie jak Majkowski i 

Karnowski uzyskał gruntowne wykształcenie. Po wyświęceniu na księdza w 1910 roku, 

podjął studia doktoranckie wpierw na uniwersytecie we Fryburgu, następnie we Wrocławiu 

(gdzie często spotykał się z Karnowskim), by w 1913 r. uzyskać tytuł doktora teologii 

rozprawą Die Moraltheologie der sieben apokalyptischen Sendschreiben, notabene wydaną 

tegoż roku w Gdańsku367. I wojnę światową przeżył uczestnicząc w niej jako sanitariusz i 

kapelan. W 1920 roku związał się z Kościerzyną, wpierw obejmując stanowisko prefekta w 
                                                             
362 Karnowski J., Moja..., s. 98. 
363 Tamże. 
364 Tamże.  
365 Warto tu znów zajrzeć do Mojej drogi... Karnowskiego, w której ten pisze: W roku 1911 ukazała się w „Gryfie” pierwsza seria wierszy 
Czernickiego (Leona Heykego) pt. Piesnie północy. W jednym z tych wierszy, zdaje mi się: Moja piesniodejka, skarży się jego Muza w sposób 
delikatny na konkurencję Budzysza. Otóż na ten temat napisał mi ks. Wojciechowski dowcipny list z datą 16 VI 1911. Pisze, że znalazł w 
„Fliegende Blätter” wierszyk niemiecki, który pasuje na nas obu (Czernickiego i mniej [sic!]) jakby ulał. Wierszyk ten ma taką osnowę:  

Der eine machte manch schönes Gedicht - 
Indessen er konnte nur hochdeutsch reden; 
Der andere nur in der Mundart spricht - 
Doch alle beide sind echte Poeten! 
 
Der Unterschied zwischen den beiden ist, 
Trotzdem sie das gleiche Ziel erstreben; 
Den einen hat die Frau Muse geküsst, 
Dem anderen hat sie ein Busserl gegeben. 

[Karnowski J., Moja..., s. 77-78; uwaga: wiersz w przekładzie Bolesława Faca [w: Karnowski J., Moja..., s. 78, przypis 155]:  
 
Jeden wiele pięknych wierszy złożył, 
W których przemawiał po literacku, „z góry”, 
Inny znów wiódł pióro w gwarze -  
Lecz obaj są poetami dobrej próby 
Różnica między nimi ta, 
Że chociaż ten sam cel osiągają, 
Jednego Pani Muza ucałowała, 
A drugiemu buziaka dała.  

366 Drzeżdżon, Współczesna..., s. 39. 
367 Heyke L., Die Moraltheologie der sieben apokalyptischen Sendschreiben, Danzig 1913.  
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miejscowym Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim, następnie zaś, po likwidacji 

tej placówki w gimnazjum im. gen. Józefa Wybickiego. 

Literacko Heyke zadebiutował cyklem wierszy Piesnie północny, opublikowanym pod 

pseudonimem Czernicki w „Gryfie” w latach 1911-12 368 , natomiast swój jedyny tomik 

poetycki – Kaszëbski Spiewe – wydał, również pod przybranym imieniem i nazwiskiem, 

dopiero w 1927 roku369. Zbiór zawiera ponad 80 utworów, z czego więcej niż połowa to liryki 

ujęte w wspólną część nazwaną Spiéw miłosny. Neureiter w swojej Historii literatury 

kaszubskiej słusznie zauważa, iż:  
 

Miłość erotyczna stanowi ważny element w jego [L. Heykego – przyp. G.S.] poezji; żaden inny 

Młodokaszuba nie wyrażał w tak zróżnicowany i przejmujący sposób jak Heyke całej gamy uczuć, od głębokiej 

radości aż do głębokiego smutku rozstania.370  

 

Oprócz Spiewu miłosnego w zbiorku znajdziemy także Spiéw zymkowy (czyli 

wiosenny) oraz Spiéw dzejowy, z przywołaną przez Karnowskiego w swoich wspomnieniach 

Piesniodejką371 oraz przejmującym, z świetnie wykreowanymi nastrojami poetyckimi jednym 

z najlepszych liryków w całym tomiku, mianowicie Kaszëbsko372. W wierszu tym podmiot 

liryczny po bezskutecznym poszukiwaniu odpowiedniego, niezwietrzałego kamienia do 

wykucia pomnika swoim Kaszubom siada w końcu zniechęcony i wykrzyknąwszy ûo biédny 

kraju,/Wstani że i rzecze słowo! 373  naraz staje się świadkiem cudu. „Kaszëbskô” 

(personifikacja rodzinnego kraju) bowiem niczym feniks z popiołów czy wiosna po srogiej 

zimie wstaje i w pełnej krasie, z złotym pasem oplatającym jej suknię niczym królowa 

zaczyno jic nanowo374, rozsiewając z rogu (obfitości?) nasiona życia, dzięki którym cały 

uśpiony czy pogrążony w letargu kraj rozbucha witalnością oraz mocą. Wręcza ona też 

podmiotowi lirycznemu złotą lutnię, w nim zaś serce zadergało,/Prysnął zdrój i ręka grała375 

i po niesamowitej owej wizji wie on już, że kraju jego chwałe/Pomnik w piesni sę ûujawi!376. 

Utwór ten, podobnie jak w przypadku Karnowskiego Jô běm léno chcôł..., jest chyba również 

najlepiej znanym lirykiem Leona Heykiego. Poza zbiorem był publikowany m.in. w 

antologiach Modra struna377, Remusowi króm378 czy Dzëczé gãsë379. 

                                                             
368 Zob. np. Pieśnie północny. Zebrał Czernicki, „Gryf” 1912, nr 1-2, s. 40-44. 
369 Stanisłow Czernicki [Leon Heyke], Kaszëbski Spiewe, Chojnice 1927. 
370 Neureiter F., Historia..., s. 129. 
371 Zob. przyp. 284; Stanisłow Czernicki [Leon Heyke], Kaszëbski..., s. 49-50. 
372 Stanisłow Czernicki [Leon Heyke], Kaszëbski..., s. 55-56. 
373 Tamże, s. 55. 
374 Tamże, s. 56. 
375 Tamże. 
376 Tamże. 
377 Modra struna. Antologia poezji kaszubskiej, pod przewodnictwem W. Kiedrowskiego, Gdańsk 1973, s. 95. 
378 Lipski T., Remusowi króm. Wypisy z literatury kaszubskiej dla nauczycieli języka polskiego, Gdańsk 1990, s. 83. 
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Heyke jest również autorem kaszubskojęzycznych utworów prozatorskich oraz 

scenicznych. Z tych wspomnianych na pierwszym miejscu należy wymienić humoreski 

Bardzeńskji vergle publikowane w dodatku do „Pomorzanina” zatytułowanym „Druh”380 oraz 

poddane dość znacznej obróbce literackiej podania i legendy wydane w 1931 r. jako Podania 

Kaszubskie381. Z utworów scenicznych, zwanych przez Heykego „szołobułkami”, będącymi 

jak to określił Bukowski w Regionalizmie kaszubskim zbliżonymi do farsy 

udramatyzowanymi anegdotami 382 , wydane w formie książkowej zostały dwie: August 

Szloga 383  oraz Katilina384 . Obie też, jak podaje naukowiec, były przed wojną z wielkim 

powodzeniem wystawiane na scenach kaszubskich.385 Heyke pisał też i trzecią szołobułkę, pt. 

Mądri Dega, o czym donosił w 1939 roku w liście do Bukowskiego, tej jednak nie zdołał 

ukończyć.386 

Największym literackim osiągnięciem Heykego był jednak obszerny, bo liczący ponad 

dwieście stron druku, trzyczęściowy epos Dobrogòst i Miłosława387. Akcja utworu dzieje się 

za panowania księcia pomorskiego Świętopełka Wielkiego, a głównym wątkiem dzieła, 

rozgrywającym się na tle trzynastowiecznych zmagań Pomorzan z ich ówczesnymi wrogami, 

jest trójkąt miłosny tworzony przez Dobrogosta, Miłosławę i Dagomira. Obaj mężczyźni 

kochają się w dziewczynie, ta odwzajemnia uczucia pierwszego z nich, prawego i dzielnego, 

jasnowłosego, niebieskookiego Świętopełkowego rycerza, czym w Dagomirze, w którym jak 

cemné jegò òkò, takô czôrnô jegò dësza 388  wyzwala, niczym Helena w Bohunie z 

Siekiewiczowskiego Ogniem i mieczem389, to co najgorsze, co każe mu nie tylko nienawidzić 

rywala czy posunąć się np. do porwania ukochanej, lecz nawet w imię osiągnięcia swoich 

prywatnych celów do zdrady ojczyzny. 

Autor pracował nad swoim dziełem ok. dwudziestu lat. Pisanie Dobrogòsta..., jak 

wynika z opracowania S. Jankego Poeta z kaszubskiej nocy rozpoczął ok. 1922 roku.390 Część 

pierwszą, zatytułowaną Miłosława zaczął Heyke publikować w 1923 roku w „Pomorzu” – 

literackim dodatku do „Kurjera Gdańskiego”. Ukazywała się tam aż do 1925 r. Drugą, 

Wojewoda, ogłaszał w „Mestwinie. Dodatku naukowo-literackim Słowa Pomorskiego” w 
                                                                                                                                                                                              
379 Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (do 1990 r.), przërëchtowalë R. Drzéżdżón, G. J. Schramke, Gdiniô 2004. 
380 Za: Neureiter F., Historia..., s. 133. 
381 Stanisław Czernicki [Leon Heyke], Podania Kaszubskie, Kościerzyna 1931. 
382 Bukowski A., Regionalizm..., s. 333; podobnie określali je też i inni, np. Neureiter pisał o nich: udramatyzowane anegdoty w stylu 
humoresek [Neureiter F., Historia..., s. 135], zaś Janke: szołobułką, a więc udramatyzowaną anegdotą [Janke S., Poeta..., s. 67]. 
383 Hejka L., August Szloga. Szołobułka (Wiesoło rozegra), Kartuzy 1935. 
384 Tegoż, Katilina. Szołobułka w trzech aktach z prologę i epilogę, Kartuzy 1937. 
385 Bukowski A., Regionalizm..., s. 333. 
386 Tamże. 
387 Heyke L., Dobrogòst i Miłosława. Kaszëbsczé spiewë dzejowé w trzech brawãdach, Gdańsk 1999; wcześniej utwór publikowany był w 
odcinkach w czasopismach, część druga - Wojewoda - ukazała się też książkowo. O tym w dalszej części rozprawy.   
388 Tamże, s. 33. 
389 Np. Sienkiewicz H., Ogniem i mieczem, 2 t., Warszawa 1987.  
390 Janke S., Poeta z kaszubskiej nocy. Życie i twórczość ks. dr. Leona Heykego (1885-1939), Wejherowo 1998, s. 49. 
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latach 1926-1928, część ta została także wydana w formie książkowej w 1928 r. Trzecią 

natomiast, zatytułowaną I sę stało publikował wpierw w „Gryfie” (1931-1933), a następnie w 

dodatku regionalnym do „Gazety Kartuskiej” pod nazwą „Kaszuby” (1938-1939). Prace nad 

poematem autor ukończył w maju 1939 r., o czym informował Bukowskiego w liście z 1 

czerwca 1939 roku391. Niestety wybuch II wojny światowej uniemożliwił druk końcowych 

„spiewów”, zaginął też rękopis utworu. Leon Heyke zginął natomiast 16 października 1939 r. 

rozstrzelany przez hitlerowców w Lesie Szpęgawskim niedaleko Starogardu Gdańskiego. 

Zakończenie Dobrogosta i Miłosławy pozostaje do dziś nieznane. Utwór urywa się w 

takim momencie, iż nie sposób nawet odgadnąć, czy perypetie tytułowych bohaterów będą 

miały szczęśliwy finał czy też tragiczny. Przez lata czytelnik nie miał też właściwie 

możliwości zapoznać się z tym dziełem Heykego, gdyż w większej części pozostawało 

rozproszone w czasopismach. Szansa na zmienienie tego stanu rzeczy pojawiła się w 1970 r., 

kiedy to Leon Roppel złożył w Wydawnictwie Morskim skompletowany poemat (poza, 

oczywiście, wspomnianymi brakującymi „spiewami”, których nie udało mu się odnaleźć), 

jednakże wydawca odrzucił propozycję druku.392 Ostatecznie, za sprawą Stanisława Jankego, 

najwybitniejsze dzieło Heykego ukazało się w 1999 roku nakładem Oficyny Czëc.393   

 

 

 

Franciszek Sędzicki 

Obok tzw. wielkiej trójcy Młodokaszubów stawia się również pochodzącego z 

południa Kaszub Franciszka Sędzickiego (1882-1957). Urodził się on w położonym w 

pobliżu Kościerzyny Rotembarku. W odróżnieniu do Majkowskiego, Karnowskiego i 

Heykego nie zdobył gruntownego wykształcenia. Naukę w kościerskim progimnazjum 

przerwał, gdyż jak podał w swoim życiorysie (...) domagał się tego ojciec, któremu było 

ciężko opłacać szkoły.394 Nie ukończył też kursu korespondencyjnego, na jaki się później 

zapisał.395  

                                                             
391 Tamże, s. 89. 
392 Janke S., Wstęp [w:] Heyke L., Dobrogòst i Miłosława, s. 9. 
393 Heyke L., Dobrogòst i Miłosława. Kaszëbsczé spiewë dzejowé w trzech brawãdach, Gdańsk 1999. 
394 Życiorys Franciszka Sędzickiego w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie; cyt. za: Schodzińska J., 
Franciszek Sędzicki (1882-1957). Działacz narodowy, regionalista i poeta kaszubski, Gdańsk-Wejherowo 2003, s. 27. 
395 Józef Borzyszkowski i Cezary Obracht-Prondzyński w swoim opracowaniu Młodokaszubi. Szkice biograficzne twierdzą, iż Sędzicki 
przerwawszy naukę w tej szkole [progimnazjum w Kościerzynie – przyp. G.S.], kontynuował ją znaną już wówczas metodą 
korespondencyjną, osiągając z czasem pełne wykształcenie średnie. [Borzyszkowski J., Obracht-Prondzyński C., Młodokaszubi. Szkice 
biograficzne, Gdańsk 2012, s. 288]. Kłóci się to z ustaleniami Joanny Schodzińskiej, autorki monografii o Sędzickim, która o poecie 
napisała: Pamiętać należy, że jego formalna edukacja zakończyła się w progimnazjum. Nie dane mu było skończyć szkoły średniej czy 
studiować. [Schodzińska J., Franciszek Sędzicki (1882-1957). Działacz narodowy, regionalista i poeta kaszubski, Gdańsk-Wejherowo 2003, 
s.28] czy Jana Drzeżdżona: Kursu szkoły średniej[ Sędzicki – przyp. G.S.] nie ukończył [Drzeżdżon J., Piętno..., s. 103]. F. Neureiter jeszcze 
dokładniej opisuje całą sprawę: Naukę gimnazjalną zakończył [Sędzicki - przyp. G.S.] jednak w klasie piątej; wprawdzie później zapisał się 



70 
 

Sędzicki w ruch młodokaszubski zaangażowany był w początkowym okresie swej 

twórczej działalności. Wówczas to współpracował z Majkowskim przy wydawaniu „Gryfa”, 

zajmując się m.in. sprawami administracyjnymi, publikował na łamach periodyku np. pieśni, 

bajki czy artykuły396 . Współorganizował Kaszubsko-Pomorską Wystawę Ludoznawczą w 

Kościerzynie.397 Uczestniczył również w Zjeździe Młodokaszubów, jednak wedle biografki 

poety Joanny Schodzińskiej do oficjalnie założonego nieco później Towarzystwa 

Młodokaszubów nie wspominał [...] nigdzie o formalnej przynależności.398 

O zejściu ze szlaku wytyczonego przez Młodokaszubów i podążeniu własną drogą, 

która później właściwie zaprowadziła go do obozu Klëkowców, zadecydowały głównie dwa 

czynniki. Pierwszym z nich był konflikt z Aleksandrem Majkowskim. Przyczyn niezgody 

należy szukać w odmienności charakterów obu redaktorów. Karnowski po latach wspominał: 
 

 O ile z rozmów z Dr. M. wnioskować mogłem, nie miał Sędzicki zrozumienia dla jego głównych 

aspiracji kaszubskich i przygniatał go swym zmysłem dla praktycznej rzeczywistości i swą małostkowością. Dr 

M. mawiał nieraz, że Sędzickiego współpraca go krępuje i kompromituje.399  

 

Z drugiej strony był Sędzicki, wedle Schodzińskiej, konsekwentny i systematyczny, 

powierzone mu obowiązki wykonywał nadzwyczaj skrupulatnie400, w czym też różnił się od 

Majkowskiego.401 O swoich relacjach z przywódcą Młodokaszubów Sędzicki pisał zresztą w 

liście do Włodzimierza Wnuka, iż nie były nigdy tak ścisłe i zażyłe, abyśmy kiedykolwiek 

omawiali jakieś tematy literackie.402  

W 1911 r. F. Sędzicki, który poetycko zadebiutował kilka lat wcześniej, wydał 

pierwszy tomik wierszy Dumki z kaszubskich pól 403 . Na przeszło czterdzieści utworów 

ogłoszonych w zbiorku zaledwie sześć zostało napisanych po kaszubsku. Majkowski tę 

twórczość Sędzickiego ocenił jako bez wszelkiej wartości literackiej.404 W dalszych słowach 

swej krytyki posunął się jeszcze dalej:  

                                                                                                                                                                                              
jeszcze na kursy korespondencyjne przygotowujące do tak zwanej małej matury, ale z powodu powołania do wojska nie mógł ich ukończyć 
[Neureiter F., Historia..., s. 138]. 
396 Zob. np. Pieśni kaszubskie (Frantówci), podał F. Sędzicki, „Gryf” 1909, nr 9, s. 270-271; S. [krypt. F. Sędzickiego], Ukorano młenorka, 
„Gryf” 1910, zesz. VIII, s. 245-247 [Uwaga: przy krypt. „S.” podano w nawiasie informację Rotębark; zob. też „Gryf” wraz z dodatkiem 
„Gryf kaszubski” (1908-1934). Bibliografia zawartości, oprac. K. Kamińska, Gdańsk 1961, s. 53], Sędzicki, Sprawozdanie Towarzystwa 
Czytelni Polskiej w Kościerzynie, „Gryf” 1910, nr 4-5, s. 157-159. Współpraca Sędzickiego z „Gryfem” zakończyła się na przełomie 1910 i 
1911 roku [Schodzińska J., Franciszek..., s. 74.]. 
397 Borzyszkowski J., Obracht-Prondzyński C., Młodokaszubi. Szkice biograficzne, Gdańsk 2012, s. 288. 
398 Schodzińska J., Franciszek..., s. 84. 
399 Karnowski J., Aleksander Majkowski. Wspomnienia..., s. 55. 
400 Schodzińska J., Franciszek..., s. 74. 
401 Zob. np. wspomnienia Kamila Kantaka, w których pisał o Majkowskim, iż ten nie posiadał wytrwałości oraz szybko się zniechęcał do 
rzeczy rozpoczętych i porzucał w pół drogi [Kantak K., Wspomnienia o Aleksandrze Majkowskim. Przygotował i podał do druku A. 
Bukowski, „Rocznik Gdański”, t. 53, 1993, z. 2, s. 21. 
402 List F. Sędzickiego do W. Wnuka z 10.07.1950 [za: Schodzińska J., Franciszek..., s. 51]. 
403 Sędzicki F. (Es-Ka-), Dumki z kaszubskich pól, Kościerzyna 1911. 
404 „Gryf” 1911, nr 1-2, s. 29-30 [cyt. za: Borzyszkowski J., Aleksander..., s. 313]. 
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Nam jest milszym szczere beczenie trzody baraniej na kaszubskim polu, niż wymuszone rymy [...]. Co 

zaś się tyczy kaszubskich wierszy rozrzuconych po zbiorze, jak groch w kapuście, to charakterystycznym 

wydaje się nam ustęp z wiersza „Na moją notę” (str. 24) „W głowie mnie sę rozum mnieszo” – I nam się tak 

wydaje.405  

 

Surowa, wręcz okrutna ocena Majkowskiego najlepiej chyba oddaje panujące 

wówczas stosunki między obu działaczami. Przywódca Młodokaszubów zresztą przyznał się 

później Karnowskiemu do przesady w swej ocenie Dumek..., usprawiedliwiał się jednak tym, 

że chciał Sędzickiego odpiłować i odseparować od ruchu młodokaszubskiego.406 

Drugim czynnikiem zejścia przez Sędzickiego ze szlaku wytyczonego przez 

Majkowskiego i jego najbliższych współpracowników były inne niż u nich poglądy na sprawę 

kaszubską. Warto tu ponownie oddać głos jednemu z nich, mianowicie Karnowskiemu, który 

w 1925 r. na łamach „Mestwina” trafnie w artykule Muza kaszubska powojenna stwierdził, iż 

dla Sędzickiego Derdowski alfą i omegą w politycznem i literackiem pojmowaniu rzeczy 

kaszubskich.407 Poglądy autora „Czorlińsczego” zaś, tak odmienne od tych wyrażanych przez 

budziciela Kaszubów Floriana Ceynowę, chyba najsłuszniej określić można jako propolskie. 

Zresztą tak je również zdefiniował sam Sędzicki408 . Młodokaszubi starali się natomiast 

podążać drogą zarówno wyznaczoną przez Ceynowę, m.in. w zakresie rozwoju piśmiennictwa 

kaszubskojęzycznego, stąd np. chęć opracowania nowej pisowni kaszubskiej, jak i 

Derdowskiego, co podkreśla ich hasło „Co kaszubskie to polskie!”, wyartykułowane już w 

tekście Ruch młodokaszubski w „Gryfie” w 1909 r.409 Karnowski w cytowanym tu artykule 

Muza... dodał też, iż poeta z Rotembarka:  
 

Dał temu [pojmowaniu spraw kaszubskich za Derdowskim – przyp. G.S.] niejednokrotnie wyraz, tak w 

przedmowach do obu tomików swych poezyj, jak w niejednych wierszach, gdzie persyfluje badaczy języka 

kaszubskiego i tych, którzy w Kaszubie i jego kulturze ludowej dopatrują się czegoś więcej, niż dotychczasowa 

tradycja literacka głosiła.410  

 

Mowa tu, oprócz wspomnianych Dumek..., także wydanym w 1918 roku tomik 

wierszy po polsku Wiatr zawiał od pomorskich stron411.  

                                                             
405 Tamże. 
406 Karnowski J., Aleksander..., s. 55. 
407 Tegoż, Muza..., „Mestwin” 1925, nr 1, s. 5. 
408 zob. Neureiter F., Historia..., s. 146-147. 
409 [b.a.], Ruch młodokaszubski, „Gryf” 1909, nr 7, s. 192. 
410 Karnowski J., Muza... [w:] „Mestwin” 1925, nr 1, s. 5. 
411 Sędzicki F., Wiatr zawiał od pomorskich stron, Warszawa 1918.  
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Nadmienić należy, iż utwory w języku Kochanowskiego i Mickiewicza zajmują w 

dorobku literackim poety z Rotembarka ważne miejsce. Najbardziej bodaj znaczącym z nich 

jest obszerny poemat Jaromar. Powieść romantyczno-rycerska z epoki Świętopełka Wielkiego, 

księcia Pomorza opisana wierszem412. 

Z twórczości kaszubskojęzycznej Sędzickiego na przywołanie zasługuje przede 

wszystkim Godka o Januszu Skwierku nosławniejszym grajku kaszubscim413. Ten oparty na 

popularnym motywie ludowym (utalentowanego właściwie ponad ludzką miarę grajka, który 

dla innej zapomina o swej ukochanej przez co doprowadza ją do samobójczej śmierci) poemat 

epicki, bogaty przy tym także w inne treści zaczerpnięte z folkloru kaszubskiego (np. 

porwanie Anki przez diabła) jest najwybitniejszym dziełem Sędzickiego414. Autora chwalono 

głównie za jędrny język, żywiołowość, plastyczne i świeże obrazowanie 415 , przy czym 

wskazywano też na pewne wady utworu. Na Karnowskim bowiem „Skwierk” robił wrażenie 

dzieła naprędce skleconego 416 , Kalinowski zdaje się to potwierdzać, wskazując na brak 

konsekwentnego porządku w ciągu przyczynowo-skutkowym, a nawet kompozycyjnym417, a 

ponadto zarzucając Sędzickiemu, iż ten:  
 

nie buduje emocjonalnego napięcia wśród coraz to nowych doświadczeń skrzypka, pozwalając by 

największe przygody bohatera znajdowały się w początkowych partiach drugiej części poematu, zamiast pod 

jego koniec.418  

 

Bukowski (zapewne za Karnowskim) uznał iż „Godka” jest niczym innym jak nowym 

opracowaniem muzykanta „Dydany” Majkowskiego z jego „Śpiewów i frantówek”,419 czym 

wywołał reakcję samego twórcy „Skwierka”, który stwierdził:  
 

[Odpowiedź] na złośliwe insynuacje p. dr. A. Bukowskiego w jego książce o regionalizmie kasz. 

(zaczerpnięte zresztą zapewne z wrogiego mi źródła z powodu mego propolskiego stanowiska) jakobym się 

zapożyczył od „Dydany” od dr. Majkowskiego, z którym w dodatku dzieliły mnie zapatrywania ideologiczne na 

sprawę kaszubską, jest zbyteczną. Wystarczy bowiem porównanie treści, rozmiarów i tendencji obu utworów. 

Nie przypominam sobie nawet, czy i kiedy Dydanę czytałem.420  

                                                             
412 Tegoż, Jaromar. Powieść romantyczno-rycerska z epoki Świętopełka Wielkiego, księcia Pomorza opisana wierszem, Gdańsk-Toruń 1928. 
413 Tegoż, Godka o Januszu Skwierku nojsławniejszym grajku kaszubscim, Starogard 1923.    
414 Osąd taki wyrazili także m.in. Andrzej Bukowski [Bukowski A., Regionalizm..., s. 337] i Jan Drzeżdżon [Drzeżdżon J., Piętno..., s. 104].  
415  Zob. np. Karnowski J., Muza..., s. 5, Bukowski A., Regionalizm..., s. 338, Kalinowski D., Miłować i chwalić. Kaszubskojęzyczna 
twórczość Franciszka Sędzickiego [w:] Sędzicki F., Utwory..., s. LXI. 
416 Karnowski J., Muza..., s. 5. 
417 Kalinowski D., Miłować..., s. LXIII. 
418 Tamże. 
419 Bukowski A., Regionalizm..., s. 338; Karnowski w przywoływanym już wcześniej artykule Muza kaszubska powojenna pisał bowiem: 
Skwierk nie jest właściwie niczym innem jak parafrazą muzykanta „Dydane” Majkowskiego w jego Śpiewach i Frantówkach, tylko że 
Majkowski temat swój przeprowadził prostolinijnie, klasycznie, a Sędzicki obłożył go ornamentyką barokową i ustroił go epizodami 
pobocznemi (np. porwanie Anki przez djabła). [Karnowski J., Muza...].  
420 Cyt. za: Neureiter F., Historia..., s. 146-147. 
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Przed skróconym (jak m.in. podaje L. Roppel421) wydaniem z 1923 r. Godka... od 

czerwca 1922 roku ukazywała się w fragmentach w „Pomorzu” – literackim dodatku do 

„Gazety Gdańskiej” 422 . Po wojnie w formie książkowej (nie wliczając w to druku 

powielanego z ok. 1951 r., o którym wspomina Neureiter423) utwór, w wersji pełnej424, ukazał 

się w przygotowanym przez Leona Roppla zbiorze Jestem Kaszubą.425 Natomiast ostatnio 

przypomniano go w Utworach kaszubskich.426   

Godka... w zamyśle miała być częścią pierwszą (lecz przy tym autonomiczną) 

większej całości, na jaką składać się miały także dwa inne utwory: Czartowsci skrzëpczi i 

Anka Pustkowianka. Oba zaginęły w czasie II wojny światowej.  

W Jestem Kaszubą Sędzicki ogłosił także inny poemat epicki Jôchim Czwaruch. 

Dziwacznô gôdka dlô zabawieniô płochych, a zgorszeniô statecznych ludzi. Ubzdurzył sobie, 

zniewichôł i nachrybotôł Frant Gôch 427 . Choć zakrojony na równie szeroką skalę jak 

„Godka”, nie jest to jednak utwór równej co ona miary, na dodatek w przywołanym zbiorze 

nie zamieszczono części drugiej, o której redaktor tomu L. Roppel pisał, iż jej brak już siły 

artystycznej428, do czego też miał się przyznać i sam autor.429  Cały „Jôchim” ukazał się 

natomiast w Utworach kaszubskich Sędzickiego. Kalinowski po części broni utworu, widząc 

w nim, iż jest:  
 

aktem oddzielenia się Sędzickiego od dyktatu literatury ludowej, nie zaś – jak zarzucał twórcy 

Ferdinand Neureiter – błędną kompozycją. Przekraczanie poetyki gadki nie musi być więc odbierana jako 

słabość artystyczna, lecz jako odwaga podjęcia nowej stylistyki.430    

 

Z innych form literackich uprawianych przez Sędzickiego należy wymienić choćby 

utwór sceniczny Szumniało nąm Polsći Morzi. Przigriwka kaszubskoo (skecz) w trzech 

                                                             
421 Roppel L., Słowo wstępne [w:] Sędzicki F., Jestem Kaszubą. Wybór utworów, wybór przygot., wstępem, uwagami o pisowni i słownikiem 
opatrzył L. Roppel, Warszawa 1956, s. 15. 
422 Za: Neureiter F., Historia..., s. 145. 
423 Tamże. 
424 Roppel L., Słowo..., s. 15. 
425 Sędzicki F., Jestem Kaszubą. Wybór utworów, wybór przygot., wstępem, uwagami o pisowni i słownikiem opatrzył L. Roppel, Warszawa 
1956; Mylą się autorzy opracowania Młodokaszubi. Szkice biograficzne pisząc, iż Jestem... to pierwsza książka kaszubska wydana po wojnie! 
[Borzyszkowski J., Obracht-Prondzyński C., Młodokaszubi. Szkice..., s. 292]. Jestem... jest zbiorem utworów literackich Sędzickiego 
zarówno po kaszubsku, jak i po polsku. Już ten autor w 1949 roku opublikował tom Z kaszubskiej niwy, gdzie oprócz wierszy w języku 
polskim, są także w mowie przodków. Pierwszą jednak książką, w której całość zawartej twórczości literackiej jest w języku kaszubskim, są 
Nasze stronë L. Roppla i Jana Piepki [Piętów Tóna [Leon Roppel], Staszków Jan [Jan Piepka], Nasze stronë. Wybór wierszy i opowiadań 
kaszubskich, Warszawa 1955]. 
426 Sędzicki F., Utwory kaszubskie, oprac. i przyp. M. Cybulski, wstęp: M. Cybulski, J. Schodzińska, D. Kalinowski, BPK t. 9, Gdańsk 2014, 
s. 219-300. 
427 Sędzicki F., Jestem..., s. 226-317. 
428 Roppel L., Słowo..., s. 18. 
429 Tamże, s. 19. 
430 Kalinowski D., Miłować..., s. LXXIV. 
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ukazach ze spjewami (1939, dialogi po kaszubsku, wstęp i didaskalia po polsku) 431  czy 

nowele, jak choćby Marynka z naszyj wse opublikowana w „Głosie Pomorskim”432 . Nie 

można też nie wspomnieć o podaniach, które zbierał i po kaszubsku ogłaszał w „Gryfie”, a w 

1957 r. ukazał się zbiór Baśnie kaszubskie433 , w nim jednak już tylko dialogi (i to nie 

zawsze434) są w „rodny mòwie”.    

 

Sędzicki z zaprezentowanych tu pisarzy młodokaszubskich żył najdłużej. Zmarł w 

1957 r., w wieku 75 lat.  

Karnowski w przywoływanym już artykule z 1925 r. o Sędzickim jako twórcy 

wypowiedział się następująco:  
 

Patrząc na jego pracę od r. 1910 aż do dziś wyznać trzeba, że autor wciąż pracuje nad sobą i postępuje 

naprzód. Jednakowoż nie przedarł się on do oryginalności, ani w koncepcji, ani we formie.435  

 

W podobnym duchu wypowiadali się także literaturoznawcy, np. A. Bukowski, 

nazywając poetę z Rotembarka najmniej oryginalnym z pisarzy młodokaszubskich436 oraz na 

gruncie literackim epigonem Derdowskiego437, czy J. Drzeżdżon, wręcz zastanawiający się 

czy nie zaliczyć go [Sędzickiego – przyp. G.S.] do grupy tzw. pisarzy ludowych438. Poety 

bronił zaś np. L. Roppel, pisząc o autorze Dumek...:  
 

On to potrafił prostym a jędrnym językiem wyrazić uczucia ludu, jego myśli i wolę wytrwania w 

polskości [...]. Czytając jego utwory z okresu międzywojennego widzimy, jak umiał on prosty ludowy motyw 

przemienić w klejnot literacki.439 

 

 

*** 

 

Zarówno Florian Ceynowa, jak i urodzony 35 lat później Hieronim Derdowski byli na 

gruncie literatury kaszubskojęzycznej odosobnionymi zjawiskami, pewnym jej zaczynem. Do 

tego stworzyli dwa odrębne programy, które Józef Borzyszkowski ujął jako: słowiańsko-

                                                             
431 Wolimir Sędzicki [Franciszek Sędzicki], Szumniało nąm Polsći Morzi. Przigriwka kaszubskoo (skecz) w trzech ukazach ze spjewami. 
Ubdurooł sobje Wolimir Sędzicki, Kartuzy 1939. 
432 Sędzicki F., Marynka z naszyj wse [w:] „Głos Pomorski” 1923,  nr 142, s. 10-11. 
433 Tegoż, Baśnie kaszubskie, Warszawa 1957. 
434 Zob. choćby tekst Zemsta Grzegorza Łyka [w: Sędzicki F., Baśnie kaszubskie, [wyd. II ?], Warszawa 1987, s. 135]. 
435 Karnowski J., Muza..., s. 5. 
436 Bukowski A., Regionalizm..., s. 335. 
437 Tamże, s. 336. 
438 Drzeżdżon J., Piętno..., s. 103. 
439 Roppel L., Słowo..., s. 20. 
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kaszubski, kaszubsko-słowiański 440  Ceynowy oraz polono-kaszubski, kaszubsko-polski 441 

Derdowskiego, i które wywarły niebagatelny wpływ nie tylko na dalszy rozwój literatury 

kaszubskojęzycznej i pewnym stopniu także polskojęzycznej dotyczącej regionu 

kaszubskiego, ale również na poczucie tożsamości regionalnej, etnicznej czy narodowej 

potomków dawnych Pomorzan – w skrócie ujmując ją jako kaszubską lub kaszubską-polską 

(polsko-kaszubską)442. Borzyszkowski słusznie dodaje, iż ich [tzn. Ceynowy i Derdowskiego 

– przyp. G.S.] następcy, Młodokaszubi, pod przywództwem A. Majkowskiego i J. 

Karnowskiego, dokonali syntezy obu nurtów443, czego z jednej strony najlepszym wyrazem 

było hasło „co kaszubskie, to polskie”, z drugiej jednak kolejna po Ceynowie próba 

stworzenia pisowni kaszubskiej czy nie mniej wymowna idea Karnowskiego, iż Wychowanie 

młodego Pomorzanina powinno zataczać trzy kręgi: poznanie rzeczy własnych pomorskich, 

ogólnopolskich, ogólnoludzkich, w myśl więc czego w innym świetle jawić się będą np. 

średniowieczne wojny polsko-pomorskie czy zamach w Gąsawie444. Nie można przy tym 

zapominać, iż pod wpływem rozmaitych czynników poglądy człowieka mogą, choćby tylko 

czasowo, ulegać zmianom. Przykładem takim najwyraźniej zdaje się być sam Majkowski, o 

którym Karnowski pisał w liście do Feliksa Marszałkowskiego, iż autor „Remusa” doszedł do 

radykalnego stanowiska w sprawie kaszubskiej445. Zmianę poglądów obrazują też fragmenty 

listów Majkowskiego do czeskiego slawisty, redaktora czasopisma „Slovansky Přehled” 

Antonína Frinty.446 

 

                                                             
440 Borzyszkowski J., Hieronim Derdowski (1852-1902) - jego miejsce w dziejach ruchu kaszubsko-pomorskiego i współczesnej tradycji 
kulturowej regionu [w:] O życiu i twórczości Hieronima Derdowskiego (1852-1902). Owoc konferencji z 2002 r., zebrał, oprac. i wstępem 
opatrzył J. Borzyszkowski, Gdańsk-Wejherowo 2004, s. 34; J. Borzyszkowski dodaje przy tym, iż te kierunki ruchu są niby przeciwstawne 
sobie [Tamże]. 
441 Tamże, s. 34. 
442 O takim poczuciu tożsamości Kaszubów, oprócz również wyłącznie polskiej, świadczy choćby Narodowy Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań z 2011 roku. W podawanym przez Główny Urząd Statystyczny wykazie czytamy, iż ponad 16 tysięcy osób w pytaniu o 
identyfikację narodowo-etniczną podało wyłącznie kaszubską, zaś kaszubską i polską oraz wpierw polską, potem kaszubską zadeklarowało 
łącznie nieco ponad 216 tysięcy. [Główny Urząd Statystyczny, Ludność. Stan i struktura demograficzno społeczna. Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2013 
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf [dostęp: 23.06.2018]]. 
443 Borzyszkowski J., Hieronim Derdowski... , s. 34. 
444 Ataku na zwołany w 1227 r. pod Gąsawą zjazd polskich książąt, rycerstwa i duchowieństwa dokonali książę pomorski Świętopełk Wielki 
oraz książę wielkopolski Władysław Odonic. W wyniku napaści zginął Leszek Biały – książę krakowski i zarazem senior, Pomorze zaś 
zrzuciło zależność polską. W świetle historiografii polskiej Świętopełk jawi się jako zdrajca i buntownik (i tak też w kronikarstwie polskim 
był przedstawiany, zob. np.: Labuda G., Historia Kaszubów w dziejach Pomorza. t. 1.: Czasy średniowieczne, Gdańsk 2006, s. 220-221]), 
natomiast w pomorskiej jako bohater (Świętopełk Wielki np. ma swój pomnik w Gdańsku).   
445 Karnowski J., Moja..., Aneks, s. 169. 
446 Zob. np. list z dn. 18.8.1931 roku, w którym A. Majkowski do A. Frinty pisał: W poufnych rozmowach padają słowa: czemu nas 
[Kaszubów - przyp. G.S.] Pan Bóg pokarał niewolą, nieustępującą niewoli niemieckiej. 
Ja, który całą duszą parłem do ścisłego zespolenia Kaszubów z Polską, gdyż z dziejów Słowian nadbałtyckich wiem, że rozdrabnianiu się 
poszczególnych szczepów słowiańskich oparł Niemiec swoją skuteczną politykę tępicielską wobec nas, w warunkach obecnych stoję niemal 
bezradny wobec tego, co się dzieje i z wielką troską patrzę w przyszłość. [Z dziejów stosunków kaszubsko-czeskich. Korespondencja 
Aleksandra Majkowskiego z Antonínem Frintą. 1912-1935, oprac. D. Szymikowski, Gdynia 2006, s. 25]. W ostatnim zaś swoim liście do 
Frinty, z dn. 15.12.35 roku wypowiada się bardziej stanowczo: Wskutek prześladowań Kaszubów powstał tu prąd narodowy kaszubski, 
którego wyrazem jest pismo „Zrzesz”, tak prześladowane przez Polaków, jak Niemcy nas prześladowali za najgorszych czasów hakatyzmu. 
Ani jedna drukarnia, ani jedna redakcja, chociażby się nazywały „kaszubskimi”, nie ujmie się za nami. Ten prąd szczególnie u młodzieży 
gimnazjalnej, uniwersyteckiej i seminarium duchownym w Pelplinie się szerzy. Otwartą walkę z polskością ze względu na Niemców w 
naszych warunkach nie uważam za korzystną, ale będzie ona konieczna, aż pewien kompromis nie nastąpi. [Tamże, s. 44-45].  
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Początek XX wieku przyniósł ze sobą, w porównaniu do wieku XIX stosunkowo 

znaczący rozwój literatury kaszubskojęzycznej, towarzyszący również rozwojowi kultury 

kaszubskiej447. Po Florianie Ceynowie i Hieronimie Derdowskim, niewielka bowiem grupa 

kolejnych twórców swoimi pierwszymi inicjatywami, jak choćby publikacją tomików Spiewe 

i frantówci w 1905 i Nôwotnê Spiéwě w 1910 roku, czy wydawaniem czasopisma „Gryf” 

nadała literaturze po kaszubsku nowy kierunek rozwoju, a także nowy pęd. To już nie czas 

niedawnego jeszcze przecież poglądu Derdowskiego, iż mowa kaszubska nadaje się 

wyłącznie do wypowiedzenia się w twórczości krotochwilnej, lecz przekonanie, iż w języku 

przodków można wypowiedzieć się o wiele szerzej, stąd więc np. erotyki Heykego czy 

zaangażowane wiersze Karnowskiego, poruszające np. sprawę wymierania mowy 

kaszubskiej. 

Młodokaszubi dokonali, co już zostało powiedziane, syntezy obu 

dziewiętnastowiecznych nurtów, jednak już kolejne pokolenie pisarzy kaszubskojęzycznych 

tej idei nie przejęło. Upraszczając całą sprawę, część zwróciła się w stronę idei Ceynowy, 

część zaś ku poglądom Derdowskiego.      

 

 

 

     

5. Pokolenie okresu międzywojennego (1918-1939) i lata II wojny światowej 

(1939-1945)  
 

W latach 30-tych XX wieku, gdy Młodokaszubi byli jeszcze w pełni sił twórczych i 

nic nie zapowiadało rychłego schyłku ich aktywności, na niwie literatury kaszubskojęzycznej 

zaczęli pojawiać się nowi, głównie młodzi, twórcy. W odniesieniu do wcześniejszych 

literatów, stanowili dość pokaźne grono. W postrzeganiu spraw kaszubskich nie byli oni 

jednak jednomyślni. Ta odmienność poglądów doprowadziła do wykształcenia się dwóch 

grup, skupionych wokół stworzonych przez siebie czasopism, od tytułów jakich przeszli do 

historii literatury kaszubskiej jako Zrzeszyńcy448 oraz Klekowcy.  

 

                                                             
447 Wystarczy choćby wymienić działalność Izydora i Teodory Gulgowskich, założycieli skansenu we Wdzydzach, a także stworzenia na 
bazie dawnych wzorów nowoczesnego wzornictwa haftu kaszubskiego, dziś jednego z najbardziej rozpoznawalnych elementów kultury 
kaszubskiej.   
448  W części publikacji zwani „zrzeszeńcami” [zob. Neureiter F., Historia..., s. 168] lub nawet „zrzeszowcami” [zob. Bukowski A., 
Regionalizm..., s. 293].  
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Zrzeszyńcy 

Jeden z czołowych przedstawicieli Zrzeszyńców, mianowicie Jan Trepczyk (1907-

1989), wspominał po latach:  
 

Rok 1928 stał się poniekąd przełomowym w moim życiu. Podjąłem wówczas decyzję czynnego 

włączenia się w kaszubski ruch społeczno kulturalny. Była ona wynikiem spotkania z Aleksandrem 

Majkowskim w Kartuzach, który mnie i mojego kolegę Aleksandra Labudę zaznajomił z działalnością 

kaszubską, z rolą Ceynowy i Derdowskiego, i ze swoją pracą w tym ruchu.449  

 

Przyjaciel jego i podobnie jak on, główny filar tego środowiska działaczy i literatów 

kaszubskich Aleksander Labuda (1902-1981), wspominając wizytę u Majkowskiego, 

którego mieli wówczas pytać o narodowy i językowy status Kaszubów, wyznał zaś, iż po niej 

czuł się odrodzony duchowo, pełen szczęścia w odnalezieniu celu mego życia450. Celem tym 

była chęć działania na rzecz zachowania i rozwoju kultury oraz języka przodków, jak również 

rozbudzania i podtrzymywania narodowej tożsamości kaszubskiej.  

Jako młodzi nauczyciele, notabene absolwenci Państwowego Seminarium 

Nauczycielskiego w Kościerzynie, gdzie poznali Leona Heykego, pragnęli do swej pracy na 

gruncie kaszubskim pozyskać przede wszystkim rodzimą inteligencję, stąd zrodził się w nich 

pomysł założenia Związku Nauczycieli Kaszubów. W czasie Zjazdu Kaszubów, który z 

inicjatywy Trepczyka i Labudy odbył się w sierpniu 1929 r., została jednak powołana 

organizacja o szerszym zakresie, mianowicie Zrzeszenie Regionalne Kaszubów. Na czele 

tego stowarzyszenia stanął mentor młodych działaczy A. Majkowski, zastępcą został A. 

Labuda, a sekretarzem J. Trepczyk. Już w tym początkowym okresie działalności Labuda i 

Trepczyk zaczęli pozyskiwać do swojej sprawy kolejnych młodych. Jak podaje D. 

Szymikowski w artykule poświęconym czasopismu „Zrzesz Kaszëbskô” wśród założycieli 

organizacji był już Jan Rompski (1913-1969) 451 . Liczył on wówczas sobie zaledwie 

szesnaście lat.  

Młodzi potrzebowali również swojego czasopisma. Takim stał się wpierw redagowany 

przez A. Labudę dodatek do „Dziennika Gdyńskiego” – „Chëcz Kaszëbskô”, ukazujący się w 

1930 r., a następnie „Gryf Kaszubski”, wychodzący jako dodatek do ponownie i zarazem po 
                                                             
449 Trepczyk J., Moje życie [w:] Drzeżdżon J., Współczesna..., aneks, s. 228; Jan Trepczyk (1907-1989) - nauczyciel, poeta, kompozytor, 
leksykograf, działacz kaszubski. Ur. w Stryszej Budzie niedaleko Mirachowa, absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego 
Męskiego, współzałożyciel Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów (1929), czasopisma „Zrzesz Kaszëbskô” (1933-39, 1945-47 oraz 1992-93), 
Zrzeszenia Kaszubskiego (1956; później Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie) czy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie (1968). Autor trzech tomików wierszy (np. Moja stegna (1970)), kilku zbiorów pieśni i piosenek (np. Moja chëcz 1978)), 
dwutomowego Słownika polsko-kaszubskiego (1994), a także licznych artykułów prasowych (publ. np. w „Zrzeszy...” czy „Pomeranii”).  
450 Labuda A., Moja droga kaszubska [w:] Drzeżdżon J., Współczesna..., aneks, s. 214. 
451 Szymikowski D., „Zrzesz Kaszëbskô” 1933-1939, 1945-1947, 1992-1993 – zespół redakcyjny i oblicze społeczno-polityczne [w:] Òd 
„Skôrbu” do „Stegnë”. 150 lat czasopiśmiennictwa kaszubskiego, pr. monogr. pod red. D. Kalinowskiego, Wejherowo-Słupsk-Gdańsk 2017, 
s. 66-67. 
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raz ostatni wznowionego „Gryfa”. Dodatek przestał się ukazywać w 1932 roku, niedługo 

potem, bo w 1934 roku, taki też los spotkał samo pismo. 

Dążenia młodych do posiadania własnej trybuny w pełni ziściły się w 1933 roku, 

kiedy to zaczęli wydawać periodyk „Zrzesz Kaszëbskô”452. Czasopismo, w swej pierwszej 

serii, ukazywało się do 1939 roku. Tworzyli je, oprócz A. Labudy (w pierwszym okresie 

także jako redaktor naczelny)453, J. Trepczyka i J. Rompskiego, także m.in. Stefan Bieszk 

(1895-1964), ks. Franciszek Grucza (1911-1993), Robert Nówc (1903-1934)454, Ignacy 

Szutenberg (1901-1978) i Feliks Marszałkowski (1911-1987). Czterej z nich – Labuda, 

Trepczyk, Rompski i Bieszk – zapisali się trwałymi zgłoskami także jako kaszubskojęzyczni 

literaci, natomiast ks. F. Grucza jako twórca pierwszego tłumaczenia obszerniejszej części 

Biblii (Ewangelii) na język kaszubski455. Do „Zrzeszy...” pisali, już pod koniec lat 30-tych 

także Karnowski i Heyke. Najbardziej związany z Zrzeszyńcami, którzy mienili się 

spadkobiercami idei Ceynowy i Młodokaszubów był jednak Majkowski. Od samego początku 

uznawali go za autorytet w sprawach kaszubskich oraz za swego duchowego przewodnika. 

Znamienna jest scena z pogrzebu autora „Remusa”, gdzie podczas ceremonii na kartuskim 

cmentarzu doszło do zorganizowanego przez Zrzeszyńców symbolicznego przejęcia po 

zmarłym i, jak relacjonowano na łamach „Zrzeszy...”,  vedle volë ë żeczenjô 456  jego – 

kaszebskjiho knjeza z decha457  – przewodnictwa kaszubskiego przez Aleksandra Labudę. 

Majkowski również miał słabość do Zrzeszyńców, czego wyraz dawał niejednokrotnie, np. 

odpowiadając na skierowany głównie przeciwko grupie artykuł Sędzickiego Głos przestrogi. 

Kilka uwag w sprawie kaszubskiej458, czy też w liście z 15.12.1935 r. do A. Frinty:  
 

                                                             
452 „Zrzesz Kaszëbskô. Pismo dla ludu kaszubskiego”, 1933-1939, 1945-47, 1992-1993.  
453 W późniejszych okresach funkcję tę sprawowali m.in. Feliks Marszałkowski i Ignacy Szutenberg.  
454 Zob. Szymikowski D., „Zrzesz Kaszëbskô” w latach 1933-1939, Bolszewo 2010, s. 44. 
455 Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament. IV Ewanjelje, z łacëznë przełożëł na kaszëbszczi jãzëk ks. Franciszek Grucza, Poznań 1992.  
456 [J. Rompski], Przednjictvo kaszebskjich zajmov przeszło na zrzeszińcov, Zrzesz Kaszëbskô, 3/1938, s 19 [za: Szymikowski D., Zrzesz..., 
s. 149] 
457 Tamże. 
458 Sędzicki F., Głos przestrogi. Kilka uwag w sprawie kaszubskiej, Pelplin 1936; Odpowiedź Majkowskiego ukazała się w „Dzienniku 
Bydgoskim” w 1936 r. [Majkowski A., Głos przestrogi. Kilka uwag w sprawie kaszubskiej, „Dziennik Bydgoski” 1936, nr 210, s. 4]. Warto 
przytoczyć kilka ustępów z tego tekstu dla zobrazowania ostrości reakcji na tekst Sędzickiego:  
P. Franciszek Sędzicki [...] ogłosił „głos przestrogi” bardzo obszerny na łamach „Gońca Pomorskiego”, w którym to „głosie przestrogi” 
przestrzega przed „narodorobami” kaszubskimi oraz ich „tworzydłami” - zdaje się w piśmiennictwie.[...]  
Bardzo ujemnie p. Fr. Sędzicki krytykuje znanych przywódców nowoczesnego ruchu na Kaszubach, wymieniając ich nawet po części po 
nazwisku, jak ks. Heykego i Trepczyka, oraz ich publikacje [...].  
Jeżeli ktoś, urodzony na Kaszubach, „ostrzega” a wprost przedstawia jako niebezpieczne dla kraju poczynania dzisiejszego pokolenia 
Kaszubów, to wymagam od niego pewnych kwalifikacji. 
Jakież są kwalifikacje p. Fr. Sędzickiego? 
P. Sędzicki ukończył dwie klasy niem. gimnazjum w Kościerzynie i wykształcił się jako samouk tak dalece, że w różnych pismach polskich był 
czynny, – co jest uznania godne. Zdolność zestawienia z drukowanych publikacyj kaszubskich obrazu ujemnego, zdolnego wrogo nastawić 
wobec Kaszubów decydujące władze państwowe, chyba p. Fr. Sędzicki nabył na stanowisku cenzora niemieckiego prasy polskiej w 
Warszawie podczas wojny światowej. 
Jestem zdania, że nieładnie brzmi powoływanie się na „sumienie polskie” osobnika, kontrolującego w służbie niemieckiej prasę polską. 
Warszawa zna p. Fr. Sędzickiego z lat jego czynności. 
Mówię w imieniu inteligencji kaszubskiej, oświadczając, że wobec wiadomych faktów odmawiamy p. Fr. Sędzickiemu kwalifikacji do 
wygłaszania sądu o nas i o naszej pracy. [Majkowski A., Głos... , s. 4]. 
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„Zrzesz” się drukuje na poddaszu na ręcznej tyglówce, redaktor jest zecerem równocześnie. Ale w 

ostatnim czasie na podstawie przepisów przemysłowych i tę drukarnię zamknięto. Jest nam pomoc w tym 

względzie potrzebna. Czy by nie mogło jakie większe przedsiębiorstwo czeskie filię drukarni założyć np. w 

Kartuzach?459  

 

Warto dodać, iż Zrzeszyńc Feliks Marszałkowski był osobistym sekretarzem 

Majkowskiego. 

O „Zrzeszy...” Bukowski pisał:  
 

W tym piśmie po raz pierwszy w dziejach regionalizmu kaszubskiego przejawiły się tendencje, 

wykraczające poza dopuszczalne granice pracy regionalnej, tendencje s e p a r a t y s t y c z n e, które ciemną 

plamą zapadły na dotychczasowy jasny horyzont, jasny, mimo że dawniej z pewnych na nim znaków usiłowano 

wysnuć negatywne, podejrzliwe i alarmujące wnioski.460  

 

Już z tego fragmentu można wyczuć nieobojętny, nieprzychylny stosunek badacza do 

pisma i kierunku działalności, jaki obrała. Inne miejsca w skądinąd cennym Regionalizmie 

kaszubskim tylko potwierdzają negatywne postrzeganie Zrzeszyńców przez Bukowskiego, 

m.in. kiedy to stwierdzał, iż pismo to było w ogólnym obrazie rozwoju regionalizmu 

kaszubskiego przykrym d y s o n a n s e m461, czy gdy umniejszał znaczenie periodyku, pisząc 

m.in.:  
 

Dla ludu „Zrzesz” była obcą i duchem, i formą462 oraz treść zaś pisma (podawana z czasem przeważnie 

po kaszubsku) była dla niego [czyli ludu – przyp. G.S.] niedostępna z powodu trudnej ortografii i upstrzenia 

języka niezrozumiałymi nowotworami463,  

 

z czym w swej pracy poświęconej „Zrzeszy...” z lat 1933-39 polemizował D. 

Szymikowski, wykazując np. sprzeczności w wypowiedziach Bukowskiego czy 

zamieszczając informacje na temat „Zrzeszy” z ówczesnych sprawozdań urzędowych.464  

Przedwojenne władze polskie interesowały się „Zrzeszą Kaszëbską”. Czasopismo 

bowiem, szczególnie w pierwszych latach istnienia, odbierane było jako periodyk głoszący 

treści antypaństwowe i separatystyczne. Już samo to, iż Zrzeszyńcy uważali Kaszubów za 

oddzielny naród, swą mowę za odrębny język, nie zaś za dialekt, gwarę czy narzecze języka 

polskiego, nawiązywali do swej dawnej i w wielu momentach dziejowych chlubnej historii 
                                                             
459  Z dziejów stosunków kaszubsko-czeskich. Korespondencja Aleksandra Majkowskiego z Antonínem Frintą. 1912-1935, oprac. D. 
Szymikowski, Gdynia 2006, s. 45. 
460 Bukowski A., Regionalizm..., s. 292. 
461 Tamże, s. 295. 
462 Tamże, s. 292. 
463 Tamże. 
464 Szymikowski D., „Zrzesz Kaszëbskô” w latach 1933-1939, Bolszewo 2010, s. 67-72 
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Pomorza, a także wypominali teraźniejsze krzywdy, które Kaszubom wyrządzono w ciągu 

kilkunastu lat od odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej i wciąż 

wyrządzano, wystarczyło do takiego ich postrzegania. Nie mogły polskich władz nie 

alarmować także takie wypowiedzi redaktorów jak np. ta, którą z pierwszego numeru 

„Zrzeszy” zacytował w swoim Regionalizmie... Bukowski:   
 

W polityce wewnętrznej, wobec rządu i jego stosunku do Kaszub, kierować będziemy się zasadą l o g i 

c z n e j  l o j a l n o ś c i. Nieuzasadniona i szkodliwa w swych skutkach dla państwa polonizacja i kolonizacja 

Kaszubów i Kaszub jest oczywistym dowodem nieufności czynników rządzących względem ludności tubylczej. 

Kto nie darzy zaufaniem, nie może mieć zaufania. Streszczamy się krótko: N i e c h  d a n e  b ę d z i e  K a s z u 

b o m,  c o  j e s t  k a s z u b s k i e g o,  a  d a n e  b ę d z i e   r z ą d o w i,  c o  j e s t  r z ą d o w e g o.  

W polityce regionalnej, wobec żywiołu napływowego kierować się będziemy zasadą – r ó w n i  z  r ó w n y m 

i... N i e  p o z w o l i m y,  a b y  K a s z u b ó w   z  g ó r y  t r a k t o w a n o,  s p y c h a n o  d o  d r u g i e j  k 

a t e g o r i i  o b y w a t e l i. Z tego rodzaju postępowaniem walczyć będziemy do ostateczności...465,  

 

czy też te, które wynotował Szymikowski:  
 

zwalczanie różnic plemiennych względnie narodowościowych mogłoby w reakcji wpłynąć ujemnie na 

wspólnotę idei państwowości obu narodów466  

 

lub:  
 

My, Kaszubi, pod jarzmem żywiołu napływowego czujemy się gorzej, niż za czasów niewoli pruskiej. 

Z jednej niewoli wyzwoliwszy się, popadliśmy w niewolę drugą467.  

 

Stąd też liczne konfiskaty numerów pisma, kary grzywny i aresztu dla redaktora 

naczelnego Aleksandra Labudy i odpowiedzialnego Ignacego Szutenberga468, a także próby 

rozbicia grupy poprzez np. służbowe przeniesienie Trepczyka do Rogoźna Wielkopolskiego. 

                                                             
465 Bukowski A., Regionalizm..., 294 
466 Szymikowski D., „Zrzesz Kaszëbskô” w latach..., s. 89 
467 Tegoż, Zrzesz Kaszëbskô” w latach 1933-1939, 1945-47, 1992-1993 - zespół redakcyjny i oblicze społeczno-polityczne [w:] Òd „Skôrbù” 
do „Stegnë”. 150 lat czasopiśmiennictwa kaszubskiego, praca monograf. pod red. D. Kalinowskiego, Wejherowo-Słupsk-Gdańsk 2017, s. 
70. 
468 Warto zajrzeć tu do pracy D. Szymikowskiego „Zrzesz Kaszëbskô” w latach 1933-1939, który wykazał, iż w 1933 roku skonfiskowano 
ponad 20 numerów czasopisma, co stanowiło więcej niż połowę tych, które w roku tym się ukazały. Liczne też były procesy, które 
wytoczono Labudzie i Szutenbergowi. Pierwszy z nich w latach 1933-35 został sądowo skazany przynajmniej 18 razy, łącznie na 119 
tygodni więzienia oraz 740 złotych grzywny, natomiast drugi w latach 1933-37 również co najmniej 18 razy, łącznie na 197 tygodni 
więzienia oraz 920 złotych grzywny (dla porównania, jak można wyczytać z nr 44 z 1933 roku, miesięczna prenumerata wraz z opłatą 
pocztową wynosiła 83 grosze przy częstotliwości ukazywania się pisma dwa razy w tygodniu, zaś za numer 1-2 z 1939 roku czytelnik musiał 
za zapłacić 25 gr. – przyp. G.S.). Szymikowski zaznacza jednak, iż konfiskaty miały miejsce tylko w latach 1933-34, czyli najbardziej 
radykalnym okresie istnienia pisma. Należy przy tym dodać, iż konfiskat „Zrzeszy...” w 1934 r. było już zdecydowanie mniej niż rok 
wcześniej, bo zaledwie 4 (w tym numer 18 zajęto dwukrotnie).  Dla pełni obrazu należy dodać, iż w 1933 r. z czasopism pomorskich, jak 
przedstawił Wiktor Pepliński w Prasie pomorskiej w Drugiej Rzeczypospolitej 1920-1939, tylko „Gazeta Grudziądzka” i „Goniec 
Nadwiślański” były częściej zajmowane przez władze niż „Zrzesz Kaszëbskô” [Pepliński W., Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 
1920-1939. System funkcjonowania i oblicze społeczno-polityczne prasy polskiej, Gdańsk 1987, s. 338; za nim też: Szymikowski D., 
Zrzesz..., s. 57]. 
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Owa walka państwa z czasopismem miała swój oddźwięk także w literaturze pięknej, czego 

przykładem może być felieton A. Labudy469 z 1933 r., w którym autor pod postacią Guczóv 

Macka powiada:  
 

Vjidzita ledze, że vedług wostatnigo wobrechunku kożdi moje słovo, dotechczôs gôdani, je vôrt 

dokładno 6 i pół godzene aresztu. Vëwobrażëta le so, kjejbe jô tak migo jęzeka nie trzimôł, jak jô go dotechczôs 

trzimąm, tobe ti redaktorze gvesno jesz sédme lat po smjercë muszele sedzec v sôdzë.470  

 

Jeszcze dosadniej Labuda wypowiedział się w wierszu V celë 17.: 
 

Szterë le scane vjidzę vkół, 

Polecę, prëczę, stółk ë stół. 

Som le jem, a jednak nas dvuch: 

Jô vjęzeń – i volni mój duch. 

 

Sedzę na prëczë – v krôte zdrzę 

I meszlę so decht, co le chcę; 

I meszlę so: Polôszë va – 

Va też tak pod Moskôlę mja! 

 

Car vama kôzôł v sôdzach gnjic, 

Le nji móg vama ducha wzic. 

Vjéta dobrze, dze car dzis je, 

Nje vjémë njicht – co nas jesz żdże…471 

 

W świetle wyżej zaprezentowanych wypowiedzi odbieranie Zrzeszyńców jako 

działaczy kaszubskich o zapatrywaniach separatystycznych mogło się wydawać uzasadnione i 

takie ich postrzeganie, również za sprawą Regionalizmu kaszubskiego Bukowskiego, 

niejednokrotnie funkcjonuje do dziś. Jednakże często nie dostrzega się, czy nie chce 

dostrzegać zajmowanego w tamtych latach przez Zrzeszyńców stanowiska w sprawie 

politycznych stosunków kaszubsko-polskich, które stawia grupę i ich poglądy w innym 

świetle. Najpełniej chyba przedstawił je w swych pracach D. Szymikowski. Wykazywał, iż 

podejrzenia władz, jakoby Zrzeszyńcy dążyli do oderwania części ziem od Polski, nie miały 

nic wspólnego z prawdą472. Posądzenia o separatyzm odpierał także sam Labuda „Kurierze 

                                                             
469 Felietony Aleksandra Labudy ze względu na swe walory estetyczne należy zaliczać do literatury pięknej.  
470 [Labuda A.], Guczóv Mack godô:, „Zrzesz Kaszëbskô” 1933, nr 45, s. 4. 
471 Lara [Aleksander Labuda], V celë 17., „Zrzesz Kaszëbskô” 1935, nr 1, s. 2. 
472 Szymikowski D., „Zrzesz Kaszëbskô” 1933-1939, 1945-1947, 1992-1993 - zespół redakcyjny i oblicze społeczno-polityczne [w:] Òd 
„Skôrbu” do „Stegnë”. 150 lat czasopiśmiennictwa kaszubskiego, pr. monogr. pod red. D. Kalinowskiego, Wejherowo-Słupsk-Gdańsk 2017, 
s. 71; Szymikowski w swoich obu pracach przywołanych w niniejszej rozprawie wynotował z „Zrzeszy...” fragmenty artykułów 
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Bydgoskim”473 (na co zwrócił uwagę Bukowski, dodając jednak, iż Labuda opublikował ten 

tekst w okresie częściowego zawrócenia z bezdroża474), na łamach jakiego pisał:  
 

Że Kaszubi czują się Polakami – jest już aksjomatem. Dali tego bowiem dostateczne dowody w 

dziejach, po trzykroć z własnych pobudek łącząc się dobrowolnie z Polską. Po co więc udowadniać rzecz samą 

już przez się udowodnioną i zrozumiałą! [...] Zrzeszowcy na początku swej działalności zmuszeni byli stoczyć 

walkę o uznanie odrębności kaszubskich w myśl hasła: „Co kaszubskie, to polskie”. Wynikłe stąd pewne 

nieporozumienia polegały głównie na niezrozumieniu tej zasadniczej rzeczy, że wszelkie odrębności kaszubskie 

uważać należy za coś bezwzględnie wartościowego. Podobnie jak morze każdy Polak uważa za polskie, tak i 

wszystko to, co się składa na wyraz kaszubskość, uważać należy za polskie. 

Zrzeszowcy używają wyrażeń „język kaszubski” i „naród kaszubski”. Pojęcie narodu kaszubskiego nie 

suponuje bynajmniej mniejszości narodowej, ale każe domyślać się jedynie syntezy wszelkich naukowo 

stwierdzonych odrębności kaszubskich. Naród kaszubski należy więc uważać za część Narodu Polskiego w 

znaczeniu państwowym. A ideę państwowości stawia się ponad narodowościową.475  

 

Zrzeszyńcy domagali się natomiast „autonomii ducha”. Już w okazowym numerze 

„Zrzeszy...” w niepodpisanym artykuliku „Nasz program” tak oto w tej sprawie 

wypowiedzieli się:  

 
Mamy bowiem prawo domagać się na zasadzie – równi z równymi, wolni z wolnymi – 

równouprawnienia we właściwem tego słowa znaczeniu, to jest równouprawnienia konkretnego w 

wszelkich dziedzinach duchowych i materialnych. Cecha istotna tegoż – to samodzielny byt ducha. Jak 

każda inna grupa regionalna w Polsce takie równouprawnienie posiada, tak i my Kaszubi, mieć je musimy 

i stanowczo żądamy przyznania nam autonomji ducha.476  

 

Podobnie, już w 3 numerze „Zrzeszy...” z 1933 r. pisał Jan Trepczyk:  
 

                                                                                                                                                                                              
potwierdzających jego ustalenia, m.in. Odrodzenie Wielkiego Pomorza na podstawie kaszubszczyzny, (...)  przy pomocy i współudziale 
Polski, dla jej dobra z numeru okazowego z 1931 r.[Szymikowski D., „Zrzesz Kaszëbskô” w latach..., s. 90 [oraz:] Szymikowski D., „Zrzesz 
Kaszëbskô” 1933-1939..., s. 71], My, Kaszubi – Pomorzanie, jako prawowici obywatele Państwa Polskiego, winniśmy każdemu rządowi 
Państwa Polskiego lojalność i wierność dochować, wykonując wszelkie jego ustawy i zarządzenia, oparte na Konstytucji – w myśl wskazań 
przodków naszych z nr 5 z 1933 r. [Szymikowski D., „Zrzesz Kaszëbskô” w latach..., s. 91], Wodroda Kaszebov dlô Vjalgji Pomorskji, 
Vjalgô Pomorskô (historecznô) dlô Gromjisti Polskji z nr 5 z 1938 r. [Szymikowski D., „Zrzesz Kaszëbskô” w latach..., s. 90] czy meslô 
najô vszëdna rozklivô sę v parce z polską z nr 11 z 1938 [Szymikowski D., „Zrzesz Kaszëbskô” w latach..., s. 90].  Rozdźwięk między 
różnymi wypowiedziami Zrzeszyńców (w przywołanych urywkach artykułów oraz zaprezentowanym nieco wcześniej wierszu V celë 17. i 
fragmencie felietonu Guczóv Mack godô), pozwala jednak podejrzewać (czy słusznie?), iż ich lojalnościowe deklaracje mogły być tylko 
chęcią odwrócenia od siebie i swoich prawdziwych intencji uwagi władz polskich. Nie ulega też wątpliwości, iż nawet z deklaracjami 
lojalnościowymi wobec państwa polskiego Zrzeszyńcy – ze swoimi poglądami na temat przynależności narodowej i językowej Kaszubów – 
pozostawali w tamtych czasach grupą radykalną.   
473 „Kurier Bydgoski”, Nr 125 - Nr 202, 1933-1939 [Uwaga: „Kurier Bydgoski” był kontynuacją „Gazety Bydgoskiej” ukazującej się od 
1922 roku do 31 maja 1933 roku (do 1933, nr 124)]. 
474 Bukowski A., Regionalizm..., s. 295, przypis 33. 
475 Labuda A., Region kaszubski, „Kurier Bydgoski” 1938, nr 89, s. 21. 
476 [b.a.], Nasz program., „Zrzesz Kaszëbskô” 1933, numer okazowy, s. 1. 
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Możność swobodnego wypowiadania swych myśli i uczuć, wprowadzanie w czyn swych 

najżywotniejszych zamiarów i celów, daleko idąca tolerancja zapatrywań indywidualnych w myśl zakreślonego 

przez nas programu – to wolność ducha477.  

 

Zarzucał przy tym porozbiorowemu państwu polskiemu, że będący częścią tego 

państwa Kaszubi otrzymali tylko wolność pozorną – teoretyczną478, że w państwie tym m.in. 

Kaszubi czują się [...] niby drugą kategorją obywateli479, język ich spycha się do rzędu gwar 

polskich 480 , historię stara się zatrzeć względnie fałszować 481 , samych zaś Kaszubów się 

polonizuje i kolonizuje.482 

 

W twórczości literackiej Zrzeszyńców z okresu przedwojennego ważne miejsce 

zajmuje, co zrozumiałe zważywszy na główny obszar działalności grupy, nurt patriotyczny 

kaszubski, a więc chęć duchowego i kulturowego odrodzenia Kaszubów (w czym ma pomóc 

m.in. liczne nawiązywanie do dawnych dziejów Pomorzan), rozbudzanie i podtrzymywanie 

tożsamości kaszubskiej czy walka o zachowanie i rozwój mowy przodków. Warto tu 

przywołać choćby utwór Trepczyka Rzeczeta, Bieszka (XII Olewa) czy Labudy (Chto..., 

Apartno spiewa). Ten ostatni z wymienionych autorów dał się już wówczas poznać również 

jako nieprzeciętny felietonista publikujący cykl Guczóv Mack godo. 

Utwory literackie Zrzeszyńców (przede wszystkim poetyckie, lecz również 

prozatorskie i dramatyczne) ukazywały się w tym okresie stosunkowo często, głównie jednak 

na łamach „Chëczy Kaszëbsczi”, „Gryfa Kaszubskiego” i oczywiście „Zrzeszy Kaszëbsczi”, 

poza tym także m.in. w „Bënë i buten”. Rzadko natomiast teksty literackie grupy były do 

1939 roku publikowane w formie książkowej. Wymienić można zaledwie kilka pozycji – 

opracowany muzycznie i wydany przez Jana Trepczyka Kaszebskji Pjesnjôk (1935), w jakim 

oprócz kilku ludowych piosenek oraz utworów własnych autor zbioru zamieścił także m.in. 

wiersze A. Labudy i J. Romskiego; zbiór felietonów Guczóv Mack Godô. Kąsk do smjéchu. 5 

godk. Dzél I Aleksandra Labudy (1934) czy przygotowany przez Feliksa Marszałkowskiego 

na uroczystość prymicyjną ks. F. Gruczy okolicznościowy zbiorek Do Pamiętnika (1939), w 

jakim znalazły się zapiski F. Marszałkowskiego głównie związane z postacią A. 

Majkowskiego oraz wiersze J. Trepczyka i J. Rompskiego. 

                                                             
477 Trepczyk J., O wolny byt ducha Kaszubów., „Zrzesz Kaszëbskô” 1933, nr 3, s. 1. 
478 Tamże.  
479 Tamże. 
480 Tamże.  
481 Tamże.  
482 Tamże. 
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W późniejszych latach, również w wyniku różnych doświadczeń życiowych, w tym 

wojennych i okupacyjnych, twórczość grupy uległa pod względem tematycznym 

poszerzeniu 483 . Zrzeszyńcy jednak do końca pozostali wierni swojej idei kaszubskiego 

odrodzenia.   

 

 

 

 

Klekowcy 

W kontekście „Zrzeszy Kaszëbsczi” niejednokrotnie w opracowaniach pojawia się 

„Klëka”.484 Czasopismo to, wydawane od grudnia 1937 roku do marca 1939 r. w Wejherowie 

początkowo jako dwutygodnik, następnie tygodnik, reprezentowało bowiem na sprawy 

kaszubskie, szczególnie status mowy przodków i przynależność narodową Kaszubów, 

poglądy całkowicie odmienne od tych, jakie głosili w swoim periodyku Labuda, Trepczyk i 

inni spod znaku „Zrzeszy...”. Klekowcy bowiem uznawali ostatnich potomków Pomorzan za 

lud polski, a mowę kaszubską za gwarę języka polskiego. Pisownię kaszubską stosowali zaś, 

również w odróżnieniu do Zrzeszyńców, uproszczoną, opartą na alfabecie polskim przy 

stosowaniu niewielkiej ilości kaszubskich liter, starając się oddawać mowę kaszubską w 

sposób fonetyczny. O genezie „Klëki” Wiktor Pepliński w swojej cennej, niejednokrotnie 

przywoływanej już wcześniej, pracy Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej pisze:  
 

Bezpośrednich przyczyn jej powstania można dopatrywać się w reakcjach na działalność Zrzeszenia 

Regionalnego Kaszubów, a przede wszystkim w poglądach dotyczących kwestii kaszubskiej, które 

upowszechniała „Zrzesz Kaszëbska”.485  

 

„Klëkę” tworzyli ludzie należący do tego samego pokolenia, co Zrzeszyńcy, czyli 

urodzeni w pierwszym piętnastoleciu XX wieku. Pismo prowadził urzędnik miejski 

Franciszek Schroeder, zaś z punktu widzenia literatury kaszubskojęzycznej z osób 

skupionych wokół periodyku należy wymienić Klemensa Derca (1900-1977), Jana Biangę 
                                                             
483 Przykładem tego może być wydany pośmiertnie zbiór wierszy Jana Rompskiego Pomión zwonów z 1970 r., będący owocem wojenno-
obozowych przeżyć autora. Rompski bowiem, podobnie jak ks. Grucza, był od 1944 r. więźniem obozu koncentracyjnego w Sztutowie 
(wcześniej obaj należeli do Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”).  
484 Np. Pepliński W., Prasa pomorska..., s. 313-316. 
485 Tamże, s. 316; Niejednokrotnie też powstanie „Klëki” postrzega się jako reakcję nie tylko na działalność Zrzeszenia Regionalnego 
Kaszubów i „Zrzeszy...”, lecz także innego kaszubskiego czasopisma, mianowicie „Przyjaciela Ludu Kaszubskiego”, uznawanego za 
element niemieckiej dywersji (pismo to, podobnie jak nieco późniejsze „Bënë ë buten”, było finansowane ze środków niemieckich), mającej 
na celu osłabienie wpływów polskich na Pomorzu poprzez wzmacnianie uczuć odrębności tożsamościowej i językowej Kaszubów, co z kolei 
miało prowadzić m. in. do rozbicia jedności polsko-kaszubskiej i podsycania separatyzmu, a ostatecznie skutkować dostaniem się regionu 
Kaszub w strefę wpływów niemieckich [o tych pismach, określanych przez Bukowskiego mianem „gadzinówek” zob. np. Drzeżdżon R., 
Fałszywi przyjaciele? O dwutygodnikach „Przyjaciel Ludu Kaszubskiego”, miesięczniku „Bënë i buten” oraz kalendarzu „Vjérni Naszińc 
[w:] Òd „Skôrbu”..., s.47-62].    
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(1913-1994), Pawła Szefkę (1910-1991), a przede wszystkim Józefa Ceynowę (1905-1991)  

i Leona Roppla (1912-1978). Twórczość literacką wymienionych głównie jednak powinno 

się wiązać z okresem powojennym. Z osiągnięć przedwojennych, oprócz drobniejszych 

utworów poetyckich drukowanych na łamach głównie „Klëki”, należy przywołać tu przede 

wszystkim debiutancki zbiór Roppla Na jantôrowym brzegu. Powiôstki kaszebskié 486 , 

zawierający kilkanaście opowiadań (część z nich ukazała się już wcześniej w „Klëce”), 

wydany w 1939 roku i niemal w całości spalony na rynku wejherowskim przez niemieckich 

żołnierzy. Warto także wspomnieć o utworach scenicznych Szefki, z jakich Wesele na 

Kaszubach. Obrzęd dawny w opracowaniu scenicznym i muzycznym przez Pawła Szefkę 

wystawiono w latach 1937-38, jak podaje Neureiter, osiemnaście razy.487       

„Klëka” stosunkowo wiele miejsca poświęcała twórczości literackiej zarówno po 

polsku jak i kaszubsku, a także rodzimemu folklorowi. Nie była jednak periodykiem 

wyłącznie kulturalno-literackim. W myśl ogłoszonego w pierwszym numerze tego 

dwutygodnika artykule programowym Do Szanownych Czytelników!488 miała być pismem, 

które oprócz tego, że przyczyniłoby się:  
 

do podtrzymania i pielęgnowania naszych pięknych obyczajów i tradycji, oraz wniesienia ich tam, gdzie 

dotychczas z jakichkolwiek powodów nie dotarły489,  

 

także miało dopomóc w tym, by wówczas, kiedy wszystkie regiony podciąga się w 

zwyż [sic!] 490  Kaszubi nie kroczyli jako ostatni w ogólnym pochodzie „do Polski 

Mocarstwowej”491. To tworzenie mocnego, odrodzonego państwa, wedle redaktorów:  
 

może nastąpić jedynie tylko przez podniesienie poziomu kulturalnego wsi, co pociąga za sobą 

podniesienie wartości kultury rodzimej, t. j. regionalnej.492  

 

Uważali przy tym, że:  
 

Ważnym czynnikiem w tym rozwoju będzie wyrugowanie z tego regionu wszelkiego elementu 

mniejszościowego z wszelkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego493,  

 

                                                             
486 Piętów Tóna [Leon Roppel], Na jantôrowym brzegu. Powiôstki kaszebskié. Dzél 1, Wejherowo 1939. 
487 Neureiter F., Historia..., s. 217; Szefka razem ze Zbigniewem Madejem wydał w 1936 r. również zbiór Kaszubskie tańce i pieśni ludowe, 
nie było to jednak dzieło stricte literackie. 
488 Redakcja, Do Szanownych Czytelników, „Kleka” 1937, nr 1, s. 1. 
489 Tamże. 
490 Tamże. 
491 Tamże. 
492 Tamże. 
493 Tamże. 
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a:  
 

hasło „Bóg i Ojczyzna” będzie najlepszą legitymacją, iż wszelkie poczynania nasze – Kaszub będą 

oparte na etyce chrześcijańskiej, które na celu będą miały tylko dobro Ojczyzny!494 

 

Drogi więc i Zrzeszyńców i Klekowców ku budowaniu mocarstwowej Polski przy 

udziale Kaszubów, o czym obie grupy w swoich artykułach wspominały, były zdecydowanie 

różne – u pierwszych, jak zostało to już powiedziane, idea ta opierała się na dawnym, wielkim 

terytorialnie Pomorzu z silnym tożsamościowo narodem kaszubskim, posługującym się 

swoim odrębnym językiem kaszubskim, u drugich na rugowaniu z lokalnej społeczności i 

gospodarki „elementu mniejszościowego” i silnym związku kulturowo-tożsamościowym z 

Polską (jako jeden z regionów). Obie grupy widziały jednak potrzebę pielęgnowania 

regionalnych tradycji i podnoszenia kultury rodzimej, m.in. przez rozwój kaszubskojęzycznej 

literatury (choć inaczej widziano jej cele – dla Zrzeszyńców twórczość literacka miała służyć 

głównie idei budowania tożsamości kaszubskiej, Klekowcy za to często używali twórczości w 

języku kaszubskim do wyrażania polonofilskich uczuć; z takiego postrzegania Kaszubów 

wynikało też inne zapatrywania się na rolę ortografii kaszubskiej). Co znamienne, i jedni, i 

drudzy uważali się za kontynuatorów Młodokaszubów.  

Działalność wejherowskiego periodyku dobrze scharakteryzował Tadeusz Bolduan:  
 

W „Klëce” dominowały cztery nurty polityczne. Pierwszy to zwalczanie zrzeszyńców za lansowanie 

pojęć o narodzie i języku kaszubskim [...]. Drugi nurt, to sprawy niemieckie. Demaskowano antypolską 

propagandę mniejszości niemieckiej, jej irredentyczną działalność, zwłaszcza ćwiczenia wojskowe i usiłowanie 

pozyskania ludności kaszubskiej przy pomocy wabików ekonomicznych [...]. Trzecim nurtem był antysemityzm. 

Hasłem „Który Polak u Niemca i Żyda kupuje, ten sam swój majątek rujnuje” wyolbrzymiano problem 

żydowski [...]. Czwarty nurt to ideologia endecka, którą „Klëka” była przesiąknięta, ponieważ redaktor naczelny 

wyraźnie sympatyzował ze Stronnictwem Narodowym.495    

 

W kontekście literatury kaszubskojęzycznej z wymienionych tu czterech nurtów 

największe zainteresowanie budzi pierwszy, na co już wskazywano. Dariusz Szymikowski 

uważa jednak, iż ukazująca się przez półtora roku „Klëka” niewiele miejsca w sumie 

poświęcała zrzeszeńcom, a na pewno mniej niż się uważa496. Warto jednak wspomnieć, iż 

                                                             
494 Tamże. 
495  Bolduan T., Burmistrz, Gdańsk 1995, s. 95-96 [cyt. za: Borzyszkowski J., Czasopismo „Klëka” – Wejherowo 1937-1939 a grono 
związanych z nim twórców literatury kaszubskiej [w:] Ceynowa J. i in. Poezja twórców z kręgu „Kleki”, oprac. i przyp. H. Makurat, wstęp: J. 
Borzyszkowski, A. Kuik-Kalinowska, H. Makurat, Gdańsk 2015, s. XVI].  
496 Szymikowski D., Zrzesz Kaszëbskô..., s. 175. 
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Klekowcy atakowali Zrzeszyńców choćby w takim artykule, jak Seperatisce497 , w jakim 

Franciszek Schroeder m.in. zarzucał grupie, iż rozpoczęła:  
 

propagandę utworzeni cos w rodzaju wolnégo „Państwa Kaszebskiego”498 czy że na łamach swego 

pisma „Zrzesz Kaszëbskô” „odnalazła” j ę z e k  i  n a r ó d  kaszebski499.  

 

Pytaniem retorycznym obwiniał Zrzeszyńców nawet o to, iż przez działalność ich i 

ludzi z nimi związanych przez długi czas Kaszebom wdostani so na jaki urząd beło 

niemożlewi.500   

Także scharakteryzowany przez Bolduana drugi nurt działalności politycznej „Klëki” 

wart jest tu przywołania ze względu na wychodzące przed wojną czasopisma „Przyjaciel 

Ludu Kaszubskiego” 501  oraz „Bënë ë buten” 502 , a także kalendarz „Vjerny Naszińc”503 . 

Bukowski określał je mianem niemieckich „gadzinówek”504, jako iż miały być instrumentami, 

którymi wróg [...] uprawiał akcję dywersyjną na Kaszubach.505 Wraża akcja miała polegać na 

umacnianiu wśród potomków Pomorzan poczucia odrębnej tożsamości kaszubskiej i tym 

samym osłabiać ich związki z Polską, co następnie chciano wykorzystać w niemiecko-

polskim sporze o tzw. „korytarz”, czyli Pomorze Gdańskie. Owo rozbudzanie i 

podtrzymywanie tożsamości nie miało się jednak dokonywać za sprawą np. publicystyki 

politycznej, lecz poprzez o wiele bardziej tematycznie niewinne publikacje literackie, 

folklorystyczne i historyczne. Niezmiernie ważnym elementem był też język używany w 

czasopismach oraz „Vjernym Naszińcu”, głównie lub właściwie wyłącznie, jak w przypadku 

„Bënë ë buten”, kaszubski. 

„Przyjaciel Ludu Kaszubskiego”, „Bënë ë buten” oraz „Vjerny Naszińc” ważne są dla 

literatury kaszubskojęzycznej głównie za sprawą autorów w nich publikujących, wśród 

których na pierwszy plan wysuwa się Alojzy Budzisz. 

 

 

 

 

 
                                                             
497 Schroeder F., Seperatysce, „Klëka” 1938, nr 17 s. 2. 
498 Tamże. 
499 Tamże. 
500 Tamże. 
501 „Przyjaciel Ludu Kaszubskiego”, Nr 1 - Nr 24, 1928-1929 [i:] Nr 1 - Nr 53, 1936-1938. 
502 „Bënë ë buten. Novjinë z Kaszub a z dalekjého svjata”, Nr 1 - Nr 4, 1930. 
503 Vjérni Naszińc. Kalędôrz dlô lëdu kaszëbskjého na rok 1930, Kartuzy [1929?]. 
504 Zob. np. Bukowski A., Gadzinówki, „Dziennik Bałtycki” 1983, nr 108, s. 3 i s. 6. 
505 Bukowski A., Regionalizm..., s. 298. 
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Inni 

W okresie międzywojennym poza kręgiem Młodokaszubów, Zrzeszyńców i 

Klekowców istniała pewna liczba osób tworzących po kaszubsku i podążających swoją 

literacką i światopoglądową drogą, co najwyżej mniej lub bardziej sympatyzując z którąś z 

zaprezentowanych grup.  

Jednym z najznamienitszych pisarzy z tej kategorii, będącym wedle Jana Drzeżdżona 

najwybitniejszym prozaikiem regionalnym, którego wydały Kaszuby Północne w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego 506 , był Alojzy Budzisz (1874-1934). Urodzony w 

Świecinie w 1874 roku jako syn nauczyciela, sam też przez lata pedagog, m.in. w Szemudzie i 

Wiczlinie, był niemal rówieśnikiem Majkowskiego. Pisać zaczął dość późno, gdyż według 

Jana Drzeżdżona większość opowiadań wyszła spod pióra Budzisza już na emeryturze, a na 

nią przeszedł w 1912 r. Publikować zaś zaczął jeszcze później, bo dopiero pod koniec lat 20 

XX wieku, a więc już właściwie u schyłku życia (zmarł w 1934 r.). Talent jego od razu 

objawił się w pełnej krasie. W „Przyjacielu Ludu Kaszubskiego” ukazały się bowiem takie 

teksty, jak najwyższej artystycznej próby opisy przyrody i życia wiejskiego na Kaszubach 

Kaszëbsczi porenk majowi, W lese, Zemia kaszëbskô czy humoreska Jak Kùlómbószów 

Krësztof tã Amerikã wëkrił. W ciągu zaledwie 9 lat, bo od 1928 do 1937, ukazało się ponad 

130 tekstów Budzisza, głównie prozatorskich. Oprócz wyżej wymienionych były to też takie 

utwory jak Zabëtô bitwa, Szlachcëca Nitczi sławetné dobëcé bitwë szlachetny, cykl o 

żelezôkach, będących takim samym naiwnym i niemądrym ludkiem, co w ludowym humorze 

gnieżdżewianie oraz na południowych Kaszubach tuszkowianie i sworanie, czy przejmująca 

opowieść o rannym kanonierze Mëmka szóns przińdze. Z wòjnë bòlszewicczi. Swoje teksty 

Budzisz publikował głównie w wspomnianym „Przyjacialu Ludu Kaszubskiego”, a także w 

„Bënë ë buten”. Po kilka utworów znalazło się natomiast w „Vjérnym Naszińcu”, czwartej 

edycji „Gryfa” oraz w „Gryfie Kaszubskim”. Za życia autora nic z jego twórczości nie 

ukazało się w formie książkowej.   

Budzisz po wojnie został właściwie zapomniany, jak we wstępie do Dokôzów zauważa 

Roman Drzeżdżon507, i dopiero po latach przywrócił go literaturze Jan Drzeżdżon, wydając w 

1980 roku Modrą krainę508, w jakiej w swoim tłumaczeniu na język polski zamieścił 43 

utwory prozaika z północnych Kaszub, a w 1982 roku książką Zemja Kaszëbskô509 z tymi 

samymi utworami, lecz już w oryginale kaszubskim. Po teksty prozaika z Nordë sięgnęli 
                                                             
506 Drzeżdżon J., Piętno...,  s. 142. 
507 Drzéżdżón R., Wstãp. Alozy Bùdzysz [w:] Budzisz A., Dokôzë. Kaszëbsczé mònografie, zebrôł ë zrëchtowôł R. Drzéżdżón, Gdiniô 2007, 
s. 9-10. 
508 Budzisz A., Modra kraina, wybrał, spolszczył i oprac. J. Drzeżdżon, Warszawa 1980. 
509 Tegoż, Zemja Kaszëbskô, wstęp, wybór i układ J. Drzeżdżon, Gdańsk 1982.  
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także Stanisław Janke, przerabiając Jak Kùlómbószów... w utwór sceniczny (Jerzy Łysk 

opracował do tej sztuki muzykę)510, oraz Barbara Pisarek, tworząc na podstawie Zabëti bitwë 

komiks511. Budzisza publikowała też np. „Pomerania”, a 1996 roku w formie zeszytowej 

ukazała się humoreska Szlachcëca Nitczi sławetné dobëcé bitwë szlachetné512. Najpełniejsze 

wydanie twórczości Budzisza ukazało się za sprawą Romana Drzeżdżona, który zebrał i 

opracował w obowiązującej pisowni aż 138 tekstów prozatorskich i poetyckich. Wyszły one 

drukiem w 2007 r. jako Dokôzë. Kaszëbsczé mònografie.513 

Rówieśnikiem Karnowskiego był za to Jan Patock (1886-1940) ze Strzelna, kolejna 

nietuzinkowa postać z północnych Kaszub, folklorysta i literat, publikujący m.in. na łamach 

„Przyjaciela Ludu Kaszubskiego”, „Bënë ë Buten”, „Zrzësz Kaszëbskô” czy „Gryf” i „Gryf 

Kaszubski”. W 1920 roku ukazał się jego zbiór kilkunastu humoresek o gnieżdżewianach pt. 

Fjigle gnjéżdżevskjich gburóv. Za stôrëmi pœvjôstkami napijsôł wuj Wrëk514, a w 1936 roku 

zebrane w Strzelnie pieśni jako Kopa szętopórk515. Wiele prac Patocka wciąż pozostaje w 

maszynopisach bądź rękopisach.       

Z północy Kaszub także pochodzili m.in. Jan Bilot (1898-1940) oraz Augustyn 

Dominik (1915-1987). Twórczość drugiego z nich została w ostatnim czasie przypomniana 

za sprawą publikacji Domienikòwé pòwiôstczi. Opowieści Dominika z 2015 r., która zawiera 

utwory z wcześniejszego zbioru Tóna z Pustk oraz czasopism „Przyjaciel Ludu 

Kaszubskiego” i „Pomerania”, w sumie około 30 utworów kaszubskich oraz tyleż samo 

tłumaczeń na język polski. Twórczość Bilota, choć wg Neureitera niedorównująca poziomem 

artystycznym utworom Budzisza, przy czym jednak austriacki badacz nie odmawia temuż 

autorowi talentu pisarskiego, wciąż pozostaje w rozproszeniu, m.in. w „Przyjacielu Ludu 

Kaszubskiego” czy czwartej serii „Gryfa”.516      

Spoza północy Kaszub na przywołanie szczególnie zasługuje Bernard Sychta (1907-

1982), autor jednego z najważniejszych dzieł w całym piśmiennictwie kaszubskim – 

siedmiotomowego Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej517, będącego nie tylko 

                                                             
510 Zob. np. Jak Kùlombószów Krësztof Amerikã wëkrił. Groteskòwé widzawiszcze w III aktach pòdług pòwiôstków Alojzégò Bùdzysza, adapt. 
S. Janke [w:] Antologiô kaszëbsczi dramë. Spòd strzechë na binã, red. i wybór B. Ugowska, Gdańsk 2011, s. 635-656. 
511 Zabytô bitwa, pòdłùg Alojzegò Budzisza przërëchtowa B. Pisarek, „Najô ùczba. Dodatek edukacyjny „Pomeranii” 2001, nr 1-4, s. XII 
[w:] „Pomerania. Miesięcznik regionalny” 2001, nr 2-5 [Uwaga: od nr 3 Zabëtô bitwa]. 
512 Za: Drzéżdżón R., Wstãp..., s 10.  
513 Budzisz A., Dokôzë. Kaszëbsczé mònografie, zebrôł ë zrëchtowôł R. Drzéżdżón, Gdiniô 2007. 
514 [Patock J.], Fjigle gnjéżdżevskjich gburóv. Za stôrëmi pœvjôstkami napijsôł wuj Wrëk, Gdǫńsk 1920. 
515 Kopa szętopórk, zebrał, ułożył i oprac. J. Patock, przedmową oraz słowniczkiem i uwagami język. zaopatrzył dr W. Pniewski, Gdynia 
1936. 
516 Neureiter F., Historia..., s. 166. 
517  Sychta B., Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-IV, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1970, t. V-VII Wrocław-
Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972-1976. 
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największym objętościowo zbiorem leksykograficznym dotyczącym tego regionu518 , lecz 

także najpełniejszym i najbardziej znaczącym opracowaniem z zakresu m.in. etnografii i 

folklorystyki kaszubskiej. Sychta twórczością literacką, głównie dramatyczną, zajmował się 

niemal wyłącznie w okresie międzywojennym i wojennym519. Jego sztuki sceniczne, a napisał 

ich ok. dziesięciu, można podzielić na dwie grupy – dramaty obyczajowe (np. Hanka sę 

żeni520, Dzéwczę i miedza”521, Gwiôzdka ze Gduńska522) oraz historyczne (Spiącé uejskue523 i 

jego przeróbkę Przebudzenié 524 , Ostatnô gwiôzdka Mestwina 525 , zniszczone przez 

hitlerowców Budzta spiącëch526).  

W dramatach obyczajowych Sychta z niezwykłym pietyzmem odtwarzał dawną, znaną 

mu jeszcze z autopsji rzeczywistość wiejską, zarówno w zakresie materialnym, a zatem 

wyglądu ubrań, pomieszczeń chat czy wykonywanych przez bohaterów zajęć domowych, jak 

i dotyczącym kultury duchowej, z całą gamą zwyczajów, wierzeń, przyśpiewek czy podań. 

Wiele z materiału zawartego w twórczości dramatycznej autora znalazło się później w 

Słowniku gwar kaszubskich.... Tak ogromna dbałość o odtworzenie dawnej rzeczywistości 

wiejskiej niosła ze sobą pewną słabość – spychała na drugi plan, jak wyraźnie to widać w 

przypadku chyba najbardziej znanej sztuki dramaturga z Puzdrowa Hanka sę żeni, akcję 

utworu. Dostrzegł to już Bukowski:  
 

Sychta jest z zamiłowania etnografem. Bogata z tego zakresu wiedza i nagromadzone obficie materiały, 

wykorzystane następnie w utworach, nadają im wyjątkową dokumentarną wartość, równocześnie jednak są ich 

słabością, obciążają bowiem żywość akcji.527  

 

W przywołanej Hance... właściwie brak konfliktu dramatycznego, jego zaledwie 

zalążek można dostrzec w zazdrości siostry tytułowej bohaterki – Marty, niestety Sychta nie 

rozwinął tego wątku, a w dalszej części utworu jeszcze go rozmył. Już pod względem akcji 

wiele lepsza jest kolejna ze sztuk obyczajowych Sychty, mianowicie wydane w 1938 roku 

Dzewczę i miedza, gdzie mamy klasyczny trójkąt miłosny tworzony tu przez Antoniego 

Stopkę, tytułowe dziewczę, czyli Monikę Walkusz oraz syna sąsiadów panny – Stanisława 

                                                             
518 Obecnie drukiem ukazują się kolejne tomy Słownika polsko-kaszubskiego Eugeniusza Gołąbka (t. 1 w 2012 r., t.2 i 3 - 2013, w planach są 
jeszcze dwa tomy), który pod względem liczby haseł być może wyprzedzi kaszubski słownik Sychty.  
519 Walkusz J., Piastun słowa. Ks. Bernard Sychta 1907-1982, Gdańsk-Pelplin 1997, s. 87-88. 
520 Sychta B., Hanka sę żeni. Wesele kaszubskie w pięciu aktach z muzyką i śpiewem, poprzedził słowem wstępnym W. Pniewski, Wejherowo 
1937. 
521 Tegoż, Dzéwczę i miedza. Dramat kaszubski w pięciu aktach, Wejherowo 1938. 
522 Tegoż, Gwiôzdka ze Gduńska. Dramat w 4 obrazach, Gdańsk 1988. 
523 Tegoż, Spiącé uejskue. Dramat kaszubski w czterech odsłonach, Wejherowo 1937. 
524 Zob. Walkusz J., Piastun..., s. 79-81. 
525 Sychta B., Ostatnô gwiôzdka Mestwina czyli Słonecznicié pomorscié. Dramat w dwóch obrazach, Gdańsk 1985. 
526 Wydany jednak w 1939 roku dramat historyczny Budzta spiących został w całości (10 tyś egzemplarzy) spalony na rynku w Wejherowie. 
Sychta podczas okupacji odtworzył sztukę, lecz i ta wersja zaginęła w zawierusze wojennej. [zob. Walkusz J., Piastun..., s. 83]. 
527 Bukowski A., Regionalizm..., s. 340. 
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Zielonkę, a zarzewiem konfliktu w utworze staje się uczynione pod osłoną nocy ścięcie 

granicznych dębów, zaoranie miedzy oraz przesunięcie granicy pola Walkusza na rzecz 

Zielonki. 

Dramaty historyczne natomiast, jak słusznie zauważył biograf autora Słownika... ks. 

Jan Walkusz:  
 

w pierwszym rzędzie i bezpośrednio traktują o ścisłym związku Kaszub z Polską, kreśląc jakby 

proroczą wizję Wielkiego Pomorza złączonego na trwale z resztą ziem polskich.528  

 

Przykładem niech będzie Spiącé uejskue, w jakim akcja, a dzieje się ona na krótko 

przed I wojną światową, toczy się wokół śpiącego pod wzniesieniem Garecznica pomorskiego 

rycerstwa, które w wyznaczonym czasie ma pomóc Polsce w odzyskaniu niepodległości, o 

czym opowiada miejscowy kowal, powróciwszy z wyprawy mającej na celu podkucie koni 

wojów. Ważną postacią w sztuce jest też gospodarz Miotk, śniący o odrodzeniu Polski oraz 

niejednokrotnie wypowiadający się w duchu polskiego patriotyzmu.        

O ile Patockowi czy Bilotowi bliżej było do Zrzeszyńców (drugi z wymienionych był 

autorem także tekstu publicystycznego Zaczinô wjidniec opublikowanego w ich periodyku529) 

niż Klekowców, o tyle owe propolskie poglądy kierowały Sychtę ku tym drugim, 

doprowadziły też do ostrego konfliktu ze środowiskiem „Zrzeszy...”. O sile tego antagonizmu 

świadczy list autora „Hanki” do A. Bukowskiego z 3 marca 1946 roku, w którym m.in. 

czytamy:  
 

Cieszę się, że nie dałem się namówić i do nich [Zrzeszyńców – przyp. G.S.] nie przystąpiłem. Niech 

mnie za to wyklinają, niech mnie „na śmierć przemilczają” – jak mówi Szopenhauer, niech mnie nazywają „za 

mało kaszubskim” czy nawet „renegatem kaszubskim”, bo i na takie zasłużyłem przed wojną wyzwiska [...]. Dla 

„Zrzeszyńców” mam tylko jedną odpowiedź, mianowicie nasze przysłowie kaszubskie: „Pjes szczeko, a chłop le 

jedze”. Niech sobie poszczekają pieski, a ja sobie pojadę dalej.530  

 

Dalsza lektura Listów... pokazuje, iż owa wzajemna niechęć czy wrogość między 

Sychtą a Zrzeszyńcami (a przynajmniej częścią z nich) ciągnęła się niezmiennie latami. 

Jeszcze w 1981 roku Sychta pisał do Bukowskiego:  
 

                                                             
528 Walkusz J., Piastun..., s. 78. 
529 Jot Beo [Jan Bilot], Zaczinô vjidnjec, „Zrzesz Kaszëbskô” 1934, nr 13, s. 103 
530 Bukowski A., Listy Bernarda Sychty .... , s. 26. 
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Tą samą nienawiścią, co Trepczyk, pałają do wszystkiego co polskie jego zięć Kamiński z Wejherowa i 

ks. proboszcz Grucza ze Sopotu. Mnie Grucza inaczej nie nazywa jak tylko „ten Polach”.531  

 

Sychta zmarł w 1982 r. Już po jego śmierci ukazał się trzeci i zarazem ostatni tom 

kolejnego jego wielkiego leksykograficznego dzieła Słownictwo kociewskie na tle kultury 

ludowej.532  

 

Z innych autorów publikujących w okresie międzywojennym należy tu wymienić 

choćby Józefa Klebbę (1860-1931), ogłaszającego swe teksty prozatorskie i poetyckie 

głównie w „Rodzinie Kaszubskiej” (dodatek do „Gazety Kaszubskiej”) 533  czy 

współpracującego z „Gazetą Kartuską” Augustyna Chrabkowskiego (1900-1984), na 

łamach jakiej zamieszczał felietony pod pseudonimem Andrysów Gust.534  

 

W okresie międzywojennym literatura kaszubskojęzyczna, pomimo – jak można to 

zauważyć na przykładzie „Zrzeszy Kaszëbsczi” – istnienia pewnych napięć politycznych i 

niepełnej wolności słowa, a także niejednokrotnie trudnej sytuacji ekonomicznej (co jednak 

było zjawiskiem nieobcym i w innych okresach istnienia tego piśmiennictwa, także i obecnie 

ma się z nim do czynienia), rozwijała się dynamicznie. Urodzeni już w XX wieku pisarze 

kaszubskojęzyczni tworzyli już dość pokaźną grupę, objawili się też i starsi wiekiem twórcy, 

jak choćby Alojzy Budzisz. Między 1918 a 1939 rokiem ukazywały się m.in. takie 

nieprzeciętne utwory, jak Dobrogost i Miłosława Leona Heykego, Godka o Januszu Skwierku 

nosławniejszym grajku kaszubscim Franciszka Sędzickiego, felietony Aleksandra Labudy, 

opowiastki Alojzego Budzisza, utwory sceniczne Bernarda Sychty, a nadto uważane za 

arcydzieło literatury kaszubskojęzycznej – Żëcé i przigodë Remusa Aleksandra 

Majkowskiego. Intensywny rozwój kaszubskiego piśmiennictwa został jednak gwałtownie 

zahamowany wybuchem II wojny światowej.  

 

 

 

                                                             
531 Tamże, s. 101. 
532 Sychta B., Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, t. 1 i 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, t. 3, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk-Łódź 1985. 
533 Np. Klebba [Józef], Powiastki kaszubskie, „Rodzina Kaszubska” 1924, nr 12, [ s. 3-4], [lub:] Klebba Józef, Tonący uekręt, „Rodzina 
Kaszubska” 1924, nr 44, [s. 6]; zob. też. Krzysztof T., Józef Klebba. Działacz niepodległościowy z Kosakowa, Rewa 2003 – tam zebrana 
twórczość Klebby.  
534 Np. Andrysów Gust [Augustyn Chrabkowski], U Andrysowigo Gusta na pogawędce, „Dodatek do <<Gazety Kartuskiej>>” [w:] „Gazeta 
Kartuska. Niezależne pismo katolicko-polskie dla powiatu kartuskiego i Kaszub” 1938, nr 91, s. 5; Wspomnienia Augustyna 
Chrabkowskiego oraz dwa jego felietony z „Gazety Kartuskiej” (z nr 72/1933 oraz 81/1933) ukazały się w 2007 roku za sprawą 
Wydawnictwa Rost: Chrabkowski A. (Andrisów Gust), Jak jô béł bògati, Banino 2007. 
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Lata 1939-1945 

W okresie wojennym rodzime życie literackie zamarło. Przestały ukazywać się 

czasopisma, nie wychodziły drukiem książki po kaszubsku, co więcej część przygotowanych 

w 1939 r. do sprzedaży publikacji, jak Budzta spiącëch Sychty, została przez hitlerowców 

zniszczona. Nie znaczy to jednak, iż w okresie 1939-1945 literatura kaszubskojęzyczna nie 

powstawała. Utwory tworzono, choć szans na ich druk wówczas nie było. Z tekstów 

noszących metryczkę wojenną można tu wymienić choćby pisany przez Józefa Ceynowę w 

oflagu w 1943 r. poemat Doma słuniszko nôlepi swiécy 535  czy wiersze Antoniego 

Peplińskiego Wet za wet!536 i Dzôd537. Powstało wówczas również sporo utworów poetyckich 

Rompskiego, jakie później złożyły się na tomik Pòmión zwònów.538          

 

 

 

 

6. Okres PRL cz. 1 (1945-1980) 

 
Można pokusić się o stwierdzenie, że okres II wojny światowej obszedł się z twórcami 

literatury kaszubskojęzycznej dość łaskawie. Zginął co prawda będący w pełni sił twórczych, 

liczący zaledwie 54 lata Leon Heyke, co stało się dla literatury regionu Kaszub stratą 

niepowetowaną, tym bardziej, że w wyniku wybuchu wojny zaginęło również zakończenie 

najwybitniejszego dzieła tego pisarza – Dobrogosta i Miłosławy (na marginesie należy tu 

przypomnieć, iż utracono również m.in. dwie kolejne części Godczi o Januszu Skwierku 

Sędzickiego – Czartowsci skrzepci i Anka Pustkowianka). W październiku 1939 r. zmarł 

również Jan Karnowski, co prawda z problemami zdrowotnymi zmagał się już wcześniej (z 

tego powodu nie był obecny latem na prymicji ks. Gruczy) i zgon nastąpił w szpitalu w 

Krostkowie, nie wiadomo jednak, na ile do śmierci w tym akurat czasie przyczynił się 

wybuch konfliktu zbrojnego, który jak podaje biograf poety C. Obracht-Prondzyński był dla 

poety wstrząsem539, zmuszając chorego do ukrywania się540. Zdecydowana jednak większość 

piszących po kaszubsku przeżyła nawałnicę wojenną i po nastaniu pokoju w 1945 r. wróciła 

do pracy na niwie regionalnej.  

                                                             
535 Zob. Ceynowa J., Z Tatczëznë, Gdańsk 1981, s. 28. 
536 Pepliński A., Niech szëmi las, Gdańsk 1973, s. 8. 
537 Tamże, s. 14.  
538 Rompski J., Pòmión zwònów, Gdańsk 1970. 
539 Obracht-Prondzyński C., Jan Karnowski..., s. 274. 
540 Tamże. 
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Nowa powojenna rzeczywistość, niełatwa pod wieloma względami, jak choćby 

ekonomicznymi, z początku jawiła się jako dość łaskawa dla działaczy kaszubskich, czego 

najlepszym chyba wyrazem było reaktywowanie już w 1945 roku „Zrzeszy Kaszëbsczi”541 

oraz zorganizowanie w styczniu 1946 roku I Kongresu Kaszubskiego. Warto dodać, iż 

redaktorem naczelnym pisma został wówczas Brunon Richert, a w skład redakcji początkowo 

wchodzili m.in. I. Szutenberg (późniejszy red. naczelny), J. Rompski oraz były redaktor 

„Klëki” F. Schroeder. Z periodykiem oraz jego dodatkiem „Chëcz” związani byli także m.in. 

A. Labuda, J. Trepczyk, K. Derc czy Józef Gniech. W „Chëczy” też właśnie zadebiutował w 

1946 roku Antoni Pepliński (1918-1995), znany później ze swoich kaszubskich wierszy i 

piosenek (jego jest często uznawany za ludowy popularny utwór muzyczny Kaszëbë wòłają 

nas542). Za życia autor wydał tomik wierszy Niech szëmi las543 oraz śpiewnik Kaszëbë wołają 

nas. Kaszëbsczié piesniczczi544.545 Utwory Peplińskiego charakteryzują się dość dużą prostotą, 

rozumianą jednak jako coś pozytywnego i wartościowego. Dostrzegł to już Edmund 

Puzdrowski, który w posłowiu do tomiku napisał:  
 

Prostota miałaby tutaj znaczyć to jedynie, co kojarzymy z życiem prawym, skromnym; życiem wśród 

swoich w rodzinie – rozumianej w bardzo szerokim, a nie tylko dosłownym znaczeniu.546    

 

Wracając do rzeczywistości powojennej trzeba zaznaczyć, iż niedługo trwał ów 

jaśniejszy dla ruchu kaszubskiego okres. Wnet, po umocnieniu się władzy socjalistycznej w 

Polsce, nastał dla tegoż ruchu, a tym samym dla literatury kaszubskojęzycznej, trudny czas. 

W 1947 roku „Zrzesz...” zakończyła żywot i aż przez dziesięć lat Kaszubi pozostawali bez 

swego organu prasowego. Dopiero na fali „odwilży” po śmierci Józefa Stalina założono w 

1956 roku Zrzeszenie Kaszubskie, a roku później zaczęto wydawać tygodnik „Kaszëbë”547. 

                                                             
541 Pierwszy numer powojennej „Zrzeszy...” ukazał się 4 października 1945 r. z inicjatywy, jak wskazywał W. Pepliński [Pepliński W., 
„Zrzesz Kaszëbskô” (1945-1947). Geneza, wzloty i upadek, „Pomerania” 1992, nr 6, s. 14], Urzędu Informacji i Propagandy Województwa 
Gdańskiego, partii politycznych Polska Partia Robotnicza, Polska Partia Socjalistyczna i Stronnictwo Demokratyczne, a także lokalnych 
władz.     
542 Zob. np. Peplińscë A. i A., Antologia lëteracczich dokôzów, Sierakowice 2009, s. 47. 
543 Pepliński A., Niech szëmi las, Gdańsk 1973. 
544 Tegoż, Kaszëbë wołają nas. Kaszëbsczié piesniczczi, Gdańsk 1988. 
545 W ostatnich latach ukazała się natomiast publikacja Jaromira Szroédera (Schroedera) Żëcé piesnią pisóné. Spiéwôrz biograficzny ksãdza 
Antoniégò Peplińsczégò, zawierająca m.in. skany bogato zdobionego motywami haftu kaszubskiego rękopisu śpiewnika Moje spiéwe, a także 
wiele cennych informacji biograficznych na temat ks. Peplińskiego [Szroéder J., Żëcé piesnią pisóné. Spiéwôrz biograficzny ksãdza 
Antoniégò Peplińsczégò, Bytów 2010], natomiast w 2009 r. wydano obszerny zbiór utworów poety oraz jego brata Aleksego Peplińskiego pt. 
Antologia lëteracczich dokôzów [Peplińscë A. i A., Antologia lëteracczich dokôzów, Sierakowice 2009]. 
546 Puzdrowski E., [b.t.] [w:] Pepliński A., Niech szëmi las, Gdańsk 1973,  s. 23. 
547 „Kaszëbë”, Nr 1 specjalny - Nr 24, 1957-1961 [Uwaga: w dwóch początkowych numerach, oznaczonych jako specjalne, brak podtytułu. 
Od nr 1(3)/1957 widnieje „Organ Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubskiego”, w nr 7(14)/1958 znów brak podtytułu, zaś od kolejnego – 
8(15)/1958 – jest już „Dwutygodnik Kaszubski” i w takiej formie utrzyma się aż do likwidacji periodyku w 1961 r. Łącznie ukazały się 103 
numery pisma oraz jeden wydania specjalnego z lutego 1958 r.]. Pamiętać należy, iż nawet podczas owej „odwilży” władze PRL starały się 
kontrolować kierunek rozwoju kaszubskiego ruchu regionalnego. Czas po upadku „Zrzeszy...”, w tym także okres złagodzenia po śmierci 
Stalina, był szczególnie trudny dla Zrzeszyńców. Z powodu swych przekonań związanych ze statusem językowym i narodowym Kaszubów 
byli oni  inwigilowani, stosowano wobec nich różnego rodzaju formy nacisku i represje, miały miejsce też prowokacje (ciekawej lektury na 
ten temat dostarcza Cezary Obracht-Prondzyński w swojej pracy Zjednoczeni w idei [zob. Obracht-Prondzyński, Zjednoczeni..., s. 124-147]; 
wiele artykułów poświęconych Zrzeszyńcom w okresie PRL publikował też w ostatnich latach Sławomir Formella – starszy archiwista z 
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Niedługo jednak trwał ów jaśniejszy okres w peerelowskiej rzeczywistości. Władze 

państwowe coraz uważniej zaczęły przyglądać się pismu, dokonując – jak pisze w monografii 

Zjednoczeni w idei. Pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956-

2006) Cezary Obracht-Prondzyński – okresowych ocen, ingerując coraz częściej w materiały 

kierowane do druku i przygotowując się do zmiany naczelnego. 548  Według Obrachta-

Prondzyńskiego również wśród działaczy kaszubskich pojawiły się głosy krytyki, zarzucając 

prowadzącym czasopismo między innymi publikowanie zbył małej ilości tekstów w 

rodzimym języku czy informacji na temat „Zrzeszenia”549. To z kolei wykorzystała powołana 

w 1960 roku przez Kolegium Prasowo-Radiowe przy KW PZPR komisja do oceny pracy 

redakcji, uznając – wśród innych swoich wniosków na temat pisma, jak choćby prowadzenia 

tematyki regionalizmu w sposób niezgodny z polityką partii – iż „Kaszëbë” nie cieszyły się 

wśród środowiska kaszubskiego dużą popularnością. 550  W nieco późniejszej Ocenie 

dwutygodnika „Kaszëbë za rok 1961 cenzorów Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Publikacji 

Prasy i Widowisk w Gdańsku pismu zarzucono nawet ciągoty separatystyczne.551 „Kaszëbë” 

zlikwidowano wraz z końcem 1961 roku, a w ich miejsce powołano miesięcznik „Litery”552, 

jakie choć swych łamów użyczały tekstom po kaszubsku i związanym z Kaszubami, za 

czasopismo stricte kaszubskie uznane być nie mogło. Środowisko zrzeszeniowe, które na 

przełomie lat 50-tych i 60-tych również dotknął kryzys, doskonale zdając sobie sprawę z roli 

jaką w podtrzymywaniu i rozwijaniu tożsamości i kultury kaszubskiej odgrywa czasopismo, 

niezmiennie dążyło do wydawania swojego periodyku. Bardzo dobrze wiedziano o tym, o 

czym po latach na temat upadku „Kaszëbów” pisał Cezary Obracht-Prondzyński:  

                                                                                                                                                                                              
gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej [zob. np. Fòrmella S., Zéńdzenia ù Méstra Jana. Jón Trepczik w ùbecczich zôpiskach do 
1956 r., „Pomerania” 2015, nr 5-12 [i:] 2016, nr 1]. Jan Trepczyk wspominał: W lipcu 1956 roku wezwano mnie do Urzędu Bezpieczeństwa, 
gdzie pan Nowicki z jeszcze jednym panem z Warszawy kazali mi się tłumaczyć z mojej działalności kaszubskiej, położywszy przed sobą 
rewolwer na stole. Z tego przesłuchania wywnioskowałem, że zajmowanie się kulturą kaszubską, pisanie kaszubskich utworów literackich 
jest akcją skierowaną przeciw Polsce, przeciw polskiej racji stanu; w pojęciu przedstawiciela Głównego Urzędu Bezpieczeństwa w 
Warszawie –  zbrodnia. [...] Następnie zarządzono w roku 1960 rewizje u J. Rompskiego w Toruniu, Stefana Bieszka w Chełmie i Aleksandra 
Labudy w Tłuczewie. Miała i u mnie być taka rewizja, lecz obawiano się [...] za wielkiego rozgłosu. W czasie rewizji skonfliskowano 
wszystko, co było pisane po kaszubsku. Postępowanie władz polskich niczym się nie różniło w podobnych przypadkach od postępowania 
władz okupacyjnych. Była to wybitnie metoda zastraszenia i odstraszenia Kaszubów od zajmowania się swoimi sprawami. [Drzeżdżon J., 
Współczesna..., s. 236]. Zrzeszyńcy mimo wszystko nie zaprzestali działalności, wydawali swoje utwory literackie i inne prace, jak choćby 
Labuda swój Słowniczek kaszubski w 1960 r., byli też wśród założycieli Zrzeszenia Kaszubskiego (od 1964 r. Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie), część z nich nieprzeciętnie aktywnie działała w początkowym okresie istnienia organizacji (np. Rompski, który w pierwszych 
władzach ZK piastował funkcję wiceprezesa), inni (jak Trepczyk) w późniejszym również (należy tu też dodać, iż pod naciskiem władz PRL 
na posiedzeniu Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubskiego z 15 stycznia 1961 roku A. Labudę wydalono z organizacji, lecz jak 
informował sam zainteresowany – dwa lata wcześniej sam złożył rezygnację z członkostwa w niej, natomiast F. Marszałkowski i J. Trepczyk 
zostali ukarani upomnieniem, a J. Rompski i S. Bieszk zawieszeni na rok w prawach członka [zob. Obracht-Prondzyński C., Zjednoczeni..., 
s. 124-144]). W porównaniu jednak z czasem przedwojennym można dostrzec pewną redukcję aktywności grupy. Drzeżdżon o okresie od 
1947 r. do ok. 1970 roku wręcz mówi o zamilknięciu (w czym jednak tkwi nieco przesady), stwierdza bowiem w swej Współczesnej 
literaturze kaszubskiej: na początku lat siedemdziesiątych grupa Zrzeszeńców przerywa swoje milczenie i przyłącza sie do ruchu 
kaszubskiego. [Drzeżdżon J., Współczesna..., s. 75]. 
548 Obracht-Prondzyński C., Zjednoczeni w idei. Pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956-2006), Gdańsk 2006,  
s. 149. 
549 Jak pisze C. Obracht-Prondzyński: Generalnie jednak w opiniach tych [środowisk kaszubskich - przyp. G.S.] brano pismo w obronę, 
postulując nawet jego rozwój, np. poprzez przejście na tygodnik [Obracht-Prondzyński C., Zjednoczeni..., s. 149]. 
550 Tamże, 149-152. 
551 APG, WUKPPiW, sygn. 208, Ocena dwutygodnika „Kaszëbë za rok 1961, k.35-38 [za: Obracht-Prondzyński C., Zjednoczeni..., s. 152]  
552 „Litery. Magazyn społeczno-kulturalny Wybrzeża”, Nr 1 - Nr 156, 1962-1974. 
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Likwidacja dwutygodnika oznaczała, że znikło ważne forum dyskusji o kaszubskim regionalizmie oraz 

miejsce prezentacji nowych zjawisk i nowych postaci w kulturze regionalnej. Zerwany także został istotny kanał 

informacji oraz ośrodek konsolidacji kaszubskiej elity.553  

 

Nowe pismo, które jak się później okazało, ze wszystkich czasopism pomorskich 

odegrało bodajże najbardziej znaczącą rolę w ukształtowaniu się obecnego oblicza 

tożsamościowego, kulturowego oraz literackiego Kaszubów, udało się powołać do życia w 

1963 roku. Był to „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubskiego”, przemianowany następnie na 

„Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”, by w 1969 r. ostatecznie zmienić nazwę na 

„Pomerania”554. 

 

 

Dobry rozwój literatury kaszubskojęzycznej w okresie międzywojennym, urwany w 

momencie agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę w 1939 roku, został znacząco 

zahamowany i zredukowany w nowej, socjalistycznej rzeczywistości, co z całą wyrazistością 

pokazało się po zakończeniu żywota powojennej edycji „Zrzeszy...” w 1947 roku. Po upadku 

pisma, jak zauważa F. Neureiter:  
 

autorzy kaszubscy nie mieli gdzie publikować. Rozpoczynający się okres kultu jednostki i 

rygorystycznego centralizmu nie sprzyjał w ogóle rozwojowi kultur regionalnych. Tylko sporadycznie jakiś 

kaszubski wiersz lub felieton ukazywał się w jednym z polskich pism wybrzeża, jak „Rejsy”, tygodniowy 

dodatek do „Dziennika Bałtyckiego” (Gdańsk, od roku 1946) i „Rybak Morski” (Gdynia, 1952-1958).555  

 

W pierwszych latach po wojnie również publikacji książkowych, które by można 

zaliczyć do literatury kaszubskojęzycznej, ukazywało się niezmiernie mało. W 1949 roku 

wyszedł drukiem zbiór wierszy po polsku i po kaszubsku Franciszka Sędzickiego Z 

kaszubskiej niwy556. Pierwszą natomiast powojenną książką zawierającą wyłącznie utwory w 

mowie Kaszubów był zbiór Nasze stronë. Wybór wierszy i opowiadań kaszubskich 557 . 

Publikacja ta ukazała się w 1955 roku, a więc aż dziesięć lat po zakończeniu wojny. Autorami 

Naszych stron byli Piętów Tóna, czyli Leon Roppel oraz Staszków Jan – Jan Piepka (1926-

                                                             
553 Obracht-Prondzyński C., Zjednoczeni w idei. Pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956-2006), Gdańsk 2006,  
s. 154. 
554 Biuletyn Zrzeszenia Kaszubskiego, Nr 1-, 1963-; [uwaga:] od nr 1/1965 – „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”, od nr 2/1969 – 
„Pomerania. Biuletyn Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku”, obecnie: „Pomerania. Miesięcznik Społeczno-
Kulturalny”. 
555 Neureiter F., Historia..., s. 237. 
556 Sędzicki F., Z kaszubskiej niwy. Wiersze, wyb. oraz wstępem i objaśn. opatrzył L. Roppel, Wejherowo 1949 [Uwaga: na stronie tytułowej 
jest: Kaszëbskie wiersze (z kaszubskiej niwy), jednak przyjęło się używać nazwy z karty tytułowej, czyli Z kaszubskiej niwy].   
557 Piętów Tóna [Leon Roppel], Staszków Jan [Jan Piepka], Nasze stronë. Wybór wierszy i opowiadań kaszubskich, Warszawa 1955. 
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2001), później uznany za jednego z najważniejszych powojennych literatów 

kaszubskojęzycznych, a także autor opowiadań i kilku powieści w języku polskim, takich jak 

Hanesk558 czy Dzierzby w głogach559. Piepka pierwsze teksty opublikował w 1952 roku w 

„Rejsach”, zaś wspólny z Ropplem zbiór był jego debiutem książkowym. Już w tej wczesnej 

publikacji autor Haneska objawił się jako literat dobrej próby, jego króciutkie, bo najwyżej 

kilkustronicowe teksty prozatorskie są skonstruowane właściwie, z jasnym ciągiem 

przyczynowo-skutkowym, umiejętnym przedstawieniem postaci i miejsc akcji przy 

minimalistycznym wykorzystaniu tworzywa słownego, żywą narracją i naturalnymi 

dialogami, zaś wiersze w zakresie operowania słowem, budowania obrazów poetyckich, 

nastroju czy kreowania poetyckiego „ja” są zazwyczaj zdecydowanie lepsze niż starszego 

kolegi po piórze L. Roppla, szczególnie te, które nie miały pełnić roli użytkowej (np. 

dydaktycznej jak Jakub i Kuba 560 ), a są owocem pewnych osobistych bądź tylko 

wewnętrznych doświadczeń autora, jak np. Zaklęty ogród561, Skowrónk562 czy subtelny, z 

pewną dozą melancholii, liryk miłosny Dzéwczę z listkem563.   

Nasze stronë to zbiór nieprzeciętny z innej jednak przyczyny. Żadna bodaj bowiem 

pozycja w całej literaturze kaszubskojęzycznej nie jest tak przesiąknięta duchem socrealizmu, 

jak prawie ta. Dość liczne są w tym tomie utwory (obok tych o innej tematyce, jak to zostało 

zasygnalizowane wyżej), w jakich literaci, na wzór poety, który ujarzmił pegaza/ Blachami go 

obkuł stalnymi/ I odtąd  t r a k t o r  w ruchnach z żelaza/W służbę sę oddôł564, swe pióra 

oddali w służbę nowej rzeczywistości, gloryfikując zmiany zachodzące na wsi, głównie 

postęp techniczny. Stąd w Naszych stronach takie choćby obrazy, jak dziewczęcia, które 

kiedyś przed morzem drżało, a teraz ster w ręku dzierży, płynąc na łowisko i witając Z 

smiéchem na gąbce [...] prësku bicé565, czy chłopa w znoju orzącego pole w konia, kiedy 

wiatr dmuchô piôskiem w oczë566, zaś mimo wszystko rolnik choć nie czëje wcale mocë567 i 

nie mając czasë na spòczenienié568 trudzi się i śpieszy, by jak najwięcej wykonać pracy, aż tu 

znamienne, kończące wiersz: Ostaw, chłopie, dzis oranié – / Wjitro zorze syn do miedzë!/Nié 

môsz co do żałowaniô – / Traktor ju do cebie jedze!569.   

                                                             
558 Piepka J., Hanesk, Warszawa 1957. 
559 Tegoż, Dzierzby w głogach, Warszawa 1968. 
560 Piętów Tóna [Leon Roppel], Staszków Jan [Jan Piepka], Nasze..., s. 76-78. 
561 Tamże, s. 83. 
562 Tamże, s. 69. 
563 Tamże, s. 92-93. 
564 Tamże, s. 49; utwór Pegaz ujarzmiony. 
565 Tamże, s. 21; utwór Dzéwczę przë sterze. 
566 Tamże, s. 94; utwór Oranié. 
567 Tamże. 
568 Tamże. 
569 Tamże.  
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Po ukazaniu się Naszych stron drukiem wychodzą takie pozycje, przygotowane przez 

Roppla, jak obszerny, liczący ponad trzysta stron zbiór twórczości F. Sędzickiego zarówno po 

polsku jak i kaszubsku Jestem Kaszubą (1956), tomik A. Majkowskiego Wiersze i frantówci 

(1957) stanowiący pierwszą próbę zbioru wszystkich drobniejszych utworów poetyckich w 

jedną całość570, czy podobnego rodzaju książeczka z poezjami J. Karnowskiego Nowotné 

spiéwë i wiersze (1958). Trudno znaleźć w tym czasie samodzielne publikacje utworów 

literackich żyjących autorów kaszubskojęzycznych. Co prawda Bernard Sychta wydał w tym 

czasie jeden ze swoich dramatów obyczajowych, jest to jednak Wesele kociewskie571, jakie nie 

należy do literatury kaszubskojęzycznej. Roppel, jako Piętów Tóna, opublikował zaś w 1956 

r. Orzechë do ucechë abo pół tësąca kaszëbskich zagôdk572, są to jednak zebrane wśród ludu 

kaszubskiego zagadki, a więc można je zaliczyć co najwyżej do ustnej twórczości ludowej. 

Klub Studentów Kaszubów „Ormuzd” zaś w 1959 r. wydał dwa zbiorki pieśni Trepczyka573, 

gdzie po raz pierwszy ukazała się Zemia Rodnô – utwór obecnie uznawany przez część osób 

za hymn kaszubski. Na tym tle wyjątkowym zjawiskiem może się jawić Paweł Szefka, 

któremu Wojewódzki Dom Twórczości Ludowej w krótkim odstępie czasu wydał aż trzy, 

opracowane na zabranym wcześniej materiale folklorystycznym, utwory sceniczne: jeszcze w 

latach 50-tych Gwiżdże574 i Sobótka575, a już na początku kolejnego dziesięciolecia Dëgusë576.  

Obok Jana Piepki innym ważnym z perspektywy literatury kaszubskojęzycznej 

debiutantem z owych lat był Alojzy Nagel (1930-1998). Podobnie jak autor późniejszych 

Kamiszków, Nagel ogłosił swój pierwszy wiersz w „Rejsach”, miało to jednak miejsce w 1953 

r. Twórca zasłynął głównie jako poeta, choć także jego podania i bajki zapewniły mu spore 

uznanie wśród odbiorców577. Na debiut książkowy Nagel musiał jednak poczekać o wiele 

dłużej niż Piepka, bowiem pierwszy tomik jego wierszy Procem nocë ukazał się dopiero w 

1970 roku578. Wcześniej autor ten publikował swoje utwory, m.in. w „Kaszëbach”579. 

Natomiast w 1958 roku wysłaną na zorganizowany przez Wojewódzką Radę Kultury 

II Konkurs Literacki w Koszalinie sztuką Parzyn. Gawęda Kaszubów 580  wkroczyła na 

                                                             
570 Roppel L., Wstęp, [w:] Majkowski A., Wiersze i frantówci, Gdynia 1957, s. 12. 
571 Sychta B., Wesele kociewskie, Gdynia 1959. 
572 Piętów Tóna [Leon Roppel], Orzechë do ucechë abo pół tësąca kaszëbskich zagôdk, Gdańsk 1956. 
573 Za: Neureiter F., Historia..., s. 180.  
574 Szefka P., Gwiżdże. Widowisko obyczajowe obrazujące obrzędy i zabawy noworoczne u Kaszubów, Gdańsk 1957. 
575 Tegoż, Sobótka. Widowisko ludowe oparte na obrzędach, zwyczajach i obyczajach kaszubskich opracowane na podstawie materiałów 
zebranych w latach od 1930-1939, Gdańsk 1958. 
576 Tegoż, Dëgusë. Obyczajowy obrazek sceniczny z kaszubskich stron, Gdańsk 1961. 
577 Warto tu dodać, iż w 2011 roku ukazał się obszerny, dwujęzyczny (w tłumaczeniu na język polski Szymona Radzimińskiego) zbiór tego 
typu utworów dla najmłodszego czytelnika Bajki i bajeczki. Bôjczi i bôjeczczi [Nagel A., Bajki i bajeczki. Bôjczi i bôjeczczi, Gdynia 2011, (II 
wydanie w 2016 r.)]. 
578 Nagel A., Procem nocë, Gdańsk 1970. 
579 Np. tegoż, Kaszëbsczym hafcarkom, „Kaszëbë” 1961, nr 8, s. 1. 
580 Zagajnik [godło: A. Łajming], Parzyn. Gawęda Kaszubów, [maszynopis]; Utwór, ze wstępem D. Kalinowskiego Bogactwo w ubóstwie. 
„Parzyn” Anny Łajming wydano drukiem: Łajming A., Parzyn. Gawęda Kaszubów, Gdańsk 2014. 
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kaszubskojęzyczną niwę pisarską Anna Łajming (1904-2003). Utwór ten, przez długi czas 

uważany za zaginiony, kilka lat temu odnalazł w koszalińskim Archiwum Państwowym 

Daniel Kalinowski. Parzyn, pisany w lekkiej gwarze kaszubskiej581 (didaskalia są po polsku – 

i tak przyjętą konwencję autorka utrzyma w kolejnych tego typu tekstach), wydano w 2014 

roku. Jako utwór sceniczny jest tworem słabym, sporo w nim rozmaitych niedociągnięć. 

Akcja, rozgrywająca się wokół niecodziennego dla mieszkańców tytułowej wsi wydarzenia, 

jakim jest pojawienie się agenta ubezpieczeniowego, początkowo dość dynamiczna, jeszcze w 

pierwszej części utworu wytraca tempo i na pozostałe dwie zostaje zredukowana do rozmowy 

(głównie narzekań i wspomnień) dość dużej grupy bohaterów siedzących w izbie. Co więcej 

nastaje noc, tak że pomieszczenie pogrąża się w zupełnych ciemnościach, a pamiętając, iż z 

założenia mamy tu do czynienia raczej z utworem scenicznym, jest to więc, jak z pewną 

delikatnością zauważa Kalinowski zasadniczo nieteatralny środek wyrazu582 oraz, iż takie 

„oglądanie” ciemności ma wątpliwą jakość artystyczną583. Kalinowski wskazuje również 

m.in. na brak zdecydowanej intrygi we wszystkich częściach utworu584 oraz statyczne formy 

postaci585. Za wadę też należy uznać brak konsekwentnego zaznaczania, kto daną kwestię 

wypowiada586, co dezorientuje czytelnika. W ogóle Parzyn w zakresie budowy niewiele ma w 

sobie z typowego dzieła dramatycznego podzielonego na akty i sceny, z wyszczególnionymi 

osobami występującymi w sztuce i – o czym była mowa – zaznaczaniem kto co mówi, tak iż 

słuszny jest wniosek znalazcy debiutanckiego utworu Anny Łajming, iż pisarka w swej 

pierwszej sztuce nie potrafi się określić czy będzie bardziej autorką prozy czy 

dramatopisarką 587 . Realistyczne odwzorowania życia biedoty wiejskiej z południowych 

Kaszub z jej codziennymi egzystencjalnymi troskami oraz rozmaitymi przygodami, a także 

charakterystyczne dialogi (choć w Parzynie jeszcze nie do końca brzmiące naturalne z 

rozlicznym, lecz jak sama autorka wskazywała przecież zamierzonym, polaszeniem) 

odnajdziemy w dalszej twórczości pisarki z Przymuszewa. Już rok po debiucie drukiem 

ukazało się Szczescé. Obrazek sceniczny w dwóch odsłonach588. W dorobku dramatycznym A. 

Łajming znajdują się jeszcze dwie sztuki, ukazały się one jednak już w latach późniejszych589. 

                                                             
581 Łajming A., Parzyn..., s. 15. 
582 Kalinowski D., Bogactwo w ubóstwie. „Parzyn” Anny Łajming, [w:] Łajming A., Parzyn..., s. 12-13. 
583 Tamże, s. 13. 
584 Tamże, s. 12. 
585 Tamże.  
586 W niektórych miejscach maszynopisu znajdujemy adnotacje mniej lub bardziej wskazujące na osobę wypowiadaną daną kwestię: hr. 
(hrabia), Zbl. (Zblewski), lecz także głos męski (skrócone później do m), głos żeński (później ż lub raz gł. ż) oraz raz inni, jest jednak tego 
zbyt mało, a poza tym nie wszystkie osoby występujące w tekście są w jakiś sposób oznaczone, czyli nawet z maszynopisu niejednokrotnie 
nie sposób stwierdzić, kto z bohaterów co mówi. Te adnotacje z maszynopisu całkowicie pominięto w wydaniu książkowym Parzyna.   
587 Kalinowski D., Bogactwo..., s. 13. 
588 Łajming A., Szczescé. Obrazek sceniczny w dwóch odsłonach, Gdańsk 1959. 
589 Chodzi o utwory Gdze je Balbina oraz Spotkanié na Półmackù [zob. np. Łajming A., Szczescé. Spotkanié na Półmackù. Gdze je Balbina, 
Gdańsk 2005. 
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Tego typu twórczość autorki była dość często wykorzystywana przez amatorskie grupy 

teatralne (np. kierowany przez Joannę Gil-Śleboda zespół „Beleco” z Zapcenia).590 

O ile twórczość sceniczną autorki „Parzyna” można zaliczyć do literatury 

kaszubskojęzycznej, gdyż tylko tekst poboczny, a więc drugorzędny, jest po polsku, natomiast 

główny po kaszubsku (tak też rzecz się ma z dramatami Sychty), o tyle inaczej rzecz się 

przedstawia z jej opowiadaniami i nowelami. Narracja w nich jest bowiem prowadzona w 

języku polskim, a tylko dialogi po kaszubsku. Podobny zabieg, wykorzystując w taki sposób 

gwarę podhalańską, zastosował np. Kazimierz Przerwa-Tetmajer w zbiorze Na Skalnym 

Podhalu591. Mowę kaszubską u A. Łajming, włożoną tylko w usta bohaterów jej utworów 

prozatorskich (niekiedy postacie mówią też po polsku lub niemiecku), należy więc uważać 

jedynie za stylizację językową, wobec czego twórczość takiego rodzaju nie może zostać 

zaliczona do literatury kaszubskojęzycznej i jako taka nie będzie mogła zostać omówiona w 

niniejszej pracy, o czym była już mowa w jej wstępie. Należy jednak chociaż wspomnieć, iż 

dorobek prozą A. Łajming jest o wiele bogatszy niż twórczość dramatyczna i obejmuje 

kilkadziesiąt utworów (w tym także bajki dla dzieci). Ważne miejsce w twórczości pisarki 

zajmują także trzy tomy wspomnień: Dzieciństwo592, Młodość593 oraz Mój dom594, z których 

najwięcej mowy kaszubskiej, z racji tego, iż część ta najściślej wiąże się z rodzinnymi 

stronami pisarki, jest w pierwszej z wymienionych książek, lecz i tu można mówić jedynie o 

stylizacji językowej.   

Pierwsze piętnaście lat po zakończeniu wojny były niełatwe dla piśmiennictwa 

kaszubskojęzycznego. O kolejnym dziesięcioleciu zaś Alojzy Nagel w swoich 

wspomnieniach zamieszczonych w Współczesnej literaturze kaszubskiej 1945-1980 Jana 

Drzeżdżona pisał następująco:  
 

Lata sześćdziesiąte w ogóle były trudne dla literatury kaszubskiej. Od czasu do czasu ukazywał się 

„Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”. Bywałem często w domu Leona Roppla, u ks. Franciszka 

Gruczy, u Jana Trepczyka i Edmunda Kamińskiego. Widzieliśmy wszyscy przyszłość literatury kaszubskiej w 

najczarniejszych kolorach. Spodziewałem się, że ja będę tym, na którym skończy się literatura kaszubska.595  

 

Słowa poety nie kryją chyba zbytniej przesady. W owym okresie, co prawda, 

zadebiutowali kolejni pisarze kaszubskojęzyczni, np. w „Kaszëbach” w  1960 r. Józef Bruski 

                                                             
590 Zob. np. Kiedrowski W., Od wydawcy, [w:] Łajming A., Szczescé..., s. 103-104; Jeszcze po 2010 roku grupa z Czyczków niedaleko Brus 
pod przewodnictwem Danuty Miszczyk wystawiała utwór Gdze je Balbina.  
591 Np. Tetmajer K., Na Skalnym Podhalu, Kraków 1972. 
592 Np. Łajming A., Dzieciństwo. Wspomnienia, wyd. II popr., Gdańsk 1997. 
593 Np. Tejże, Młodość. Wspomnienia, wyd. II popr., Gdańsk 1997. 
594 Np. Tejże, Mój dom. Wspomnienia, wyd. II popr.,  Gdańsk 1997. 
595 Drzeżdżon J., Współczesna..., s. 274-275. 
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(1908-1974) i w 1961 r. Stefan Fikus (1920-2010), w „Informatorze” Wojewódzkiego Domu 

Kultury w Gdańsku w 1964 r. Marian Selin (1937-2016), w „Literach” w 1966 r. Stanisław 

Okoń (1899-1976), w „Biuletynie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” w 1965 r. Agnieszka 

Browarczyk (1909-1981), a już w „Pomeranii” w 1969 r. Stanisław Pestka (1929-2015), 

byli oni jednak, poza urodzonym w 1937 roku Marianem Selinem, starsi od Nagla, nawet 

sporo, gdyż Okoń w momencie debiutu zbliżał się do siedemdziesiątki, zaś Bruski i 

Browarczyk przekroczyli już pięćdziesiąty rok życia. Poza tym publikowana twórczość 

przywołanych autorów nie prezentowała się wówczas (a niejednokrotnie nawet i z tym, co 

wydrukowali później) jako znacząca pod względem ilościowym, a w przypadku Browarczyk 

czy Okonia, również pod względem jakościowym. 

Całościowo ujmując, dorobek literacki tamtych lat również nie przedstawia się 

imponująco. Co prawda do końca 1961 roku ukazywał się dwutygodnik „Kaszëbë”, a od 1963 

r. zaczął wychodzić, z początku nieregularnie, „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubskiego” i pisma te 

były swoistą ostoją dla pisarzy kaszubskich, wydano ważne antologie Ma jesma od morza. 

Poezja i proza kaszubska o morzu (1963) 596  i Wybór współczesnej poezji kaszubskiej 

(1967)597, a utwory kaszubskojęzyczne zamieszczano także w takich zbiorach, jak np. w 

ponad osiemsetstronicowej Antologii współczesnej poezji ludowej Jana Szczawieja598, lecz w 

sumie było przecież tego na tyle mało, że obawy Nagla mogły być uzasadnione, tym bardziej, 

że również autorskich książek tworzących wówczas literatów ukazała się niepokojąco 

znikoma ilość – zaledwie kilka. Spośród nich warto wymienić jedyny, jak udało się ustalić, 

zbiór wierszy, mianowicie tomik Jana Piepki Stojedna chwilka (zawierający jednak również 

krótki obrazek sceniczny Darënk)599.  

Na marginesie, co prawda wykraczając poza literaturę po kaszubsku, lecz by dopełnić 

obrazu całości tego piśmiennictwa, warto wspomnieć o kilku innych publikacjach. 

Najważniejszym tego typu wydarzeniem było ukazanie się w 1967 r. pierwszego tomu 

monumentalnego Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ks. B. Sychty. Innym 

doniosłym momentem było ukazanie się w 1964 r. powieści A. Majkowskiego Żëcé i 

przigodë Remusa w przekładzie Lecha Bądkowskiego na język polski600. Praca ta wywołała 

dyskusję, czy należy tłumaczyć utwory z kaszubskiego na ten właśnie język. 601  Z 

pomniejszych rzeczy warto wymienić pierwsze po wojnie, a czwarte w ogóle wydanie, tym 

                                                             
596 Roppel L., Ma jesma od morza. Poezja i proza kaszubska o morzu, Gdańsk 1963. 
597 Tegoż, Wybór współczesnej poezji kaszubskiej, [jako:] dodatek do „Biuletynu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” 1967, nr 5. 
598 Szczawiej J., Antologia współczesnej poezji ludowej, Toruń 1967. 
599 Staszków Jan (Jan Piepka), Stojedna chwilka, słowo wstępne i słowniczek L. Roppel, Gdynia 1961. 
600 Majkowski A., Życie i przygody Remusa, z gwary kasz. przełożył L. Bądkowski, Gdynia 1964. 
601 Zob. np. Drzeżdżon J., Przekładać? Nie przekładać?, „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” 1965, nr 6, s. 52-55. 
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razem w pisowni wówczas stosowanej, poematu Derdowskiego, jako O panu Czôrlińscim co 

do Pucka po sece jachôł (1960)602, a także opracowany przez Roppla zbiór Z księgi mądrości 

morzan. 13 centurii przysłów i powiedzonek kaszubskich o morzu (1965)603. 

W omawianym dziesięcioleciu Jan Drzeżdżon dostrzegał jednak pewne symptomy 

świadczące o tym, iż ówczesne obawy Nagla i innych mogły być nieuzasadnione. 

Wskazawszy m.in. na aktywność na gruncie literatury kaszubskiej Austriaka Ferdinanda 

Neureitera i językoznawczym Niemca Friedhelma Hinzego, na zwrócenie uwagi na to 

piśmiennictwo Kaszubów kanadyjskich czy Serbołużyczan, na zastąpienie Izabelli 

Trojanowskiej na stanowisku redaktora naczelnego „Biuletynu...” przez młodego Wojciecha 

Kiedrowskiego i na spory związane z twórczością po kaszubsku (np. wokół zasadności 

sprowadzania jej wyłącznie do poziomu ludowego), pisał w wydanej w 1986 r. Współczesnej 

literaturze kaszubskiej:  
 

Lata sześćdziesiąte przynoszą ożywienie wokół kultury kaszubskiej i zainteresowanie nią czasopism 

polskich i zagranicznych. Młoda inteligencja kaszubska przeciwstawia swe racje starszym działaczom. 

Dyskutuje się nad rangą literatury kaszubskiej.604 

 

Nietrudno zgodzić się z Drzeżdżonem oraz dostrzegać (słusznie!) w latach 

sześćdziesiątych pewnego ożywienia, mimo mizernych owoców w postaci publikowanych 

książek z utworami rodzimych pisarzy, na gruncie literatury i kultury kaszubskiej wiedząc 

już, co przyniesie kolejne dziesięciolecie. Otóż bowiem w samym tylko 1970 roku ukazały się 

aż trzy tomiki wierszy, mianowicie Procëm nocë A. Nagla605, Moja stegna J. Trepczyka606 i 

pośmiertny Pòmión zwònów J. Rompskiego607, a łącznie z nimi oraz zbiorem L. Heykego 

Kaszëbsczié spiewë 608  i Jana Karnowskiego Wiersze pierwotne 609 , do końca 1979 roku 

drukiem wyszło przynajmniej szesnaście książek poetyckich. Wśród nich była także 

Południca Stanisława Pestki610 oraz debiutanta z pierwszych lat tego dziesięciolecia Jana 

Drzeżdżona (1937-1992) Sklaniane pôcorë 611  – autorów dziś zaliczanych do grona 

najwybitniejszych pisarzy kaszubskojęzycznych – jak również tomiki Bieszka612, Okonia613, 

                                                             
602 [Derdowski H.], O panu Czôrlińscim co do Pucka po sece jachôł. Zełgôł dlô swojëch druchów kaszubsciech Jarosz Derdowski, oprac., 
słowo wstępne i słowniczek L. Roppel, Gdynia 1960. 
603 Roppel L., Z księgi mądrości morzan. 13 centurii przysłów i powiedzonek kaszubskich o morzu, Gdańsk 1965. 
604 Drzeżdżon J., Współczesna...., s. 75. 
605 Nagel A., Procem nocë, Gdańsk1970. 
606 Trepczyk J., Moja stegna, Gdańsk 1970. 
607 Rompski J., Pòmión zwònów, Gdańsk 1970. 
608 Heyke L., Kaszëbsczié spiewë, Gdańsk-Wejherowo 1972; Tomik ten, w stosunku do Kaszëbskich Spiewów z 1927 roku zawiera o niemal 
20 wierszy więcej.    
609 Karnowski J., Wiersze pierwotne, zebr., oprac. i wstępem opatrz. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1978. 
610 Jan Zbrzyca [Stanisław Pestka], Południca, Gdańsk 1976. 
611 Drzeżdżon J., Sklaniane pôcorë, Gdańsk 1974. 
612 Bieszk S., Sonety kaszubskie, Gdańsk 1975. 
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Browarczyk614, Peplińskiego615 oraz Narskiego616.617 Ukazał się też pierwszy w całej historii 

literatury kaszubskojęzycznej zbiorek wierszy dla dzieci – Ukłôdk dlô dzôtk Jana 

Trepczyka618.  

Z twórczości niepoetyckiej należy tu wymienić choćby zawierający dwa teksty 

prozatorskie zbiorek J. Drzeżdżona W niedzelni wieczór619 oraz jego już obszerniejszy tom 

prozy, w jakim znalazły się także utwory z książeczki W niedzelni..., pt. Dzwónnik620, obrazek 

sceniczny A. Łajming Gdzie jest Balbina621, Gadki Józefa Bruskiego wydane po śmierci 

autora poniesionej wskutek obrażeń doznanych w wypadku samochodowym622, zbiór bajek i 

podań J. Ceynowy Skarb i moc 623 oraz dwa podobnego typu publikacje A. Nagla Nënka roda 

i ji dzôtczi624 i Cëdowny wzérnik625, czy aż cztery zbiory felietonów A. Labudy: Guczow Mack 

godo. Kąsk do smiejchu. Pierszech pół kope godk 626, Guczow Mack godo. Zupa z kreszków. 

Dregjich pół kope godk 627 , Guczow Mack godo. Kukuk 628  oraz Guczów Mack gôdô. 

Chochołk 629 . Warto też nadmienić, iż jako nr 4/1970 r. „Pomoranii” wydano Utwory 

sceniczne Jana Karnowskiego630, z jakich dwa – Libusza i Wesele Kaszubskie opublikowano 

po raz pierwszy. Drukiem wyszły także dotychczas czekające wydania Strachë i zrękovjinë 

Aleksandra Majkowskiego631. Nie można też tu pominąć pierwszego powojennego wydania 

powieści Żëcé i przigodë Remusa, której poszczególne części ukazywały się w latach 1974-

76632.  

Patrząc na powyższe zestawienie można odnieść wrażenie, że dwudziestopięcioletni 

powojenny kryzys dotykający literaturę kaszubskojęzyczną zakończył się. Zwrócić jednak 

należy uwagę na fakt, iż prezentowani powyżej autorzy byli już ludźmi co najmniej 

dojrzałymi. Nagel w momencie debiutu książkowego w 1970 roku osiągnął wiek czterdziestu 

lat, młodszy z tej grupy był tylko urodzony w 1937 roku Jan Drzeżdżon. W pierwszej połowie 
                                                                                                                                                                                              
613 Okoń S., Za lasem morze, Warszawa 1975. 
614 Browarczyk A., Zimkowe kwiatë, Gdańsk 1979. 
615 Pepliński A., Niech szëmi las, Gdańsk 1973 
616 Narski Z., Moje pacierze, Gdańsk 1974.  
617 Warto tu dodać, iż w latach siedemdziesiątych A. Nagel wydał aż trzy tomiki wierszy (oprócz wspomnianego jeszcze Cassubia fidelis 
(1971) oraz Astrë (1975)). Podobnie rzecz się ma z J. Trepczyk, który po zbiorku Moja stegna, ogłosił jeszcze dwa – Ukłôdk dlô dzôtk (1975) 
i Odecknienié (1977). 
618 Trepczyk J., Ukłôdk dlô dzôtk, Gdańsk 1975. 
619 Drzeżdżon J., W niedzelni wieczór, Gdańsk 1974. 
620 Tegoż, Dzwónnik, Gdańsk 1979. 
621 Łajming A., Gdzie jest Balbina, Gdańsk 1974. 
622 Bruski J., Gadki Józefa Bruskiego, Gdańsk 1975. 
623 Ceynowa J., Skarb i moc. Bajki puckie, Gdańsk 1975. 
624 Nagel A., Nënka roda i ji dzôtczi, Gdańsk 1977. 
625 Tegoż, Cëdowny wzérnik, Gdańsk 1979. 
626 Labuda A., Guczow Mack godo. Kąsk do smjechu. Pjerwszech pół kope godk, Gdańsk - Wejherowo 1971. 
627 Tegoż, Guczow Mack godo. Zupa z kreszków. Dregjich pół kope godk, Gdańsk 1971. 
628 Tegoż, Guczow Mack godo. Kukuk, Gdańsk 1974. 
629 Tegoż, Guczów Mack gôdô. Chochołk, Gdańsk 1979. 
630 Karnowski J., Uwory sceniczne, słowo wstępne: K. Ostrowski; utwory oprac. i słowniczkiem opatrzył: L. Roppel, „Biuletyn Zarządu 
Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku” 1970, nr 4. 
631 Majkowski A., Strachë i zrękovjinë, Gdańsk 1976. 
632 Tegoż, Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji, słowo wstępne: L. Bądkowski, 3 T., Gdańsk 1974-1976. 
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dekady wśród piszących po kaszubsku niemal próżno by szukać osób młodszych niż autor 

Sklanianych pôcorów. Jednym z wyjątków była Krystyna Muza (ur. 1952), która dwoma 

wierszami po kaszubsku – Torf-kaszëbskô gôdka i Rëba – oraz jednym po polsku – Śmierc 

maszopa – zadebiutowała w 1973 roku w „Pomeranii”633.  

W 1976 roku w numerze 6 „Pomeranii” (ostatnim z tego roku) ogłoszono konkurs 

literacki dla osób, które w swoim dorobku twórczym nie posiadały jeszcze publikacji 

książkowej. Rozstrzygnięcie nastąpiło w 1977 r. (nr 4/1977 „Pomeranii”). Jak podaje 

Neureiter ośmiu autorów nadesłało swoje prace prozatorskie, a siedmiu poetyckie634. Plon 

konkursu – pisał kryjący się pod inicjałami E. P. Edmund Puzdrowski w krótkim artykule 

dotyczącym rozstrzygnięcia zmagań – okazał się niezwykle interesujący635. Otóż bowiem w 

pierwszej kategorii laureatami konkursu zostali: Stefan Fikus (ur. 1920 r.), Augustyn Dominik 

(ur. 1915 r.) oraz Marian Jeliński (ur. 1949 r.), natomiast w drugiej: Jerzy Stachurski (ur. 1953 

r.), Jan Walkusz (ur. 1955 r.), Krystyna Muza (ur. 1952 r.), Stanisław Janke (ur. 1956 r.) i 

Jaromira Labudda (ur. 1961 r.), a więc w większości osoby młode. Puzdrowski wobec tego 

pisał dalej:  
 

Dla większości nagrodzonych udział w konkursie stanowił pierwszą próbę wkroczenia w rzeczywistość 

literatury kaszubskiej. Konkurs uprzytomnił, że potencjalny obraz tej literatury wykracza poza kodeks poglądów 

i opinii ukształtowany dotychczasowymi faktami wydawniczymi. 

Innymi słowy, występująca tu i ówdzie opinia określająca literaturę kaszubską jako literaturę bez 

następców, okazała się tylko mitem.636 

 

Autor artykułu powściągał jednak entuzjazm i radził:  
 

Oczywiście, trudno dzisiaj wyrokować o tym jakie będzie znaczenie dzisiejszych laureatów w 

kształtowaniu przyszłego oblicza tej literatury. Warto jednak uczynić wszystko, co zależne jest od możliwości i 

mieści się w gestiach Zrzeszenia, aby fakt społecznego zainteresowania ich twórczością okazał się czymś 

trwalszym, a nie tylko fenomenem.637  

 

Czy dla młodych debiutantów uczyniono wszystko, jak radził Puzdrowski? Trudno 

wyrokować. Na pewno nie zostawiono ich samym sobie, skoro w latach osiemdziesiątych 

każdy z tych młodych poetów ogłosił, pod egidą wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-

                                                             
633 Muza K., Torf - kaszëbskô gôdka, Śmierc maszopa, Rëba, „Pomerania” 1973, nr 2, s. 34-35. 
634 Neureiter F., Historia..., s. 268. 
635 E.P. [E. Puzdrowski], Po konkursie, „Pomerania” 1977, nr 5, s. 2. 
636 Tamże. 
637 Tamże. 
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Pomorskiego, swe pierwsze zbiory poezji (Jerzy Stachurski już w 1980 r.638). O tym jednak 

więcej zostanie powiedziane w kolejnym rozdziale niniejszej pracy, jako iż ta część dotyczy 

okresu do 1980 roku. Warto tu też nadmienić, iż niektórzy z owych debiutantów – Jaromira 

Labudda, Jerzy Stachurski, Jan Walkusz, a przede wszystkim Stanisław Janke – staną się 

w przyszłości, co Puzdrowski mógł wówczas co najwyżej przeczuwać, ważnymi postaciami 

w literaturze kaszubskojęzycznej.   

W 1977 roku ogłoszono w „Pomeranii” (nr 6/1977) drugą edycję omawianego wyżej 

konkursu. Nadesłano aż 17 prac prozatorskich oraz 14 poetyckich (z przyczyn niedopełnienia 

warunków regulaminu łącznie odrzucono trzy prace). Laureatami konkursu zostali: w 

kategorii prozy Dagomira Labudda, Stanisław Janke i Marian Majkowski, zaś w kategorii 

poezji Krystyna Muza, Jan Walkusz i Jerzy Stachurski.639  

 

Nietrudno zauważyć, iż lata 70-te przyniosły spore zmiany w powojennej literaturze 

kaszubskojęzycznej. Oprócz znacznego zwiększenia się ilości publikacji książkowych, 

umocnienia w przestrzeni publicznej „Pomeranii”, jaka zaczęła ukazywać się już z większą 

regularnością640, pojawiło się kolejne pokolenie pisarzy kaszubskich, u którego jak słusznie 

zauważył Jan Drzeżdżon Istniała wówczas potrzeba wyjścia z dawnego, ciasnego pojęcia 

regionalizmu i stworzenia szerszej płaszczyzny kulturowej641. Autor Współczesnej..., pisząc o 

latach 70-tych, stwierdza wprost, iż wówczas nastąpiło odrodzenie literatury kaszubskiej642, 

co być może było spostrzeżeniem nieco wyolbrzymionym. Niewątpliwie mówić można o 

przesileniu, które nastąpiło w tejże literaturze i pewnym w niej „nowym tchnieniu” czy 

„nowym powiewie”.     

 

 

 

*** 

 

W tej części w zarysie przedstawiono historię literatury kaszubskojęzycznej do 1980 r. 

Zaprezentowano poszczególne etapy jej rozwoju, od pierwocin w postaci tekstów 

uznawanych za kaszubskie zabytki piśmiennicze i samotnej działalności Floriana Ceynowy 

                                                             
638 Stachurski J., Té pokazëją na mnie, Gdańsk 1980. 
639 [b.a.], II konkurs literacki rozstrzygnięty [w:] Pomerania, 5/1978, s. 51. 
640 Na ogół wychodziło w tym okresie 6 numerów w roku, w 1979 zwiększono częstotliwość ukazywania się do 10 numerów (podwójny w 
lecie, jako nr 7-8, oraz pod koniec roku, jako 11-12). 
641 Drzeżdżon J., Współczesna..., s. 77. 
642 Tamże. 
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oraz następującego po nim Hieronima Derdowskiego, poprzez rozkwit tej literatury od 

ostatnich lat zaborów po 1939 r., a następnie powojenny regres i spowodowany 

niesprzyjającymi warunkami polityczno-gospodarczo-społecznymi czas trudnego trwania, aż 

po przesilenie w latach 70-tych. Przedstawione zostały losy tej literatury oraz to, jak 

kształtowała się przez te wszystkie lata, a także jaki wpływ na kolejne pokolenia pisarzy 

kaszubskojęzycznych mieli ich poprzednicy oraz rzeczywistość, w jakiej przyszło im żyć i 

tworzyć. Literatura po kaszubsku, zresztą jak i inne literatury, doświadczenia życiowe 

jednostki czy całych społeczeństw, ma postać koła hermeneutycznego. Życie, twórczość 

piśmiennicza i działalność regionalna wcześniejszych pokoleń rodzimych pisarzy nie 

pozostanie bez wpływu na kolejne pokolenia literatów kaszubskojęzycznych, co będzie 

można zauważyć w dalszych częściach niniejszej pracy.    
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Rozdział II  

Literatura kaszubskojęzyczna w latach 1981-2015 – zarys ogólny 
 

 

1. Okres PRL cz.2 (1981-1989) 
 

Lata 70-te XX wieku były dla literatury kaszubskojęzycznej czasem przełomowym. 

Nie tylko przyniosły pewne ożywienie na gruncie tegoż piśmiennictwa, lecz również w 

drugiej połowie dekady pojawiła się na nim, jako efekt ogłoszonych w „Pomeranii” dwóch 

konkursów literackich, także niemała, kolejna już w historii tej literatury, grupa młodych 

pisarzy kaszubskich. Stali się oni nadzieją nie tylko na dalszy rozwój tegoż piśmiennictwa, 

lecz i na to, by jego ciągłość nie została przerwana. Edmund Puzdrowski apelował w tym 

czasie na łamach „Pomeranii”, by Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, będące najważniejszą 

wówczas organizacją kaszubską i zarazem wydawcą czasopisma, jakie owe zmagania 

literackie dla debiutantów przygotowało – nie pozostawiło tej grupki młodych twórców 

samym sobie. Tak też się stało, o czym już wspomniano w poprzedniej części tej pracy. 

Laureat głównej nagrody w kategorii poezji pierwszej edycji konkursu Jerzy Stachurski w 

wydawnictwie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego już bowiem w 1980 roku ogłosił swój 

debiutancki tomik wierszy po kaszubsku Té pokazëją na mnie.643 Książeczka z poezjami Jana 

Walkusza, który zajął drugie miejsce w obu edycjach przywołanych zmagań literackich, 

ukazała się w 1981 r. Były to  Kańta nôdzejë.644 W tymże samym roku drukiem wyszedł 

tomik Krystyny Muzy Mamota645, w wspomnianych konkursach uplasowanej wpierw na 

trzecim, a następnie na pierwszym miejscu. Niewiele później, bo w 1983 r. do grona tych 

młodych poetów debiutujących książkowo dołączył wyróżniony w pierwszej edycji 

wspomnianych zmaganiach Stanisław Janke tomikiem Ju nie jem motélnikem646, natomiast 

na zbiorek drugiej z wyróżnionych, wówczas nastoletniej Jaromiry Labuddy, trzeba było 

poczekać do 1986 roku, kiedy ukazała się Kôrba cëchotë.647 Dodać należy, iż nie tylko tomik 

Stachurskiego wydrukowano nakładem wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 

lecz również pozostałe.   

                                                             
643 Stachurski J., Té pokazëją na mnie, Gdańsk 1980.   
644 Walkusz J., Kańta nôdzejë, Gdańsk 1981. 
645 Muza K., Mamota, Gdańsk 1981. 
646 Janke S., Ju nie jem motélnikem, Gdańsk 1983. 
647 Labudda J., Kôrba cëchotë, Gdańsk 1986 
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Dla tych młodych twórców otwarto również łamy „Pomeranii”. Oprócz owocu 

pozyskanego w obu zorganizowanych edycjach konkursu 648 , kolejne wiersze laureatów 

można znaleźć także i w dalszych numerach pisma.649 Nie dziwi jednak to publikowanie ich 

twórczości, gdyż wszyscy oni byli (a w przypadku części z nich należałoby użyć czasu 

teraźniejszego) autorami, by przytoczyć tu słowa z tłumaczenia B. Faca, dobrej próby650. 

Nie tylko utwory poetyckie wymienionych laureatów ukazywały się w „Pomeranii”. Z 

kaszubskojęzycznych tekstów literackich Jan Walkusz na łamach pisma opublikował także 

Gadki mściszewickie651. Są to, jak sam wyjaśniał we wstępie do nich, zbierane przy różnych 

okazjach 652 , lecz obrobione literacko humoreski z rodzaju tych, jakie do teraz licznie 

funkcjonują w przestrzeni kulturowej Kaszub, a dotyczą najczęściej zmyślonych lub 

ewentualnie w punkcie wyjścia prawdziwych, lecz niejednokrotnie do granic absurdu 

wyolbrzymionych zdarzeń, będących głównie udziałem postrzeganych jako niezwykle 

naiwnych i niemądrych mieszkańców wsi Tuszkowy czy Gnieżdżewa (w mniejszym zaś 

stopniu Swornechgaci czy właśnie Mściszewic). 653  W „Pomeranii” Walkusz zamieścił 

Gadek... zaledwie kilka.  

Jeszcze przed swoim debiutem książkowym w „Pomeranii” ukazała się sztuka 

teatralna Jaromiry Labuddy pt. Klucz654. Po ponad dwudziestu latach ten rymowany utwór 

został zamieszczony również w zbiorze Domôcô Bina. Dzewiãc dramów do jigrë. Wëbiór z 

nônowsczi kaszëbsczi lëteraturë.655 

Najwięcej jednak tekstów literackich z przedstawianej grupy opublikował w 

„Pomeranii” Stanisław Janke. Już w 1980 roku, a więc jeszcze przed omawianym tu okresem, 

ogłosił krótki tekst prozatorski Strëch. 656  Niedługo potem zaś podobnej objętości 

opowiadanka Starëcha657, Łączi658 i Zęck659. Akcja ich wszystkich dzieje na wsi, w czasach 

                                                             
648 Wiersze J. Stachurskiego, J. Walkusza, K. Muzy i J. Labuddy ukazały się już w nr 5 z 1977 r. [np. Stachurski J., ***może zabierzesz..., 
*** Ostaw mnie w twojëch rękach..., *** te oczë..., *** lëstë...., *** wiater zawieje..., „Pomerania” 1977, nr 5, s. 2-3], natomiast S. Jankego 
w numerze kolejnym – 6/1977 [Janke S.,  Remusów miech, Niezełganô mowa, Obrôzk, Pustô noc, Nie puszczajme w niepamianc, Odpoczink, 
Naszô radosc, „Pomerania” 1977, nr 6, s. 2.]. 
649 Np. J. Walkusza w  8/1981 [Walkusz J., Wspomink, Wołanié, Rzeknij, Odińdzenie?, Lunatik, „Pomerania” 1981, nr 5, s. 52], K. Muzy w 
6/1978 [Muza K., *** wëcygómë ręce..., Przed spikem, Të jes bëdzczim bogem, A të weniôsz morsczim piôskem, Kaszëba, nié – Kaszëba, 
„Pomerania” 1978, nr 6, s. 28], S. Jankego w  4/1983 [Janke S., *** Smulisz zamknióny..., *** Bogowie zrobilë moltech..., „Pomerania” 
1983, nr 4, s. 16], J. Labuddy w 12/1983 [Labudda J., *** cziéj dostónę w darënku witrzészi dzéń..., *** Nie wôrto nôparto stôwac przed 
sobą..., *** czernidłem nieba runimë wiérztë..., „Pomerania” 1983, nr 12, s. 22]. 
650 Zob. przypis 365. 
651 Walkusz J., Gadki mściszewickie, „Pomerania” 1984, nr 3, s. 34-35 [oraz:] nr 6, s. 33-35. 
652 Tamże, s. 34 
653 Humoreski tego typu zob. np. w: [Patock J.], Fjigle gnjéżdżevskjich gburóv. Za stôrëmi pœvjôstkami napijsôł wuj Wrëk, Gdǫńsk 1920 [lub 
zebrane ze Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ks. B. Sychty i opracowane:] W świetle dnia. Anegdoty i bajki z Kaszub. Ze 
słownika Sychty/ W widze dnia. Gôdczi i bôjczi z Kaszëbsczi. Ze Słowôrza Zëchtë, oprac. i adaptacje w j. pol. Grzegorz J. Schramke, Gdynia-
Pelplin 2006, s. 76-84;  z nowszych część tekstów w: Laska E., Tuszkòwsczé przëtrôfczi, Lipusz [zap. między 2011 a 2013].  
654 Labudda J., Klucz, „Pomerania” 1985, nr 5, s. 23-30 
655 Domôcô Bina. Dzewiãc dramów do jigrë. Wëbiór z nônowsczi kaszëbsczi lëteraturë, wëbiór: Jan Lipuski [Stanisław Janke], przedsłów, 
redakcjô ë kòrekta: B. Pisarek, Wejrowò-Gduńsk 2006, s. 199-239. 
656 Janke S., Strëch, „Pomerania” 1980, nr 3, s. 26-27.  
657 Tegoż, Starëcha, „Pomerania” 1981, nr 1, s. 51-52. 
658 Tegoż, Łączi, „Pomerania” 1981, nr 2, s. 29-30 
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współczesnych publikacji tekstów (Dawidowsci z utworu Łączi dzwiga już nen ósmi krziż660, 

a wspomnienia z czasów przedwojennych i wojennych każą podejrzewać, iż w momencie 

wybuchu w 1939 r. konfliktu zbrojnego mógł mieć nie więcej niż czterdzieści kilka lat), albo 

nieco wcześniejszych. W „Pomeranii” Janke ogłosił także fragment opowiadania Psë, które w 

formie książkowej ukazało się w 1991 r.661 , jak również urywki swego najsłynniejszego 

dzieła prozatorskiego, powieści Łiskawica (całość 1988 r.)662.  

Ten ostatni z wymienionych utwór jest jednym z nielicznych w rodzimej literaturze 

tekstów przynależących do prozy psychologiczno-obyczajowej. Akcja, osadzona w realiach 

Polski lat 60-tych i początku 70-tych (książka kończy się tuż po wydarzeniach Grudnia 1970), 

dzieje się przede wszystkim w niewielkim przysiółku Piekło, do którego z powodu bagien i 

podmokłych lasów można było się dostać właściwie wyłącznie łodzią lub promem przez 

jezioro od Starego Borowa – wsi kościelnej i szkolnej (również ważnego miejsca akcji) – 

choć czasem echa „wielkiego” świata, to jest Warszawy czy Trójmiasta, docierają do tej 

zapadłej okolicy. Tę rzeczywistość przedstawioną w swojej powieści Janke utrzymuje 

głównie w kolorystyce brudnej, nasuwa się tu na myśl jakaś bagienna szarość, jakiej na ogół 

nawet nie rozjaśnia i nie rozwesela świecące niejednokrotnie słońce czy też nie przemaga 

zimowa biel śniegu. Ta nieprzyjemna tonacja dominuje też w ukazywaniu losów bohaterów, 

przede wszystkim głównego z nich i zarazem narratora – sieroty Marcina Kluki. Jego 

wzrastanie w tej rzeczywistości, właściwie zupełnie nieuświadomione poszukiwanie swojego 

w niej miejsca, głęboka i jakże naturalna potrzeba czucia ciepła rodzinnego czy choćby 

ludzkiej życzliwości i lgnięcie do każdego, kto przejawiłby przynajmniej odrobinę dobroci, co 

zawsze w ostatecznym rozrachunku kończyło się dla Kluki zawodem, wypełnia wiele kart tej 

powieści. Za sprawą tak naprawdę ludzi, których na swej drodze spotyka, ucieczki dla 

głównego bohatera nie ma, nawet w dziecięco postrzegany i odczuwany świat wiary w Boga 

czy tworzonej przez siebie naiwnej poezji. Także swego rodzaju schizofreniczna projekcja 

przyjaciółki o imieniu Anielka zostaje gwałtownie zakończona.  

Marcin w swym zagubieniu i odczuwaniu braku prawdziwej ludzkiej empatii nie jest 

w powieści Jankiego odosobniony. Zdaje się to być zjawisko powszechne i to nie tylko w 

Piekle, choć tu jakby skupione, zintensyfikowane. Takiego zagubienia, ludzkiej znieczulicy, a 

nawet brutalności doświadczają też jego koledzy – Koń oraz Mały, których zresztą los 

                                                                                                                                                                                              
659 Tegoż, Zęck, tamże, s. 30-31. 
660 Tegoż, Łączi..., s. 29. 
661 Tegoż, Psë, Gdynia 1991; Wspomniany fragment ukazał się w „Pomeranii” jużw 1981 roku [zob. Janke S., Psë, „Pomerania” 1981, nr 3, 
s. 47-49]. 
662 Tegoż, Łiskawica, Gdańsk 1988; Fragmenty zaś, zatytułowane Czerwiony deszcz oraz Zniewolenié (w wersji książkowej brak opatrzenia 
poszczególne części tytułami) , ukazały się w tym czasopiśmie w 1986 [Janke S., Czerwiony deszcz, „Pomerania” 1986, nr 3, s. 21-22 [i:] 
Janke S., Zniewolenié, „Pomerania” 1986, nr 6, s. 25-26]. 
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również okrutnie doświadcza w inny sposób, mianowicie pierwszy z nich ulega wypadkowi, 

w wyniku jakiego już do końca życia pozostanie kaleką, natomiast dom rodzinny drugiego, 

gdzie jak wiele na to wskazuje już wcześniej dochodziło do częstych aktów przemocy i 

zdarzeń patologicznych, staje się miejscem szokującej zbrodni, pijany ojciec Małego przebija 

bowiem widłami swoją ciężarną żoną tylko dlatego, że ta, by przytoczyć słowa zwyrodnialca, 

le mu wiedno dzecë rodzy...663. Nie więc bez powodu powieść kończącą się wywołanym w 

akcie swoistego buntu przez Marcina pożarem Piekła, zwieńczają słowa Ale od te ognia i 

łisku szło corôz głosniejszé krzikanié i jamrowanié, jaż w kuńcu rozcygnęło sę przede mną jak 

wiôlgô człowieczô skarniô pełna nienawiscë i potępieniô [pogrub. G. S.].664  Zarówno Psë 

jak i Łiskawica niedawno doczekały się drugiego wydania.665 

Na łamach „Pomeranii” Janke opublikował też ostatni obraz utworu scenicznego 

Roczëzna666. Cały tekst ukazał się dopiero w zbiorze Domôcô bina667. 

 

Nieco inaczej natomiast przedstawiają się literackie losy młodych laureatów 

wspomnianych konkursów w kategorii prozy. Poza S. Jankem, który w drugiej edycji zajął 

razem z Marianem Majkowskim (1936-2012) trzecie miejsce i część jego wczesnej 

twórczości zaprezentowano powyżej, po owych zmaganiach literackich nie zaznaczyli oni – a 

mowa tu o Marianie Jelińskim oraz Dagomirze Labuddzie (ur. 1949 r.) – w sposób 

znaczący swej obecności na gruncie literatury kaszubskojęzycznej. I zapewne nie można tu 

mówić o braku zainteresowania czy chęci pomocy ze strony Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego, gdyż dość obszerne, bo liczące nieco ponad 200 stron druku, wspomnienia z 

czasów wojny pióra zdobywcy głównej nagrody w pierwszej edycji konkursu – Stefana 

Fikusa ukazały się już w 1981 r. 668 , zaś opowiastki uplasowanego za nim Augustyna 

Dominika w 1983 r.669 Pokonkursowy utwór Mariana Jelińskiego Goscëna opublikowano 

jeszcze przed omawianym w tym rozdziale okresie, mianowicie w 1978 r. 670  Inne 

opowiadanie autora, zatytułowane Rozdrapią nasze gniôzdo, jakiego akcja dzieje się we wsi 

Kartoszyno w przeddzień rozpoczęcia tam planowanej budowy Elektrowni Jądrowej 

„Żarnowiec”, w wyniku czego zamierzano przesiedlić mieszkańców wsi, wydrukowano w 

                                                             
663 Tamże, s. 15. 
664 Tamże, s. 82.  
665 Janka S., Łiskawica. Psë, Gduńsk 2015. 
666 Janke S., Roczëzna. Dramat w trzech obrôzach, „Pomerania” 1986, nr 12, s. 35-37. 
667 Domôcô Bina..., s. 139-166. 
668 Fikus S., Pojmeńczicë, Gdańsk 1981. 
669 Dominik A., Tóna z Pustk, Puck 1983.  
670 Jeliński M., Goscëna, „Pomerania” 1978, nr 1, s. 20-24. Utwór ten, razem z opowiadankiem Doktor Alosz z „Grifa Kaszëbsczégò”, 
notabene uhonorowanym specjalnym wyróżnieniem na X Ogólnopolskim Konkursie Prozatorskim w 2005 r., został opublikowany w formie 
książkowej w 2006 r. [Jeliński M., Gòscëna. Doktor Alosz z „Grifa Kaszëbsczégò”, Wejherowo 2006]. 
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1981.671 Poza tym tekstem Jeliński w prezentowanych latach osiemdziesiątych nie ogłosił w 

„Pomeranii” żadnego więcej utworu. W późniejszym okresie, nie tylko na łamach tego pisma, 

od czasu do czasu dawał o sobie znać jako autorze krótkich tekstów prozatorskich po 

kaszubsku, jednak publikowana twórczość tego prozaika pod względem ilościowym nie 

przedstawia się imponująco, zamykając się w liczbie zaledwie kilkunastu niedługich 

opowiadań.  

Jeszcze skromniej przedstawia się dorobek literacki Dagomiry Labuddy. Poza 

pokonkursowym tekstem Starëszkowie, opublikowanym w numerze 6 „Pomeranii” z 1978 

roku 672 , nie udało się odnaleźć jakiegokolwiek innego drukowanego śladu aktywności 

pisarskiej autorki. 

 

Co ciekawe również aktywność na niwie literatury kaszubskojęzycznej części 

młodych poetów, po początkowych publikacjach, znacząco spadła czy wręcz całkowicie 

zamarła. Mowa tu przede wszystkim o Krystynie Muzie (ur. 1952 r.), która po swoim 

debiucie książkowym na rodzimej niwie literackiej całkowicie ucichła. Publikowane później 

jej utwory, jak choćby Torfkaszëbskô gôdka w „Pomeranii” nr 5/1992, są zaledwie 

ponownym drukiem wierszy już wcześniej ogłoszonych.673  

Jerzy Stachurski zaś, po ukazaniu się tomiku Té pokazëją na mnie, w latach 80-tych 

po kaszubsku publikował już mało. Sporadycznie ukazywały się jego kaszubskojęzyczne 

wiersze, np. cztery z nich zamieścił w „Pomeranii” 5/1983 r.674  

Nazwisko poety pojawiało się także przy okazji ukazywania się kaszubskich zbiorów 

pieśni innych autorów, np. publikacji Władysława Kirsteina Kaszëbsczié kolędë ë godowé 

spiéwë675, której to jak pisze Borzyszkowski Stachurski przygotował ostateczną wersję676, nie 

tylko sprawdzając prawidłowość zapisanego tekstu i nut, ale także m.in. usuwając utwory wg 

niego słabsze, czy dodając inne, przede wszystkim najnowsze.677  

Stachurski w tym okresie zdecydowanie więcej drukował za to po polsku. Wydał m.in. 

tomik Droga 678  oraz kilka zbiorów piosenek (części z nich jako współautor), np. Kiedy 

                                                             
671 Tegoż, Rozdrapią nasze gniôzdo, „Pomerania” 1981, nr 1, s. 53-54.  
672 Tekst ten został później zamieszczony także w antologii prozy kaszubskojęzycznej Dërchôj królewiónkò [Labudda D., Starëszkòwie, [w:] 
Dërchôj królewiónkò, zeb. i òprôc. E. Pryczkowski, Gdynia 1996, s. 101-107]. 
673 Muza K., Torfkaszëbskô gôdka, „Pomerania” 1992,  nr 5, s. 8. Wcześniej utwór ten ukazał się również w „Pomeranii” [Muza K., Torf - 
kaszëbskô gôdka, „Pomerania” 1973,  nr 2, s. 34], razem z dwoma innymi wierszami, mianowicie Śmierć maszopa i Rëba [Tamże, s. 35]. 
Żaden z tych trzech wierszy nie został zamieszczony w tomiku Muzy Mamota. 
674 Stachurski J., *** Ptôch mô pôrę znaczeniów..., Pozymk, Tuńc, *** jész rôz..., „Pomerania” 1983, nr 5, s. 38.  
675 Kaszëbsczié kolędë ë godowé spiéwë. Zebrał i wstępnie opracował Władysław Kirstein, Gdańsk 1982. 
676 Borzyszkowski J., Wstęp [w:] Kaszëbsczié kolędë..., s. 13. 
677 Tamże. Notabene wkład Stachurskiego w ostateczny kształt publikacji został odnotowany także na karcie z informacjami wydawniczymi 
zbioru [zob. Kaszëbsczié kolędë..., [s. 4]] 
678 Stachurski J., Droga, posł. J. Samp, Gdańsk 1984. 
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zagrasz i zaśpiewasz. Piosenki dla dzieci i młodzieży679. Wiersze w mowie Kochanowskiego 

publikował także w czasopismach, m.in. „Pomeranii”680. Autor tomiku Té pokazëją... na polu 

literatury kaszubskojęzycznej ponownie mocniej zaznaczył swą obecność dopiero w kolejnym 

stuleciu.  

W przypadku aktywności Jana Walkusza na polu literatury kaszubskojęzycznej w 

latach osiemdziesiątych, poza wspomnianym tomikiem oraz publikacjami w „Pomeranii” (np. 

wspomnianych Gadek mściszewickich), przede wszystkim na przywołanie zasługuje 

opracowana przez niego antologia kaszubskiej poezji religijnej Swięti dzél dëszë 681 . 

Zgromadził w niej ponad sto utworów, autorstwa m.in. H. Derdowskiego, J. Karnowskiego, J. 

Rompskiego, K. Derca, A. Peplińskiego, aż po – jako przedstawicieli najmłodszego pokolenia 

pisarzy kaszubskich – S. Jankego i swojego. Była ona odpowiedzią na uczynioną przed laty 

przez A. Bukowskiego w Regionalizmie kaszubskim uwagę, iż w kaszubskiej poezji motyw 

religijny niemal nie występuje.682 

Lata osiemdziesiąte dla tego poety były znaczące także pod innym względem – w 

1980 roku uzyskał on święcenia kapłańskie, następnie wkroczył również na ścieżkę naukową, 

uzyskując na Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w 1990 roku tytuł doktora. Drogą nauki 

podążył dalej, co być może nie pozostało bez wpływu na jego aktywność stricte literacką, 

bowiem po 1996 roku, kiedy to wydał zbiór kazań i tekstów refleksyjno-wspomnieniowych 

Sztrądę słowa683 jako kaszubskojęzyczny literat właściwie zamilkł. 

W omawianym dziesięcioleciu działalność literacka Jaromiry Labuddy przypada 

głównie na drugą jego połowę, licząc od 1985 roku, kiedy to oprócz wspomnianej sztuki 

Klucz, aż w trzech numerach „Pomeranii” z tego roku opublikowała swoje wiersze684, w roku 

następnym zaś zbiorek Kôrba cëchotë685. Choć Labudda nie należy do zbyt płodnych poetek, 

w późniejszych latach od czasu do czasu dawała o sobie znać, m.in. ogłaszając dwa kolejne 

tomiki.       

Podobnie jak w przypadku młodych prozaików, z omawianej grupy poetów 

najbardziej aktywny na kaszubskojęzycznym gruncie literackim, nie tylko w latach 

                                                             
679 Koszykowski K., Stachurski J., Kiedy zagrasz i zaśpiewasz. Piosenki dla dzieci i młodzieży, Gdańsk [1989]. 
680 Stachurski J., Macierzyństwo, „Pomerania” 1983, nr 6, s. 45.  
681 Swięti dzél dëszë. Antologia kaszubskiej poezji religijnej, zebr. i przygot. do druku wraz z przedm. J. Walkusz, Pelplin 1981.  
682 Bukowski A., Regionalizm..., s. 358. Zob. też. Walkusz J., Przedmowa [w:] Swięti..., s. 3, gdzie znajdujemy również takie oto słowa: Taki 
wniosek [A. Bukowskiego – przyp. G. S.] domaga się niewątpliwie korekty nie tylko dlatego, że czas dzielący nas od wydania 
„Regionalizmu” przyniósł poezję brzemienną w najdelikatniejsze uczuca, jakimi bezwzględnie pozostają wewnętrzne więzy łączące 
człowieka-autora z Bogiem i religią, ale także i dlatego, że już przed 1950 rokiem utwory takie istaniały, choć w większości pozostawały w 
rękopisie i jako takie niedostępne były badaczowi literatury. 
683 Walkusz J., Sztrądę słowa, Lublin 1996.  
684 Labudda J., Stwórzba, *** Są odecknienia..., *** poszarzałe dnie kroplama deszczu..., *** Stoję na mapie mégo żëcô..., *** odlôtającé 
ptôchë zabiérają ze sobą słuńce..., „Pomerania” 1985, nr 1, s. 13; Tejże *** na charnicë wëkwitłi owôdzą plażą..., *** Nie je wôrt nôparto 
stôwac przed sobą..., „Pomerania” 1985, nr 8, s. 5; Tejże, Wdôr, Cządë roku, „Pomerania” 1985, nr 10, s. 19. 
685 Tejże, Kôrba cëchotë, Gdańsk 1986.  
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osiemdziesiątych, lecz i w kolejnych dekadach, był Stanisław Janke. W omawianym okresie 

wydał jednak tylko jeden tomik poezji. Oprócz tego razem z Jerzym Łyskiem w 1989 roku 

opublikował sztukę Jak Kulombószów Krësztof Amerikę wëkrił686, będącą adaptacją sceniczną 

humoreski A. Budzisza pod niemal tym samym tytułem, a także – już samodzielnie – 

scenariusz widowiska opartego na materiałach muzyczno-wokalnych zawartych w Pieśni z 

Kaszub W. Kirsteina i L. Roppla Zymkowé wrëje687. Janke już w tym okresie zajmował się 

także pracami translatorskimi. W 1984 roku przełożone przez niego z języka kaszubskiego na 

polski ukazały się baśnie Jana Patocka jako Straszydło w Czarnowskim Młynie688.    

S. Janke nie tylko najwięcej z przedstawionej grupy publikował tekstów literackich. 

Najściślej z nich związał się też z „Pomeranią”, zostając już w 1979 roku członkiem jej 

redakcji. Stąd, co zrozumiałe, najwięcej z omawianych tu laureatów zamieszczał tekstów 

publicystycznych, w tym również dotyczących literatury kaszubskojęzycznej. 689  Z 

pozostałych autorów część także, choć stosunkowo rzadko, drukowała w „Pomeranii” w 

latach 80-tych artykuły, np. Jan Walkusz690 czy Krystyna Muza691.  

W 1985 roku ukazała się również antologia Jerzego Sampa Poezja rodnej mowy692 z 

wartościowym szkicem krytycznoliterackim Zanim staniesz się niemy w mowie ojców693 . 

Znalazły się w niej utwory nie tylko starszych i uznanych poetów, takich jak Karnowski, 

Rompski czy Nagel, lecz również owych młodszych – Stachurskiego (aż 6 utworów, 

zważywszy że cały zbiór zawiera zaledwie 37 wierszy i fragmentów poematów), Jankego (2), 

Muzy (2), Walkusza (1) oraz Labuddy (1).  

 

Młodzi laureaci wspomnianych konkursów stali się najbardziej wyrazistym elementem 

przesilenia, które w literaturze kaszubskojęzycznej nastąpiło w drugiej połowie lat 70-tych 

XX wieku i zapoczątkowało renesans tegoż piśmiennictwa, z jakim mamy do czynienia już w 

przedstawianym dziesięcioleciu. Nie byli oni jednak jedynymi, którzy urodzeni w latach 50-

tych XX wieku lub czasie bliskim temu okresowi zasilali pracą swoich piór tę literaturę. 

Najbardziej znaczącym i tożsamym tej grupie nie tylko datą urodzenia, lecz i poruszaną 

tematyką w swoich wierszach czy kreowaniem poetyckiego „ja” był Jerzy Łysk (ur. 1950 r.).  

                                                             
686 Janke S., Łysk J., Jak Kulombószów Krësztof Amerikę wëkrił. Na podstawie tekstu Alojzego Budzysza, Gdańsk 1989.  
687 Tegoż, Zymkowé wrëje, „Ziemia Gdańska. Biuletyn Metodyczny” 1989, nr 153-154, s. 74-85. 
688 Patok J. [powinno być Patock], Straszydło w Czarnowskim Młynie. Baśnie kaszubskie, wybrał i spolszczył S. Janke, Gdańsk 1983.   
689 Zob. np. Bëc poetą. Z Alojzym Naglem gôdô Stanisław Janke, „Pomerania” 1986, nr 4, s. 19-21. 
690 Zob. np. Walkusz J., Pozdrzatk na kaszëbsczié dokôzë Drzeżdżona, „Pomerania” 1981, nr 1, s. 17-19. 
691 Zob. np. Muza K., Lirnik kaszubski, „Pomerania” 1987, nr 9, s. 24. 
692 Samp J., Poezja rodnej mowy, Gdańsk 1985. 
693 Tamże, s. 5-59. 
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Debiut literacki J. Łyska przypada na rok 1980, kiedy to jego wiersz Wieczórny zwón 

został opublikowany w zbiorze Lëdze gôdają 694 . W „Pomeranii” jego utwory poetyckie 

ukazywały się od numeru 11 z 1984 roku, kiedy to zamieszczono dwa jego teksty695. W 1988 

roku drukiem wyszedł jego debiutancki tomik wierszy pt. Mój ogródk.696 Poeta napisał też 

muzykę do wydanej wspólnie z S. Janke adaptacji tekstu A. Budzisza Jak Kulombószów.... 

Warto dodać, iż działalność Łyska na niwie muzycznej wyprzedza tę na pisarskiej, bowiem 

już, jak pisał wydawca późniejszych tomików autora Mojego ogródka Eugeniusz 

Pryczkowski, òd roku 1970 z gitarą i kaszëbsczim spiéwã wëstãpùje na rozmajitëch 

estradach, nôpierwi z zespòłã „Klon”, pózni midzë jinszima z trio „Pomerania”697. Łysk 

pisał muzykę również do tekstów m.in. J. Trepczyka.  

W 1980 roku zadebiutowali również Jan Labuda (1956-1992) oraz Jan Szutenberg 

(ur. 1951 r.), obaj zaszeregowani przez ukrywającego się pod kryptonimem s.j. Stanisława 

Jankego do grupy tzw. poetów ludowych 698 , czyli najczęściej w wyniku braków w 

wykształceniu uprawiających twórczość poetycką prostą i naiwną. O ile takowe 

zakwalifikowanie w przypadku J. Szutenberga jest słuszne, o tyle w odniesieniu do J. Labudy 

nietrafione. Co prawda oba debiutanckie utwory Labudy – Modrôczi oraz Zaczątk nocë699 – są 

jeszcze pod względem literackim nieporadne i osądzając autora wyłącznie na ich podstawie 

można podzielić pogląd Jankego, jednak wiersze późniejsze, w tym jedenastozgłoskowe 

sonety Na strądze700 oraz Na bôce701, już zdecydowanie przeczą takowej ocenie. Dodatkowo 

                                                             
694 Lëdze gôdają. Piosenki kaszubskie, Gdańsk 1980.  
695 Łysk J., Hej! Moji domôcë [oraz:] Mój ogródk, „Pomerania” 1984, nr 11, s. 27.  
696 Tegoż, Mój ogródk, Puck-Gdańsk 1988. 
697 E. Prëczkòwsczi, Wstãp [w:] Łysk J., Malëjã kòlibiónkã, wyd. II poszerz., Gduńsk-Krokòwa 1999, s. 5 [zob. też: E. Prëczkòwsczi, Wstãp 
[w:] Łysk J., Sztëczk Sebie, Banino-Pelplin-Krokowa 2005, s. 6]; Grupa „Pomerania”, notabene założona przez J. Łyska, istniała w latach 
1985-1990. Wiadomo też, że już w latach 60-tych (1962-1964) późniejszy artysta stawiał pierwsze kroki na gruncie artystycznym, śpiewając 
i tańcząc w zespole działającym w Państwowym Ognisku Artystycznym w Pucku. [zob. Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (do 1990 
r.), przërëcht. Drzeżdżon R., Schramke G. J., Gdinô 2004, s. 194]. 
698 s.j. [krypt. S. Jankego], [b.t.], „Pomerania” 1980, nr 5, s. 11 [oraz:] s. j., Wierszopisanie Jana Szutenberga, „Pomerania” 1980, nr 11-12, s. 
46; Zagadnienie kaszubskojęzycznej literatury i tej ludowej, i tej o wyższych ambicjach artystycznych dobrze scharakteryzował J. Samp: 
Mówiąc „literatura kaszubska” jedni mają na myśli samorodną poezję, lub prozę ludową, inni twórczość literacką rdzennych Kaszubów, 
jeszcze inni gotowi są objąć tym terminem nawet teksty jakichkolwiek autorów, byle tylko byłyby one związane tematycznie z szeroko 
rozumianą kaszubszczyzną. 
W tym miejscu godzi się podkreślić, że kaszubska, albo jak kto woli - kaszubskojęzyczna literatura tym chyba różni się od innych literatur 
regionalnych, iż dość wcześnie z twórczości przeznaczonej dla ludu ewoluować zaczęła w kierunku pisarstwa o ambicjach intelektualnych. 
Przyczyn było wiele, a niezwykłość i wyjątkowość tego zjawiska pojąć można dopiero wówczas, gdy spojrzymy na nie w szerszym kontekście, 
gdy dostrzeżemy rozmaite uwarunkowania towarzyszące narodzinom tego nurtu piśmiennictwa, a następnie ponad stuletniemu okresowi jego 
intensywnego rozwoju. 
Niezależnie od folkloru literackiego, twórczości określanej mianem ludowej (do dziś uprawia ją spora grupa autorów), mamy zatem pisarzy 
których „kaszëbsczé dokôzë” cechuje wysoka ranga artystyczna [,] walory wykraczające poza stereotyp ludowości. 
Z chwilą pojawienia się Młodokaszubów z ich wyraźnie sprecyzowanym programem ideowym i artystycznym, naiwne pisarstwo chłopskie w 
mowie własnego ludu, stawać się zaczęło działalnością niejako towarzyszącą, jednym z komponentów rodzimej literatury, jedną z jej odmian. 
Wielkie pisarskie indywidualności, jak: Aleksander Majkowski, Jan Karnowski, Leon Heyke, czy Bernard Sychta, to twórcy o wysokiej 
kulturze literackiej, posiadający określoną wizję regionalizmu kaszubskiego. Wizję – dodajmy, której w znacznym stopniu podporządkowana 
została ich twórczość literacka, tak w dziedzinie liryki i epiki, jak i na polu dramaturgii. 
Od momentu pojawienia się ich dzieł „rodno mowa” poddawana jest przez kolejne generacje twórców różnorodnym modyfikacjom, 
zabiegom adaptacyjnym i transformacjom. [Samp J., Trwaj Królewianko, „Norda” 1997, nr 3, s. 7].  
699 Labuda J., Modrôczi [i:] Zaczątk nocë, „Pomerania” 1980, nr 5, s. 11. 
700 Tegoż, Na strądze, „Pomerania” 1986, nr 9, s. 16. 
701 Tegoż, Na bôce, „Pomerania” 1986, nr 9, s. 21; Uwaga: W pierwszym wersie drugiej zwrotki (Fale kladą sę na bôt, one je orze;) jest nie 
jedenaście, lecz dwanaście sylab. Nie jest to jednak pomyłka autora, a zapewne osoby przygotowującej wiersz do druku, gdyż nie może być 
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drugi z wymienionych wierszy zaskakuje obranym przez poetę tematem. Utwór ten bowiem 

jest tak właściwie o tym, jak podmiotowi lirycznemu, który wypłynął z bracynama w 

morze 702 , będące tego dnia spokojne i ciche, i który w pewnym momencie sięgnął po 

papierosa, zapalił go, zaciągnął się mocno dymem, a następnie dostrzegłszy jakąś dryfującą 

deską, wychylił się za burtę, by ją wyłowić, niespodziewany prësk falë703 (pryśnięcie fali) 

mu... tego papierosa zgasił (W mojich lëpach [czyli wargach – przyp. G.S.] ostala le morskô 

sól704). Tematyka na sonet całkowicie nieoczekiwana. Świadczy to zatem o umiejętności 

zabawy formą oraz niebagatelnych poszukiwaniach poetyckich, a więc również o pewnej 

dojrzałości i wykształconej świadomości pisarskiej autora, czego trudno szukać wśród 

twórców określanych poetami ludowymi. Co ciekawe, a zapewne również nie pozostające bez 

wpływu na przedstawioną ocenę Jankego, ów podejmujący się z powodzeniem pisania trudnej 

sztuki sonetów J. Labuda swoje wykształcenie – jak podawał redaktor „Pomeranii” – skończył 

na szkole podstawowej.705 Autor Na sztrądze na szkolnej nauce nie poprzestał. Staram się 

jednak – wyznał – pogłębiać wiedzę, dużo czytam, piszę.706  

J. Labuda zmarł nagle w 1992 roku, przed ukończeniem 36 roku życia. Jego dorobek 

artystyczny nie przedstawia się imponująco, ukazało się bowiem, jak udało się ustalić, 

zaledwie kilkanaście jego wierszy. Tym razem zgodzić się należy z Jankem, piszącym w 

majowej „Pomeranii” z 1992 roku o zmarłym: Miał szansę stać się poetą w pełni...707. 

Jan Szutenberg w omawianym dziesięcioleciu publikował sporadycznie, 

zamieszczając również swoje próbki prozatorskie708. Swą obecność na kaszubskojęzycznej 

niwie literackiej, zarówno jako autor wierszy, jak i prozaik, mocniej zaznaczył w kolejnych 

dekadach.  

Przybliżając to pokolenie literatów kaszubskich nie można nie wspomnieć o 

Eugeniuszu Gołąbku (ur. 1949 r.). W tamtych latach dał się poznać przede wszystkim jako 

autor publikowanych w „Pomeranii” felietonów, z czasem ogłaszając je pod swoją stałą 

rubryką Przëscyganié czasu709. Choć tego typu teksty Gołąbek zamieszczał w periodyku już 

w latach siedemdziesiątych, to jednak główna jego aktywność na tym polu piśmiennictwa po 

                                                                                                                                                                                              
one, lecz on, bowiem zaimek ten odnosi się do słowa bôt (łódź), które jest w rodzaju męskim. W przypadku słusznego poprawienia one na on 
w wersie uzyskujemy pożądanych jedenaście sylab. 
702 Tamże. 
703 Tamże. 
704 Tamże. 
705 s.j. [krypt. S. Jankego], [b.t.], „Pomerania” 1980, nr 5, s. 11. 
706 Janke S., [b.t.], „Pomerania” 1992, nr 5, s. 38. 
707 Tamże. 
708 Szutenberg J., Powiôstczi, „Pomerania” 1981, nr 3, s. 43. 
709  Por. np. Gołąbk E., Przëscyganié czasu. Politiczny słowôrzk, „Pomerania” 1988, nr 12, s. 36-37 [i:] tegoż, Przëscyganié czasu. 
Politikowanié, „Pomerania” 1989, nr 6, s. 18. 
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kaszubsku przypada na lata osiemdziesiąte. Początek kolejnej dekady nie zapowiadał zmian, 

jednak pod koniec 1993 roku twórca ten jako felietonista zamilkł. 

Gołąbek dał się również poznać jako autor wierszy, m.in. ogłosił w „Pomeranii” nr 3 z 

1981 r. utwory Pojma jic! oraz Sëmieni gôdô. 710  Jego publikowany dorobek poetycki 

przedstawia się jednak bardzo skromnie. Warte odnotowania jest i to, iż przed trzecią podróżą 

apostolską Jana Pawła II do Polski (czerwiec 1987 r.), w „Pomeranii” zamieszczono pieśń 

religijną pt. Barka w tłumaczeniu tego autora 711 . Przekład się przyjął i zyskał sporą 

popularność, będąc do dziś jednym z najczęściej wykonywanych wokalnych utworów 

religijnych w języku kaszubskim. Gołąbek na niwie translatorskiej zasłynął jednak głównie w 

kolejnej dekadzie jako autor przekładu Nowego Testamentu na język kaszubski.  

W drugiej połowie lat 80-tych na łamach „Pomeranii” humoreską Post na odpusce712 

zadebiutował Roman Skwiercz (ur. 1955 r.), znany już wówczas gawędziarz i recytator 

(m.in. kilkukrotny laureat Konkursu Prozy i Poezji Kaszubskiej w Chmielnie oraz Turnieju 

Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia w Wielu713). Do końca lat osiemdziesiątych 

Skwiercz jeszcze kilkakrotnie zamieszczał w tym miesięczniku swe żartobliwe opowiadanka 

oraz dowcipy714. Autor twórczo rozwinął się w następnych latach. 

Rówieśnik Skwiercza, Witold Bobrowski (ur. 1955 r.) na kaszubskiej niwie 

literackiej także zadebiutował w drugiej połowie lat 80-tych. Pod pseudonimem Klara 

zamieścił w piśmie solidarnościowym „Kontakty” dwa wiersze – przejmujący, również 

poprzez sparafrazowanie początku poematu Ò panu Czôrlińsczim... Derdowskiego, utwór 

opisujący ostatnie chwile zamordowanego w Katyniu majora Stanisława Czarlińskiego715 

Drësze! oraz poświęcony nieco wcześniej zmarłemu działaczowi i pisarzowi kaszubsko-

pomorskiemu Lechowi Bądkowskiemu Nad zarkę Lecha B.716   

Z pokolenia Jankego, Walkusza czy Łyska jest również ks. Marian Miotk (ur. 1957 

r.), nazywany z racji wygłaszanych w mowie ojców kazań pierwszym kaznodzieją-Kaszubą717. 

Nauki kościelne po kaszubsku głosił już od 1986 roku, przy czym należy zwrócić uwagę na 

                                                             
710 Gołąbek E., Pojma jic! [oraz:] Sëmieni gôdô, „Pomerania” 1981, nr 3, s. 25. 
711 Pón cziedës stanął na strądze, „Pomerania” 1987, nr 5, s. 9 [uwaga: powyżej tekstu pieśni zamieszczono notatkę, w której m.in. napisano, 
iż autorem tłumaczenia jest E. Gołąbek]. 
712 Skwiercz R., Post na odpusce, „Pomerania” 1987, nr 12, s. 15-16. 
713  Oba konkursy istnieją obecnie pod nieco zmienionymi nazwami: pierwszy to Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej, drugi 
natomiast, od 2018 r., to Wielewski Turniej Gawędziarzy. Warto dodać, iż tegoroczna (czyli z 2019 r.) edycja chmieleńskiego konkursu była 
już 48, natomiast wielewskiego 42, czym oba zmagania zapewne zapewniły już sobie status najdłużej rozgrywanych konkursów związanych 
z literaturą po kaszubsku. 
714 Zob. np. Skwiercz R., Okulôrë, Kupi nie kupi, Do prani, „Pomerania” 1988, nr 12, s. 55 [oraz:] Skwiercz R., Przegrzeszony zôpis, 
„Pomerania” 1989, nr 3, s. 35-36. 
715  [b. a.], Kącik poezji kaszubskiej, „Kontakty. Pismo Solidarności Pracowników Oświaty – Gdańsk” 1986, nr 32, s. 3; Zob. też np. 
http://palukitv.pl/teksty/ludzie-paluk-i-zm/180-notatki-stanislawa-czarlinskiego-i-ich-losy.html [dostęp: 20.10.2018]. 
716 Klara [Witold Bobrowski], Drësze!, Nad zarkę Lecha B., „Kontakty” 1986, nr 32, s. 3. 
717 Pomierska J., O kaszubskości w kazaniach ks. Mariana Miotka, [w:] Miotk M. ks., Séw Bòżégò Słowa na niwie kaszëbsczich serc, Gdańsk 
2008, s. 362. 
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to, iż była to dekada, w jakiej mowa Kaszubów dopiero wkraczała do kościoła katolickiego 

(pierwszą mszę świętą z elementami liturgii w języku kaszubskim odprawił w I połowie lat 

80-tych w Wygodzie ks. Franciszek Grucza718). Ks. Miotk w latach 80-tych wygłosił w 

mowie przodków ponad dwadzieścia kazań, zostały one jednak wydane dopiero w 1991 roku 

jako Swiętim turę starków719. Poszerzony o więcej jak siedemdziesiąt kolejnych kazań zbiór 

Séw Bòżégò Słowa na niwie kaszëbsczich serc ukazał się już w obecnym stuleciu.720 Warto 

dodać, iż już w 1990 r. ks. Miotk został uhonorowany Medalem Stolema.   

Rok młodsza od J. Labuddy Danuta Byczkowska (ur. 1962 r.) zadebiutowała 

wierszami *** Cziéj oczë twojé uzdrzałë swiat... oraz Të sobie gôdôj w 1984 roku w nr 4 

„Pomeranii”721 . W omawianej dekadzie bodajże jeszcze tylko raz ogłosiła swoje utwory 

poetyckie, mianowicie również w tym samym roku w „Pomeranii” (nr 7).722 Byczkowska w 

1986 roku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka do dziś. W kolejnych 

dekadach publikowała swoje utwory, wciąż jednak stosunkowo rzadko, już pod nazwiskiem 

Charland. 

Z innych, pomniejszych autorów, można też wspomnieć o starszej siostrze Jaromiry – 

Bogusławie Labuddzie (1956-2017), której opowiadanie Roczëzna ukazało się w 1985 r.723  

Podobnie jak Dagomira, Bogusława nie zaznaczyła mocniej swej obecności na gruncie 

literatury kaszubskiej, a jej publikowany dorobek literacki ogranicza się zaledwie do kilku 

tekstów.724  

W 1984 r. swoje pierwsze utwory poetyckie – Spoczink i Powiôstka 725  – ogłosił 

wówczas dziewiętnastoletni Wojciech Ceynowa (ur. 1965 r.). Z powodu dość wyraźnie 

krystalizujących się pokoleń literackich w piśmiennictwie regionu kaszubskiego jest on 

niejako zawieszony między dwoma z nich. Z racji bowiem czasu debiutu literackiego poetę 

tego powinno włączyć się do omawianego tu pokolenia, zaś biorąc pod uwagę rok urodzenia 

jednak bardziej by pasował do kolejnej generacji młodych pisarzy kaszubskojęzycznych, 

                                                             
718 W publikacjach można znaleźć różne informacje na temat czasu odprawienia pierwszej mszy świętej z elementami liturgii w języku 
kaszubskim. Na przykład J. Borzyszkowski i ks. M. Miotk podają, iż wydarzenie to miało miejsce 8 października 1983 roku [Borzyszkowski 
J., Historia Kaszubów / Historiô Kaszëbów, tłóm. na kaszëbsczi jãzëk J. Tréder, Gdańsk 2014, s. 300; Miotk M. ks., Miotk M. ks., Recepcja 
kaszubskich przekładów "Biblii", Wejherowo-Gniewino 2018, s. 10], natomiast E. Pryczkowski, iż 29 października 1984 r. [np. Pryczkowski 
E., Kaszubski Kordecki. Życie i twórczość ks. prałata Franciszka Gruczy, Banino [2008], s. 61]. Rok 1984 podaje też T. Bolduan [Bolduan 
T., Nowy bedeker kaszubski, Gdańsk 2002, s. 296].    
719 Miotk M. ks., Swiętim turę starków. Zbiérk leżnoscowëch kôzaniów, Gdańsk 1991.  
720 Tegoż, Séw Bòżégò Słowa na niwie kaszëbsczich serc, Gdańsk 2008. 
721 Byczkowska D., *** Cziéj oczë twojé uzdrzałë swiat... [i:] Të sobie gôdôj, „Pomerania” 1984, nr 4, s. 15. 
722 Tejże, *** Cos sę we mnie wzbiérô... [i:] Nie bądze w tim żódnej filozofëji, „Pomerania” 1984, nr 7, s. 38. 
723 Labudda B., Roczëzna, „Pomerania” 1985, nr 7, s. 27-28.  
724 Zob. Tejże, Krodzy Europë, [w:] Dërchôj..., s. 99-100; Tejże, Mòje naprôwianié swiata, „Norda” 1998, nr 2, s. 10 [oraz w:] Kaszëbskô 
nôtëra. Antologiô pòwiôstków nôdgrodzonëch w Òglowòpòlsczim Kònkùrsu Prozatorsczim miona Jana Drzéżdżóna w latach 1996-2000, 
redakcëjô i wëbór S. Janke, J. Tréder, Wejrowò-Gduńsk 2001, s. 78-84. 
725 Cejnowa W., Spoczink [i:] Powiôstka, „Pomerania” 1984, nr 12, s. 35. 
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urodzonych pod koniec lat 60-tych lub w latach 70-tych, a debiutujących już w okresie po 

PRL.  

W. Ceynowa, jak udało się ustalić, poza przywołanymi wyżej wierszami, w latach 80-

tych opublikował jeszcze tylko dwa utwory poetyckie, zatytułowane Poeta726 oraz Żëcé727.  

 

Z krótkiego i ogólnego tu zaprezentowania pisarzy kaszubskojęzycznych urodzonych 

w latach 50-tych lub czasie pobliskim i ich aktywności na polu tejże literatury w omawianej 

dekadzie można dostrzec, iż ów w dużej mierze wywołany wspomnianymi konkursami 

przełom w literaturze kaszubskojęzycznej rzeczywiście zapoczątkował w niej nowy okres. Co 

prawda część laureatów owych poetyckich i prozatorskich zmagań z 1976 i 1977 roku w 

omawianej dekadzie wkrótce ucichła (K. Muza) lub publikowała mało (M. Jeliński), lecz za 

to pojawili się nowi, jak np. J. Łysk. Faktem jest też, że główna aktywność twórcza 

niektórych z zaprezentowanych w tej części pisarzy przypadnie jednak dopiero na następne 

lata, co zostanie przedstawione.  

Należy tu też choćby zaznaczyć, iż twórczość kilku literatów z przedstawianego tu 

pokolenia wykracza poza ramy (i nie ma się tu na myśli ram czasowych) wytyczone przez 

swoich poprzedników. Niejednokrotnie inną znajdujemy u nich np. kreację pomiotu 

lirycznego (m.in. większe zogniskowanie na poetyckie „ja”) czy tematykę utworów (ta bywa 

np. uniwersalna, całkowicie wykraczająca poza czysto kaszubskie sprawy, jak choćby już w 

wierszach wczesnych, drukowanych jeszcze przed 1981 r. – *** za oknem rujana jak 

wëkrzëcznik... J. Stachurskiego 728  czy Mdze deszcz J. Walkusza 729 ), a nawet przestrzeń 

gatunkową, jak w przypadku Jankego, który wyraził swą twórczą myśl w nieobecnej 

wcześniej na gruncie literatury kaszubskojęzycznej powieści psychologiczno-obyczajowej. 

Co ciekawe ów trend wychodzenia z pojęcia ciasnego regionalizmu, jak pisał Drzeżdżon, w 

kolejnych latach rozwinie się. O tym wszystkim jednak będzie w następnych rozdziałach 

niniejszej pracy. 

Na koniec należy też podkreślić, że owi zaprezentowani w tej części pracy pisarze, 

zaliczani do jednego pokolenia, tworzą stosunkowo pokaźną grupę jak na okres, który 

nastąpił właściwie zaraz po tym, jak obawiano się, iż literatura kaszubskojęzyczna jest tą bez 

następców, a jej ostatnim przedstawicielem będzie Alojzy Nagel.     

 

                                                             
726 Tegoż. A., Poeta, „Pomerania” 1985, nr 2, s. 22. 
727 Tegoż, Żëcé, „Pomerania” 1985, nr 8, s. 27. 
728 Stachurski J., Té pokazëją..., s. 24.  
729 Walkusz J., Mdze deszcz, „Pomerania” 1977, nr 5, s. 5 [zob. też: tegoż, Kańta..., s. 40-42]. 



119 
 

 

W tak często przywoływanych tu, w kontekście pojawienia się nowej grupy pisarzy 

kaszubskojęzycznych oraz początku odrodzenia literatury po kaszubsku, konkursach z drugiej 

połowy lat 70-tych, w kategorii prozy laury zdobyli też starsi wiekiem autorzy – Stefan 

Fikus, Augustyn Dominik oraz Marian Majkowski (1926-2012). Dla ostatniego z 

wymienionych opublikowanie opowiadania W lagrze730 było debiutem literackim, natomiast 

zarówno S. Fikus, jak i A. Dominik zaznaczyli już wcześniej swą obecność na gruncie tej 

literatury731, jednak z racji niewydania jeszcze żadnej autorskiej książki mogli wziąć udział w 

tych ogłoszonych przez „Pomeranię” zmaganiach literackich. Obaj, co zostało już 

zasygnalizowane, niewiele później doczekali się wydania autorskich książek – Fikus 

zbeletryzowanych wspomnień Pojmeńczicë (autor o sobie pisze w 3 os.) dotyczących okresu 

II wojny światowej, kiedy to wraz z grupką polskich żołnierzy dostał się do niewoli i 

przebywał w niej, również jako cywilny przymusowy robotnik, aż do wyzwolenia przez 

Armię Czerwoną w 1945 r., natomiast Dominik zbiorku dwudziestu trzech krótkich tekstów 

prozatorskich, głównie podań i humoresek Tóna z Pustk. 

Inny tekst autobiograficzny Fikusa – Dzecynny lata – zamieściła „Pomerania” w nr 1 z 

1981 roku.732  Jest to fragment większej całości pt. Mój krótki żiwotnë obrôz 1920-1980733. W 

latach 80-tych Fikus w „Pomeranii” ogłosił także, pod pseudonimem Stach z Lęborka, dwie 

krótkie humoreski – Brzôd i drzewięta oraz Muszima spisac testameńt.734  

Autor Pojmeńczików dał się poznać jako poeta już przed omawianym okresem735, 

natomiast w 1985 roku ukazał się jego debiutancki zbiór wierszy napisanych w języku 

kaszubskim i polskim, pt. Moje miasto.736 Fikus był już wówczas znany również jako autor 

sztuk scenicznych, np. A tata nasz nie jidze, pozostawały one jednak w rękopisach, choć jak w 

przypadku poruszających wówczas aktualne sprawy jasełek Kaszëbskô Gwiôzdka z Lęborka 

(np. postać L. Wałęsy, aluzja do powszechnego usuwania ciąży) wystawiane na scenie737. 

Część z nich ukazała się drukiem w późniejszych czasach, podobnie, jak i kolejne teksty 

prozatorskie oraz poetyckie tego autora.  

                                                             
730 Majkowski M., W lagrze, „Pomerania” 1979, nr 11-12, s. 20-22 [i dokończenie:] „Pomerania” 1980, nr 1, s. 10-13.  
731 S. Fikus literacko zadebiutował w latach 60-tych, natomiast A. Dominik już w latach 30-stych XX wieku.  
732 Fikus S., Dzecynny lata, „Pomerania” 1981, nr 1, s. 13-15.  
733 Zob. inf. od red. (?), „Pomerania” 1981, nr 1, s. 14. 
734 Stach z Lęborka [Stefan Fikus], Brzôd i drzewięta, Muszima spisac testameńt, „Pomerania” 1988, nr 12, s. 54 
735 Na przykład jeden jego wiersz – Jesénnô szlaga – został zamieszczony w antologii poezji kaszubskiej Modra struna [Fikus S., Jesénnô 
szlaga [w:] Modra struna. Antologia poezji kaszubskiej, pr. zbior. pod przewod. W. Kiedrowskiego, Gdańsk 1973, s. 238]. 
736 Fikus S., Moje miasto, Wejherowo 1985. 
737 Zob. Kleina K., Teatr kaszubski odrodzony, „Pomerania” 1981, nr 4, s. 16-17 [oraz:] Jan Lipuski [Stanisław Janke], Jasełka po Sierpniu i 
co dalej, tamże.  
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Augustyn Dominik zmarł w 1987 r. Nie zdążył ukończyć obyczajowej powieści po 

kaszubsku o życiu rybaków, nad którą w tamtym czasie pracował.738 Mimo to, jak donosił J. 

Drzeżdżon w 1992 roku Pokąd bądą bôtë... miały ukazać się drukiem i to, jak można 

wywnioskować ze sposobu informowania o tym, już w niedługim czasie.739 Tak się jednak nie 

stało, a póki co w „Pomeranii” ukazały się tylko dwa jej fragmenty: Na grzëbach740 oraz Na 

zymku 741 . Powieść, patrząc przez pryzmat tych urywków, dobrze się zapowiadała. 

Kaszubszczyzna w niej jędrna, dialogi naturalne, a przedstawiane zdarzenia ciekawe i 

zachęcające do poznania dalszych losów bohaterów.  

Na kilka lat przed śmiercią A. Dominik zamieścił w „Pomeranii” również humoreskę 

Fręck.742 Podobnie jak w przypadku Pokąd bądą bôtë... nie był to tekst wyciągnięty gdzieś z 

głębi szuflady, akcja utworu bowiem, notabene bardzo podobnego pod względem 

prowadzenia narracji do innych żartobliwych opowiadanek autora (który, jak warto na 

marginesie dodać, z powodzeniem występował jako gawędziarz743), rozgrywa się w czasach 

współczesnych ogłoszenia opowiadanka drukiem, co zdradza fragment: Chcąc nie chcąc 

muszoł sę [tytułowy bohater Fręck – przyp. G.S] nając do robotë przë budowanim 

żarnowiecczi elektrowni.744  

Dominik, oprócz Tóny z Pustk, w osiemdziesiątych latach opublikował jeszcze zbiór 

Gawędy kaszubskie. 745  Są to już jednak teksty polskojęzyczne, z nielicznymi tylko 

wtrąceniami kaszubskimi lub kaszubizmami746 , czasami w partiach dialogowych rodzima 

mowa zostaje rozszerzona na całe zdania.747 W ostatnim czasie zaś wydano dwujęzyczny 

zbiór (w języku kaszubskim i polskim, z tym że część tekstów na polszczyznę przełożył 

Roman Drzeżdżon) Domienikòwé pòwiôstczi. Opowieści Dominika. 748  W zbiorze 

zamieszczono utwory z Tóny z Pustk, a także z „Przyjaciela Ludu Kaszubskiego” oraz dwie z 

nr 4 „Pomeranii” z 1991. Nie wiadomo z jakiej przyczyny nie zamieszczono wspomnianego 

Fręcka. 

Marian Majkowski po wspomnianym debiucie literackim ucichł. Dopiero po 

kilkunastu latach ponownie pojawił się na gruncie literatury kaszubskojęzycznej, ale ukazały 
                                                             
738 Spotkanie z Augustynem Dominikiem, rozmowę oprac. M. Lesiński, „Pomerania” 1988, nr 10, s. 35 [zob. też wstęp J. Drzeżdżona do tej 
rozmowy, tamże, s. 34 [oraz:] wstęp tegoż do: Dominik A., Na zymku, „Pomerania” 1992, nr 3, s. 34.] 
739 Drzeżdżon J., [b. t.] „Pomerania” 1992, nr 3, s. 34. 
740 Dominik A., Na grzëbach, „Pomerania” 1988, nr 10, s. 37-38. 
741 Tegoż, Na zymku, „Pomerania” 1992, nr 3, s. 34-37. 
742 Tegoż, Fręck, „Pomerania” 1980, nr 8-9, s. 39-40. 
743 Zob. Spotkanie..., s. 34. 
744 Dominik A., Fręck..., s. 39. 
745 Tegoż, Gawędy kaszubskie, Warszawa 1986.  
746 Dobrze to obrazuje np. fragment: Chłopi wygłodniali przez adwent i spragnieni mięsnego jadłą, chętnie by zemkli po kryjomu kawałek 
mięsa lub świeżej kôlbasy, ale białki pilnie strzegły, aby w świętą wigilię post był zachowany jak się należy. Nie było wic dla nich innej rady, 
lë zażyć prizę tobaki i iść do swojej chłopskiej roboty. [Dominik A., Gawędy..., s. 97] 
747 Zob. np. Dominik A., Gawędy..., s. 47. 
748 Tegoż, Domienikòwé pòwiôstczi. Opowieści Dominika, tł. części tekstów na j. pol. R. Drzeżdżon, Gdynia 2015.  
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się zaledwie dwa jego teksty, jeden to ponowna publikacja debiutanckiego opowiadania, lecz 

przeredagowana i pod nowym tytułem Na robòtach, drugi to Jesénnô droga.749 W obecnym 

stuleciu wydał natomiast cztery tomy wspomnień Na kaszubskich pustkach750, Z pustek w 

świat 751 , Na skraju Pomorza 752  oraz Obcy wśród swoich 753 . Tak jak w przypadku 

Dzieciństwa, Młodości oraz Mojego domu Anny Łajming, język kaszubski za tworzyło został 

obrany do skonstruowania części dialogów, z tym, że najwięcej mowy przodków jest w 

pierwszej części, związanej z domem rodzinnym autora, najmniej zdaje się jej być w 

ostatniej. Z racji tego, iż mowa kaszubska w wspomnieniach M. Majkowskiego spełnia 

zaledwie rolę stylizacji językowej, Z pustek w świat... oraz kolejne tomy nie będą w tej pracy 

brane pod uwagę.  

Lata osiemdziesiąte przyniosły nie tylko debiuty osób z pokolenia Jankego, 

Jelińskiego czy Labuddy. Także osoby starsze pojawiły się wówczas na gruncie literatury 

kaszubskojęzycznej, m.in. Bolesław Jażdżewski (ur. 1921 r.), Benedykt Karczewski (ur. 1926 

r.), Bolesław Bork (ur. 1923 r.), Henryk Hewelt (ur. 1936 r.) czy Ryszard Landowski (ur. 

1937 r.), czasami, jak w przypadku Jażdżewskiego i Karczewskiego, w omawianej dekadzie 

tylko w sposób drobny zaznaczając swą obecność na niwie tegoż piśmiennictwa. Bolesław 

Jażdżewski (1921-2003) w latach 1984-86 spisał swoje wspomnienia i przekazał je 

wydawnictwu, lecz tylko ich dwa niezbyt obszerne fragmenty, mianowicie Powojnowi czas754 

oraz Kułace755  wyszły w omawianym okresie drukiem, natomiast Benedykt Karczewski 

(1926-2019) opublikował tylko debiutancki wiersz Koscérznie na 700-lecie756. 

Niewiele więcej, bo zaledwie kilka swoich kaszubskojęzycznych tekstów ogłosił w 

latach 80-tych Bolesław Bork (1923-2017). Autor ten już w latach 70-tych zadebiutował 

książkowo pracą Nad Ślężą. Zarys walk Kaszubów lesockich757. Jest to jednak publikacja 

napisana po polsku, a tylko jej pierwszy rozdział i podrozdziały kolejnych zostały opatrzone 

mottami zaczerpniętymi głównie z poezji kaszubskojęzycznej, np. L. Heykego, A. Nagla, A. 

Peplińskiego czy J. Rompskiego, lub dwu- i czterowierszowymi skreślonymi ręką Borka. W 

1984 r. autor Nad Ślężą wydał obszerny zbiór, jak sam to określił, wspomnień i opowiadań 

zatytułowany Ścieżki, bezdroża i drogi 758 . Języka kaszubskiego użył w nich tylko do 

                                                             
749 Majkowski M., Na robòtach, Jesénnô droga, [w:] Dërchôj..., s. 110-131. 
750 Tegoż, Na kaszubskich pustkach. Wspòminczi. Dzél I, Gdańsk 2000. 
751 Tegoż, Z pustek w świat. Wspòminczi. Dzél II, Banino - Ustka 2002. 
752 Tegoż, Na skraju Pomorza, Banino - Ustka 2006.  
753 Tegoż, Obcy wśród swoich. Wspòminczi. Dzél IV, Ustka-Banino 2010.  
754 Jażdżewski B., Powojnowi czas, „Pomerania” 1987, nr 5, s. 36-39 
755 Tegoż, Kułace, „Pomernia” 1989, nr 1, s. 28-30 
756 Karczewski B., Koscérznie na 700-lece, „Pomerania” 1985, nr 12, s. 28. 
757 Bork B., Nad Ślężą. Zarys walk Kaszubów lesockich, Gdańsk 1978. 
758 Tegoż, Ścieżki, bezdroża i drogi, Gdańsk 1984; Warto nadmienić, iż część z zamieszczonych w książce tekstów Bork publikował już 
wcześniej (w nieco innych wersjach), np. w „Pomeranii” [zob. Bork B., Ożniwinë, „Pomerania” 1981, nr 6, s. 42-44].  
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skonstruowania tytułów oraz części dialogów, mamy tu więc znów do czynienia ze 

zjawiskiem stylizacji językowej. Wspomnianymi wyżej kaszubskojęzycznymi utworami B. 

Borka są zamieszczane w omawianym okresie w „Pomeranii” podania, np. Marchowsczé 

Jezora759 (najprawdopodobniej jest to również debiut Borka, jeśli chodzi o twórczość w pełni 

w rodzimej mowie), Popławnik760 czy Złoto761.  

Wyraźniej niż B. Bork pod względem literackim rysuje się natomiast Henryk Hewelt 

(1936-1995), znany już od lat 70-tych ze swojej twórczości rzeźbiarskiej. Zadebiutował w 

„Pomeranii” w 1983 roku wierszem Dzèń Zadëszny762, potem jeszcze kilkukrotnie pismo to 

zamieszczało jego utwory poetyckie, np. w nr 1 z 1985 r. Wałë763 i Do nieba764, a w nr 6 z 

1986 r. – Kwiôtk765. W 1987 roku ukazała się również jego napisana ze swadą humoreska 

Białka. 766  Zaznaczyć przy tym można, iż Hewelt w latach 80-tych z powodzeniem 

występował jako gawędziarz na Turnieju Gawędziarzy z Kaszub i Kociewie w Wielu (laury 

zdobył m.in. w 1985 r.). 

Wczesną twórczość tego autora S. Janke ocenił dość surowo, pisząc przy okazji 

publikacji wiersza Dzèń Zadëszny, iż utwory Hewelta cechują się prostym, nieabstrakcyjnym 

słownictwem767 kaszubskim, a te o szerszym tematycznie kręgu dodatkowo charakteryzują 

patos i dość zużyte określenia.768 Zaznaczył przy tym jednak, iż za wcześnie jest na jakąś 

ostateczną ocenę.769 W obronę zaś brał Hewelta rok później Eugeniusz Gołąbek, co prawda 

przyznając rację Jankemu co do prostoty wierszy, lecz widząc w tym ich wartość (jidze tuo 

nalezc niemało pięknotë i mogą one swojim prostëchnym szëkę wzrëszëc – a co cëż wicy so 

rozchodzy?770). Dostrzegał też Gołąbek, iż wiersze te nie są, by użyć jego określenia, wësoczi 

lecbë771 oraz jaczims objawienim772, lecz uważał, iż nie wszëtko w nëch dokôzach je taczié 

wëszwiektóné, dzes ju rzekłé 773  i był przy tym pewny, iż znalazłyby uznanie wśród 

zwëczajnëch, mni uczałëch czëtińców774 „Pomeranii” (ubolewał przy tym, iż nima drëdżiégo 

                                                             
759 Tegoż, Marchowsczié Jezora, „Pomerania” 1985, nr 9, s. 29-30 
760 Tegoż, Popławnik, „Pomerania” 1986, nr 11, s. 32-33. 
761 Tegoż, Złoto, „Pomerania” 1987, nr 1, s. 33. 
762 Hewelt H., Dzèń Zadëszny, „Pomerania” 1983, nr 9, s. 42 [Uwaga: powinno być „Dzéń”]. 
763 Tegoż, Wałë, „Pomerania” 1985, nr 1, s. 9. 
764 Tegoż, Do nieba, tamże, s. 17. 
765 Tegoż, Kwiôtk, „Pomerania” 1986, nr 6, s. 36. 
766 Tegoż, Białka, „Pomerania” 1987, nr 2, s. 35.  
767 s.j. [Stanisław Janke], [b.t.], „Pomerania” 1983, nr 9, s. 42; [Uwaga: jest to krótki tekst omawiający pierwsze próby poetyckie Hewelta 
oraz przybliżający postać samego autora]. 
768 Tamże. 
769 Tamże.  
770 Gołąbek E., [b.t.], „Pomerania” 1984, nr 2., s. 38. 
771 Tamże.  
772 Tamże.  
773 Tamże. 
774 Tamże.  
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kaszëbscziégo cządnika 775 , jaki kierowany byłby właśnie do mniej oczytanego i 

wymagającego odbiorcy, i gdzie zamieszczano by również twórczość niższych lotów).   

Nie sposób wyrokować, jaki ostatecznie kształt przybrałaby literacka twórczość 

Hewelta. Autor zmarł bowiem w 1995 roku, w wieku zaledwie 59 lat. W I połowie lat 90-tych 

zamieszczał jeszcze swoje teksty w „Pomeranii” czy „Nordzie”, po śmierci zaś ukazał się 

tomik Nie òdińdã bez pòżegnaniô.776  

Omawiając lata 80-te nie można pominąć Ryszarda Landowskiego (ur. 1937 r.). Ów 

pochodzący z Kornego na południu Kaszub autor zadebiutował w grudniowym numerze 

„Pomeranii” humorystycznym opowiadankiem Zabytek.777 W ciągu zaś kilku lat opublikował 

w tym miesięczniku około trzydziestu pełnych humoru, niejednokrotnie i absurdu tekstów.778 

Ich akcja dzieje się na wsi, głównie w Gostomku  czy okolicy Wdzydz Kiszewskich (pow. 

kościerski), również w wdzydzkim skansenie (np. Dzura czë szpara779), gdzie od 1983 roku 

pisarz pracował w charakterze przewodnika. Choć w literaturze kaszubskojęzycznej sporo jest 

utworów zarówno formą, jak i tematyką bliskich tym Landowskiego, to jednak autor ten w 

wielu swoich tekstach wykazał się niemałym dowcipem i wyobraźnią, jak również talentem 

pisarskim.  

R. Landowski ucichł na niwie literackiej na początku lat 90-tych. Dziś jest autorem 

właściwie zapomnianym.  

 

Na kaszubskojęzycznej niwie piśmienniczej lat 80-tych nie zabrakło również pisarzy 

starszych, których debiuty przypadły na lata wcześniejsze. Jan Piepka, jako Staszków Jan, 

opublikował w omawianym okresie dwa tomiki wierszy: Kamiszczi780 oraz zbiorek dla dzieci 

Moja kotka. Mój kot781. Oba wydrukowano w 1983 r. Ukazały się, również kierowane do 

dziecięcego czytelnika, dwie książeczki Alojzego Nagla – z poezjami Szadi Władi (także w 

1983 r.)782 oraz w 1988 r. Dzéwczę i krôsnięta783. Paweł Szefka wydał zaś kolejne swoje 

                                                             
775 Tamże.  
776 Hewelt H., Nie òdińdã bez pòżegnaniô, Gdynia 1996. [Uwaga: W 2013 roku ukazało się drugie wydanie książeczki: Hewelt H., Nie 
òdińdã bez pòżegnaniô, wyd. II poszerz. i opatrzone posłowiem, Banino 2013]. 
777 Landowski R., Zabytek, „Pomerania” 1984, nr 12, s. 36 
778 Landowski pierwsze swoje krótkie opowiastki i wiersze (także w języku polskim) napisał już w latach 60-tych XX wieku, a za namową 
Tadeusza Sadkowskiego z Muzeum Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich zaczął je w 1984 r. wysyłać do „Pomeranii” [zob. Z 
Kaszub do Austrii..., s. 204]. Nie wiadomo, ile z tych dawnych tekstów zostało zamieszczonych w tym czasopiśmie, jednak musiały się tam 
także ukazywać teksty nowe, już z lat 80-tych, jak wskazuje adnotacja lëstopadnik '84 przy opublikowanej w wrześniu 1985 r. humoresce 
Sprôwczi smętka [Landowski R., Sprôwczi smętka, „Pomerania” 1985, nr 9, s. 20]. 
779 Landowski R., Dzura czë szpara, „Pomerania” 1985, nr 1, 32-33. 
780 Staszków Jan (Jan Piepka), Kamiszczi, Gdańsk 1983. 
781 Tegoż, Moja kotka. Mój kot, Gdańsk 1983.  
782 Nagel A., Szadi Władi, Gdańsk 1983. 
783 Tegoż, Dzéwczę i krôsnięta, Gdańsk 1988. Warto dopowiedzieć, iż wydanie zbiorowe bajek A. Nagla, w wersji dwujęzycznej (w j. 
polskim w tłumaczeniu Szymona Radzimińskiego) ukazało się nakładem Wydawnictwa Region w 2011 r. jako Bajki i bajeczki. Bôjczi i 
bôjeczczi [Nagel A., Bajki i bajeczki. Bôjczi i bôjeczczi, Gdynia 2011]. 
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widowisko, zatytułowane Wrëjôrze jidą (1981)784. Drugi zbiorek poetycki –  Wizrë ë duchë785 

– ogłosił w 1986 r., podobnie jak wcześniejszy pod pseudonimem Jan Zbrzyca, Stanisław 

Pestka. Poeta zamieszczał też w „Pomeranii”, jako „Krëban z Milachowa”, felietony786 . 

Pierwszy za to w swojej twórczości tomik z poezjami, zatytułowany Kaszubski kwiat, wydał 

w 1982 r. Marian Selin. Rok wcześniej za to ukazała się niewielka, bo zawierającą zaledwie 

6 wierszy i fragment poematu Pôłczëno drodżié, również debiutancka książeczka poetycka 

Józefa Ceynowy pt. Z Tatczëznë787. Również w 1981 r. ten autor wydał bajki i opowiadania 

Bursztinowé serce788, a rok później zbiór prozatorski Urënamle. Powiôstczi z komudnëch 

lat789.  

Jan Trepczyk również w omawianym okresie był twórczo aktywny na gruncie 

piśmiennictwa kaszubskojęzycznego. Na łamach „Pomeranii” gościł dość często zarówno 

jako autor wierszy790, jak i artykułów prasowych (też dotyczących literatury regionu)791. Jak 

podaje Edmund Kamiński w opracowanej przez siebie Bibliografii utworów literackich Jana 

Trepczyka, autor Odecknienia w 1989 roku wydał też, na papierze czerpanym i w nakładzie 

bibliofilskim, wiersz dedykowany ks. F. Gruczy, obchodzącemu 50-tą rocznicę święceń 

kapłańskich Méster.792 Rok 1989 r. to także rok śmierci poety. Pięć lat później ukazało się 

jedno z ważniejszych dzieł Trepczyka, mianowicie jego dwutomowy Słownik polsko-

kaszubski.793   

Pięć lat wcześniej, bo w 1984 roku zmarł za to Augustyn Chrabkowski. Jako 

Andrysów Gust publikował przed wojną w „Gazecie Kartuskiej” swoje felietony. W latach 

80-tych stosunkowo często gościł na łamach „Pomeranii”. Jego głównie humorystyczne i 

wspomnieniowe teksty drukowane były zarówno przed śmiercią pisarza (np. Wspóminczi 

artistë794, Lëst od Andrisowégo Gusta795), jak i po (cykl: Ze wspomnieniów)796. W obecnym 

stuleciu zostały one zebrane i wydane książkowo, jako Jak jô béł bògati.797  

                                                             
784 Szefka P., Wrëjôrze jidą. Widowisko plenerowe z kaszubskich obrzędów dyngusowych, Gdańsk 1981. 
785 Jan Zbrzyca [Stanisław Pestka], Wizrë ë duchë, Gdańsk 1986. 
786 Np. Kreban z Milachowa [Stanisław Pestka], Cziéj gburze z Gnieżdżewa, „Pomerania” 1983, nr 10, s. 57 [czy:] Krëban z Milachowa 
[Stanisław Pestka], Tu ni ma wërglów, „Pomerania” 1987, nr 4, s. 32.  
787 Ceynowa J., Z Tatczëznë, Gdańsk 1981. 
788 Ceynowa J., Bursztinowé serce, Puck 1981. 
789Tegoż, Urënamle. Powiôstczi z komudnëch lat, Gdańsk 1982.  
790 Zob. np. Trepczyk J., Méster snôżotë, „Pomerania” 1987, nr 9, s. 5; Trepczyk J., Moja chëcz, Żużkôj synku, tamże, s. 15; Trepczyk J., Ju 
sę zymk rozkoscerził, Kaszëbskô mowa, Do młodëch, tamże, s. 23  [Uwaga: w numerze tym, z okazji zbliżających się osiemdziesiątych 
urodzin Trepczyka, zamieszczono również kilka artykułów jemu poświęconych, np. Jan Trepczyk jako miłośnik kaszubszczyzny pióra J. 
Tredera [Treder J., Jan Trepczyk jako miłośnik kaszubszczyzny, „Pomerania” 1987, nr 9, s. 17-19 i 22]]; Trepczyk J., Moja zemia, Chëcze, 
Miej je pusto, Smutno zwonią, Naszińców part, Przëlecëta, „Pomerania” 1989, nr 4, s. 28-29.     
791 Np. Trepczyk J., Pozdrzatk na kaszëbiznę w dokôzach Budzisza, „Pomerania” 1983, nr 12, s. 43-44. 
792 Kamiński E., Bibliografii utworów literackich Jana Trepczyka, [w:] Méster Jan (1907-1989). Praca monograficzna o Janie Trepczyku, 
red. W. Frankowska, Wejherowo 2017, s. 164. 
793 Trepczyk J., Słownik polsko-kaszubski, naukowo oprac. i aneksem opatrz. J. Treder, 2 T., Gdańsk 1994.  
794 Andrysów Gust [Augustyn Chrabkowski], Wspóminczi artistë, „Pomerania” 1980, nr 3, s. 19-20.  
795 Tegoż, Lëst od Andrisowégo Gusta, „Pomerania” 1983, nr 5, s. 16-17. 
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Debiutujący w latach 70-tych i jeszcze w owej dekadzie autor dwóch książek 

prozatorskich i jednej poetyckiej po kaszubsku Jan Drzeżdżon, w omawianym 

dziesięcioleciu co prawda nie wydał książkowo żadnego dzieła w mowie przodków, jednak 

pozostawał czynny na gruncie kaszubskojęzycznej literatury. Jego utwory można znaleźć w 

„Pomeranii” – np. Pajk798 (zamieszczone ono będzie później w książce autora Na niwach). W 

1986 roku Drzeżdżon wydał też ważne, jeśli chodzi o studiowanie piśmiennictwa 

kaszubskiego, opracowanie Współczesna literatura kaszubska w latach 1945-1980.          

 

W osiemdziesiątych latach ukazywały się również utwory nieżyjących już pisarzy 

kaszubskojęzycznych. Przykładem może być Zemja Kaszëbskô Alojzego Budzisza wydana w 

1982 r. Na stulecie urodzin Karnowskiego wydano zaś okolicznościowy tomik poezji Jô bëm 

leno chcôł...799, z trzema utworami publikowanymi w nim po raz pierwszy800, natomiast trzy 

lata wcześniej, czyli w 1983 r., zbiór humorystycznych opowiadań pt. Sowizdrzôł u 

Krëbanów801, w jakim oprócz tytułowego, znalazły się jeszcze dwa – Wôrzałowe żëce oraz 

Krëbanë w labece. Warto jeszcze dodać, iż w 1981 roku ukazała się wielce wartościowa, 

zawierająca mnóstwo ważnych informacji na temat m.in. Młodokaszubów i ruchu 

młodokaszubskiego publikacja, mianowicie wspomnienia J. Karnowskiego Moja droga 

kaszubska802. Są one jednak pisane głównie po polsku, a język kaszubski (sporadycznie też 

niemiecki) występuje np. w przytaczanych wierszach.   

Ukazywała się też twórczość nieżyjących już Zrzeszyńców. W 1986 roku wyszło 

drukiem drugie, z tym że poszerzone (stąd mowa o tym) i poprawione wydanie Sonetów 

kaszubskich S. Bieszka. 803  Inne jego wiersze (również piosenki) znaleźć można w 

„Pomeranii” nr 2 z 1985 r., np. Snôżé Wdzydze804.  Wydano także zbiór poezji J. Rompskiego 

Wiérzte805 oraz jedną z jego sztuk teatralnych, komedię Jô chcę na swiat806. Warto dodać, iż 

dopiero po latach, w 2009 r., kaszubskojęzyczna twórczość sceniczna Rompskiego, w jakiej 

                                                                                                                                                                                              
796 Zob. np. Tegoż, Ze wspomnieniów (1). Zëcé (sic!) kaszëbscziégo gbura przed drëgą swiatową wojną, „Pomerania” 1984, nr 9, s. 30-32; 
tegoż, Ze wspomnieniów (8). Uprawë polowé, „Pomerania” 1986, nr 5, s. 26-27; tegoż, Ze wspomnieniów (18). Chów owc i gęsi, 
„Pomerania” 1989, nr 9, s. 40.   
797 Chrabkowski A. (Andrisów Gùst), Jak jô béł bògati, Banino 2007. 
798 Drzeżdżon J., Pajk, „Pomerania” 1989, nr 2, s. 30-32. 
799 Karnowski J., Jô bëm leno chcôł..., Gdańsk 1986.  
800 Borzyszkowski J., Wstęp [w:] Karnowski J., Jô bëm..., s. 4 
801 Karnowski J., Sowizdrzôł u Krëbanów, Gdańsk 1983.  
802 Tegoż, Moja droga kaszubska, z rękopisu oprac., wstępem i przypis. opatrzył J. Borzyszkowski, Gdańsk 1981.  
803 Bieszk S., Sonety kaszubskie, Gdańsk 1986. 
804 Tegoż, Wdzydze, Wieżëca, Snôżé Wdzydze, Witro ma so rozyńdzemë, Łodzę moję, „Pomerania” 1985, nr 2, s. 1; Uwaga: w kolejnym 
numerze Pomeranii zamieszczono także dwa wiersze Bieszka, są to jednak jego sonety Reduniô i Wda oraz ich tłumaczenia na j. polski, jakie 
także zostały zamieszczone w przywołanym zbiorku [Bieszk S., Reduniô, Radunia, Wda, Wda, „Pomerania” 1985, nr 3, s. 6 [zob. też:] 
Bieszk S., tamże, s. 9-12]  
805 Rompski J., Wiérzte, Gdańsk 1980. 
806 Tegoż, Jô chcę na swiat. Komédia w trzech aktach, Gdańsk 1987. 
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autor – jak pisał D. Kalinowski – okazuje się twórcą ze wszech miar oryginalnym807 oraz 

imponuje rozległością tematyki i wyczuciem scenicznego wyrazu808, doczekała się pełnego 

wydania w liczącym ponad dziewięćset stron zbiorze Dramaty kaszubskie. 809  Należy też 

choćby wspomnieć, iż w 1981 roku zmarł kolejny z czołowych Zrzeszyńców – Aleksander 

Labuda. Jednak dopiero w kolejnych dziesięcioleciach liczniej ukażą się owoce jego 

twórczości literackiej. Z innych jego prac warto przywołać tu wydany w 1982 roku Słowôrz 

kaszëbsko-polsczi. Słownik polsko-kaszubski.810  

W 1988 r. natomiast ukazał się dość obszerny tomik poetycki jednego z 

najważniejszych Klekowców – Leona Roppla. Z piesnią do Cebie jidzema Mateńko811, bo o 

tym tu mowa, zawiera, jak pisała w Posłowiu do tomiku Izabella Trojanowska: 

 
wszystkie wiersze Leona Roppla, które udało się odnaleźć w zbiorach, antologiach, na łamach 

czasopism i gazet, w spuściźnie rękopiśmiennej znajdującej się w Bibliotece Gdańskiej PAN.812  

 

Porównanie jednak zawartości tomiku ze antologią Poezja twórców z kręgu 

„Klëki”813, gdzie zamieszczono wiersze i piosenki Roppla wykazało, iż Z piesnią... nie jest 

jednak zbiorem pełnym. Brak w nim kilku utworów, m.in. wiersza Të mia jes przińc...814. 

Gwoli ścisłości w Poezji... również nie zamieszczono wszystkich utworów autora Na 

Jantôrowym Brzegu. Brak w nim np. wiersza Toast na czesc przejazni ludów815, choć należy 

też zaznaczyć, iż Poezja... w zamyśle redaktorki tomu H. Makurat nie miała być zbiorem 

pełnym.816 

 

W omawianej dekadzie publikowali swoje utwory po kaszubsku także i inni, m.in. 

Wincenty Rogala817, Anastazja Wysocka818, Jan Liepke819, Jerzy Stencel820 czy Horst 

                                                             
807 Kalinowski D., Dramaty Jana Rompskiego. Tematy, idee, techniki [w:]  Rompski J., Dramaty kaszubskie, oprac., wstęp i przypisy: A. 
Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, Wejherowo-Gdańsk 2009, s. 10. 
808 Tamże.  
809 Rompski J., Dramaty kaszubskie, oprac., wstęp i przypisy: A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, Wejherowo-Gdańsk 2009. 
810 Labuda A., Słownik polsko-kaszubski, oprac. naukowe J. Tredera [i:] Słowôrz kaszëbsko-polsczi, oprac. naukowe E. Brezy, Gdańsk 1982.  
811 Roppel L., Z piesnią do Cebie jidzema Mateńko, Gdańsk 1988.  
812 Trojanowska I., Posłowie [w:] tamże, s. 86.   
813 Ceynowa J. i in., Poezja twórców z kręgu „Klëki”, oprac. i przyp. H. Makurat, Gdańsk 2015. 
814 Tamże, s. 345-346. 
815 Roppel L., Z piesnią..., s. 7-8. 
816 Wskazują na to np. słowa: W niniejszej edycji opublikowano wiele wierszy i pieśni Leona Roppla [Makurat H., Cechy języka utworów 
poetyckich klëkowców, [w:] Ceynowa J. i in., Poezja twórców..., s. LXXXII], a także wyjaśnienia dotyczące wyboru wierszy J. Ceynowy: 
Nie uwzględniłam wszystkich utworów znajdujących się w tomie [pt. Z domôcëch strón - przyp. G. S.] z tego względu, że niektóre z nich nie 
przedstawiały sobą większej wartości literackiej. [tamże]. 
817 Rogala W., Wieselnô mowa drużbë, „Pomerania” 1986, nr 3, s. 20-21. 
818 Wysocka A., Przóde w naji wsë, „Pomerania” 1986, nr 2, s. 37; [oraz:] Tejże, Gosce, Parobk, „Pomerania” 1989, nr 2, s. 47. 
819 Liepke J., Gadki, „Pomerania” 1983, nr 6, s. 42-43. 
820 Stencel J., Ulga, Tesknota, „Pomerania” 1985, nr 7, s. 29; Tegoż, Moja dola, „Pomerania” 1985, nr 8, s. 8; [oraz:] Tegoż, Podarénk, 
„Pomerania” 1985, nr 10, s. 39.  



127 
 

Sehnke (pseudonim?) 821 . Nie zaznaczyli oni jednak mocniej swojej literackiej obecności 

zarówno w omawianej dekadzie, jak i kolejnych, a w przypadku np. J. Liepkego, J. Stencla 

czy H. Sehnkego można mówić o swoistych efemerydach literackich, którzy na gruncie 

literatury po kaszubsku zaistnieli niejako tylko na chwilę – jednym lub publikowanymi 

najwyżej w niewielkich odstępach czasu kilkoma utworami – po czym ślad po nich zginął 

zupełnie.  

 

 

Z przedstawionego w tej części pracy materiału nietrudno zauważyć, iż literatura 

kaszubskojęzyczna w latach 80-tych, w stosunku do wcześniejszych lat powojennych, pod 

względem ilościowym prezentuje się dobrze. Na gruncie tej literatury pojawiła się dość 

znaczna grupa nowych pisarzy, w tym młodych (Łysk w momencie debiutu liczył sobie 30 

lat, J. Labuda – 24 lata, D. Byczkowska – 22, a W. Ceynowa – zaledwie 19 lat), aktywni byli 

też starsi, także już nestorowie, jak J. Trepczyk czy J. Ceynowa. Nie zapominano również o 

autorach już nieżyjących i wydawano książki z ich twórczością.    

W omawianym okresie w sumie wydano przynajmniej 19 tomików poetyckich 

zawierających wyłącznie utwory po kaszubsku lub też w części po polsku. Książek 

prozatorskich, jak i z utworami scenicznymi było mniej (w piśmiennictwie grup etnicznych i 

małych narodów jest zjawiskiem powszechnym, że najliczniej występuje poezja), z tym, że 

wśród twórczości prozatorskiej pojawiły się rzeczy wówczas nieprzeciętne i nowe – zbiór 

opowiadań J. Ceynowy kierowany do młodego czytelnika oraz bardzo dobrze napisana 

psychologiczno-obyczajowa powieść S. Jankego.  

Oczywiście nie wszystko, co wydano po kaszubsku w latach 80-tych było wysokiej 

literackiej jakości (podobnie przecież działo się i w poprzednich dekadach, również będzie się 

dziać w kolejnych). Najwyraźniej to widać na przykładzie poezji, także tej ujętej w zbiorki 

poetyckie. Z jednej strony bowiem mamy owoce twórczości ambitnej, przemyślanej, w jakiej 

czuje się odpowiedzialność za każde wypowiedziane słowo, a przy tym też, co przecież w 

poezji chyba jednak najważniejsze, z zachowaniem czy nawet wyeksponowaniem emocji, 

uczuć i nastrojowości, jak np. utwory J. Zbrzycy, J. Piepki, S. Jankego czy J. Stachurskiego, z 

drugiej strony jednak twórczość niższych lotów, co prawda często pełnej uczucia, lecz jednak 

niejednokrotnie będącą naiwnym poezjowaniem, czego przykładem mogą być wiersze S. 

Fikusa. Oczywiście i takie, jak słusznie swego czasu napisał Gołąbek, mają swoich 

zwolenników.  
                                                             
821 Sehnke H., Kwiat szczesca, „Pomerania” 1981, nr 1, s. 15.  
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Należy zaznaczyć, iż w omawianej dekadzie (zresztą podobnie jak i dwóch 

poprzednich), przywoływana tak często w tym opracowaniu „Pomerania” była właściwie 

jedynym periodykiem adresowanym głównie do kaszubskiego czytelnika. Pojawiały się 

jednak wówczas także nowe tytuły, jak „Pomión” E. Gołąbka i S. Jankego czy „Vzénjik” 

Witolda Bobrowskiego822, jednak nie rozwinęły się, a ich wpływ na rozwój literatury po 

kaszubsku był niewielki. 

Zapoczątkowany przez wspomniane konkursy z drugiej połowy lat 70-tych zwrot w 

literaturze kaszubskojęzycznej i początek jej odrodzenia w latach 80-tych jest widoczny. 

Kolejne lata przyniosą dalszy rozwój tegoż piśmiennictwa.   

 

 

 

 

2. W nowej rzeczywistości – lata 90-te 
 

Rok 1989 był dla Polski rokiem przełomowym. Z kraju rządzonego przez 

socjalistyczną Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą i pozostającego w strefie wpływów 

ZSRR stała się, zapoczątkowana przez ustalenia tzw. Okrągłego Stołu oraz wybory 

parlamentarne z czerwca 1989 r., państwem demokratycznym i suwerennym. Wraz z 

upadkiem starego systemu zakończyły się też takie restrykcje jak ograniczenie wolności 

słowa, działanie cenzury, kontrolowanie mediów przez partię rządzącą czy racjonowanie 

papieru na wydawanie książek oraz czasopism.  

Zmiany, które zaszły w 1989 r. wywarły także spory wpływ na rozwój kultury i 

literatury kaszubskiej, a także rodzimego języka. Na rynku pojawiły się prywatne 

wydawnictwa kaszubskie (np. założone w 1990 r. „Arkun” i w 1992 r. „Region” oraz 

„Rumina”), jak również czasopisma nowe, jak np. „Tatczëzna” 823 , lub reaktywowane 

przedwojenne (np., „Gazeta Kartuska”824)825. Zaczęto nadawać stałe, co prawda o niewielkiej 

minutowej rozciągłości, programy kaszubskie w lokalnym radio (np. „Na bôtach ë w bòrach” 

w Radio Gdańsk od 1990 r.) oraz telewizji („Rodnô Zemia” w TVP Gdańsk od 1990 r.). 

                                                             
822 O tych pismach, a także „Domòwinie” Feliksa Marszałkowskiego zob. więcej: Kalinowski D., Kaszubskie efemerydy prasowe. Kilka 
uwag i uogólnień [w:] Òd „Skôrbu” do „Stegnë”. 150 lat czasopiśmiennictwa kaszubskiego, pr. monogr. pod red. D. Kalinowskiego, 
Wejherowo-Słupsk-Gdańsk 2017, s. 257-276.  
823 „Tatczëzna. W mjono Bòszczi nôrodni wzénjik”, Nr 1 - Nr 15, 1990-1991.  
824 „Gazeta Kartuska. Tygodnik Szwajcarii Kaszubskiej”, Nr 1-, 1989, [Uwaga: obecny podtytuł to „Magazyn Szwajcarii Kaszubskiej”]. 
825 By uświadomić sobie skalę zjawiska ukazywania się czasopism na Pomorzu po 1989 r., wystarczy przytoczyć tu fragment artykułu 
Tatczezna. Skra Ormuzdowa 91 Wiktora Pelińskiego: ostatnie lata to prawdziwy renesans prasy lokalnej, który zaowocował powstaniem 
kilkudziesięciu nowych tytułów, w tym kilku kaszubskich [Pepliński W., Tatczëzna. Skra Ormuzdowa 91, "Pomerania" 1991, nr 7-8, s. 40]. 
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Ważnym wydarzeniem i zarazem wywołującym sporo emocji z racji jeszcze nie tak dawnego 

przecież dyskryminowania mowy kaszubskiej w niemal wszystkich obszarach przestrzeni 

publicznej, np. urzędach państwowych i zakładach pracy, a również w placówkach 

oświatowych, gdzie dochodziło nawet do przypadków bicia uczniów za używanie mowy 

ojców, było również wprowadzenie do szkół nauki języka kaszubskiego. 826  Pierwszymi 

szkołami, w jakich zaczęto nauczać ojczystej mowy ostatnich potomków Pomorzan było 

założone w 1991 roku Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach oraz Szkoła 

Podstawowa na Głodnicy. Ta druga w 1994 roku stała się placówką dwujęzyczną.827  

W 1996 roku został też założony Instytut Kaszubski, skupiający głównie pomorskich 

naukowców. Instytucja ta za cel swojej działalności obrała:  

 
organizowanie prac badawczych i popularyzowanie ich efektów, wzbogacanie i rozwijanie 

regionalnego ruchu kaszubsko-pomorskiego, integrowanie kaszubsko-pomorskiego środowiska naukowego oraz 

podejmowanie działań na rzecz jego rozwoju.828  

 

Ważnym segmentem aktywności Instytutu jest też prowadzenie wydawnictwa. Wśród 

pozycji popularno-naukowych i naukowych (np. seria Acta Cassubiana), są także i te należące 

do literatury kaszubskojęzycznej, głównie jednak ukazują się one od obecnego stulecia 

(najbardziej znacząca jest seria Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, w jakiej tomem pierwszym 

są wydane w 2007 r. dwa teksty Floriana Ceynowy – Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą oraz 

Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã829).    

Niemałe znaczenie dla rozwoju rodzimego języka, regionalnej kultury i literatury 

miało też przeprowadzenie reformy pisowni kaszubskiej w 1996 roku, dokonanej w wyniku 

prac w ramach Zespołu ds. Oświaty ZKP osób z różnych środowisk kaszubskich (np. 

akademickich, dziennikarskich i literackich). W jej wyniku np. zastąpiono znakiem „ã” nie 

oddającą odpowiednio kaszubskiej nosówki dotychczas używaną literę „ę”, zaczęto też w 

odpowiednich miejsca (na początku słowa i po spółgłoskach p, b, m, w, f, k, g, ch/h) 

                                                             
826 O przypadkach bicia uczniów w szkołach za używanie mowy kaszubskiej np. podczas przerw w lekcjach jeszcze do dziś można usłyszeć 
relacje. Ostatnio, na XLI Wielewskim Turnieju Gawędziarzy (sierpień 2018) wspominał o tym Józef Roszman. Trzeba jednak pamiętać 
również o tym, iż z drugiej strony w szkołach działały zespoły folklorystyczne (również np. w domach kultury), czy organizowano 
eliminacje do konkursu recytatorskiego „Rodnô Mòwa”. Władze PRL sprzyjały formom szeroko pojętej, dawnej i współczesnej, twórczości 
ludowej (co zrozumiałe, jeśli będzie się pamiętać o tym, iż władza ta z założenia była ludowa), zarówno użytkowej jak i sztuce, a więc 
ludowym tańcom i śpiewom, hafciarstwu, garncarstwu, rzeźbie ludowej, itd. Dochodziło na tym tle do rozmaitych nadużyć i nieporozumień, 
gdyż np. za twórców ludowych, głównie z racji posługiwania się mową kaszubską, uznawano takich pisarzy jak A. Majkowski, J. 
Karnowski, J. Trepczyk, S. Bieszk, J. Piepka czy J. Drzeżdżon (utwory Trepczyka, Bieszka czy Piepki można znaleźć np. w Antologii 
współczesnej poezji ludowej [pogr. G.S.] Jana Szczawieja). Zapewne w takim zakwalifikowaniu pisarzy kaszubskojęzycznych była chęć 
umniejszenia znaczenia roli rodzimej literatury, a także sprowadzenie języka kaszubskiego wyłącznie do roli mowy ludu wiejskiego, gwary. 
827  Bobrowski W., Głód rodnej mowy, czyli rzecz o Kaszubskiej Szkole na Głodnicy, [on-line:] 
http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/print.php?articleid=11 [dostęp: 24.07.2018] 
828  Cele działania Instytutu Kaszubskiego [w:] Instytut Kaszubski [on-line:] https://www.instytutkaszubski.pl/cele-dzialania-instytutu-
kaszubskie [dostęp: 22.09.2018]  
829 Ceynowa F. S., Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą, Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã, BPK t. 1, oprac., wstęp i przyp. J. Treder, Gdańsk 2007.  



130 
 

zaznaczać labializację. Reforma przyczyniła się do przyśpieszenia procesu standaryzacji 

języka kaszubskiego, co także pomogło przy np. wprowadzaniu go do nauki szkolnej. 

Nie można tu też pominąć Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. Jana 

Drzeżdżona830, niezwykle istotnego w rozwoju rodzimej prozy. Zorganizowano go po raz 

pierwszy w 1995 r. (wyniki ogłoszono w 1996 r.). Odbywał się co roku przez kilkanaście 

kolejnych lat, aż do 2008 r. włącznie. Pięć lat później owe literackie zmagania wznowiono, w 

nieco innej jednak już formule, jedną bowiem z nowych głównych zasad było to, iż nadsyłany 

utwór nie mógł być mniejszej objętości niż 18 tys. znaków. Konkurs im. Jana Drzeżdżona 

przez wielu kaszubskojęzycznych prozaików uważany jest, również z racji wysokich nagród 

pieniężnych831, za najbardziej prestiżowy z rodzimych konkursów literackich.  

Owe zmagania prozatorskie przyniosły niebagatelny w skali kaszubskiej owoc w 

postaci kilkudziesięciu tekstów o objętości od kilku do ponad stu stron opublikowanych 

zarówno w czasopismach, jak i kilku pokonkursowych antologiach. Z utworów nadesłanych 

na tzw. „Drzeżdżona” powstały też autorskie zbiory opowiadań, np. Mòtowidlo Krystyny 

Lewny832. Przynajmniej w jednym przypadku konkursowy tekst stał się punktem wyjścia do 

napisania powieści. Dotyczy to jednak już okresu po 1999 r., więc mowa o tym będzie w 

dalszej części tego rozdziału. Z innych zmagań pisarskich z lat 90-tych warto wymienić 

Konkurs Poetycki Pamięci im. Izabelli Trojanowskiej. Należy też choćby wspomnieć o mniej 

już jednak znaczącym, jeśli chodzi twórczość kaszubskojęzyczną, zapoczątkowanym jeszcze 

w latach 80-tych Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewskiego.          

Po 1989 r. znaczące zmiany zaszły też w obrębie kościoła katolickiego. Co prawda 

pierwsze msze z elementami liturgii po kaszubsku zostały odprawiane już w latach 80-tych833, 

lecz dopiero lata 90-te przyniosły znaczące zintensyfikowanie obecności mowy pomorskich 

przodków w przestrzeni kościelnej, choć nie obyło się to bez oporów i polemik834. Cezary 

Obracht-Prondzyński pisze wręcz o „kościelnej ofensywie” społeczności kaszubskiej. 835 

Złożyło się na to kilka czynników, nie tylko zmiany ustrojowe w kraju. Ważnym 

wydarzeniem, jeszcze z lat 80-tych, była pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski, 

podczas której na Skwerze Kościuszki w Gdyni dnia 11 czerwca 1987 r. wypowiedział 

znaczące i niejednokrotnie przytaczane później słowa:  
                                                             
830 Nazwa  kilkukrotnie ulegała modyfikacjom, np. w 2013 r. był to Konkurs Prozatorski im. Jana Drzeżdżona. 
831 Pierwsza nagroda w 1999 r. wynosiła 1300 zł. [s.j. [Stanisław Janke], Konkurs Drzeżdżona, „Pomerania” 1999, nr 6, s. 99], natomiast w 
2014 r. 4 tys. zł. brutto. [z arch. G. J.].  
832 Léwna K., Mòtowidlo, Wejherowo 2016.  
833 O pierwszej mszy świętej z elementami liturgii po kaszubsku zob. przypis 718. Regularne zaś, comiesięczne msze z liturgią słowa w 
mowie kaszubskiej zostały zapoczątkowane przez ks. B. Głodowskiego w kościele Matki Boskiej Różańcowej w Gdańsku Przymorzu w 
1987 r. [Ksążeczka do nôbòżeństwa..., s. 39-40].  
834  Ciekawych informacji na ten temat dostarcza lektura rozdziału Współpraca z Kościołem C. Obrachta-Prondzyńskiego z publikacji 
Zjednoczeni w idei [Obracht-Prondzyński C., Zjednoczeni..., s. 427-433. 
835 Obracht-Prondzyński C., Zjednoczeni..., s. 428 
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Nie mogę jednak nie zwrócić się dziś w sposób szczególny do potomków prasłowiańskich, lechickich 

Pomorzan, do drogich nam wszystkim Kaszubów, którzy do dzisiaj zachowali swoją etniczną tożsamość i swoją 

mowę o słowiańskim rdzeniu. (...)  

Drodzy Bracia i Siostry Kaszubi! Strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa, które stanowią o Waszej 

tożsamości.836  
 

Nie sposób nie uznawać ich wagi, pamiętając o tym, iż zostały wypowiedziane jeszcze w 

czasach PRL, kiedy to bodajże dokonano największych zniszczeń w mowie kaszubskiej w jej 

dziejach, doprowadzono do masowego występowania tzw. kompleksu kaszubskiego 837  i 

przerwania pokoleniowego jej przekazywania (z rodziców na dzieci), czego skutki są 

widoczne do dziś. Słowa te wyrażone przez tak znaczący autorytet, jakim dla wielu był Jan 

Paweł II, przyczyniły się do innego spojrzenia na mowę kaszubską, także w sferze 

kościelnej. 838  Drugim ważnym elementem sprzyjającym wprowadzeniu języka potomków 

Pomorzan w progi kościelne było ukazanie się dwóch tłumaczeń obszerniejszych części Biblii 

na język kaszubski: Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament. IV Ewanjelje z 1992 w przekładzie 

ks. Franciszka Gruczy oraz Swięté Pismiona Nowégò Testameńtu z 1993 r. dokonane przez 

Eugeniusza Gołąbka839. Także późniejsze publikacje z lat 90-tych, takie jak modlitewnik i 

śpiewnik Më trzimómë z Bògã840 oraz Knéga psalmów841, miały swój wkład w obecność 

mowy przodków w kaszubskiej przestrzeni duchowej. Trzecim natomiast było wystosowanie 

w 1993 roku przez Metropolitę Gdańskiego, abpa dra Tadeusza Gocłowskiego Wskazań 

duszpasterskich w sprawie obecności języka kaszubskiego w liturgii i życiu Archidiecezji 

Gdańskiej, w jakich nie tylko dopuszczał, ale wręcz zachęcał do wprowadzania języka 

kaszubskiego do liturgii.842 

                                                             
836  Cyt. za: Przykucki M. ks. biskup chełmiński, Słowo wstępne, [w:] Nauczanié w przëpowiôstkach. Wëjimk z Ewanielëji z „Biblii 
Tysiąclecia” - wydanie trzecie poprawione, 1982 - skaszëbił Eugeniusz Gołąbk, wyd. II, Gdańsk 1989. Słowa te można również znaleźć 
m.in. w Ksążeczce do nôbòżéństwa z 2005 r. [Ksążeczka do nôbòżéństwa, oprac. E. Pryczkowski, Pelplin 2005, s. 3] czy podręczniku do 
nauki języka kaszubskiego w gimnazjum Òjczëstô mòwa [Pioch D., Òjczëstô mòwa. Ùczbòwnik do nôùczi kaszëbsczégò jãzëka w I klase 
gimnazjum, Gduńsk 2011, s. 25]. 
837  Za „kompleks kaszubski” rozumie się tu niechęć Kaszubów do identyfikacji z własną grupą etniczną/narodową wywołany 
systematycznym deprecjonowaniem ich mowy, kultury i tożsamości przez inne grupy ludności, szczególnie niemiecką w czasach zaborów, 
czy polską głównie w okresie PRL.      
838  Warto jeszcze dodać, iż dwanaście lat później, podczas kolejnej swoje pielgrzymki do Polski, papież wyraził się jeszcze bardziej 
jednoznacznie: Pozdrawiam lud kaszubski, odwiecznych gospodarzy tej pomorskiej ziemi. Do Was przemawiałem w Gdyni w czerwcu 1987 
roku. Pragnę jeszcze raz zachęcić Was, byście nadal strzegli swojej tożsamości, podtrzymywali więzy rodzinne, pogłębiali znajomość 
swojego języka i starali się przekazywać swoją bogatą tradycję kaszubską młodemu pokoleniu. [Ksążeczka do nôbòżéństwa..., s. 3]. 
839 Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu. Na podstawie Biblii Tysiąclecia (Wyd. III popr., 1982) skaszëbił: Eugeniusz Gołąbk, Gduńsk-
Pelplin 1993. 
840 Më trzimómë z Bògã. Kòscelné mòdlëtwë i spiéwë, przełożëlë i przërëchtowalë: E. Gołąbk i E. Pryczkowski, Gduńsk 1998.  
841 Knéga psalmów. Na pòdstawie Biblii Tysiąclecia (Wyd. IV, 1989) skaszëbił: Eugeniusz Gołąbk, Gdańsk 1999. 
842 Zob. np. Ksążeczka do nôbòżéństwa... s. 4, gdzie: [...] wyrażam zgodę, by w czasie Mszy Świętych organizowanych przez wspólnoty 
kaszubskie można było używać czytań biblijnych w języku kaszubskim oraz używać tego języka w modlitwie wiernych. Zachęcam również do 
tego, by w czasie Mszy Świętych, a także w innych kultywować śpiew pieśni religijnych w języku kaszubskim. Duszpasterze niech starają się 
otoczyć opieką wszelkie tego typ inicjatywy.  
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Warto też nadmienić, iż w 1999 r. po raz pierwszy zorganizowano Zjazd Kaszubów, 

jeden z największych festynów tegoż środowiska. Co prawda nie udało się stwierdzić, aby 

zjazdy wywarły jakiś znaczący bezpośredni wpływ na literaturę kaszubskojęzyczną,843 jednak 

niewątpliwie oddziaływały pośrednio poprzez przyczynianie się do rozbudzania i 

podtrzymywania tożsamości regionalnej, zachowania tradycji i rozwoju kultury (także jej 

wytworów, jak np. koszulki z motywami kaszubskimi). 

 

W latach 80-tych „Pomerania”, o czym już wspomniano, była właściwie jedynym 

periodykiem adresowanym przede wszystkim do Kaszubów. Od czasu do czasu pojawiały się 

wówczas nowe tytuły, jak „Vzénjik” W. Bobrowskiego, jednak pozostały na marginesie 

regionalnego czasopiśmiennictwa. W następnej dekadzie mniej lub bardziej udanych prób 

wydawania periodyku kierowanego głównie do kaszubskiego odbiorcy było więcej, niektóre z 

nich miały także pewien wpływ na rozwój omawianego piśmiennictwa.  

Na początku lat 90-tych grupa studentów i świeżo upieczonych absolwentów uczelni 

wyższych – Piotr Dziekanowski, Jarosław Ellwart, Wojciech Etmański, Eugeniusz 

Pryczkowski, Mariusz Szmidka i Dariusz Szymikowski, później też Jacek Stępień (jako 

redaktor techniczny, od nr 6 z 1990 r.) oraz Artur Jabłoński (od nr 1-2 z 1991 r.) – pozostająca 

pod urokiem działalności Zrzeszyńców i mająca oparcie w ostatnim z nich żyjącym, 

mianowicie ks. F. Gruczy, wydawała pismo „Tatczëzna” 844 . Pierwszym redaktorem 

naczelnym został J. Ellwart, po nim stanowisko to objął Eugeniusz Pryczkowski845. Wiktor 

Peliński dostrzegał w 1991 r., iż na tle ówczesnego rynku prasy lokalnej, który zaowocował 

powstaniem kilkudziesięciu nowych tytułów, w tym kilku kaszubskich846, „Tatczëzna” zdaje się 

zajmować wśród pozostałych czasopism miejsce wyjątkowe.847 Pisząc o tej nieprzeciętności, 

raczej wskazuje na ambicje redaktorów, by wydawać pismo o zasięgu ogólnokaszubskim przy 

bardzo skromnym zapleczu redakcyjnym (np. pożyczona maszyna do pisania, przygodne 

początkowo miejsca spotkań, brak funduszy zmuszający do samofinansowania pisma przez 

zespół redakcyjny848), pełną spontaniczność w podjęciu się zadania wypuszczenia periodyku, 

                                                             
843 Istnieją utwory bezpośrednio związane z tą imprezą, jak np. Rómk na bana do Kòscérznë [[Drzeżdżon R.], Rómk na bana do Kòscérznë, 
„Òdroda” 2004, nr 3, s. 2], nie ma ich jednak wiele i ich autorom raczej przyświecał cel stworzenia tekstu okolicznościowego, a nie 
mającego wywierać wpływ - czy to formą, czy treścią - na całokształt rodzimej literatury.   
844 „Tatczëzna. W mjono Bòszczi nôrodni wzénjik”, Nr 1 - Nr 15, 1990-1991. 
845 Jako redaktor naczelny widnieje w stopce redakcyjnej od numeru 1-2/1991.  
846 Pepliński W., Tatczëzna. Skra Ormuzdowa 91, „Pomerania” 1991, nr 7-8, s. 40.  
847 Tamże. 
848  Tamże; Pepliński opisuje jednak początkową fazę wydawania pisma. W późniejszej bowiem, jak w swojej pracy poświęconej 
periodykowi i środowisku go tworzącemu podaje D. Majkowski, redaktorzy dysponowali wpierw jednym, a następnie dwoma komputerami. 
[zob. Majkowski D., Tatczëzna. W miono Bòsczi nôrodny wzénik, Gdynia 2010, s. 12-13]. Na tamte czasy (1991 r.) było to niemałe 
osiągnięcie.  Owe zasygnalizowane przez Peplińskiego trudne początki sugestywnie przedstawia też D. Majkowski: Na początku roku 1990 
twórcy „Tatczëznë” nie mieli właściwie nic poza pomysłami i zaangażowaniem. Nie posiadali komputera, który w tych czasach był jeszcze 
rzadkością, brakowało im maszyny do pisania i doświadczenia w składaniu gazet. Towarem pierwszej potrzeby, bez którego nie można było 
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a chyba nade wszystko to, iż ci przedstawiciele młodego pokolenia byli już pewnym znakiem 

nowych, dodać by należało „ich” czasów, bowiem jak pisze: już bez żadnych zahamowań 

próbują kształtować otaczającą ich rzeczywistość. 849  Pepliński wskazywał, iż twórcami i 

redaktorami [„Tatczëznë” – przyp. G. S.] są członkowie klubu „Pomorania”850, de facto 

jednak nie wszyscy oni należeli do tejże, działającej przy ZK-P i określanej jako jej 

„podchorążówka” organizacji, choć prawdą jest, że większość z nich czynnie zasilała szeregi 

klubu, który również był, jak wskazuje J. Ellwart w swoim artykule „Tatczëzna” na fali 

rewolucji, wydawcą dwóch ostatnich numerów pisma.851    

„Tatczëzna” ukazywała się nieco ponad rok – od 1990 do 1991 roku (łącznie wyszło 9 

numerów), w nakładzie 1000-1500 egzemplarzy, o objętości 8-12 stron.852  Jak po latach 

twierdzi J. Ellwart pismo początkowo nie było projektem ideowym, lecz funkcyjnym – gazetę 

założono, by dotrzeć do młodych Kaszubów i pozyskać ich do pracy dla kaszubszczyzny.853 

Trudno stwierdzić, w jakim stopniu cel ten udało się osiągnąć. Ellwart wskazuje również, iż 

jednak w periodyku najwięcej miejsca zajęły kwestie związane z językiem kaszubskim i jego 

statusem. Potwierdza to D. Majkowski.854 Redaktorzy dążyli do tego, by mowa ostatnich 

potomków Pomorzan była uznana jako równoprawna polszczyźnie i innym językom 

słowiańskim, co później nastąpiło. Kwestie narodowościowe, tak bliskie Zrzeszyńcom, 

niemal nie były poruszane,855 choć budzenie samej świadomości kaszubskiej, jak wskazuje D. 

Majkowski, było dla młodych twórców periodyku obok ratowania i rozwoju języka 

kaszubskiego, drugim istotnym zadaniem.856   

Redaktorzy „Tatczëzny”, choć istniała taka możliwość, nie stworzyli tak wyraźnej i 

zjednoczonej grupy jak Zrzeszyńcy. Zapewne zaważył na tym krótki żywot ich czasopisma. 

Przyczyn upadku periodyku według Majkowskiego było kilka, wśród nich wymieniane na 

pierwszym miejscu problemy z kolportażem „Tatczëzny”, konflikty pojawiające się wewnątrz 

grupy, brak spójnego kierunku rozwoju pisma czy spory na temat statusu narodowościowego 

                                                                                                                                                                                              
wystartować, była maszyna pod pisania. Wojciech Etmański wspomina, że udało mu się ją zdobyć od swojego szwagra, który kupił taki 
sprzęt w Niemczech na potrzeby prowadzonego z żoną zakładu fotograficznego. [Majkowski D., Tatczëzna. W miono Bòsczi nôrodny wzénik, 
Gdynia 2010, s. 10]. O samej zaś pracy redakcyjnej pisze: Składaniem pierwszych numerów gazety zajmował się Ellwart. Jak wspomina, 
najtrudniejszym zadaniem było dokładne wymierzenie i rozrysowanie całej strony. Później na każdej kartce ołówkiem zaznaczał kolumny i 
szpalty, w których musiał zmieścić tekst. Jako że nie używali żadnych korektorów, każda pomyłka oznaczała mozolne wpisywanie od 
początku. Zdarzały się kartki, które wymagały 5-6 prób. W dodatku tytuły artykułów i działów były na ogół wpisywane ręcznie. Wszystkie te 
poszczególne części danej strony były wycinane i klejona. Należało również oddzielić czarnymi kreskami o różnej grubości każdą szpaltę i 
odrębne fragmenty strony. Tak żmudnie przygotowaną kartkę trzeba było kserować i dopiero to ksero stawało się oryginałem, który 
wędrował do druku. [tamże, s. 10-11].  
849 Pepliński W. Tatczëzna..., s . 40. 
850 Tamże.  
851 Ellwart J., „Tatczëzna” na fali rewolucji [w:] Od „Skôrbu”..., s. 179. 
852 Tamże. 
853 Tamże, s. 184. 
854 Majkowski D., Tatczëzna. W miono Bòsczi nôrodny wzénik, Gdynia 2010, s. 25.  
855 Ellwart J., „Tatczëzna” na fali..., s. 184-185. 
856 Majkowski D., Tatczëzna..., s. 43. 
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Kaszubów, które z biegiem czasu pojawiły się.857  Środowisko uległo rozproszeniu, choć 

nierzadko poszczególne osoby w mniejszym lub większym zakresie współpracowały ze sobą 

(np. E. Pryczkowski i A. Jabłoński w latach 1995-1998 prowadzili wydawnictwo „Szos”, A. 

Jabłoński i J. Ellwart są autorami przewodnika po Kaszubach północnych Norda na 

wakacje858). 

Choć grupa rozpadła się, osoby ją tworzące podkreślają, iż praca przy wydawaniu 

miesięcznika wykrystalizowała ich poglądy i umocniła potrzebę anażowania się w 

działalności na rzecz Małej Ojczyzny. Redaktorzy „Tatczëzny” w mniejszym lub większym 

stopniu wciąż pozostają aktywni na niwie kaszubskiej.859 

W kontekście literatury kaszubskojęzycznej „Tatczëzna” na swoje miejsce. Na łamach 

literackiego dodatku do tego pisma „Wjitrzniô” bowiem zadebiutowali Ida Wenta (ur. 1968 

r.; od 1991 r. Czaja) oraz Eugeniusz Pryczkowski (ur. 1969 r.), otwierając tym nowy 

rozdział w omawianym piśmiennictwie, którym było pojawienie się na jego gruncie kolejnego 

pokolenia pisarzy kaszubskojęzycznych – urodzonych pod koniec lat 60-tych i w latach 70-

tych XX w., ogłaszających swe utwory już w nowej, postpeerelowskiej rzeczywistości. 

Ida Wenta z położonej na środkowych Kaszubach Kamienicy Szlacheckiej, w 

momencie ogłoszenia w „Tatczëznie” swych pierwszych utworów Ewa i Kain 860 , była 

studentką filologii polskiej UG. Wiersze jej, jako laureatki nagrody im. Romana 

Wróblewskiego przyznawanej młodym, dobrze zapowiadającym się twórcom literatury 

kaszubskiej, ukazały się następnie w „Pomeranii” nr 2 z 1993 861 . Na łamach tego 

miesięcznika gościła w latach 90-tych jeszcze kilka razy862. Periodyk ten zamieścił również 

jej adaptację sceniczną baśni Hansa Christiana Andersena jako Dzewczã ze sztrechôlcama.863 

Wiersze poetki drukowały w omawianej dekadzie także inne pisma, np. „Norda”864.  

                                                             
857 Tamże, s. 19-20.  
858 Jabłoński A., Ellwart J., Norda na wakacje. Przewodnik krajoznawczy po Ziemi Puckiej, Gdynia 2003.  
859 Z bogatej działalności każdego z nich (nie wliczając w to byłego red. technicznego „Tatczëznë” J. Stępnia) wystarczy choćby wymienić, 
iż Piotr Dziekanowski prowadzi „Kuriera Bytowskiego” (J. Stępień jest jedną z dwóch osób zajmujących się tam łamaniem tekstu), poza tym 
jest autorem m.in. opowiadania science-fiction Nalazłé w Bëtowie (2008) i kryminału Kòmùda (2011); Jarosław Ellwart to właściciel 
Wydawnictwa Region, zajmującego się także publikacją pozycji kaszubskojęzycznych, w tym kilku tomików Tomasza Fopkego (np. 
Szlachama kùsków (2002)), Dokôzów A. Budzisza (2007) czy jednego z licznych wydań powieści A. Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa 
(2013); Wojciech Etmański angażuje się w działalność Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego; Eugeniusz Pryczkowski przez kilkanaście lat 
prowadził oficynę wydawniczą „Rost”, redagował program TV „Rodnô Zemia”, do tego jest autorem m.in. tomiku wierszy Na jimiã Bòsczé 
(2000) oraz zbioru opowiadań i felietonów Sól zemi (2007); Mariusz Szmidka prowadzi „Dziennik Bałtycki”; Dariusz Szymikowski napisał i 
opublikował w sieci Internetowy podręcznik historii Kaszubów oraz wydał drukiem opracowanie „Zrzesz Kaszëbskô” w latach 1933-1939 
(2010), zaś Artur Jabłoński to  jeden z założycieli i właścicieli „Radia Kaszëbë”, a także autor trzech powieści po kaszubsku - Namerkôny 
(2013), Smùgã (2014) i Fényks (2015).   
860 Wenta I., Ewa, Kain, „Wjitrzniô. Lëteracczi dodôwk do Tatczëznë” [1990], nr 4, [s.2], „Tatczëzna” 1990, nr 6. 
861 Np. Czajënô I., Spiéwa o bojenim, Ewa,Spiéwa o zwątpienim, Marija Magdalena, Nôdzeja, Ksężëc, Miesąc, „Pomerania” 1993, nr 2, s. 
12-13; Tejże, Kolęda, „Pomerania” 1993, nr 12, s. [4-5]; Czajinô I., Ballada o apartny diôbelnicë, „Pomerania” 1995, nr 4, s. 32.  
862 Np. Czajénô I., Jesz jedno proroctwo, Spiéwa o chëczë, Spiéwa o najim niebie, Spiéwa o darënku nieba, „Pomerania” 1993, nr 9, s. 17. 
863 Czajinô I., Dzewczã ze sztrechôlcama. Binowô adaptacjô bôjczi Hansa Christiana Andersena podług Idë Czajinë, „Pomerania” 1996, nr 
12, s. 28-29 
864 Np. tejże, Hełe skònôł na krziżu Bóg, „Norda” 1996, nr 13, [s. 7] [czy:] Czaja I., Córka Kajina, „Norda” 1999, nr 8, [s. 7]. 
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Ida Czaja w krótkim czasie stała się w kręgach kaszubskich twórczynią rozpoznawalną 

i cenioną. Była już wówczas znaną i wielokrotnie nagradzaną recytatorką (np. na konkursie 

„Rodnô Mowa”). Stała się też najmłodszą autorką, której utwory zostały zamieszczone w 

opracowanej przez Jerzego i Justynę Treder (dziś Pomierską) i opublikowanej w 1994 roku 

antologii Domôcé słowo zwęczné. 865  Również w 1994 roku ukazał się debiutancki tomik 

wierszy Czaji pt. Mòjim mùlkã je kam866, głównie zawierający pełne delikatności erotyki. 

Większość zamieszczonych w nim utworów jest opatrzona adnotacją o czasie ich powstania 

(a w jednym przypadku również o miejscu). Tomik otwiera liryk *** Mòcné rãce...867 , 

napisany już w 1985 r., a więc przez wówczas siedemnastoletnią autorkę. Wiersze w zbiorku, 

w wyborze i układzie Izabelli Trojanowskiej (głównie jednak z zachowaniem chronologii ich 

powstania), tworzą swego rodzaju miłosny poemat, od tęsknot (*** Mòcné rãce...), poprzez 

niepewność i poszukiwania prawdziwego drgnienia serca (*** Wzã jô czij do rãczi...868), a 

nawet poetycką inicjację seksualną (Ewa869), aż po pewną dojrzałość uczuć (Spjéwa ò najim 

njebje870) i narodziny dziecka (Spjéwa ò darënkù njeba871). Jest to jednak poemat w swej 

kompozycji luźny, niektórymi utworami (niczym dygresjami) schodzącymi z głównej 

tematycznie ścieżki (jak np. przynależny do liryki religijnej wiersz *** Spòtka wczora 

Bòga...872). Nasuwa się pytanie, czy wykreowanie tego poematu było świadomym zabiegiem 

autorki? Zapewne nie, lecz poprzez chronologiczne umieszczenie wierszy w tomiku uzyskało 

się to, iż same układają się w ten, bądź co bądź przecież naturalny cykl i są niejako 

odzwierciedleniem rzeczywistości (fascynacja płcią przeciwną, nadzieje, wątpliwości i 

strachy towarzyszące obdarowywaniu uczuciem, odejścia, tęsknoty, akty miłości, wspólne 

życie, dziecko). Całość – ta chronologiczność i owa ewolucja uczucia, a trzeba pamiętać o 

świetnym tu wyczuciu redaktorskim I. Trojanowskiej, przekonuje. Oczywiście każdy wiersz 

tworzy swoją odrębną, zamkniętą cząstkę i można go, a nawet należy rozpatrywać oddzielnie. 

Przyrównać można więc ów tomik do nanizanych na sznureczek bursztynów – każdy osobno 

jest godny uwagi, razem tworzą naszyjnik bądź bransoletkę.  

W latach 90-tych ukazał się jeszcze jeden zbiorek z poezjami Idy Czaji. Wydrukowana 

w 1999 r. Przechlastłô idila873, bo o nim mowa, jest już tomikiem bardziej różnorodnym 

tematycznie, m.in. zamieszczono w nim utwory nawiązujące do arcydzieła A. Majkowskiego 

                                                             
865 Domôcé słowo zwęczné. Antologia tekstów kaszubskich dla recytatorów, oprac. J. i J. Treder, Chmielno 1994. 
866 Czajinô I., Mòjim mùlkã je kam, Kartuzy 1994. 
867 Tamże, s. 5.  
868 Tamże, s. 15. 
869 Tamże, s. 19.  
870 Tamże, s. 39. 
871 Tamże, s. 40.  
872 Tamże, s. 9. 
873 Czaja I., Przechlastłô idila, Gduńsk 1999.  
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(np. Remus874 czy ***Królewiónkò...875) oraz wiesz poświęcony pamięci zmarłej w 1995 r. I. 

Trojanowskiej (Na smierc Wastny Izabellë Trojanowsczi876). Erotyki jednak (niejednokrotnie, 

jak w przypadku wcześniejszych utworów, takich jak np. debiutancka Ewa, kryjące się pod 

kostiumem scen zaczerpniętych z Biblii) wciąż są formami dominującymi.  

W kolejnych latach Ida Czaja pozostała aktywna literacko, próbując swych sił także 

jako tłumaczka i autorka tekstów prozatorskich. Uznawana jest za jedną z najbardziej 

utalentowanych poetek kaszubskojęzycznych.  

Eugeniusz Pryczkowski po debiucie literackim w „Tatczëznie” swoje utwory 

poetyckie i prozatorskie, jak również tłumaczenia na język kaszubski oraz felietony 

publikował w latach 90-tych m.in. w „Zsziwku”, „Gazecie Kartuskiej”, „Nordzie” i 

„Pomeranii”. Jest laureatem pierwszej edycji konkursu literackiego im. Jana Drzeżdżona 

(razem z W. Bobrowskim zajął drugie miejsce w kategorii literatury kaszubskojęzycznej, 

głównej nagrody nie przyznano). W kolejnym dziesięcioleciu jeszcze dwukrotnie zdobywał 

laury w tych literackich zmaganiach. Pierwszą publikacją książkową Pryczkowskiego był 

przełożony przez niego zbiór przypowieści i opowiastek Anthony'ego de Mello pt. Casnô 

aureola. Z innych wydanych w tej dekadzie prac warto przywołać, wspomniany już 

wcześniej, przygotowany wspólnie z E. Gołąbkiem modlitewnik i śpiewnik Më trzimómë z 

Bògã. Ważnym wydarzeniem na gruncie rodzimej literatury było opracowanie przez 

Pryczkowskiego antologii prozy kaszubskojęzycznej Dërchôj królewiónkò. 877  Publikację 

docenił Jerzy Samp, pisząc na łamach „Nordy”, iż była ona przedsięwzięciem ambitnym, 

potrzebnym i ważnym 878 , które pokazało jak bardzo wciąż żywym zjawiskiem jest proza 

kaszubska. 879  Literaturoznawca chwalił mądrze dokonany wybór tekstów, prezentujący 

twórczość zarówno pisarzy znanych jak i tych, którzy jeszcze nie dali się poznać szerszemu 

gronu czytelników, a także dość dużą różnorodność pod względem jakości utworów – od 

dobrych literacko, po te, które zdradzają, że ich autorom próby zmagania z niełatwą materią 

słowa sprawiają jeszcze sporo trudności.880 Łącznie w swej antologii Pryczkowski zamieścił 

ponad czterdzieści tekstów dwudziestu ośmiu autorów (wliczając w to grono także jego 

samego881), m.in. S. Fikusa, E. Gołąbka, W. Bobrowskiego, R. Skwiercza, H. Hewelta, K. W. 

Wolf, Artura Jabłońskiego czy Jarosława Babińskiego. 

                                                             
874 Tamże, s. 47.  
875 Tamże, s. 48. 
876 Tamże, s. 45.  
877 Dërchôj królewiónkò, zebr. i oprac. E. Pryczkowski, Gdynia 1996 
878 Samp J., Trwaj Królewianko, „Norda” 1997, nr 3, s. 7.  
879 Tamże.  
880 Tamże.  
881 Pryczkowski w Dërchôj Królewiónkò zamieścił trzy swoje opowiadania: W kaczińcu, Swiéżé piwò i Ania [Pryczkowski E., W kaczińcu, 
Swiéżé piwò, Ania [w:] Dërchôj..., s. 132-141 [i:] 162-166]. 
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E. Pryczkowski, co nie jest bez znaczenia przy omawianiu współczesnej literatury 

kaszubskojęzycznej, w 1995 roku założył razem z A. Jabłońskim wydawnictwo Szos882 . 

Prowadzili je do 1998 r., następnie Pryczkowski otworzył swoją oficynę o nazwie „Rost”, 

jaka była obecna na rynku do 2015 r.883 Oba wydawnictwa znacząco przyczyniły się do 

rozwoju i popularyzowania rodzimej literatury. Pod ich szyldem opublikowano m.in. 

antologię Dërchôj królewiónkò (1996), zbiór opowiadań Kòl Biélawë Jana Drzeżdżona 

(1997), antologię wierszy dla dzieci Mësla dzecka (2001), tom poezji Ewanielskô spiéwa A. 

Labudy (2002) czy zbiór tekstów głównie prozatorskich Farwë żëcégò Stanisława Bartelika 

(2006). Pryczkowski od początku lat 90-tych związany był z programem telewizyjnym 

„Rodnô Zemia”, wpierw jako lektor (od 1990 r.), następnie jako jeden z prowadzących (od 

1995), a w końcu jako redaktor naczelny (od 1998 r.).  

 

Z innych pism, publikujących w latach 90-tych na swych łamach utwory literackie po 

kaszubsku, należy przede wszystkim wymienić „Nordę” oraz „Zsziwka”.  

„Norda. Pismiono Kaszëbsczi Zemi” zaczęła ukazywać się od drugiej połowy marca 

1995 roku. W pierwszym okresie istnienia pismo wydawała oficyna „Rumina” z Rumii jako 

czterostronnicowy dodatek do „Gońca Rumskiego” oraz „Gońca Wejherowskiego”884 . W 

„Nordzie” ukazywały się teksty zarówno w języku kaszubskim, jak i polskim. Choć stopka 

redakcyjna sugeruje, iż głównymi redaktorami byli wówczas E. Pryczkowski i właściciel 

wydawnictwa Kazimierz Klawiter 885 , to ciężar prac przy przygotowywaniu do druku 

kolejnych numerów pisma miał od samego początku spoczywać przede wszystkim na 

pierwszym z wymienionych.886 

W 1997 r. „Gońca Rumskiego” razem z „Nordą” zakupił „Dziennik Bałtycki”. W 

początkowym okresie przedstawiane czasopismo ukazywało się jako cotygodniowy, 

czterostronicowy dodatek do „Dziennika...”. Rok później zasięgiem zaczęło obejmować 

obszar całych Kaszub, a nakład wzrósł kilkukrotnie – do 80 tys. egz.887  Zaczęto jednak 

                                                             
882 Pod znakiem tej firmy opublikowano m.in. Kòl Biélawë J. Drzeżdżona (1997) i tegoż Zwònnik (1998), Krôjczi pôjczi S. Jankego (1997) 
czy Òdłómczi R. Żmudy-Trzebiatowskiego (1997). 
883 Pryczkowski E., Oficyna „Rost” zamknęła działalność [on-line:] http://www.szwajcaria-kaszubska.pl/item/727-oficyna-rost-zamknela-
dzialalnosc [dostęp: 31.08.2018]. 
884 „Goniec Wejherowski” wkrótce przestał się ukazywać, a „Norda” jako dodatek zasilała np. „Echo Ziemi Puckiej”.  
885 Zob. np. nr 1/1995, gdzie czytamy: Redagùje karno: Eugeniusz Pryczkowski, Kazimierz Klawiter oraz Witold Bobrowski, Bogusław 
Breza, Ryszard Hinc, Bernard Hinz, Artur Jabłoński [info. w  stopce red., „Norda” 1995, nr 1, s. 4], lub później: Redagùje karno: Eugeniusz 
Pryczkowski, Kazimierz Klawiter, jak téż Witold Bobrowski, Bogusław Breza, Ryszard Hinc, Bernard Hinz, Artur Jabłoński [nfo. w  
stopce red., „Norda” 1996, nr 15, s. 4].  
886  Sytuację nakreśla Pryczkowski w swoim tekście „Norda” - jej powstanie i funkcjonowanie w latach 1995-2010, gdzie czytamy: 
Wówczas, za namową redaktor Izabelli Trojanowskiej, zwrócił się do mnie [czyli E. Pryczkowskiego - przyp. G. S.] właściciel wydawnictwa 
„Rumina”, Kazimierz Klawiter, który wydawał tygodnik „Goniec Rumski” z prośbą o współpracę. Do swej gazety planował wydawanie 
kaszubskiego dodatku. Miałem być realizatorem tego pomysłu. Po kilkutygodniowych przygotowaniach pierwszy numer „Nordy” ukazał się 
23 marca 1995 r., jako dodatek do „Gońca Rumskiego” i nowo powołanego „Gońca Wejherowskiego”. [Pryczkowski E., „Norda” – jej 
powstanie i funkcjonowanie w latach 1995-2010, [w:] Òd „Skôrbu”..., s. 209].   
887 Pryczkowski E., „Norda” - jej powstanie..., s. 214. 
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ograniczać objętość „Nordy” tak, że w maju 1999 roku liczyła ona już tylko 2 strony (z czego 

drugą w dużym stopniu zapełniano reklamami), a od 2003 roku zaledwie jedną. E. 

Pryczkowski przestał pełnić rolę prowadzącego pismo w 2010 r.888 Jak informował w artykule 

„Norda” – jej powstanie i funkcjonowanie w latach 1995-2010 ten kaszubski periodyk: Nie 

ma już stałego redaktora. Autorami tekstów są etatowi dziennikarze kaszubskiej mutacji 

„DB” [„Dziennika Bałtyckiego” – przyp. G. S.]. Sporadycznie pojawiają się w nim także 

moje teksty.889 „Norda” ukazuje się do dziś. 

Prowadzone przez Pryczkowskiego pismo w kilku początkowych latach istnienia 

pełniło istotną rolę w rozwoju literatury kaszubskojęzycznej. Taki zresztą był m.in. założony 

cel wydawania „Nordy”. W podpisanym REDAKCJÔ artykule programowym Lubòtny 

Czëtińcë890 czytamy bowiem:  

 
W najim pismie kaszëbsczich spraw, „Nordze”, bądzemë rejestrowelë wszëtczé wôżniészé wëdarzenia z 

żëcégò rodny zemi. Chcemë promòwac bògactwò naszi kùlturë, szérzwic corôz to nowé dokôzë lëteracczé, a 

òsoblëwie wôrtnotã jãzëka kaszëbsczégò.891  

 

Często zamieszczano na łamach periodyku wiersze oraz krótkie teksty prozatorskie. 

Oprócz utworów takich klasyków rodzimego piśmiennictwa, jak A. Majkowskiego892 czy A. 

Labudy893 , publikowano też owoce piór mniej znanych twórców, np. Stefana Fikusa894 , 

Augustyna Klemensa Hirsza895 czy Henryka Hewelta896. „Norda” może poszczycić się też 

dość znaczną grupą debiutantów, wśród których znalazły się i takie znane w dzisiejszej 

literaturze kaszubskojęzycznej osoby, jak Stanisław Bartelik czy, już w nowym stuleciu, 

Tomasz Fopke.897 

Patrząc przez pryzmat lat 90-tych, Stanisława Bartelika (ur. 1950 r.) należy już 

zaliczyć do starszego pokolenia pisarzy. W momencie debiutu po kaszubsku w 1995 r. 

skończył on bowiem czterdziesty piąty rok życia. Jakby chcąc nadrobić czas przez późny 

                                                             
888 Tamże, s. 215-218. 
889 Tamże, s. 218.  
890 REDAKCJÔ, Lubòtny Czëtińcë, „Norda” 1995, nr 1, s. 1. 
891 Tamże. 
892 Np. Majkowski A., Rëbôk i gbùr, „Norda” 1997, nr 3, [s. 5]. 
893 Np. Labuda A., Lato, „Norda” 1996, nr 31, [s. 1]; Tegoż, Wzénicznô ùdba, „Norda”, 1996, nr 35 [s. 1]; Tegoż, Mòdżiła, „Norda” 1996, nr 
39, [s. 1]. 
894 Np. Fikùs Sz., Nie wstëdz sã łzów, „Norda” 1996, nr 47, [s. 1]; Tegoż, Rok ju w rok, „Norda” 1997, nr 1, s. 5. 
895 Np. Hërszów Gùst [czyli: A. Hirsz], Jan Alosz òstôł rëbôkã, „Norda” 1995, nr 24, s. 2; Hirsz A. K., Żëcé karwasza, „Norda” 1997, nr 2, s. 
6. 
896 Np. Hewelt H., Do Ce Bòże, „Norda” 1995, nr 2, s. 1; Tegoż, Kùling, „Norda” 1996, nr 7, [s. 1]; Tegoż, Tatkòwi, „Norda” 1996, nr 21, [s. 
1]. 
897 Stanisław Bartelik zadebiutował w nr 29 z 1995 r. wierszem Wiater i bùczi [Bartelik S., Wiater i bùczi, „Norda” 1995, nr 29, s. 1], zaś 
Tomasz Fopke w nr 24 z 2000 r. wierszem Nigdë dosc. Na marginesie można dodać, iż poetycki debiut Bartelika po polsku przypadł na czas 
niewiele wcześniejszy - mianowicie rok 1990, kiedy to w „Przyjaciółce” opublikowano jego wiersz Posłowie w Sejmie [zob. Skrë..., s. 118]. 
Na łamach „Tatczëzny”, o istnieniu której dowiedział się z telewizyjnego magazynu informacyjnego „Teleexpress”, zamieścił utwór po 
polsku Ku pamięci, zamieszczony przez redakcję w nr 4/1991 [Tamże].   
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start, Bartelik w omawianym okresie publikował często. W latach 1995-1999 w „Nordzie” 

ukazało się ponad 30 jego wierszy. Autor ten pisał już wówczas także utwory prozatorskie. 

Dwa z nich można znaleźć w „Zsziwku”898, trzy w antologii Dërchôj królewiónkò.899 W 

kolejnym dziesięcioleciu zaczęły się ukazywać zbiory zarówno z poezjami jak i prozą tego 

autora.  

 

„Zsziwk. Z Kaszëb” w odróżnieniu do „Nordy” był tak naprawdę kolejną, jedną z 

wielu w tamtych latach, efemerydą czasopiśmienniczą. Ukazały się bowiem tego 

nieregularnika zaledwie cztery numery (2 w 1995 r. oraz po jednym w 1998 i 1999 r.), każdy 

o innej liczbie stron: 20 (nr 1/1995), 32 (nr 2/1995), 44 (nr 3/1998) i 16 (nr 4/1999). 

Redaktorem pierwszego numeru był znany działacz kaszubski, wydawca oraz długoletni 

redaktor naczelny „Pomeranii” Wojciech Kiedrowski, a pismo ukazało się pod szyldem jego 

Oficyny Czec. Stąd w „Zsziwku” 1/1995 sporo nawiązań do publikacji, jakie na rynek 

wypuściło czy miało wypuścić to przedsiębiorstwo. Drugi numer redagowany był przez E. 

Pryczkowskiego i A. Jabłońskiego, w stopce trzeciego, oprócz nich, na powrót pojawia się W. 

Kiedrowski, dodatkowo zamieszczono również informację, że za skład i łamanie odpowiada 

Anna Kościukiewicz. W ostatnim natomiast numerze jako redaktorów wymieniono: A. 

Jabłońskiego, E. Pryczkowskiego, Łukasza Jabłońskiego, S. Jankego i A. Kościukiewicz. Do 

Oficyny Czec od trzeciego numeru dołączyły jako wydawcy także inne podmioty, np. 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 

„Zsziwk”, w jakim od samego początku sporo miejsca poświęcano twórczości 

literackiej po kaszubsku, ewoluował w stronę pisma literackiego, którym de facto stał się w 

ostatnim numerze (uznając przy tym za tekst literacki tłumaczenia psalmów na mowę 

przodków). Co więcej językiem owego 4 numer pisma był już wyłącznie kaszubski. Na 

łamach „Zsziwka” drukowano teksty nie tylko już uznanych pisarzy (L. Heyke 900 , A. 

Nagel901, J. Trepczyk902), czy tych, którzy na gruncie literatury kaszubskojęzycznej pojawili 

się w latach 80-tych (np. J. Łysk, M. Jeliński), ale też osób, które swoje pierwsze teksty 

ogłosiły drukiem dopiero w latach 90-tych, np. I. Czaja czy E. Pryczkowski. W numerze 

trzecim zamieszczono też kilka tekstów nagrodzonych w II Konkursie Prozatorskim im. Jana 

Drzeżdżona. Łącznie w zaledwie 4 numerach „Zsziwka” opublikowano ponad 40 utworów 

poetyckich oraz około 30 prozatorskich, głównie niewielkiej objętości. Znalazły się też np. 
                                                             
898 Bartelik S., Farwë żëcégò, „Zsziwk” 1998, nr 3, s. 10-11; Bartélëk S., Przëtrôfk na grzëpie, „Zsziwk”1999, nr 4, s. 16. 
899 Tegoż, Damroka, Niedzélné pòpôłnié Gòwida, Żëcé, [w:] Dërchôj..., s. 12-25. 
900 Heyke L., Òbrôzk, Le ò tobie, Jedinô, W reny czas, „Zsziwk” 1999, nr 4, s. 8. 
901 Nagel A., Trójca, „Zsziwk” 1995, nr 1, s. 1. 
902 Trepczyk A., Mòja chëcz, „Zsziwk” 1995, nr 2, s. 1. 
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tłumaczenia, m.in. tekstów Anthony'ego de Mello (w przekł. E. Pryczkowskiego) czy też 

fragmentu powieści Winnie-the-Pooh A. A. Milne'go (jako Miedwiédzk Pufôrtk w przekł. 

Bożeny Szymańskiej). Warto też dodać, iż poza przetłumaczonym na kaszubski przez 

Zbigniewa Jankowskiego urywkiem Sądu nieostatecznego Lecha Bądkowskiego, brak w 

„Zsziwku” utworów scenicznych w tym języku. 

Na łamach niereguralnika zadebiutowało również kilka osób, np. Krystyna Witosława 

Wolf903 i Czesław Birr904.  

Choć wszystko przemawia za tym, iż ukrywający się po pseudonimem Jan Pioch 

Wojciech Kiedrowski (1937-2011) zadebiutował poetycko w „Nordzie”905, to jednak autor 

ten literacko przede wszystkim związany był ze swoim periodykiem. Pierwszym utworem 

zamieszczonym w „Zsziwku” była Kaszëbizna pogranicza – wiersz pisany zarówno po 

kaszubsku, jak i po polsku i tym zabiegiem dający nowe, ciekawe możliwości 

interpretacyjne 906 . Łącznie w obu periodykach Kiedrowski w krótkim czasie zamieścił 

kilkanaście tekstów literackich – poetyckich (wśród nich cykl haiku) oraz prozatorskich (o 

niewielkiej jednak objętości). Aktywność Jana Piocha na polu twórczym trwała jednak 

krótko, jak udało się stwierdzić, ograniczyła się tylko do drugiej połowy lat 90-tych. Nie 

ukazał się żaden tomik z twórczością autora, choć warta jest tego, by ująć ją w ramy 

publikacji zwartej. W późniejszych latach trzy wiersze Kiedrowskiego zamieszczono w 

antologii poezji kaszubskiej Skrë ùsôdzkòwi mòcë.907 

   
                                                             
903 Wolf K., Niegòscynny gąsór [i:] Kòt w miechù, „Zsziwk” 1995, nr 2, s. 24; Utwory K. W. Wolf drukowała w 1995 roku też „Norda”. 
Pierwszy tekst - Pùczel do smiercë - ukazał się w wrześniu (nr 27/1995) i mogło, zważywszy na to, że „Zsziwka” w całym okresie istnienie 
(czyli między 1995 a 1999 r.) ukazały się zaledwie cztery numery, zachodzić podejrzenie, iż jednak debiut pisarski autorki miał miejsce w 
tym periodyku. Pewne jednak jest, iż drugi numer „Zsziwka” został wypuszczony na rynek przed ukazaniem się owego dwudziestego 
siódmego numeru „Nordy”, na co wskazuje właśnie zamieszczona tam notka o czasopiśmie Oficyny Czëc [(aj) [krypt. A. Jabłońskiego, 
Drugi numer „Zsziwka”, „Norda” 1995, nr 27, s. 4]. Warto jednak dodać, iż utwory K. W. Wolf (głównie krótkie humoreski, lecz także i 
wiersze) po wrześniu 1995 r. stosunkowo często ukazywały się na łamach „Nordy” [np. Wolf W., Krótkô pamiãc, „Norda” 1995, nr 38, s. 4; 
Tejże, Lepi żëc na knébel, „Norda” 1996, nr 11, s. 4; Tejże, Ùprzikrzony zażiwajk, „Norda” 1996, nr 24, s. 4; Wolf K. W., Co jich tak 
złączëło, „Norda” 1997, nr 6, s. 8]. Autorka była aktywna literacko także po roku 2000 [Wolf K. W., Biskùpòwi Domienikòwi, „Norda” 2002, 
nr 11, s. 6], jednak pozostała poza kręgiem bardziej rozpoznawalnych literatów kaszubskojęzycznych.  
Dwa jej teksty - Frãc łżéla i Ptôszi patriota to wróbel - zamieścił E. Pryczkowski także w antologii Dërchôj Królewiónkò [Wolf K.W., Frãc 
łżéla, Ptôszi patrioto to wróbel [w:] Dërchôj..., s. 180-181].  
904 Birr Cz., Pògrzéb [i:] Flészer, pies i kòt, „Zsziwk” 1995, nr 2, s. 24; Oprócz wspomnianego debiutu, autor ten w „Zsziwku” opublikował 
także legendę Bòcón [Birr Cz., Bòcón, „Zsziwk” 1999, nr 4, s. 10]. Podobnie, jak w przypadku K. W. Wolf, w 1995 roku również w 
„Nordzie” można znaleźć utwory Cz. Birra. Pierwszy z nich jednak ukazał się już po debiucie w „Zsziwku”, mianowicie w 29 numerze 
tygodnika [Birr Cz., Łórczików Frãc, „Norda” 1995, nr 29, s. 4]. Teksty Birra znaleźć były publikowane także w dalszych numerach 
periodyku z Rumii [np. Birr Cz., Łżélcoch, „Norda” 1996, nr 42, s. 4]. W Dërchôj... Pryczkowski też zamieścił dwa teksty tego autora, 
jakimi są Bana i Łżélcoch [Birr Cz, Bana, Łżélcoch, [w:] Dërchôj..., s. 150-151]. Podobnie jak K.W. Wolf, Czesław Birr także twórczo 
pozostał na obrzeżach literatury kaszubskojęzycznej.  
905  Wiersze Kiedrowskiego ukazały się zarówno w pierwszym numerze „Nordy” jak i takowym „Zsziwku” [Jan Pioch [Wojciech 
Kiedrowski], *** nie zdrzec jak słuńce jezoro òdmikô..., „Norda” 1995, nr 1, s. 1 [oraz:] Jan Pioch [Wojciech Kiedrowski], Kaszëbizna 
pogranicza, „Zsziwk” 1995, nr 1, s. 3]. Oba pisma pojawiły się na rynku niemal równocześnie. O ile pod winietą „Nordy” zamieszczono datę 
publikacji numeru – 23 strumiannika  1995 (czyli 23 marca 1995), o tyle w „Zsziwku” widnieje tylko rok 1995. W nr 5/1995 „Nordy” z 
20.04.1995 r. pojawia się jednak krótki artykuł poświęcony temu numerowi „Zsziwka” [(aj), Zsziwk z Kaszëb, „Norda” 1995, nr 5, s. 4], 
autor tekstu zaś podaje, iż otrzymali go kilka dni przed Jastrami (czyli Wielkanocą, ta zaś w 1995 roku przypadła 16 kwietnia [Kalendarz 
kwiecień 1995 [on-line] https://www.kalbi.pl/kalendarz-kwiecien-1995 [data dostępu: 28.08.2018]]). Słusznym zdaje się więc być wniosek, 
iż „Norda” na rynku pojawiła się z 2-3 tygodnie wcześniej niż „Zsziwk”. Warto też dodać, iż autorem przywołanego tu artykułu jest (aj), 
czyli A. Jabłoński, który związany był zarówno z „Nordą”, jak i „Zsziwkiem” od samego początku ukazywania się tych periodyków.  
906 Jan Pioch [Wojciech Kiedrowski], Kaszëbizna pogranicza, „Zsziwk” 1995, nr 1, s. 3. 
907 Jablońsczi A., Nôwikszi je strach, „Norda” 1997, nr 3, s. 6. 
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Z „Zsziwkiem” mocno związany, nie tylko jako redaktor, był też Artur Jabłoński (ur. 

1970 r.). Należy on do owego nowego pokolenia pisarzy, które już reprezentują I. Czaja i E. 

Pryczkowski. Jego debiut literacki przypadł na 1992 rok, kiedy to czasopismo „Echa 

Nadmorskie” zamieściło jego tekst Lëdze908 . Opowiadanko to, poświęcone pamięci Jana 

Drzeżdżona, było publikowane kilkakrotnie, na przykład również w pierwszym numerze 

„Zsziwka”909. Oprócz tego tekstu znalazły się tam także trzy opowiastki Jabłońskiego: Ceszba 

smiercë, Pùstô Noc i Pògrzéb910. Te ciekawe miniatury łączy motyw śmierci, dodatkowo w 

Ceszbie smiercë i Pùstej Nocy narratorem jest ta sama osoba (umarły), poza tym pojawia się 

w nich postać jego żony Berty. Nieco luźniej wiąże się tu z pozostałymi dwoma trzeci tekst, 

gdzie narracja spoczywa na uczestniku tytułowego pogrzebu (lecz nie jest pewne, że owego 

umarłego z Ceszby... i Pùsti...). Odnosi się wrażenie, iż zaprezentowane przez Jabłońskiego 

teksty miały być zapowiedzią większej całości.  

W dwóch jeszcze „Zsziwkach” można znaleźć po opowiadaniu tego autora: Bôt w nr 2 

tego periodyku 911  oraz Wieczór w gòspòdze w nr 3 912 . Poza tym prozę drukował w 

„Nordzie”.913 Jego teksty zamieszczono również w antologii Dërchôj królewiónkò914 , jest 

także laureatem III Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona w 1998 

r., w którym opowiadaniem Jastra zajął drugie miejsce (pierwszego nie przyznano).915  

Jabłoński w latach 90-tych dał się poznać również jako autor wierszy. W „Nordzie” 

opublikował np. poetyckie wyznanie miłości do Małej Ojczyzny *** dwie rzmë...916  czy 

ciekawy, przynależny do poezji lingwistycznej, utwór ***  na zôczątkù bëlo slowò...917. 

Autor ten jednak, po dobrym początku w latach 90-tych, na niwie literatury 

kaszubskojęzycznej ucichł w kolejnych latach. Być może należy to wiązać z jego pracą w 

samorządzie, kiedy to od 1998 do 2009 piastował funkcję starosty puckiego. Dopiero po tym 

okresie na powrót pojawił się na gruncie rodzimego piśmiennictwa, wnet stając się jednym z 

czołowych współczesnych pisarzy kaszubskojęzycznych.  

 

Podobnie jak w latach 80-tych, tak i w omawianym dziesięcioleciu pojawiło się dość 

duże grono młodych poetów i prozaików piszących po kaszubsku, niektórzy z nich na trwałe, 

                                                             
908 Tegoż, Lëdze, „Echo Kaszëbszczi” [dodatek do:] „Echa Nadmorskie” 1992, nr 13, s. 11. 
909 Tegoż, Lëdze, „Zsziwk” 1995, nr 1, s. 4. 
910 Tegoż, Ceszba smiercë, Pùstô Noc, Pògrzéb, tamże, s. 6. 
911 Tegoż, Bôt, „Zsziwk” 1995, nr 2, s. 27. 
912 Tegoż, Wieczór w gòspòdze, „Zsziwk” 1998, nr 3, s. 28-30. 
913 Tegoż, Lëdze, „Norda” 1995, nr 22, [s. 1]; Tegoż, Nôwikszi je strach, „Norda” 1997, nr 3, s. 6. 
914 Są to: ponownie Lëdze, Cëchòta smiercë opublikowana wcześniej w „Zsziwku” jako Ceszba smiercë, a także Lów. [Tegoż,  Lëdze, 
Cëchòta smiercë, Lów [w:] Dërchôj..., s. 63-69].   
915 s.j. [krypt. S. Jankego], Z imieniem Drzeżdżona, „Pomerania” 1998, nr 6, s. 31. 
916 Jablońsczi A., *** dwie rzmë..., „Norda” 1998, nr 3, s. 1. 
917 Tegoż, ***  na zôczątkù bëlo slowò..., „Norda” 1998, nr 5, s. 1. 
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podobnie jak Czaja czy Jabłoński, wpisali się w karty rodzimej literatury. Niewątpliwie 

takimi osobami są Bożena Szymańska (dziś Ugowska) oraz Robert Żmuda-Trzebiatowski.   

Pochodząca z Łebieńskiej Huty w gminie Szemud Bożena Szymańska (ur. 1971 r.) 

zadebiutowała w 1994 r. w „Pomeranii” czterema wierszami –  *** Znôu wstało słuńce..., *** 

Niżôdné słowa nie wérzeką..., *** Zôs czekóm na Ce, mój Panie..., *** Tak teskno zdrzisz 

przed se człowieku...918 . Nim ukazały się drukiem, zeszyt z poezjami przesłała Józefowi 

Borzyszkowskiemu, a dzięki niemu utwory te także ocenił S. Janke, dostrzegając trafnie, iż 

autorka nôbarżi rozmieje oddac, podług mie, ból egzystencëji, udręka żëcégo samégo w sobie, 

a równak z drëdżi stronë ji poezja w całosce je apoteozą jistnieniégo jakno darënku Pana 

Boga919. Wiele z tej wczesnej charakterystyki, patrząc na całokształt poetyckiej twórczości 

Ugowskiej, pozostaje aktualne do dziś. 

Za wspomniany debiut Szymańska została wyróżniona nagrodą im. R. 

Wróblewskiego, zaś w 1996 r. ukazał się, zawierający dwadzieścia dwa utwory, jej 

debiutancki tomik wierszy – Zdebło na swiat cësniãté.920 Na kolejny jej zbiorek poetycki 

trzeba było jednak poczekać aż dwadzieścia lat. Szymańska jest też najmłodszą z autorów, 

których utwory zamieścili w swojej antologii Pomorze i morze w poezji Barbara Arsoba i 

Józef Borzyszkowski921 . Znalazł się tam wiersz *** Bëło spokojné morze i cëché... .922 

Publikowała też w „Nordzie”.923  

Szymańska już w latach 90-tych dała się poznać również jako tłumaczka literatury 

pięknej na język kaszubski. Razem z Tomaszem Wicherkiewiczem przełożyła z fryzyjskiego 

wiersz Obe Postma Do tëch, chtërny mie będą czëtelë w przińdnocë 924 oraz Daniëla Daen'a 

Grzmotné wiôdro925. Z języka angielskiego przetłumaczyła również powieść A. A. Milne o 

przygodach Kubusia Puchatka. Fragment przekładu ukazał się wpierw w „Zsziwku”, 

następnie w latach 1998-1999 powieść drukował „Kurier Bytowski”. Miedzwiôdk Pùfôtk w 

formie książkowej ukazał się dopiero w 2015 r.926 Na marginesie warto tu podkreślić wysoką 

estetykę tego wydania, wzbogaconego słynnymi ilustracjami Ernesta H. Shepard'a. 

Obdarzony nieprzeciętnym talentem poetyckim, pochodzący z Miastka, a więc już 

poza językowymi centrami Kaszub, Robert Żmuda-Trzebiatowski (ur. 1976 r.) zaistniał na 

gruncie rodzimej literatury w podobnym czasie, co Szymańska. Będąc uczniem miasteckiego 
                                                             
918 Szymańska B, *** Znôu wstało słuńce..., *** Niżôdné słowa nie wérzeką..., *** Zôs czekóm na Ce, mój Panie... [i:] *** Tak teskno 
zdrzisz przed se człowieku..., „Pomerania” 1994, nr 12, s. 14. 
919 Borzyszkowski J., O młodëch Kaszëbach i kaszëbiznie Bożeny Szymańskiej, „Pomerania” 1994, nr 12, s. 15. 
920 Szymańska B., Zdebło na swiat cësniãté, Gdynia-Wejherowo 1996.  
921 Pomorze i morze w poezji, zebr. i oprac. B. Arsoba, J. Borzyszkowski, Gdańsk-Szczecin 1998. 
922 Tamże, s. 130. 
923 Np. Szymańska B., *** Smierc to je płacz..., „Norda” 1998, nr 44, [s. 7].  
924 Posma O., Do tëch, chtërny mie będą czëtelë w przińdnocë, tł. B. Szymańska, T. Wicherkiewicz, „Pomerania” 1995, nr 6, s. 15 
925 Daen D., Grzmotné wiôdro, tł. B. Szymańska, T. Wicherkiewicz, tamże, s. 16 
926 Milne A. A., Miedzwiôdk Pùfôtk, z òrginału anielsczégò przëł. B. Ùgòwskô, Gduńsk 2015. 
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liceum ogólnokształcącego wpierw zdobył przyznawaną przez lęborski oddział ZK-P nagrodę 

specjalną za twórczość po kaszubsku w IX Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. 

Mieczysława Stryjewskiego (1994), a następnie w nr 3/1995 r. „Pomeranii” po raz pierwszy 

opublikowano jego wiersze (Zôrnko I oraz Obrôzczi z Kaszëb927). Jeszcze tego samego roku 

ponownie został laureatem konkursu im. M. Stryjewskiego, a 1996 r. uhonorowano go 

nagrodą im. R. Wróblewskiego. W 1997 r. roku ukazał się debiutancki tomik Żmudy-

Trzebiatowskiego Òdłómczi 928 . Zbiorek ten tematycznie różnorodny, zawierający m.in. 

wiersze poruszające sprawy związane z kulturą i mową przodków, dotyczące kwestii 

egzystencjalnych człowieka, utwory religijne, erotyki jest o tyle jeszcze ciekawy, iż jak to 

trafnie w swej recenzji ujął Janke, ten poeta idzie własną ścieżką twórczych poszukiwań929. 

Zaskakuje w tak młodym wieku dojrzałość autora zarówno w zakresie budowania wierszy, 

świadomego doboru różnorodnych środków artystycznego wyrazu, jak i jego sposobu 

patrzenia na otaczający go świat, wnikanie w głębię ludzkich spraw i niejednokrotne dyskusje 

z ogólnym przyjmowaniem rzeczywistości (np. kaszubskiej w wierszu Òd pòprzédców930 czy 

religijnej *** złoto kapiącé z wôłtôrzów...931), a czasami nawet wciąganie czytelnika w swego 

rodzaju intelektualną grę znaczeniami (np. Biôłô 932 ). Òdłómczi są chyba najbardziej 

interesującym zbiorkiem poezji lat 90-tych.  

R. Żmuda-Trzebiatowski po swoim dość mocno zaakcentowanym wkroczeniu na 

grunt rodzimej literatury i świetnym debiutanckim tomiku, tak właściwie na kilka kolejnych 

lat poetycko ucichł. Dopiero w następnej dekadzie opublikował drugi zbiorek wierszy, jednak 

z racji tego, iż ukazał się on tylko w Internecie, jeszcze przez jakiś czas pokutowało 

przeświadczenie, iż Òdłómczi są jedynym tomikiem tego autora. 

R. Żmuda-Trzebiatowski także tłumaczył. W latach 90-tych przełożył na język 

kaszubski wiersz A. Puszkina, który znaleźć można w Òdłómkach oraz „Nordzie”.933    

Nietuzinkową postacią był też Michał Pieper (ur. 1973 r.). Co prawda najbardziej 

ciekawy i znaczący okres jego działalności kulturalnej (w szczególności w zespole 

„Chëcz”934) i literackiej przypada na początek XXI wieku, jednak już w latach 90-tych dał się 

                                                             
927 Żmuda-Trzebiatowski R., Zôrnko I [i:] Obrôzczi z Kaszëb, „Pomerania” 1995, nr 3, s. 19. 
928 Żmùda-Trzebiatowsczi R., Òdłómczi, Gdynia 1997. 
929 Janke S., Odłamek z kaszubskiej całości, „Pomerania” 1998, nr 4, s. 67. 
930 Żmùda-Trzebiatowsczi R., Òdłómczi, [s. 14]. 
931 Tamże, [s. 20]. 
932 Tamże, [s. 30]. 
933 Puszkin A., Jô wdarzã cëdowné mërgnienié..., tł. R. Żmuda-Trzebiatowsczi, „Norda” 1997, nr 30, [s. 5]. 
934 Michał Pieper był jednym z założycieli oraz wokalistą zespołu „Chëcz” (data powstania 1999 lub 2000), jaki jeśli nie pierwszą w historii, 
to na pewno był pierwszą znaczącą grupą grającą do utworów napisanych po kaszubsku (głównie autorstwa J. Trepczyka) muzykę rockowo-
folkową. „Chëcz” przetarła szlak nowoczesnej kaszubskiej muzyce rozrywkowej. Jednym z kolejnych tego typu zespołów była założona w 
Brusach „Kompanijô Wãdzëbôków” (formacja notabene skomponowała muzykę do wiersza M. Piepera ...niechôj polecã, oraz wykonywała 
w swojej aranżacji jego utwór Korbiónka z anioła). Pieper był też współzałożycielem zespołu „Kutin”, poruszającego się w obszarach poezji 
śpiewanej, a także występował z kabaretem „Fif”.       
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poznać szerszemu gronu miłośników rodzimej literatury. Zadebiutował w 1996 r. w 

„Pomeranii”935 , następnie publikował też w „Nordzie”936 . W 1997 r. wygrał II Konkurs 

Poetycki Pamięci Izabelli Trojanowskiej, jest też laureatem nagrody im. R. Wróblewskiego. 

W kolejnych latach ukazało się również kilka jego tekstów prozatorskich.      

Najmłodszą kaszubskojęzyczną autorką z przedstawianego dziesięciolecia była 

pochodząca z Łączyna w pow. kartuskim Dorota Ulenberg (ur. 1979 r.; dziś Wilczewska). 

Pierwsze wiersze – zarówno w mowie przodków jak i po polsku – publikowała już w gazetce 

„Szkolna Iskierka” oraz lokalnym periodyku „Stãżëckô Briza”, zaś w momencie debiutu 

książkowego była zaledwie czternastoletnią uczennicą VII kl. Szkoły Podstawowej w 

Stężycy. W 1993 roku ukazał się bowiem tomik Jich troje... Wiersze wybrane937, w którym 

oprócz pięciu jej utworów (z jakich po kaszubsku jest tylko Morzé938 oraz, również w polskiej 

wersji językowej, Përznę smutku939), znalazły się także i teksty poetyckie Jana Szutenberga i 

Wandy Kiedrowskiej. Później wiersze Ulenberg ukazywały się głównie w „Gazecie 

Kartuskiej”940, w jakiej zresztą pracowała w latach 1998-2002. Warto dodać, iż w 1999 r. 

otrzymała nagrodę im. R. Wróblewskiego.  

Pod koniec lat 90-tych zadebiutował także Łukasz Jabłoński (ur. 1975 r.). Pierwszym 

jego wydrukowanym utworem było nagrodzone III miejscem (ex aequo z W. Bobrowskim) na 

III Ogólnopolskim Konkursie Prozatorskim im. Jana Drzeżdżona opowiadanie Dôwnota941. 

Rok wcześniej, w II edycji tych zmagań pisarskich Jabłoński zdobył wyróżnienie (wysłał 

wówczas dwa teksty: Blós jedno pranié oraz Gùst942), zaś w roku 1999 r. zajął I miejsce. 

Konkursowe teksty Ł. Jabłońskiego zostały wydane w antologii Kaszëbskô nôtëra, jaka 

ukazała się na początku następnego stulecia.943 Do końca lat 90-tych jego kaszubskojęzyczne 

teksty prozą i wiersze ukazywały się także w „Nordzie”944 oraz „Zsziwku”945. Jest on także 

                                                             
935 Utarło się, zapewne za sprawą notki biograficznej zamieszczonej na tylnej okładce tomiku (pióra właściciela wydawnictwa i redaktora 
zbiorku E. Pryczkowskiego? [por. niemal identyczny biogram M. Piepera w: Mësla dzecka. Antologiô kaszëbsczich wiérztów dlô dzôtków i 
młodzëznë, zebralë i przërëchtowalë E. i E. Prëczkòwscë, Banino 2001, s. 216]), iż debiut literacki M. Piepera miał miejsce w „Nordzie” w 
1996 r. [tak np. Muzyka Kaszub. Materiały encyklopedyczne, pod red. W. Witosławy Frankowskiej, Gdańsk 2005, s. 177, hasło: Pieper 
Michał; Pryczkowski E., „Norda” - jej powstanie i funkcjonowanie w latach 1995-2010 [w:] Òd „Skôrbu” do „Stegnë”..., s. 217]. Pod tym 
rokiem nie ma jednak w tym periodyku żadnego utworu literackiego M. Piepera [zob. Skrë ùsôdzkòwi mòcë..., s. 262].  
936 Np. Pieper M., Wanoga, „Norda” 1998, nr 9, [s. 7], tegoż, Dlô Méstra, „Norda” 1998, nr 16, [s. 7] [czy:] tegoż, Wiédzô, „Norda” 1999, nr 
2, [s. 7]. 
937 Ulenberg D., Szutenberg J., Kiedrowska W., Jich troje... Wiersze wybrane, Stężyca 1993.   
938 Tamże, s. 8. 
939 Tamże, s. 7. 
940 Np. Ulenberg D., Morzé, „Gazeta Kartuska” 1997, nr 33 [czy:] tejże, Zdrzę... Poznaję..., „Gazeta Kartuska” 1997, nr 42. 
941 Jabłoński Ł., Dôwnota, „Pomerania” 1998, nr 6, s. 32-33. 
942  W tym miejscu w źródłach pojawia się pewna nieścisłość. Otóż J. Treder, członek komisji oceniającej utwory nadesłane na ów II 
Ogólnopolski Konkurs Prozatorski im. J. Drzeżdżona wyraźnie napisał, że Ł. Jabłoński uzyskał wyróżnienie tylko za tekst Blós jedno pranié, 
choć przy tym juror odnotował, iż Gùst też został nadesłany na konkurs [Treder J., II Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona, „Pomerania” 
1997, nr 7-8, s. 106], natomiast Radosław Kamiński w tekście omawiającym konkurs i jego edycje z lat 1996-2008 stwierdził, że Jabłoński 
został wyróżniony za oba teksty [Kamiński R., Ogólnopolskie Konkursy Prozatorskie im. Jana Drzeżdżona, [w:] Światy możliwe Jana 
Drzeżdżona, pod red. D. Kalinowskiego [i:] Pamięci Jana Drzeżdżona, pod red. J. Borchmann i B. Wiszowatego, Bolszewo 2013, s. 222].   
943 Jabłoński Ł. Gùst, Blós jedno pranié, Dôwnota, Michôł, [w:] Kaszëbskô nôtëra..., s. 49-60. 
944 Np. tegoż, Milota, „Norda” 1998, nr 40, [s. 7]. 
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laureatem Konkursu Poetyckiego Pamięci Izabelli Trojanowskiej (wiersze można znaleźć w 

„Pomeranii” 11-12/1999946) oraz, jak np. J. Walkusz w 1991 r., I. Czaja w 1992 r. czy B. 

Ugowska w 1994 r., także nagrody im. R. Wróblewskiego (1999 r.). Ł. Jabłoński, pomimo 

tego, iż i w dalszych latach nadal tworzył, publikując swoje utwory m.in. w „Pomeranii”947 i 

jej dodatku „Stegnie”, to jednak do tej pory nie wydał żadnej autorskiej książki z twórczością 

po kaszubsku. 

Z pokolenia urodzonych pod koniec lat 60-tych i w latach 70-tych na gruncie rodzimej 

literatury zadebiutowali w omawianym dziesięcioleciu także mniej znaczący twórcy, którzy 

najczęściej też dość szybko zakończyli przygodę z pisaniem po kaszubsku, jak choćby Adam 

Bigus (ur. 1975)948.  

W samej końcówce lat 90-tych pierwsze utwory opublikowali również Roman 

Drzeżdżon (ur. 1972 r.)949, Maciej Dorau (ur. 1981 r.)950 oraz Piotr Ciskowski (ur. 1979 

r.)951 . Szerzej będą przedstawieni później, jako że ich aktywność literacka przypada już 

właściwie na kolejne lata.   

 

Oprócz młodych poetów i prozaików zaczęli w omawianej dekadzie publikować swoje 

utwory także starsi twórcy, urodzeni najpóźniej na początku lat 60-tych XX wieku, głównie w 

latach 50-tych i 40-tych , nierzadko i 30-tych. Oprócz W. Kiedrowskiego i S. Bartelika (już 

zaprezentowanych), do tej grupy zaliczyć należy także m.in. Leona Gołąbka 952 , Marię 

Boszke953, Wacława Pomorskiego954, Brygidę Bulczak955, Krystynę Witosławę Wolf 956, 

                                                                                                                                                                                              
945 W numerze „Zsziwka” 3/1998 ukazał się jego tekst prozatorski Blós jedno pranié [Jabłoński Ł., Blós jedno pranié, „Zsziwk” 1998, nr 3, 
s.23-24], zaś w nr 4/1999 trzy jego wiersze – Milota, Strąd oraz Czë? [Tegoż, Milota, Strąd [i:] Czë?, Zsziwk 1999, nr 4, s. 7] , a także w 
jego tłumaczeniu opowiastka Historiô farwów [Tamże, s. 6-7]   
946 Tegoż, Dôka, *** żdôl jem na cud..., „Pomerania” 1999, nr 11-12, s. 73. 
947 Np. tegoż, Chcã, Kòchac, Noc, Strach, Lzë [i:] Cëszk, „Pomerania” 2000, nr 9, s. 36-37; Uwaga: prezentowanymi w tym numerze 
wierszami Ł. Jabłoński zwyciężył czwartą edycję Konkursu Poetyckiego Pamięci Izabelli Trojanowskiej [zob. s.j. [Stanisław Janke], 
Pamięci Izabelli Trojanowskiej, „Pomerania” 2000, nr 9, s. 36]. 
948 W zestawieniu Dzysdniowi ùtwórcë piszący pò kaszëbskù zamieszczonym w czwartym numerze „Zsziwka”, Stanisław Janke podał, że A. 
Bigus zadebiutował w czasopiśmie „Wërwas” [s.j. [Stanisław Janke], Dzysdniowi ùtwórcë piszący pò kaszëbskù, „Zsziwk” 1999, nr 4, s. 11]. 
Był to jednak tekst publicystyczny, a nie literacki. Taki A. Bigusa znalazł się dopiero w Dërchôj królewiónkò [Bigus A., Wanożny traf, [w:] 
Dërchôj..., s. 26-27]. Jak udało się ustalić, jest to póki co jedyny literacki utwór tego autora.    
949  R. Drzeżdżon zadebiutował w „Pomeranii” kilkoma wierszami, którymi zwyciężył edycję Konkursu Poetyckiego Pamięci Izabelli 
Trojanowskiej w 1999 r. [Drzeżdżon R., *** Je taczi môl..., Wiérzt ò tim, ò czim je, Jidã, Krótczi wierzt ò milocë, *** Jô sedzã w mòjim 
ògrodze..., Jo, jo, Historëjô, „Pomerania” 1999, nr 6, s. 86]. Również w 1999 r. zajął opowiadaniem Ùrëwczi z żëcégò Józefa Bialka II 
miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Prozatorskim im. Jana Drzeżdżona.  
950 M. Dorau zadebiutował wierszem Darënk w „Nordzie” [Dorau M., Darënk, „Norda” 1999, nr 27, [s. 5]]. Koleje jego utwory drukowane 
były w następnej dekadzie.  
951 Kilka krótkich humoresek, będących jego pierszymi publikowanymi tekstami, P. Ciskowski zamieścił w „Nordzie” [np. Ciskowski P., 
Żebë pchłë nie grëzłë, „Norda” 1999, nr 13, [s. 5]]. W podobnym czasie jeden tekst – Spòsób na bika – ukazał się także na łamach 
„Zsziwku” [Ciskowski P., Spòsób na bika, „Zsziwk” 1999, nr 4, s. 13]. Również w 1999 r. Ciskowski został laureatem IV Ogólnopolskiego 
Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona. Opowiadaniem Wëjimczi żëcégò zajął wówczas III miejsce [zob. Jan Antonowicz [Eugeniusz 
Pryczkowski], Konkurs im. Jana Drzeżdżona, „Norda” 1999, nr 22, [s. 5]].   
952 Należy do poetów ludowych. Wiersze pisał przed 1975 r. Zadebiutował w „Pomeranii” nr 2-3/1990 utworami Królowa Kaszëb oraz 
Apostołowie Kaszëbszczëznë. W 2007 r. ukazał się zawierający wspomnienia i wiersze tomik Wiérny klón [Gołąbek L., Wiérny klón, Banino-
Wejherowo-Pelplin 2007].  
953 Pierwsze publikacje M. Boszke przypadają na lata 90-te (pieśni w Hej Rëbôcë. Piosenki ludowe z Jastarnii i Półwyspu Helskiego, 1991)). 
Drukowała swoje teksty poetyckie, do których niejednokrotnie pisała też muzykę, stosunkowo rzadko (np. jej wiersz Matinka ùkòchónô 
zamieściła „Norda” [Boszke J., Matinka ùkòchónô, „Norda” 2001, nr 28, s. 1]). W 2005 r. ukazał się jej tomik Piesń lëdzy mòrza [Boszke 
M., Piesń lëdzy mòrza, Banino-Jestarnia-Pelplin 2005].    
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Franciszka Szczęsnego957, Wandę Lew-Kiedrowską958, Felicję Baska-Borzyszkowską959, 

Jadwigę Piernicką960, Stanisława Langego961 czy najmłodszego z nich, bo urodzonego w 

1962 roku Czesława Birra962. Większość z wymienionych osób pozostała jednak, że można 

to tak określić, na obrzeżach piśmiennictwa kaszubskojęzycznego i dziś jako literaci na 

rodzimym gruncie są osobami właściwie zapomnianymi. Z grupy tej aktywnością literacką 

wyróżniają się jedynie Wanda Lew-Kiedrowska (ur. 1948 r.) oraz Felicja Baska-

Borzyszkowska (ur. 1950 r.), ich główne publikacje przypadają jednak dopiero na kolejne 

lata.       

 

Lata 90-te to również okres dużej aktywności większości pisarzy z owego młodego 

pokolenia z poprzedniej dekady. Co prawda K. Muza ucichła całkowicie, a J. Stachurski 

publikował po kaszubsku sporadycznie963, jednak Stanisław Janke, który już w 1991 roku 

został uhonorowany jednym z najważniejszych kaszubskich odznaczeń – Medalem Stolema, 

opublikował w omawianej dekadzie aż trzy tomiki wierszy po kaszubsku: Kol kuńca wieku964, 

Do biôłégò rena965 i adresowane do dzieci Krôjczi pôjczi966. Do tego przetłumaczył również 

Sonety Krymskie Adama Mickiewicza, jakie wyszły drukiem w 1998 roku jako Krimsczé 

Sonetë967. Mniej już jednak, po bardzo dobrej powieści Łiskawica, Janke zajmował się prozą 

                                                                                                                                                                                              
954  Utwory poetyckie po kaszubsku zaczął publikować w latach 90-tych. Można je znaleźć np. w „Głosie Pomorza”, „Nordzie” oraz 
„Zsziwku”. Niektóre z wierszy powstały jednak, jak wskazują adnotacje pod nimi, już w poprzedniej dekadzie. W 1996 roku ukazał się jego 
tomik z poezjami Strony obecności, w jakim znalazło się osiem wierszy w rodnej [Pomorski W., Strony obecności, Bytów 1996, s. 32-39]. W 
następnych latach  pozostawał aktywny na niwie literatury po kaszubsku. Opublikował wówczas kolejny tomik - Kaszëbskô miłota - z ponad 
dwudziestoma utworami w rodzimej mowie (po części jednak publikowanymi już wcześniej, np. w Stronach...). Zdecydowanie bogatsza jest 
jego twórczość polskojęzyczna obejmująca m.in. kilka zbiorków poezji (np. W drodze do jasnych stron (1989), Maranatha (1999)) czy 
dotyczącą lat 1980-1989 książkę W cieniu komuny. Zapiski na gorąco (2000). [zob. też biogram W. Pomorskiego w: Skrë..., s. 80-83].    
955 Wiersze B. Bulczak można znaleźć np. w „Nordzie” [Bulczak B., Krziżewô droga, „Norda” 1999, nr 12, [s. 5]] i „Stegnie” [Bùlczôk B., 
Matinkò Swiónowskô, Kaszëb Królewò, „Stegna” 2014, nr 1, s. 22]. Utwór Matinkò Swiónowskô zamieszczono także w antologii Królewò 
łąk i jezór [Bulczak B., Matinkò Swiónowskô, [w:] Królewò łąk i jezór, Sianowo-Banino 2009, s. 27].   
956 Zob. przypis 903. 
957 Zadebiutował w 1995 roku opowiastką Sétmë farbów [Szczãsny F., Sétmë farbów, „Norda” 1995, nr 11, s. 2], a w następnym numerze 
tygodnika zamieścił jeszcze Prôwdzenié kwiôtków [Tegoż, Prôwdzenié kwiôtków, „Norda” 1995, nr 12, s. 3]. Oba teksty można też znaleźć 
w antologii Dërchôj Królewiónò [Szczęsny F., Prôwdzenié kwiôtków, Sédmë farwów, [w:] Dërchôj..., s. 142-145]. 
958 Jej kaszubskojęzyczne wiersze zostały opublikowane w zbiorku Jich troje... . Wiersze wybrane (1993, współautorami Dorota Ulenberg i 
Jan Szutenberg), a także „Gazecie Kartuskiej” (Zymkòwô muzyka lasa, 29/1996), w której zadebiutowała utworami polskojęzycznymi w 
1990 r. W kolejnych latach publikowała zarówno wiersze, jak i prozę, o czym będzie jeszcze mowa.  
959 Niewiele jej utworów poetyckich ukazało się drukiem w latach 90-tych. Można tu przywołać wiersz Lëpùskô Matinkò, zamieszczony w 
„Nordzie” [Baska-Borzyszkowska F., Lëpùskô Matinkò, „Norda” 1998, nr 47, [s. 7]]. Autorka ta mocniej zaznaczyła swą obecność literacką 
w kolejnych latach.   
960 W „Zsziwku” ukazał się jej tekst prozatorski Nasza nënka [Piernicka J., Nasza nënka, „Zsziwk” 1998, nr 3, s. 8-10. Inny utwór - Chto sã 
bòji dëchów? - znaleźć można w antologii Dërchôj królewiónkò [Tejże, Chto sã bòji dëchów?, [w:] Dërchôj..., s. 161]. 
961 Zadebiutował w „Nordzie”, gdzie opublikował kilkanaście utworów poetyckich. Dwa z nich, mianowicie Piãknô je zemia Kaszëb i Nalezc 
swój kąt zostały zamieszczone w antologii poezji dla dzieci i młodzieży Mësla dzecka [Lange S.,  Piãknô je zemia Kaszëb, Nalezc swój kąt, 
[w:] Mësla..., s. 80-81]. 
962 Zob. przypis 904. 
963 Np. w „Pomeranii”, w jakiej w 1993 ukazał się fragment, a w 1998 roku w całości jego poemat sceniczny Jastrë [Stachurski J., Jastrë. 
Poemat sceniczny na lëdzy i muzykeńtów, „Pomerania” 1993, nr 3, s. 8-9; tegoż, Jastrë. Pòemat sceniczny na lëdzy i mùzykeńtów, 
„Pomerania” 1998, nr 3, s. 31-38]. Nazwisko autora Té pokazëją... pojawia się też w „Nordzie” [Stachurski J., Jidą dzéwczątka, „Norda” 
1998, nr 21, [s. 7].   
964 Janke S., Kol kuńca wieku, Gdańsk 1990.  
965 Tegoż, Do biôłégo rena, Gduńsk-Wejrowo 1994.  
966Tegoż, Krôjczi pôjczi. Wiérztczi dlô dzecy, Gdynia 1997; Co ciekawe, oprócz wydania z 1997 r. , pochodzi z 1995 r. także powielane na 
ksero. [Tegoż, Krôjczi pôjczi. Wiérztczi dlô dzecy, Wejrowo 1995]. 
967 Mickiewicz A., Krimsczé Sonetë, skasz. S. Janke, Wejherowo 1998.   
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pisaną w rodzimej mowie. Co prawda w 1991 roku ukazały się w formie książkowej Psë, w 

antologii Dërchôj królewiónkò dwa inne teksty – Starëcha i Łączi, poza tym w 1996 r. zdobył 

także pierwsze miejsce w II Konkursie Prozatorskim im. Jana Drzeżdżona, faktem jednak jest, 

iż urywek Psów „Pomerania” opublikowała już dziesięć lat wcześniej, oba następnie 

przywołane opowiadania też już w 1981 roku wydrukowała „Pomerania”, co więcej Starëcha 

zamieszczona w Dërchôj... nie jest całym utworem, lecz tylko jego fragmentem (o czym 

czytelnika już tam nie poinformowano). Nowymi w przestrzeni publicznej tekstami są tylko 

owe opowiadania, jakie przyniosły autorowi Łiskawicy główną nagrodę w wspomnianych 

zmaganiach literackich – Gdowa z czôrną taszą, To dało znak i Chłop z brodą. Wydrukowane 

zostały potem w nr 7-8/1997 „Pomeranii”, a kilka lat później w pokonkursowej antologii 

Kaszëbskô nôtëra.968 Janke więcej w tym czasie pisał już tekstów prozatorskich po polsku. 

Najważniejszym jest powieść Żółty kamień 969 , która zdobyła główną nagrodę w VII 

Konkursie Literackim Miasta Gdańska 970 . Utwór ten w późniejszych latach autor 

przetłumaczył na język kaszubski. W 1998 r. Janke wydał także ważne studium o Leonie 

Heyke Poeta kaszubskiej nocy971. 

Jan Walkusz w tym okresie również jeszcze aktywnie uczestniczył w ubogacaniu 

literatury kaszubskojęzycznej. W 1991 roku, nakładem wydawnictwa W. Kiedrowskiego 

„Arkun”, ukazał się jego tomik wierszy Jantarowy pacierz. Jantarowi pôcerz.972 Z wyjątkiem 

trzech, liryki kaszubskojęzyczne mają tam też swoje odpowiedniki w języku polskim. Tego 

typu dwujęzyczność książeczek poetyckich była wówczas w omawianym piśmiennictwie 

rzadkością973, obecnie jednak dość często ukazują się takie tomiki. Wyprzedzając nieco czas 

wystarczy wymienić tu choćby zbiorek Zderzenia Gracjanë Pòtrëkùs 974  czy Intimné 

mònolodżi. Monologi intymne Hanny Makurat975.   

O słowie poetyckim Walkusza, Jan Drzeżdżon posłowiu do Jantarowego... napisał, iż 

ono jest znaczącym faktem w literaturze kaszubskiej.976 Nie ma w tym ani krzty przesady. 

Jego twórczość należy sytuować w kręgu najwybitniejszych poetów kaszubskojęzycznych. 

Wiersz Walkusza Przed Matką Boską Szklaną 977  jest bodajże najpiękniejszym utworem 

poświęconym rodzicowi w całym rodzimym piśmiennictwie. Matka w tym utworze, której jak 
                                                             
968 Kaszëbskô nôtëra. Antologiô pòwiôstków nôdgrodzonëch w Òglowòpòlsczim Kònkùrsu Prozatorsczim miona Jana Drzéżdżóna w latach 
1996-2000, redakcëjô i wëbór S. Janke, J. Tréder, Wejrowò-Gduńsk 2001.  
969 Janke S., Żółty kamień, Gdańsk 1998.  
970 Redakcja, Stanisław Janke laureatem nagrody literackiej Miasta Gdańska, „Pomerania” 1998, nr 5, s. 67 
971 Janke S., Poeta z kaszubskiej nocy. Życie i twórczość ks. dr. Leona Heykego (1885-1939), Wejherowo 1998.  
972 Walkusz J., Jantarowy pacierz. Jantarowi pôcerz, Gdynia 1991 
973 Przywołać tu trzeba tomik Stefana Bieszka, w jakim większość wierszy opublikowana została zarówno po polsku, jak i kaszubsku [zob. 
np. Bieszk S., Sonety kaszubskie, wyd. drugie popr. i poszerz., Gdańsk 1986].  
974 Pòtrëkùs G., Zderzenia, Gdynia [2012]. 
975 Makurat H., Intimné mònolodżi. Monologi intymne, Gdańsk 2016.  
976 Drzeżdżon J., Poszukiwanie sacrum w słowie [w:] Walkusz J., Jantarowy..., s. 85 
977 Walkusz J., Jantarowy..., s. 48 
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to przecież zwykle rodzicielce w trosce o swą pociechę Zdepta sę [...] grańca dnia i noce978, 

swym co dniowym poświęceniem i trudem oraz tą niezrównaną przecież matczyną miłością 

sprawia, iż dziecko jest w stanie dokonywać w świecie rzeczy w innym przypadku niełatwych 

(dotykać srébrną żłódz na płoce979 zacerowaną przez nią rękawicą) czy wręcz niemożliwych 

(nie zamikac oczé/przë cichaniém 980 ). Syn zaś w drewnianym kościółku modli się do 

wizerunku Maryi na szkle malowanej dla tej przecież w gruncie rzeczy typowej matki (lecz 

przecież nie dla niego zwyczajnej!) o môl w litanji.981  

Warto wspomnieć, iż R. Żmuda-Trzebiatowski wymieniał Walkusza, jako ulubionego 

rodzimego autora. 982  Jantarowy... jest, póki co, ostatnim tomikiem poezji w języku 

kaszubskim Jana Walkusza. Wiersze tego liryka znalazły się potem w kilku antologiach, np. 

Domôcé słowo zwęczné czy Skrë ùsôdzkòwi mòcë.  

Poeta w 1996 roku wydał też Sztrądę słowa – zbiór pięciu kazań, a także trzech 

wyróżniających się swą poetyckością tekstów refleksyjno-wspomnieniowych poświęconych 

wybitnym postaciom życia kulturalnego i literackiego Kaszub, mianowicie Janowi 

Drzeżdżonowi, Janowi Trepczykowi i Izabelli Trojanowskiej. Sporo uwagi w swych 

kazaniach – notabane wygłoszonych podczas finałów konkursu recytatorskiego „Rodnô 

Mòwa” 983  – ks. Walkusz poświęca, co zrozumiałe zważywszy na okoliczność ich 

wypowiadania, sprawom kaszubskim, głównie językowi. Niektóre ich fragmenty w swej 

wymowie są niezwykle ekspresywne i nasuwają na myśl zaangażowaną poezję Karnowskiego 

(Jô bëm leno chcôł...) czy Sychty (Kaszëba béł mój tatk). Wystarczy choćby przywołać tu 

fragmenty:  

 
I dlôte pitóm, tu z tego swiętégo môlu, pitóm kożdégo osóbno: Czë jest984 te  a p o s t o ł ę  swoji rodny 

kaszëbsczi mowë, czë téż  J u d ô s z ę  mowë starków, tim, co ję zdradzył? [...] A ten, chto bë béł dbë, że 

kaszëbskô mowa je gorszô od jinëch [...] – jak to rzekł méster od kaszëbscziégo słowa, ks. prałat B. Zëchta – 

„nie béłbë nawet tëlé wôrt, żebë mu dac po pësku.985  

 

Zbudzta sę, spiący Kaszëbi, z dzejowégo spiku, bo wama ukradą waji bëcé, wają zwëcz za tóni talérz 

soczewicë.986  

                                                             
978 Tamże. 
979 Tamże.  
980 Tamże. 
981 Tamże.  
982 Zob. informację o R. Żmudzie-Trzebiatowskim pióra (ep) [Eugeniusz Pryczkowski], zamieszczoną na okładce tylnej okładce tomiku 
Òdłómczi: Ùlubionyma autorama Roberta Żmùdë-Trzebiatowsczégò są Władimir Majakòwsczi, Tadeùsz Różewicz, a z kaszëbsczich, Jan 
Walkusz.    
983 Informacja uzyskana drogą mailową od J. Walkusza. 
984 Powinno być: jes. 
985 Walkusz J., Sztrądę..., s. 36.  
986 Tamże, s. 54.  
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Warto zaznaczyć, iż ks. Walkusz, notabene wieloletni juror wspomnianego konkursu, 

także w późniejszych latach głosił kazania podczas jego finałów987, ostatnio – póki co – 2 

czerwca 2019 r. 

Autor Jantarowego... wydał też ważne publikacje związane z literaturą 

kaszubskojęzyczną, m.in. biografię poświęconą życiu i twórczości ks. B. Sychty Piastun 

słowa 988 . Razem z J. Trederem opracował Dramaty Bernarda Sychty. Tom I: Dramaty 

obyczajowe.989    

Jaromira Labudda natomiast w omawianym dziesięcioleciu wydała kolejny tomik 

wierszy Słowa òbséwają zemiã 990 . Jej utwory poetyckie publikowane były także w 

antologiach, np. Pomorze i morze w poezji, a także czasopismach – w „Pomeranii” i 

„Nordzie” 991 . W „Zsziwku” zamieszczono jej opowiadanie Za robòtą 992 , a w Derchôj 

królewiónkò – Mëslënié a szczescé.993 Razem z siostrami – Bogusławą i Miłosławą – od 1994 

r. tworzyły kaszubskojęzyczną grupę kabaretową „Labud”.  

Marian Jeliński, podobnie jak w poprzednim dziesięcioleciu publikował niewiele. 

Jego opowiadania Dwòrsczi lesny oraz zamieszczone już wcześniej na łamach „Pomeranii” 

Rozdrapią nasze gniôzdo ukazały się w Dërchôj..., zaś kolejne – Mieszkańcë – w 

„Zsziwku”994 oraz, jego fragment, w „Nordzie”995 (później, również nie w całości, w wydanej 

już w 2001 r. antologii Kaszëbskô nôtëra996).  

Z pozostałych pisarzy z pokolenia Jankego czy Walkusza na pierwszym miejscu 

należy wymienić Jerzego Łyska, który w latach 90-tych wydał trzy tomiki wierszy (po części 

w języku polskim) – Stegna997, Sôł miłosc998 oraz Malëjã kòlibiónkã999. Nadmienić przy tym 

należy, iż w tym ostatniej z wymienionych książeczce większość wierszy stanowią te 

publikowane już w wcześniejszych tomikach autora (np. znalazła się w nim cała poetycka 

                                                             
987 Owo głoszenie kazań odnotowano np. w publikacji Stolëca Rodny Mòwë. Chmielno poświęconej konkursowi: Każde spotkanie z Janem 
Walkuszem jest dla organizatorów i uczestników [finałów „Rodny Mòwë” - przyp. G. S.] ważnym wydarzeniem, bo w drugim dniu konkursu 
każdy ma okazję nie tylko uczestniczyć we mszy świętej z kaszubską liturgią słowa, ale też wysłuchać homilii w rodny mòwie głoszonej przez 
księdza profesora. [Krynicka K., Stolëca Rodny Mòwë. Chmielno, [Gdynia (?) 2012 (?)], s. 41]. Warto dodać, iż ks. J. Walkusz jest jurorem 
finałów konkursu „Rodnô Mòwa” od 1991 r. Z innych osób, tworzących komisję w niemal już pięćdziesięcioletniej historii tych zmagań 
recytatorskich, przywołać tu można takie znane w środowisku kaszubskim osoby, jak Jan Trepczyk, Lech Bądkowski, Izabela Trojanowska, 
Feliks Marszałkowski, Jan Drzeżdżon, Stanisław Pestka, Stanisław Janke, Jerzy Samp, Zbigniew Jankowski, Eugeniusz Pryczkowski czy 
Tomasz Fopke. [Tamże, s. 40-42].    
988 Walkusz J., Piastun słowa. Ks. Bernard Sychta 1907-1982, Gdańsk - Pelplin 1997.  
989 Dramaty Bernarda Sychty. T. 1: Dramaty obyczajowe, oprac., wstęp i przypisy: J. Treder i J. Walkusz, Gdańsk 2008. 
990 Labudda J., Słowa òbséwają zemiã, Gduńsk 1995. 
991 Np. Labudda J., Mòżebnoscë, „Norda” 1998, nr 22, [s. 7]. 
992 Tejże, Za robòtą, „Zsziwk” 1998, nr 5, s. 31. 
993 Tejże, Mëslenié a szczescé, [w:] Dërchôj..., s. 108-109. 
994 Jeliński M., Mieszkańcë, „Zsziwk” 1998, nr 3, s. 7-8. 
995 Jelińsczi M., Mieszkańcë (Wëjimk), „Norda” 1998, nr 2, s. 10. 
996 Jeliński M., Mieszkańcë (Wëjimk), [w:] Kaszëbskô nôtëra..., s. 74-77. 
997 Łysk J., Stegna (wybór wierszy), [b.m. 1991] 
998 Tegoż, Sôł miłosc, Wejherowo 1994. 
999 Tegoż, Malëjã kòlibiónkã, Rumia 1996 [wyd. II poszerz., Guńsk-Krokòwa 1999].   
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zawartość Stegny). Łysk z powodzeniem próbował swoich sił także w prozie, był bowiem w 

gronie laureatów zmagań literackich im. Jana Drzeżdżona, a jego opowiadanie Wera zostało 

opublikowane w pokonkursowej antologii Kaszëbskô nôtëra.1000 Wiersze Łyska można też 

znaleźć w takich czasopismach, jak „Zsziwk”, „Norda”, „Tatczëzna”, czy nowej, ostatniej już, 

wychodzącej w latach 1992-1993 edycji „Zrzeszy Kaszëbsczi”. 

Warto zwrócić też uwagę na Jana Szutenberga. Autor ten wraz z W. Kiedrowską i D. 

Ulenberg wydał tomik Jich troje... (1993), w jakim znalazło się dziewięć jego 

kaszubskojęzycznych wierszy. Zdaje się jednak, iż już w tym dziesięcioleciu Szutenberg 

bardziej zwrócił się ku prozie. W II Konkursie Literackim im. Jana Drzeżdżona zajął III 

miejsce (razem z Haliną Wrezą) opowiadaniem Jak w karnoscë chłopów ùtrzëmac. 1001 

Wydrukowano je później w „Zsziwku” 1002  oraz pokonkursowej antologii Kaszëbskô 

nôtëra.1003 Inny jego utwór, zatytułowany Na religii, znalazł się w Dërchôj królewiónkò1004. 

Utwory Szutenberga, zarówno poetyckie, jak i prozatorskie, zamieszczała też „Norda”1005. 

Mniej lub bardziej aktywni literacko z owego pokolenia pozostali także Eugeniusz 

Gołąbek1006 , Roman Skwiercz1007 , ks. Marian Miotk1008 , Danuta Charland (z domu 

Byczkowska)1009 czy Wojciech Ceynowa1010. 

 

Utwory starszych pokoleniowo autorów również wychodziły drukiem w omawianym 

dziesięcioleciu. Liczący sobie już ponad 60 lat Alojzy Nagel ogłosił w tym czasie dwa tomiki 

                                                             
1000 Tegoż, Wera, [w:] Kaszëbskô nôtëra..., s. 85-89. 
1001 Treder J., II Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona, „Pomerania” 1997, nr 7-8, s. 106. 
1002 Szutenberg J., Jak w karnoscë chłopów ùtrzëmac, „Zsziwk” 1998, nr 3, s. 14-20. 
1003 Tegoż, Jak w karnoscë chłopów ùtrzëmac, [w:] Kaszëbskô nôtëra..., s. 110-123. 
1004 Tegoż, Na religii, [w:] Dërchôj..., s. 178-179. 
1005 Np. Jan z Dąbrowë [Jan Szutenberg], Redosc ë smùtk [wiersz], „Norda” 1995, nr 15, s. 1; Jan Szutenbarch [Jan Szutenberg], Sąsôdze 
[opowiadanie], „Norda” 1997, nr 24, s. 6 [i:] nr 25, s. 6. 
1006 Eugeniusz Gołąbek publikował w tym czasie np. w „Pomeranii”, gdzie oprócz felietonów (ukazywały się w tym piśmie w pierwszej 
połowie lat 90-tych), z tekstów literackich można tam znaleźć utwór sceniczny dla dzieci napisany na podstawie opowiastki F. Sędzickiego 
Nawrócenie króla tirana [Gòłąbk E., Nawrócenie króla tirana, „Pomerania” 1998, nr 1., s. 28-33].  
1007 W 1993 r. ukazały się dwie książeczki z humoreskami Skwiercza – Post na odpusce i Trzôsk. Autor swoje żartobliwe, napisane bardzo 
dobrą kaszubszczyzną teksty zamieszczał też np. w „Pomeranii”. Wydrukowano tam m.in. Przejęcé [Skwiercz R., Przejęcé, „Pomerania” 
1991, nr 10, s. 18-19] oraz Pustô noc [Skwiercz R., Pustô noc, „Pomerania 1994, nr 3, s. 15-16]. Oprócz tego teksty tego autora można też 
znaleźć np. w „Nordzie”, gdzie w 1997 r. w czterech numerach pisma (nr 4, 6-8) opublikował tekst Starkòwizna [zob. np. Skwiercz R., 
Starkòwizna, „Norda” 1997, nr 4, s. 8]. W późnieszych latach wydał jeszcze zbiór Nié kòżdą dzurã je letkò zasztopac (2003). 
1008 Po wydaniu w 1991 zbioru Swiętim turę starków, zawierającego kazania z lat 1986-1989, ks. Miotk pozostał aktywnym kaznodzieją 
kaszubskim. W 2008 roku ukazał się Séw Bòżégò Słowa na niwie kaszëbsczich serc, jakiego niemałą część stanowią teksty wygłoszone 
właśnie w latach 90-tych, jak choćby Wstanita, jidzemë [Miotk M. ks., Séw..., s. 115-117], Zdrzenié na prôwdã [Tamże, s. 123-125] czy 
Dobré sëmienié [Tamże, s. 148-150].  
1009 Charland D., Gwiôzdka, Utedrowany, Czësto normalny swiat, Na wiedno, Jesta ze mną, Bądze, „Pomerania” 1993, nr 1, s. 18-19; 
Wymienione wiersze powstały w 1989 r. W dołączonym do publikowanych utworów krótkim szkicu biograficznym pióra J. 
Borzyszkowskiego, można przeczytać, iż poetka nosiła się z zamiarem ogłoszenia autorskiego tomiku i takowy, zawierający dziewiętnaście 
utworów, pozostawiła naukowcowi, ten zaś przekazał go „Pomeranii” [Borzyszkowski J., [b.t.], „Pomerania” 1993, nr 1, s. 19]. Zbiorek 
jednak nie ukazał się. O ile udało się stwierdzić, w owej dekadzie, już żaden więcej utwór Charland nie ukazał się drukiem w tym periodyku. 
Dopiero w następnych latach, po 2000 r., ponownie zagościła na łamach tego czasopisma. Drukowała również w innych, np. „Gazecie 
Kartuskiej”. W latach 90-tych Charland tworzyła nowe wiersze, np. z 1994 r. pochodzi utwór Koło pucuj [Charland D., Koło pucuj, skan kps 
w posiadaniu moim].  
1010 Ceynowa publikował np. w „Zsziwku” [Cenôwa W. A., *** A witro mdze jinaczi..., „Zsziwk” 1999, nr 4, s. 12]. Dość sporo jego wierszy 
zamieszczała też „Norda” [np. Cenôwa W. A., Dodóm, „Norda” 1997, nr 35, [s. 7], tegoż, *** W ùmãczonëch rãkach..., „Norda” 1997, nr 
46, [s. 7], tegoż, W òknie mrokù, „Norda” 1998, nr 11, [s. 7]]. 
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poezji: Otemknij dwiérze1011 oraz na rok przez śmiercią Nie spiéwôj pùsti nocë1012. Utwory 

tego popularnego autora gościły na łamach m.in. „Tatczëzny” 1013 , „Pomeranii” 1014 , 

„Zsziwka”1015, a także były zamieszczane w antologiach, np. Tadeusza Lipskiego Remusowi 

króm1016 czy J. i J. Treder Domôcé słowo zwęczné1017.  

Starszy od Nagla Stefan Fikus wydał opowiastki Jak to przódë biwało1018. Publikował 

w tym okresie także m.in. w „Pomeranii”1019. Sporo tekstów literackich zamieszczała też 

„Norda”1020. Fikus jest też kilkukrotnym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 

im. M. Stryjewskiego, m.in. nagrody specjalnej Przewodniczącego Rady Miasta w Lęborku w 

1991, 1995 i 1999 r.1021  

Laureatem tego konkursu w latach 90-tych był też pochodzący z Luzina, tak jak i S. 

Fikus, Feliks Sikora (1940-2019). W 1997 roku ukazał się jego debiutancki tomik poezji 

Dwie miłotë. Dwie miłości 1022 , w jakim na uwagę zasługuje przede wszystkim udana 

parafraza wiersza J. Karnowskiego Jô bëm leno chcôł... zatytułowana Przë grobie Jana 

Karnowszczégò w Brusach1023  oraz prosty, lecz umiejętnie skonstruowany pod względem 

możliwych interpretacji i opatrzony trafną puentą Drëftowi Krziż1024. Wiersze Sikory można 

też znaleźć np. w „Pomeranii”1025 i „Nordzie”1026.      

Rok wcześniej zaś Marian Selin ogłosił drugi zbiorek wierszy pt. Niech wiater niese 

piesń 1027 , w jakim część utworów pochodzi już z jego pierwszej książeczki z poezjami 

Kaszubski kwiat. 

W omawianej dekadzie zaczęto drukować Wspomnienia kaszubskiego „gbura” 

Bolesława Jażdżewskiego, pozostające w rękach wydawnictwa już od lat 80-tych. Ich 

pierszy tom, pisany po polsku ukazał się w 1992 r.1028, zaś trzeci, już w języku kaszubskim, 

                                                             
1011 Nagel A., Otemknij dwiérze, Pelplin 1992. 
1012 Tegoż, Nie spiéwôj pùsti nocë. Wierztë wëbróné, Gdańsk 1997. 
1013 Tegoż, Poezja, „Wjitrznjô. Lëteracczi dodówk” [w:] „Tatczëzna” 1990, nr 3, s. 5. 
1014 Np. tegoż, Biskup Dominik, Człowiek, „Pomerania” 1992, nr 9, s. 31. 
1015 Tegoż, Trójca, „Zsziwk” 1995, nr 1, s. 1 
1016Tegoż, Nie zabôczta, Malińczi plachc, Kochóm, Nie spiéwôj pusti nocë, Cassubia fidelis, Cëcho noc, Nôlepi doma, [w:] Lipski T., 
Remusowi króm. Wypisy z literatury kaszubskiej dla nauczycieli języka polskiego, Gdańsk 1990, s. 138-143. 
1017 Np. Spiéwta [i:] Dwanôsce bracynów [w:] Treder J. i J., Domôcé słowo..., s. 11 [i:] s. 19.  
1018 Fikus S., Jak to przódë biwało, Gdańsk 1999.  
1019 Np. Stach z Lęborka [Stefan Fikus], Jiwer Sławki, „Pomerania” 1994, nr 10, s. 30.   
1020 Np. Fikus S., Rok ju w rok, „Norda” 1997, nr 1, s. 5; Fikus S., Zdzimë sobie w òczë, „Norda” 1997, nr 4, [s. 5], Fikus S., Zaradnô białka 
abò dzéwczã, „Norda” 1997, nr 8, s. 6. 
1021 Informacja o lęborskich laureatach konkursu im. M. Stryjewskiego dostępna na stronie biblioteki w Lęborku: Stefan Fikus [on-line:] 
http://www.biblioteka.lebork.pl/files/download/1143/Stefan-Fikus.pdf [dostęp: 15.09.2018]. 
1022 Sikora F., Dwie miłotë. Dwie miłości, Rëmiô 1997. 
1023 Tamże, s. 22. 
1024 Tamże, s. 19. 
1025 Sikora R., Drëftowi krziż, Tatkòwizna, ***Chòjnë nad Bôłtem..., Przë grobie Jana Karnowsczégò w Brusach, „Pomerania” 1997, nr 2, s. 
21-22.  
1026 Tegoż, *** Żlëbë më wszëtcë na wdôr..., „Norda” 1997, nr 42, [s. 7]. 
1027 Selin M., Niech wiater niese piesń, Gdynia 1996. 
1028 Jażdżewski B., Wspomnienia kaszubskiego „gbura”. Część pierwsza 1921-1943, Gdańsk 1992. 
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dotyczący okresu powojennego w 1999 r.1029 Na opublikowanie tomu drugiego, opisującego 

lata wojenne i w oryginale pisanego m.in. po francusku, trzeba było poczekać do 2002 r.1030 

Jażdżewski to również autor wierszy. Kilka z nich można znaleźć w „Pomeranii” 1031  i 

„Nordzie” 1032 . W drugim z wymienionych pism można też znaleźć fragment jego 

Opòwiôdania Hómernika 1033 , które później Pryczkowski zamieścił w swojej antologii 

Dërchôj Królewiónkò.1034   

W 1999 r. rozpoczął natomiast wydawanie swoich tomików wierszy Benedykt 

Karczewski. Owym pierwszym zbiorkiem z do tej pory opublikowanych kilkunastu była 

książeczka Na kaszëbsczi rodny ôrt1035, zawierająca trzynaście (ta liczba utworów będzie 

powtarzała się w kolejnych jego tomikach) utworów z lat 80-tych i głównie 90-tych.  

Dość niespodziewanie zmarł w 1992 roku będący w pełni swych sił twórczych Jan 

Drzeżdżon. Zaledwie rok wcześniej ukazał się jego niewielki zbiór prozy po kaszubsku Na 

niwach1036. Już po śmierci autora drukiem wyszły: powieść Twarz Smętka1037, tomik poezji 

Przëszlë do mie (zawiera on jednak wiersze także z książeczki Skleniané pôcorë) 1038 , 

następnie zaś kolejny zbiór prozatorski Kòl Bielawë.1039 Ukazało się również drugie wydanie 

Dzwónnika z 1979 r., już jako Zwònnik. 1040  Warto dodać, wybiegając jednak w kolejne 

stulecie, że kilka lat temu opublikowano też dwujęzyczny, zwracający uwagę estetyką 

wydania, do czego przyczyniły się ładne ilustracje Małgorzaty Miklaszewskiej, tom 

Drzeżdżona Baśnie. Brawãdë1041. Słusznie jednak Jerzy Samp nie czuł w tym kaszubszczyzny 

autora, gdyż część Brawãdë nie wyszła spod pióra Jana Drzeżdżona, lecz jest tłumaczeniem 

dokonanym przez Romana Drzeżdżona, na co wskazuje informacja zamieszczona w 

„Pomeranii” przy okazji publikacji utworu Stôri młin. 1042  W ostatnim czasie zaś, jako 

jedenasty tom Biblioteki Pisarzy Kaszubskich, ukazała się Twórczość kaszubska Jana 

Drzeżdżona, zawierająca Zwónnika, Twarz Smętka, Kòl Biélawë (w tym również Na niwach) 

oraz pisane w rodzimej mowie utwory poetyckie.1043    

                                                             
1029 Tegoż, Wspomnienia kaszubskiego „gbura”. Część III. Okres powojenny, Gdańsk 1999. 
1030 Tegoż, Wspomnienia kaszubskiego „gbura”. Część II. Mój udział w drugiej wojnie światowej, Gdańsk-Wejherowo 2002.   
1031 Tegoż, Żëczba, Ostatnô droga, Nasza chëcz, „Pomerania” 1993, nr 10, s. 26. 
1032 Np. Tegoż, Òstatnô droga, „Norda” 1998, nr 13, [s. 7] 
1033 Jażdżewsczi B., Opòwiôdanié Hómernika, „Norda” 1997, nr 1, s. 5. 
1034 Tegoż, Opòwiôdanié..., [w:] Dërchôj..., s. 77-88.  
1035 Karczewski B., Na kaszëbsczi rodny ôrt, Gdańsk 1999. 
1036 Drzeżdżon J., Na niwach, Gdynia 1991.  
1037 Tegoż, Twarz Smętka, Gdańsk 1993; Twarz... jest jedyną kaszubskojęzyczną powieścią autora Na niwach. Co prawa już w 1985 roku 
Wojciech Jankie w artykule Nowe książki Jana Drzeżdżona pisał, iż wiosną bieżącego roku Drzeżdżon prawdopodobnie ukończy powieść w 
języku kaszubskim pt. „Roterdania”, jednak dalsza lektura tego tekstu bardziej na myśl nasuwa zbiór opowiadań Kòl Biélawë. [Jankie W., 
Nowe książki Jana Drzeżdżona, „Pomerania” 1985, nr 3, s. 19-20.     
1038 Tegoż, Przëszlë do mie, Gduńsk 1995. 
1039 Tegoż., Kòl Bielawë, Gdynia 1997. 
1040 Tegoż, Zwònnik, Gdynia 1998. 
1041 Drzeżdżon J./Drzéżdżón J., Baśnie. Brawãdë, Gdańsk 2012.  
1042 Zob. info w: Drzéżdżón J., Stôri młin, „Pomerania” 2012, nr 11, s. 50. 
1043 Drzeżdżon J., Twórczość kaszubska, oprac. M. Cybulski, D. Kalinowski, BPK t. 11, Gdańsk 2016. 
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Już przed laty widziano w Drzeżdżonie literata nieprzeciętnego. W 1983 roku, a więc 

po ukazaniu się, oprócz dzieł po polsku, także takich już pozycji książkowych, jak Sklaniané 

pôcorë, W niedzelny wieczór i Dzwónnik, J. Samp na łamach „Pomeranii” o autorze Twarzy 

Smętka pisał:  

 
I nic dziwnego, że środowisko kaszubskie, a dotyczy to głównie kręgu literatów i animatorów 

twórczości regionalnej, uznało zrazu fakt pojawienia się nowego nazwiska za zapowiedź kolejnej karty w 

rozwoju kaszubskiej literatury [...]. Wierzono, że to właśnie jego [J. Drzeżdżona – przyp. G. S.] twórczość okaże 

się najgodniejszą kontynuacją tradycji literackich regionu. Czekano na dzieło tej miary, co „Żëce i przigodë 

Remusa” – Aleksandra Majkowskiego. I jeśli używam tu czasu przeszłego, nie znaczy to bynajmniej, że nadzieje 

te obecnie wygasły. Zresztą wcale nie wątpię, iż podobnie myśli sam pisarz.1044  

 

Już wówczas, po ukazaniu się tych pierwszych kaszubskojęzycznych publikacji 

Drzeżdżona dało się zauważyć, iż ten autor podąża swoją literacką ścieżką i, jak pisał Samp, 

wciąż jakby świadomie unika wszelkich stereotypów.1045 O pisarstwie niepoetyckim, zarówno 

polsko- jak i kaszubskojęzycznym, ten historyk literatury i znawca twórczości autora Na 

niwach pisał w innym miejscu (lecz wciąż jeszcze przed ukazaniem się powieści Twarz 

Smętka):  

 
Kaszubskość prozy Drzeżdżona odbiega zasadniczo od odpowiednika tego zjawiska w utworach innych 

pisarzy zaliczanych do środowiska kaszubsko-pomorskiego. Ujmując rzecz najogólniej, stwierdzić trzeba, iż 

tkwi ona przede wszystkim w sposobie przeżywania tematu, w owej swoistej zupełnie wrażliwości autora w 

kreśleniu specyficznych portretów psychologicznych jego bohaterów, w technice kreowania jedynego w swoim 

rodzaju świata. Jeśli dodamy do tego ów osobisty liryzm, charakterystyczną techniką narracyjną, a także 

obsesyjnie powtarzające się w wielu utworach motywy – wyobrażenie o cechach wyróżniających pisarstwo tego 

autora będzie w miarę pełne.1046  

 

Twórczość Drzeżdżona, już ta wczesna, była inna od tego, co do tej pory pojawiło się 

w rodzimej literaturze – pełna surrealistycznej aury i groteski, a do tego niełatwa w odbiorze, 

choć pisana bardzo dobrą, naturalną, północną kaszubszczyzną. 1047  Jak świetnie to 

charakteryzował Samp:  

                                                             
1044 Samp J., Gdziekolwiek jestem lub będę, [w:] „Pomerania” 1983, nr 6, s. 8. 
1045 Tamże.  
1046 Samp J., Kaszubszczyzna w prozie Jana Drzeżdżona, [w:] „Gdański Rocznik Kulturalny” 1988, nr 11, s. 70-71.  
1047  Wskazywał na to choćby J. Samp w wyżej przytoczonym artykule: W zestawieniu z twórczością autorów należących do starszej 
generacji pisarzy kaszubskich (Jan Trepczyk, Bernard Sychta, Jan Rompski) – pisarstwo Drzeżdżona również i od strony językowej 
zachowuje swoją inność. Wydaje się, że jest ono bardziej naturalne. Operuje bowiem taką leksyką, jakiej używa, bądź do niedawna jeszcze 
posługiwał się, lud tej części regionu, z której pochodzi sam autor. Z pewnością nie jest to wariant literacki tej mowy, jakaś sterylna, 
konsekwentnie eliminująca wszelkie obce wtręty i naleciałości (np. germanizmy) jej odmiana. Pisarza nie pociąga też, obecna w twórczości 
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Poetyka zachwianej realności, a więc niesnu, niejawy, eksponowanie motywów pozornie błahych, 

synteza rozproszonych elementów obrazu, przywoływanie sytuacji nieprawdopodobnych ze sfery wyobraźnie i 

łączenie ich z rzeczywistością świat przedstawionego [...].1048  

 

Wydana w 1993 r. przez Wydawnictwo „Arkona” Twarz Smętka jest swego rodzaju 

apogeum tejże Drzeżdżonowej poetyki. Dąbrowa i Pùstczi, opisy postaci przewijających się 

przez karty powieści i ich postępowanie, wojna w choince między Czôrnymi i Czerwjonymi, 

pojawienie się Mòdrich, kątor z Glincë, Mòrzkùlc, Stolëm, a nade wszystko tytułowy Smętk, 

będący złowrogą nimòcą1049, wysysający z ludzi dëcha1050 i owo Ògnjiszcze z Bjélawë to 

tylko niektóre z elementów składających się na tę oniryczną, często paradoksalną 

rzeczywistość, dodatkowo nasyconą raz to szarością, niepokojem, a nawet swoistą ponurą 

grozą, a raz światłem, radością i pewną baśniowością (np. Moli Jank budzący Stolëma). 

Poetyka ta jest jednak tylko tworzywem, a nie celem samym w sobie, powieść bowiem 

porusza o wiele bardziej istotne rzeczy – natury społecznej, jak np. pewną hermetyczność 

Kaszubów (tu mieszkańców Dąbrowy i Pustek) czy etycznej, również w wymiarze 

uniwersalnym i nie jest to tylko walka dobra ze złem (zmaganie się ze Smętkiem), lecz i 

chyba ważniejszy jeszcze bój zachodzący w wnętrzu każdej (?) jednostki (potencjalnie 

zrodzonej nawet do rzeczy wielkich), którą toczy ona każdego dnia, na każdej płaszczyźnie 

życia z zniechęceniem, trudnościami, brakiem wiary w własne możliwości (Smętk 

wysysający z człowieka radość, chęć życia, energię, a wlewający w niego niewiarę, 

zniechęcenie, smutek i czyniąc starcami nawet młode osoby) czy zjadliwą zawiścią innych 

ludzi. Nieprzypadkowo zaraz nasuwa się tu na myśl zmaganie się z trzema zjawami z A. 

Majkowskiego Żëca i przigodów Remusa, mianowicie Trudem, Strachem i Niewarto.1051 

Ma zapewne rację D. Kalinowski, który uważa w swoim szkicu Oczy (na) 

Drzeżdżona, iż to, że J. Drzeżdżon zdecydował się na napisanie powieści można traktować 

jako chęć wejścia na wyższy poziom literackiego kunsztu.1052 Dotychczas bowiem, co trzeba 

podkreślić, autor Twarzy Smętka po kaszubsku wypowiadał się w poezji oraz krótszych 

formach prozatorskich, a przecież powieść jest dla wielu pisarzy kolejnym stadium twórczym. 

Nie bez znaczenia jest to, iż w polskojęzycznej literaturze był on już uznanym 
                                                                                                                                                                                              
Trepczyka bądź Aleksandra Labudy, metoda „usłowiańszczania” zapożyczeń lub konstruowania neologizmów. Język opowiadań Drzeżdżona 
staje się przez to jakby bardziej autentyczny, pełniejszy, bogatszy w swojej naturalności, spontaniczny i sugestywniejszy. [Tamże, s. 73].   
1048 Samp J., Gdziekolwiek..., s. 8. 
1049 Drzeżdżon J., Twarz... , s. 130. 
1050 Tamże, s. 131. 
1051 Sprawę intertekstualności Twarzy Smętka (nie tylko z powieścią A. Majkowskiego, lecz także z tekstami niezwykle przez Drzeżdżona 
cenionego A. Budzisza) zarysowuje D. Kalinowski w artykule Oczy (na) Drzeżdżona. [Kalinowski D., Oczy (na) Drzeżdżona, [w:] 
Drzeżdżon J., Twórczość kaszubska..., s. LXXXIV-XC]. 
1052 Kalinowski D., Oczy (na) Drzeżdżona, [w:] Drzeżdżon J., Twórczość kaszubska ...., s. LXXI.  
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powieściopisarzem. I w tym również Kalinowski ma rację, iż Twarzą Smętka J. Drzeżdżon 

zamierzał dać światu utwór adekwatny do aktualnych pisarzowi czasów.1053 Zwracał jeszcze 

Kalinowski uwagę na to, iż swą powieścią autor miał ambicję: 

 
wyprowadzenia języka kaszubskiego z ram twórczości ludowej, także z kontekstów literatury ideowo-

tożsamościowej, ku wyrazowi psychologiczno-mitycznemu, a więc na tak wysokim poziomie, aby swoim 

artyzmem dorównywał wypowiedziom literackim realizowanym w innych językach narodowych.1054 

 

Twarz Smętka jako więc powieść kaszubskojęzyczna (wciąż jedna z zaledwie kilku w 

całym dorobku literackim kaszubszczyzny!) z ową mnogością zawartych treści oraz znaną już 

z opowiadań charakterystyczną i niebagatelną formą pisarską windowało ten utwór na pewno 

ku najwyższym osiągnięciom rodzimej literatury, a nie będzie też przesady w stwierdzeniu, iż 

również powinien on mieć swoje miejsce na mapie piśmiennictwa europejskiego. Do tego 

jednak trzeba by przekładów na inne języki, a tych, niewątpliwie również z powodu maniery 

pisarskiej Drzeżdżona, jeszcze nie ma. 

Twarz Smętka jest na niwie literatury kaszubskojęzycznej najważniejszym 

osiągnięciem lat 90-tych. Co więcej, jak pokazał przeprowadzony na łamach „Pomeranii” 

oraz w Internecie kilka lat temu plebiscyt na najlepsze utwory po kaszubsku, Twarz Smętka 

przez niektórych czytelników uważana jest za najważniejszy i najwybitniejszy utwór w całym 

rodzimym piśmiennictwie.1055     

Kòl Biélawë, jakie ukazało się nakładem wydawnictwa Szos cztery lata po powieści 

Twarz Smętka, jest dość obszernym, bo liczącym ponad dwieście stron druku, zbiorem 

opowiadań J. Drzeżdżona. Oprócz opublikowanego wcześniej w formie oddzielnej książeczki 

tekstu Na niwach, zamieszczono tam też (podzielone jeszcze na mniejsze części) inne: 

Wieczny òdżin, Biôli kôlp, Ma z Gùstã i W Bùkach. Pierwsze z wymienionych zamieszczała 

„Pomerania” już w 1987 r., natomiast pozostałe ukazywały się, również na łamach tego 

pisma, między 1991 a 1994 r.1056  

 

                                                             
1053 Tamże.  
1054 Tamże.  
1055 Za taki właśnie najważniejszy kszubskojęzyczny utwór uznała Twarz Smętka np. Ida Czaja [zob. Nôwôżniészé kaszëbsczé ksążczi!, 
„Pomerania” 2015, nr 4, s. 30]. Podsumowanie plebiscytu, w jakim wzięło udział zaledwie około 20 osób, wykazało, że najwybitniejszą 
książką literacką w języku kaszubskim jest powieść A. Majkowskiego Żëcé i przigodë Remusa, zaś Twarz Smętka – zdobywając mniej niż 
połowę punktów „Remusa” – uplasowała się na drugim miejscu [Majkòwsczi D., Nad Remùsa ni ma!, „Pomerania” 2016, nr 2, s. 66].   
1056 Biôli Kôlp ukazywał się od maja 1991 roku do stycznia 1992 [zob. np. Drzeżdżon J., Biôli Kôlp (7). Dôka, „Pomerania” 1992, nr 1, s. 22-
23], Ma z Gustą były drukowane od maja 1992 r. do kwietnia 1993 r. [zob. np. Drzeżdżon J., Ma z Gustą (2). Figurë, „Pomerania” 1992, nr 
6, s. 12-13], natomiast W Bukach od października 1993 roku do, z przerwami, numeru lipiec-sierpień 1994 i jak udało się ustalić, pomimo 
zapowiedzi o kontynuacji druku, dalsze fragmenty w tym czasopiśmie się już nie ukazały [zob. np. Drzeżdżon J., W Bukach (5). Zeloni 
odzin, „Pomernia” 1994, nr 7-8, s. 13-16]. 
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Lata 90-te ze swoimi nowymi po upadku socjalizmu możliwościami wydawniczymi 

przyniosły też szereg publikacji, zarówno nowych jak i różnego rodzaju wznowień (także jako 

reprinty), autorów zmarłych przed omawianym okresem. Za najbardziej znaczące należy tu 

uznać opublikowanie dotychczas rozproszonego w czasopismach (lecz jedna część także jako 

osobna, wydana jeszcze przed wojną książka) wybitnego poematu historycznego Leona 

Heykego Dobrogòst i Miłosława (1999). W tym samym roku wznowiono też jego tomik 

poezji Kaszëbsczé spiewë.1057 Wartościową publikacją był wykonany z okazji 60-tej rocznicy 

śmierci Jana Karnowskiego reprint jego estetycznie wydanego w 1910 r. tomiku wierszy 

Nôwotnê Spiéwě. Ukazało się też kolejne, po ponad dwudziestu latach, szóste już wydanie 

poematu Hieromina Derdowskiego O panu Czorlińscim... (1990). Także i słynny „Remus” A. 

Majkowskiego, doczekał się (również po długim, bo liczącym niemal trzy dekady okresie) 

wznowienia – wpierw w 1995 roku jako wydanie symultaniczne (kasz. - pol.), a następnie w 

1998 r. w uwspółcześnionej przez E. Pryczkowskiego pisowni.1058 W 1992 r. ukazało się 

nowe, wówczas najobszerniejsze, bowiem zawierające aż ponad 160 tekstów wydanie 

felietonów A. Labudy pt. Guczów Mack gôdô.1059 Zawarte w książce utwory pochodzą z 

owych czterech wydanych w latach 70-tych zbiorów: Guczow Mack godo. Kąsk do smiejchu. 

Pierszech pół kope godk (1971), Guczow Mack godo. Zupa z kreszków. Dregjich pół kope 

godk (1971), Guczow Mack godo. Kukuk (1974) oraz Guczów Mack gôdô. Chochołk (1979). 

Choć wiersze A. Labuda publikował już w latach 30-stych, za życia nie doczekał się 

autorskiego tomiku poezji. Taki ukazał dwadzieścia pięć lat po śmierci autora. W 

Kaszëbsczim jesmë lëdã1060, bo o nim tu mowa, znalazły się tak znane jego utwory, jak 

Chto..., Cela 17. (lecz, jak zauważył D. Szymikowski, w zmienionej nieco wersji1061), czy 

cykl znakomitych sonetów Zymk, Lato, Jeséń, Zëma. W następnych latach ukazały się kolejne 

publikacje, nie tylko z jego pracami literackimi. 

Także redaktorzy czasopism pamiętali o owych nieżyjących już autorach. Utwory tych 

pisarzy głównie zamieszczały „Pomerania”1062 oraz „Norda”1063 (co zrozumiałe jeśli weźmie 

się pod uwagę żywotność obu pism, znaczną objętość pierwszego lub cotygodniową 

częstotliwość ukazywania się drugiego),  lecz można je także znaleźć i w innych periodykach. 

                                                             
1057 Heyke L., Kaszëbsczé spiewë, Gdańsk 1999.  
1058 Zob. Treder J., Język arcydzieła kaszubskiej prozy, [w:] Majkowski A., Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji, oprac. i przypisy: 
J. Treder, wstęp: J. Borzyszkowski, A. Kuik-Kalinowska, J. Treder, BPK t. 10, Gdańsk 2010, s. 220-221. 
1059 Labuda A., Guczów Mack gôdô, Gdańsk 1992. 
1060 Tegoż, Kaszëbsczim jesmë lëdã, Gdynia 1996.  
1061 Szëmikòwsczi D., Jesz rôz ò kaszëbsczi antoligijë, „Kaszëbskô Òdroda” 2005, nr 2, s. 10.  
1062 M.in. Heyke L., Kaszëbskô, „Pomerania” 1992, nr 5, s. 8; Bieszk S., Trepczyk, „Pomerania” 1995, nr 7-8, s. 31; Derdowski H., Wòjkasyn 
ze Słôwòszëna. Dr Florian Ceynowa, „Pomerania” 1999, nr 5, s. 43; Budzisz A., Ballada (Mòdlëtwë mòc), „Pomerania” 1999, nr 3, s. 22-23;  
1063 M.in. Cenôwa J., Mòje stronë, „Norda” 1995, nr 24, [s. 1]; Labuda A., Mòdżiła, „Norda” 1996, nr 36, [s. 1].  
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Przykładem może być tu „Zsziwk”, gdzie zamieszczono cztery wiersze L. Heykego1064, czy 

pismo Witolda Bobrowskiego „Vzénjik”, w jakim w nr 8/1990 zamieszczono fragment z 

powieści A. Majkowskiego Żëcé i przigodë Remusa1065, w nr 1/1991 pieśń Jana Trepczyka 

Zemja rodnô1066, zaś jeden numer (4/1991) niemal w całości – zapewne z okazji uroczystości 

odsłonięcia w Tłuczewie dedykowanej temu pisarzowi i działaczowi pamiątkowej tablicy1067– 

został poświęcony Aleksandrowi Labudzie (zamieszczono także trzy jego teksty 

literackie1068). 

 

Przedstawiony materiał pozwala zauważyć, iż po dobrych latach 80-tych, w kolejnej 

dekadzie, dość niezwykłej zważywszy na zmiany, jakie zaszły w kraju po słynnym 1989 r., 

nastąpił dalszy rozwój rodzimej literatury. W przedstawionym dziesięciolecu ukazały się 

przynajmniej 23 tomiki wierszy (wliczając w to reprint Nôwotnêch Spiéwów J. 

Karnowskiego), zawierające co najmniej kilka utworów napisanych po kaszubsku. Drukiem 

wyszło także kilkanaście publikacji książkowych z prozą. Opracowano i wydano też kilka 

nowych antologii, np. na samym początku dekady Remusowi króm T. Lipskiego czy kilka lat 

później Domôcé słowo zwęczné J. i J. Treder. Licznie ukazywały się kaszubskojęzyczne 

teksty literackie w czasopismach. Pojawiło się też nowe, dość liczne pokolenie rodzimych 

pisarzy, a ich twórczość niejednokrotnie wnosiła nową jakość do regionalnego piśmiennictwa 

(jak w przypadku R. Żmudy-Trzebiatowskiego). Przybyło także i literatów nieco starszych 

wiekiem, z pokolenia Jankego i Łyska (np. S. Bartelik), jak również i jeszcze bardziej 

dojrzałych w latach, np. W. Pomorski (ur. 1939 r.). 

Lata 90-te to czas także ważnych publikacji książkowych – Twarzy Smętka 

Drzeżdżona czy dwóch tłumaczeń obszerniejszych części Biblii.    

Choć nie można nie dostrzegać lub pomniejszać znaczenia w tym rozwoju zmiany 

społeczno-ustrojowej, jaka zaszła w kraju i wszystkiego tego, co ze sobą niosła i jak zmieniła 

rzeczywistość, to jednak należy pamiętać, iż gdyby nie rozbudzona świadomość swej 

tożsamości regionalnej (czy nawet narodowej) i chęć działania na gruncie rodzimej kultury i 

piśmiennictwa głównie samych Kaszubów (lecz nie wyłącznie!), rozwoju w literaturze 

kaszubskojęzycznej by nie było i być nie mogło. 

     

                                                             
1064 Heyke L., Òbrôzk, Le ò tobie, Jedinô, W reny czas, „Zsziwk” 1999, nr 4, s. 8. 
1065 [Majkowski A.], XXIII. Co sę dzejało v Srzépczu pod figurą, „Vzénjik” 1990, nr 8, [s. 1]. 
1066 Trepczyk J., Zemja rodnô, „Vzénjik” 1991, nr 1, [s. 1]. 
1067 Wskazuje na to zamieszczony w czasopiśmie program uroczystości [[b.a.], Paradni wodsłenjąci vdôrzenjovi tôblëcë Aleksandra Labudë, 
„Vzénjik. Głodnjickô Klëka” 1991, nr 4, s. 1]. 
1068 Wiersz Svjętô Trójca, a także dwa felietony: Jęzëk czë gvara oraz Stôrô pjiła [„Vzénjik” 1991, nr 4, [s. 1-2]]. 



158 
 

3. Pierwsze piętnaście lat XXI wieku 
 

Rok 2000 nie był znaczącym czy przełomowym w dziejach kaszubszczyzny, jak np. 

1989 r. Kontynuowano, na różnych polach, prace nad zachowaniem i rozwojem rodzimej 

kultury, literatury i języka, starano się też rozbudzać świadomość tożsamości regionalnej. W 

działaniach tych prym, jak przez ostatnie kilkadziesiąt lat, nadal wiodło Zrzeszenie 

Kaszubsko-Pomorskie. 1069  Ważne były jednak także i inne podmioty, jak np. Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (założone już w 1968 roku), 

jakie oprócz gromadzenia dorobku kulturalnego ostatnich potomków dawnych Pomorzan, 

czynnie uczestniczyło i wciąż uczestniczy w działaniach na niwie regionalnej, m.in. 

organizując konferencje naukowe, koncerty, konkursy (w tym Ogólnopolski Konkurs 

Prozatorski im. J. Drzeżdżona) czy prowadząc działalność wydawniczą. Nie można tu też 

zapominać o pojedynczych osobach, jak o Wojciechu Kiedrowskim, w owych latach głównie 

kojarzonym z aktywnością w ramach Oficyny Czëc.  

 

Wiek XXI to również czas szybkiego upowszechniania się w Polsce komputerów 

osobistych oraz Internetu. Sieć stała się kolejną, ważną przestrzenią na mapie funkcjonowania 

kaszubszczyzny – nie tylko jako miejsce dostarczające wszelakich informacji na temat 

Kaszubów, ich historii, kultury, literatury i języka (w ostatnich latach również w ramach 

niezwykle cennych bibliotek cyfrowych), czy służące do komunikacji (np. rozsyłanie 

zaproszeń e-mailem na rozmaite wydarzenia kulturalne), handlu (sklepy internetowe oraz 

portale uakcyjne) oraz autoprezentacji (także dorobku literackiego publikowanego na 

prywatnych stronach internetowych), lecz również jako ważne forum, gdzie poprzez wymianę 

poglądów, dyskusje czy podejmowanie rozmaitych inicjatyw kształtowano współczesną 

rzeczywistość kaszubską. Najważniejszym rodzimym portalem społecznościowym z początku 

XXI wieku niewątpliwie były założone i prowadzone przez Stanisława Gepperta Zasoby 

Kaszubsko-Pomorskie (przemianowane później na Nasze Kaszuby). Oprócz m.in. serwisu 

informacyjnego, gdzie zamieszczano relacje oraz zdjęcia z rozmaitych wydarzeń (głównie 

dotyczących Kaszubów), czy publikowania artykułów np. z zakresu historii, edukacji i 

działalności regionalnej, językoznawstwa czy literatury (np. 125 lat poezji kaszubskiej1070), 

                                                             
1069 Oprócz kontynuowania przedsięwzięć, jak choćby Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”, Kaszubskich 
Spływów Kajakowych „Śladami Remusa” (przez działający przy ZK-P Klub „Wanożnik”), Konkursie Wiedzy o Pomorzu (przez 
„podchorążówkę” Zrzeszenia, czyli Klub Studencki „Pomorania”) czy zapoczątkowane w 1999 r. Zjazdy Kaszubów, pojawiły się także 
nowe inicjatywy, jak choćby organizowany od 2002 r., koordynowany przez Wandę Kiedrowską, Konkurs Ortograficzny Języka 
Kaszubskiego. O przedsięwzięciach tych szczegółowo pisał C. Obracht-Prondzyński [Obracht-Prondzyński C., Zjednoczeni..., s. 398-404].     
1070 Janke S., 125 lat poezji kaszubskiej, [on-line:] http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=135 [dostęp: 14. 11. 2018].  
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ważną, jeśli właśnie nie najważniejszą częścią portalu było prężnie działające forum, jakie w 

tamtych czasach stało się istotną trybuną wymiany myśli kaszubskiej. Jedną z najbardziej 

znaczących inicjatyw podjętych przez portal Zasoby Kaszubsko-Pomorskie było wystąpienie 

do Biblioteki Kongresu USA o przyznanie Kaszubom międzynarodowego kodu. Ten – CSB – 

w 2003 r. przyznano.1071 Na łamach portalu zrodził się też pomysł ustanowienia jakiegoś 

święta kaszubskiego. Aprobatę zyskał pomysł Tomasza Żurocha-Piechowskiego 1072 , by 

obchodzić kolejne rocznice pierwszej w historii pisanej wzmianki o Kaszubach, czyli zapisu 

w bulli papieża Grzegorza IX z 19 marca 1238, w jakiej nazwał on Bogusława I z dynastii 

Gryfitów dux Cassubie („książę Kaszub”).1073  Pierwsze, skromne obchody Dnia Jedności 

Kaszubów, bo taką nazwą ochrzczono to święto, miały miejsce w 2005 r. w Gdańsku. Wnet 

do organizowania święta włączyło się Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Dziś DJK jest jedną 

ze sztandarowych imprez tej organizacji.   

Nasze Kaszuby za swą działalność zostały w 2002 r. uhonorowone Skrą Ormuzdową, 

zaś trzy lata później jednym z najważniejszych kaszubskich odznaczeń – Medalem Stolema. 

Niestety, dziś ten pomorski portal społecznościowy tak naprawdę jest martwy.1074 Jego rolę w 

dużej mierze przejął Facebook.  

Prężnie za to wciąż działają strony internetowe organizacji kaszubskich, np. 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (www.kaszubi.pl), Instytutu Kaszubskiego 

(www.instytutkaszubski.pl) czy założonego w 2011 r. Stowarzyszenia Osób Narodowości 

Kaszubskiej „Kaszëbskô Jednota” (www.kaszebsko.com); muzeów, np. Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej (www.muzeum.wejherowo.pl); wydawnictw 

i sklepów internetowych, np. oficyny ZK-P (www.kaszubskaksiazka.pl) czy utworzonej na 

bazie dawniej działającego wydawnictwa Wojciecha Kiedrowskiego Księgarni Kaszubsko-

Pomorskiej CZEC (www.czec.pl). Poszczególni literaci kaszubskojęzyczni posiadają swoje 

strony internetowe, na jakich oprócz prezentowania swojej twórczości, niekiedy także 

informują o rozmaitych zdarzeniach czy komentują zastaną rzeczywistość, np. Roman 

Drzeżdżon (www.belok.kaszubia.com) czy Tomasz Fopke (www.fopke.pl). Kaszubi są 

obecni także w szerszej popularnej przestrzeni, oprócz wspomnianego Facebooka, także np. 

tworząc kaszubskojęzyczną podstronę Wikipedii.  

                                                             
1071 Szczëpta P. [właś. P. Szczypta], Kód dlô Kaszëb, „Norda” 2003, nr 25, s. 4. 
1072 Zob. Żuroch-Piechowski T., Dzień Jedności Kaszubów, „Pomerania” 2005, nr 2, s. 31. 
1073 Zob. np. Labuda G., Historia Kaszubów w dziejach Pomorza..., s. 38 [i:] Borzyszkowski J., Historia Kaszubów..., s. 37-38. 
1074 Co prawda ostatnia (póki co) opublikowana wiadomość pochodzi z 2 stycznia 2018 r. i do tej pory doczekała się ponad 570 odsłon, lecz 
w części „Najnowsze komentarze” do publikowanych artykułów, zdjęć, wiadomości pochodzi już z 23 grudnia 2013 r., natomiast ostatni 
wpis na forum datowany jest na 27 grudnia 2012 r. [on-line: http://naszekaszuby.pl/ (dostęp: 06.12.2018)]. 
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Oprócz spopularyzowania się niezwykle znaczącego medium jakim jest Internet, nowe 

stulecie przyniosło na gruncie kaszubskim także bardziej tradycyjne, kolejne inicjatywy 

czasopiśmiennicze, niejednokrotnie w późniejszym okresie również dostępne w wersji 

elektornicznej. Jednym z takich periodyków były stworzone przez Zbigniewa Talewskiego 

„Naji Gòchë”. Ów początkowo z założenia dwumiesięcznik społeczno-kulturalny ukazywał 

się od 2001 do 2010 r. 1075  (potem weszedł w skład portalu intenetowego „Gazeta 

Kaszubska”1076) i swym zasięgiem wpierw obejmował podregion Gochy, by w końcu, jak 

głosiła winieta rozprzestrzenić się na całe południowe i zachodnie Kaszuby, a także region 

borowiacki, by przy tym dotrzeć również, jak planował Talewski w artykule Od Redaktora, 

na obrzeża Kociewia. 1077  Łącznie ukazało się 45 numerów periodyku (w tym część 

łączonych), kilka ostatnich już nie w formie papierowej, a wyłącznie elektronicznej.1078  

Tematycznie pismo przedstawiało się bardzo różnorodnie. Analizujący jego zawartość 

Łukasz Zołtkowski stwierdził wręcz, iż odnosi się wrażenie, że dotyczą one [publikacje w 

„Najich Gòchach” – przyp. G. S.] niemal każdej sfery1079, w tym oczywiście najbardziej nas 

tu interesującej, mianowicie literatury kaszubskojęzycznej. Utwory w rodzimej mowie gościły 

niemal w każdym numerze „Najich Gòchów”, choć w stosunku do innych tekstów, nie 

stanowiły znaczącego odsetka zawartości. Głównie publikowano twórczość autorów starszych 

(jednak bez uwspółcześnienia pisowni wedle reformy ortografii z 1996 r.), w tym już 

nieżyjących, np. A. Majkowskiego1080, F. Sędzickiego1081 czy A. Nagla1082, choć zdarzało się, 

że na łamach pisma gościli i młodsi, np. E. Pryczkowski 1083  czy R. Drzeżdżon 1084 . 

Stosunkowo wiele można w „Najich Gòchach” znaleźć utworów B. Borka1085 i S. Fikusa1086. 

Swoje literackie teksty zamieszczał też i Z. Talewski1087, choć niezbyt często.  W periodyku 

czytelnik mógł też napotkać np. fragmenty „Biblii” w tłumaczeniu Gołąbka1088, przysłowia 

czy piosenki, w tym ludowe. 

 

                                                             
1075 Pierwszy numer pisma ukazał się jako marcowo-kwietniowy, zaś ostani, łączony (2-4/2010) jako wiosna-lato-jesień 2010. 
1076 Zob. Zołtkowski Ł., Bùdzta spiącëch – czasopiśmiennictwo czy ideowa misja? Działalność dwumiesięcznika „Naji Gòchë” [w:] Òd 
„Skôrbu”..., s. 249 
1077 Talewski Z., Od Redaktora, „Naji Gòchë” 2003, nr 1, s. 2. 
1078 Ostatnim numerem w wersji papierowej był 1 (40)/2009.  
1079 Zołtkowski Ł., Bùdzta..., s. 252.  
1080 Np. Majkowski A., Zbudzta sę, Kaszubë! [fragment], Witej Koscérzno..., Kaszubë, „Naji Gòchë” 2004, nr 3, s. 52. 
1081 Np. Sędzicki F., Nasz kaszebści krôj, „Naji Gòchë” 2006, nr 1, s. 67. 
1082 Nagel A., W lese, „Naje Gòchë” 2001, nr 2, s. 26 
1083 Np. Jan Antonowicz (Eugeniusz Pryczkowski), Jastrë, Dëgówka, „Naji Gòchë” 2006, nr 2-3, s. 67.  
1084 Np. Drzeżdżon R., Przedzymk, „Naji Gòchë” 2006, nr 1, s. 67. 
1085 Np. Bork B., Rodné mòje stronë, „Naji Gòchë” 2004, nr 4-5, s. 69; Tegoż, Kurzawa. Wspôminczié z downëch lat, „Naji Gòchë” 2006, nr 
2-3, s. 60-61. 
1086 Np. Fikus S., Tęsknota, Zmiérzch, „Naji Gòchë” 2003, nr 5, s. 43; Tegoż, O Boże na Niebie, „Naji Gòchë” 2004, nr 3, s. 55. 
1087 Np. Talewski Z., Merk, „Naji Gòchë” 2003, nr 6, s. 53. 
1088 Np. Przemienienie Jezesa, które objawilo Go w Jego Bosczi chwale jako Bożego Sena, Z Ewanielejo wedle św. Marka skaszebił E. 
Gołąbek, „Naji Gòchë” 2001, nr 2, s. 26. 
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Nieco wcześniej niż „Naji Gòchë” zaczęło się ukazywać inne charakterystyczne dla 

pierwszych lat XXI wieku czasopismo, mianowicie „Òdroda” (później „Kaszëbskô Òdroda”). 

Podobnie jak dekadę wcześniej „Tatczëzna”, tak i ten periodyk był dziełem osób młodych. 

Założycielami miesięcznika, w rezultacie jednak nieregularnika, byli bowiem dwaj ówcześni 

studenci filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego – Paweł Szczypta i Grzegorz J. 

Schramke. Pierwszy numer „Òdrody”, jako jeszcze „Pòmòranijô”, ukazał się już w grudniu 

1999 r.1089  Przez kilka kolejnych lat istnienia czasopismo wyewoluowało z powielanego 

metodą kserograficzną dwustronicowego, niemal w całości pisanego po polsku pisemka (nr 

1/1999) po czasopismo drukowane w drukarni, w pełni kaszubskojęzyczne, najczęściej 

zawierające 16 lub 20 stron formatu A4 (w końcowym okresie, poza ostatnim numerem, kilka 

stron było drukowanych w pełnym kolorze), kolportowane na cały obszar Kaszub, w 

nakładzie sięgającym 750 lub 1000 egz. (wyjątkowo numer specjalny, przygotowany na Zjazd 

Kaszubów w 2004 r. wydano w 2000 egz.). Oprócz Szczypty i Schramkego, redakcję w 

późniejszym okresie stanowili m.in. Agnieszka Bradtke, Sławomir Formella, Roman 

Drzeżdżon, Dariusz Szymikowski, Tomasz A. von Piechowski (później podpisujący się jako 

Tomasz Żuroch-Piechowski), Dušan-Vladislav Paždjerski, Przemysław Breza oraz zajmujący 

się stroną internetową pisma Stanisław Geppert i Marek Kwidziński. Periodyk ukazywał się 

do 2006 r., łącznie wyszło drukiem 41 numerów. Redaktorem naczelnym pisma wpierw był P. 

Szczypta, od numeru 10/2003 Grzegorz J. Schramke, zaś od 5/2005 r. Roman Drzeżdżon.1090 

„Òdroda” też próbowała zaistnieć jako wydawnictwo – Wëdôwizna Òdroda. 

Działalność ta jednak nie rozwinęła się, a jej owocem pozostało kilka powielanych 

kserograficznie publikacji.1091   

Pismo od samego początku istnienia było niezależne i prezentowało poglądy 

prokaszubskie, czym nawiązywało do „Zrzeszy Kaszëbsczi” 1092 . Miało później również 

pewne powiązania z częścią środowiska tworzącego na początku lat 90-tych „Tatczëznę”, 

mianowicie od numeru 1 (13)/2002 nieregularnik wypuszczało na rynek prowadzone przez 

Jarosława Ellwarta Wydawnictwo Region, zaś Dariusz Szymikowski w 2005 r. wszedł w 

skład redakcji (w końcowym okresie został zastępcą redaktora naczelnego).    

                                                             
1089 O przyczynach zmiany tytułu zob. pk [P. Szczypta], Nie jestem nacjonalistą. Na głosy krytyki, „Òdroda” 2000, nr 1, s. 1-2.   
1090  Więcej o „Òdrodzie” i „Kaszëbsczi Òdrodzie” zob. np. Kalinowsczi D., Czôrno-złotô tożsamòsc. Kaszëbòcentriczné pismiona 
„Tatczëzna” i „Òdroda” (dzél 2), tłóm. D. M. [krypt. D. Majkowskiego], „Stegna” 2014, nr 2, s. 35-36; Schramke G., „Òdroda” i 
„Kaszëbskô Òdroda”. Z historii czasopisma [w:] Òd „Skôrbù”..., s. 189-208. 
1091 Np. „Zymk. Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch” 2001 [współwydawcą było Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie]; Cëskòwsczi P., Z kôrt Łebcza. Na spòdlim materiałów Jerzégò Hirtha, Gdunsk 2001; Więcej o działalności 
wydawnictwa zob. Schramke G., „Òdroda” i „Kaszëbskô Òdroda”..., s. 195. 
1092 To nie jedyny ślad powiązania z Zrzeszyńcami, już bowiem w pierwszym numerze periodyku, jeszcze pod starym tytułem „Pomoranijô” 
opublikowano pieśń J. Trepczyka Pòmòranijô [Trepczyk J., Pòmòranijô, „Pòmòranijô” 1999, nr 1, [s. 1]].     
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Wiele miejsca, szczególnie za prowadzenia pisma przez P. Szczyptę, periodyk 

poświęcał kwestiom społeczno-politycznym. „Òdroda” włączyła się w m.in. w sprawy 

Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r., propagując (również na specjalnie 

przygotowanych w tym celu ulotkach i plakatach) możliwość deklarowania narodowości 

kaszubskiej oraz języka kaszubskiego jako ojczystego. 1093  Na swych łamach pismo 

publikowało również artykuły m.in. związane z historią, literaturą czy kulturą Kaszubów, a 

nawet z zakresu fizyki, chemii czy astrofizyki. W „Òdrodzie” zamieszczano też teksty 

literackie. Oprócz twórców starszych, jak Marian Majkowski1094 i Janusz Kowalski1095 czy, z 

tych już o krótszej metryce, jak Jarosław Kroplewski1096 i Stanisław Janke1097, publikowano 

też utwory młodych autorów, mianowicie M. Piepera1098, M. Doraua1099, P. Ciskowskiego1100 

czy R. Drzeżdżona1101. „Òdroda” była też miejscem debiutów literackich. Na jej łamach swe 

pierwsze utwory zamieścili Michał Roschek (ur. 1979)1102 oraz Hanna Makurat (ur. 1982 

r.)1103, należący do kolejnego młodego pokolenia urodzonych w latach 70-tych i 80-tych. O 

ile M. Roschek nie zagościł na dłużej na gruncie twórczości kaszubskojęzycznej, o tyle H. 

Makurat jest obecnie uważana za jedną z najważniejszych poetek kaszubskojęzycznych.  

Po debiucie literackim H. Makurat swoje wiersze publikowała m.in. w „Stegnie” – 

ukazującym się od 2006 r. literackim dodatku do „Pomeranii”. Jej pierwszy tomik wierszy, 

zatytułowany „Chléw”, wydrukowano w 2010 r. 1104 . Choć każdy zawarty w tym 

poświęconym pamięci zmarłej studentce Katarzynie Tuchorskiej zbiorku utwór jest 

autonomiczną całością, wiersze tworzą swego rodzaju cykl trenologiczny. Wrażenie to 

potęguje jeszcze podzielenie tomiku na trzy części (bùchtë), z jakich pierwsza, 

wprowadzająca, jest poetyckim opisem tętniącego w pokoju nr 143 gdańskiego akademika 

DS 4 młodzieńczą, niczym nie skrępowaną radością, nieco szalonego i surrealistycznego 

świata podmiotu lirycznego i jej przyjaciółki Kahy (zwanej też Lorien); w drugiej nastrój się 

zmienia, początkowo daje się tylko odczuć cień śmierci, jest jej zapowiedź, następnie jednak 

ona rzeczywiście nadchodzi i to podwójnie – umiera Kaha-Lorien, umiera też ów niezwykły 

                                                             
1093 Zob. Albert Kirk [???], Kaszubi skazani na wymarcie?, „Òdroda” 2002, nr 3, s. 4. 
1094 Majkowski M., Òjcze nasz, „Òdroda” 2002, nr 6, s. 10-11.  
1095  Kòwalsczi J., Kaszëbsczi strój. Spiéw, damienny tuńc, wënagòliszcze, „Òdroda” 2002, nr 8, s. 6-9; O tym, jak również i drugim 
scenicznym tekście Kowalskiego zob. Kalinowski D., Emocje sformalizowane [w:] tegoż, Raptularz kaszubski, Gdańsk 2014, s. 17-21. 
1096 Kroplewsczi J., Mòje serakòwsczé miesące. Czerwińc, „Òdroda” 2003, nr 6, s. 12. 
1097 Janke S., Mòje ùsprawiedliwienié, Westrzódka swòjëch, Skansen nié le kaszëbsczi, Piãcdzesątnica, „Kaszëbskô Òdroda” 2005, nr 5, s. 14 
1098 Piéper M., Bôjkòwi spik ò słuńcu, „Òdroda” 2002, nr 3, s. 7-8 
1099 Dorau M., *** Czasã mie sã zdôwô, że jem..., Wanożenié, Przëbôczenié, Mòdlëtwa, „Òdroda” 2002, nr 1, s. 9. 
1100 Np. Ciskowski P., Ò chlopkù ë kózce, „Òdroda” 2001, nr 7, s. 7 i 10.  
1101 Np. Drzeżdżon R., Krótkô òpòwiesc ò..., „Òdroda” 2002, nr 2, s. 10; Rómk Drzéżdżónk [Roman Drzeżdżon], Z pamiãtnika strôżôka, 
„Kaszëbskô Òdroda” 2005, nr 4, s. 14-15.    
1102 Roschek M., *** Nôczãscy klãczisz przed dwierzama kòscoła..., Gôdczi, Ògród, „Òdroda” 2004, nr 1, s. 9; [Uwaga: te same wiersze 
zostały zamieszczone także w trzecim zeszycie „Zymk” [Roschek M., *** Nôczãscy klãczisz przed dwiérzama kòscoła..., Gôdczi, Ògród, 
„Zymk” 2004, zsziwk 3, s. 41-42]]. O M. Roschku zob. też: http://www.wojciech-kartuzy.pelplin.opoka.org.pl/oparafii/archiwum.html 
1103 Makùrôt H., Mądrota, Szëkóm, Chléb humaniznë, Pòmalowac, „Kaszëbskô Òdroda” 2005, nr 5, s. 14. 
1104 Tejże, Chléw, Gdynia 2010. 
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świat dziewczyn w akademickim pokoju; trzecia część jest już natomiast zdominowana 

bólem, pustką i tęsknotą podmiotu lirycznego za przyjaciółką.1105   

W 2011 r. H. Makurat ogłosiła drugi zbiór poezji – Testameńtë jimaginacji.1106 Choć 

między ukazaniem się obu tomików minął zaledwie rok, w Testamentach... wiersze są już 

inne, bardziej dojrzałe, stonowane i chyba również bardziej przemyślane, brak w nich tej 

młodzieńczej świeżości, otwartości i spontaniczności, jakiej można doznać w Chlewie. Nie 

dziwić już jednak będzie znacząca różnica między zbiorkami, jeśli weźmie się pod uwagę to, 

iż Chlew, jak wynika z archiwów piszącego te słowa, na pewno gotowy był do druku 

najpóźniej wiosną 2008 r. Wprawdzie D. Kalinowski dość krytycznie odniósł się do 

Testamentów... (łagodniej potraktował zaś debiutancką książeczkę poetycką autorki, choć 

całkowicie inaczej odebrał tomik niż piszący te słowa1107), m.in. zarzucając części utworów, 

iż są słabe i naiwne1108, docenia jednak autorkę, której obecność w literaturze regionu jest 

według niego bardzo silna i ważna1109. Słusznie też uważa, iż: 

 
wczytywanie się w propozycje Makurat przynosi ze sobą poczucie obcowania z literaturą ambitną i 

odpowiedzialną, a przy tym zanurzoną w głębokie problemy ludzkiej egzystencji, wyrażone w oryginalny i 

niepowtarzalny w literaturze kaszubskiej sposób.1110  

 

Określa nadto jej twórczość jako najbardziej intelektualne skrzydło kaszubskojęzycznej 

poezji. 1111  W swoich wierszach Makurat częstokroć bowiem odnosi się do rozmaitych 

poglądów filozoficznych, dzieł literackich, Biblii, teatru czy muzyki, bezpośrednio pojawiają 

się w nich m.in. takie nazwiska jak Kantor1112, Schulz1113, Witkacy1114, Kirkegaard1115 czy 

Heidegger1116. Poezja Makurat jest niełatwa w odbiorze, lecz warta wysiłku i czytelniczej 

eksploracji.     

Wykraczając już poza ramy niniejszego opracowania, warto dodać, iż w 2016 r. ukazał 

się trzeci zbiór poezji H. Makurat, mianowicie Intimné mònolodżi. Monologi intymne.1117  

Poetka zajmowała się również translatoryką. Przetłumaczone przez nią wiersze A. 

Puszkina Kwiôtk i *** Co w mionie mòjim dlô ce mdze?... ukazały się w „Stegnie”1118, jest też 
                                                             
1105 Zob. więcej: Schramke G. J., „Chléw” jakno jiscónkòwi cykel [w:] Makùrôt H., Chléw, s. 38-43.  
1106 Makùrôt H., Testameńtë jimaginacji, Kartuze (sic!) 2011. 
1107 Kalinowski D., Emocje sformalizowane. Hana Makùrôt Chléw, [w:] tegoż, Raptularz..., s. 17-21. 
1108 Tegoż, Czarne słońce, s. 28. 
1109 Tegoż, Szepty nadziei [w:] tegoż, Sylwa..., s. 59.  
1110 Tamże.  
1111  Tamże.  
1112 Makùrôt H., Testementy..., s. 15. 
1113 Tamże, s. 16. 
1114 Tamże, s. 18. 
1115 Tamże, s. 19.  
1116 Makùrôt H., Testementy..., s. 84. 
1117 Makùrôt H./Makurat H., Intimné mònolodżi. Monologi intymne, Gdańsk 2016.  
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np. autorką przekładu trzech sztuk scenicznych Lecha Bądkowskiego, mianowicie Zaklętej 

królewianki (jako Zaklãtô królewiónka), Sobótka (jako Sobòtka) oraz Złoty sen (Złoti spik), 

wydanych w formie książkowej, zarówno w oryginale jak i tłumaczeniu, w 2009 r.1119 Z 

ważniejszych prac translatorskich należy też wymienić przekład gombrowiczowskiego Ślubu, 

który ukazał się jako Zdënk.1120 Makurat czynna jest także na innych obszarach literatury 

kaszubskojęzycznej, mianowicie opracowała obszerne, liczące po kilkaset stron, zbiory 

rodzimej poezji, wydawane w serii Biblioteki Pisarzy Kaszubskich – Poezja młodokaszubów 

(2012), Poezja zrzeszyńców (2013) oraz Poezja twórców z kręgu „Klëki” (2015). 

 

„Òdroda” w tamtych czasach nie była jedynym periodykiem tworzonym przez 

młodych. W zrzeszającym głównie gdańskich żaków Klubie Studenckim „Pomorania” 

powstało czasopismo „Pomorania”.1121 Była to już kolejna w historii Klubu próba stworzenia 

swojego biuletynu (wystarczy tu wspomieć choćby wychodzący pod koniec lat 80-tych i na 

początku 90-tych „Switk”). Pismo zakończyło swój żywot dość szybko, wzbogacając tym 

długą listę czasopiśmienniczych efemeryd.  

Zdecydowanie za to bardziej udaną próbą było podjęte w omawianym okresie 

wydawanie przez działający w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie Klub 

Studentów Kaszubów swojego periodyku. Ukazujący się od 2004 r. do 2009 r. i początkowo 

prowadzony przez Dariusza Majkowskiego „Zwónk Kaszëbsczi” był swego rodzaju 

kontynuacją pisma o tym samym tytule redagowanym w peplińskim seminarium w latach 80-

tych i 90-tych.1122 Nowy „Zwónk...” w odróżnieniu do swego poprzednika, przeznaczonego 

na użytek wewnętrzny, był pismem kierowanym do szerszego grona społeczności 

kaszubskiej. Różnił się i tym, że był periodykiem w całości kaszubskojęzycznym (wyjątek 

stanowił opublikowany wywiad z ks. bp. Janem Bernardem Szlagą 1123 ), a także, iż 

kilkakrotnie przewyższał dawny „Zwónk...” liczbą stron, która wahała się teraz od 32 do 48 

formatu A5. Nieco inna była także tematyka czasopisma, różniła się też jego szata 

                                                                                                                                                                                              
1118 Pùszkin A., Kwiôtk, *** Co w mionie mòjim dlô ce mdze..., dolm. H. Makùrôt, „Stegna” 2007, nr 4, s. 30. 
1119 Bądkowski L., Dramaty. Zaklęta królewianka, Sobótka, Złoty Sen oraz Zaklãtô królewiónka, Sobòtka, Złoti spik, w przekł. na j. kasz. H. 
Makurat, Kartuzy 2009.  
1120 Gómbrowicz W., Zdënk, dolmaczëła na kaszëbsczi jãzëk H. Makùrôt, Gdańsk 2011.  
1121 „Pomorania. Pismo Kulturalno-Informacyjne Klubu Studenckiego „Pomorania”, Nr 1-6 (?), 2000-2001.  
1122  O „Zwónku Kaszëbsczim” zob. np. Më trzimómë z Bògã. Księga jubileuszowa 100 lat Klubu Studentów Kaszubów w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Pelplinie 1908-2008, .... , Peplin 2008;  Majkowski D., Biôtka ò wiarã i kaszëbiznã - pelplińsczi cządnik „Zwónk 
kaszëbsczi” [w:] Òd „Skôrbu”..., s. 221-242. 
1123 Majkowski D., Szuca W., Kaszëbi - pòbòżny nôród? Kôrbiónka z Ksãdzã Biskùpã J. B. Szlagą, „Zwónk Kaszëbsczi” 2004, nr 2, s. 2-5; 
Tę wyjątkową publikacje w Słowie wstãpnym ówczesny redaktor naczelny pisma Dariusz Majkowski tłumaczy następujące: Òsoblëwie 
zãchãcywómë do przeczëtaniégò kôrbiónczi z Ks. Bp J. B. Szlagą. 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 gôdac i czëtac w rodny mòwie. [Majkòwsczi 
D., Słowò wstãpné, „Zwónk Kaszëbsczi” 2004, nr 2, s. 1]. 
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graficzna.1124 Periodyk na zewnątrz rozprowadzano głównie za pośrednictwem kaszubskich 

parafii. Popularność wydawanego przez kleryków i w taki sposób kolportowanego 

„Zwónka...” sprawiła, iż nakład 500 egz. pierwszego numeru rozszedł się tak pò prôwdze w 

jednã niedzelã1125, wobec czego liczbę kopii kolejnego zwiększono już do 1000 egz. Jak w 

rozmowach z piszącym te słowa wspominał Dariusz Majkowski, „Zwónk...” już od ukazania 

się pierwszego numeru nie musiał martwić się o finanse. Znacząco wyróżniał się tym na tle 

borykających się wówczas z problemami finansowymi „Najich Gòchów”, „Òdrody” czy 

nawet „Pomeranii”, która w 2004 r. z powodów ekonomicznych wychodziła jako liczący 

zaledwie 46 stron dwumiesięcznik.1126  

Klerycy byli też otwarci na współpracę z innymi środowiskami kaszubskimi. 

Świadczy o tym zamieszczanie na swoich łamach tekstów autorów spoza kręgu 

duchowieństwa, jak choćby Bożeny Ugowskiej Kąsk ò pòmôganim1127, ówczesnej prezes KS 

Pomorania Hanny Makurat Swiat ksãdza Jana Twardowsczégò 1128 , Sławomira Formelli 

Kôrtoszëno – „zadżinionô” wies1129, czy wywiady z np. E. Pryczkowskim1130, P. Szczyptą1131 

i Cz. Birrem1132. Interesującym dowodem owej otwartości jest choćby list ówczesnego red. 

naczelnego D. Majkowskiego wysłany do prowadzącego wówczas „Òdrodę” Grzegorza 

Schramkego:  
 

[...] Przesélóm Cë pôrã sztëk drëdżégò numra „Zwónka Kaszëbsczégò”. [...] Je wiedzec, że czekómë na 

to, co pòwié „Òdroda” ò najim pismionie. Je to dlô naju baro wôżné, bò doch jesta jedurną (òkòma „Zwónka”) 

gazétą pò kaszëbskù. 

Jem so téż pòmëslôł, że bëłobë wôrt jesz barżi ze sobą wespółdzejac. Zdôwô mie sã, że fejn bë bëło, 

czej lëdze, jaczi piszą do „Òdrodë” napiselë bë téż cos do „Zwónka”. Më wëslemë w krótczim czasu do 

„Òdrodë” nowé wiétrzë, ale mëslã, że mòżemë pisac téż artikle. [...] 

Pòzdrówczi òd całégò karna! 

Darek Majkòwsczi1133  

 

Współpraca ta między pismami istniała, czego dowodem może być choćby 

opublikowany w „Kaszëbsczi Òdrodze” artykuł D. Majkowskiego Òdeszedł do dodómù 
                                                             
1124 Więcej o tematyce zob. Majkowski D., Biôtka ò wiarã..., s. 222-223. 
1125 Majkowski D., Biôtka ò wiarã..., s. 224.  
1126 By przekonać się o trudnej sytuacji finansowej tych pism wystarczy choćby lektura tzw. wstępniaków: Z. Talewskiego Od redaktora 
[Talewski Z., Od redaktora, „Naji Gòchë” 2004, nr 4/5, s. 1-2];  A. Jabłońskiego Od redaktora [Jabłoński A., Od redaktora, „Pomerania” 
2004, nr 1, s. 3]; G. J. Schramkego Jakô „Òdroda”? [Schramke G. J., Jakô „Òdroda”?, „Òdroda” 2005, nr 1, s. 1].  
1127 Ùgòwskô B., Kąsk ò pòmôganim, „Zwónk Kaszëbsczi” 2005, nr 3, s. 34-35. 
1128 Makùrôt H., Swiat ksãdza Jana Twardowsczégò, „Zwónk Kaszëbsczi” 2006, nr 5, s. 18.  
1129 Fòrmella S., Kôrtoszëno – „zadżinionô” wies, „Zwónk Kaszëbsczi” 2009, nr 8, s. 19-23.  
1130  Majkòwsczi D., Kôrbiónka z... redachtórã telewizëjny programë „Rodnô Zemia” Eùgeniuszã Prëczkòwsczim, „Zwónk Kaszëbsczi” 
2005, nr 3, s. 2-7.  
1131 Tegoż, „Wôżné je to, żebë gôdëlë pò kaszëbskù!” Kôrbiónka z Paùlã Szczëptą, „Zwónk Kaszëbsczi” 2005, nr 3, s. 15-18. 
1132 Czerbic R., Kaszëbë – mój plac na zemi, „Zwónk Kaszëbsczi” 2007, nr 5, s. 7-9.  
1133 List Dariusza Majkowskiego do Grzegorza Schramkego z dn. 20.07.2004 w posiadaniu moim.  
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Òjca1134, czy zamieszczony w „Zwónku Kaszëbsczim” tekst G. J. Schramkego Wszëtkò ò 

„Òdrodze”1135. 

W periodyku peplińskich kleryków publikowano też utwory literackie, głównie 

poezję. Twórczość zamieszczaną w piśmie tak po latach scharakteryzował Majkowski:  

 
Żelë jidze ò pòresziwóné témë, mòżemë je pòdzelëc na: religijné, w tim pòwòłaniowé [, – dopis. G. S.] i 

patrioticzné (ò miłoce do kaszëbsczi zemi, o naji kùlturze, snôżoce jãzëka).1136  

 

Wyróżniającym się z grona kleryków autorem był Damian Klajst (ur. 1984 r.), nie tylko ze 

względu na liczbę publikowanych w periodyku wierszy, lecz i ich artystyczny poziom.1137 

Utwory Klajsta ukazały się również poza pelplińskim czasopismem, choćby w „Kaszëbsczi 

Òdrodze”1138 oraz „Zymku”1139. W „Zwónkù...” drukowano również utwory poetyckie osób 

spoza kręgu seminaryjnych studentów, np. zamieszczono wiersz ks. B. Sychty Kaszëba béł 

mój tatk1140, fragment utworu W. Kiedrowskiej Naji stegnë1141, a także tłumaczenia liryków 

ks. Janusza Pasierba1142 i ks. Jana Twardowskiego1143. Publikowano też artykuły związane z 

rodzimą literaturą, w tym cykl Nalezc Bòga w „Żëcym i przigòdach Rémùsa”.1144 

 

W 2006 roku powołano do życia „Stegnę” – kaszubskojęzyczny literacki kwartalnik, 

wydawany jako autonomiczny dodatek do „Pomeranii”. Nowy periodyk wnet okazał się być 

niezwykle istotnym medium stymulującym rozwój rodzimej literatury i propagującym ją. Od 

samego początku ukazywania się „Stegny” jej redaktorem naczelnym jest znany już z 

prowadzenia „Zwónka Kaszëbsczégò” Dariusz Majkowski. Do grudnia 2018 r. ukazało się 50 

numerów tego ponad trzydziestostronicowego dodatku. Po pewnych poszukiwaniach swoich 

ram (w początkowej fazie istnienia periodyku zamieszczano tam np. teksty z zakresu historii 

Kaszub1145), pismo wyewoluowało w stronę ogólnoliteracką i oprócz głównie powstających 

                                                             
1134 Majkòwsczi D., Òdeszedł do dodómù Òjca, „Kaszëbskô Òdroda” 2005, nr 3, s. 3.  
1135 Schramke G. J., Wszëtkò ò Òdrodze, „Zwónk Kaszëbsczi” 2005, nr 3, s. 11-14. 
1136 Majkowski D., Biôtka ò wiarã..., s. 234.  
1137 Tamże.; Utwory tego młodego poety ukazywały się m.in. w nr 2/2004 [Klajst D., Pasturz, *** W cëszë mòdlëtwë..., „Zwónk Kaszëbsczi” 
2004, nr 2, s. III okładki] czy 5/2007 [Tegoż, *** Chëczë a drzewa...., *** Bãdzëta sztël drzéwiãta..., „Zwónk Kaszëbsczi” 2007, nr 5, s. 32-
33].  
1138 Klajst D., *** Òd czënów i słowów..., „Kaszëbskô Òdroda” 2005, nr 3, s. 5. 
1139 Tegoż, *** Westrzód stołpiców swiéc..., *** Lëstë zasélałë drogã..., „Zymk” 2007, zsziwk 6, s. 41-42. 
1140 Sëchta B. ks., [Kaszëba béł mój tatk], „Zwónk Kaszëbsczi” 2007, nr 6, s. IV okładki. 
1141 Kiedrowska W., [Naji stegnë] (fragm.), „Zwónk Kaszëbsczi” 2005, nr 3, s. III okładki.  
1142 Pasierb J. S., Pò żniwach, „Zwónk Kaszëbsczi” 2004, nr 2, s. 28.  
1143 Np. Twardowski J., Kùńc, Żdanie, Czej gôdôsz, tłum. H. Makùrôt, „Zwónk Kaszëbsczi” 2006, nr 2, s. 19-20. 
1144 Zob. np. Majkowsczi D. Nalezc Bòga w „Żëcym i przigòdach Rémùsa”, „Zwónk Kaszëbsczi” 2004, nr 1, s. 12-15 [czy:] Tamże, nr 2, s. 
34-35.  
1145 Np. Chrzanowsczi R., Żëcé i wëzdrzatk pòmòrsczich ksążãt, dolm. S. Fòrmella, „Stegna” 2007, nr 1, s. 17-18. Warto dodać, iż przed 
upadkiem „Kaszëbsczi Òdrodë” autor ten właśnie w tym periodyku publikował swoje artykuły [zob. np. Chrzanowski R., Sobiesławòwice. 
Dzél 1, „Kaszëbskô Òdroda” 2005, nr 4, s. 13]. R. Chrzanowski nie jest jedynym przykładem autora związanego z tym czasopismem, który 
po zaprzestaniu się jego ukazywania próbował znaleźć swoje miejsce w „Stegnie”. Udało się to np. Sławomirowi Formelli, którego w 2008 
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współcześnie utworów poetyckich, prozatorskich, dramatycznych oraz tłumaczeń, na łamach 

periodyku można znaleźć teksty historyczno- i krytycznoliterackie, realacje z wydarzeń, 

wywiady czy polemiki. Bez jakiejkolwiek wątpliwości można stwierdzić, iż „Stegna” jest 

periodykiem współczenie najbardziej znaczącym pod względem rozwoju i popularyzacji 

rodzimej literatury.  

Warto tu dodać, iż należący do ówczesnego młodego pokolenia kaszubskich działaczy 

Dariusz Majkowski (ur. 1977 r.), także jest autorem tekstów literackich, choć póki co tego 

typu twórczość pozostaje nieco na uboczu jego zainteresowań piśmienniczych, jest on 

bowiem głównie publicystą. Należy wspomnieć, iż oprócz prowadzenia „Stegny”, piastował 

w latach 2012-2016 także funkcję redaktora naczelnego „Pomeranii”. Dorobek literacki 

Majkowskiego w omawianym tu okresie nie przedstawiał się zbyt znacząco. Dwa krótkie 

opowiadanka – Stwòrzenié swiata oraz Pierszi grzéch autor ten zamieścił w zeszytach 

literackich „Zymk”.1146 Natomiast poematem Dobrogùst i Miłosława w wyodrębionej z XVI 

Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Drzeżdżona kategorii dla tego typu twórczości zajął III 

miejsce (pierwszego i drugiego nie przyznano). Tekst ten opublikowano w antologii Swiat 

dobëcô.1147 Razem z żoną Aleksandrą Majkowską (ur. 1981 r.) publikował w „Stegnie” 

także opowiastki biblijne kierowane do dziecięcego czytelnika.1148 Ukazały się one książkowo 

jako Mòja pierszô Bibliô. Stôri Testament w òbrôzkach.1149 

Gwoli uzupełniania trzeba dodać, iż literacka aktywność Dariusza i Aleksandry 

Majkowskich zintensyfikowała się po 2015 roku. W ciągu kilu ostatnich lat np. wydali kilka 

książeczek dla dzieci o przygodach Weroniki (np. Werónka w przedszkòlu1150 czy Werónka 

pòznôwô kaszëbską rodã1151), poza tym D. Majkowski wygrał fragmentem powieści Pòd òkã 

Jastrë edycję z 2018 roku Konkursu Literacki im. Jana Drzeżdżona. 

 

Wspominając o „Pomeranii”, nie można nie dopowiedzieć, iż finansowy kryzys, o 

jakim była mowa pismo przetrwało i zdaje się, że sytuacja ekonomiczna periodyku od 

jakiegoś czasu jest stabilna. Po powołaniu do życia „Stegny”, zdecydowanie mniej 

znajdujemy w „Pomeranii” tekstów literackich, czy ściśle dotyczących rodzimej literatury, co 

jest zrozumiałe.  
                                                                                                                                                                                              
roku przyjęto do składu redakcji pisma, w jakiej figurował przez kolejnych kilka lat, aż do numeru 1/2017 włącznie [zob. np. inform. na 
temat składu redakcji w: „Stegna” 2008, nr 4, s. II okładki].     
1146 Majkòwsczi D., Stwòrzenié swiata, „Zymk” 2007, zsziwk 6, s. 47-48; tegoż, Pierszi grzéch, „Zymk” 2008, zsziwk 7, s. 48-49.  
1147 Majkowsczi D., Dobrogùst i Miłosława, [w:] Swiat dobëcô..., s. 13-27. 
1148 Majkòwscë A., D., Bibliô dlô dzecy. Kajin i Abel, „Stegna” 2012, nr 3, s. 14-15; Warto dodać, iż autorem części tychże opowiadanek 
zamieszczonych w „Stegnie” jest wyłącznie Aleksandra Majkowska [zob. np. Majkòwskô A., Bibliô dlô dzecy. Abraham i Saraj, „Stegna” 
2013, nr 2, s. 18-19; Tejże, Bibliô dlô dzecy. Dawid i Salomon, „Stegna” 2014, nr 3, s.14-15].  
1149 Majkòwskô A., Majkòwsczi D., Mòja pierszô Bibliô. Stôri Testament w òbrôzkach, Gduńsk 2014.  
1150 Tychże, Werónka w przedszkòlu, Nadole 2016. 
1151 Tychże, Werónka pòznôwô kaszëbską rodã, Nadole 2018.  
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Warto też nadmienić, iż podobnie, jak w poprzednich latach, także w obecnym 

stuleciu kolejne oddziały Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego podejmowały trud stworzenia 

swojego organu prasowego. Owocem takiej aktywności jest choćby chojnicka „Kluka”, jakiej 

pierwszy numer tego rocznika ukazał się w 2008 roku,  czy rumska „Rëmskô Klëka”.1152 W 

tej drugiej Jerzy Hoppe (ur. 1937 r.) przez lata publikował swoje humoreski, ujęte później w 

ramy publikacji zwartej jako Gôdczi wùje Léòna1153.  

Literackie teksty kaszubskie w omawianej dekadzie pojawiały się też i w innych 

czasopismach, np. w „Kurierze Bytowskiem”, „Gazecie Kartuskiej” czy – pomimo 

postępującego ograniczania objętości pisma – „Nordzie”.  

 

Nie tylko „Òdroda” i „Zwónk Kaszëbsczi” były efektem zamierzenia młodych. Już 24 

marca 2001 roku, z inicjatywy Michała Piepera (pomysłodawcy przedsięwzięcia) i Romana 

Drzeżdżona, w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 

miało miejsce pierwsze spotkanie „młodych twórców kaszubskich”. Z autorów prozy czy 

poezji w muzealnej sali zebrali się, oprócz wspomnianych inicjatorów, także Piotr Ciskowski, 

Sławomir Formella oraz Grzegorz J. Schramke – poza M. Pieperem właściwie początkujący 

na gruncie rodzimej literatury.1154 Postanowiono cyklicznie organizować spotkania, a także 

przybrać nazwę „Zymk” (Wiosna). Grupa miała mieć nieformalny, luźny i otwarty charakter 

(każdy młody mógł do niej przystąpić, w spotkaniach mogli uczestniczyć goście). Wnet, 

mniej lub bardziej, z „Zymkiem” związały się nowe osoby, wpierw Maciej Dorau i Tomasz 

Fopke, następnie m.in. Anna Maria Bartkowska (później Różek), Wojciech Myszk czy 

Karolina Serkowska. 

Jednym z założeń grupy było zajmowanie się twórczością wyłącznie po kaszubsku. 

Owoc spotkań zaś – w trakcie jakich, podobnie jak to było podczas pierwszego, miano czytać 

swoje utwory, dyskutować o nich, a także poruszać bardziej ogólne problemy dotyczące 

literatury kaszubskojęzycznej (np. kwestii, czy uzasadnione jest dokonywanie przekładu z 

polskiego na kaszubski) – przybierać miał formę ogłaszanych drukiem zeszytów literackich. 

Ideami działalności głównie były: a) chęć stworzenia literackiego forum młodym, często 

początkującym autorom; b) wzajemne wspomagania się w doskonaleniu warsztatu 

                                                             
1152 Nie był to pierwszy tego rodzaju organ prasowy oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, wystarczy tu przypomnieć choćby 
czasopismo „Stanica Wejrowsczigo Partu Zrzeszeni Kaszëbsko-Pomorsczigo” [zob. np. „Stanica Wejrowsczigo Partu Zrzeszeni Kaszëbsko-
Pomorsczigo” z 5 Góląbnika 1990 r., w jakim m.in. artykuł A. Kleina Pojmë wprzódk z Kaszëbizną (s. 1-2) i E. Kamińskiego Z historii 
oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (s. 4-6), a także wiersze J. Trepczyka Ùdba (s. 1) i Ojczëzna (s.3)] .  
1153 Hoppe J., Gôdczi wùje Léòna, Gdynia 2013.  
1154 W spotkaniu, poza wymienionymi autorami tekstów literackich, uczestniczyło także kilka innych osób, mianowicie ówczesny dyrektor 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Bogusław Breza, redaktorka „Pomeranii” Iwona Joć, naczelny 
redaktor „Òdrody” Paweł Szczypta oraz Agnieszka Bradtke i Dariusz Król [zob. Szczëpta P., Wstãp, „Zymk” 2001, s. 3]. 
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literackiego (do czego miała służyć owa prezentacja utworów i rozmowa o nich – ta forma 

kształcenia funkcjonowała jednak w niewielkim stopniu); c) propagowanie 

kaszubskojęzycznej twórczości wśród rówieśników i zachęcanie ich do próbowania swych sił 

na rodzimym polu literackim. Dostrzegano też potrzebę tworzenia literatury bardziej 

nowoczesnej, adekwatnej do ich czasów, a także tej wówczas popularnej, mianowicie, by: 

 
òdińc òd wsë stôri, jaczi më, młodi ju nie znómë, wsë sprzed ë pò II wòjnie, wsë, co je ji ju dosc w naji 

lëteraturze ë pisac cos nowégò, nalezc môl dlô swòjégò dëcha w taczich na przemiór sztôłtach jak pòéticznô 

proza; pisac ò dzysdniowòscë, twòrzëc ùsôdzczi fantastné abò òsadłé w mrochach strzédnëch stalatów. Pisac tak, 

bë chòc w dzélu nafùlowac pùsté place w naji pismieniznie.1155  

 

Nie odrzucano przy tym dorobku kultury przodków:  

 
Òdińcé òd tematiczi łajmingòwsczi wsë [...] nie znaczi, że chcemë téż òdrzucëc najã rodną lëdowiznã, 

naje pòwiôstczi, bôjczi, gôdczi, najich stolëmów, diôchłów, smãtków, szalińców, bòrówców, czë krôsniãta. Nie 

chcemë òdińc òd ti bòkadoscë.1156  

 

Nie wszyscy z zymkowców, nawet tych z początkowego okresu działalności grupy spełniali 

ten postulat. Przykładem może tu być Piotr Ciskowski. Jego krótkie humoreski, choć 

niekiedy mające pewien rys współczesności i aktualności (Wiôldżi gbùr 1157 ), to jednak 

pozostawały w kręgu twórczości przedstawiającej w krzywym zwierciadle życie wsi, często 

charakteryzującej się pewnym zacofaniem. Jej mieszkańcy natomiast niejednokrotnie byli 

prezentowani jako osoby niezbyt rozgarnięte, nierzadko posiadające też i inne wady, jak np. 

plotkarstwo (np. Zli jã niese1158 ) 1159 . Nawet utwór Straszné zwiérzã, w jakim mowa o 

komputerze i obsługującym go wujku narratora, nie do końca wyłamuje się z tego schematu. 

Podobnie rzecz się ma z najciekawszym i bodajże najbardziej „zymkowym” opowiadaniem 

Ciskowskiego – Kamë1160, jakie można już zaliczyć do gatunku science-fiction. Akcja co 

prawda dzieje się w malutkiej wioseczce, a bohaterką jest Machòwô, raczej już starsza 

kobieta (jej syn Józef zajmował się gospodarzeniem na ich roli) i która całé żëcé bëla w ti 

                                                             
1155 Schramke G. J., Pôrã słowów ò Zymkù. Z lëznosce czwiôrtégò zéńdzeniô tegò karna ë wëdaniô drëdżégò zsziwkù z dokôzama - rzecz z 
elementama manifestu lëteracczégò, „Òdroda” 2002, nr 3, s. 6. 
1156 Tamże.  
1157 Choć akcja tego opowiadania dzieje się już w erze komputerów i Internetu, to jednak w tekście dominują czasy dawno już przeszłe - 
narrator cofa się do nich, a i bohaterowie, którymi są dwaj starzy mężczyźni, siedzący na ławeczce pod gruszą, je sobie wspominają 
[Cëskòwsczi P., Wiôldżi gbùr [w:] tegoż: Pòd krëszką, „Zymk” 2002, zsziwk 2, s. 10-11]  
1158 Cëskòwsczi P., Zli jã niese, „Zymk” 2001, [zsziwk 1], s. 9. 
1159 Efekt tej dawnej wsi także wzmagają imiona bohaterów, np. Truda (Gertruda), Józef, Tóna (Antoni), Franc (Franciszek). 
1160 Cëskòwsczi P., Kamë, „Zymk” 2004, zsziwk 4, s. 7-8. 
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wsë1161, lecz dotyczy niezwykłego nocnego pojawienia się mocno świecącej elipsy czerwonej 

barwy. Tajemniczy obiekt ostatecznie osiadł na polu, znikł, a w miejscu, gdzie wylądował, 

Józef następnego dnia odkrył około piętnastu ustawionych na trôwie na sztôłt kòla abò 

elipsë1162 ciężkich kamieni ciemnozielonego koloru oraz jednego podobnego im, lecz o wiele 

mniejszego, znajdującego się w środku kręgu. Poza tym małym, jaki Józef był w stanie zabrać 

ze sobą, reszta następnego dnia... tajemniczo zniknęła. Narrator jednak dodaje ironicznie: Jak 

bëlo naprôwdã, tegò nich nie wié, bò Machòwô ë ji syn Józef ju dôwno nie żëją.1163  

Po Kamach Ciskowski w „Zymku” opublikował jeszcze tylko opowiadanko Tidor z 

Józefã1164, będące ostatnim akcentem jego działalności literackiej w tym periodyku.  

W założenia „Zymku” wpisywały się za to teksty innych autorów, np. Bôjkòwi spik ò 

słuńcu M. Piepera1165, SKM-kòwé rozmiszlania T. Fopkego1166 czy tegoż hip-hopowy tekst 

piosenki Trzë krze na rzmie1167, Przemijanié Macieja Doraua1168 czy Przepùstka do raju A. 

M. Bartkowskiej1169. Były również i utwory, że można tak powiedzieć, neutralne, tematycznie 

związane z miłością (np. Czej Ce ùzdrzã jesz rôz... Anny Gackowskiej 1170 ), religią 

(Kòntemplacjô górë Zbigniewa Joskowskiego1171) czy przynależne do liryki filozoficzno-

refleksyjnej jak np. Dze sedzy snôżota? Karoliny Serkowskiej1172.  

Najaktywniej grupa „Zymk” działała na przestrzeni lat 2001-2011. Nieoficjalną 

siedzibą młodych literatów było wejherowskie muzeum, choć spotkania odbyły się także w 

kilku innych miejscach, np. Żukowie i Kartuzach1173. Cezary Obracht-Prondzyński w pracy 

Zjednoczeni w idei pisze:  

 
Z cyklicznych wydarzeń literackich, których współorganizatorem jest Zrzeszenie [Kaszubsko-

Pomorskie – przyp. G.S.], wymienić też trzeba [...] spotkania młodych twórców literatury kaszubskiej w 

Wejherowie, Pucku lub Kartuzach, których pokłosiem jest cykliczne wydawnictwo pt. „Zymk”1174.  

 

Twierdzenie to należy jednak sprostować, grupa Zymk działała bowiem całkowicie 

niezależnie (ZYMKÓWCË nikòmù nie słëchają.1175), zaś większość spotkań organizowali sami 

                                                             
1161 Tamże, s. 7. 
1162 Tamże, s. 8. 
1163 Tamże.  
1164 Tegoż, Tidor z Józefã, „Zymk” 2006, zsziwk 5, s. 5-6.  
1165 Piéper M., Bôjkòwi spik ò słuńcu, „Zymk” 2002, zsziwk 2, s. 25-30. 
1166 Fôpk T., SKM-kòwé rozmiszlania, „Zymk” 2002, zsziwk 2, s. 23-24. 
1167 Fópka T., Trzë krzë na rzmie, „Zymk” 2004, zsziwk 4, s. 18. 
1168 Dorau M., Wiérztë, „Zymk” 2004, zsziwk 3, s. 12. 
1169 Bartkòwskô A. M., Przepùstka do raju, „Zymk” 2004, zsziwk 3, s. 6. 
1170 Gackòwskô A., Czej Ce ùzdrzã jesz rôz..., „Zymk” 2004, zsziwk 3, s. 27-28. 
1171 Joskòwsczi Z. br., Kòntemplacjô górë, „Zymk” 2004, zsziwk 4, s. 23.  
1172 Serkòwskô K., Dze sedzy snôżota?, „Zymk” 2004, zsziwk 3, s. 45. 
1173 Zob. np. RD, Zymk w Kartuzach, „Pomerania” 2005, nr 4, s. 86.  
1174 Obracht-Prondzyński C., Zjednoczeni..., s. 404.  
1175 Drzéżdżón R., Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich „ZYMK” w skrócënkù..., „Zymk” 2007, zsziwk 6, s. 83. 
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uczestnicy (np. R. Drzeżdżon, G. Schramke czy Alicja Skiba). ZK-P w działalności grupy 

odgrywało rolę niewielką, zdecydowanie mniejszą niż Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 

Kaszubsko-Pomorskiej oraz Wydawnictwo Region, będące głównym wydawcą zeszytów 

literackich „Zymk”, trzeba jednak oddać to, iż ZK-P współwydało dwa z nich („Zymk 6” oraz 

„Zymk 7”). Zymkowcy w ciągu owej najbardziej owocnej dekady działalności wydali 9 

zbiorków z twórczością, o objętości od 28 stron (pierwszy zeszyt „Zymk”) do 88 („Zymk 6”). 

Almanachy zawierały głównie teksty poetyckie oraz prozę, znaleźć w nich również można i 

utwory sceniczne oraz piosenki.  

Część pierwotnych założeń „Zymku” z czasem uległo przewartościowaniu, np. 

zaniechano pomysłu, iż tylko osoby obecne na spotkaniach będą mogły publikować swoje 

utwory w ogłaszanych zeszytach literackich, zarzucono również początkowy postulat 

młodości biologicznej zymkowców, zastępując go „młodością ducha”1176, co dało możliwość 

związania się z grupą starszym wiekiem autorom (np. ur. w 1965 r. Sławomirowi Krause; w 

„Zymku” publikował też Marian Jeliński), zresztą i sami twórcy grupy szybko wkraczali w 

wiek bardziej dojrzały. 

Oprócz wymienionych wcześniej, z „Zymkiem” związali się też i inni, m.in. Alicja 

Skiba, Zbigniew Joskowski, Hanna Makurat, Piotr Dziekanowski, a także urodzeni już w 

latach 90-tych kolejni młodzi, np. Mateusz Meyer (ur. 1991 r.) czy Adam Hebel (ur. 1992 r.). 

Łącznie przez łamy roczników literackich „Zymk” w latach 2001-2011 przewinęło się ponad 

30 autorów, głównie z roczników z lat 70-tych i 80-tych. 

Daniel Kalinowski, po ukazaniu się ośmiu zeszytów literackich „Zymk”, w 

poświęconym grupie tekście Wiosna wciąż odnawiana, przedstawiając samych autorów, 

ocenia:  

 
W sferze liryki najciekawszymi twórcami tej grupy wydają się być: Roman Drzeżdżon, Tomasz Fopke i 

Hanna Makurat,1177  natomiast w sferze zymkowej epiki najbardziej różnorodnie prezentuje się Grzegorz J. 

Schramke, ponownie Roman Drzeżdżon oraz Sławomir Formella.1178  

 

Twórczość poetycką pierwszego z wymienionych słusznie określa jako ironiczno-

refleksyjną1179, wyjaśniając następnie, iż Roman Drzeżdżon (ur. 1972 r.) objawia się w 

                                                             
1176 Np. Zymk je niefòrmalną stowôrą zrzeszającą młodëch (dëchã nié całã!) lëdzy [...]. [Drzéżdżón R., Zéńdzenié..., s. 83]. 
1177 Kalinowski D., Wiosna wciąż odnawiana. Kaszubskie środowisko literackie Zymk, [w:] tegoż, Raptularz kaszubski, ...., s. 166.  
1178 Tamże, s. 168.  
1179 Tamże, s. 166. 
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„Zymku” jako liryk ironiczny, czasami ludyczny, innym razem refleksyjny. 1180  Dostrzega 

również, iż autor jest:  

 
wyraźnie świadomy formy literackiej, już od pierwszego numeru pisma ukazuje, że za pomocą liryki 

mogą zostać przedstawione tak najzwyklejsze akty codzienności, powleczone lirycznym nastrojem, jak i 

usymbolizowane epifanie wieczności.1181  

 

Na ironiczny i satyryczny ton zwraca Kalinowski uwagę także w prozie Drzeżdżona, a 

wskazując na dwa opowiadania autora zamieszczone w trzecim zeszycie „Zymku”, 

mianowicie Filologiczny jiwer1182 oraz Szmërgni pôlenié!1183, chwali prozaika, iż on: 

  
posiadł autentyczny dar opowiadania zabawnej historii z komizmem postaci, sytuacji i języka, nad 

którymi panuje wszechwładny, żywiołowy humor.  

 

Choć owymi cechami charakteryzuje się także i dalsza, poza zymkowa, twórczość 

Drzeżdżona, a w szczególności jego felietony publikowane już od 2005 r. w „Pomeranii”, to 

jednak autor ten udowadnia, iż jest twórcą bardziej wszechstronnym. Wystarczy tu choćby 

zwrócić uwagę na wyróżnione w XV Prozatorskim Konkursie im. Jana Drzeżdżona 

opowiadanie Naju krëwia 1184 , jakie w formie monologu pewnego starca i utrzymane w 

nastroju gwałtowności i wściekłości (też wywoływanym zastosowaniem krótkich zdań) 

przedstawia głównie wojenne, trudne i niejednokrotnie tragiczne, nacechowane 

dramatycznymi wyborami losy Kaszubów. Co prawda temat ten w literaturze 

kaszubskojęzycznej wykorzystywano wielokrotnie, lecz tu jest zaprezentowany w sposób 

ciekawy i nowy. Drzeżdżon wzbogaca tu też treść nawiązaniem do zaczerpniętego z 

demonologii kaszubskiej motywu żądnego krwi wieszczego. Czytelnik znajdzie również 

odniesienie do „czarnych” i „czerwonych” z Twarzy Smętka J. Drzeżdżona (Nie dôł na zabicé 

ani czôrnym, ani czerwònym, chtërny, rôz jedny, rôz drëdżi, przëchôdelë1185), czym zdaje się – 

zważywszy na niemałe już doświadczenie pisarskie oraz sporą erudycję w zakresie rodzimej 

literatury (R. Drzeżdżon zajmował się m.in. opracowaniem utworów A. Budzisza oraz poezji 

kaszubskojęzycznej do 1990 roku) – świadomie wchodzić w dyskurs z stosunkowo łagodną 

wizją wojny wyzierającą z kart Twarzy Smętka.  

                                                             
1180 Tamże, s. 166-167. 
1181 Tamże, s. 167.  
1182 Drzéżdżón R., Filologiczny jiwer, „Zymk” 2004, zsziwk 3, s. 16-17 
1183 Tegoż, Szmërgni pôlenié!, tamże, s. 18-19.  
1184 Tegoż, Naju krëwia, [w:] Chceta wiãcy krwie?, Gdynia 2015, s. 25-40 
1185 Tamże, s. 30. 
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R. Drzeżdżon nie tylko był związany z „Zymkiem”, „Òdrodą” czy „Pomeranią”. Jego 

utwory ukazywały się również np. w „Nordzie”, „Gazecie Nadmorskiej” i „Najich Gòchach”. 

Razem z P. Ciskowskim założył w 2000 roku, funkcjonujący przez kilka lat i nagrodzony 

Skrą Ormuzdową w 2002 r., kabaret „Fif”, dla jakiego napisał część tekstów. Wybór utworów 

został w 2004 r. opublikowany w formie książeczki Kaszubski Kabaret FiF przedstawia: 

„Pióro” do gilgania/Kaszëbsczi Kabaret FiF przedstôwiô: „Pióro” do gëldzëniô. 1186 

Również w 2004 roku wyszedł drukiem debiutancki tomik wierszy Drzeżdżona Czile slów... 

òd mie dlô Ce.1187 Następnie ukazały się: powielany metodą kserograficzną zbiorek Rómk 

na… to je: wiérztczi do smiéchù ë ùsmiéchù 1188 , wydana przez Powiatową Bibliotekę 

Publiczną w Pucku na jubileusz 10-lecia pracy artystycznej autora polsko- i 

kaszubskojęzyczna książeczka z wierszami, humoreską, a także okolicznościowymi tekstami 

pióra np. T. Żurocha-Piechowskiego i Stanisława Jankego pt. …Jô jem taczi… jaczi jem…1189, 

a także tomik poetycki @laże! @lano! Wiérztë do smiéchù a ùsmiéchù1190. Zbiorki te są dość 

różnorodne, Czile slów... w jest bowiem dużym stopniu stonowany, zawierający m.in. liryki 

refleksyjne (np. Baro krótczi pòémat ò...1191 czy Jô rôz szedl1192) czy delikatne erotyki (np. 

Krótczi wierzt ò milocë1193), czym kontrastuje się dość mocno z lekkim w tonie, przesyconym 

satyrą czy ironią, jak choćby zwykłym humorem @laże! @lano!.  

Drzeżdżon zdaje się jednak, szczególnie w ostatnich latach, bardziej ciążyć ku prozie. 

Początkowo próbował swych sił w owych satyryczno-ironicznych opowiadankach. 

Nagrodzony już w 1999 roku II miejscem1194 w Ogólnopolskim Konkursie Prozatorskim im. 

J. Drzeżdżona niewielki cykl Ùriwczi żëcégò Józwë Bialka znalazł się następnie w wydanej w 

2001 r. antologii  Kaszëbskô nôtëra1195. Potem, oprócz zeszytów literackich „Zymk” (np. w 

„Zymk 2”1196), tego typu teksty zamieszczała na swych łamach także m.in. „Òdroda”1197. 

Później opowiadania R. Drzeżdżona nabrały innych rytów, choć niejednokrotnie nadal można 

znaleźć w nich ową drwinę czy satyrę (jak np. w tekście Przëjãcé1198). Tematyka też w nich 

                                                             
1186 Ciskowski P., Drzeżdżon R., Kaszubski Kabaret FiF przedstawia: „Pióro” do gilgania/Kaszëbsczi Kabaret FiF przedstôwiô: „Pióro” 
do gëldzëniô, Gdynia 2004/Gdyniô 2004.   
1187 Drzéżdżón R., Czile slów... òd mie dlô Ce, Gdiniô 2004 
1188 [Drzéżdżón R.], Rómk na… to je: wiérztczi do smiéchù ë ùsmiéchù, Pëlckòwò 2005. Uwaga: Pëlckowo to nazwa fikcyjna. Często 
pojawia się, jako wieś lub szerzej region, w felietonach Drzeżdżona (pod nią kryją się Kaszuby).  
1189 Drzeżdżon R., …Jô jem taczi… jaczi jem…, [Puck (?), 2006]; wydanie kserograficzne, publikowane teksty zarówno po kaszubsku, jak i 
po polsku.  
1190 Drzéżdżónk R. [Roman Drzeżdżon], @laże! @lano! Wiérztë do smiéchù a ùsmiéchù, Gdiniô [2008]. 
1191 Drzéżdżón R., Czile..., [s. 10]. 
1192 Tamże, [s. 15]. 
1193 Tamże, [s. 1]. 
1194  Zob. s.j. [krypt. S. Jankego], Konkurs Drzeżdżona, „Pomerania” 1999, nr 6, s. 99-100.  
1195 Drzeżdżon R., Ùriwczi żëcégò Józwë Bialka, [w:] Kaszëbskô..., s. 39-43 
1196 Tegoż, Pòwiôstczi z Pëlckòwa, „Zymk” 2002, zsziwk 2, s. 5-8. 
1197 Np. Rómk Drzéżdżónk [Roman Drzeżdżon], Żenienié, „Kaszëbskô Òdroda” 2005, nr 2, s. 15; Tegoż, Z pamiãtnika strôżôka, „Kaszëbskô 
Òdroda” 2005, nr 4, s. 14-15. 
1198  Drzéżdżón R., Przëjãcé, [w:] Rost na kamiznie, s. 57-64; opowiadanie to można też znaleźć w „Pomeranii” [Rómk Drzéżdżónk, 
Przëjãcé, „Pomerania” 2005, nr 4, s. 56-59].  
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różna, np. wspomniane Przëjãcé, to przy posłużeniu się uroczystością przyjęcia do I Komunii 

Świętej (momentu w założeniu przecież wzniosłym i ważnym duchowo), demaskowanie i 

krytyka takich zachowań ludzkich jak zawiść, plotkarstwo czy kłótliwość. Wëszczëgóra1199 za 

to jest osadzoną w średniowiecznych czasach opowieścią w formie listu pisanego przez 

jednego zakonnika do drugiego, a dotyczącą niezwykłych, związanych z pogańskimi 

wierzeniami wydarzeń, do jakich doszło w Starzynie. Zamieszczony natomiast w tym samym 

zbiorze Pòrterabend jest toczącą się wartko sensacyjno-kryminalną nowelką. Pokrótce 

przedstawiając te trzy opowiastki, zamieszczone w pokonkursowej antologii Rost na 

kamiznie, S. Janke napisał, iż bëlno téż zapòwiôdô sã prozatorsczé ùtwórstwò Rómana 

Drzéżdżona.1200 W kolejnych latach autor Czile slów... jako prozaik jeszcze się rozwinął, co 

udowodnił wspomnianym opowiadaniem Naju krëwia, a także utworem Gebùrstag, w jakim 

znów sięgnął po uroczystość rodzinną jako tło opowieści. Tym razem jednak w sprawy 

ludzkie wchodzi jeszcze głębiej i już bez owego satyrycznego tonu z Pòrterabentu, by 

ukazać, jak pisał S. Janke, dramat rodzënë – òd zdradë małżeńsczi pò zdradã kònspiracyjnô z 

czasów drëdżi swiatowi wòjnë.1201 

Drzeżdżon, póki co, nie wydał żadnego tomu ze swoimi opowiadaniami 

adresowanymi do starszego czytelnika. Te najbardziej wartościowe ukazywały się w 

pokonkursowych antologiach, autor jest laureatem kilku edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

im. J. Drzeżdżona (m.in. dwukrotnie zdobywając II miejsce). Opublikował za to dwie książki 

dla dzieci – Kòmpùtrowé krôsniã z opowiastkami i wierszami oraz minipowieść Mariolka i ji 

przigòdë 1202 . Wybrane felietony również wydał w formie dwóch zbiorów (razem z T. 

Fopkem), mianowicie Rómka & Tómka Kôrbiónka. Z felietónowi pòlëcë1203 oraz Rómka & 

Tómka przecywiónka. Felietónë pòzebróné1204. Jest też autorem kilku sztuk scenicznych, np. 

Niesama. Ùceszny dokôz na binã w dwùch zdrzadniach z głëpilogã 1205  oraz Kòpikùlka. 

Ùceszny dokôz na binã1206.  

Autor Naju krëwi znany jest też z innych prac na gruncie literatury 

kaszubskojęzycznej, mianowicie  np. opracował z G. Schramke antologię poezji kaszubskiej 

Dzëczé gãsë (2004), a także zebrał i przygotował do druku utwory A. Budzisza, jakie 

następnie ukazały się jako Dokôzë (2007).   

                                                             
1199 Tegoż, Wëszczëgóra, [w:] Rost..., s. 90-94. 
1200 Janke S., Przedesłów [w:] Rost..., s. 4.  
1201 Janka S., Przedesłów [w:] Swiat dobëcô. Antologiô dokôzów nôdgrodzonëch w XVI Òglowòpòlsczim Kònkùrsu m. Jana Drzéżdżona w 
roku 2015, Wejherowo 2016, s. 11.  
1202 Drzéżdżón R., Mariolka i ji przigòdë, Gduńsk 2017. 
1203 Drzéżdżónk R., Fópka T., Rómka & Tómka Kôrbiónka. Z felietónowi pòlëcë, Gdynia 2010. 
1204 Drzeżdżon R., Fopke T., Rómka & Tómka przecywiónka. Felietónë pòzebróné, Gdańsk-Wejherowo-Chwaszczyno 2017.  
1205 Drzéżdżónk R., Niesama. Ùceszny dokôz na binã w dwùch zdrzadniach z głëpilogã, „Zymk” 2009, zsziwk 8, s. 7-22 
1206 Drzéżdżón R., Kòpikùlka. Ùceszny dokôz na binã, „Zymk” 2011, zsziwk 9, s. 6-12. 
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Uważany przez D. Kalinowskiego za jednego z najciekawszych zymkowych twórców 

w sferze poezji Tomasz Fopke (ur. 1973 r.), dzięki swemu talentowi muzycznemu i 

poruszaniu się po obszarach zarezerwowanych dla tej sztuki (Fopke jest znany m.in. z 

dyrygentury chóru „Lutnia”, skomponowania „Pierwszej kaszubskiej Pasji”, a także 

współpracy z kaszubskimi zespołami grającymi muzykę rozrywkową), wprowadził do grupy: 

 
tak ważną we współczesnej poezji atrakcyjność i świeżość, wrażliwość na dźwiękową formę języka, 

czułość na komunikatywność, a nawet swoisty purnonsensowy dowcip, co wyróżnia jego utwory w całym 

piśmiennictwie kaszubskim.1207  

 

Fopke zadebiutował w „Nordzie” wierszem Nigdë dosc 1208 , a później poezje 

publikował m.in. w „Òdrodzie” i „Pomeranii”. Jest autorem płodnym, do tej pory wydał 

siedem tomików wierszy po kaszubsku: Szlachama kùsków1209, Szlachama wzdichnieniów1210, 

Esemesë do Pana Boga1211, W jãzëk zgëldzony. Lëteracczé ediudë1212, Z drodżi1213, a także już 

po 2015 r. Czë mùcha mô jãzëk? Wiérztë dlô dzecy1214 oraz Mòrtualia1215. Tomiki te, poza 

dwoma ostatnimi, zostały w ostatnim czasie również wydane razem jako Z Regionu. 

Antologiô lëteracczich zbiérków z lat 2002-2012 (2018)1216.  

Analizując twórczość Fopkego można zauważyć, iż wiele jego wierszy, szczególnie 

tych wcześniejszych, a nawet całe tomiki, są bardziej owocem pewnej koncepcji czy chęci 

zmierzenia się z materią słowa niż wynikiem wewnętrznej potrzeby wyrażenia siebie, swoich 

uczuć czy przemyśleń. Wystarczy choćby przyjrzeć się debiutanckiemu tomikowi Szlachama 

kùsków, jaki został pomyślany jako erotyczna wędrówka po nagim ciele kobiety (m.in. 

Brzëszk1217, Pãpk1218, Łónko z pùnką1219), czy zamieszczone w tomiku W jãzëk zgëldzony, a 

znane już z zeszytów „Zymk” wiersze Sajdô sroka1220 czy Todrotanié1221, jakie nie są niczym 

innym, jak humorystyczną zabawą słowem w oparciu o Słownik gwar kaszubskich... B. 

Sychty – w pierwszym wierszu wszystkie wyrazy zaczynają się od litery „s”, a drugim, poza 

                                                             
1207 Kalinowski D., Wiosna..., s. 167-168. 
1208 Fópk T., Nigdë dosc, „Norda” 2000, nr 24, [s. 5] 
1209  Fôpk T., Szlachama kùsków, Gdiniô 2002; Uwaga: Tomik ten, wznowiony w 2008 roku, był sprzedawany razem z Szlachama 
wzdichnieniów jako Kaszëbsczi diptik  
1210 Fópka T., Szlachama wzdichnieniów, Gdiniô 2007 
1211 Tegoż, Esemesë do Pana Bòga, [Gdiniô] 2007. 
1212 Tegoż, W jãzëk zgëldzony. Lëteracczé ediudë, Gdiniô 2010. 
1213 Tegoż, Z drodżi, [Gdynia] 2012. 
1214 Tegoż, Czë mùcha mô jãzëk? Wiérztë dlô dzecy, Gduńsk 2016. 
1215 Tegoż, Mòrtualia, Bolszewo 2016. 
1216 Tegoż, Z Regionu. Antologiô zbiérków z lat 2002-2012, Gdynia 2018. 
1217 Fôpk T., Szlachama kùsków, [s. 13]. 
1218 Tamże, [s. 15]. 
1219 Tamże, [s. 17]. 
1220 Fópka T., W jãzëk zgëldzony..., s. 67, zob. też: Tegoż, Z cyklu „Spiącë z Sëchtą” –  S1 (Etuda dlô feflotów), „Zymk” 2005, zsziwk 5, s. 
22-23.  
1221 Tamże, s. 73; zob. też: Tegoż, Z cyklë „Spiącë z Sëchtą”. Todrowanié, „Zymk” 2004, zsziwk 4, s. 15.  
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np. spójnikami czy zaimkiem zwrotnym „sã”, od litery „t”. Koncepcje to udane, choć 

niekoniecznie taki typ twórczości może znaleźć swoich zwolenników. Zresztą i Jarosław 

Ellwart, wydawca większości zbiorków Fopkego, w zamieszczonej na końcu tomiku W jãzëk 

zgëldzony notce Òd Wëdôwce opisuje autora określeniem: rzemiãsnik słowa 1222 . Twórca 

Mòrtualniów jednak udowadnia, iż jest również poetą innej próby, że potrafi być wrażliwy i 

tworzyć obrazy pełne uczucia i powagi. To udowania choćby wiersz Gòdnik 70'1223. Wydane 

zaś w 2016 r., a więc już po omawianym w tej rozprawie okresie, Mortualia pomimo tego, że 

nie brak w nich i lekkich, przesyconych humorem utworów, są jednak przy tym najbardziej 

dojrzałym zbiorkiem wierszy T. Fopkego.  

Autor Slachama kùsków dał się poznać również jako tłumacz twórczości dziecięcej na 

język kaszubski. W jego przekładzie drukiem ukazały się wiersze Brzechwy (jako Brzechwa 

dzecoma1224) oraz Tuwima (jako Nôsnôżniészé wiérztë dlô dzecy1225).  

Od lat Fopke jest też czynnym felietonistą. Tego typu teksty zamieszczał m.in. w 

„Òdrodzie”, a od 2011 r. drukuje je w „Pomeranii”. Część z nich ukazała się również w 

formie publikacji zwartych, przywołanych przy przedstawianiu dorobku artystycznego R. 

Drzeżdżona, z którym te zbiory ogłosił.  

Fopke wydał również książeczki z żartami po kaszubsku – Szpòrtë swójsczé ë kùpczé 

òd Tómka Fópczi (cz. 1 w 20081226 i cz. 2 w 20101227), z jakich jeszcze wybrano najlepsze 

dowcipy i je w 2012 roku ogłoszono jako Szpòrtë swójsczé ë kùpczé òd Tómka Fópczi. 500 

najlepszych kaszubskich kawałów1228 . Warto dodać, iż w 2016 roku ukazały się, będące 

kontynuacją tych zbiorków, Szpòrtë z Lutnią1229, jakie wzbogacono płytą CD z nagraniem 

biesiady z żartami w reżyserii R. Drzeżdżona, a w wykonaniu chóru „Lutnia” (którego 

notabene T. Fopke jest dyrygentem) oraz gości. 

Należy też tu wspomnieć o innych rodzajach aktywności autora Szlacham kùsków na 

gruncie rodzimej literatury, mianowicie m.in. jest on lektorem w wydanych audiobookach z 

przygodami Remùsa (wyd. płyty CD w 2011 r.) oraz szlachcica Czôrlińsczégò (2012 r.), a 

także jednym z redaktorów przygotowanego z myślą o studentach etnofilologii kaszubskiej 

Uniwersytetu Gdańskiego i podyplomowych studiów nauczanie języka kaszubskiego na tejże 

                                                             
1222 Ellwart J., Òd Wëdôwcë, [w:] Fópka T., W jãzëk..., s. 85. 
1223 Fópka T., W jãzëk..., s. 34.  
1224 Brzechwa J., Brzechwa dzecoma, skasz. T. Fópka, Gduńsk 2014 
1225 Tuwim J., Nôsnôżniészé wiérztë dlô dzecy, skasz. T. Fópka, Gduńsk 2013 
1226 Szpòrtë swójsczé ë kùpczé òd Tómka Fópczi, Gdynia 2008. Jest to jednak zbiór dowcipów zebranych i przetłumaczonych na język 
kaszubski.  
1227 Szpòrtë swójsczé ë kùpczé òd Tómka Fópczi 2, Gdynia 2010. 
1228 Szpòrtë swójsczé ë kùpczé òd Tómka Fópczi. 500 najlepszych kaszubskich kawałów, Gdynia 2012. 
1229 Fópka T., Szpòrtë z Lutnią.Kaszubska biesiada z dowcipami, Gdynia 2016.  
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uczelni zbioru Kaszëbskô chrestomatiô. Wëbier tekstów do ùczbë kaszëbsczégò jãzëka dlô 

sztudérów.1230   

Trzecią osobą wyróżnioną przez D. Kalinowskiego jest, omówiona już wcześniej, 

Hanna Makurat. Warto tylko dodać, iż swe utwory poetyckie publikowała od „Zymku 5”.   

Wymieniony przez D. Kalinowskiego wśród zymkowych prozaików Grzegorz J. 

Schramke (ur. 1978 r.) zadebiutował jednak jako autor wierszy. Te znalazły się w pierwszym 

zeszycie „Zymku” 1231  i są jedynymi opublikowanymi kaszubskojęzycznymi utworami 

poetyckimi tego autora. Z tekstów prozatorskich Schramke w zeszytach literackich „Zymk” 

zamieścił kilka opowiadań: z gatunku fantasy Òdstąpienié 1232 , poruszające sprawy 

egzystencjalne młodych osób z prowincji Dzecë przełomieniô1233, adresowany do dziecięcego 

czytelnika Hòkej1234, opisujące walkę alkoholika z nałogiem Drapcë1235, prozę nacechowaną 

poetyckością Szeptanié w jeseniowi dôce zaklãté1236 oraz dziejące się głównie w Edynburgu 

sensacyjne Szmùgler1237. Piszący o tej prozatorskiej twórczości zymkowej Schramkego (poza 

Szeptanim...) D. Kalinowski chwali autora, iż ten w każdej stylistyce sprawdza się niemal 

znakomicie 1238 , a o konkretnych tekstach, iż Òdstąpienié zostało opowiedziane z dobrą 

narracją, jasno zarysowanymi postaciami i sugestywnym nastrojem1239, Dzecë przełomieniô 

napisane bezpretensjonalnie, z prawdą życiową i „przezroczystą formą”1240, w Drapcach 

natomiast można odczuć klimaty prozy Marka Hłaski i poddać się aurze „ciemnej” 

narracji.1241 Gani zaś Schramkego za opowiadanie Hokej, które choć bardzo dobrze ułożone 

od strony formalnej, to jednak jest mniej zajmujące tematycznie i nadto dydaktyczne.1242 Za 

najlepsze z tych „zymkowych” zdaje się uważać opublikowanego w dziewiątym zeszycie 

„Zymku” Szmùglera, o jakim pisze:  

 
Świetnie skomponowane, z dynamiką i wzrastającym napięciem, z dobitną pointą w finale. Za 

najcenniejszą cechę tego opowiadania należy uznać współczesną tematykę [...]. Nie ma tutaj wydumanych 

problemów, brak sztucznych konstrukcji, bohaterowie są zbudowani przekonywująco a realia zaobserwowane 

                                                             
1230 Kaszëbskô chrestomatiô. Wëbiér tekstów do ùczbë kaszëbsczégò jãzëka dlô sztudérów, pr. zbior. pod red. J. Pomierskiej i G. Schramkego, 
Gduńsk 2015. 
1231 Są to np. *** Stańkéj tuwò cëchò i Biôtka ò... [Schramke G. J., Wiérztë, „Zymk” 2001, s. 17-20] 
1232 Schramke G. J., Òdstąpienié, „Zymk” 2002, zsziwk 2, s. 15-21. 
1233Tegoż, Dzecë przełomieniô, „Zymk” 2004, zsziwk 4, s. 30-35. 
1234 Tegoż, Hòkej, „Zymk” 2007, zsziwk 6, s. 58-71. 
1235 Tegoż, Drapce, „Zymk” 2008, zsziwk 7, s. 53-71. 
1236 Tegoż, Szeptanié w jeseniowi dôce zaklãté, „Zymk” 2009, zsziwk 8, s. 60-61. 
1237 Tegoż, Szmùgler, „Zymk” 2011, zsziwk 9, s. 56-75. 
1238 Kalinowski D., Wiosna wciąż odnawiana. Kaszubskie środowisko literackie Zymk, [w:] tegoż, Raptularz..., s. 168 
1239 Tamże, s. 169. 
1240 Tamże.  
1241 Tamże. 
1242 Tamże. 
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wnikliwie i ze specyficznym znawstwem. Obyczajowość polskiej i kaszubskiej emigracji oddana została bez 

groteskowego wyolbrzymienia jak u Edwarda Redlińskiego czy Janusza Rudnickiego.1243  

 

Uważa przy tym jednak, iż: 

 
pewne wątpliwości co do jakości utworu mogą się jedynie pojawić w odniesieniu do zakończenia 

opowiadania. Mogą je mieć zwłaszcza zwolennicy prozy amerykańskiej, w której szmuglerzy, oszuści i 

wszelkiej maści kombinatorzy wygrywają w starciu z publicznym porządkiem.1244  

 

Zarzuca też autorowi (podobnie jak R. Drzeżdżonowi), iż wciąż realizuje się 

wyłącznie w krótszych formach prozatorskich, nie próbując swych sił w powieści.       

Opowiadania Schramkego można znaleźć również w antologiach opublikowanych po 

Ogólnopolskich Konkursach Prozatorskich im. Jana Drzeżdżona, jakich autor Szmùglera był 

kilkukrotnym laureatem, w tym dwukrotnie I miejsca – w 2005 roku za tekst z gatunku 

fantasy W pòdzemny sôdze 1245  oraz w 2014 r. za opowiadanie osadzone w realiach 

emigrantów mieszkających w angielskim miasteczku Burton upon Trent W raju1246. Poza tym 

m.in. ukazały się: sensacyjne Cegła na cegle 1247  oraz dla młodszego czytelnika Witôj 

przigòdo!1248.  

Schramke próbował swych sił także w gatunku science-fiction. Luźno nawiązujące do 

filmowego obrazu Stevena Spielberga A.I. Artificial Intelligence (A.I. Sztuczna inteligencja) 

opowiadanie  Sostra Davida Swintona zajęło I miejsce (ex aequo z tekstem S. Formelli) w 

organizowanym przez P. Dziekanowskiego II Konkursie Science-Fiction 1249 . Drukiem 

ukazało się w „Kurierze Bytowskim”1250 oraz „Stegnie”1251. Schramke póki co nie wydał 

żadnego autorskiego zbioru opowiadań.  

Pochodzący z Brus zymkowiec jest również autorem utworu scenicznego Kawel. 

Binowi dokôz w trzech zdrzadniach. Na trzech aktorów1252 oraz skeczu scenicznego Romeo 

and Juliet, abò Wiôlgô Miłota1253. W „Zymku ...” opublikował również fragment zapisków z 

                                                             
1243 Kalinowski D., Kwiat przekwita. „Zymk” - zsziwk 9, [w:] Raptularz..., s. 186-187. 
1244 Tamże, 187. 
1245 Schramke G. J., W pòdzemny sôdze, [w:] Rost na...., s. 44-56. Opowiadanie to ukazało się też w „Pomeranii” [Schramke G. J., W 
pòdzemny sôdze, „Pomerania” 2005, nr 4, s. 49-55]. 
1246 Tegoż, W raju [w:] Chceta wiãcy..., s. 41-119. 
1247 Tegoż, Cegła na cegle [w:] Lëdze są..., s. 197-220. 
1248 Tegoż, Witôj przigòdo! [w:] Witôj przigòdo! Dzysdniowé kaszëbsczé dokôzë. Antologiô dokôzów nôdgrodzonëch w XVII Òglowòpòlsczim 
Kònkùrsu m. Jana Drzéżdżóna w rokù 2016, Wejrowò 2017 
1249 Należy dodać, iż na ten konkurs nadesłano tylko dwie prace. W pierwszej edycji opowiadań było więcej.  
1250 Schramke G., Sostra Davida Swintona, „Gazéta Zjazdowô. Specjalny dodôwk”, s. 6-7 [w:] „Kurier Bytowski. Tygodnik lokalny” 2009, 
nr 26. 
1251 Tegoż, Sostra Davida Swintona, „Stegna” 2012, nr 3, s. 16-22. 
1252 Sztuka ta ukazała się w odcinkach w trzech kolejnych numerach „Stegny” - od 4/2011 do 2/2012 [zob. np. Schramke G., Kawel. Binowi 
dokôz w trzech zdrzadniach. Na trzech aktorów, „Stegna” 2011, nr 4, s. 15-17]. 
1253 Schramke G. J., Romeo and Juliet, abò Wiôlgô Miłota, „Zymk” 2004, zsziwk 3, s. 43-44. 
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emigracji (głównie) pt. Snienia. Dniownik z emigracëji 1254 . Autor W raju zajmował się 

również translatoryką, m.in. z języka scots przełożył wiersz Roberta Burnsa A Red, Red Rose 

(jako Jak czerwionô róża)1255, a z polskiego zbiór podań, legend i baśni J. Sampa Gduńsk. 

Basniowô stolëca Kaszub1256.  

Schramke działa także na innych polach literatury kaszubskojęzycznej, np. razem z R. 

Drzeżdżonem opracował antologię Dzëcé gãsë, zaś samodzielnie jej kontynuację (lecz z nieco 

zmienionymi kryteriami) Skrë ùsôdzkòwi mòcë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (1991-2008)1257. 

Pod redakcją jego i Justyny Pomierskiej zaś powstała Kaszëbskô chrestomatiô. W latach 

2011-2012 publikował w „Pomeranii” felietony pod wspólnym tytułem Ze szkòcczich 

përdëgónów.1258 

Sławomir Formella (ur. 1976 r.), podobnie jak Schramke, zadebiutował w pierwszym 

zeszycie Zymku. Opublikował wówczas zbiór krótkich, humorystycznych tekstów pod 

wspólnym tytułem Gôdczi kaszëbsczé1259. Swoją prozę drukował jeszcze w pięciu zeszytach 

literackich „Zymk”. Ukazały się w nich np. Gôdka ò jimieniach 1260 , Wunderwaffe 1261 , 

Prôwdzëwô twôrz majora Kapónë1262 czë Ògrańczenié1263. Zapoznając się z twórczością S. 

Formelli nietrudno zauważyć rozwój tego pisarza. Początkowo publikował niejednokrotnie 

oparte na znanych motywach króciutkie i banalne humoreski, później opowiadania bardziej 

obszerne, z interesującą fabułą, dobrym prowadzeniem narracji i jako autor, który, jak to ujął 

D. Kalinowski, coraz ciekawiej kreuje swojego literackiego bohatera. 1264  Niewątpliwie 

najlepszym pod tym względem „zymkowym” tekstem prozatorskim Formelli jest 

Wunderwaffe (szerzej zostanie ono omówione w dalszej części niniejszej rozprawy). Równie 

dobrze zapowiadało się inne, już nie lekkie i humorystyczne, lecz wchodzące na grunty 

psychologiczne opowiadanie Prôwdzëwô twôrz majora Kapónë, jakie podobnie jak 

Wunderwaffe zostało osadzone w realiach I wojny światowej. Niestety, nie przynoszące 

żadnego rozwiązanie zakończenie razi pewnym niedopracowaniem. Istnieje oczywiście 

możliwość, iż taki właśnie finał był w zamyśle Formelli i autor nim każe domyślać się 

czytelnikowi, iż krótkie wyrwanie się majora Kapónë z sideł kompleksów i niewiary, 

nabytych w dzieciństwie za sprawą surowego ojca, tak naprawdę było tylko w gruncie rzeczy 
                                                             
1254 Tegoż, Snienia. Dniownik z emigracëji. (wëjimczi), „Zymk” 2005, zsziwk 5, s. 44-48. 
1255 Burns R., Jak czerwiono róża,  przeł. G. J. Schramke [w:] Stegna 2009, nr 2, [III s. okładki]. 
1256 Samp J., Gduńsk. Basniowô stolëca Kaszub, skasz. G. Schramke, Gduńsk 2016.  
1257 Skrë ùsôdzkòwi mòcë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (1991-2008), przërëcht. G. J. Schramke, Gdiniô 2010.  
1258 Np. Schramke G. J., Dei yong and hapee, „Pomerania” 2011, nr 7-8, s. 76; tegoż, Strzéż sã zãbiôrza, „Pomerania” 2011, nr. 9, s.29; 
tegoż, Wòjna z mëszama, „Pomerania” 2011, nr 11, s.32; tegoż, Slédny felietón, „Pomerania” 2012, nr 6, s. 57.  
1259 Fòrmellów Sławk [S. Formella], Gôdczi kaszëbsczé, „Zymk” 2001, s. 24-27. 
1260 Fòrmella S., Gôdka ò jimieniach, „Zymk” 2004, zsziwk 4, s. 14.  
1261 Tegoż, Wunderwaffe, „Zymk” 2007, zsziwk 6, s. 19- 33. 
1262 Tegoż, Prôwdzëwô twôrz majora Kapónë, „Zymk” 2008, zsziwk 7, s. 5-26. 
1263 Tegoż, Ògrańczenié, „Zymk” 2009, zsziwk 8, s. 30-35. 
1264 Kalinowski D., Wiosna..., s. 168.  



180 
 

nie przynoszącym żadnego zwycięstwa rozpaczliwym zrywem, lecz niedosyt pozostaje. 

Bardziej spodziewać się by można tego, iż Prôwdzëwô... jest tylko częścią większej całości. 

Oba opowiadania pozytywnie odebrał również Kalinowski:  

 
Najbardziej obiecujących tematów dotknął Formella w opowiadaniu Wunderwaffe („Zymk” 6) oraz 

Prôwdzëwô twôrz majora Kapónë (Prawdziwa twarz majora Kapóny, „Zymk” 7).1265  

 

Z badaczem zgodzić się też można iż, zarówno Józef Pléwka, jak i major Franc 

Kapanke alias Kapóna są typem: 

 
bohatera literackiego, który wygląda nieco na pechowca, trochę na nieudacznika, który nie jest jednak 

jedynie negatywną postacią, lecz kimś, kto swoje wady próbuje (z marnym zresztą powodzeniem) 

przekształcić.1266  

 

Trzecim opublikowanym w „Zymku” opowiadaniem godnym choćby przywołania jest 

Ògrańczenié. Ta krótka opowiastka z gatunku science-fiction, jakiego akcja dzieje się w 

niedalekiej przyszłości, porusza problem istnienia czwartego wymiaru, a punktem wyjścia do 

podjęcia teoretyczno-fizycznych rozważań jest osobliwe zdarzenie, które przed laty spotkało 

jednego z bohaterów, mianowicie podczas swojego lotu natknął się on na lecący ku niemu 

samolot z przeszłości.  

Choć S. Formella, jak słusznie twierdzi zasłużony krytyk i badacz najnowszej 

literatury kaszubskojęzycznej D. Kalinowski, najpełniej od strony artystycznej dał się poznać 

w kręgu twórców almanachu „Zymk”1267, to jednak dość mocno, szczególnie w ostatnim 

czasie, zaznaczył swoją obecność także w innych miejscach, szczególnie w „Stegnie”, gdzie 

można znaleźć np. jego tekst Żeżarté dzeckò banowi rewòlucje 1268 . Największym 

osiągnięciem literackim Formelli jest jednak sensacyjno-kryminalna powieść Pamiątka pò 

mòrdarzu. 1269  Akcja tego trzymającego od samego początku w napięciu, dobrze 

prowadzonego narracyjnie tekstu dzieje się tuż po zakończeniu II wojnie światowej. Punktem 

wyjścia fabuły jest popełnione na tle seksualnym morderstwo młodej Rozalii Skierki. Warto 

też zwrócić uwagę na to, iż autor jest absolwentem historii Uniwersytetu Gdańskiego i 

                                                             
1265 Kalinowski D., Wiosna..., s. 170.  
1266 Tamże.  
1267 Tegoż, Humorystyka współczesna. O prozie Sławomira Formelli, [w:] Fòrmella S., Wùnderwaffe i jinszé Fef-Lotë. Prozatorsczé dokazë 
ùsadzoné w latach 2006-2015, Gduńsk 2017, s. 242. 
1268 Opowiadanie ukazywało się w „Stegnie” od numeru 1/2011 do 4/2013, łącznie w 12 odcinkach [zob. np. Fòrmella S., Zeżarté dzeckò 
banowi rewòlucje, „Stegna” 2013, nr 4, s. 20-22.  
1269 Formella S., Pamiątka pò mòrdarzu [w:] Swiat dobëcô..., s. 63-194. 
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pracuje jako straszy archiwista w Instytucie Pamięci Narodowej, co na pewno wpłynęło 

pozytywnie na ukazane w opowiadaniu realia historyczne.          

Formella jest również laureatem II Konkursu Science-Fiction. Zajął wówczas, razem z 

G. Schramke, pierwsze miejsce. W 2017 roku ukazał się natomiast, zawierający część z jego 

rozproszonych w różnych publikacjach opowiadań, zbiór zatytułowany Wùnderwaffe i jinszé 

Fef-Lotë. Prozatorsczé dokazë ùsadzoné w latach 2006-2015.1270 

Z gruntu nie tylko zymkowego, lecz literackiego w ogóle dość szybko zniknął 

pomysłodawca i współzałożyciel grupy Michał Pieper. Swoje teksty poetyckie, prozatorskie 

oraz jedną piosenkę, opublikował w trzech pierwszych zeszytach „Zymk”. W 2002 r. wydał 

autorski zbiór poetycki Wanoga pò mëslach 1271 , zaś w wydanej w 2004 r. antologii 

Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé z utworami autorów nagrodzonych w edycjach konkursu im. 

J. Drzeżdżona z lat 2001-2003 dwa opowiadania: Wëjimczi z lëstów do Nôdzeje (wyróżnione 

w VI edycji konkursu w 2001 r.)1272 oraz Bôjkòwi spik ò słuńcu1273. Po wydanym w 2004 r. 

„Zymku 4” nie notuje się już publikacji żadnych kolejnych, nie ogłaszanych wcześniej, 

kaszubskojęzycznych tekstów Piepera.1274 W ostatnim czasie na rynku wydawniczym ukazał 

się tego dotychczas bodajże wyłącznie tworzącego po kaszubsku autora zbiór 

polskojęzycznych utworów poetyckich moralne/residuum 1275 . Pieper pracuje także nad 

dłuższym tekstem prozatorskim, również pisanym po polsku.     

Publikujący w „Zymku” od drugiego jego zeszytu Maciej Dorau również zamilkł 

zbyt wcześnie. Co prawda jego wiersze ukazały się jeszcze w „Zymku 8” (2009), był to 

jednak (póki co) swego rodzaju epilog, jaki na dodatek miał miejsce już po kilkuletniej 

przerwie twórczej tego autora. Wcześniej liryki Doraua, odznaczające się prostotą, lecz przy 

tym i nastrojowością (niejednokrotnie nacechowaną tęsknotą, jakimś swoistym spokojem i 

ciepłem), można było znaleźć w czterech kolejnych zeszytach „Zymk” (od „Zymk 2” po 

„Zymk 5” włącznie), a także w „Òdrodzie” czy „Pomeranii” (przy okazji uhonorowania poety 

nagrodą im. R. Wróblewskiego w 2002 r.). Dorau nie wydał dotąd autorskiego zbioru 

wierszy.        

                                                             
1270 Fòrmella S., Wùnderwaffe i jinszé Fef-Lotë. Prozatorsczé dokazë ùsadzoné w latach 2006-2015, Gduńsk 2017.  
1271 Pieper M., Wanoga pò mëslach, Banino-Rëmio 2002.  
1272 Tegoż, Wëjimczi z lëstów do Nôdzeje, [w:] Kaszëbsczé dzeje..., s. 121-133. Wëjimczi... M. Piepera wcześniej ukazały się w odcinkach w 
edukacyjnym dodatku do „Pomeranii” – „Najô ùczba” od numeru 9/2001 do 12/2001 [zob. np. Pieper M., Wëjimczi z lëstów do Nôdzeje, 
„Pomerania” 2001, nr 11, s. IX]. 
1273 Tegoż, Bôjkòwi spik ò słuńcu, [w:] tamże, s. 133-139. Utwór ten Pieper zamieścił także w „Zymku” [Piéper M., Bajkòwi spik ò słuńcu, 
„Zymk” 2002, zsziwk 2, s. 25-30]. 
1274 Te już publikowane w okresie 1996-2004 znalazły się później np. w antologii poezji Skrë ùsôdzkòwi mòcë... [Piéper M., *** Zôs błądzã 
w krôjnie cemnoscë..., Wiédzô, Dlô Tatka, Dlô Méstra, ...niechle pòlecã..., Eloi, [w:] Skrë ùsôdzkòwi mocë..., s. 264-269] i poręczniku Felicji 
Baska-Borzyszkowskiej i Wojciecha Myszka Jô w Kaszëbsczi... [Pieper M., Dlô Méstra, [w:] Baska-Borzyszkowska F., Myszk W., Jô w 
Kaszëbsczi..., s. 167-168]. 
1275 Pieper M. M., moralne/residuum, Pruszcz Gdański 2016.  
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Wciąż za to czynny twórczo jest, związany z „Zymkiem” od trzeciego zeszytu, 

Wojciech Myszk (ur. 1976 r.). Jego twórczość w dużej mierze wiązać należy z prozą 

psychologiczną, choć ze względu na pewną refleksyjność oraz liryczność części utworów, 

także poetycką. Do tej grupy przynależą m.in. „zymkowe” opowiadania  Jesz mie dzysô serce 

pãknie1276 i Zgasłô nôdzeja1277.  Sztuka uprawiania tego typu prozy nie jest łatwa. Myszk 

jednak sprawdza się w tego rodzaju pisarstwie, czego dowodem może być zdobycie drugiego 

miejsca (ex equo z J. Hoppem) w XIV Konkursie Prozatorskim im. J. Drzeżdżona 

opowiadaniem Kôrbiónka z aniołã1278, o jakim Bogumiła Cirocka na uroczystości wręczania 

nagród powiedziała:  

 
Czëta jem nen ùsôdzk pierszi rôz, drëdżi, trzecy, co jinégò w nim jem widza, dotika, czëła. Pòétika 

snieniô, spikù, ònirizna? A mòże tak prôcëje mój môg, twój?1279  

 

Dwa lata później, mianowicie w 2015 r., W. Myszk w XVI edycji tego konkursu 

zdobył, za również utrzymane w konwencji onirycznej, wyróżnienie za opowiadanie Swiat 

dobëcô. Ukazało się następnie w pokonkursowej antologii pod tym samym tytułem. 1280 

Myszk jest jednak autorem również m.in. krótkich, humorystycznych opowiastek Kùńc 

żëcô1281 oraz Môłi przëtrôfk1282 (notabene wydanych pod wspólnym tytułem Gôdczi), jakie 

można znaleźć w „Zymku 5”, a także ciekawie ujętego w formę gawędy tekstu Pòwiôstka, 

opartego na biblijnej opowieści o pierwszych ludziach.1283 Dość mocno W. Myszk związał się 

ze „Stegną”, gdzie zamieścił, m.in. Céchùnk1284  oraz drukowane w dziewięciu odcinkach 

opowiadanie Widzôł jô jã wczora, widzã jã i dzysô1285. Póki co, autor Kùńca żëcô nie wydał 

autorskiego tomu opowiadań. Z innych jego prac warto wspomnieć o opracowanych razem z 

Felicją Baska-Borzyszkowską cenionych podręczników do nauki języka kaszubskiego w 

szkole średniej.1286   

Wśród wyróżniających się pod względem aktywności w Zymku osób są też Anna 

Maria Bartkowska (ur. 1982 r.; obecnie Różek) oraz Alicja Skiba (ur. 1984 r.).  

                                                             
1276 Mëszk W., Jesz mie dzysô serce pãknie, „Zymk” 2007, zsziwk 6, s. 52-53.  
1277 Tegoż, Zgasłô nôdzeja, „Zymk” 2007, zsziwk 6, s. 56. 
1278 Tegoż, Kôrbiónka z aniołã, [w:] Lëdze..., s. 125-139. 
1279 Cërockô B., Chwôlącô mòwa, [w:] Lëdze..., s. 241. 
1280 Mëszk W., Swiat dobëcô, [w:] Swiat dobëcô..., s. 245-257. 
1281 Tegoż, Kùńc żëcô, „Zymk” 2006, zsziwk 5, s. 39-40. 
1282 Tamże, s. 40-41. 
1283 Tegoż, Pòwiôstka, „Zymk” 2007, zsziwk 6, s. 53-54.  
1284 Tegoż, Céchùnk, „Stegna” 2011, nr 3, s. 21.  
1285 Zob. np. Tegoż, Widzôł jô jã wczora, widzã jã i dzysô. Dzél 9. slédny, „Stegna” 2017, nr 1, s. 11-15.   
1286 Mowa tu o trzech częściach podręcznika Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece [Baska-Borzyszkowska F., Myszk W., Jô w Kaszëbsczi. 
Kaszëbskô w swiece. Ùczbòwnik do kaszëbsczégò jãzëka dlô IV etapù sztôłceniô. Cz. 1, Gdańsk 2012; Tychże, Jô w Kaszëbsczi. Kaszëbskô w 
swiece. Ùczbòwnik do kaszëbsczégò jãzëka dlô IV etapù sztôłceniô. Cz. II, Gduńsk 2014; Tychże, Jô w Kaszëbsczi. Kaszëbskô w swiece. 
Ùczbòwnik do kaszëbsczégò jãzëka dlô IV etapù sztôłceniô. Dzél 3, Gduńsk 2017].  
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Pierwsza z wymienionych zadebiutowała w „Pomeranii” już w 2000 roku wierszami 

Totus Tuus i ***Weznã Ce tam...1287, potem publikowała m.in. w „Òdrodzie”1288. W „Zymku” 

pierwsze utwory poetyckie zamieściła w zeszycie trzecim z 2004 roku. Potem jej wiersze, a 

także dwa obrazki sceniczne (jasełka) można było znaleźć także w pięciu innych almanachach 

grupy (np. „Zymk 4”, „Zymk 6”, „Zymk 8”). Różek dotychczas nie wydała autorskiego 

tomiku wierszy.  

Alicja Skiba, podobnie jak np. S. Formella, literacko zadebiutowała właśnie w 

„Zymku”. W zeszycie czwartym (z 2004 r.) znalazło się jej pięć utworów poetyckich, w tym 

oparty na ciekawym koncepcie wiersz Matematika żëcégò 1289 , w jakim rozmaite aspekty 

życia, jak przyjaźń czy przysięga ślubna zostały przyrównane do zadań, praw czy działów 

matematycznych, w tym nawet tych bardziej skomplikowanych, jak rachunek różniczkowy. 

Nie będzie zbytnio dziwić utwór oparty na takim pomyśle, jeśli będzie się pamiętało, iż Skiba 

jest absolwentką Politechniki Gdańskiej. Swoje poezje autorka zamieściła jeszcze w czterech 

zeszytach literackich „Zymk”, w tym w dziewiątym almanachu, gdzie także opublikowała 

fragment z wyprawy zagranicznej Wanoga na kùńc macedońsczégò swiata.1290 Jej wiersze 

znalazły się także w „Òdrodzie”. 

Ojciec Zbigniew Joskowski (ur. 1979 r.) publikował swoje utwory poetyckie w trzech 

zeszytach „Zymk” (czwartym, piątym i siódmym). Twórczość jego cechuje franciszkańskie 

postrzeganie świata, co nie dziwi, jeśli weźmie się pod uwagę to, że Joskowski jest 

zakonnikiem i to tej właśnie reguły. Kaszubskojęzycznym debiutem literackim autora były 

wydane w 2004 r. rozważania Męki Pańskiej Przez Krziż do Bòga.1291 W mowie przodków 

opublikował też tomik W remionach Piãknoscë1292, a po części w niej (większość utworów 

jest po polsku) zbiorek Który odziewasz kwiaty/Chtëren oblôkôsz kwiatë.1293 Joskowski jest 

również autorem dwóch książeczek poetyckich zawierających utwory wyłącznie pisane w 

języku polskim. 

Od ósmego zeszytu „Zymk” z grupą związał się należący do pokolenia „Tatczëzny” 

pisarz i dziennikarz Piotr Dziekanowski (ur. 1965 r.), w utworach literackich kryjący się pod 

pseudonimem Jón Natrzecy. W momencie ogłoszenia w „Zymku” pierwszego ze swoich 

tekstów, był już znany z dłuższego, wydanego w formie oddzielnej książki, jednego z 

                                                             
1287 Bortkowska A. [powinno być: Bartkowska A.], Totus Tuus, *** Weznã Ce tam..., „Pomerania” 2000, nr 9, s. 37.  
1288 Bartkòwskô A. M., *** Błądzã czasã nocą..., *** Dokądka jisc, gdze sã zatrzëmac..., *** Żëjã krótkò jak mòtil..., *** Co dzéń zaczinóm 
òd nowa..., Syzyf, Snicé, Quo vadis Domine, A co pò tim, Bôjka, „Òdroda” 2003, nr 1, s. 11. [Uwaga: Mylnie w czasopiśmie podano rok 
2002]. 
1289 Skiba A., Matematika żëcégò, „Zymk” 2004, zsziwk 4, s. 37.  
1290 Scziba A., Wanoga na kùńc macedońsczégò swiata, „Zymk” 2011, zsziwk 9, s. 78-82. 
1291 Joskòwsczi Z., Przez Krziż do Bòga. Kaszëbskô droga krziżewò. Historia nôbòżeństwa i zbiérnik rozwôżaniów, Banino 2004. 
1292 Joskowski Z. M., W remionach Piãknoscë, [Banino-Pelplin 2007].  
1293 Tegoż, Który odziewasz kwiaty/Chtëren oblôkôsz kwiatë, Banino 2012.  
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pierwszych (o ile nie pierwszego!) utworów tego typu w literaturze kaszubskojęzycznej1294, 

mianowicie opowiadania science-fiction Nalazłé w Bëtowie1295 . Mniej więcej zaś w tym 

samym czasie, w jakim wyszedł drukiem zeszyt literacki grupy, na rynku wydawniczym 

pojawił się komiks autorstwa Jana Natrzecego i Romana Kucharskiego Szczeniã Swiãców1296.  

Ukazanie się tej rysunkowej historii, jakiej akcja dzieje się na początku XIV wieku na 

Pomorzu, wywołało dość spore poruszenie wśród odbiorców rodzimej literatury.1297 Choć 

dziełka tego nie można traktować jako pierwszego w piśmiennictwie 

kaszubskojęzycznym1298, to jednak spełniało pewną pionierską rolę. Był to bowiem komiks na 

rodzimym gruncie, że warto tu przytoczyć słowa R. Drzeżdżona „pierszi autorsczi ksążkòwò 

wëdóny” [...]; „pierszi historiczny”; „pierszi profesjonalno zrëchtowóny” 1299 . Szczeniã... 

doceniał m.in. Szymon Radzimiński, któremu natychmiast skojarzył się on z Thorgalem1300 

należącym do klasyki gatunku. 1301  Autor omówienia Kaszuba zwycięża Wikinga chwalił 

twórców tego rodzimego komiksu zarówno za rysunki, jak i fabułę, pisząc o niej m.in. iż 

wartka, pełna zwrotów akcji1302 czy uznając również, że wyraźne postawienie na historię i 

rezygnacja z elementów fantastyki (choć nie ze swoistej mitologii) to dobry pomysł.1303 

Stwierdził, że:  

 
scenariusz i rysunki zostały stworzone z dbałością o kontekst dziejowy, ale informacje o charakterze 

historycznym w żadnym przypadku nie zakłócają płynności opowiadania i są przedstawiane w sposób naturalny, 

bez zbędnego nacisku.1304  

 

Bardziej krytycznym okiem na Szczeniã... patrzył Adam Hebel, któremu fabuła 

publikacji wydała się përznã dzecnô i za szczestlëwô, 1305  przez co uważał, iż dziełko 

                                                             
1294 Trudno ocenić, co z gatunku science-fiction w literaturze po kaszubsku było pierwsze. W 2008 roku ukazało się Nalazłé..., lecz także w 
tym samym roku w „Stegnie” zamieszczono nagrodzone I miejscem w I Konkursie Science-Fiction (notabene zorganizowanym przez 
należący do P. Dziekanowskiego „Kurier Bytowski”) opowiadanie Piotra Lessnaua Pòwiôstka s-f [Lessnau P., Pòwiôstka s-f, „Stegna” 2008, 
nr 2, s. 4-8]. Co prawda „Stegna” ta wyszła drukiem w czerwcu 2008 r., a o Nalazłim... R. Drzeżdżon pisał, iż w końcówce lipca tamtego 
roku zetknął się z opowiadaniem Dziekanowskiego, jednak to jeszcze sprawy nie rozstrzyga. [Drzéżdżónk R., Nalazłé w Bëtowie, 
„Pomerania” 2008, nr 10, s.40.   
1295 Jón Natrzecy [Piotr Dziekanowski], Nalazłé w Bëtowie, Bëtowò 2008.  
1296 Kucharski R., Jón Natrzecy [Piotr Dziekanowski], Szczeniã Swiãców,  Bytów [2009]. 
1297 Wskazują na to choćby artykuły, które pojawiły się w „Pomeranii” i jej dodatku literackim „Stegna”: Radzimiński S., Kaszuba zwycięża 
Wikinga, „Pomerania” 2009, nr 11, s. 42-43; Majkòwsczi D., Młodi mùszą bëc rôd... Gôdka z autorã tekstu do kòmiksu „Szczeniã Swiãców” 
Piotrã Dzekanowsczim, „Stegna” 2009, nr 4, s. 3-5; Prëczkòwskô E., Òkã szkólny... Kaszëbów dzeje w kòmiksu, tamże, s. 6-7; Hébel A., 
„Szczeniã Swiãców” – pòstãpny prowadnik pò legeńdach czë nowi czerënk lëteraturë, tamże, s. 8-9; Drzéżdżónk R., Chtëren „pierszi”?, 
tamże, s. 11-12.  
1298 Historię kaszubskiego komiksu sprzed wydania Szczeniã... opisuje w artykule Chtëren „pieszi”? Roman Drzeżdżon [Drzéżdżónk R., 
Chtëren „pierszi”?, „Stegna” 2009, nr 4, s. 11-12. 
1299 Drzéżdżónk R., Chtëren..., s. 12.  
1300  Seria komiksów autorstwa Jeana Van Hamme (tekst) i Grzegorza Rosińskiego (rysunki). O samej serii zob. np. 
https://www.komiks.gildia.pl/komiksy/thorgal [dostęp: 05.11.2018]. 
1301 Radzimiński S., Kaszuba..., s. 42.; notabene także i na pewne pokrewieństwo kaszubskiego komiksu z Thorgalem wskazuje Adam Hebel 
[Hébel A., „Szczeniã..., s. 8]. 
1302 Tamże.  
1303 Tamże.  
1304 Tamże. 
1305 Hébel A., „Szczeniã..., s. 9. 
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Natrzecego i Kucharskiego jest adresowane do młodszich òdbiérców, ze spòdlecznëch 

szkòłów, mòże jesz z gimnazjum.1306 Dla niego m.in. bëła òna... za letkô1307, za prosta i w 

której dobro wiedno letkò dobiwô1308. Chwalił jednak autorów m.in. za kreacje postaci i 

świata przedstawionego czy dobry, naturalny, a przy tym nie wysilający się na archaizowanie 

język. 1309  Elżbieta Pryczkowska dostrzegła zaś, iż rysunkowa opowieść Natrzecego i 

Kucharskiego òdmikô dlô pòsobnëch dokôzów wiôldżé pòle wspaniałëch tematów òpiartëch 

na dzejach Kaszëbów.1310 Warto dodać, iż kilka lat przed ukazaniem się tej pozycji na rynku 

wydawniczym pojawił się jeden z odcinków przygód Kajka i Kokosza w tłumaczeniu na 

język kaszubski,1311 lecz nie udało się stwierdzić istnienia jakiegoś związku między tymi 

pracami. Niedługo zaś po ukazaniu się Szczeniã... na gruncie rodzimej literatury pojawił się 

komiks Arbata, tym razem zrealizowany przez Jana Natrzecego i Kazimierza 

Rolbieckiego 1312 , a także kolejne dwa tłumaczone z języka polskiego na kaszubski, 

mianowicie Wakacje w Raju1313 oraz Akademiô Błotowëch Żółwiów.1314 Pomimo tego, że w 

tych realizacjach powtarzają się nazwiska twórców owego pierwszego profesjonalnie 

opracowanego rodzimego komiksu (Kucharski jako rysownik, Dziekanowski jako tłumacz), 

można było się spodziewać, iż wydawnictwa te, a w szczególności właśnie Szczeniã... 

spowodują powstawanie kolejnych książkowych kaszubskich rysunkowych historii. Od kilku 

jednak lat brak nowych publikacji tego typu.1315  

Po utworze Nalazłé w Bëtowie Jón Natrzecy opublikował w następnych latach jeszcze 

dwa teksty z gatunku science-fiction, mianowicie Na frisztëk dodóm (zdające się być 

fragmentem większej całości) 1316  oraz – w formie samodzielnej publikacji – 

dwudziestokilkustronicowe opowiadanko Kaszëbògònia1317. 

Dziekanowski jest też autorem opowiadania kryminalnego Kòmùda1318. Utrzymane w 

konwencji gatunku, dobrze napisane i o trzymającej w napięciu fabule jest również 

pierwszym tego typu utworem w literaturze kaszubskojęzycznej. Akcja, podobnie jak 

większość utworów autora, dzieje się na tzw. Gòchach (ziemi bytowskiej), a zaczyna się od 

stawienia się w komisariacie policji niejakiej Sabiny Chilawskiej, wezwanej w sprawie 
                                                             
1306 Tamże. 
1307 Tamże. 
1308 Tamże.  
1309 Tamże.  
1310 Prëczkòwkô E., Òkã..., s. 7. 
1311 Christa J., Kajkò i Kòkòsz. Na latowiskù, tłum. Z. Jankowski, Warszawa 2005. 
1312 Jón Natrzecy [Piotr Dziekanowski], Rolbiecczi K., Arbata, Bëtowò 2012.  
1313 Kòsmòwskô B., Kùcharsczi R., Wakacje w Raju, dolmacz. P. Dzekanowsczi, [Bëtowò 2013]. 
1314 Nowòtnik M., Kùcharsczi R., Akademiô Błotowëch Żółwiów, dolmacz. P. Dzekanowsczi, [Bëtowò 2015 (?)]. 
1315 Ostatnio zaś, w 2019 roku ukazała się druga część przygód Kajko i Kokosza, tym razem w tłumaczeniu R. Drzeżdżona [Christa J., Kajkò 
i Kòkòsz. Zamach na Milusza, tłum. R. Drzéżdżón, Warszawa 2019. 
1316 Jón Natrzecy [Piotr Dziekanowski], Na frisztëk dodóm, „Zymk” 2011, zsziwk 9, s. 49-53. 
1317 Tegoż, Kaszëbògònia, Bëtowò 2014.  
1318 Tegoż, Kòmùda, Bëtowò 2011.  
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pobicia jej przez męża. Do prozy o tematyce kryminalnej można zaliczyć jeszcze kilka 

tekstów innych autorów, np. wspomniana wcześniej powieść S. Formelli Pamiątka pò 

mòrdarzu.  

Przybliżając sylwetki literackie osób związanych z grupą Zymk nie można też 

pominąć Karoliny Serkowskiej (ur. 1986 r.) oraz Adama Hebla (ur. 1992 r.).  

Pierwsza z wymienionych swoje utwory poetyckie zamieściła w trzech almanachach 

grupy – trzecim z 2004 r., szóstym z 2007 oraz ósmym z 2009 r. Zadebiutowała jednak jako 

jeszcze piętnastoletnia dziewczyna wierszami opublikowanymi w 2002 r. w „Pomeranii”  

Pòkôż twojã redota, Nôdzeja, Niezabôtka i Dze sedzy snôżota, nagrodzonymi w IV Konkursie 

Poetyckim Pamięci Izabelli Trojanowskiej.1319 Nieco później jej utwory poetyckiej znalazły 

się także w „Òdrodzie”. Serkowska dość mocno związała się ze „Stegną”. Tam m.in. 

publikowała krótkie, umiejętnie napisane opowiadanka, jakich świat przedstawiony jest 

ukazany przez pryzmat postrzegania i myślenia chłopczyka (w miarę upływu czasu coraz 

starszego) – głównego bohatera tekstów i zarazem ich narratora.   

Adam Hebel należy do najmłodszego pokolenia pisarzy kaszubskich. Zadebiutował w 

siódmym numerze „Zymku” jedenastoma utworami wierszowanymi, w tym ciekawym w 

ujęciu tematu, nawiązującym do kultury Aborygenów Didgeridoo. 1320  Teksty poetyckie i 

dramatyczne publikował również w kolejnych zeszytach grupy (np. „Zymk 10”1321), a także 

m.in. w „Stegnie”. Jednym z najbardziej znanych utworów Hebla jest wpisująca się w 

patriotyczny nurt kaszubskojęzycznej literatury sztuka sceniczna Smãtkòwô spiéwa 1322 . 

Bohaterką tekstu jest zdominowana przez szefa-Polaka Jerzego (Przédnik) dziennikarka-

Kaszubka Asia (Gazétnik), otrzymująca od niego polecenie pilnego napisania jakiejś 

„zapchajdziury” o historii Kaszub (To tylko głupi artykuł o głupich Kaszubach1323). W trakcie 

prób stworzenia artykułu przed Asią naraz zjawia się Guślarz i zaczyna roztaczać obrazy z 

przeszłości Pomorza, i tej dawniejszej, i tej najnowszej, zarówno trudnej (atak Wikingów, 

polonizacja Kaszubów po 1945 r.), jak i krzepiącej (działalność F. Ceynowy). Ta swoista 

lekcja, jak się okazało będąca sennym widzeniem, sprawia, iż dziennikarka podejmuje 

decyzję o nienapisaniu tekstu dla nieszanującego jej Ojczyznę szefa i odchodzi z pracy.  

                                                             
1319 Serkowska K. Pòkôż twojã redota, Nôdzeja, Niezabôtka, Dze sedzy snôżota, „Pomerania” 2002, nr 6, s. 28; [uwaga: redakcja pisma 
zamieściła tam też krótką notę biograficzną K. Serkowskiej oraz wiersze opatrzyła informacją, iż zostały nagrodzone w wspomianym 
konkursie poświęconym pamięci I. Trojanowskiej]. 
1320 Hebel A., Didgeridoo, „Zymk” 2008, zsziwk 7, s. 28.  
1321 Hébel A., Òsmë grzéchów, „Zymk” 2017, zsziwk 10, s. 27-55. 
1322 Tegoż, Smãtkòwô spiéwa, „Zymk” 2011, zsziwk 9, s. 18-36. 
1323 Tamże, s. 18.  
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Daniel Kalinowski, któremu utwór ten swoją prostotą, modelowością i nachalną 

ideologią przypomina poetykę piosenki rockowej1324, poddał go ostrej krytyce uważając m.in. 

iż:  

 
ze „Smãtkowej pieśni” Hebla wysuwa się cierpiętniczy kompleks pokrzywdzenia przez Polaków i 

Niemców (przez nich mniej) i poczucia misji w głoszeniu piękna Kaszub.1325  

 

Badacz, zaskoczony utworem Hebla, zastanawia się też:  

 
Czy traktować go [Smãtkòwą spiéwã - przyp. G. S.] jako młodzieńczą prowokację? Czy jako 

niedomyślaną propozycję ideową? Czy jako wstawki stylistyczne w zakresie teatru szkolnego i 

publicystycznego? Czy jako sekwencje scenicznej propagandy i populistycznego gestu o środowiskowo-

politycznym wymiarze?1326 

 

Hebel jest też założycielem i kierownikiem działającego przy Muzeum Piśmiennictwa 

i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Teatru „Zymk”. Ta będąca bytem odrębnym od 

prezentowanej tu grupy literackiej formacja, jak można przeczytać na portalu edukacyjnym 

„Skarbnica Kaszubska”, stara się  w swojej działalności wytyczać nowe, odważne szlaki oraz 

poruszać kluczowe dla Kaszubów tematy.1327 Teatr „Zymk”, założony w 2010 roku, wystawia 

sztuki w języku kaszubskim, wśród nich Jiwer òstatnëch J. Rompskiego (w reżyserii A. 

Hebla) oraz Sobótka, jakiej młody zymkowiec jest nie tylko reżyserem, lecz i autorem 

scenariusza.1328   

Adam Hebel, pomimo opublikowanych już kilkudziesięciu utworów poetyckich oraz 

kilku sztuk teatralnych, nie wydał – póki co – autorskiego zbiorku wierszy czy książki z 

twórczością sceniczną.  

        

Podobnie jak Natrzecy, Joskowski czy Serkowska, również Sławomir Krause oraz 

Joanna Gackowska publikowali swoje utwory w trzech zeszytach „Zymk”. Poza tym nie 

zaznaczyli oni w jakiś bardziej znaczący sposób swej obecności na gruncie rodzimej 

literatury. Joanna Gackowska, która zadebiutowała w 2004 roku w „Zymku”, mimo 

obiecujących początków (została laureatką nagrody im. R. Wróblewskiego w 2004 r.; wiersze 

opublikowała też w „Pomeranii”) literacko ucichła już po 2006 r. Utwory natomiast 

                                                             
1324 Kalinowski D., Kwiat przekwita. „Zymk” - zsziwk 9, [w:] tegoż, Raptularz..., s. 185. 
1325 Tamże.  
1326 Tamże, s. 187.  
1327 [b.a.], Teatr Zymk Sobótka, [on-line:] http://skarbnicakaszubska.pl/teatr-zymk-sobotka/ [dostęp: 18.12.2018]. 
1328 Zob. tamże. 
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należącego do nieco starszego pokolenia Sławomira Krausego (ur. 1965 r.) po publikacjach 

w „Zymkach” (debiut w „Zymk 4”), ukazywały się już tylko sporadycznie, np. w dwóch 

rocznikach periodyku „Polska Gmina Kossakowo”. W 2008 r. Krause fragmentem utworu 

Bielisë został wyróżniony w Konkursie Prozatorskim im. Jana Drzeżdżona. Urywek ten 

opublikowała „Stegna”1329. Autor wciąż jeszcze pracuje na całością.1330     

Z przedstawionego powyżej tylko wycinka twórczości niektórych z zymkowców już 

można zauważyć, iż idee, by pisac ò dzysdniowòscë, twòrzëc ùsôdzczi fantastné abò òsadłé w 

mrochach strzédnëch stalatów nie były tylko pustym postulatem. Z drugiej strony nie należy 

mitologizować i przeceniać roli zymkowców jako grupy w kreowaniu pewnych tendencji w 

literaturze kaszubskojęzycznej. Zajęcie się daną tematyką czy wkroczenie w obręb takiego, a 

nie innego gatunku literackiego najczęściej było wynikiem decyzji samego autora. Często też 

twórca już podążał obranym przez siebie szlakiem i tylko, patrząc przez pryzmat dorobku 

literackiego, „stykał” się z „Zymkiem”, z jakim niejako było mu po drodze (np. Jón 

Natrzecy). Najlepszym też przykładem dość niewielkiej siły sprawczej postulatów grupy 

niech choćby będzie fakt, iż „Zymk 6” miał być zeszytem z utworami nakierowanymi na 

dziecięcego i młodego odbiorcę. Poza wyjątkami, trudno doszukać się spełnienia tego 

założenia w tym almanachu. Wciąż też w „Zymkach”, zarówno w prozie jak i poezji, licznie 

pojawiały się tradycyjne ujęcia tematu (np. wieś jako miejsce nieco zacofane i zamieszkiwane 

przez niejednokrotnie równie zacofanych ludzi czy klasyczne podejście do patriotyzmu 

kaszubskiego) lub pozostawanie w tak popularnej w literaturze kaszubskojęzycznej formie 

gawędziarskich humoresek. 

W podobnym tonie o znaczeniu zymkowców pisał również D. Kalinowski:  

 
„Zymk” swoją twórczością nie dokonał jakiegoś rewolucyjnego zwrotu ideowego czy stylistycznego w 

literaturze kaszubskiej. Utworzył jednak na poły prywatne, na poły instytucjonalne forum, dzięki któremu mogły 

się pojawić teksty w języku kaszubskim. [...] Ich [zymkowców – przyp. G.S.] niewątpliwą zasługą jest podjęcie 

nowej tematyki, powiązanej głównie ze współczesnymi realiami cywilizacyjnymi. Dzisiejsza rzeczywistość, ze 

swoją hałaśliwością, labilnością postaw i tymczasowością wartości, wchodzi dzięki „Zymkòwi” także w obręb 

literatury kaszubskiej, choć odbywa się to jeszcze powoli i z odcieniem obawy. [...] Twórcze i progresywne 

wydaje się również w utworach zymkowców ironiczne spojrzenie na samych siebie, na własne kulturowe 

miejsce w dzisiejszym świecie.1331  

 

                                                             
1329 Krause S., Bielisë (ùriwk całoscë), „Stegna” 2008, nr 3, s. 7-12.  
1330 Informacja uzyskana drogą elektroniczną od S. Krausego.  
1331 Kalinowski D., Wiosna..., s. 174-176. 
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Warto jednak przy tym zauważyć, iż Zymk, choć rewolucji w literaturze 

kaszubskojęzycznej nie dokonał, był też, przynajmniej dla niektórych z tych początkujących 

pisarzy, a wniosek ten wynika z wiedzy zdobytej przez piszącego te słowa, swego rodzaju 

katalizatorem sprawiającym, iż na zbliżające się spotkanie grupy czy druk zeszytu 

podejmowali wysiłek twórczy i przyzwyczajali się do pracy literackim piórem. Zapewne 

niejeden z tekstów w taki sposób nie pozostał tylko w sferze nieziszczonych zamierzeń. Nie 

sposób też osądzić tego, na ile uczestnictwo w grupie „Zymk” przyczyniło się do bycia w 

obecnym punkcie na kaszubskojęzycznej ścieżce literackiej przynajmniej niektórych z owej 

grupy.  

Po 2011 notuje się spadek aktywności zymkowców, choć spotkania jeszcze przez jakiś 

czas się odbywały1332. Natomiast w 2017 roku, w głównej mierze za sprawą R. Drzeżdżona i 

studentów etnofilologii kaszubskiej Uniwersytetu Gdańskiego ukazał się kolejny, już 

dziesiąty, almanach „Zymk”. Nie tylko inną okładką różni się on od pozostałych z serii. 

Zabrakło w nim bowiem także utworów Drzeżdżona, Schramkego, Formelli czy Fopkego (w 

przypadku pierwszego z wymienionych literacko obecnego w niemal wszystkich 

dotychczasowych zeszytach „Zymk”, a w przypadku drugiego w każdym z nich), za to 

pojawiły się teksty kolejnych, np. Gracjany Pòtrëkùs, a ze wspomnianej grupy studentów 

Karoliny Weber i Stanisława Frymarka, wstęp napisała Agnieszka Klebba. 

Z wymienionych powyżej autorów tekstów zamieszczonych w dziesiątym zeszycie 

„Zymk” na uwagę zasługuje przede wszystkim, należąca jak Hebel do najmłodszego 

pokolenia pisarzy kaszubskojęzycznych, Gracjana Pòtrëkùs (ur 1995 r.). Co prawda w 

„Zymku 10” zamieściła zaledwie jeden wiersz (Rum1333 ), wcześniej jednak już dała się 

poznać jako autorka jednego z najciekawszych w rodzimej literaturze ostatnich lat tomików 

poetyckich, mianowicie Zderzenia. 1334  Podobnego zdania zdaje się być również D. 

Kalinowski, który zalecając interpretacyjną ostrożność 1335  w stosunku do literackich 

pierwocin1336 stwierdza jednak, iż w stosunku tego zbiorku można zaryzykować stwierdzenie, 

iż jest to jeden z bardziej udanych debiutów literackich.1337 Warto dodać, iż ta książeczka 

poetycka została nagrodzona pierwszą nagrodą na XIV Kościerskich Targach Książki 

Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2013”.  

                                                             
1332 Na takie na przykład spotkanie, w 2012 r., zapraszano na stronie internetowej grupy [[b.a.], Zéńdzenié Zymkù w Wejrowie, [on-line:] 
http://zymk.net/kleka/zndzenie-zymku-w-wejrowie [dostęp: 10.10.2019]. 
1333 Pòtrëkùs G., Rum, „Zymk” 2017, zsziwk 10, s. 79. 
1334 Tejże, Zderzenia, Gdynia [2012]. 
1335 Kalinowski D., Zwykłe... a piękne, [w:] tegoż, Raptularz..., s. 36.  
1336 Tamże. 
1337 Tamże.  
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Zderzenia zawierają 26 wierszy w dwóch wersjach językowych – po kaszubsku i po 

polsku. Ujęte są w dwie części: Zdarzenia i Zderzenia, co ma swoje odzwierciedlenie w tytule 

tomiku (gdzie pierwsza litera „e” została wyróżniona na tle innych) i jak słusznie zauważa 

Kalinowski od razu uzmysławia, iż obcować będziemy z utworami naśladującymi dynamiczne, 

momentalne i ulotne fenomeny świata1338. Wiersze Pòtrëkùs są oszczędne w słowa, za to 

poetka potrafi tworzyć pojemne w znaczenia, zmetaforyzowane i niebagatelne obrazy. 

Wystarczy choćby przywołać tu utwór, którego już sam tytuł daje czytelnikowi dość szerokie 

pole interpretacyjne, mianowicie 32 rujana. To poetycki opis dnia Wszystkich Świętych, w 

czasie którego:  

 
Dlô se jesmë slédnyma 

Nad ną grobnicą [...]  

Przekùwómë slépia wiecznym żëcym  

Chłodzymë sã gòtowóną wòdą 

Ze smãtarnégò kranu1339  

 

i tak jak podmiot liryczny, w wolnych chwilach żyjemy i amatorsko oddychamy. Nadto 

Pòtrëkùs w swoich utworach kreuje ciekawe, pełne wyrazu i niejednokrotnie nazwyczaj trafne 

zwroty, jak Bòso dreptómë zôpartë1340, Mòkré lëpë pijącégò/ Nowi dzéń ze stôrégò skła1341 

czy Złama jem pôcorë rozëmnoscë1342. Dla wzmocnienia wyrazu wypowiedzi niejednokrotnie 

operuje oksymoronem, np. Jes pòparził òzebłim pòwitanim 1343  czy słodkò mierzysz/ Jak 

bùdnik nócącë kòlibiónczi1344.  

Zadziwia, podobnie jak to było w przypadku R. Żmudy-Trzebiatowskiego, niezwykła 

dojrzałość poetycka u tak młodej autorki. Większość wierszy powstała w 2011 roku, Pòtrëkùs 

więc liczyła sobie zaledwie szesnaście lat. Tematyka utworów autorki jest dość różnorodna, 

głównie jednak poetka obraca się wokół spraw miłosnych (np. Cknã1345), dość sporo wierszy 

też jest natury refleksyjno-filozoficznej (np. W cwierccenim 1346 ). Kalinowski trafnie 

scharakteryzował twórczość Pòtrëkùs zamkniętą w Zderzeniach:  

 

                                                             
1338 Tamże, s. 37. 
1339 Pòtrëkùs G., Zderzenia..., s. 19.   
1340 Tamże. 
1341 Tamże, s. 17; wiersz zdrzadło. 
1342 Tamże, s. 47; wiersz Dzéń 191. 
1343 Tamże, s. 37; wiersz Najô nieswòjizna. 
1344 Tamże.  
1345 Tamże, s. 39. 
1346 Tamże, s. 23. 
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Wśród ponad dwudziestu liryków niemal w każdym utrzymuje poetka specyficzny ton, który ani nie 

narzuca się hałaśliwością artystycznych rewelacji, ani nie zanudza posępnością wizji. Trzeba podkreślić, że to 

trudna sztuka, której czasem i dojrzałym literatom zbywa. Jeśli dodamy do tego swoistą płynność i 

niepretensjonalny język, to w końcowym rezultacie pojawi się dźwiękowo-retoryczny „obraz” poezji frapującej, 

pozornie prostej, a w istocie proponującej czytelniom eksplorację tzw. szarej rzeczywistości. Najciekawsze jest 

to, że przy bliższym zetknięciu się z tą poezją okazuje się, że szarość nabiera wielu odcieni, a może nawet 

kolorów, choć raczej nie na malarskości autorce zależy.1347  

 

Co ciekawe, aczkolwiek również pokrywające się z postulatami „Zymku”, czytelnik 

nie znajdzie w tym tomiku utworów przynależnych do szeroko rozumianego kaszubskiego 

nurtu patriotycznego, a więc m.in. dotyczących troski o zachowanie mowy przodków czy 

budzenia świadomości etnicznej/narodowej. Wiersze poruszają sprawy uniwersalne i jedynym 

wyznacznikiem kaszubskości jest język, w jakim zostały napisane.  

Utwory poetyckie autorki Zderzeń można też znaleźć np. w „Stegnie”. Jej wiersze, 

jako jedynej z kaszubskojęzycznych autorów urodzonych po 1990 r., znalazły się też w 

wyborze tekstów Kaszëbskô chrestomatiô.    

Dość podobnie jak Pòtrëkùs przedstawia się droga literacka trzeciego z najmocniej, 

póki co, zaznaczających swą obecność na gruncie rodzimego piśmiennictwa twórców 

kaszubskojęzycznych urodzonych po 1990 roku, mianowicie Mateusza Meyera (ur. 1991 r.). 

Debiut literacki tego twórcy przypada na 2010 rok. Oprócz tekstów poetyckich, pisze też 

prozę. Swoje teksty zamieścił także w dwóch zeszytach „Zymk” – w dziewiątym wiersz 

Propagańda1348, zaś w dziesiątym opowiadanie Òkno.1349 W 2012 roku wydał tomik poetycki, 

zawierający głównie utwory napisane w 2011 r.,  ...zamkłô w słowach1350. Dość krytycznie, 

lecz słusznie, ocenił ten zbiorek Kalinowski, wskazując m.in. na niedopracowanie niektórych 

wierszy czy zbytnią konwencjonalność innych. 1351  Meyer dość często publikuje także w 

„Stegnie”.    

Owo najmłodsze pokolenie pisarzy kaszubskojęzycznych, podobnie jak i te 

wcześniejsze, również zgrupowało się wokół swojego organu prasowego. Założona w 2014 r. 

„Skra. Pismiono ò kùlturze” była początkowo kolejnym czasopismem kaszubskim (ukazało 

się pięć numerów), obecnie istnieje jako portal internetowy. Jak w tzw. wstępniaku 

pierwszego numeru pisał Maciej Bandur: Prze [Przede – przyp. G. S.] wszëtkò na gazéta je 

                                                             
1347 Tamże, s. 36-37.  
1348 Meyer M. T., Propagańda, „Zymk” 2011, zsziwk 9, s. 48 
1349 Tegoż, Òkno, „Zymk” 2017, zsziwk 10, s. 61-66.  
1350 Tegoż, ...zamkłô w słowach, Gdynia [2012]. 
1351 Kalinowski D., Uchylone drzwi, [w:] tegoż, Raptularz..., s. 48-53. 
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pisónô przez mlodëch ë do mlodëch.1352 „Skrę” tworzą głównie osoby młode, urodzone po 

1990 r. – Maciej Bandur, Gracjana Pòtrëkùs, Dawid Miklosz, Adam Hebel i Piotr Szatkowski. 

Z twórczości literackiej można tam znaleźć m.in. utwory Pòtrëkùs, Hebla czy Meyera. Ze 

„Skrą” dość mocno związany jest także, przynależny do starszego pokolenia, Artur Jabłoński, 

który oprócz artykułów publikuje tam także swoje wiersze, np. np. Wilcë1353 czy Neta1354. 

Warto dodać, iż redaktorzy portalu odrzucili po 2015 r. pisownię z 1996 roku, a bazują na tej 

używanej w przedwojennej „Zrzeszy...”, w jakiej ukazało się również pierwsze wydanie 

powieści A. Majkowskiego Żëcé i przigodë Remusa. 

 

Wracając do „Zymku”, nie wszyscy autorzy, należący do pokolenia urodzonych w 

latach 70-tych, 80-tych i 90-tych, a debiutujących po 2000 r. byli związani z tą grupą. Do 

takich należy np. wielokrotna laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. Jana 

Drzeżdżona (w tym I miejsca w 2003 r. i 2015 r.) – Krystyna Lewna (ur. 1977 r.). Na 

gruncie literatury kaszubskojęzycznej pojawiła się w 2001 r. za sprawą opowiadania Ò tim, 

jak Jan Drzéżdżón ùmarl i szedl do nieba, jakie w piątej edycji tego konkursu jury 

wyróżnioniło. Dwa lata później Lewna sięgnęła już po najwyższy laur tekstem Zabic Smãtka, 

jaki następnie został opublikowany w wakacyjnej „Pomeranii”1355, a potem, razem z Ò tim, 

jak Jan Drzéżdżón..., w pokonkursowej antologii Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé.1356 W 

późniejszych latach autorka Zabic Smãtka, jeszcze dwukrotnie zajmowała I miejsce w tym 

najbardziej prestiżowym literackim konkursie kaszubskim, mianowicie w 2004 r. 

(opowiadaniem Wialdżim prawã) oraz w 2015 r. (Nyra). W omawianym piętnastoleciu jej 

publikowana twórczość głównie, a może nawet wyłącznie, wiązała się z omawianymi 

zmaganiami literackimi. Zmieniło się to już po 2015 r. Ponadto w 2016 r. ukazał się 

wspomniany już wcześniej zbiór opowiadań Mòtowidlo. 

Co prawda miejscem akcji utworów Lewny jest kaszubska wieś, niejednokrotnie 

również ta niedzisiejsza i biedniejsza, a i jej bohaterowie częstokroć bardziej przynależą do 

tych dawniejszych czasów niż XXI wieku, to jednak najczęściej jest to tylko tło do ukazania 

ponadczasowych relacji międzyludzkich, zagłębienia się w psychologię jednostki i motywy 

postępowania oraz jego efekty (np. Rekolekcje), wpływu pewnych czynników zarówno 

zewnętrznych, jak i wewnętrznych na losy człowieka. Często też u tej autorki świat 

                                                             
1352 Bańdur M., Òd aùtora, „Skra”, 4. Aprëla 2014, [s. 2].  
1353 Jablonsczi A., Wilce, „Skra” 2014, nr 3, s. 15. 
1354 Jablonscjí A., Neta [w:] Pòezëjô, erotika ë żëcé v 21. Stalecim - 3 vjersze Artura Jablonscjéwo, [on-line:] „Skra - pismiono ò kùlturze”, 
6.12.2017, https://pismiono.com/poezejo-erotika-e-zece-w-21-stalatim-3-wjersze-artura-jablonscjewo, [dostęp: 11.10.2018]. 
1355 Lewna K., Zabic Smãtka, „Pomerania” 2003, nr 7-8, s. 30. 
1356 Tejże, Ò tim, jak Jan Drzéżdżón ùmarl i szedl do nieba, Zabic Smãtka, [w:] Kaszëbsczé dzeje..., s. 101-114. 
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realistyczny przeplata się z fantastycznym (np. Nyra, Grétka sedzy w céniu lëpë a rëczi), na 

uwagę zasługuje też jędrny język pisarki oraz umiejętne konstruowanie świata 

przedstawionego. Należy dodać, iż wczesne utwory Lewny, czyli Zabic Smãtka i Ò tim jak 

Jan Drzeżdżon ùmarl i szedl do nieba  utrzymane są w groteskowej i onirycznej stylistyce J. 

Drzeżdżona (to drugie jednak już nieco mniej), zresztą też tematycznie wiążą się z postacią 

tego autora i jego twórczością. I choć obecnie również czasem nawiązuje do stylu autora Na 

niwach (np. opowiadanie Góra), to jednak postrzeganie Lewny tylko jako naśladowczyni 

Drzeżdżona, a niejednokrotnie odnosi się wrażenie, iż tak się właśnie w przestrzeni publicznej 

dzieje, jest zbytnim uproszeniem i zawężeniem jej literackich umiejętności.  

Dorota Wilczewska, o której była już wcześniej mowa, również należy do tych 

urodzonych po 1970 r. autorów, jakich utworów próżno szukać w „Zymku”. Po roku 2000, 

oprócz licznych publikacji w „Gazecie Kartuskiej” 1357 , jej wiersze znalazły się m.in. w 

„Stegnie” 1358 . W 2010 r. ukazał się jej w pełni autorski tomik wierszy Pòd pierznã 

Dobrégò.1359  

Z młodszych, mniej znaczących autorów, a w niektórych przypadkach tak naprawdę 

efemeryd literackich można wymienić choćby Annę Borowską (ur. 1988 r.), która w 2004 r. 

wygrała Poetycki Konkurs Pamięci I. Trojanowskiej, a jej wiersze można znaleźć w 

„Pomeranii”1360 i antologii Królewò łąk i jezór1361.  

 

 

Po 2000 roku było aktywnych literacko także wielu z tych, którzy debiutowali w 

latach 90-tych. Dość szeroko zaprezentowana wcześniej Ida Czaja w omawianym okresie 

opublikowała dwa tomiki wierszy – Kropla krëwi. Dërgnienié 1362  oraz Czôrny kléd1363 . 

Pierwszy tematycznie zbliża się ku wydanej w 1999 r. książeczce Przechlastłio idila. Dość 

wiele w nim miejsca zajmują wiersze religijne (np. Job1364) i miłosne (np. obrazowa, pełna 

nastroju niesamowitości, wyzyskująca dawne kaszubskie wierzenia Balada ò jezorze 

                                                             
1357 Np. Ulenberg D., Na widzniã, „Gazeta Kartuska” 2000, nr 19; D.U. [krypt. D. Ulenberg], *** Widzã w tych lëstach, *** Jak Cebie nie 
widzã..., „Gazeta Kartuska” 2000, nr 24; Ulenberg D., *** Pòczekôj chwilã..., Lëst do człowieka, „Gazeta Kartuska” 2000, nr 27 
1358 Wilczewskô D., *** Bądzemë pòczątkã i kùńcã..., *** Nie òbiécóm..., „Stegna” 2009, s. 29.  
1359 Wilczewska D., Pòd pierznã Dobrégò, Banino-Kartuzy 2010.  
1360 Borkowska A. [właśc. Borowska], *** Nie czëjesz?..., *** Jaczi swiat òbchôdô nas..., *** Miłota - krótczi słowò..., *** Kaszëbskô 
Zemia..., *** Kól lasny dardze..., *** Bëł i żëł..., Sztorm, Jesz rôz bëc dzeckã, Czej Ce ùzdrzã jesz rôz..., „Pomerania” 2004, nr 5, s. 32-33. 
[Uwaga: W „Pomeranii” 1-2/2003 zamieszczono jeden wiersz Anny Borkowskiej, sprawą nierozstrzygniętą pozostaje jednak to, czy mamy 
tu rzeczywiście do czynienia z inną autorką, właśnie o nazwisku Borkowska, czy tą samą i podobnie jak w numerze 5/2004 mylnie podano 
Borkowska, zamiast Borowska].  
1361 Borowska A., *** Cëchò noc..., *** Jem jidzonô do Ce Kaszëbskô Wastnô..., *** przëchòdzã do Cë Matinkò..., [w:] Królewò łąk..., s. 
17-19. 
1362 Czajinô I., Kropla krëwi. Dërgnienié, Kartuzy-Banino-Pelplin 2007. 
1363 Tejże, Czôrny kléd, [Gdynia] 2012. 
1364 Tejże, Kropla krëwi..., s. 8-10. 
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Lëbigòscu 1365 ), są także i te poświęcone najbliższym (np. *** Matka... 1366  i Kropla 

krëwi1367)1368 oraz innym ważnym dla poetki osobom (np. Janowi Pawłowi II w Wspòminczi ò 

Papieżu1369). Brak w nim jednak utworów nawiązujących do powieści A. Majkowskiego 

Żëcé..., jakie zawiera Przechlastłô..., za to np. mamy przekłady trzech wierszy B. Leśmiana – 

Òblek1370,  Alcabón1371 oraz Smiercë1372.  

Z kolei Czôrny kléd jest już zbiorkiem innym. Daniel Kalinowski w recenzji Bez 

krwi1373, ocenił ten tomik dość surowo (choć jak wskazuje w zakończeniu swojego tekstu, 

ocena ta wynika z ogólnego wysokiego uznania dla talentu Czaji), pisząc m.in.:  

 
formy jakimi posługuje się poetka, są skrótowe i fragmentaryczne, cząstkowo tylko odkrywające 

pomysł literacki i – co gorsza – pozostające w swej prostocie zanadto odtwórcze.1374  

 

Zapewne należałoby się z tym zgodzić, gdyby traktować wiersze wyłącznie jako 

autonomiczne utwory. Czôrny kléd dzieli się na trzy części, z których druga (zawierająca 

jedenaście utworów) i trzecia (dziesięć), tworzą jednak cykle, swoiste poematy, owa więc 

fragmentaryczność nie ma tutaj uzasadnienia. Co ciekawe Kalinowski, w odniesieniu do 

trzeciej części, zauważył, iż przynależne do niej wiersze się łączą.1375 Na szczególną uwagę 

zasługuje pierwszy z owych dwóch poematów, w jakim poetka wykorzystuje motyw ùpiego 

(òpiego) – budzącego dawniej grozę upiora z wierzeń kaszubskich, jakim po śmierci stają się 

niektórzy ludzie. Cykl ów nie jest tylko poetyckim przedstawieniem ciekawego wycinka 

rodzimej demonologii. Jest ten obraz (notabene wyzyskujący owe składowe dawnego 

wierzenia w sposób bogaty i świadczący o bardzo dobrej znajomości tematu przez autorkę) 

bowiem także i kotarą, za jaką ukrywa się główna treść poematu. Będzie o tym mowa w 

dalszej części niniejszej pracy. 

Pewnym novum, jeśli chodzi o twórczość poetycką Czaji, jest również i to, że w tym 

ostatnim z jej zbiorków, utwory poetyckie zostały zaprezentowane w dwóch wersjach 

językowych – po polsku i po kaszubsku.  

                                                             
1365 Tamże, s. 34-38. 
1366 Tamże, s. 13. 
1367 Tamże, s. 18-22 
1368 W zbiorku Przechlastłô idila, oprócz poświęconego Tymoteuszowi (urodzonemu w 1993 r. synowi poetki), mamy też wiersze I spiéwa ò 
Dzeckù oraz II spiéwa ò Dzeckù, jakich data powstania (marzec 1996) każe podejrzewać, iż wiązać je można z urodzonym w 1996 roku 
drugim synem poetki – Maciejem.   
1369 Czajinô I., Kropla krëwi..., s. 51-55. 
1370 Lesmión B., Òblek, tł. I. Czajinô, [w:] tejże, Kropla..., s. 27.  
1371 Tegoż, Alcabón, tł. I. Czajinô, [w:] tejże, Kropla..., s. 30. 
1372 Tegoż, Smiercë, tł. I. Czajinô, [w:] tejże, Kropla..., s. 32. 
1373 Kalinowski D., Bez krwi. Ida Czajinô „Czôrny kléd”, [w:] tegoż, Raptularz..., s. 11-16. 
1374 Tamże, s. 13. 
1375 Tamże, s. 15. 
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Czaja, choć przede wszystkim jest poetką, z powodzeniem próbowała swych sił także 

w prozie. W 2003 r. za utwór Mija została wyróżniona w VIII Ogólnopolskim Konkursie 

Prozatorskim im. J. Drzeżdżona, zaś w 2007 r. opowiadaniem Òtroczëzna zajęła w XII edycji 

tych zmagań literackich I miejsce. Oba teksty zostały zamieszczone w pokonkursowych 

antologiach – pierwszy w Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé 1376 , a drugi zaś w Rost na 

kamiznie1377.  

Ida Czaja jest również autorką obrazków scenicznych, opartych głównie na tekstach 

ludowych oraz utworach innych autorów (A. Nagla i H. Ch. Andersena), a stworzonych 

przede wszystkim z myślą o szkolnych teatrzykach. Twórczość ta została zebrana i wydana 

książkowo jako Obrôzczi na binã 1378 . Niektóre z tych sztuk ukazały się drukiem już 

wcześniej, np. adaptacja bajki H. Ch. Andersena Dzéwczã ze sztrechólcama opublikowała 

„Pomerania” już w 1996 r. W Obrôzkach... znaleźć można także przełożoną na język 

kaszubski opartą na bajce H. Ch. Andersena sztukę Antoniego Marianowicza Brzydkie 

kaczątko, jako Brzëdczi kaczélc. 

Wspominając o pracach translatorskich I. Czaji, nie można też pominąć i tego, że jest 

ona autorką przekładu na język kaszubski dramatu W. Shakespeare'a Romeo and Juliet. 

Tragedia o słynnych kochankach z Werony ukazywała się wpierw w „Stegnie”, a w 2013 r. 

została opublikowana w formie książkowej jako Rómeò i Julia. 1379  W ostatnim czasie 

natomiast, mianowicie jesienią 2018 roku, drukiem ukazał się zbiór wierszy Bolesława 

Leśmiana w tłumaczeniu Czaji zatytułowany W malënowim chróscewim i wëbróné baladë.1380 

Eugeniusz Pryczkowski, który podobnie jak I. Czaja literacko debiutował w 

„Tatczëznie”, w roku 2000 wydał tomik wierszy Na jimiã Bòsczé.1381 Później swoje utwory 

poetyckie publikował m.in. w „Nordzie” (pod pseudonimem Jan Dosz). Razem z żoną 

Elżbietą opracował antologię wierszy dla dzieci i młodzieży Mësla dzecka, w jakiej znalazły 

się teksty poetyckie niemal trzydziestu mniej lub bardziej znanych autorów, m.in. J. 

Trepczyka, J. Ceynowy, A. Nagla, W. Pomorskiego, S. Jankego, S. Langego, J. Łyska, W. 

Bobrowskiego, I. Czaji, M. Piepera czy T. Fopkego.  

Pryczkowski w omawianym okresie ogłosił też kilka niedużych tekstów prozatorskich. 

Do nich przynależy np. opowiadanie Tłuczk, za jakie w 2005 r. został wyróżniony w X 

Ogólnopolskim Konkursie Prozatorskim im. J. Drzeżdżona oraz Lénka, jaką rok później na 

                                                             
1376 Czajinô I., Mija, [w:] Kaszëbsczé dzeje...., s. 39-47. 
1377 Tejże, Òtroczëzna, [w:] Rost na..., s. 103-108. 
1378 Tejże, Obrôzczi na binã, Gdańsk 2005.  
1379 Shakespeare W., Rómeò i Julia, tł. I. Czajinô, Gduńsk 2013.  
1380 Leśmian B., W malënowim chróscewim i wëbróné baladë, dolm. I. Czajinô, Wejrowò 2018. 
1381 Prëczkòwsczi E., Na jimiã Bòsczé, Gduńsk 2000. 
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tych samych zmaganiach literackich zajął III miejsce. Ponadto można tu wspomnieć np. o 

anegdocie Szlachowanié bika zamieszczonej w „Nordzie”1382, czy przypowieści Letczi krziż, 

również opublikowanej w tym periodyku1383. W 2007 roku Pryczkowski wydał zbiór swoich 

felietonów, opowiadań i innego rodzaju tekstów (np. referat Dalekô ùczebnô droga 

wygłoszony do nauczycieli języka kaszubskiego) zatytułowany Sól ziemi.1384. Zdecydowana 

większość zamieszczonych w Soli... prac ukazała się drukiem już w latach 90-tych w 

„Gazecie Kartuskiej” i „Nordzie”.1385 Z obecnego stulecia pochodzą m.in. te wspomniane 

wyżej.   

W ostatnich latach Pryczkowski swoich utworów literackich publikuje mniej. Rośnie 

za to jego dorobek jako redaktora i autora prac popularyzatorskich, również z zakresu 

literatury. Warto tu choćby wymienić takie publikacje, jak zawierające część relacji w języku 

kaszubskim Wspomnienia kaszubskich Sybiraków1386, Kaszubski Kordecki. Życie i twórczość 

ks. prałata Franciszka Gruczy, w jakiej zebrano, przede wszystkim z przedwojennej „Zrzeszy 

Kaszëbsczi”, wiersze i opowiadania ostatniego z Zrzeszińców1387, czy Król Kaszubów. Karol 

Kreft, gdzie zamieszczono także część odnalezionej twórczości literackiej tego kaszubskiego 

działacza1388. Z pozaliterackich prac popularyzatorskich, jakie opracował autor Na jimiã..., 

można wymienić np. Nótë kaszëbsczé. Pòpùlarné piesnie1389  czy modlitewnik i śpiewnik 

Òjcze nasz1390.  

Artur Jabłoński, który po obiecujących początkach literacko zamilkł pod koniec lat 

90-tych, w ostatnim czasie znów pojawił się na gruncie rodzimego piśmiennictwa i to niemal 

od razu w sposób znaczący, zapewniający mu miejsce w gronie najważniejszych 

współczesnych pisarzy kaszubskojęzycznych. Po składającym się z kilku części, w sumie 

niedługim miłosnym poemacie lirycznym  Arkón1391, autor ten w 2013 roku wydał powieść 

Namerkôny. Określić ją można jako społeczno-obyczajową, pomimo tego, iż pojawiają się w 

niej elemetny fantastyczne (dusze jako ptaki), a akcja, rozgrywająca się od lat 60-tych XX 

wieku, „wybiega” przyszłość. Losy bohaterów, w tym głównego – Amandusa Kónka – przede 

wszystkim są związane z współczesnymi czasami, od końcowych lat PRL po początek XXI 

wieku. Świat przedstawiony wiernie odwzorowuje rzeczywistość kaszubską i jej przemiany 

po upadku starego systemu. Sporo w tej powieści autobiografizmu, co Kalinowskiemu daje 
                                                             
1382 Antonów Jank [Eugeniusz Pryczkowski], Szlachowanié bika, „Norda” 2000, nr 10, s. 6. 
1383 Jan Dosz [Eugeniusz Pryczkowski], Letczi krziż, „Norda” 2002, nr 11, s. 6. 
1384 Pryczkowski E., Sól zemi, Banino 2007. 
1385 Tamże, s. 122-123. 
1386 Wspomnienia kaszubskich Sybiraków, red. E. Pryczkowski, Banino 2006.  
1387 Pryczkowski E., Kaszubski Kordecki. Życie i twórczość ks. prałata Franciszka Gruczy, [Banino 2008]. 
1388 Tegoż, Król Kaszubów. Karol Kreft, Banino 2016.  
1389 Nótë kaszëbsczé. Pòpùlarné piesnie, red. E. Pryczkowski, Banino 2008 
1390 Òjcze nasz. Kaszëbsczé spiéwë a mòdlëtwë, przërëcht. E. Prëczkòwsczi, Banino-Pelplin [2004]. 
1391 Jabłońsczi A., Arkón, „Stegna” 2012, nr 1, [s. 20-21]. 
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pewien dyskomfort interpretacyjny. Niestrudzony badacz i krytyk współczesnej literatury 

kaszubskojęzycznej stwierdza:  

 
To bowiem niezwykle ważna sprawa czy powieść tę analizować jako autobiografię z elementami fikcji 

czy jako dzieło fikcjonalne z elementami autobiografii.1392  

 

Uważa, że jeśli przyjąć pierwszą ewentualność, to wówczas utwór w takim kontekście 

rozpatrywany wiele traci. Jeżeli bowiem Amandus to Artur Jabłoński, to:  

 
czy nie za szybko na podsumowanie swego życia? Czy pisanie miałoby być tutaj formą autokomentarza 

(czasami nieskromnego), tłumaczącego swoje motywacje działań na polu kaszubszczyzny? A może to rodzaj 

patetycznego i natchnionego tenstamentu, który składa odchodzący od świata człowiek, nakładający na 

potomnych (niczym kombatant) zadania do dalszej realizacji?1393  

 

Jednakże w drugim przypadku, kiedy to nie będzie się stawiało znaku równości 

między głównym bohaterem powieści i jej autorem, to, jak twierdzi Kalinowski:  

 
pojawia się przed czytelnikiem zdecydowanie bardziej frapująca perspektywa. Wtedy to widać w 

powieści próbę stworzenia sagi rodzinnej, z opisem kilkupokoleniowych zmagań „naznaczonego” Amandusa i 

jego potomków z własnymi i środowiskowymi ograniczeniami.1394  

 

Perspektywa druga, faktycznie, jest bardziej kusząca, chyba jednak owo 

nagromadzenie elementów zaczerpniętych z życia autora każe skłaniać się ku autobiografii z 

elementami fikcji. Nie mniej ma takie odczytanie pewien poznawczy walor. Oczywiście przy 

takim autobiograficznym odbiorze Namerkônego należy wykazać się ostrożnością. Mimo 

bowiem, że Jabłoński starał się wiernie odtwarzać wydarzenia z przeszłości maskując (lecz w 

sposób pozwalający na łatwe ich odczytanie) nazwiska, nazwy organizacji i czasopism, etc., 

utwór ten został przecież pomyślany jako tekst literacki, jaki dodatkowo „wybiega” w 

przyszłość. Poza tym trzeba tu brać pod uwagę także pewne subiektywne postrzeganie 

niektórych spraw przez samego autora – działacza zaangażowanego od lat w pracę na rzecz 

Małej Ojczyzny. Ów autobiografizm miejscami aż, niestety, narzuca się i przeszkadza w 

swobodnej, niezakłóconej percepcji powieści. W jakimś jednak stopniu tę niedogodność 

                                                             
1392 Kalinowski D., Klucz czy wytrych [w:] Raptularz kaszubski, s. 96.  
1393 Tamże, s. 97. 
1394 Tamże.  
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niwelują umiejętności pisarskie Jabłońskiego, książkę generalnie czyta się lekko i z 

zainteresowaniem.  

Autor nie stroni w Namerkônym też od erotyzmu. Nie jest to jednak novum w jego 

twórczości. Drugi rozdział powieści zawierający śmiały opis zbliżenia między kobietą i 

mężczyzną jest tak naprawdę wplecionym tu, nagrodzonym w 1998 r. w konkursie im. J. 

Drzeżdżona, opowiadaniem Jastra.1395  

Jabłoński Namerkônego napisał w dialekcie północnokaszubskim, odrzucając przy 

tym grafię wypracowaną przez różne rodzime środowiska (w tym także z kręgu „Tatczëzny”) 

i przyjętą w 1996 roku, a do tego zdawać by się mogło usankcjonowaną kilkunastoletnią 

tradycją i wieloma publikacjami. W miejsce owej funkcjonującej pisowni autor wprowadził 

według siebie bardziej odpowiadającą lokalnej wymowie (m.in. w miejscu końcówki -égò jest 

-éhò, np. Walętéhò 1396 ). Zabieg ten rozniecił dość burzliwą dyskusję w kręgach 

kaszubskich.1397 Zarzucano Jabłońskiemu m.in. wywoływanie zamętu w kaszubskojęzycznej 

przestrzeni kulturalno-edukacyjnej, rozbijanie wspólnego frontu działań na rzecz zachowania 

i rozwoju mowy przodków, utrudnianie percepcji powieści, nadto całkowitą irracjonalność 

wprowadzania takiej pisowni w rodzimy obieg pisarsko-czytelniczy. Co najwyżej uważano, 

że zabieg Jabłońskiego jako stylizacja mógłby mieć miejsce i być swego rodzaju uzasadnioną 

ciekawostką piśmienniczą jedynie w przypadku, gdyby literatura po kaszubsku, a głównie 

proza (Namerkôny jest jedną z zaledwie kilku powieści w tym języku), byłaby wiele bogatsza 

w dzieła niż ma to miejsce. Pojawiały się też głosy broniące autora. Zapewniano np. iż 

problemy w czytaniu tak zapisanej powieści znikają już po lekturze kilku początkowych 

akapitów, a proces pełnej adaptacji do specyficznej grafii kończy się najdalej po paru 

stronach, nawet w przypadku osób pochodzących z innych stron Kaszub. Wskazywano 

również na to, iż sam zapis jednak rzeczywiście lepiej oddaje wymowę północnokaszubską. 

Przy okazji odgrzebywano też dawne zarzuty, iż pisownia z 1996 roku za bardzo wzoruje się 

na polskiej. 

W tym samym roku, w jakim ukazał się Namerkôny, Jabłoński w wskrzeszonym po 

pięcioletniej przerwie konkursie prozatorskim im. J. Drzeżdżona zajął pierwsze miejsce 

powieścią Smùgã. Tekst ten w 2014 r. ukazał się w antologii Lëdze są lëdzama1398 oraz, nieco 

zmieniony i rozbudowany, w formie odrębnej publikacji książkowej.1399 Utwór ten, choć w 

                                                             
1395 Por. Jabłoński A., Jastra, [w:] Kaszëbskô nôtëra..., s. 44-48 [i:] Jablońsczi A., Namerkôny, s. 11- 16.  
1396 Tegoż, Namerkôny..., s. 29. 
1397 Piszący te słowa był tego świadkiem kilkakrotnie, m.in. w 2013 roku podczas obrad Rady Języka Kaszubskiego, w jakich gościnnie 
uczestniczył, oraz w trakcie obrad jury XIV Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina”. 
1398 Jablonsczi A., Smùgã, [w:] Lëdze są lëdzama. Dzysdniowô kaszëbskô proza, Gduńsk 2014, s. 7-124. 
1399 Tegoż, Smùgã, Gdynia 2014. 
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jakimś stopniu zapewne bazuje na doświadczeniach autora czy wiedzy nabytej przez niego w 

okresie piastowania wysokiego urzędniczego stanowiska, należy traktować już jako fikcję 

literacką. Oczywiście, owa wiedza na pewno wpłynęła pozytywnie na realizm świata 

przedstawionego.  

Głównym bohaterem tej sensacyjnej powieści, rozgrywającej się głównie latach 90-

tych XX w. (lecz retrospekcje sięgają wcześniejszego dziesięciolecia) jest Gerat Lajk – oficer 

operacyjny Urzędu Ochrony Państwa, którego zadaniem jest inwigilowanie lokalnych, 

północnokaszubskich środowisk politycznych, w jakich niepoślednią rolę grał też jego dawny 

przyjaciel Wincent Lasfór. Powieść jest, jak słusznie to określiła jurorka tejże czternastej 

edycji konkursu im. J. Drzeżdżona Bogumiła Cirocka:  

 
wieległosowô, zbùdowónô z wiele kómpònentów, jaczé nibë sã przecywiają sobie, a pò prôwdze snôżo 

do se pasëją, twòrzą bòkadną, wieleznaczeniową całosc.1400  

 

W utwór wpleciono bowiem również wątek miłosny (Gerat-Truda-Wincent), 

kryminalny (morderstwo rodziców Getata), cząstkę dawnych wierzeń (bóg morza Gòsk, 

Jastra) czy teksty np. grupy The Doors (w oryginale i tłumaczeniu). Autor zapuścił się też w 

obszary psychologiczne (postępowanie Gerata), sugestywnie i niezwykle odważnie 

zaprezentował scenki seksu, ciekawie ukazał, jak wydarzenia z przeszłości mogą wpływać na 

dalsze życie człowieka, przekonująco zaprezentował pracę służb specjalnych, a wszystko to 

skomponował poszczególnymi, przeplatającymi się obrazami i zaprezentował jędrną, bogatą 

kaszubszczyzną. Zgodzić się należy z Cirocką jeszcze w tym, iż Smùga jest przikładã 

dozdrzeniałi proze. 1401  Podobnie jak Namerkôny powieść ta jest napisana w dialekcie 

północnokaszubskim i w grafii autora.  

W kolejnym, mającym miejsce w 2014 r. XV Konkursie Prozatorskim im. Jana 

Drzeżdżona, Artur Jabłoński obszernym opowiadaniem Widnica zajął II miejsce. Rok później 

tekst ten ukazał się w antologii Chceta wiãcy krwie?1402 Jeden z jurorów – Stanisław Janke – 

w omówieniu tych literackich zmagań, zastanawiał się, czy utwór ten to czasem nie wëjimk z 

wikszi całoscë. 1403  Wiele wskazuje na to, że tak wówczas nie było, jednak konkursowa 

Widnica wnet została rozszerzona, po części zmieniona oraz wzbogacona o nowe wątki i już 

jako powieść Fényks ukazała się w 2015 r. 

                                                             
1400 [Cirocka B.], Chwôlącô mòwa [w:] Lëdze są..., 242.  
1401 Tamże. 
1402 Jablonsczi A., Widnica, [w:] Chceta wiãcy krwie?, Gdynia 2015, s. 137- 222. 
1403 Janka S., Wstãp, [w:] Chceta..., s. 5.  
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Fényks jest mocno dwoisty. Znana z Widnicy część to kontynuacja utworu Smùgã. 

Akcja dzieje się już w obecnych czasach (facebook powszechnym narzędziem komunikacji), 

zaś główną bohaterką i zarazem narratorką jest tu Greta Biôłô, dorosła już córka Trudy i 

Gerata, choć dzięki zabiegowi retrospekcji czytelnik poznaje także jej dzieciństwo, w tym 

wczesne. Truda po śmierci ukochanego odsiedziała w więzieniu karę pięciu lat pozbawienia 

wolności, gdzie zresztą jej dziecko się narodziło, potem zaś zamieszkała z córką i jej ciotką 

Lucją, właściwie główną opiekunką Grety. Matka nie za często przewija się przez karty 

powieści, choć ma pewien wpływ na rozwój zdarzeń. Gerat, pomimo że nie żyje, jako 

wspomnienie, a nawet zjawisko nadprzyrodzone, bądź projekcja umysłu Grety, również 

pojawia się w powieści. Nie tylko tego rodzaju fantastyka została wpleciona w główny wątek 

utworu, Jabłoński bowiem, tym razem przede wszystkim za sprawą Lucji, ponownie otwiera 

przed czytelnikiem świat kaszubskich wierzeń. Nie można też zapominać o tytułowym 

feniksie. 

Akcję tej części powieści, lecz także i całego utworu napędza wątek sensacyjny o 

znamionach kryminalnych. Mowa tu o sprawie zaginięcia Zuzanny Zwón – dawnej szkolnej 

koleżanki głównej bohaterki, którą właśnie ona w prywatnym śledztwie razem z młodym 

policjantem Ksawrem próbuje odszukać. Z Ksawrem zresztą zaczyna Gretę łączyć głębsze 

uczucie.  

W porównaniu do utworu Smùgã, w Fényksie sceny seksu schodzą na nieco dalszy 

plan, a przynajmniej takie odnosi się wrażenie. Dzieje się tak może i temu, iż w większości 

przypadków dotyczą one wątków pobocznych, acz ważnych, tej później dopisanej przez 

Jabłońskiego części. Wciąż jednak sprawy związane z seksem są w powieści eksponowane, 

dodatkowo pojawiają się w nowych formach, jak homoseksualizm i pedofilia. 

Owa nowa część, wpleciona między konkursowy tekst, wpierw prowadzona jest w 

narracji trzeciosobowej, później dopiero przechodzi w pierwszoosobową. Początkowo zaś 

niechronologicznie prezentowana akcja sięga początków XIX wieku, a na tle społeczno-

obyczajowym ukazywane są losy męskich przedstawicieli kolejnych pokoleń kaszubskiej 

rodziny, w której synom (pierworodnym?) nadawano imię Jan.  

Pojawiający się w tej części feniks, będący tu obiektem pożądania, jest jednak przy 

tym także symbolem wielowymiarowości pojęcia szczęścia. Ów mityczny ptak w powieści 

Jabłońskiego przybiera różną postać. W odróżnieniu do tego z dawnych wierzeń o upierzeniu 

złotawo-czerwonym (bądź złotawo-purpurowym), jednemu z Janów – ostatniemu z 

prezentowanych w utworze – jawi się on w barwach czarnej i złotej, czym oczywiście 

nawiązuje się do kaszubskich barw tożsamościowych, ten Jan zresztą jest świadom swej 
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przynależności etnicznej. Jego dziadkowi zaś (i pewnemu Bézie) feniks objawił się podczas 

połowu ryb w postaci biało-zielono-niebieskiej. Co więcej, przynajmniej raz podpowiedział 

owemu staremu Janowi, jak miał postąpić, ten jednak nie do końca go posłuchał i choć 

bogacił się, nie zyskał pełni szczęścia. Inny z kolei Jan ujrzał feniksa podczas uroczystości 

wręczania nagród gospodarczego gryfa. Spotkanie to skwitował słowami:  

 
Òn rozwinąn ne swòje rozżôloné skrzidla, a mie sã wëdôwalo, że tere, tu ë ju na wiedno, jô mdã swiecyl 

jehò widã. Pòwiôdają, że szczescé piechti chòdzy. Skrzidla mô nieszczescé.1404  

 

Daniel Kalinowski w powieściowym feniksie ujrzał symbol tych, którzy w cyklu 

upadków i wzrostów, poświęcają się budowaniu kulturowej podmiotowości.1405 Stanowią oni: 

 
kolejne ogniwo w rodzie feniksów, jednostek poświęcających się sprawom uniwersalnym i 

ogólnokaszubskim.1406 

 

 Co więcej, dopuszcza również możliwość, iż:  

 
feniksem jest cała tradycja kaszubska, która mimo niesprzyjających warunków geopolitycznych, mimo 

zagrożeń tożsamościowych i procesów asymilacyjnych, wciąż jednak odradza się ku nowym przestrzeniom 

życia. W świetle takiego ujęcia, w ostatniej powieści Jabłońskiego kaszubski gryf przeistacza się w wiecznie 

odżywającego feniksa. Gryf-feniks staje się potężną, niespożytą i wciąż żywotną siłą, której nie można 

zniszczyć.1407  

  

D. Kalinowski również w zabiegu owej powtarzalności imienia Jan dostrzega pewną 

symbolikę: Natomiast drugi typ bohatera [po Grecie – przyp. G. S] to awatary mężczyzny – 

Jana, który uosabia wielowiekowe losy Kaszubów.1408 Badacz uważa też, iż:  

 
zmienność zewnętrznej powłoki owej coraz to nowszej historycznie inkarnacji kolejno ukazywanych 

Janów bynajmniej nie zmienia poczucia ograniczenia i niespełnienia, które w realizacji swej kaszubskości 

odczuwają męscy bohaterowie, zmagający się z sytuacją geopolityczną, społeczną i z własnymi ograniczeniami 

środowiskowymi.1409  

 

                                                             
1404 Jablonsczi A., Fényks, Gdiniô 2015, s. 111. 
1405 Kalinowski D., Gryf w Feniksa przemieniony [w:] tegoż, Sylwa..., s. 150. 
1406 Tamże, s. 151. 
1407 Tamże.  
1408 Tamże, s. 147. 
1409 Tamże, s. 147-148. 
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Ten pogląd nie do końca przekonuje, gdyż u wcześniejszych powieściowych Janów, 

czy może lepiej powiedzieć: wcieleniach Jana, trudno mówić o jakiejś ich uświadomionej 

tożsamości kaszubskiej i jakiejś specjalnie przejawianej chęci działania na rzecz regionu, a 

nie tylko w prywatnym interesie. Jeśli jednak potraktować te wcześniejsze egzystencje jako 

trwanie, które pośrednio doprowadziło do świadomego bycia Kaszubą, co też wyrażone 

zostało zmianą barw upierzenia feniksa z biało-zielono-niebieskiej na czarno-złotą ostatniego 

z Janów (jego syn otrzymuje już imię Érik, co też można traktować w wymiarze 

symbolicznym), wówczas można zgodzić się z przytoczonymi słowami Kalinowskiego. Bo co 

do tego, że powieść ta posiada, oprócz płaszczyzny sensacyjno-kryminalnej czy obyczajowo-

społecznej, również i ideową (co też zauważa Kalinowski), nie ma tu wątpliwości. Także 

zastrzeżeń nie budzi to, że Jan uosabia wielowiekowe losy Kaszubów, pod warunkiem, że 

poprzez różne skrajnie negatywne postępki czy wcielenia bohatera (np. jako obłudnego 

pedofila lubującego się w chłopcach) nie jest on wyłącznym czy nawet typowym 

przedstawicielem Kaszubów, a zabieg Jabłońskiego należy traktować jako chęć podjęcia 

dyskusji z mitologizowanym obrazem potomka tych ziem, jako człowieka na wskroś 

porządnego, szlachetnego i bogobojnego.1410  

Nie bez znaczenia jest też to, że ostatni z Janów swojego czarno-złotego feniksa 

dostrzegł właśnie na Biélawach1411, gdzie przódë lat Pùstkòwi zabilë tę smòka.1412 Nawiązanie 

do Drzeżdżonowej Twarzy Smętka jest tu aż nadto widoczne, zresztą w Fényksie 

niejednokrtonie wprost mówi się o twórcy Na niwach. 

Wypada też choćby zasygnalizować, iż wprowadzenie motywu odradzającego się z 

popiołów ptaka i uczynienie z niego tytułu całości nie jest bez znaczenia i należy także losy 

Grety, a nawet innych postaci z pierwotnej Widnicy, rozpatrywać w kontekście 

przedstawionej tu symboliki powieściowego feniksa. 

Wreszcie trzeba dodać, iż na dalszych kartach utworu obie części schodzą się i łączą. 

Pomysł tego zabiegu zmusił autora do pewnych zmian w zakończeniu pierwotnej Widnicy, tak 

że konkursowe opowiadanie i powieść tu już oddalają się od siebie. Te zabiegi redakcyjne 

zdają się najpełniej potwierdzać to, iż w momencie wysłania Widnicy na konkurs im. J. 

Drzeżdżona, autor nie traktował jej jako, jak podejrzewał Janke, części większej całości.   

                                                             
1410 A z takim obrazem można nie raz się spotkać. Wystarczy tu choćby przywołać fragment recenzji filmu „Kaszëbë”, napisanej przed laty 
przez Jana Trepczyka: Dwa obraze eroticzny, na piegleszczu ë w jizbie, są, w uprocemnieni do Kaszebow, w całosce ni na môlu. Znanką 
Kaszebów je baro wesokô moralno etika, a nonej w całosce nijak do pomeszleni. [Trepczyk J., Lubotny drësze!, „Pomerania” 1971, nr 2, s. 
50]. 
1411 Jablonsczi A., Fényks, Gdiniô 2015, s. 93. 
1412 Tamże.  
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Po Féniksie Jabłoński w znacznym stopniu ucichł na gruncie literackim, co być może 

wiązało się z przygotowywaną przez niego dysertacją doktorską.1413 Kilka jego wierszy, jak 

choćby Wilcë można znaleźć w „Skrze”1414. Nazwisko autora pojawia się też w dziesiątym 

zeszycie „Zymku”, Jabłoński jednak nie zamieścił tam utworu literackiego, a artykuł 

Kaszëbskô ë Kaszëbi w kaszëbskòjãzëkòwi lëteracczi prozë lat 1989-2015.1415  Dość ostro 

skrytykował ten tekst D. Kalinowski w Bez fanfarów („Zymk” 10, Wejrowò 2017)1416 , 

zarzucając mu m.in., iż mimo imitacji nôùkòwégò stilu1417 nie jest on pracą naukową, czy 

pisząc o braku obiektywizmu w tej wypowiedzi Jabłońskiego. Autor Namerkônego nie 

przemilczał zarzutów i w artykule Prôwda czë fałsz. Krótkô pòlemika z Danielã 

Kalinowsczim1418 bronił się, iż jego tekst nie był pomyślany jako naukowy, lecz jako esej, w 

jakim chciał wëpòwiedzec swòje ùdbë z kaszëbską lëteraturą sparlãczoné w spòsób 

subiektiwny.1419  

Rok młodsza od Jabłońskiego Bożena Szymańska (po mężu Ugowska) swoje teksty 

literackie w latach 2000-2015 r. publikowała stosunkowo rzadko. Znaleźć je można głównie 

w „Stegnie” i „Nordzie”. Debiutancki tomik wierszy Zdebło na swiat cësniãté przez 

dwadzieścia lat pozostawał jej jedyną autorską książeczką z utworami poetyckimi. Dopiero 

po prezentowanym okresie, mianowicie w 2016 r. ukazały się Òkrëszënë żëcégò1420 – dość 

obszerny zbiór, zawierający około stu wierszy (głównie po kaszubsku). Ugowska bardziej 

aktywna zdawała się być w innych obszarach piśmiennictwa kaszubskiego, np. jako autorka 

tekstów publicystycznych, także dotyczących rodzimej literatury. Te ukazywały się m.in. w 

„Stegnie”1421. W 2009 r. ukazał się w jej redakcji i wyborze zbiór W krainie baśni i bajek 

kaszubskich1422, a 2011 r. wyszła opracowana przez nią Antologiô kaszëbsczi dramë. Spòd 

strzechë na binã, 1423  w jakiej zamieściła utwory zarówno dawniejszych autorów, np. J. 

Rompskiego (Jô chcã na swiat. Kòmédiô w trzech aktach) i K. Derca (Figle gniéżdżewsczich 

gbùrów. Ùcesznô sztëka abò szołobùłka w 5 zdrzadniach), jak i współczesnych, np. S. 

Jankego (Jak Kùlombószów Krësztof Amerikã wëkrił. Groteskòwé widzawiszcze w III aktach 

pòdług pòwiôstków Alojzégò Bùdzysza). Dalej też zajmowała się tłumaczeniami. Co zostało 

                                                             
1413 O studiach doktoranckich wspomina w artykule Prôwda czë falsz? Krótkò pòlemika z Danielã Kalënowsczim [Jablonsczi A., Prôwda czë 
falsz? Krótkò pòlemika z Danielã Kalënowsczim, „Stegna” 2017, nr 4, s. 32. A. Jabłoński uzyskał stopień naukowy doktora nauk 
humanistycznych w 2019 r. 
1414 Jablonsczi A., Wilcë, „Skra. Wierdelnik ò kùlturze”, 2014, [nr 3], s. 15.   
1415 Jablońsczi A., Kaszëbskô ë Kaszëbi w kaszëbskòjãzëkòwi lëteracczi prozë lat 1989-2015, „Zymk” 2017, zsziwk 10, s. 7-16. 
1416 Kalinowsczi D., Bez fanfarów („Zymk” 10, Wejrowò 2017), „Stegna” 2017, nr 3, s. 26-29.  
1417 Tamże, s. 28. 
1418 Jablonsczi A., Prôwda czë falsz? Krótkô pòlemika z Danielã Kalinowsczim, „Stegna” 2017, nr 4, s. 32-33.  
1419 Jablońsczi A., Kaszëbskô..., s. 32 
1420 Ugowska B., Òkrëszënë żëcégò, Gdańsk 2016. 
1421 Np. Ùgòwskô B., Remus. Chtëż òn je?, „Stegna” 2008, nr 1, s. 7; Tejże, Fantasy, „Stegna” 2008, nr 2, s. 2-3.  
1422 W krainie baśni i bajek kaszubskich, red. i wybór B. Ugowska, Gdańsk 2009.  
1423 Antologiô kaszëbsczi dramë. Spòd strzechë na binã, red. i wybór B. Ugowska, Gdańsk 2011. 
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już wspomniane, w 2015 roku ukazał się Miedzwiôdk Pùfôtk. Poetka też przełożyła na język 

kaszubski ze swadą napisane opowiadania dla młodszego czytelnika Balbina z IV B pióra 

Danuty Stanulewicz. 1424  Na marginesie można też i dodać, iż Ugowska jest autorką 

podręcznika do nauki języka kaszubskiego Jãzëk kaszëbsczi dlô kòżdégò.1425 

Robert Żmuda-Trzebiatowski, jak to zostało już napomknięte, po wydaniu tomiku 

Òdłómczi na kilka lat ucichł. W 2004 roku ukazał się w Internecie kolejny zbiór jego wierszy 

Trenë-Trënë. 1426  Jest to obejmujący dziewięć utworów cykl trenologiczny poświęcony 

zmarłej w 2002 roku matce poety. Żmuda-Trzebiatowski już przed 2010 rokiem miał gotowy 

do druku kolejny tomik wierszy Egòticzi.1427 Zbiorek ten do tej pory się nie ukazał. Dwa 

utwory z Egòtików zostały zamieszczone w antologii Skrë ùsôdzkòwi mòcë.  

 

Z pokolenia Idy Czaji i E. Pryczkowskiego jest Janusz Mamelski (ur. 1966 r.). 

Poetycko zadebiutował rok później niż wymienieni tu autorzy, był to jednak debiut 

polskojęzyczny (w 1991 r. w kwartalniku „Karmel”). Po kaszubsku Mamelski publikuje 

dopiero od 2003 r., kiedy to w „Òdrodze” ukazało się Stwòrzenié Kaszëb, będące autorskim 

przekładem tekstu zamieszczonego już w zbiorze Legendy Kaszubskie 1428 . Z większą 

regularnością Mamelski w mowie przodków drukuje jednak od 2007 r., kiedy to w 

wychodzącym od stycznia tego roku dodatku edukacyjnym „Najô Ùczba” do „Pomeranii” 

zaczął wpierw, podobnie jak w przypadku kaszubskojęzycznego debiutu, zamieszczać 

tłumaczone z języka polskiego podania i legendy znane już z jego zbiorów Legendy 

kaszubskie oraz Bursztynowy skarb. Podania z serca Kaszub1429, a następnie, już oryginalnie 

w języku kaszubskim, wierszowane bajki napisane w oparciu o teksty ludowe. Pierwszymi 

były ogłoszone w nr 3 z 2007 r. Òseł, Slédz i flądra, Mrówka i skòczk oraz Papùga i 

słowik.1430  

Wymienione powyżej zbiory legend i podań Mamelski wzbogacił o te wersje 

kaszubskojęzyczne i w takiej dwujęzycznej formie opublikował następnie jako Legendy 

kaszubskie. Kaszëbsczé legeńdë 1431  oraz Bursztynowy skarb. Legendy z serca Kaszub. 

                                                             
1424 Stanulewicz D., Balbina z IV B, Gduńsk 2015. Przygody Balbiny ukazywały się również w edukacyjnym dodatku do „Pomeranii” „Najô 
Ùczba” (od nr 5/2014). 
1425 Ugowska B., Jãzëk kaszëbsczi dlô kòżdégò, Gdańsk 2007.  
1426 Żmùda-Trzebiatowsczi R., Trenë - trënë, Miastko-Warszawa 2004, [wyd. internetowe]. 
1427 Zob. biogram R. Żmudy-Trzebiatowskiego w antologii Skrë ùsôdzkòwi mòcë [Skrë..., s. 278]. 
1428 Mamelski J., Stworzenie Kaszub, [w:] tegoż, Legendy kaszubskie, Gdynia 1999, s. 7-9. 
1429 Tegoż, Bursztynowy skarb. Podania z serca Kaszub, Gdynia 2004. 
1430 Tegoż, Bôjczi, „Najô Ùczba. Edukacyjny dodôwk do „Pòmeranii” [w:] „Pomerania” 2007, nr 3, s. X. 
1431 Tegoż, Legendy kaszubskie. Kaszëbsczé legeńdë, Gdynia 2008. 
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Jantarowi skôrb. Legeńdë z serca Kaszëb.1432 Wierszowane bajki zaś wyszły drukiem w 2009 

r. jako Bôjczi kaszëbsczé. Bajki kaszubskie.  

Mamelski jest ponadto autorem utworów poetyckich dla młodszego czytelnika Żëcé 

dzecy. Życie dzieci1433 (wydanych w dwóch wersjach językowych), a także przeznaczonego 

również dla dziecięcego odbiorcy zbioru prozy Mack 1434  (wyłącznie po kaszubsku). 

Opowiadania te łączy tytułowy bohater, będący również ich narratorem. Przygody chłopca, 

podane w sposób humorystyczny, lecz też i zawierające wiele prawdy o dzisiejszej 

rzeczywistości, przed wydaniem książkowym ukazywały się w „Naji Ùczbie”.1435  

Janusz Mamelski dał się również poznać jako utalentowany autor wierszy 

kierowanych do starszego czytelnika. Tomik z tego typu utworami ukazał się już po 

omawianym w tej pracy okresie, mianowicie w 2019 roku jako Gôdczi òb drogã do nieba.1436 

Kilka z wierszy, jak Wiara czy Matka, Syn, Òjc i Dëch na wieselim, ukazały się jednak już w 

antologii Skrë ùsôdzkòwi mòcë. 1437  Autor Macka jest też tłumaczem Trenów Jana 

Kochanowskiego na j. kaszubski, jakie ukazały się w grudniu 2008 r. jako Trenë 

(Jiscënczi) 1438 . Oprócz jednak utworów poświęconych Urszulce Kochanowskiej 

zamieszczono tam także przełożone z polskiego Epitafium Hanie Kòchanowsczi1439, a także 

już autorski wiersz Mamelskiego, adresowany Małej Ojczyźnie Tren jesz I.1440  

Podobnie jak Mamelski, tak i nieco od niego młodszy Tytus Kamil Rolski (ur. 1970 

r.) zadebiutował wpierw po polsku (w 1986 r. w „Świecie Młodych”), a dopiero dużo później 

w mowie przodków. Pierwsze kaszubskojęzyczne wiersze Rolskiego ukazały się bowiem w 

2005 r. w „Pomeranii”1441 (dwa lata wcześniej zaś utworami Dlôte òb drogã i Na Najim 

Progù zajął III miejsce w IV Konkursie Poezji Kaszubskiej w Brusach1442). Później autor ten 

publikował m.in. w „Kaszëbsczi Òdrodzie”.1443 W 2007 roku ukazał się jego tomik Krëjamczi 

Drżón.1444 Rolski utwory poetyckie publikował nie tylko w języku kaszubskim i polskim, lecz 

także po śląsku (od lat mieszka w tym regionie), niemiecku i angielsku.1445 

 

                                                             
1432 Tegoż, Bursztynowy skarb. Legendy z serca Kaszub. Jantarowi skôrb. Legeńdë z serca Kaszëb, Gdynia 2010.  
1433 Tegoż, Żëcé dzecy. Życie dzieci, Gdynia 2012 
1434 Tegoż, Mack, Gduńsk 2016. 
1435 Zob. np. Mamelsczi J., Służka, „Najô Ùczba. Edukacyjny dodôwk do „Pòmeranii”„ [w:] „Pomerania” 2012, nr 6, s. I-II.  
1436 Tegoż, Gôdczi òb drogã do nieba, Gdańsk 2019. O tomiku tym wspomniano już w antologii Skrë ùsôdzkòwi mòcë... (2010 r.). Gôdczi òb 
drogã... zostały przygotowane do druku już niedługo po publikacji antologii, jak zapamiętał to piszący te słowa, rozmawiający swego czasu 
z J. Mamelskim na temat owego zbiorku. 
1437 Zob. Skrë..., s. 189-195. W tomiku brak jednak zamieszczonego w Skrach... utworu Drëszczi [Skrë..., s. 193-194]. 
1438 Kochanowski J., Trenë (Jiscënczi), przeł. J. Mamelski, Gdynia 2009 (!) [Uwaga: powinno być 2008]. 
1439 Tamże, s. 30.  
1440 Tamże, s. 30-31. 
1441 Rolski T. K., Cëchòsc, Pò kùńc w swòjim ògardze, *** nick..., *** le përzinkã..., „Pomerania” 2005, nr 2, s. 28.  
1442 G.J.S. [Grzegorz Schramke], [b. t.], Kaszëbskô Òdroda” 2005, nr 4, s. 8. 
1443 Rolsczi T. K., Pòcérz, *** czëjã..., *** na sztôłt..., *** nick..., Krëszënczi, „Kaszëbskô Òdroda” 2005, nr 4, s. 8. 
1444 Tegoż, Krëjamczi Drżón, Banino-Pelplin 2007 
1445 Zob. Skrë ùsôdzkòwi mòcë..., s. 228. 
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Pokoleniowo starsi od Czaji, Ugowskiej czy Jabłońskiego autorzy w latach 2000-2015 

w wielu przypadkach pozostawali wciąż aktywni na gruncie rodzimej literatury. Stanisław 

Janke w omawianym okresie opublikował dwa kolejne zbiory z poezjami, mianowicie 

Piesniodzejanié1446 i Pò mie swiata nie mdze1447, a już po 2015 roku tom (czyżby swego 

rodzaju podsumowanie?) tomik zatytułowany Szescdzesątka 1448 , zawierający wiersze, 

obszerny wywiad przeprowadzony z poetą przez Macieja Tamkuna i, oprócz grafik Tamkuna, 

również ponad dwadzieścia zdjęć – od współczesnych po sięgające młodości i dzieciństwa 

Jankego. W ostatnim czasie ukazał się też, tytułem nawiązujący do liryku L. Heykego 

Kaszëbskô, zbiorek Jankego Kaszëbskô dwigô sã w spiéwie zawierający autorski wybór 

wierszy z lat 1977-2017.1449  

Największym dokonaniem poety w tym okresie było przetłumaczenie Pana Tadeusza 

Adama Mickiewicza. Dzieło to, jako Pón Tadeùsz to je òstatny najachùnk na Lëtwie. 

Szlacheckô historiô z rokù 1811 i 1812 w dwanôsce knégach wiérszã drukiem ukazało się w 

2010.1450 Ponadto w 2014 roku został opublikowany Żôłti kam – powieść Jankego z 1998 r. 

(zatytułowana Żółty kamień) w autorskim tłumaczeniu na język kaszubski. 1451  Autor 

Piesniodzejania przekładał też z mowy przodków na polszczyznę, czego przykładem jest 

wydany w 2009 r. w wersji dwujęzycznej Sowizdrzôł ù Krëbanów Jana Karnowskiego.1452  

Janke w przedstawianym okresie udzielał się także na innych polach rodzimego 

piśmiennictwa, np. kryjąc się pod pseudonimem Jan Lipuski razem z Barbarą Pisarek 

opracował antologią utworów scenicznych Domôcô Bina. Dzewiãc dramów do jigrë. Wëbiór z 

nônowszi kaszëbsczi lëteraturë1453, czy też jako juror w konkursach im. J. Drzeżdżona. Warto 

też dodać, iż w 2002 r. wydał, po polsku, poświęconą wielewskiemu „łgarzowi” monografię 

Derdowski. 1454  Podobnie, jak w poprzednich latach, tak i w omawianym okresie Janke 

również tworzył teksty literackie w mowie Mickiewicza (np. w 2008 r. opublikował powieść 

Droga do Korony 1455 ), tego typu jednak twórczość wychodzi poza ramy niniejszego 

opracowania.   

Jerzy Stachurski, który w latach 90-tych po kaszubsku publikował sporadycznie, w 

omawianym okresie niejako na powrót zwrócił większą uwaga na tworzenie w tym języku. W 
                                                             
1446 Janke S., Piesniodzejanié, Gdańsk 2003.  
1447 Tegoż, Pò mie swiata nie mdze, Wejrowò 2007.  
1448 Janke S., Tamkun M., Szescdzesątka, Bolszewo 2016 
1449 Janke S./Janka S., Kaszëbskô dwigô sã w spiéwie. Wiérztë wëbróné. 1977-2017, wëbiér i ùkłôd ùsôdzce, Wejrowò 2018. 
1450 Mickiewicz A., Pón Tadeùsz to je òstatny najachùnk na Lëtwie. Szlacheckô historiô z rokù 1811 i 1812 w dwanôsce knégach wiérszã, 
skasz. S. Janke, Wejrowò-Gduńsk 2010.  
1451 Janke S., Żôłti kam, Gdynia 2014. 
1452 Kôrnowsczi J., Sowizdrzôł ù Krëbanów, przekł. na j. polski S. Janke, Brusë 2009 
1453 Domôcô Bina. Dzewiãc dramów do jigrë. Wëbiór z nônowszi kaszëbsczi lëteraturë, wëbiór: Jan Lipuski [Stanisław Janke], przedsłów, 
redakcjô ë kòrekta: B. Pisarek, Wejrowò-Gduńsk 2006.  
1454 Janke S., Derdowski, Gdańsk 2002.  
1455 Tegoż, Droga do Korony, Gdańsk 2008.  
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2005 roku wydał zawierający nie tylko utwory literackie (bo np. również wywiad z autorem 

przeprowadzony przez S. Jankego) zbiór Naczynia połączone mowy. Sparłãczoné statczi 

mòwë.1456 Z kaszubskojęzycznych tekstów zamieszczono tam ok. dziesięciu wierszy, znany 

już z publikacji w „Pomeranii” (3/1998) utwór sceniczny Jastrë oraz kilka piosenek. Nieco 

więcej tekstów w mowie przodków jest w wydanym w 2015 roku kolejnym tomiku 

Stachurskiego Lustro rzeki, zawierającym głównie wiersze, pieśni i piosenki.1457 Głównym 

nurtem działalności autora Té pokazëją... jednak pozostaje wciąż muzyka. Jego nazwisko 

obecne jest na wielu płytach CD z utworami po kaszubsku, np. Më jesmë młodi (2004) czy Z 

kaszëbsczim w swiat. Spiéwómë pò kaszëbskù (2013). J. Stachurski razem z T. Fopke oraz E. 

Pryczkowskim wydał też zbiór Piesnie Rodny Zemi.1458  

Jaromira Labudda, co powiedziano wcześniej, swoje utwory literackie publikuje 

dość rzadko. W latach 80-tych ukazał się jeden jej tomik wierszy (Kôrba cëchotë), podobnie 

było w następnej dekadzie (Słowa obséwają zemię). W omawianym okresie 2000-2015, 

Labudda ogłosiła również tylko jedną książeczkę poetycką – Zwadë dëszë mòji1459. Różni się 

ten zbiór od obu wcześniejszych tym, iż po pierwsze, zawarto w nim jej poprzednie tomiki 

(jako część druga i trzecia), po drugie, iż autorka zamieściła także tłumaczenia wszystkich 

utworów na język polski. Co więcej te przekłady graficznie zaprezentowane są jakby w 

formie prozatorskiej i występują przed wierszami oryginalnymi. Poetka tłumaczyła to tak: 

 
Ùmësla jem so nôprzód zamieszczëc wersëjã pòlską, tak żebë Czëtińc, chtëren nie znaje naszi mòwë, 

mógł lepi rozmiôc zwiér tekstu.1460  

 

Labudda aktywnie działała także na gruncie szkolnictwa regionalnego, w omawianym 

okresie drukiem ukazały się jej dwa podręczniki do nauki języka kaszubskiego – Zôrno 

mòwë. Pòdrãcznik do ùczbë jãzëka kaszëbsczégò dlô pòczątkùjącech (kl. IV-VI). Dzél I1461 

oraz Zdrój słowa. Pòdrãcznik do ùczbë jãzëka kaszëbsczégò dlô pòczątkùjącech (kl. IV-VI). 

Dzél II.1462  

Jerzy Łysk natomiast w omawianym piętnastoleciu ucichł. Jeszcze w 2005 roku 

ukazał się jego zbiorek poetycki Sztëczk sebie1463, lecz po tym okresie już trudno znaleźć 

                                                             
1456 Stachurski J., Naczynia połączone mowy. Sparłãczoné statczi mòwë, Banino-Pelplin 2005.  
1457 Tegoż, Lustro rzeki, Czeczewo 2015. 
1458 Fópka T., Prëczkòwsczi E., Stachùrsczi J., Piesnie Rodny Zemi, Banino 2003.  
1459 Labudda J., Zwadë dëszë mòji, Bolszewo 2014.  
1460 Tamże, s. 7. 
1461 Tejże, Zôrno mòwë. Pòdrãcznik do ùczbë jãzëka kaszëbsczégò dlô pòczątkùjącech (kl. IV-VI). Dzél I, Gdańsk 2008. 
1462 Tejże, Zdrój słowa. Pòdrãcznik do ùczbë jãzëka kaszëbsczégò dlô pòczątkùjącech (kl. IV-VI). Dzél II, Gdańsk 2010.  
1463 Łysk J., Sztëczk sebie, Banino-Pelplin-Krokowa 2005.  
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jakieś nowe wiersze tego autora.1464  Co więcej ostatni (póki co?) tomik Łyska zawiera 

zaledwie kilka niepublikowanych we wcześniejszych zbiorkach wierszy po kaszubsku. Tak 

naprawdę więc Sztëczk... jest tylko nieco rozszerzoną wersją tomiku Malëjã kòlibiónkã, w 

jakim zresztą także powtórzono utwory z prędzej ogłoszonych książeczek poetyckich Łyska, 

o czym była już mowa.  

Nieczęsto też na gruncie literackim w latach 2000-2015, podobnie zresztą jak i 

wcześniej, dawał o sobie znać Marian Jeliński. W 2006 r. ukazał się zawierający tylko dwa 

opowiadania zbiorek Gòscëna. Doktor Alosz z „Grifa Kaszëbsczégò”.1465 Pierwsze z nich, 

mianowicie Gòscëna, jest owym utworem nagrodzonym w 1977 r. w konkursie literackim 

ogłoszony przez „Pomeranię”, zaś drugie – Doktor Alosz... – zostało wyróżnione w X 

Ogólnopolskim Konkursie Prozatorskim im. J. Drzeżdżona w 2005 r. Opowiadania 

Jelińskiego można znaleźć w antologiach: Kaszëbskô nôtëra (utwór tam publikowany to 

drukowani już w latach 90-tych Mieszkańce)1466 oraz Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé, w 

jakiej zamieszczono trzy teksty tego autora: Kaszëbi w Gduńsku, Przeszczépienié i 

Pańdôrz. 1467  Jeliński także pojawił się w „Zymku”, mianowicie w siódmym zeszycie 

opublikował opowiadanie Gòscë z Kanadë.1468  Twórczość tego autora wciąż pozostaje w 

rozproszeniu.   

Nieco więcej za to w omawianym okresie ukazało się utwórów Jana Szutenberga. 

Kilka z nich można znaleźć w trzech pokonkursowych antologiach – Kaszëbskô nôtëra1469, 

Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé1470 oraz Rost na kamiznie1471, był on bowiem laureatem, 

niższych jednak miejsc, kilku edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. Jana 

Drzeżdżona. W 2005 roku ukazał się zbiór dwunastu najlepszych według S. Jankego 

powiastek Szutenberga nadesłanych na wspomniane zmaganie literackie w latach 1996-2005 

Tobaka dlô Kaszëbów.1472 Podobnie jak wcześniejsze utwory tego autora, są one głównie 

związane z życiem wiejskim i często utrzymane w gawędziarskim tonie.  

                                                             
1464 Co prawda np. w „Rëmsczi Klëce” w nr 10/2006 oraz w „Stegnie” 2/2013 ukazały się wiersze tego poety, były to jednak utwory już 
wcześniej drukowane (w „Rëmsczi...”: Jeżlë nié, żôl mie ce oraz Spiéwómë razem z przekładem na język polski Śpiewamy, natomiast w 
„Stegnie”:  Nëkóm we wid i Dwiérze – wszystkie one można znaleźć np. w tomiku Sztëczk sebie). Należy zazanaczyć, iż w porównaniu do lat 
90-tych, po 2005 r. Łyska drukowano rzadziej. Warto jednak przy tym dodać, iż w ostatnim czasie, mianowicie „Stegnie” 4/2018 
zamieszczono aż dziesięć wierszy tego autora i część z nich, jak udało się ustalić, to utwory nowe. Czyżby Łysk po ponad dziesięciu lat 
artystycznego milczenia wracał na grunt rodzimej literatury?  
1465 Jeliński M., Gòscëna. Doktor Alosz z „Grifa Kaszëbsczégò”, Wejherowo 2006.  
1466 Tegoż, Mieszkańcë, [w:] Kaszëbskô..., s. 74-77 
1467 Jelińsczi M, Kaszëbi w Gduńsku, Przeszczépienié, Pańdôrz [w:] Kaszëbsczé dzeje..., s. 83-100.  
1468 Tegoż, Gòscë z Kanadë, „Zymk” 2008, zsziwk 7, s. 34-38. 
1469 Szutenberg J., Jak w karnoscë chłopów ùtrzëmac, [w:] Kaszëbskô nôtëra..., s. 110-123. 
1470Tegoż, Bartek sã żeni, Tónk, Ù Gòjtowszczich, Dąbrowa w Ùnii, Ò kòwôlu z Dąbrowë, Ò strôszkach, [w:] Kaszëbsczé dzeje..., s. 179-224. 
1471 Tegoż, Żëcopis Tónka, Tédor [w:] Rost na kamiznie..., s. 30-41 [i:] 74-82. 
1472 Tegoż, Tobaka dlô Kaszëbów. Zwësk Òglowòpòlsczégò Kònkùrsu Prozatorsczégò miona Jana Drzéżdżona z lat 1996-2005, Wejrowò 
2005.  
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Witold Bobrowski również co jakiś czas twórczo zasilał w prezentowanym okresie 

literaturę po kaszubsku. Swoje utwory najczęściej podpisywał jako Klara bądź Klara Meller. 

W opracowanym przez siebie i Katarzynę Kwiatkowską bardzo wówczas znaczącym dla 

regionu elementarzu Kaszëbsczé abecadło 1473  zamieścił, oprócz tekstów m.in. A. 

Majkowskiego, J. Trepczyka, A. Nagla czy J. Piepki cztery swoje, kierowane do dzieci 

wiersze, np. Grzëbitwa1474 czy Òstrô dieta.1475 Znalazły się one także w opracowanej przez E. 

i E. Pryczkowskich antologii Mësla dzecka.1476 W ostatnim zaś czasie, już po 2015 r., kilka 

sonetów Bobrowskiego ukazało się w antologii Witôj przigòdo!1477 

Niezwykłym dziełem na gruncie rodzimego piśmiennictwa jest przekład W. 

Bobrowskiego z języka japońskiego (lecz z pomocą m.in. tłumaczeń na angielski) na 

kaszubski zbioru zatytułowanego Ogura Hyakunin-isshu, jaki w 2013 r. ukazał się jako 

Wiérztnica z Ogura abò sto piesni òd sta piesniodzejów.1478 Praca nad tą trzynastowieczną 

antologią wierszy „tanka”, dokonaną przez Fujiwara no Teika, trwała dłuższy czas1479. Nie 

dziwi to, jeśli pamiętać się będzie, iż utwory tego typu są bogate znaczeniowo, przy 

niezwykle skondensowanej i sformalizowanej budowie (31 sylab w pięciu krótkich wersach w 

układzie 5-7-5-7-71480). Bobrowski starał się nie tylko zachować porządek wersyfikacyjny, 

lecz także zaprezentować ową mnogość znaczeń, co uzyskał również przez dodatkowe 

objaśnienia poszczególnych japońskich słów. Oprócz nich tłumacz przedstawił pokrótce 

sylwetki autorów utworów, a także podał kontekst powstania prezentowanych wierszy. 

Oczywiście chęć utrzymania się w ramach wierszy „tanka” sprawiła, iż kaszubskojęzykowe 

wersje nie są łatwe w odbiorze, także ze względu na wyszukane słownictwo autora Grzëbitwë. 

Niemniej piszący te słowa miał okazję zapoznać się jeszcze z wersją roboczą translacji 

Bobrowskiego i porównywać ją głównie z dwoma różnymi przekładami anglojęzycznymi, i 

uważa, że tłumaczenie kaszubskie nie odstaje pod względem jakości od owych w języku 

Szekspira. Pracę autora Kaszëbsczégò abecadła wysoko ocenił też pracujący na 

Uniwersytecie Hokkaido slawista Motoki Nomachi:  

 

                                                             
1473 Bòbrowsczi W., Kwiatkòwskô K., Kaszëbsczé abecadło. Twój pierszi elemeńtôrz, Gdańsk 2000. 
1474 Klara Meller [Witold Bobrowski], Grzebitwa, [w:] Bòbrowsczi W., Kwiatkòwskô K., Kaszëbsczé..., s. 13. 
1475 Tamże, s. 95. 
1476 Bobrowski W., Grzëbitwa, Wëmëslënk, Òstrô dieta, Tidzéń, [w:] Prëczkòwscë E. i E., Mësla..., s. 12-16. 
1477 Bòbrowsczi W., Bakczësaraj, Stołp carczi Katarzënë, Abu Simbel, Kòlosë Memnona, Warcłôw [w:] Witôj przigòd!..., s. 87-91. 
1478 Fujiwara no Teika, Wiérztnica z Ogura abò sto piesni òd sta piesniodzejów, trans. by W. Bòbrowsczich, (Głodnica-Wejrowo, 2013). 
1479  Informację tę, uzyskaną przed kilku laty od W. Bobrowskiego, potwierdza też Motoki Nomachi, który we wstępie do zbioru 
Bobrowskiego napisał: Wasta Bòbrowsczi sã wzął za nã baro cãżką robòtã dôwno temù i z lubòtą do japóńsczi kùlturë długò sã tim zajimôł. 
[Nomachi M., [b.t.], [w:] Fujiwara no Teika, Wiérztnica z Ogura abò sto piesni òd sta piesniodzejów, na kaszëbsczi tołmacził Bòbrowsczich 
Witôłd, Głodnica-Wejrowo 2013]. Warto też zajrzeć do „Stegny” z 2013 roku, w jakiej zamieszczono przeprowadzony z okazji wydania 
Wiérztnicë... wywiad Tomasza Fopkego z W. Bobrowskim [Tómk Fópka, Z japóńsczégò na nasze. Nowô ksążka, „Stegna” 2013, nr 3, s. 3-
5]. 
1480 Materiały do „Słownika rodzajów literackich”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1970, t. XIII, zeszyt 1, s. 148-150, hasło: tanka. 
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Procëm wszelejaczi trudnosce Wasta Bòbrowsczi mô baro bëlno przedolmaczoné nasze 

wiérztczi na kaszëbsczi, nawetka z filologicznëma dopòwiedzeniama.1481  

 

Zbiór Wiérztnica... został też nagrodzony główną nagrodą w kategorii translacje w XV 

Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2014”.  

Należy dopowiedzieć, iż oprócz Kaszëbsczégò abecadła, Bobrowski i Kwiatkowska 

wydali też bogato ilustrowany Twój pierszi słowôrz, będący swego rodzaju uzupełnieniem do 

tego de facto pierwszego podręcznika do nauki języka kaszubskiego.1482 

Nie umilkł też na gruncie kaszubskojęzycznej literatury dydaktyczno-religijnej ks. 

Marian Miotk. W 2008 roku ukazał się zbiór Séw Bòżégò Słowa na niwie kaszëbsczich serc. 

Oprócz nowych kazań, z lat 1990-2008 (część z nich emitowało Radio Kaszëbë), 

zamieszczono tam także te wygłoszone w latach 1986-1989 i opublikowane w 1991 roku jako 

Swiętim turę starków. Zbiérk leżnoscowëch kôzaniów.  

W zbiorze Séw Bòżégò Słowa zamieszczono aż 101 kaznodziejskich mów ks. Miotka. 

Okazjami do ich zaistnienia były rozmaite eucharystyczne spotkania ważne dla węższych lub 

szerszych kręgów społeczności kaszubskiej, np. opłatkowe członków i gości Klubu 

Studenckiego „Pomorania” (np. Dôwôjta dokôz ò widze1483), pielgrzymki do Ziemi Świętej 

(np. Prôwda ò Bògù i człowiekù1484) czy odsłonięcie i poświęcenie pomnika ks. Bernarda 

Sychty (Błogòsławiony ùbòdżi1485). Kazania podzielono na dwie główne części – Swiãtim turã 

starków oraz Kaszëbi wiérny Christusowi i jegò nôùce. Drugą jeszcze pogrupowano 

tematycznie: 1. Adwent i Bòżé Narodzenié, 2. Wiôldżi Pòst i Wiôlgô Noc, 3. Zwëczajny czas, 

4. Marijné i ò swiãtëch, 5. Ù grobów apòstolsczich, 6. W zemsczi òjczëznie naj Pana.  

Analizująca teksty kazań Pomierska wskazuje na to, iż oprócz podstawowego celu 

tych mów, mianowicie budzenia i formowania wiary odbiorców, budowania społeczności 

wiernych czy prowadzenia ich ku zbawieniu, ks. Miotk również podejmuje trud budzenia u 

słuchaczy i podtrzymywania świadomości kaszubskiej tożsamości. I to nie tylko poprzez 

wygłaszanie kazań w języku ojców (i późniejszą ich takową publikację), lecz w pełni 

utożsamianie się z społecznością ostatnich potomków dawnych Pomorzan, nawiązywanie do 

kultury kaszubskiej, tradycji i literatury, poruszanie aktualnych spraw kaszubskich czy 

emocjonalny stosunek do rodzimych, otrzymanych w spadku po przodkach wartości, np. 

języka. Dowodzą tego choćby fragmenty:  
                                                             
1481  Nomachi M., [b.t.], [w:] Fujiwara no Teika, Wiérztnica z Ogura abò sto piesni òd sta piesniodzejów, na kaszëbsczi tołmacził 
Bòbrowsczich Witôłd, Głodnica-Wejrowo 2013, [b. s.]. 
1482 Kwiatkowskô K., Bòbrowsczi W., Twój pierszi słowôrz. Słowôrz kaszëbskò-pòlsczi. Gdańsk 2003.  
1483 Miotk M. ks., Séw Bòżégò..., s. 99-101. 
1484 Tamże, s. 340-341. 
1485 Tamże, s. 268-270.  
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Wiara nasza łączi sã w jedno z całim bògactwã tradicje, kùlturë. Z tegò më wërôstómë, to je z nama 

złączoné. Më mómë swój môłi swiat, naj kaszëbsczi swiat. To są nasze kòrzenie, to decydëje, że jesmë taczi, a 

nié jinszi. Ò tim nóm nie je wòlno zabôczëc! [...] Niech lëdzë wińdą z kaszëbizną bùten, bùszny z nią pòczną 

bëc. Pòwtôrzôjta wszëtczima: Bùdzta sã, Kaszëbi! Spikù je ju kùńc!1486  

 
Niech mòwa òjców mdze dlô naj drogszô nad żëcé. Niech mòwa òjców mdze żëwô i niech jã ùczëją 

pòkòlenia, co przińdą pò nas. [...] Niech pòwstónie spiącé wòjskò, niech zbùdzą sã tajemné mòce, żebë bronic 

nôrodowi swiadomòscë Kaszëbów. Trzeba òdbùdowac zapadłi zómk i wëbawic zaklãtą królewiónkã. Niech 

rozpôlą sã Òrmùzdowé skrë!1487  

 

Nawiązania do literatury kaszubskojęzycznej, w przywołanych fragmentach do 

twórczości J. Trepczyka i A. Majkowskiego, niejednokrotnie pojawiają się w kazaniach 

Miotka, co też warte jest tu zaznaczenia.1488 Gwoli ścisłości odwołania do Polski, choćby jej 

historii, są również częste. 1489  Warto na koniec dodać jeszcze, iż tematyka mów 

kaznodziejskich Miotka, co zaznaczyła Pomierska, zmieniła się w latach 90-tych, kiedy 

kaszubszczyzna doczekała się już pewnej nobilitacji w Kościele oraz oświacie i w 

przynajmniej jakimś stopniu znikła potrzeba budzenia w słuchaczach chęci jej 

manifestowania. Mniej w tych późniejszych kazaniach zaangażowania w  sprawy regionu na 

rzecz refleksji związanych z wiarą w Boga. 

Debiutujący w latach 90-tych Stanisław Bartelik w omawianym w tym podrozdziale 

okresie 2000-2015 zaczął wydawać swoje kaszubskojęzyczne utwory w formie książkowej. 

Wpierw, w 2000 r. ukazał się zbiorek poetycki Chòc mie szëmią jiné drzewa.1490 Wiersze w 

nim zawarte w większości zostały już wcześniej wydrukowane w „Nordzie”, np. Jak?1491 czy 

żartobliwy, opatrzony dość zaskakującą puentą Miesądz1492, w jakim przekornie, acz przecież 

słusznie tytułowy księżyc, ów romantyczny element towarzyszący schadzkom zakochanych, 

został podczas którejś z nich nazwany bezwstydnie świecącym zdrajcą miłości.1493 Kilka lat 

po ksiażkowym debiucie poetyckim, drukiem wyszedł zbiór prozatorski Farwë żëcégò.1494 

Zawiera on ponad trzydzieści tekstów – opowiadań oraz kilka zdecydowanie od nich 

słabszych esejów (w tym dwóch po polsku). Jest też Dodôwk, w którym zamieszczono 

                                                             
1486 Tamże, s. 12 [kazanie wygłoszone w Rumi w 1986 r.]; zob. też Pomierska J., O kaszubskości..., s. 354-353. 
1487 Tamże, s. 22. 
1488 Wskazuje na to również Pomierska [zob. Pomierska J., O kaszubskości..., s. 354 i 358.]. 
1489 Zob. np. Miotk M., Séw..., s. 280-284. 
1490 Bartélëk S., Chòc mie szëmią jiné drzewa, Gduńsk 2000.  
1491 Bartelik S., Jak?, „Norda” 1999, nr 46, [s. 7]. 
1492 Tegoż, Miesądz, „Norda” 1997, nr 45, [s. 7].  
1493 W oryginale kaszubskim: Zdrzë, jak bezwstëdno swiécy nen zdrôdca miłoscë! [Bartélëk S., Chòc mie szëmią..., s. 60]. 
1494 Bartelik S., Farwë żëcégò, Banino 2006. 
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przetłumaczone przez S. Bartelika opowiadanko Aleksandry Bartelik Pùrcle1495  oraz dwa 

artykuły z „Nordy” – Grzegorza Knopika Czy jesteś Kaszubą1496 i Janusza Kowalskiego Słaba 

strona kaszëbstwa. 1497  Te publikacje prasowe nie znalazły się w tomie przypadkowo, 

nawiązuje bowiem do nich Bartelik w wspomnianych wcześniej swoich dwóch 

polskojęzykowych tekstach. Szkoda jednak, iż w ogóle zdecydowano się na zamieszczenie 

esejów autora zbioru (a przez to również owych artykułów Knopika i Kowalskiego), gdyż 

ogólnie wpływa to ujemnie na charakter książki, jej spójność gatunkową i językową, a także 

na wartość estetyczną. 

Akcja wielu opowiadań prezentowanego tu autora dzieje się w czasach już dość 

dawno minionych, gdy zaprzęg konny był zjawiskiem powszechnym. Niekiedy jednak 

rozgrywa się ona też w okresie współczesnym, latach 90-tych czy nawet już w początkach 

XXI wieku, jak choćby w opowiadanku Grëbi Jank 1498 , w jakim główny bohater czas 

zarówno w pracy, jak i w domu spędza przed komputerem i który przez internet znajduje 

sobie żonę.  

Całość zbioru psują tytuły poszczególnych części (pomysł wydawcy?), jak np. 

Wëpróné w plëce, co nijak się ma do jej zawartości, gdyż nazwa wskazuje raczej na to, że 

będzie się czytać o jakiś brudnych, obrzydliwych wręcz sprawkach czy zdarzeniach, a w 

rzeczywistości znajdujemy tam np. utwór Pierszé grzëbë 1499 , jaki jest opisem całkiem 

udanego dnia pewnego gospodarza, któremu wyrojone pszczoły nie odleciały za daleko, a na 

kolację, jaką z powodu owego pomyślnego wyroju mógł bez pośpiechu i nerwów spożyć, 

miał pierwsze tegoroczne, rankiem zebrane grzyby. 

W następych latach Bartelik opublikował jeszcze dwie książeczki – tomik wierszy 

Bestré szczescé1500 oraz zbiorek Snica1501, zawierający poezję i kilka tekstów prozatorskich, w 

tym wspomienia dotyczące swoich przodków Tatczëzna1502.  

Teksty tego autora zamieszczały też czasopisma, np. „Pomerania”, w której numerze 4 

z 2005 opublikowano pięć utworów, w tym dwa w mowie przodków – Kaszëbë oraz 

Gduńskòwi.1503 

Nieco starsza od Bartelika, również jak i ten autor debiutująca literacko w latach 90-

tych Wanda Lew Kiedowska była jedną z tych wymienionych w poprzednim rozdziale osób, 

                                                             
1495 Bartelik A., Pùrcle, dolmacz: Bartélëk S. [w:] tegoż, Farwë..., s. 96-98. 
1496 Knopik G., Czy jesteś Kaszubą, [w:] Bartelik S., Farwë..., s. 98-101. 
1497 Kowalski J., Słaba strona kaszëbstwa, [w:] Bartelik S., Farwë..., s. 101-104. 
1498 Bartelik S., Farwë..., s. 62-64. 
1499 Tamże, s. 68-71. 
1500 Tegoż, Bestré szczescé, Banino 2013. 
1501 Tegoż, Snica, Banino 2016. 
1502 Tamże, s. 42-57. 
1503 Tegoż, Kaszëbë, Gduńskòwi, „Pomerania” 2005, nr 4, s. 63.  
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które nie zamilkły na gruncie rodzimej literatury. W 2003 roku wydała bowiem swój 

pierwszy w pełni autorski zbiór wierszy – Dzéwczątkò i róża.1504 Z powodzeniem próbowała 

swych sił na gruncie prozatorskim, zajmując w VII Ogólnopolskim Konkursie Prozatorskim 

im. Jana Drzeżdżona drugie miejsce opowiadaniami Parchòwsczi dëch i Dze je ta greńca 

(miejsca pierwszego nie przyznano) 1505 . Zostały one wydrukowane w pokonkursowej 

antologii Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé. 1506  Ponadto Dze je... znalazło się także w 

„Òdrodze”.1507 W 2018 r. Lew Kiedrowska wydała kolejny tomik wierszy – Ze zymkù na 

jeséń.1508   

W początkowych latach nowego wieku stosunkowo intensywnie publikował swoje 

utwory – głównie felietony, lecz również i gawędy – ks. Roman Skwiercz. Ukazywały się 

pod pseudonimem „Remus” do grudnia 2002 r. w „Pomeranii” w cyklu Widzy mie sã..., 

zwyczajowo na ostatniej stronie periodyku. Finalnym tekstem był felieton o wiele mówiącej 

nazwie Czas sã òddzãkòwac.1509 Utwory te ujęte w zbiór Nié kòżdą dzurã je letkò zasztopac 

drukiem wyszły w 2003 r. 1510  Miejsce „Remusa” na łamach periodyku zajął potem R. 

Drzeżdżon. Warto dodać, iż humoreski Skwiercza można było w późniejszym czasie 

niejednokrotnie usłyszeć w jego wykonaniu, np. na Kaszubskich Spływach Kajakowych 

„Śladami Remusa”. W 2018 r. ukazała się z nimi płyta CD.1511      

Wśród starszych autorów, z genaracji Jankego czy Bartelika w omawianym okresie 

też, choć niejednokrotnie stosunkowo rzadko, publikowali m.in. Danuta Charland 1512 , 

Felicja Baska-Borzyszkowska1513 czy Jarosław Kroplewski1514.  

                                                             
1504 Kiedrowska W., Dzéwczątkò i róża, Słupsk 2003.  
1505 Zob. Kamiński R., Ogólnopolskie Konkursy Prozatorskie im. Jana Drzeżdżona, [w:] Światy możliwe Jana Drzeżdżona, pod red. D. 
Kalinowskiego [i:] Pamięci Jana Drzeżdżona, pod red. J. Borchmann i B. Wiszowatego, Bolszewo 2013, s. 224.  
1506 Czedrowskô W., Parchòwsczi dëch, Dze je ta greńca?, [w:] Kaszëbsczé dzeje..., s. 49-54. 
1507 Tejże, Gdze je ta greńca?, „Òdroda” 2003, nr 1, s. 8-9. [Uwaga: w periodyku mylnie podano rok ukazania się numeru, jest 2002, a 
powinno być 2003].  
1508 Lew-Czedrowskô W., Ze zymkù na jeséń, Wejherowo 2018.  
1509 Remus [Roman Skwiercz], Czas sã òddzãkòwac, „Pomerania” 2002, nr 12, s. 56.  
1510 Skwiercz R., Nié kòżdą dzurã je letkò zasztopac, Gdańsk 2003.  
1511 Tegoż, Wszëtczim nie dogòdzy... Gôdczi ksãdza Romana Skwiercza, CD, 2018.  
1512 Np. Charland D., Alfabet zgniélca, „Gazeta Kartuska” 2000, nr 41.  
1513 Np. Prosbã do Ksãdza Pasérba, opublikowana np. w podręczniku Jô w Kaszëbsczi. Kaszëbskô w swiece. Ùczbòwnik do kaszëbsczégò 
jãzëka dlô IV etapù sztôłceniô. Cz. II [Baska-Borzyszkowska F., Myszk W., Jô w Kaszëbsczi. Kaszëbskô w swiece. Ùczbòwnik do 
kaszëbsczégò jãzëka dlô IV etapù sztôłceniô. Cz. II, Gduńsk 2014, s. 116]  oraz W dzéń òddzãkòwaniô sã z Wastną Anną Łajming, ogłoszony 
w „Ziemi Zaborskiej” oraz „Najich Gòchach” [Baska Borzyszkowska F., W dzéń òddzãkòwaniô sã z Wastną Anną Łajming, „Ziemia 
Zaborska” 2008, nr 1, s. 6-7 [oraz:] Tejże, W dzen oddzãkowaniô sã z Wastną Anną Łajming, „Naji Gòchë” 2008, nr 4, s. 27]. W XVI edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Drzeżdżona w kategorii poezja Baska-Borzyszkowska otrzymała wyróżnienie za wiersz Òb drogã, jaki 
ukazał się w pokonkursowej antologii [Bôska-Bòrzëszkòwskô F., Òb drogã, [w:] Swiat dobëcô..., s. 28-35]. Jest też autorką obrazków 
scenicznych. 
1514 Kroplewski utwory w omawianym piętnastoleciu XXI wieku publikował np. w „Pomeranii”, w tym cykl Mòje serakòjsczé miesące [np. 
Kroplewsczi J., Mòje serakòjsczé miesące. Môj, „Pomerania” 2015, nr 5, s. III okładki], jaki zresztą już wcześniej ogłaszał w „Òdrodzie” 
[zob. np. Kroplewsczi J., Mòje serakòwsczé miesące. Môj, „Òdroda” 2002, nr 4, s. 5; Tegoż, Mòje serakòwsczé miesące. Pajicznik, „Òdroda” 
2002, nr 7, s. 12]. Kroplewski był też zwycięzcą XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona. Jego dwa 
opowiadania, mianowicie Jak Walerémù sã ùdało nikògù nie zabic bez całą wòjnã, jaż doma dôł w pësk stôri zôkònnicë oraz Jak Walerémù 
sã ùdało nikògù nie òszmùlëc w czas do tegò baro pasowny, ale jak òn biédã spac zagònił, to òna sã wnet zbùdzëła, a Waleri dostôł w pësk 
òd ksãdza za nick zostały opublikowane w antologii Rost na kamiznie [Kroplewsczi J.,  Jak Walerémù sã ùdało nikògù nie zabic bez całą 
wòjnã, jaż doma dôł w pësk stôri zôkònnicë [i:] Jak Walerémù sã ùdało nikògù nie òszmùlëc w czas do tegò baro pasowny, ale jak òn biédã 
spac zagònił, to òna sã wnet zbùdzëła, a Waleri dostôł w pësk òd ksãdza za nick, [w:] Rost na kamiznie. Antologia prozy kaszubskiej, wëbór, 
red. i przedesłów: S. Janke, Gdańsk-Wejherowo 2008, s. 83-89]. 
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Z pokolenia urodzonych przede wszystkim w latach 50-tych XX wieku pojawiły się na 

gruncie rodzimej literatury ostatnich lat także całkowicie nowe nazwiska, m.in. Henryk Jerzy 

Musa, Zbigniew M. Jankowski, Elżbieta Bugajna, Marian Kwidziński czy Ewa Warmowska.  

Henryk J. Musa (ur. 1947 r.) po kaszubsku zadebiutował dopiero w 2007 r. 

zbiorkiem Mòje Kaszëbë 1515 , głównie zawierającym utwory w rodzimym języku. 

Kaszubskojęzyczne wiersze tego autora można znaleźć także w kolejnych tomikach: O czym 

szumią fale. Ò czim szëmią dënëdżi1516, Mój kaszubski świat. Mój kaszëbsczi swiat1517, Co 

wyśpiewały fale Zatoki. Co wëspiewałë dënëdżi Wiku1518. Musa publikuje dużo, jego dorobek 

poetycki obejmuje łącznie z tomikami w całości polskojęzycznymi ponad dziesięć publikacji 

zwartych.  

Kaszubskojęzyczną twórczość tego autora, obracającą się tematycznie głównie wokół 

Wikù (Zatoki Puckiej) i w jakiej z uporem wciąż powraca motyw dënëdżi (fali) czy czirczi (tu: 

mewy) nie można zaliczyć do poezji wysokiej. Podobne odczucia ma też Daniel Kalinowski, 

który w o wiele mówiącym tytule recenzji Nieumiarkowanie w pisaniu1519 tomika Musy Co 

wyśpiewały...  wskazywał, że w zaprezentowanych wierszach panuje nieporadne poetycko i 

niedojrzałe myślowo opisywanie prywatnych wrażeń biograficzno-egzystencjalnych 1520 , 

pretensjonalność, epigonizm, niedojrzałość, wręcz estetyczna szkodliwość1521, polegająca na 

tym, iż serwuje się w utworach wytarte sformułowania, zeskorupiałe metafory i noznośny 

sztucznością patos1522, a także sztampowość w opisywaniu relacji podmiotu lirycznego z 

osobami bliskimi mu emocjonalnie, czy nuda w odmalowywaniu krajobrazu. Słusznie też 

Kalinowski wskazuje na to, iż owe zawierające kaszubskojęzyczne wiersze książeczki 

poetyckie Musy są bardzo do siebie tematycznie i stylistyczne podobne. Mimo wszystko 

najciekawiej i najlepiej od strony artystycznej prezentuje się ów pierwszy z wymienionych 

zbiorków – Mòje Kaszëbë. Dostrzeżony został na Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i 

Pomorskiej „Costerina” w Kościerzynie, gdzie w 2007 roku zajął pierwsze miejsce w 

kategorii literatury kaszubskiej, co zaskakujące wyprzedzając tomik I. Czaji Kropla Krëwi. 

Dërgnienié oraz S. Jankego Pò mie swiata nie mdze.1523 W następnej edycji Targów, kolejny 

zbiorek wierszy Musy O czym szumią... został już nagrodzony trzecią lokatą, za książeczką 
                                                             
1515 Musa H. J., Mòje Kaszëbë, Puck-Gdańsk-Konarzyny-Banino 2007.  
1516 Tegoż, O czym szumią fale. Ò czim szëmią dënëdżi, Gdańsk-Banino 2008.  
1517 Tegoż, Mój kaszubski świat. Mój kaszëbsczi swiat, 2009. 
1518 Tegoż, Co wyśpiewały fale Zatoki. Co wëspiewałë dënëdżi Wiku, Puck-Konarzyny-Gdańsk 2012.  
1519 Kalinowski D., Nieumiarkowanie w pisaniu [w:] tegoż, Raptularz..., s. 54-59. 
1520 Tamże, s. 55. 
1521 Tamże. 
1522 Tamże.  
1523 Lista nagrodzonych opublikowana na stronie internetowej organizatora targów Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w 
Kościerzynie; on-line: http://www.koscierzyna.naszabiblioteka.com/targi-ksiazki/costerina-2007 [dostęp: 20.10.2018].  
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poetycką W remionach Piãknoscë Z. Joskowskiego oraz @laże! @lano! Wiérztë do smiéchù a 

ùsmiéchù R. Drzeżdżona.1524      

Zbigniew Jankowski (ur. 1950 r.) znany jest głównie jako tłumacz, na kaszubski 

przełożył np. dla dzieci Pòwiôstczi gduńsczé Stana Bogdana1525, tomik wierszy Jana Pawła II 

Triptik rzimsczi. Meditacëje1526, komiks Janusza Christa Kajkò i Kòkòsz. Na latowiskù1527, 

Wicy jak cesla Josha McDowell'a1528 czy Sąd niéòstateczny Lecha Bądkowskiego (razem z E. 

Gołąbkiem, utwór ukazał się w antologii Domôcô bina)1529. Swoich utworów w omawianym 

okresie opublikował niewiele, można je znaleźć np. w „Pomeranii”1530 i „Òdrodzie”1531. 

Elżbieta Bugajna (ur. 1961 r.) za to wydała już dwa tomiki wierszy – Miłotã niosã1532 

oraz Ruchna nôdzeje 1533 . Jest też laureatką m.in. Literackiego Konkursu w Języku 

Kaszubskim „Złote Jaje” (Grand Prix w 2007 r.) i Poezji o Królowej Kaszub w Sianowie (np. 

1 miejsce w 2007 r.). Jej wiersze można znaleźć też np. w „Pomeranii”1534 czy pokonkursowej 

antologii Królewò łąk i jezór (2009)1535. 

Pierwsze wiersze po kaszubsku Marian Kwidziński (ur. 1951 r.) opublikował dopiero 

w 2011 r. Były to zamieszczone w „Stegnie” Miã wzérac na ce rôd oraz Żëcé je krótczé.1536 

Niedługo potem wydał tomik W kòpùnce1537, w jakim oprócz siedmiu wierszy po polsku, 

znalazło się trzykrotnie więcej w mowie przodków, a także nawiązująca do piosenki Ivana 

Mládka Jožin z bažin krótka humoreska Mariszk z torfkùlë. 1538  Daniel Kalinowski dość 

krytycznie odniósł się do twórczości M. Kwidzińskiego, ostatecznie w swej recenzji 

Wierszowana codzienność1539 konstatując, iż tomika nie można uznać za ciekawy przykład 

literatury kaszubskiej1540 oraz, że twórczość autora w końcowym wrażeniu pozostaje jedynie 

na poziomie poetyzacji i nieudanego poszukiwania głębszej metafory do nazwania smutku czy 

                                                             
1524 Zob. http://www.koscierzyna.naszabiblioteka.com/targi-ksiazki/costerina-2008 [dostęp: 20.10.2018]. 
1525 Stan Bogdan [Stanisław Bogdanowicz], Pòwiôstczi gduńsczé, skasz. Z. M. Jankòwsczi, Pelplin-Gdańsk 2002.  
1526 Jan Paweł II, Triptik rzimsczi. Meditacëje, skasz. Z. M. Jankòwsczi, Pelplin 2004.  
1527 Christa J., Kajkò i Kòkòsz. Na latowiskù, tłum. Z. Jankowski, Warszawa 2005. 
1528 McDowell J., Wicy jak cesla, dolmacz. Z. Jankòwsczi, Banino-Pelplin 2006.  
1529 Bądkòwsczi L., Sąd niéòstateczny. Moralitet dëcht nowi. Téater w trzech aktach. Adaptacjô dlô téatrowëch karnów, skasz. E. Gòłąbk ë 
Z. M. Jankòwsczi, [w:] Domôcô Bina..., s. 25-72. 
1530 Jankowski Z. J., Prôwda...?, Swiąda..., „Pomerania” 2007, nr 5, s. 38.  
1531 Jankòwsczi Z., Spòwiédz szarégò człowieka, „Òdroda” 2003, nr 7, s. 14. Uwaga: W numerze tym zamieszczono w tłumaczeniu Z. 
Jankowskiego, z polskiego, tekst Óda do redotë (himn Sparłączony Europë) [Tamże, s. 14-15], 
1532 Bugajna E., Miłotã niosã, Banino 2008. 
1533 Tejże, Ruchna nôdzeje, Pelplin 2014. 
1534 Np. Bùgajnô E., Krëjamnô dôka, Drãgô ùdba, Swiãtô darga, „Pomerania” 2007, nr 1, s. 63.  
1535 Bugajna E., Jesz rosa, [w:] Królewò łąk..., s. 45. 
1536 Kwidzyńsczi M., Miã wzérac na ce rôd, Żëcé je krótczé, „Stegna” 2011, nr 3, s. 22.  
1537 Kwidziński M., W kòpùnce, Banino 2014.  
1538 Tamże, s. 36-37.  
1539 Kalinowski D., Sylwa..., s. 40-44 
1540 Tamże, s. 43 
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radości1541, a wreszcie, iż wiersze tego twórcy bardzo rzadko można nazwać poezją, ponieważ 

nie prezentują wysokich umiejętności artystycznych autora.1542     

Najbardziej znaczącą z tego grona jest Ewa Warmowska (ur. 1959 r.). Poetycko 

zadebiutowała w 2004 r. „Pomeranii”. Wiele jej wierszy zamieszczono w „Stegnie”1543, a 

także w podręcznikach do nauki języka kaszubskiego w klasach młodszych, np. Z 

kaszëbsczim w swiat Danuty Pioch1544. Liczne publikacje w książkach typowo edukacyjnych 

głównie wynikają z tego, iż Warmowska jest przede wszystkim autorką kierującą swe utwory 

do dzieci. Najbardziej chyba znanym jej wierszem jest Bana z lëtrama, w jakim w 

humorystyczny sposób zaprezentowanych i spersonifikowanych jest sześć odrębnych 

kaszubskich liter (ë, é, ã, ò, ù, ô), jadących pociągiem na spotkanie dzieci. Warmowska pisze 

również teksy prozaiczne (np. opowiadanko Swójsczé miono1545), ta jednak twórczość pod 

względem ilościowym znacznie ustępuje poetyckiej. Autorka Bany... wydała do tej pory kilka 

tomów, mianowicie Trapë do nieba1546, Dzéń za dniã1547, A serce bije jedno...1548, Dzecynny 

malowóny swiat1549 oraz Wiérztë i òpòwiôdania zebróné1550. Część z nich oprócz wierszy 

zawiera także krótkie formy prozatorskie, w tym po polsku. 

 

Literaci przynależący do jeszcze starszej generacji, a przynajmniej pewna ich część, 

również pozostawali czynni literacko w omawianych latach. Dla niektórych jej przedstwicieli 

czas po roku 2000 był swoistym twórczym apogeum. Najlepszym tego przykładem jest 

Stanisław Pestka, który opublikował wówczas swe najwybitniejsze dzieła: zbiór poetycko-

prozatorski (z tym, iż znacząco dominują tam teksty w mowie wiązanej) Wieczórny widnik1551 

oraz nieprzeciętny w skali całej literatury kaszubskojęzycznej tom reportersko-eseistyczny W 

stolëcë chmùrników1552. W drugiej z wymienionych publikacji, dzielącej się na cztery części - 

Manhattan, Arabsczi swiat, Ù Barnesa i Noble, Gón na Zôchód, zawierające od trzech do 

dwudzestu dwóch tekstów trafnie ze względu na pewną malarskość zwanych akwarelami, 

sporo miejsca poświęca się tragedii ataku terrorystycznego na World Trade Center z 11 

                                                             
1541 Tamże.  
1542 Tamże. 
1543  Np. Warmowska E., Dech nôtërë, Bez miłotë, Plastikòwi swiat, „Stegna” 2007, nr 1, s. 22-23 [lub:] Warmòwskô E., Macejka, 
Marzëbiónka, Krëjamnota mléczów, Pajk-artista, Ò pòkrzëwie, Prôwda ò mòtilach, „Stegna” 2008, nr 4, s. 20-22; Warto dodać, iż liczba 
utworów poetyckich Warmowskiej w „Stegnie” sięga już kilkudziesięciu.  
1544 Np. Warmòwskô É., Môłi ricérz, Aneczka, To jô [w:] Pioch D., Z kaszëbsczim w swiat. Ùczbòwnik do kaszëbsczégò jãzëka dlô I etapù 
sztôłceniô, Gduńsk 2012, s. 11, 15 [i:] 19.     
1545 Warmowska E., Swójsczé miono, [w:] tejże, A serce bije jedno..., Bącka Huta 2009, s. 189-190. 
1546 Tejże, Trapë do nieba, Bącka Huta 2006.   
1547 Tejże, Dzéń za dniã, Bącka Huta 2008.  
1548 Tejże, A serce bije jedno..., Bącka Huta 2009. 
1549 Warmòwskô É., Dzecynny malowóny swiat, Bąckô Hëta 2015. 
1550 Tejże, Wiérztë i òpòwiôdania zebróné, Bąckô Hëta 2017. 
1551 Jan Zbrzyca [Stanisław Pestka], Wieczórny widnik, Gdańsk 2002. 
1552 Jón Zbrzëca/Stanisłôw Pestka, W stolëcë chmùrników, Gduńsk 2011.  
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września 2001 r. Przebywający wówczas na Manhattanie Pestka opisuje czas niemal od 

uderzenia przez kolejny z porwanych przez islamskich ekstremistów samolot w drugą z wież 

po dni rozciągające się przynajmniej na następny miesiąc, kończąc tę część Akwarelą 

pòpògrzebòwą. Autor, częstokroć z pozycji naocznego świadka, dostarcza niezwykle 

przejmujących obrazów zdarzeń i szeregu cennych informacji o tym, co wówczas działo się w 

miejscu tragedii i okolicy, jak również na temat militarnych, a głównie społecznych skutków 

ataku. Opisy kreślone z poetycką wrażliwością poruszają i to nie tylko te z samego dnia 

zamachu, lecz i kolejnych dób, wypełnionych np. rozpaczliwymi apelami i poszukiwaniami 

zaginionych w zamachu bliskich. Sporo miejsca w swej książce autor poświęca również na 

refleksje dotyczące kultury i historii Amerykanów czy specyfiki życia w USA, jak choćby w 

ostatnej części tomu Gón na Zôchód.  

W stolëcë... jest kolejną publikacją, a przy tym jedną z najważniejszych w całym 

naszym piśmiennictwie, w jakiej doszło do wyjścia, by znów tu zacytować Jana Drzeżdżona, 

z dawnego, ciasnego pojęcia regionalizmu.1553 Zbiór Pestki jest bowiem utworem o tematyce 

uniwersalnej, zdarzeniach, które wówczas zapewne stały się numerem jeden wiadomości 

całego globu. Nawiązań do Kaszub w tym zbiorze jest niewiele i często czynione są 

pośrednio, tak naprawdę więc o przynależności do rodzimej, regionalnej literatury przesądza 

tylko język, w jakim W stolëcë... stworzono. Niezaprzeczalną wartością książki jest i to, że 

nie została napisana z pozycji autora siedzącego za biurkiem i znającego amerykańską  

rzeczywisość i tregedię tylko z tego, co znalazł w telewizji, prasie czy Internecie, lecz 

naocznego świadka. Wartość publikacji podwyższają też walory pióra samego autora. Pestka 

bowiem, doświadczony publicysta oraz niezwykle utalentowany i wrażliwy poeta, w swojej 

książce te swoje dwie osobowości zamnkął, połączył, co dało niezwykły efekt – z jednej 

strony ową reporteskość, z drugiej poetyckość.     

Niestrudzony w tworzeniu wierszy i wydawaniu ich w formie tomików poetyckich był 

przez niemal dwadzieścia lat Bednedykt Karczewski. Ogłosił ich aż kilkanaście, z czego 

niemal wszystkie w latach 2000-2015, np. Czemu kaszëbsczi,1554 Nadczidnąc pò kaszëbskù1555 

czy Kaszëbskô Bëlnota1556. Choć w przypadku tego autora trudno mówić o tym, by ilość 

utworów (zbiorki Karczewskiego oprócz charakterystycznej okładki, odznaczają się i tym, iż 

w każdej książeczce zamieszczał on trzynaście wierszy) szła w parze z jakością artystyczną 

ich zawartości, to wśród prostych rymowanek głównie o charakterze wspomnieniowym (np. 

                                                             
1553 Drzeżdżon J., Współczesna..., s. 77. 
1554 Karczewski B., Czemu kaszëbsczi, Gdańsk 2000. 
1555 Karczewsczi B., Nadczidnąc pò kaszëbskù, Gdiniô 2005. 
1556 Tegoż, Kaszëbskô Bëlnota, Kartuzy 2013.  
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Kòlońsczi knôpi1557), patriotycznym (np. Z kaszëbsczich strón1558), czy opisujących miejsca i 

wydarzenia (np. miasta pomorskie1559 ; Zjazdy Kaszubów1560), można też znaleźć utwory 

poetycko bardziej udane, jak choćby refleksyjna Samòtnô chójka1561. 

W latach omawianych w tym podrozdziale ukazały się też publikacje książkowe 

kolejnych autorów, przynależnych do owej generacji nestorów, np. Stefana Fikusa 

(opowiadania Tak téż biwało1562  oraz tomik wierszy po kaszubsku i po polsku Tak bëm 

chcôł... 1563 ), Aleksego Peplińskiego (utwory sceniczne Bëtowsczé strôszczi. Òbrazë na 

binã1564 oraz wydana razem z twórczością brata autora, licząca niemal pięćset stron Antologia 

lëteracczich dokôzów 1565 ), Janusza Kowalskiego (Dwa widowiska. Lëpùsz ë Tuszczi. 

Kaszëbsczi strój1566), Marii Boszke (tomik poetycki Piesń lëdzy mòrza1567), Feliksa Sikory 

(tomik głównie z tekstami poetyckimi, w tym po kaszubsku Mòja kaszëbizna. Wiersze 

wybrane1568), Jerzego Hoppe (zbiór publikowanych już wcześniej w periodyku „Rëmskô 

Klëka” humoresek Gôdczi wùje Léòna1569),  Bolesława Borka (Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné 

dokôzë1570) czy Henryka Dawidowskiego (Z Kaszëbama ò Kaszëbach. Òpòwiôdania1571).  

 

Licznie publikowano też twórczość nieżyjących już autorów. Z tych, który odeszli z 

tego świata w omawianym w tym podrozdziale okresie warto choćby przywołać Jana Piepkę, 

po którego śmierci w 2001 r. opublikowano zbiór poetycki Spiewa i lza 1572 , Bolesława 

Jażdżewskiego zmarłego w 2003 r., który już nie doczekał się ukazania swojego zbioru 

opowiadań wspomnieniowych Jôrmark w Bòrzëszkach1573, czy również odprowadzonej na 

cmentarz w 2003 r. Anny Łajming, której wpierw ukazały się trzy dziełka sceniczne 

Szczescé. Spotkanié na Półmackù. Gdze je Balbina (z jakich Spotkanie... drukowano po raz 

pierwszy)1574, a później ogłoszono debiutancki utwór pisarki Parzyn. Gawęda Kaszubów, 

omówiony w tej pracy już wcześniej.  

 
                                                             
1557 Tegoż, Dze Kaszëbë, Gdiniô 2007, s. 14-15.  
1558 Tegoż, Z kaszëbsczich strón, Gdynia 2009, s. 5-6. 
1559 Tegoż, Nowé Miasto, [w:] tegoż, Dze Kaszëbë...s. 11-12. 
1560  Tegoż, Kaszëbów Zjazdë, [w:] tegoż, Kaszëbskô Bëlnota, Kartuzy 2013, s. 13-14; [czy:] Tegoż, Kaszëbów X Zjôzd, [w:] tegoż, Z 
kaszëbsczich strón..., s. 10.    
1561 Tegoż, Żle jes Kaszëbą, Gdiniô 2006, s. 10.  
1562 Fikus S., Tak téż biwało, Banino 2003. 
1563 Tegoż, Tak bëm chcôł..., Lębork-Banino 2010.  
1564 Peplińsczi A., Bëtowsczé strôszczi. Òbrazë na binã, Gdiniô 2006.  
1565 Peplińscë A. i A., Antologia lëteracczich dokôzów, Sierakowice 2009.  
1566 Kowalski J., Dwa widowiska. Lëpùsz ë Tuszczi. Kaszëbsczi strój, Gdańsk 2010.  
1567 Boszke M., Piesń lëdzy mòrza, Banino-Jastarnia-Pelplin 2005. 
1568 Sikora F., Mòja kaszëbizna. Wiersze wybrane, Luzino 2012.  
1569 Hoppe J., Gôdczi wùje Léòna, Gdynia 2013.  
1570 Bòrk B., Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë, Wejerowò 2002.  
1571 Dawidowsczi H., Z Kaszëbama ò Kaszëbach. Òpòwiôdania, Gduńsk 2007.  
1572 Piepka J. (Staszków Jan), Spiewa i lza, Gdańsk 2002.  
1573 Jażdżewski B., Jôrmark w Bòrzëszkach, Gdańsk 2003.  
1574 Łajming A., Szczescé. Spotkanié na Półmackù. Gdze je Balbina, Gdańsk 2005.  
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Ukazały się kolejne wydania dzieł nieprzeciętnych w kaszubskojęzycznej literaturze, 

jak choćby Żëcé i przigòdë Remùsa Aleksandra Majkowskiego czy Ò panu Czôrlińsczim, co 

do Pùcka pò secé jachôł Hieronima Derdowskiego. Przypomniano również inne publikacje 

tych autorów, np. tomik Wiersze i frantówczi1575 oraz poemat Jak w Kòscérznie kòscelnégò 

òbrelë abò Piãc kawalerów i jedna jedinô brutka A. Majkowskiego1576 czy Kaszube pod 

Widnem H. Derdowskiego 1577 . Nie zapominano także o innych zasłużonych dla rozwoju 

kaszubskojęzycznej literatury, jak choćby o Janie Karnowskim, którego kolejne wydanie 

humoresek Sowizdrzał u Krebanów ukazało się w 2009 r.1578, Zebrano też i wydano utwory 

m.in. Alojzego Budzisza (Dokôzë) 1579 , Augustyna Dominika (Domienikòwé pòwiôstczi. 

Opowieści Dominika)1580  czy Aleksandra Labudy (najpełniejszy, bo zawierający aż 240 

tekstów zbiór felietonów Gùczów Mack gôdô)1581. Ostatniego z wymienionych autorów w 

omawianym okresie też się ukazały: tomik wierszy Ewanielsko spiewa 1582  oraz dłuższe 

opowiadanie Ostatni sąd w Mirchòwie. Brawãda na dzejowò-spòlecznym spòdlim 1583 . 

Wznowiono w 2006 r. Figle gniéżdżewsczich gbùrów Jana Patocka, jakie jeszcze 

wzbogacono o dołączoną płytką CD, na jakiej humoreski o gnieżdżewianach czyta T. Fopke.  

Od 2007 roku wychodzi drukiem wydawana przez Instytut Kaszubski seria Biblioteka 

Pisarzy Kaszubskich prezentująca, w zależności od tomu, utwory wybrane lub zebrane 

poszczególnych, ważnych rodzimych pisarzy bądź całych grup. Do tej pory ukazało się już 

kilkanaście, niejednokrotnie opasłych, tomów, m.in. Dramaty kaszubskie Jana 

Rompskiego 1584 , Poezja Młodokaszubów A. Majkowskiego, J. Karnowskiego i L. 

Heykego1585 czy licząca ponad siedemset stron Poezja Zrzeszyńców J. Trepczyka, A. Labudy, 

J. Rompskiego, S. Bieszka, F. Gruczy i F. Marszałkowskiego1586.  

W przybliżanym tu piętnastoleciu drukiem ukazywały się również utwory nie znanych 

szerszej na Kaszubach autorów, nawet takich, którzy nieprzejawili większego talentu 

twórczego. Najlepszym tego przykładem jest Wiérny klón – wydany w 2007 r. tomik pisanych 

                                                             
1575 Majkowski A., Wiersze i frantówczi, Banino-Kartuzy-Kościerzyna 2009.  
1576  Tegoż, Jak w Kòscérznie kòscelnégò òbrelë abò Piãc kawalerów i jedna jedinô brutka. W òsem spiéwach napisôł Aleksander 
Majkòwsczi, Gduńsk-Kòscérzna 2008.  
1577 [Derdowski H.], Kaszuba pod Widnem. Na dwusetną roczeznę oswobodzenio Mniemcow i krzescyjaństwa od turećciego jerzma w roku 
Pańścim 1983 napisoł Jarosz Derdowski, Gdańsk [1883], reprint z wyd. z 1929 r., strona tytułowa z wyd. z 1883 [reprint], wydanie 
okolicznościowe, Gdańsk 2006. 
1578 Kôrnowsczi J., Sowizdrzôł ù Krëbanów, Brusë 2009.  
1579 Bùdzysz A., Dokôzë. Kaszëbsczé mònografie, Gdiniô 2007.  
1580 Dominik A., Domienikòwé pòwiôstczi. Opowieści Dominika, Gdynia 2015.  
1581 Labuda A., Gùczów Mack gôdô, Bolszewo 2013; warto dodać, iż poprzedni, wydany w 1992 roku obszerny zbiór felietonów i żartów 
Labudy zawierał ich ok. 165.  
1582 Tegoż, Ewanielskô spiéwa, Wejherowo-Banino 2002.  
1583 Tegoż, Ostatni sąd w Mirchòwie. Brawãda na dzejowò-spòlecznym spòdlim, Bolszewo 2015. 
1584  Rompski J., Dramaty kaszubskie, oprac., wstęp i przypisy: A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, Biblioteka Pisarzy 
Kaszubskich t. 4, Wejherowo-Gdańsk 2009.  
1585 Majkowski A., Karnowski J., Heyke J., Poezja młodokaszubów, oprac. i przyp. H. Makurat, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 7, Gdańsk 
2012. 
1586 Trepczyk J. i in., Poezja Zrzeszyńców, oprac. i przyp. H. Makurat, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich t. 8, Gdańsk 2013.  
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po polsku wspomnień głównie z II wojny światowej oraz już w rodzimej mowie wierszy 

zmarłego w 1995 r. Leona Gołąbka.1587 O ile wspomnienia są kolejnym i jak inne tego typu 

teksty cennym dokumentem minionych czasów (choć z racji używanego języka polskiego nie 

mogą być rozpatrywane w kontekście literatury kaszubskojęzycznej), o tyle utwory poetyckie 

nie przedstawiają większej wartości estetycznej, nawet biorąc pod uwagę fakt, iż mamy tu do 

czynienia z typowym reprezentantem ludowego pokroju artysty. Zdumiewają zatem zachwyty 

wydawcy tomiku Eugeniusza Pryczkowskiego, oznajmującego, że szczęście ma 

kaszubszczyzna i literatura kaszubska, której już na zawsze przywrócono zapomnianego 

poetę 1588 . Autor przywołanych słów z wyczuwalnym zdziwieniem zdradza też, iż w 

wcześniejszej dekadzie w oficynie „Rumina” oceniająca twórczość Gołąbka osoba przyjęła je 

bez entuzjazmu.1589     

 

Prezentacja dorobku literatury kaszubskojęzycznej z lat 2000-2015 wykazała, iż po 

dobrych latach 80-tych i 90-tych, wiek XXI przyniósł dalszy rozwój rodzimego 

piśmiennictwa. Powstawały kolejne periodyki („Òdroda”, „Zwónk Kaszëbsczi”, „Naji 

Gòchë”, „Stegna”), zrodziły się nowe inicjatywy (np. grupa „Zymk”), twórczość wkroczyła w 

internetową przestrzeń. Na niwie literackiej pojawiła się wpierw kolejna grupa młodych, 

urodzonych w latach 70-tych i 80-tych (np. S. Formella, W. Myszk, Z. Joskowski, H. 

Makurat), a potem następna, z roczników 90-tych (np. A. Hebel, G. Pòtrëkùs, M. Meyer). 

Oprócz nich zaistnieli też twórcy starsi wiekiem, np. Ewa Warmowska. Jak udało się 

oszacować, w latach 2000-2015 choć jeden utwór po kaszubsku, w tym w czasopismach i 

antologiach pokonkursowych, opublikowało ponad dziewięćdziesięciu autorów. Oczywiście 

tych wydających swoje teksty poetyckie, prozatorskie czy dramatyczne z większą 

regularnością było dużo mniej, wciąż jednak tworzą dość pokaźne grono. Nadal głównie 

powstawały wiersze i najczęściej ogłaszało się tomiki poetyckie, a tych wydano w 

przybliżanym okresie przynajmniej pięćdziesiąt. Książek prozatorskich (w tym antologii) 

opublikowano około dwadziestu pięciu. Najmniej zaś ukazało się tekstów scenicznych, zaś 

publikacji książkowych z tego typu twórczością zaledwie kilka, w tym dwa zbiory z utworami 

niezbyt ambitnymi, przeznaczonymi do wykorzystania w edukacji szkolnej, mianowicie W 

                                                             
1587 Gołąbek L., Wiérny klón, Banino-Wejherowo-Pelplin 2007. 
1588 Pryczkowski E., Szczęśliwe wydanie, [w:] Gołąbek L., Wiérny..., s. 5; Na tylnej okładce tomiku dodano z taką samą przesadą też, iż 
całość [czyli wiersze i wspomnienia - przyp. G. S.] stanowi rzecz wyjątkową w literaturze Kaszub. [[b.a.], (ze wstępu Eugeniusza 
Pryczkowskiego), [w:] Gołąbek L., Wiérny..., IV s. okładki].   
1589 Tamże, s. 7. 
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krôjnie Grifa. Téatrowé scenarniczi E. Pryczkowskiej, T. Wejer i D. Formeli 1590  oraz 

Ùsôdzczi na wdôr... F. Baska-Borzyszkowskiej1591.    

Lata 2000-2015 przyniosły nie tylko rozwój ilościowy w obszarze rodzimej literatury, 

lecz także i gatunkowy. Szczególnie dobrze widać to w prozie. Wśród innego typu utworów 

prozatorskich (np. wspomnieniowych czy o tematyce społecznej) ukazały się bowiem także 

takie, jak science-fiction (Nalazłé w Bëtowie Jana Natrzecego, Siostra Davida Swintona G. J. 

Schramkego) czy kryminał (Kòmùda Jana Natrzecego, Pamiątka pò mòrdarzu S. Formelli). Z 

poezji warte są odnotowania cykle trenologiczne – R. Żmudy Trzebiatowskiego Trënë-trëmë 

oraz H. Makurat Chléw. W literaturze dla dzieci i młodzieży zaś pojawił się np. pierwszy 

oryginalny i profesjonalnie wydany komiks, czyli Szczeniã Swiãców Jana Natrzecego i 

Romana Kucharskiego. 

Pisząc o utworach dla młodszego czytelnika warto dodać, iż w przedstawianym 

piętnastoleciu doszło do znaczącego wzrostu publikacji kierowanych akurat do tego rodzaju 

odbiorcy. Oprócz typowych zbiorów podań i legend, takich jak choćby W krainie baśni i 

bajek kaszubskich w redakcji i wyborze B. Ugowskiej czy Bajarz kaszubski1592, pojawiły się 

kolejne tomiki wierszy (np. Trapë do nieba E. Warmowskiej czy Żëcé dzecy. Życie dzieci J. 

Mamelskiego), a także antologia utworów poetyckich dla dzieci i młodzieży Mësla dzecka E. 

i E. Pryczkowskich. Spod piór autorów wyszły również, tak potrzebne teksty prozatorskie, np. 

zbiór głównie zawierający opowiadanka Kòmpùtrowé krôsniã R. Drzeżdżona, publikowane w 

dodatku do „Pomeranii” – „Najô Ùczba” przygody Macka (wyd. książkowe po 2015 r.) czy 

opowiadania K. Serkowskiej zamieszczane w „Stegnie”. Na marginesie też można 

wspomnieć o typowo edukacyjnych książkach dla dzieci, których nie notujemy w rodzimym 

piśmiennictwie przed rokiem 2000. Oprócz typowo szkolnych podręczników, jak np. Zdrój 

słowa J. Labuddy, należy tu przywołać Kaszëbsczé abecadło W. Bobrowskiego i K. 

Kwiatkowskiej oraz tychże samych Twój pierszi słowôrz, a poza tym Mój słowôrz Marzeny 

Dembek 1593 , Wanoga z dëchama Ludmiły Gołąbek 1594 , a także dla najmłodszych Réza 

Francka 1595 . Ukazały się też tłumaczenia na język kaszubski, z których najbardziej 

znaczącymi są Miedzwiôdk Pùfôtk A. A. Milne i Balbina z IV B D. Stanulewicz. 

Należy też zaznaczyć, iż aktywność pisarska i wydawnicza twórczości dla młodszego 

odbiorcy zintensyfikowała się jeszcze po omawianym tu okresie. Po 2015 r. m.in. ukazało się 

                                                             
1590 Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa. Téatrowé scenarniczi, Gdańsk [2012]. 
1591 Baska-Borzyszkowska F., Ùsôdzczi na wdôr..., Gduńsk 2013. 
1592 Bajarz kaszubski. Bajki z „Gryfa” (1908-1912), przyg. do druku i wstępem opatrz. J. Borzyszkowski, Wejherowo-Gdańsk 2005.  
1593 Dembek M., Mój słowôrz, Gduńsk 2013.  
1594 Gòłąbk L., Wanoga z dëchama. Kaszëbsczi słowôrz ilustrowóny, Gdańsk 2014. 
1595 Malijewska H., Zorn-Szumiło J., Réza Francka, Gdańsk 2014. 
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książkowe wydanie przygód Macka (2016), tomik wierszy Czë Mùcha mô jãzëk T. Fopkego 

(2016), obszerny, bo liczący ponad osiemdziesiąt tekstów po kaszubsku i dodatkowo ich 

polskojęzyczne tłumaczenia, zbiór A. Nagla Bajki i bajeczki. Bôjczi i bôjeczczi (2016), 

zawierająca trzy opowiadania dla dzieci antologia Witôj przigòdo! (2017), nowe wydanie 

zbioru J. Sampa Zaklęta stegna. Zaklãtô stegna (2017), opublikowanie w obrębie jednej 

książki wznowionych zbiorków poetyckich S. Jankego Żuzónka jak mrzónka. Kołysanka z 

marzeń. Krôjczi pôjczi (2017), czy seria książeczek autorstwa A. i D. Majkowskich o 

przygodach Weroniczki: Werónka w przedszkòlu (2016), Werónka nad mòrzã (2017), 

Werónka pòznôwô kaszëbską rodã (2018), Werónka pòznôwô kùńszt na Kaszëbach (2018) i 

Werónka pòznôwô kùlturã Kaszëb (2018). Z przekładów warto odnotować choćby zbiór 

Gduńsk. Basniowô stolëca Kaszub J. Sampa (2016), powieść Ana z Zelony Grzëpë L. M. 

Montgomery (2017) czy również powieść Môłi princ A. de Saint-Exupéry'ego (2018).   

Obecny wiek przyniósł także kolejne doniosłe zdarzenia związane z duchowością 

Kaszubów, z których bodajże najbardziej znaczącym było odsłonięcie we wrześniu 2000 r. w 

jerozolimskim kościele Pater Noster tablicy z kaszubską wersją modlitwy Ojcze nasz. 

Nastąpił też dalszy rozwój piśmiennictwa związanego z sferą sakralną, a także pojawiły się 

kolejne przekłady na język kaszubski większych fragmentów Biblii. Po wydanych w latach 

90-tych tłumaczeniach ks. Gruczy i E. Gołąbka, modlitewniku Më trzimómë z Bògã czy 

Knédze psalmów, w omawianym piętnastoleciu ukazał się np. liczący ponad sześćset stron 

lekcjonarz To je Słowò Bòżé w przekładzie E. Gołąbka.1596 Drukiem wyszedł też obszerny 

zbiór kazań ks. M. Miotka Séw Bòżégò Słowa na niwie kaszëbsczich serc. Oprócz tego 

opublikowano m.in. śpiewnik kościelny Dlô Was Panie 1597  czy Ksążeczkã do 

nôbòżéństwa 1598 . Z literatury pięknej zaś trzeba tu wspomnieć choćby o twórczości 

franciszkanina br. Zbigniewa Joskowskiego czy o niewielkich rozmiarów antologii poezji 

maryjniej Królewò łąk i jezór, zawierającej wybór owocu zrodzonego w 2002 r. Konkursu 

Wierszy o Matce Boskiej Sianowskiej, a dodatkowo także Oratorium Sianowskie. Nie 

zapomniano też i o młodszych odbiorcach – w 2014 roku ukazał się zbiór opowieści 

biblijnych dla dzieci Mòja pierszô Bibliô. Stôri Testament w òbrôzkach pióra Aleksandry i 

Dariusza Majkowskich.1599 Opowieści te ukazywały się już wcześniej w „Stegnie”.  

Najważniejszym jednak wydarzeniem piśmienniczym związanym z sferą religii owego 

piętnastolecia było tłumaczenie z języków oryginalnych kolejnych części Pisma Świętego 
                                                             
1596 To je Słowò Bòżé. Czëtania mszalné i spiéwë midzëlekcyjné na niedzele i swiãta we wszëtczich cządach lëturgicznëch rokù, na kasz. 
przeł. E. Gòłąbk, Gdańsk 2007.  
1597 Dlô Was Panie. Koscelny spiéwnik, Gdańsk 2006 
1598 Ksążeczka do nôbòżéństwa, oprac. E. Pryczkowski, Pelplin 2005.  
1599 Majkòwskô A., Majkòwsczi D., Mòja pierszô Bibliô. Stôri Testament w òbrôzkach, Gduńsk 2014.  
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przez biblistę ojca Adama Ryszarda Sikorę. Początkowo ukazywały się poszczególne 

Ewangelie, wpierw Ewanielëjô wedle swiãtégò Marka 1600 , następnie Ewanielëjô wedle 

swiãtégò Jana 1601 , Ewanieliô wedle swiãtégò Mateùsza 1602  i Ewanieliô wedle swiãtégò 

Łukôsza1603. Wydano je potem razem jako Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné.1604 Ojciec A. 

R. Sikora pracuje też nad przekładem Starego Testamentu, również z języków oryginalnych. 

W 2015 r. wyszła drukiem Knéga Zôczątków.1605 Na marginesie warto tu dopowiedzieć, iż w 

kolejnych latach ukazały się kolejne księgi, mianowicie Knéga Wińdzeniô. Exodus (2016)1606, 

Knéga Kapłańskô. Leviticus (2017) 1607 ,  Knéga Lëczbów (2018) 1608 , a ostatnio Knéga 

Pòwtórzonégò Prawa (2019)1609. 

Przybliżając piśmiennictwo religijne omawianego piętnastolecia warto nadmienić, iż 

nie tylko teksty katolickie wówczas wychodziły drukiem. W posiadaniu piszącego te słowa 

jest także czterostronicowa ulotka w formacie A5 świadków Jehowy Ciy kaźdy płewinien 

płeznac prôwda?. Z Internetu natomiast można pobrać także dwie trzydziestodwustronicowe 

broszury: Słechi Błega1610 oraz Słechi Błega i źej wiećno1611. Nawet przy pobieżnej lekturze 

tekstów można zauważyć, że o ile ich kaszubszczyzna jest, ogólnie rzecz ujmując, 

stosunkowo dobra i mieszcząca się w obrębie owej domowej, naturalnej mowy, o tyle 

pisownia nie odpowiada żadnym dawniejszym czy obecnym standartom ortograficznym i w 

jakiejś mierze jest zapisem fonetycznym.  

Warto tu też wspomnieć o publikacji słowników kaszubskich, mianowicie w 2003 

roku wznowniono, w obowiązującej obecnie pisowni, Słownik języka pomorskiego czyli 

kaszubskiego Stefana Ramułta, a w 2005 roku E. Gołąbek wydał Kaszëbsczi słowôrz 

normatiwny. Ponadto Gołąbek pracuje też nad Słownikiem polsko-kaszubskim, którego trzy 

tomy (z pięciu planowanych) ukazały się w latach 2012-2013. Światło dzienne ujrzały także 

dwa ostatnie woluminy Słownika etymologicznego kaszubszczyzny Wiesława Borysia i Hanny 

Popowskiej-Taborskiego.     

W przestrzeni publicznej doszło w omawianym piętnastoleciu także do znaczącego 

zwiększenia się obecności kaszubszczyzny. Wciąż organizowano Zjazdy Kaszubów, 
                                                             
1600 Ewanielëjô wedle swiãtégò Marka, z greczi przełożił na kasz. jãzëk ò. A. R. Sikora, Gdańsk-Nałęczów-Poznań 2001.  
1601 Ewanielëjô wedle swiãtégò Jana, z greczi przełożił na kasz. jãzëk ò. A. R. Sikora, Gdańsk 2007.  
1602 Ewanieliô wedle swiãtégò Mateùsza, z greczi przełożił na kasz. jãzëk ò. A. R. Sikora, Gdańsk 2009. 
1603 Ewanieliô wedle swiãtégò Łukôsza, z greczi przełożił na kasz. jãzëk ò. A. R. Sikora, Gdańsk 2010. 
1604 Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné, z greczi przełożił na kasz. jãzëk ò. A. R. Sikora, Gduńsk 2010 
1605 Knéga Zôczątków, z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przeł. ò. A. R. Sikora, Gduńsk 2015.  
1606 Knéga Wińdzeniô. Exodus, z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przeł. ò. A. R. Sikora, Gduńsk 2016. 
1607 Knéga Kapłańskô. Leviticus, z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przeł. ò. A. R. Sikora, Gduńsk 2017. 
1608 Knéga Lëczbów, z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przeł. ò. A. R. Sikora, Gduńsk 2018. 
1609 Knéga Pòwtórzonégò Prawa, z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przeł. ò. A. R. Sikora, Gduńsk 2019. 
1610 [b.a.], Słechi Błega, przyg. do druku w lutym 2016, [on-line:] https://www.jw.org/pl/biblioteka/?contentLanguageFilter=csb [dostęp: 
29.11.2018] 
1611 [b.a.], Słechi Błega i źej wiećno, przyg. do druku w lutym 2016, [on-line:] https://www.jw.org/pl/biblioteka/?contentLanguageFilter=csb 
[dostęp: 29.11.2018] 
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ustanowiono nowe święta, jak wspomniany Dzień Jedności Kaszubów czy Dzień Flagi 

Kaszubskiej (od 2012 r.) 1612. Nadal zmagano się m.in. w kolejnych edycjach zasłużonego w 

podtrzymywaniu, rozwoju i promocji kultury przodków konkursu recytatorskiego „Rodnô 

Mòwa”, o niemal równie długiej metryce Turnieju Gawędziarzy z Kaszub i Kociewia w 

Wielu czy Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. J. Drzeżdżona (z przerwą) oraz 

Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego in. M. Stryjewskiego. Stworzono też nowe imprezy 

tego typu, jak Konkurs Twórczości Literackiej w Jęzku Kaszubskim „Złoté Jaje”, a z których 

bodajże najbardziej znaczącą stało się organizowane od 2002 r. Kaszubskie Dyktando 

„Królewiónka w pałacu”. Od 2000 r. w Kościerzynie odbywają się Targi Książki Kaszubskiej 

i Pomorskiej „Costerina”.  

Wzrastała też w przybliżanych latach liczba uczniów uczących się w szkołach języka 

kaszubskiego. Przykładowo w roku szkolnym 2001/2002 było ich 3742, zaś na przełomie 

2003 i 2004 roku 4780.1613 Dziesięć lat później ich liczba przekroczyła 17 tys.,1614 natomiast 

w roku szkolnym 2015/2016 – 19 tys.1615 Od 2005 r. istnieje możliwość zdawania matury z 

języka kaszubskiego, z czego część uczniów korzysta. Od 2006 roku działa Rada Języka 

Kaszubskiego, odbyło się już kilka edycji podyplomowych studiów w zakresie nauczania 

mowy ostatnich potomków dawnych Pomorzan (Uniwersytet Gdański i Akademia Pomorska 

w Słupsku), zaś w 2014 roku na UG otwarto unikatowy kierunek studiów dziennych – 

etnofilologię kaszubską. 

W 2003 roku dokonano rejestracji w Bibliotece Kongresu USA języka kaszubskiego, 

któremu przydzielono międzynarodowy kod CSB (od łacińskiej wersji słowa Kaszuby). Od 

2004 r. nadaje Radio Kaszëbë, w latach 2010-2012 istniała telewizja (także satelitarnie) 

CSBTV. Od czasu powstania folklowo-rockowej grupy „Chëcz” i wydania przez nią płyty 

CD Dlô młodëch (2000) dość prężnie rozwija się współczesna kaszubska muzyka 

młodzieżowa, a wśród zespołów tego typu – tych, które istniały bądź grają do dziś – można 

wymienić m.in. „Kòmpanijô Wãdzëbôków” (później „Wãdzëbôczi”), „The Rozmish”, 

„Fucus” czy „C.Z.A.D.”.  Od 2008 r. organizuje się konkurs pod nazwą „Kaszëbsczi Idol”.  

Kaszubszczyzna jest obecna także w innych sferach popkultury regionu. Powstają np. 

współczesne ubrania, obuwie czy ozdoby (np. etui na telefon, smycze) z motywami 

                                                             
1612  Pomysłodawcą święta był Adam Hebel, zaś pierwszym organizatorem Kaszëbskô Jednota, przy współudziale Radia Kaszëbë oraz 
Kaszubskiego Instytutu Rozwoju [zob. Szymikowski D., Kaszubskie święta [w:] tegoż, Internetowy podręcznik historii Kaszubów, on-line: 
http://kaszebsko.com/uploads/historia/Histori%C3%B4%20Kasz%C3%ABb%C3%B3w%20(17).pdf [dostęp: 29.11.2018] 
1613 Obracht-Prondzyński C., Zjednoczeni..., s. 414.  
1614  Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie, Krótka historia języka kaszubskiego, on-line: http://www.kaszubi.pl/o/reda/artykulmenu?id=395, 
[dostęp: 29.11.2018]. 
1615  Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie, Rozpoczynamy nowy rok szkolny!, on-line: http://www.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/1291, 
[dostęp: 29.11.2018]. 
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kaszubskimi, takimi jak haft czy czarny gryf na złotym polu. Warto przy okazji dodać, iż 

niezwykłym w skali całego regionu wydarzeniem było odsłonięcie w 2011 r. na kościerskim 

rynku pomnika Remusa. Było to pierwsze tego typu upamiętnienie kaszubskiego bohatera 

literackiego. Trzy lata później również w Wejherowie w taki sposób uczczono pamięć o tej 

głównej postaci powieści A. Majkowskiego.   

Niezwykle znaczącą dla Kaszubów była przyjęta przez polski parlament Ustawa z 

dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, 

dzięki której, jak pisze C. Obracht-Prondzyński:  

 
pojawiło się prawo używania kaszubszczyzny jako języka pomocniczego czy też prawo do 

dwujęzycznego nazewnictwa geograficznego. Stała się również podstawą znaczącego wsparcia finansowego ze 

strony rządu (poprzez Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych) dla organizacji oraz instytucji 

kaszubskich i ralizowanych przez nie przedsięwzięć.1616  

 

W części urzędów gminnych kaszubski ustanowiono jako język pomocniczy, co ma 

gwarantować załatwianie spraw w tej mowie (m.in. w gminach Żukowo i Sierakowice). Coraz 

liczniej na Kaszubach występują dwujęzyczne nazwy miejscowości – w języku regionalnym i 

polskim. Dotacje z ministerstwa wspierają m.in. naukę szkolną mowy przodków, a także 

liczne przedsięwzięcia, w tym także wydawnicze (choćby wydawanie przez Instytut 

Kaszubski serii Biblioteka Pisarzy Kaszubskich).   

Działania na rzecz Małej Ojczyzny nie ustały po 2015 r. i renesans zarówno 

kaszubskiej kultury, jak i literatury w tym języku trwa. Zdaje się jednak, iż w wyścigu z 

czasem o utrzymanie mowy przodków, tego zapewne najbardziej charakterystycznego 

wyróżnika kaszubskości, w czym również uczestniczy rodzime piśmiennictwo, ów renesans 

wciąż jeszcze pozostaje niewystarczający. Braków widać sporo. Telewizja CSBTV nie 

utrzymała się, filmoteka fabularna niemal nie istnieje, w muzyce próżno szukać zespołów 

grających np. ciężkiego rocka, nie ma kaszubskiej ligi piłkarskiej (a nawet typowo rodzimej, 

tożsamościowej drużyny na wzór hokejowej „Kashubian Griffins” z Ontario w Kanadzie), 

rozrywkowych gier komputerowych czy dzięcięcych kreskówek.  

                                                             
1616 Obrach-Prondzyński C., Ruch Kaszubsko-Pomorski. Ludzie-instytucje-idee/Kaszëbskò-Pòmòrskô Rësznota. Lëdze-institucje-deje, Gdańsk 
2016, s. 290. Dalej naukowiec stwierdza również: Dzięki przyjęciu ustawy w 2005 r. norma prawna stała się istotnym czynnikiem nie tylko 
upodmiotowienia obywatelskiego, lecz także etnicznego. Jeśli doda się do tego np. wprowadzenie zapisu konstytucyjnego zabraniającego 
dyskryminacji oraz określającego zakres swobód i wolności obywatelskich, przyjęcie regulacji dotyczących swobody zrzeszenia, dostępu do 
mediów elektronicznych, czy też prawa do nauczania własnego języka i kultury, to w pełni ukaże się zasadnicza różnica między okresem 
przed 1989 r. i po nim. Nigdy wcześniej Kaszubi nie posiadali tak szerokich gwarancji prawnych dla ochrony oraz rozwoju własnej kultury i 
tożsamości. [Tamże].   
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Literatura kaszubskojęzyczna, pomimo znaczącego rozwoju szczególnie w latach 

2000-2015 (i po tym okresie również) też wciąż pozostaje zbyt uboga, zarówno pod 

względem ilościowym (głównie w zakresie powieści), jak i gatunkowym, by być atrakcyjna 

dla ogółu czytelników. Brak w niej choćby romansów typu Harlequin czy utworów 

adresowanych typowo dla nastolatków. Kryminały, utwory science-fiction czy te zbliżające 

się do gatunku fantasy i horroru też stanowią niewielki procent rodzimej prozy. Brak też 

choćby takich pozycji, jak w literaturze polskojęzycznej utworów o Wiedźminie Andrzeja 

Sapkowskiego, po jakie sięgałyby szersze grona czytelników. Pomimo rozwoju rodzimej 

twórczości literackiej w obecnym stuleciu, wciąż nie ma osoby, która mogłaby się określić 

jako zawodowy pisarz kaszubskojęzyczny. Póki co więc autorzy tworzący w rodzimym 

języku wciąż uprawiają tę sztukę na uboczu obowiązków zawodowych.     

 

 

*** 

W niniejszej części zaprezentowano literaturę kaszubskojęzyczną w latach 1981-2015. 

W trzech podrozdziałach przedstawiono jej rozwój po przesileniu w latach 70-tych i 

pojawieniu się wówczas, w wyniku ogłoszonego w 1976 r. na łamach „Pomeranii” konkursu 

literackiego, grupy młodych twórców, z których część wnet stała się znaczącym elementem 

kaszubskojęzycznego piśmienniczego pejzażu. Wspomniane podrozdziały objęły końcowy 

okres socjalizmu w Polsce, nową i przez to również niełatwą, lecz już pozbawioną wielu 

ograniczeń z czasu PRL rzeczywistość lat 90-tych oraz lata 2000-2015. Pokazano jak w 

przedstawianych okresach postępował renesans rodzimej literatury, jak też się ona zmieniała i 

obejmowała coraz to nowe obszary (powieść psychologiczno-obyczajowa, twórczość science-

fiction, cykle trenologiczne), prezentowano też kolejne generacje pisarzy 

kaszubskojęzycznych i ich inicjatywy (wydawanie czasopism, powstanie nieformalnej grupy 

„Zymk”), przy czym nie pomijano przedstawicieli starszych pokoleń czy też osób już 

nieżyjących, a których utwory wówczas publikowano. Trzeba pamiętać o tym, że choć owo 

przedstawienie kaszubskojęzycznej literatury z lat 1981-2015 jest stosunkowo szczegółowe, 

obejmujące nie tylko najważniejszych pisarzy i ich twórczość z tego okresu, lecz także i wielu 

z tych, którzy nie zagościli na dłużej na rodzimej niwie piśmienniczej, a ich dorobek twórczy 

jest skromny – nie wyczerpuje tematu. Celem jednak nie było zaprezentowanie wszystkich 

piszących w tym okresie, lecz na tle poprzednich dekad, uzyskanie wystarczająco dokładnego 

obrazu rodzimej literatury, osadzonej w realiach prezentowanych lat, do dalszych rozważań 

na jej temat. 
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Rozdział III  

Poezja 
 

 

 W Współczesnej literaturze kaszubskiej 1945-1980 Jan Drzeżdżon napisał, iż w 

rodzimym piśmiennictwie literackim najbardziej rozwinięta jest liryka. Przyczynę tego 

zjawiska należy upatrywać w tym, iż są to początki literatury, a w owym stadium dominują 

formy krótkie, łatwe w tworzeniu i w percepcji. 1617  Pomimo, iż od wydania publikacji 

Drzeżdżona minęło już ponad trzydzieści lat, zakreślony przez niego stan rzeczy nie zmienił 

się.    

 Pojęcie poezji definiuje Słownik języka polskiego. Wedle znaczenia pierwszego, 

najbardziej tu odpowiedniego, poezja to ogół utworów literackich pisanych wierszem.1618 

Wyjaśnienie to dookreśla Słownik terminów literackich pod redakcją J. Sławińskiego, w jakim 

można przeczytać:  

 
1. W epokach dawniejszych określenie wszystkich dzieł zaliczanych do literatury pięknej, co się 

wiązało z faktem, że składały się na nią w większości dzieła wierszowane; 2. przeciwieństwo prozy, mowa 

wiązana, utwory pisane wierszem; 3. W nowszej krytyce (od epoki symbolizmu), p. staje się synonimem liryki 

[...].1619  

 

W niniejszym rodziale będą więc rozpatrywane utwory literackie pisane wierszem, 

także przynależne do gatunków synkretycznych1620, jak np. ballada.  

 Za pierwszego kaszubskojęzycznego poetę uznaje się urodzonego w 1852 roku 

Hieronima Derdowskiego. Autor ten, nie uważając mowy kaszubskiej za odrębny język, lecz 

za narzecze języka polskiego utrzymywał, że Kaszubom właściwie osobnej literatury nie 

potrzeba1621, a co najwyżej ich „jędrne narzecze”, w którym wyrazy prawie same z siebie 

układają się w obrazy idyliczno-naiwne 1622 , może służyć jako tworzywo jedynie do 

uprawiania twórczości humorystycznej, lekkiej, zbliżonej do ludowej i bez ambicji 

wkroczenia w obszar tzw. wyższej literatury. Te poglądy Derdowskiego nie wytrzymały 

próby czasu. Już kolejne pokolenie rodzimych pisarzy – Młodokaszubi – dokonało swoją 

                                                             
1617 Drzeżdżon J., Współczesna..., s. 80.  
1618 Słownik języka polskiego PWN, on-line: https://sjp.pwn.pl/ [dostęp: 03.03.2019].  
1619 M. Głowiński i in., Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, wyd. drugie poszerz. i popr., Wrocław-Warszawa-Kraków-
Gdańsk-Łódź 1988, s. 371, hasło: poezja. 
1620 O gatunkach synkretycznych, inaczej mieszanych zob. M. Głowiński i in., Słownik.., s. 162-163, hasło: gatunki mieszane.  
1621 [Derdowski H.], O Kaszubach [w:] tegoż, Pisma prozą..., s. 97 
1622 Tamże, s. 98. 
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twórczością gruntownej weryfikacji myśli wielewskiego poety. Wynieśli też, szczególnie Jan 

Karnowski i Leon Heyke rodzimą poezję na wysoki poziom artystyczny, niedostępny dla 

wielu z późniejszych kaszubskojęzycznych autorów.  

W kolejnych latach następował dalszy rozwój poezji po kaszubsku, oczywiście nie 

tylko pod względem ilościowym. Już Andrzej Bukowski w swoim Regionalizmie kaszubskim 

pisał:  

 
Po stu latach rozwoju literatura kaszubska ma w swoim dorobku długi szereg utworów, odznaczających 

się dużą rozmaitością pod względem treści i formy.1623  

 

Niejednokrotnie to wzbogacanie się poezji o nową tematykę było generowane przez 

utwory będące owocem osobistych doświadczeń i czasów, w jakich przyszło ich autorom żyć. 

Stąd w piśmiennictwie kaszubskojęzycznym pojawiły się m.in. utwory związane z II wojną 

światową i holokaustem (np. W smrok J. Rompskiego1624). 

 Poezja kaszubskojęzyczna po roku 1980 r. nie pozostała w ramach nakreślonych w 

poprzednich czasach. Oczywiście autorzy wciąż podejmowali tematy bliskie poprzednikom, 

jak np. wyrażali miłość do rodzinnych stron, jednak niejednokrotnie zauważyć można, iż 

punkt ciężkości spraw istotnych dla współczesnych poetów przesunął się tak, że to, co było 

tak bardzo ważne w twórczych realizacjach dla Karnowskiego czy Labudy, już mniej 

zajmowało ich następców z omawianego w tej pracy okresu. Pojawiły się również nowe 

treści, których darmo szukać np. w twórczości Młodokaszubów, nowe też ujęcia 

dawniejszych tematów, czasami nawet podejmowano dyskusję z wartościami przodków. 

Autorzy sięgnęli również po formy wypowiedzi obce rodzimej literaturze lat wcześniejszych 

(np. haiku). Z powodzeniem też, choć jednak nie wszyscy, uprawiali i inne, obecne już 

dawniej gatunki, jak sonet czy balladę.   

 Nie sposób przedstawić i omówić wszystkich kaszubskojęzycznych wierszy z lat 

1981-2015. Jeśli bowiem nawet uzna się, iż jeden tomik poezji zawiera średnio 20 utworów w 

języku przodków, to biorąc pod uwagę fakt, iż w omawianym okresie ukazało się ponad 80 

autorskich książeczek z poezjami, to już otrzymuje się liczbę 1600 utworów poetyckich. 

Oczywiście część tomików, jak np. J. Łyska, zawiera już wiersze z wcześniejszych zbiorków. 

Z drugiej strony należy też pamiętać o tekstach rozproszonych w czasopismach czy 

antologiach, jakie nigdy nie zostały ujęte w formę autorskich publikacji książkowych. 

                                                             
1623 Bukowski A., Regionalizm..., s. 343-344.  
1624 Rompski J., Pòmión zwònów, s. 3. 
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Ostrożnie szacując można przyjąć, iż twórczość poetycka po kaszubsku z omawianego okresu 

zamyka się w liczbie ok. 2000 wierszy.     

 Główne jednak nurty poetyckie – rozumiane tu jako zachodzące w literaturze pewne 

tendencje ideowo-artystyczne1625 – występujące w twórczości kaszubskojęzycznej w latach 

1981-2015, a takimi są tu nurt patriotyczny, religijny, miłosny oraz refleksyjno-filozoficzny 

zostaną bliżej zaprezentowane i zobrazowane przykładami.  

 

 

 

 

1. Nurty poetyckie 
 

Nurt patriotyczny 

 Ważne miejsce w poezji kaszubskojęzycznej, zarówno tej przed, jak i po 1981 r., 

zajmuje miłość i przywiązania do Małej Ojczyzny, walka o ochronę i rozwój języka 

przodków oraz budzenie tożsamości kaszubskiej. Ten nurt rodzimej poezji szczególnie mocno 

obecny jest w twórczości sprzed omawianego okresu, szczególnie Młodokaszubów oraz 

Zrzeszyńców, a wśród tworzonych przez nich licznych utworów tego typu warto wspomnieć 

choćby o wierszach Kaszëbsko L. Heykego1626 oraz Jôběm léno chcôł... J. Karnowskiego1627 

(zaprezentowanych już wcześniej), Naszô mowa Sędzickiego 1628 , Chto... Aleksandra 

Labudy1629 , Rzeczëta Jana Trepczyka1630  czy XVII (Tatczëzna) S. Bieszka1631 . Z liryków 

autorów spoza tych kręgów można tu wymienić m.in. wiersz Kaszëba béł mój tatk B. 

Sychty1632 czy Na kaszëbsczi ôrt K. Derca1633. 

 Różne spojrzenia Ceynowy i Derdowskiego na kwestię przynależności narodowej i 

językowej Kaszubów, co przyczyniło się do powstania dwóch odrębnych programów, 

określanych przez J. Borzyszkowskiego jako słowiańsko-kaszubski, kaszubsko-słowiański 

pierwszego z wymienionych oraz polono-kaszubski, kaszubsko-polski drugiego, ma swoje 

odzwierciedlenie w kaszubskojęzycznej twórczości poetyckiej. Jak zostało powiedziane 

wcześniej, Młodokaszubi dokonali syntezy obu tych dziewiętnastowiecznych poglądów, 

                                                             
1625 Por. Słownik Języka Polskiego PWN, hasło: nurt, on-line: https://sjp.pwn.pl/szukaj/nurt.html [dostęp: 3.01.2019]. 
1626 Heyke L., Kaszëbski..., s. 55-56.   
1627 Wôś Budzysz [Jan Karnowski], Nôwotnê..., s. 16-17. 
1628 Sędzicki F., Jestem Kaszubą, s. 23-24.  
1629 J. Trepczyk i in., Poezja zrzeszyńców, s. 524. 
1630 Tamże, s. 375. 
1631 Tamże, s. 654. 
1632 Modra struna..., s. 167.  
1633 J. Ceynowa i in., Poezja twórców z kręgu „Klëki”, s. 358. 
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jednakże już kolejne pokolenie rodzimych pisarzy i działaczy podzieliło się, z grubsza rzecz 

ujmując, na tych, którzy za słuszne uważali prokaszubskie poglądy Ceynowy (Zrzeszyńcy), 

propolskie Derdowskiego (Klëkowcy) oraz osoby będące swego rodzaju „satelitami” (np. 

ciążący ku Klëkowcom B. Sychta). Także w przypadku przynajmniej niektórych z 

Młodokaszubów z czasem doszło do pewnego przewartościowania wyznawanych idei, 

wiadomo bowiem o zradykalizowaniu się Majkowskiego i jego zbliżeniu do Zrzeszyńców czy 

zwróceniu się Sędzickiego ku Klëkowcom.  

 Poglądy poszczególnych osób czy grup rodzimych literatów i działaczy na sprawy 

kaszubskie mają, co zostało już wyżej powiedziane, swoje odbicie w literaturze pięknej. 

Charakterystyczne jest to, iż w nurcie patriotycznym propolskich poetów 

kaszubskojęzycznych, oprócz wierszy wyrażających przywiązanie do Małej Ojczyzny, 

niejednokrotnie zaznacza się też przynależność Kaszubów do narodu polskiego. Przykładem 

może być tu choćby wiersz Mòje stronë1634 związanego z „Klëką” Józefa Ceynowy, w jakim 

podmiot liryczny wprost wyraża miłość do Polski i nazywa ją Matką1635: 

 
Do nordë zdrzi 

    i w słuńcu lsni 

    Mestwina kamiéń mòrsczi, 

    a tãczë skrë 

    miłotno sle 

    do ùkòchóny Pòlsczi.  

     Gdze kamiéń dzni, 

     tam piestrzéń skrzi, 

     nen slëbny, Bôłtu z Matką;1636 

 

W podobnym duchu wypowiadał się też Jan Bianga. W utworze Mòrze1637 padają 

bowiem słowa: Do Pòlsczi nôleżi Pòmòrzé,/ A të [morze – przyp. G. S.] z nim na wieczi, na 

wiedno!1638, zaś w opublikowanym w 1937 r. w „Klëce” wierszu poświeconym akurat temu 

pismu, podmiot liryczny deklaruje, iż ze stron periodyku so wszetce tëre dowiedzą: /[...] Ze 

Kaszebi mąją serca puelsci.1639    

 Sędzicki już lata wcześniej, kiedy jeszcze współpracował z Majkowskim i był na 

początku swej drogi twórczej, dał wyraz w formie poetyckiej swym propolskim 

                                                             
1634 Tamże, s. 270. 
1635 Tamże.  
1636 Tamże. 
1637 Tamże, s. 377. 
1638 Tamże. 
1639 Bianga J., Kleka, „Klëka” 1937, nr 2, s. 2; zob. też. tegoż, Klëka, [w:] Ceynowa J. i in., Poezja twórców..., s. 377. 
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przekonaniom. Choć stanowisko swe akcentował głównie w twórczości polskojęzycznej i 

łatwo się o tym można przekonać choćby wertując jego debiutancki tomik poezji Dumki z 

kaszubskich pól (1911 r.), gdzie np. w utworze Niech żyją nam Kaszuby1640 padają słowa 

Gdym Kaszubą z łaski Boga/ Matką moją Polska droga 1641 , zaś w Jestem Kaszubą 1642 

deklaracja miłości do nadwiślańskiego kraju przybiera postać jeszcze wyrazistszą: Jestem 

Kaszubą! Polska matką moją!/ Kocham ją całym mym sercem i duszą1643, to i w utworach 

kaszubskojęzycznych można ową nutę dostrzec, np. w wierszu Mestwin1644, w jakim podmiot 

liryczny – ostatni z książąt wschodniopomorskich z dynastii subisławiców – zwracając się do 

ludu kaszubskiego i tłumacząc się, czemuż to imię jego wśród uczonych dzis w wzgardze1645 

powiada: A jednak le to moj sprawieł trud/ [...] Że polskô tu wiara i polsci lud.1646  

 W twórczości nurtu patriotycznego autorów o poglądach prokaszubskich (np. 

Zrzeszyńców) takich deklaracji jak u J. Ceynowy, Biangi czy Sędzickiego się nie znajdzie. W 

swych utworach, zarówno przedwojennych, jak i powojennych zaznaczali, że ich ojczyzną są 

Kaszuby, bądź szerzej Pomorze, w tym także tzw. Wielkie Pomorze, rozumiane jako obszar 

rozciągający się od Wisły po Łabę. Myśl ta została w pełni wyrażona w napisanej w latach 

50-tych XX wieku pieśni J. Trepczyka Zemia rodnô1647, w jakiej mówi się wprost: 

 
Zemia Rodnô, pëszny kaszëbsczi kraju, 

    Òd Gduńska tu, jaż do Roztoczi bróm!  

    Të jes snôżô, jak kwiat rozkwitłi w maju. 

    Ce, Tatczëznã, jô lubòtną tu móm.1648  

 

Z wierszy warto choćby tu przywołać tekst Ojczëzna J. Rompskiego 1649 . W tym 

czterozwrotkowym liryku, w którym każdą ze strof rozpoczyna słowo Ojczëzna, po jakim 

następuje wyliczanie, czymże ona jest dla podmiotu lirycznego, jednoznacznie wskazuje się, 

iż mowa tu nie o Polsce i wszystkim tym, co się z nią łączy, lecz o Kaszubach: 

 
   Ojczëzna – to zemia 

    I straconô za nię krew, 
                                                             
1640 Sędzicki F., (Es-Ka-), Dumki z kaszubskich..., s. 10. 
1641 Tamże. 
1642 Tamże, s. 13. 
1643 Tamże. 
1644 Tamże, s. 22. 
1645 Tamże. 
1646 Tamże. 
1647 Np. Trepczyk J., Zemia rodnô, „Kaszëbë” 1960, nr 15, s. 1 [Uwaga: błędnie wydrukowano numer pisma. Jest nr 5, a powinno być 15]; 
Utworowi temu bliżej przyjrzała się Mariola Pobidyńska [zob. Pobidyńska M., Zemia Rodnô Jana Trepczyka. Analiza literacko-ideowa, 
Gdynia 2009]. 
1648 [Trepczyk J.], Zemia Rodnô, [w:] Pobidyńska M., Zemia Rodnô..., s. 12. 
1649 Modro struna..., s. 132. 
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    To je twojô mowa, 

    Co o starkach dowô czëc. 

 

    Ojczëzna – [...] 

    To je twoje czëcé,  

    Że kaszëbsczi twój je swiat.1650 

 

Trepczyk również jest autorem utworu o takim samy tytule. Ojczyznę, podobnie jak w 

Zemi Rodny, sytuuje nad brzegiem Bałtyku: Bo nad brëzlejącym Bôłtem je/ Najô ojczëzna ë 

môl. 1651  Bieszk w I. Moje Kaszëbë (1934) 1652  matką nazywa, wprost przeciwnie do J. 

Ceynowy i F. Sędzickiego, kaszubskie strony: 

  
    Kaszëbë, Morze! Mie na wënëkanim 

    Wa jesta w tësznym smutku cziej melodijô. 

    O, lasë moje! Urzmë! – Słodkszé miodu 

    Je wdarzëwac ë sërce mirno manic... [...] 

 

    Że co le zawrzę zdrok na cëzą tu wéj 

    Tę zemię – nade mną ju cziéjbë tęcza 

    Blôsk mojé krôjnë, lubotny, wëpłuwô. 

 

    I zôs modrawô piesnia w dëszë zwęczi, 

    Przëzéw miełotë, co ję nicht nie czuwô, 

    Le sërce sëna – òd daleczi nënczi.1653 

 

Co więcej podmiot liryczny zdradza, iż znajduje się na wygnaniu (na wënëkanim), a 

ziemię, na jakiej się znalazł, określa jako obcą (cëzą). Nie bez znaczenia autor podał przy 

tytule rok 1934. Wiadomo, iż właśnie wtedy S. Bieszk został przez ówczesne władze polskie 

przeniesiony z Chojnic do Zamościa. 1654  Trop autobiograficzny zdaje się więc przy 

odczytywaniu tego liryku być jak najbardziej uzasadniony, a skoro tak, ową ziemią obcą są 

ziemie polskie. Ojczyzna-Matka nie może zaś być jakimś miejscem wygnania czy 

przestrzenią cudzą, choćby więc z tego widać, jak znaczące różnice istniały w postrzeganiu 

Polski przez autorów z kręgów prokaszubskich i propolskich. A. Labuda w przybliżanym w 

                                                             
1650 Tamże.  
1651 Trepczyk J., Odecknienié, s. 7. 
1652 Bieszk S., Sonety kaszubskie, wyd. drugie i poszerz., Gdańsk 1986, s. 6. 
1653 Tamże. 
1654 Zob. np. Borzyszkowski J., Stefan Bieszk (1895-1964) - poeta i działacz kaszubski, [w:] Pro memoria Stefan Bieszk (1895-1964), zebr., 
oprac. oraz wstępem i komentarzami opatrz. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2013, s. 67. 
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części pierwszej niniejszej pracy wierszu V celë 17. posuwa się krok dalej, przyrównując 

Polaków do zaborców – Moskali.  

 W twórczości poetów debiutujących po II wojnie światowej, jak A. Pepliński, J. 

Piepka, A. Nagel czy Z. Narski owe spory typowo narodowościowe poprzedników zdają się 

już nie być sprawą tak bardzo istotną i odnosi się wrażenie, iż właściwie wystarcza im 

wyrażanie umiłowania rodzinnych stron (za to u niektórych poetów debiutujących po 1981 r. 

deklaracje spod znaku K. Derca czy J. Ceynowy są w ich twórczości obecne, o czym będzie 

jeszcze mowa). Jednym z takich utworów jest choćby dobrze znany wiersz Jana Piepki Moje 

stronë1655, w którym podmiot liryczny po opisie tychże stron (np. jadą kutrë/ i okrętë,/ i 

latarnie stoją dwie1656), puentuje: 

 
    Moje stronë, 

    moje stronë 

    są nôlepszé z wszëstkich strón. 

    W mojëch stronach 

    w mojëch stronach 

    chcôłbëm spocząc, kiej mdze zgón.1657    

 

Przykłady tego typu twórczości można znaleźć i u reszty z wymienionych wyżej 

poetów, wsytarczy przywołać tu wiersz Gdze moja wies? A Peplińskiego1658, Kaszëbskô moja 

A. Nagla 1659  czy Moja krajna Z. Narskiego 1660 . Niejednokrotnie autorzy ci w swoich 

utworach skupiają się też na konkretnych miejscach, swoistych mikroświatach – wsi czy 

rodzinnym domu (Dom Z. Narskiego1661 i Moja wies A. Nagla1662).  Nadmienić jednak trzeba, 

że w poetyckim dorobku owych starszych generacji poetów, jak Młodokaszubi, również 

obecne są utwory, w jakich wyraża się miłość, niejednokrotnie tęskną, do rodzinnych 

stron.1663 

 Nawoływania do ratowania rodzimej mowy, podobnie jak u np. Zrzeszińców, także 

pojawiają się w twórczości poetów debiutujących po II wojnie światowej. Jeden z najbardziej 

znanych wierszy A. Nagla, mianowicie Nie spiewôj pusty nocë...1664, jest właśnie poświęcony 

językowi kaszubskiemu. Podmiot liryczny, przyrównujący się do woja (Jak wòjôrz stoja z 
                                                             
1655 Piepka J., Nasze strone..., s. 66. 
1656 Tamże. 
1657 Tamże. 
1658 Pepliński A., Niech szëmi las..., s. 12. 
1659 Nagel A., Astrë, Gdańsk 1975, s. 12. 
1660 Narski Z., Moje pacierze, Gdańsk 1974, s. 13. 
1661 Tamże, s. 11. 
1662 Nagel A., Cassubia fidelis, Gdańsk 1971, s. 28. 
1663 Zob. więcej: Bukowski A., Regionalizm..., s. 346. 
1664 Nagel A., Procem nocë, s. 18.  
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barnią1665) i broniący wiôldżi karna/ Słowiańszczëch stôrëch słów1666, stwierdza, iż nie lęka 

się już, że utraci swą piękną rodzimą mowę. Zapewnia też z mocą, że przepowiadany jej kres 

nie nastąpi, bo już z daleka rozbłyska światło i ona, niczym potężny dąb, trwać będzie na 

przekór rozmaitym zawieruchom.1667 Autor wykorzystał w wierszu, podobnie jak przed laty 

Karnowski, motyw pustej nocy, czyli zwyczaju spędzenia przy zmarłym ostatniej nocy przed 

pogrzebem, podczas jakiej głównie modlono się i śpiewano pieśni1668  (Nie spiewôj pusty 

nocë/ Z daleka mërgô wid/ Kaszëbskô mòwa snôżô/ Jesz lepszëch dôżdô dni.). 

 Mowę rodzimą postrzegano w różny sposób, niejednokrotnie ją personifikując. 

Majkowski postrzegał ją jako biedną sierotę królewskiego rodu (Kaszubsko-pomorsko 

mowa1669), Sędzicki zaś widział w niej woja, który stojąc jak wierny bojownik/ U granic 

nadmorsczich 1670  bronił się przed zalewem germańskim, który nacérôł z wschodu i 

zachodu1671. Podmiot liryczny na zarzuty, iż mowa kaszubska jest prosta, cwardô, za mało 

pięknô i uczonô/ że ni mô dosc dzwięku, szëkownij budowë,/ i cuzym wërazem mocno 

poszczerbionô1672, odpowiadał, iż walcząc nie miała na to czasu, ni możliwości, by ukłôdac so 

słownik1673 czy schronic sę [...] na dwór możny, pańsci1674. Dumny jest jednak z jej blizn, ran 

i szczerb, a chociaż ona prosta i twarda, to jednak swiętô, kòchanô i mniłô1675, bo powié, co 

ceszy abo boli serce1676.  

 Język przodków jako coś niezwykłego i wspaniałego, godnego szacunki i miłości 

postrzegał też J. Trepczyk. W utworze Kaszëbskô mówa 1677  poeta zwracał się do niej: 

Tczëwôrtnô jes jak dzejów duch/ co w tobie sã przezérô.1678 Choć podmiot liryczny wyznaje: 

móm ò ce lãk/ Ce stracëc strach mie zjimô,1679 to jednak wierzy, iż Të szerok mdzesz brzemia/ 

jak zwón na wiedno ë bez kùńca.1680 Mowa, jaką ukochał i jaka jest mu przeznaczona, to 

remusowa królewianka, której już zły czas się skończył: Le më ce dóme w pałac przyńc/I w 
                                                             
1665 Tamże.  
1666 Tamże. 
1667 Tamże; Nie spiewôj... w kolejnym tomiku A. Nagla Cassubia fidelis wydrukowany został już z pewnymi zmianami (np. zamiast Nie 
ùzdrzy chdze ji grób, jest Nié chutko mdze jij grób), pojawia się – co ciekawe – także dodatkowa, końcowa zwrotka: 
   Jô wzéróm na Warszawę 
   Dze sę dozérô ję -  
   Czë wikszyj dopnie sławë? -  
   Czekawy baro żdżę 
[Nagel A., Cassubia fidelis, Gdańsk 1971, s. 26]. 
1668 O pustej nocy w kulturze kaszubskiej zob. np. Sychta B., Słownik gwar kaszubskich..., t. III, s. 209-210; Perszon J. ks., Na brzegu życia i 
śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach, Pelplin 1999, s. 192-210.  
1669 Majkowski A., Spiewe i frantówci, s. 4. 
1670 Sędzicki F., Naszô mowa [w:] Tegoż, Jestem..., s. 23 
1671 Tamże. 
1672 Tamże.  
1673 Tamże. 
1674 Tamże. 
1675 Tamże, s. 24. 
1676 Tamże.  
1677 Trepczyk J., Moja stegna..., s. 8 
1678 Tamże.  
1679 Tamże.  
1680 Tamże.  
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pierszy sadnąc rédze. 1681  Nawiąże do tego w późniejszych latach kryjący się pod 

pseudonimem Jan Zbrzyca Stanisław Pestka.    

 

 Utwory zaliczane do kaszubskiego nurtu patriotycznego są obecne także w rodzimej 

poezji po roku 1981. W wczesnej twórczości owych debiutantów z roku 1976 r. – Jerzego 

Stachurskiego, Stanisława Jankego, Jana Walkusza, Krystyny Muzy czy Jaromiry 

Labuddy – znajdziemy ich jednak niewiele. Nasuwa się wniosek, iż nie mają oni, jak 

poprzednicy, już potrzeby tak bezpośredniego manifestowania swojej przynależności 

etnicznej/narodowej, zapewniania o umiłowaniu mowy rodzinnej i deklarowania chęci walki 

o jej zachowanie i rozwój. Już samo pisanie po kaszubsku zdaje się być dla nich 

wystarczającym demonstrowaniem tego, iż są świadomymi swej tożsamości Kaszubami, 

zaangażowanymi w to, by od mowy przodków odrzucić owo widmo „pùsti nocë”. To m. in. 

miał na myśli J. Drzeżdżon mówiąc o wyjściu z dawnego, ciasnego pojęcia regionalizmu i 

stworzenia szerszej płaszczyzny kulturowej.  

 Należy również zwrócić uwagę na to, iż oprócz typowo patriotycznych wierszy, w 

jakich np. nawołuje się do ochrony języka kaszubskiego, istnieje też grupa utworów, w jakich 

owa miłość do Małej Ojczyzny ujawnia się w sposób pośredni i delikatny. Mowa tu o 

tekstach poetyckich, w jakich opiewa się kaszubską krainę, rodzinne strony, czasem 

najbliższą sercu zagrodę, przyrodę Kaszub czy zgodną z rytmem przyrody pracę w polu bądź 

na morzu, czy nawet życie wedle roku obrzędowego. Utwory te niejednokrotnie mają 

wydźwięk niezwykle osobisty, są nacechowane sporym zabarwieniem emocjonalnym. 

Bliskie, kaszubskie strony i egzystencja w tych miejscach widziane oczami poetów, 

niejednokrotnie idealizowane, mogą w czytelniku wywoływać pozytywne uczucia, wzruszać, 

wzmacniać przywiązanie i sentyment ku rodzinnej krainie. Odbiorca może też utożsamiać się 

z autorem utworu, dostrzegać łączącą ich więź. Wszystko to więc sprawia, iż takie wiersze, 

choć zapewne niejednokrotnie w sposób niezamierzony, gdyż poeta chciał się tylko podzielić 

swoimi odczuciami (stąd to osobiste zabarwienie liryku), wpisują się w nurt patriotyczny.  

 Z tego typu utworów, będących poetyckimi opisami stron bliskich, a nawet 

rodzinnych można wymienić choćby *** W moji wsë...1682 i Wiérzt dlô córczi1683 S. Jankego 

czy *** Strzód lasów i pól... J. Walkusza1684. 

                                                             
1681 Tamże.  
1682 Janke S., Ju nie jem..., s. 13 
1683 Tamże, s. 32.  
1684  Walkusz J., Kańta..., s. 35-37 
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 Wśród wierszy o zdecydowanie patriotycznym rycie z tej wczesnej twórczości 

wspomnianych autorów wyróżnić można np. *** Mëszlę i gôdóm po kaszëbsku... K. 

Muzy 1685 . Najbardziej jednak wyraziste wyszły spod pióra J. Labuddy. Jednym z nich, 

niewątpliwie interesującym pod względem interpretacyjnym jest Stwórzba1686. Mowa w nim o 

ludzie, który stworzyło morze: 

 
    na zôczątkù bëło mòrze 

    chtërno stwòrzëło lud 

    na swój òbrôz i pòdobã 

    a pòtemù tchnãło w naji swòje żëcé 

    słoné ë wieczné.1687 

 

Nawiązanie do Księgi Rodzaju jest tu ewidentne. Lud ten, to oczywiście mieszkający 

na tym morzem Kaszubi, na co również wskazuje np. dalszy fragment wiersza, gdzie 

wspomina się o bursztynie, z jakiego przecież słyną brzegi Bałtyku (w mòdlëtwie czësti jak 

bùrztin1688). Morze zawsze pełniło ważną rolę w egzystencji Kaszubów, choćby i ze względu 

na mieszkanie części z nich bezpośrednio nad jego brzegami i trudnienie się łowieniem ryb. 

Ma rację podmiot liryczny, że ów sinowody i zimny Bałtyk swoimi nieubłaganymi prawami 

zahartował lud nadmorski i generował jego sposób myślenia (np. oswajanie się z 

prawdopodobieństwem śmierci podczas połowów), a więc w jakimś sensie także stworzył. 

Choć dotyczy to przede wszystkim owej typowo nadmorskiej części ludności kaszubskiej, to 

jednak poprzez więzy wspólnoty i losy będące jej udziałem, można rozszerzyć to na cały lud i 

będzie to zapewne zgodne z myślą poetki. 

 Niezwykle interesującym utworem, którego interpretacja możliwa jest jako wiersza 

wpisującego się w omawiany tu nurt, są trzystrofowe Słowa moje Jana Walkusza. Niestety, 

liryk ten nie może zostać tu szerzej omówiony, gdyż oprócz tego, że opublikowano go w 

tomiku Kańta nôdzeje1689, ukazał się w 1980 r. w „Pomeranii”.1690     

 Z pokolenia Jankego czy Muzy nieco więcej utworów wpisujących się w nurt 

kaszubskojęzycznej poezji patriotycznej opublikował w debiutanckim tomiku Mój ogródk 

                                                             
1685 Muza K., Mamota..., s. 32. 
1686 Tamże, s. 27. 
1687 Tamże, s. 27. 
1688 Tamże.  
1689 Walkusz J., Kańta nôdzejë, s. 19. 
1690 Tegoż, Słowa mojé, „Pomerania” 1980, nr 5, s. 25. 
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Jerzy Łysk. Do nich należy m.in. wiersz Nasze stronë 1691 , w którym podmiot liryczny 

wyznaje: 

 
    W naszëch stronach 

    Mowa starków  

    Wcyg nômilszô  

    Dlô mie mdze.1692       

       

 Zdecydowanie ciekawszym literacko jest liryk Grëżelk (Grudka) 1693 . Podmiot 

liryczny, gdy wyruszał w świat szukając dnia1694, na drogę otrzymał od matki grudkę ziemi 

swicony łzamë1695, jaką z pola swego czasu Tatk dodom/ Przëniósł / Bë nóm pokazac / Jak 

woniô zymk 1696 . Grudka ta, podarek ojca i matki, to niewątpliwie skarb dla podmiotu 

lirycznego, mówi on bowiem, iż jest ona Moją lubotą1697. Utwór zaś kończą słowa szeptane 

przez ten właśnie okruch rodzinnej ziemi:  

 
    „Pamiętôj wcyg 

    – Mój të jes synk”1698  

 

 Z innych utworów Łyska tego typu zamieszczonych w Mojim ogródku, należy 

wymienić choćby wiersze Hej! Mojé domôcë1699 i Stegna1700.  

Jan Szutenberg zaś, który w owym czasie opublikował zaledwie kilka tekstów 

poetyckich, zamieścił w „Pomeranii” chwalący rodzinną Dąbrowę oraz ludzi tam 

mieszkających Z pospiechu naszim lëdzóm na pocechę.1701  

 W publikowanej twórczości Jana Labudy z lat 80-tych nie znajdziemy wierszy o 

wymowie patriotycznej, podobnie jak w przypadku Danuty Charland (jeszcze wówczas 

Byczkowskiej) czy Witolda Bobrowskiego. Faktem jest, iż niewiele utworów wówczas, a 

również i w kolejnych latach publikowali. Janowi Labudzie, jak już wcześniej zostało 

napisane, nie dane było poetycko się rozwinąć, zmarł on bowiem w 1992 r. W „Pomeranii” z 

tego okresu zamieszczono kilka jego wierszy, a wśród nich dwa nas tu interesujące – 

                                                             
1691 Łysk J., Mój ogródk..., s. 7. 
1692 Tamże. 
1693 Tamże, s. 5. 
1694 Tamże. 
1695 Tamże.  
1696 Tamże.  
1697 Tamże. 
1698 Tamże.  
1699 Tegoż, Mój ogródk..., s. 6. 
1700 Tamże, s. 14. 
1701 Szutenberg J., Z pospiechu naszim lëdzóm na pocechę, „Pomerania” 1984, nr 6, s. 31. 
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poetyckie wyznanie Rodzynnô wies1702, w jakiej „ja” liryczne mówi o swojej przynależności 

(choć niekoniecznie ciałem) do tego bliskiego mu miejsca, a także mocny w wyrazie utwór Jô 

jem Bëlôk1703. W nim z kolei podmiot liryczny po wyznaniu, iż jest z krwie ë gnôta Kaszëba, 

którego domem gniôzdo grifa,1704 mową jęk huraganu i szept pługa, zaś redoscą nôdzeja 

prostëch lëdzy/ bólem zlo swiata/ spiéwą renny parmin sluńca1705, stwierdza ostro, wręcz 

wojowniczo, iż temu, kto by mu zarzucił kłam, pokaże ręce/ zamklé w pisc.1706       

 W pisarstwie poetyckim przestawianych tu autorów, już pomijając omówionego tu 

Jana Labudę, nie doszło w późniejszych latach do jakiejś radykalnej zmiany w zakresie 

twórczości przynależnej do kaszubskiego nurtu patriotycznego. Jak zostało powiedziane już 

wcześniej, K. Muza na gruncie rodzimej literatury zamilkła już w latach 80-tych, a J. Walkusz 

w kolejnej dekadzie, jednak reszta poetów pozostała mniej lub bardziej aktywna. Nurt 

patriotyczny nie zdominował ich pisarstwa, lecz również nie zaprzestali tworzyć wierszy tego 

typu. Wśród utworów można wyróżnić np. Jeżlë nié, żôl mi ce J. Łyska1707, Najô mowa1708 J. 

Szutenberga lub Kaszëbskô 1709  S. Jankego i tegoż Czë bądze taczi chtos 1710 , w jakim 

podmiot liryczny zadaje retoryczne pytanie związane z jego kaszubskojęzycznymi wierszami 

czë chtos jesz je pò latach/ zrozmieje a òbôczi w nich/ chòcbë pòmianã żëwòcëznë1711. Warto 

tu też wspomnieć o intertekstualności tego utworu. Bo oprócz oczywistego przywołania w 

nim postaci Floriana Ceynowy (chòc òd czasów diagnozë doktora/ Cénôwë kaszëbizna lepi sã 

trzimô/ na papiórze [...]1712), Janke fragmentem kòle prostégò grónka/ z pôrã lëstkama pôrã 

kwiôtkama1713 nawiązuje do wiersza J. Karnowskiego Prozba1714. Kilka wierszy z tego nurtu 

znajdziemy w tomiku Jankego Do biôłégo rena, a wśród nich Witôjtaż drëszë 1715 , 

Swojszczëzna1716, I tak mie przëszło1717 czy dedykowany pamięci J. Trepczyka Zrobic cos dlô 

kaszëbizne1718, w jakim mowa o pracy na rzecz Małej Ojczyzny i wierze, że kaszubszczyzna 

bądze sę trzima wiedno/ ë bez kùńca1719.  

                                                             
1702 Labuda J., Rodzynnô wies, „Pomerania” 1992, nr 5, s. 39. 
1703 Tegoż, Jô jem Bëlôk, „Pomerania” 1992, nr 5, s. 39. 
1704 Tamże.  
1705 Tamże. 
1706 Tamże. 
1707 Łysk J., Malëjã..., s. 32 
1708 Szutenberg J., Jich troje..., s. 13.  
1709 Janka S., Kaszëbskô, „Stegna” 2015, nr 3, s. 11.  
1710 Janke S., Pò mie swiata..., s. 19. 
1711 Tamże.  
1712 Tamże.  
1713 Tamże.  
1714 Zob. Wôś Budzysz [Jan Karnowski], Nôwotnê..., s. 11 
1715 Janke S., Do biôłégo..., s. 1 
1716 Tamże, s. 6. 
1717 Tamże, s. 7. 
1718 Tamże, s. 8 
1719 Tamże. 
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Warto też przywołać tu otwierający tomik Piesniodzejanié utwór Jankego Dac sobie 

radã1720, w jakim podmiot liryczny mówiąc jesmë òstelë ùraczony słowã1721, powiada o rybie, 

chlebie, cudownym rozmnożeniu i zebraniu resztek w kosze. Skojarzenie z biblijnym 

wydarzeniem jest tu jak najbardziej właściwie, a odświętny obraz cudownego posiłku, 

spożywanego jak na tę niezwykłą okoliczność przystało z namaszczeniem i powagą na czësti 

mączkòwóny dece/ jakbë niedzela co dnia bëła1722, kończą pełne optymizmu słowa:  

    
wejtale lëdze biédnym Kaszëbóm 

   gôdka sã cëdowno rozrodzëła 

   gwës jesz nie przińdze do zgùbë1723 

 

 Można też przywołać tu wiersze Jaromiry Labuddy, np. Moja zemio 1724  czy 

Zemio 1725 . W drugim z wymienionych, skomponowanym w formie modlitwy, nietrudno 

dostrzec nawiązanie do katolickiej prośby zaczynającej się od słów Święty Boże! Święty 

Mocny! Święty, a Nieśmiertelny!.   

 W kolejnych dekadach do pokolenia pisarzy urodzonych w latach 50-tych lub czasie 

temu pobliskim dołączyli m.in. Stanisław Bartelik, Ewa Warmowska, Elżbieta Bugajna, 

Wanda Lew Kiedrowska czy, już jako mężczyźni w dość zaawansowanym wieku – Henryk 

Musa i Marian Kwidziński. U tych autorów wiersze wyrażające miłość i przywiązanie do 

Małej Ojczyzny, nawołujące do walki o ochronę i rozwój języka przodków oraz mające na 

celu budzenie tożsamości kaszubskiej występuje w różnym natężeniu (poza M. Kwidzińskim, 

w którego twórczości, jak udało się stwierdzić, próżno ich szukać), choć znacząco nie odbiega 

to pod względem ilościowym od tego, co tyczy się Łyska czy Jankego. W. Lew Kiedrowska 

tematykę nurtu partiotycznego podejmowała np. w wierszach Tatczëzna1726 i Naji chléb1727, S. 

Bartelik w np. Nasza mòwa1728, Kaszëbë1729 i Kaszëbë – nasz krôj1730, E. Bugajna w np. 

Drãgô ùdba1731 i Pò wid sygóm1732, a E. Warmowska w np. Kaszëbsczé stegnë1733 i Rodnô 

                                                             
1720 Tegoż, Piesniodzejanié, s. 7 
1721 Tamże. 
1722 Tamże. 
1723 Tamże. 
1724 Labudda J., Słowa òbséwają..., s. 10.  
1725 Tamże, s. 33. 
1726 Kiedrowska W., Dzéwczatkò i róża..., s. 22. 
1727 Tamże, s. 24. 
1728 Bartélëk S., Chòc mie..., s. 26-27. 
1729 Bartelik S., Bestre..., s. 25. 
1730 Tamże, s. 67. 
1731 Bugajna E., Miłotã niosã, s. 21. 
1732 Tamże, s. 24. 
1733 Warmowska E., Trapë do nieba, s. 11. 
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Zemio1734. W przypadku tej ostatniej również w utworach kierowanych do dzieci, o czym 

będzie jeszcze mowa. 

 Omawiany tu nurt poezji występuje również w twórczości starszych wiekiem poetów 

(sprzed pokolenia Walkusza, Jankego czy Łyska), wciąż aktywnych literacko po 1980 r., czy 

nawet dopiero debiutujących po tym roku. U niektórych z nich znajdzie się zdecydowanie 

więcej tego typu utworów, jak u przedstawicieli przedstawianego wyżej pokolenia. Jednym z 

nich jest Henryk Hewelt, a z utworów można by wymienić choćby Domôcëzna 1735 , 

Kaszëbizna1736, Rodnô zemio1737 czy Mdzesz warac1738. Niemało ich też u Feliksa Sikory, 

biorąc pod uwagę fakt, iż autor ten nie napisał wielu wierszy po kaszubsku. Z tych 

wpisujących się w omawiany tu nurt można wymienić choćby utwory: Kaszëbskô zemia 

(poéma)1739, *** Rôczã Waji Kaszëbów...1740, czy *** Dzéwgnąc ten swiat...1741. Dość wiele 

jest ich również u Wacława Pomorskiego, np. Tatczëznë dzél 1742 , Mòje stronë – 

Kaszëbizna1743 czy Tu jem na swòji zemi1744. Warto też tu przywołać piewcę nadmorskich 

stron i rybackiego rzemiosła – Mariana Selina i choćby jego wiersz Ò mòwã dbôj1745 . 

Najwięcej chyba, być może głównie z racji dużej płodności poetyckiej, można znaleźć tego 

typu utworów u Benedykta Karczewskiego, w którego tomikach czytelnik natrafi m.in. na 

Kaszëbsczi môl1746, Tatczëzna1747, Kaszëbskô sprawa1748, Kaszëbskô mòwa1749 czy Żlë jes 

Kaszëbą1750.  

 Niektórzy z autorów, głównie jednak starsi wiekiem, w utworach nurtu patriotycznego 

zaznaczali, podobnie jak Klëkowcy, swe przywiązanie do Polski. Tego typu deklaracje 

możemy znaleźć m. in. u B. Karczewskiego (np. Kaszëbskô Bëlnota1751  Abecadło, Nótë, 

Znaczi1752) czy F. Sikory, który w utworze *** Rôczã Waji Kaszëbów1753, tak oto pisał: 

 
    Rôczã Waji Kaszëbów 

                                                             
1734 Tejże, Dzéń za dniã, s. 74. 
1735 Hewelt H., Nie òdińdã bez pòżegnaniô, wyd. II poszerz. i opatrz. posłowiem, Banino 2013, s. 7. 
1736 Tamże, s. 14. 
1737 Tamże, s. 15.  
1738 Tamże, s. 17.  
1739 Sikora F., Dwie miłotë..., s. 11. 
1740 Tamże, s. 13-14. 
1741 Tamże, s. 15. 
1742 Pomorski W., Kaszëbskô miłota..., s. 21. 
1743 Tamże, s. 22. 
1744 Tamże, s. 23. 
1745 Selin M., Niech wiater niese..., s. 39. 
1746 Karczewski B., Na kaszëbsczi rodny ôrt, s. 13-14 
1747 Tamże, s. 27-28. 
1748 Tegoż, Kaszëbsczi sprawë, s. 5-6. 
1749 Tamże, s. 12 
1750 Karczewski B., Żlë jes Kaszëbą, s. 7 
1751 Karczëwsczi B., Kaszëbskô Bëlnota, Kartuzy 2013, s. 5.  
1752 Karczewsczi B., Kaszëbskô Tatczëzna, Kartuzë 2014, s. 23. 
1753 Sikora F., Dwie miłotë. Dwie miłości, Rëmiô 1997, s. 13. 



241 
 

    [...] 

    Rôczã na Swiãté Górë 

    Kalwarji 

    Wejerowsczi. 

    Tu grzmiała wiedno chórem 

    Najô leżnosc, 

    Do najô Pòlsczi.1754 

 

W tę trwającą do dziś dyskusję o status i miejsce w przestrzeni społecznej, kulturalnej 

i politycznej ostatnich potomków dawnych Pomorzan włączyła się też Elżbieta Bugajna 

wierszem Nowô deja?1755. Mowa w nim o wciąż powracającej i rozogniającej młodëch1756 idei 

odrodzenia kraju Kaszubów (deja déjà vu1757), a nawet marzeniu o tzw. Wielkim Pomorzu.  

Prokaszubskie postawy i cele Ceynowy, potem Zrzeszińców znajdowały swoich zwolenników 

i później, do nich należy zaliczyć np. przynajmniej część działaczy (wówczas również 

będących w młodym wieku) związanych z istniejącym od 1999 do 2006 r. czasopismem 

Òdroda i Kaszëbskô Òdroda. Po nich nastąpili kolejni, np. zaangażowani w prace 

stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota i chyba o nich mówi „ja” liryczne. Działania młodych 

często charakteryzują się swoistą szczerością i bezkompromisowością. Podmiot liryczny nie 

neguje poczynań nowëch ptôchów 1758 , które swòjã dejã snią 1759  (ale i się z nimi nie 

utożsamia), zastanawia się tylko, jak dalek pùdze/ najô przindnota1760.    

  

 Tematyka patriotyczna była bliska nie tylko tym starszym autorom drugo- czy 

trzeciorzędnym, jak Hewelt, Karczewski czy Sikora. Zaliczany bowiem do wąskiego grona 

najwybitniejszych poetów kaszubskojęzycznych Jan Zbrzyca (Stanisław Pestka) dość często 

poruszał sprawy omawiane w tej części pracy. Jednym z bardziej znanych jego wierszy jest 

Naj Wiôlgòszka 1761 , w jakim po pierwszym wersie, będącym cytowanym zwrotem z 

Trepczyka do mowy kaszubskiej „Më cë dómë w pałac przińc”...1762 , podmiot liryczny 

stwierdza: Wiôlgòszkò, të dôwno jes w pałacu,/ Z òknama na sztërë stronë swiata1763. Dalej, 

już w drugiej i trzeciej strofce, tak mówi o rodzimym języku: 

 
                                                             
1754 Tamże.  
1755 Bugajna E., Ruchna nôdzeje, Pelplin 2014, s. 41. 
1756 Tamże. 
1757 Tamże.  
1758 Tamże. 
1759 Tamże.  
1760 Tamże.  
1761 Jan Zbrzyca [Stanisław Pestka], Wieczórny widnik..., s. 18 
1762 Tamże; słowa te pochodzą z wiersza J. Trepczyka Kaszëbskô mówa [zob. np. Trepczyk J., Moja stegna..., s. 8]. 
1763 Tamże. 
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    Kłaniac sã tobie jaż pò pas, 

    Wësokpniowi òdwiétewce pòmòrsczégò szczépù? 

    Niemùszebné homagia pòd gbùrską pòlépą 

    Sygnie w płomiszk dmùchac bë nie zgasł. 

 

    Krudowónô z dzejów nie wërwónô do dzys, 

    Przebisniéżną mòcą, prawie szôlińcową 

    Ùwdôrzëłas mòwo krôj Mestwinowi, 

    Głoska nasziństwa mòkną gwiôzdą skrzi.1764 

 

Z innych liryków tego nieprzeciętnego poety warto tu przywołać choćby Wieczórny 

widnik 1765 , Szlachã remiónka 1766 , Całi snopk jaskrotë 1767 , Stolëmniészô òd jãzëka 1768 , 

Nordowô òkrãtniczka1769, a w końcu i Skrë ùsôdzkòwi mòcë1770 , gdzie podmiot liryczny 

apeluje: 

    
Czas je òbszuńcowac kaszëbiznã 

    Przed natrzenim pùsti nocë1771 

 

 Choć wśród owych starszych poetów zdarzali się i tacy jak J. Piepka czy A. Nagel, w 

których utworach wydawanych po 1981 roku trudno doszukać się treści wpisujących się w 

omawiany tu nurt1772, to jednak patrząc całościowo na tę grupę pisarzy odnosi się wrażenie, iż 

więcej u nich owej poezji zaangażowanej, niż u pokolenia owych młodych debiutantów z II 

połowy lat 70-tych.  

 

 W twórczości kolejnej, po Stachurskim czy Muzie, generacji pisarzy 

kaszubskojęzycznych, a więc tych urodzonych w latach 60-tych i 70-tych, a debiutujących po 

1990 r., omawiany tu nurt poetycki występuje, utwory zaś generalnie wpisują się w 

wcześniejszy schemat, gdzie w wierszach opiewa się Małą Ojczyznę oraz mowę kaszubską i 

pragnie się dążyć do tego, by szeroko pojęta kaszubszczyzna trwała i rozwijała się. Takie 
                                                             
1764 Tamże. 
1765 Tamże, s. 34-35. 
1766 Tamże, s. 119. 
1767 Tamże, s. 123. 
1768 Tamże, s. 124. 
1769 Tamże, s. 134.  
1770 Tamże, s. 113. 
1771 Tamże. 
1772 Trzeba pamiętać, iż wydany w 1997 r. zbiorek A. Nagla Nie spiéwôj pùsti nocë jest tomikiem zawierającym wiersze opublikowane już 
wcześniej, m.in. w Procëm nocë z 1970 r., Cassubia fidelis z 1971 czy Astrë z 1975. Nie ma w nim utworów nowych, a z książeczek 
poetyckich wydanych po 1980 r. zamieszczono tam kilka wierszy z Òdemknij dwiérze (1992), ten jednak tomik zawiera wyłącznie utwory o 
charakterze religijnym, także należą do niego te, w których mowa o Kaszubach, jak w liryku Swięti Wojku [Nagel A., Otemknij..., s. 27], czy 
w poetyckiej modlitwie Matinko Bożo, w której padają słowa: Matinko Bożô/ przeżegnôj morze/ przeżegnôj całi/ kaszëbsczi lud. [Nagel A., 
Otemknij..., s. 18]. 
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utwory można znaleźć m.in. u Eugeniusza Pryczkowskiego (np. Czejbë tak... 1773 ) czy 

Łukasza Jabłońskiego (np. stegna1774).  

 Odbiegającym od przedstawianych w tej części utworów jest wiersz Robarta Żmudy-

Trzebiatowskiego Òd pòprzédców 1775 . Podmiot liryczny bowiem buntuje się przeciwko 

narzucanej mu – jak wskazuje tekst oczytanemu i świadomemu swej tożsamości Kaszubie – 

przez literackich przodków misji ratowania Małej Ojczyzny i odpowiedzialności za jej losy. 

Podobne odczucia miał przy lekturze tego utworu S. Janke, który stwierdził, iż osoba 

mówiąca w wierszu na dziedzictwo kulturowe patrzy z pewnym dystansem, sceptycyzmem, 

jakby wzbraniając się przed nim i dziwiąc się temu nieoczekiwanemu powołaniu do pracy dla 

jego rozwoju.1776 Podmiot liryczny rzuca zatem dość gwałtownie: 

 
le czemù 

    to prawie 

    jô 

    móm jic szlachã 

    wëjachónym przez rémùsową karã 

    nym chtërnym 

    pón czôrlińsczi do pùcka jachôł 

    chroniącë w sercu 

    skôrb kaszëbskò-słowińsczi mòwë 

    a czej jegò kùńc mdze krótkò 

    móm napisac 

    ò mòji drodze kaszëbsczi1777 

 

Czytelnik choć w miarę znający rodzime piśmiennictwo i historię regionalnego ruchu 

kaszubskiego bez trudu odnajdzie w tym wierszu liczne do nich nawiązania, mianowicie do 

czasopisma F. Ceynowy (skôrb kaszëbskò-słowińsczi mòwë), powieści A. Majkowskiego 

(rémùsowô kara), poematu H. Derdowskiego (pón czôrlińsczi do pùcka jachôł), wspomnień J. 

Karnowskiego (napisac / ò mòji drodze kaszëbsczi), a w dalszym, nie cytowanym już tu 

fragmencie do felietonów A. Labudy (gùczów macka redosc1778). Niezwykle istotne pod 

względem interpretacyjnym jest też nawiązanie w wierszu do Biblii (czë w ny rézë / pòtkóm / 

szëmóna z cyrenë / co niesc pòmòże / stolemów lirã / za cãżką1779). Podmiot liryczny stawia 

                                                             
1773 Prëczkòwsczi E., Na jimiã..., s. 17 
1774 Jabłońsczi Ł., stegna, „Stegna” 2006, nr 1, s. IV okładki. 
1775 Żmùda-Trzebiatowsczi R., Òdłómczi, [s. 14]. 
1776 Janke S., Odłamek z kaszubskiej całości, „Pomerania” 1998, nr 4, s. 67. 
1777 Żmùda-Trzebiatowsczi R., Òdłómczi, [s. 14]. 
1778 Tamże.  
1779 Tamże. 
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się tu bowiem w pozycji Chrystusa. 1780  Zapytuje, czy w poświęceniu się dla sprawy 

kaszubskiej, na swej golgocie do zbawiania kaszubszczyzny napotka jakiegoś Szymona z 

Cyreny, który pomoże mu nieść brzemię – lirę stolemów. Symbolizująca m.in. poezję lira1781 

wskazuje, iż podmiot liryczny jest poetą. Zmaga on się tu z sobą, wątpi w swoje siły, w swój 

talent. Lira stolemów, a więc mitycznych, znanych z kaszubskich wierzeń olbrzymów1782, jest 

mu za ciężka. Nie jest pewny tego, czy tak jak wielcy przodkowie – Ceynowa, Derdowski, 

Karnowski, Majkowski czy Labuda – będzie w stanie swoją twórczością bronić 

kaszubszczyzny przed „pustą nocą” i prowadzić ku zbawieniu, a więc wiecznemu życiu.    

 Początkowy bunt podmiotu lirycznego przeradza się w wierszu w jakąś rezygnację. 

Ostatecznie na pytania o pomoc w podążaniu szlakiem przodków oraz o to, czy w swym 

poświęceniu, na swej drodze kaszubskiej będzie mu przewodnikiem i przyjaciółką radość 

Labudowego bohatera, za odpowiedź otrzymuje tylko milczenie (... / môłczenié / ... / 

môłczenié òznôczô zgòdã 1783 ). Nie można tu też tych kończących liryk słów môłczenié 

òznôczô zgòdã, będących w swej polskojęzycznej wersji przecież dość popularnym zwrotem, 

istniejącym przynajmniej od czasów rozbiorów1784 , brać za rzeczywistą zgodę. Przecież 

padają z ust wypowiadającego.  

W innym swoim liryku, również nietypowym jak na wiersz wpisujący się w nurt 

twórczości o charakterze patriotycznym, zatytułowanym Zdrzadło1785 Żmuda-Trzebiatowski 

nie idealizuje swoich pobratymców. Pomiot liryczny powiada o Kaszubie: Pòlsczi Szkòt, / 

chòc miast dëtków / – pôcórczi różańca liczi1786. Z nutą ironii dodaje też: zakòchóny w zemi/ 

kò Bóg zrobił jegò/ bògôczã – królã gòchów, kamieni...1787. Nie wywyższa się jednak, ten 

obraz ziomka ogląda w tytułowym lustrze. Wiersz kończy się wyznaniem: 
 

    Taczim, jaczim të jes –  

    Wôrtnym tczë ë pòtãpieniô –  

    kòchóm cebie,  
                                                             
1780 Janke aż tak daleko nie posuwa się w swoich wnioskach. W omówieniu tomiku pisze bowiem: A jednak utożsamia się z nią [pełną 
sprzeczności wizją literatury kaszubskiej - przyp. G. S.], tak jak chrześcijanin z całą jaskrawością uświadamiający sobie i aprobujący 
przeciwstawności kryjące się w Ewangelii - chrześcijanin pragnący zmierzyć się z wyzwaniami trudnej wiary, Kaszuba, który ujrzał mowę 
ojców, niczym Chrystusa, odartą z „piãkny sëkni”, z „pùrpùrą hańbë” z „drżónã” na głowie, ośmiewają i opluwaną, a jednak głęboko 
ufający, że zmartwychwstanie „pełnô nowi, niezmiertelny chwalbë”. [Janke S., Odłamek..., s. 67; warto dodać, iż zawarte w podanym 
fragmencie cytaty pochodzą z utworu Żmudy-Trzebiatowskiego Mòji mòwie pòswiãcywóm [Żmùda-Trzebiatowski R., Òdłómczi, [s. 5 i 6]]]. 
1781 Zob. Kopaliński W., Słownik symboli, s. 201.  
1782 O stolemach zob. np. Sychta B., Słownik gwar kaszubskich..., t. V, s. 165-166. 
1783 Żmùda-Trzebiatowsczi R., Òdłómczi, [s. 14]. 
1784 Miał go, lub słów podobnych, aczkolwiek oddających sens powiedzenia, użyć targowiczanin hrabia Józef Ankwicz (ok. 1750 - 1794) w 
1793 r. jako odpowiedź na milczenie, kiedy został zgłoszony wniosek o zatwierdzenie traktatu rozbiorowego (II rozbiór Polski). W czasie 
powstania kościuszkowskiego Ankwicza za zdradę kraju skazano na śmierć przez powieszenie, wyrok wykonano. [Encyklopedia PWN, 
hasło: Józef Ankwicz; on-line: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Ankwicz-Jozef;3869666.html [dostęp: 09.03.2019]; zob. też: Lelewel J., 
Panowanie króla polskiego Stanislawa Augusta Poniatowskiego obéjmujące trzydziestoletnie usilności narodu, podźwignienia się, ocalenia 
bytu i niepodległości, Bruxella 1847, s. 154.] 
1785 Żmùda-Trzebiatowsczi R., Òdłómczi, [s. 10]. 
1786 Tamże. 
1787 Tamże.  
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    Kaszëbo!1788 

 

 Żmuda-Trzebiatowski nie jest jednak autorem, w którego publikowanej twórczości 

(dotychczas nie ukazał się tomik Egòticzi) dominowałaby omawiana tu tematyka. Oprócz 

przybliżonych utworów, jeszcze ledwie ze trzy czy cztery można zaliczyć do rodzimego nurtu 

patriotycznego, np. Mòji mòwie pòswiãcywóm1789 , gdzie w pewnym fragmencie rodzimy 

język przyrównywany jest do umęczonego, zelżonego i zabitego Chrystusa, czy Òbrôzczi z 

Kaszëb1790, w jakie wkomponowana została kaszubska (autorska?) wersja modlitwy Ojcze 

nasz. 

 Warto w tym momencie zwrócić też uwagę na cykl krótkich wierszy, zamieszczony w 

tomiku Idy Czaji Czôrny kléd jako jego druga część1791. Motywem przewodnim utworów jest 

ùpi (bardziej popularna wersja nazwy to òpi) – demon z wierzeń kaszubskich, upiór, jakim po 

śmierci staje się predysponowany do tego człowiek, np. urodzony z ząbkami.1792 Oznakami 

pośmiertnymi wskazującymi, że umarły przemieni się w òpiego były m.in. rumieńce na 

twarzy czy brak zesztywnienia ciała. Taki „niezwyczajny” nieboszczyk niegdyś budził grozę, 

bowiem pozostawiony w trumnie bez żadnych środków prewencyjnych, wśród jakich można 

wymienić kładzenie na jego ciele ulepionych z wosku gromnicy krzyżyków1793, wnet budził 

się właśnie jako òpi, a zjadłszy wpierw swe ubrania i obgryzłszy ciało, następnie wychodził z 

grobu, by nieść ludziom w okolicy śmierć. Podmiot liryczny – kobieta i, jak wskazują słowa 

w dzéń pisze wiérztë1794, zarazem jakaś poetka – staje się właśnie takim upiorem: 
 

    ...leżi w zarkù 

    cëszi kòta 

    biôłô skarniô 

    czôrny kléd 

 

    „wejle kwitną 

    dwa czerwińce 

    hewò ùpi mdze...!”1795 

 

                                                             
1788 Tamże. 
1789 Żmùda-Trzebiatowsczi R., Òdłómczi, [s. 5-6]. 
1790 Żmuda-Trzebiatowski, Obrôzczi z Kaszëb, „Pomerania” 1995, nr 3, s. 19 [lub:] Zmùda Trzebiatowsczi R., Òbrôzczi z Kaszëb, [w:] Skrë 
ùsôdzkòwi mòcë..., s. 280-281 [wersja autoryzowana przez autora]. 
1791 Czajinô I., Czôrny kléd, s. 25-47 
1792 Więcej zob. np. Sychta B., Słownik gwar kaszubskich..., t. III, s. 330-332. 
1793 O tym akurat środku zabezpieczającym nie wspomina Sychta, piszący te słowa zdobył taką informację od respondentki w czasie swoich 
poszukiwań resztek wierzeń związanych z demonologią kaszubską.   
1794 Czajinô I., Czôrny kléd, s. 44 
1795 Tamże, s. 26.  
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Cykl wierszy Czaji nie jest jednak tylko poetycką opowieścią o egzystencji 

kaszubskiego demona. Ów upiór jest tu bowiem symbolem rodzenia się do czegoś nowego, 

czegoś co nie tylko nie budzi akceptacji otoczenia, ale i przeraża je. Istnieją przesłanki, że 

można rozpatrywać ten cykl wierszy jako swoiste wyznanie Kaszubki, która pewnego dnia 

obudziła się do tego „drugiego”, świadomego swej tożsamości etnicznej życia. Wiadomo, że 

niejeden z działaczy i literatów zaczął właśnie żyć dla Małej Ojczyzny pod wpływem jakiegoś 

impulsu1796. Oczywiście, by taki tożsamościowy przełom dokonał się w człowieku, ów musiał 

być – jak ów òpi – do tego predysponowany (nie każdy bowiem czytelnik np. „Remùsa” staje 

się działaczem regionalnym). Budzenie się dla kaszubszczyzny w przeszłości, także tej 

niedalekiej, niejednokrotnie wywoływało w otoczeniu mniejszy lub większy brak akceptacji i 

opór, wynikający m.in. z uwarunkowań historycznych i politycznych (choćby w czasach 

PRL).  

 Liryczne „ja” opisuje więc moment śmierci dla zwyczajnego, ludzkiego życia i 

narodzenia się dla drugiego (drëdżé żëcé/ wchôdô we mie1797). Na to, iż jest osobą nadal 

żyjącą, funkcjonującą w swoim środowisku, świadczą słowa w dzéń pisze wiérztë/ szpòrtëje/ 

spiéwô/ sã smieje/ òb noc straszi1798. Czuje się jednak osamotniona w tym świecie: ... nôbarżi 

samòtny/ wieszczi/ czedës bëłë w trëmąda/ dzysô jem sóm 1799 . Jest świadomą swej 

kaszubskości osobą wśród tych, którzy tej tożsamości nie mają lub jest ona płytka, 

bezrefleksyjna. Są zatem „uśpieni”. Dla nich podmiot liryczny jest ùpim, który choć z nich 

samych pochodzi, już jest im czymś obcym, czymś co zagraża i może przynieść koniec, 

śmierć ich obecnej, znanej i wygodnej egzystencji, czyli w domyśle pociągnie ich za sobą, za 

swoimi ideami, „obudzi” ich. A perspektywa takich diametralnych zmian życiowych może 

rodzić obawy i sprzeciw.  

 Bycie „òpim” (świadomą Kaszubką) jest nową sytuacją dla osoby mówiącej w 

wierszu, jest początkiem jej nowej drogi i w związku z tym nie ma ona jeszcze, lub niemal nie 

ma współtowarzyszy w działaniu, a przynajmniej nie zna ich. Wie za to, że czedës bëłë w 

trëmąda takich świadomych Kaszubów i być może nawiązuje się tu do czasów 

średniowiecznych, kiedy jak Gall Anonim pisał: Polacy sięgali po sławę, Pomorzanie bronili 

                                                             
1796 Takim impulsem była dla Karnowskiego lektura Słownika... Ramułta, a np. dla E. Gołąbka Historii Kaszubów A. Majkowskiego, o czym 
opowiada: W nym jistnym czasu u mojégo nôlepszégo przëjôcela [...] jô natrafił na ksążkę A. Majkowscziégo „Historia Kaszubów”. Nie 
pamiętają dobrze, ale wierę nen szkólny, nieboszczik Raatz, mie ję pożëczeł, czej jô chcôł od Niego dostac jakąs ksążkę „do czëtaniô”. 
„Historia Kaszubów” bëła dlô mie wiôldżim przeżëcym. Po ji przeczëtaniu ze mie so stôł Kaszëba, jaczégo jesz we wsë nié bëło. Dzysô so 
mëszlę ze zdzëwowanim, co znaczi jedna bëlnô ksążka, co może jeden bëlny człowiek. [Drzeżdżon J., Współczesna..., s. 330-331]. 
1797 Tamże, s. 28 
1798 Tamże, s. 44. 
1799 Tamże, s. 34.  
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wolności1800. Wówczas Pomorzan świadomych swej przynależności do wspólnoty było w 

trëmąda (gromady). Co więcej, „ja” poetyckie w wierszu dodaje, iż w nim są ...rzmë ùpich/ 

wieszczich/ co wëją w cemnicach dëszë/ w utaconëch nórtach żëcô1801. Nasuwa to obraz 

przodków, którzy walczyli o przetrwanie swojej pomorskiej ojczyzny i jaką nam, jako swój 

całi skôrb – jak pisał Karnowski – [...] òstawilë/ jak czej pòla gón1802, teraz zaś niejako żyją w 

duszy podmiotu lirycznego i widzą, jak to, o co ongiś walczyli, dziś się przedstawia.     

 Podmiot liryczny w innym miejscu z ironią powiada też: ...wejle jaczi mądri są/ jaczi 

ùczałi1803. Czy to nie nawiązanie na przykład do tych osób, które od ukazania się w 1893 r., a 

nagrodzonego nagrodą Akademii Umiejętności w Krakowie w 1889 Słownika języka 

pomorskiego czyli kaszubskiego Stefana Ramułta 1804 , starały się udowadniać, iż mowa 

Kaszubów to nie język, a gwara, co w swoim stylu wyśmiał A. Labuda w felietonie Jãzëk czë 

gwara1805? 

 Cykl zamyka się słowami, jakie można odczytać jako chęć podjęcia działań, by wyjść 

na zewnątrz, na świat i budzić pobratymców, niejako kończyć ich ślepą egzystencję i cucić do 

nowego życia w kaszubszczyźnie: 
 

     widzã wszëtkò 

     òstro czejbë szkło! 

     klepiã w przëkriwk trëmë 

     felëje lëftu 

     krwi  

     lëdzy 

     żëcô!1806  

 

 Kończąc już te rozważania na temat cyklu I. Czaji należy zaznaczyć, iż poeci 

debiutujący po R. Żmudzie-Trzebiatowskim, często już w obecnym stuleciu, a zbliżeni do 

niego wiekiem (autor Òdłómków urodził się w 1976 r.) także zajmowali się tematyką miłości 

do Małej Ojczyzny oraz języka przodków. Wspomnieć tu można o Romanie Drzeżdżonie 

(Jesz dërch 1807 , Slowo 1808 ) czy franciszkaninie Zbigniewie Joskowskim (Tesknią mòje 

                                                             
1800 Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, przekł. przejrzał, wstępem i przypisami opatrzył M. Plezia, BN seria I nr 59, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 124. 
1801 Czajinô I., Czôrny kléd, s. 40. 
1802 Zob. np. Kôrnowsczi J., Jô bëm leno chcôł..., [w:] Dzëczé gãsë..., s. 74. 
1803 Czajinô I., Czôrny..., s. 36 
1804 Ramułt S., Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893. 
1805 Zob. np. Labuda A., Gùczów Mack gôdô, Bolszewo 2013, s. 89. 
1806 Czajinô I., Czôrny..., s. 46. 
1807 Drzeżdżon R., Czile slów..., [s. 5]. 
1808 Tamże. 
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stronë...1809, òda do rodny zemi1810). Żmuda-Trzebiatowski ze swoim ujęciem tematu w Òd 

pòprzédców pozostaje jednak, jak się udało stwierdzić, zjawiskiem niemal odosobnionym. 

Niemal, bo buntownikiem jest również Adam Hebel. W wierszu Mòwa1811 o niejednokrotnie 

przedstawianym jako królewianka języku przodków (A. Majkowski, J. Trepczyk, S. Pestka) 

podmiot liryczny Hebla mówi: Jô ce nie chcã pëszny w zómkù scanach/ Niechc królewiónczi, 

jô chcã pùtanã!1812 Te słowa, w kontekście owej mowy urosłej do symbolu królewianki, 

mogą szokować. „Ja” liryczne chce bowiem, by ona była... ladacznicą! Pragnie, żeby bëła 

wëgrónô, nipòcô/ W pòdzartëch ruchnach, bez szminczi1813. Swoją niechęć do postrzegania 

mowy jako królewianki wyjaśnia tak: 
 

    Chto dłëżi zlëdô stãkanié, że słabô 

    Że smùtnô, że dżinie, że dzôtków błagô 

    Że snôżô, że czëstô, jak biôłi kwiat pësznô 

    Jak w klôtce pòd wachtą, le wiedno bezgrzésznô 

    Co z taką bë białką mógł zrobic pòeta?1814 

 

Wiersz nie jest więc tylko pustą chęcią zszokowania czytelników przez dokonanie 

aktu obrazoburczego na czczonej rodzimej mowie. Wiele wyjaśnia przede wszystkim ostatni 

wers z dopiero co przytoczonych. Oto bowiem podmiot liryczny zdradza, że nie chce, by 

język kaszubski był mową odświętną i zbyt czystą, nieskazitelną, jaką – jak można się 

domyślić – być może czasem zbyt górnolotnie, z patosem, tworzono utwory o walce o jej 

utrzymanie, o krainie przodków czy sielankowej miłości wiejskiego chłopaka do wiejskiej 

dziewczyny. Podmiot liryczny zdradza zapytaniem co z taką bë białką mógł zrobic pòeta, że 

chce, by ta mowa była jak otaczająca nas rzeczywistość, mająca także swe ciemne strony (a 

nie jakaś wyidealizowana kraina) i by oprócz opowiadania o codziennej egzystencji i 

powszednich sprawach, także poruszała się po mrocznych zaułkach życia. Potwierdzają to 

słowa kończące wiersz:  

 
   Niech nicht mòji mòwie nie zrobi ti krziwdë 

   Nie wsadzôj ji w zómczi, le w sztrase ë w jizbë.1815   

 

                                                             
1809 Joskowski Z. M. br., W remionach Piãknoscë, s. 45. 
1810 Joskowski Z. br., òda do rodny zemi, „Stegna” 2007, nr 3, s. 22.  
1811 Hébel A., Mòwa, „Stegna” 2011, nr 4, [s. 12]. 
1812 Tamże. 
1813 Tamże. 
1814 Tamże.  
1815 Tamże.  
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Chyba nie byłoby jeszcze nadinterpretacją, jeśli ów kończący utwór apel odczytywać 

szerzej, mianowicie by mowa kaszubska nie była używana li tylko w pałacach, czyli podczas 

jakiś uroczystości kaszubskich, a słychać by ją było na ulicach i w domach. 

 Hebel jest też autorem wiersza Pòzytiwnô patrijotizna 1816 , jakim krytykuje 

zachowawcze postawy, propagowane przez część działaczy ruchu kaszubskiego, a także 

utworu już o całkowicie innym wydźwięku Do Remùsa abò do wszëtczich Remùsów1817, 

jakim zachęca do walki z Trudem, Strachem i Niewarto murem z Pamiãcë1818 i mieczem 

Przińdnotë1819, wskazując by wpierw uderzyć w Niewarto, bo: 

 
     [...] czej Niewôrto ùmrze 

    i dowié sã rozëm 

    że naprôwda WÔRTO1820    

 

Dodaje również, by nie przejmować się ludźmi, bo skażoną gôdkã/ wiedno lepi 

òbsądzëc ë wësmiôc/ Niżle zrozmiôc 1821 , co jest swoistym apelem dotyczącym młodych 

Kaszubów, których mowę często się krytykuje jako nie do końca poprawną, niejednokrotnie 

nienaturalną i wyuczoną, zapominając iż nierzadko nie dane im było poznać ją w domu 

rodzinnym, gdzie już niepodzielnie, bądź niemal niepodzielnie panowała polszczyzna.    

     

 Po przestudiowaniu tomików poetyckich i publikacji wierszy w czasopismach czy 

antologiach można zauważyć, iż tematyka patriotyzmu kaszubskiego jest jednak coraz 

rzadziej obecna w twórczości przedstawicieli kolejnych pokoleń rodzimych poetów (choć 

pamiętać trzeba i o tym, iż u niektórych starszych literatów – jak np. u M. Kwidzińskiego, czy 

w późniejszej twórczości A. Nagla – trudno doszukać się tego typu tekstów). Można takowe 

wiersze znaleźć jeszcze u Idy Czaji, Eugeniusza Pryczkowskiego, Michała Piepera czy 

Zbigniewa Joskowskiego, a z najmłodszej generacji poetów, oprócz Adama Hebla, także 

choćby u Mateusza Tytusa Meyera (niewiele jednak), który w „Stegnie” zamieścił np. utwór 

„Kògùm bãdã?” abò 6.5.11a1822 i w którego książeczce poetyckiej *** zamkłô w słowach jest 

przypominający Ojczyznę Rafała Wojaczka quasi-sonet „Tatczëzna Kaszëbiaków”, abò 

29.6.11, Sonet XIV 1823  oraz „Do X-zaczepny lëst”, abò 26.6.11 1824 , notabene będący 

                                                             
1816 Hébel A., Pòzytiwnô patrijotizna, „Stegna” 2011, nr 4, [s. 12]  
1817 Tegoż, Do Remùsa abò do wszëtczich Remùsów, „Stegna” 2009, nr 1, s. 29.   
1818 Tamże. 
1819 Tamże. 
1820 Tamże.  
1821 Tamże. 
1822 Meyer M., „Kògùm bãdã?” abò 6.5.11a, „Stegna” 2011, nr 2, [s. 4]  
1823 Mejer M. T., *** zamkłô..., s. 48. 
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erotykiem, w jakim tylko delikatnie nawiązuje się do ziemi ojczystej poprzez wykorzystanie 

barw flagi kaszubskiej: 
 

    Zrobi nen òdjimk 

    mëszlóm mòji dëszë 

    kreszlącë grifelkã 

    żôłtim jak jô 

    na czôrnym niebie1825 

  

 Natomiast np. w Hanny Makurat (ur. w 1982 r.) Chlewie czy jej zawierających około 

dziewięćdziesięciu wierszy Testamańtach jimaginacji próżno szukać utworów nurtu 

patriotycznego, choć w kilku z nich napotkamy postaci z kaszubskiej demonologii (Bòrowô 

Cotka, Grzenia, krôsniãta). W rozproszonych w „Pomeranii”, „Zymku” czy „Stegnie” 

utworach Karoliny Serkowskiej też nie natrafimy na przykłady zaangażowanej etniczno-

narodowej twórczości. W zbiorku zaś Zderzenia jednej z najmłodszych rodzimych poetek 

Gracjany Pòtrëkùs (rocznik 1995) nie znajdzie się ani jeden wiersz, który wpisywałby się w 

kaszubski nurt patriotyczny, czy choćby, jak to zostało przedstawione przy autorach 

pokolenia Jankego, byłby poświęcony rodzinnym stronom. W „Stegnie” za to, na trzy lata 

przed wydaniem tomiku, mając niespełna czternaście lat Pòtrëkùs opublikowała utwór 

Remùsu!1826. Wiersz ten trzeba zaliczyć do młodzieńczych prób.  

 Nie znaczy to, iż brak młodym autorom świadomości tożsamości kaszubskiej czy 

chęci uczestniczenia w działaniach na rzecz zachowania i rozwoju Małej Ojczyzny. Choćby 

owi przywołani autorzy są dobrym przykładem aktywistów kaszubskich – Mateusz Tytus 

Meyer był przez kilka lat prezesem Stowarzyszenia Osób Narodowości Kaszubskiej 

Kaszëbskô Jednota, Hanna Makurat czynnie uczestniczyła w zrzeszającym głównie młodych 

Kaszubów Klubie Studenckim Pomorania (także piastując w roku akademickim 2005/2006 

funkcję prezesa) oraz Radzie Języka Kaszubskiego (2007), zarówno pracę magisterską, jak i 

doktorską napisała po kaszubsku, jest jednym z dydaktyków pracujących ze studentami 

etnofilologii kaszubskiej na UG, Karolina Serkowska również była członkiem Rady Języka 

Kaszubskiego (2009), jest też nauczycielką języka kaszubskiego, a Gracjana Pòtrëkùs czynnie 

angażuje się w działalność środowiska skupionego wokół Stegny.  

 

                                                                                                                                                                                              
1824 Tamże, s. 8. 
1825 Tamże. 
1826 Pòtrëkùs G., Remùsu!, „Stegna” 2009, nr 1, s. 31.  
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 Zmniejszanie się częstotliwości występowania w rodzimej literaturze poezji nurtu 

patriotycznego nie jest, bynajmniej, zjawiskiem negatywnym. Poezja kaszubskojęzyczna, i 

nie tylko właśnie tego typu twórczość w rodzimej mowie, jak to zostanie przedstawione w 

dalszych częściach niniejszej rozprawy, coraz śmielej i dalej wychodzi z owego 

zdefiniowanego przez J. Drzeżdżona „ciasnego regionalizmu” i ewoluuje z literatury w 

dużym stopniu misyjnej ku literaturze uniwersalnej. Rodzima przestrzeń literacka staje się 

coraz bardziej forum, gdzie autorzy wypowiadają się (często w formie bardzo osobistej i 

zogniskowanej na „ja” poetyckie) na frapujące zarówno Kaszubów, jak i inne grupy ludności 

(np. Belgowie, Szkoci) sprawy, jak np. przemijanie czy śmierć. Symbòlã „mie”/ je Człowiek 

[...] – mówi podmiot liryczny u H. Makurat – w kòżdi kùlturze znóny/ w kòżdim jãzëkù 

gôdający/ w kòżdim narodze żëjący. 1827  Niejednokrotnie i chyba coraz częściej o 

przynależności utworu czy nawet całych tomików do rodzimej poezji przesądza jedynie to, że 

wiersz czy zbiorek zostały napisane po kaszubsku. Misję budzenia pobratymców, walki o 

zachowanie języka i kultury przodków wciąż spełniać będą nadal aktualne i bardzo dobre pod 

względem artystycznym utwory klasyków literatury kaszubskojęzycznej, jak np. J. 

Karnowskiego, L. Heykego, J. Trepczyka, A. Labudy czy A. Nagla i S. Pestczi. Można by też 

więc w zjawisku zmniejszania się udziału nurtu patriotycznego dostrzegać też pewne 

nasycenie się kaszubskojęzycznej literatury tymi treściami.  

 

 W rodzimej poezji istnieje niemała grupa utworów poświęconych osobom zasłużonym 

dla ruchu kaszubskiego czy wyróżniającym się w dawnych, średniowiecznych dziejach, jak 

np. książę Świętopełk Wielki1828. Są owe utwory poetyckim wyrazem szacunku i oddaniem 

czci, a przy tym także swoistym pomnikiem, wystawianym dla potomnych. Pośrednio wpisują 

się w nurt poezji o charakterze patriotycznym, wskazują bowiem wzorce do naśladowania, 

zachęcają do otaczania szacunkiem jednostek, które oddały się działaniu na rzeczy 

zachowania mowy ojców, budzenia tożsamości kaszubskiej, czy w przypadku dawnych 

władców, walczyły o swe ziemie. Do takich utworów należy choćby przytoczony w pierwszej 

części tej pracy wiersz Cenôwa Jana Karnowskiego. Stosunkowo wiele znajdziemy ich w 

Sonetach kaszubskich Bieszka, m.in. Cenowa1829, Heyke1830, Majkowsczi1831, Trepczyk1832 czy 

poświęcony Karnowskiemu Wôs Budzysz1833.  

                                                             
1827 Makùrôt H., Człowiek, [w:] tejże, Testameńtë..., s. 83.  
1828 Świętopełk Wielki (ok. 1191/2-1226) – książę wschodniopomorski z dynastii sobiesławiców (bądź subisławiców), znany m.in. jako 
współtwórca tzw. zamachu w Gąsawie (1227; ginie Leszek Biały), w wyniku jakiego uniezależnił się od Polski, ponadto z wojen pomorsko-
krzyżackich czy przyłączenia do swych ziem księstwa słupsko-sławieńskiego (1236-1240) [zob. więcej: Labuda G., Historia Kaszubów w 
dziejach Pomorza. Labuda G., Historia Kaszubów w dziejach Pomorza. t. 1.: Czasy średniowieczne, Gdańsk 2006, s. 211-264]. 
1829 Bieszk S., Sonety..., s. 32 
1830 Tamże, s. 33. 
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Co ciekawe, jest też utwór A. Nagla z 1974 roku, w jakim znaną z ruchu kaszubskiego 

postać się nie czci, nie chwali, a wręcz przeciwnie – krytykuje. Mowa tu o dotyczącym autora 

Regionalizmu kaszubskiego utworze Bukowszczi1834. Warto i ten tekst poetycki przytoczyć, 

jako pewien głos w dyskursie na temat mowy, lecz i poczucia tożsamości kaszubskiej: 
 

    Szed Bukòwszczi rôz do lasu, 

    Spiewôł sobie głosno basem: 

    „Gwara, gwara, gwara, gwara. 

    Chto je procem, temu wara.” 

 

    Nen niebòszczik stôri Lorentz 

    Òd Andrésa dostôł w skôrã. 

    W skôrã dostôł téż i Budzisz; 

    Jegò z grobu ju nie zbudzisz. 

 

    Nasz drëch z pòłnia dostôł szligem; 

    Górz Andrésa tam jesz sygô. 

    I Zrzeszińcom Andrés wlëmił. 

    Lech téż dostôł że jaż dëmi. 

 

    Ach, Bukòwszczi, lëmisz lëchò. 

    Twòj procemnik nie je cëchò. 

    Twòj procemnik cëchò nie mdze 

    Jaż, Bukòwszczi, w grobie legniesz.1835 

 

 W twórczości po roku 1980 r. utwory poświęcone osobom zasłużonym dla 

kaszubszczyzny także są obecne w rodzimej literaturze. Znajdziemy je zarówno w twórczości 

najstarszej generacji poetów, jak Stanisław Pestka (np. jego wiersz poświęcony J. 

Trepczykowi Piesniodzej z Wejrowa), Feliks Sikora (Przë grobie Jana Karnowsczégò w 

Brusach), Benedyk Karczewski (Swiãtopôłk Wiôldżi1836) czy Maria Boszke (Pamiãcë Jana 

Drzeżdżona), jak i u przedstawicieli kolejnych pokoleń autorów – u Zbigniewa Talewskiego 

(Pamięcë Jona Rompscziégo 1837 ), Jerzego Łyska (Mësl Flóriana 1838 ), Jana Walkusza 

                                                                                                                                                                                              
1831 Tamże, s. 34.  
1832 Tamże, s. 35.  
1833 Tamże, s. 37.  
1834 A.N. [Alojzy Nagel], Bukowszczi, „Pomerania” 2010, nr 5, s. 30; Wiersz opatrzony jest też adnotacją 10 séwnika 1974 r., dopisano 
również, iż pochodzi ze zbiorów Edmunda Kamińskiego, zięcia J. Trepczyka. Bukowszczi nie został zamieszczony w żadnym z tomów 
poetyckich Nagla.   
1835 Tamże.   
1836 Karczewski B., Kaszëbsczi plón, Gdiniô 2008, s. 7-8. 
1837 Talewski Z., Krëszënë gwiôzdë, Gdańsk 1988, s. 10-11.  
1838 Łysk J., Mój ogródk..., s. 15 
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(Séwôrz słowa1839), Eugeniusza Pryczkowskiego (Czas nadeszedł1840) czy Michała Piepera 

(Dlô Méstra1841). Głównie przywołuje się w tych utworach F. Ceynowę, bądź któregoś z 

Młodokaszubów i Zrzeszyńców. Charakterystycznym wyznaniem, nieco zbyt patetycznym, 

lecz uderzająco szczerym, jest przywołany wyżej utwór Michała Piepera, poświęcony Janowi 

Trepczykowi i do niego adresowany. Podmiot liryczny wyznaje Méstrowi, jakiego nigdy nie 

spotkał osobiście (Nigdë jem Ce nie pòznôł, nawetka nie widzôł1842), jak wielki wpływ jego 

poezja wywarła na niego (Méstrze, to przez Twòje „Òdecknienié”!1843). Zapewnia też, że 

rozpalona przez Zrzeszińca pochodnia wciąż płonie (Wej! Twòja smólnica dërch sã pôli!1844), 

a swą mowę kończy kreśląc mocny, sugestywny obraz: 
 

    Zwònią zwònë, dmą w bazunë 

    Zbrojnô mòc ze spikù wstôwô 

    Przëstrojoné w Grifã są stanice 

    Duch nôrodu nad bòjewiszczã stoji 

    Të naji prowadzë w biôtkã ò wëtrwanié.1845 

  

 Pieper jest jednym z autorów, którzy urodzili się w latach 70-tych i zadebiutowali 

dwie dekady później, choć twórczo jednak bardziej przynależą już do obecnego stulecia. Jego 

wiersz jest jednym z nielicznych poetyckich hołdów składanych poprzednikom, jakie można 

znaleźć w twórczości jego generacji poetów czy nieco starszych kolegów i koleżanek po 

piórze. Także i w jego opublikowanym dorobku literackim jest ów liryk zjawiskiem 

odosobnionym. Podobnie jak w przypadku omówionej wcześniej reprezentatywnej twórczości 

nurtu patriotycznego, tego typu utwory rzadziej występują u młodszych autorów, jeszcze 

mniej jest ich, bądź już nie ma wcale, u poetów urodzonych i debiutujących w kolejnych 

latach, jak np. G. Pòtrëkùs.   

 

 Nie wszystkie utwory dedykowane kaszubskim działaczom wpisują się w nurt poezji 

patriotycznej. Do nich należy m.in. wiersz Felicji Baska-Borzyszkowskiej W dzéń 

òddzãkòwaniô sã z Wastną Anną Łajming 1846 , w jakim uczestniczka pogrzebu autorki 

Czterolistnej koniczyny, wędrując myślami (wëbôczë Wastno Anno, / że jakòs nie jidze mie 
                                                             
1839 Walkusz J., Jantarowy..., s. 30. 
1840 Prëczkòwsczi E., Na jimiã.., s. 16 
1841 Piéper M., Wanoga pò mëslach, s. 37. 
1842 Tamże. 
1843 Tamże. 
1844 Tamże. 
1845 Przytoczony wiersz M. Piepra pochodzi z antologii Skrë ùsôdzkòwi mòcë, w której został wydrukowany z zaakceptowanymi przez jego 
autora poprawkami (np. zamiast Nigdë Ce jest Nigdë jem Ce). [Pieper M., Dlô Méstra [w:] Skrë ùsôdzkòwi..., s. 267]. Utwór ukazał się 
również w „Nordzie”, „Òdrodzie”, „Zymku” i autorskim tomiku wierszy Piepera Wanoga pò mëslach. 
1846 Baska Borzyszkowska F., W dzéń òddzãkòwaniô sã z Wastną Anną Łajming, „Ziemia Zaborska” 2008, nr 1, s. 6-7. 
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nen różeńc 1847 ) po znanym z kart choćby wspomnień Mój dom życiu pisarki, jest też 

świadkiem pewnego niecodziennego, aczkolwiek drobnego zdarzenia z uroczystości. Otóż 

bowiem dostrzegła ona przeciskającą się przez grupę wëstrojonëch drëchów Annë 1848 

kobiecinę w fartuchu i maleńkiej chustce na głowie, która od razu przywiodła jej na myśl 

kogoś z dawnego otoczenia twórczyni, i która jak się okazało była osobą, jaka tylko 

przyszedłszy pòdlôc kwiôtczi na grobie chłopa,/ [...] tak jakòs wstąpiéła sã pòmòdlëc za 

ùmarłégò.1849  

 

 Warto tu też zaznaczyć, iż w nurcie patriotycznym, podobnie jak i utworach o 

tematyce wojennej, o jakich będzie mowa nieco później, najdobitniej ujawnia się związek 

liryki z historią, materiał przeżyć jest bowiem niejako podsunięty przez bieg dziejów.1850 

Dzieje Kaszubów, postępujący regres językowy i wynaradawianie się tego ludu są, jak można 

było się przekonać z prezentowanych tu treści, w omawianym tu nurcie stałym elementem, 

tworząc nierozewalny związek historii z poezją, nie tylko tą natury lirycznej. 

  

 

 

 

Nurt religijny 

 Andrzej Bukowski, pisząc w Regionalizmie kaszubskim o motywach rodzimej poezji, 

stwierdził:  

 
Lud kaszubski jest pobożny, mocno przywiązany do religii i kościoła. Byłoby więc rzeczą naturalną, 

gdyby  m o t y w  r e l i g i j n y  pojawiał się w poezji często. Tymczasem nie znajdujemy go prawie wcale.1851  

 

Nieco ponad trzydzieści lat później w przedmowie do swojej antologii kaszubskiej 

poezji religijnej Swięti dzél dëszë ks. Jan Walkusz, przywołując słowa Bukowskiego, napisał 

w odpowiedzi:  

 
Taki wniosek domaga się niewątpliwie korekty nie tylko dlatego, że czas dzielący nas od wydania 

„Regionalizmu” przyniósł poezję brzemienną w najdelikatniejsze uczucia, jakimi bezwzględnie pozostają 

wewnętrzne więzy łączące człowieka-autora z Bogiem i religią, ale także i dlatego, że już przed 1950 rokiem 
                                                             
1847 Tamże, s. 6. 
1848 Tamże. 
1849 Tamże, s. 7. 
1850 Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, wyd. szóste poprawione, Warszawa 1991, s. 312.  
1851 Bukowski A., Regionalizm..., s. 358.  
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utwory takie istniały, choć w większości pozostawały w rękopisie i jako takie niedostępne były badaczowi 

literatury.1852  

 

Autor antologii dodał również:  

 
Skoro możemy sobie pozwolić na rarytas antologii, a więc na wybór kaszubskiej poezji religijnej i to w 

liczbie ponad 100 utworów (bo tyle zawiera prezentowany tom), otrzymujemy pewnego rodzaju dowód, iż 

przekonanie o braku głębszych inspiracji motywami religijnymi jest, w przypadku tej poezji, przedwczesne.1853  

 

Ów „spór” mimo wszystko daje pewne wyobrażenie o stanie rodzimej literatury o 

charakterze religijnym, zarówno tej sprzed 1950 roku, jak i po nim do roku 1981, tym 

dokładniejsze, jeśli przeanalizuje się zawartość antologii Walkusza. Hieronima Derdowskiego 

pojawia się w niej tylko marsz kaszubski zwany tu Hymnem kaszubskim z O panu 

Czorlińścim..., słusznie jednak też Walkusz dopowiada, że poemat ten jakże często w swych 

strofach rozbrzmiewa nadzieją jedynej i pewnej opieki Boga. 1854  Z Młodokaszubów 

znajdziemy kilka utworów J. Karnowskiego (np. De profundis), w swojej przedmowie 

Walkusz przywołuje także A. Majkowskiego, zaś o ks. L. Heyke pisze, iż motyw religijny w 

jego twórczości prawie w ogóle nie występuje.1855 Ich – tzn. Majkowskiego i Heykego – 

utworów zresztą w antologii się nie znajdzie, podobnie brak tam F. Sędzickiego. Liczniej 

reprezentowane jest kolejne pokolenie poetów kaszubskojęzycznych i tu znalazły się liryki 

m.in. J. Trepczyka, A. Labudy, S. Bieszka, J. Rompskiego, J. Ceynowy, K. Derca czy L. 

Roppla. Trzeba pamiętać przy tym, że autorzy ci byli aktywni literacko również po wydanym 

w 1950 r. Regionalizmie... . W zbiorze Swięti... znalazły się też wiersze A. Peplińskiego, który 

pierwsze teksty opublikował w 1946 roku i w przywołanej pracy Bukowskiego próżno szukać 

jego nazwiska, a także późniejszych debiutantów – J. Piepki, A. Nagla i Z. Narskiego. 

Przynajmniej część z nich po pióro sięgnęła już co najmniej w czasie wojny. Z przedstawicieli 

kolejnej generacji pisarzy kaszubskojęzycznych w antologii znajdziemy S. Jankego i J. 

Walkusza.  

Najliczniej w Swiętim... prezentowana jest twórczość ks. A. Peplińskiego, 

zamieszczono tam aż dwadzieścia sześć jego utworów, głównie pieśni i piosenek 

bożonarodzeniowych. Autor ten często opatrywał swoje teksty datą ich napisania, stąd 

                                                             
1852 Swięti dzél dësze. Antologia kaszubskiej poezji religijnej, zebr. i przygot. do druku wraz z przedmową ks. J. Walkusz, Pelplin 1981, s. 3.  
1853 Tamże.  
1854 Tamże.   
1855 Tamże. 
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nietrudno się przekonać, iż zamieszczone przez Walkusza utwory w większości powstały w 

latach 1967-1968.  

 Kaszubskojęzyczna twórczość o charakterze religijnym rozwinęła się po wydanej w 

1981 roku antologii i to w sposób znaczący, nawet jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że do 

okresu sprzed podanego roku należy włączyć także wydany w 2002 r., a liczący nieco ponad 

dwieście trzydzieści utworów będących literackimi parafrazami tekstów biblijnych, zbiór 

zmarłego w 1981 r. A. Labudy Ewanielskô spiéwa. Wiersze religijne są nie tylko obecne, lecz 

niejednokrotnie stanowią znaczącą część dorobku poetyckiego zarówno najstarszych autorów 

z omawianego w niniejszej pracy okresu, jak i młodszych, w tym także tych debiutujących w 

obecnym stuleciu. Nurt tej twórczości, warto dodać iż właściwie wyłącznie wpisujący się 

obręb wyznania katolickiego (mimo istnienia protestanckich zabytków piśmiennictwa 

kaszubskiego), jest jednym z dominujących w poezji kaszubskojęzycznej lat 1981-2015. To 

bogactwo treści religijnych w rodzimej poezji nieco zaskakuje w kontekście panującej 

powszechnie opinii o postępującej od lat laicyzacji społeczeństwa katolickiego w Polsce. W 

Zarysie teorii literatury mówi się, iż:  
 

istnieje duża rozmaitość form liryki religijnej: od pochwalnego hymnu na cześć bóstwa, poprzez wiersz 

błagalny, zbliżony do suplikacji, aż po liryk-bluźnierstwo.1856  

 

Nie dotyczy to jednak w pełni poezji kaszubskojęzycznej, mimo sporej liczby wierszy, 

brak w niej bowiem np. utworów, jakie można by uznać za bluźniercze. Zdecydowana 

większość rodzimej poezji religijnej wpisuje się w zakres od pochwalnych hymnów, poprzez 

wiersze dziękczynne, aż po błagalne. Jak przed laty słusznie opisał je Walkusz, wiersze te: 

 
zawierają głęboki ładunek autentycznych przeżyć religijnych, rysują ogrom nadziei, wynikającej z 

bliskiej obecności Boga. Ale nie jest to tylko nadzieja, lecz głównie spełnienie tego, co jest przedmiotem owego 

oczekiwania w kategoriach ludzkich względem Boga. Ta poezja jest nade wszystko modlitwą, w której autorzy 

odsłaniają rąbek Boga z Jego tajemnicą i swoje ludzkie wnętrze. Jest to modlitwa wiary, nadziei i miłości, 

modlitwa do Stwórcy, rzucona jak koło ratunkowe na wzburzone fale ludzkiego życia.1857  

 

Bardzo niewiele tekstów poetyckich pozostaje poza tą grupą, będąc wyrazem 

sprzeciwu wobec niektórych praktyk religijnych (R. Żmuda Trzebiatowski) czy nawet buntem 

                                                             
1856 Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys..., s. 310.  
1857 Swięti dzél..., s. 3.  
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przeciwko takiemu, a nie innemu postrzeganiu Boga (R. Drzeżdżon). O nich będzie jeszcze 

mowa.    

 Z owych dojrzałych poetów z silnie nacechowaną twórczością pierwiastkami 

religijnymi należy tu przywołać przede wszystkim Alojzego Nagla. Jego wydany w 1992 

roku i zawierający ponad trzydzieści wierszy tomik Otemknij dwiérze w całości wpisuje się w 

prezentowany tu nurt. Sporo w nim poetyckich modlitw i hymnów kierowanych do Boga, 

Maryi czy świętych kościoła katolickiego, jak np. Tatku naj1858, w jakim czytamy:  
 

    Tatku naj, co w niebie jes 

    Barnij mie ë mòją wies 

    Barnij kol naj kożdą chëcz 

    Barnij stôri, dobri zwëk [...],1859 

 

Warto też, ze względu na charakterystyczną dla Nagla poetykę prostej, silnej, niczym 

nie zmąconej i pozbawionej jakichkolwiek wątpliwości wiary w Boga, przywołać tu choćby 

fragment utworu Poj swięti Dëchu...1860:   

 
    Poj swięti Dëchu 

    Nôlepszi drëchu 

    Przënies z nieba wid... 

 

    Dôj mie serce mitczié 

    Dôj mie serce dzyrsczié 

    Niech tu rządzy Bóg1861      

 

Nie zabrakło w tomiku też poetyckich opisów wydarzeń biblijnych (W Betlejemie1862) 

jak i tych, związanych Kościołem naszych czasów, jak np. wybór Karola Wojtyły na papieża 

(Rujan 781863). Niektóre z wierszy nacechowane są pewnym moralizatorstwem, najlepiej to 

widać w utworze Zmartwëchwstôł1864, w jakim podmiot liryczny przestrzega Nie mdzesz w 

żëcu/ robił zle/ Jezus weznie/ ce do se. 1865  Warto dodać, iż nie tylko te utwory Nagla 

zamieszczone w Otemknij... charakteryzują się dużą prostotą wypowiedzi. Jest to, ogólnie 

rzecz ujmując, specyfika jego twórczości.    
                                                             
1858 Nagel A., Otemknij dwiérze, s. 43. 
1859 Tamże. 
1860 Tamże, s. 19. 
1861 Nagel A., Otemknij..., s. 19. 
1862 Tamże, s. 10. 
1863 Tamże, s. 37.  
1864 Tamże, s. 15-17. 
1865 Tamże, s. 16.  
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 Wiele wierszy religijnych znajdziemy także u Marii Boszke (np. Piesń lëdzy 

mòrza1866, W Swiónowie na tronie1867, Pani Swôrzewskô1868 czy Mòdlëtwa1869), w późniejszej 

twórczości Stefana Fikusa (np. Rok w rok1870, Dze szëkac prôwde Twi?1871 czy Ò Bòże na 

niebie1872, Ùsmiéchnij sã1873 czy Bòżé Narodzenié na XXI wiek1874), niemało jest ich też u 

Benedykta Karczewskiego (Kòscérzkô Madonna 1875 , Papiéż Jan Paweł II 1876 , Stwórca 

Pón1877 czy Marija1878), czy Mariana Selina (np. Ò, lubòtny Jezë1879, do jakiego muzykę 

napisał J. Trepczyk 1880 ). Jednym zaś z najpiękniejszych kaszubskojęzycznych utworów 

religijnych jest zaczerpnięta z biblijnej historii Jezusa i cudzołożnicy poetycka opowieść 

Stanisława Pestki Rabbùni1881. Podobne odczucia po lekturze tego nastrojowego, bogatego w 

sugestywne obrazy, wypieszczonego słowem utworu miała też Ida Czaja.1882   

 

 Z autorów przynależnych do kolejnych pokoleń literackich, którzy sporo swej 

twórczej uwagi poświęcali Bogu, wierze, kultowi religijnemu i etyce chrześcijańskiej należy 

przede wszystkim wymienić Bożenę Szymańską (Ugowską), Eugeniusza Pryczkowskiego i 

brata zakonnego Zbigniewa Joskowskiego.  

Debiutancki tomik wierszy pierwszej z wymienionych – Zdebło na swiat cësniãté – w 

zdecydowanej większości wpisuje się w nurt omawianej tu liryki. Ze strof jej utworów maluje 

się obraz człowieka bezgranicznie ufającego Bogu, z pokorą przyjmującego życie z jego 

przeciwnościami, czy nawet śmiercią (Blëżi z kòżdim krokã/ Smierc na nas czekô/ A reszta je 

wiecznô1883).1884 Nawet kończące wiersz *** W trwòżlëwi pòkòrze nocë...1885 i zarazem cały 

tomik retoryczne pytanie podmiotu lirycznego le czemù Panie/ Czasã nas grãdzą taczé 

dnie1886 jest tylko pozornym buntem, czuje się bowiem, iż jest to tylko ludzkie, chwilowe 

zamyślenie się nad jednak niemożliwymi do pojęcia dla ułomnego i maluczkiego człowieka 

                                                             
1866 Boszke M., Piesń..., s. 18-19. 
1867 Tamże, s. 25. 
1868 Tamże, s. 26-27. 
1869 Tamże, s. 30. 
1870 Fikus S., Tak bëm chcôł..., s. 48 
1871 Tamże, s. 49.  
1872 Tamże, s. 50 
1873 Tamże, s. 52 
1874 Tamże, s. 56. 
1875 Karczewski B., Na kaszëbsczi rodny..., s. 19 
1876 Tamże, s. 23 
1877 Karczewsczi B., Kaszëbskô Tatczëzna, s. 7-8. 
1878 Karczewski B., Kaszëbsczi Etos, s. 8-9. 
1879 Selin M., Niech wiater..., s. 26. 
1880 Jabłoński A., Wstęp [w:] Selin M., Niech wiater..., s. 6  
1881 Jan Zbrzyca [Stanisław Pestka], Wieczórny..., s. 39-40.   
1882 Czajinô I., Nôpiãkszniészi wiérzt ò Jezësu. Analiza wiérzta „Rabbùni” Jana Zbrzëcë, „Stegna” 2010, nr 3, s. 13-14. 
1883 Szymańska B., *** Tëli je w żëcym naszim czekaniô..., [w:] Zdebło..., s. 10.  
1884 Dostrzegł to również Janke: Wiersze Szymańskiej są zapisem głębokiej, bezgranicznej wiary w Boga i akceptacji życia, wypływającej z 
wizji chrześcijaństwa. [Janke S., Poetki kaszubskie, „Pomerania” 2005, nr 5, s. 65.  
1885 Szymańska B., *** W trwòżlëwi pòkòrze nocë..., [w:] Zdebło..., s. 24. 
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boskimi planami i wyrokami. Nie ma w tym pytaniu „ja” lirycznego żadnego sprzeciwu 

wobec Stwórcy. I wie się, po lekturze wiersza i całego tego tomiku, że po owym zawieszeniu 

pytania, gdyby istniała jeszcze choć jedna strofka, podmiot liryczny, już klęczący i modlący 

się, natychmiast ukorzyłby się jeszcze bardziej i ufnie poddał Bogu, stwierdzając, że Stwórca 

w swojej niezmierzonej mądrości ma w tym jakiś boski plan. 

W późniejszych religijnych wierszach Szymańskiej (już publikowanych pod 

nazwiskiem Ugowska lub Szymańska-Ugowska) odnajdujemy ten sam ryt filozofii religijnej 

autorki znany już ze Zdebła..., choć jest to już twórczość bardziej tematycznie różnorodna.  

 Nieco innego typu wiersze religijne można znaleźć u Eugeniusza Pryczkowskiego. 

Brak w nich tej cichej, refleksyjnej, pokornej postawy podmiotu lirycznego Ugowskiej, 

więcej za to ożywienia i prostej radości. Dzięki zaś swemu rytmowi, zastosowanym frazom 

leksykalnym i zrymowaniu całości, a także nieco naiwnemu ujęciu tematu, ma się 

niejednokrotnie wrażenie obcowania z poezją ludową. Tego typu wzorowanie na dawną, 

samorodną twórczość wiejską widać choćby z opublikowanych w tomiku Na jimiã Bòsczé... 

wierszy Jezës Jegò bądze miono1887 i Nasz Swiãti Òjcze1888. 

 Oprócz poetyckich opisów epizodów biblijnych czy wydarzeń z życia wspólnoty 

religijnej, czego przykładami są dopiero co przywołane wiersze, w tomiku Pryczkowskiego – 

jakiego notabene już sam tytuł Na jimiã Bòsczé (pol. w imię Boskie) sugeruję, że czytelnik 

przynajmniej w jakimś stopniu będzie obcował z twórczością religijną – znajdujemy także 

utwory o modlitewnym charakterze, jak np. Matinkò Cëdnô1889  i Niebnô droga 1890 , czy 

prezentacje tradycji katolickich, np. Na pasterkã 1891  oraz warty uwagi ze względu na 

zastosowanie przez poetę rymów wewnętrznych Na rôrotë1892. Część wierszy – jak choćby 

Do kòscółka jidą dzôtczi1893 – adresowanych jest do dziecięcego odbiorcy.      

 Twórczość poetycką Z. Joskowskiego cechuje z kolei, jak zostało zasygnalizowane w 

poprzedniej części niniejszego opracowania, franciszkańskie postrzeganie świata.1894 Jak pisał 

w wstępie do tomiku W remionach Piãknoscë Jan Perszon: 
 

Zrodzone z wrażliwości na Boga i człowieka wiersze Brata Zbigniewa Joskowskiego są jak bukiet 

polnych kwiatów. Opiewają piękno świata, w którym pełno śladów Boga; zdumiewają się dobrocią człowieka, w 

                                                             
1887 Prëczkòwsczi E., Na jimiã..., s. 44. 
1888 Tamże, s. 43. 
1889 Tamże, s. 38. 
1890 Tamże, s. 39. 
1891 Tamże, s. 50. 
1892 Tamże, s. 45. 
1893 Tamże, s. 36 
1894  Pisał już o tym Kalinowski w swej recenzji tomiku poezji Joskowskiego Który odziewasz kwiaty / Chtëren òblôkôsz kwiatë [zob. 
Kalinowski D., Kto wierzy, nie błądzi? Zbigniew Joskowski OFMConv. Który odziewasz kwiaty / Chtëren òblôkôsz kwiatë, [w:] tegoż, 
Raptularz..., s. 61.]   
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nim bowiem objawia się jego Odkupiciel i Stwórca. Zapraszają do kontemplacji odwiecznej Prawdy, 

rozbłyskującej w łanach zboża; przeglądają się w błękicie kaszubskiego nieba, kąpią się w toni jeziora i 

prowadzą „na górę”, by śpiewać chwałę Panu. Rozpamiętują mękę Pańską, tak bliską ludziom, którzy ciężko 

pracują, wychowują dzieci, cierpią i umierają; zwiastują zmartwychwstanie.1895  

 

Ową głęboką religijność, pokorę, miłość do bliźniego, a przy tym radość życia i 

postrzeganie natury jako daru Boga, odnajdujemy zarówno w tomiku W remionach 

Piãknoscë, jak i w o wiele skromniejszym pod względem liczby kaszubskojęzycznych 

wierszy zbiorku Który odziewasz kwiaty. Chtëren òblôkôsz kwiata. Przepojone tym 

franciszkańskim duchem są choćby takie utwory, jak Przed Twòją piãknoscą 1896 , Dzãka 

Tobie1897, Z rozchmùrzoną twarzą1898, Te Deum laudamus1899 czy Piãknosc zymkù1900, w 

jakim podmiot liryczny m.in. wyznaje: 

 
    Lubiã sadnąc na łące zelony z redoscë, 

    słëchac arii skòczka, co grô dërch z pamiãcë, 

    znôwù „Bòże pòmagôj” rzec kretóm pòd zemią, 

    chtërne òd robòtë mają czôrné rãcë.1901 

 

Co więcej, jeśli Joskowski porusza sprawy związane bezpośrednio ze swą kaszubską 

Ojczyzną, nadal pozostaje franciszkaninem: 
  

    Czej òbchôdóm rodné stronë, 

    w spiéwanié ptôchów sã wczuwóm, 

    bò w nôtërze i stwòrzenim 

    Stwórca wszëtczégò dozdrzéwóm. 

 

    Wszëtkò, co òjczësté – kòchóm 

    i òjczëznie dôwóm serce. 

    A niech bądze mie pòcechą 

     – Ta, pò cała mégò smiercë…1902 

  

Nawet trudny i bolesny temat, jakim były i wciąż pozostają mordy hitlerowców w 

kaszubskich lasach piaśnickich, gdzie wedle szacunków zamordowano w czasie II wojny 
                                                             
1895 Perszon J., Przedmowa, [w:] Joskowski Z., W remionach..., s. 6 
1896 Joskowski Z. M. br., W remionach..., s. 8 
1897 Tamże, s. 9 
1898 Joskowski Z., Który odziewasz..., s. 46.  
1899 Tamże, s. 50. 
1900 Joskowski Z. M. br., W remionach..., s. 56. 
1901 Tamże.  
1902 Tegoż, Jem Kaszëbą, [w:] tegoż, W remionach..., 29. 
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światowej ok. 12 tys. osób 1903 , także przepojony jest u Joskowskiego chrześcijańskim 

duchem. Utwór Piôsznica...1904, bo o nim mowa, kończy się bowiem słowami: 
 

    Z piôsznicczich grobów czëc je mòdlenié 

    ò bratną miłosc i swiatowi mir –  

    wiater zaniese szeptë ùmarłëch 

    Temù, chtërnégò tczi Aniołów chùr.1905 

 

  

 Choć nie w takiej liczbie, jak u Ugowskiej, Pryczkowskiego, a nade wszystko u 

Joskowskiego, wiersze nurtu religijnego są obecne także w twórczości Jana Walkusza (np. 

Mòdlëtwa ò odżin 1906 , Matko moji nôdzeje 1907 ), Stanisława Jankego (np. *** W moji 

wsë...1908 , Stôré białczi modlą sę1909  czy przepełniony franciszkańskim duchem Cëdowny 

swiat1910), Jerzego Stachurskiego (np. Mòdlëtwa na pòst1911), Stanisława Bartelika (np. 

Przed trón1912), Wandy Kiedrowskiej (np. Nôdzeja1913), Elżbiety Bugajnej (np. Të jes mie 

barnią1914), Ewy Warmowskiej (Mòdlëtwa), Jaromiry Labuddy (np. Drzewò mòje1915), 

Tytusa Kamila Rolskiego (Pôcérz), Damiana Klajsta (np. *** W cëszë mòdlëtwë1916), 

Doroty Wilczewskiej (np. Panie, chtëren stwòrził...1917),  Anny Marii Bartkowskiej (Snicé), 

Macieja Doraua (Bòżô Mãka), Adama Hebla (Jedna z mòdlëtwów1918) i innych. Podobnie 

jak wyżej omówione, wpisują się one w ów zakres od hymnów pochwalnych po wiersze 

błagalne.  

 Warto też dodać, iż oprócz tekstów poetyckich kierowanych do Trójcy Świętej czy 

Maryi, istnieją też teksty poetyckie, w jakich postacią główną jest któryś ze świętych, anioł 

czy postać biblijna (np. Szëmón z Cërenë1919 i Marija Magdalena i farëzeùsz1920 I. Czaji; 

Aniele... J. Stachurskiego 1921). Nie zapomniano w wierszach też o Janie Pawle II, który 
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zachęcał Kaszubów do trwania przy wierze i mowie ojców. Najwięcej utworów 

poświęconych papieżowi Polakowi pochodzi z okresu po jego śmierci w kwietniu 2005 r. i tu 

można wymienić choćby M. Boszke Òjc Swiãti Jan Pawel II1922, S. Jankego Òjc Swiãti 

ùmiérô1923, I. Czaji Wspòminczi ò Papieżu1924 czy D. Klajsta **** Òd czënów i słowów1925. 

Niemało jednak też jest i wcześniejszych, jak np. S. Fikusa Séwca pòkòju 1926 , B. 

Karczewskiego Wiôldżi Papiéż 1927  i Papież Jan Paweł II 1928  czy wspomniany wcześniej 

wiersz A. Nagla Rujan 78. Warto w tym kontekście przywołać utwór J. Łyska Do Mehmeta 

Ali Agczë w maju 1981 roku1929, w jakim podmiot liryczny zapytuje tureckiego zamachowca, 

który owego roku na placu św. Piotra w Rzymie zranił Jana Pawła II: Czemuż të chcôł/ żëcé 

wzyc/ zabic skrëcé/ w swiętim môlu.1930   

 Niemało jest też w rodzimej poezji omawianego okresu utworów związanych jest z 

rokiem obrzędowym, głównie świętami Bożego Narodzenia, choć nie tylko, jak np. 

Gromicznô S. Jankego1931 modletwa na post J. Stachurskiego czy 32 rujana G. Pòtrëkùs.   

 

 W literaturze kaszubskojęzycznej z lat 1981-2015 jest jednak pewna grupa utworów 

mniej lub bardziej odbiegających od omówionych lub tylko przywoływanych wyżej tekstów 

czy to ujęciem tematu, czy to spojrzeniem autora na sprawy wiary. Do niej należy np. część z 

cyklu dwudziestu dwóch krótkich, bo zdecydowana większość z nich nie przekracza kilku 

wersów, wierszy Tomasza Fopkego, ujętych w tomik esemesë do Pana Bòga czy 

humorystyczny poemat Sąd niebiesczi 1932 . Każdy z „esemesów” ma być swego rodzaju 

modlitwą, od tego bowiem słowa rozpoczynają się ich tytuły. I tak mamy tu np. wiersze: 

Mòdlëtwa pò gòlenim1933, Mòdlëtwa przed piątim kòmpùtra zresetowaniém1934, czy Mòdlëtwa 

na kùpisz1935 . Już sama okoliczność tych westchnięć do Boga, jak właśnie modlitwa po 

zakończeniu czynności golenia, daje poczucie pewnej żartobliwości.  

Ta właśnie humorystyka utworów Fopkego wyróżnia je z grupy prezentowanych nieco 

wcześniej wierszy nurtu religijnego. Wbrew jednak być może oczekiwaniom czytelnika czy 

prawdopodobnej sugestii zawartej w tytule tomiku, nie wszystkie „esemesë” są tekstami 
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poetyckimi o żartobliwym charakterze. Większą powagą i już całkowitym brakiem 

traktowania modlitwy z pewnym przymrużeniem oka odznacza się choćby utwór Mòdlëtwa 

niglë łza sã skùlnie1936:  
 

    Jô nie chcôł... 

    To nié tak.. 

    W zabët niech jidą lëché mëslë,  

    słowa... 

 

    Zaòstôł  

    Gòrzu znak... 

    Mój Panie, jesz rôz zacząc 

     dôjce znowa...1937   

   

 Z innych tego typu wierszy, co warto zaznaczyć odznaczających się wyraźnie 

refleksyjnym charakterem, należy przywołać utwory Mòdlëtwa przed prosto sã w òczë 

przëzdrznim1938 czy Mòdlëtwa na jesz lepszi kùńc dnia1939.  

 Nieco wątpliwości, czy mamy rzeczywiście do czynienia z modlitwą, może nasuwać 

„esemes” Mòdlëtwa przed wiązanim bóta1940, który tak naprawdę jest tylko opisem zakładania 

na nogę obuwia przez osobę z grëbim brzëchã1941 i w sferze tekstowej brak tu elementu 

modlitewnego – jak podaje bowiem słownik PWN w pierwszym i najlepiej tu pasującym 

znaczeniu, modlitwa to zwracanie się do Boga, bóstwa lub świętych z wyznaniem wiary, 

dziękczynieniem, prośbą lub skruchą 1942 . Ową prośbę, skruchę, a nawet dziękczynienie 

wyraźnie jednak daje się odczuć w przestrzeni niedopowiedzenia, co pozwala także i ten 

utwór uznać, zgodnie z tytułem, za modlitewny.  

 Kompozycja Esemësów... zdaje się być gruntownie przez autora przemyślana i 

zaplanowana. Zbiorek dzieli się na dwie nierówne części. Na pierwszą składa się dwadzieścia 

jeden utworów i opisują one jeden człowieczy dzień. Rozpoczyna go Mòdlëtwa na dobri 

pòczątk dnia 1943 . Następnie mamy kolejne poranne i co ranek powtarzalne czynności i 

towarzyszące temu „modlitwy”: pò gòlenim, przed pierszim môltëchã1944, przed wiązanim 

                                                             
1936 Tamże, s. XVII. 
1937 Tamże. 
1938 Tamże, s. XVI. 
1939 Tamże, s. XXVI. 
1940 Tamże, s. VIII. 
1941 Tamże.  
1942 Słownik Języka Polskiego PWN, hasło: modlita, on-line: https://sjp.pwn.pl/szukaj/modlitwa.html [dostęp: 13.01.2019]  
1943 Tamże, s. V. 
1944 Tamże, s. VII. 
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bóta, przed zamkniãcym dwiérzi1945 i, co już jednak może być sporne, przed wsôdanim do 

autobùsa1946. Następnie po typowym, powtarzalnym poranku następują warianty następnych 

kilkunastu godzin aktywności człowieka (i to nawet w różnych porach roku), a więc raz 

mamy tu do czynienia z modlitwą przed robòtą1947 i przed piątim kòmpùtrã zresetowanim, 

innym razem zaś òd wiôldżégò mrozu, kolejnym pò prëczkówce 1948 , na kùpisz czy po 

wieczornym zybanim dzecka1949. Ta różnorodność daje także poczucie pewnej rozciągłości, 

nawet na okres całego dorosłego życia. Część ta kończy się w podobny sposób, jak 

rozpoczyna, bo skoro otwierała ją modlitwa na dobry początek dnia, to zamyka Mòdlëtwa na 

jesz lepszi kùńc dnia1950.  

Drugą część tworzy tylko jeden utwór. Po pozostawionej pustej stronie (owo 

wyróżnienie przerwą zaznaczono także w spisie treści) zamieszczono tylko parafrazę Ojcze 

nasz. Już samo nawiązanie do Modlitwy Pańskiej, a notabene nie znajdziemy w innych 

utworach tomiku powiązań z tekstami znanymi z katechizmu, jest kolejnym wyróżnikiem 

liryku. Ta towarzysząca każdego dnia katolikowi ważna modlitwa puentuje cały zbiorek, w 

szczególności ostatnimi słowami: Chcejce naj grzésznëch miec zbawioné/ Òjcze nasz! Bądzce 

pòchwôlony1951. 

 O twórczości Roberta Żmuda-Trzebiatowskiego w 1996 r. na łamach „Pomeranii” 

pisano, iż jego wiersze: 

 
stanowią udaną próbę poetyckich poszukiwań, zarówno w warstwie językowej, jak i treści – 

tematycznie zdominowanej przez doznania i przeżycia o charakterze religijnym.1952  

 

Po ukazaniu się w roku następnym debiutanckiego tomiku poezji Żmudy-

Trzebiatowskiego Òdłómczi, należało zweryfikować twierdzenie dotyczące intensywności 

podejmowanej przez autora tematyki, choć utwory nurtu religijnego wciąż stanowiły ważną 

część jego poetyckiego dorobku. Większość z tego typu wierszy, jak choćby *** Bòjã sã...1953 

czy *** òd pòkòrë...1954, wpisuje się w przedstawiany wcześniej zakres kaszubskojęzycznej 

poezji nurtu religijnego, choć i tu wyróżniają się, podobnie jak to ma miejsce u J. Walkusza, 

                                                             
1945 Tamże, s. IX. 
1946 Tamże, s. X. 
1947 Tamże, s. XI.  
1948 Tamże, s. XX.  
1949 Tamże, s. XIX. 
1950 Tamże, s. XXVI. 
1951 Tamże, s. XXIX. 
1952 Redakcja, Nagrody Pomeranii, „Pomerania” 1996, nr 1-2, s. 19. 
1953 Żmùda - Trzebiatowsczi R., Òdłómczi..., [s. 16-17]. 
1954 Tamże, [s. 21]. 



265 
 

swoją poetyką, kreowaniem obrazów poetyckich i budowaniem zaskakujących znaczeń. 

Wystarczy zaprezentować tu drugi z wymienionych utworów:  
  

    òd pòkòrë 

    tak prosti 

    że jaż bùszny 

 

    òd miłoserdzégò 

    tak wiôldżégò 

    że jaż nielëtoscëwégò 

 

    òd miłotë 

    tak mòcny 

    że jaż równozdrzałi 

 

    òd człowieczeństwa 

    tak hùmanitarnégò 

    że jaż nielëdzczégò 

 

    wëbawiôj nas, Panie1955 

 

 Wyróżniającym się na tle kaszubskojęzycznych wierszy nurtu religijnego utworem R. 

Żmudy-Trzebiatowskiego jest *** złoto kapiącé z wôłtôrzów...1956. Zawarta w nim krytyka 

materialnej, bogatej otoczki kultu, co już przed laty dostrzegł Janke pisząc w kontekście tego 

akurat wiersza, iż poeta jako chrześcijanin, człowiek wiary, buntuje się przeciw temu co 

zewnętrzne, pokryte marną pozłotą, odpustowo hałaśliwe1957, jest tu aż nadto widoczna. Bóg 

nie potrzebuje naszego złota i zapachu kadzidła, nie potrzebuje wspaniałych świątyń i 

wyszukanych słów modlitw czy kazań (Bòże / tec të jes rozkòchóny / w prostoce1958). Droga 

do Najwyższego prowadzi zatem poprzez prostotę i skromność, a ponadto właśnie ciszę (i / 

tedë nasta / cësza1959). 

 Nieszablonowo na sprawę biblijnego zdarzenia w Kanie Galilejskiej spojrzał Janusz 

Mamelski. W zamieszczonym już w antologii Skrë ùsôdzkòwi mòcë wierszu Matka, Syn, Òjc 

i Dëch na wieselim 1960  wskazuje czytelnikowi na często gdzieś pozostającą w cieniu 

pierwszego cudu Jezusa prawdę, iż to przecież Maryja jest tak naprawdę bohaterką całego 
                                                             
1955 Tamże. 
1956 Tamże, [s. 20]. 
1957 Janke S., Odłamki..., s. 67.  
1958 Żmùda-Trzebiatowsczi R., Òdłómczi..., [s. 20]. 
1959 Tamże. 
1960 Mamelsczi J., Matka, Syn, Òjc i Dëch na wieselim, [w:] Skrë ùsôdzkòwi..., s. 191. 
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tego niezwykłego wydarzenia. Podmiot liryczny opowiada, iż będąc kiedyś gościem na 

weselu w Kanie Galiejskiej (Czedës béł jem na wieselim w Galilejsczi Kanie1961) zwrócił w 

jakimś momencie uwagę na pewnego młodego Cieślę i Jego Matkę. Obserwując Ich 

zauważył, jak Ona szepnęła coś Synowi do ucha, a On wzbraniał się spełnić Jej prośbę. Mimo 

tego, pewna, iż Syn Ją posłucha, do sług rzekła, by zrobili wszystko, co On powie. Cała ta 

scena, w kontekście tego, co później wydarzyło się na weselu, wciąż nie dawała spokoju 

podmiotowi lirycznemu, zastanawiającemu się nad fenomenem tejże niezwykłej pewności 

Maryi, iż właśnie oto przyszedł czas, by Jej Syn wszedł na przeznaczoną Mu drogę i dokonał 

pierwszego cudu (I to mie do dzys dnia ni mòże dac pòkù: / czemù Ta Białka wierza tak 

swòjémù Knôpù?1962). Mamelski swym utworem trafia w sedno. Skąd, właśnie, jak zapytuje 

„ja” liryczne Òna wiedza, co sã pózni stanie?1963? I kto w tamtej chwili barżi znôł to Dëcha 

zawianié?1964. I kto wreszcie wówczas miôł w swòjim sercu wiãcy Wòlë Bòżi?1965? 

 Nie tylko w tym utworze, z nielicznych do 2015 r. publikowanych wierszy 

Mamelskiego dla starszego odbiorcy, poeta podejmuje tematykę religijną. Przykładem mogą 

być Stegnë Bòga... 1966 . Do pogłębionej refleksji na temat chrześcijańskiej duchowości 

zaprasza autor również w utworze Wiara1967, w jakim podmiot liryczny podczas przejażdżki 

rowerem natyka się na ot siedzącego sobie nad jeziorem Boga. Nieszablonowość spotkania 

jeszcze pogłębia zachowanie Stwórcy, który wskazującemu na upał mężczyźnie proponuje... 

piwo. W tej letniej, zwyczajnej scenerii i po lekkiej, swobodnej wymianie zdań, wywiązuje 

się jednak poważna rozmowa człowieka z Bogiem. Podmiot liryczny, z pewną pretensją, w 

jakimś momencie wyrzuca z siebie:   
 

    – Kò jô czãsto to złé robiã,  

    co gò robic nie chcã. 

    A to dobré, co gò chcã,   

    tegò robic ni mògã. 

 

    Czemù tak je, nie wiém. 

    Mòże Të mie pòwiész? 

    Czemù jô jem òbwiniony, 

    chòc Të môsz mie taczim stwòrzoné!1968 

                                                             
1961 Tamże. 
1962 Tamże. 
1963 Tamże. 
1964 Tamże.  
1965 Tamże. 
1966 Mamelsczi J., Stegnë Bòga, „Stegna” 2014, nr 4, [s. 31]. 
1967 Tegoż, Wiara, [w:] Skrë ùsôdzkòwi..., s. 189-190. 
1968 Tamże, s. 190. 
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Nie otrzymuje jednak bezpośredniej odpowiedzi. Jest ona jednak zawarta w następnej, 

kończącej wiersz strofie, w jakiej Bóg Za sztót wstôł i szedł pò wòdze/ Tej znôw rãką cziwôł 

mie na brzegù,/ chcôł, żebëm przëszedł do Niegò1969, dając tym do zrozumienia, by człowiek 

po prostu zaufał Stwórcy, wierzył w Niego i nie starał się Go zrozumieć. 

 Warto tu przywołać jeszcze jeden wiersz Mamelskiego z nurtu kaszubskojęzycznej 

poezji religijnej, mianowicie Litanijô I1970, w jakij podmiot liryczny, właśnie w formie tego 

typu modlitwy kierowanej do Matki Boskiej Sianowskiej, z powtarzalnym mòdlë sã za 

nama!1971 , obnaża przywary przeciętnego katolika, np. bierną obecność na mszy świętej, 

kiedy za gòdzëną pòdzérómë1972 oraz nie słëchómë czëtaniów i kôzaniô1973, czy w ogóle brak 

fizycznej bytności na niej: Czej wkół kòscoła chòdzymë rôd. 1974  Nie odnosi się jednak 

wrażenia, również poprzez kreację podmiotu zbiorowego, że utwór Mamelskiego jest 

podszyty ironią czy ma być złośliwą krytyką wiernych. Ma nakłonić katolika do refleksji nad 

jego rzeczywistym stosunkiem do Boga, wiary i praktyk religijnych.  

 Nad sprawą wiary pochylił się też Michał Pieper w utworze Eloi1975. „Ja” liryczne 

zastanawia się nad tym, jak trudną sprawą jest wierzyć w to, że Bóg jest miłosierny, 

sprawiedliwy oraz bezgranicznie wielki i mocny. Próbuje pojąć i wytłumaczyć sobie 

sprzeczności dotyczące Stwórcy, jak choćby: 
 

    ë jes Të sãdzą kôrzącym winnëch ë niedowinnëch 

    a pózni zôs òjcã swiãtëch ë nipòcëch. 

    Të jes mòcny, wiôldżi 

    bò trzeba ùwierzëc 

    ale jak cãżkò żëc ną nôdzeją 

    nôdzeją w nôdzeji. 

    kò Të sã namiszlôł czë wëpic czelëch zbawieniô 

    bòjôł sã w Ògrodze Òliwnym 

    Të Bóg [...]1976 

 

Nie odrzuca jednak Boga. Prosi Go o pomoc w rozwikłaniu męczących go 

wątpliwości: 
 

                                                             
1969 Tamże.  
1970 Mamelsczi J., Litanijô I, [w:] Skrë ùsôdzkòwi..., s. 194-195. 
1971 Tamże. 
1972 Tamże, s. 194. 
1973 Tamże, s. 195. 
1974 Tamże, s. 194. 
1975 Piéper M., Wanoga..., s. 28. 
1976 Tamże.  
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    Eloi, Eloi – òdkrij sã kąsk 

    wiarã w wierze.1977 

 

 Wspomniany wcześniej Roman Drzeżdżon na tematy związane z religią poetycko 

wypowiadał się w omawianym okresie dość rzadko, a jego najciekawszym pod względem 

poruszanego tu zagadnienia wierszem jest Prôwda1978: 
 

    To nie je prôwda 

    Że Jô  

    (pisóny z wiôldżi lëtrë) 

    Jem 

    Namieniony dzes tam wësok 

    Przez Tegò Co Gò Zwią Jak Zwią 

    Bò Zwac Mùszą 

 

    Nie je to prôwda 

    Że Jô 

    (malowóny grëbszim pãdzlã) 

    Jem môlim szwach robòkã 

    Jaczi za sztërk bdze wcësniony 

    Bòżim Bótã w pich 

 

    Jô Jem Jaczi Jem 

    ÒN (wëżi Pòzwóny Jak Pòzwóny) 

    Mùjkô le mie pò szadëch klatach1979 

 

Buntuje się tym wierszem Drzeżdżon nie tylko przeciw chrześcijańskiej wizji Boga, 

ale i innych wyznań, przynajmniej tych monoteistycznych, choć w odczuciu piszącego te 

słowa szerszy kontekst jest tu też jak najbardziej uzasadniony. Stwórcę zwie się tu bowiem 

Ten Co Go Zwią Bo Zwać Muszą. Człowiek stara się określić Boga, wcisnąć Go w jakieś 

ludzkie ramy, wyobrażenia, nadaje Mu imię, zwie Bogiem Ojcem, Allachem, Jahwe czy 

Manitou, lecz tak naprawdę ten Bóg jest ponad to i pojmowanie ludzkie może być tylko 

ułomne, nieprawdziwe. Nie ma jednak w wierszu negacji istnienia Boga. Podmiot liryczny 

sprzeciwia się też wizji człowieka jako istoty marnej, nic nie wartej, będącej zaledwie 

robakiem, jaki i tak za chwilę zostanie wciśnięty bożym butem w pył. W tym kontekście o 

samym sobie osoba mówiąca w wierszu powiada, iż jest pisana z wiôldżi lëtrë i grubym 
                                                             
1977 Tamże. 
1978 Drzéżdżón R., Prôwda, „Zymk” 2006, zsziwk 5, s. 10. 
1979 Tamże.  
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pędzlem oraz podkreśla, że Jô Jem Jaczi Jem, a nie tym, co wmawiają instytucje 

wyznaniowe. Warto zaznaczyć, iż o Najwyższym „ja” liryczne wypowiada się ÒN, a więc 

dużymi literami, czym stawia Boga wyżej niż siebie samego. Bóg jest tu też kochającym 

Ojcem, który owego buntownika, jak chłopca (co ma też swoje niebagatelne znaczenie, gdyż 

pokazuje, iż tak naprawdę wszystkie te spory religijne nie są niczym innym jak kłótniami 

dzieci, czyli osób niedojrzałych) głaszcze po szadëch klatach.  

 Warto tu też przywołać wiersz R. Drzeżdżona Mòdlëtwa dzëkczinnô1980, humorystyką 

przypominający część z „esemesów” T. Fopkego. Podmiot liryczny Drzeżdżona dziękuje 

Bogu za to, że Ten w darënkù nie dôl1981 mu... muzycznego słuchu. Wbrew pozorom, brak tu 

ironii, gdyż „ja” liryczne rzeczywiście jest wdzięczne za to, iż elefant cãżczi na ùchò1982 mu 

nadepnął, bo może po prostu bez analizë, bez rozëmòwaniô1983, bez słyszenia fałszywych 

dźwięków cieszyć się brzmieniem piosenki.    

 Na koniec prezentowania przykładów utworów religijnych wykraczających poza 

typowe wiersze dziękczynne, błagalne czy będące aktem uwielbienia Boga i oddania Mu się, 

a też wyznania wiary w Niego, trzeba zwrócić uwagę na to, iż są w kaszubskojęzycznej poezji 

także utwory, w jakich autorzy posłużyli się motywem religijnym jako swego rodzaju 

kostiumem. Najlepszym tego przykadem jest przynależąca do liryki miłosnej Ewa Idy 

Czaji 1984 , gdzie biblijny wątek popełnienia pierwszego grzechu posłużył autorce do 

poetyckiego opisu inicjacji seksualnej młodej dziewczyny. 

      

 Kaszubskojęzyczna poezja omawianego tu nurtu ma też pewien swój rys szczególny. 

Wiążę się to z miejscowymi ośrodkami kultu religijnego, głównie z otaczaną czcią zwłaszcza 

przez mieszkańców środkowej części regionu Matką Boską Sianowską Królową Kaszub oraz, 

lecz już w mniejszym stopniu, ważną szczególnie dla pobratymców z nadmorskich stron 

Matką Boską Swarzewską Królową Polskiego Morza i Opiekunką Kaszubskich Rybaków. 

Kult tych kaszubskich Madonn ma swoje odzwierciedlenie w rodzimej poezji, także tej z lat 

1981-2015. Poetyckie prośby o opiekę, łaskę, wstawiennictwo czy błogosławieństwo, a także 

zanoszone hymny ku Sianowskiej Pani znajdzie się w twórczości, m.in. Stefana Fikusa (np. 

Ò Marijo Swiónowskô 1985 ), Benedykta Karczewskiego (Barnica 1986 , Swjónowsczé 

                                                             
1980 Drzéżdżón R., Mòdlëtwa dzëkczinnô, „Stegna” 2007, nr 1, s. 25. 
1981 Tamże. 
1982 Tamże. 
1983 Tamże.  
1984 Czajinô E., Mòjim mùlkã je kam, s. 19. 
1985 Fikus S., Tak bëm chcôł..., s. 46. 
1986 Karczewsczi B., Żle jes..., s. 8-9. 
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òdpùstë1987), Henryka Hewelta (Swiónowskô Madonna1988), Jerzego Stachurskiego (np. *** 

Pani Swiónowskô...1989), Stanisława Bartelika (Przed trón1990), Brygidy Bulczak (Matinkò 

Swiónowskô 1991 , Kaszëb Królewò 1992 ), czy Zbigniewa Joskowskiego (np. Krutka 

prosbów 1993 ) oraz Eugeniusza Pryczkowskiego (np. Do kòscółka jidą dzôtczi, Matińkò 

Cëdnô). Szczególnie ostatni z wymienionych, pochodzący z oddalonych od Sianowa o 

zaledwie ok. 5 km. Stążek jest niestrudzonym propagatorem kultu Królowej Kaszub i 

miejscowego sanktuarium, a oprócz stosunkowo licznych wierszy poświęconych Pani 

Sianowskiej, jest on m.in. autorem monografii Królowa Kaszub 1994 , scenariusza i części 

tekstów Oratorium Sianowskiego1995 czy pracy Swiónowskô nasza Matińkò. Dzieje parafii i 

sanktuarium oraz cuda Królowej Kaszub1996.  

 W przybliżonej już w poprzedniej części niniejszej pracy antologii Królewò łąk i 

jezór, zamieszczono ponad dwadzieścia pokonkursowych wierszy w języku kaszubskim 

poświęconych Matce Boskiej Sianowskiej (o części z nich wspomniano wyżej), a wśród nich 

znajduje się utwór Jana Szutenberga Òkradłô Matinka1997, nawiązujący do wydarzeń z 2002 

roku, kiedy to nieznani sprawcy włamali się do sianowskiego kościoła i skradli zdobiące 

figurę Matki Bożej i Dzieciątko Jezus insygnia władzy królewskiej, zabierając też wota 

dziękczynne. Wiersz zaskakuje. Bo oto zamiast poetyckiej relacji, świętego gniewu z powodu 

nikczemności złodziei czy żalu z powodu utraty cennych przede wszystkim pod względem 

kulturowym przedmiotów i zapewnień o miłości do Sianowskiej Panienki, autor proponuje 

zgoła inną perspektywę. Kradzież, choć niewątpliwie wywołuje żal, jest tu tylko pretekstem 

do obnażenia rzeczywistej marności i grzeszności przeciętnego człowieka w obliczu Boga i 

Maryi, oraz mimo wad, błądzenia i wciąż na nowo popełnianych nikczemności ukazania 

ogromu Ich miłości. Podmiot liryczny przyrównuje się tu do złoczyńców: z łasków Cebie 

òkrôdają/ Wiedno grzéchë mòje1998, nawet zdaje się stawiać siebie niżej od nich, pytając: I 

mòże je milszô/ Charłãżnika rãka? 1999  Warto dodać, iż Szutenbergowi udało się w 

początkowych partiach Òkradłi Matinczi stworzyć niezwykle sugestywne obrazy poetyckie, 

co czyni ten utwór chyba najbardziej udanym tekstem w całym wierszowym dorobku autora. 

                                                             
1987 Tegoż, Kaszëbsczi wión, Gdynia 2012, s. 9-10. 
1988 Hewelt H., Nie òdińdã..., s. 19. 
1989 Stachurski J., Naczynia..., s. 62. 
1990 Bartelik S., Bëstré..., s. 15. 
1991 Bulczak B., Matińkò Swiónowskô, [w:], Królowo łąk..., s. 27. 
1992 Bùlczôk B., Kaszëb Królewò, „Stegna” 2014, nr 1, s. 22. 
1993 Jostkowski Z. M. br., Krutka prosbów, [w:] Królowò łąk..., s. 26. 
1994 Pryczkowski E., Królowa Kaszub, Banino-Pelplin 2002.  
1995 Zob. Królewò łąk..., s. 74. 
1996 Pryczkowski E., Swiónowskô nasza Matińkò. Dzieje parafii i sanktuarium oraz cuda Królowej Kaszub, Banino 2016. 
1997 Szutenberg J., Òkradłô Matińka, [w:] Królowò łąk..., s. 40-41. 
1998 Tamże. 
1999 Tamże.  
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 Szutenberg nie jest jedynym, który poświęcił temu świętokradczemu zdarzeniu tekst 

poetycki. Na kradzież w Sianowie zareagował wierszem także Zbigniew M. Jankowski.2000 

 Matka Boska Swarzewska w poezji kaszubskojęzycznej z lat 1981-2015 obecna jest 

już zdecydowanie rzadziej. Wiersze jej poświęcili m.in. Stanisław Bartelik (Wieczórnô 

piesniô2001), Wacław Pomorski (Kaszëbskô Madonna2002) czy pochodząca z Jastarnii Maria 

Boszke (Pani Swôrzewskô 2003  i Królewô morza 2004 ), zaś tematem wiersza Eugeniusza 

Pryczkowskiego Bôtë jidą2005 jest rybacka pielgrzymka na kutrach przez Zatokę Pucką na 

odpust do Swarzewa.  

 Warto dodać, iż miejscem urodzenia i zamieszkania związana głównie z swarzewskim 

sanktuarium M. Boszke oddała cześć także Królowej Kaszub wierszem W Swiónowie na 

tronie2006, kończąc go słowami: Ju przez calé, calé wieczi/ Ta Matinka ùkòchónô/ Je przez 

wszëtczich na Kaszëbach/ Kaszëbską Królewą zwónô.2007 

 Nie odnajdziemy śladów opiekunki rybaków, co nieco zaskakuje, u poświęcającego 

wiele miejsca w swej twórczości morzu i rybakom ziomka M. Boszke – Mariana Selina2008. 

Wychowany w Pucku Henryk Musa i zarazem autor licznych wierszy opiewających wody 

zatoki też jakby unikał tego tematu. Co prawda kończące liryk Wòniô młodoscë2009 słowa: 

teskniã za Swôrzewską Górą/ co wëzérô z mòrza blónów/ i dotikô łësënã zelony rzmë/ z 

mòdrima niebiosama2010 zdają się być metaforycznym westchnieniem człowieka tęskniącego 

za utraconą wiarą, jednak w kontekście całego wiersza nie jest to już tak jednoznaczne.     

 W kaszubskojęzycznej twórczości poetyckiej pojawiają się także inne miejsca 

lokalnego kultu. Pisząc o kaszubskich Madonnach, wspomnieć należy jeszcze Matkę Bożą 

Kościerską Królową Rodzin. Hołd tej patronce, połączony z prośbą o łasczi, niebné żegnanié 

złożył Eugeniusz Pryczkowski w utworze Kaszëbskô Rodzyn Królowò2011. Także i od lat 

mieszkający w Kościerzynie Benedykt Karczewski złożył Jej hołd wierszem Kòscérzkô 

Madonna2012.  

 Pochodzącą z XVII wieku, co stawia ją w jednym rzędzie z najstarszymi tego typu 

obiektami sakralnymi w Polsce, Kalwaria Wejherowska od lat w różny sposób inspirowała 
                                                             
2000 Jankowski Z. M., Swiónowò 2002, „Pomerania” 2002, nr 6, s. 18.  
2001 Bartélëk S., Chòc mie..., s. 30 
2002 Pomorski W., Kaszëbskô Madonna, [w:] Skrë ùsôdzkòwi..., s. 86-87.  
2003 Boszke M., Piesń lëdzy mòrza, s. 26-27. 
2004 Tamże, s. 28. 
2005 Prëczkowsczi E., Na jimiã..., s. 24. 
2006 Tamże, s. 25. 
2007 Tamże.  
2008 Znana jest za to jego pieśń kierowana ku Matce Boskiej Wejherowskiej z kościoła św. Anny w Wejherowie pt. Wejrowskô Pani [Selin 
M., Piesniôrz rëbacczégò żewòta, Wejherowo-Gdynia 2016, s. 66] 
2009 Musa H., O czym szumią..., s. 35. 
2010 Tamże. 
2011 Prëczkòwsczi E., Na jimiã..., s. 40.  
2012 Karczewski B., Na kaszëbsczi rodny ôrt, Gdańsk 1999, s. 19.  
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kaszubskich pisarzy. Już H. Derdowski wspomniał o niej w swoim dziele O panu 

Czorlińścim... , a najbardziej znany literacki obraz pielgrzymki zdążającej do „Jerozolimy 

Kaszubskiej” zawdzięczamy A. Majkowskiemu, który temu aktowi wiary poświęcił spory 

fragment swojego „Remusa”2013. W poezji okresu 1981-2015 Kalwaria Wejherowska stała się 

tematem utworów m.in. Benedykta Karczewskiego (Kalwarijsczé Gónë2014), Stanisława 

Jankego (Wejrowskô Kalwarëjô2015) i Eugeniusza Pryczkowskiego (Na Kalwariã2016). 

 Jak udało się stwierdzić, druga z istniejących na Kaszubach kalwarii, wybudowana w 

drugiej i trzeciej dekadzie XX wieku na wzgórzach Wiela nie jest obecna w 

kaszubskojęzycznym pisarstwie poetyckim z lat 1981-2015.        

 Co ciekawe, w twórczości Bożeny Ugowskiej, która notabene pochodzi, podobnie jak 

Pryczkowski, z niedalekiej Sianowu miejscowości, w tym przypadku Łebieńskiej Huty, brak 

jakichkolwiek tropów prowadzących zarówno do Matki Boskiej Sianowskiej, jak i 

Swarzewskiej. Jej wiersze religijne nie mają niemal żadnego rysu lokalnego (poza np. 

wykorzystaniem motywu Bòżi Mãczi, czyli przydrożnego krzyża), kierowane są głównie do 

Boga, a z nielicznych adresowanych do Maryi, wyłania się obraz ogólnej, rzec można 

biblijnej Matki Boga (np. *** Matkò...2017). Brak wierszy osadzonych w lokalnej przestrzeni 

religijnej zauważalny jest także w twórczości tego nurtu innych poetów, jak choćby związanej 

w oddalonym od Sianowa o kilkanaście kilometrów Tłuczewem Jaromiry Labuddy.   

 Pisząc o kaszubskich obiektach kultu religijnego i ich miejscu w rodzimej poezji z 

omawianego okresu, należy też nadmienić, iż także polskie ośródki tego typu są obecne w 

kaszubskojęzycznej literaturze pięknej. Wystarczy przywołać tu wiersz Bòże przeżegnôj 

Stanisława Bartelika2018, w jakim podmiot liryczny wyraziwszy prośbę Òd Tatrów pò mòrze 

przeżegnôj nas Bòże2019, wymienia, oprócz Sianowa i Swarzewa, Jasną Górę, Świętą Lipkę, 

sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu, wspomina też o krzyżu 

usytuowanym na szczycie Giewontu.2020 Wiersze religijne, w jakich pojawiają się polskie 

miejsca kultu religijnego ustępują jednak pod względem liczebności tym, w których 

przywoływane są kaszubskie „miejsca święte”. 

 Na koniec tego przybliżania nurtu religijnego poezji kaszubskojęzycznej z lat 1981-

2015 warto jeszcze wspomnieć o jeszcze jednej, niewielkiej grupie wierszy. Są to utwory 
                                                             
2013 Majkòwsczi A., Żëcé i przigòdë Remùsa. Kaszëbsczé zwiercadło, Nowi wëdôwk pòprawiony wedle rãkòpisu aùtora i z pòsłowim J. 
Trédra, Gdynia 2013, s. 183-213. Pątnikowanie na  wpierw w formie polskojęzycznego poematu z 1899 r. „Pielgrzymka wejherowska”, 
następnie jako niezwykle nośnego, z misterią    
2014 Karczewsczi B., Kaszëbskô Bëlnota, Kartuzy 2013, s. 17-18. 
2015 Janke S., Do biôłégo..., s. 17.  
2016 Prëczkòwsczi E., Na jimiã..., s. 32. 
2017 Ùgòwskô B., *** Matkò, „Stegna” 2008, nr 1, s. 17. 
2018 Bartelik S., Bestré..., s. 14. 
2019 Tamże.  
2020 Tamże. 
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nawiązujące do ważnych dla życia duchowego kaszubskich katolików wydarzeń, jak np. 

pielgrzymki Kaszubów do Ziemi Świętej odbytej dla uczczenia wmurowania tablicy z 

modlitwą Òjcze nasz w ścianę kościoła Pater Noster (*** béł sztót wanożeniô Wandy 

Kiedrowskiej2021, Pater Noster Benedykta Karczewskiego2022).  

 

 

 

 

Nurt miłosny 

 Uczucie miłości do drugiej osoby, odwzajemnione lub też i nie, jest w poezji 

kaszubskojęzycznej obecne od jej zarania. Już bowiem w poemacie Derdowskiego swoją 

żonę Basię żywym uczuciem darzył tytułowy pón Czorlińści, następnie namiętność do zguby 

przywiodła bohaterów ballady Straszny młyn Majkowskiego, a nieszczęśliwie u 

Karnowskiego Hankę kochał podmiot liryczny w pierwszym w historii literatury 

kaszubskojęzyczej sonecie. A trzebaż pamiętać, iż to tylko niektóre przykłady, o czym łatwo 

się przekonać przeglądając książeczki poetyckie wspomnianych Młodokaszubów, przy czym 

nie wolno tu zapomnieć o trzecim z wielkiej ich trójcy, mianowicie L. Heyke, którego Spiéw 

miłosny obejmuje ponad sześćdziesiąt utworów, co stanowi więcej niż połowę wierszy 

zamieszczonych w jego Kaszebskjich Spiewach.2023 W późniejszych latach tematykę miłosną 

podejmowali, choć już z mniejszą intensywnością, m.in. A. Pepliński (Do ce 2024 ) i A. 

Browarczyk (Purtk2025). 

 W omawianym okresie 1981-2015 utwory nurtu miłosnego również pojawiały się na 

gruncie rodzimej literatury i to zdecydowanie częściej, niż w poprzednich latach. 

Odnajdujemy je w twórczości każdej generacji rodzimych poetów. Różne są też oblicza 

prezentowanej miłości, od sentymentalnej i nieszczęśliwej, poprzez pełną obaw o jej trwanie, 

po tę spełnioną i tryskającą uczuciem. W różnorodnej konwencji są też utrzymane te 

kaszubskojęzyczne utwory nurtu miłosnego – od niezwykle delikatnych liryków (np. J. 

Piepka), poprzez gorące wyznania uczuć (np. E. Warmowska), po wiersze nacechowane 

mocnym, fizycznym wręcz erotyzmem (T. Fopke). Nieco dalej zostanie to zobrazowane 

przykładami tak, by ukazać tę różnorodność tematyczną i wachlarz ujęć poruszanego wątku 

                                                             
2021 Kiedrowska W., Dzéwczątkò i róża, s. 51. 
2022 Karczewski B., Pater Noster, „Pomerania” 2000, nr 12, s. 19.  
2023 Dość wiele uwagi cyklowi temu poświęcił T. Linkner [zob. Linkner T., Psychomachia podmiotu lirycznego w cyklu Leona Heykego 
„Spiéw miłosny”, [w:] Leon Heyke – Świętopełk literatury kaszubskiej, Materiały pokonferencyjne pod red. J. Kęcińskiej, Gdańsk-
Wejherowo 2007, s. 23-40 [lub:] Tegoż, Z lirycznej i epickiej twórczości Leona Heykego, Bolszewo 2015, s. 9-25. 
2024 Pepliński A., Niech wiater..., s. 7. 
2025 Browarczyk A., Zimkowe kwiatë, Gdańsk 1979, s. 43. 
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poetyckiego. Warto już tu też zwrócić uwagę na to, iż niewątpliwego waloru i kolorytu dodaje 

kaszubskojęzycznej poezji omawianego tu nurtu lat 1981-2015 kobieca perspektywa, trzeba 

bowiem pamiętać, iż przed tym okresem twórczość poetycka niemal wyłącznie uprawiana 

była przez mężczyzn. 

 Niezwykła subtelność w wyrażaniu uczuć do ukochanej osoby charakteryzowała 

erotyki Jana Piepki już z czasów wcześniejszych, sprzed omawianego okresu. Widoczna jest 

już choćby w pochodzącym z debiutanckiego zbioru Nasze stronë wierszu Dzéwczę z 

listkem 2026 , w jakim podmiot liryczny obserwuje pogrążone w smutku, tęsknocie i 

wspominające jeszcze nie tak dawne swoje szczęście tytułowe dziewczę. Trzyma ono w 

palcach listek, dar od ukochanego, jedyną pamiątkę z tamtëch dniów miłosnëch2027, której 

zdrôdzô moc tëch chwilów2028. Owa bijąca ze strof wiersza tęsknota jest także bardzo ważna u 

Piepki. To bowiem druga cecha wyróżniająca lirykę miłosną Staszków Jana po 1980 r. 

Wiersze wpisujące się w prezentowany tu nurt, liczne, czy to z Kamiszków czy ze Spiewy i 

lzy, naznaczone są głównie rozłąkami, tylko jakby chwilowo przerywanymi momentami bycia 

razem, jak choćby w lirykach Õ põrénôszkũ2029 i *** Z porénku...2030.  

Rozłąki te nie oznaczają, że podmiot liryczny Piepki tak naprawdę nie kocha, bo 

miłość tego mężczyzny w pewnych zaistniałych sytuacjach jest w stanie w mitkosc obrocëc/ 

cwiardosc kamieni 2031 . Nie więc brak uczucia do ukochanej, lecz natura tego bohatera 

lirycznego wciąż pcha go w drogę (motyw drogi, podobnie jak ptaka czy kamienia, również 

niezwykle często pojawia się w poezji Staszków Jana), także jednak po to, by tam gdzieś 

szukać szczęścia dla ich dwojga, jak w utworze Pamiętanié2032. W nim bowiem na zbërku 

swiata2033 on musi zebrać dlô sebie/ i dlô nas/ tëlé słuńca2034, by jak sam powiada, mogło im 

wystarczyć aż (nie choć!) na przedpołudnie, co w kontekście owych poranków choćby z 

przytoczonych powyżej wierszy, ma swoje niebagatelne znaczenie. Nie tylko on zresztą, jak 

czytamy w utworze Na odéńdzenié2035, jest sprawcą owych rozłąk:   
 

    Jeżlë zôs przińdzesz  

    nie klep do dwiérzi  

    będą odemkłé 

                                                             
2026 Piętów Tóna [Leon Roppel], Staszków Jan [Jan Piepka], Nasze stronë. Wybór wierszy i opowiadań kaszubskich, Warszawa 1955, s. 92-
93 
2027 Tamże, s. 92. 
2028 Tamże, s. 93.  
2029 Piepka J. (Staszków Jan), Spiewa i lza, s. 77 
2030 Staszków Jan (Jan Piepka), Kamiszczi, Gdańsk 1983, s. 8.  
2031 Tamże, s. 23 [wiersz Kole jezora]. 
2032 Tamże, s. 14-15. 
2033 Tamże, s. 14.  
2034 Tamże.  
2035 Tamże, s. 21. 
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    chocbë chtos chcôł je 

    lińcuchem skręcëc2036  

   

To zapewnienie o otwartych dla ukochanej drzwiach z początkowych wersów 

przywołanego powyżej wiersza, powtórzy jeszcze w jego końcówce, gdzie również mowa o 

szczęściu: 
 

    Jesz rôz 

    z tą prosbą 

    stónę w mëszlenim 

    twojim cerplëwie 

    nie klep do dwiérzi 

    cziéj przińdzesz nazôd 

    bo dzéń sę  

    zaczął 

    dlô nas 

    szczeslëwie2037 

   

Nie jest to szczęście im dane na stałe, łzy pojawiają się niejednokrotnie (choćby 

Sztërk, Westchnienie), a owo schodzenie się i rozłąki, niemal obsesyjne, najpełniej chyba 

obrazuje wiersz *** Odmiéń nocë...2038 , w jakim po takich obrazach jak choćby prośba 

podmiotu lirycznego, by ukochana odmieniała ciemność nocy na jego kroki, stawiane do niej 

pod górę czy postawiła ich krzyż na ich ścieżce, padają jakże wymowne słowa: 
 

    i będemë mielë 

    to nasze bieganié 

    do se 

    bez kuńca2039 

    

Tragiczna jest więc miłość tych dwojga ludzi z wierszy Piepki, lecz nie ma tu goryczy, 

a jakby pełne jakieś zrozumienie i wszechogarniający smutek. Jednak w tomiku Spiewa i lza, 

mimo wszystko jakby mniej już było tego dramatu niż w Kamiszkach, ton wierszy zdaje się 

być nieco jaśniejszy. Jak choćby w wierszu *** Nôprzód jô...2040, w jakim podmiot liryczny, 

                                                             
2036 Tamże. 
2037 Tamże.  
2038 Tegoż, Kamiszczi, s. 7 
2039 Tamże.  
2040 Piepka J. (Staszków Jan), Spiewa..., s. 87 
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licząc się z tym, iż czas jego może przed jej ostatecznym dniem odejść w wieci2041, zapewnia: 

jô i tak/ bdę zdôl kõl ce/ wszëtcim spikom/ naprocem.2042 Niejednokrotnie odnosi się też 

wrażenie, iż mężczyzna odszedł już na drugą stronę życia (*** Zdebla ce nazwię...2043 , 

Skrzidła2044). Nie zaprzeczają temu słowa Stanisława Pestki, który w omówieniu tomiku 

Staszków Jana stwierdził, iż:  
 

konkretne opisy piękna rodnych stron, echa osobistych przeżyć idą w parze ze zwierzeniami, porywami 

i gestami, których adresatem jest jakaś bliska, lecz w jakiejś księżycowej już sferze bytująca osoba.2045  

 

Dla będącego już po owej drugiej stronie podmiotu lirycznego rzeczywiście ona może 

być już bytującą w jakiejś księżycowej sferze.  

 Rozłąka i tęsknota, które zdominowała twórczość poetycką Piepki, pojawiają się także 

i u innych autorów. Wystarczy tu choćby przywołać dwa wiersze Jana Walkusza – 

pochodzący z tomiku Kańta nôdzeje liryk Dwie drodżié – jeden szpur2046 oraz zamieszczony 

w Jantarowym pacierzu. Jantarowim pôcerzu utwór Fotografka z gdińscziégo dworca2047. 

Pierwszy z wymienionych tekstów jest obrazem rozłąki, jakiej przyczyną były bliżej 

nieokreślone zawirowania losu (żëcé pomiészało kierunczi dróg 2048 ) i choć liryczne „ja” 

próbuje na powrót być z ukochaną, wciąż mu się to nie udaje. Zdaje się też nie mieć już 

nadziei na to, że będą razem, swierdza bowiem, że drogi, które się rozeszły, sę nigdze nie 

zyndą2049 i że pozostały już im tylko wspomnienia i łączność myśli (mësle/ co wiedno będą 

razem2050). Drugi wiersz jest już całkowicie inny pod względem tematycznym. Oto bowiem 

„ja” z utworu jest świadkiem żegnania się, pełnego smutku i łez, że aż niebo rozłómac może / 

na dwie połowe2051, dwojga zakochanych. To obserwowane, poruszające zdarzenie kwituje 

lakonicznie, lecz i z pewnym zrozumieniem: czë2052 trzeba odjéżdżac / tej nôbardżi chcą bëc 

razem2053.  

 Z innych utworów, jakich głównym tematem jest rozłąka i tęsknota, można tu 

wspomnieć o liryku *** W òczenkò... Wandy Kiedrowskiej2054. Także w tej poetki *** I 

                                                             
2041 Tamże. 
2042 Tamże. 
2043 Tegoż, Spiewa..., s. 79. 
2044 Tamże, s. 84. 
2045 Pestka S., Na stegnach nostalgii, [w:] Pro memoria. Jan Piepka (1926-2001), zebrał, oprac. oraz wstępem, koment. i ilustr. opatrzył J. 
Borzyszkowski, Gdańsk 2013, s. 94.  
2046 Walkusz J., Kańta..., s. 20. 
2047 Tegoż, Jantarowy..., s. 18.  
2048 Tegoż, Kańtwa..., s. 20.  
2049 Tamże. 
2050 Tamże. 
2051 Tamże. 
2052 Powinno być „czej”. 
2053 Tegoż, Jantarowy..., s. 18. 
2054 Kiedrowska W., Dzéwczątkò i róża, Słupsk 2003, s. 5. 
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znôw jeden dzéń bez cebie... 2055  – wierszu o interesującej budowie i puencie, dającym 

przynajmniej dwie różne możliwości interpretacji – „ja” liryczne tęskni za ukochanym: 

 
    I znôw jeden dzéń bez cebie 

    I znôw jeden dzéń 

    I znôw jeden 

    I znôw 

    I 

    ... 

    I 

    I tak 

    I tak kòchóm 

    I tak kòchóm cebie 

    I tak kòchóm cebie jaczim jes2056 

 

Pierwsza możliwość odczytania utworu każe dzielić go na dwie części, wyrażające 

dwa okresy. W tej do wielokropka, „ja” liryczne tęskni za ukochanym, który przebywa w 

jakimś oddaleniu, być może wyjechał w jakiś sprawach zawodowych. W drugiej natomiast 

adresat już jest z osobą mówiącą w wierszu, być może nawet już od jakiegoś czasu (to 

również mogą sugerować owe kropki). Związek widocznie nie należy do najłatwiejszych, 

skoro koniec końców podmiot liryczny stwierdza I tak kòchóm cebie jaczim jes. Utwór jednak 

można odczytywać także już nie w tak humorystyczny sposób, a tylko jako tekst o dojmującej 

rozłące i tęsknocie. Oto bowiem podmiot liryczny cierpi z powodu braku ukochanego (który 

porzucił „ja” liryczne? A może to „ja” liryczne odeszło?), mijają kolejne dni, a w miarę ich 

upływania osoba mówiąca w wierszu coraz mocniej pragnie, by znów być razem z 

umiłowanym, coraz też bardziej świadomie artykułuje, iż kocha go takim, jakim jest, kocha z 

jego wadami i słabostkami.    

 Zdecydowanie z innym obrazem tęsknoty spotykamy się natomiast u Alicji Skiby w 

wierszu Żdanié 2057 . Ten pełen ruchu i swoistej gwałtowności (wywoływanej takimi 

czasownikami, jak zriwóm sã 2058 , biegnã 2059 , szmërgóm 2060 ) utwór, rozpoczynający się 

słowami: Jak długo Ce ni ma/ Ju ùsedzec ni mògã 2061 , jest z kolei zdecydowanie 

humorystyczną opowieścią poetycką o czekaniu „ja” lirycznego na ukochanego. Męka 
                                                             
2055 Tamże, s. 3. 
2056 Tamże.  
2057 Scziba A., Żdanié, „Zymk” 2008, zsziwk 7, s. 73. 
2058 Tamże. 
2059 Tamże.  
2060 Tamże.  
2061 Tamże.  
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trwania i fałszywe alarmy (kroki sąsiada na schodach, telefon od jakiejś pani od promocji) 

powodują, iż osoba mówiąca w wierszu w końcu ciska poduszką w zegar, którego przewiną 

jest to, iż jidze niemòżebno wòlno a głosno2062. Czasomierz spada i z łoskotem uderza o 

podłogę. W tym niemal samym momencie wchodzi ukochany, zdziwiony pyta o przyczynę 

zdarzenia, a stęskniona kobieta rzuca się na niego, całuje i wyrzutem powiada: Doch to ju je 

trzë gòdzënë jak Ce ni ma... 2063.   

 Z jednym zaś z najbardziej w kaszubskojęzycznej poezji lat 1981-2015 dramatycznych 

w swej wymowie obrazów rozłąki dwojga zakochanych w sobie osób spotykamy się w 

utworze Roberta Żmudy-Trzebiatowskiego Snicé ò trzecym pòrénkù2064. Ból z powodu 

wyroku losu, okrutnie niesprawiedliwego w odczuciu podmiotu lirycznego jest tu niemal 

namacalny. Mężczyzna z utworu aż jest w stanie podejrzewać w tym tragicznym dla niego 

zdarzeniu omyłki istoty wyższej:  

 
    Zabôczëc pamiãc mòja 

    nie chce jesz rena, czej më òstatny 

    rôz bëlë jedno. 

    Pòzdze jô rãkã twòjã 

    mùszôł, jak rozsądzył Rod stalatny, 

    òddac na wiedno.2065 

 

Rozłąka, jaka nastąpiła w wyniku rozsądzenia słowiańskiego boga Roda decydującego 

– jak w przypisie pod wierszem wyjaśnił sam autor – przy narodzeniach człowieka o jego 

losie2066, wypełnia świadomość „ja” lirycznego i powoduje ogromną rozpacz. Mężczyzna 

jednak nie poddaje się zasądzonemu kiedyś wyrokowi i bądąc przekonanym, iż to, co 

połączyło go z ukochaną było tym prawdziwym i wielkim uczuciem miłości, buntuje się i 

wierzy, że mimo wszystko odnajdzie najdroższą: 
 

Nalézã cebie, wierzë le, 

    gdzes witro, jeżlë nié dzysô, 

   Tec më miłotą sã zszëlë... 

 

   Mòcny namienieniô Bòże, 

   i Tobie rôz na lat tësąc 
                                                             
2062 Tamże. 
2063 Tamże.  
2064 Żmùda-Trzebiatowsczi R., Òdłómczi..., [s. 46]. 
2065 Tamże. 
2066 Zob. też: Encyklopedia PWN, hasło: Rod i Rodzanice, on-line: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Rod-i-Rodzanice;3968259.html [dostęp: 
15.03.2019]. 
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    òmiłka zdarzëc sã mòże!2067 

 

  Co ciekawe w utworze tym dużą literą zostały zapisane słowa Bòże i Tobie. Czy 

odnoszą się one także to pogańskiego Roda? A może jednak do chrześcijańskiego Boga? W 

takim przypadku mielibyśmy do czynienia ze skumulowaniem się tu wierzeń, a dzięki temu 

uzyskaniem efektu spotęgowania znaczenia owego świata pozaempirycznego i wzmocnienia 

przekazu. To tak, jakby podmiot liryczny chciał powiedzieć, iż obojętne jaka to nieziemska 

siła – pogańska czy też chrześcijańska – dokonała owego nieszczęsnego wyroku, lecz na 

pewno się pomyliła. Takie podejście lirycznego „ja” do owego rozdzielenia go z ukochaną 

jeszcze wzmaga u odbiorcy wiersza wrażenie zachodzącej tu tragedii.     

 Erotyki R. Żmudy-Trzebiatowskiego niejednokrotnie charakteryzują się 

gwałtownością uczuć. W *** a witro...2068 niespełniona lub odrzucona miłość doprowadziła 

podmiot liryczny aż do swego rodzaju szaleństwa, do obsesyjnych zachowań. Mężczyzna 

wyznaje bowiem, iż oto następnego dnia, ponownie, pójdzie tropem swej ukochanej, jaki 

powiedzie go do baru, w którym ona dopiero co wypiła kawę, zaprowadzi on go do sklepu, 

gdzie kupiła gazetę, a potem przywiedzie do biura – miejsca jej pracy, pod jakiego oknami on 

tkwić będzie, zaś wieczorem dotrze za nią z powrotem pod drzwi jej domu, by w końcu 

stamtąd òdiñc zasmùcony2069 . Wyzna „ja” liryczne jeszcze przy tym to nié dlô miã/ tak 

pôchniesz2070. Nie mamy tu jednak do czynienia z jakimiś przejawami agresji, z jakąś groźną 

grą psychopaty, lecz bardziej, jak wskazuje poetyka utworu, z swego rodzaju degradacją 

osobowości podmiotu lirycznego, zmienienia się człowieka w bezwolnego psa, który podąża 

za właścicielem po pozostawionym po nim zapachu (a witro/ twòja wòniô/ wcygnie miã/ w 

gońbã za tobą2071).  

Z dość podobnym ujęciem tematu utraconej miłości spotykamy się w utworze Żmudy-

Trzebiatowskiego *** dosc!... 2072 , jaki jednak pozbawiony jest już owych obsesyjnych 

elementów, cechujących dopiero co omówiony utwór *** a witro.... Podmiot liryczny 

stwierdza stanowczo, iż ma już dość czekania na przyjście ukochanej czy kontakt telefoniczny 

od niej. Walkę z samym sobą, z tym swoim zasadnym postanowieniem dosc! przegrywa 

jednak powodowany irracjonalną nadzieją, że może oto jednak następnego dnia ona zjawi się 

bądź zatelefonuje (i leno czemù/ nie dôwô mie ùsnąc/ mësla:/ a... mòże prawie?...2073).  

                                                             
2067 Tamże. 
2068 Żmùda-Trzebiatowsczi R., Òdłómczi..., [s. 36]. 
2069 Tamże. 
2070 Tamże. 
2071 Tamże.  
2072 Tamże, s. 35. 
2073 Tamże.  
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 Zdecydowanie inne obrazy zawarte są w dwóch erotykach R. Żmudy- 

Trzebiatowskiego *** rwiã gôrscama...2074 oraz *** za nick nie òddóm...2075, pochodzących z 

niewydanego jeszcze tomiku Egoticzi. Tu bowiem miłosne pragnienia podmiotu lirycznego 

kończą się, przynajmniej w jakimś stopniu, spłenieniem. Namiętny pocałunek (lecz nie 

wykluczone, że i coś więcej) jest tematem pierwszego z nich. Podmiot liryczny jakby po 

długich chwilach pragnień i marzeń (na co wskazuje pewna gwałtowność wiersza, a też 

kończące go słowa ë wcyg szukóm dowòdów/ że nie sniã 2076 ), niepewności i obaw 

niejednokrotnie towarzyszących staraniu się o względy, osiąga cel: 
 

    rwiã gôrscama  

    twòją czëstą ë niepòkalóną 

    młodosc  

    spijóm z lëpów  

    twòją nôjiwnosc  

    jidealizm2077   

 

Zdaje się tu być w sprawach miłosnych osobą bardziej doświadczoną, skoro wskazuje 

na młodość obiektu uczuć, czystość, naiwność, idealizm. Być może ta niewinność w jakiś 

wampiryczny sposób bardziej go jeszcze pociąga, a być może nawet sam chciałby wrócić do 

czasu, gdy miłość była li tylko wzniosłym, romantycznym pragnieniem.  

 Już bez wątpienia z czymś więcej niż pocałunkiem mamy do czynienia w drugim z 

wymienionych wierszy – *** za nick nie òddóm.... Pojawiające się w utworze rozedrgane 

powietrze, wymięta gorączka, smak bezdechu chwili, a na dodatek naje cała2078, zdają się na 

to bezsprzecznie wskazywać. Udane metafory sprawiają, że proponowany obraz poetycki jest 

pozbawionym jakiejkolwiek wulgarności delikatnym, a zarazem pełnym namiętności opisem 

aktu miłosnego. Być może tylko jednorazowego, skoro podmiot liryczny stwierdza, iż 

zarówno tej chwili intymnego uniesienia za nic nie odda, a także nôdzeji/ że naje cała/ znôwù 

sã zéńdą2079. Nie czuje się jednak z wersów jakiegoś pesymizmu, rzewnych tęsknot (jak u 

Piepki), jakby te chwile razem były już tą pełnią szczęścia, a ta nadzieja niemal pewnością. 

 Frapujący jest tytuł tomiku – Egòticzi. Bo oto wskazuje się tu na pewien egocentryzm 

w prezentowanych treściach. Te dwa wiersze niby zdają się to potwierdzać, boć przecież w 

opisywanych sytuacjach lirycznych mocno akcentuje się aktywność „ja” poetyckiego. Jednak 
                                                             
2074 Zmùda Trzebiatowsczi R., *** rwiã gôrscama..., [w:] Skrë ùsôdzkòwi..., s. 289. 
2075 Tamże. 
2076 Tamże. 
2077 Tamże. 
2078 Tamże. 
2079 Tamże. 
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wszystko jest tu podporządkowane obiektowi uczucia, który tak naprawdę generuje stany 

podmiotu lirycznego. W rzeczywistości więc miałoby się tu do czynienia z grą słowną? Nie 

można tego wykluczyć znając twórczość tego autora. Być może mamy tu nawet do czynienia 

z swoistym połączeniem dwóch słów: erotyk i egotyzm? Niestety, dopóki ów tomik wierszy 

nie ukaże się drukiem, próby rozszyfrowania tytułu mogą pozostać jedynie w sferze 

domysłów.  

 Optymistycznie za to, już bez jakiegokolwiek wątpienia i domysłów, kończy się 

miłosna opowieść Idy Czaji, wypełniająca niemal wszystkie karty jej debiutanckiego 

zbiorku. O nim – Mojim mulka je kam – dość sporo napisano w poprzedniej części tej pracy. 

Wystarczy w kontekście utworów Żmudy-Trzebiatowskiego (czy nawet wcześniej 

zaprezentowanych Piepki) przypomnieć, iż ten swoisty poemat, w jakim jak słusznie 

zauważył Janke, miłość „ja” lirycznego (a jest nim kobieta, co też dla tej poezji 

charakterystyczne) raz targana jest nadzieją i zwątpieniem, innym razem ufnością i 

niedowierzaniem2080, znajduje swój finał w owocu uczucia łączącego kochanków lirycznych – 

narodzinach dziecka:  
 

    Hełe njebò [...] 

    przënjosło nama w darënkù 

    môlińczé szczescé 

 

    Zrób mù kòlibkã 

    a jô mdã gò żużkac 

    do spjikù2081 

 

Droga do tego szczęścia była jednak wyboista. Widać to jeszcze w dwóch 

poprzedzających powyższy utwór wierszach – Spjéwa ò chëczë 2082  i Spjéwa ò najim 

njebie 2083 . W pierwszym „ja” liryczne pragnie w końcu pokochać w pełni, zaufać 

bezgranicznie, znaleźć już nie kwiat paproci, a kwiaty paproci miłości, z nich zaś zbudować 

dom: 
 

    Czedë zbùdëjã chëcz 

    z kwjôtów parpacë 

    na òknach pòstawjã ùsmjéchë 

    z zelonima lëstkama szczescô 
                                                             
2080 Janke S., Poetki kaszubskie, „Pomerania” 2005, nr 5, s. 64-65. 
2081 Czajinô I., Mòjim mùlkã..., s. 40. 
2082 Tamże, s. 38. 
2083 Tamże, s. 39. 
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     tedë wprowadza cebje 

     i zabôczisz ò jiwrach2084 

 

Dom z kwiatów paproci i parapety ustrojone uśmiechami z zielonymi listkami 

szczęścia to niezwykle nośne obrazy. Ów kwiat, możliwy do zdobycia tylko w noc 

świętojańską, pożądany, bo zapewnia właścicielowi przychylność losu i bogactwo, tu będący 

symbolem miłości oraz owa zieleń – znak m.in. nadzei i życia – mają ukochanego otoczyć 

niczym ramionami, mają być tu murami budynku i jego wyposażeniem, a więc pełnią tego, co 

nazywamy domem i w nim ma ten mężczyzna znaleźć ukojenie i schronienie przed światem, 

ma to być jego locus amenous.2085 To zdecydowanie się kobiety na otwarcie się, na nadzieję i 

znalezienie kwiatów paproci, na odrzucenie strachu, iż zostanie zraniona, odrzucona i 

opuszczona jest aktem niesamowitej odwagi. Wierzy „ja” liryczne, że ta pełnia miłości 

sprawi, że on któregoś dnia nie odejdzie, że nie zostawi jej – jak rzekło się w utworze – 

siedzącej z zamkniętymi oczami pod gruzami zapłakanych wierszy.  

 Przedostani wiersz w tomiku to z kolei zmaganie się z przeciwnościami (Hełe njebò/ 

nje ùsmjéchô sã do naj 2086 ). Nadzieją jest tylko miłość, która może pokonać wszelkie 

przeszkody, sprawić, iż oto zza deszczowych chmur wyświeci słońce:  
 

    Pòj bùten 

    mdzemë sã zdrzelë w òcze 

    mòże bez nen deszcz 

    ùzdrzimë tãczã.2087  

   

 Należy też nieco więcej powiedzieć o zasygnalizowanym w części dotyczącej liryki 

religijnej wierszu Ewa. W pierwszej warstwie tekstowej mamy tu do czynienia z poetycką 

prezentacją biblijnej historii popełnienia przez ludzi pierwszego grzechu. Podmiotem 

lirycznym jest tytułowa Ewa, którą Bóg postawił na straży Edenu (w wierszu mowa o 

winnicy), lecz ona go nie obroniła kosztując zakazanego owocu i dając go do zjedzenia 

mężczyźnie. Pod tą wierzchnią wartwą kryje się jednak całkowicie inne znaczenie. Oto 

bowiem w będącej młodą dziewczyną tytułowej „Ewie” budzi się fascynacja „Adamem” (i 

òbôcza jô/ że je pjãkni2088). Na jej niedoświadczenie i dziewczęcą niewinność wskazuje kilka 

                                                             
2084 Tamże, s. 38. 
2085 O symbolice kwiatu paproci i koloru zielonego zob. Kopaliński W., Słownik symboli, wyd. II, Warszawa 1990, s. 185 i 492-494. 
2086 Czajinô I., Mòjim mùlkã..., s. 39. 
2087 Tamże.  
2088 Tamże. 
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miejsc w wierszu, np. mowa o niedojrzałym owocu, jaki mu dała, a on przyjął, zjadł, 

spragniony spijał soki czy choćby trzy początkowe wersy utworu: Bóg mje pòstawjił/ na 

starżë swòji wjinnjicë/ a jô ji nje ùbarnjiła2089. 

 Dziewczyna odkrywa swoją seksualność i być może nawet pożądanie, pojawiają się 

one w jej życiu niczym w ręce biblijnej Ewy ów zakazany owoc, po czym z jej inicjatywy 

dochodzi między nią a mężczyzną być może tylko do pocałunku, lecz w konteście całego 

wiersza bardziej nasuwa się na myśl inicjacyjne zbliżenie seksualne (pòda jemù/ a òn zjôd/ 

spragłi spjijôł soczi/ nje zdrzôł że njedodrzenjałé/ njiżóden brzôd/ nje szmakôł mù jak nen/ 

jesz zeloni/ gòrzczi2090). Nie był to jednak jednorazowy akt, sytuacja powtarzała się (i chcôł 

jesz/ i jesz2091). Kolejne wersy mają już inną symbolikę. Oto w „Adamie” rodzi się zazdrość, 

uważa dziewczynę za swoją własność. W odniesieniu do dzisiejszej rzeczywistości można 

wyobrazić sobie związek dwojga ludzi, tzw. chodzenie ze sobą. W takiej formie partnerstwa 

najczęściej obowiązują pewne zasady, np. dotrzymywanie sobie wierności. Zaborczość 

mężczyzny jednak objawia się tu w pełni. Gniewa się, bo według niego jego dziewczyna jest 

naga (a tej zapôlił sã gòrzã / bò jem bëła nagô 2092), co można odczytać, iż razi go, że ona ma 

jakieś życie towarzyskie, być może kolegów, przyjaciół. Plecie więc z wjetwë przepôsczi2093, 

jakie tu symbolizują zakazy i zmuszanie do przyjęcia innych postaw. Jedną daje jej, drugą 

zatrzymuje dla siebie, sam więc i sobie nakłada ograniczenia, co w tego typu związkach nie 

jest czymś rzadkim.  

Wiadomo, iż w Biblii złamanie nakazu Boga, skosztowanie owocu z drzewa poznania 

dobra i zła skutkowało wypędzeniem z ogrodu Eden. Tu owo wypędzenie to utrata 

niewinności dziewczyny, zakończenie pewnego okresu w jej życiu, bezpiecznego i nieco 

dziecinnego, być może też pierszych i pięknych chwil zauroczenia, czy zakochania się. 

Kończące utwór narodziny Kaina (Òd negò czasu / zaczãło bëc czãżczé żëcé / i ùrodził 

sã mój pjërszi sin / Kain2094) również można odczytywać nie tylko jako przyjście na świat 

fizycznego dziecka, a traktować to wyłącznie w przestrzeni symbolicznej. Czas w związku z 

zaborczym „Adamem” stał się dla dziewczyny ciężkim okresem, wtedy też pojawia się Kain 

(a on zaś kojarzy się z oszustwem, pierwszym zabójstwem). Czymże jednak może być tu ów 

pierworodny syn? Czy brnięciem dziewczyny w jakieś dalsze grzechy (a może „grzechy”)? 

Czy może idąc tropem skojarzenia z postępkami Kaina, w dziewczynie zrodziło się z coś, co 

                                                             
2089 Tamże. 
2090 Tamże. 
2091 Tamże. 
2092 Tamże. 
2093 Tamże. 
2094 Tamże. 
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jednak wymierzone zostanie przeciw „Adamowi (zdecydowanie jednak za nadinterpretację 

należało by uznać aż morderstwo!)? Kwesta Kaina pozostaje tu otwarta i zależy już od 

indywidualnych poszukiwań interpretacyjnych.     

 Nie tylko w owym debiutanckim tomiku Czaja opublikowała utwory przynależne do 

liryki miłosnej. Dwa kolejne – Przechlastłô idila i Kropla krëwi. Dërgnienié – również 

zawierają ich dość wiele, np. Dialog I2095, Dialog II2096, *** Pòdôj mie rãkã2097, Ballada ò 

apartny Diôbelnicë2098, Chłop2099, Dërgnienié2100 czy Balada ò jezorze Lëbigòscu2101. Inny 

pod tym względem jest za to Czôrny kléd. Być może jako erotyk można odczytać Schówk2102, 

jednak generalnie treści wiążących się z liryką miłosną w zbiorku tym brak. 

 Ciekawym w kontekście omówionego wyżej utworu Ewa I. Czaji jest też liryk 

Karoliny Serkowskiej *** òdchòdzy kòżdi...2103. Mowa w nim o tym, iż każdy człowiek 

musi odejść, czej przińdze jegò czas...2104, „ja” liryczne w kończącej wiersz części wyznaje, iż 

jednak nie tego się lęka, lecz sytuacji, że nie zdąży poznać swojego Janioła. Można 

oczywiście te słowa odczytywać w kontekście religijnym, jednak bardziej trafną ścieżką 

interpretacyjną zdaje się być rozpatrywanie tego wiersza w kategorii utworów miłosnych. 

Wówczas słowa „ja” lirycznego pojmie się jako pragnienie, by zanim życie się skończy, 

zakochać się, poznać smak miłości.   

 Pierwszy i póki co jedyny zbiorek wierszy Gracjany Pòtrëkùs składa się z dwóch 

części, z jakich druga w całości poświęcona jest tematyce miłosnej. Co więcej, podobnie jak 

to miało miejsce w przypadku I. Czaji, Zderzenia Pòtrëkùs również można odczytywać jako 

rozpisaną na poszczególne wiersze, a jest ich w tej części trzynaście, miłosną opowieść. Do 

takiego spojrzenia na te utwory zachęca ich datowanie2105 i chronologiczny układ, od tekstu 

Najô nieswòjizna2106, opatrzonego datą 1.08.2011, po Leno2107 z 14.05.2012 roku. O ile w 

przypadku pierwszego zbiorku Czaji sercowe perypetie podmiotu lirycznego kończą się 

szczęśliwie, o tyle poetycka opowieść w Zderzeniach takim optymizmem nie napawa. W 

                                                             
2095 Czaja I., Przechlastłô idila, Gduńsk 1999, s. 5-7. 
2096 Tamże, s. 8-11. 
2097 Tamże, s. 37. 
2098 Tamże, s. 52-53. 
2099 Czajinô I., Kropla krëwi. Dërgnienié, Kartuzy-Banino-Pelplin 2007, s. 15-16. 
2100 Tamże, s. 23-26. 
2101 Tamże, s. 34-38. 
2102 Tejże, Czôrny kléd, [Gdynia] 2012, s. 16.  
2103 Serkòwskô K., *** òdchòdzy kòżdi, „Kaszëbskô Òdroda” 2006, nr 2, s. 14 [uwaga: utwór ten, jako janiół, ukazał się również w „Stegnie 
[Tejże, janiół, „Stegna” 2007, nr 3, s. 16]] 
2104 Tamże. 
2105 A właściwie datowanie ich polskojęzycznych odpowiedników (wszystkie utworu podano w dwóch wersjach jezykowych - po kaszubsku 
i po polsku).  
2106 Pòtrëkùs G., Zderzenia, Gdynia [2012], s. 37. 
2107 Tamże, s. 61. 
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kończącym bowiem tę część i zarazem cały tomik liryku Leno, zresztą zaledwie 

czterowersowym, podmiot liryczny zastanawia się: 
 

    Ùlecysz z dimã cygaretë 

    czë òstóniesz ze mną  

       w pòpióle?2108   

 

Kobieta, bo nią jest „ja” mówiące w cyklu, przybiera tu postawę bierną (a właściwie 

należało by dodać „już” postawę bierną, gdyż jak wskazuje pierwszy wiersz Najô nieswòjizna 

była ona wcześniej stroną aktywną: Stwórzma cos/ Cobë pòstãpné dnie czëniłë sã ùcztą/ 

Miłotã na cenczim cesce2109), jakby już wiedziała, że ta miłość, ten ich związek, nie ma szans 

na przetrwanie. Nic z tym już nie robi, czeka na ostateczne. Miłość bowiem w ogólnej 

świadomości ludzkiej często porównywana jest do ognia, uczucie to może spalać lub 

wybuchać wielkim płomieniem. Może też, jak tu to obserwujemy, kończyć się, gasnąć, a 

wówczas zostają po niej zgliszcza lub tylko popiół (notabene motyw ognia bardzo umiejętnie 

wykorzystała K. Serkowska w swoim wierszu Òdżin2110). Òstóniesz ze mną/ w pòpióle nie 

pozostawia więc złudzeń co do fazy uczucia, podobnie zresztą jak rozpłynięcie się 

ukochanego (czy może już byłego ukochanego) jak dym papierosowy. Co może zaskakiwać, 

kobieta gotowa jest na to, by on został z nią właśnie w tych popiołach po wygasłym ogniu ich 

uczucia. Ciekawe jest tu też przyrównanie miłości do papierosa. Zaciągając się dymem palacz 

sprawia sobie przyjemność, zaspokaja głód nikotynowy, z drugiej strony nałóg wyniszcza, 

jest toksyczny dla organizmu, a również pęta człowieka, przywiązuje do siebie.  

 Zgłębiając tę miłosną opowieść odnosi się nieodparte wrażenie, iż już w wierszach 

wcześniejszych, w jakich notabene to uczucie między dwojgiem tych ludzi zdaje się kwitnąć, 

pojawiają się oznaki zapowiadające owe ostateczne popioły. Oprócz śladów, takich jak mrok 

między ciałami zakochanych (wiersz Szaro na biôłim 2111 ), czyż nie są również takimi 

syptomami obawy o to, co przyniesie jutro (Cknã2112), albo zakochanie się wbrew rozsądkowi 

i co więcej żywienie nadziei, że rozwaga wróci (Dzéń 1912113)? Ów np. wspomniany mrok 

mieszkający midze najima całama2114 w scenerii lamp ulicznych może być tylko efektem gry 

światła i cienia, ale czy i tu zakochani w sobie, idąc chodnikiem w świetle latarni nie powinni 

być tak przytuleni do siebie, że miejsca nie starczyłoby na żadną ciemność?  
                                                             
2108 Tamże. 
2109 Tamże, s. 37. 
2110 Serkòwskô K., Òdżin, „Stegna” 2012, nr 1, s. 30.  
2111 Pòtrëkùs G., Zderzenia, s. 55. 
2112 Tamże, s. 39. 
2113 Tamże, s. 47. 
2114 Tamże, s. 55. 
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Są jednak w cyklu Pòtrëkùs wiersze zdecydowanie wybrzmiewające pełnią uczucia 

miłości, jak choćby Zmierzã òbjim swiata2115, w jakim nietrudno dopatrzyć się tego, iż tym 

właśnie światem (a właściwie wszechświatem jak wskazuje na to metaforyczne 

przedstawienie głębi oczu jako astronomicznych czarnych dziur), który zamierza w każdym 

szczególe poznać kobieta z wiersza jest jej ukochany: 
 

    Zmierzã òbjim swiata 

    Doznóm kòżdi jegò wiôlgòscë 

    Ë wszëtczé jegò mëslë nacéchùjã 

    Dotknã w kòżdi ceplëznie 

    Wësłëchóm szemrochów ùmarłich 

    Spòzdrzã głãbòk w czôrną dzurã 

    Swiądnô że mô taczé dwie  

    I wpôdnã w remiona cemnoscë 

    Ë wpôdnã w jegò remiona2116 

   

Wpadnie ona w objęcia ciemnej głębi oczu, następnie (już fizycznie) w ramiona 

ukochanego. Ta gra słowami, żonglowanie znaczeniami i skojarzeniami, nie jest czymś 

nadzwyczajnym w poezji Pòtrëkùs. Warto w tym kontekście choćby przywołać wiersz 

Wësłóné 2117 , w jakim kończący się przyimkiem jeden wers łączy się z następnym (np. 

Przewrôcóm sã jem ju pò/ môrglonô mòkroscą kòl przë/ stówióny szeptã na ce bez2118). 

Podobnie jak R. Żmuda - Trzebiatowski poetka sięga po różne środki artystycznego wyrazu. 

Charakterystyczną cechą twórczości Pòtrëkùs jest też oszczędność w słowa, którymi jednak 

tworzy ciekawe poetyckie obrazy z niebagatelnymi metaforami. Niejednokrotnie zaskakują 

artystyczne koncepcje, jak choćby owo przyrównywanie miłości do rzeczy tak pospolitych 

jak pizza (Najô nieswòjizna) i papieros (Leno). Zresztą świat erotyków Pòtrëkùs to w 

rzeczywistości mikroświat, ograniczający się do przestrzeni najbliższej, pokoju czy 

mieszkania, i w otoczeniu zwyczajnych rzeczy. 

 W przypadku debiutanckiej książeczki poetyckiej ...zamkłô w słowach Mateusza 

Meyera też można mówić o pewnej miłosnej opowieści, jednak trzeba pamiętać, iż tu została 

ona skomponowana dopiero na poziomie przygotowywania tomiku do druku. Nie jest to cykl 

                                                             
2115 Tamże, s. 59. 
2116 Tamże.  
2117 Tamże, s. 57. 
2118 Tamże.  
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taki, jak np. u dopiero co omówionej G. Pòtrëkùs, gdyż w odróżnieniu do jej zbiorku2119, 

wiersze w interesującej nas tu części książeczki ...zamkłô w słowach nie układają się 

chronologicznie w historię miłosną lirycznych kochanków.  

 Pewnych też trudności nastręczyć może czytelnikowi lektura erotyków Meyera. Z 

jednej strony bowiem mamy tu propozycje poetyckie, jak np. himn erotomana... 2120 , 

nasuwające na myśl takich kaskaderów polskiej literatury jak R. Wojaczek czy A. Bursa, z 

drugiej otrzymujemy obrazy rodem z westchnień sentymentalnego kochanka (np. Króta 

miłotë2121). Akurat u Meyera, u którego jak to zostało powiedziane wiersze też układają się w 

pewien cykl, sprawia to wrażenie niezdecydowania autora, jaką poetykę obrać (zresztą 

dotyczy to także kolejnych części tomiku). Na dodatek ów wspomniany himn erotomana 

zawodzi oczekiwania. Podobne odczucia ma D. Kalinowski stwierdzając, że ten utwór jest za 

mało erotyczny jak na sugerujący obyczajową odwagę tytuł.2122 Oto bowiem spodziewać by 

się można pikantnych wyznań podmiotu lirycznego, namnożenia treści obrazoburczych czy 

choćby, podążąjąc za słownikową definicją erotomanii, jakiś oznak chorobliwego wzmożenia 

pobudliwości płciowej bądź nadmiernego zainteresowania seksem2123, jednak nic takiego nie 

następuje. Jedynie trzecia i zarazem ostatnia strofa jest w jakimś stopniu nacechowana 

erotyzmem, w poprzednich zwrotkach trzeba by się wykazać sporą dozą wyobraźni w trakcie 

interpretacyjnych poszukiwań, lecz pomimo tego i tak utwór ten pozostałby stosunkowo 

łagodnym tekstem (patrząc choćby przez pryzmat dwóch tomików wierszy Fopkego, o jakich 

nieco później powie się więcej). Wystarczy, by przekonać się o czym tu mowa, przedstawić tę 

najbardziej erotyczną strofkę: 

 
    ë hewò jes 

    kawel łaskawò òdsłonił piersë zez gwiôzdów 

    ë gòłé półslôdczi żëcégò 

    jãdrnoscą szczescégò wëfulowané.2124 

 

 Do takich o nieco kaskaderskich rysach utworów można by tu zaliczyć jeszcze 

Zamôdlanié2125, będące niemal w całości dialogiem pomiędzy przyjmującym zamówienie a 

zamawiającym, zaś przedmiotem transakcji jest tam właśnie miłość (np. – Cëż pòdac?/ – Rôz 

                                                             
2119  Oczywiście w jej przypadku nie można też wykluczyć sytuacji, w jakiej poetka po prostu odrzuciła inne miłosne utwory, które 
zaburzyłyby tę chronologicznie rozwijającą się historię, faktem jednak jest (w odróżnieniu do tomiku Meyera), że utwory w jej zbiorku 
tworzą taką opowieść.  
2120 Mejer M. T., ...zamkłô w słowach, Gdynia [2012], s. 12. 
2121 Tamże, s. 18.  
2122 Kalinowski D., Raptularz..., s. 49.  
2123 Słownik Języka Polskiego... , on-line: https://sjp.pwn.pl/szukaj/erotomania.html [dostęp: 21.02.2019] 
2124 Mejer M. T., ...zamkłô..., s. 12. 
2125 Tamże, s. 10. 
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miłotã, proszã./  – W jaczim szmakù?/ – Ò cknienim lëftu2126), a także Miłota w festbùtach2127, 

w jakiej dochodzi do zderzenia dwóch przeciwstawnych obrazów – bucików na niskich 

szpilkach z subkulturowymi glanami.   

 Lepsze artystycznie wrażenie sprawiają utwory z tej drugiej grupy, a więc te o bardziej 

sentymentalnym wydźwięku, choćby już temu, że przy ich lekturze nie odnosi się wrażenia 

pobrzmiewania w nich fałszywej nuty owej pozy kreowanej przez poetę. Podobnie jak w 

przypadku himnu erotomana i Miłotë w festbótach, w utworach tych głównie odnajduje się 

spełnioną i szczęśliwą miłość. Ma to miejsce choćby w utworze Bëc miłotą2128, będącym 

swego rodzaju hymnem skierowanym do ukochanej, w jakim po wyliczaniu czym ona jest dla 

podmiotu lirycznego (a jest m.in. zôzdroscą2129 czy ùsmiéwkã2130), w końcu on podsumowuje: 
 

    Jes wszechkraftã 

    Zamkłim w słowach: 

    Dobri dzéń, Mùlkù. 

    Dobri dzéń!2131   

 

 Jedynie trzy ostatnie utwory tej części tomiku wprowadzają inny, już nie tak 

wybrzmiewający spełnieniem i szczęściem ton. Oto bowiem nadchodzi kres miłości 

lirycznych kochanków, w końcu następuje rozstanie. Podmiot liryczny cierpi, nie chce się z 

tym faktem finału tego etap życia pogodzić, prosi przińdze/ dôj zabôczëc/ że mómë kùńc2132. 

W zamykającym zaś tę część utworze jeszcze zaklina ukochaną Jesz nie ùmiérôj/ Bò bòjã sã 

smiercë/ Dlô swiata sóm bez Cebie2133. 

 Jednym z najciekawszych utworów nie tylko tej części, ale i całego zbioru jest, mimo 

pewnych braków, o jakich powie się nieco później, utwór Procëmnota2134. Docenił ten wiersz 

także D. Kalinowski, jednak czy rzeczywiście został ten erotyk zbudowany jako projekcja 

współcześnie rozgrywającej się miłości nad dawne, przedchrześcijańskie jeszcze obrzędy 

miłości2135? Co do pierwszej części stwierdzenia badacza nie ma tu żadnych zastrzeżeń, 

wątpliwość budzi tylko łączenie Szëmicha i poetyckiej córki Łady (zaś nie samej Łady, jak 

podaje nieco dalej Kalinowski) z przedchrześcijańskimi obrzędami miłości. Raczej można by 

tu mówić o kreacji współczesnych kochanków na postaci zaczerpnięte, z pewnymi 
                                                             
2126 Tamże.  
2127 Tamże, s. 16. 
2128 Tamże, s. 22. 
2129 Tamże. 
2130 Tamże. 
2131 Tamże. 
2132 Tegoż, „darga”, abò 29.4.12, [w:] Tegoż, ...zamkłô..., s. 28. 
2133 Tegoż, „Jesz nie ùmiérôj”, abò 7.11.11, [w:] Tegoż, ...zamkłô..., s. 30. 
2134 Tamże, s. 24. 
2135 Kalinowski D., Raptularz..., s. 49. 
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modyfikacjami, z słowiańskiego panteonu bogów i demonów – jakąś córkę Łady, a więc 

córkę słowiańskiej bogini utożsamianej m.in. z miłością2136, oraz kaszubskiego Szëmicha, 

ducha lasów i uosobienie szumu drzew2137. W bliżej nieokreślonym i raczej właśnie dla 

Szëmicha zakôzónym raju2138  liryczni kochankowie są ze sobą (schadzka?), pieszczą się, 

przytulają, by usta w końcu złączyć w szôlonym tuńcu2139. Ten zaś moment pocałunku, w 

jakim wszystko inne traci na znaczeniu i na chwilę pogrąża w zapomnieniu (Sztótowé 

zabëcé2140), wyrywa z piersi „ja” lirycznego goethowskie westchnienie dérôj ju wiedno!2141, 

co być może jest nieprzypadkowym nawiązaniem do Fausta słynnego niemieckiego 

romantyka2142. 

Meyer, jako formę artystycznej wypowiedzi Procëmnotë obrał sonet. Nie do końca 

udało mu się jednak sprostać rygorom obwarowującym ten trudny gatunek poetycki, bo 

chociaż zachował układ wersyfikacyjny i równą liczbę sylab, a także poradził sobie z sferą 

treściową (łącznie z wyeksponowaniem puenty), to nie dopracował rymów. A szkoda. 

Niestety, rażą też niektóre z metafor, a ma się tu na myśli banalny obraz owych ust łączących 

się w szalonym tańcu, jak również fragment rãką rozwiéwóm pich zymkù w twich kniszach, 

jaki byłby całkiem udaną przenośnią, gdyby nie to, iż knisz jest perojatywnym określeniem 

włosów.2143 Całą więc tę frazę należy odczytywać jako ręką rozwiewam pył wiosny w twych 

kudłach. Potencjał twórczy widać jednak u tego młodego poety.     

 Niespełnioną miłość, niejednokrotnie z towarzyszącym jej egzystencjalnym bólem 

(czego akurat nie ma u Pòtrëkùs) odnajdujemy też u Stanisława Bartelika (Serce w 

klôtce 2144 ), Michała Piepera (Mòja... 2145 ) czy Macieja Doraua (Przëbôczenié 2146 ). W 

twórczości Henryka Hewelta natrafiamy na utwór Słunuszkò stanãło2147, w jakim podmiot 

                                                             
2136 O Ładzie zob. np. Brückner A., Mitologia słowiańska i polska, wstęp i oprac. S. Urbańczyk, Warszawa 1985, s. 36-43, 74-75 i 223-231; 
Gieysztor A., Mitologia Słowian, Warszawa 1985, s. 145-150 i 261; Łowmiański H., Religia Słowian i jej upadek (w VI-XII), Warszawa 
1986, s. 211-217; Linkner T., Słowiańskie bogi i demony. Z rękopisu Bronisława Trentowskiego, Gdańsk 1998, s. 40; Labuda A., Bògòwie..., 
s. 18-19 lub 38-39 (Uwaga: Łady nie ma natomiast w Słowniku... B. Sychty). Wymienione źródła milczą jednak na temat jakiejkolwiek córki 
Łady, choć wspomina się w nich o synach bogini (np. Lel i Polel [Gieysztor A., Mitologia..., s. 261] lub Lel, Polel i Kuślak [Linkner T., 
Słowiańskie..., s. 40-42]). Zauważalne jest w obecnych czasach zainteresowanie rozmaitymi dawnymi wierzeniami, w tym słowiańskimi, 
stąd nie dziw, iż w Internecie można bez trudu znaleźć córkę Łady (oczywiście wartość naukowa tego typu źródeł jest często bardziej niż 
wątpliwa, zresztą także niektórych publikacji książkowych, jak np. Bestiariusza słowiańskiego P. Zycha i W. Vargasa [Zych P., Vargas W., 
Bestiariusz słowiański. Rzecz o skrzatach, wodnikach i rusałkach, Olszanica 2012]), choćby na stronie Słowianie – Wiara Przyrodzona. 
Mitologia Słowian – Boginie i Bogowie Słowiańscy – Cywilizacja Słowiańska, gdzie ową potomkinią jest bogini Gogołada [Słowianie – 
Wiara Przyrodzona. Mitologia Słowian – Boginie i Bogowie Słowiańscy – Cywilizacja Słowiańska, hasło: Bogini Gogołada [on-line:] 
https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2015/11/13/bogini-gogolada/ [dostęp: 22.08.2019]].  O Ładzie jako „słowiańskiej Wenerze” zob. 
Linkner T., Słowiańskie..., s. 40.   
2137 zob. Sychta B., Słownik..., t. V, s. 247; Labuda A., Bògòwie..., s. 79 [lub:] 122. 
2138 Mejer M. T., ...zamkłô..., s. 24. 
2139 Tamże. 
2140 Tamże.  
2141 Tamże.  
2142 Goethe J. W., Faust, przeł. J. Paszkowski, Kraków 2004. 
2143 Zob. np. Sychta B., Słownik..., t. II, s. 180.  
2144 Bartélëk S., Chòc mie szëmią..., s. 12. 
2145 Piéper M., Wanoga..., s. 31 
2146 Dorau M., Przëbôczenié, „Zymk” 2002, zsziwk 2, s. 13.  
2147 Hewelt H., Nie òdińdã..., s. 22. 
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liryczny stwierdza nawet, iż jeśli nie zyska miłości, będzie nieszczestlëwi nawet w niebie.2148 

Za to „ja” liryczne w utworze Strach Łukasza Jabłońskiego2149 wspomina chwilę, gdy jego 

ukochana rzekła nie wiém 2150 , jakie jest tu owym bolesnym znakiem nie wróżącym 

przyszłości ich miłości. Karolina Serkowska w wspomnianym wcześniej utworze Òdżin, 

umiejętnie i w ciekawy sposób wykorzystała motyw ognia, by opowiedzieć o miłosnym 

zawodzie. Warto tu przywołać choćby fragmenty tego liryku, by dać posmak stworzonych 

metafor: 
  

    Zaniécony żôr 

    na ògniszczu 

    wòlno dogòriwô 

    lëftã gòrzczich  

    słów [...] 

 

    Pòpielëszczã 

    mùszi sã ògrzôc  

    na wspòmnienié 

    òstôł pich.2151  

 

 Tematykę niespełnionej miłości autorka ta podejmowała niejednokrotnie. Z jej 

wierszy tego typu można wymienić *** dóm ce jã...2152 czy *** a równak żëjã...2153, w jakim 

„ja” liryczne po rozstaniu z ukochanym wyznaje, iż nie skùńcził sã na tobie/ swiat2154, zdaje 

sobie jednak sprawę z tego, że nie będzie ona już tą samą osobą, co kiedyś.   

 Przywołany nieco wcześniej Henryk Hewelt to autor również wierszy o całkowicie 

innym wydźwięku. Ju wieczór... 2155  przesycony jest akradyjskim wręcz nastrojem. Oto 

bowiem zapada zmrok, w ogródku swój żëwòt skòczk piãkno sławi2156, miodowo pachnie 

maciejka. Podmiot liryczny siedzi sobie w tym uroczym zakątku, cieszy miłym końcem dnia i 

zaprasza swą ukochaną, najprawdopodobniej żonę, by przysiadła się do niego, 

potowarzyszyła mu i zrobiła dnia òbrechùnk2157, jaki musi, skoro i on może radować się 

chwilami wieczoru, wypaść dobrze. Mężczyzna jest szczęśliwym człowiekiem, 

                                                             
2148 Tamże. 
2149 Jabłoński Ł., Strach, „Pomerania” 2000, nr 9, s. 37. 
2150 Tamże.  
2151 Serkòwskô K., Òdżin, „Stegna” 2012, nr 1, s. 30.  
2152 Tejże, *** dóm ce jã..., „Stegna” 2013, nr 3, [s. 25]. 
2153 Tejże, *** a równak żëjã..., „Stegna” 2010, nr 4, s. 9.  
2154 Tamże. 
2155 Hewelt H., Nie òdińdã..., s. 52. 
2156 Tamże.  
2157 Tamże.  
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doświadczającym głębokiej, spokojnej, od lat odwzajemnianej miłości. Wieczorna sceneria 

sprzyja kończącym ów liryk zwierzeniom: Tak dobrze mie je z tobą, / A to ju tëli lat...2158. 

 W innym zawartym w Nie òdińdã bez pòżegnaniô wierszu Hewelta, mianowicie Do 

ce2159 spotykamy się wciąż z podobnym, choć już nie tak idyllicznym, nastrojem. Podmiot 

liryczny wyznaje bowiem do ce płëną mòje mëlsë 2160 , co sugeruje oddalenie, lecz 

niekoniecznie musi tak być w rzeczywistości. W ten wieczór już spokojny, gdy kłopòtë dżiną 

w gãstim smrokù2161 myśli podmiotu lir/ycznego po prostu same płyną ku ukochanej, która 

może np. już być pogrążona w sennych marzeniach. 

 Szczęśliwy obraz miłości odnajdujemy także u Stanisława Jankego (np. Grónkò 

kwiatów dlô ce 2162  i Brzôd kòchaniô 2163 ), Mariana Kwidzińskiego (Miã wzerac na ce 

rôd2164), Ewy Warmowskiej (np. Razã2165) czy Hanny Makurat (np. midzë nama2166). Treść 

przywołanego tu tekstu Warmowskiej nasuwa na myśl wiersz Hewelta Ju wieczór... . 

Podobnie, jak i tam miłość nie potrzebuje do życia i swego rozwoju czy rozkwitu kwiatów, 

romantycznych westchnień i górnolotnych zapewnień, lecz cichej prostoty (z tobą bëc w 

ògardze i òdpòczëwac na łôwce2167), zwyczajnego życia, nawet z kłótniami i godzeniem się (Z 

tobą przeżëc pòsobny dzéń/ tak zwëczajno bëc jiny dbë/ sztridowac sã i gòdzëc2168).  

U Warmowskiej, zresztą tak, jak i u Hewelta, odnajdujemy także wiersze o innej 

wymowie, jak choćby Chcenié2169, w jakim „ja” liryczne marzy o przeżyciu prawdziwej, 

wielkiej, odwzajemnionej miłości, w której mogłoby się całowicie zanurzyć (Chòc rôz kòchac 

tak zachcéwno/ i nie przińc do se/ bë bôczëc na całé żëcé2170), czy Dzéwczãta2171, będącym 

poetyckim opisem transformacji młodych dziewcząt, które zgodnie z prawami przyrody 

dojrzewają i niewiedzącë ë përznã niechcącë/ slą dokòła ùlatowné/ niewidzałé kùsczi2172. 

Utwór kończy ciekawa puenta:  
 

Zwiéwné, niecodniowé 

z tą swòją apartnoscą ë kùszenim 

përznã aniołë, a përznã dzéwczãta 

                                                             
2158 Tamże. 
2159 Tamże, s. 51. 
2160 Tamże.  
2161 Tamże. 
2162 Janke S., Grónkò kwiatów dlô ce, „Stegna” 2015, nr 3, s. 12.  
2163 Tegoż, Brzód kòchaniô, tamże, s. 13. 
2164 Kwidziński M., W kòpùnce, Banino 2014, s. 11 
2165 Warmowska E., Trapë do nieba, Bącka Huta 2006, s. 38. 
2166 Makùrôt H., midzë nama, „Stegna” 2015, nr 3, [s. 36]. 
2167 Warmowska E., Trapë..., s. 38. 
2168 Tamże. 
2169 Tamże, s. 41. 
2170 Tamże.  
2171 Tamże, s. 42.  
2172 Tamże. 
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érë atomowi2173 

 

Ostatnie słowa wiersza mogą być bowiem rozumiane dwojako, mianowicie jako 

odniesienie do naszych czasów i wówczas można to odczytywać, iż to prawo przyrody jest 

ponadczasowe, lub też jako humorystyczne wskazanie na to, iż dziewczęta w tym okresie 

swojej przemiany są bardzo zmienne w swoich nastrojach i ich wybuchy mogą być takimi 

małymi atomowymi kataklizmami dla najbliższego otoczenia. 

 Z szczególnym i humorystycznym obrazem, iście odzwierciedlającym rzeczywistość 

niejednego małżeństwa, spotykamy się w utworze Alicji Skiby *** Za te wszëtczé 

rzeczë:...2174. Podmiot liryczny, po recytacji „wszystkich tych rzeczy”, a wśród nich są m.in. 

sznëptuchë na zemi,/ bùtë pòd stołã,/ [...] taska òstawionô2175 , a nawet antikòncepcyjny 

kòszlë2176 oraz Twòjé „mądré radë”2177, puentuje sympatycznie: Za to Cã lubiã...2178. Owa 

akceptacja wad ukochanego jest tu kluczem do szczęścia. W swej wymowie, w 

przywoływaniu rzeczy drobnych i codziennych, przypomina ten wiersz zaprezentowane 

wyżej utwory Hewelta i Warmowskiej.  

 Miłość szczęśliwa i spokojna, bez gwałtownych uniesień i rozterek, to w omawianym 

tu nurcie także główny temat utworów Doroty Wilczewskiej, zamieszczonych w tomiku Pòd 

pierznã Dobrégò, gdzie tworzą pierwszą jego część, zatytułowaną Miłota z kąta.  Liryczne 

„ja” kocha mocno, wierzy też, że ta moc uczucia jest ponad zło całego świata i nic, ani piãsc 

zacësnionô/ Ani òdwróconô skarń przez remiã 2179  nie jest w stanie jej zagrozić, a też 

pozbawić podmiot liryczny parmieniów codniowëch 2180 . Miłość ta jawi się jako kokon, 

bezpieczne schronienie przed światem, który tu przedstawiany jako czarownik zajiscony2181, 

nie jest w stanie pojąć prawdy o potędze uczucia łączącego tych dwoje osób. A na nawet 

gorsze dni podmiotu lirycznego, gdy nic nie będzie się udawać, remedium znajdzie się u 

ukochanej osoby, wystarczy, że ta przytuli do swòjégò bòkù/ Do spòkójnégò serca2182 . 

Kalinowski w odniesieniu do Miłotë z kąta i drugiej części zbiorku (z pięciu) słusznie 

zauważa, iż:  

 

                                                             
2173 Tamże. 
2174 Scziba A., *** Za te wszëtczé rzeczë:..., „Zymk” 2008, zsziwk 7, s. 74.  
2175 Tamże. 
2176 Tamże.  
2177 Tamże. 
2178 Tamże.  
2179 Wilczewska D., Pòd pierznã Dobrégò, Banino-Kartuzy 2010, s. 9; [wiersz: *** ani piãsc zacësnionô...]. 
2180 Tamże. 
2181 Tamże, s. 8; [wiersz: *** Bãdzemë pòczątkã i kùńcã...]. 
2182 Tamże, s. 10; [wiersz: *** Rozjarzenié mòje całodniowé wëbaczë...]. 
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Każdy z wierszy jest pełen optymizmu, wiary w pozytywną moc uczuć i życiowe spełnienie. Brak tutaj 

wahań, niespełnionych tęsknot, rozdracia czy niepewności.2183  

 

Ma badacz również rację, iż u Wilczewskiej:  
 

Miłość zawłaszcza całą rzeczywistość piszącego podmiotu, to intensywne uczucie wydaje się być 

przede wszystkim łagodne, „zielone”, wiosenne oraz świetliste.2184 

 

Zgodzić się z nim należy wreszcie i w tym, że utwory te dają przesłodzony obraz2185.  

 Zakochany jest też podmiot liryczny w wierszu Karoliny Serkowskiej Nie za 

wiele2186, jednak nie jest to stan sielankowej szczęśliwości. „Ja” mówiące – kobieta – kocha 

tak mocno, że aż boi się ogromu swego uczucia, tego, co może się stać, gdy w jakiś 

momencie spotka ją bolesny zawód. Wciąż dręczy ją wizja, że oto któregoś dnia, pomimo że 

już im zédżer tikô/ drëdżi zymk2187, wszystko się skończy, że on odejdzie (zabierzë/ gwësnosc/ 

że wiedno/ tuwò bãdzesz 2188 ). Ten strach nie pozwala podmiotowi lirycznemu w pełni 

zanurzyć się w tę miłość, bezgranicznie oddać się ukochanemu (nie zabierze mie/ wszëtczégò/ 

blós tëli/ żebë jô to zmiesca/ w rozëmie2189). Stąd też deklaruje: 
 

    nie chcã ce miec 

    blós dlô se 

    starczi 

    że twój kùsk 

    dosygnie mie 

    z kòżdégò placu 

    w chtërnym mdzesz2190 

 

Nie jest to przecież mało, jednak daje też wyobrażenie o ogromie uczucia płonącego w 

osobie mówiącej w wierszu, która ogranicza się, nakłada sobie cugle, a pragnęłaby 

ukochanego w całości, w pełni. Na brak idylli, choć już spowodowanej nie nadmiarem 

uczucia, lecz przeświadczeniem podmiotu lirycznego, iż kres miłości nadejdzie, spotykamy 

się w wierszu Jana Walkusza Zabierz z sobą2191, w jakim „ja” liryczne prosi ukochaną Zabierz 

                                                             
2183 Kalinowski D., Raptularz... , s. 31 
2184 Tamże. 
2185 Tamże. 
2186 Serkòwskô K., Nie za wiele, „Zymk” 2009, zsziwk 8, s. 65-66. 
2187 Tamże, s. 65. 
2188 Tamże. 
2189 Tamże.  
2190 Tamże, s. 66. 
2191 Walkusz J., Kańta..., s. 7. 
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z sobą/cziéj odińdzesz/ mëslów mojich gôrsc/ modrich oczów blôsk.2192. Utwór ten jednak, 

choć zamieszczony w zbiorku Kańta nôdzeje, został już opublikowany w „Pomeranii” w 1978 

roku, a więc przed omawianym tu okresem. 2193  Za to już z tomiku pochodzi Bolesnô 

prosba2194, w jakiej kochanek liryczny aż prosi adresatkę swych uczuć, by schowała przed 

nim swoje oczy bo wëpôlą jego serce.2195  

 Wyznania miłości czy zapewnienia o ogromie swych uczuć są w omawianej tu poezji 

z lat 1981-2015 dość częstym motywem. Kolejnym znakomitym przykładem tego typu 

wierszy może tu być utwór Macieja Doraua Dlô Cebie mdã...2196. Utrzymany w typowym 

dla tego poety nastroju nostalgii, jest litanią zapewnień podmiotu lirycznego, iż dla bliżej nam 

nieznanej ukochanej osoby będzie tak naprawdę wszystkim, m.in. uśmiechem, skowronkiem 

w lesie, wodą w pragnieniu, miłości rozkoszą, zimą pieckiem, a latem szklaną rosą, czasem 

nawet zdeptaną ścieżką donikąd, czy chwilą w pamięci. O swym uczuciu zapewnia też 

kochanek liryczny w utworze Michała Piepera Miłota do...2197, choć tu zdaje się, iż jest on 

przekonany, że miłość, która łączy go z ukochaną będzie miała kres, stwierdza bowiem  ë jem 

jô le Twój – ale na wiedno leno mój2198 oraz ë jes Të mòja, ale na wiedno leno Twòja2199.  

 Tego typu wyznania miłości czy zapewnienia o ogromie swych uczuć pojawiają się 

głównie w kaszubskojęzycznej twórczości poetów, w poezji autorstwa kobiet są zjawiskiem o 

wiele rzadszym. Zapewne jakiś wpływ na taki stan rzecz ma to, iż wciąż w rodzimej poezji 

przeważają mężczyźni, choć liczba poetek obecnie jest już znaczna w porównaniu do czasu 

sprzed 1981 r.  

Jednym z bardziej płomiennych poetyckich wierszy-wyznań, które wyszły spod pióra 

kobiety, jest utwór Ewy Warmowskiej Wëznanié2200. Osoba mówiąca w liryku bezpośrednio, 

otwarcie kieruje ku adresatowi słowa miłosnych wynurzeń (Te Twòje płomë w òczach / 

cësnãłë mie nié blós na kòlana...2201). Brak tu jakiegokolwiek zawoalowania, co potęguje 

jeszcze siłę wypowiedzi. Bije z tego utworu też pewność podmiotu lirycznego w moc uczucia 

łączącego kochanków. Të mie, a jô ce/ jesmë namieniony2202 stwierdza bez cienia wątpliwości 

„ja” mówiące w wierszu. Wcześniej także artykułuje myśl: Widoczno bëło nóm pisóné razã 

                                                             
2192 Tamże. 
2193 Tegoż,  Zabierz z sobą, „Pomerania” 1978, nr 4, s. 63. [Uwaga: mylnie podano imię poety. Zamiast Jan jest Janusz]. 
2194 Tegoż, Kańta..., s. 8. 
2195 Tamże.  
2196 Dorau M., Dlô Cebie mdã..., „Zymk” 2006, zsziwk 5, s. 8-9. 
2197 Piéper M., Wanoga..., s. 30. 
2198 Tamże. 
2199 Tamże. 
2200 Warmowska E., Trapë do..., s. 39. 
2201 Tamże. 
2202 Tamże.  
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bëc2203. Zapewne to właśnie niezachwiane przeświadczenie, iż gdzieś i kiedyś im zostało 

przeznaczone być razem (jakże to koresponduje z omówionym wcześniej utworem Żmudy-

Trzebiatowskiego Snicé ò trzecym pòrénkù!), jest przyczyną tak otwartego wyrażania uczuć.    

 

 Opisywane powyżej utwory poetyckie nurtu miłosnego są pod względem 

tematycznym dość typowymi zjawiskami dla tej kategorii poezji (poza kilkoma 

„kaskaderskimi” utworami Meyera), przy czym abstrachuje się tu od wartości estetycznych 

poszczególnych tekstów poetyckich. Wyjątkowym zaś na skalę rodzimej poezji wydarzeniem 

literackim było ukazanie się w 2002 roku debiutanckiego tomiku Tomasza Fopkego 

Szlachama kùsków. Ten liczący jedenaście utworów zbiorek jest, jak już wcześniej zostało to 

powiedziane, erotyczną wędrówką po nagim ciele kobiety. Tytułowe szlaki pocałunków 

zaczynają się tu od oczu (Òczë2204), uszka (Ùszkò2205), ust (Lëpczi2206), by poprowadzić 

wędrowca-kochanka jeszcze niżej i, nie omijając miejsc intymnych (Łónkò z pùnką2207), 

przenieść się na plecy (Plecowô rówizna2208, Slôtuszk2209) i zakończyć na nogach (Nodżi – nié 

le blós do wanodżi2210). Utwory z Szlachama kùsków charakteryzują się dość dużą dozą 

bezpośredności, chciałoby się tu powiedzieć „męskiej”, bez zawoalowywania przedmiotu 

poetyckiego zainteresowania. Można to zilustrować choćby utworem Piersë2211, gdzie już w 

początkowych dwóch wersach podmiot liryczny bez ogródek wyjawia: pùrgnął sã zdrok mój/ 

dze mitkò – cwiardé tacą sã piersë2212.  

Nawet jeśli w Szlachama... mamy do czynienia z zmetaforyzowanymi obrazami, 

najczęściej nietrudno dociec ich prawdziwego znaczenia. Przykładem może być tu wiersz 

Brzëszk2213, w jakim wędrowiec, przemierzający pewien „teren” i wdrapawszy się na pobliski 

wzgórek, opisuje rozciągający się w zasięgu jego wzroku „krajobraz”: 
 

    Stanã, wanożnik kòl môli rzmë 

    wtrëkóm sã wëżi i zdrzã: 

    na nordze – górowaté òkòlé 

    wschód z zôpadã zeszlë w dół 

                                                             
2203 Tamże.  
2204 Fôpk T., Szlachama kùsków, Gdiniô 2002, [s. 3]. 
2205 Tamże, [s. 5]. 
2206 Tamże, [s. 7]. 
2207 Tamże, [s. 17]. 
2208 Tamże, [s. 19]. 
2209 Tamże, [s. 21]. 
2210 Tamże, [s. 23]. 
2211 Tamże, [s. 11]. 
2212 Tamże. 
2213 Tamże, [s. 13]. 
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    na pôłnim szëmarzą gasté chòjnë2214 

  

 Integralną składową koncepcji cyklu, bo Szlachama kùsków zdecydowanie jest tego 

typu tworem literackim, jest zawarty w utworach humor. Widać go wyraźnie choćby w 

utworze Slôtuszk (Tyłeczek), w jakim zwiedzając tytułową część ciała (a jej fragmenty noszą 

takie nazwy jak Rzëcowi Bisząg2215 , czyli mniej więcej „dupny rów”) podmiot liryczny 

przezornie proponuje kończyć tę część wyprawy i podążyć dalej, gdyż grzëmòt/ głãbòk 

ùspiony zaczinô sã bùdzëc 2216 . Humor, niejednokrotnie wyjątkowo niewybredny i iście 

niepoetycki (jak w zaprezentowanym fragmencie), dodaje, podobnie zresztą jak trafne puenty, 

pewnej lekkości wierszom, sprawia, że tomik odbiera się z dystansem, bardziej jako żart 

literacki i może nawet próbę prowokacji i podjęcia swoistej dysputy z poetyckością i 

sentymentalno-tragicznymi wyznaniami miłosnymi, niż rzeczywiste fantazje erotyczne lub 

takież wyznania.  

 Tomik Szlachama kùsków, notabene opatrzony śmiałymi rysunkami Tomasza 

Góreckiego, doczekał się nie tylko drugiego wydania 2217 , ale i kontynuacji. Szlachama 

westchnieniów nie jest już jednak poetycką wędrówką po ciele kobiety, lecz zbiorem wierszy 

o różnego rodzaju zagadnieniach natury erotycznej, co poświadczają wiele mówiące tytuły, 

jak Szëkba pąktu „G”2218 czy Ùzdnica2219.  

 Twórczość poetycka Fopkego zawarta w jego tomikach Szlachama kùsków i 

Szlachama westchnieniów nie znalazła, jak udało się stwierdzić, naśladowców i właściwie 

pozostaje aktem odosobnionym. Ma jednak pewnego, choć o wiele łagodniejszego w swym 

wydźwięku, poprzednika. Mowa tu o opublikowanym w 1999 roku w „Zszywku” wierszu 

Artura Jabłońskiego *** Czej tak sedzymë...2220, w jakim podmiot liryczny, siedząc na 

wysokim brzegu z dziewczyną, obserwuje jak wiatr bawi się jej włosami i następnie swymi 

podmuchami powiada jej coś do ucha, głaszcze lica, całuje usta, zagląda w oczy, chwyta za 

ręce, a w końcu wciska się pod ubranie i muska jej ciało. W końcu obruszony bezczelnością 

wiatru mężczyzna nie wytrzymuje: hola/ a jô?2221 

 

                                                             
2214 Tamże. 
2215 Tamże, [s. 21]. 
2216 Tamże.  
2217 Po raz trzeci tomik ukazał się w zbiorowej publikacji utworów poetyckich Fopkego Z Regionu. Antologiô lëteracczich zbiérków z lat 
2002-2012. 
2218 Fópka T., Szlachama wzdichnieniów, Gdiniô 2007, s. 25. 
2219 Tamże, s. 27-29. 
2220 Jabłoński A., *** Czej tak sedzymë..., „Zsziwk” 1999, nr 4, s. 10. 
2221 Tamże. 
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 Rzadko się zdarza, by sytuacją liryczną utworów, jakie należy zaliczyć do nurtu poezji 

miłosnej, była... sprzeczka. I to nie jakieś romantyczne przekomarzanie się, kto kogo mocniej 

kocha, lecz zwyczajna zwada. A taka ma właśnie miejsce w utworze Romana Drzeżdżona 

Jo, jo2222. Twórca ten niejednokrotnie zresztą udowodnił, że potrafi poetycko zaskakiwać i 

wymykać się schematom (np. omówiony wcześniej wiersz Prôwda). Utwór Jo jo przywołuje 

na myśl kłótnię małżonków lub pary, która jest z sobą od dłuższego już czasu. Dokładnego 

powodu sprzeczki nie poznajemy, wiersz zaczyna się bowiem od słów Jo, pògôdôj so/ Jô 

slëchajã/ Pózni mòże Cë òdpòwiém/ Jak mie sã bdze chca2223,  lecz właśnie to niebezpiecznie 

bezczelne stwierdzenie wywołuje dalszą dyskusję, jakiej przebieg znamy tylko z odzywek 

„ja” lirycznego. Wyłania się z nich obraz mężczyzny zarówno aroganckiego, jak i 

przepełnionego smutkiem oraz jakąś rezygnacją. Za swoiste wyznanie miłości można uznać 

słowa „ja” lirycznego z przedostatniego wersu utworu: Jô Cã wiedno bdã slëchôl!2224, lecz to 

kończący wiersz fragment jest tu najbardziej frapujący i zarazem niepokojący: Jo, jo to je ju 

kùńc2225. Można go bowiem odczytać na kilka sposobów. Znając sposób pisania Drzeżdżona 

nie należy wykluczać, iż finalne słowa po prostu odnoszą się do utworu, są stwierdzeniem, że 

to już jest koniec liryku. Możliwe jest też odczytanie tych słów jako uwagę podmiotu 

lirycznego, iż oto w tym momencie następuje ostateczna śmierć jego związku z tą kobietą, że 

skoro już takie są relacje między nimi, to nie ma dla niego i jego partnerki żadnej przyszłości, 

mimo iż wciąż ją kocha. Wreszcie można i uznać słowa „ja” lirycznego, że to po prostu 

koniec tej kłótni. 

 Z ciekawą i niezwyczajną, jak na poezję nurtu miłosnego, sytuacją liryczną spotykamy 

się też w wierszu Jerzego Łyska Rzekł jem2226. Zainteresowany dziewczyną (bądź kobietą) 

podmiot liryczny chwali piękność jej oczu i słodkość ust, lecz ona na owe komplementy 

dwukrotnie odpowiada Nié të pierszi mie to gôdôsz2227. Zakoczony z początku mężczyzna, po 

chwili uznaje jednak, że wobec takiej postawy i takiej nieprzychylnej mu lub tylko po prostu 

głupiej i pustej osoby nie ma sensu już nic więcej mówić.    

 Mimo tego, iż utwór ten opisuje dopiero próbę nawiązania bardziej zażyłej znajomości 

z pociągającą osobą, to jednak jest czymś odbiegającym od schematu rządzącego tego typu 

wierszami. Jedną bowiem z cech charakterystycznych utworów miłosnych jest to, że 

idealizuje się obiekt pragnień. Dotyczy to zarówno wierszy, w jakich obcujemy z obrazem 

                                                             
2222 Drzéżdżón R., Czile slów... òd mie dlô Ce, Gdiniô 2004, s. 2. 
2223 Tamże. 
2224 Tamże. 
2225 Tamże.  
2226 Łysk J., Sztëczk sebie, Banino-Pelplin-Krokowa 2005, s. 13. 
2227 Tamże.  
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miłości spełnionej, jak i tej nieziszczonej. Nie dziwi to, przecież podmiot liryczny to osoba 

zauroczona lub zakochana (i nie ma znaczenia czy szczęśliwie, czy nie), a od takiej trudno 

domagać się rozsądku czy tego, by obiekt swoich pragnień postrzegała w rzeczywistym 

świetle. Co prawda w Rzekł jem Łyska mamy do czynienia dopiero z podmiotem lirycznym w 

co najwyżej początkowym stadium zauroczenia, a nie już z beznadziejnie zadurzonym 

kochankiem, to jednak potoczenie się „rozmowy” obu tych osób z utworu staje się 

niepospolitym i przez to też interesującym, barwnym elementem rodzimej poezji nurtu 

miłosnego. 

 Wspomniani tu autorzy – mianowcie Drzeżdżon, Fopke, Łysk i Jabłoński – potrafią 

być również nastrojowymi poetami tworzącymi pełne uczucia obrazy poetyckie. W 

przypadku R. Drzeżdżona można choćby wspomnieć o zamieszczonych w tym samym 

tomiku, co zaprezentowany wyżej tekst, utworach – Krótczi wierzt ò miloce 2228 , Ò 

kùszkanim2229 czy *** Żdajã na Cebie...2230. Pierwszy z wymienionych szczególnie wart jest 

tu uwagi. Oto bowiem mamy w nim ciekawą grę słowną (takie niejednokrotnie odnajdujemy 

w poezji R. Żmudy-Trzebiatowskiego, Ł. Jabłońskiego czy G. Pòtrëkùs) związaną z 

wypowiadaniem się na temat miłości. Krótko ujmując, mowa w liryku o tym, że usta zdolne 

w pełni wyrazić ogrom, głębię i magię uczucia w chwili, gdy podmiot liryczny i obiekt jego 

miłości są tylko we dwoje, nie są później w stanie ubrać w słowa tej całej niesamowitości 

będącej udziałem kochanków nawet obierając formę poetycką (To je wszëtkò / Cëż mògą / W 

ti sprawie / Wërzeknąc / Lëpë2231). 

 U Fopkego można wskazać, jako przykład tej nastrojowej twórczości, na utwór Mégò 

serca gitara2232. Wart choćby przywołania jest też jego cykl dwunastu krótkich wierszy Jich 

jesénné lëstë 2233  prezentujących różne oblicza miłości czy nawet jej braku (Dwanôsti Ji 

(mëslë nad zarkã)2234). U Łyska natomiast należy tu podać np. utwór Nierôz pitóm jô sóm 

se 2235 , w jakim podmiot liryczny retorycznie pyta, co zrobił takiego, iż jego miłość 

(symbolizowana tu przez kwiaty) została wyrzucona do smietnika pamiãcë.2236 

 W przypadku Jabłońskiego sprawa może nie przedstawia się tak jednoznacznie, a to z 

powodu jego niewielkiego publikowanego dorobku poetyckiego. Jednak w „Pomeranii” pod 

                                                             
2228 Drzéżdżón R., Czile slów... , s. 1. 
2229 Tamże. 
2230 Tamże, s. 3.  
2231 Tamże, s. 1. 
2232 Fópka T., W jãzëk zgëldzony..., s. 51. 
2233 Tegoż, Jich jesénné lëstë, „Stegna” 2010, nr 4, s. 6-8. 
2234 Tamże, s. 8. 
2235 Łysk J., Sztëczk..., s. 11 
2236 Tamże.  
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pseudonimem Jacek Lemak ukazał się wiersz Jabłońskiego piôsk2237 , jaki pomimo kilku 

możliwych odczytań, jest według piszącego te słowa miłosnym lirykiem, nieco 

przywodzącym na myśl Dzéwczę z listkem Piepki. Podmiot liryczny przechadzając się 

zimową porą brzegiem morza po zmarzniętym piasku, w pewnej chwili bierze do ręki garść 

ziemi, chcąc ją ogrzać: 
 

    w mòji gróscë  

    je përznã cepli 

    razã przëbôczimë so 

    tamto lato2238 

 

Ogrzany piasek, podobnie jak tamto lato, jednak po chwili przepadł (ògrzóny ùszed/ 

medzë pôlcama 2239 ). Szkoda tylko, że autor całą delikatność wiersza popsuł jednym 

zdecydowanie nietrafionym, szorstkim poetycko porówaniem: szadi mróz [...]/ jak młodi 

biczk/ lizôł pò gãbie/ ë gòłëch rãkach2240.     

 

 Z jednym z najciemniejszych jednak obrazów braku miłości, co także wyróżnia ten 

wiersz na tle poezji kaszubskojęzycznej omawianego nurtu i co warto tu, na koniec tej części 

pracy zaprezentować, spotykamy się w tekście Karoliny Serkowskiej *** czë wiész...2241. 

Utwór może być odczytywany dwojako, jako wypowiedź żony kierowana do męża (i 

wówczas wpisuje się w omawiany tu nurt), bądź dziecka do ojca. Nie będzie nadinterpretacją 

widzenie w tym utworze opowieści o mrocznej, patologicznej relacji dwojga ludzi lub 

takowej w obrębie rodzinie. Mąż (lub też i ojciec) zmienia dom w miejsce krzywdy, płaczu i 

strachu, co już obrazuje choćby fragment:  

 

strach 

    jes dôł òb czas 

    przekrãceniégò 

    klucza we dwiérzach2242 

 

                                                             
2237 Jacek Lemak [Artur Jabłoński], Piôsk, „Pomerania” 2003, nr 10-11, s. 11. 
2238 Tamże.  
2239 Tamże.  
2240 Tamże.  
2241 Serkòwskô K., *** czë wiész..., „Zymk” 2009, zsziwk 8, s. 63. 
2242 Tamże. 
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Podmiot liryczny, jakby już nie mógł wytrzymać tej sytuacji, oskarżycielsko zapytuje 

mężczyznę, czy zdaje on sobie sprawę z ogromu krzywd, które wyrządza (czë wiész2243). 

Pytanie to jednak pozostaje w sferze retorycznej. 

 

 

  

Nurt filozoficzno-refleksyjny 

 W omawianym okresie 1981-2015 coraz mocniej zaznacza swą obecność w rodzimej 

literaturze twórczość o charakterze filozoficzno-refleksyjnym. Poeci kaszubskojęzyczni 

zaczęli zwracać baczniejszą uwagę na kwestie związane z ludzką egzystencją – m.in. 

przemijaniem, śmiercią, losem człowieka (w tym w okresie tak tragicznym jak miniona 

wojna), codziennością nacechowaną zmaganiem się w walce o byt, otaczającym jednostkę 

światem czy zagadnieniami natury etycznej.  

 Przemijanie i śmierć, czy wiążąca się z tym refleksja nad kruchością czy krótkością 

życia, jako główny temat poetyckich zamyśleń czy wyznań, choć obecne w poezji 

kaszubskojęzycznej przed 1981 rokiem, nie absorbowały dawniej piszących w takim stopniu, 

jak po tym roku. Śmierć w utworach np. Młodokaszubów pojawiała się przede wszystkim 

jako finał sercowych perypetii (np. Straszny młyn A. Majkowskiego 2244 ) czy działań 

wojennych (np. Swięto smierc L. Heykego2245, Czëc sã dało J. Karnowskiego2246), a więc 

tylko jako pewien element koncepcji poetyckiej, nie była zaś tematem samym w sobie. Poeci 

aktywni w latach 1981-2015 dość jednak często skupiali się na samym problemie przemijania, 

kruchości życia i nieuchronnej śmierci. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, iż wyłącznie 

autorzy będący w podeszłym wieku poruszali tę tematykę, choć z nich warto tu przywołać np. 

Jana Piepkę, Jana Drzeżdżona czy Benedykta Karczewskiego. Pierwszy z wymienionych 

jest autorem przejmującego wiersza pt. Õpuszczonô chëcz2247, jakiego bohaterem lirycznym 

jest tytułowa chata, stara i zmurszała, jaką jeszcze na zimę zamieszka mysz, a kiedy wiosna 

przyjdzie i każdy ë wszëtkõ do slunca rëszy [...] chëcz õpũszczonô/ so ju/ nie zbudzy2248. Spod 

ręki drugiego wyszedł utwór Przëszlë do mie2249, jaki kończy czterowers: 
 

                                                             
2243 Tamże. 
2244 Majkowski A., Spiewe i frantówci, s. 39-45. 
2245 Heyke L., Kaszëbsczié spiewë, Gdańsk-Wejherowo 1972, s. 18. 
2246 Zob. np. Kôrnowsczi J., Czëc sã dało.., [w:] Dzëczé gãsë..., s. 79. 
2247 Piepka J. (Staszków Jan), Spiewa..., s. 62.  
2248 Tamże.  
2249 Drzeżdżon J., Przëszlë do mie, Gduńsk 1995, s. 39. 
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    Przëszlë do mie rôz dwie gwiôzdë z nieba 

    Żebë jô szedl w tã drogã wësoką 

    Wzãlë mie pòd pazëchã a tej më szlë 

    A wkół lëdze zwònilë, zwònilë zwònama.2250 

 

Karczewski zaś w jednym z najbardziej udanych literacko swoich utworów, 

mianowicie Rojenié ò dzeczëznie 2251  (a warto tu dodać, iż w wierszach refleksyjno-

filozoficznych, głównie o osobistym charakterze jako poeta sprawdzał się on najlepiej) wraca 

wspomnieniami do czasów dzieciństwa i z zauważalnym żalem, acz również pogodzeniem się 

z taką koleją rzeczy, wyznaje:  
 

    Szkòda, że to wszëtkò przeszło 

    Pògnało w dôl nieskùńczoną 

    Nasz czas téż mô swòje grańce  

    Przez Stwórcã nóm naznaczoné.2252  

 

 Już we wczesnej twórczości Stanisława Jankego czy Jerzego Łyska znajdziemy 

utwory poruszające temat przemijania i śmierci. W przypadku pierwszego z wymienionych 

autorów należy tu przywołać choćby wiersz *** Téj séj jidą mojé snica...2253 , w jakim 

podmiot liryczny we śnie wraca do czasów dzieciństwa, skąd jednak prędko wraca na jawę. 

Starzenie się, przemijanie jest mocno zaakcentowane w tym zaledwie dziewięciowersowym 

wierszu i zapewne właśnie one są przyczyną owych szybkich powrotów. Nie są to bowiem 

obrazy przyjemne: mëmka le wiedno/ podgrzéwô pôłnié dzetstwa2254, tatk secze trôwę i skłôdô 

ję/ na wëschnięcé w kopce lat2255  czy za rutama ptôczi staroscë/ spiéwają jima le samé 

żôle 2256 . Podmiot liryczny uświadamia sobie nieubłagalność czasu i brak powrotu do 

dziecinnych lat („pogrzewanie”, lecz już nie „gotowanie”), które tak bardzo by chciała 

podtrzymać matka. Powtarzalność pracy ojca i rosnąca owa kopa lat również przejmują. 

Odarte zaś z całej potencjalnej sympatii są tu jednak przede wszystkim przywołane stare ptaki 

za oknem. Pierzaści mieszkańcy i bywalcy lasów, łąk, sadów, ogrodów czy akwenów 

wodnych na ogół kojarzą się z wesołymi trelami, barwnym upierzeniem i majestatycznymi 

lub pośpiesznymi lotami, tu czytelnik odnosi wręcz odmienne wrażenie, które tylko pogłębia 

owo wyśpiewywanie wyłącznie żalów rodzicom podmiotu lirycznego. Te zaś nasuwają na 
                                                             
2250 Tamże.  
2251 Karczewsczi B., Dze Kaszëbë, Gdiniô 2007, s. 29-30. 
2252 Tamże.  
2253 Janke S., Ju nie jem motélnikem, Gdańsk 1983, s. 20. 
2254 Tamże. 
2255 Tamże. 
2256 Tamże. 
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myśl starcze utyskiwania na brak zdrowia, niemoc czy samotność. Turpistyczny utwór 

Jankego to ciekawy i nietypowy tekst w poezji kaszubskojęzycznej, podróż w świat rodziny 

jest bowiem na ogół sentymentalną, nostalgiczną wyprawą, tu zaś zdecydowanie nie. Z taką 

za to mamy do czynienia np. w utworze Ewy Warmowskiej Wspòmink2257, choć za to tu 

dominuje smutek z powodu jednotorowości czasu i braku możliwości powrotu do czasów 

dzieciństwa (Dzecczi swiece bezjiscënych dni/ tak baro do ce teskno mie dzys2258).  

Jerzy Łysk natomiast opublikował w debiutanckim tomiku Mój ogródk utwór *** Na 

ósmym piętrze...2259, w jakim podmiot liryczny opierając się plecami o szybę budynku właśnie 

na wskazanym w pierwszym wersie piętrze zdumiewa się, iż nie myśli o tym, jakże w 

rzeczywistości krucha jest wiara w moc okna. Wytrzymałości przejrzystej tafli powierza on 

przecież swoje życie. Uświadamia sobie, iż tak naprawdę niewiele trzeba, by zmienił się on w 

mięsa grëpkę2260, jaka smierdząc/ O grób/ Wołac bądze2261.  

 Przywołany już S. Janke temat śmierci i przemijania podejmował, w różnych 

ujęciach, w następnych latach niejednokrotnie. Sytuacją liryczną w opublikowanym w 

pierwszej połowie dziewięćdziesiątych lat wierszu W nym2262 jest leżący na szosie martwy 

ptak. Śmierć jego była tragiczna – zapewne w wyniku zderzenia się zwierzęcia z pędzącym 

samochodem – i właściwie natychmiastowa, skoro sercu nie sygło czasu/ żebë sę 

rozpłakało 2263 . Chwila wystarczyła, by życie zostało przerwane. Podmiot liryczny dalej 

zauważa: 
 

    lëdze jidą dali 

    kòżdi jesz muszi cos sprawic 

    nichtos wezdrzi i letko cziwnie 

    a autółë jadą 

    spieszą sę do żëcégo2264 

 

Tragizm ptaka tak więc właściwie nikogo, może poza „ja” lirycznym, nie obszedł. Co 

prawda, nichtos wezdrzi i letko cziwnie 2265 , być może na chwilkę pożałuje pierzastego 

stworzenia, zamyśli się nad kruchością życia, lecz de facto brak w tym jakiejś głębszej 

refleksji, brak nawet próby ogarnięcia ogromu tragizmu ptaka, który jeszcze niewiele 

                                                             
2257 Warmowska E., Trapë..., s. 80. 
2258 Tamże. 
2259 Łysk J., Mój ogródk..., s. 18. 
2260 Tamże. 
2261 Tamże. 
2262 Janke S., Do biôłégo rena, Gduńsk-Wejrowo 1994, s. 23. 
2263 Tamże.  
2264 Tamże.  
2265 Tamże.  
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wcześniej był częścią tej tętniącej życiem przyrody. Ludzie spieszą się do życia. Umieranie 

tak naprawdę dotyczy tylko umierającego, tylko on potrafi to zrozumieć, jest też dla niego 

końcem świata. A innego końca świata nie będzie, jak od razu na myśl przychodzą słowa 

polskiego poety Czesława Miłosza2266. Podobnie jak autor W nym wypowie się później Hanna 

Makurat, o czym będzie jeszcze mowa. Janke zaś w wierszu Pò mie swiata nie mdze2267 z 

tomiku z 2007 r. zaznaczy też, iż życie jest czësto nié do pòwtórzeniô2268, zaś w tekście 

poetyckim Zymkòwô piesniô do czasë 2269  idyllicznie wiosenną radość istnienia, przy 

skupieniu uwagi na symbolu tej pory roku, czyli skowronka, zakończy złowrogo jaż 

niespòdzajno wid dnia/ przëkrëje céń apòkalipsë/ na wieczórną krëjamnotã2270.   

 Moc wyrazu wiersza W nym poeta potęguje epitetami i metaforami stworzonymi z 

użyciem barw, jakie mają swoje znane w kulturze znaczenia i co czyni tu udane kontrasty. 

Oto bowiem ptak leży na czôrny szasëji2271, czerń przecież kojarzy się ze smutkiem, a także 

tragedią i śmiercią. Czarny asfalt znajduje się zaś w środku redoscë zelonégo krziku2272, co od 

razu słusznie przywodzi na myśl tętniącą życiem przyrodę i to w tych miesiącach, które zdają 

się być najbardziej witalnymi – maju, czerwcu czy lipcu. Biel ptaka (ptôch/ biôłi2273) nasuwa 

na myśl niewinność i czystość. To nie ptak tu zawinił, on jest ofiarą człowieka. Môłi plachc 

czerwionégo/ obstëdłégo strachu2274 to plamka krwi, miejsce rany przez którą uciekło życie (a 

z nim radość, wigor, być może namiętność), tym mocniej zaznaczające się na wspomnianej 

bieli piór.2275    

 Z wierszy Jankego, w których przewija się motyw śmierci czy przemijania, wymienić 

można też choćby utwór Zwonë są czëc2276, kończący się słowami chto sę rodzy/ umrzec 

muszi/ umrzec muszi2277, czy przesycony radością tekst Do biôłégo rena2278, w jakim choć 

czytamy zemia wkół słuńca/ a jô kol smiercë sę kręcę2279 i mowa o szybkim upływie czasu 

(rôz dwa rôz dwa/ pòniedzôłk i znowu niedzela2280), to jednak jest pochwałą życia. Mamy się 

                                                             
2266 Miłosz Cz., Piosenka o końcu świata, [w:] tegoż, Ocalenie, Warszawa 1945.  
2267 Janke S., Pò mie swiata..., s. 45. 
2268 Tamże.  
2269 Tamże, s. 28. 
2270 Tamże.  
2271 Janke S., Do biôłégo..., s. 23. 
2272 Tamże. 
2273 Tamże. 
2274 Tamże. 
2275 O symbolice kolorów zob. Kopaliński W., Słownik symboli..., s. 53-54 (hasło: czarny), s. 492-494 (zieleń), s. 22-23 (biały), s. 55-58 
(czerwień).   
2276 Janke S., Do biôłégo..., s. 32. 
2277 Tamże.  
2278 Tamże, s. 37.  
2279 Tamże. 
2280 Tamże.  
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cieszyć, napawać drobnostkami, jak choćby niezwykłym zapachem macierzanki, póki jesz 

serce bije/ rôz dwa tradiridilalala.2281  

 Wspomniana wcześniej Hanna Makurat jest autorką utworu ùmarłą jem2282. To ten 

wiersz miało się na myśli przywołując poetkę wyżej. „Ja” liryczne, tu jakaś kobieta, z 

zdumieniem stwierdza, że oto ona umarła, że oto zakończyło się jej życie, nastał kres, niejako 

koniec świata, a tak naprawdę świat to niezwykłe przecież wydarzenie całkowicie zignorował, 

nic wielkiego wedle niego się nie stało. Powiada ona bowiem: 
 

    ùmarłą jem i wejleno nicht nie zmerkôł... 

    mòjégò òdéńscô nie dozdrzôł niżóden. 

    òzëbło òddzãkòwa sã ze mną Zemia, 

    na jaczi bëła jô jawernym człowiekã, 

    wanożącym hewò przez rzékã a górã.2283  

 

„Ja” liryczne uświadomiło sobie, że ból béł blós mój... blós mòja smierc bëła...2284 i 

tak naprawdę śmierć to coś wyłącznie prywatnego (A wic ùmrzenié bëło czësto priwatné2285), 

że Ziemi – a można tu także odczytać to jako nasz świat, nasze otoczenie, ludzi – to nie 

dotyczy, to nie je ji sprawa2286, stąd zatem, jak powiada podmiot liryczny, nick so nie zrobia z 

mòjégò ùmrzeniô.2287 

 Śmierć spersonifikowaną, podobnie jak Ziemię u H. Makurat, mamy w utworze 

Romana Drzeżdżona Pùk, pùk2288. Przychodzi ona do podmiotu lirycznego, puka do drzwi, 

on zaś ją jak starą znajomą zaprasza do środka, prosi by usiadła, wypiła kawę, zapaliła 

papierosa i chwilę poczekała, by on mógł jeszcze pòsprzątac jizbã/ Przërëchtowac pôlnié/ 

Zaplacëc rechùnczi/ A jesz tam co...2289. Obiecane zarô mdã fardich2290 jednak nie nastąpiło, a 

kiedy ponownie rozlega się pukanie do drzwi i znów okazuje się, że to Śmierć stoi za nimi, 

„ja” liryczne stwierdza:  
 

    Ach, to Të 

    Wiész 

    Biôj, pùknij so  

    W jiné dwiérze 
                                                             
2281 Tamże. 
2282 Makùrôt H., Testameńtë jimaginacji, Kartuze 2011, s. 65. 
2283 Tamże. 
2284 Tamże.  
2285 Tamże. 
2286 Tamże. 
2287 Tamże.  
2288 Drzéżdżón R., Czile slów..., [s. 7]. 
2289 Tamże. 
2290 Tamże. 
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    Jô ni móm czasu 

    Dzysô ùmierac2291 

 

Choć wiersz nosi znamiona kabaretowego skeczu, a sam motyw przychodzenia 

Śmierci po człowieka, co jednak nie kończy się zabraniem go ze sobą, nie jest czymś 

oryginalnym 2292 , to jednak utwór zmusza do refleksji na temat życia współczesnego 

człowieka. W owej ciągłej pogoni za tym, owym i czymś kolejnym oraz z notorycznym 

brakiem czasu, co stało się głównym wyznacznikiem ludzkiej egzystencji, tak naprawdę nie 

ma kiedy żyć, ale też i... umrzeć. Każda chwila jest nieodpowiednia na odejście z tego świata. 

Smutny to obraz, tym bardziej, że podmiot liryczny nie jest człowiekiem wielkich czynów i 

idei, lecz zdaje się być przeciętnym zjadaczem chleba, tracącym czas na bardzo przyziemne 

(lecz dla niego niezwykle ważne, urastają do rangi czynności nieodzownych) i w gruncie 

rzeczy nieistotne sprawy w konteście chwili ostatecznej.  

 W dobie dzisiejszego permanentnego braku czasu można jeszcze, z racji owej 

powtarzalności przybywania Śmierci do osoby mówiącej w wierszu, zastanowić się nad inną 

możliwością odczytania utworu. Bo oto czyż owe wizyty nie są jakby ostrzeżeniem, że 

podmiot liryczny powinien (szczególnie gdy były ku temu jakieś przesłanki) np. zbadać się 

pod kątem obecności nowotworu, zagrożenia zawałem i innymi chorobami, lecz tego nie robi 

właśnie z braku czasu? Wciąż odwleka wizytę u lekarza z powodu tak naprawdę 

zwyczajnych, codziennych czynności wypełniających mu dzień? Czyż w takim przypadku, 

nie byłby wówczas ów wiersz kierowanym do nas – czytelników – apelem, by na chwilę się 

zatrzymać, zastanowić, czy i nas od jakiegoś czasu nie odwiedza Śmierć, jak jakaś dobra 

znajoma? Czy czasem nie ignorujemy powtarzających się kłuć w klatce piersiowej, zgagi, 

kolejnej narośli na skórze w imię nieodmiennego jô ni móm czasu? Wydaje się jednak, iż przy 

takim odczytaniu wiersza Drzeżdżona wchodzimy już na grunty nadinterpretacji.   

 Humorystycznym tekstem o odejściu z tego świata człowieka jest także wiersz 

Tomasza Fopkego Ùcecha ze smiercë drëcha2293. Sytuacją liryczną tego utrzymanego w 

lekkim nastroju utworu jest śmierć przyjaciela podmiotu lirycznego (Dzys reno, mój 

nôbëlniészé2294 drëch – / ... zdech2295). Odnosi się wrażenie, także poprzez budowę wiersza 

charakteryzującą się pewną muzyczną rytmiką, iż był to dobry kompan od kieliszka czy kufla 

                                                             
2291 Tamże. 
2292 Znała to już ustna literatura ludowa, czego przykładem może być zebrany na przełomie XIX i XX wieku przez Michała Federowskiego 
tekst opublikowany później jako Starzec i śmierć [Zob. np. Fedorowski M., Starzec i śmierć [w:] tegoż, Diabelskie skrzypce. Baśnie 
białoruskie, wybrał, przełożył, wstępem opatrz. A. Barszczewski, Warszawa 1973, s. 131-132], czy zapisana przez ks. Sychtę opowieść 
kaszubska o bogaczu i śmierci [Sychta B., Słownik gwar..., t. V, s. 108]. 
2293 Fòpke T., Ùcecha ze smiercë drëcha, „Òdroda” 2001, nr 5, s. 10. 
2294 Powinno być „nôbëlniészi”. 
2295 Tamże.    
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(centnar wôżił sóm/...brzëch2296 oraz „Żił jak pón/ pôd jak dzëk”2297). Mimo całej wesołości, 

braku powagi wobec rzeczy ostatecznych, jednak w końcowych wersach ukryta jest pewna 

refleksja. Oto bowiem padają słowa: 

 
    Leno blón - 

    niebny flëk 

    mdze ò nim pamiãtac! 2298   

 

O zmarłym będzie więc pamiętać tylko obłok. Zdecydowanie nietrwały to pomnik, a 

przyjaciele jeszcze szybciej, jak wskazuje podmiot liryczny, o swoim druhu zapomną. Lecz 

czy przecież tak się często nie dzieje, że ulatuje w niebyt pamięć o nieżyjącym znajomym, 

przyjacielu i tylko jeszcze czasem, lecz coraz to rzadziej, się go wspomni? Jak zresztą długo 

żyje w ludzkich wspomnieniach przeciętny człowiek? Jedno pokolenie? Dwa? Trzy? Takie 

pytania, zastanowienia mogą rodzić się po lekturze wiersza. 

 T. Fopke jest również autorem zbioru poetyckiego w całości poświęconego 

zagadnieniu śmierci i przemijania. Choć także i tam czasem poeta raczy czytelnika sporymi 

dawkami humoru, to jednak w większości zbiór jest utrzymany w poważnym, refleksyjnym 

nastroju. Jest też w ocenie piszącego te słowa najbardziej dojrzałym literacko tomikiem 

wierszy poety. Mortualia, bo o tym zbiorku tu mowa, nie będą jednak rozpatrywane w tej 

pracy, ukazały się bowiem już po omawianym okresie – w 2016 r.  

 Na ciekawie ujęte i trafne spostrzeżenia na temat nas żyjących, śmierci i przemijania 

natrafiamy również u Gracjany Pòtrëkùs. Mowa tu o utworze 32 rujana2299 , w jakim 

przemyślenia wywołane są odwiedzaniem grobów w dzień Wszystkich Świętych. W ten 

jesienny, najczęściej zimny dzień, kiedy to chłodzymë sã gòtowóną wòdą/ Ze smãtarnégò 

kranu2300, stojąc nad grobem bliskiej osoby i rozmyślając o tych wszystkich odeszłych już 

przodkach, o tym, iż w danej chwili jesteśmy ostatnimi żyjącymi (Dlô se jesmë slédnyma/ 

Nad ną grobnicą2301), jakby nieliczną grupką w tym całym morzu już przez wieki zmarłych 

ludzi, uświadamiamy sobie niemożność ogarnięcia umysłem rozległości czasowej wieczności. 

Zdając sobie więc sprawę z krótkości i marności życia, podmiot liryczny wyznając, iż 

                                                             
2296 Tamże. 
2297 Tamże. 
2298 Tamże. 
2299 Pòtrëkùs G., Zderzenia, s. 19. 
2300 Tamże. 
2301 Tamże. 
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oddycha amatorsko (Pòlubno òddichóm2302), stwierdza przecież, iż nasza egzystencja to w 

rzeczywistości zaledwie dyletanctwo.  

     

 Osobną grupę wierszy poruszających sprawę śmierci, przemijania i kruchości czy 

krótkości życia stanowią utwory, a nawet całe tomiki poetyckie, będące literackimi owocami 

tragicznych zdarzeń, które dotknęły ich twórców. Jednym z dwóch zbiorów poświęconych w 

całości zmarłej bliskiej osobie są Trenë-Trënë Roberta Żmudy-Trzebiatowskiego. Wydany 

w 2004 r. cykl, będący najbardziej osobistym dziełem autora z Miastka, zawiera dziewięć 

utworów poprzedzonych dedykacją Pamiãcë ùkòchonéj matineczczi. Otwiera go liryk 

17.12.2002 gòdzëna 15:302303 , jaki jest wprowadzeniem do kolejnych utworów, po nim 

następuje siedem „trenów-trumien” jak wskazują poszczególne tytuły (pierszi tren – piérszô 

trëna 2304 , drëdżi tren – drëgô trëna 2305 , itd.), po nich zakończenie *** łzë mie sã 

skùñczałë...2306. Całość przesycona jest smutkiem, żalem i pustką spowodowaną odejściem z 

tego świata ukochanej osoby. Adresatem części utworów jest matka podmiotu lirycznego (np. 

piérszi tren – piérszô trëna), a postawienie znaku równości między „ja” lirycznym a poetą nie 

będzie tu żadnym nadużyciem. Utwory są dość zróżnicowane tematycznie, bo zawarte tu 

zostały i słowa wdzięczności kierowane do zmarłej matki (szósti tren – szóstô trëna2307), i 

wspomnienie jej z pieczonym przez nią rabarbarowym ciastem wywołane ujrzeniem w 

tramwaju przez podmiot liryczny trzymanej przez przygodnego mężczyznę wiązki tej 

kwaskowatej rośliny (sódmi tren – sódmô trëna2308), czy opisy sytacji zaistniałych krótko po 

odejściu rodzicielki (trzecy tren – trzecô trëna2309). Warto przytoczyć tu choćby ów ostatni z 

wymienionych utworów:  
 

    cëchô noc, swiãtëchnô noc... 

 

    swiãta rëdoscë, a më – smùtny 

    swiãta rodzynné, a më – sami 

    wkoło biôło, w nas – czôrnota żałobë 

    przë wilijnym stolë – pusty môl 

    leno płomiéń swiéczczi skôcze wesoło 

 

                                                             
2302 Tamże. 
2303 Żmùda-Trzebiatowsczi R., Trenë - trënë, Miastko-Warszawa 2004, [wyd. internet.], s. 7. 
2304 Tamże, s. 9. 
2305 Tamże, s. 10.  
2306 Tamże, s. 18. 
2307 Tamże, s. 15. 
2308 Tamże, s. 17. 
2309 Tamże, s. 11. 
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    spijże w ubëtkù, spij...2310    

 

Czas liryczny to wigilia Bożego Narodzenia, nadchodzące święta jednak nie są tu 

okresem radości, lecz wszechogarniającego smutku. Ten przejmujący obraz pogłębia jeszcze 

ostatni wers, który jest przecież (podobnie jak pierwszy) kaszubską wersją austriackiej kolędy 

znanej w Polsce jako Cicha noc, a odnosi się tu nie do nowonarodzonego Jezusa, lecz właśnie 

do zmarłej matki.  

 Będące przykładem liryki żałobnej treny, oprócz opłakiwania zmarłego człowieka i 

wyrażania żalu z powodu jego przedwczesnego odejścia z tego świata, opiewają także zasługi 

i zalety nieboszczyka. Odznaczają się też te teksty dużym ładunkiem ekspresji lirycznej.2311 

Utwory z Trenów-trënów R. Żmudy-Trzebiatowskiego spełniają te warunki. Obraz matki 

poety wyłaniający się z wersów wierszy każe postrzegać ją jako osobę cierpliwą, łagodną i 

dobrą, której podmiot liryczny jest wdzięczny przede wszystkim za wychowanie go – nawet 

jeśli przynosiło to jej ból – na człowieka niezależnego i pewnego siebie:  

    móm òdrzuconé wszëtkò 

    czégò z taką nôbożnoscą 

    ùcza' jes miã òd małigò 

 

    to muszało bòlec 

 

    nôbarżi jem ce wdzãczny 

    że të mie da' taką mòżnosc2312     

 

Nie brak w utworach Żmudy-Trzebiatowskiego ekspresji lirycznej (jak choćby w 

wymienionym trenie trzecim), zasmucenie zaś daje się odczuć niemal w każdym fragmencie. 

Cykl, na co trzeba też tu wskazać, odzwierciedla kolejne fazy tragicznego czasu – wpierw 

więc, w dniu śmierci matki, jest smutek, żal, ból a nawet wscekła złosc2313  oraz drżący 

strach2314, potem następuje okres, w jakim dominuje uczucie straty, przejmująca pustka i 

wspominanie zmarłej oraz wydarzeń z nią związanych, na końcu zaś podmiot liryczny osiąga 

stan rezygnacji i pogodzenia się (choć przy tym nie wyzbycia się całego smutku) z utratą 

ukochanej osoby (wëstôwióm twôrz do słuñca/ twòjégò òstatnygò ùsmiewkù2315). Szkoda, iż 

                                                             
2310 Tamże.  
2311 Zob. Bernacki M., Pawlus M., Słownik gatunków..., s. 245, hasło: Tren.  
2312 Żmùda-Trzebiatowsczi R., Trenë - trënë, s. 15. 
2313 Tamże, s. 7. 
2314 Tamże.  
2315 Tamże, s. 18. 
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ów wartościowy tomik, z powodu wyłącznej publikacji w Internecie, nie jest czytelnikowi 

szerzej znany.     

 Drugim trenologicznym zbiorkiem poetyckim jest wydany w 2010 r. Chléw Hanny 

Makurat, poświęcony pamiãcë Katarzëne Tuchòrsczi – przyjaciółce autorki i zarazem 

współlokatorce pokoju 143 w domu studenckim na ul. Polanki w Gdańsku. Tomik, 

podzielony na trzy bùchtë (przedziały w chlewie) i zawierający dwadzieścia pięć w sumie 

niełatwych w odbiorze wierszy, układa się w cykl, w opowieść o głębokiej przyjaźni dwóch 

dziewczyn, z których jedna – Kaha zwana też Lorien – umiera. Pierwsza „buchta”, z 

dopiskiem w chlewie 143 i podanym poniżej adresem tegoż „chlewu”, to opis iście 

dadaistycznego świata podmiotu lirycznego/poetki i Kahy-Lorien zawartego w ścianach 

zamieszkiwanego przez nie akademickiego pokoiku. Świat ten pełen jest zatem wytworów 

nieokiełzanej młodzieńczej fantazji (np. żółtych krów) i, jak trafnie ujmuje to Kalinowski: 

 
żywiołu młodzieńczego humoru, który dla osób niezorientowanych lub będących spoza środowiska 

studenckiego wydawać się może dziwny, chaotyczny i niezrozumiały.2316 

 

Ostateczność pojawia się w bùchce II. Zwiastuje ją już sam tytuł części: smierc chlewù 

143. Serdeczné zadzëwòwanié. Ton wierszy zmienia się, stają się one bardziej stonowane, 

refleksyjne, jak choćby otwierający tę część utwór zadzëwòwanié 2317 , w jakim podmiot 

liryczny z niegwësnym ùsmiéwkã2318 zamyśla się nad fenomenem istnienia oraz zdumiewa 

światem. Wiersze te prowadzą do punku kulminacyjnego zbiorku – do śmierci Kahe-Lorien 

(choćby janiołë chùtkò òdchôdają2319). Nie jest to jednak jedyna śmierć, bowiem umiera też 

„chléw 143”, ów młodzieńczy, beztroski i pełen nieskrępowanej fantazji oraz często 

irracjonalnego humoru świat, bo bez Kahy-Lorien istnieć on nie może. W bùchce III, noszącej 

tytuł na greńcë żëcô i smiercë..., czytelnik doświadcza bólu i tęsknoty „ja” lirycznego. 

Otaczająca zaś dziewczynę rzeczywistość zdaje się być bez Kahy-Lorien obca, niegościnna, 

pusta. Pojawiają się pełne melancholii wspomnienia z czasu bezpowrotnie minionego, kiedy 

jeszcze istniał świat „żółtych krów”, jak np. w utworze strój Króla Aùgusta2320, w jakim „ja” 

liryczne wspomina jak przyjaciółce obiecała: 
  

    strój Króla Aùgusta 

    òbleczã na twój zdënk 

                                                             
2316 Kalinowski D., Raptularz..., s. 18.  
2317 Makùrôt H., Chléw, Gdynia 2010, s. 14. 
2318 Tamże.  
2319 Tamże, s. 19. 
2320 Tamże, s. 28-29. 
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    mòdrô tunika z bùfama 

    z kwiatama ë gùzama 

    hewò cãżczé metalowé 

    òbsziwczi ë ùsnôżnienia2321 

 

Dziewczyna dalej zanurza się w wspomnienia i wymienia kolejne elementy i warianty 

kreacji, zaś ostatecznie stwierdza, że ów strój Aùgùsta króla Zygmùńta drëdżégò2322 zabierze 

dla przyjaciółki do nieba, bo wierzy, że jeśli nie udało się na tym świecie, to na tamtym 

założy go na jej ślub, gdyż przecież ich to béł taczi môłi ùgôdënk 2323. 

„Ja” liryczne wyznaje też, iż nadal spotyka się z Kahą-Lorien. Odbywa się to gdzieś 

na płaszczyźnie snu (wiersz rãka2324). Przyjaciółka przychodzi do niej, podaje rękę, ciągnie 

do siebie, a wówczas ona wychodzi z ciała, następnie razem biegną w las, wspinają na 

drzewa, trzymają za ręce. Te chwile sprawiają, że podmiot liryczny zapewnia (lecz czy 

rzeczywiście w to wierzy?), że oto nikt już ich nie rodzieli, że śmierć minęła, a one razem już 

są w niebie (razã za rãkã / jesmë w niebie2325). W gruncie rzeczy owo banalne jesmë w niebie 

jakiegoż tu, w kontekście przecież przychodzącej z zaświatów Kahy-Lorien i niejednokrotnie 

pozywanej tu aniołem (np. janiołë chùtkò òdchôdają czy żëczbë na gebùrstach2326), nabiera 

oryginalnego i mocnego znaczenia! Z podobnie wymownym obrazem obcuje czytelnik w 

utworze-wspomnieniu Witro jak ùmrzã...2327 . Po tym, jak Kaha-Lorien obiecuje: 
 

    Witro jak ùmrzã, 

    Òddóm tobie mòjégò janioła. 

    Witro jak ùmrzã, 

    Mój janiół do ce przińdze. 

    Witro jak ùmrzã, 

    Dwa janiołë z tobą bãdą2328, 

 

„ja” liryczne stwierdza: Dwóch janiołów/ Nie dôł mie Bóg2329.  

 Nie zawsze w taki otwarty sposób, jak to miało miejsce w utworze rãka, odbywają się 

spotkania podmiotu lirycznego z przyjaciółką. W *** kòntakt z Kahą dëchòwną...2330 osoba 

mówiąca w wierszu wyznaje, iż nie wie dokładnie, w jaki sposób następuje owa łączność. Jest 
                                                             
2321 Tamże, s. 28. 
2322 Tamże, s. 29.  
2323 Tamże.  
2324 Tamże, s. 26. 
2325 Tamże.  
2326 Tamże, s. 33. 
2327 Tamże, s. 34-35.  
2328 Tamże, s. 34. 
2329 Tamże, s. 35.  
2330 Tamże, s. 31. 
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– jak powiada – wewnętrzną tajemnicą pośrodku ducha na zewnątrz lub wewnątrz ciała (je 

krëjamnotą bënową / na westrzódkù dëcha / bënë abò bùten cała2331). Swą niemożność 

poznania tego tłumaczy brakiem znajomości janielskòscë2332, jaka jest już przecież domeną 

Kahe-Lorien. Cały zresztą ten wiersz, jakże przeciwnie do liryku rãka, przesycony jest 

niepewnością i pewnym zagubieniem osoby, która pozostaje żywa. Kiedy przychodzi 

przyjaciółka „ja” liryczne nie wie, czy poczęstować smakołykiem czy ùcékac dzes w 

trôwã 2333 . Tę niepewność, dzywné zachòwanié 2334 , dziewczyna tłumaczy zawieszeniem 

między światem żywych i martwych (mieszkanie tuwò na zemi / mëszlënié nie z ti zemi2335).      

 Bùchta III, jak zostało powiedziane przesycona jest bólem i tęsknotą, a świat ludzki 

zdaje się być dla podmiotu lirycznego pustym, niegościnnym miejscem. Odnosi się też 

wrażenie, iż tylko te spotkania z Kahą-Lorien są dla poetki jedynymi momentami radości. 

Ostatnim utworem części i zarazem zbiorku jest lëst 2336 , w jakim już dominuje nastrój 

spokoju, jakby nastąpiło pewne pocieszenie w bólu, niewykluczone iż dzięki tym 

metafizycznym spotkaniom z Kahą-Lorien.2337  

 Warto jeszcze kilka słów powiedzieć o samym, nietypowym przecież i niepoetyckim 

(podobnie jak bùchtë) tytule tomiku. Jak pisał D. Kalinowski:  

 
„Chlew” jako określenie pokoju w akademiku to forma popularna nie tylko na Uniwersytecie 

Gdańskim, z którego wywodzi się autorka, ale również obecna w innych ośrodkach akademickich, można rzec, 

iż typowa dla młodzieńczego nazywania pewnego typu „twórczego nieporządku” we własnym pokoju.2338  

 

Badacz widział też „chlew” jako: 
 

przestrzeń wspólnego bytowania z przyjaciółką, miejsce odkrywania się ze swoją wrażliwością, 

innością, światem marzeń, planów na przyszłość, ale i miejsce do plotkowania o znajomych czy reagowania na 

codzienność.2339  

 

Zastanawiał się też, czy nie jest to również miejsce, w którym ktoś podaje karmę2340 i 

czy to nie cela, w której dorasta się do wyzyty rzeźnika2341. Tropem „chlewu” jako pewnego 

                                                             
2331 Tamże. 
2332 Tamże.  
2333 Tamże.  
2334 Tamże.  
2335 Tamże.  
2336 Tamże, s. 37.  
2337 O Chlewie H. Makurat zob. więcej: Schramke G. J., „Chléw” jakno jiscónkòwi cykel, [w:] Makùrôt H., Chléw..., s. 38-43.  
2338 Kalinowski D., Raptularz..., s. 18. 
2339 Tamże. 
2340 Tamże. 
2341 Tamże. 



312 
 

nieporządku również niegdyś podążał piszący te słowa, widział ten studencki pokój także, co 

oczywiste, jak przestrzeń wspólnego bytowania z przyjaciółką2342. Autorka jednak już przed 

ponad dziesięcioma laty tak tę sprawę wyjaśniła:  

 
nasza jizba o numrze 143 miała doklejony sprzódkù dopisénk na zelonym papiórze pò kaszëbskù 

„chléw” – i stądka całi akademik znał naju jakno „chléw 143”, òn pò prôwdze béł, a wzął sã nie z niepòrządkù, 

co z mòjich fantazjów i jimprowizowónëch piesniów ò rozmajitëch zwierzątkach;) – wszëtcë nas z tegò znelë bò 

chléwné piesnie bëłë czëc za dwérzama (a pòdobno je pòdsłuchiwelë), a i jinëch chléwnëch zwëków – szafa na 

westrzódkù jizbë òdgrôdza bùchtë, kôrbiónczi òsoblëwò ò krowie, swiniach i bùchtach, a téż ò jinëch 

zwierzątkach – to bëła codniowòsc; takô absurdnosc codniowô, [...].2343  

 

W świetle jej słów także owe „żółte krowy” i „czarne burki” z wierszy stają się mniej 

abstrakcyjne, bardziej rzeczywiste i umiejscowione w czasie oraz przestrzeni. Nabierają też 

mocniejszego wyrazu, ściślej jeszcze wiążąc się z poetką, Kahą-Lorien i ich „chlewem 143”. 

 Przykładem już nie całego tomiku, a tylko wiersza dedykowanego zmarłej osobie 

bliskiej autorowi jest liryk Dlô Tatka Michała Piepera 2344 . Jest to niemniej niezwykle 

przejmujący utwór, w jakim dominuje ból po śmierci chorującego ojca. Pustka w mieszkaniu i 

również w życiu podmiotu lirycznego, cisza, smutek, a także tęsknota za rodzicem niezwykle 

mocno zaznaczają się w tym jakże osobistym wierszu. Z niedługiego w sumie liryku również 

dość dobrze poznajemy jego adresata – listonosza cierpiącego na jakąś z chorób układu 

oddechowego (raka?), przynoszącego, zapewne jeszcze przed czasem niedyspozycji, synowi 

kolejne znaczki pocztowe do kolekcji i zagłębiającego się wieczorami w lekturę gazet. 

Odejście z tego świata ojca rodzina przeżyła bardzo. W podmiocie lirycznym jest też żal, że 

tak mało okazywał rodzicowi uczuć, co czytelnik może odebrać z pewnym zdziwieniem, bo 

przecież syn troszczył się o ojca: 
 

    Pôchã, jaką dobrze pamiãtóm, 

    Czej do Ce jem sã przecyskôł 

    Żałujã – jô robił to za mało. 

    Że Ce nie mùjkôł w nocë, 

    Czej jem przë Twòjim łóżkù nie spôł.2345 

 

                                                             
2342 Tamże.  
2343 Informacja uzyskana mailowo od H. Makurat w 2008 r.  
2344 Piéper M., Wanoga..., s. 26. 
2345 Tamże. 
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Utwór kończy ponowne, jakże obrazowe nawiązanie do profesji ojca. Podmiot 

liryczny bowiem zwraca się do rodzica, by ten w niebie dalej roznosił listy, oni natomiast ślą 

do niego z westchnieniem w mòdlëtwie kôrtkã2346.  

 Liryk Piepera nie jest odosobnionym przykładem wiersza adresowanego do zmarłej, 

bliskiej osoby. Można tu też przywołać choćby utwór Benedykta Karczewskiego 

Matińka 2347 , kierowany do rodzicielki podmotu lirycznego, a ze względu na bardzo 

emocjonalny charakter tego tekstu zapewne i tu należy postawić znak równości między „ja” 

lirycznym a poetą. Choć w liryku Karczewskiego nie zostało otwarcie powiedziane, iż adresat 

jest osobą już zmarłą, to wydźwięk utworu, a też wskazówki takie, jak czej Ce wspòminóm2348 

czy czej mëszlã Matka2349 zdają się na to wskazywać.  

 Przemijanie i śmierć nie tylko wiążą się z życiem ludzkim. Poruszający i po prostu 

piękny w swym wyrazie jest wiersz Stanisława Pestki Dlô Bómbë epitafium2350, którym 

poeta żegna swojego czworonogiego, bliskiego mu przyjaciela. Mogą też utwory o 

przemijaniu i śmierci dotyczyć otaczającego nas świata, zmian w nim zachodzących. 

Przykładem takiego wiersza jest choćby Òntologiô czasu Hanny Makurat 2351 , jaki jest 

rozważaniami na temat zjawiska czasu, innym zaś np. Powiôstka starka Stanisława 

Jankego2352, w jakim podmiot liryczny – dziadek (jak już wskazuje tytuł) – opowiada o tym, 

jak zmieniła się dawniejsza, spokojna wieś z jej okolicznymi ziemiami. W którymś momencie 

ten swojski, bliski naturze mikoświat, w jakim żyła osoba mówiąca w wierszu został 

unicestwiony przez nowe elementy dalszego postępu – szosę, linie wysokiego napięcia, 

strzeliste kominy. One nie tylko nie pasowały do krajobrazu, były obce, lecz także jakby 

wrogie zarówno przyrodzie, jak i, co ciekawe, człowiekowi. Starzec bowiem wyraża się o 

nich w sposób zdecydowanie negatywny: pòłożëlë [...] czôrną szramã szasëji2353, zawiesëlë 

pùsté òczë wësoczégò napiãcégò2354, wësoczé kòminë/ corôz barżi wlôżają nama w niebò/ 

naszégò narobiałégò spikù 2355 . Wykreowane udanymi metaforami obrazy mają więc tu 

zdecydowanie ujemne, perojatywne zabarwienie.  

    

                                                             
2346 Tamże. 
2347 Karczewski B., Czemu kaszëbsczi, Gdańsk 2000, s. 19. 
2348 Tamże. 
2349 Tamże. 
2350 Jan Zbrzyca [Stanisław Pestka], Wieczórny..., s. 9-11. 
2351 Makùrôt H., Òntologiô czasu, „Stegna” 2012, nr 4, s. III okładki. 
2352 Janke S., Ju nie jem..., s. 6. 
2353 Tamże. 
2354 Tamże. 
2355 Tamże.  
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 Już nie śmierć i przemijanie czy ulotność życia, lecz także inne sprawy egzystencjalne 

są obecne w kaszubskojęzycznej twórczości poetyckiej z lat 1981-2015. W jednym ze swoich 

utworów, mianowicie Czë jesz mòżesz bëc2356, Stanisław Janke rozważa, czy skoro autor 

wierszy ma to, co chce mieć, a więc spokojne, z jakąś przynajmniej odrobinką luksusu życie z 

kochającą żoną, to czy wciąż może być poetą. Literaci ci bowiem często kojarzą się z jakąś 

walką dziejową, misją do spełnienia, buntem czy choćby jakimś egzystencjalnym bólem, 

natomiast poeta z Czë jesz..., który z czeliszkã kòniakù/ w rãce2357 wieczorem biedzi się nad 

znalezieniem odpowiedzi na zadane sobie owo pytanie, kimś takim nie jest lub już nie jest. 

Stanisław Bartelik z kolei w utworze Kùńc dnia 2358  pochyla się nad zwyczajnym, 

umęczonym trudami dnia człowiekiem, który zasypia przy odmawianiu wieczornego 

pacierza. Myliłby się jednak ten, kto w wierszu tym doszukiwałby się religijnej nagany (toć 

sam anioł stróż, co mët mòdlił sã z niebògą2359 zaczął mu rozplątywać splecione w geście 

modlitewnym palce), nie jest to też wiersz-apel, nawołujący do dokonania jakiś zmian 

politycznych, gospodarczych czy społecznych, które miałyby zmienić los jakiejś grupy ludzi. 

Pochodzący z wydanego w 2000 roku zbioru Chòc mie szëmią jiné drzewa utwór Bartelika 

jest utrzymanym w nostalgicznym nastroju refleksyjnym wierszem, poetyckim spojrzeniem 

na niewesołą w sumie rzeczywistość zagonionych, ciężko pracujących ludzi (ùmôłkłé rãce 

bëłë jaczés jinné/ [...] bò na pôlcach òkróm òdcësków bëłë jesz strëpë2360). Chociaż utwór 

kończą słowa Zarô z môla ùsnął ë spòkójnô dichô./ Czejbë nie szrëwòtanié zãbów noc bëłabë 

cëchò2361, co jest przejawem tego, że bohater liryczny nie godzi się na taki żywot, to jednak 

zarazem to także oznaka niemocy, bezsilności, braku też wiary w jutro. Toć przecież owo 

zgrzytanie zębami odbywa w stanie sennej nieświadomości mężczyzny.  

 Roman Drzeżdżon za to w wierszu *** Ach, żëcé, żëcé...2362 pyta, jak dobrze przeżyć 

życie, jak je przejść z uśmiechem, z dobrym słowem, miłością, bez strachu, złości i 

nienawiści. Nie zdaje się jednak oczekiwać na poruszane kwestie odpowiedzi. Nie sugeruje 

też nic odbiorcy, jakby chciał, by czytelnik również sam zadał sobie te pytania, przemyślał je, 

odpowiedział na nie i podążył szlakiem tych własnych przemyśleń. O kilkadziesiąt lat starszy 

od R.Drzeżdżona Stefan Fikus w wierszu Do kògùż?...2363 pyta zaś – retorycznie – do kogo 

                                                             
2356 Janke S., Pò mie swiata..., s. 34. 
2357 Tamże.  
2358 Bartélëk S., Chòc mie szëmią..., s. 20. 
2359 Tamże.  
2360 Tamże.  
2361 Tamże.  
2362 Drzeżdżon R., ...jô jem taczi... jaczi jem..., [Puck (?), 2006], s. 8. 
2363 Fikus S., Tak bëm chcôł..., s. 37. 
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się zwrócić o radę i pociechę czej weznie ce strach/ Nié strach lëdzczi, leno wszelejakô 

nimòc2364 wówczas, gdy:  
 

ani piãkné niebò,  

ani wërzasłé piekło  

je niczim w procemnoce 

do tego przekrãtnégò piekła, 

jaczi stwòrził człowiek 

sobie samemù2365?  

 

W biograficznym zaś utworze Rozmiszlanié na mòjã òsmëdzesątą roczëznã 2366 

zdumiewa się nad naszym światem, tymi dwoma tysiącami lat naszej ery, która nacechowana 

jest niegodziwością, nieszczęściami, wojnami i strachem. Zauważa jednak, że i dobro było, 

nawet dochodzi do wniosku, że mimo wszystko było go więcej niż zła. Rozmyślania kończy 

zaś w duchu chrześcijańskim: Nie zbadérowóné są wëroczi Bòsczé!?2367. Z kolei w Dokąd to 

brace?2368 Fikus pochyla się nad dzisiejszą egzystencją ludzką nacechowaną szybkim tempem 

życia, pogonią za pieniedzmi i chęcią wybicia się nad innych, zatracając przy tym to, co 

ważne – człowieczeństwo.  

Adam Hebel zaś w Òglowô równosc2369 krytycznie spogląda na nasz współczesny 

świat, w jakim ludzi terô chcą zrównac wòlnotą i tolerancją2370, zwyczajnego człowieka mają 

za głupiego, zaś mądri 2371 , czyli jak można wywnioskować ci pociągający za sznurki 

spòkójno żdają za żniwama 2372 . Autor nie podsuwa tu jednak remedium, by uleczyć tę 

rzeczywistość, nie zagrzewa też do walki. W utworze dominuje pesymizm, aczkolwiek daje 

się odczuć też pewną nutą ironii. Tematykę społeczną podejmuje też Hebel w wierszu 

Soctragediô 2373 . Jest to już utwór ostrzejszy w swej wymowie, bo oto wyrzucając 

dzisiejszemu społeczeństwu brak krytycyzmu (Zdąrzëlë wóm wgadac/ Dze szczescô waj je 

môl/ Że sygnie leno worzta/ Dozér i kòc i zófa/ Że wòlnotą jich wòlô/ Że dobiwôcz je 

kradélcã2374), rzuca w ostatnich wersach: Temù gardzã wama/ słabi lëdze2375. 

 

                                                             
2364 Tamże. 
2365 Tamże. 
2366 Fikùs S., Rozmiszlanié na mòjã òsmëdzesątą roczëznã, „Stegna” 2010, nr 1, s. 28.   
2367 Tamże.  
2368 Fikus S., Tak bëm chcôł..., s. 53.  
2369 Hébel A., Òglowô równosc, „Stegna” 2013, nr 3, [III strona okładki]. 
2370 Tamże.  
2371 Tamże.  
2372 Tamże.  
2373 Hébel A., Soctragediô, „Stegna” 2011, nr 3, [s. 27]. 
2374 Tamże. 
2375 Tamże. 
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 W nurt refleksyjno-filozoficzny lat 1981-2015 wpisują się też kaszubskojęzyczne 

wiersze o tematyce wojennej. Warto tu wspomnieć, iż tematyka ta od dawna jest obecna w 

rodzimej literaturze. Już w O panu Czorlińscim... H. Derdowskiego czytelnik obcuje z 

przejmującą kołysanką A w Radunii krwawo woda..., w jakiej nawiązuje się do tragicznych 

wydarzeń w Gdańsku z nocy z 12 na 13 listopada 1308 roku, kiedy to wezwani na pomoc 

przez Polaków Krzyżacy zaatakowali z zajmowanego gdańskiego grodu miasto, zdobyli je i 

dokonali rzezi obrońców i mieszkańców.2376       

Utwory poetyckie tego typu pojawiają się też np. u Majkowskiego (ballada Zegar2377), 

Heykego (np. Wojna2378 i Swiętô smierc2379) czy Karnowskiego, w jakiego twórczości na 

szczególną uwagę zasługuje pochodzący z 1915 roku wiersz Custodia Daroviensis (Strażnica 

Darwowska) 2380 , obrazujący trudną do pojęcia zwykłemu człowiekowi czasu pokoju 

znieczulicę wywołaną działaniami zbrojnymi.  

 O wiele mocniej zaznaczyła się w poezji kaszubskojęzycznej II wojna światowa, z 

całym swym okrucieństwem w postaci obozów zagłady czy miejsc masowych mordów, jak 

np. lasy piaśnickie. Tematyce wojennej, z szczególnym uwzględnieniem koncentracyjnego 

lagru Stutthof, poświęcony jest cały zbiór poezji Jana Rompskiego Pòmión zwònów. Przed 

1981 rokiem, temat II wojny światowej pojawiał się także w tekstach poetyckich młodszych 

autorów, jak A. Peplińskiego (np. Wet za wet! z 1943 r.2381), Z. Narskiego (Modlëtwa w 

gestapo 2382 ), J. Piepki (dedykowany partyzantom Zabôczëc móm...2383 ), S. Pestki (Rzmë 

Piôsznicë2384) czy A. Nagla (np. Piôsznica2385, Przed sądem2386). Czas hitleryzmu, ze swoim 

apogeum w latach 1939-1945, był dla nich wszystkich osobistym doświadczeniem, urodzili 

się bowiem między 1918 (A. Pepliński) a 1930 (A. Nagel). W różnym też stopniu 

doświadczyła ich rzeczywistość II wojny światowej – np. Z. Narski (ur. 1920 r.) po 

aresztowaniu przez gestapo w 1942 r. był następnie więziony w obozach Stutthof i 

Mauthausen, natomiast J. Piepka (ur. 1926 r.) od 1943 r. służył w batalionach pracy 

Wehrmachtu. Starszy od nich Pepliński pozostawał zaś głównie w rodzinnym gospodarstwie 

w Łyśniewku, bynajmniej nie był to dla niego i jego najbliższych czas spokoju, gdyż 

niewpisawszy się na niemniecką listę narodową (volkslistę), rodzina niemało narażała się 
                                                             
2376  BS [Błażej Śliwiński], Rzeź gdańska w 1308 roku, [w:] Gedanopedia [on-line:] 
https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=RZE%C5%B9_GDA%C5%83SKA_W_1308_ROKU [dostęp: 23.08.2019] 
2377 Majkowski A., Spiewe..., s. 19-21. 
2378 Stanisław Czernicki [Leon Heyke], Kaszëbski..., s. 35. 
2379 Heyke L., Kaszëbsczié spiewë, Gdańsk-Wejherowo 1972, s. 18. 
2380 Kôrnowsczi J., Custodia Daroviensis, [w:] Dzëczé gãsë..., s. 78-79. 
2381 Pepliński A., Niech szëmi las, Gdańsk 1973, s. 8. 
2382 Narski Z., Modlëtwa w gestapo, [w:] Swięti dzél..., s. 34. 
2383 Staszków Jan (Jan Piepka), Stojedna chwilka, Gdynia 1961, s. 43. 
2384 Jan Zbrzyca [Stanisław Pestka], Południca, Gdańsk 1976, s. 19-20. 
2385 Nagel A., Procem nocë, Gdańsk 1970, s. 8. 
2386 Tamże, s. 9. 
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okupantowi, w tym także na wywiezienie do obozu w Potulicach lub Sztutowie. Ponadto A. 

Pepliński włączył się w działalność konspiracyjną Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf 

Pomorski.2387     

 W twórczości poetyckiej po 1981 r. można nadal u niektórych z wymienionych 

powyżej autorów znaleźć utwory nawiązujące do wydarzeń II wojny światowej, czego 

przykładem jest choćby wiersz Jana Piepki Rozrechowanié z tomiku Kamiszczi2388, czy 

zamieszczony w Wieczórnym widniku niezwykle przejmujący tekst poetycki Stanisława 

Pestki Mroczëstô ògłoska 2389 , w jakim mowa o żydowskich więźniarkach z podobozu 

Sophienwalde w Dziemianach, filii niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof, 

zamordowanych w Leśnie – po podjęciu decyzji o ewakuacji obozu – przez nazistów. 

 Rzadko jednak urodzeni w późniejszych czasach autorzy, dla których II wojna 

światowa była już wydarzeniem, jakiego nie mogli doświadczyć osobiście, utworami sięgali 

do okrutnych lat 1939-1945. Jednym z tych nielicznych jest br. Zbigniew Joskowski, autor 

przywołanego już wcześniej utworu Piôsznica... . Poeta, na szczęście, nie próbuje cofać się 

obrazami poetyckimi do czasu wojny, wyobrażać sobie tragedii rozgrywanej w tym 

pomorskim Katyniu czy wczuwać się w odczucia tych, który mieli za chwilę zginąć, bądź 

tych, którzy mieli strzelać. Wszelkie takie próby byłyby skazane na niepowodzenie, zbyt dużo 

bowiem lat minęło od tamtych wydarzeń, by człowiek urodzony pod koniec XX wieku mógł 

w rzeczywistości wczuć się w tamten dramat. Podmiot liryczny Joskowskiego jest w lesie 

piaśnickim w obecnych czasach. Dusza „ja” mówiącego je smùtkã òbjãtô2390, człowiek ten 

bowiem wie, iż jest to w rzeczywistości wielki cmentarz męczenników i zarazem herojów2391. 

Jednak z piaśnickich mogił w utworze Joskowskiego nie dobiegają podmiotu lirycznego głosy 

wołające o pomstę czy choćby pamięć, lecz modlitwa o bratnią miłość i pokój na świecie.  

 Nieco odmiennym od innych kaszubskojęzycznych tekstów poetyckich o tematyce 

wojennej jest utwór Jerzego Łyska Wzyc wojnë w nórt! 2392  Nie jest bowiem wierszem 

nakierowanym na przeżywanie dramatów ludzkich związanych z którąś z wojen, czy to 

odległych nam w czasie, czy tych dwudziestowiecznych, a tekstem pacyfistycznym, w jakim 

ogólnie mówi się o tym, jak pięknie żyłoby się w miłości i pokoju. Choć tytuł ze swoim 

znakiem wykrzyknienia wskazywałby na wiersz agitacyjny, to jednak rozważania podmiotu 

                                                             
2387 O wojennych losach Peplińskiego zob. więcej: Szroéder J., Żëcé piesnią pisóné. Spiéwôrz biograficzny ksãdza Antoniégò Peplińsczégò, 
Bytów 2010, s. 19-31.  
2388 Staszków Jan (Jan Piepka), Kamiszczi, s. 32-33. 
2389 Jan Zbrzyca [Stanisław Pestka], Wieczórny widnik, s. 66-68. 
2390 Joskowski Z. M., W remionach... , s. 26. 
2391 Tamże.  
2392 Łysk J., Mój ogródk, s. 22-23. 
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lirycznego, jego zaczynające się od słów czej, czejbë, bë, żebë2393  utopijne marzenia, by 

człowiek był dla człowieka dobry, by swiat całi żił bez tëch złëch biôtk2394, by znalazł się taki 

ktoś, kto mógłby sprawić, żeby słuńca nigdë nie zakrił smiercë dim2395, sytuują ten tekst 

poetycki w obrębie liryki filozoficzno-refleksyjnej. Można tu się zastanawiać, czy 

przywołany fragment o zakrywającym słońce dymie śmierci nie należy wiązać z obozami 

koncentracyjnymi, jeśli tak, to byłby jedyny taki trop o rysie historycznym w tym tekście. 

Nawet jeśli rzeczywiście mowa tu o tego typu miejscach zagłady, nie zmienia to jednak tego, 

co zostało tu powiedziane o nakierowaniu interpretacyjnym liryku.     

 

 Sporo utworów refleksyjno-filozoficznych wiąże się też z przeżywaniem przyrody, z 

jej pięknem, ulotnością zjawisk czy nawet grozą. Różnią się od podobnych wierszy 

omówionych przy prezentowaniu nurtu patriotycznego tym, iż nie kierują one myśli na Małą 

Ojczyznę czy język przodków, a więc u odbiorcy nie powinno pod wpływem tychże liryków 

dochodzić do intensyfikacji uczuć miłości do rodzimej ziemi i mowy, czy kaszubskich 

pobratymców. 

 Utwory więc – w jakich przyroda stanowi główny ich element i jej niezwykłość 

(nawet ta zwykła, właściwie codzienna) absorbuje poetę i też niejednokrotnie wyzwala przy 

tym jakieś dodatkowe refleksje na temat życia i świata otaczającego człowieka – można np. 

znaleźć u Jaromiry Labuddy (np. Testameńt lata2396), Henryka Hewelta (np. Òb zymk2397, 

Pò lece2398), Benedykta Karczewskiego (Samòtnô chójka2399) czy Stanisława Bartelika 

(Zymkòwé lëstë2400, Pôcha lata2401). Niemało ich u Ewy Warmowskiej, a wśród nich np. 

Macéjka, w jakim podmiot liryczny zachwyca się intensywnością zapachu niepozornej, 

tytułowej maciejki, czy Jesénny smùtk2402, jaki jest poetyckim opisem tejże pory roku.   

 Nierzadko też i praca na wsi czy morzu, niejednokrotnie ciężka, często ukazana na tle 

przyrody, jest tematem wierszy rodzimych poetów. Ciekawego połączenia tych dwóch 

elementów – ludzkiej walki o byt i natury – dokonał Jerzy Stachurski w utworze Przë 

sécach2403, wiersz ten jednak pochodzi sprzed omawianego okresu, więc nie może być tu 

szerzej omówiony. 

                                                             
2393 Tamże. 
2394 Tamże. 
2395 Tamże. 
2396 Labudda J., Zwadë..., s. 107. 
2397 Hewelt H., Nie òdińdã..., s. 40. 
2398 Tamże, s. 53. 
2399 Karczewsczi B., Żlë jes Kaszëbą, Gdiniô 2006, s. 10. 
2400 Bartelik S., Bestré..., s. 9. 
2401 Bartélëk S., Pôcha lata, „Stegna” 2015, nr 1, [s. 31]. 
2402 Warmowska E., Trapë do..., s. 32. 
2403 Stachurski J., Té pokazëją..., s. 23. 
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Henryk Hewelt za to oddał w wierszu Wëbiéranié bùlew 2404  trud pracy przy 

wykopkach w dawniejszych czasach, kiedy to chòc je zëmno, czasã deszcz2405, na kolanach, z 

hakiem w ręku zdżãti gbùrze gònią czas2406, by zdążyć zebrać z pól ziemniaki. Całkowicie 

inny obraz pracy znajdujemy u Jana Szutenberga w utworze Pszczelôrz 2407 . Radości z 

zajmowaniu się hodowlą pszczół nic podmiotowi lirycznemy nie może zmącić, nawet 

zdarzające się użądlenia (Nierôz pòżgrzą mię përzinkę/ dlô pszczelôrza to je psynka,/ że fest 

grëzą pszczołë moje,/ znaczi, że są mocni roje.2408). Otwarcie zdradza odbiorcy: Kochôm 

pszczołë nade wszëtko/ za to słodczi jich miodzësko.2409 Zapewne można utożsamiać w tym 

utworze „ja” liryczne z autorem, bowiem jak można wyczytać w biogramie Szutenberga 

zamieszczonym w tomiku Jich troje, jednym z hobby pisarza, oprócz sadownictwa i hodowli 

ryb, jest właśnie pszelarstwo. Autor, sam zresztą bardzo mocno związany z wsią, często w 

swych utworach poruszał tematykę wiejską, czego wyrazem są choćby utwory Moja 

Dąbrowa2410, Na zgniłotę2411 czy Dô, czë nie dô2412. W ostatnim z przywołanych czytelnik 

doświadcza sytuacji, w jakiej trud pracy nie musi przynieść spodziewanych rezultatów. Nie 

jest to jednak utwór poważny w swej wymowie, w jakim na przykład dominuje żal czy 

poczucie straty. W Dô, czë nie dô podmiot liryczny żartobliwie relacjonuje, jak to jego matka 

pasła starannie krowę, nawet rwąc dla niej trawę, w duchu zaś licząc: ta dô masła,/ ta dô 

mléka i smiotanë,/ że w ni mniészô wies utonie2413. Cały trud poszedł jednak na marne, krowa 

mleka dała mało, a śmietany odrobinkę. 

 Życie na wsi, niejednokrotnie wiążące się ze zdobywaniem w mozole przysłowiowego 

chleba, w różny sposób są ujmowane w kaszubskojęzycznej poezji w latach 1981-2015 i 

stanowią urozmaiconą, dość bogatą część rodzimej twórczości. Zdecydowanie częściej tę 

tematykę podejmowali jednak autorzy starsi, zapewne bardziej związani z pracą na roli i w 

obejściu, choćby i dlatego, że w obecnych czasach maszyny w wielu przypadkach zastąpiły 

siłę rąk ludzkich (nikt już chyba dziś na większą skalę nie kopie ziemniaków hakami). A co 

za tym idzie, wiele prac polowych stało się dla młodszych pokoleń już tylko elementem 

przeszłości znanym z opowieści, a nie czynnością doświadczaną.  

  

                                                             
2404 Hewelt H., Nie òdińdã..., s. 57. 
2405 Tamże. 
2406 Tamże. 
2407 Ulenberg D., Szutenberg J., Kiedrowska W., Jich troje..., s. 19. 
2408 Tamże.  
2409 Tamże. 
2410 Tamże, s. 18. 
2411 Tamże, s. 19. 
2412 Tamże, s. 20.  
2413 Tamże.  
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Nurt filozoficzno-refleksyjny, jak zostało to zarysowane, obejmuje szeroki 

tematycznie zakres. Niekiedy utwory wpisujące się w niego stanowią znaczącą czy nawet 

zdecydowaną większość  tekstów zamieszczonych w tomikach poetyckich. Takim jest choćby 

zbiór Piesniodzejanié S. Jankego czy Testameńtë imaginacji H. Makurat.  

 

 

 

 

2. Twórczość poetycka dla dzieci 
 

 Kaszubskojęzyczna twórczość poetycka adresowana do dzieci nie sięga tych samych 

czasów, co ta kierowana do starszego odbiorcy. Nie jest jednak również czymś nowym w 

rodzimej literaturze. Wiersze pisane z myślą o młodszych czytelnikach można znaleźć np. w 

zbiorze poetycko-prozatorskim L. Roppla i J. Piepki Nasze stronë z 1955 r., w tym do teraz 

popularny tekst Jakub i Kuba2414, będący moralizatorską wierszowaną historyjką o dwóch 

chłopakach z szkolnej ławy, z których jeden był pilny, drugi natomiast leniwy. Pierwszy zaś 

tomik utworów dla młodszego czytelnika ukazał się ponad czterdzieści lat temu i był to Jana 

Trepczyka Ukłôdk dlô dzôtk (1975). Istnieje też grupa utworów, które być może nie były 

pisane z myślą o najmłodszych odbiorcach, lecz dzięki pewnej bezpośredniości w wymowie, 

użyciu środków artystycznego wyrazu na tyle prostych, by mógł sobie z nimi poradzić 

dziecięcy czytelnik, mogą oni się stać ich beneficjentami. Takim przykładem może tu być 

pierwotnie zamieszczony w dramacie Budzta spiącëch B. Sychty wiersz Kaszëba béł mój ojc i 

stark.2415    

 Twórczość poetycka dla dzieci rozwinęła się w omawianym tu okresie, w 

szczególności w obecnym stuleciu, co w jakimś stopniu niewątpliwie wiąże się z 

rozpowszechnianiem się nauki języka kaszubskiego w szkołach. W latach 80-tych jednak, w 

krótkim odstępie czasu, ukazały się aż trzy tomiki poetyckie adresowanych do młodszego 

czytelnika, mianowicie Jana Piepki Moja kotka, mój kot (1983), Alojzego Nagla Szadi Władi 

(1983) i Stanisława Jankego Żużónka jak mrzónka. Kołysanka z marzeń (1984). W kolejnych 

latach pojawiły się następne zbiorki – Stanisława Jankego Krôjczi pôjczi. Wiérztczi dlô dzecy 

                                                             
2414 Piętów Tóna [Leon Roppel], Staszków Jan [Jan Piepka], Nasze..., s. 76; utwór ten,  w późniejszych czasach znalazł się m.in. w: Mësla 
dzecka..., s. 148-150;  Bòbrowsczi W., Kwiatkòwskô K., Kaszëbsczé abecadło..., s. 45; Czerwińska T., Pająk A., Sorn L., Z kaszëbsczim w 
szkòle. Cz. II. II etap edukacyjny, Gduńsk 2011, s. 82. 
2415 Wakusz J., Piastun słowa..., s. 98; zob. też: Sychta B., Słownik gwar..., t. V, s. 329-330. Dramat historyczny Budzta spiących, o czym 
była już mowa w pierwszej części rozprawy, nie zachował się. Kaszëba béł... funkcjonuje jako oddzielny utwór, został opublikowany m.in. 
w antologii Modra struna [Modra..., s. ...] czy elementarzu Kaszëbsczé abecadło [Kaszëbsczé..., s. 29].      
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(1997)2416, Janusza Mamelskiego Bajki kaszubskie. Bôjczi kaszëbsczé (2009, wyd. II 2012) i 

tegoż Żëcé dzecy. Życie dzieci (2012), Eugeniusza Pryczkowskiego Dzecynny czas (2012), a 

także już nie typowo poetycki, a prozatorsko-poetycki Romana Drzeżdżona Kòmùtrowé 

krôsniã. Pòwiôstczi i wiérztczi dlô dzôtków (2010). Nie można tu pominąć Ewy 

Warmowskiej, będącej bodajże najbardziej płodną autorką utworów poetyckich po kaszubsku 

dla młodego czytelnika. Sporo utworów tego typu znajdzie czytelnik w jej zbiorach – Trapë 

do nieba (2006) i Dzéń za dniã (2008), mniej natomiast w A serce bije jedno... (2009), za to 

bogato ilustrowany zarówno przez dzieci, jak i osoby dorosłe, ponad 

stusześćdziesięciostronicowy zbiór zawierający utwory nowe jak i już publikowane Dzecynny 

malowóny swiat (2015) w całości adresowany jest głównie do młodszego czytelnika. Należy 

też wspomnieć o wypisach z rodzimej literatury dla nauczycieli Remusowi króm T. Lipskiego 

(1990), o podzielonym na kategorie wiekowe wyborze tekstów kaszubskich dla recytatorów 

Domôcé słowo zwęczné Justyny i Jerzego Treder (1994) oraz antologii poezji dla dzieci i 

młodzieży Mësla dzecka Elżbiety i Eugeniusza Pryczkowskich (2001).  

Autorem licznych wierszy dla dzieci jest również Tomasz Fopke. Utwory jego i 

przywołanej autorki Trapów do nieba tworzą poetycki materiał podręcznika Danuty Pioch Z 

kaszëbsczim w swiat. Ùczbòwnik do kaszëbsczégò jãzëka dlô I etapù sztôłceniô (2012) dla 

najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Również i w innych tego typu publikacjach 

można znaleźć teksty ich autorstwa, np. D. Pioch Kaszëbë. Zemia i lëdze z tym jednak, że 

Fopke pojawia się tam już sporadycznie2417. W omawianym okresie wspominany tu poeta nie 

wydał osobnego tomiku dla dzieci. Taki ukazał się dopiero w 2016 r.2418  

Oprócz wymienionych, wartymi przywołania autorami tworzącymi w omawianym 

okresie teksty poetyckie dla młodszego czytelnika byli też m.in. Witold Bobrowski (często 

publikujący pod pseudonimem Klara Meller), Jaromira Labudda oraz Jerzy Stachurski. 

 

  

 W kaszubskojęzycznej twórczości poetyckiej dla dzieci największą grupę stanowią 

bodajże utwory o charakterze dydaktycznym, a więc, jak definiuje to Podręczny słownik 

terminów literackich, tych:  

 

                                                             
2416  Wydanie profesjonalne zostało poprzedzone autorskim kserograficznie powielanym na kolorowym papierze (1995). Warto tu też 
nadmienić, iż oba tomiki Jankego dla dzieci ukazały się ponownie w 2017 roku jako Żużónka jak mrzónka. Kołysanka z marzeń / Krôjczi 
pôjczi. Wiersze dla dzieci [Janke S., Żużónka jak mrzónka. Kołysanka z marzeń / Krôjczi pôjczi. Wiersze dla dzieci, Gdańsk 2017]. 
2417 Warmòwskô É. Bãdã gbùrã, [w:] Pioch D., Kaszëbë. Zemia i lëdze. Ùczbòwnik do kaszëbsczégò jãzëka, Gduńsk 2011, s. 44 [oraz:] 
Fópka T., Lëgòtka na szkòłã, [w:] Pioch D., Kaszëbë. Zemia..., s. 64  
2418 Jest to zawierający 80 utworów zbiorek Czë mùcha mô jãzëk?, w którym znalazły się także wiersze z przywołanego tu podręcznika (np. 
Cyfrów klasa; Na mòjim laptopie czy Lato, co të na to).  
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przekazujących odbiorcom użyteczne prawdy i wiadomości, pouczenia i przestrogi moralne, ideały 

właściwego postępowania i wzory życia godziwego, a nawet ideologiczne wskazówki czy polityczne hasła.2419  

 

Głównymi funkcjami tego typu utworów jest funkcja wychowawcza i poznawcza. Z 

wierszy o charakterze dydaktycznym można wymienić tu m.in. oparty na bajce ludowej 

negującej lenistwo utwór Stanisława Jankego Mrówka i skòczk2420, uczący stosowania formy 

grzecznościowej wiersz Romana Drzeżdżona Jesce, jes, jesta2421, opowiadający o pracowitym 

życiu zorganizowanych w społeczności malutkich owadów Mrówczi Jana Piepki 2422 , 

proekologiczny wiersz Witolda Bobrowskiego Grzëbitwa 2423 , w którym piętnuje się 

wyrzucanie śmieci do lasu, czy niezwykle popularny tekst Ewy Warmowskiej Bana z 

lëtrama2424, w jakim uczy się o kaszubskich literach ò, ù, ô, ã, é, ë. Tego typu utworem jest 

też inny tekst poetycki Witolda Bobrowskiego, mianowicie Òstrô dieta2425. W nim to w 

humorystyczny sposób opowiada się o pewnej Agnieszce, która obawiając się przybrania na 

wadze, stosowała dietę polegającą na ograniczeniu jedzenia. Odmawianie jedzenia polegało 

na tym, iż jej obiad stanowiła „tylko” zupkã i schabòwi 2426 , poparte jakąś nieokreśloną 

odrobiną czegoś słodkiego, zaś na podwieczorek zjadła grisu/ Zlóną sokã salôtnicã./ (Zjadła 

drëgą, pòwiém szczerze, Żebë strzëmac do wieczerzë.)2427. Oczywiście nie odmawiała sobie 

też śniadania, drugiego śniadania oraz kolacji, ta ostatnia to jajecznica i trzitrzap2428, czyli jak 

wyjaśnia Słownik gwar kaszubskich... B. Sychty ziemniaki ugniecione, polane tłuszczem2429.  

Nic dziwnego, iż po takiej diecie Agnieszka: 
 

    Czej na wôgã przed snã wlazła, 

    Sã ùrzasła: 

    – Jô chòba wnetk òszôlejã! 

    Z czegò jô, pò prôwdze, tëjã?2430  

 

Ów o przewrotnym tytule zabawny utwór ma uczyć młodego czytelnika nie tyle 

odchudzania się jako takiego czy też nakłaniać do pozbywania się kilogramów w myśl 

niezdrowych zachowań i wyobrażeń piękna, co odpowiedzialnego postępowania 
                                                             
2419 Głowiński M. i  in., Podręczny..., s. 67. 
2420 Janke S., Krôjczi pôjczi, s. 22. 
2421 Rómk Drzéżdżónk [Roman Drzeżdżon], Kòmpùtrowé krôsniã..., s. 75. 
2422 Staszków Jan (Jan Piepka), Moja kotka..., s. 13. 
2423 Bobrowski W., Grzëbitwa [w:] Mësla dzecka..., s. 12. 
2424 Warmowska E., Trapë..., s. 20. 
2425 Klara Meller [Witold Bobrowski], Òstrô dieta, [w:] Bòbrowsczi W., Kwiatkòwskô K., Kaszëbsczé abecadło. Twój pierszi elemeńtôrz, 
Gdańsk 2000, s. 95. 
2426 Tamże.  
2427 Tamże.  
2428 Tamże.  
2429 Sychta B., Słownik..., t. V, s. 397. 
2430 Klara Meller [Witold Bobrowski], Òstrô dieta, [w:] Bòbrowsczi W., Kwiatkòwskô K., Kaszëbsczé..., s. 95. 
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żywieniowego. Warto też zwrócić tu uwagę na to, iż oba przywołane wiersze W. 

Bobrowskiego mają jeszcze ten niezaprzeczalny walor, że są aktualne społecznie. Nie tylko 

zresztą jego utwory poruszają sprawy bieżące. Bardzo dobrym tego przykładem jest tekst 

poetycki Janusza Mamelskiego Co dzecë robią òb zëmã2431, jakiego bohaterem lirycznym jest 

Pawełek, który w czasie zimy umawia się z innymi dziećmi na lepienie bałwana, zjeżdżanie 

na sankach, ślizganie się po lodzie na łyżwach, lecz nikt nigdy nie przychodzi i zawsze tylko 

on się bawi na dworze. Powodem absencji kolegów i koleżanek nie jest jednak niepogoda czy 

przeziębienie lub grypa, lecz komputery, a w szerszym znaczeniu i innego rodzaju sprzęt 

elektroniczny pozwalający na ślęczenie przed ekranem, grając w gry czy serfując po stronach 

internetowych.         

 Niejednokrotnie w utworach dla dzieci ów dydaktyzm nie wysuwa się na pierwszy 

plan, czego przykładem jest przywołany wiersu Òstrô dieta. Niemałą jednak grupę stanowią 

wiersze, w jakich zdecydowanie przeważa pierwiastek moralizatorski. Postępowanie 

bohaterów lirycznych czy prezentowanie określonych sytuacji ma na celu – w myśl koncepcji 

poetyckiej autora – ukształtowanie dzięcięcego odbiorcy w taki sposób, by postępował 

zgodnie z pewnymi pożądanymi wzorcami postaw, unikając przy tym zachowań społecznie 

niestosownych, nieakceptowanych lub wręcz karygodnych. Niejednokrotnie kończą się 

wyraźną puentą. Do takich utworów można zaliczyć np. wiersz o chwalipięcie Chwalisza2432 

Stanisława Jankego czy tegoż Rómk Sómk2433 o wynoszącym się nad innych chłopcu, a także 

Jaromiry Labuddy Plama2434, w jakim matka poucza synka, by zawsze strzegł się plamë, co je 

w złim ùczinkù 2435 , gdyż takie zabrudzenie usunąć trudno. Moralizatorskim tekstem 

poetyckim jest też Jabłónka2436 Ewy Warmowskiej, w jakim propaguje się jedzenie jabłek, bo 

w nich witamiczi są2437. Również do tej kategorii przynależy utwór Jem nôlepszi2438 Tomasza 

Fopkego, w jakim podmiot liryczny – chłopiec – wygrywa wyścig, wiersz zaś kończy puenta 

Przë ti gòńbie wôżné, bë/ Człowiekã jesz przë tim bëc... .2439  

 Rodzimi autorzy w omawianym okresie, podobnie jak w czasach wcześniejszych, 

kierowali do dzieci także utwory o charakterze patriotycznym. Jednym z najbardziej 

znanych jest wiersz Alojzego Nagla Nie zabôczta2440, w jakim podmiot liryczny prosi dzieci, 

                                                             
2431 Mamelski J., Żëcé..., s. 62-64. 
2432 Janke S., Krôjczi pôjczi. Wiérztczi dlô dzecy, Gdynia 1997, s. 12. 
2433 Tamże, s. 14. 
2434 Labudda J., Plama, [w:] Mësla dzecka..., s. 74. 
2435 Tamże.  
2436 Warmòwskô É., Dzecynny malowóny swiat, Bąckô Hëta 2015, s. 78. 
2437 Tamże.  
2438 Fópka T. [pol. T. Fopke], Jem nôlepszi, [w:] Pioch D., Z kaszëbsczim..., s. 135. 
2439 Tamże.  
2440 Nagel A., Szadi Władi, Gdańsk 1983, s. 12. 
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by nie zapomniały mówić po kaszubsku, by nie nie wstydziły się mowë starków2441. Ta 

bowiem to wialdżi skôrb,/ Drogszô niżlë jinszëch sto.2442 Niejednokrotnie i później również w 

twórczości do dzieci poruszano sprawę języka ojców. Można tu przywołać choćby wiersz 

Eugeniusza Pryczkowskiego A më so gôdómë 2443 , czy Ewy Warmowskiej Mòwa 2444 . 

Szczególnie sporo ładunku emocjonalnego, jaki ma wywołać pożądany u najmłodszego 

czytelnika efekt umiłowania mowy ojczystej, niesie sobą ów drugi z wymienionych wierszy, 

niezwykle prosty w swej wymowie, choć nie pozbawiony swoistego uroku i zapewne bez 

trudu trafiający do odbiorcy. Będąca tu podmiotem lirycznym dziewczynka wyznaje, iż chce 

posługiwać się kaszubszczyzną tak jak babcia i dziadek. Dziwi się też urokowi rodzimej 

mowy (Cëż w ti mòwie naszi je, / że tak cygnie nas do se.2445), stwierdza również, że rodzice i 

dziadkowie na pewno ucieszą się, kiedy usłyszą, że ona się nią posługuje. W końcu, z 

odcieniem większej powagi podsumowuje, że język przodków to dar, jaki prowadzi 

Kaszubów i łączy ich, zaś ostatnie słowa dziewczynka adresuje bezpośrednio do mowy 

wyznając, że kocha ją i prosząc, by ta nie zagnięła.  

 Uczucie miłości do Małej Ojczyzny ma również wzbudzać wiersz E. Warmowskiej 

Môłi ricérz2446. Podmiotem lirycznym jest tu chłopiec, określający siebie jako òdwôżny ricérz 

bëlniôk2447 i wyznający, iż zamierza uratować królewiankę oraz zapadły zamek, przy czym 

nie zlęknie się strasznych zjaw. Nawiązanie do powieści A. Majkowskiego jest tu oczywiste, 

owe groźne istoty to Strach, Trud i Niewarto, zaś królewianka i zapadły zamek symbolizują 

mowę kaszubską i kraj przodków. Nieco innym za to utworem, o wiele delikatniejszym w 

swej wymowie, jest wiersz Jana Piepki Moja rzéczka 2448 , w jakim podmiot liryczny 

zamëszlony/ naszim sę stronóm/ pësznym2449 przygląda. Odnosi się tu wrażenie, iż mowa w 

tym utworze nie tylko o najbliższej okolicy, lecz ogólnie o kaszubskiej krainie.   

 Najbliższe otoczenie i rodzina są także ważnym elementem kaszubskojęzycznej 

poezji dla młodszego odbiorcy. Rodzice to ci, którzy opiekują się swymi pociechami, troszczą 

o nie, jak w wierszu Ewy Warmowskiej Chto tak ò nas dbô2450 , i pomagają w każdej 

potrzebie, nawet i wówczas potrafią znaleźć radę, gdy ukochaną lalkę boli brzuszek i głowa, 

co z kolei ma miejsce w innym utworze tej autorki, mianowicie Jiwer z pùpką2451. Jednym z 

                                                             
2441 Tamże.  
2442 Tamże.  
2443 Pryczkowski E., A më so gôdómë, [w:] Mësla dzecka..., s. 156. 
2444 Warmowska E., Dzéń za..., s. 15. 
2445 Tamże. 
2446 Warmòwskô É., Dzecynny..., s. 65.  
2447 Tamże.  
2448 Staszków Jan (Jan Piepka), Moja kotka..., s. 36-37. 
2449 Tamże.  
2450 Warmòwskô É., Dzecynny..., s. 14. 
2451 Tamże, s. 19. 
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bardziej udanych tekstów poetyckich Eugeniusza Pryczkowskiego jest wiersz Mesla 

dzecka2452, będący miłym obrazkiem szczęśliwego i spokojnego dzieciństwa w kochającej się 

rodzinie. Podmiot liryczny wyznaje, iż najlepiej być w domu, blisko mamy i taty, 

obserwować otaczający go świat i bawić się. Zdradza, że najbardziej cieszy go radość 

rodziców, zdaje sobie też sprawę, że od nich doznaje najwięcej ciepła i troski. A że mocno 

kocha starszich2453 i czuje do nich niezmierną wdzięczność, wciąż pragnie im dziękować (Za 

wszëtkò jô jim slã / Pòdzãczi lop, bez kùńca.2454). 

 Rodzeństwo za to nie zawsze żyje w zgodzie. Tak właśnie dzieje się w utworze 

Janusza Mamelskiego Brat i sostra2455, w jakim òn jã szczipnie, òna wrzeszczi,/ jãzór wëtknie, 

zdrok wëtrzeszczi./ Òn jã szturnie, òna jegò,/ òn jã klepnie, òna òddô2456. A nie jest to jeszcze 

koniec owej wyliczanki działań zaczepnych i odwetowych. Mimo waśni i ciągłych wojen, o 

których mówi się jeszcze w kilkanastu następnych wersach, obrazu rodzeństwa dopełniają 

końcowe fragmenty utworu:  
 

    Jak ti dwòje razem zbroją, 

    tej jedno za drëdżim stoją. 

  

    Razem wszëtczé sztrôfë strzimią. 

    Tak òni za sobą trzimią.2457 

 

 Tomasz Fopke jest autorem wiersza Mòdlëtwa za starków2458 , w jakim dziecięcy 

podmiot liryczny modli się nie tylko za tytułowych dziadków, ale też i resztę rodziny. 

Utwory religijne zresztą tworzą niemałą grupę kaszubskojęzycznej poezji dziecięcej 

omawianego okresu. Warto tu przywołać choćby poetycki obrazek dziewcząt i chłopców 

zdążających do kościoła (czyżby po to, by raz pierwszy przyjąć hostię w sakramencie 

komunii?) w wierszu Jerzego Stachurskiego Jidą dzéwczątka 2459 , utwór Eugeniusza 

Pryczkowskiego związany z Sianowem Do kòscółka jidą dzôtczi 2460  czy Janusza 

Mamelskiego „Pòzwólta dzecóm...”2461  o tych szkrabach, które w kościele nie ùsedzą w 

placu2462. Ostatni z wymienionych poetów jest też autorem jednego z bardziej ujmujących 

                                                             
2452 Pryczkowski E., Mësla dzecka, [w:] Mësla dzecka..., s. 165. 
2453 Tamże.  
2454 Tamże. 
2455 Mamelski J., Żëcé dzecy..., s. 16-18. 
2456 Tamże, s. 16. 
2457 Tamże, s. 18. 
2458 Fopke T., Mòdlëtwa za starków, [w:] Mësla dzecka..., s. 25. 
2459 Stachurski J., Jidą dzéwczątka [w:] Mësla dzecka..., s. 182. 
2460 Pryczkowski E., Do kòscółka jidą dzôtczi, [w:] Mësla dzecka..., s. 157.  
2461 Mamelski J., Żëcé..., s. 36-38.  
2462 Tamże.  
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liryków, jakiego – pomimo iż został zamieszczony w zbiorku dla dzieci – zdecydowanie 

odbiorcami mogą być i starsi czytelnicy. Mowa tu o utworze Józef i Marija 2463 , 

przedstawiającym pierwsze chwile po narodzeniu Dzięciątka Jezus. Wiersz skonstruowany 

został na zasadzie dialogu między tytułowymi postaciami, z tym, że osobą głównie 

wypowiadającą się tu jest jednak Józef, zazwyczaj w utworach o przyjściu na świat 

Zbawiciela nieco pozostający w cieniu. Tu opiekun ów zwraca się do Maryi w 

pieszczotliwych, pełnych miłości słowach, uspokajając ją po bólu porodu i zachwycając się 

Nią i maleńkim Dzieciątkiem, jakie zresztą grzecznie i szybciutko zasypia. Wiersz kończą, 

jakże w kontekście późniejszej działalności Jezusa i Jego wpływu na obraz świata znaczące 

słowa Matki Boga: Òn przëbôcziwô mie môłé zôrenkò.2464    

 Niemało wierszy dotyczy też tradycji związanych z rokiem obrzędowym, np. z Bożym 

Narodzeniem (Jidą gwiôzdczi J. Stachurskiego) czy Wielkanocą (Jastrowô wòda E. 

Pryczkowskiego2465). 

 W twórczości poetyckiej dla dzieci częstokroć zwraca się uwagę młodocianego 

odbiorcy na niezwykłość i urok otaczającego nas świata. Głównym celem tego typu 

utworów jest oddziaływanie estetyczne, uwrażliwianie na piękno. Nie znaczy to, iż nie 

spełniają one żadnej roli dydaktycznej. Pośrednio wpływają na czytelnika i kreują pożądane 

postawy szacunku do przyrody i troski o nią, a także poczucia jedności z otaczającym nas 

światem. Utworami tego typu są choćby Cëdowny swiat Stanisława Jankego2466, Skowrónkóm 

Jana Piepki2467, Las Lucyny Sorn2468 czy Wiodro Ewy Warmowskiej2469. 

 Tematyką wierszy jest też zabawa. Podmiot liryczny E. Warmowskiej w utworze 

Kònik na biegùnach2470 dosiada z radością swojego drewnianego rumaka i podąża na nim w 

dzecynny fantazji swiat!, w wierszu S. Jankego Na zybówce2471 buja się wysoko na huśtawce, 

zaś dzieci z utworu E. Pryczkowskiego Zëmòwé rozegracje 2472  żywiołowo bawią się na 

dworze podczas zimy, mając przy tym rozmaite małe zdarzenia, jak choćby wywrotkę w 

zaspę śnieżną czy stłuczenie sobie kości ogonowej na zamarzniętej tafli stawu. I choć czasem, 

jak stwierdza podmiot liryczny płacz przińdze letkò2473, to przecież dzôtczi ceszą sã òb zëmã/ 

                                                             
2463 Mamelski J., Żëcé..., s. 70. 
2464 Tamże. 
2465 Prëczkòwsczi E., Na jimiã..., s. 33. 
2466 Janke S., Krôjczi pôjczi, s. 42 
2467 Staszków Jan (Jan Piepka), Moja kotka..., s. 47. 
2468 Sorn L., Las, [w:] Czerwińska T., Pająk A., Sorn L., Z kaszëbsczim w szkòle. Cz. II. II etap edukacyjny, Gduńsk 2011, s. 142. 
2469 Warmòwskô É., Dzecynny..., s. 85. 
2470 Tamże, s. 49. 
2471 Janke S., Żużónka..., s. 18.  
2472 Prëczkòwsczi E., Na jimiã..., s. 56-57. 
2473 Tamże. 
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W sniegù rôd sã bawią chwatkò/ Smiechù czasã niejdze strzëmac2474. Zdecydowanie inny to 

obraz dzieci zimą niż ten nakreślony przez J. Mamelskiego w przywołanym wcześniej 

wierszu Co dzecë robią òb zëmã. 

 Szkoła, będąca przecież ważnym elementem świata dziecka, również nierzadko 

pojawia się w utworach kaszubskojęzycznych kierowanych do młodego czytelnika. O tym, iż 

w miejscu nauki nie jest źle, a też o szybkim mijaniu czasu, jak również i lat dziecięcych 

traktuje wiersz A. Nagla W szkole2475. Oto bowiem utwór otwiera poetycki obraz małego 

chłopca, który z matką po raz pierwszy w swym życiu podąża do szkoły i ma pewne obawy 

co do tego, jak mu tam będzie. Wiersz zaś zamyka podobna scenka, tyle że rozgrywająca się 

już osiem lat później, kiedy młodzieniec, już oczywiście bez opieki rodzicielki, zmierza po 

raz ostatni do placówki swej nauki i stwierdza, iż szkoda, że stąd odéńc czas2476. T. Fopke 

również przekonuje czytelnika, iż uczęszczanie na lekcje to coś nadzwyczaj wspaniałego. 

Jego podmiot liryczny w utworze Lëgòtka na szkòłã2477 aż wykrzykuje Jak jô lubiã jic do 

szkòłe!2478, To mie sã widzy – ta góń za wiédzą!/ Tak jô do ùczbë chãtny jem!2479 i dzielnie 

maszeruje, nie zważając na to, czë padô sniég, zacynô deszcz...2480. Zdecydowanie inny obraz 

związany ze szkolnym obowiązkiem otrzymuje czytelnik w humorystycznym wierszu R. 

Drzeżdżona Dzyń, dzyń, dzyń2481. Rozgrywają się tam bowiem iście dantejskie sceny – hałas, 

krzyk, łzawy płacz, bieganina, a nawet Tatka pasa ùżiwanié 2482 , wywijanie laską przez 

dziadka i odmawianie pacierzy przez babcię. A całe to zamieszanie i nerwowość 

spowodowane są tym, że jak wyjaśnia w końcowym wersie podmiot liryczny czas do szkòlë je 

ju jic!2483. 

Zapewne mamy w Dzyń, dzyń, dzyń do czynienia z sytuacją powtarzającą się w 

niejeden ranek w trakcie trwania roku szkolnego. Owa poranna nerwowa krzątanina, 

spowodowana być może słynnym uczniowskim „jeszcze pięć minut” po wyłączeniu budzika 

czy budzeniu przez rodzica, nagłym przypomnieniem sobie o nieodrobionym zadaniu 

domowym czy też o zapowiedzianej kartkówce, bądź gorączkowymi poszukiwaniami gdzieś 

zawieruszonego zeszytu (a już poprzedniego wieczoru miało się być „spakowanym do 

szkoły”), ma chyba w wielu przypadkach, oczywiście pomijając groteskowe wyolbrzymienie 

                                                             
2474 Tamże.  
2475 Nagel A., Szadi..., s. 11. 
2476 Tamże. 
2477 Tomasz Fópka, Lëgòtka na szkòłã, [w:] Pioch D., Kaszëbë. Zemia..., s. 64. 
2478 Tamże. 
2479 Tamże. 
2480 Tamże. 
2481 Rómk Drzéżdżónk [Roman Drzeżdżon], @laże! @lano!..., s. 14. 
2482 Tamże.  
2483 Tamże. 
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w utworze, swe odzwierciedlenie w rzeczywistości. Początek roku szkolnego jest zaś tematem 

wiersza J. Mamelskiego Pierszi dzéń szkòłë2484, który zwieńcza nieco żałośliwe westchnięcie: 

 
Pierszi zwónk, apel przed szkòłą. 

Chòc w jezorze wòda wòłô, 

chòcô wiater pchô do lasu, 

    terô trzeba jic do klasów.2485 

 

  

 

Tematycznie kaszubskojęzyczna twórczość dla dzieci jest zróżnicowana, co obrazuje 

powyższa prezentacja, choć trzeba przy tym mieć świadomość i tego, że podobnie jak w 

przypadku tej dla dojrzalszego czytelnika, nie wyczerpuje się tu tematu. Warte zaznaczenia 

jest to, iż poezja dziecięca stara się pozostać aktualną dla odbiorcy. Widać to szczególnie w 

twórczości poetów takich jak T. Fopke (np. Na mòjim laptopie), W. Bobrowski (np. Òstrô 

dieta) czy J. Mamelski (np. Co dzecë robią òb zëmã). Oczywiście patrząc z dzisiejszej 

perspektywy są w poezji dziecięcej z lat 1981-2015 utwory będące już anachronizmami. 

Przykładem może tu być wiersz Jana Piepki Ława2486, w jakim opowiada się o tym, jak z 

rosnącego w lesie drzewa staje się tytułowy mebel. Dziś już żaden chyba stolarz nie posługuje 

się w swej pracy np. ręcznym heblem. Utwór Piepki ma na pewno wartość poznawczą i z 

powodzeniem może być wykorzystany np. na lekcji języka kaszubskiego, lecz już wyłącznie 

jako swoista podróż w czasie, opowieść o okresie minionym, nie zaś jako utwór o tym, jak się 

wykonuje ławę. Zresztą i sam ów mebel, kiedyś często nieodzowny i niejednokrotnie 

ustawiony przy kaflowym piecu, dziś z większości domów poznikał. Przykładów podobnych 

anachronizmów można mnożyć – jest takowym choćby utwór Latowô pora S. Jankego2487, w 

jakim chłopi klepią kosë2488, czy obecny w podręcznikach szkolnych dla dzieci wiersz H. 

Hewelta Wëbiéranié bùlew. Oczywiście, nie postuluje się tu usunięcia tego typu literatury z 

książkowych pomocy naukowych dla uczniów, wskazano przecież także i na wartość 

poznawczą owych utworów, do tego może się również i dołączyć element tożsamościowy, to 

znaczy poprzez obcowanie z wierszami po kaszubsku opowiadającymi o czasach przodków, 

odbiorca może poczuć więź z poprzednimi pokoleniami i dodatkowym włóknem zakorzenić 

się w historii Małej Ojczyzny.     
                                                             
2484 Mamelski J., Żëcé..., s. 26. 
2485 Tamże.  
2486 Staszków Jan (Jan Piepka), Moja kotka..., s. 44. 
2487 Janke S., Latowô pòra, [w:] Mësla..., s. 61. 
2488 Tamże.  
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 Należy też zwrócić uwagę na różne formy wypowiedzi w kaszubskojęzycznej poezji 

dziecięcej. Oprócz utworów kompozycyjnie niewyróżniających się niczym szczególnym, 

niemałą grupę stanowią wierszowane bajki, np. Bôjka ò bòcónie J. Stachurskiego2489, Zajc i 

żabka S. Jankego 2490  czy Szczëka i swinia J. Mamelskiego 2491 . Znajdujemy również np. 

poetycką modlitwę (Mòdlëtwa za starków T. Fopkego), liryczny dialog (Józef i Marija J. 

Mamelskiego) czy napisane w formie dość rozbudowanych wierszy zagadki, np. 

Wëzgódka2492 i Wëzgódka ò jednym zwierzu2493 R. Drzeżdżona.        

 

 Przy okazji omawiania rodzimej twórczości dla dzieci, warto na koniec tej części 

rozprawy dodać, iż są również utwory poetyckie po kaszubsku pisane nie tylko przez osoby 

dorosłe czy bliskie osiągnięcia pełnoletności. Jedną z takich młodszych adeptów pióra była 

wspomniana Dorota Ulenberg (dziś Wilczewska), która już jako czternastoletnia uczennica 

stała się razem z W. Kiedrowską i J. Szutenbergiem autorką tomiku poetyckiego. 

Organizowanie konkursów literackich dla dzieci i młodzieży (czy też tworzenie dla nich 

specjalnych kategorii wiekowych 2494 ), a następnie drukowanie owoców tych zmagań 

twórczych na łamach czasopism czy w antologiach wskazuje, iż nawet dzieci starają się 

wypowiedzieć w formie poetyckiej. Oczywiście pozostaje retorycznym pytanie, na ile owe 

próby były wynikiem rzeczywistych chęci samego autora, a na ile rodzica czy nauczyciela, 

oraz w jakim stopniu taka praca była samodzielna. Nie miejsce tu na to, by wnikać w to 

zagadnienie. Należy jednak zaznaczyć, iż dzieci czy młodzież szkolna tworzą wcale niemałą 

grupę osób, które w omawianym okresie wzięły udział w wspomnianych konkursach, a ich 

kaszubskojęzyczne prace zostały opublikowane. Wśród takich osób byli np. laureaci 

Konkursu Poetyckiego dla Uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Przodkowo (dziś to 

Konkurs Literacki dla uczniów województwa pomorskiego), jak choćby Magdalena Pranczke, 

która w 1992 r. jako drugoklasistka zajęła I miejsce w grupie najmłodszej, a i w kolejnych 

latach sięgała po laury, zaś jej utwory – i kilku innych osób nagrodzonych – publikowała 

„Pomerania”2495. Oprócz owych zmagań literackich z gminy Przodkowo można przywołać tu 

                                                             
2489 Stachurski J., Bôjka ò bòcónie, [w:] Mësla..., s. 185-186. 
2490 Janke S., Krôjczi..., s. 26. 
2491 Mamelski J., Bajki kaszubskie..., s. 32-33. 
2492 Rómk Drzéżdżónk [Roman Drzeżdżon], Kòmpùtrowé krôsniã..., s. 71. 
2493 Tamże, s. 74. 
2494 Zob. np. informację z 2012 r. o konkursie Poezja o Królowej Kaszub udostępnioną na stronie internetowej ZK-P [Poezja o Królowej 
Kaszub, [on-line:] http://kaszubi.pl/o/sianowo/komunikat?id=132 [dostęp: 09.03.2019]]. 
2495  Nagrodzony wiersz M. Pranczke pt. Miś (choć tytuł wskazywać by mógł na tekst polskojęzyczny, w rzeczywistości jest to utwór 
napisany po kaszubsku) zamieszczono w „Pomeranii” nr 7-8 z 1992 r. [Pranczke M., Miś, „Pomerania” 1992, nr 7-8, s. 35].  W kolejnym 
roku opublikowano jej wiersz Starka [Tejże, Starka, „Pomerania” 1993, nr 4, s. 37],  zaś w 1995 r. Jidę drogą [Tejże, Jidę drogą, 
„Pomerania” 1994, nr 7-8, s. 48]. Z innych nagrodzonych z tamtych lat należy wspomnieć przede wszystkim o kilka lat starszej od M. 
Pranczke  Marzenie Drawc, która podobnie jak młodsza koleżanka kilkakrotnie sięgała po laury w tym konkursie, np. w 1994 r. zajęła II 
miejsce wierszem Tatk, opublikowanym następnie w „Pomeranii” [Drawc M., Tatk, „Pomerania 1994, nr 7-8, s. 48].    
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choćby Konkurs Poezji o Królowej Kaszub w Sianowie, w jakiego pokłosiu w postaci 

antologii Królewò ląk i jezór także zamieszczono utwory młodych uczestników, np. Anny 

Sekleckiej (lat 12)2496 czy Witolda Stencla (lat 8)2497. Kolejnym jest np. Kònkùrs Kaszëbsczi 

Gôdczi „Bë nie zabëc mòwë starków” miona J. Drzéżdżóna, w jakim jedna z kategorii to 

prezentowanie własnego utworu poetyckiego bądź prozatorskiego, a nagrodzone wiersze 

(zresztą proza również) były opublikowane np. w „Stegnie”, m.in. Zdrzec na mòrze Justyny 

Golikowskiej z wówczas II kl. gimnazjum2498.  

 

 

 

 

3. Kreacja poetyckiego „ja”  
 

 Porównując twórczość poetycką sprzed i po roku 1981, można zauważyć, że dość 

wyraźnie zaznacza się różnica między kreacją podmiotu lirycznego w wierszach 

dawniejszych, sprzed II wojny światowej, a późniejszych – autorów debiutujących po 1945 r. 

jak np. J. Piepka, szczególnie zaś tych z pokolenia Jankego i Walkusza oraz kolejnych 

generacji.  Utwory poetyckie sprzed 1939 r. niejednokrotnie cechuje pewien utrzymywany 

dystans między „ja” lirycznym a poetą. Najlepiej widać to w twórczości miłosnej 

Młodokaszubów. Nawet jeśli mamy do czynienia z liryką bezpośrednią, to podmiotem 

lirycznym przynajmniej na ogół nie jest osoba o statusie społecznym zbliżonym do autora 

(inteligent), lecz chłopak wiejski bądź gospodarz. Ponadto wcale niemała jest liczba erotyków 

przynależnych do liryki pośredniej. Takim jest np. otwierający Spiéw miłosny L. Heykego 

utwór Dzewczena2499, będący przykładem jednej z odmian wspomianej liryki, mianowicie 

sytuacyjnej. „Ja” liryczne jest tam bowiem wyłącznie obserwatorem, osobą przypatrującą się 

dziewczynie, która czeka w lesie na ukochanego i do której naraz przylatuje wrona i zdradza 

jej, iż chłopak serdecznie kocho2500 młódkę i już spieszy na spotkanie. Ta zaś dziekując za 

pomyślne wieści odsyła ptaka po kolejne. Tego typu utwory odnajdujemy nie tylko u 

Heykego, ale m.in. i Sędzickiego (np. Ballada o pijôku2501).  

                                                             
2496 Seklecka A., Lëst do Matinczi, [w:] Królewo..., s. 9. 
2497 Stencel W., Matinka, [w:] tamże, s. 13. 
2498 Gòlikòwskô J., Zdrzec na mòrze, „Stegna” 2010, nr 1, s. 30.  
2499 Stanisłow Czernicki [Leon Heyke], Kaszëbski..., s. 12.  
2500 Tamże.  
2501 Sędzicki F., Jestem Kaszubą, s. 103-104. 
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 Wspomniany dystans między „ja” lirycznym a poetą zdecydowanie zmniejsza się w 

wierszach nurtu patriotycznego. Najlepszym tego przykładem jest utwór Karnowskiego Jô 

bëm leno chcôł... . Jak można stwierdzić na podstawie zaangażowania autora z Czarnowa w 

sprawy kaszubskie, poglądy podmiotu lirycznego są tożsame z światopoglądem poety. 

Podobnie rzecz się ma np. z utworami Karnowskiego Naszo mowa2502 czy Cênowa2503. U 

Heykego zauważamy tę sama zależność. Wystarczy wymienić tu choćby liryki Swiat 

kaszëbski2504 i Kaszëbsko2505. Podobnie rzecz się ma z wierszem F. Sędzickiego z 1913 r. 

Naszô mowa2506 . Tu z kolei „ja” liryczne występuje w formie podmiotu zbiorowego. U 

Majkowskiego za to w utworze Kaszubsko-pomorsko mowa 2507  podmiot liryczny 

bezpośrednio zwraca do tytułowej mowy, z doskonale wyczuwalną litością pochyla się nad jej 

tragicznym losem sieroty, konstatując jednak, iż oto czas zły już minął, gdyż ją – królewnę – 

przytulił prosty lud. Bardzo dobry to przykład liryki inwokacyjnej.  

 W utworach późniejszych generacji, szczególnie (lecz nie wyłącznie!) bliższych 

debiutami naszych czasów, ów dystans – biorąc po uwagę całość poezji, a nie tylko nurt 

patriotyczny – jest zdecydowanie mniejszy. Poeci częściej decydowali się na odrzucenie 

maski czy kostiumu, ich podmiot liryczny był bliższy im samym pod względem np. wieku, 

środowiska życia, wykształcenia czy umiejscowienia w czasoprzestrzeni. Nie był to już, 

najczęściej, np. jakiś prosty wiejski chłopak. „Ja” liryczne stało się zdecydowanie bliższe 

twórcy, np. młodą kobietą w przypadku młodej autorki (np. wiersze Czaji z Mojim mulkã...).  

Taka kreacja „ja” lirycznego sprawiła, iż czytelnik doznaje wrażenia obcowania z 

poezją bardziej osobistą, bardziej prawdziwą. To poczucie dodatkowo wzmacnia 

podejmowana przez poetów tematyka refleksyjno-filozoficzna, poruszająca najróżniejszego 

rodzaju ważne dla autora zagadnienia natury egzystencjalnej czy filozoficznej (jak np. 

rozważania w wierszu M. Piepera Wiédzô2508 na temat tego, czy rzeczywiście wiedza jest 

skarbem dla ludzi; omówiony wcześniej utwór S. Bartelika Kùńc dnia). Dochodzą tu do tego 

jeszcze teksty poetyckie o wybitnie biograficznym rycie, jak np. jednego z owych starszych 

pokoleniowo poetów, mianowicie S. Pestki liryk poświęcony psu Dlô Bómbë epitafium, czy 

aresztowanego w okresie stanu wojennego aktywnego działacza solidarnościowego Wacława 

Pomorskiego Ùkòrónowanié Zélnika2509. Z młodszych autorów można tu wskazać choćby na 

                                                             
2502 Wôś Budzysz, Nôwotnê..., s. 12. 
2503 Tamże, s. 26. 
2504 Stanisłow Czernicki [Leon Heyke], Kaszëbski..., s. 11. 
2505 Tamże, s. 55-56.  
2506 Sędzicki F., Jestem..., s. 23-24. 
2507 Majkowski A., Spiewe..., s. 4. 
2508 Pieper M., Wiédzô, „Norda” 1999, nr 2, [s. 7]. 
2509 Pomorski W., Kaszëbskô miłota, Bytów 2005, s. 52. 
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dedykowany synowi Tymoteuszowi wiersz I. Czaji Dôrënk 2510 , utwór T. Fopkego 

Tatowi...2511, czy owe omówione wcześniej cykle trenologiczne R. Żmudy-Trzebiatowskiego i 

H. Makurat. 

 W twórczości kaszubskojęzycznej lat 1981-2015 odnajdujemy również wiersze o 

charakterze autotematycznym, jak np. S. Jankego omówiony wcześniej liryk Czë jesz mòżesz 

bëc... . Ciekawym przykładem byłby tu też utwór J. Stachurskiego *** wëplôtóm kłos 

lata... 2512 , w jakim podmiot liryczny zmaga się z bordą poezji, ten jednak tekst został 

opublikowany nieco przed omawianym tu okresem.  

 Można też sobie zadać pytanie, czy owa zmiana kreacji poetyckiego „ja” (rozumiana 

jako zjawisko ogólne) była pożądana, czy też należy ją uznać za coś ujemnego. Trudno 

jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W ocenie piszącego te słowa jest to jednak 

zjawisko pozytywne, sprawia iż poezja kaszubskojęzyczna nie jest tworem skostniałym, 

swoistym skansenem, lecz bytem żywym, zmiennym. Sprawia – podobnie jak próby 

ujmowania znanych tematów w nowy sposób czy zapuszczanie się na nowe tematyczne i 

nawet gatunkowe obszary poetyckie – iż rodzima poezja staje się bogatsza, bardziej 

różnorodna, a przez to też ciekawsza.   

 

 

 

 

4. Gatunki poetyckie – wybrane zjawiska 
 

 Poezja kaszubskojęzyczna jest dość mocno zróżnicowana pod względem 

gatunkowym. Już w okresie dawniejszym, sprzed omawianego okresu, obecne były m.in. 

sielanki (Zymk A. Majkowskiego), fraszki (np. Kaszebsciê cnotě J. Karnowskiego2513), pieśni 

(Nowô piesń rëbackô L. Roppla 2514 ), hymny (Kaszëbskô mòwa J. Trepczyka), poematy 

liryczne (Rozmyszlanie Cênowě J. Karnowskiego2515) czy sonety (Kjotcze J. Karnowskiego, 

Zymk A. Labudy czy I Moje Kaszëbë (1934) S. Bieszka). 

 W twórczości omawianego okresu, wyżej wymienione gatunki poetyckie wciąż były 

reprezentowane. Utwory, jakie można określić jako sielanki występują choćby u H. Hewelta 

                                                             
2510 Czaja I., Przechlastłô..., s. 50. 
2511 Fópka T., Tatowi..., „Zymk” 2006, zsziwk 5, s. 19.  
2512 Stachurski J., Té pokazëją..., s. 25. 
2513 Wôś Budzysz, Nôwotnê..., s. 59. 
2514 Piętów Tóna [Leon Roppel], Staszków Jan [Jan Piepka], Nasze stronë..., s. 19-20. 
2515 Wôś Budzysz, Nôwotnê..., s. 27-32. 
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(np. Reno2516, Żniwny czas2517) czy B. Karczewskiego (np. Lesynka2518, Wiłoz2519). Także i 

fraszki są obecne w rodzimej literaturze, wystarczy wymienić tu utwory F. Sikory 

Chitrzela2520 i  Zgnilc2521 czy E. Warmowskiej Na zdrowié2522. Poemat liryczny znajdujemy 

np. u I Czaji (Wspòminczi ò Papieżu2523). Kilku autorów próbowało swych sił w niełatwej 

sztuce sonetu, nieczęsto jednak udawało się im sprostać rygorom owego gatunku. Wśród nich 

był np. M. Meyer, którego próba pisania sonetu została już wcześniej pokrótce omówiona i E. 

Pryczkowski, jaki na ogół dość swobodnie podchodził do sprawy równej liczby sylab w 

wersie i warstwy rymów (np. Czejbë tak...2524), czy zasad kompozycyjnych mówiących o 

opisowości, a nawet narracyjności tetrastychów i bezpośredniej liryczności lub refleksyjności 

tercyn. 2525  Bodajże najumiejętniej napisanym tego typu utworem Pryczkowskiego jest 

dedykowane ojcu poety Na jimiã Bòsczé2526.  Także i w swoim Sonecie na próbã2527 T. Fopke 

nieco po macoszemu potraktował prawidła dotyczące opisowości (narracyjności) i 

refleksyjności (liryzmu) strof.2528 Udane za to sonety pod względem formalnym, ale także i w 

sferze treści, tworzył w omawianym okresie J. Labuda. Znane są tylko dwa zamieszczone w 

„Pomeranii” w 1986 r. – Na strądze2529 oraz Na bôce2530. Warto dodać, wykraczając już 

jednak poza omawiany czas, iż w 2016 r. w jednej z dwóch kategorii XVII Ogólnopolskiego 

Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona autorzy zmagali się w pisaniu sonetu w języku 

kaszubskim. Laureatami zostali Anna Trepczyk, J. Stachurski, W. Bobrowski i I. Czaja.2531        

 W kaszubskojęzycznej literaturze lat 1981-2015 dość sporo notuje się modlitw (np. 

Mòdlëtwa E. Warmowskiej, Mòdlëtwa na pòst J. Stachurskiego2532 czy Mòdlëtwa serca br. Z. 

Joskowskiego2533), zresztą nurt poezji religijnej jest, jak to już zostało powiedziane, jednym z 

najbardziej znaczących w rodzimej poezji. Są tu więc też i kolędy (np. Kòlãda na Gòdë H. 

                                                             
2516 Hewelt H., Nie òdjińdã..., s. 21 
2517 Tamże, s. 48.  
2518 Karczewski B., Czemu kaszëbsczi, s. 13-14. 
2519 Tegoż, Kaszëbsczi etos, s. 17-18. 
2520 Sykòra F./Sikora F., Mòja kaszëbizna. Wiersze wybrane, Lëzëno 2012/Luzino 2012, s. 33. 
2521 Tamże. 
2522 Warmòwskô E., Na zdrowié, „Stegna” 2006, nr 2, s. 9.  
2523 Czajinô I., Kropla..., s. 51. 
2524 Prëczkòwsczi E., Na jimiã..., s. 17.  
2525 Zob. np. Głowiński M. i in., Słownik terminów literackich..., s. 475-476 [lub:] Bernacki M., Pawlus M., Słownik gatunków literackich..., 
s. 287-289.  
2526 Tamże, s. 8.  
2527 Fópka T., W jãzëk..., s. 70. 
2528 Sonet na próbã jest póki co jedynym tego typu opublikowanym utworem T. Fopkego. Autor jednak przygotowuje tomik wierszy mający 
zwierać właśnie sonety i ballady [inf. uzyskana od T. Fopkego]. Wśród nich jest np. Sonét do rãczi Białczi, jaki został już zdecydowanie 
lepiej napisany niż ten przytoczony wyżej.     
2529 Labuda J., Na strądze, „Pomerania” 1986, nr 9, s. 16. 
2530 Tegoż, Na bôce, „Pomerania” 1986, nr 9, s. 21. 
2531 Zob. Protokół z rozstrzygnięcia XVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona [w:] Witôj przigòdo! Antologiô..., s. 
94-95. 
2532 Stachurski J., Naczynia..., s. 57. 
2533 Joskowski Z. br., Mòdlëtwa serca, „Stegna” 2012, nr 1, s. 5. 
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Hewelta2534, Kòlãdka Z. Joskowskiego2535), pieśni (Piesnia do Matczi Bòlesny M. Boszke2536), 

a nawet litania (Litanijô I J. Mamelskiego).  

Pojawiły się także treny, które we wcześniejszym okresie kaszubskojęzycznego 

piśmiennictwa nie występują, i tu należy wymienić choćby Tren jesz I J. Mamelskiego czy 

owe dwa cykle trenologiczne – R. Żmudy-Trzebiatowskiego oraz H. Makurat.  

Warto tu też przywołać Dlô Bómbë epitafium S. Pestki, jakie jednak wbrew 

nakładanemu na ów związany z twórczością nagrobkową gatunek rygorowi zwięzłości, jest 

utworem dość obszernym. Nie można tu jednak podejrzewać gruntownie wykształconego 

(będącego absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu) i 

lubującego się w kulturze antyku Pestki o brak orientowania się w gatunkach literackich. 

Rozbudowanie epitafium było zabiegiem świadomym, miało na celu jeszcze bardziej 

podkreślić wartość czworonogiego przyjaciela dla poety.  

Kolejnym novum w rodzimej literaturze była twórczość typu haiku. Ów egzotyczny 

gatunek uprawiał W. Kiedrowski. Klasyczne haiku to utwór zaledwie trzywersowy o układzie 

sylab: 5-7-5. 2537  Krystyna Andruczyk i Dorota Fiećko w swoim Popularnym słowniku 

gatunków literackich dodają, iż:  
 

czasem jednak są spotykane dłuższe formy [haiku – przyp. G. S.], podzielone na zwrotki o podobnej 

długości wersów, jednak wciąż oddające ducha tej sztuki.2538  

 

Wspomniany „duch” to m.in. operowanie paradoksem, [...] estetyczny minimalizm i 

wyzbycie się własnego „ja”. 2539  Haiku W. Kiedrowskiego są właśnie tymi dłuższymi 

formami. Najciekawszy chyba z trzech opublikowanych w 1998 r. w „Zsziwku” utwór Głëchi 

a slepi2540 składa się z sześciu trzywersowych strof, z czego ostatnią wyróżniono wcięciem i 

jest już pewnym podsumowaniem utworu, choć to ostatni wers jest właściwą puentą. Co 

ciekawe układ sylab w tekście odpowiada haiku, czyli 5-7-5, z tym, że właśnia ta kończąca 

wiersz linijka, zapewne dla wzmocnienia siły wyrazu, zaburza tę budowę – jest 

sześciosylabowa.2541 Utwór zatytułowany Haikù zamieścił też w „Zymku” T. Fopke2542. Brak 

w tym tekście regularności w sferze długości wersów, lecz „duch” gatunku został oddany. 

                                                             
2534 Hewelt H., Nie òdjińdã..., s. 38. 
2535 Joskowski Z., W remionach..., s. 48. 
2536 Boszke M., Piesń lëdzy..., s. 29. 
2537 Bernacki M., Pawlus M., Słownik gatunków literackich..., s. 528.  
2538 Andruczyk K., Fiećko D., Popularny słownik gatunków literackich, ..., s. 213.  
2539 Tamże.  
2540 Jan Pioch [Wojciech Kiedrowski], Głëchi a slepi, „Zsziwk” 1998, nr 3, s. 27. 
2541 Utwór Głëchi a slepi został też zamieszczony w antologii Skrë ùsôdzkòwi mòcë. Nieopatrznie jednak zmieniono tam barometr na formę 
ortograficznie bardziej uzasadnioną barométer, czym zaburzono rytm wiersza.  
2542 Fópka T., Haikù, „Zymk” 2011, zsziwk 9, s. 17.  
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Warto na marginesie wspomnieć o tłumaczonych przez W. Bobrowskiego z jezyka 

japońskiego utworach typu tanka, o czym będzie jeszcze mowa w rodziale poświęconym 

translacjom.  

Ciekawym zjawiskiem w rodzimej litaraturze jest też T. Fopkego Òda do wëckniony, 

będąca utworem opiewającym... przywiany podmiotowi lirycznemu nieziemski wręcz zapach 

jakiejś kobiety. Za bardziej zbliżone ku temu gatunkowi utwory można jednak uznać np. Dlô 

Méstra M. Piepera czy Naj Wiôlgòszka S. Pestki, taką jest też np. Òda do rodny zemi br. Z. 

Joskowskiego2543.  

Przywoławszy T. Fopke warto dopowiedzieć, iż autor ten lubi przekraczać pewne 

granice, bawić się treścią i formą, próbować czegoś nowego i wkraczać w obszary dotychczas 

w rodzimej literaturze dziewicze. Stąd nie tylko stworzenie erotycznych tomików Szlachama 

kùsków i Szlachama wzdichnieniów, ale też owych „literackich etiud” W jãzëk zgëldzony, 

zawierających m.in. wiersze z cyklu Spiącë z Sëchtą, takie jak Sajdô sroka. Do tego można, 

jako ciekawostce, wspomnieć również o dziele pozaliterackim, mianowicie utworze 

wokalnym z – jak się dowiadujemy z załączonego do publikacji opisu – elemeńtama binowi 

grë na chùr i solistów a'capella2544, czyli Pierszi Kaszëbsczi Pasji2545. Nie dziwią więc takie 

utwory w twórczości tego autora, jak oda, sonet, czy poetycki testament, jaki rozpoczyna się 

od słów: 
 

    Czedë ju w kùńcu ùmrzã – spôlta gnôtë mòje, 

    Przë hëcë ti niech sã jacz zzëbłi ògrzeje... 

    Za dëtczi, co na pògrzéb bëłë szpórowóné, 

    Kùpta co mòcniészégò. Proch mój schòwta w zbónie...2546       

 

 

 Z gatunków synkretycznych, do jakich należące utwory pisane wierszem też były 

prezentowane w tej części pracy (w myśl tego, co napisano w wprowdzeniu do niej), należy 

przywołać przede wszystkim balladę. Gatunek ten był dość popularny w kaszubskojęzycznej 

poezji sprzed 1981 r., szczególnie w okresie twórczości Młodokaszubów. Można przywołać 

tu, jako jego przykłady, np. Straszny młyn2547 A. Majkowskiego czy Ballada o pijôku F. 

Sędzickiego. W omawianym okresie 1981-2015 najbardziej chyba charakterystycznym 

                                                             
2543 Joskowski Z. br., Òda do rodny zemi, „Stegna” 2007, nr 3, s. 22. 
2544 [b.a.] Ò Pasji..., [w:] Fópka T., Pierszô Kaszëbskô Pasja, Gdiniô 2003. 
2545 Fópka T., Pierszô Kaszëbskô Pasja, Gdiniô 2003. 
2546 Tegoż, Testameńt pisajka, [w:] tegoż, Z drodżi..., s. 51-52.  
2547 Majkowski A., Spiewe..., s. 39-45. 
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przykładem tego typu utwórów jest Balada ò jezorze Lëbigòscu I. Czaji. Ballady pisał też 

dopiero co wspomniany T. Fopke (np. Balada ò gwiôzdze2548, Balada ò Rozalii Kapùcce2549).  

 Kolejny gatunek mieszany popularny w omawianych latach to wierszowane bajki. Te 

po 1981 r. uprawiali głównie S. Janke (Krôczi pôjczi) oraz J. Mamelski (Bajki kaszubskie. 

Kaszëbsczé bôjczi). Warto dodać, iż obaj swe bajki zwierzęce tworzyli w dużej mierze w 

oparciu o zawarte w Słowniku gwar kaszubskich... Sychty przekazy ludowe.2550 Z innych 

gatunków synkretycznych obecnych w rodzimej literaturze po 1981 r., można wymienić 

poemat opisowy. Takim jest obszerny tekst S. Pestki Wierzëska Pòłabiznë2551, poświęcony 

głównie wymarłym już dziś Słowianom Zaodrzańskim.  

  

 

 

 

*** 

Poezja kaszubskojęzyczna wciąż ewoluuje, co oprócz zmian w obrębie tematycznym, 

też poświadcza owo pojawianie się nowych gatunków literackich, jak i zanikanie niektórych 

już w niej wcześniej występujących. Warto tu chyba też zasygnalizować, że w poezji 

kaszubskojęzycznej lat 1981-2015 dominują wiersze wolne. Część autorów, jak np. H. Musa, 

ten typ wierszy obrało jako wyłączną formę swojej poetyckiej wypowiedzi. Odrzucanie 

bardziej wymagających gatunków poetyckich może być spowodowane obawą autora przed 

nieporadzeniem sobie z obwarowującymi je rygorami, czego skutkiem mogło by być 

odczuwanie dysonansów w odbiorze utworu, a co za tym idzie, odrzuceniem tekstu przez 

czytającego. Częstszym jednak powodem decydowania się na wiersz wolny zdaje się być 

chęć artysty, by przy wykorzystaniu innych środków artystycznego wyrazu jak metafory czy 

porównania, co jest w poezji również niezwykle istotne, warstwą językową swoich utworów 

nie odbiegać od języka mówionego, a przez to uzyskać efekt większej naturalności, dzięki 

czemu przekaz zawarty w utworze mocniej trafiałaby do odbiorcy. Celem więc byłaby tu 

niejako chęć zyskania lepszej, bardziej intensywnej percepcji tekstu. Jakiebądź są tego 

powody, trend wyrażania się w formie wiersza wolnego utrzymuje się od lat. W 

kaszubskojęzycznej literaturze nie stronią od niego także tacy znaczący poeci omawianego 

                                                             
2548 Fópka T., Balada ò gwiôzdze, „Stegna” 2011, nr 4, [s. 3]. 
2549 Tegoż, Balada ò Rozalii Kapùcce, „Stegna” 2015, nr 3, s. 8. 
2550 Por. np. Zajc i żabka S. Jankego [Janke S., Krôjczi..., s. 26] i bajkę w Słowniku... Sychty o zającu, jaki martwił się, że nikt go się nie boi 
[Sychta B., Słownik..., t. VI, s. 172-173 [oraz:] Szczëka i swinia J. Mamelskiego [Mamelski J., Bôjczi..., s. 32-33] i bajkę o tychże 
zwierzętach w dziele puzdrowskiego leksykografa [Sychta B., Słownik..., t. VI, s. 51].  
2551 Jan Zbrzyca [Stanisław Pestka], Wieczórny widnik..., s. 77-101. 
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okresu, jak Stanisław Pestka, Stanisław Janke, Jan Walkusz, Ida Czaja, Robert Żmuda-

Trzebiatowski, a z młodszych np. Gracjana Pòtrëkùs.     

Z trzech rodzajów literackich poezja jest w literaturze kaszubskojęzycznej z okresu 

1981-2015, podobnie jak i poprzednich latach, najbogatszą jej częścią. Starano się 

zrealizować tu zamierzony cel, czyli ukazać różnorodność tej poezji pod względem 

tematycznym i gatunkowym, a także ujęcia tematu. Zarysowano również ewoluowanie tej 

poezji w zakresie kreacji „ja” lirycznego, jak również zaprezentowano twórczość dla dzieci. 

Wszystko to na tle poezji kaszubskojęzycznej sprzed 1981 r., głównie okresu 

młodokaszubskiego, najbardziej wyrazistego, rozpowszechnionego oraz najdokładniej 

opracowanego naukowo.    
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Rozdział IV  

Proza 
 

 Kaszubskojęzyczna proza rozumiana jako ogół utworów narracyjno-fabularnych, 

takich jak powieści, opowiadania czy nowele,2552 napisanych w języku kaszubskim lub w 

którejś z jego gwar sięga czasów budziciela Kaszubów – Floriana Ceynowy i jego 

opublikowanego w 1850 roku utworu Rozmova Pólocha s Kaszebą napjisąno przez s.p. Xędza 

Szmuka s Pucka, a do dreku pódąno przez Sena Wójkwójca ze Sławószena. Rozwój 

twórczości prozatorskiej po kaszubsku nastąpił jednak dopiero w czasach działalności 

Młodokaszubów, głównie w latach 20. i 30. XX wieku. Koronującym ten okres wydarzeniem 

piśmienniczym było wydanie w całości trzyczęściowej powieści Aleksandra Majkowskiego 

Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji (1938), do dziś uważanej za najwybitniejsze 

dzieło literackie po kaszubsku. 2553  Z innych utworów z tamtego czasu można wymienić 

choćby oparte na ludowych opowieściach, lecz już w pełni przez Leona Heykego opracowane 

literacko podania i legendy, ujęte w zbiór Podania kaszubskie (1931), humoreski Jana 

Karnowskiego wydane później w formie książkowej jako Sowizdrzôł u Krëbanów (1983) czy 

opowiadania, w tym dykteryjki i innego typu żartobliwe teksty Alojzego Budzisza, jakich 

najwięcej zgromadzono w zbiorze Dokôzë (2007). W latach 30-stych XX wieku zaczął też 

ogłaszać drukiem swoje felietony Aleksander Labuda 2554 . Po drugiej wojnie światowej 

nastąpiło znaczące spowolnienie rozwoju literatury po kaszubsku. „Remus” Majkowskiego 

wciąż pozostawał jedyną publikowaną w tym języku powieścią. Powstawały jednak utwory 

drobniejsze, czego przykładem są choćby opowiadania Jana Piepki i Leona Roppla 

zamieszczone w zbiorze Naszé stronë (1955), a także podania, bajki i legendy, np. 

opublikowane w Cëdownym wzérnikù Alojzego Nagla (1979).  

 W omawianym okresie 1981-2015, podobnie jak w przypadku poezji, doszło do 

znaczącego rozwoju prozy pisanej po kaszubsku. Pojawiło się stosunkowo wiele nowych 

tekstów, w sumie w owych latach drukiem wyszło kilkadziesiąt prozatorskich publikacji 

autorów aktywnych w tym czasie literacko (w tym pokonkursowe antologie, jak np. Lëdze są 

lëdzama). Oczywiście, nawet biorąc pod uwagę fakt, iż w większości są to różnego rodzaju 

zbiory zawierające od kilku do kilkudziesięciu utworów, proza po kaszubsku będzie 

ilościowo o wiele uboższa od omówionej wcześniej poezji.    

                                                             
2552 Zob. Słownik terminów literackich, s. 404.  
2553 Nie przez wszystkich, o czym pisano w pierwszej części tej pracy.  
2554 Jan Drzeżdżon teksty te określał mianem gawęd.  
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 Kaszubskojęzyczna proza omawianego okresu, również podobnie jak i poezja, 

wkroczyła na nowe dla rodzimego piśmiennictwa obszary, np. science fiction. Choć wciąż 

dominowały formy krótkie, zaledwie kilku-, kilkunastostronicowe, to jednak pojawiły się 

kolejne powieści, a także – w pewnym stopniu dzięki zmianie kryteriów w późniejszych 

edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona2555 – wzrosła liczba 

dłuższych opowiadań. 

 

 

 

 

1. Powieści, opowiadania, nowele... – tematyka i gatunki 

 
Proza o tematyce wiejskiej – realistyczna (z pominięciem okresu wojen) 

 W rodzimej prozie sprzed 1981 roku dominowały utwory tematycznie związane z 

szeroko pojętym życiem na kaszubskiej wsi. Ich akcja najczęściej rozgrywała się już w 

czasach minionych, niejednokrotnie znanych autorowi z lat dziecięcych. Obrazuje to choćby 

powieść Żëcé i przigodë Remusa A. Majkowskiego, pamiętać jednak przy tym trzeba to, iż ten 

utwór jest dziełem o wiele szerszym, w jakim oprócz realizmu, mamy też rozbudowaną 

warstwę symboliczną i fantastyczną. Z późniejszych tekstów, w jakich zawarto obraz 

egzystencji na wsi kaszubskiej, należy przywołać nowele i opowiadania Anny Łajming, jak 

chociażby Symbol szczęścia (1973). Jednak jak powiedziano wcześniej, twórczość 

prozatorska tej autorki, określanej przez Józefa Borzyszkowskiego mianem najwybitniejszej 

pisarki Kaszub2556, nie może być zaliczana do literatury kaszubskojęzycznej, gdyż mowa 

kaszubska występuję tam tylko w dialogach, co należy traktować jako stylizację językową. 

Niemniej autorka z Przymuszewa wywarła niemały wpływ na obraz literatury w rodzimym 

języku po 1981 r. Fabuła jej utworów, oparta na zasłyszanych bądź znanych autorce w sposób 

bardziej bezpośredni wydarzeniach, najczęściej rozgrywa się w ostatnich latach zaborów lub 

okresie międzywojennym w okolicy, w jakiej się urodziła i wychowała. Ta zaś nie należała do 
                                                             
2555 Mowa tu o ustaleniu dolnej granicy objętości tekstów po wznowieniu organizowania Konkursu Prozatorskiego im Jana Drzeżdżona 
(przerwa w istnieniu tych zmagań literackich trwała od 2009 roku do 2013). W myśl nowej zasady z 2013 roku, utwory konkursowe nie 
mogły zawierać mniej niż 20 tys. znaków ze spacjami [zob. np.  informację na temat regulaminu: XIV edycja Konkursu Prozatorskiego im. 
Jana Drzeżdżona, Muzeum w Lęborku [on-line:] https://www.muzeum.lebork.pl/index.php/pl/8-o/217-o [dostęp: 18.07.2019]].  Od XVI 
edycji konkursu, ogłoszonej w 2015 roku granicę tę obniżono do 18 tys. znaków ze spacjami [zob. np. XVI edycja Ogólnopolskiego konkursu 
prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona, Strefa Historii. Portal Historyczny Północna TV, on-line: http://strefahistorii.pl/article/1541-xvi-
edycja-ogolnopolskiego-konkursu-prozatorskiego-im-jana-drzezdzona [dostęp: 18.07.2019]] i taka też obowiązuje do teraz, to jest 2019 roku 
[zob. np. XX Ogólnopolski Konkurs Literacki J. Drzeżdżona. Zapraszamy serdecznie!,  Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie, [on-line:] https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/xx-ogolnopolski-konkurs-literacki-j-
drzezdzona-zapraszamy-serdecznie/ [dostęp: 18.07.2019]. 
2556 Borzyszkowski J., O historii literatury... , s. 511.  
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najbogatszych (do dziś zresztą w tamtejszym krajobrazie dominują bory), stąd i jej 

bohaterowie najczęściej są przedstawicielami najuboższych warstw społeczeństwa 

kaszubskiego – robotnikami i małorolnymi gospodarzami. Podobnego typu opowieści, a więc 

w sposób zbeletryzowany opisujące rzeczywistość wiejską znaną autorom z wczesnych lat ich 

życia, niejednokrotnie też naznaczoną głównie II wojną światową (lecz o tych akurat będzie 

mowa później) można właściwie znaleźć w całym omawianym tu okresie 1981-2015. Takie 

utwory charakteryzują twórczość prozatorską m.in. Stefana Fikusa, Bolesława Jażdżewskiego 

i Henryka Dawidowskiego.  

 Pierwszy z wymienionych – Stefan Fikus – zadebiutował już w latach 

sześćdziesiątych, otrzymał też główną nagrodę w kategorii prozy w wielokrotnie 

przywoływanym w tej rozprawie konkursie literackim ogłoszonym przez redakcję 

„Pomeranii” w 1976 r. Rok później Fikus ukończył prace nad zbeletryzowanymi 

wspomnieniami z okresu wojny (narracja trzecioosobowa, lecz zachowane rzeczywiste 

imiona i nazwiska bohaterów) zatytułowanymi Pojemańczicë, napisanymi na podstawie 

pamiętnika prowadzonego przez autora w majątku Schlepkow, w jakim został wraz z grupą 

innych żołnierzy umieszczony po dostaniu się do niewoli podczas kampanii wrześniowej 

1939 r. Pojemańczicë ukazały się w 1981 r. Jako, że ta debiutancka publikacja książkowa 

Fikusa powstała przed omawianym tu okresem, bardziej interesować nas tu będą opowiadania 

tego pisarza.2557 Z dwóch wydanych autorskich zbiorów zawierających prozę, mianowicie Jak 

to przódë biwało oraz Tak téż biwało, bardziej znanym zdaje się być ten drugi. W nim jednak 

znajdziemy nie tylko ponad trzydzieści pisanych po kaszubsku opowiadań i wspomnień 

(zresztą nie tylko Fikusa2558), ale także nieco więcej niż dwadzieścia podań i legend oraz 

kilkanaście wierszy, a nadto prezentujące działalność autora w Zrzeszeniu Kaszubsko-

Pomorskim, pisane po polsku Moje zrzeszeniowe początki2559. 

 Najbardziej interesujące nas tu teksty Fikusa to króciutkie, najczęściej mieszczące się 

na jednej stronie opowiadanka. Przedstawiają rozmaite sytuacje zaczerpnięte głównie z życia 

wiejskiego, jak na przykład znęcanie się nad uczniami w pruskiej szkole (Prëskô szkòła2560), 

choć niektóre z nich, jak Przezdrzôł na òczë2561 dzeją się także w mieście, w tym akurat 

przypadku na dworcu kolejowym w Gdańsku. Akcja poszczególnych opowiastek rozgrywa 

się od czasu zaborów po drugą połowę XX wieku. Tematyka, podobnie jak czas akcji, 

                                                             
2557 Trzeba jednak przy tym pamiętać, iż Fikus już w 1976 roku informował Ferdinanda Neureitera, że wśród swoich tekstów ma już także 27 
krótkich utworów prozatorskich po kaszubsku [zob. Z Kaszub do Austrii..., s. 98]. 
2558 Autor zamieścił też wspomnienia innych osób, np. Józefa Dampsa [Fikus S., Tak téż biwało, s. 76-78]. 
2559 Fikus S., Tak téż... , s. 117-129. 
2560 Tamże, s. 57-59. 
2561 Tamże, s. 43. 
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również jest bardzo zróżnicowana. Oto bowiem mamy tu utwór Dzecynné strachë2562, w 

jakim autor opowiada o pewnym przypadku ze swoich dziecięcych lat, kiedy to rodzice 

zostawili jego wraz z młodszym rodzeństwem w domu, a sami wybrali się w odwiedziny do 

dość daleko mieszkających krewnych. Tegoż dnia pod wieczór młody Stefek zaczął 

opowiadać braciom i siostrze straszne historyjki i to z takim skutkiem, że w zapadających 

ciemnościach także i on sam począł się bać, w rezultacie czego cała czwórka się pochowała i 

w trwodze oczekiwała powrotu ojca i matki. Kilkanaście za to stron przed Dzecynnyma... 

zamieszczono w zbiorze ów już przywołany tekst Przezdrzôł na òczë o baro spragłim 

białczi2563 spitym oficerze kolei państwowych, któremu „podsunięto” starą i brzydką palaczkę 

w kotłowni. O ile pierwszy z wymienionych utworów nadaje się nawet na lekturę dla dzieci, o 

tyle odbiorcą drugiego powinna być tylko osoba dorosła.        

 Bolesław Jażdżewski jest autorem zbioru opowiadań Jôrmark w Bòrzëszkach. Z 

założenia pisarza miała być to jedna, długa opowieść. Redaktor tomu – Eugeniusz Gołąbek – 

postanowił jednak podzielić ją na czile krotszëch pòwiôstków2564. Powodem takiej decyzji 

było chęć, żebë nie zniechãcëc Czëtińca 2565  obcowaniem z jednym, obszernym tekstem 

(Gołąbek w swoim posłowiu raz nazywa go pòwiescą2566, raz dłudżim òpòwiôdaniém2567), 

zawierającym w sobie kilka różnych wątków. Z podobnych pobudek redaktor zdecydował się 

liczący 854 strony rękopis mòcno skracac2568. Stąd, jak sam pisze, zredukował opisy przirodë, 

òbëczajów, môltëchów... itp.2569 Czy słusznie? Trudno stwierdzić, gdyż owe opisy obyczajów 

czy posiłków mogły być dla czytelnika – ze względu na walory poznawcze – równie 

wartościowe, co sama fabuła, tym bardziej, iż podobnie jak u A. Łajming, Jôrmark w 

Bòrzëszkach, liczący ostatecznie zaledwie nieco ponad 130 stron druku (nie wliczając to 

załączonego posłowia i słowniczka kaszubsko-polskiego), jest mocno osadzony w realiach 

dawnej południowokaszubskiej wsi. Akcja utworów, a z powodu właśnie zabiegów 

separacyjnych redaktora część z nich funkcjonuje jako retrospekcja, obejmuje okres od końca 

XIX wieku po lata 30. XX wieku włącznie.2570 Takie wierne odwzorowywanie rzeczywistości 

                                                             
2562 Tamże, 55-56. 
2563 Tamże, s. 43.  
2564 Gòłąbk E., Pòsłowié (òd redaktora), [w:] Jażdżewski B., Jôrmark w Bòrzëszkach, Gdańsk 2003, s. 140. 
2565 Tamże.  
2566 Tamże. 
2567 Tamże. 
2568 Tamże.  
2569 Tamże. 
2570 E. Gołąbek pisze w swoim posłowiu, iż autorowi  udało się ùtrwalëc w pismienim dosc bògati i farwny òbrôz żëcô na wsach, w òkòlim 
Lëpùsza, z pòczątkù XX wiekù jaż do lat 1930. [Gołąbek L., Pòsłowié..., s. 139]. Przyjmując, iż ów czas do lat 1930. obejmuje również lata 
30. XX wieku (w opowiadaniu Doma – w niedzelã w gazecie czytanej przez jednego z bohaterów piszą o rewolucji w Hiszpanii z 1936 r.), 
trzeba jednak przesunąć początkową granicę na końcówkę poprzedniego stulecia. Wskazują na to choćby kończące opowiadanie Barbùrka 
informacje o toczącej się w Afryce II wojnie burskiej (1899-1902) oraz powstaniu bokserów w Chinach (1899-1901), w jakich główny 
bohater brał udział. A jeszcze zanim razem z kompanami wywieźli go do walki, w jednostce w Berlinie, jak sam wspomina, go dosc długò 
szkòlëlë [Jażdżewski B., Jôrmark..., s. 96]. 
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jest niezaprzeczalną wartością tekstów wpisujących się w nurt twórczości realistycznej, 

czasem jest ono równie ważne jak sam wątek fabularny. Z literatury światowej można tu 

wskazać np. na powieść norweskiego epika Johana Bojera Den siste viking (Ostatni 

wiking)2571, jakiej tematem jest jedna z ostatnich już, znanych jeszcze autorowi z autopsji i 

kończących wieloletnią tradycję, śmiałych, odbywanych na łodziach żaglowych wypraw 

rybaków na Lofloty. Te opisy zmagań z groźnym żywiołem i próby wydarcia morzu 

upragnionych ryb są właśnie esencją tej powieści. Warto tu też przywołać jako przykład, co 

prawda już nie z zakresu epiki lecz dramatu, kaszubskojęzyczną sztukę ks. B. Sychty Hanka 

sę żeni, jakiej właśnie główną wartością, o czym była już mowa wcześniej, jest owo 

odwzorowanie dawnych realiów, które autor wyeksponował nawet kosztem akcji, jaka w tym 

jego teście schodzi na drugi plan. 

 Najciekawszymi i najlepszymi pod względem literackim opowiadaniami 

Jażdżewskiego są Barbùrka2572 oraz Wicãti jidze na jôrmark2573. Pierwsze z wymienionych 

przedstawia historię miłości – ostatecznie niespełnionej z powodu powołania głównego 

bohatera do wojska pruskiego i kilkuletniego przebywania mężczyzny poza domem – Józefa 

Maszki i Barbary Ostrowskiej. Na uwagę zasługuje przesycony zwyczajami opis przebiegu 

żniw z końcu XIX w., który zresztą jest tu też punktem kulminacyjnym opowiadania. Drugi 

utwór przedstawia w sumie kilkudniową, w sporej części pieszą wyprawę wiejskiego 

robotnika szarwarkowego 2574  Wincentego Daty z Lipuskiej Huty na jarmark w 

Borzyszkowach na Gochach2575, jakiej celem był zakup drugiej krowy. Podróż zakończyła się 

sukcesem, zaś główną wartością tekstu jest właśnie ów realistyczny opis życia wiejskiego w 

latach 30. XX wieku w różnych jego aspektach, np. egzystencji handlarzy czy bogatszych 

gospodarzy.      

 Niezaprzeczalnym walorem opowiadań autora z Lipuskiej Huty jest ich naturalna, 

jędrna kaszubszczyzna, często okraszana powiedzeniami, przysłowiami i takimi zwrotami 

frazeologicznymi, jak Ù babë dłudżé włosë, ale krótczi rozëm2576, Ù chłopa gôdka, ù kòbiétë 

dzecy gromôdka2577 czy Co chłop fórą zwlecze, to białka klinã wëwlecze2578. Warto na koniec 

nadmienić, iż bohaterem niektórych opowieści, jak np. Doma – w codzéń2579 jest sam pisarz.  

                                                             
2571 Bojer J., Ostatni wiking, przeł. L. Staff, Poznań 1972.  
2572 Jażdżewski B.,  Jôrmark..., s. 59-97. 
2573 Tamże, s. 109-137. 
2574 Takim mianem określano człowieka, który głównie utrzymywał się z pracy zarobkowej w majątku ziemskim bądź u bogatszego chłopa 
[zob. np. Sychta B., Słownik..., t. V, s. 224, hasło: šarvark w znacz. 1 oraz: tamże, s. 225, hasło: šarvarkovi]. Wincenty Data był 
pracownikiem u gospodarza Janikowskiego, w którego posiadłości zajmował małe mieszkanie [zob. Jażdżewski B., Jôrmark..., s. 33]. 
2575 Gochy - podregion południowo-zachodnich Kaszub, którego stolicą jest Bytów. 
2576 Jażdżewski B., Jôrmark..., s. 29.  
2577 Tamże.  
2578 Tamże. 
2579 Tamże, s. 25-45. 
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 Niejednokrotnie oparte na wspomnieniach, najczęściej przedstawiające niełatwe życie 

na kaszubskiej wsi (lub osób z niej pochodzących, a mieszkających już w mieście), 

dodatkowo naznaczone rozmaitymi przeciwnościami losu jak choćby tymi, które 

spowodowała II wojna światowa, są również opowiadania Henryka Dawidowskiego. Autor 

po pióro sięgnął późno, bo dopiero pod koniec lat 90-tych XX wieku. W 2002 r. zajął trzecie 

miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Prozatorskim im. Jana Drzeżdżona, a w kolejnej 

edycji drugie (ex aequo z Leszkiem Szulcem). W 2007 r. ukazał się zbiór Dawidowskiego Z 

Kaszëbama ò Kaszëbach2580. Na temat swojej twórczości autor pisał tak:  
 

Są to równak stôré dzeje, czëté i pòdsłëchóné, a niejedne z nich téż przeżëté. Są midzë nima téż sprawë 

zmëszloné, ale òpiarté na jaczichs zdarzeniach z naszégò kaszëbsczégò żëcô.2581 

 

Tom zawiera kilkanaście tekstów, w tym kilka literacko obrobionych podań, jak 

choćby Diôbli mòst2582. Zdecydowana większość utworów kierowana jest nie do dziecięcego, 

ale do bardziej dojrzałego czytelnika, część z tych opowiadań została już opublikowana 

wcześniej, jak choćby Rozalka, jaka znalazła się w zbiorze Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé 

żëcé2583.  

Dawidowski jest w swych tekstach bardziej kronikarzem niż prozaikiem skupionym 

na konstruowaniu ciekawej, pełnej napięć i zwrotów akcji, barwnych opisów i dodających 

kolorytu światu przedstawionemu dialogów. Te ostatnie, co prawda występują u tego autora, 

nie stanowią jednak ważnego elementu jego opowiadań. Także i bohaterowie zostali 

zaprezentowani powierzchownie i jednostronnie, bez jakiejkolwiek zagłębienia się w 

psychikę postaci. Przykładem może być wyróżniająca się wręcz nieludzką dobrocią i 

nieskazitelnością charakteru Méta z opowiadania Bòsô pastuszka2584. Ona bowiem, wpierw 

jako uboga, wiejska służąca, rodzi w stanie panieńskim i wychowuje dziecko, co w dawnych 

czasach (akcja utworu rozpoczyna się ok. 1920 r.) bardzo komplikowało sytuację, szczególnie 

takich niezamożnych osób, jak bohaterka tekstu, zaś po kilku latach godzi się – nie mogąc 

zapewnić swojej Terésce odpowiedniej przyszłości – zrzec się córki i oddać ją jej 

biologicznemu ojcu oraz jego małżonce. I Méta nie ma do nikogo żalu, nikogo nie oskarża o 

zgotowanie jej tak ciężkiego losu. Co ciekawe, ojciec owej małej Terésczi, a także macocha 

zostali w gruncie rzeczy przedstawieni w opowiadaniu jako osoby równie dobre jak Méta. 

                                                             
2580 Dawidowsczi H., Z Kaszëbama ò Kaszëbach. Òpòwiôdania, Gduńsk 2007.  
2581 Tegoż, Pòsłowié, [w:] tamże, s. 229.  
2582 Tegoż, Z Kaszëbama..., s. 51-60. 
2583 Tegoż, Rozalka, [w:] Kaszëbsczé dzeje..., s. 66-82. 
2584 Tamże, s. 11-42. 
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Sama Teréska z kart utworu Bòsô pastuszka także została wykreowana na istotę mądrą, dobrą 

i szlachetną, właściwie pozbawioną jakichkolwiek wad.      

 Największą wartością opowiadań zamieszczonych w zbiorze Z Kaszëbama ò 

Kaszëbach jest realizm świata przedstawionego. Pod względem literackim teksty tego autora 

ustępują prozie B. Jażdżewskiego czy wspomnianej wcześniej A. Łajming.  

 Obraz niełatwego życia na dawnej wsi, przywołany w formie fragmentarycznych 

wspomnień siedzącej w fotelu staruszki jest tematem wyróżnionego w XIV Konkursie 

Prozatorskim im. J. Drzeżdżona opowiadania Anny Skotnickiej Òbrôzczi z pamiãcë2585 . 

Rodzinne tragedie, ciężka praca, na dodatek czas wojny, której części okropieństw jest 

świadkiem bohaterka – dziewczynka o imieniu Tolka – przewijają się przez karty 

opowiadania. Tekst przejmuje tym bardziej, iż ów świat czytelnik „ogląda” oczami dziecka, 

przez pryzmat jego wieku. Ono rejestruje zdarzenia, lecz nie do końca wówczas rozumie, co 

tak naprawdę wokół niego się dzieje. Zwróciła na to także uwagę Bogusława Cirocka, która 

jako jedna z jurorów konkursu napisała:  
 

to swiat pòkôzóny òczama dzecka, dlô chtërnégò wszëtkò  je „normalné”, smierc nôblëższich, wòjna, 

rozmajiti żôłniérze w ji chëczë, to, że półsostrë gôdają jinaczi niżlë ù nie doma...2586.  

 

Zastosowanie owej perspektywy przez Skotnicką należy uznać za zabieg w pełni 

udany, tekst bowiem zyskuje na intensywności, jego lektura staje się bardziej przejmująca.   

 Nie tylko nestorowie literatury kaszubskojęzycznej po 1981 r. jak Fikus i 

Dawidowski, czy niewiele od nich młodsi, jak Skotnicka starali się w swojej twórczości 

odwzorować rzeczywistość wiejską z ich lat dzieciństwa i młodości, czy nawet, dzięki 

zasłyszanym opowieściom przesunąć cezurę czasową na lata wcześniejsze, w tym II połowę 

XIX wieku. Kolejne generacje literatów kaszubskich także cofały się w swoich utworach do 

wsi znanej im z lat dawniejszych, próbując oddać rzeczywistość już przeszłą, niejednokrotnie 

sprawiającą wrażenie pewnego zacofania. Nierzadko jednak są autorami także utworów, 

jakich akcja dzieje się już na wsi końca XX czy początku XXI wieku.  

 Podobnie jak w twórczości poetyckiej, tak i prozatorskiej Jan Szutenberg głównie 

podejmuje temat życia na wsi. Próbki prozy tego autora, mianowicie dwie krótkie humoreski 

o dwóch spitich2587 , zostały opublikowane już w „Pomeranii” z 1981 r. Szutenberg był 

laureatem kilku edycji konkursu im. J. Drzeżdżona, stąd jego utwory można znaleźć w 

                                                             
2585 Skòtnickô A., Òbrôzczi z pamiãcë [w:] Lëdze...   s. 221-236. 
2586 [Cirocka B.], Chwôlącô mòwa, [w:] Lëdze..., s. 239. 
2587 Szutenberg J., Powiôstczi, „Pomerania” 1981, nr 3, s. 43. 
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pokonkursowych antologiach, jak Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé, a w 2005 r. ukazał się 

jego autorski zbiór prozy Tobaka dlô Kaszëbów. Stanisław Janke o twórczości zamieszczonej 

w Tobace... napisał, iż: 
 

pòwiôstczi ùtwórcë są w całoscë wiôlgą wëchwałą żëcô na wsë i gbùrsczégò etosu ùkôzónëch w 

snôżoce lëteracczégo jãzëka, kaszëbiznie jãdrzny i soczny, a téż cepłi i łaszczëwi, z baro bògatą i ùrozmajiconą 

słowizną. Ùsôdca rozmieje òpòwiôdac szpòrtownie i z letkòscą ò malinczim swiece Dąbrowë, w chtërnym 

mòżemë jak w zdrzadle ùzdrzëc szeroką widzbã wsowi jawernotë na Kaszëbach kuńca XX i pòczątkù XXI 

stalata.2588  

 

To, z pewnymi zastrzeżeniami, trafna charakterystyka. Otóż bowiem dolną granicę 

trzeba przesunąć o kilkadziesiąt lat wstecz. Wskazuje na to choćby opowiadanie Żëcopis 

Tónka, w jakim ta część akcji, kiedy to bohater wyjeżdża do prac melioracyjnych, dzieje się w 

latach sześćdziesiątych XX wieku.2589 Nie zawsze też jest wprost powiedziane, iż opowiada 

się ò malinczim swiece Dąbrowë. I znów tu, jako przykład, można przywołać Żëcopis Tónka. 

Pomijając już to, iż bohater spędza część swojego życia poza rodzinną wsią, do jakiej 

notabene w końcu wraca, by przejąć ojcowiznę, to jednak nigdzie nie zostało powiedziane, iż 

ta miejscowość to właśnie Dąbrowa. Możemy jedynie to podejrzewać, tym bardziej, że w 

innych tekstach Szutenberg akcję rzeczywiście często umiejscawia w rodzinnej wiosce. W 

przywołanym Żëcopisu... mowa bowiem jedynie o môłi wsë gdzes tam na Kaszëbach.2590  

 Utwory Szutenberga, co już słusznie zauważył Janke, to pochwała życia na wsi. 

Najmocniej chyba autor wyraził to w tekście Dąbrowa, zaczynającym się od jakże 

wymownych słów: Nigdze ni ma taczégò snôżégò môla na swiece jak wies tczëwôrtno 

Dąbrowa2591, później zachwyca się jeszcze nad spokojem, ciszą, urokliwością krajobrazu, 

zapachem unoszącym się ze smùgów i pòlów wrzosowëch2592 czy zgodnym z wyznaczonym 

przez przyrodę rytmem dnia. Autor jednak nigdzie nie twierdzi, iż egzystencja na wsi jest 

łatwa i lekka. Wręcz przeciwnie, z jego utworów odnosi się wrażenie, że ciężka praca jest 

nieodzowna, by utrzymać siebie i swoją rodzinę, szczególnie gdy posiada się któreś z 

mniejszych gospodarstw (robòtë bëło dosc wiele, ale żëcé baro skrómné2593, robòta nie je tu 

letkò, bò wicy tu je kamieni jak piôskù2594 ). Nie jest ona jednak u Szutenberga jakimś 

brzemieniem, czymś niechcianym. Jest nieodzowną częścią życia, a skoro dzięki niej jest co 

                                                             
2588 Janke S., [b. t.], [w:] Szutenberg J., Tobaka..., s. IV okładki. 
2589 Szutenberg J., Tobaka..., s. 62. 
2590 Tamże, s. 59. 
2591 Tamże, s. 98.  
2592 Tamże.  
2593 Tamże. 
2594 Tamże, s. 98.  
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włożyć do ust i czym się przyodziać, należy ją traktować jako coś pożytecznego. Etos pracy, 

jej pochwała najwyraźniej chyba uwidacznia się w opowiadaniach Dąbrowa i Ò kòwôlu. 

Główny bohater tego drugiego tak òblubił sobie kòwalstwò, że niżódnô robòta nie cesza gò 

tak, jak czej mógł cos w kùzni sklepac2595. Nie za bardzo przepadał on za pracą na roli, lecz 

kowalstwo było dla niego czymś zupełnie innym. Pracował od wczasnégò rena2596, a nie 

przeszkadzało mu nawet i to, że lëdze jemù dospac nie dôwelë a z wërów bùdzëlë, cobë ò 

pòrénôszk cos zrobił2597. Narrator był pewny, że gdy kowal umarł to i w niebie, na które 

zasłużył dobrocią, cierpliwością i pracowitością, także zajął się kowalstwem i dba o rajską 

bramę i niebné ògrodzenié 2598 . Właśnie ta pracowitość razem z przestrzeganiem 

chrześcijańskich wartości są u Szutenberga wartościami najwyższymi. 

 U autora z Dąbrowy można też dobrze zaobserwować zmiany, jakie przez 

kilkadziesiąt lat dokonały się na kaszubskiej wsi. W przywoływanym tu nieraz Żecopisu..., 

notabene jednym z najciekawszych utworów tego literata, główny bohater, będąc już 

zatrudnionym przy melioracji i mieszkający w pegeerze, korzystał z okazji by u innych 

mieszkańców państwowego gospodarstwa wzerac na zdrzélnik 2599 , gdyż doma jegò ni 

miôł2600, gdzie co więcej ni miôł téż elekriszu, a tu [w PGR – przyp. G.S.] wieczorë przë 

żarówce bëłë taczé widné. 2601  Wieś kaszubska przez lata nie tylko doczekała się 

zelektryfikowania, ale i zmechanizowania: całé pòla bëłë leno kòniama òbrôbióné, tej nie szło 

tak chwatkò jak dzys, czej òrze sã trekrama i trzema pługama2602. Najlepiej owe zmiany 

oddaje jeden z kończących Dąbrowę i zarazem cały zbiór fragment:  
 

Tak prôwdã rzec to Staszkòwò2603 gòspòdarstwò nijak za gòspòdarztwem nie szlachùje, mô taczi szëk 

jakbë to bëło jaczé sanatorium. Nowé wiôldżé chléwë z wiôldżima òknama [...]. Wszãdze betonowé ganczi, 

doprowadzonô bieżącô wòda. Paszarniô zarôska przë chléwie, spùst sã òdsëwô i pasza sã zesepùje ze spichlerza. 

[...] Fùtringa dôwô sã rôz na dzéń do kôrmików na sëchò, swinie rozmieją sã napic wòdë z mechanicznëch 

pòjedłów. Wszëtczé robòtë w gòspòdarztwie zmechanizowóné, òpòrządzëc chòwã mòże nawetka w biôłi kòszlë 

i niedzelnym ancugù.2604  

 

Z podobnymi obrazami zmian, choć jeszcze nie aż tak zaawansowanymi (trzeba 

jednak pamiętać o latach dzielących publikację tych utworów), spotykamy się u Stanisława 

                                                             
2595 Tamże, s. 54.  
2596 Tamże.  
2597 Tamże.  
2598 Tamże.  
2599 Tamże, s. 33.  
2600 Tamże.  
2601 Tamże.  
2602 Tamże, s. 99.  
2603 Powinno być Staszkòwé.  
2604 Tamże, s. 111-112.  
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Jankego w jego opowiadaniu Łączi 2605 . Dwaj starzy gospodarze, rozmawiając, naraz 

przechodzą na temat zmian w obejściu jednego z nich:  
 

– Jô widzę, że twój zęc wiele tu przejinaczëł. Ze starigo wiele co ju nie ostało – zaczął letko 

Jankowsczi. 

– Jo, poprôwdze, przejinaczëł – cziwnął stôri Franc. – Co le sę człowiek obezdrzi, to nowi obôczi. Tam 

stodoła, tam chléw, a wszëtko murowany...2606  

 

 Nie taką jednak już nowoczesną wieś dostrzega się w humoreskach (o tego typu 

twórczości będzie mowa później) młodszego o ponad dwadzieścia lat od Jankego czy 

Szutenberga Piotra Ciskowskiego. Autor ten ukazuje ją najczęściej w krzywym zwierciadle, 

jako miejsce pewnego zacofania gospodarczego i mentalnościowego mieszkańców.  

 Z ponurym obrazem egzystencji na wsi mamy do czynienia w powieści Stanisława 

Jankego Łiskawica. Główne miejsce rozgrywającej się w latach 60-tych i początku 70-tych 

lat XX wieku akcji, mianowicie położony za jeziorem wśród bagien i podmokłych lasów 

przysiółek Piekło to miejsce generalnie nieprzyjemne i posępne, zamieszkiwane przez ludzi, 

jakby stworzonych przez nie – oschłych, twardych, niejednokrotnie brutalnych i nie 

potrafiących okazywać współczucia czy miłości (być może te uczucia stały się dla nich obce). 

W powieści Jankego życie w Piekle czy pobliskim Starym Borowie jest jednak tylko tłem do 

ukazania postępowania bohaterów, przede wszystkim głównego – Marcina Kluki. Tłem 

pieczołowicie skonstruowanym i jakże ważnym w całej kompozycji powieści. Z oszczędnych, 

niejednokrotnie jednozdaniowych obrazków czytelnik buduje świat przedstawiony. Nie ma w 

Łiskawicë rozwodzenia się nad mordęgą pracy fizycznej i walką o byt, a jednak wie się, iż 

egzystencja w Piekle nie mogła być łatwa. Pracowano głównie na roli i przy wyrębach drzew. 

Do wsi dostawano się łodziami bądź promem. W sklepie otwartym przez ciotkę Marcina 

głównym zaś towarem był alkohol (Towôru nie bëło wnet nick, ale w nórce jak wiedno stojałë 

dwie beczczi z piwã 2607 ), co też dostarcza pewnych informacji na temat mieszkańców 

przysiółka. 

Łiskawica Stanisława Jankego to powieść psychologiczno-obyczajowa, gatunkowo 

będąca czymś nowym w rodzimej literaturze. Autor, poniekąd jak w jakimś laboratorium, 

tworzy realistyczne, choć dość specyficzne, można by powiedzieć „skrajne”, bądź 

„marginalne” środowisko (osadę Piekło), w jakim umieszcza głównego bohatera Marcina 

Klukę, dodatkowo dokonując na nim pewnych „doświadczalnych” zabiegów (sieroctwo, 
                                                             
2605 Janke S., Łączi, „Pomerania” 1981, nr 2, s. 29-30.  
2606 Tamże, s. 30.  
2607 Tegoż, Łiskawica, s. 125.  
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dotykający go z wszech stron brak empatii) i każąc odbiorcy obserwować efekty swych 

działań. Nic nie wyjaśnia, nie komentuje, a tylko pokazuje. Nie bez powodu też narracja w 

Łiskawicë jest pierwszoosobowa, świat przedstawiony czytelnik ma bowiem odbierać oczami 

głównego bohatera. Pomysł literacki Jankego i wykonanie należy uznać za zdecydowanie 

udane, choć powieść raczej przeznaczona jest dla bardziej wyrobionego odbiorcy, który wraz 

z kolejnymi stronami utworu będzie dostrzegał te czynniki, jakie wywierają niekorzystny 

wpływ na psychikę przecież w gruncie rzeczy dobrego i wrażliwego chłopca, a także 

odpowiednio odbierał ów wrogi, pozbawiony empatii i zrozumienia, niszczycielski świat 

dorosłych (przy czym znów nachodzić może refleksja o pewnym błędnym kole, gdyż i ci 

dorośli byli kiedyś dziećmi wzrastającymi, jak Marcin, w swoim świecie dojrzałych ludzi). 

Janke również, by uzyskać pełnię obrazu, wzbogaca wykreowany świat o kolejne postaci 

chłopaków z Piekła – kolegów Marcina, czyli Małego oraz Konia, a także nielubianego przez 

nich, dobrze się uczącego, zadbanego Gusta (u podstawy owej niechęci zapewne leżała więc 

zazdrość). 

Życie na wsi, widziane – podobnie jak w Łiskawicy – oczami chłopca ukazuje też 

Janke w opowiadaniu Psë. Bohater tekstu patrzy na otaczający go świat, rejestruje, nakreśla w 

surowej postaci, a przy tym nie ocenia, nie komentuje, choć doświadcza tak bolesnych dla 

niego zdarzeń, jak śmierć szczeniąt oraz, nieco później, ojca, który je zabił. Opowiadanie to 

przywodzi na myśl Łiskawicę, nie tylko postacią chłopca, będącego i tu i tam głównym 

bohaterem tekstu, lecz owym ukazywaniem realiów życia, pewną ponurością (bardziej jednak 

dojmującą w Łiskawicy) i turpizmem w prezentowaniu ludzi i otaczającego świata.       

 Z pokolenia Jankego i Szutenberga jest też Marian Jeliński. Podobnie jak w 

przypadku np. Dawidowskiego, niezwykle ważne dla tego autora jest ukazanie realiów życia 

na wsi. Sama fabuła w krótkich zresztą tekstach Jelińskiego zdaje się być rzeczą drugorzędną. 

Twórczość tego pisarza jest przy tym, biorąc pod uwagę w sumie niewielką liczbę 

opublikowanych tekstów, dość zróżnicowana. Akcja utworu Doktor Alosz... toczy się głównie 

w pierwszych latach powojennych, Rozdrapią nasze gniôzdo 2608  wiążą się z budową 

Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec” (do prac przystąpiono w 1982 r.)2609, zaś fabuła tekstu 

                                                             
2608 Jeliński M., Rozdrapią nasze gniôzdo, „Pomerania” 1981, nr 1, s. 53-54. 
2609  Zdarzenia w utworze rozgrywają się we wsi Kartoszyno w przeddzień rozpoczęcia tam planowanej budowy Elektrowni Jądrowej 
„Żarnowiec”, co miało ze sobą pociągnąć przesiedlenie mieszkańców wsi. Temat owej inwestycji budowlanej wówczas nad wyraz aktualny i 
zajmujący opinię publiczną. Akcja opowiadania zaś ogranicza się do tego, iż do bohaterów tekstu Pich-Lipińsczich zjeżdżają się ich dzieci, a 
ten nieplanowany zjazd rodzinny (Naji krew nas choba wzéwa [Jeliński M., Rozdrapią..., s. 53.]), jakiego przyczyną jest wizja nieodległego 
już zniszczenia przez państwo ich gniazda rodowego ([...] na scanie nie jidze zédżier. Nasz czas je policzony [tamże, s. 54.]), staje się 
literacką przestrzenią, w jakiej z jednej strony jesteśmy świadkami akceptacji losu i pogodzenia się z utratą miejscowości, z drugiej 
zapowiedzi wspólnej walki jej mieszkańców, a z tekstu odnosi się wrażenie, że również i osiedlonych już poza Kartoszynem dzieci Pich-
Lipińsczich, żebë zbudowalë nóm nową wies, tu, na Kaszëbach [tamże.]. Utwór o tyle ciekawy, że nie ma w nim zapowiedzi nierealistycznej, 
w pewnym sensie romantycznej batalii o uratowanie starej miejscowości i w tym gniazda rodowego bohaterów, a ukazuje się uważane za 
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Dwórsczi lesny rozgrywa się w 1856 r. W tym ostatnim z wymienionych autor ukazuje 

nadzieje i wątpliwości Józefa Gojtowskiego, który uzbierawszy nieco pieniędzy chce w myśl 

ustawy uwłaszczeniowej wykupić ziemię i wyzwolić się spod pańszczyźnianej zależności od 

dworu. Akcji, jako pewnego dynamicznego przebiegu zdarzeniowego właściwie tu nie ma, 

autor zaś skupia się przede wszystkim na przedstawieniu wycinka dawnych realiów. Jeliński 

pogłębia jeszcze prezentowany obraz, bo oto ów Gojtowski, który jest tylko robotnikiem 

majątku Łaszczewskich doglądającym ich lasów (syn zaś kołodziejem) wywodzi się z rodu 

szlacheckiego, ponadto nie potrafi pisać i czytać, z czym zresztą w sposób zdecydowanie 

naiwny nie chce się zdradzić.    

 Wiele miejsca życiu na wsi, także w tych dawniejszych latach, poświęcał w swych 

tekstach prozatorskich również przynależny do tego pokolenia Stanisław Bartelik. W 2006 

roku ukazał się jego jedyny zbiór prozy Farwë żëcégò 2610 . Niejednokrotnie bohaterowie 

utworów żyją w tych czasach, kiedy dziewczęta wyszywają, szydełkują i jest mowa o 

posagach (Szczescé2611), obiad gotuje się na tzw. place czy blace2612 (Damroka2613), a konie 

jeszcze pełnią w gospodarstwie ważną rolę (Zëmòwô droga2614). Wśród utworów znalazł się i 

taki, jak Gãsô sprawa2615, jaki w gruncie rzeczy jest opisem postępowania w wcześniejszych 

latach z tymi ptakami, np. osobnikowi, który dziobał rosnące w ziemi ziemniaki, 

prewencyjnie przycinano końcówkę dzioba. Dość sporą jednak grupę tekstów Bartelika 

tworzą utwory, jakich fabuła toczy się już w końcu XX wieku, czy nawet na początku 

następnego stulecia, czasem już w mieście. Z tych osadzonych na wsi warto tu przywołać 

choćby opowiadania Pòrada 2616  i Gòscëna Szténczi 2617 , jakie dzieją się niedługo przed 

przyjęciem Polski do Unii Europejskiej lub krótko po jej przyjęciu (jednak w drugim z 

wymienionych tekstów jeszcze nosi się wodę do domu w wiadrach zawieszonych na 

nosidle!), a także Grëbi Jank2618, w jakim tytułowy bohater nie tylko całima dniama sedzôł 

przë kòmpùtrze. Òsmë gòdzyn w robòcë ë [...] doma prawie drëdżi tëli2619, lecz nawet białkã 

wëszukôł sobie w internece2620. Po ślubie żona Grubego Janka wprowadziła się do męża i 

                                                                                                                                                                                              
jedną z głównych cech charakteru Kaszubów myślenie pragmatyczne i realistyczne, do tego oczywiście chęć walki, ale tylko o to, by 
państwo dało zemię za zemię, budinczi za budinczi [tamże]. 
2610 Bartelik S., Farwë żëcégò, Banino 2006. 
2611 Tamże, s. 86-89. 
2612 Opalanej głównie drewnem płycie kuchennej z fajerkami.  
2613 Bartelik S., Farwë..., s. 44-52. 
2614 Tamże, s. 55-56. 
2615 Tamże, s. 93-94. 
2616 Tamże, s. 78-83. 
2617 Tamże, s. 64-67. 
2618 Tamże, s. 62-64.  
2619 Tamże, s. 63.  
2620 Tamże.  
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młodi zarô na drëdżi dzéń sedlë kòl kòmpùtra ë niczim wicy sã nie czerowelë2621, obowiązki 

domowe pozostawiając matce mężczyzny. Opowiadanie kończy się jednak szczęśliwie, otóż 

bowiem seniorka, chcąc nauczyć młodych odpowiedzialności i zaradności, a także zmusić ich 

do zastanowienia się nad swoim egoistycznym postępowaniem, wyjeżdża do swojej siostry. 

Pozostawieni samym sobie nowożeńcy pierszégò dnia sedzelë głodny, bò ni miôł jima chto 

ùwarzëc2622, drugiego już posilili się nabytymi w sklepie bułkami i serem, po tygodniu zaś 

kùpilë kùcharską ksążkã [notabene ciekawe, że nie wykorzystali przepisów dostępnych w 

Internecie – przyp. G. S.] ë razã zaczãlë skrobac bùlwë2623. Gdy po miesiącu starsza kobieta 

wróciła do domu, na stole czekało na nią upieczone ciasto. Trudno pozbyć się wrażenia, że 

opowiadanie kończy się nazbyt szczęśliwie i... nierealnie. Młodzi bowiem w ciągu tego 

miesiąca nie tylko nauczyli się gotować, a nawet piec, nie tylko oderwali się od komputerów, 

lecz – bo tak można odczytać ten tekst – „odkryli” świat pozawirtualny i zasmakowali w nim, 

zrozumieli swój błąd w postępowaniu w stosunku do matki, a wyrazem przeprosin i niejako 

przyrzeczenia poprawy (a nawet dowodem zmian w zachowaniu) było owo upieczone ciasto. 

Wszystko to cukierkowe i naiwne, trudno bowiem uwierzyć w taką dogłębną przemianę 

nowożeńców, tym bardziej, że komputer i Internet tak bardzo dotychczas zajmowały umysły 

młodych, iż w ich przypadku można mówić nawet o uzależnieniu od wirtualnego świata. Owo 

zakończenie Grëbiégò Janka sprawia, że to jeden z mniej udanych tekstów tego autora. Utwór 

za to dobrze uzupełnia obraz realiów dzisiejszej wsi kaszubskiej.  

 Opowiadania Bartelika to głównie krótkie teksty, jakby wycinki z dawnej i dzisiejszej 

rzeczywistości wiejskiej. Dobrym tego przykładem jest owa wspomniana wcześniej Zemòwô 

droga. Autor w swoim półtorastronicowym tekście opowiada o mężczyźnie, który saniami 

zaprzężonymi w konia pędzi podczas zamieci z rodzącą żoną do szpitala w Bytowie. W 

pewnej chwili zaspa uniemożliwia im dalszą jazdę. Gdy mężczyzna odkopuje sanie, kobieta 

wydaje na świat potomka. Po chwili chrzci go odrobiną stopionego śniegu. Wreszcie 

kontynuują przeprawę przez śnieżycę i w końcu docierają do szpitala. Ledwie żywą kobietę 

udaje się uratować, maleństwo jednak już było martwe. Opowiadanie nie kończy się na tym. 

Narrator dopowiada jeszcze, iż bohaterkę tekstu męczyły później wątpliwości, czy ów chrzest 

był ważny. Ksiądz zapewnił ją, że tak, a dziecko na pewno przebywa w niebie. Opowiadacz 

zgadza się z tym: I doch tak mùszało bëc, bò pózni ùrodza jesz troje dzecy, a wszëtczé 

szczestlëwie.2624  

                                                             
2621 Tamże, s. 63-64.  
2622 Tamże, s. 64. 
2623 Tamże.  
2624 Tamże, s. 56.  
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Warto od razu zwrócić tu uwagę na to, iż sprawy związane z wiarą dość często 

pojawiają się w twórczości Bartelika (i nie tylko u niego, wystarczy przywołać tu choćby 

Łiskawicę Jankego), nie zawsze jednak autor ten tworzy obraz Kaszuby jako głęboko 

wierzącego katolika. Tak na przykład dzieje się w opowiadaniu Noc, w jakim narrator o 

bohaterce tekstu mówi wprost: Òna ni mòże do kùńca ùwierzëc, że Bóg naprôwdã je2625, czy 

w Pòradze, jakiej głównym wątkiem jest rozmowa na temat Boga tocząca się między 

wierzącym, aczkolwiek dręczonym przez pewne nurtujące go pytania dotyczące Stwórcy i 

wiary mężczyzną (dorosłym, acz jeszcze nie posuniętym w latach), a bogobojną, prostą, ufną 

w nauki Kościoła starszą kobietą, znaną we wsi ze swej mądrości. Rozmówczyni zapytuje go: 

Czë nié lepi spòkójno sobie żëc ë wierzëc tak, jak naùczô ksądz w kòscele?2626, a w końcu 

radzi mu zajëmac sã gòspòdarztwã, wicy chòdzëc do kòscoła, a tëli nie meditowac. 2627 

Postawa taka była (i wciąż jest?) dość powszechna. 

 W kontekście poruszania spraw związanych z Bogiem w omawianych tu utworach 

nurtu realistycznego o tematyce wiejskiej warto jeszcze wspomnieć o jednym opowiadaniu 

Bartelika, mianowice Jednota2628. W tym prowadzonym w narracji pierwszoosobowej tekście 

bohater zdradza, iż lubi czuć naturę, lubi leżeć na trawie i patrzeć na obłoki lub przechadzać 

się wieczorną, jesienną porą. Doznaje wówczas wrażenia jedności z przyrodą. Ta jedność 

wyzwala go od ziemskich, ludzkich spraw i sprawia, że rodzi się:  
 

nowi swiat, swiat w chtërnym je blós dodrzeniałô miłota, prôwdzëwô snôżota ë teskniączka szczescégò 

dlô wszëtczich. [...] Ùmòcniwô sã żëwô wiara, chtërna nie brëkùje dokôzów.2629  

 

On zaś w tym przecudnym świecie je na drodze òd wszechświata2630, który może 

zrozumieć, do uniwersum negò tajemnégò, co mô òpiarcé w Bògù 2631 . Jest na drodze 

prôwdzëwi mòdlëtwë.2632  

 W twórczości prozatorskiej Bartelika dostrzega się i to wreszcie, że w tych utworach, 

jakich akcja rozgrywa się w dawniejszych czasach, bądź też bohaterowie odznaczają się 

starszym wiekiem, Bóg jest w większym stopniu obecny w życiu codziennym, a ludzie 

bardziej przestrzegają nakazów religii (np. nie położą się spać bez zmówienia wieczornego 

pacierza), niż w tych tekstach, jakich fabuła rozgrywa się bliżej naszych czasów. Zresztą 

                                                             
2625 Tamże, s. 58.  
2626 Tamże, s. 82.  
2627 Tamże.  
2628 Tamże, s. 86-87 
2629 Tamże, s. 87 
2630 Tamże. 
2631 Tamże.  
2632 Tamże.  



353 
 

także i u innych pisarzy, jak choćby Jana Drzeżdżona, u którego bohaterowie – zresztą już 

posunięci w latach – są bardzo religijni i nie tylko chodzą w niedzielę do kościoła (co i dziś 

nie jest czymś szczególnym), lecz np. mają domowe kropielniczki z wodą święconą (Na 

niwach) czy też modlą się w trakcie podróży, jak to robił Frãc z opowiadaniu W Bùkach, 

który jadąc rankiem na targ śpiewał godzinki2633. Z Frãcem i jego przyjacielem Tóną wiąże 

się jeszcze jedna warta przywołania tu, w kontekście mówienia o religijności, historia. Otóż 

pewnego dnia mężczyźni, stojąc zwyczajowo na drodze i rozmawiając, posprzeczali się o to, 

którego z nich owce mają dłuższą wełnę. Idącą z różańca Magdę poprosili o rozstrzygnięcie 

sporu. Gdy wyprowadzili zwierzęta, a Magda zaczęła mierzyć runo, mężczyźni przestali 

interesować się przedmiotem kłótni, a poczęli gapić się na jej włosy, równie miękkie jak 

wełna. W końcu, widocznie uznawszy, że w całej tej sprawie macza palce szatan (ich 

sprzeczka to jego dzieło, zapewne również owo patrzenie na włosy kobiety miało tu jakiś 

grzeszny kontekst), usiedli przy zwierzętach i dla odpędzenia zła zaczęli śpiewać pieśń Chto 

sã w òpiekã2634. Magda przyłączyła się do nich, potem – jednak nie odczytując odpowiednio 

intencji śpiewających mężczyzn – zawtórowali całej trójce także inni mieszkańcy wsi.2635     

 Mocno osadzone w rzeczywistości wiejskiej są też utwory Eugeniusza 

Pryczkowskiego. Często ich akcja toczy się w dawniejszych latach, czego przykładem może 

być tekst W Kaczińcu2636, w jakim choć narrator wspomina o pozostałościach po budowie 

elektrowni atomowej w Żarnowcu, to fabuła głównie dzieje się w okresie międzywojennym. 

Podobnie Lénka wiąże się z już dalszą przeszłością, w niej zdarzenia bowiem rozgrywają się 

przed II wojną światową i w jej trakcie. Niejednokrotnie jednak akcja utworów prozatorskich 

Pryczkowskiego toczy się także w czasach nam bliższych, wszelako wówczas wykreowany 

przez autora świat przedstawiony jest już z tych, które należą do minionej rzeczywistości, 

jeszcze istniejącej w jakiś enklawach wiejskich, lecz będącej swoistym przeżytkiem. Ten 

zabieg ma zapewne na celu utrwalenie w tekście literackim tej dawnej kaszubskiej 

rzeczywistości wiejskiej, podobnie jak to się dzieje na przykład w opowiadaniach 

Dawidowskiego. Przykładem tego jest nowela Ania2637. Akcja utworu rozpoczyna się w 1977 

r. i choć wspomina się tam o maszynach żniwnych, to jednak dzieje się to jakby 

                                                             
2633 Drzeżdżon J., Kòl Biélawë, Gdynia 1997, s. 131. 
2634 Kaszubska wersja popularnej pieśni kościelnej, jakiej tekst stanowi Psalm 91 z Psałterza Dawidów w przekładzie Jana Kochanowskiego 
[Psałterz Dawidow, przekł. J. Kochanowskiego, 1579]. Kto się w opiekę traktowano dawniej jako swego rodzaju tarczę i oręż przeciw 
bezpośrednim zagrożeniom ze strony złego ducha. Pieśń w takim momencie trwogi śpiewali bohaterowie jednego z obrazujących zwyczaje 
bożonarodzeniowe podań zapisanych przez Bernarda Sychtę [zob. Sychta B., Słownik..., t. 1, s. 392], zaczął ją z podpowiedzi Remusa także 
grać Trąba, kiedy razem wylądowali wieczorem na Glonku na jeziorze Wdzydze i straszyła ich „tańcząca” kopa siana [Majkòwsczi A., Żëcé 
i przigòdë Remùsa, Gdynia 2013, s. 174]. Niewątpliwie również tę właśnie pieśń wykonywał na swym wiernym instrumencie wspomniany 
towarzysz Remusa, gdy ten walczył w tartaku z istotą, która zakłóciła ich nocny wypoczynek [tamże, s. 153].    
2635 Drzeżdżon J., Kòl..., s. 130-131. 
2636 Pryczkowski E., W Kaczińcu, [w:] Dërchôj..., s. 162-164.  
2637 Tegoż, Ania, [w:] Kaszëbskô nôtëra. Antologiô..., s. 100-109. 
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mimochodem, a akcent mocniej pada na klepanie kos i inne, bardziej związane z 

dawniejszymi czasami czynności, jak choćby jazda końmi do kościoła. Zresztą miejsce, w 

jakim rozgrywa się fabuła, to wies, dze ani banë ni ma, ani autobùs nie dochôdô.2638 Tytułowa 

Ania to sierota, którą adoptowało starsze już małżeństwo. Dziewczyna okazała się być miłą, 

dobrą, pracowitą i nieźle radzącą sobie w szkole osobą. Mając piętnaście lat zaczęła jednak po 

kryjomu spotykać się ze starszym chłopakiem. Czas mijał, para umawiała się na schadzki. 

Ania oszukiwała adopcyjnych rodziców, zaniedbała naukę. Historia dla bohaterki noweli 

właściwie kończy się tragicznie, bowiem gdy prawda wyszła na jaw, a jeszcze na dodatek 

doszło do kłótni między opiekunem Ani a jej chłopakiem, pierwszy z wymienionych (być 

może z całkowitym poparciem żony) wzywa milicję i ta zabiera dziewczynę. Dalsze losy 

nastolatki pozostają czytelnikowi nieznane, dowiaduje się on jedynie, co stało się z resztą 

związanych ze sprawą osób. Utwór Ania jest chyba najbardziej interesującym i najlepiej 

napisanym tekstem prozatorskim Pryczkowskiego. 

  

Ciekawymi utworami dobrze uzupełniającymi obraz rzeczywistości wsi kaszubskiej 

jest kilkustronicowy Lów 2639  Artura Jabłońskiego oraz podobnej długości Michôl 2640 

Łukasza Jabłońskiego, jakim autor zdobył główną nagrodę w czwartej edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona w 1999 r.  

Tekst pierwszego z wymienionych przedstawia życie współczesnych (akcja 

najprawdopodobniej dzieje się w latach 90-tych XX wieku), już nielicznych, rybaków. Życie 

zawsze niełatwe, teraz – choć na motorowych kutrach – utrudnione przetrzebieniem zasobów 

rybnych. Ukazany w opowiadaniu zostaje jeden dzień z życia dwóch braci, którzy rodzinnym 

kutrem, tego poranka akurat już bez ojca, który mając siedemdziesiąt pięć lat nie czuł się już 

na siłach popłynąć z nimi, wyszli w morze, by wybrać sieci zastawione na łososie. Dwa dni 

wcześniej bohaterowie tekstu złowili zaledwie dwanaście ryb, tego dnia szczęście sprzyjało 

im jeszcze mniej – z połowu wrócili bowiem z siedmioma sztukami, w tym jedną z przyłowu, 

bodajże trocią. Nie wystarczyło to nawet, by zaspokoić potrzeby osób ze wsi, czekających na 

brzegu na powrót kutra, by nabyć świeżej ryby.  

Autor, notabene pochodzący z nadmorskich stron, wiernie odmalowuje wypełnione 

niełatwą i niepewną pod względem zarobkowym pracą życie rybaków, dodatkowym atutem 

opowiadania jest to, iż napisano je w gwarze bylackiej języka kaszubskiego, często też, 

                                                             
2638 Tamże, s. 101.  
2639 Jabłoński A., Lów, [w:] Dërchôj..., s. 66-69.  
2640 Jabłoński Ł. Michôł, [w:] Kaszëbskô nôtëra..., s. 57-60. 
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aczkolwiek w sposób niewymuszony, zostało okraszone specjalistycznymi terminami, jak 

dotyczącymi jednostek pływających draga2641 czy róder2642. 

 Niepewny los ludzi morza jest też tematem przywołanego wyżej opowiadania 

młodszego z braci Jabłońskich Michôl. Akcja, skonstruowana na zasadzie retrospekcji, 

rozgrywa się wcześniej niż dopiero co omówionego utworu Lów, bo ok. 1960 roku. Tytułowy 

bohater – półsierota – to wychowany przez rybaka i zakochany od dziecka w morzu młody 

chłopak. Gdy pewnego dnia jego ojciec przypływa nową łodzią i okazuje się, że wbrew 

wcześniejszym założeniom będzie potrzebował Michała do pomocy przy połowach ryb, ten – 

mając uprzednio w perspektywie tylko naukę w szkole średniej – nie posiada się z radości. 

Razem z ojcem, pomimo niepogody, wypływają przetestować nową pomerankę. Łódź 

sprawdza się znakomicie, chłopak zresztą również. Zdaje się być stworzony do pracy na 

morzu. Ono jednak, chtërno jak nôwikszi chcywc, za darmò nie daje nic2643, zażądało swojej 

daniny – w drodze powrotnej, niemal już u brzegu, dochodzi do wypadku w wyniku jakiego 

tonie ojciec chłopaka. Ból spowodowany utratą ostatniej bliskiej osoby i gorycz poczucia 

zdrady ze strony tak ukochanego Bałtyku sprawiły, że Michał już nigdy nie wrócił na morze, 

a czytelnik poznaje go po trzydziestu pięciu latach jako już będącego w stanie spoczynku 

górnika kopalni węgla „Knurów”.    

 Niewątpliwym walorem Michala Ł. Jabłońskiego, poza ciekawą i dobrze 

skomponowaną fabułą jest, podobnie jak w tekście Lów A. Jabłońskiego, naturalny w swej 

bylackiej odmianie, jędrny i umiejętnie wzbogacony specjalistyczną terminologią kaszubskich 

rybaków język. 

 Łukasz Jabłoński jest też autorem bodajże trzech opowiadań „lądowych”. Wieś 

ukazywana w nich, zwłaszcza w utworach Gùst i Blós jedno pranié, zdaje się być jeszcze 

jakby zaklętą w dawniejszych czasach z ich mocną wiarą w rozmaite zabobony. Szczególnie 

ciekawym w kontekście omawianych tu treści zdaje się być pierwsze z wymienionych, w 

jakim tytułowego, kalekiego Gùsta posądza się o rzucenie uroku na pewną dziewczynę. 

Poprzez zastosowanie narracji pierwszoosobowej Jabłoński uzyskuje ciekawy efekt jakby 

skłaniania się ku owej wierze w czary. Osoba mówiąca bowiem w tekście, relacjonująca 

nieokreślonemu słuchaczowi (lub słuchaczom) całe zdarzenie, narzekająca na „nowego” 

księdza, a także negująca religijność Gùsta jako fałszywą i na pokaz, kończy swą opowieść 

tym, że urok zdjął dopiero guślarz z pobliskiego Wierzchucina. Brak dystansu autora, takiego 

jaki wyraźny jest np. u A. Łajming w opowiadaniach Kołtun czy Lisi kołnierz, tu intryguje. 
                                                             
2641 Jabłoński A., Lów..., s. 67. 
2642 Tamże. 
2643 Jabłoński Ł. Michôł..., s. 60.  
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Również tekst Blós jedno pranié dotyczy ludowych wierzeń, tutaj akurat związanych z 

zakazem prania w okresie od Bożego Narodzenia do Nowego Roku.  

Choć co do Gùsta można jedynie podejrzewać, iż akcja opowiadania rozgrywa się po 

II wojnie światowej, to w przypadku tekstu Blós jedno pranié zdaje się za tym więcej 

przemawiać. Owo zdarzenie z tytułowym praniem miało bowiem miejsce w okresie 

dziecięctwa narratorki, a ta opowiada o nim swojemu synowi już w czasach przynajmniej 

upowszechniania się telewizji. 

 

 

Analizując ową realistyczną prozę kaszubskojęzyczną o tematyce wiejskiej można 

zauważyć, iż dokonywała się w niej pewna ewolucja. W utworach tego typu starszych 

(głównie, lecz nie wyłącznie) pokoleniowo autorów, jak S. Fikus czy H. Dawidowski przede 

wszystkim nacisk kładziono na ukazanie realiów życia na wsi w dawnych czasach, często 

kosztem akcji. Pisarz, zapewne pod wpływem doświadczanej szybkości i intensywności 

zmian zachodzących w otaczającym go świecie, chciał zachować dla potomnych to, co często 

było jego rzeczywistością z okresu dziecięctwa i młodości. Proza ta bliska już była 

pamiętnikarstwu. Wielu zaś autorów przynależnych do następnych pokoleń, choć na ogół 

wciąż dbający o realizm świata przedstawionego (oczywiście i w ich przypadku 

niejednokrotnie im doskonale znanego z autopsji), jednak większą uwagę zwracało na inne 

aspekty utworu, jak choćby stworzenie wartkiej akcji czy zogniskowanie uwagi na bohaterze 

(jak w Łiskawicë Jankego). Owa przestrzeń stała się tylko tłem dla rozgrywających się 

zdarzeń lub zaprezentowania problematyki natury społeczno-obyczajowej, psychologicznej 

czy innej. Widać to m.in. u Bartelika w opowiadaniu Damroka2644, gdzie autor ciekawie 

prezentuje mechanizmy działające w ludziach, którzy zaczynają odczuwać zawiść, czy u 

Pryczkowskiego, u którego niejednokrotnie, jak zostało to zaprezentowane wyżej, jeszcze 

owo ukazywanie realiów świata przedstawionego jest sprawą niezwykle istotną, lecz można 

też u niego już znaleźć utwory, a ma się tu na myśli przede wszystkim nowelę Tłuczk2645, 

gdzie wątek fabularny zdecydowanie dominuje, zaś przestrzeń, w jakiej umieszczono akcję, 

zredukowano. Takim też jest utwór A. Jabłońskiego Jastra, jaki oparto na wątku o mocnym 

zabarwieniu erotycznym. 

To zwiększenie znaczenia akcji czy też skupienie się na problematyce prezentowanej 

w utworze dobrze, oprócz np. Łiskawicë oraz Psów Jankego, czy wymienionych powyżej 

                                                             
2644 Bartelik S., Farwë..., s. 44-53. 
2645 Np. Prëczkòwsczi E., Tłuczk, [w:] Rost..., s. 71-73; Pryczkowski E., Sól zemi, s. 72-75. 
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tekstów Bartelika, Pryczkowskiego i Jabłońskiego, widać choćby w powieści Pamiątka pò 

mòrdarzu 2646  Sławomira Formelli. Utwór zyskał uznanie w oczach jurorów XVI 

Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Drzeżdżona, którzy nagrodzili go trzecim miejscem, a 

Stanisław Janke, po krótkim przybliżeniu treści tekstu, stwierdził krótko i całkowicie trafnie, 

iż krëminôł trzimô w napiãcym 2647 . Fabuła Pamiątczi... rozgrywa się tuż po II wojnie 

światowej, akcję napędza morderstwo na tle seksualnym młodej dziewczyny. Formella 

umiejętnie wplata też tu wątek powojennych niepokojów związanych z działalnością 

antysocjalistycznych i antyradzieckich grup partyzanckich. Podobnego typu utworem, 

aczkolwiek o wiele skromniejszym objętościowo, jest opowiadanie Pòlterabend2648 Romana 

Drzeżdżona. W tekście tym rozpowszechniony na Kaszubach zwyczaj tłuczenia szkła i 

robienia huku w przeddzień ślubu, mające zapewnić młodej parze pomyślność, staje się 

punktem wyjścia sensacyjno-kryminalnej noweli – niedoszły pan młody Krëstión jeszcze tej 

samej nocy, kiedy miał miejsce tytułowy polterabend ginie w trakcie bójki, zadźgany nożem 

przez zazdrosnego Andrzeja.  

Drzeżdżon potrafi też wnikać w psychikę człowieka, demaskować go i obnażać 

mechanizmy jego postępowania. Przykładem tego są pokrótce omówione już w drugim 

rozdziale niniejszej pracy, rozgrywające się podobnie jak Pòlterabend w czasach 

współczesnych na wsi opowiadania Przëjãcé i Gebùrstag.  

Człowiekiem, podobnie jak S. Janke czy wyżej przywołany R. Drzeżdżon, lubi 

zajmować się także Krystyna Lewna. Należy ona też do tych autorów, u których właśnie 

fabuła, a nie ukazywanie realiów wiejskich (a akcja jej utworów dzieje się głównie na wsi), 

jest najważniejsza. Przedstawianie losów ludzkich, często niełatwych i bolesnych, wnikanie w 

głąb jednostki, wskazywanie na motywy postępowania czy czynniki zewnętrzne i wewnętrzne 

generujące takie, a nie inne zachowanie – to trzon jej twórczości. Autorka realizuje się w 

różnych tematykach, a umiejętnie porusza się także, poza prezentowaną tu realistyczną prozą, 

w surrealistyczno-onirycznym świecie kojarzonym w literaturze kaszubskojęzycznej przede 

wszystkim z utworami pochodzącego z Domatowa, gdzie zresztą pisarka się wychowała, Jana 

Drzeżdżona. O Lewnie więc będzie też mowa w dalszej części tej pracy.    

Czytając utwory tej pisarki niejednokrotnie odnosi się wrażenie, iż podobnie jak u 

Pryczkowskiego, świat przedstawiony to przestrzeń z lat dawniejszych. Skupiwszy się jednak 

na czasie akcji, stwierdza się, iż to tylko złudne doznanie. Tak się dzieje np. w tekście Stach i 

                                                             
2646 Fòrmella S., Pamiątka pò mòrdarzu, [w:] Swiat dobëcô. Antologiô dokôzów nôdgrodzonëch w XVI Òglowòpòlsczim Kònkùrsu m. Jana 
Drzéżdżóna w rokù 2015, Wejherowo 2016, s. 63-194. 
2647 Janke S., Przedsłów, [w:] Swiat dobëcô..., s. 11.  
2648 Drzeżdżon R., Pòlterabend, [w:] Rost na..., s. 109-113. 
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Roch2649. Oto bowiem niepełnosprawny umysłowo, mieszkający z ojcem w podeszłym wieku 

Roch, gotuje na place i jedzie w konia obrabiać pole. W prezencie od księdza dostaje jednak 

jego stary kolorowy telewizor, co już wyznacza pewną granicę czasową, gdyż oficjalnie 

nadawanie programów w kolorze rozpoczęto w grudniu 1971 r.2650 Czas głównej części akcji 

trzeba jednak przesunąć jeszcze bliżej naszych czasów, zapewne na lata dziewięćdziesiąte XX 

wieku, wówczas bowiem brat Rocha Stach, po trzyletnim pobycie za granicą w celach 

zarobkowych, kończy budowę domu, wznosi wysoki mur, zakłada alarm, kamery i 

wynajmuje ochronę.  

W opowiadaniu K. Lewny Grétka sedzy w céniu lëpë a rëczi2651 – jakie pomimo 

pojawienia się w końcowej fazie utworu fanastycznych postaci, też należy, jako iż są one 

tylko wytworem umysłu umierającej staruszki, zaliczyć do prozy realistycznej – również 

można ulec podobnemu złudzeniu, iż akcja toczy się w dalszej przeszłości. Wszelako 

tytułowa bohaterka urodziła się w 1915 r., a więc biorąc pod uwagę jej podeszły wiek, główne 

zdarzenia w opowiadaniu rozgrywają się zapewne po 1985 r., może nawet po 1990 r.  

To wrażenie dawności doznawane podczas lektury niejednego z utworów Lewny 

spowodowane jest również i tym, że bohaterami (niekoniecznie głównymi, lecz ważnymi dla 

akcji) są nierzadko starzy ludzie. O wieku Grétczi już wspomniano, zaś w Stachu i Rochu jest 

to ojciec tytułowych braci, stary Mroch, który w momencie przyjścia na świat młodszego z 

nich był już po siedemdziesiątce. W tekście Nyra2652 zaś, jakiego główną postacią jest właśnie 

tytułowy mężczyzna, nierzadko w opowiadaniu dookreśla się słowem stôri2653 (opowiadanie 

to jednak, z racji swej onirycznej poetyki, bardziej wpisuje się w twórczość zachwianej 

realności, o czym będzie mowa później i tam też zostanie ono przywołane). Ludzie ci, jak to 

chyba zazwyczaj starsi ludzie, już żyją w tym świecie, który przeminął, a jest im doskonale 

znany i tym samym dla nich naturalny. To właśnie dzisiejszy świat, z jego zdobyczami 

techniki czy nawet zmianami społeczno-obyczajowymi, jest im nowy i obcy. Także w 

opowiadaniach Lewny, w jakich bohaterami są młodsi ludzie, niejednokrotnie wieś jawi się 

jako środowisko przynajmniej w jakiś aspektach życia zacofane. Mowa tu o nagrodzonym w 

2015 r. w konkursie im. Mieczysława Stryjewskiego tekście Rozëmkù pój dodómkù2654, w 

jakim główna bohaterka, by stać się atrakcyjną dla męża kupuje rzëtną blewiązkã (stringi), 
                                                             
2649 Lewna K., Stach i Roch, „Stegna” 2008, nr 3, s. 19-24.  
2650  Encyklopedia PWN, hasło: telewizja kolorowa w Polsce, on-line: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/telewizja-kolorowa-w-
Polsce;3986224.html, [dostęp: 18.04.2019]. Warto dopowiedzieć, iż dwa lata wcześniej odbył się w Polsce pierwszy pokaz telewizji 
kolorowej. [tamże] 
2651 Lewna K., Kôlp, „Stegna” 2014, nr 1, s. 18-21. [uwaga: jako tytuł utworu mylnie podano Kôlp, co zapewne było godłem autorki. 
Właściwy tytuł zaś – Grétka sedza w céni lëpë a rëcza – zamieszczono jako pierwszą linijkę opowiadania [por. Léwna K., Mòtowidlo..., s. 
61-71]].  
2652 Léwna K., Nyra, [w:] Swiat dobëcô..., s. 36-49. 
2653 Zob. np. tamże, s. 39 
2654 Tejże, Mòtowidlo..., s. 35-44. 
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potem zaś, po nieudanej nocy (mąż wrócił do domu dopiero nad ranem), pali ją pod blatem 

kuchennym.  

 

Rozpatrując twórczość realistyczną o tematyce wiejskiej omawianego okresu 

nietrudno zauważyć, iż jest ona dość różnorodna – od utworów będących rejestracją dawnego 

życia na wsi po teksty zogniskowane na akcji bądź zagłębiające się w sfery psychologii czy 

socjologii. Przestrzeń wiejska jest ważnym miejscem rozgrywania się zdarzeń również w 

utworach wykraczających poza ramy twórczości realistycznej, o czym będzie jeszcze mowa.  

 

 

 

 

Wojny światowe w prozie realistycznej o tematyce wiejskiej 

Konflikty zbrojne są tak znaczącymi i brzemiennym w skutki wydarzeniami, iż 

potrafią diametralnie przekonstruować rzeczywistość całych narodów. Przykładem tego był 

choćby podział polityczny Europy na dwie strefy dokonany po II wojnie światowej i 

utrzymujący się przez niemal kolejne pół wieku, ze skutkami gospodarczymi i 

mentalnościowymi odczuwanymi do dziś. Wojna, oprócz zdegradowania warunków 

egzystencjalnych człowieka, odciska też swe niezacieralne piętno na jego psychice, 

szczególnie tej jednostki, która została bezpośrednio doświadczona przez działania zbrojne 

czy okupacyjne, a to z kolei niejednokrotnie przekładało się także na życie jej bliskich, nawet 

wówczas, gdy ci pozostawali poza strefą konfliktu. Mogła mieć również niemały wpływ na 

egzystencję kolejnych pokoleń – zarówno w sferze emocjonalnej, jak i materialnej. 

Wojna, szczególnie ta z lat 1939-1945, nierzadko pojawia się w kaszubskojęzycznej 

twórczości, szczególnie we wspomnieniach (o jakich będzie mowa w dalszej części pracy). 

Przewija się także w opowiadaniach o tematyce społeczno-obyczajowej, powstałych w 

oparciu o doświadczenia autorów czy zasłyszane historie, jak np. Barbùrka Bolesława 

Jażdżewskiego. Niejednokrotnie stanowi główny, napędzający akcję element tekstu 

prozatorskiego, czego przykładem z twórczości dawniejszej, sprzed 1981 r. może być 

opowiadanie A. Budzisza Mëmka szóns przińdze. Z wòjnë bòlszewicczi2655, a z omawianego 

okresu choćby Òficer2656 Jerzego Hoppego.   

                                                             
2655 Bùdzysz A., Dokôzë. Kaszëbsczé mònografie, zebrôł ë zrëchtowôł R. Drzéżdżón, Gdiniô 2007, s. 107-109. 
2656 Hoppe J., Òficér, [w:] Lëdze..., s. 141-196. 
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Hoppe swoim opowiadaniem, notabene podobnie jak tekst A. Skotnickiej 

nagrodzonym w XIV Konkursie Prozatorskim im. J. Drzeżdżona, wyraźnie ukazał niszczące 

człowieka skutki wojny. Utwór ten to rozpoczynająca się w 1929 r. historia zawodowego 

żołnierza z kaszubskiej rodziny (dzięki zabiegowi retrospekcji wiemy również, że bohater 

tekstu walczył także w wojnie polsko-bolszewickiej z lat 1919-1921), który po weselu brata 

wyjeżdża na służbę na tzw. Kresy Wschodnie. Do 1939 roku żyje mu się dobrze, żeni się, 

rodzi mu się córka, jako oficer polskiego wojska ma swojego ordynansa, domem zajmuje się 

gosposia, a małą Wandą piastunka. Wybuch wojny zmienia w egzystencji Roberta – bohatera 

opowiadania – tak właściwie wszystko. Pamiętnej jesieni 1939 r. mężczyzna walczy na 

Mazowszu z Niemcami, czas okupacji spędza w jenieckim obozie, po zakończeniu działań 

zbrojnych i powrocie z niewoli odszukuje żonę i próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Sześć 

lat rozłąki z małżonką, nowa socjalistyczna rzeczywistość, dawne przyzwyczajenia i zmiana 

standardów bytowych (òna tu ni mia gòspòdëni czë dzéwczi do robieniô pôłniów i 

sprzątaniô2657; chòc sóm zdrzucył òficérsczi mùndur, dokładnosc a kòmańdã doch w nim 

òsta 2658 ; dôwno, dôwno temù „tatkòwa córeczka”, pózni „pani kapitanowa” i „pani 

profesor”, terô „pani nauczycielka”2659 ) robią jednak swoje. Małżeństwo się rozpada, a  

Robert zapuszcza korzenie w Jeleniej Górze, gdzie w 1963 r. umiera na raka. Tekst Hoppego 

to nie tylko opowieść o losach pewnego człowieka i wpływu wojny na jego życie, czy także o 

zmianach, jakie zaszły w Polsce w jej wyniku. Autor bowiem niemało miejsca w utworze 

poświęcił również opisom batalistycznym.  

 Warto dodać, iż nazwisko bohatera nigdzie w tej opowieści nie pada (np. Na grobnikù 

je nôpis, że tam spòcziwô „kpt. Robert taczi to a taczi”.2660), jednak z różnych wskazówek, 

jak choćby, iż postaci tej na mësl przëszła [...] jinô ùdba: skasowac jednã lëterã i nôzwëskò 

bãdze szlachòwac na angelsczé2661 należy wyciągnąć wniosek, iż pierwotnie brzmiało ono 

Hoppe. Słusznie za B. Cirocką można zastanawiać się, czy ten utwór jest wspòminkòwi? 

biograficzny? czësto wëmëszlony? 2662 , jednak nie zmienia to faktu, iż koncepcją i 

wykonaniem autora wciąż wpisuje się omawiany tu rodzaj twórczości prozatorskiej. 

 Nie tylko Òficerem Jerzy Hoppe podjął temat II wojny światowej. I miejsce w 

trzynastej edycji wspomnianego wyżej konkursu autor ten zajął utworem Ò pòdzymkù 45. 

rokù przëszlë Ruscë2663. W latach 1939-1945 zaś rozgrywa się akcja opowiadania A tej sã 

                                                             
2657 Tamże, s. 185.  
2658 Tamże.  
2659 Tamże, s. 186. 
2660 Tamże, s. 196. 
2661 Tamże, s. 193. 
2662 [Cirocka B.], Chwôlącô mòwa, [w:] Lëdze..., s. 240. 
2663 Hoppe J., Ò pòdzymkù 45. rokù przëszlë Ruscë, „Pomerania” 2008, s. 51-61. 
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òdemkłë wierzeje piekła 2664 , nagrodzonego w 2011 roku w konkursie im. Mieczysława 

Stryjewskiego. Datowanymi wyimkami z czasu wojny i okupacji (np. Niedzela, 19 łżëkwiata 

1942), co miało potęgować realizm przedstawianych zdarzeń, autor prezentuje w A tej sã 

òdemkłë... losy pewnej młodej gdynianki oraz jej bliskich i znajomych. 

 Wojna generuje akcję również opowiadań autorstwa młodszych prozaików, którzy 

urodzili się już po 1945 r. W kontekście mówienia o realizmie warto tu przywołać dwa 

łączące się opowiadania Jarosława Kroplewskiego Jak Walerémù sã ùdało nikògù nie zabic 

bez całą wòjnã, jaż doma dôł w pësk stôri zôkònnicë2665 oraz Jak Walerémù sã ùdało nikògù 

nie òszmùlëc w czas do tegò baro pasowny, ale jak òn biédã spac zagònił, to òna sã wnet 

zbùdzëła, a Waleri dostôł w pësk òd ksãdza za nick2666, jakimi zresztą wygrał jedenastą edycję 

przywołanego tu nie raz konkursu im. J. Drzeżdżona. Akcja pierwszego dzieje się głównie 

podczas I wojny światowej, drugiego w okresie międzywojennym i czasie konfliktu z lat 

1939-1945. Choć opowiadania są utrzymane w żartobliwym tonie, a autor chętnie operuje 

groteską (bohater pierwszego z nich spotyka na Syberii pewnego Czecha o imieniu Józef, 

który nie może być nikim innym jak właśnie słynnym Józefem Szwejkiem z powieści 

Jaroslava Haška2667, a to nawiązanie podkreśla charakter utworu Kroplewskiego), to jednak 

jest to tylko wierzchnia warstwa kryjąca skomplikowaną, trudną i niejednokrotnie nagle 

zmieniającą się wówczas rzeczywistość kaszubską. Szczególnie to drugie opowiadanie 

przedstawia niełatwe losy ludzi żyjących w tamtych wojennych i międzywojennych czasach. 

Mowa tu o szalejącej inflacji, budowie Gdyni i w związku z tym przyjazdem na Kaszuby 

wielu obcych z różnych stron Polski2668, wybuchu II wojny światowej i tragizmie ludności 

autochtonicznej przymuszanej przez hitlerowców do podpisywania niemieckiej listy 

narodowościowej.  

Konflikt wojenny może jednak być także pretekstem do stworzenia w pełni 

humorystycznego utworu. Mowa tu o opowiadaniu Sławomira Formelli Wunderwaffe2669. 

Akcja tego utrzymanego nieco w szwejkowskim klimacie tekstu dzieje się podczas I wojny 

światowej. Główny bohater, młody Kaszuba Józef Pléwka, trafiwszy na front, wpada na 

pomysł tak potrzebnej cudownej broni (tytułowej Wunderwaffe), dzięki której dowodzona 

przez Maxa von Gegrabthùndsdorffa armia cesarza Wilhelma II ma zdobyć przewagę nad 

                                                             
2664 Tegoż, A tej sã òdemkłë wierzeje piekła, „Stegna” 2012, nr 4, s. 10-18. 
2665 Kroplewsczi J., Jak Walerémù sã ùdało nikògù nie zabic bez całą wòjnã, jaż doma dôł w pësk stôri zôkònnicë, [w:] Rost..., s. 83-85 
2666 Tegoż, Jak Walerémù sã ùdało nikògù nie òszmùlëc w czas do tegò baro pasowny, ale jak òn biédã spac zagònił, to òna sã wnet 
zbùdzëła, a Waleri dostôł w pësk òd ksãdza za nick, [w:] Rost..., s. 85-89. 
2667  Np. Hašek J., Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej, przeł. P. Hulka-Laskowski, przedmową opatrzył W. 
Nawrocki, Katowice 1970.  
2668 Świetnie obrazuje to również film Miasto z morza (2009) w reż. Andrzeja Kotkowskiego.  
2669 Fòrmella S., Wunderwaffe, „Zymk” 2007, zsziwk 6, s. 19-33. 
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wrogiem. Wskutek jednak pewnych nieprzewidzianych przez Pléwkę zdarzeń, cała sprawa 

przybiera dla niego niekorzystny obrót (a jeszcze gorszy dla jego przyjaciela Jignaca, który 

ginie), lecz mimo wszystko przygody kaszubskiego wojaka kończą się szczęśliwie. 

Poważniejszym tekstem Formelli, wkraczającym już na grunty psychologii, choć jeszcze 

utrzymanym w humorystycznym tonie jest rozgrywające się również na froncie I wojny 

światowej opowiadanie Prôwdzëwô twôrz majora Kapónë2670.   

Natomiast bez płaszczyka żartu, a w formie pełnego gwałtowności i wściekłości 

monologu trudne czasy, przede wszystkim wojenne przedstawia Roman Drzeżdżon w 

tekście Naju krëwia2671. Na przykładzie historii głównego bohatera i członków jego bliższej 

lub dalszej rodziny prezentuje się pogmatwane i często tragiczne losy Kaszubów, ginących w 

Piaśnicy, przymuszanych do podpisywania niemieckiej listy narodowościowej, służących w 

Wehrmachcie czy Kriegsmarine i toczących walki z braćmi (nawet rodzonymi) w mundurach 

aliantów. Niejednokrotnie też Kaszubów uczestniczących – ramię w ramię z 

czerwonoarmistami – w pochodzie na Berlin, jaki w pamięci Pomorzan, dotkniętych tym 

marszem bezpośrednio, zapisał się głównie jako czas apokaliptyczny. Rzeczywistość 

przedwojenna oraz wojenna stały się też kanwą opowiadania Lénka 2672  Eugeniusza 

Pryczkowskiego. Wojenne, a w szczególności powojenne losy osób związanych z 

partyzantką antyhitlerowską, a nie przynależnych do proradzieckich formacji wojskowych i 

konspiracyjnych (jak Armia Ludowa), przedstawił za to na przykładzie tytułowego bohatera 

opowiadania Doktor Alosz z „Gryfa Kaszëbscziégo” starszy od nich Marian Jeliński.       

 Wojna jest też ważnym elementem świata przedstawionego Twarzy Smętka Jana 

Drzeżdżona, którego przywołany nieco wcześniej Hoppe jest rówieśnikiem. Nie jest to jednak 

powieść realistyczna, a przynależna do realizmu magicznego. Odbiega więc od 

prezentowanych tu treści. W następnej części pracy poświęci się jej więcej miejsca.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
2670 Tegoż, Prôwdzëwô twôrz majora Kapónë, „Zymk” 2008, zsziwk 7, s. 5-26. 
2671 Drzéżdżón R., Naju krëwia, „Stegna” 2014, nr 4, s. 12-17; Tegoż, Naju krëwia, [w:] Chceta wiãcy..., s. 25-40. 
2672 Np. Pryczkowski E., Lénka, [w:] tegoż, Sól zemi, s. 60-66. 
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Na skraju jawy i snu – wieś zachwianej rzeczywistości 

Przedstawiając wieś kaszubską w tekstach prozatorskich, nie można pominąć 

opowiadań Jana Drzeżdżona, choćby Na niwach2673 czy tych zamieszczonych w zbiorze Kòl 

Biélawë (tam też ponowna publikacja Na niwach)2674. Już o wczesnej, sprzed omawianego 

okresu, kaszubskojęzycznej twórczości autora Twarzy Smętka Jerzy Samp pisał – by to tu 

ponownie przywołać – iż jest to:  
 

poetyka zachwianej realności, a więc niesnu, niejawy, eksponowanie motywów pozornie błahych, 

synteza rozproszonych elementów obrazu, przywoływanie sytuacji nieprawdopodobnych ze sfery wyobraźni i 

łączenie ich z rzeczywistością świat przedstawionego2675.  

 

Daniel Kalinowski wskazywał na to, iż pełniej w nurt twórczości realistycznej wpisują 

się właśnie te wcześniejsze, pochodzące sprzed 1981 r. teksty, opublikowane w zbiorach W 

niedzelni wieczór (1974) oraz Dzwónnik (1979) niż te, o jakich tu mowa. W trzecim zbiorze 

opowiadań Jana Drzeżdżona „Kòl Biélawë” – pisze badacz o tej wydanej w 1997 roku 

publikacji – oniryczno-surrealistyczny nastrój wyczuwalny jest jeszcze bardziej.2676 Tak jest w 

rzeczywistości, jednak przy tym świat przedstawiony nadal mocno tożsamy jest z autentyczną 

kaszubską przestrzenią wiejską i odwzorowuje jej realizm. Pojawiające się w opowiadaniach 

miejsca, jak Dąbrowa, Bùczi, Biélawa czy Sëpalë są związane z rodzinnym Domatowem 

autora. Przykładowo owa Biélawa nie jest niczym innym, jak niewielkim jeziorem położonym 

na skraju Domatowa, a Sëpalë to zapewne nazwa w bylackim dialekcie języka kaszubskiego 

wybudowania pomiędzy Karlikowem a Świecinem2677, oddalonego od wsi pisarza o około 7 

km. Co więcej, narratora niejednokrotnie nazywa się Janem (Na niwach, Ma z Gùstã), co 

może stanowić kolejną podnietę do przypatrywania się światu przedstawionemu przez 

pryzmat autobiografizmu. Dostrzegł to już zresztą D. Kalinowski, choć od razu zaznacza, iż:  
 

łatwego przyporządkowania tutaj nie będzie, gdyż Drzeżdżon piszący swoje kaszubskie narracje 

starcem nie był2678.  

 

Owa jednak zbieżność imion narratora i autora, poparta miejscami mającymi swoje 

uzasadnienie w realnym świcie sprawia, iż jakby z pewnymi zastrzeżeniami można tu 

postawić znak równości między nimi. Zresztą doskonale wpisuje się to w charakter 

                                                             
2673 Np. Drzeżdżon J., Na niwach, Gdynia 1991.  
2674 Tegoż, Kòl Bielawë, Gdynia 1997. 
2675 Samp J., Gdziekolwiek..., s. 8. 
2676 Kalinowski D., Oczy (na) Drzeżdżona, [w:] Drzeżdżon J., Twórczość kaszubska, Gdańsk 2016, s. LXIII.  
2677 Por. Sychta B., Słownik gwar..., t. V, s. 16, hasło: Sapała.  
2678 Kalinowski D., Oczy (na)..., s. LXX.  
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twórczości tego pisarza, w jego mieszanie świata realnego z nadrealnym. To stawianie 

narratora w pozycji tożsamej z autorem wzmacnia ów realizm opowiadań, będący swoistą 

przeciwwagą do owej oniryczności i surrealizmu.  

Akcję utworów sytuować trzeba w czasach dawniejszych, trudno jednak, co też 

charakterystyczne dla Drzeżdżona, dokładniej określić lata. Co prawda narrator w 

opowiadaniu W Bukach zdradza się z tym, iż znane są mu już armaty i samoloty (To nie bëlë 

wòjnë z kanónama abò z fligrama2679), jednak te drugie pojawiły się już w czasie I wojny 

światowej, choć zdecydowanie bardziej znaczącą rolę zaczęły pełnić w konflikcie z lat 1939-

1945. Zresztą te fligrë mogą tu też być tylko kolejnym elementem poetyki zachwianej 

realności, jak to określił Samp. Bądź co bądź świat przedstawiony to rzeczywistość bez 

elektryczności i mechanizacji, ludzie właściwie żyją jeszcze tak, jak ich przodkowie – jeżdżą 

ze zbożem do młyna, uprawiają rolę, hodują zwierzęta, ręcznie ścinają drzewa w lesie, 

wyrabiają torf na opał, niecą ogień w piecach czy noszą wodę ze studni.  

Jednak ów świat, co zostało już powiedziane, przeplata się z tym, co dziwne, 

niezwykłe i nierealne. Otóż bowiem choćby w jednym z najbardziej realistycznych 

opowiadań Drzeżdżona, mianowice Na niwach wchodzi Wanda, zagadnięta przez narratora 

(Jana), który razem z żoną Mariczką spędza wieczór na rozmowach o nieistotnych w sumie 

sprawach, na wspomnieniach i obserwacji tego, co dzieje się za oknem, i jak gdyby to była 

najzwyklejsza rzecz na świecie kładzie się na ławie obok niego. Takie zachowanie przybyłej 

nie wzbudza żadnej reakcji Mariczki, która najzwyczajniej w świecie dalej spogląda przez 

szybę. Narrator podobnie nie dziwi się zachowaniu Wandy. Za to nieco później zdumiewa się, 

że oto naraz jedna noga odpoczywającej obok niego kobiety spadła z ławy. Wręcz 

zszokowany stwierdza: Cëż to so z tą Wandą nie dzeje [...] że nodżi ji same spôdają z 

lawë.2680  

Groteska, oniryzm czy surrealizm to terminy, które pojawiają się w różnych 

omówieniach prozy Drzeżdżona. Słusznie też Stanisław Janke uzupełnia, iż:  
 

wykreowani przez pisarza bohaterowie, mają cechy autentycznych postaci wiejskich, ich przeżyciom 

towarzyszy jednak atmosfera dziwnego niepokoju i niesamowitości, a realne doznania stykają się ze światem 

nieuchwytnym i niewytłumaczalnym.2681      

   

                                                             
2679 Drzeżdżon J., Kòl Biélawë..., s. 153.  
2680 Tegoż, Na niwach, s. 27.  
2681 (s. j.) [Stanisław Janke], [b. t.], [w:] Drzeżdżon J., Na niwach, Gdynia 1991, s. IV okładki. 
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Apogeum tejże kreacji świata ze skraju jawy i snu doświadcza czytelnik w jedynej 

napisanej po kaszubsku powieści Jana Drzeżdżona – Twarzy Smętka. Dzieło to zalicza się do 

utworów wpisujących się w nurt realizmu magicznego. Twórczość określana tym terminem, 

zarezerwowanym pierwotnie – jak podaje Słownik terminów literackich pod red. J. 

Sławińskiego – dla malarstwa poekspresjonistycznego, przedstawiającego udziwnioną 

codzienność, charakteryzuje się tym, iż łączy elementy realizmu z groteską i fantastyką2682, a 

taką właśnie jest, szerzej już wcześniej zaprezentowana powieść Drzeżdżona. O dziele autora 

z Domatowa Daniel Kalinowski, przy okazji omawiania Łiskawicy Stanisława Jankego, 

słusznie też napisał:  
 

Jan Drzeżdżon ze swoją wydaną pośmiertnie „Twarzą Smętka” przyćmił innych tworzących w tamtym 

czasie autorów. W sensie poetyki nie zaproponował Drzeżdżon czegoś nowego, czego nie znaliby już czytelnicy 

jego powieści napisanych po polsku. Jednakże kaszubskojęzyczna forma narracyjna była tak oryginalna i 

niebywała, że zbagatelizowano wcześniej wydaną „Łiskawicę”, że zapomniano, iż na firmamencie nieba 

literatury może świecić więcej aniżeli jedna gwiazda.2683  

 

Jedyną kaszubskojęzyczną powieść J. Drzeżdżona niewątpliwe, o czym również była 

już mowa, należy zaliczyć do najwybitniejszych osiągnięć rodzimej literatury.    

Usytuowane na literackim skraju jawy i snu, czy jak to określił Samp w stosunku do 

twórczości J. Drzeżdżona niesnu, niejawy 2684 , są też niektóre utwory Krystyny Lewny. 

Najbardziej utrzymane w owej surrealistyczno-onirycznej poetyce autora Twarzy Smętka, jest 

jej opowiadanie Zabic Smãtka2685. Lewna nie tylko nawiązuje w nim do pisarskiego stylu tego 

prozaika czy tytułowej postaci demonicznej. Tekst bowiem zaczyna się od słów Jesz leżôl 

Drzéżdżón na marach, a ju domatowsczi lëdze szlë szëkac Smãtka, bë gò zabic2686, przez karty 

opowiadania przewija się więc sam pochodzący z Domatowa autor, bohaterem jest tu także, 

co już zresztą zdradza tytuł tekstu, Smãtk.  

Akcja utworu rozgrywa się trzy dni, co wyraźnie zaznaczono w opowiadaniu dzieląc 

je na części: Pierszi dzéń różanca, Drëdżi dzéń różanca i Pùstô noc, od dnia śmierci pisarza 

Jana Drzéżdżona po jego pogrzeb. Fabuła dotyczy jednak głównie Smãtka, bohatera powieści 

autora Na niwach. Owi domatowsczi lëdze w końcu dopadają demona w Chòjince – notabene 

miejscu ważnych zdarzeń rozgrywających się w Twarzy Smętka – tłuczą, a w końcu 
                                                             
2682  Słownik terminów literackich..., s. 423, hasło: realizm magiczny; por. też: Andruczyk K., Fiećko D., Popularny słownik gatunków 
literackich, Poznań 2013, s. 169, hasło: Powieść realizmu magicznego.  
2683 Kalinowski D., Błysk w ciemności. O kaszubskojęzycznej prozie Stanisława Jankego, [w:] Janke S., Łiskawica. Psë, Gduńsk 2015, s. 8-9. 
2684 Samp J., Gdziekolwiek jestem lub będę, [w:] „Pomerania” 1983, nr 6, s. 8. 
2685 Lewna K., Zabic Smãtka, [w:] Kaszëbsczé dzeje..., s. 104-114. Warto tu też zaznaczyć, iż Lewna wychowała się w Domatowie, skąd 
pochodził J. Drzeżdżon, zresztą ta okolica stała się miejscem akcji nie tylko przywołanego tekstu Zabic Smãtka, lecz np. Grétka sedzy w 
céniu lëpë a rëczi.   
2686 Tamże, s. 104.  
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konającego porzucają. Zrządzeniem losu jednak, za sprawą księdza, który znajduje truchło i 

przemyca je na cmentarz, zmarły pisarz i zabity Smãtk zostają pogrzebani w jednym grobie.    

Lewna jest też autorką m.in. takich opowiadań, jak Ò tim jak Jan Drzeżdżon ùmarl i 

szedl do nieba2687 , czy, późniejszych już, Nyra, Rekòlekcje 2688  i Góra 2689 . Znać w nich 

również tę groteskę czy ową poetykę zachwianej realności. 

 

 

 

 

Proza o tematyce miejskiej – realistyczna 

Ukazywanie czy wręcz rejestrowanie, niejednokrotnie dość stateczne, realiów życia 

kaszubskiej wsi w dawniejszych i bliższych nam czasach jako głównego pisarskiego celu2690 

pokazało się być niewystarczające i zbyt wąskie dla części rodzimych prozaików. Szczególnie 

dobrze to widać w omawianymi okresie 1981-2015. W tym czasie bowiem zaczęto coraz 

szerzej i intensywniej wychodzić z owego ciasnego pojęcia regionalizmu 2691 , co m.in. 

sprawiło, iż autorzy – nie wszyscy jednak – zaczęli sięgać po nowe tematy (np. Pòlterabend 

Romana Drzeżdżona) czy nowe formy artystycznej wypowiedzi (np. Twarz Smętka Jana 

Drzeżdżona). Oczywiście powodów tegoż wychodzenia było więcej niż tylko 

przeświadczenie o potrzebie uwspółcześnienia tematycznego rodzimej literatury czy 

zwrócenia baczniejszej uwagi na kreowanie akcji utworu. Wśród przyczyn można także 

wymienić choćby zmiany zewnętrzne, jakie zaszły w przestrzeni społeczno-politycznej, jak 

upadek PRL czy wprowadzanie języka kaszubskiego do kościoła, z czego to drugie 

zaowocowało np. powstaniem i publikacją kazań ks. Miotka. 

Coraz częściej zatem także ośrodki pozawiejskie stawały się główną, bądź wyłączną 

areną przedstawianych zdarzeń. Bytów jest miejscem akcji debiutanckiego utworu Piotra 

Dziekanowskiego (pseudonim Jón Natrzecy) Gapiór2692. Autor ten zresztą mocno związany 

jest literacko – lecz również egzystencjalnie – z tym właśnie miastem i jego okolicami, co 

                                                             
2687 Tejże, Ò tim jak Jan Drzeżdżon ùmarl i szedl do nieba, [w:] Kaszëbsczé dzeje..., s. 101-103. 
2688 Tejże, Rekòlekcje, „Stegna” 2009, nr 2, s. 26-29. 
2689 Tejże, Góra, [w:] Chceta wiãcy..., Gdynia 2015, s. 7-23.  
2690 Oczywiście nie dotyczy to całości literatury kaszubskojęzycznej przed 1981 r., czego najlepszym dowodem jest powieść Żëcé i przigodë 
Remusa A. Majkowskiego, jaka na tle innych rodzimych tekstów prozatorskich przez lata zdecydowanie wyróżniała się bogactwem treści i 
dynamicznym prowadzeniem akcji, słusznie zasługując na miano arcydzieła.    
2691  Drzeżdżon J., Współczesna..., s. 77. W późniejszych latach ową potrzebę wychodzenia z tego pojęcia ciasnego regionalizmu 
wyartykułowali także zymkowcy, postulując m.in. by òdińc òd wsë stôri i tworzyć bardziej nowoczesną, adekwatną do swoich czasów 
literaturę [Schramke G. J., Pôrã słowów ò Zymkù. Z lëznosce czwiôrtégò zéńdzeniô tegò karna ë wëdaniô drëdżégò zsziwkù z dokôzama – 
rzecz z elementama manifestu lëteracczégò, „Òdroda” 2002, nr 3, s. 6].  
2692 Jón Natrzecy [Piotr Dziekanowski], Gapiór, „Zymk” 2009, zsziwk 8, s. 49-51. 
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ukazują choćby jego utwory science-fiction (np. Nalazłé w Bëtowie) czy komiksy, do jakich 

napisał teksty (Szczeniã Swiãców oraz Arbata). 

Z prozy o charakterze realistycznym należy tu, oprócz utworu Gapiór, 

opowiadającego o epizodach z życia starego, tytułowego samca wrony, przywołać 

opublikowany w 2011 roku kryminał Dziekanowskiego Kòmùda. Część akcji rozgrywa się 

bowiem w samym Bytowie. Fabuła ponadto dzieje się także w pobliżu tego miasta, a nawet 

„na chwilę” przenosi się do niemieckiego Brunszwiku. Owo nieco ponad 

siedemdziesięciostronicowe opowiadanie, jak słusznie stwierdził Daniel Kalinowski, się 

bardzo dobrze czyta,2693 również przyciąga uwagę, zaskakuje, a czasem nawet i bawi.2694 

Zgodzić się jednak należy także i z zarzutem badacza, iż autor Kòmùdë poprowadził 

zdarzenia zbyt szybko, że nie pozwolił „rozwinąć się” wielu motywom fabularnym czy 

postaciom utworu. 2695  Warto tu jeszcze zaznaczyć, iż Dziekanowski jest prekursorem 

kryminału na gruncie literatury kaszubskojęzycznej. 

Miasto jest obecne także w utworach starszych pisarzy. Tam bowiem rozgrywa się np. 

opowiadanie Stanisława Bartelika Noc2696, jakiego główna bohaterka – trzydziestotrzyletnia 

Agnesa – po skończonej uroczystości urodzinowej zagłębia się w rozmyślania o przeżytych 

już latach, o tym, jak spotkała swojego późniejszego męża, kupili mieszkanie w bloku, starali 

się o dziecko i jak on wcześniej uczestniczył w życiu rodziny, lecz teraz jakby zobojętniał.  

Czasem również i u autorów mocno swą twórczością prozatorską wpisujących się w 

ów nurt rejestrowania życia na wsi w dawniejszych latach, jak Henryk Dawidowski i Stefan 

Fikus, znajdziemy utwory, jakich akcja dzieje się w mieście. W przypadku pierwszego z nich 

mowa tu o tekście Paserzbica2697, opowiadającym historię Béty i jej męża Kònrada. Choć 

bohaterowie ci pochodzili z wiosek środkowych Kaszub, los rzucił ich do Redy, gdzie 

pracowali, mieszkali i w drodze do jakiej się poznali. Po ślubie zaś wprowadzili się do 

mieszkania w bloku w Gdyni Chylonii. Wspólne ich, generalnie spokojne, ułożone i zgodne 

życie jednak w pewnym momencie zakończyło się. Mężczyzna dla kochanki porzucił żonę, 

zostawiając ją przy tym z dwójką dzieci i w trudnej sytuacji materialnej.   

Podobnie jak w przypadku innych tekstów Dawidowskiego, tak i tu akcja została 

potraktowana po macoszemu na rzecz kronikarskiego zapisywania losów bohaterów, a ciż 

sami – co przywodzi na myśl żywoty świętych – zbyt wyidealizowani. Bétę bowiem ukazano 

jako uosobienie dobroci, prawości i pracowitości, a gdy po dziesięciu latach małżeństwa 
                                                             
2693 Kalinowski D., Jesienne d(r)eszcze nad Bytowem [w:] Tegoż, Raptularz..., s. 79. 
2694 Tamże.  
2695 Tamże.  
2696 Bartelik S., Farwë..., s. 56-59. 
2697 Dawidowsczi H., Z Kaszëbama..., s. 126-142. 
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nagle od niej odszedł mąż, ona nie tylko pozostała mu wierna do końca życia (a miała okazję, 

by ponownie spróbować szczęścia i związać się z mężczyzną), ale także pomimo rozmaitych 

trosk i kłopotów, w które on ją wpędził swym odejściem, nie czuła do niego gniewu czy 

chowała urazę, a przynajmniej nie odnajdujemy w tekście jakiś tego znamion. Bohaterka, 

która dla swego małżonka doch nigdë nie òdnôsza sã [...] lëchò2698 i stara sã służëc mù jak 

nôlepi2699, po jego wyprowadzeniu się tylko sedza i rozmiszla nad tim, co sã stało i chto tu je 

winien2700, a następnie podjęła samotną walkę o byt i wychowanie dwójki dzieci. Co więcej 

również i Kònrad, tenże jej niewierny mąż, który jednak wrócił po latach do rodziny (Béta 

jednak już od pół roku nie żyła), zaczął być przez Dawidowskiego ukazywany w jak 

najjaśniejszych barwach. Bohater bowiem zrozumiawszy w końcu swój błąd oraz ogrom 

krzywd wyrządzonych najbliższym, stał się osobą wręcz nieskazitelną – nawrócił się, każdego 

dnia wpierw uczestniczył w mszy świętej i odwiedzał grób żony, a następnie większość 

wolnego czasu spędzał z bliskimi, głównie z wnukiem. Życie swe zaś, jako świetny finał tak 

już pięknej egzystencji, zakończył potrącony przez samochód, ratując spod jego kół czyjeś 

dziecko. 

W przypadku Stefana Fikusa za „miejskie” utwory należy uznać choćby króciutki, 

przywołany już wcześniej tekst o rozgrywającej się na gdańskim dworcu przygodzie pewnego 

spitego oficera kolei państwowych Przezdrzôł na òczë2701, a także podobnej długości utwór 

Zwërodniałô młodosc 2702 , jakiego akcja dzieje się tym razem na peronie w Gdańsku 

Wrzeszczu. Dochodzi tam do tragicznego wypadku kolejowego (pewien nieszczęśnik wpadł 

między wagony i stracił obie nogi), na jaki grupa młodych świadków zdarzenia reaguje 

śmiechem, drwinami i ogólną znieczulicą. Znając jednak szerzej twórczość tego autora, zdaje 

się, iż akurat w jego przypadku nie mamy tu do czynienia z chęcią wychodzenia poza ów 

ciasny regionalizm i tworzenia kaszubskojęzycznej literatury miejskiej, lecz tylko z 

pragnieniem opowiedzenia czytelnikowi pewnych epizodów (wiele wskazuje, iż opartych na 

prawdziwych zdarzeniach), które tylko akurat zdarzyły się w mieście. Ono więc zaistaniało tu 

poniekąd na zasadzie przypadku.  

Środowisko miejskie jest ważnym i zdecydowanie nieprzypadkowym, choć przy tym 

również nie wyłącznym miejscem akcji dość obszernie już wcześniej omówionych powieści 

Namerkôny, Smùgã i Fenyks redakcyjnego kolegi Jana Natrzecégò z „Tatczëznë” Artura 

Jabłońskiego. Zdarzenia w tych utworach rozgrywają się głównie na północy Kaszub, w tym 
                                                             
2698 Tamże, s. 131.  
2699 Tamże. 
2700 Tamże, s. 130-131.  
2701 Fikus S., Tak téż..., s. 43.  
2702 Tamże, s. 43-44.  
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w Jastarnii (Namerkôny) i Pucku (Fenyks). Co więcej, akcja – podobnie jak w przypadku 

Kòmùdë Jana Natrzecégò – „przenosi się” również poza obszar regionu, aż na Półwysep 

Iberyjski (Smùgã) oraz do Skandynawii (Fenyks). 

Za granicą toczy się akcja także niektórych opowiadań Grzegorz Schramkego. W 

kontekście twórczości o charakterze realistycznym mowa tu o W raju2703 oraz Szmùgler2704, 

jakie bądź w całości, bądź w większej części dzieją się w dwóch miastach Wielkiej Brytanii, 

mianowicie Burton upon Trent (W raju) i Edynburgu (Szmùgler), głównie w środowisku 

współczesnych emigrantów zarobkowych i ich tematycznie dotycząc, obrazując ich życie na 

obczyźnie, pragnienia, cele, troski, większe lub mniejsze dramaty czy sukcesy.  

Schramke jest też autorem kilka innych opowiadań realistycznych, jakich akcja dzieje 

się w środowisku miejskim. Są to Dzecë przełómieniô 2705  mówiące o problemach 

egzystencjalnych i braku szerszych perspektyw samorealizacji młodych ludzi 

zamieszkujących prowincjonalne miasteczko na południowych Kaszubach, Drapcë 2706  o 

niepijącym już dwa lata alkoholiku, którego nieoczekiwane natknięcie się na starego druha na 

powrót rzuca w szpony nałogu, a także – jak to określili jurorzy czternastej edycji konkursu 

im. J. Drzeżdżona – „minithriller” Cegła na cegle 2707 , jakiego zalążkiem akcji jest 

wyreżyserowana i podjęta przez Karinę próba zakończenia toksycznego związku z 

chorobliwie zazdrosnym Michałem. W przypadku dwóch wpierw wymienionych tu utworów 

można z całą pewnością stwierdzić, iż fabuła rozgrywa się w granicach państwa polskiego, co 

do trzeciego nie jest to już takie jednoznaczne.      

Z innych autorów, w których twórczości można znaleźć przykłady tekstów prozy 

realistycznej, w jakich miasto ze swoimi ważnymi przestrzeniami (jak np. dworzec kolejowy) 

odgrywa niepoślednią rolę jest choćby Sławomir Formella (Żeżarté dzeckò banowi 

rewòlucje). 

 

Utwory Schramkego W raju i Szmùgler są przykładami tego, iż proza 

kaszubskojęzyczna z lat 1981-2015, podobnie jak poezja, wyszła nie tylko miejscem akcji 

poza Kaszuby, ale również tematyką. Nie są one jednak ani jedynymi, ani pierwszymi tego 

typu tekstami. Najwybitniejszym utworem tego rodzaju (a przy tym wedle piszącego te słowa 

najznakomitszym dziełem piśmiennictwa kaszubskojęzycznego z lat 2000-2015), choć nie 

typowo prozatorskim, jest reportersko-eseistyczny tom Stanisława Pestki W stolëcë 
                                                             
2703 Schramke G. J., W raju [w:] Chceta wiãcy..., s. 41-119. 
2704 Tegoż, Szmùgler, „Zymk” 2011, zsziwk 9, s. 56-75. 
2705 Tegoż, Dzecë przełómieniô, „Zymk” 2004, zsziwk 4, s. 30-35. 
2706 Tegoż, Drapce, „Zymk” 2008, zsziwk 7, s. 53-71. 
2707 Tegoż, Cegła na cegle [w:] Lëdze są..., s. 197-220. 
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chmùrników 2708 . Głównym miejscem zdarzeń w dziele Jana Zbrzycy jest Nowy Jork, a 

tematem obserwacji, doznań i przemyśleń narratora/autora są wyimki z kultury, historii, stylu 

życia, postaw i wyznawanych wartości Amerykanów oraz efekty zamachu terrorystycznego 

na World Trade Centre we wrześniu 2001 r., jakiego to tragicznego zdarzenia Pestka zresztą 

był naocznym świadkiem. Cezary Obracht-Prondzyński w swojej mowie wygłoszonej 

podczas promocji W stolëcë..., tak wyraził swój entuzjazm na temat zawartości publikacji:  
 

KÙ RESZCE! To, co òd lat towarzëło nama przë wielnëch zéńdzeniach i òbgôdkach: żëwé swiôdectwò 

zajinteresowaniô swiatã, jegò problemama, dzysdniowòscą w całim ji cywilizacyjnym, kùlturowim, pòliticznym, 

dejowim, religijnym zapëzglenim. Nie bëło taczi témë, jakô nie wëwòłałabë jaczis czekawi refleksji wastë 

Stanisława!2709.  

 

Z racji swej pograniczności literacko-publicystycznej, więcej o książce Pestki będzie 

mowa później.  

   

Przestrzeń miejska jest obecna nie tylko w rodzimej prozie realistycznej, co już 

zdążono zasygnalizować. Jest na przykład także ważnym miejscem rozgrywania się zdarzeń 

w kilku utworach science-fiction.  

 

 

 

 

W przestrzeń i czas – od fantasy do science-fiction 

Fantastyka w rodzimym piśmiennictwie obecna jest już od czasów Floriana Ceynowy, 

który w swoim czasopiśmie „Skôrb Kaszébsko-słovjnskȷè mòvé” zamieszczał przekazy z 

ustnej literatury ludowej, m.in. te o stolemach. Najobficiej zresztą występuje ona w 

kaszubskich podaniach, legendach i bajkach, oczywiście także tych literackich, zarówno 

dawniejszych, jak Podania kaszubskie L. Heykego, jak i współczesnych, zawartych np. w 

zbiorze Dzéwczę i krôsnięta A. Nagla. Obecna jest także w prozie sprzed omawianego tu 

okresu, czego najlepszym przykładem jest właśnie Żëcé i przigodë Remusa A. Majkowskiego. 

W omawianym okresie 1981-2015 niemała część rodzimych prozaików dostrzegała 

(lub tylko odczuwała) potrzebę uwspócześnienia rodzimej literatury i wyjścia poza 

dotychczasowe jej ramy, co zaowocowało m.in. zaistnieniem w kaszubskojęzycznym 
                                                             
2708 Jón Zbrzëca/Stanisłôw Pestka, W stolëcë chmùrników, Gduńsk 2011. 
2709 Mòwa prof. Cezarégò Obracht-Prondzyńsczégò wëgłoszonô òb czas promòcji ksążczi „W stolëcë chmùrników”, tł. D. Majkòwsczi, 
„Pomerania” 2012, nr 4, s. 10. 
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piśmiennictwie nowych gatunków literackich. Jednym z najbardziej charakterystycznych jest 

science-fiction. Utwory prozatorskie, w jakich świat przedstawiony wyróżnia się bardziej 

rozwiniętą techniką niż nasza rzeczywistość i na ogół zostaje umieszczony w przyszłości w 

stosunku do momentu powstawania utworu, pojawiły się w literaturze kaszubskojęzycznej 

dopiero – jak udało się to stwierdzić – na początku obecnego stulecia. Najbardziej znanym 

rodzimym pisarzem science-fiction jest Piotr Dziekanowski (Jón Natrzecy), autor opowiadań 

Nalazłé w Bëtowie2710, Na frisztëk dodóm2711 oraz Kaszëbògònia2712.  

Akcja pierwszego z wymienionych tekstów dzieje się w dość dalekiej przyszłości, 

głównie na Ziemi, setki lat po ostatecznie nieudanym – z powodu „drobnego” niedopatrzenia 

– najeździe przybyszów z kosmosu. Buntującym się bowiem Ziemianom obcy postanowili 

zainfekować komputery wirusem niszczącym wszystko, co zostało zapisane w ludzkich 

mowach, a to z kolei miało obrócić w pył ziemską cywilizację. Przeoczono jednak jeden 

niewielki, ginący już język, mianowicie kaszubski, a na dokładkę przez pomyłkę obcy 

specjaliści wpisali do programu niszczącego także swoją mowę. Tak zatem kaszubski stał się 

jedyną, ogólnoziemską (i także posługiwaną się na Księżycu) mową, zaś kosmici wojnę 

przegrali. Co więcej nie było w momencie rozgrywania się akcji utworu już wśród ludzi, poza 

wyjątkami, świadomości tego, że kiedyś istniały także inne systemy językowe.  

Fabuła opowieści Nalazłé... jest ciekawie prowadzona, choć miejscami rażą mimo 

wszystko za bardzo nieprawdopodobne zbiegi okoliczności (np. posiadanie przez pilota akurat 

potrzebnego antycznego analizatora, jaki na dodatek ów człowiek akurat miał pod ręką w 

czasie wyprawy w zielone strefy, będące czymś w rodzaju dzikich, słabo zaludnionych stron). 

Wykreowany przez Dziekanowskiego świat przedstawiony przekonuje do siebie i można go z 

pewnymi zastrzeżeniami uznać za prawdopodobny, z tym, że niejednokrotnie zostawiane 

przez autora w nim luki (choćby na temat długości życia ludzi w owej przyszłości, co ma 

swoje znaczenie w budowaniu porządku logicznego opowiadania) zakłócają jego percepcję i 

nieraz wymagają zbyt dużej, jak na tego typu tekst, ingerencji odbiorcy. Ma się przez to 

wrażenie, iż stworzony w umyśle autora świat nie został wystarczająco dokładnie przelany na 

papier, a to z kolei sugeruje pewną niedokończoność dzieła. Może nie przekonywać też 

zabieg nadawania części bohaterom książki nazwisk cechujących daną osobę, np. Leprôwdk 

(osoba, która nie mówi całej prawdy), Wrëk (po kasz. brukiew; tu ktoś nie za bardzo 

                                                             
2710 Jón Natrzecy [Piotr Dziekanowski], Nalazłé w Bëtowie, Bëtowò 2008. 
2711 Tegoż, Na frisztëk dodóm, „Zymk” 2011, zsziwk 9, s. 49-53. 
2712 Tegoż, Kòmùda, Bëtowò 2011. 
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inteligentny 2713 ) czy Sobaka (pies 2714 ). Na plus trzeba zaliczyć stworzone na potrzeby 

opowiadania neologizmy, związane głównie ze zdobyczami techniki, jak np. lotkasta2715 

(statek powietrzny) czy hlastôcz 2716  (miotacz promieni; choć należałoby to pisać 

chlastôcz2717). Na owe słownictwo, jak również i liczne błędy ortograficzne, zwracał w swej 

krótkiej recenzji uwagę Roman Drzeżdżon: Pò prôwdze nen dokôz wôrt je przeczëtac, chòcbë 

dlôte, żebë òcenic jak autór dôł so radã z fantasticzną słowizną2718, mòże niejedny skrzëwią sã 

widzącë „òrtë”2719. Opowiadanie Jana Natrzecego, mimo pewnych braków, jest utworem, 

który może podobać się czytelnikowi. Z racji wydania go w formie odrębnej książki, a też i 

póki co największej objętości z tego rodzaju utworów po kaszubsku, najlepiej przeciera szlak 

dla innych kaszubskojęzycznych tekstów prozatorskich z gatunku science-fiction. Jak dotąd 

tych w rodzimej literaturze jest zaledwie około dziesięciu. 

Nie za wiele można natomiast powiedzieć o opowiadanku Na frisztëk dodóm. Jego 

akcja dzieje się na Kaszubach w raczej niezbyt odległej przyszłości, skoro główny bohater 

jeździ samochodem, choć z drugiej strony Trójmiasta nie tworzą już, jak wynika z tekstu, 

zatopione przed laty Gdańsk, Gdynia i Sopot (notabene Lębork posiada port), lecz rozrośnięte 

do statusu metropolii Kościerzyna, Kartuzy i Bytów. Świat przyszłości nie jawi się zbyt 

zachęcająco, panuje bowiem drożyzna, brakuje towarów, niełatwo otrzymać paszport, 

nastroje społeczeństwa zdają się być niezbyt dobre. Na frisztëk dodóm to krótka, 

kilkustronicowa opowiastka o wracającym rankiem do domu inżynierze Klosku, który 

dobrodusznie i niczego nie podejrzewając podwozi pewnego tajemniczego i najwidoczniej 

chcącego uniknąć spotkania z policją młodzieńca na lotnisko, jakie – jak się później okazało – 

ogarnął strajk. Opowiadanko niewątpliwie zostało pomyślane jako fragment większej całości, 

ta jednak, póki co, nie ukazała się.  

Wydana w 2014 r. w formie książkowej Kaszëbògònia to z kolei opowiadanie, jakiego 

fabuła tym razem usytuowana jest nie w przyszłości, lecz dość już odległej przeszłości, 

najprawdopodobniej ok. V-VI w. n. e., podczas tzw. wielkiej wędrówki ludów. Jak można 

domyśleć się z tytułu, Natrzecy sięga tu do genezy wyodrębnienia się Pomorzan z rodziny 

Słowian. Akcja utworu dzieje się niejako na dwóch płaszczyznach, jakie w pewnej chwili na 

moment się stykają. Pierwszą jest Ziemia, gdzie młody, wedle kapłana Krëka wybrany przez 
                                                             
2713 Sychta notuje m.in. Miec głowã jak wrëk [uwaga: pisownia uwspółcześniona], co znaczy: a) mieć dużą głowę. b) być tępym. [Sychta B., 
Słownik..., t. VI, s. 106, hasło: vrëk]. 
2714 Słowo znane z języka rosyjskiego, jednak notuje je też Sychta. W trzecim znaczeniu: człowiek ciągle kogoś besztający, w czwartym: 
pies, z tymże, iż zapewne, jak można wywnioskować z zamieszczonego w Słowniku.. przykładu: Cëchò, sobako, co tak szczekôsz! [pisownia 
uwspółcześniona], z negatywnym zabarwieniem tego słowa. [Sychta B., Słownik..., t. V, s. 117, hasło: sobaka].     
2715 Jón Natrzecy, Nalazłé..., s. 3 [i inne]. 
2716 Tamże s. 22 [i inne]. 
2717 Zob. np. chlastac, chlasnąc w: Sychta B., Słownik..., t. II, s. 32. 
2718 Drzéżdżónk Rómk [Roman Drzeżdżon], Nalazłé w Bëtowie, „Pomerania” 2008, nr 10, s 40. 
2719 Tamże.  
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Peruna woj Mimir Bëtojc (znając lokalny patriotyzm związanego z Bytowem 

Dziekanowskiego miano to nie dziwi) prowadzi swój lud w poszukiwaniu nowych terenów na 

osiedlenie się. Drugą natomiast jest Kosmos, gdzie trójręki i zielony Klëst, który stworzywszy 

w laboratorium nowy, lecz zakazany rodzaj maszyny przetwarzającej substancje w 

pożywienie, ściąga na swoją głowę służby galaktyczne, a niewywiązaniem się z pewnej tajnej 

umowy naraża także niejakim, niezbyt sympatycznym „cemnomòcym”. Klëst, uciekając, traci 

jednak swój statek kosmiczny z cenną skrzynią, jaki samotnie, bezzałogowo mknie przez 

czerń wszechświata i, jak już można się domyślić, trafia do Mimira i jego ludzi.  

Opowiadanie, niestety, liczy sobie zaledwie nieco ponad dwadzieścia stron druku. 

Szkoda, że autor poprowadził narrację tak szybko, swój pomysł z nagromadzeniem zdarzeń i 

zwrotów akcji mógł śmiało ubrać w dłuższą opowieść, czy nawet stworzyć zajmującą 

powieść. Tak opowiadanko to sprawia wrażenie tylko pewnego szkicu, niemniej czytelnik 

może znaleźć w nim przyjemną lekturę.2720 

Oprócz P. Dziekanowskiego utwory z gatunku science-fiction opublikowali również 

Piotr Ciskowski, Stanisław Bartelik, Sławomir Formella, Piotr Lessnau i Grzegorz Schramke.  

Swoim krótkim tekstem Kamë2721, już wcześniej pokrótce zaprezentowanym w tej 

pracy, Piotr Ciskowski opowiada historię niezwykłego zdarzenia, którego doświadczyli 

Machòwô i jej już dorosły syn. Bohaterowie ci są świadkami przylotu dziwnego obiektu i 

pojawienia się na ich polu zagadkowych przedmiotów, jakie następnie równie tajemniczo 

znikają. Jeszcze bardziej niezwykłego zdarzenia doświadcza Gùst z nowelki Przëtrôfk na 

grzëpie Stanisława Bartelika2722. Oto bowiem koło ucha bohatera przelatuje coś maleńkiego, 

ląduje niedaleko niego i naraz zaczyna się powiększać, nabierać kształtu, aż w końcu oczom 

patrzącego jawi się jako talerzowati bùdink2723. Mężczyzna podejrzewając, że śni, szczypie 

się w policzek, lecz tym tylko się upewnia, że wszystko, co się rozgrywa przed jego oczami, 

dzieje się w rzeczywistości. Naraz w tajemniczym spodku tworzy się luka i wychodzi z niego 

jego żona Zosia, całkiem naga. Dochodzi do zbliżenia między bohaterem tekstu a przybyłą, 

po czym kobieta odlatuje. Gùst zaś, wymęczony, podnosi się z ziemi, wlecze się do domu, a 

tam... Zosia przygotowuje posiłek. Widząc wyczerpanego męża, dziwi się jego zmęczeniu, a 

następnie nakazuje mu iść do pokoju, położyć się na kanapie i odpocząć. Mężczyzna robi 

posłusznie to, co mówi żona... 

                                                             
2720  O utworze pisał też Daniel Kalinowski [Kalinowski D., Kosmiczne pochodzenie Kaszubów [w:] tegoż, Sylwa..., s. 97-101]. Warto 
zapoznać się z jego omówieniem choćby ze względu na interesujący fragment dotyczący podprogowej narracji reklamowej. 
2721 Cëskòwsczi P., Kamë, „Zymk” 2004, zsziwk 4, s. 7-8.  
2722 Bartelik S., Przëtrôfk..., s. 73-74.  
2723 Tamże, s. 73.  
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Niezwykły latający obiekt jest też znaczącym elementem opowiadania Ògrańczenié 

Sławomira Formelli. Nie mamy tu jednak do czynienia z maszyną pozaziemskiej cywilizacji, 

lecz samolotem sprzed II wojny światowej, na jaki podczas swego lotu niespodziewanie 

natyka się pewien amator podniebnych eksapad. I nie byłoby w tym spotkaniu w 

przestworzach nic aż tak dziwnego, gdyby nie to, iż najprawdopodobniej była to maszyna, 

jaka w tamtej okolicy rozbiła się w 1932 roku. Niecodzienne zdarzenie staje się też w 

Ògrańczeniém pretekstem do podjęcia rozważań teoretyczno-filozoficznych na temat 

czwartego wymiaru.  

O ile akcja opowiastki Formelli dzieje się w niedalekiej przyszłości, o tyle nagrodzona 

główną nagrodą w zorganizowanym przez redakcję „Kuriera Bytowskiego” i adresowanym 

do pisarzy kaszubskojęzycznych I Konkursie Science-Fiction (notabene Ògraniczenié zajęło 

ex aequo z opowiadaniem Schramkego pierwsze miejsce w drugiej edycji tegoż konkursu)  

pòwiôstka s-f Piotra Lessnaua2724 rozgrywa się w i po roku 4000 – czasach, kiedy ludzie 

zamieszkują planety nawet poza naszą galaktyką. Pòwiôstka s-f to historia człowieka, który 

razem z przyjaciółmi założył grupę muzyczną i zdobył międzygalaktyczną sławę. Choć akcja 

dzieje się wiele stuleci od czasów obecnych, bez zmian pozostały – według tekstu Lessnaua – 

twarde prawa rządzące show-businessem, jakie tak łatwo niszczą artystów.  

W nieco dalszej jeszcze przyszłości rozgrywa się Slédnô pòbitwa ò Kaszëbë P. 

Lessnaua2725. Ten jako jedyny przesłany na III Konkurs Science-Fiction utwór opowiada 

krótką historię ocalałego – dzięki specjalnej kopule – z niemal całkowitej zagłady Ziemi 

niewielkiego państwa kaszubskiego. Nie przetrwało jednak długo, zniszczone ostatecznie 

przez wojska Cesarstwa Polski, Wszechrusi i Germanii, jakie nadleciały z którejś z planet, 

zasiedlonych przez uciekinierów z ginącego ziemskiego globu, by odebrać zabezpieczone 

wcześniej, lecz następnie przywłaszone przez Kaszubów skarby wielowiekowej europejskiej 

kultury. Choć kraj, łącznie z istniejącym jeszcze do owego 4672 roku kartuskim kościołem 

przepadł, naród i owe „zdobyczne” artefakty przetrwały w skrytym po ciemnej stronie 

księżyca pierwszym i jedynym Okręcie Kaszubskiej Gwiezdnej Floty STOLEM (notabene 

przed zdobyciem go nosił nazwę Pabieda), jakim potem lud pomorski „pożeglował” przez 

otchłanie kosmosu w poszukiwaniu swego miejsca we wszechświecie.  

Slédnô pòbitwa... Lessnaua, o ciekawszej fabule niż tegoż pòwiôstka s-f, wpisuje się w 

kaszubskocentryczną twórczość science-fiction, tworzoną m.in. przez opowiadanie Nalazłé w 

Bëtowie Jana Natrzecégò.                  

                                                             
2724 Lessnau P., Pòwiôstka s-f, „Stegna” 2008, nr 2, s. 4-8. 
2725 Léssnawa P., Slédnô pòbitwa ò Kaszëbë, „Stegna” 2010, nr 2, s. 27-29. 
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Akcja natomiast opowiadania Grzegorza Schramkego Sostra Davida Swintona2726, 

jakiej jednak z owym nurtem patriotyzmu kaszubskiego wiązać nie należy, toczy się 

„zaledwie” w XXII wieku, w bliżej nieokreślonym nadmorskim mieście. Tematem utworu są 

losy pewnej Xilissis, zakochanej w nieczułym, cynicznym Jadamie.  

Przy okazji mówienia o science-fiction w kaszubskojęzycznej twórczości 

prozatorskiej, warto też wspomnieć o pewnej literackiej ciekawostce, wykraczającą już 

jednak poza temat rozprawy. Otóż urodzony w Detroit Leo Frankowski publikował w 

omawianym okresie powieści science-fiction, w jakich Kaszubi odgrywają główną rolę (np. 

zamieszkują planetę Nowa Kaszubia, są najemnikami tworzącymi Kaszubskie Siły 

Ekspedycyjne, walczą z Ziemianami). Utwory te napisane jednak zostały w języku 

angielskim, stąd nie mogą zostać zaliczone do kaszubskojęzycznej literatury. Można dodać, iż 

z zaplanowanej przez Frankowskiego serii sześciu książek ukazały się trzy, mianowicie A Boy 

and His Tank2727, The War With Earth2728 i Kren of the Mitchegai2729, z czego ostatnia, będąca 

zapewne wprowadzeniem do zamierzonej wielkiej wojny z wrogą, bezwzględną i szalenie 

groźną cywilizacją, najmniej jest „kaszubska”.2730  

 Fantastyka, oprócz science-fiction czy baśni, obejmuje także m.in. horror oraz 

fantasy. Elementy grozy, związanej z działaniem zjawisk nadprzyrodzonych, odnajdujemy 

choćby w wielokrotnie już tu przywoływanym „Remusie”, jednak utworu prozatorskiego 

pomyślanego i napisanego jako horroru, w kaszubskojęzycznej prozie do 1981 r. się nie 

znajdzie. W omawianym tu okresie za taki tekst można przyjąć opowiadanie epistolarne 

Romana Drzeżdżona Wëszczëgóra 2731  o wieszczim nękającym dawnych mieszkańców 

Starzyna (akcja rozgrywa się w XVII wieku2732). Za horror uznał S. Janke – członek jury XVI 

Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Drzeżdżona w 2015 r. – również inne opowiadanie o 

kaszubskim upiorze, mianowicie W smrokù Grzegorza Schramkego, o jakim to tekście 

napisał:  
 

Pòd kùńc pòwiôstczi òkazywô sã, że nie je to krëminôł a hòrror zrzeszony z naszim prôstôrim 

wierzenim ò wieszczich.2733  

 

                                                             
2726 Schramke G. J., Sostra Davida Swintona, „Stegna” 2012, nr 3, s. 16-22. 
2727 Frankowski L., A Boy and His Tank, New York 1999. 
2728 Frankowski L., Grossman D., The War With Earth, New York 2003. 
2729 Tychże, Kren of the Mitchegai, New York New York 2004.  
2730 Więcej o przywołanych tu powieściach Frankowskiego zob. Schramke G. J., Kaszëbów wòjna z Zemią, „Pomerania” 2012, nr 2 s. 51;  
Tegoż, Biésati stwór Frankòwsczégò ë Grossmana, „Pomerania” 2012, nr 3, s. 53-54. 
2731 Drzéżdżón R., Wëszczëgóra, [w:] Rost..., s. 90-94. 
2732 Wskazuje na to przywołana w tekście postać Aleksandra Kęsowskiego (1590-1667) - opata oliwskiego (od 1641 r.), fundatora m.in. 
kościoła w Starzynie, gdzie na kilka lat przed wybudowaniem tejże świątyni rozgrywa się akcja utworu R. Drzeżdżona [o A. Kęsowskim 
zob. więcej: https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=K%C4%98SOWSKI_ALEKSANDER [dostęp: 28.04.2019]]. 
2733 Janka S., Przedsłów [w:] Swiat..., s. 9. 
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Fantasy, rozumiane jako gatunek literacki, gdzie akcja utworu rozgrywa się w świecie 

charakteryzującym się zazwyczaj niskim poziomem technicznego rozwoju (niejednokrotnie 

rzeczywistość przedstawiona wzorowana jest na czasach średniowiecznych) i gdzie istnienie 

magii oraz fantastycznych istot jest zjawiskiem przynajmniej dość powszechnym, podobnie 

jak science-fiction czy horror właściwie nie istniało w literaturze kaszubskojęzycznej przed 

1981 r.2734 Po tym roku, a dokładniej mówiąc już w obecnym stuleciu, teksty tego typu już się 

pojawiły, lecz w liczbie jeszcze mniejszej niż science-fiction. Za przynależne do gatunku 

fantasy należy uznać Òdstąpienié oraz W pòdzemny sôdze G. Schramkego. Wiadomo jednak, 

znów nieco wykraczając poza temat niniejszej rozprawy, iż nad powieścią fantasy pracuje 

Dariusz Majkowski. Wysłanym w 2018 r. na XIX edycję konkursu im. J. Drzeżdżona 

fragmentem zatytułowanym Pòd òkã Jastrë zajął I miejsce. Całość ma zostać ukończona do 

końca 2019 r. Majkowski kreuje fantastyczny świat swej powieści, czerpiąc głównie z 

demonologii kaszubskiej, wśród postaci niezwykłych mają być krôsniãta, stolëmy czy 

klabaterniki.2735 

 

Elementy fantastyczne, przenikające i niejako w zamiarze autorów uzupełniające 

realistyczny świat, a nie będące przy tym składową surrealistycznej rzeczywistości jak w 

Twarzy Smętka J. Drzeżdżona  można znaleźć także choćby u Artura Jabłońskiego, w którego 

Namerkônym pojawiają się ludzkie dusze w postaci ptaków, czy u Grzegorza Schramkego w 

opowiadaniu Zëmòwô pòwiôstka2736, w jakim idący przez las do domu w Wigilię student, 

zamarzając staje się świadkiem niezwykłych zdarzeń, dociera on bowiem do polany, gdzie 

płonie dziwne ognisko wokół jakiego tańczą zwiewne postaci i ogląda w płomieniach walkę 

Stolema z Czarnym Cieniem, którego w krytycznym momencie wspomaga Smętek. Teksty te 

jednak, podobnie jak np. Grétka sedzy w céniu lëpë a rëczi Lewny, nadal trzeba zaliczać do 

twórczości realistycznej.    

 

 

 

 

 

 
                                                             
2734 Oczywiście i tu można przywołać Żëcé i przigodë Remusa, gdzie dość sporo elementów fantastycznych, jednak pełnią one inną rolę (np. 
symboliczną), poza tym nie można zapominać tu o warstwie realistycznej, na jakiej przecież zbudowano utwór. Arcydzieło Majkowskiego 
nie może więc być postrzegane jako powieść fantasy.  
2735 Informacje uzyskane od D. Majkowskiego.  
2736 Szramke G. [G. Schramke], Zëmòwô pòwiôstka, [w:] Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé, Wejerowò 2004, s. 141-153. 
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Z głębi siebie – proza uczuć i myśli  

Kolejnym novum w rodzimej literaturze było powstanie utworów literackich mocno 

związanych ze sferą uczuć i myśli. Wyróżniają się też sporą poetyckością. Do takich właśnie 

należą opowiadania Michała Piepera Wëjimczi z lëstów do Nôdzeje2737 i Bôjkòwi spik ò 

słuńcu2738. Pierwsze z nich to utwór epistolarny i jak tytuł wskazuje, pisany do nadziei. Nie 

sposób jednak z całą pewnością wykazać, iż w rzeczywistości adresatem jest tu owo uczucie. 

Więcej zdaje się przemawiać za tym, że jest to osoba z krwi i kości, przyjaciółka i zarazem 

ukochana narratora, tylko zaś zwana przez niego Nadzieją (jak Gałązka Jabłoni u Edwarda 

Stachury 2739 ). Dziewczyna z powodu jakiejś choroby przebywa w pewnym od niego 

oddaleniu, w szpitalu, stąd te epistoły. Obejmują one czas od 1 maja do 25 grudnia (bez 

podania roku), z ostatniego dowiadujemy się, iż chora umarła. Listy tworzą przejmujący 

obraz relacji dwojga osób, miłości naznaczonej nadzieją i zwątpieniem, radością i smutkiem.  

Bôjkòwi spik ò słuńcu to już utwór utrzymany w fantastycznym klimacie, jednak ze 

względu na pomyślaną treść i zawarty w niej przekaz, ten tekst raczej trzeba sytuować bliżej 

powiastki filozoficznej niż science-fiction. Bohaterem opowiadania jest niewielkie słońce, 

które decyduje się zbiec ze swojego świata słońc. Przyczyną ucieczki jest to, że większe 

ogniste kule wsysają w siebie mniejsze, nabierając tym mocy i nie pozwalając przebić się 

przez swoje promienie i swoje oddziaływanie kolejnym tego typu świetlistym obiektom, 

sprawiając że i te zaczynają mieć trudność z zachowaniem swojego „ja”. X-ent, ów 

uciekinier, zebrawszy informacje o Ziemi, planecie ze specyficznie wyewoluowanymi 

istotami (ludźmi), pojawia się w naszym układzie słonecznym i stara się jakoś znaleźć tu 

swoje miejsce, swoją przestrzeń do życia przy starym, większym od niego słońcu. Nie każdy 

człowiek widzi X-enta, tylko ten, który nie zapomni, kim jest, nie pogrzebie swoich idei, a 

wolność i miłość nie będą dla niego tylko pustymi słowami.  

Bôjkòwi spik ò słuńcu został pomyślany jako utwór pod kilkoma względami 

uniwersalny. Nie tylko taki – co zrozumiałe – jest bowiem jego temat, lecz przyjrzawszy się 

bliżej czy to bohaterom (tym ludzkim), czy to ziemskiemu miejscu akcji, dochodzi się do 

kolejnego wniosku, iż ta opowieść może się równie dobrze toczyć tak na Kaszubach, jak i w 

Szwecji, Estonii czy Francji. Nic właściwie nie wskazuje na to, iż narrator oraz jego dziadek, 

opowiadający historię X-enta to Kaszubi. Nie jest to jedyny taki utwór w prozie 

kaszubskojęzycznej z lat 1981-2015. Przykładem może być choćby opowiadanie G. 

                                                             
2737 Pieper M., Wëjimczi z lëstów do Nôdzeje, [w:] Kaszëbsczé dzeje..., s. 121-133. 
2738 Tegoż, Bôjkòwi spik ò słuńcu, [w:] tamże, s. 133-139. 
2739 Stachura E., Siekierezada albo zima leśnych ludzi, [w:] tegoż, Poezja i proza, tom 3, Warszawa 1984, s. 199-377. 
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Schramkego W pòdzëmny sôdze, jakie dzieje się w średniowieczu lub czasach nieco 

późniejszych w bliżej nawet nieumiejscowionym klasztorze.  

 Mówiąc o poetyckości tekstów prozatorskich, od razu na myśl nasuwają się także 

opowiadania Wojciecha Myszka. Początkowy okres pisarskiej aktywności tego autora  

charakteryzuje się jednak jeszcze poszukiwaniem literackiej drogi. Przykładem tego są 

choćby opowiadanka Kùńc żëcô 2740  i Môłi przëtrôfk 2741 , w jakich na przykład brak 

wspomnianej poetyckości (lecz pewne jej znamiona już znajdujemy w debiutanckim utworze 

Mój môłi swiat2742). Późniejsze utwory Myszka cechuje już jednak pewna maniera, która stała 

się wyróżnikiem jego pisarstwa. Są one bowiem utrzymane w pełnej liryzmu stylistyce, a 

świat przedstawiony, niejednokrotnie konstruowany głównie w formie monologu, znamionuje 

mocny subiektywizm odczuć i wrażeń. Dobrze ów styl pisarski Myszka obrazują takie teksty, 

jak Òna... czy nagrodzona drugim miejscem w konkursie im. J. Drzeżdżona  Kôrbiónka z 

aniołã2743. Także i tematycznie owe późniejsze opowiadania Myszka różnią się od tych z 

początkowego okresu jego pisarskiej działalności. Wspomniany wyżej Mój môłi swiat to tekst 

zaangażowany, adresowany głównie do kaszubskiego odbiorcy. W twórczości bardziej 

dojrzałej, autora nade wszystko fascynuje człowiek, jego świat wewnętrzny i miejsce w 

otaczającej go rzeczywistości. Dobrze to obrazuje, choć jeszcze nie w pełnym wymiarze, 

następujący fragment z Kôrbiónczi... Myszka: Mëslenié, jidzenié, zdrzenié. 2744  Ciekawym 

tekstem jest też Céchùnk2745, jaki dzięki takim słowom-kluczom jak wid i miecz zdaje się być 

monologiem Remusa. Za łączeniem Céchùnkù z arcydziełem Majkowskiego przemawia 

jeszcze kończące utwór słowa: Za czim? Za czim to robic? Pò cëż to mie... dzejac...2746 

nasuwające na myśl ową trzecią z remusowych zjaw – Niewôrto. Za to Swiat dobëcô swoją 

poetyką zachwianej realności, tematyką i pewnym charakterystycznym prowadzeniem 

narracji przypomina Twarz Smętka Drzeżdżona.     

 Warto też zaznaczyć, iż wnikanie w głąb człowieka, w jego psychikę, motywy 

działania stały się stosunkowo ważnym elementem prezentowanej literatury 

kaszubskojęzycznej lat 1981-2015. Można tu przywołać choćby Łiskawicã S. Jankego, Smùgã 

A. Jabłońskiego czy Drapce G. Schramkego. Są to jednak utwory innego typu, zdecydowanie 

nie wpisujące się w prezentowaną tu twórczość nacechowaną poetyckością.  

                                                             
2740 Mëszk W., Kùńc żëcô, „Zymk” 2006, zsziwk 5, s. 39-40. 
2741 Tamże, s. 40-41.  
2742 Tegoż, Mój môłi swiat, „Zymk” 2004, zsziwk 3, s. 34-36 
2743 Tegoż, Kôrbiónka z aniołã, [w:] Lëdze..., s. 125-139. Utwór ukazał się także w „Stegnie” [Mëszk W., Kôrbiónka z aniołã, „Stegna” 
2013, nr 4, s. 2-8]. 
2744 Tamże, s. 127. 
2745 Tegoż, Céchùnk, „Stegna” 2011, nr 3, s.21.  
2746 Tamże.  
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2. Z pogranicza literatury 
 

 Z twórczości z pogranicza literatury najbardziej rozwinięta w piśmiennictwie 

kaszubskojęzycznym jest felietonistyka. Niewątpliwy wpływ na rozwój tego gatunku miał 

Aleksander Labuda stwarzając, jeszcze w latach 30-stych XX wieku swojego Guczowego 

Macka.2747 Labuda spełniał warunki gatunku, tworząc przystępne w czytaniu, krótkie teksty, 

w jakich poruszał aktualne sprawy z życia społeczno-obyczajowego, a także politycznego (np. 

Aniół Kaszëb i Kartczi Nr 1). Oczywiście, jak na kaszubskojęzycznego felietonistę przystało, 

tematyka dotyczyła przede wszystkim rodzimego środowiska. Felietony Labudy znamionował 

humor, choć pod jego warstwą niejednokrotnie kryła się krytyka, a nawet pewna gorycz, jak 

choćby w tekście Anioł Kaszëb z nieba, w jakim porusza wciąż i naszym czasom bliski 

problem wynaradawiania się Kaszubów. Satyra i ironia również często były obecne w 

tekstach Labudy (np. Jãzëk czë gwara). Co warto podkreślić i też znamionuje felietonistykę 

kaszubską omawianego okresu 1981-2015, teksty Labudy odznaczają się dużą literackością, 

kierując się ku humoresce, facecji czy gadce, z tą ostatnią, zresztą zapewne również dzięki 

tytułowi cyklu, w jakim pada słówko godo, utożsamiana. Niejednokrotnie fragmenty bądź i 

całe felietony autora z Mirachowa były recytowane na konkursie „Rodny Mòwë”.2748 

 Choć – ogólnie rzecz ujmując – felietonistyka kaszubskojęzyczna po roku 1981 wiele 

ma z twórczości Labudy, nie jest jednak jej biernym naśladownictwem. Charakteryzuje się do 

tego sporą różnorodnością, choćby pod względem owego nasycenia literackością – od 

tekstów bliższych publicystyce (np. felietony Łukasza Jabłońskiego), po właśnie te zbliżone 

do humoreski czy gadki (np. R. Drzeżdżona). Najwybitniejsi felietoniści omawianego w tej 

pracy okresu to niewątpliwie ks. Roman Skwiercz oraz Roman Drzeżdżon.  

Pierwszy z wymienionych zasłynął z felietonów publikowanych w „Pomeranii” w 

latach 2000-2002, choć również drukował tego typu teksty w „Twoim Wyborze”.2749 Jego 

twórczość felietonistyczna ciąży ku gadkom, w których zresztą z powodzeniem się 

realizował, np. zdobywając laury w kilku edycjach wielewskiego turnieju gawędziarzy. 

Teksty Skwiercza przesycone są humorem, a tematycznie autor nie stroni też od polityki (np. 
                                                             
2747 Felietony A. Labudy były publikowane głównie w „Zrzeszy Kaszëbsczi”, później ujęto je w zbiory, np. Guczow Mack godo. Zupa z 
kreszków. Dregjich pół kope godk (1971) [więcej: patrz rozdział pierwszy].  
2748 Piszący te słowa niejednokrotnie był tego świadkiem. W „Pomeranii” zaś z 1975 r. można przeczytać w artykule relacjonującym etap 
gminny w Chmielnie i Przodkowie konkursu „Rodnô Mòwa”, iż Uczestnicy recytowali [...] prozę P. Pączewskiej (oryginał w kociewskim!), 
J. Bruskiego, S. Fikusa, A. (sic!) Sychty a przede wszystkim A. Labudy (gadki Guczowego Macka). [(wj), Konkurs recytatorski w Chmielnie i 
w Przodkowie, „Pomerania” 1975, nr 3, s. 45]. Ponadto w antologii Domôcé słowo zwęczné, adresowanej głównie do osób przygotowujących 
swoich podopiecznych lub siebie samych do udziału w chmieleńskich zmaganiach recytatorskich dwukrotnie (przy kategorii kl. IV-VI oraz 
szkół ponadpostawowych) pojawia się w wskazówkach bibliograficznych A. Labudy Guczów Mack gôdô z 1992 r. [Domôcé słowo zwęczné. 
Antologia tekstów kaszubskich dla recytatorów, oprac. J. i J. Treder, Chmielno 1994, s. 23 i 82]. Dodać należy, iż w samej antologii, w jakiej 
zamieszczono nieco ponad sto utworów (lub ich fragmentów) prozatorskich lub poetyckich, nie zaproponowano żadnego konkretnego tekstu 
z Guczowego Macka.  
2749 Zob. Kiedrowski W., Nota o autorze [w:] Skwiercz R., Nié kòżdą dzurã je letkò zasztopac, Gdańsk 2003, s. 58.  
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Ten nowi rząd a w piekle sąd 2750 ). Wiele miejsca w swych felietonach poświęca, co 

zrozumiałe zważywszy na przynależność autora do stanu duchownego, sprawom kościoła. 

Wartym przywołania jest tu tekst Wszëtczim nie dogòdzy2751 (zresztą wspomina w nim pewną 

postać z Guczów Macka), w jakim w trafny i niezwykle humorystyczny sposób odmalowuje 

spektrum ludzkiej obmowy, akurat której obiektem jest tu ksiądz. Wystarczy zaprezentować 

choć kilka wersetów tej swoistej „litanii”:  
 

 Jak ten ksądz mdze wiedno chòdzył w sëkni, rzeką – jiny ksãża téż są pòbòżni a òbloką so pò lëdzkù. 

 Jak mdze chòdzył pò lëdzkù òblokłi, rzeką – sëknia je mù za cãżkò. [...] 

 Jak sedzy ù se, rzeką – kò ten lëdzy òdstrôszô òd wiarë. 

 Jak jidze do lëdzy, rzeką, gdze ten pò wsë łazy. 

 Jak sznapsa nie weznie, rzeką – kò ten nie je do towarzesztwa. 

 Jak so jednégò weznie, rzeką – zdrzéta jak mù szmakô.2752  

 

 Wojciech Kiedrowski w zamieszczonej w zbiorze Nié kòżdą dzurã je letkò zasztopac 

nocie biograficznej ks. R. Skwiercza napisał, iż jest on obecnie niewątpliwie najwybitniejszym 

felietonistą tworzącym w języku kaszubskim.2753 Słowa te pochodzą najpóźniej z 2003 r. Autor 

Wszëtczim nie dogòdzy już wówczas zakończył publikacje tego typu tekstów w „Pomeranii”. 

Patrząc z dzisiejszej perspektywy, palmę pierwszeństwa trzeba by chyba już jednak oddać 

Romanowi Drzeżdżonowi, który miejsce ks. R. Skwiercza w „Pomeranii” zajął w 2005 r. i 

do dziś, to jest 2019 r., publikuje felietony w tym periodyku. Zanim Drzeżdżon zaczął je tam 

drukować, cyklicznie zamieszczał w „Òdrodze” i „Kaszëbsczi Òdrodze” dość specyficzne 

utwory poetyckie – krótkie i lekkie, w swej wymowie humorystyczne, niejednokrotnie 

również satyryczne, jakich część dodatkowo dotyczyła aktualnych problemów i wydarzeń 

społecznych, obyczajowych czy kulturalnych, stając się zatem jakby wierszowaną wersją 

felietonów. Wśród nich można wymienić np. Rómk na bana do Kòscérznë2754 i Rómk na... 

Jastrë. Jastrowi jiwer2755 .  

 R. Drzeżdżon, po początkowym poszukiwaniu swej felietonistycznej drogi w 

„Pomeranii”, stworzył na potrzeby tekstów publikowanych w tym periodyku pewien fikcyjny 

mikroświat – Pëlckòwò, wieś lub niewielką krainę, w domyśle Kaszuby, geograficznie 

najczęściej usytuowane w sąsiedztwie tego regionu, czasem zaś będące nim samym. Co 

ciekawe, Pëlckowo (jako wieś parafialna) już w 2002 r., a więc jeszcze przed rozpoczęciem 
                                                             
2750 Skwiercz R., Nié kòżdą dzurã..., s. 41-42. 
2751 Tamże, s. 11-12.  
2752 Tamże.  
2753 Kiedrowski W., Nota..., s. 58.  
2754 [Drzeżdżon R.], Rómk na bana do Kòscérznë, „Òdroda” 2004, nr 3, s. 2. 
2755 Rómk Drzéżdżónk [Roman Drzeżdżon], Rómk na... Jastrë. Jastrowi jiwer, „Kaszëbskô Òdroda” 2005, nr 2, s. 11. 
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przez Drzeżdżona aktywności jako felietonisty w „Pomeranii”, pojawiła się w jego krótkich 

humoreskach opublikowanych w „Zymku 2” pod wspólnym tytułem Pòwiôstczi z Pëlckòwa. 

Widnieje również jako miejsce wydania tomiku tego autora Rómk na… to je: wiérztczi do 

smiéchù ë ùsmiéchù (2005).  

 W felietonach R. Drzeżdżona, oprócz narratora, najczęściej pojawiają się jego 

przyjaciele – Brifka (Listonosz) oraz Lesny (Leśniczy). Opisywane sytuacje, a nawet 

przygody bohaterów, są reakcją na aktualne wydarzenia, też literackie, i problemy z życia 

społeczności kaszubskiej, jak np. spis powszechny z 2011 r. (Rachmésterka 2756 ), druk 

komiksu („Arbata” pò bëtowskù2757) czy spór w kwestii hymnu kaszubskiego (Nigdë do 

zgùbë nie przińdą Kaszëbë, òd Gduńska tu, jaż do Roztoczi bróm!2758). Przykładowo, w tym 

ostatnim z wymienionych Drzeżdżon w humorystyczny sposób przedstawia rozłam w 

społeczności kaszubskiej, powstały w wyniku odrzucenia przez jej część jako hymnu utworu 

Tam gdze Wisła... H. Derdowskiego i uznanie za takowy pieśń J. Trepczyka Zemia Rodnô. 

Jednych – tych wiernych utworowi „łgorza” z Wiela – nazywa „Tradicjonalistama”, drugich 

„Młodima-mądrowatima”. Pojawia się w felietonie jeszcze jedna grupa, mianowicie 

„Tradicjonaliscë-refòrmòwóny”, którzy co prawda uznają za hymn Tam gdze Wisła..., lecz w 

nieco zmienionej formie, zastępując pòlskô wiara, pòlskô mòwa słowami naszô wiara, naszô 

mòwa2759. Sytuacją wyjściową w tekście Drzeżdżona jest echt-kaszëbsczé zéńdzenié ze mszą, 

stanicama a fanama i całim tim achtniãcym jaczé towarzi negò ôrtu rozegracjóm2760, na jakim 

zgromadziła się dość spora grupa Kaszubów, którzy następnie przeszli barwnym pochodem 

na salę. Tam przédnik (prezes, przewodniczący, ew. prowadzący imprezę) wydał komendę: 

Do kaszëbsczégò himnu!2761, co stało się przysłowiową iskrą na beczce prochu, bo oto obie 

frakcje (a później z pierwszej jeszcze trzecia), tak by jedna drugą zagłuszyć, zaczęły śpiewać 

swoje hymny. Drzeżdżon felieton kończy w taki sposób, że oto dotychczas milczący 

towarzysz narratora, po ucichnięciu tej swoistej kakofonii, szepcze do niego Terô jô jejich 

wszëtczich pògòdzã2762 i zaczyna śpiewać popularną piosenkę Kaszëbsczé jezora, kaszëbsczi 

las... 2763 , do czego zgodnie przyłączają się pozostali zebrani. Tę swoistą puentę można 

odczytać jako pogląd Drzeżdżona, iż sprawa hymnu w gruncie rzeczy jest mało istotna, jaka 

tylko niepotrzebnie szkodzi Kaszubom i sprawia, iż tracą energię na wewnętrzne spory. 

                                                             
2756 Tegoż, Rachmésterka, „Pomerania” 2011, nr 4, s. 68.  
2757 Tegoż, „Arbata” pò bëtowskù, „Pomerania” 2013, nr 2, s. 68.  
2758 Tegoż, Nigdë do zgùbë nie przińdą Kaszëbë, òd Gduńska tu, jaż do Roztoczi bróm!, „Pomerania” 2008, nr 9, s. 48. 
2759 Tamże.  
2760 Tamże. 
2761 Tamże. 
2762 Tamże. 
2763 Tamże. 
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Warto tu jeszcze dopowiedzieć, iż ten akurat felieton autora Czile slów... jest dość szczególny 

z tych drukowanych w „Pomeranii”, gdyż w żaden sposób nie jest związany z Pëlckòwem, a 

owym towarzyszem narratora nie jest, jak zazwyczaj, Brifka czy Lesny, a niejaki Adam 

Krëszka.  

 Felietony Drzeżdżona można znaleźć także w „Nordze”. Razem z Tomaszem Fopke 

wydał dwa zbiory z tekstami tego typu – Rómka & Tómka Kôrbiónka. Z felietónowi pòlëcë 

(2010) oraz Rómka & Tómka przecywiónka. Felietonë pòzebróné (2017). 

 Ze znaczniejszych felietonistów kaszubskojęzycznych należy wymienić Eugeniusza 

Gołąbka, który tego typu teksty drukował w „Pomeranii” już od lat siedemdziesiątych XX 

wieku aż po koniec 1993 r. oraz Tomasza Fopkego, realizującego się w pisaniu tego rodzaju 

utworów przynajmniej od 2004 r. Można je znaleźć m.in. „Gazecie Kartuskiej” i „Kaszëbsczi 

Òdrodze”, a nade wszystko w „Pomeranii”. Felietony po kaszubsku drukowali też m.in. 

Stanisław Pestka (jako Krëban z Milachowa), Augustyn Hirsz, Zbigniew Jankowski, 

Eugeniusz Pryczkowski, Łukasz Jabłoński, Sławomir Klas, Anna Gliszczyńska i 

Grzegorz Schramke. Najwięcej tego typu artykułów zamieszczała „Pomerania”.      

 Najniezwyklejszym i niewątpliwie najwybitniejszym dziełem kaszubskojęzycznym z 

pogranicza literatury jest W stolëcë chmùrników Stanisława Peski. Słusznie D. Kalinowski 

zdefiniował tę publikację jako zbiór reportaży i esejów2764, zresztą w tej pracy już podobnego 

określenia, dotyczącego tej książki, używano. Również zawartość W stolëcë... została 

przybliżona. Pestka, będący naocznym świadkiem zdarzeń z września 2001 r. na Manhattanie 

i relacjonujący je jest tu reportażystą. Pisanie jego jest nacechowane literackością, czego 

dowodzi choćby ów fragment rozmowy telefonicznej, w trakcie jakiej narrator dowiaduje się 

o zamachu na World Trade Centre:  
 

– Czedës, pamiãtóm, za tobą chòdzył wiérzt „Z dëmã pòżôgów...”. Dzysô na Manhattanie szôleje ten 

prôwdzëwi òdżin.2765  

 

Prowadzone zaś w zbiorze rozważania na temat doświadczanych zdarzeń i zjawisk 

(jak choćby oglądanie parad przemierzających ulice Nowego Jorku, pobyt w księgarni 

Barnes&Noble czy publikacja w pewnym czasopiśmie poruszającego zdjęcia, na jakim na tle 

płonącej wieży World Trade Centre widać spadającego z rozpostartymi rękami człowieka), 

swobodne kierowanie myśli, refleksje, eksponowanie podmiotowego punktu widzenia, a przy 

tym dbałość o piękno przekazu, tu niejednokrotnie nawet pewną poetyckość, wpisują W 
                                                             
2764 Kalinowski D., Amerykańskie sny i koszmary. Stanisław Pestka „W stolëcë chmùrników”, [w:] tegoż, Raptularz..., s. 88.  
2765 Jón Zbrzëca (S. Pestka), W stolëce..., s. 82. 
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stolëcë chmùrników w twórczość eseistyczną. W mowie promocyjnej zbioru Cezary Obracht-

Prondzyński stwierdził:  
 

Przede wszëtczim je to esej: filozoficzny, esteticzny, môlama pòlitologiczny, czë nawetka 

cywilizacyjny. Esej, z chtërnym donëchczas w kaszëbsczi lëteraturze jesmë ni mielë do ùczinkù. Esej, jaczi 

przëbôcziwô dobëca pòlsczégò eseju, tegò spòd znakù „niespiesznego przechodnia”, to je Jerzégò 

Stempòwsczégò.2766  

 

Nie bez przyczyny też Pestka poszczególne rozdziały nazwał „akwarelami”, jakby 

chcąc podkreślić tę z jednej strony chęć uwiecznienia oglądanego świata, z drugiej owo 

dokonywanie podmiotowych interpretacji, a całość ubrać z dbałością, kunsztownie, 

artystycznie. Na dość oryginalne nazewnictwo poszczególnych tekstów zwrócił uwagę także 

D. Kalinowski:  
 

Obawa przed jednoznaczną charakterystyką zjawisk powoduje, że wszystkie rozdziały zbioru Pestki 

mają w tytule quasigenologiczne określenie „akwarele”. Pozwala to pisać autorowi w sposób „malarski”, a 

zatem nieco koloryzowany, z zaznaczeniem tylko niektórych szczegółów, bez wszakże wyodrębniania 

elementów tła. „Akwarelowość” to również pewna pospieszna szkicowość, unikanie wiążących rozsądzeń i 

decyzja o ujęciu słowem pierwszego wrażenia lub tylko zewnętrznego wyglądu rzeczywistości.2767  

 

Kalinowski docenił publikację Jana Zbrzëcë, pisząc o niej m.in. Dla literatury 

kaszubskiej tomik [W stolëcë chmùrników – przyp. G. S.] jest zatem bardzo dużym 

osiągnięciem artystycznym2768 czy Szkice [...] imponują zróżnicowanym, wręcz wyszukanym 

użyciem języka kaszubskiego2769. Mniej powściągliwie wyraził się C. Obracht-Prondzyński:  
 

To gwës ksążka czësto apartnô, nadzwëkòwô w naji lëteraturze2770 oraz To z całą gwësnotą jedna z 

nôczekawszich ksążków, chtërne w òstatnëch latach ùkôzałë sã ò USA w Pòlsce, a bëło jich przecã wiele. 

Mòżemë bëc bùszny, że taczi dokôz pòwstôł.2771 

 

 Nie tylko swoimi „chmùrnikami” Pestka dał się poznać jako świetny eseista. W 

wyprzedzającym „amerykański” zbiór o dziewięć lat tomie Wieczórny widnik autor ten 

                                                             
2766 Mòwa prof. Cezarégò Obracht-Prondzyńsczégò wëgłoszonô òb czas promòcji ksążczi „W stolëcë chmùrników”, tł. D. Majkòwsczi, 
„Pomerania” 2012, nr 4, s. 9; C. Obracht-Prondzyński zwrócił też uwagę i na to, o czym była już tu mowa - poetyckość tej książki. Warto tu, 
ze względu na trafność spostrzeżenia Obracht-Prondzyńskiego, przywołać i ten fragment jego mowy: I jesz jedno - S. Pestka w ti ksążce ni 
mô zabëté, że nôwôżniészim jegò pòwòłanim je pòézjô. Je wej w tim dokazu pòézji wiele. Òsoblëwie pòrësziwającëch tłómaczeniów, 
pòéticczich wëpòwiesców zwëczajnëch lëdzy dotkniãtëch doswiôdczenim 11 séwnika. To jedne z nôbarżi òstôwającëch w sercu dzélów 
ksążczi. [Tamże, s. 10]  
2767 Kalinowski D., Amerykańskie..., s. 89.  
2768 Tamże.  
2769 Tamże, s. 89-90.  
2770 Mòwa prof. Cezarégò Obracht-Prondzyńsczégò..., s. 10. 
2771 Tamże, s. 11.  
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zamieścił dwa teksty tego typu – poświęcone „rodnym stronom” i kaszubszczyźnie Złotô 

rozgraja2772 i Topizna2773.  

 

 W omawianym tu okresie w czasopismach, głównie „Pomeranii”, co jakiś czas 

ukazywały się reportaże po kaszubsku. Wśród nich można wymienić choćby Kamë, czis, 

piôsk i nen biôłi pich Łukasza Zołtkowskiego2774 o wydobywaniu gôsczégò złota2775, czyli 

olbrzymich żwirowniach mieszczących się niedaleko wsi Borzyszkowy na Gochach. 

Kaszubskojęzyczne reportaże zamieszczane w periodykach nie mają już w sobie tejże 

literackości, jakiej doświadcza czytelnik w dziele Pestki. Bardziej zostały pomyślane jako 

teksty publicystyczne i stąd nie mogą być przedmiotem prowadzonych tu rozważań. 

Nadmienić można, iż autorzy tworzyli je jako artykuły jednostkowe, bez intencji tworzenia 

cyklu, jaki miałby zaistnieć w formie oddzielnego, książkowo wydanego zbioru.  

 Na koniec warto też choćby wspomnieć o wywiadach, które w niektórych źródłach 

traktowane są również jako gatunek pograniczny.2776 Oczywiście o tym, czy wywiad można 

zaliczyć do tekstów z pogranicza publicystyki i literatury decyduje jego stopień nasycenia 

elementami literackimi. Przykładem wywiadu, który wpisał się w polską twórczość literacką 

(w tym przypadku literatury faktu) są Rozmowy z katem Kazimierza Moczarskiego2777. Z 

piśmiennictwa bliższego „kaszubskiego podwórka” można tu przywołać polskojęzyczną 

publikację Leon rybak. Wywiad-rzeka przeprowadzony w latach 2007/2008 z kapitanem 

żeglugi wielkiej rybołówstwa morskiego Leonem Skelnikiem jednym z pionierów polskiego 

rybołówstwa przemysłowego po II wojnie światowej Zbigniewa Gacha 2778 . Skrajnym 

przykładem gatunku, już wkraczając na teren piśmiennictwa anglojęzycznego, jest Interview 

with the Vampire (Wywiad z wampirem) Anne Rice 2779 , który jest utworem typowo 

literackim.  

Wywiady w języku kaszubskim publikowano głównie w „Pomeranii”2780, choć także i 

w innych regionalnych czasopismach można je znaleźć, choćby w „Zwónku Kaszëbsczim”2781 

czy „Òdrodze”2782. Niestety, z racji właściwie żadnego bądź niewystarczającego nasycenia 

                                                             
2772 Jan Zbrzyca [Stanisław Pestka], Wieczórny widnik, Gdańsk 2002, s. 141-144. 
2773 Tamże, s. 145-151. 
2774 Zołtkòwsczi Ł., Kamë, czis, piôsk i nen biôłi pich, „Pomerania” 2012, nr 7-8, s. 30-31. 
2775 Tamże, s. 30.  
2776 Popularny słownik gatunków literackich..., s. 59 
2777 Moczarski K., Rozmowy z katem, Warszawa 1996.  
2778 Gach Z., Leon rybak. Wywiad-rzeka przeprowadzony w latach 2007/2008 z kapitanem żeglugi wielkiej rybołówstwa morskiego Leonem 
Skelnikiem jednym z pionierów polskiego rybołówstwa przemysłowego po II wojnie światowej, Gdańsk 2008.  
2779 Np. Rice A., Wywiad z wampirem, przekł. T. Olszewski, Poznań 2005.  
2780 Np. [Janke S.], Wësziwk wpisóny w mòje żëcé. Z wësziwôrką Ingą Mach gôdô Stanisłôw Janke, „Pomerania” 2014, nr 9, s. 9-10.  
2781 Np. Werner M., „Mùszimë z ùznanim ukôzëwac tradicjã Kaszëbów”. Kôrbiónka z ksãdzã Ireneùszã Smaglińsczim direktorã diecezjalny 
rozsélnicë Radia „Głos”, „Zwónk Kaszëbsczi” 2004, nr 1, s. 2-3.  
2782 Np. Szczëpta P., Dlô lepszégò zrozumieniô, „Òdroda” 2004, nr 1, s. 10-11. 
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elementami literackimi, zaliczyć należy je do publicystyki. Dla badacza omawianej tu 

literatury niewątpliwie ciekawymi wywiadami są również te z autorami utworów pisanych po 

kaszubsku, np. z Jerzym Łyskiem 2783 , Stanisławem Janke 2784 , czy Piotrem 

Dziekanowskim2785.  

 

 

 

 

3. Pamiętniki i wspomnienia  

 

 Twórczość o charakterze wspomnieniowym mocno wpisała się w literacką przestrzeń 

Kaszub. Miłośnikowi kaszubskojęzycznej literatury nieobce powinny być choćby takie 

publikacje, jak Moja droga kaszubska Jana Karnowskiego2786, Pamiętnik z wojny europejskiej 

roku 1914 Aleksandra Majkowskiego 2787  czy Dzieciństwo, Młodość i Mój dom Anny 

Łajming2788. Znać on może również m.in. pięciotomowe Wspomnienia gdańskiego bówki 

Brunona Zwarry2789, Z Kłanina w świat – między Gdańskiem a Gdynią. Wspomnienia Romana 

Klebby 2790 , Wspomnienia z Jastarni 1917-1939 ks. Pawła Stefańskiego 2791 , Moje życie 

Alfonsa Kiedrowskiego2792, Moja kaszubska stegna Brunona Synaka2793 czy Wòjnowô droga. 

Wspomnienia Leona Gołąbka 2794 . Są to jednak pozycje pisane po polsku, w jakich co 

najwyżej może czytelnik znaleźć niewielkie wstawki w języku kaszubskim. Przywołać tu też 

należy wspomnienia Mariana Majkowskiego, gdzie kaszubszczyzna – podobnie jak w 

utworach prozatorskich Anny Łajming – stanowi warstwę tych dialogów, jakie prowadzą 

rdzenni i zarazem jeszcze używający języka przodków mieszkańcy pomorskiej ziemi. 

Najwięcej jest więc rodzimej mowy u M. Majkowskiego w związanym z jego dzieciństwem i 

rodzinnym gniazdem tomie pierwszym Na kaszubskich pustkach, coraz mniej zaś w kolejnych 

częściach jego wspomnień – Z pustek w świat, Na skaraju Pomorza i Obcy wśród swoich.   
                                                             
2783 [Janke S.], Bëc kaszëbsczim ùsôdzcą. Z pòétą i kómpòzytorã Jerzim Łiskã gôdô Stanisłôw Janke, „Pomerania” 2014, nr 7-8, s. 26-27. 
2784 Cupa A., Majkòwsczi D., Kôrbiónka ze Stanisławã Janke, „Stegna” 2006, nr 1, s. 6-9. 
2785 Majkòwsczi D., Dalek òd „achów” i „òchów”, „Stegna” 2015, nr 1, s. 2-5. 
2786 Karnowski J., Moja droga kaszubska, z rękopisu opracował, wstępem i przypisami opatrzył J. Borzyszkowski, Gdańsk 1981. 
2787 Majkowski A., Pamiętnik z wojny europejskiej, z rękopisu odczytał i opracował, wstępem i przypisami opatrzył T. Linkner, Wejherowo-
Pelplin 2000. 
2788 Łajming A., Dzieciństwo, wyd. II popr., Gdańsk 1997; Tejże, Młodość, wyd. II popr., Gdańsk 1997 [oraz] Tejże, Mój dom, wyd. II popr., 
Gdańsk 1997 
2789 Zwarra B., Wspomnienia gdańskiego bówki, t. 1-5, Gdańsk 1984-1997. 
2790 Klebba R., Z Kłanina w świat - między Gdańskiem a Gdynia. Wspomnienia, oprac. T. Rembalski i J. Borzyszkowski, Gdańsk-Gdynia 
2014. 
2791 Stefański P. ks., Wspomnienia z Jastarnii. 1917-1939, wyd. II, Gdynia 2006. 
2792 Kiedrowski A., Moje życie. Dzieciństwo w nadgranicznym Nierostowie, czas okupacji i służba w wermachcie, areszt NKWD i wywózka 
do gułagu, pierwsze lata po powrocie na Kaszuby, Gdańsk 2003. 
2793 Synak B., Moja kaszubska stegna, Pelplin 2010.  
2794 Gołąbek L., Wòjnowô droga. Wspomnienia, [w:] tegoż, Wiérny klón, Banino-Wejherowo-Pelplin 2007.  
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 Pamiętnikarstwo kaszubskojęzyczne jest w swej liczbie publikacji zdecydowanie 

uboższe niż polskojęzyczne dotyczące Kaszub, jednak i tak, szczególnie w omawianym 

okresie, dość mocno zaznaczyło swą obecność. Twórczość tego typu głównie wiąże się z 

dawną rzeczywistością wsi kaszubskiej oraz czasem II wojny światowej. Utwory te są nie 

tylko źródłem cennych informacji na temat przeszłości, będącym pewnym uzupełnieniem 

wiedzy podręcznikowej, lecz również przejmującym dokumentem ludzkich, najczęściej 

niełatwych, czasem nawet tragicznych losów. Niejednokrotnie też są beletryzowane, zbliżając 

się tym samym ku opowiadaniom czy powieściom. Szczególnym tego przykładem są 

Pojmeńczicë Stefana Fikusa, które przywołane tu zostają tylko po to, by zobrazować 

zjawisko, gdyż z racji ukończenia tekstu pod koniec lat 70-tych XX wieku publikacja ta (choć 

wydana już w 1981 r.) wykracza poza ramy niniejszej pracy. Otóż owi Pojmeńczicë – oparci 

na podstawie zapisków prowadzonych przez Fikusa w czasie wojny – są utworem, w jakim 

narracja prowadzona jest w trzeciej osobie, a sam autor mówi o sobie używając bądź 

nazwiska, bądź imienia. Książka składa się z dwóch części i co warto tu też zaznaczyć, w 

pierwszej mamy do czynienia z bohaterem zbiorowym, jakim są zesłani na przymusowe 

roboty do majątku Schlepkow w Niemczech jeńcy wojenni z września 1939 r., w drugiej zaś, 

zresztą ciekawszej literacko, od owego bohatera zbiorowego dość płynnie przechodzi się do 

jednostkowego, którym oczywiście jest już Stefan Fikus (narracja wciąż jednak pozostaje 

trzecioosobowa). W tej części też pojawia się więcej wątków pobocznych, jak choćby historia 

braci Rybakowskich ze Strasburga, którzy pędzili likier z cukru i słuchali radia z Londynu, 

czy losy rodziny włodarza w Schlepkowie Filuscha, którego córka z pierwszego małżeństwa 

umarła w lagrze, zesłana tam za współżycie z polskim robotnikiem (jego powieszono), zaś 

wnuk – wychowywany głównie przez dziadka owoc ich miłości mały Walter – zmarł 

tragicznie w wieku czterech lat, wpadłszy w gorący popielnik.  

Tematyka wspomnieniowa pozostała Stefanowi Fikusowi bliska również po 

Pojmańczikach, jak wskazują późniejsze jego publikacje. Przykładem może być choćby 

zamieszczony w „Pomeranii” tekst Naszô Mania2795, w jakim autor opisuje niełatwe życie 

krewnej ze strony żony – sieroty Mani. Dziewczyna w wieku czternastu lat została w czasie 

ostrej zimy wygnana z domu przez dziadka. Przygarnięta przez Fikusów w Schlepkowie, 

tylko dzięki przytomności umysłu i sporemu szczęściu uniknęła gwałtu ze strony 

czerwonoarmistów. W 1946 r. uległa wypadkowi, w wyniku jakiego tak nieszczęśliwie 

uszkodziła sobie kolano, że do końca życia pozostała kaleką. Mąż Ignacy nie traktował jej 

                                                             
2795 Stach z Lęborka [Stefan Fikus], Naszô Mania, „Pomerania” 1995, nr 5, s. 40.  
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dobrze i w końcu porzucił, zaś jedna z dwojga córek zmarła w młodym wieku. I to tylko część 

opisanych przez autora Pojmeńczików losów tytułowej Mani.  

W 2003 r. ukazał się zbiór Fikusa Tak téż biwało. Wyodrębniono w nim część 

Wspòminczi miłé i lëché, w jakiej zamieszczono kilkanaście tekstów wspomnieniowych.2796 

Opisują one losy Kaszubów, poza tym nie tworzą jakiejś zwartej tematycznie grupy. Raz 

bowiem dotyczą takich wydarzeń, jak powołanie w 1919 r. Rady Ludowej w Lęborku2797 czy 

ukrycie dzwonów w Sierakowicach w czasie I wojny światowej 2798 , raz przedstawiają 

kilkadziesiąt lat życia poszczególnych osób, np. pewnej Łucji, której życie ułożyło się dopiero 

na starość, przy piątym już mężu2799. Najwięcej jednak opowieści związanych jest z czasem II 

wojny światowej (np. Dôj mie jesz tëli mòcë2800 czy Òstatnô zëma II wòjnë2801). Rozpiętość 

czasowa Wspòminków... też jest niemała, bowiem obejmuje kilkadziesiąt lat, od I wojny 

światowej, po – sądząc po opisywanych losach właśnie owej Łucji – około 1980 rok. Co 

może zaskoczyć, nie tylko owa część zbioru Fikusa zawiera teksty wspomnieniowe. Takowe 

można znaleźć również w innych miejscach Tak téż biwało, np. w grupie Z żëcégò wzãté, 

gdzie zamieszczono choćby omówione już wcześniej Dzecynné strachë.  

 Analizując twórczość prozatorską Fikusa nietrudno dostrzec (zostawiając już na boku 

tak wyraźnie zaznaczoną część jak omówione Wspòminczi miłé i lëché), że głównie, lecz nie 

wyłącznie jak wskazują publikowane podania, opierała się ona na zdarzeniach z przeszłości, 

przeżytych przez autora, bądź – czy to w formie anegdoty, czy relacji – zasłyszanych przez 

niego. Owo odtwarzanie prawdy2802, zdaje się, właśnie stanowiło kwintesencję prozatorskiej 

działalności tego pisarza.  

 Nie tylko Fikus w omawianym okresie zbierał i publikował wspomnienia innych osób. 

W 2006 r. Eugeniusz Pryczkowski wydał cenny, bo poruszający przede wszystkim sprawę 

dość nieznanego epizodu wywózek w głąb Związku Radzieckiego ludności kaszubskiej 

aresztowanej przez Rosjan w 1945 r., zbiór Wspomnienia kaszubskich Sybiraków. 2803  Z 

dwudziestu wspomnień siedem zostało opublikowanych w języku kaszubskim, choć redaktor 

tomu we wstępie wyznał, iż znakomita większość rozmów odbyła się po kaszubsku2804. Nie 

wiadomo jednak, dlaczego tylko niektóre utrwalone zostały, w oryginalnej wersji, w tej 

                                                             
2796 Niektóre to spisane przez Fikusa wspomnienia innych osób, np. Józefa Dampsa [Wspòminczi Józefa Dampsa, [w:] Fikus S., Tak téż 
biwało, Banino 2003, s. 76-78]. 
2797 Fikus S., Tak téż biwało..., s. 73-76. 
2798 Tamże, s. 63-65. 
2799 Tamże, s. 87-96. 
2800 Tamże, s. 100-107. 
2801 Tamże, s. 107-116. 
2802 Tak zatytułował swój wstęp do Tak téż biwało Eugeniusz Pryczkowski [zob. Pryczkowski E., Odtwarzanie prawdy, [w:] Fikus S., Tak 
téż..., s. 5.] 
2803 Wspomnienia kaszubskich Sybiraków, red. E. Pryczkowski, Banino 2006.  
2804 Pryczkowski E., „Ach Sybir nen przesniti krôj”, [w:] Wspomnienia..., s. 35. 
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książce2805, tym bardziej, że Pryczkowski stwierdził, iż dla niego – jak można z kontekstu 

wypowiedzi się domyślić – wszystkie te rozmowy [po kaszubsku – przyp. G. S.] pozostaną 

wspaniałą ucztą duchową2806.  

Zamieszczone w zbiorze kaszubskojęzyczne wspomnienia, podobnie jak i większość 

polskojęzycznych, należą do osób, które w momencie aresztowań przez czerwonoarmistów 

były osobami młodymi, nierzadko jeszcze w wieku 17-19 lat. Schemat zdarzeń rysujący się z 

zarejestrowanych przeżyć tych ludzi jest, poza wyjątkami (a do takich należą np. losy 

wcielonego do Wehrmachtu Wincentego Lidzbarskiego), bardzo podobny. Wpierw, 

oczywiście, wkraczają wojska sowieckie, jakie w pamięci miejscowej ludności na ogół 

zapisują się od jak najgorszej strony rabując, mordując i gwałcąc. Następują aresztowania i 

zatrzymania cywilów pod byle pretekstem lub też i bez powodu, potem osadzanie ich w mniej 

lub bardziej prowizorycznych miejscach odosobnienia. Pojmanym towarzyszy strach i od tej 

chwili już właściwie nieprzerwanie głód, do tego niepewność jutra, nierzadko poparta 

dezinformacją (np. że zatrzymani pojadą odgruzowywać Warszawę). Następnie 

aresztowanych wywozi się bydlęcymi wagonami w głąb Związku Radzieckiego, osadza w 

łagrach i zmusza do katorżniczej pracy w niezwykle ciężkich warunkach bytowych. W końcu 

przychodzi zwolnienie i upragniony powrót do Polski, tam jednak nakazuje się im milczeć o 

tym, co zesłańcowi się przydarzyło.  

Losy tych osób przejmują tym bardziej, iż aresztowania następowały tuż przed samym 

końcem wojny, już samej w sobie będącej przecież niezwykle trudnym doświadczeniem 

życiowym, do tego dotyczą ludzi wówczas młodych, niczemu winnych. Nie można oprzeć się 

wrażeniu, iż całej tej akcji wywózkowej Rosjanom przyświecał głównie cel pozyskania 

darmowej siły roboczej. Respondenci Pryczkowskiego przebywali na zsyłce od kilku 

miesięcy do kilku lat2807. Wspomniany Wincenty Lidzbarski wyznał, iż po latach spotkał 

pewnego wejherowianina, który z Syberii wrócił po dwudziestu latach. Znany jest też 

przypadek Gertrudy Jutrzenki-Trzebiatowskiej, która porwana przez wojsko sowieckie 

wróciła z głębi Rosji dopiero w 1998 r.2808    

                                                             
2805 Tamże, s. 37. 
2806 Tamże.  
2807  Najdłużej, bo aż dziewięć lat, z owych osób, których wspomnienia w wersji kaszubskojęzycznej zostały zamieszczone w zbiorze 
Pryczkowskiego, przebywał na zesłaniu Jan Zielke [Zielke J., Dzewiãc mòjëch lat, [w:] Wspomnienia kaszubskich..., s. 209-229].  
2808 Jej losy opisał Edmund Szczesiak w książce Porwana [Szczesiak E., Porwana, Gdańsk 1999] oraz Wyrwana z piekła [Tegoż, Wyrwana z 
piekła, Gdańsk 2014]. Wywózkom Pomorzan w głąb Związku Radzieckiego poświęcony jest też zbiór reportaży (po polsku) E. Szczesiaka i 
S. Jankego Kolce syberyjskiej róży [Szczesiak E., Janke S., Kolce syberyjskiej róży, Gdańsk 1990].  
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 W latach 80-tych XX w. w „Pomeranii” ukazywał się cykl Augustyna 

Chrabkowskiego (ps. Andrisów Gust) Ze wspomnieniów 2809 , w jakim opisywał 

rzeczywistość wiejską przed II wojną światową. Jak we wstępie do pierwszego ich odcinka 

Eugeniusz Gołąbek napisał:  
 

Je to tu zwëczajné powiôdanié o tim, jak za żëcygo Autora wëzdrza kaszëbskô wies i jak so zmieniwa. 

Andrisów Gust nie fantazérëje, pisze dokładno co i jak so pierwi robiło i le tej séj przërównywô to z tim, co je 

dzys.2810  

 

Odnosi się wrażenie, iż Gołąbkowi żal, że te wspomnienia Chrabkowskiego są dosc 

sëchi2811 i – oprócz tego, że napisano je po kaszubsku, co już według niego jest wartością 

samą w sobie – pozbawione jacziégos artizmu 2812 . Miejscami przywodzą mu na myśl 

urzędowe sprawozdania. Wiele słuszności ma tu E. Gołąbek i zrozumieć można jego 

ubolewanie nad ową suchością tekstu, jeśli pamiętać się będzie o pisanych ze swadą, pełnych 

humoru felietonach czy gawędach Chrabkowskiego. 2813  Autor w swoich wspomnieniach 

skupiał się głównie na opisie budynków, narzędzi i zajęć gospodarskich. Swój cykl podzielił 

na tematyczne części, jak choćby Chléwë2814, Płëdżi i brónë2815, Uprawë polowé2816 czy Chów 

owc i gęsi2817. Teksty cechuje szczegółowość, co dla czytelnika młodszego, już nie znającego 

owej przedwojennej rzeczywistości, podwyższa ich wartość.  

 Oparte na wspomnieniach są też gawędy Chrabkowskiego, również publikowane w 

„Pomeranii” w latach 80-tych. Często zaprawione są humorem, z jakim autor przedstawia 

wydarzenia ze swojego dzieciństwa, młodości, a także i dorosłego już życia. Te dotyczące 

najmłodszych lat ukazały się tuż przed omawianym okresem, późniejsze natomiast już się w 

niego wpisują. Wśród tych tekstów jest np. Weselè milionera. 2818  Zarówno wyżej 

przedstawione wspomnienia, jak i owe przywołane tu gawędy ukazały się w 2007 roku w 

zbiorze Jak jô béł bògati.2819           

                                                             
2809 Ukazywały się one w „Pomeranii” od nr 9/1984 do 11/1989, łącznie 19 odcinków (np. Andrisów Gust [Augustyn Chrabkowski], Z 
wspomnieniów (1). Żëcé kaszëbscziégo gbura przed drëgą swiatową wojną, „Pomerania” 1984, nr 9, s. 30-32; Tegoż, Ze wspomnieniów (8). 
Uprawë polowé, „Pomerania” 1986, nr 5, s. 26-27; Tegoż, Ze wspomnieniów (11). Żniwa, „Pomerania” 1987, nr 1, s. 32-33). 
2810 Gołąbk E., [b. t.], „Pomerania” 1984, nr 9, s. 30.  
2811 Tamże.  
2812 Tamże.  
2813  Zob. np. Andrysów Gust [Augustyn Chrabkowski], Przed świętami, „Pomerania” 1980, nr 5, s. 20-21; Andrisów Gust [Augustyn 
Chrabkowski], Roczezna (2). Jak jô bëł bogati, „Pomerania” 1983, nr 12, s. 38-40.  
2814 Tegoż, Ze wspomnieniów (3). Chléwë, „Pomerania” 1985, nr 2, s. 39-40. 
2815 Tegoż, Z wspomnieniów (7). Płëdżi ë brónë, „Pomerania” 1986, nr 1, s. 20. 
2816 Tegoż, Ze wspomnieniów (8). Uprawë polowé, „Pomerania” 1986, nr 5, s. 26-27.  
2817 Tegoż, Ze wspomnieniów (18). Chów owc i gęsi, „Pomerania” 1989, nr 9, s. 40. 
2818 Tegoż,  Roczezna (3). Weselè milionera, „Pomerania” 1984, nr 1, s. 43-44.  
2819 Chrabkowski A. (Andrisów Gùst), Jak jô béł bògati, Banino 2007.  
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 Prezentując kaszubskojęzyczną twórczość o charakterze pamiętnikarskim nie można 

pominąć pracy Bolesława Jażdżewskiego Wspomnienia kaszubskiego „gbura”.2820 Dopiero 

trzeci tom tej interesującej serii, mianowicie Okres powojenny, autor napisał po kaszubsku, 

wcześniejsze zaś po polsku (pierwszy i po części drugi), a także francusku i niemiecku (drugi; 

przetłumaczono go jednak i wydano w polszczyźnie).  

Kaszubskojęzyczny tom zaczyna się w momencie powrotu Jażdżewskiego z wojny do 

domu, której ostatni czas spędził na zachodzie Europy w armii Wehrmachtu, z jakiej uciekł 

do francuskiej partyzantki, a już po zakończeniu działań zbrojnych udało mu się dostać do 

polskiego wojska. Swój Okres powojenny Jażdżewski kończy natomiast u schyłku lat 70-tych 

XX wieku, niektóre jednak zapiski dotyczą 1985 roku.2821 Talent pisarski autora Jôrmarku w 

Bòrzëszkach sprawił, iż jego wspomnienia (fakt, że w jakimś stopniu zbeletryzowane) czyta 

się właściwie niczym powieść, a sceny takie, jak ogłoszenie wieczorem zarządzenia władz o 

dewaluacji, jakiego autor wysłuchał na dworcu kolejowym w Bytowie właśnie w chwili, 

kiedy miał jechać kupić dom – zapadają w pamięci na długo.  

 

 Warto przy okazji prezentowania twórczości pamiętnikarskiej jeszcze przywołać 

wspomniany wyżej Jôrmark w Bòrzëszkach. Choć jest to zbiór tekstów literackich, to jednak 

wyrósł on właśnie ze wspomnień i ta sfera pamięci przeszłości mocno się zaznacza w 

zamieszczonych tam opowiadaniach, szczególnie tych, jakich bohaterem jest, przywoływany 

z imienia i nazwiska, sam autor. Takich utworów w rodzimym piśmiennictwie jest więcej, 

choćby Wdôr Haliny Wrezy2822. Akcja opowiastki obejmuje jeden letni dzień na wsi sprzed 

kilkudziesięciu lat (np. zboże kosi się jeszcze kosami), a bohaterami jest trójka dzieci – 

Halina, będąca zarazem narratorką, Albert i Fela. Zbieżność imienia narratorki i autorki, 

ponadto sam tytuł utworu oznaczający „pamięć” lub „pamiątkę” każą ten tekst zaliczyć do 

tych, jakie wyrosły na bazie wspomnień. Do takich – ze względu na wierne, nawet w 

szczegółach, oddanie dawnych realiów życia – zapewne też należą Òbrôzczi z pamiãcë Anny 

Skotnickiej2823, choć tu nie można pokusić się o postawienie znaku równości między główną 

postacią utworu, a jego autorką. Jeszcze innego rodzaju jest opowiadanie Oficer Jerzego 

Hoppego, w jakim autor opisuje losy swojego, jak można z utworu wywnioskować, 

krewnego, a także tom Lësôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë Bolesława Borka2824, o jakim 

                                                             
2820 Jażdżewski B., Wspomnienia kaszubskiego gbura. Część III. Okres powojenny, Gdańsk 1999  
2821 Tamże, s. 224-225. 
2822 Wreza H., Wdôr, [w:] Dërchôj królewiónkò..., s. 182-185.  
2823 Skòtnickô A., Òbrôzczi z pamiãcë, „Stegna” 2014, nr 1, s. 12-17; Skòtnickô A., Òbrôzczi z pamiãcë, [w:] Lëdze są..., s. 221-236. 
2824 Bòrk B., Lësôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë, Wejerowò 2002. 
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będzie mowa przy prezentowaniu twórczości dla młodszego odbiorcy. Wątkami 

autobiograficznymi naszpikowana jest również powieść Artura Jabłońskiego Namerkôny. 

 

 

 

 

4. Nie tylko gadki i anegdoty 
 

 Humor w literaturze kaszubskojęzycznej obecny jest od jej początków. Wystarczy 

przywołać choćby teksty Rozmova Pólocha s Kaszebą...i Rozmòva Kaszébé s Pòlôchę F. 

Ceynowy czy słynne utwory Derdowskiego – O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł 

oraz Kaszubë pod Widnem. Obecny jest też i w utworach kolejnych kaszubskojęzycznych 

pisarzy, np. w poemacie Jak w Koscérznie koscelnygo obrele abo Pięc kawalerów a jedna 

jedyno brutka A. Majkowskiego i tegoż powieści Żëcé i przigodë Remusa (tu głównie postać 

Trąby), humoreskach Sowizdrzôł u Krebanów J. Karnowskiego, tekstach A. Budzisza (np. Jak 

Kulombószów Krësztof Amerikę wëkrił), felietonach A. Labudy czy gadkach Józefa 

Bruskiego. Nierzadko korzeniami sięga twórczości ludowej, co obrazują choćby Figle 

gnieżdżewskich gburów J. Patocka czy cykl o żelezôkach A. Budzisza. Warto nadmienić, iż 

przynajmniej kilkadziesiąt żartobliwych tekstów spisanych z ust ludu zamieścił też B. Sychta 

w swoim Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej.   

 W omawianym okresie 1981-2015 znajdziemy liczne przykłady twórczości mającej na 

celu rozbawić czytelnika. Najbardziej rozpowszechnione są krótkie, w publikacji książkowej 

często nie przekraczające dwóch stron druku utwory, o nieskomplikowanej fabule, 

niejednokrotnie operujące paradoksem, grą słów, a zakończone żartobliwą puentą. Mowa tu o 

humoreskach, gawędach, gadkach, facecjach, anegdotach czy dykteryjkach. W języku 

kaszubskim określa się je najczęściej terminami pòwiôstka i gôdka, czasami także szpòrt czy 

wic, choć te ostatnie bardziej odnoszą się do kawału. 

 Jednym z najbardziej popularnych humorystów omawianego okresu był niewątpliwie 

ks. Roman Skwiercz. Swoje gadki, a także zbliżone do nich felietony zamieszczał w 

„Pomeranii”, oprócz tego ukazały się także w formie książkowej jako Post na odpusce. Trzë 

opowiesce2825, Trzôsk2826 oraz Nié kòżdą dzurã je letkò zasztopac2827. Ponadto zarejestrowane 

zostały na taśmie magnetofonowej (razem z humoreskami Józefa Roszmana) oraz płytach 
                                                             
2825 Skwiercz R., Post na odpusce, Gdiniô-Puck 1993. 
2826 Tegoż, Trzôsk, Gduńsk-Puck 1993. 
2827 Tegoż, Nié kòżdą dzurã je letkò zasztopac, Gdańsk 2003. 



392 
 

CD, w tym autorskiej, zatytułowanej Wszëtczim nie dogòdzy... Gôdczi ksãdza Rómana 

Skwiercza (2018 r.). Autor Trzôsku w swych utworach głównie obraca się w tematyce 

społeczno-obyczajowej, a bohaterami jego gadek są przede wszystkim mieszkańcy 

kaszubskiej wsi. Niejednokrotnie wyśmiewa przywary ludzkie, jak choćby chciwość (Post na 

odpusce2828 czy Ceplo a wid2829), pijaństwo (Na tôrg do miasta2830) czy głupotę i kłótliwość 

(Zôróbk2831 czy Przegrzeszony zôpis2832). Niekiedy obiektem żartów są także ci, którzy nie 

szanują swoich korzeni, tradycji, a nade wszystko rodzimej mowy. Skwiercz jest też 

zawołanym gawędziarzem. Powiadane przez niego utwory nabierają dodatkowego smaku, o 

czym niejednokrotnie mogli się przekonać np. uczestnicy Turniejów Gawędziarzy z Kaszub i 

Kociewia w Wielu czy Kaszubskich Spływów Kajakowych „Śladami Remusa”, z jakim ks. 

Skwiercz od lat jest mocno związany.     

 Równie popularnym gawędziarzem jest wspomniany już wyżej Józef Roszman. 

Podobnie jak Skwiercz kilkukrotnie zdobywał laury na wielewskim konkursie. 

Współpracował także z Radio Kaszëbë. Gadki tego autora rzadko jednak ukazywały się 

drukiem. Z owych publikowanych można tu przywołać np. humoreski Jachta na dzëka2833, 

Jan mô leżec2834, Starszi2835 czy zamieszczone w będącej pokłosiem wielewskiego turnieju 

broszurce Ludowe gawędy Kaszub i Kociewia utwory Polczinsczi parobk2836  i Gołas2837 . 

Znanymi z wielewskiej sceny gawędziarzami byli też m.in. Henryk Hewelt, Edmund 

Konkolewski, Edmund Lewańczyk i zmarła w ostatnim czasie Halina Wreza. I ich utwory 

publikowano sporadycznie.2838 Z żyjących należy wymienić choćby Eugenię Laskę, o której 

będzie jeszcze mowa z racji pewnych dwóch wydanych publikacji książkowych. Przywołać tu 

też trzeba Stanisława Gostomczyka, który w 2012 roku opublikował zawierający głównie 

gadki zbiór Mòje stronë2839, a także Jarosława Babińskiego, jakiego tekst Do dochtora, 

podobnie jak H. Wrezy O Józku, co chcôł dwa slëbë, ukazał się w innej wielewskiej, 

pokonkursowej broszurce, mianowicie Gôdcié Kaszëbsczé. 19982840 . Oprócz tego można 

teksty Babińskiego, zresztą autor ten także należy do tych, którzy publikowali niewiele, 

                                                             
2828 Np. Tegoż, Post na odpusce, „Pomerania” 1987, nr 12, s. 15-16. Humoreska ukazała się też w: Skwiercz R., Odpustowi post, [w:] 
Ludowe gawędy Kaszub i Kociewia, Gdańsk-Wiele 1989, s. 7-12.   
2829 Tegoż, Ceplo a wid, „Pomerania” 1988, nr 11, s. 54; też: Tegoż, Trzosk, Gdańsk-Puck 1993, s. 5.  
2830 Tegoż, Na tôrg do miasta, „Pomerania” 1988, nr 7-8, s. 53.  
2831 Tegoż, Trzôsk, s. 14. 
2832 Tegoż, Przegrzeszony zôpis, „Pomerania” 1989, nr 3, s. 35-36. 
2833 Roszman J., Jachta na dzëka, „Pomerania” 1983, nr 12, s. 40.  
2834 Tegoż, Jan mô leżec, „Pomerania” 1984, nr 2, s. 22 
2835 Tegoż, Starszi, „Stegna” 2006, nr 1, s. III okładki.  
2836 Tegoż, Polczinsczi parobk [w:] Ludowe gawędy..., s. 5-6. 
2837 Tegoż, Gołas, [w:] Tamże, s. 6-7. 
2838 Np. Hewelt H., Podatk, [w:] Ludowe gawędy..., s. 3-4; Lewańczyk E., Karol Krefta Sprawiedlëwi, [w:] Gôdcié Kaszëbsczé. 1998., 
broszura powielana kserograficznie, [Wiele, b. r.], s. 5-9. 
2839 Gostomczyk S., Mòje stronë. Gôdczi z żëcô wzãté, Lëpnica 2012.  
2840  Gôdcié Kaszëbsczé. 1998., broszura powielana kserograficznie, [Wiele, b. r.]. Wspomniane powiastki opublikowano na s. 1-2 (O 
Józku...) oraz 3-4 (Do dochtora).  
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znaleźć np. w „Nordzie” (humoreska Cotka2841). Z młodszych pokoleniowo gawędziarzy 

wspomnieć należy o Annie Gliszczyńskiej (ur. 1982 r.), Karolinie Keler (ur. 1986) i 

Januszu Pryczkowskim (ur. 1996). Ich teksty, jakie rozbrzmiały na wielewskiej scenie, 

można znaleźć w „Stegnie”.2842    

 W latach 80-tych XX wieku nowe utwory, wśród nich gawędy oparte na 

autobiograficznych historiach opublikował nestor kaszubskojęzycznych pisarzy, liczący sobie 

wówczas już ponad osiemdziesiąt lat Augustyn Chrabkowski. Eugeniusz Gołąbek pisał o 

nich tak:  
 

W pòwiôstkach Gùsta Chrabkòwsczégò mie sã widzy to, że òn pòtrafił zdrzec na swiat, na jinëch lëdzy 

i téż na sebie samégò z pòbłażlëwą ironią. A chòc w żëcym miôł pewno przeszłé niemało biédë, zachòwôł – 

bënomi w tim, co napisôł – pògòdã dëcha. Cëż jinégò òstôwô biédôkòwi, jak sã ze swòji biédë wësmiôc?... Gùst 

béł jednym z nëch Kaszëbów, co pòtrafią jesz tã swòjã biédã „sprzedac” w fòrmie spòsobny, żartoblëwi 

pòwiôstczi.2843  

 

Słowa te są trafne. Teksty Chrabkowskiego, używającego pseudonimu Andrysów 

Gust, nie tylko są zręcznie napisane, ale i pełne swoistego, naturalnego, niewymuszonego 

humoru, jaką to cechę już dostrzegł Neureiter przy omawianiu publikowanych w „Gazecie 

Kartuskiej” felietonów tego autora. 2844  W omawianym okresie 1981-2015 ukazało się 

zaledwie kilka żartobliwych utworów Chrabkowskiego, m.in. Roczëzna 2845  czy Weselè 

milionera2846. Razem ze wspomnieniami (o których była już mowa), a także przesyconym 

humorem listem do Eugeniusza Gołąbka (Lëst od Andrisowégo Gusta2847) ukazały się w 

formie książkowej jako Jak jô béł bògati.2848           

 Na łamach „Pomeranii” w latach 80-tych i na początku 90-tych XX wieku ukazało się 

około trzydzieści krótkich humoresek Ryszarda Landowskiego. Często przewijały się w nich 

postacie Kriwkola, Môltësa, a nade wszystko starégò Dzemińscziégò – swoistego mędrka, 

który komentując zdarzenia (zresztą wiele razy mu relacjonowane) niejednokrotnie wyciągał 

z arsenału kaszubskiej demonologii jakąś postać lub nawet ich kilka, co najczęściej dodawało 

komizmu całej sytuacji. Tę zaś tworzyły osoby bądź zdarzenia – raczej tylko pozornie mające 

coś wspólnego z rzeczywistością – związane ze społecznością wiejską południowych Kaszub, 

                                                             
2841 Babiński J., Cotka, „Norda” 1996, nr 48, s. 2. 
2842 Np. Prëczkòwsczi J., [b. t.], „Stegna” 2014, nr 4, s. 23-24; Keler K., [b. t.], tamże, s. 24-25; Keler K., Nôwëższi czas, „Stegna” 2015, nr 3, 
s. 4-5. 
2843 Gòłąbk E., Wstãp, [w:] Chrabkowski A. (Andrisów Gùst), Jak jô béł bògati, Banino 2007, s. 8. 
2844 Neureiter F., Historia..., s. 223. 
2845 Andrisów Gust [Augustyn Chrabkowski], Roczëzna, „Pomerania” 1983, nr 7, s. 30-31. 
2846 Tegoż, Weselè milionera, „Pomerania” 1984, nr 1, s. 43-44. 
2847 Tegoż, Lëst od Andrisowégo Gusta, „Pomerania” 1983, nr 5, s. 16-17.  
2848 Chrabkowski A. (Andrisów Gust), Jak jô béł bògati, Banino 2007. 
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a przedmiotem humoresek było np. zaangażowanie się Môltësa w wybory miss w Gostomku 

podczas nieobecności żony (Jula 2849 ) czy nadgorliwość pewnego stróża, który mylnie 

uznawszy, iż ktoś ukradł część gliny z wykopu, rozpętał swoistą krucjatę śledczą, w jaką 

zaangażować się musiał dyrektor przedsiębiorstwa, specjalna komisja, a nawet pewna 

księgowa z kalkulatorem (Glëna2850 ). Landowski niejednokrotnie w swych humoreskach 

posuwał się do krytyki rzeczywistości PRL-owskiej, co już widać ze wspomnianego tu 

utworu Glëna, a wyraźniej zaznacza się choćby w tekście Dzélowi inteligentë 2851  o 

urzędniczkach, które godziny pracy, całkowicie ignorując petentów, nieśpiesznie zaczynają 

od kawki, herbatki, czegoś słodkiego i śniadanka. Takim krytykującym utworem jest też 

ganiące pijaństwo opowiadanko Sprôwczi smętka 2852 , w jakim na słowa starégò 

Dzemińscziégò Na Kaszëbë, do naszi wsë krówsczi sznaps jaczis diôchéł sprowadzył po 

drëdżi swiatowi wojnie, bo mu z Hitlerem nie udało podbic całégo swiata 2853  narrator 

odpowiada: Czë diôchéł?...2854. 

 W latach 80-tych, choć nieco wcześniej niż Landowski, zadebiutował Jan 

Szutenberg. Jak jednak zostało powiedziane, okres większej aktywności literackiej tego 

autora przypada dopiero na następne dekady. Pierwszymi publikowanymi prozatorskimi 

tekstami Szutenberga 2855  były dwie króciutkie, wpisujące się w omawiane tu utwory, 

humoreski o pijakach. 2856  W jednej z nich dwóch mężczyzn pod dobrą datą postanawia 

przepchnąć kościół, uznawszy, iż nie stoi on w tym miejscu, co powinien. Zgrzawszy się 

podczas wykonywania zadania, ściągają marynarki i kładą na ziemi, po czym wracają do 

pracy. W tym czasie pewien przechodzień kradnie im te ubrania. Jeden z pijaków, 

stwierdziwszy ich brak, konstatuje, iż wystarczająco daleko przepchnęli kościół, bo 

marynarek już nie widać.  

Bohaterami drugiej powiastki są również dwaj pijani mężczyźni. Wracając z zabawy 

tak już są umęczeni, że postanawiają przespać się w pewnej szopie na sianie. By nie 

zmarznąć, przykrywają się drabiną. Nie na wiele to się im jednak zdaje. Rankiem znajdują – a 

przynajmniej tak sądzą – przyczynę zziębnięcia. Otóż w drabinie brakowało jednego szczebla, 

stąd im tądkiem cygnęła ta zëma.2857  

                                                             
2849 Landowski R., Jula, „Pomerania” 1987, nr 5, s. 50 
2850 Tegoż, Glëna, „Pomerania” 1985, nr 9, s. 26.  
2851 Tegoż, Dzélowi inteligencë, „Pomerania” 1988, nr 12, s. 54.  
2852 Tegoż, Sprawczi smętka, „Pomerania” 1985, nr 9, s. 20. 
2853 Tamże. 
2854 Tamże.  
2855 Szutenberg zadebiutował bowiem utworami poetyckimi pod koniec 1980 r.  
2856 Szutenberg J., Powiôstczi, „Pomerania” 1981, nr 3, s. 43. 
2857 Tegoż, *** Szło rôz nocą dwóch spitich..., „Pomerania” 1981, nr 3, s. 43. 
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 W późniejszych latach także, od czasu do czasu, ukazywały się humoreski 

Szutenberga, wśród nich tekst Na religii.2858 W 2005 r. drukiem wyszedł zbiór prozy tegoż 

autora Tobaka dlô Kaszëbów, w nim również zamieszczono żartobliwe, nieco już jednak 

dłuższe opowiadania, np. Ò strôszkach, w jakim chełpiącego się swoją odwagą karciarza 

koledzy postanowili wystawić na próbę i przy pewnym moście nastraszyć go przebrawszy 

jednego znajomego za potępionego ducha.  

 Humoreski publikowali sporadycznie także Czesław Birr (np. Pògrzéb 2859 , 

Bòcón2860), Krystyna Wolf (np. Kòt w miechù2861) czy Jadwiga Piernicka (np. Chto sã bòji 

dëchów2862). Wpisują się one w schemat omawianych tu tekstów.  

 Z pokolenia Landowskiego jest również Jerzy Hoppe. Swoje gôdczé zaczął 

publikować jednak już kilkanaście lat po ucichnięciu autora Glënë. Ukazywały się one od 

2005 roku w „Rëmsczi Klëcë”, a w 2013 roku zostały wydane w formie książkowej jako 

Gôdczi wùje Léòna2863 . Zbiór zawiera około stu utworów. Czytając je, ma się mieszane 

odczucia. Często bowiem zamieszczone tam anegdoty autor skonstruował na podstawie 

ogólnopolskich, nierzadko już w jakimś stopniu przestarzałych dowcipów. Dobrze to obrazuje 

np. Milicyjnô patróla a rządzycele, w jakiej podczas pewnej wymiany zdań między 

milicjantami, a legitymowanymi uczestnikami popijawy, tłumaczącymi się, iż mówiąc, że 

rząd jest do dupy 2864  mieli na myśli rząd amerykański, a nie PRL-owski, mundurowy 

zagalopowawszy się, wykrzykuje: Mnie wy chcecie oszukać, mnie?! To wam się nie uda, już 

ja dobrze wiem, jaki rząd jest do dupy!2865 Dowcip ten, znany wśród starszych odbiorców, 

młodszych może już nie bawić, a nawet być niezrozumiały. Nierzadko żarty u Hoppego są – 

krótko mówiąc – niewybredne, słusznie Kalinowski swe omówienie zbioru zatytułował 

Kawały z brodą...2866. Badacz również zwrócił uwagę na to, co zasygnalizowano wcześniej, iż 

ściśle kaszubskiego typu humoru tutaj nie za wiele2867. Prawda to, a choć i u innych autorów 

kaszubskojęzycznych humoresek można znaleźć wątki znane z polskojęzycznych dowcipów i 

anegdot (np. u E. Pryczkowskiego2868), to jednak u Hoppego tego typu teksty dominują. Z 

                                                             
2858 Tegoż, Na religii, [w:] Dërchôj królewiónkò..., s. 178-179.  
2859 Birr Cz., Pògrzéb, „Zsziwk” 1995, nr 2, s. 24.  
2860 Tegoż, Bòcón, „Zsziwk” 1999, nr 4, s. 10.  
2861 Wolf K., Kòt w miechù, „Zsziwk” 1995, nr 2, s. 24. 
2862 Piernicka J., Chto sã bòji dëchów [w:] Dërchôj królewiónkò..., s. 161. 
2863 Hoppe J., Gôdczi wùje Léòna, Gdynia 2013.  
2864 Tamże; Zaznaczyć jednak trzeba, iż kwestie dialogowe na ogół występują w zbiorze po kaszubsku. Warto przy tym dodać, iż oprócz 
polszczyzny literackiej, można się tam natknąć nawet na gwarę góralską [zob. Góralsczé brutczi, s. 95-96].   
2865 Tamże.  
2866 Kalinowski D., Kawały z brodą..., [w:] tegoż, Sylwa kaszubskie..., s. 91. 
2867 Tamże.  
2868 Np. Chtëż tu je panã [Pryczkowski E., Sól zemi..., s. 10], w jakim żart polega na tym, iż płacący w restauracji wręcza kelnerowi ze 
słowami „reszta dla pana” dużo wyższą kwotę niż kosztowało jedzenie, a widząc zadowolonego z napiwku pracownika, pyta o to, kto tu jest 
panem. 
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tych kaszubskich zaś można tu przywołać choćby tekst Pòkùsë2869, jaki znany jest np. z 

aneksu Słownika języka pomorskiego czyli kaszubskiego Stefana Ramułta2870 czy Słownika 

gwar kaszubskich na tle kultury ludowej Sychty.2871 

 Wspomniany powyżej Eugeniusz Pryczkowski w omawianym okresie żartobliwe 

powiastki, a także utrzymane w gawędziarskim tonie felietony, publikował głównie w 

„Gazecie Kartuskiej”.2872 Zamieścił je później – wśród innych swoich tekstów, np. opowiadań 

– w zbiorze Sól ziemi. Pryczkowski opublikował również książeczkę z typowymi, zwięzłymi 

w swej formie, dowcipami Bëlny szpòrt wiele wôrt. 

 Także i młodsi pisarze, jak Roman Drzeżdżon, Piotr Ciskowski czy Sławomir 

Formella są autorami prezentowanych tu form humorystycznych. Tego typu utwory głównie 

wiążą się z początkowym okresem ich artystycznej działalności i można je znaleźć na 

przykład w zeszytach literackich „Zymk”. 2873  Drzeżdżon i Ciskowski w 2000 r. założyli 

kabaret „Fif” (później występowali z nimi m.in. Michał Pieper oraz Sławomir Gojka), a 2004 

roku wydali książeczkę Kaszubski Kabaret FIF przedstawia: „Pióro” do gilgania. 

Kaszëbsczi Kabaret FIF przedstôwiô: „Pióro” do gëldzëniô. 2874 , zawierającą skecze, 

żartobliwe piosnki i wiersze, a także – głównie nas tu interesujące – gadki. Niektóre z 

humoresek tam zamieszczonych były już publikowane wcześniej, jak choćby Strôszné 

zwierzã2875, aczkolwiek wydrukowano tam także i nowe teksty, jak choćby Plëta, w jakiej 

mowa o mężczyźnie, który wziąwszy sobie za żonę Kaszubkę, nie chciał – mimo jej rad – 

poznać jej mowy, co poskutkowało tym, iż pewnej nocy, gdy wracali z zabawy nie zrozumiał 

jej szybko wypowiedzonego ostrzeżenia o kałuży i wlazł w bajorko. Warto przypomnieć, iż 

przynależny do przedstawianego tu pokolenia Tomasz Fopke wydał kilka zbiorów 

dowcipów, o czym była mowa w rozdziale drugim niniejszej pracy. 

 

 Kaszubskojęzyczne gôdczi mają jeszcze jeden pewien dodatkowy koloryt. Otóż 

istnieje grupa opowiastek, w jakich przedmiotem żartu są mieszkańcy niektórych wsi w 

regionie. Do najsłynniejszych pod tym względem należą Tuszkowy na południu Kaszub oraz 
                                                             
2869 Tamże, s. 85.  
2870 Ramułt S., Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893, s. 296-297. 
2871 Sychta B., Słownik gwar..., t. IV, s. 119-120. 
2872 Zob. spis publikacji E. Pryczkowskiego [Pryczkowski E., Sól..., s. 122-123].  
2873 Zob. np. Cëskowsczi P., Beniël nie przëniese i in., „Zymk” 2001, s. 4-9; Drzeżdżon R., Pòwiôstczi z Pëlckòwa, „Zymk” 2002, zsziwk 2, 
s. 5-8; Fòrmellów Sławk [S. Formella], Gôdczi kaszëbsczé, „Zymk” 2001, s. 24-27. 
2874 Ciskowski P., Drzeżdżon R., Kaszubski Kabaret FIF przedstawia: „Pióro” do gilgania. Kaszëbsczi Kabaret FIF przedstôwiô: „Pióro” 
do gëldzëniô, Gdynia 2004; Należy dodać, iż „Fif” nie był pierwszym kabaretem, który rozbawiał publiczność po kaszubsku. Można tu 
przywołać choćby grupę sióstr Labudda, które w swoim repertuarze miały m.in. kaszubską, prześmiewczą wersję znanego ongiś programu 
telewizyjnego Randka w ciemno. Obecnie istniejącymi, bardziej znanymi kabaretami kaszubskimi jest Kabaret Kùńda (Adam Hebel, Patryk 
Mudlaw) oraz Pùrtce (Agata Grenwald, Szymon Heland, Krzysztof Radtke). Oba tworzone są przez młodych ludzi, poza P. Mudlawem z 
rocznika 1989 r., urodzonych już po 1990 r. – np. A. Hebel w 1992 r., A. Grenwald i Sz. Heland 1998. O „Fifie” mowa tu przede wszystkim 
ze względu na ową publikację książkową.    
2875 Por. Ciskowski P., Drzeżdżon R., Kaszubski Kabaret..., s. 22-24 [oraz:] Cëskòwsczi P., Straszné zwiérzã, „Zymk” 2001, s. 6.  
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Gnieżdżewo na północy, a poza tym także m.in. Żelazno, Mściszewice oraz Swornegace.2876 

W humoreskach tych mieszkańcy owych miejscowości przedstawiani są jako ludzie 

niezwykle naiwni, na czele których stoi równie niemądry sołtys, zaś prezentowane sytuacje 

bardzo często przekraczają granice absurdu, do czego należy choćby wciąganie byka na dach 

stodoły, by pożywił się rosnącą tam trawą (co dla byka kończy się tragicznie), czy 

wpuszczenie do stawu solonych śledzi, by rosły i mnożyły się z pożytkiem dla właścicieli 

„hodowli”. W opowiastkach o tuszkowianach często pojawia się postać Mëcka (Maciusia), 

zwanego też Tuszkòwsczim Mëckã (Tuszkowskim Maciusiem), częstokroć obok sołtysa 

głównego bohatera opowieści oraz synonimu głupca. Bohaterką niektórych tekstów jest też 

Tuszkòwskô Matka – niejako pramatka mieszkańców wsi, później miano to przylgnęło do 

wielkiej i starej sosny2877, jaka miała wyrosnąć właśnie na grobie tej kobiety (co zresztą jest 

również rdzeniem kilku opowiastek) usytuowanym przy drodze łączącej Tuszkowy z 

oddalonym o około pięć kilometrów Lipuszem.  

 Owe humoreski o tuszkowianach, gnieżdżewianach, mściszewiczanach i innych 

wywodzą się z kultury ludowej. Już przed laty budziły zainteresowanie pisarzy kaszubskich i 

były przez nich wykorzystywane w różny sposób, czego dowodem są choćby przywołane 

wcześniej Fjigle gnjéżdżevskjich gburóv. Za stôrëmi pœvjôstkami napijsôł wuj Wrëk J. 

Patocka z 1920 r., gdzie owe opowiastki są stosunkowo wiernym odzwierciedleniem 

ludowych pierwowzorów z twórczości oralnej, czy zbiór J. Karnowskiego Sowizdrzôł u 

Krëbanów, jaki jest już typowo literackim tworem.2878 W omawianym okresie 1981-2015 

humorystyczne opowiastki o naiwnych mieszkańcach wspomnianych wsi kaszubskich też 

ukazywały się, zarówno w formie zbliżonej do ludowych oryginałów, jak i zdradzającej dość 

                                                             
2876  Tego typu humor znany jest też poza regionem Kaszub. Swego czasu wielką popularnością cieszyły się dowcipy o Wąchocku. 
Humoreski kaszubskie, o jakich tu mowa: zob. np. [Patock J.], Fjigle gnjéżdżevskjich gburóv. Za stôrëmi pœvjôstkami napijsôł wuj Wrëk, 
Gdǫńsk 1920; zebrane ze Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ks. B. Sychty W świetle dnia. Anegdoty i bajki z Kaszub. Ze 
słownika Sychty/ W widze dnia. Gôdczi i bôjczi z Kaszëbsczi. Ze Słowôrza Zëchtë, oprac. i adaptacje w j. pol. Grzegorz J. Schramke, Gdynia-
Pelplin 2006, s. 76-84, a z nowszych część tekstów w: Laska E., Tuszkòwsczé przëtrôfczi, Lipusz [b. r. - zapew. między 2011 a 2013]. 
2877 Jej wiek szacowano na ponad 230 lat. Podczas niezwykle silnej nawałnicy, która nawiedziła tę część Pomorza w sierpniu 2017 roku, 
dokonując ogromnych spustoszeń w drzewostanach oraz miejscach zamieszkania ludzi, wiatr także przewrócił legendarną Tuszkowską 
Matką.  
2878 Np. Karnowski J., Sowizdrzôł u Krëbanów, Gdańsk 1983; Sama już postać Dyla Sowizdrzała jest nader interesująca ze względu na swą 
popularność i rozprzestrzenienie się humoresek, jakich jest bohaterem, z folkloru niemieckiego na inne kraje Europy i zadomowienie się tych 
opowiastek nawet w ich kulturze ludowej (wtórna folkloryzacja), czego przykładem są właśnie Kaszuby. Można bowiem Sowizdrzała 
znaleźć także w Słowniku... Sychty [zob. Sychta B., Słownik..., t. V, s. 124-125]. Żartowniś, a raczej jego podobizna umieszczona w 
centralnym miejscu słynnego ogromnego renesansowego pieca kaflowego znajdującego się w gdańskim Dworze Artusa, miał też swój 
znaczący udział w zaistnieniu i rozpowszechnieniu się na Kaszubach zwyczaju „kùszniãca Krësztowa w rzëc” [zob. Samp J., Z woli morza. 
Bałtyckie mitopeje, Gdańsk 1987, s. 122-127]. W humoresce Karnowskiego Sowizdrzał jakiegoś dnia przybywa do tuszkowian, którzy 
wówczas słynęli ze swej mądrości. Dowcipniś poddawszy ich próbie i przekonawszy się, iż istotnie są osobami nie w ciemię bitymi, został u 
nich bode cilka lôt i sę od nich rozëmu uczëł [Karnowski J., Sowizdrzôł..., s. 52]. Utwór Karnowskiego nie jest jedynym miejscem, w jakim 
mowa o mądrych tuszkowianach. Owa pozorna sprzeczność w postrzeganiu mieszkańców tej miejscowości ma swoje wytłumaczenie. Otóż 
w dawnych czasach tuszkowianie byli najmądrzejszymi przedstawicielami rodzaju ludzkiego. Mądrość ta jednak stała się ich przekleństwem, 
ponieważ wciąż do wsi przybywali, nawet z dalekich stron, rozmaici potrzebujący rady ludzie. Doszło do tego, że tuszkowianie nie mieli ani 
chwili spokoju i nawet w środku nocy budzono ich, by uzyskać poradę, wyjaśnienie czy osąd. Któregoś więc dnia umęczeni i poirytowani 
postanowili coś z tym zrobić. Zaczęli więc udawać niemądrych i czynili to z taką gorliwością i tak przekonująco, iż wnet zapomniano o ich 
inteligencji i rozwadze, a w świat poszedł przekaz tylko o ich niezmiernej naiwności. Tuszkowianie są jednak z tego radzi, bo w końcu mają 
upragniony spokój.  
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znaczną obróbkę literacką. Przykładem mogą być opublikowane na łamach „Pomeranii” 

Gadki mściszewickie2879  Jana Walkusza. Są to żartobliwe opowiastki, jak sam autor we 

wstępie do nich wyjaśnia, zbierane przy różnych okazjach2880, lecz przy tym niejednokrotnie 

poddane dość sporym zabiegom literackim.2881 Wśród nich jest Weselësko2882, opowiadające o 

tym, jak niezależnie od siebie matka panny młodej i kucharka, obawiając się, że jedzenia nie 

wystarczy dla gości, pododawały soli do potrawy. Było jej przez to w jedzeniu aż tyle, że po 

spróbowaniu go przez biesiadników, każdy z nich wnetka béł najadłi 2883 , a pożywienia 

jeszcze starczyło psom. Te jednak po takiej strawie wyżłopały niemal całe jezioro 

mściszewickie, czego efekt ponoć do dziś jest widoczny.  

 Mściszewiczanie są bohaterami także opowiastek Czesława Birra, np. Jezoro sã 

pôli2884 czy Bana2885,  w jakiej mieszkańcy tej wsi przyszedłszy przekonać się, co to za dziwo 

ten pociąg, ujrzawszy pòtwòra, co dëmã dmùchôł jak z cygarë, leno że wiôldżim jak z 

ceglarni2886, rzucili się do ucieczki tak, że do dzyseszégò dnia wszëtcë do swòjëch chëczi nie 

wrócëlë2887. Gorzej według Birra miało się dziać, gdy skład kolejowy pierwszy raz przejechał 

przez Gołubie Kaszubskie, bo podczas rejterady widzów, czworo dzieci ponoć udusiło się 

między sztachetami płotów.  

 Gôdczi mcëszejsczié na łamach „Pomeranii” zamieścił także Aleksy Pepliński.2888 

Wśród nich jest humoreska bardzo podobna do tej o pijakach pchających kościół, 

opublikowanej przez J. Szutenberga. Różnica między utworami polega m.in. na tym, że w 

tekście Peplińskiego owymi pchającymi są właśnie mściszewiczanie. 

 Wspomniana wcześniej Eugenia Laska po 2011 roku ogłosiła dwa zbiory gadek, 

mianowicie Tuszkòwsczé przëtrôfczi2889 oraz Z lëpùsczich strón2890  (w tej publikacji kilka 

tekstów jest po polsku). Wbrew temu, co sugeruje tytuł, pierwszy z wymienionych tomów nie 

tylko zawiera opowiastki o tuszkowianach. Stanowią one jednak ważną jego część. Co warto 

zaznaczyć, niektóre z tychże anegdot zdają się być opracowaniem nieznanych szerzej 

                                                             
2879 Walkusz J., Gadki mściszewickie, „Pomerania” 1984, nr 3, s. 34-35 [oraz:] nr 6, s. 33-35. 
2880 Tamże, s. 34 
2881  Warto tu przytoczyć słowa Walkusza, obrazujące jego pracę zbieracza i literata: Przy ich [Gadek mściszewickich - przyp. G. S.] 
zbieraniu napotykałem na dość poważną trudność, mianowicie: w lotnej pamięci ludzkiej zachowały się zaledwie ramy gadki, nieraz i one 
były bardzo mgliste. W niektórych brak było puenty, tak charakterystycznej i właściwej gadkom. Dlatego uzyskany materiał w terenie trzeba 
było następnie obierać w szatę literacką, wzbogacić (tam gdzie istniała taka potrzeba) o narrację i o nazwy własne. Dla większej 
autentyczności wprowadziłem nazwy żywe w języku obiegowym. To samo należy odnieść do nazwisk. Nigdzie jednak nie wprowadzałem 
autentycznych nazwisk tam, gdzie mogłoby to zaszkodzić dobremu imieniu lub stworzyć okazję do jakichkolwiek przypuszczeń i 
niepotrzebnych domysłów. [Tamże]. 
2882 Walkusz J., Gadki mściszewickie. Weselësko, „Pomerania” 1984, nr 6, s. 33. 
2883 Tamże.  
2884 Bërr Cz., Jezoro sã pôli, „Stegna” 2006, nr 1, s. 29. 
2885 Birr Cz., Bana, [w:] Dërchôj..., s. 150. 
2886 Tamże.  
2887 Tamże.  
2888 Pepliński A., Gôdczi mcëszejsczié, „Pomerania” 1995, nr 10, s. 38. 
2889 Laska E., Tuszkowsczé przëtrôfczi, Lipusz [b. r. - zapew. między 2011 a 2013]. 
2890 Tejże, Z Lëpùsczich strón, Lipusz [b. r. - zapew. między 2011 a 2013]. 
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motywów, bądź też są autorskim wytworem. Mowa tu choćby o świetnie wpisującej się w 

model ogólnie znanych opowiastek o mieszkańcach tej wsi humoresce Erfrischung – 

òrzezwienié2891. Akcja historyjki dzieje się w dawnych, pruskich jeszcze czasach. Cesarz 

niemiecki, słysząc iż Tuszkowy to dobre miejsce na wypoczynek, postanawia tam przyjechać, 

by zaznać „erfrischung” (orzeźwienia). Tuszkowianie, źle pojąwszy znaczenie niemieckiego 

słowa, a chcąc należycie przyjąć władcę i sprawić, by poczuł się rześko i świeżo, ustawili się 

po obu stronach drogi i gdy ten w karocy nadjechał, zlali go wiadrami wody. Zdenerwowany i 

przemoczony Prusak kazał nawrócić konie i jechać stamtąd precz, a tuszkowianie cieszyli się, 

jak tak szybko cesarz się u nich orzeźwił. 

 Tuszkòwsczé przëtrôfczi, a w szczególności Z lëpùsczich strón są publikacjami 

tematycznie dość zróżnicowanymi. Znaleźć tu bowiem można, oprócz opowiastek 

związanych z folklorem kaszubskim, także teksty zaczerpnięte z zdarzeń rodzinnych (Kùpisz 

cotczi Bibë2892), a nawet polskiej kultury ludowej (np. Twardowsczi2893), do tego też podania 

(np. Dzywné ptôchë2894). Zdecydowana większość utworów wpisuje się w gawędziarski styl, 

zresztą niektóre z nich, jak choćby Òdwôżnô białka, można było usłyszeć na wielewskim 

turnieju gawędziarzy. Nie wszystkie jednak są przy tym utrzymane w żartobliwym tonie. 

 W omawianym okresie 1981-2015 kaszubskojęzyczna twórczość humorystyczna w 

postaci krótkich opowiadanek, jak gadka czy facecja była stosunkowo szeroko 

reprezentowana. Przyczyn owej popularności było przynajmniej kilka, wśród nich wyróżnić 

można wciąż dość mocną w owych czasach obecność dawniejszej kultury ludowej z jej ustną 

literaturą czy działalność poprzednich pokoleń pisarzy i folklorystów, jak A. Budzisz, J. 

Patock czy B. Sychta. Do tego niewątpliwie dochodzą i takie czynniki, jak sama niewielka 

objętość tekstu. Łatwiej bowiem napisać jednostronicową opowiastkę, tym bardziej opartą na 

jakimś zabawnym rzeczywistym zdarzeniu, niż rozbudowane opowiadanie czy powieść. 

Takimi tekstami, swego rodzaju wprawkami literackimi, zaczynał swą prozatorską przygodę 

np. S. Formella, o czym już wspomniano. Przyzwyczajonemu do tradycyjnych, znanych z 

kultury ludowej humoresek, a te można znaleźć już w czasopiśmie F. Ceynowy Skôrb 

Kaszébsko-słovjnskȷè mòvé (np. Rébôk é Żeléstrząn2895), zapewne najmniej przypadną do 

gustu owe zaczerpnięte z kultury polskiej (np. czasu PRL) powiastki Hoppego, jakie trącą 

pewną obcością.   

 
                                                             
2891 Tejże, Tuszkowsczé..., s. 8.  
2892 Tejże, Z Lëpùsczich..., s. 18. 
2893 Tejże, Tuszkowsczé..., s. 24. 
2894 Tejże, Z Lëpùsczich..., s. 53.  
2895 Skôrb..., s. 160-161.  



400 
 

5. Twórczość prozatorska dla dzieci i młodzieży 
 

 Podobnie jak kaszubskojęzyczna twórczość poetycka adresowana do młodszego 

odbiorcy, tak i prozatorska nie sięga tych samych czasów, co ta tworzona z myślą o starszym 

czytelniku. Prawda, iż osoba małoletnia może być beneficjentem takich utworów, jak Żëcé i 

przigodë Remusa A. Majkowskiego, jak na to choćby wskazuje przykład Ryszarda 

Landowskiego, który o tym wspomina w liście do Ferdynanda Neureitera2896, jednak ich 

głównym adresatem są osoby już poza wiekiem dziecięcym czy tzw. młodszej młodzieży. 

Podobnie dzieje się w odwrotnym kierunku i wyrobiona czytelniczo osoba może z 

przyjemnością oddać się lekturze utworów kierowanych do dzieci, jak choćby słynnej i 

modnej serii o Harrym Potterze 2897 , czy zaliczanych do klasyki gatunku powieści A. 

Lindgren, z Dziećmi z Bulerbyn2898 i Braćmi Lwie Serce2899 na czele. Trzeba pamiętać też i o 

tym, że dawne ludowe podania i bajki, jakie w jeszcze dość surowej postaci można już 

znaleźć w numerach wydawanego od 1866 r. periodyku Skôrb Kaszébsko-słovjnskȷè mòvé, są 

utworami przeznaczonymi dla szerszego pod względem wieku grona odbiorców (nie tylko 

dzieci!), a wśród funkcji, jakie miały spełniać, należy wymienić choćby próbę objaśniania 

świata, w tym zjawisk budzących grozę, jak choćby nocny bezdech przypisywany duszeniu 

przez zmory (mòrë), czy śmierć kliniczną, jaką tłumaczono przemianą zmarłego w upiora 

(wieszczi, òpi).2900 Owa twórczość ludowa, także kaszubskojęzyczna, wyewoluowała w kilku 

kierunkach, np. w stronę horroru czy właśnie literatury typowo dziecięcej. Dziś bajki, podania 

czy legendy to gatunki jak najbardziej przynależne do piśmiennictwa dla młodszego 

czytelnika. Swoista cenzura sprawiła, iż brak w nich części dawnych wątków (np. tych 

związanych z upiorami), część też uległa przekształceniu2901. Oczywiście niektóre pozostały 

właściwie nie zmienione (np. stolëmy), powstały też i całkiem nowe (choćby rodzina boga 

Goska, który już sam jest postacią wzbudzającą pewne wątpliwości badaczy2902). 

 Kaszubskojęzyczna proza sprzed omawianego okresu, adresowana do młodszego 

czytelnika była jeszcze dość uboga i ograniczała się nade wszystko do literackich bajek, 

                                                             
2896 Z Kaszub do Austrii..., s. 203. 
2897 Np. Rowling J. K., Harry Potter i komnata tajemnic, tłum. A. Polkowski, Poznań 2000.  
2898 Np. Lindgren A., Dzieci z Bullerbyn, tłum. I. Wyszomirska, Warszawa 1968. 
2899 Np. Tejże, Bracia Lwie Serce, przeł. T. Chłapowska, Warszawa 1985.  
2900 O pierwotnym, dorosłym odbiorcy bajek czy podań, a także zmianach, które zaszły w obrębie tego typu twórczości pisał np. J. Samp 
[Samp J., Posłowie, [w:] tegoż, Zaklęta stegna, Gdańsk 1985, s. 257]. Na dorosłego jako adresata kaszubskojęzycznych tradycyjnych 
utworów podaniowych czy bajkowych wskazywał również A. Majkowski [Majkowski A. dr, Bajka kaszubska, „Teka Pomorska” 1937, nr 2, 
s. 43].    
2901 Dobrze to widać na przykładzie krôsniãtów (kraśniąt), drobnych istot przypominających wyglądem ludzi, które w dawnych spisanych z 
ustnej twórczości ludowej tekstach jawią się jako postaci zdecydowanie groźniejsze niż te z obecnych zbiorów legend i podań, jak choćby 
Bursztynowy skarb. Podania z serca Kaszub Janusza Mamelskiego [por. np. Skôrb..., s. 124-125 [oraz:] Mamelski J., Sierakowickie 
krośnięta, [w:] tegoż, Bursztynowy skarb. Podania z serca Kaszub, Gdynia 2004, s. 80-84].    
2902 Zob. Samp J., Mitopeje Pobrzeża Bałtyku, Gdańsk 2009, s. 83-93.  
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legend, podań czy – w mniejszej już liczbie – krótkich, różnotematycznych opowiastek. 

Poczesne miejsce w tymże piśmiennictwie zajmowała twórczość Alojzego Nagla ujęta w 

ramy publikacji zwartych Nënka Roda i ji dzôtczi2903 oraz Cëdowny wzérnik2904. Wspomnieć 

tu też trzeba o zbiorze Józefa Ceynowy Skarb i moc2905. Ze starszych publikacji można tu 

przywołać Podania kaszubskie ks. Leona Heykego 2906 , jakich obrobienie literackie każe 

podejrzewać, iż jednym z głównych celów autora, oprócz utrwalenia dawnych kaszubskich 

wątków podaniowych, było adresowanie ich także do młodego pokolenia Kaszubów.  

 Choć pewien znaczący wzrost kaszubskojęzycznych publikacji prozatorskich dla 

młodego czytelnika można zauważyć już w latach 70-tych XX wieku, to jednak większy 

rozwój twórczości dla tego odbiorcy przypada na omawiany w tej pracy okres 1981-2015 i 

trwa do dziś.  

 Już w 1981 roku ukazało się Bursztinowé serce Józefa Ceynowy. To dość szczególny 

zbiór. Choć zwierzęta potrafią tu mówić ludzkim głosem, to jednak utwory te zbliżają się ku 

realistycznym opowiadaniom z życia wsi, a nawet takimi są (bez elementu fantastycznego), 

jak w przypadku tekstu Jak szło gęsom we swiece, w jakim także i „rozmowy” tytułowych 

ptaków to tylko swoiste ubieranie w słowa gęgotu2907. Głównymi bohaterami opowieści są 

najczęściej dzieci, jak choćby Staszek, który wybrał się do lasu zbierać żurawiny i akurat tego 

dnia tylko szczęśliwym trafem i z pomocą pewnego wróbla i borsuka nie zginął w bagnie 

(Wdzęczny wróbelk2908), czy pastuszek Janek, który prowadził swego rodzaju wojnę z lisem 

polującym na pozostawione jego pod opieką gęsi (Lës téż chce żëc2909). Sporadycznie w 

Bursztynowym... natknąć się można na tak często wyzyskiwane w podobnych publikacjach 

postaci fantastyczne, jak krôsniãta. Realizmu światu przedstawionemu dodaje jego osadzenie 

w konkretnej przestrzeni Kaszub, w opowiadaniach wymienia się bowiem takie 

miejscowości, jak Puck, Celbowo, Brudzewo czy Chałupy. Ta konkretyzacja jest jednak 

charakterystyczna dla kaszubskich podań, legend i bajek, więc tu nie zaskakuje. Co wszakże 

dość specyficzne, utwory w Bursztinowym sercu to opowieści dłuższe, niejednokrotnie 

kilkunastostronicowe, a takie w prozie dla dzieci i młodzieży do tamtej pory były rzadkością. 

Opowieści często kończą się też ujętą w sposób bezpośredni dydaktyczną puentą.       

                                                             
2903 Nagel A., Nënka Roda i ji dzôtczi, Gdańsk 1977.  
2904 Tegoż, Cëdowny wzérnik, Gdańsk 1979.  
2905 Ceynowa J., Skarb i moc, Gdańsk 1975.  
2906 Stanisław Czernicki [Leon Heyke], Podania kaszubskie, Kościerzyna 1931.  
2907 Istnieje w twórczości ludowej grupa przekazów, w jakich nie tylko dopasowuje się mowę ludzką do dźwięków wydawanych przez 
zwierzęta, lecz nawe przedmioty, głównie dzwony kościelne [zob. np. Sychta B., Słownik gwar kaszubskich..., t. I, s. 310, hasło: gąs [oraz:] t. 
II, s 299, hasło: kur [oraz:] Tamże, t. VI, s. 256, hasło: zvȯn].  
2908 Ceynowa J., Bursztinowé..., s. 5-11. 
2909 Tamże, s. 12-28. 



402 
 

 Krok dalej Ceynowa posunął się publikując w 1982 roku Urënamle. Powiôstczi z 

komudnëch lat. Jest to bowiem zbiór siedmiu przygodowo-historycznych opowiadań 

kierowanych do młodego czytelnika, a akcja poszczególnych utworów toczy się w momencie 

różnych konfliktów wojennych, jakie nawiedziły ziemię pomorską od czasów 

średniowiecznych po XX wiek włącznie. Głównymi bohaterami zbioru Ceynowy są chłopcy 

– co zrozumiałe jeśli wziąć pod uwagę wiek adresata tekstów – dzielni i prawi, 

niejednokrotnie dokonujący bohaterskich czynów (jak np. czternastoletni Leon w 

opowiadaniu Szwédzë cygną... 2910 , który przez szeregi nieprzyjaciół przedostał się do 

Gdańska, by donieść jego dowódcom o oblężeniu Pucka i w imieniu obrońców prosić o 

pomoc). Urënamle są bodajże pierwszą tego typu kaszubskojęzyczną książką kierowaną do 

młodego czytelnika, będącą już nie zbiorem bajek czy podań, lecz typowymi, fabularnymi 

opowiadaniami. Na kolejny zbiór z takowymi utworami dla dzieci czy młodzieży, czy nawet 

pojedyncze teksty, trzeba było dość długo poczekać. 

 Znaczące beletrystyczne publikacje dla młodszego czytelnika ukazały się dopiero pod 

koniec omawianego okresu. Mowa tu nade wszystko o zbiorze Janusza Mamelskiego Mack, 

jaki w odcinkach ukazywał się w „Pomeranii” już od 2011 roku (Rojber), zaś książkowo 

wydany został w 2016 r. Głównym bohaterem jest tu tytułowy Mack (Maciek), którego 

poznajemy w momencie, gdy pierwszy raz przekracza próg przedszkola, z opowiadania na 

opowiadanie szybko jednak „rośnie” i w większości tekstów jest chłopcem, który osiągnął 

wiek dziewięciu-jedenastu lat. Rodzina chłopaka mieszka na wsi, jest to jednak, co warto 

podkreślić, wieś dzisiejsza. Akcja opowiadań toczy się więc w obecnych czasach, a przygody 

Maćka związane są z aktualną w momencie powstawania książki rzeczywistością dzieci – 

chłopak marzy o posiadaniu komputera, zimą z ojcem wyprawia się na narty w okoliczne, 

środkowokaszubskie wzgórza czy uczestniczy w rodzinnym wypadzie w niedzielne 

popołudnie do gdańskiego supermarketu. Świat jest widziany oczami głównego bohatera, a 

napisane żywym, jędrnym językiem opowiadania cechuje humor. 

 Warto tu też przywołać dwa omówione wcześniej opowiadania science-fiction Piotra 

Dziekanowskiego – Nalazłé w Bëtowie oraz Kaszëbògònia. Utwory te adresowane są już do 

starszego czytelnika niż Mack Mamelskiego, pierwsze z wymienionych może okazać się 

interesujące już zapewne dla czternasto- czy piętnastoletniego miłośnika tego rodzaju 

literatury, wiekową granicę drugiego – ze względu na potrzebę większego wyrobienia 

czytelniczego, by skojarzyć poszukującą nowej ojczyzny grupę z wielką wędrówką ludów z 

IV-VI wieku – należy przesunąć jeszcze o rok czy dwa. 
                                                             
2910 Tegoż, Urënamle..., s. 49-72.  
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Nie można tu nie wspomnieć o zbiorze Romana Drzeżdżona Kòmùtrowé krôsniã.2911 

Książka zawiera głównie teksty prozatorskie, a ich tematyka jest zróżnicowana, od 

opowiastek o charakterze podaniowym (np. Wanodżi stolema Dréptë), poprzez 

moralizatorskie historyjki (Jak Żôłw i Zajc Kaszëbë zwiedzałë), po opowiadanka oparte na 

historycznych zdarzeniach (np. Òpòwiesc ò Frãcëszkù Peplińsczim). To, co łączy zawartość 

książki, to jej odbiorca. Publikacja adresowana jest bowiem do młodszych dzieci, z 

początkowych klas szkoły podstawowej. Także w sferze narracyjno-językowej autor wykazał 

się należytą umiejętnością kierowania tekstu do tak młodego czytelnika.     

 Beletrystyczne, króciutkie opowiadanka dla dzieci publikowała również Karolina 

Serkowska. Znaleźć je można w „Stegnie”. W omawianym okresie ukazało się ich nieco 

ponad dziesięć na przestrzeni kilku lat.2912 Utwory łączy postać chłopca i podobnie jak w 

przypadku Macka Mamelskiego, bohater „rośnie” niemal z opowiastki na opowiastkę. 

Wpierw poznajemy go jako malca, który zapewne jeszcze nie ukończył drugiego roku życia i 

swój dziecięcy świat wyraża za pomocą np. brrum bruum, pif paf czy dziemmm... dada (czyli 

„jidzemë dada”), w późniejszych tekstach to chłopak sześcio- i siedmioletni, ostatecznie 

dziesięcioletni (w utworach po 2015 r. jeszcze starszy). W części tekstów narracja 

prowadzona jest w pierwszej osobie i właśnie te są chyba najciekawsze literacko. Bardzo 

przekonująco wypada  w nich wczucie się autorki w postać chłopaka i oglądanie świata jego 

oczyma.  

Tekstami fabularnymi przeznaczonymi dla młodego czytelnika jest również m.in. 

przygodowo-dydaktyczne opowiadanie Grzegorza Schramkego Hokej 2913  czy będącego 

wówczas jeszcze nastolatkiem Daniela Pipki, Mëslë mòjégò kòmpùtra2914. 

 Warto tu przypomnieć, iż już po 2015 roku ukazało się kilka kolejnych publikacji o 

charakterze beletrystycznym adresowanych do dzieci i młodzieży, jak opublikowana w 2017 

r. minipowieść R. Drzeżdżona Mariolka i ji przigòdë czy wydrukowana w tym samym roku 

pokonkursowa antologia Witôj przigòdo!.   

 

 Nieco innego rodzaju są opowiastki dla dzieci i młodzieży pochodzące z wydanego w 

2002 roku zbioru – zawierającego również podania, wiersze, a nawet polskojęzyczny tekst o 

pamiętnikarskim  charakterze – Bolesława Borka Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë.2915 

                                                             
2911 Rómk Drzéżdżónk [Roman Drzeżdżon], Kòmpùtrowé krôsniã. Pòwiôstczi i wiérztczi dlô dzôtków, Gdiniô 2010. 
2912 Np. Serkòwskô K., To je lóntrus, „Stegna” 2007, nr 4, s. 17-18; Tejże, Wiedno cos - jiwrë lorbasa, „Stegna” 2009, nr 4, s. 14-15; Tejże, 
Dobroctwa kòmpùtra, „Stegna” 2011, nr 2, s. 10; Tejże, Rozmëszlania dzesãclatnégò knôpa, „Stegna” 2014, nr 3, s. 9-10. Już po 2015 roku 
ukazał się m.in. tekst Bëc dzeckã [Serkòwskô K., Bëc dzeckã, „Stegna” 2017, nr 2, s.19-20]. 
2913 Schramke G. J., Hòkej, "Zymk" 2007, zsziwk 6, s. 58-71. 
2914 Pipka D., Mëslë mòjégò kòmpùtra, [w:] Kaszëbsczé dzeje..., s. 115-119. 
2915 Bòrk B., Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë, Wejerowò 2002.  
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Akcja opartych na wspomnieniach autora kaszubskich powiastek, dość w swej budowie 

fragmentarycznych, dzieje się przed II wojną światową. Bohaterami utworów są głównie 

dzieci, a niejednokrotnie jedno z nich, za którym bez wątpienia kryje się sam autor, jest także 

narratorem. Punktem wyjścia opowiastek są najczęściej jakieś w gruncie rzeczy zwyczajne w 

życiu wsi zdarzenia, jak choćby przyjazd rybaków z rybami czy zrywanie modraków na 

przygotowanie zapasu leczniczego naparu. Borkowi, zresztą długoletniemu nauczycielowi, 

przy tworzeniu swych tekstów przyświecał przede wszystkim cel dydaktyczny. Owa chęć 

uczenia obejmuje kilka sfer – to m.in. pokazywanie młodemu czytelnikowi życia dawnej wsi, 

próba wyrobienia odpowiednich postaw moralnych i zachowań (jak np. w tekście Bana, gdzie 

mowa o tym, by pamiętać, żeby w pociągu ustępować miejsca starszym ludziom), a także 

przekazywanie wiedzy (stąd niejednokrotnie w opowiastkach pojawia się postać nauczyciela). 

To ostatnie nie tylko dotyczy wiedzy ogólnej, np. że do jagód zalicza się także borówki, 

maliny czy jeżyny (Jagòdë)2916, lecz i językowej. Często bowiem opowiastki są tak napisane, 

by jakieś słowo, np. gwiôzda (gwiazda), pojawiło się w kilku znaczeniach, również w formie 

pieszczotliwej, choćby gwiôzdka jako bożonarodzeniowy prezent czy element oznaczenia 

stopni wojskowych (Gwiôzdë).2917      

 

 Innego jeszcze rodzaju publikacją kierowaną do dzieci jest Mòja pierszô Bibliô 

Aleksandry i Dariusza Majkowskich. Zanim rzecz ta ukazała się w 2014 r. w formie 

książkowej, poszczególne teksty wpierw były drukowane w „Stegnie”. Mòja pierszô Bibliô to 

zbiór niemal czterdziestu krótkich opowieści starotestamentowych, od stworzenia świata po 

historię proroka Jonasza. Łatwo można zauważyć, iż autorzy podczas prac nad publikacją nie 

tracili z oczu adresata, tworząc – przy wyraźnej dbałości o sam język kaszubski – krótkimi 

zdaniami proste, przystępne teksty. Książka zyskała imprimatur władz kościelnych. 

Małżeństwo Majkowskich w następnych latach, już po 2015 roku, opublikowało kilka 

książeczek kierowanych do młodszego jeszcze odbiorcy o przygodach Weronki (np. Werónka 

w przedszkòlu), o czym była już mowa. 

 

 Z myślą przede wszystkim o młodym czytelniku powstał komiks Szczeniã Swiãców 

Romana Kucharskiego i kryjącego się pod pseudonimem Jón Natrzecy Piotra 

Dziekanowskiego. Utwór ten przywołany tu został ze względu na dość rozbudowaną fabułę, 

jakiej warstwa tekstowa odgrywa tu nie mniejszą rolę, niż obrazkowa. Dziełko Kucharskiego 

                                                             
2916 Bòrk B., Lesôcczé..., s. 34-35. 
2917 Tamże, s. 33-34. 
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i Dziekanowskiego adresowane jest do nieco starszych miłośników tego rodzaju twórczości, 

od dwunasto- czy trzynastoletnich wzwyż. Akcja komiksu dzieje się na początku XIV wieku, 

a głównym bohaterem utworu jest chłopak o imieniu Chocimir – syn Wawrzyńca z możnego 

pomorskiego rodu Święców. Przygody dwukrotnie porwanego przez zdrajcę Łapę i 

dwukrotnie zrządzeniem losu wymykającego się z jego łap chłopca są osią fabuły komiksu. 

Dziełko Kucharskiego i Dziekanowskiego stało się ważnym piśmienniczym wydarzeniem, na 

co już zwrócono uwagę w niniejszym opracowaniu. Szczeniã Swiãców może się podobać, 

akcja prowadzona jest ciekawie, a autorzy zarówno w zakresie ilustracyjnym, jak i tekstowym 

wykazali się dużą pieczołowitością.   

 Do jeszcze nieco starszego czytelnika adresowany jest kolejny, wydany książkowo, 

napisany oryginalnie w języku kaszubskim komiks Arbata Piotra Dziekanowskiego (Jana 

Natrzecego) i Kazimierza Rolbieckiego. Akcja utworu dzieje się w dzisiejszych czasach. 

Cierpiącego na bezsenność młodzieńca wujek amator-zielarz poi tytułową herbatą, po której 

co prawda mężczyzna zapada w sen, lecz nie znajduje w nim ukojenia i jakże potrzebnego 

wypoczynku. Śniąc przenosi się bowiem do niejako równoległego wymiaru zamieszkiwanego 

przez pokutujące dusze oraz dzikich łowców (dzëkô jachta), gdzie również można spotkać 

zmory oraz królewianki, i gdzie koniec końców nasz bohater musi szpadlem odciąć głowę 

wieszczémù (upiorowi), polującemu na żywych ludzi w naszej rzeczywistości.  

 W czasach, gdy ukazały się zaprezentowane powyżej komiksy, drukiem wyszły także i 

inne książki tego typu w języku kaszubskim, jak Akademiô błotowëch żôłwiów, jednakże były 

to już publikacje tłumaczone z języka polskiego.    

    

 Omawiając utwory prozatorskie dla młodszego czytelnika z okresu 1981-2015 nie 

można pominąć podań, bajek i legend, wyrosłych na dawnej literaturze oralnej. Już jej 

elementy, aczkolwiek w nowej formie i wplecione w nowe wątki znaleźć można w 

przywołanej książeczce R. Drzeżdżona Kòmpùtrowé krôsniã. O wiele ściślej związana z 

kulturą ludową jest choćby wydana w 1985 roku Zaklęta stegna Jerzego Sampa. Jak sam 

autor wyjaśnia, jego zbiór:  
 

powstał przede wszystkim z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego regionu. Na całość składa się 

pięćdziesiąt bajek ludowych najbardziej reprezentatywnych dla folkloru literackiego Kaszub. Zdecydowana ich 

większość to bajki zwierzęce i magiczne. Są tu również podania, jest wreszcie i legenda.2918  

 

                                                             
2918 Samp J., Zaklęta..., s. 257.  
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Kaszubskie oryginalne teksty Jerzy Samp zaczerpnął z dawniejszych publikacji, wśród 

których wymienić można Skôrb Kaszébsko-słovjnskȷè mòvé F. Ceynowy, Teksty pomorskie 

(kaszubskie) F. Lorentza, czasopisma „Gryf” i „Zrzesz Kaszëbskô” z dodatkiem „Chëcz”, a 

także Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej B. Sychty. Dokonywał w nich jednak 

pewnych zmian.2919 Warto i tu przywołać słowa autora prezentowanego zbioru, gdyż choć 

odnoszą się do Zaklętej stegny, to mają znaczenie szersze, uniwersalne:  
 

Surowa baśń ludowa staje się cennym czynnikiem w procesie wychowania etycznego i estetycznego 

dziecka dopiero po dokonaniu określonych zabiegów adaptacyjnych. Niezbędna więc i tu okazała się stylizacja 

polegająca na przystosowaniu odpowiednich treści do wieku adresata. Czasem konieczne okazały się skróty, 

kiedy indziej należało z zachowanych zaledwie szczątków rekonstruować całą baśń.2920  

 

Samp publikację wzbogacił także o tłumaczenia tekstów kaszubskojęzycznych na 

język polski. Zaklęta stegna, mimo upływających lat, wciąż cieszyła się sporym uznaniem i 

zaintersowaniem czytelników. Do teraz uważana jest za jedną z najlepszych publikacji z 

kaszubskimi podaniami, legendami i bajkami. W 2017 roku książkę wznowiono.  

 Również w latach 80-tych XX wieku Alojzy Nagel ogłosił drukiem trzeci i ostatni 

zbiór prozy dla dzieci Dzéwczę i krôsnięta. Publikacja zawiera ponad czterdzieści tekstów, 

głównie przesyconych treściami zaczerpniętymi z rodzimych wierzeń, jak choćby Gbùr i 

Pólnica, w jakim oprócz wymienionej w tytule, mającej moc przysparzania urodzaju 

Pólnicy2921, pojawiają się też Grzenia (uosobienie snu2922) oraz Labuda (demon nieszczęścia i 

biedy2923).  

 W następnych latach pojawiały się kolejne publikacje z kaszubskimi bajkami, 

legendami i podaniami, jednak na ogół były to albo zbiory tekstów już drukowanych, a tylko 

zebranych i wydanych w mniej lub bardziej nowy sposób, jak np. w formie książkowej (lecz 

bez żadnych innych zmian) Bajarz kaszubski. Bajki z „Gryfa” (1908-1912), albo też 

przekładanych z polskiego na język kaszubski, jak np. Jana Drzeżdżona Baśnie. Brawãdë 

(przekład R. Drzeżdżona) czy Janusza Mamelskiego Bursztynowy skarb. Legendy z serca 

Kaszub/Jantarowi skôrb. Legeńdë z serca Kaszëb (autorskie tłumaczenie). Książką nieco 

podobną do Zaklętej stegny Sampa, bo będącą zbiorem tekstów zaczerpniętych z 

                                                             
2919 Niejednokrotnie są to zmiany właściwie znikome (oczywiście pomijając kwestię zapisu) [por. np. Samp J., Za co bocón béł ukôróny, [w:] 
tegoż, Zaklęta stegna, s. 11-12 [i:] Sychta B., Słownik gwar..., t. I, s. 47-48, hasło: bocón; Samp J., Pies, kot i mësz, [w:] tegoż, Zaklęta..., s. 
13 [i:] Sychta B., Słownik gwar..., t. IV, s. 27, hasło: papiór]. 
2920 Tamże, s. 258.  
2921 Zob. np. Sychta B., Słownik..., t. IV, s. 122.  
2922 Por. tamże, t. I, s. 378.  
2923 Por. tamże, t. II, s. 328.  
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wcześniejszych publikacji i przynajmniej w niektórych przypadkach poddanych pewnym 

zabiegom redakcyjnym był tom W krôjnie kaszëbsczich brawãdów Bożeny Ugowskiej.    

   

 

*** 

 Kaszubskojęzyczni prozaicy omawianego okresu odbywali swe twórcze podróże, rzec 

można, nie tylko w przestrzeni, ale też i czasie. Akcja na przykład Kaszëbògònie Jana 

Natrzecego dzieje się podczas wielkiej wędrówki ludów we wczesnym średniowieczu, 

Wëszczëgóra Romana Drzeżdżona w XVII wieku, Dwórsczi lesny Mariana Jelińskiego w XIX 

w., natomiast Slédnô pòbitwa ò Kaszëbë Piotra Lessnaua, Sostra Davida Swintona Grzegorza 

Schramkego czy Nalazłé w Bëtowie Jana Natrzecego w przyszłości, nawet – w przypadku 

Lessnaua – dalekiej. Warto tu jeszcze przywołać zbiór Urënamle. Powiôstczi z komudnëch lat 

Józefa Ceynowy, z jakich pierwsze opowiadanie toczy się za panowania książąt pomorskich, 

następne w latach późniejszych (np. wojen ze Szwedami w XVII wieku), ostatnie zaś wiosną 

1945 roku. 

Rozwój gatunkowy prozy kaszubskojęzycznej lat 1981-2015 również jest zauważalny. 

Zaistnienie science-fiction, fantasy czy horroru wskazuje na chęć adresowania literatury 

kaszubskojęzycznej do nowej grupy odbiorców – miłośników prozy lżejszej, o charakterze 

rozrywkowym. Trzeba tu oczywiście pamiętać, iż jest to tylko jeden z kierunków rozwoju 

rodzimej twórczości prozatorskiej, czego najlepszym przykładem jest wymagająca powieść 

Jana Drzeżdżona. Choć uczyniono pierwsze kroki w kierunku pozyskania odbiorców 

lżejszego typu literatury, co ma również swój wymiar misyjny i wpisuje się w działania na 

rzecz zatrzymania regresu mowy przodków i rozwijania tożsamości kaszubskiej (bo przecież 

autorzy ci mogli równie dobrze swe literackie pomysły realizować w języku polskim), to 

jednak wciąż wiele pozostało do zrobienia, jak choćby „zagospodarowanie” obszaru 

przynależnego romansom typu Harlequin, o czym już pisano wcześniej.  

 

Choć proza po kaszubsku omawianego okresu 1981-2015 ustępuje 

kaszubskojęzycznej poezji pod względem liczby tekstów i różnorodności, to jednak jawi się 

jako dość bogata zarówno w treści, jak i formy, w szczególności jeśli przyrównamy ją do tej 

sprzed omawianego okresu. Rozwijając się i zmieniając, wkracza też na nowe obszary 

tematyczne i gatunkowe, o czym wspomniano wyżej. Choć nie znajdziemy w latach 1981-

2015 dzieła dorównującego arcypowieści Aleksandra Majkowskiego, to jednak mamy 

znaczące publikacje, jak choćby Twarz Smętka Jana Drzeżdżona, Łiskawica S. Jankego, W 
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stolëcë chmùrników S. Pestki czy trylogia A. Jabłońskiego Namerkôny, Smùgã i Fenyks. 

Coraz większą uwagę autorzy kaszubskojęzyczni zwracali na młodego czytelnika. Co warto 

zauważyć, starali się oni dzieciom i młodzieży, oprócz tradycyjnych utworów podaniowych i 

baśniowych czy tych ukazujących dawne życie na wsi kaszubskiej (i przy tym 

niejednokrotnie mocno dydaktycznych, jak te Borka), proponować także teksty typowo 

beletrystyczne. Ich głównym celem była rozrywka i tylko niejako przy okazji przemycało się 

w nich – nie zawsze jednak – i inne wartości (jak choćby estetyczne i etyczne). Podobnie też 

jak to czyniono ową lżejszą literaturą dla starszego odbiorcy, miały za zadanie jeszcze, co 

warto tu wyeksponować, zachęcać do czytania w mowie przodków i tym samym być jednym 

z elementów budowania tożsamości regionalnej. 

 Proza kaszubskojęzyczna nadal się rozwija. Stoją zaś przed jej twórcami dalsze, 

niemałe wyzwania, co też w tej części pracy starano się wykazać.   
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Rozdział V  

Dramat 
 

 Kaszubskojęzyczna twórczość dramatyczna, rozumiana jako ta, która obejmuje utwory 

przeznaczone zasadniczo do realizacji scenicznej, mające najczęściej charakter fabularny, w 

płaszczyźnie językowej odznaczające się zdecydowaną dominacją dialogu 2924 , pisane po 

kaszubsku bądź w całości, bądź w zakresie tekstu głównego (didaskalia np. w języku 

polskim), od lat ma swoje miejsce w rodzimym piśmiennictwie. Jej źródeł Jan Drzeżdżona 

dopatrywał się w obrzędach ludowych 2925 , z jakich dwa – wigilię Nowego Roku oraz 

związane z Trzema Królami szczodraki – już opisał Florian Ceynowa i opublikował w 1843 r. 

Choć rodzima twórczość dramatyczna wyrosła z obrzędów ludowych i przez lata mocno z 

ową obrzędowością była związana, czego wyrazem są choćby dramaty etnograficzno-

obyczajowe B. Sychty (np. Hanka sę żeni) czy sztuki sceniczne P. Szefki (np. Gwiżdże), to 

jednak zarazem, niejako więc dwutorowo, wyewoluowała w innych kierunkach gatunkowych 

– głównie dramatu historycznego (np. J. Karnowski Zôpis Mestwina, B. Sychta Spiącé 

uejskue) oraz komedii obyczajowych (A. Majkowski Strachë i zrękovjinë, Jan Piepka 

Choróbsko). Oprócz wymienionych tu autorów sztukę pisania tekstów dramatycznych z 

powodzeniem uprawiali przed 1981 rokiem również m.in. Leon Heyke (Katilina), Stefan 

Bieszk (Pòkornô Roża), Jan Rompski (Jô chcę na swiat) czy Anna Łajming (Gdze je 

Balbina). Niejednokrotnie utwory dramatyczne po kaszubsku nie tylko zostały 

urzeczywistnione w formie widowiskowej, lecz przy tym cieszyły się sporą popularnością. Za 

przykład może tu posłużyć sztuka B. Sychty Hanka sę żeni, jaka wielokrotnie, nawet w 

ostatnich latach, znajdowała swoją realizację na scenie.  

 Przywołana powyżej kaszubskojęzyczna twórczość dramatyczna była jednak przez 

ówczesnych badaczy literatury regionu postrzegana jako względnie uboga. Andrzej Bukowski 

o tej wcześniejszej, sprzed 1945 roku, wypowiedział się w swoim wydanym w 1950 r. 

Regionalizmie kaszubskim, iż jest ona dziedziną rodzimej literatury stosunkowo najbardziej 

zaniedbaną2926, zaś Jan Drzeżdżon o tej z lat 1945-1980, iż nie była bogata2927. Porównując 

jednak dorobek dramaturgii kaszubskojęzycznej sprzed 1981 roku i z lat 1981-2015, 

pamiętając przy tym o nowych pozycjach z dawniejszą twórczością dramatyczną zawierającą 

również utwory nigdzie wcześniej nie drukowane (jak choćby Dramaty kaszubskie J. 

                                                             
2924 Głowiński M. i in., Słownik terminów..., s. 96. 
2925 Drzeżdżon J., Współczesna..., s. 177.  
2926 Bukowski A., Regionalizm..., s. 339.  
2927 Drzeżdżon J., Współczesna..., s. 185.  
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Rompskiego2928) bądź w ogóle o pierwszych wydaniach utworów sprzed 1981 r. w formie 

odrębnych publikacji (np. Z czasów Swiãtopôłka Bëlnégò A. Labudy2929), nie można oprzeć 

się wrażeniu, iż w omawianym w niniejszej dysertacji okresie nastąpił pewien regres w tej 

dziedzinie literatury, tym wyraziściej zaznaczający się na tle rozwijającej się poezji i prozy. 

Pomijając bowiem dość znaczną liczebnie grupę krótkich scenariuszy scenicznych pisanych 

na użytek inscenizacji szkolnych, bardziej ambitnych literacko utworów ukazało się 

stosunkowo niewiele, niestety, nierzadko też nie dorównują one artyzmem tekstom 

dawniejszym.  

 Jednym z najaktywniejszych badaczy literatury kaszubskojęzycznej ostatnich lat jest 

Daniel Kalinowski, co też w jakimś stopniu ukazuje niniejsza praca. Najpełniej jednak, póki 

co, naukowiec swą uwagę skupił na twórczości dramatycznej, również współczesnej, nie 

tylko publikując artykuły związane z pojedynczymi autorami czy jednostkowymi aktami 

piśmienniczymi 2930 , lecz również teksty przekrojowe2931 , z tym, iż te wciąż, jak zresztą 

czasem sam zaznacza, należy traktować jako szkice2932. Pomimo jednak przyczynkowego 

charakteru, prace te budzą uznanie nasyceniem treści i szczegółowością. Daniel Kalinowski w 

dużym stopniu przetarł więc tu szlak w mówieniu o współczesnej dramaturgii 

kaszubskojęzycznej (choć nie wyczerpał tematu), a klucz według którego proponuje 

rozpatrywać rodzimą twórczość przynależną do trzeciego z rodzajów literatury jest chyba 

najbardziej w jej przypadku odpowiedni. Otóż w artykule Dramaturgia kaszubska. Pytania o 

kondycję i perspektywy z 2007 r. badacz proponuje współczesną kaszubską twórczość 

dramatyczną systematyzować wedle dwóch porządków – dominującego w utworze tematu 

oraz statusu wiekowego i społecznego widzów.2933 Ze względu zatem na tematykę tekstu 

naukowiec wyróżnia dramaty folklorystyczno-obrzędowe, społeczno-obyczajowe oraz 
                                                             
2928 Rompski J., Dramaty kaszubskie, oprac., wstęp i przypisy: A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, BPK t. IV, Wejherowo-
Gdańsk 2009; Tam np. Lelek i Pòrénk.  
2929 Labùda A., Z czasów Swiãtopôłka Bëlnégò. Òbrôzk w trzech aktach / Z czôs Svjętopôłka Bëlniho. Wobrôsk ve trzech aktach, Bolszewo 
2012.   
2930 Np. Kalinowski D., „Ścinanie kani” Jana Rompskiego. Dawna i współczesna moc rytuału, „Acta Cassubiana” 2010, t. XII, s. 33-47; 
Tegoż, Obraz – idea – tożsamość. O dramaturgii Jana Karnowskiego, [w:] Karnowski J., Dramaty, BPK t. 6, Gdańsk 2011, s. 71-141; 
Tegoż, W u(ś)cisku teatru obrzędowego i okolicznościowego. O dramaturgii Aleksego Peplińskiego, „Acta Cassubiana” 2012, t. XIV, s. 66-
83; Tegoż, Gôdczi, spiéwanié i... zeblôkanié, tłum. Ji. i W. Makùrôcë, „Pomerania” 2012, nr 11, s. 54-55 [również w wersji polskojęzycznej: 
Tegoż, Gadki, śpiewy i rozbieranie (Janusz Kowalski, Dwa widowiska), [w:] tegoż, Raptularz kaszubski, Gdańsk 2014, s. 107-112]; Tegoż, 
Dramaturgia Anny Łajming. Tematy i konwencje, [w:] Zapisane i ocalone. Twórczość literacka Anny Łajming, praca monograf. pod red. A. 
Kuik-Kalinowskiej, Słupsk 2016, s. 55-70; Tegoż, Bogactwo w ubóstwie. Parzyn Anny Łajming, [w:] Łajming A., Parzyn. Gawęda 
Kaszubów, Gdańsk 2014, s. 5-14; Tegoż, Ze szkòłë na binã, tłum. B. Ùgòwskô, „Pomerania” 2015, nr 4, s. 48-50 [również w wersji 
polskojęzycznej: Tegoż, Ze szkoły na scenę (Felicja Baska-Borzyszkowska, Ùsôdzczi na wdôr..., Gdańsk 2013), [w:] tegoż, Sylwa kaszubskie, 
Słupsk-Gdańsk 2017, s. 165-170]; Tegoż, Hubert Suchecki. Zapomniany dramaturg kaszubski?, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka/Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2015, Gdańsk 2015, s. 275-283. 
2931  Kalinowski D., Dramaturgia kaszubska. Pytania o kondycję i perspektywy, [w:] Literatura kaszubska w nauce – edukacji – życiu 
publicznym, red. Z. Zielonka, Gdańsk 2007, s. 125-139; Kalinowski D., Obrzęd, obyczaj, historia. Ku antropologii teatru kaszubskiego, [w:] 
Kuik-Kalinowska A., Kalinowski D., Od Smętka do Stolema. Wokół literatury Kaszub, Słupsk-Gdańsk 2009, s. 195-214; Kalinowski D., 
Dramaturgia w języku kaszubskim. Przegląd kwestii najważniejszych, „Biuletyn Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka/Biuletyn Rady Języka 
Kaszubskiego” 2016, Gduńsk 2016, s. 227-247. 
2932 Kalinowski D., Dramaturgia w języku kaszubskim..., s. 227. 
2933  Zob. Tegoż, Dramaturgia kaszubska. Pytania o kondycję i perspektywy, [w:] Literatura kaszubska w nauce – edukacji – życiu 
publicznym, red. Z. Zielonka, Gdańsk 2007, s. 128.  
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historyczno-mitologiczne, zaś w myśl drugiego z porządków dzieli utwory na te dla widza 

młodego i szkolnego oraz odbiorcy dorosłego i wykształconego.2934 W tekście Dramaturgia w 

języku kaszubskim. Przegląd kwestii najważniejszych z 2016 roku nieco modyfikuje powyższy 

schemat, dokonując podziału kaszubskojęzycznej twórczości dramatycznej (w ujęciu 

ogólnym, nie tylko tej ostatnich lat) na: nurt dramaturgii etnograficznej, nurt dramaturgii 

społeczno-obyczajowej, nurt dramaturgii historyczno-tożsamościowej oraz 

kaszubskojęzyczny dramat szkolny.2935  To właśnie połączenie podziału tematycznego z 

kryterium wiekowym zdaje się być tu najbardziej odpowiednie do zobrazowania omawianej 

tu twórczości dramatycznej z lat 1981-2015. O ile jednak pojęcie nurtu w literaturze generuje 

myślenie o czymś potężniejszym, bardziej znaczącym, o tendencji popartej większą liczbą 

tekstów i w odniesieniu do dramaturgii kaszubskojęzycznej ma swoje uzasadnienie w jej 

ujęciu całościowym, o tyle w przypadku omawianego okresu bardziej odpowiednim zdaje się 

być termin „tematyka”. Z podobnych przyczyn również bardziej odpowiednim 

nazewnictwem dla twórczości dramatycznej lat 1981-2015 zdaje się być „folklorystyczno-

obrzędowe”, niż szersze „etnograficzne”, dotyczące przecież nie tylko zjawisk ludowej 

kultury umysłowo-artystycznej i obrzędowości, lecz także materialnej. 2936  Za dramaty 

etnograficzne bowiem – w jakich z podobną pieczołowitością, jak o całą sferę kultury 

duchowej z pieśniami, podaniami, wierzeniami czy przysłowiami dbał autor także o 

odwzorowanie izb z jej sprzętami – można uznać dramaty obyczajowe Sychty, a więc Hanka 

sę żeni czy Dzéwczę i miedza. Z takim skupieniem się na elementach miejsca akcji już w 

twórczości dramatycznej po 1981 r. się nie spotykamy.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2934 Tamże. 
2935 Kalinowski D., Dramaturgia w języku kaszubskim..., s. 227-247. 
2936 Por. hasła „folklorystyka” i „entografia, etnologia” w: Słownik folkloru polskiego, pod red. J. Krzyżanowskiego, Warszawa 1965, s. 97-
98 i 108-109.  
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1. Twórczość o tematyce folklorystyczno-obrzędowej      
 

 U podstawy tworzenia utworów dramatycznych o tematyce folklorystyczno-

obrzędowej leży głównie chęć utrwalenia zwyczajów, obrzędów, wierzeń, pieśni i innych 

wytworów dawnej ludowej kultury niematerialnej. Niejednokrotnie ta przyświecająca twórcy 

idea zachowania w tekście owego, najczęściej już odchodzącego w przeszłość świata 

przodków sprawia, iż autor, być może czasem nawet w sposób nie do końca sobie 

uświadomiony, nie wykorzystywał w pełni, bądź nawet pomijał tak ważne elementy 

konstrukcyjne dramatu, jak np. dynamizowanie akcji konfliktem dramatycznym. Dokładnie 

taka sytuacja miała miejsce w sztuce B. Sychty Hanka sę żeni (1937), gdzie ledwie 

zarysowujący się konflikt, u jakiego podłoża leżała zazdrość siostry tytułowej bohaterki – 

Marty, nie został przez autora rozwinięty. Już zdecydowanie lepiej pod tym względem 

przedstawia się kolejny dramat Sychty, mianowicie Dzéwczę i miedza (1938), w jakim 

odrzucony przez Monikę Anton snuje intrygę, której celem jest zdyskredytowanie 

ukochanego dziewczyny (Stacha) i zajęcie jego miejsca. Utwór ten dzięki właśnie dość 

dynamicznej, choć stosunkowo prostej akcji z jej zwrotami jest ciekawszy pod względem 

literackim niż Hanka sę żeni. 

 Stanisław Janke jest autorem sztuki o tematyce folklorystyczno-obrzędowej 

zatytułowanej Zymkowé wrëje2937. Utwór został stworzony w oparciu o Pieśni z Kaszub – 

zbiór obejmujący ponad sto pięćdziesiąt głównie ludowych utworów słowno-muzycznych 

zebranych i opracowanych przez W. Kirsteina i L. Roppla2938 . Janke z tegoż śpiewnika 

wybrał i tak ułożył pieśni, że skomponował zwarty tekst widowiska teatralnego w oprawie 

muzyczno-tanecznej. Całość poprzedza, niejako pełniący funkcję prologu, wiersz L. Heykego 

Dwoje. Zymkowé wrëje dopełniają dość szczegółowe didaskalia, zawierające również zapis 

nutowy prezentowanych piosenek. W podobny sposób tworzył swe widowiska już Paweł 

Szefka (np. Gwiżdże2939), choć od razu trzeba tu zaznaczyć, iż autor ten odtwarzał dawne 

zwyczaje oraz obyczaje kaszubskie i chcąc je zachować od zapomnienia przenosił na scenę, 

zaś Janke przede wszystkim z ludowych piosenek stworzył całkowicie nową rzecz, wplatając 

w nią także tekst literacki (wiersz Heykego).   

 Dramatyczny utwór Jankego, osadzony w realiach dawnej wsi, to opowieść o dwojgu 

młodych, zakochanych w sobie osób – pasterzu Janku i pasterki Ance. Są tu więc i tęskne 

westchnienia, i projektowania przyszłości, potańcówka, wyznania miłości i oświadczyny, a 
                                                             
2937 Janke S., Zymkowé wrëje, „Ziemia Gdańska. Biuletyn Metodyczny”, 1989, nr 153-154, s. 74-85. 
2938 Kirstein W., Roppel L., Pieśni z Kaszub, Gdańsk 1958. 
2939 Szefka P., Gwiżdże. Widowisko obyczajowe obrazujące obrzędy i zabawy noworoczne Kaszubów, Gdańsk 1957.  
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całość wieńczy wychwalająca pomorską krainę pieśń Na Kaszëbach. Brak natomiast konfliktu 

dramatycznego, intrygi czy pełnej zwrotów akcji, postacie zaś pozbawione są psychologicznej 

głębi. Nieco w tym Zymkowé... przypominają sztukę Hanka sę żeni Sychty. Utwór Jankego 

ma więc charakter sielankowego widowiska ludowego. Autorowi w tworzeniu swojej sztuki 

zapewne przyświecał cel wzbogacenia repertuaru zespołów folklorystycznych, tym bardziej 

zdaje się to prawdopodobne, że w tekście pobocznym proponuje on tańce (jak marëszka2940 

czy kòseder2941), jakie często są przez te grupy wykonywane. Być może dlatego Janke nie 

zdecydował się wzbogacić akcji o właśnie te dopiero co wymienione elementy i wykreować 

pełne, bogate widowisko. Takie zapewne przerosłoby możliwości realizacyjne zarówno 

zespołów ludowych (tu od strony gry aktorskiej), jak i amatorskich grup teatralnych (tu z 

powodu niewystarczających umiejętności tanecznych i wokalnych). Zamysł opracowania 

Zymkowëch wrëjów wypada mimo wszystko uznać za ciekawy i zakładając, iż stworzono je z 

myślą o wykonywaniu przez zespoły folklorystyczne, za wartościowy.  

 Do utworów scenicznych o charakterze folklorystyczno-obrzędowym należy zaliczyć 

także Lëpùsz ë Tuszczi oraz Kaszëbsczi strój Janusza Kowalskiego 2942 . Oba zostały 

pomyślane jako widowiska, co nie tylko zostało zaznaczone w wydaniu książkowym tekstów 

tytułem Dwa widowiska, lecz także w podtytułach zamieszczonych tam utworów – Gôdczi, 

spiéwanié, tuńce w pierwszym z wymienionych, Spiéw, damienny tuńc, wënagòliszcze w 

drugim. Dodatkowo ilość didaskaliów, w jakich czasem tekst główny zdaje się gubić, 

rozwiewa ewentualne wątpliwości co do założonej realizacji scenicznej Lëpùsza ë Tuszków 

oraz Kaszëbsczégò stroju. Kowalski mając więc głównie na uwadze widzów, nie zapomniał 

jednak i o czytelnikach, wzbogacając publikację książkową rysunkami Jana Mariańskiego i 

zdjęciami.  

Tworząc swe widowiska autor dość wiele materiału zaczerpnął z kaszubskiej 

twórczości ludowej (np. gadki o tuszkowianach), zaś w przypadku samego Lëpùsza... sięgnął 

także do skarbnicy kultury polskiej, czego wyrazem są melodie krakowiaka, kujawiaka i 

mazura. Dwa widowiska nie są jednak sztukami typowo folklorystycznymi, co też w swojej 

recenzji zaznaczył D. Kalinowski pisząc, iż utwory te są próbą odnalezienia balansu 

                                                             
2940 Kaszubski taniec ludowy, wykonywany po obwodzie koła, składający się z dwóch części, z jakich pierwsza tańczona jest w rytm 
poloneza, druga zaś walca. Tańcowi towarzyszy śpiew. [zob. Muzyka Kaszub. Materiały encyklopedyczne, pod red. W. W. Frankowskiej, 
Gdańsk 2005, s. 233.] 
2941  Kaszubski taniec ludowy, wykonywany po obwodzie koła w rytm piosnki Te z Dargòlewa jes dzéwczã. Pierwsza część kòsedera 
tańczona jest powoli, krokiem dostawnym przeplatanym charakterystycznym podskokiem z krzyżowaniem nóg, druga to szybka polka. [zob. 
Mùzyka..., s. 232]. 
2942 Kowalski J., Lëpùsz i Tuszczi. Widzawiszcze, „Norda” 1996, nr 21-34, s. 2 [i:] Kòwalsczi J., Kaszëbsczi strój. Spiéw, damienny tuńc, 
wënagòliszcze, „Òdroda” 2002, nr 8, s. 6-9; Oba utwory ukazały się też w formie książkowej jako:  Kowalski J., Dwa widowiska. Lëpùsz ë 
Tuszczi. Kaszëbsczi strój, Gdańsk 2010. 
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pomiędzy widowiskiem ludowym a wysokoartystycznym2943. Dawny dorobek kulturowy był tu 

tylko punktem wyjścia, na jakim Kowalski zbudował swoje propozycje sceniczne.  

 Lëpùsz ë Tuszczi to humorystyczne widowisko stworzone zapewne także (a może 

nawet głównie?) z myślą o prezentowaniu go uczestnikom Kaszubskich Spływów 

Kajakowych „Śladami Remusa”. Wyrażone to zostaje w Prologu przez Konferansjera (na 

marginesie dodać trzeba, że niektóre kwestie w utworze są wypowiadane po polsku):  
 

Przez Lipusz prowadzi jedna z tras Kaszubskich Spływów Kajakowych „Śladami Remusa”. Lipuszanie 

i sąsiedni tuszkowianie postanowili powitać uczestników spływu widowiskiem.2944  

 

Głównymi, czy może lepiej rzec bardziej znaczącymi dla akcji bohaterami utworu są, 

oprócz tytułowych mieszkańców wsi Lipusz i Tuszkowy oraz Konferansjera, także 

Wczasowicze (poza tym na scenie pojawia się Kapela oraz Chór). Sama akcja dzielącej się na 

dwie części sztuki jest dość prosta. Oto wpierw odbiorca jest świadkiem „zwady” lipuszan i 

tuszkowian, z których ci pierwsi opowiadają mniej lub bardziej tradycyjne humoreski 

kompromitujące mieszkańców wsi Tuszkowy, natomiast drudzy odpłacają się im 

przywoływaniem niechlubnego obrazu lipuszan zawartym w powieści Żëcé i przigòdë 

Remusa A. Majkowskiego. Wnet jednak Konferansjer nakłania zwaśnione strony do 

pojednania się i wspólnego zatańczenia oraz zaśpiewania dla widzów, czym kończy się ta 

część. Druga to już zabawa Tuszkowian, Lipuszan i Wczasowiczów w rytm owych polskich 

utworów muzycznych. Na ogół dość frywolnym przyśpiewkom – notabene taki charakter 

mają też niektóre z wcześniejszych gadek o tuszkowianach – towarzyszą tańce, jednak finał 

ma za to wydźwięk bardziej tożsamościowy (kaszubski), a nawet pojawia się element 

polityczny związany z Lechem Wałęsą i przemianami po 1989 r.      

 Oparcie muzycznej części przedstawienia na krakowiakach, mazurach i kujawiakach 

może zaskakiwać. Daniel Kalinowski w recenzji Dwóch widowisk, w dużej mierze 

negatywnie osądzającej oba widowiska Kowalskiego, podważył zasadność użycia tych 

obcych brzmień muzycznych, dziwi się też sensowności śpiewania My jesteśmy Kujawiacy... 

                                                             
2943 Kalinowski D., Gadki, śpiewy i... rozbieranie, [w:] tegoż, Raptularz..., s. 108.  
2944 Zob. Kowalski J., Dwa widowiska..., s. 9; Nie dziwi owo nakierowanie na spływ „Śladami Remusa” (w 2019 roku odbył się on już po raz 
trzydziesty czwarty), Kowalski był  bowiem bardzo mocno związany z tą wodniacką imprezą, m.in. jako jej pomysłodawca, jeden z 
wieloletnich organizatorów, kierowników i, oczywiście, uczestników. Kowalski był też autorem wielu artykułów prasowych poświęconych 
Kaszubskim Spływom Kajakowym „Śladami Remusa” [np. Kowalski J., Proponuję spływ kajakowy „Śladami Remusa”, „Pomerania” 1985, 
nr 3, s. 13-15; Tegoż, Na Pomorsce. Po III Kaszubskim Spływie Kajakowym „Śladami Remusa”. „Pomerania” 1988, nr 11, s. 41-45; Tegoż, 
„Płëną naszińcë”, „Pomerania” 1994, nr 10, s. 39-40; Tegoż, Spływ w deszczu, „Pomerania” 2000, nr 11, s. 27-30]. Drugą osobą równie 
mocno zaangażowaną w realizację spływu był i wciąż jest Edmund Szczesiak. Dodać należy, iż trwający na ogół nieco ponad tygodnia 
spływ, swego czasu liczący ponad 200 uczestników, okraszony jest dość licznymi imprezami o charakterze kulturalnym (np. spotkaniami z 
ciekawymi ludźmi, promocjami książek, występami grup teatralnych, muzycznych i kabaretowych), istnieje więc pełne uzasadnienie 
koncepcji napisania i takiego adresowania Lëpùsza i Tuszków.  Mimo jednak, iż widowisko Lëpùsz... było pisane z myślą o spływowiczach, 
to jednak autor również dopuszczał myśl o szerszym zakresie realizacji sztuki, co dowodzi informacja O inscenizacji, w jakiej mowa o 
ewentualnej ekranizacji utworu.  
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w środowisku kaszubskim. Jeśli jednak będzie się pamiętać o tym, iż uczestnikami spływów 

„Śladami Remusa” były i są osoby pochodzące z różnych stron nie tylko Kaszub, lecz i 

Polski, to w adresowanym do nich widowisku występowanie tego typu śpiewek jest 

uzasadnione, tym bardziej, iż to wpierw pochodząca z Kujaw Wczasowiczka śpiewa po polsku 

zwrotkę o Kujawiakach, a następnie jest ten fragment piosnki – po słowach Konferansjera 

Chto nie rozmieje, temù skaszëbią2945 – tłumaczony przez lipuszan i tuszkowian na język 

kaszubski. Kowalski w Od autora sprawę czerpania z kultury polskiej oraz dokonywania 

przekładów ujmuje następująco:  
 

Mądrzy polscy pisarze (Żeromski, Wańkowicz) żywili się folklorem i twórczością kaszubską, natomiast 

wielu literatów kaszubskich zamyka się w skansenie kaszubskim. Objawem tego samoizolowania się jest nadal 

za mało tłumaczeń dzieł niekaszubskich na język kaszubski. Widowiskiem „Lëpùsz i Tuszczi” (myślę o II jego 

części) może zdopinguję kaszubskich ludzi pióra do większej pracy translatorskiej.2946  

 

 Należy jeszcze dodać, iż warstwa kaszubskojęzyczna Lëpùsza i Tuszków jest dziełem 

nie tylko Kowalskiego (oprócz przez siebie napisanych tekstów, wspomagał się tu też innymi 

źródłami, z jakich zaczerpnął część gadek o tuszkowianach, a także dokonywał przekładów z 

języka polskiego2947), lecz również E. Gołąbka i E. Pryczkowskiego, którzy dla tego autora – 

„Kaszuby z wyboru”, co zresztą sam często podkreślał, językiem ostatnich nadbałtyckich 

Słowian władającego słabo – przetłumaczyli z polszczyzny część tekstów. Jest więc Lëpùsz ë 

Tuszczi skrajnym przykładem utworu, jaki można zaliczyć do literatury kaszubskojęzycznej.    

 Zdecydowanie bardziej klarownie pod względem kaszubskojęzyczności tekstu 

przedstawia się drugi z utworów – Kaszëbsczi strój. Autorem warstwy tekstowej jest tu 

bowiem już sam twórca sztuki. Owa krótka „obrzędowa śpiewogra”, jak trafnie to widowisko 

nazwał Kalinowski 2948 , oparta jest na popularnej, tradycyjnej piosnce znanej m.in. jako 

Kaszëbsczé Nótë2949. W jej rytm Kawaler wyśpiewuje poszczególne frazy, a gdy „trafia” na 

element stroju kaszubskiego Panny, ta ściąga go lub czyni to Chłopiec, który poza czepcem 

następnie zakłada je ubranym w proste spódniczki i bluzeczki Dziewczynom I, II i III. Zabawa 

kończy się, gdy na Pannie pozostają jedynie trzewiki i bielizna, nie będące już – w myśl 

koncepcji autora – elementami stroju kaszubskiego (Dali to, dali to nie je kaszëbsczi strój2950). 

Następnie w ubrania Panny zostaje odziana Dziewczyna III. Zajmuje ona miejsce 
                                                             
2945 Kowalski J., Dwa widowiska..., s. 30 
2946 Tegoż, Od autora, [w:] tegoż, Dwa widowiska..., s. 4. 
2947 Tamże. 
2948 Kalinowski D., Gadki, śpiewy..., s. 110. 
2949 Warto sięgnąć po oświęconą tej pieśni książkę Romana Drzeżdżona  To je krótczé, to je dłudżé... Wędrówki szlakiem obrazkowych nut 
[Drzeżdżon R., To je krótczé, to je dłudżé... Wędrówki szlakiem obrazkowych nut, Gdańsk 2014].  
2950 Kowalski J., Dwa widowiska..., S. 87.  
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dotychczasowej głównej bohaterki i wypowiada kwestię o gotowości do zostania podobnie 

roznegliżowaną. Po tym kurtyna opada.  

 Poza ewidentną zabawą o erotycznym podtekście, można w tym widowisku 

dopatrywać się i głębszego znaczenia. Oto bowiem Panna zostaje rozebrana nie z jakiegoś 

tam stroju, ale właśnie z kaszubskiego, a jego elementy – co ważne – są zakładane na kolejne 

trzy dziewczęta, a potem z nich na następne, itd. Swego czasu piszący te słowa widział w tym 

akcie symbol rozprzestrzeniania się i odradzania kaszubszczyzny, budzenia się w kolejnych 

osobach tożsamości etnicznej czy narodowej. 2951  Dodatkową podnietą do takiego 

odczytywania widowiska było owo wykorzystanie do stworzenia widowiska piosnki 

Kaszëbsczé Nótë, mającej w przeszłości, szczególnie w okresie zaborów, pełnić ważną rolę w 

podtrzymywaniu tożsamości kaszubskiej. Zdaje się jednak, iż głębsze odczytywanie 

Kaszëbsczégò stroju J. Kowalskiego jest nadinterpretacją. W wydaniu sztuki w zbiorze Dwa 

widowiska autor bowiem określił utwór jako żart sceniczny2952, jaki ma być przyjęty jako taki 

właśnie przerywnik-wstawka do zestawów poważnych kaszubskich dzieł na binã2953.  

 Utwory folklorystyczno-obrzędowe kierowane do starszego widza (czy czytelnika) nie 

tworzą dużej grupy. O wiele więcej tego typu tekstów napisano z myślą o młodszym 

odbiorcy, co zostanie zaprezentowane w dalszej części tej pracy.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2951 Sygnalizowane to było w artykule Wstãpné słowò do „Kaszëbsczégò stroju” [Schramke G. J., Wstãpné słowò do „Kaszëbsczégò stroju”, 
„Òdroda” 2002, nr 8, s. 6.] 
2952 Kowalski J., Od autora, [w:] tegoż, Dwa widowiska..., s. 5. 
2953 Tamże.  
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2. Twórczość o tematyce społeczno-obyczajowej 
 

 Twórczość o tematyce społeczno-obyczajowej, podobnie jak folklorystyczno-

obrzędowej, ma swoje miejsce w literaturze kaszubskojęzycznej sprzed 1981 roku. Dramaty 

tego typu, jakie w myśl dookreślenia D. Kalinowskiego:  
 

przyjmują rozliczne formy estetyczne: od obiektywistycznego realizmu począwszy, przez uwypuklający 

negatywne zjawiska naturalizm, satyrę, komizm, na ironii oraz najrzadszej w teatrze kaszubskim grotesce 

skończywszy2954, 

 

pisali m.in. Leon Heyke, Jan Piepka i Anna Łajming. Część utworów dwoje ostatnich 

z wymienionych ukazało się po raz pierwszy już w omawianym okresie, pomimo powstania 

jeszcze przed 1981 rokiem.2955 Mowa tu o sztukach J. Piepki Rebocczy trzôsk i Domocy wión, 

a także jego przeróbki szołobułki L. Heykego August Szloga2956, oraz A. Łajming Spotkanié 

na Półmackù2957 i jej debiutancki Parzyn2958.  

 Przynależny do pokolenia Piepki Stefan Fikus sztuki sceniczne pisał już w czasie 

przebywania w niewoli niemieckiej.2959 Tej aktywności literackiej nie zaprzestał i później, 

również po 1981 r. W większości utwory sceniczne S. Fikusa jeszcze nie doczekały się 

publikacji. W Antologie kaszëbsczi dramë z 2011 r. zamieszczono dwa jego teksty – Strach 

oraz Gwiôzdka z Lëzëna2960. Jak jednak wskazują adnotacje przy utworach, pierwszy z nich 

powstał w 1973 roku, następny w 1975 r. Z drugiej połowy lat 80-tych pochodzi natomiast 

społeczno-obyczajowa dwuaktówka A smierc nie przëchôdô, ogłoszona w zbiorze Domôcô 

Bina. Dzewiãc dramatów do jigrë.2961 Sztukę swą Fikus nazwał tragikomedią. Ukazuje ona 

rozpad pewnej trzypokoleniowej rodziny Skórców. Akcja, rozgrywająca się w 1985 roku, a 

więc czasach tożsamych napisania utworu, toczy się wokół sprawy zapisu gospodarstwa. 

Stary Skórc, schorowany i dręczony zgryzotami, nie chce oddać swojego majątku synowi i 

synowej, bądź ich dorastającym lub już dorosłym dzieciom. Nie ufa im. Boi się, że gdy tylko 

                                                             
2954 Kalinowski D., Dramaturgia w języku kaszubskim..., s. 232.  
2955 Zob. Borzyszkowski J., Wprowadzenie. O nieznanych dotąd sztukach scenicznych Jana Piepki, [w:] Pro memoria Jan Piepka..., s. 463-
466; Kalinowski D., Kuik-Kalinowska A., Literatura kaszubska. Rekonesans, Gdańsk 2017, s. 240; Kalinowski D., Bogactwo w ubóstwie..., 
[w:] Łajming A., Parzyn..., s. 5. 
2956 Utwory te, w formie skanów rękopisu (August Szloga) i maszynopisów (Rebocczy trzôsk, Domocy wión) zostały zamieszczone w: Pro 
memoria Jan Piepka (1926-2001), zebr., oprac. oraz wstępem, koment. i ilustr. opatrzył J. Borzyszkowski, Gdańsk 2013, s. 471-557. 
2957 Łajming A., Szczescé, Spotkanié na Półmackù, Gdze je Balbina, Gdańsk 2005.  
2958 Tejże, Parzyn. Gawęda Kaszubów, Gdańsk 2014. 
2959 Zob. Neureiter F., Historia..., s. 256.  
2960 Fikùs S., Strach, Gwiôzdka z Lëzëna, [w:] Antologia..., s. 357-518. 
2961 Fikus S., A smierc nie przëchôdô, [w:] Domôcô Bina. Dzewiãc dramów do jigrë. Wëbiór z nônowszi kaszëbsczi lëteraturë, wëb. Jan 
Lipuski [Stanisław Janke], Wejrowò-Gduńsk 2006, s. 88-138; Ogólnie o czasie powstania sztuk pisze B. Pisarek we wstępie do zbioru [zob. 
Pisarek B., Kaszubski dramat - wciąż przed rozkwitem?, [w:] Domôcô..., s. 14], zaś o tym, kiedy konkretnie powstał tekst A smierc..., 
informuje dopisek umieszczony poniżej zakończenia sztuki [Fikus S., A smierc..., s. 138].  
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przekaże gospodarstwo, on i jego żona Klara staną się zbędni i zakończą życie w przytułku 

dla starych i ubogich, bądź jakimś szpitalu, a cała ojcowizna poprzez nieumiejętne 

zarządzanie i niechęć do ciężkiej pracy na roli podupadnie, a w końcu zostanie sprzedana.  

Sprawa zapisu to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. W trakcie rozwijania się 

akcji, a obejmuje ona zaledwie kilka godzin jednego dnia, czytelnik coraz lepiej poznaje 

poszczególnych członków rodziny i relacje panujące między nimi. Te cechuje brak 

serdeczności i zrozumienia oraz egoizm, niewątpliwie toczące tę familię od lat (choć w 

momencie kryzysowym ujawniają się i bardziej pozytywne cechy bohaterów, co obrazuje 

szaleńcza jazda Tonka po lekarstwa dla dziadka). Winnymi za ten stan rzeczy są właściwie 

wszyscy, zarówno starzy, jak i młodzi, może z wyjątkiem najmłodszego Fancka, jawiącego 

się tu jako najbardziej pozytywna postać rodziny, która też pierwsza wyłamuje się z 

swoistego błędnego kręgu. Znamienna jest scena obiadu, kiedy to dochodzi do kulminacji 

spięć. Zapewne nieprzypadkowo akurat ten posiłek został tu wybrany na ukazanie tegoż 

apogeum niezgody, samolubstwa oraz szyderstwa. Obiad jest tym bowiem czasem w ciągu 

dnia, który powinien być przez domowników spędzany razem nie tylko po to, by się nasycić 

ciepłym i wartościowym pożywieniem, ale też by wzmacniać więzy rodziny i ją jednoczyć. 

Tu dochodzi do odwrotnej wręcz sytuacji i takie zachowanie przy stole, jak można wyczytać 

ze sztuki, jest w tej rodzinie czymś częstym, jeśli nawet nie codziennym. Obiad tego dnia w A 

smierc nie przëchôdô jest jednak też i inny, bo oto Francka w jego chęci kontynuowania nauki 

na wyższych etapach edukacji niespodziewanie popiera ojciec, co jest pierwszym 

przebłyskiem zgody i chęci współpracy. Także i leżący w oddzielnej izbie dziadek, pod 

wpływem dobrych wieści, a też i rozmów z lekarzem i księdzem zaczyna rozumieć swoje 

błędy i wyraża chęć zdania gospodarstwa. Utwór jednak nie kończy się jednoznacznie. Choć 

pierwszy krok ku zgodzie i zjednoczeniu familii został uczyniony, różnice w widzeniu wielu 

spraw (choćby i tego, że Franck chce się uczyć, lecz raczej nie w kierunku rolniczym, a 

właśnie w roli wykształconego, bëlnégò rólnika2962 widzą go ojciec, babcia i dziadek) mogą 

na powrót cisnąć tę rodzinę w odmęty niezgody i urazy. 

 Podobna w swej problematyce do A smierc nie przëchôdô S. Fikusa jest Mónika2963 

pióra Józefa Roszmana i Sylwii Lorenc, będąca adaptacją sceniczną pochodzącego z zbioru 

Dzwónnik opowiadania Jana Drzeżdżona 2964 . Niespodziewanie osłabiony i czujący 

nadchodzącą szybkimi krokami śmierć wdowiec August, tocząc z czwórką dorosłych dzieci 

niezbyt miłą im rozmowę w trakcie której wytyka im wady i zarzuca, że nie mogą doczekać 
                                                             
2962 Fikus S., A smierc..., s. 136. 
2963 Roszman J., Lorenc S., Mónika, [w:] Domôcô..., s. 76-87. 
2964 Zob. Drzeżdżon J., Dzwónnik, Gdańsk 1979, s. 36-41. 
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się jego śmierci i chwili przejęcia jego gospodarstwa, w końcu postanawia przeczytać im swój 

testament. Dzieli dobytek między nich, ci jednak – niezadowoleni – zaczynają się między 

sobą kłócić. Nie mogący tego znieść August naraz wstaje z łóżka, rozgania dzieci do pracy, 

sam zaś całą sprawę kwituje słowami kierowanymi do odbiorców: Terô wa widzyta, jô doch 

ni mògã ùmrzec, bò ti pùrtcë bë sã pòzabijalë!2965.  

 Sztuka Roszmana i Lorenc obfituje w zabawne, wręcz groteskowe sytuacje, jakich 

szczytem jest to właśnie zakończenie umierania przez głównego bohatera. Owym komizmem 

sceniczna adaptacja odbiega od zdecydowanie bardziej stonowanego oryginału. Opowiadanie 

Drzeżdżona to bowiem przejmujący monolog (przede wszystkim wewnętrzny) głównego 

bohatera, przesiąknięty tęsknotą za dużo wcześniej zmarłą małżonką Moniką i pod 

płaszczykiem ironii, a nawet szyderstwa, niewesołymi rozmyśleniami na temat swoich 

dojrzałych już dzieci. Tragizm Augusta polega i na tym, że wśród bliskich czuje się on tak 

naprawdę samotny. Tekst Drzeżdżona także różni się i początkiem i finałem od swojej 

adaptacji. Nie wiemy bowiem, od kiedy główny bohater leży w łóżku i odnosi się wrażenie, iż 

nie stało się to nagle tego samego dnia, nie ma tu też „cudownego ozdrowienia”. August 

zapewne rzeczywiście umierając wyznaje, iż Monika była jego największy szczęściem w tym 

życiu, czymś więcej niż nie tylko gospodarstwo, ale i cały świat. Dała mu prôwdzewie 

wieczné żëcé, [...] swoje żëcé2966, dzięki czemu mieli oni swój, nôlepszi swiat.2967          

 Z rozpadem rodziny mamy do czynienia też w pochodzącym z podobnego okresu, co 

A smierc nie przëchôdô, bo z 1984 r., a w całości opublikowanym dopiero w antologii 

Domôcô bina. Dzewiãc dramów do jigrë z 2006 r., dramacie Stanisława Jankego 

Roczëzna2968. Punktem wyjścia akcji są przypadające na początek stycznia urodziny wdowy 

Witczëny, na które przyjeżdża trójka z czworga jej dzieci (z powodu sztormu marynarz 

Bernat utknął w Szwecji). W trakcie gościny dochodzi do demaskacji na pozór zgodnej i 

kochającej się familii, jakiej obraz kreuje sama bohaterka i jaką to rodzinę też tak postrzegają 

ludzie postronni (sąsiadka Maszczënô). Zapatrzone w siebie dzieci – Pioter, Marta i Bòles, a 

zapewne i ów Bernat – albo wstydzą się żyjącej na wsi i spracowanej matki, albo też traktują 

ją instrumentalnie, jako potencjalną, tanią pomoc domową i opiekunkę do swojego 

potomstwa. Uroczystość trwa krótko. Dzieci kłócą się i tylko szukają pretekstu do wyjazdu od 

rodzicielki, choć ta prosi ich o pozostanie.  

                                                             
2965 Roszman J., Lorenc S., Mónika..., s. 87.  
2966 Drzeżdżon J., Dzwónnik..., s. 41.  
2967 Tamże.  
2968 Janke S., Roczëzna, [w:] Domôcô..., s. 139-166. 
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 W dramacie Jankego ważna jest także sfera symboliki. Oto bowiem po wizycie Piotra, 

Marty i Bòlesa przychodzi ubrana w łachmany, zabiedzona i przelękła Starëszka, której tak 

okrutny los – wedle jej słów – zgotowały dzieci, chcące jej się pozbyć, by przejąć 

zamieszkiwaną przez nią izbę. Nie pamiętająca swego imienia, nieznana Witczënej kobieta 

jawi się tu jako swego rodzaju projekcja przyszłości głównej bohaterki. Wymiaru 

symbolicznego nabiera też pojawienie się Herodów.2969 Ci, przez nią przyjęci z ogromną 

radością jako wyraz dbania o stare zwyczaje, wnet stają się symbolem niszczenia tego, co 

dawne i utrwalone tradycją. Oto bowiem wśród kolędników pojawia się też i Pùrtk, za 

którego przebrał się cyniczny i niewylewający za kołnierz dorosły syn sąsiadki Maszczëny, i 

naraz stary zwyczaj przeradza się w iście diabelską zabawę. Pùrtk porywa Witczëną do 

szalonego tańca, dawną muzykę zastępuje nowa (w didaskaliach mowa o rocku), a obrazu 

dopełniają wrzask oraz niszczenie sprzętów i jedzenia. Wymowne są też słowa wypowiadane 

przez Pùrtka i Herodów, wskazujące również i na to, że czas dotychczasowego świata wdowy 

się dopełnił i oto obraca się w gruz:  
 

    Kùńc z tim stôrim strëpiałim swiatã! 

    Kùńc z tima spòkójnyma chëczama! 

    Kùńc z tima stôrima zwëkama! 

    Kùńc z tima stôrima toklama i zachama!2970  

 

To szokujące zachowanie Herodów i Pùrtka przynosi jednak pozytywny skutek. Oto 

boweim nagle Witczënô zdaje sobie sprawę z tego, że faktycznie jej dotychczasowy świat, w 

którym istniała otoczywszy siebie kokonem utkanym z wybielających swe dzieci projekcji, z 

ciągłego okłamywania siebie i innych, że one ją kochają i wszystko u niej jest w jak 

najlepszym porządku, nie ma przyszłości i mùszi bëc zrobiony nowi pòrządk 2971 . A w 

zaprowadzeniu go, w stworzeniu nowego świata pomoże Witczënie sąsiad Franc Hinca, od lat 

młodości w niej zakochany i wciąż pragnący z nią spędzić resztę życia.      

 Roczëzna Jankego to utwór dobrze napisany. Akcja toczy się dynamicznie, sceny są 

bardzo skondensowane, poza tym, dzięki wprowadzeniu postaci Starëszki oraz Herodów, 

                                                             
2969 Zwyczaj kolędowania Herodów przypada na czas od Nowego Roku do Trzech Króli, a wśród postaci powinni być: śmierć, diabeł (u 
Jankego traktowany jest jako element nowy i niepasujący do tradycji), anioł, żołnierze i oczywiście sam król Herod [Zob. np. Malicki L., 
Rok obrzędowy na Kaszubach, Gdańsk 1986, s. 22]. Przewodnim tematem tego ludowego widowiska jest sąd nad zbrodniczym królem, w 
wyniku którego pozbawia go życia śmierć, a diabeł porywa duszę do piekła. Warto zaznaczyć, iż w swojej wersji Herodów Janke 
wykorzystał także zapisany już przez Floriana Ceynowę tekst pochodzący z innego, dawnego, obchodzonego w przeddzień Trzech Króli 
zwyczaju szczodroków, mianowicie rymowankę zaczynającą się od słów Ju pòchwôlmëże, ju pòchwôlmëże Króla tegò/ Dzys w Betlejem 
narodzonégò!... [por. Janke S., Roczëzna..., s. 163 [i:] B. K. S. [Florian Ceynowa], Szczōdráki, „Jutrzenka. Przegląd Słowiański” 1843, lipiec, 
s. 58-59 [lub:] Ceynowa F., Канунъ новаго года. Wilia Nowego Roku. Wiléjá Noweho Roku. Щедровки. Szczodrówki. Szczōdráki, Gdynia 
2006, s. 19-20]. 
2970 Janke S., Roczëzna..., s. 166. 
2971 Tamże.  
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dostarcza wrażeń jakiegoś niepokoju, a nadto dodaje dramatowi wielowymiarowości (realizm 

i symbolizm). 

 Zdecydowanie inny, mniej poważny charakter ma kolejny z społeczno-obyczajowych 

tekstów dramatycznych Jankego, mianowicie Jak Kulombószów Krësztof Amerikę wëkrił2972. 

Utwór ten, do jakiego niemal wszystkich piosenek muzykę napisał Jerzy Łysk, to oparta na 

humoresce A. Budzisza2973 groteska. Jej bohaterem jest tytułowy Krzysztof Kolumb, wedle 

zarówno międzywojennego oryginału, jak i adaptacji Jankego, urodzony i chowany na 

Kaszubach. Krësztof opanowawszy zdolność stawiania jaj na sztorc, udaje się do 

hiszpańskiego króla, by zaprezentować mu niebywałą umiejętność. Sztuczką zyskuje 

przychylność władcy, który proponuje mu odkrycie Ameryki. Kaszuba ofertę przyjmuje, 

wyrusza w rejs i do lądu dociera. Tekst, jaki został napisany głównie w celu rozrywkowym, 

spełnia swą rolę. Niebagatelnie przyczyniają się do tego karykaturalne i absurdalne sytuacje, 

w które obfituje, a z jakich można tu przywołać choćby plującą i wycierającą ręce w fartuch 

królową hiszpańską, rozmowę o niewynalezionych jeszcze parostatkach i nieodkrytym 

jeszcze kontynencie, czy obecność strusich jaj w Ameryce2974.  

 Można się zastanawiać, skąd u Budzisza pomysł na uczynienie Kolumba Kaszubą? 

Czy jest to li tylko literacki koncept czy też należy to wiązać z legendarną postacią 

kaszubskiego Jana z Kolna, który będąc w służbie króla Danii Christiana I miał dopłynąć do 

północno-wschodnich wybrzeży Ameryki na kilkanaście lat przed Kolumbem?2975 Trudno 

rozsądzić, nie jest to też zresztą miejsce na tego typu dociekania. Bardziej za to istotną tu 

kwestią jest, czy Jak Kulombószów... nie jest utworem przynależnym do twórczości dla dzieci 

i młodzieży? Wskazywać mógłby na to sam temat, obecny w edukacji szkolnej tak w 

kontekście odkryć geograficznych, jak i periodyzacji historii Europy (odkrycie Ameryki przez 

Kolumba jest traktowane jako jedno z wydarzeń kończących epokę średniowiecza), jednak 

mało dydaktyczny charakter utworu, na co składają się na przykład nieprawdziwe informacje 

czy – szczególnie z dzisiejszej perspektywy – rozmowa żeglarzy narzekających, że wszędzie 

wokół woda, a ani kropli wódki, każe myśleć o tej sztuce, jako adresowanej głównie do 

starszego odbiorcy.    

 W 2002 roku w „Pomeranii” ukazała się natomiast jednoaktówka Sabiny Drywy 

Wilëjô ù starków 2976 . Akcja tej wprawki dramatycznej, jak utwór ten słusznie określiła 

                                                             
2972 Janke S., Łysk J., Jak Kulombószów Krësztof Amerikę wëkrił, Gdańsk 1989 
2973 Np. Budzisz A., Jak Kùlómbószów Krësztof tã Amerikã wëkrił, [w:] tegoż, Dokôzë, Gdiniô 2007, s. 41-51. 
2974 Strusi akurat brak w humoresce A. Budzisza.  
2975 O Janie z Kolna zob. Samp J., Mitopeje Pobrzeża Bałtyku, Gdańsk 2009, s.189-195. Warto dodać, że postać Jana z Kolna również 
wpisała się w kaszubskojęzyczną twórczość literacką, czego przykładem może być legenda A. Nagla Jan z Kòlna [Nagel J., Bajki i 
bajeczki..., s. 196-200].   
2976 Drywa S., Wilëjô ù starków, „Pomerania” 2002, nr 12, s. 14-19 [lub:] Tejże, Wilëjô ù starków, [w:] Domôcô..., s. 167-180. 
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Barbara Pisarek 2977 , wskazując m.in. na nieskomplikowaną fabułę, uproszczone portrety 

bohaterów czy nieco schematyczne dialogi2978, dzieje się w chacie starszego małżeństwa w 

Załakowie (środkowe Kaszuby), zapewne w I poł. XX wieku, skoro masło jeszcze wyrabia 

się ubijając w maselnicy, a proboszcz opłatek rozwozi rowerem. W sztuce, podobnie jak w S. 

Fikusa A smierc nie przëchôdô, J. Roszmana i S. Lorenc Mónika oraz S. Jankego Roczëzna, 

tematem są problemy rodzinne. Główni bohaterowie – Stazja i Boles Labuda – jak tradycja 

nakazuje przygotowują się do Wigilii, jednak cieniem na tym niezwyczajnym i mimo 

mnogości rozmaitych prac radosnym czasie ostatnich przygotowań do rozpoczęcia Świąt 

Bożego Narodzenia kładzie się poczucie osamotnienia. Otóż bowiem przed trzema laty doszło 

do konfliktu między ich synem Stachem a Bolesem. Stanisław zamieszkał ze swoją rodziną w 

mieście i od tego czasu młodzi nie pojawili się w progach domostwa Labudów. Utwór jednak 

kończy się szczęśliwie. Oto bowiem syn z rodziną niespodziewanie przybywają na Wigilię i 

następuje ogólne pojednanie.   

 Innego rodzaju jest wydana kilka lat później, bliska już farsie komedia Romana 

Drzeżdżona Niesama2979. Akcja tego wydanego w 2009 r. w „Zymku” dwuaktowego (z 

głëpilogã 2980 ) utworu dzieje się w czasach tożsamych jego powstaniu, a rozpoczyna w 

momencie, kiedy sejm pracuje nad nowelizacją ustawy prorodzinnej, w myśl jakiej przyznane 

w końcówce 2005 r. świadczenie wypłacania jednorazowej zapomogi tysiąca złotych z tytułu 

narodzenia dziecka (tzw. becikowe)2981  ma wzrosnąć – co już jest literackim pomysłem 

Drzeżdżona nie mającym swego uzasadnienia w rzeczywistości – do pięciu tysięcy złotych, o 

czym informuje Telewizyjny Prezentéra. Nie jest to jednak sztuka o świecie polityki, jej akcja 

dzieje się w mieszkaniu w bloku bądź kamienicy przeciętnej, czteroosobowej rodziny. 

Unormowaną, zdawałoby się, egzystencję tej familii, której głową są Jerzi i Mariô, burzy 

informująca rodziców siedemnastoletnia Sandra o tym, że zaszła w ciążę z synem burmistrza 

mieszkającego nad nimi (zresztą fakt „wyboru” ojca dziecka chwali matka: Syn bùrméstra... 

Mądrô dzéwczã, mądrô...2982). Fabuła nabiera rumieńców, gdy podczas spotkania obu rodzin, 

kiedy to ma być ostatecznie omówiona przyszłość młodych, wpierw wychodzi na jaw, że 

również matka Sandry jest w ciąży, a następnie zjawia się sekretarka burmistrza i wyznaje, że 

spodziewa się jego dziecka. Sytuację zwieńcza jeszcze przybycie ubranej w sam szlafrok 

                                                             
2977 Pisarek B., Kaszubski dramat - wciąż przed rozkwitem?, [w:] Domôcô..., s. 14-23. 
2978 Tamże, s. 22. 
2979 Rómk Drzéżdżónk [Roman Drzeżdżon], Niesama. Ùceszny dokôz na binã w dwùch zdrzadniach z głëpilogã, „Zymk” 2009, zsziwk 8, s. 
7-22. 
2980 Tamże, s. 7. 
2981  Zob. np. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, on-line: 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20060120067/O/D20060067.pdf [dostęp 03. 07. 2019]. 
2982 Rómk Drzéżdżónk [Roman Drzeżdżon], Niesama..., s. 13. 
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sąsiadki „z dołu”, która wprowadza dodatkowy zamęt kierowanymi do Jerzego słowami: 

Jurkù, pamiãtôsz të, jak të mie ną dzurã przeczëszcził? 2983 . Pocieszających się zaś 

podwyższonym becikowym spotyka zawód, gdy prezenter telewizyjny oznajmia, że senat 

odrzucił uchwaloną przez sejm nowelizację. W tym momencie następuje koniec drugiego 

aktu, zaś z pozwanego głëpilogiem epilogu dowiadujemy się, iż dzięki akcji Zrzeszeniô Białk 

Procëm Niewiernym Chłopóm politycy zwiększyli becikowe już nie do pięciu, a do dziesięciu 

tysięcy złotych na każde dziecko urodzone w XXI wieku.  

 R. Drzeżdżon umiejętnie tworzy zabawne sytuacje, często też wprowadza komizm 

słowny, w przypadku przedstawionego wyżej utworu Niesama wybrzmiewa on głównie z ust 

ojca rodziny Jerzego.  

 W następnym roku autor Czile slów... opublikował, również w „Zymku”, rozpisany na 

trzech aktorów, dobrze napisany, zabawny skecz Kòpikùlka 2984 , w jakim szukająca 

zatrudnienia zgodnego ze swoją profesją, lubiąca przebywać na świeżym powietrzu i nie 

mająca nic przeciwko machaniu łopatą historyczka Grażina Kùlke dostaje posadę... grabarza. 

 Roman Drzeżdżon i Piotr Ciskowski – założyciele i trzon kabaretu „Fif” – 

opublikowali też kilka swoich skeczy w przywoływanym już zbiorze „Pióro” do gilgania / 

„Pióro” do gëldzëniô 2985 , m.in. Trzeji królowie 2986  czy Sekstelefón2987 . Także i utwór z 

repertuaru tworzonego przez siostry Labudda kabaretu „Labùd”, działającego na scenie od 

czasów PRL ponad trzydzieści lat2988, ukazał się drukiem. Mowa tu o nawiązującym do 

popularnego przed laty programu telewizyjnego „Randka w ciemno” skeczu Bogusławy 

Labuddy Wrëjowanié w cemno2989.  

 Należy dodać, iż w tym samym roku, w jakim ukazał się wspomniany zbiór 

Drzeżdżona i Ciskowskiego, drugi z wymienionych jeszcze ogłosił w „Zymku” oparty na 

polskojęzycznym dowcipie skecz Mieszkanié2990. Akcja utworu toczy się w czasach PRL, a 

widz czy czytelnik staje się świadkiem niezwykle szczęśliwego zdarzenia, bo oto petentowi w 

końcu przydziela się mieszkanie i to nie byle jakie. Szodry naczelnik rozdający lekką reką 

lokale ostatecznie jednak okazuje się być uciekinierem z domu wariatów, gdzie zresztą na 

powrót zostaje zamknięty. Także i petent trafia do szpitala dla umysłowo chorych, bo tylko 

osoba niespełna rozumu mogła uwierzyć w taką bezinteresowną hojność władz.   

                                                             
2983 Tamże, s. 21.  
2984 Drzéżdżón R., Kòpikùlka. Ùceszny dokôz na binã, „Zymk” 2011, zsziwk 9, s. 6-12. 
2985 Ciskowski P., Drzeżdżon R., Kaszubski Kabaret FiF przedstawia: „Pióro” do gilgania/Kaszëbsczi Kabaret FiF przedstôwiô: „Pióro” 
do gëldzëniô, Gdynia 2004/Gdyniô 2004.   
2986 Tamże, s. 7-8. 
2987 Tamże, s. 8-9. 
2988 Lessnau P., Kaszëbsczé kabaretë, „Stegna” 2007, nr 1, s. 5-6. 
2989 Labudda B., Wrëjowanié w cemno, [w:] Domôcô..., s. 181-187. 
2990 Cëskòwsczi P., Mieszkanié, „Zymk” 2004, zsziwk 3, s. 43-44.  



424 
 

 W tym samym numerze „Zymku” również skecz zamieścił Grzegorz Schramke. W 

swoim Romeo and Juliet, abò Wiôlgô Miłota 2991  autor zaproponował alternatywne 

zakończenie dzieła Szekspira – słynni kochankowie nie giną i odbiorca w drugim „akcie” 

śledzi wspólne życie młodych po upływie pięciu lat od momentu ich zakochania się w sobie. 

Didaskaliami (jakie w realizacji scenicznej jednak powinny być kwestią narratora), a 

dodatkowo w jakimś stopniu po części anglojęzycznym tytułem pisarz chce wskazać na 

uniwersalność problemu szybkiego i do szaleństwa zakochania się i tego nierzadkie, 

niewesołe efekty.  

 Schramke jest też autorem bardziej ambitnego utworu dramatycznego, już nie 

komediowego. Wydany w „Stegnie” Kawel 2992 , bo o nim tu mowa, to utrzymana w 

sensacyjnym klimacie trzyaktowa sztuka o młodej, głęboko zranionej w uczuciach kobiecie 

mszczącej się na swoim byłym ukochanym. Akcja sztuki dzieje się w czasach współczesnych.   

 Bliska tematyką i komediowym charakterem do przywołanego wcześniej utworu 

autora Kòpikùlczi jest też sztuka sceniczna młodziutkiego Miłosza Kuczkowskiego Bë 

pòznac swòjégò ògardnika2993. Podobnie też jak w Niesama, fabuła rozgrywa się w obecnych 

czasach w mieszkaniu w wieżowcu, a głównymi bohaterami są rodzice i osiemnastoletnia 

córka Anka. Akcja toczy się wokół pomysłu matki – bezkrytycznie zapatrzonej w najnowsze 

trendy lansowanej w mediach mody – wydania za mąż swej nastoletniej pociechy, do czego 

nie do końca są przekonani pozostali członkowie rodziny. Szukając na siłę męża dla córki, nie 

patrzy na wady kandydatów, co z kolei zmusza do działania ojca, który wpierw skutecznie 

pozbywa się dwóch pretendentów do ręki Anki (przeciwko trzeciemu ostro buntuje się już i 

sama zainteresowana), a następnie, by ukrócić już coraz bardziej szalone pomysły żony, sam 

przejmuje inicjatywę. Finał sztuki zaskakuje, bo oto z podpowiedzi ojca córka odchodzi z 

zakonnicą, by przywdziać habit, lecz w zamyśle ojca jednak nie po to, by spędzić życie w 

klasztornych murach, lecz by tam, będąc jeszcze w nowicjacie, spotkać swego przyszłego 

męża, jak i to się stało w przypadku jej matki.      

 Także w dzisiejszych realiach, podobnie jak Niesama Drzeżdżona, Kawel Schramkego 

i Bë pòznac... Kuczkowskiego rozgrywa się utrzymany już za to w zdecydowanie 

mroczniejszych klimatach niż wymienione sztuki monodramat Adama Hebla Toplëca2994. 

Utwór ten to przejmująca, dobrze napisana opowieść o sięgającym dna nałogowym 

alkoholiku. Z jego monologu, całkiem udanie przez autora skonstruowanego na zasadzie 
                                                             
2991 Schramke G. J., Romeo and Juliet, abò Wiôlgô Miłota, „Zymk” 2004, zsziwk 3, s. 43-44.  
2992 Tegoż, Kawel. Binowi dokôz w trzech zdrzadniach. Na trzech aktorów, dzél 1, „Stegna” 2011, nr 4, s. 15-17, dzél 2, „Stegna” 2012, nr 1, 
s. 10-15, dzél 3, „Stegna” 2012, nr 2, s. 11-16  
2993 Kùczkòwsczi M., Bë pòznac swòjégò ògardnika. Kòmediô w piãc zdarzniach z prologã i epilogã, „Stegna” 2014, nr 2, s. 26-33. 
2994 Hébel A., Toplëca, „Stegna” 2015, nr 2, s. 3-8. 
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rzucenia to tu, to tam pewnych dodatkowych informacji, wyłania się całościowy i 

przekonujący obraz tego mężczyzny, z jego historią picia i relacjami z bliskimi. Hebel 

tworząc swoją Toplëcã dobrze wczuł się w rolę alkoholika z jego niemocą, popadaniem w 

skrajne nastroje, niedopuszczaniem prawdy o sobie, ciągłym usprawiedliwianiem się, 

przeświadczeniem o własnej zaradności i nieomylności, wiarą w urzeczywistnienie planów w 

przyszłości, postrzeganiem siebie jako osoby pokrzywdzonej i do tego jeszcze przekonanemu, 

że poza kompanami od butelki nikt go nie rozumie i wszyscy są nastawieni przeciw niemu. 

Można się też zgodzić na utrzymany w chrześcijańskim duchu moment przełomu dokonujący 

się podczas swoistej spowiedzi Łukasza (owego głównego bohatera), z początku traktowanej 

przez niego lekko, niemal cynicznie i w sumie bez jakiejkolwiek wiary w jej sens, a następnie 

przeradzającej się w szczery rozrachunek z sobą. Wiarygodnie też Hebel kończy ten swoisty 

akt wyznania grzechów zamiarem bohatera, przytłoczonego ogromem w końcu pojętych 

swoich win, popełnienia samobójstwa. W nieudanej jednak próbie zabicia się i 

niespodziewanym zatelefonowaniu do niego żony dopatruje się Bożej interwencji, co 

ostatecznie wprowadza go na ścieżkę ku wyzwoleniu z nałogu. Moc z jaką mężczyzna 

podejmuje się walki o trzeźwość, pozwala mieć nadzieję na optymistyczne zakończenie tej 

historii.   

Autor w przedstawianą opowieść umiejętnie wplótł też, co wzbogaciło utwór, 

powiastkę o topielicy – demonie, który czai się w zarosłi wòdze2995, od jakiej lepiej trzymać 

się z daleka, bo jeśli tylko do niej się podejdzie, do czego zachęca stwór, grozi to 

pochwyceniem przez niego i utopieniem. W utworze, na zasadzie retrospekcji, Łukasz 

opowiada ją synkowi w dawniejszych czasach, sprzed pogrążenia się głównego bohatera w 

pijaństwie. Bawi się też z nim w wciąganie w tę niedobrą wodę przez demona. Jako, ża mały 

Tomuś za bardzo bał się tej zabawy, mężczyzna zmodyfikował nieco opowieść tak, że 

tonącego może uratować podanie pomocnej dłoni przez bezinteresownego przyjaciela. Owa 

zatem topielica w kontekście całego utworu, co zresztą oddaje tytuł, i owa „zarosła”, a więc 

bagienna, trująca woda nabierają szerszego znaczenia. Również i zmienienie przez bohatera 

samej opowiastki i zabawy. 

 Swoim tekstem dwudziestotrzyletni Hebel wygrał drugą edycję organizowanego przez 

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach i Zespół Szkół Ekonomiczo-Usługowych w 

Bytowie konkursu „Twòrzimë w rodny mòwie” w kategorii dramatu w grupie maturzystów 

języka kaszubskiego.         

 
                                                             
2995 Tamże, s. 7. 
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 Prezentowana w tej części pracy twórczość w miarę upływu czasu zmieniała się. O ile 

akcja w pochodzących z lat 80-tych i 90-tych sztukach A smierc nie przëchôdô S. Fikusa, 

Roczëzna S. Jankego, Wilëjô ù starków S. Drywy czy adaptacji Mónika Józefa Roszmana i 

Sylwii Lorenc toczy się na wsi, w domostwach, gdzie jeszcze „królują” piece kaflowe (w 

trzech z tych sztuk w didaskaliach wspomina się o takimże piecu), będące już wówczas 

przeżytkiem, lub wręcz w chacie krytej strzechą (Drywa), o tyle w nowszych utworach, 

mianowicie Niesama R. Drzeżdżona, Bë pòznac swòjégò ògardnika M. Kuczkowskiego i 

Kawel G. J. Schramkego fabuła rozgrywa się w mieście, głównie w współczesnych 

mieszkaniach. Także i Toplëca Hebla, choć nie sposób stwierdzić, gdzie dokładnie dzieją się 

wydarzenia, toczy się w obecnych, „nowoczesnych” czasach z laptopami czy telefonami 

komórkowymi.  

Teksty te, poza jednak Hebla, również różnią się i pod innym względem. Otóż bowiem 

owe przywołane tu dawniejsze utwory, nawet o charakterze komediowym, a w szczególności 

poważna w swej wymowie Roczëzna Jankego, zawierają w sobie sporo ciężkiego ładunku 

emocjonalnego. Mowa tu o tychże niewłaściwych relacjach rodzinnych. I jeśli w A smierc nie 

przëchôdô i Mónice odbiorca śmieje się z zachowań bohaterów czy zwrotów akcji, a 

zakończenie nawet Jankego Roczëznë przynosi pozytywne rozstrzygnięcie (zrozumienie przez 

Witczënã swego błędu w bezkrytycznym zapatrzeniu się w dzieci i chęć ułożenia sobie reszty 

życia przy Hincy), to jednak czuje się, iż owe problemy bohaterów wciąż jeszcze w jakimś 

stopniu pozostały nierozwiązane. Dalsze zaś losy postaci, zdaje się, nie będą łatwe i 

ostatecznie może nawet nie być – również w Wilëji ù starków, gdzie doszło do najbardziej 

wyrazistego pogodzenia się „starszych” z „młodymi” – szczęśliwego zakończenia. 

Zdecydowanie za to lżejsze są (oczywiście poza Toplëcą Hebla), obliczone na umilenie czasu 

czytelnikom czy widzom i wolne od tegoż „postzakończeniowego” bagażu, przywołane 

utwory R. Drzeżdżona, M. Kuczkowskiego i G. J. Schramkego. Wpisuje się w to jednak także 

sztuka Jak Kulombószów... S. Jankego i J. Łyska, mocno odcinająca się na tle owych innych 

społeczno-obyczajowych utworów z lat 80-tych i 90-tych. Tego typu lekkimi dokonaniami 

literackimi też są i prezentowane skecze, choć z tego schematu nieco wyłamuje się tu Romeo 

and Juliet..., w jakim autor chciał też zawrzeć refleksję na temat miłosnego zauroczenia.       
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3. Twórczość o tematyce historyczno-tożsamościowej 
 

 Daniel Kalinowski w przywoływanym już wcześniej artykule Dramaturgia w języku 

kaszubski. Przegląd kwestii najważniejszych stwierdza, iż:  

 
dramaturgia historyczno-tożsamościowa jest ilościowo najsłabiej reprezentowana w całym korpusie 

tradycji kaszubskiej2996.  

 

Słuszna to uwaga. O ile bowiem twórczość dramatyczna o tematyce historyczno-

tożsamościowej jeszcze dość mocno zajmowała uwagę kaszubskojęzycznych pisarzy 

dawniejszych, których bardziej trzeba utożsamiać z wcześniejszymi okresami rodzimej 

literatury2997, o tyle w późniejszych czasach, podobnie jak w przypadku kaszubskojęzycznej 

poezji i prozy, tematyka ta cieszyła się wśród rodzimych twórców już zdecydowanie 

mniejszym zainteresowaniem. W omawianym okresie właśnie najmniej liczną grupę tworzą 

utwory o tej tematyce.  

 Przynależny do najmłodszego pokolenia kaszubskojęzycznych pisarzy z lat 1981-2015 

Adam Hebel jest autorem historyczno-tożsamościowego utworu Smãtkòwô spiéwa 2998 . 

Bohaterką sztuki jest zdominowana przez szefa-Polaka Jerzego (Przédnik) dziennikarka-

Kaszubka Asia (Gazétnik), otrzymująca od niego polecenie pilnego napisania jakiejś 

„zapchajdziury” o historii Kaszub (To tylko głupi artykuł o głupich Kaszubach2999). W trakcie 

prób stworzenia artykułu, przed Asią naraz zjawia się Guślarz i zaczyna ukazywać obrazy z 

przeszłości Pomorza, i tej dawniejszej, i tej najnowszej, zarówno trudnej (atak Wikingów, 

polonizacja Kaszubów po 1945 r.), jak i krzepiącej (działalność F. Ceynowy). Ta swoista 

lekcja, jak się okazało będąca widzeniem sennym, sprawia, iż dziennikarka podejmuje 

decyzję o nienapisaniu tekstu dla nieszanującego jej Ojczyznę szefa i odchodzi z pracy. 

Daniel Kalinowski poddał Smãtkòwą piesniã ostrej krytyce, uważając m.in. iż z niej:  
 

wysuwa się cierpiętniczy kompleks pokrzywdzenia przez Polaków i Niemców (przez nich mniej) i 

poczucia misji w głoszeniu piękna Kaszub.3000  

 

                                                             
2996 Kalinowski D., Dramaturgia w języku kaszubskim..., s. 239. 
2997 Ma się tu na myśli przynależnego do trzeciej generacji kaszubskojęzycznych literatów Młodokaszubę Jana Karnowskiego (autora np. 
Zôpisu Mestwina), czy o pokolenie młodszych Bernarda Sychtę (np. Spiącé uejskue), Jana Rompskiego (np. Vzenjik Arkonë) czy Aleksandra 
Labudy (Z czasów Swiãtopôłka Bëlnégò). 
2998 Hébel A., Smãtkòwô spiéwa, „Zymk” 2011, zsziwk 9, s. 18-36. 
2999 Tamże, s. 18.  
3000 Kalinowski D., Kwiat przekwita. „Zymk” – zsziwk 9, [w:] tegoż, Raptularz..., s. 185.  
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Badacz, któremu utwór Hebla swoją prostotą, modelowością i nachalną ideologią 

przypomina poetykę piosenki rockowej3001,  zastanawiał się też:  
 

Czy traktować go [Smãtkòwą spiéwã – przyp. G. S.] jako młodzieńczą prowokację? Czy jako 

niedomyślaną propozycję ideową? Czy jako wstawki stylistyczne w zakresie teatru szkolnego i 

publicystycznego? Czy jako sekwencje scenicznej propagandy i populistycznego gestu o środowiskowo-

politycznym wymiarze?3002.  

 

Niewątpliwie swą Smãtkòwą spiéwą Hebel miał na celu rozbudzanie oraz 

wzmacnianie patriotyzmu kaszubskiego i sztuka ta właśnie ową modelowością i prostotą 

może spełniać swą budzicielską rolę i trafiać do adresatów, szczególnie jeszcze młodych i 

niezbyt wyrobionych w odbiorze dzieł literackich. Sam autor w momencie publikacji tekstu 

miał zaledwie dziewiętnaście lat. Biorąc pod uwagę jego młodzieńczy wiek oraz – po części – 

odbiorcy, można by zadać pytanie, dlaczego Smãtkòwą spiéwã omawia się tu, a nie w 

następnym podrozdziale tej pracy? Daniel Kalinowski właśnie widzi w utworze tym sztukę 

adresowaną do odbiorcy szkolnego.3003 Piszącemu te słowa zdaje się natomiast, iż celem 

młodego autora było jednak stworzenie już utworu dramatycznego adresowanego do 

szerszego grona odbiorców – zarówno rówieśników (oczywiście!), jak i osób starszych.  

Właśnie bowiem owa serwowana w Smãtkòwej... wycinkowa wiedza, zinstrumentalizowane 

informacje, których zadaniem jest stworzyć jasny, jednolity obraz rzeczywistości3004 miały za 

zadanie budzić tożsamość kaszubską i miłość do swej Małej Ojczyzny także u tych dorosłych 

Kaszubów, którzy jeszcze pogrążeni są w zmòrnym snie3005, jak pisał A. Labuda, czy nawet 

noszą w sobie ten swój głupy wstyd3006, by przywołać tu słowa J. Karnowskiego. Oczywiście 

sztuka ta pokutuje jeszcze niedoświadczeniem w ujęciu niełatwego tematu i młodzieńczym 

niedoborem krytycyzmu. Nie można jej jednak odmówić pewnej mocy wyrazu i szczerego 

zaangażowania autora, walorem jest też umiejscowienie głównej akcji w obecnych czasach, 

co sprzyja budzicielskim i rozżarzającym uczucia tożsamościowe zamierzeniom A. Hebla.  

 Również i napisany na podstawie powieści Twarz Smętka Jana Drzeżdżona króciutki i 

przywołany tu, by dopełnić obrazu omawianej tu tematyki (gdyż pod względem literackim nie 

przedstawia się on jakiejś większej wartości), scenariusz widowiska Kanóna 3007 

przygotowanego na Przezérk Kaszëbskòjãzëkòwëch Szaséjowëch Téatrów WEKWIZER w 

                                                             
3001 Tamże. 
3002 Tamże, s. 187.  
3003 Tamże, s. 184. W jakimś stopniu widać to także z dopiero co przytoczonych słów badacza.  
3004 Tamże.  
3005 Labudda J., Chto..., [w:] Dzëczé gãsë. Antologiô..., s. 98.  
3006 Wôś Budzysz [Jan Karnowski], Jôběm léno chcôł..., [w:] tegoż, Nôwotnê Spiéwě (Wiersze Kaszubskie), Poznań 1910, s. 16. 
3007 Jablońsczi A., Kanóna, „Stegna” 2012, nr 4, s. 32-33.  
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2012 r. przez Artura Jabłońskiego należy zaliczyć do grupy tekstów o tematyce historyczno-

tożsamościowej.   

 

 

 

 

 

4. Kaszubskojęzyczny dramat szkolny 
 

 Kaszubskojęzyczna twórczość dramatyczna sprzed 1981 roku była adresowana 

głównie do odbiorcy przynajmniej zbliżającego się ku pełnoletniości. Na ile udało się 

stwierdzić, w okresie tym nie ukazał się drukiem żaden tekst przynależny do trzeciego 

rodzaju literackiego kierowany typowo do dzieci lub młodszej młodzieży. Oczywiście, jak w 

przypadku np. prozy kaszubskojęzycznej, o czym już mówiono, osoba małoletnia 

niejednokrotnie była – zapewne przede wszystkim jako widz, a nie czytelnik – odbiorcą 

ówczesnych sztuk, takich jak Hanka sę żeni B. Sychty czy Szczescé A. Łajming, i mogła 

czerpać z obcowania z nimi przyjemność i pożytek.  

 Sytuacja w kaszubskojęzycznej dramaturgii uległa natomiast diametralnej zmianie po 

1981 r. O ile zauważalne stało się zubożenie w zakresie twórczości tego typu kierowanej do 

starszego odbiorcy, o tyle nie tylko zaczęły powstawać sztuki sceniczne dla dzieci i 

młodzieży, ale szczególnie po wprowadzeniu nauki języka kaszubskiego do szkół, nastąpił 

swego rodzaju rozkwit tego typu piśmiennictwa. W zdecydowanej większości jednak utwory 

przynależne do rodzimej dramaturgii dla dzieci i młodzieży to krótkie scenariusze, tworzone 

głównie z myślą o uświetnieniu inscenizacją szkolnej uroczystości lub zbliżających się świąt 

(np. Bożego Narodzenia). Dziełka bardziej ambitne literacko są już o wiele rzadszym 

zjawiskiem. 

Z wyższej artystycznie twórczości dramatycznej dla młodego odbiorcy należy 

przywołać tu napisaną w latach 80-tych XX wieku sztukę Jaromiry Labuddy Klucz3008. Owa 

baśń sceniczna – jak nazwała ją B. Pisarek 3009  – dzieje się głównie w mirochowsczim, 

zaklętim lese3010 oraz na Łebsczich Błotach3011, a akcja toczy się wokół zgubionego przez 

Ankę podczas zbierania grzybów klucza od drzwi jej rodzinnego domu. W trakcie 
                                                             
3008 Labudda J., Klucz, „Pomerania” 1985, nr 5, s. 23-30. Sztuka ukazała się także w zbiorz Domôcô Bina  [Labùdda J., Klucz, [w:] Domôcô 
Bina. Dzewiãc dramów do jigrë..., s. 199-239]. 
3009 Pisarek B., Kaszubski dramat – wciąż przed rokwitem, [w:] Domôcô bina..., s. 14. 
3010 Labudda J., Klucz, „Pomerania” 1985, nr 5, s. 23. 
3011 Tamże, s. 24. 
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poszukiwań utraconego przedmiotu dziewczyna spotyka wpierw Janka, razem zaś wnet 

natykają się na różne postaci z kaszubskiej demonologii, takie jak Bòrowô Cotka, Mùmôcz 

czy krôsniãta, a więc zarówno dobre, chcące im pomóc, jak i złe, co niejednokrotnie 

przysparza przygód, także tych niebezpiecznych, jak np. utkwienie dzieci w bagnach. 

Tytułowy przedmiot odnajduje w przedostatniej scenie sztuki krôsniã, a końcowe przesłanie 

utworu, wypowiadane przez Borową Cotkã, dotyczy tego, by pilnować kluczy od naszi 

mowë3012, które – gdy jeszcze dziećmi się było – dała nam zëmia gorlëwô3013 . Słusznie 

zauważa w swoim omówieniu sztuki B. Pisarek, iż:  
 

morał ten nadaje baśni głębszy, symboliczny sens wskazujący, że utrata klucza to jednocześnie utrata 

bliskich i poczucia bezpieczeństwa.3014  

 

Warto tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jeden walor edukacyjny utworu Labuddy, 

mianowicie kształcenie w zakresie dawnych wierzeń przodków. Postaci wierzeniowych 

pojawia się, oprócz wymienionych wcześniej, jeszcze kilka, m.in. Mamón, Smãtk czë 

Bòrówc, a więc jak na jeden utwór literacki całkiem sporo. W ich kreacji autorka 

niewątpliwie korzystała z pracy swego ojca, który już w latach 70-tych XX wieku publikował 

na łamach „Pomeranii” leksykon istot niezwykłych Naji dëchë3015. To osadzenie sztuki w 

dawnej kulturze przodków ma i tę zaletę, iż także wspomaga rozwijanie elementu 

tożsamościowego, który jak obrazuje morał utworu, był tak ważny dla jej autorki.  

 W przybliżaniu kaszubskojęzycznej twórczości dramatycznej tworzonej na potrzeby 

sceny szkolnej nie może zabraknąć Aleksego Peplińskiego. Ten przynależny do generacji J. 

Piepki czy S. Pestki autor pierwszy utwór sceniczny opublikował dopiero w 1986 r., a więc 

rok po ukazaniu się Klucza jeszcze młodziutkiej wówczas Labuddy. Były to Kaszëbsczié 

jasełka, jakie ogłoszone zostały w formie samodzielnej publikacji. 3016  Choć sam debiut 

literacki Aleksego Peplińskiego przypada już na lata 60-te XX wieku, to jednak autor ten 

twórczo związany był głównie z omawianym tu okresem. Jak udało się stwierdzić, po 1981 

roku powstały też jego wszystkie kaszubskojęzyczne utwory sceniczne (łącznie z 

inscenizacjami tekstów zaczerpniętych z kultury ludowej), a także tłumaczenia 

                                                             
3012 Tamże, s. 30. 
3013 Tamże.  
3014 Pisarek B., Kaszubski dramat – wciąż przed rokwitem, [w:] Domôcô bina..., s. 23. 
3015 Przykładem może być Rujawc, który występuje u Labudy, brak go natomiast u Sychty. Leksykon Labudy ukazywał się w latach 70-tych 
XX wieku w „Pomeranii” [zob. np. Labuda A., Naji dëchë, „Pomernia”, 1977, nr 6, s. 55-56, gdzie także hasło Rujawc], zaś w formie 
książkowej, jako: Labuda A., Bògòwie i dëchë naj przodków (przëłożënk do kaszëbsczi mitologii) / Bogowie i duchy naszych przodków 
(przyczynek do kaszubskiej mitologii, Bolszewo 2011.    
3016 Pepliński A., Kaszëbsczié jasełka. Widowisko gwiôzdkowé w sztërech aktach, Gdańsk 1986.  
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wcześniejszych polskojęzycznych. 3017  Tych pierwszych, bardziej nas tu interesujących, 

łącznie stworzył przynajmniej nieco ponad dwadzieścia pięć, z tym, iż część z nich wywodzi 

się z utworów już wcześniej napisanych. Polegało to na tym, iż z większej objętościowo 

sztuki autor wyciągał pewien jej element i na jego fundamencie tworzył oddzielny obrazek 

sceniczny.3018   

 Większość utworów dramatycznych Peplińskiego już ukazała się drukiem, poza 

wymienioną wyżej publikacją, w zbiorach Bëtowsczé strôszczé. Òbrazë na binã 3019  oraz 

Antologia lëteracczich dokôzów3020 . Będące tu obiektem zainteresowania owe drukowane 

utwory należą do kategorii twórczości kierowanej do szkolnego odbiorcy, z tym że 

czteroaktowa komedia Dzywné wrëje 3021  do młodzieży starszej, zbliżającej się ku 

pełnoletniości.  

Akcja Dzywnych... toczy się wokół miłosnych perypetii Sztefy i Stacha, którzy muszą 

się kryć ze swoim uczuciem przed macochą i jedyną już opiekunką dziewczyny Klarą. 

Kobieta wyznaje bowiem zasadę, iż panna powinna wychodzić za mąż w późniejszym wieku, 

przynajmniej po ukończeniu dwudziestego pierwszego roku życia, zaś chcąca razem z 

ukochanym już stanąć na ślubnym kobiercu Sztefa, doskonale znając poglądy i 

niewzruszoność opiekunki, w momencie rozpoczęcia sztuki liczy sobie dopiero siedemnaście 

lat. Młodzi knują intrygę w wyniku jakiej odbywa się potańcówka z okazji osiemnastych 

urodzin dziewczyny, na której jest także Stach. Ma on się z dobrej strony pokazać macosze i 

przekonać kobietę do korekty swoich przekonań na temat późnego brania ślubu. Plan nie 

przynosi jednak spodziewanego rezultatu, wobec czego młodzi posuwają się dalej – 

dziewczyna okłamuje macochę, że jest w ciąży i tym dopiero rozpaczliwym posunięciem 

osiąga zamierzony cel.  

 Dzywné wrëje to chyba najciekawsza ze sztuk Peplińskiego. Akcja tej rozgrywającej 

się na wsi najprawdopodobniej w latach 50-tych bądź 60-tych XX wieku komedii toczy się 

nie tylko dość wartko, lecz co ważniejsze – trzyma w napięciu. Bo oto nie wiadomo, czy 

macocha naraz nie nakryje młodych na schadzce (są dość nieostrożni), czy nie wyda się 

uknuta intryga oraz jak uda się „podejść” nieprzejednaną kobietę, która przecież nie jest 

bohaterką negatywną, a co przecież ma tu ogromne znaczenie – wiele jest racji w tym, co 

                                                             
3017 Wskazuje na to już życiorys, jaki Aleksy Pepliński wysłał do F. Neureitera [zob. Z Kaszub do Austrii..., s. 251-252], w szczególności 
natomiast artykuł Józefa Borzyszkowskiego Ò familëji i kaszëbsczi stegnie ksãdza Antóna i szkólnégò Alekségò – bracynów Peplińsczich 
[Borzyszkowski J., Ò familëji i kaszëbsczi stegnie ksãdza Antóna i szkólnégò Alekségò – bracynów Peplińsczich, „Acta Cassubiana” 2005, t. 
VII, s. 47-54]. W tekście tym bowiem J. Borzyszkowski przytacza wykonany przez Janinę Leszczyńską spis sztuk napisanych przez A. 
Peplińskiego.  
3018 Dostrzegł to też D. Kalinowski [zob. Kalinowski D., W u(ś)cisku teatru..., s. 68]. 
3019 Peplińsczi A., Bëtowsczé strôszczé. Òbrazë na binã, Gdiniô 2006. 
3020 Peplińscë A. i A., Antologia lëteracczich dokôzów, Sierakowice 2009. 
3021 Peplińsczi A., Dzywné wrëjë. Kòmédia w szterech aktach, [w:] Antologia lëteracczich..., s. 389-459. 
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mówi na temat zamążpójścia. Związek przyczynowo-skutkowy układa się tu w logiczną, 

dobrze zaplanowaną całość, postacie zarysowane są przekonująco, także te drugoplanowe, jak 

Kònrad, Marisza i Jank, jacy zostają włączeni w knowania młodych. Jedyne zastrzeżenie 

może budzić zbyt łagodna reakcja macochy na późniejsze, uczynione w dniu ślubu, wyznanie 

Sztefy, iż owa ciąża to tylko kłamstwo. Może nieco też za często Klara wyraża swe poglądy 

na temat wcześniejszego i późniejszego zamążpójścia, tak jakby Pepliński nie do końca 

dowierzał możliwościom percepcyjnym czytelnika czy widza (podobnie rzecz ma się w 

Kaszëbscziéch jasełkach, w jakich niemal co rusz powtarza się, iż Bytów to Betlejem). 

Drobne to w sumie mankamenty. 

 Pepliński jest autorem jeszcze jednej sztuki społeczno-obyczajowej, bo taką przy 

owym nakierowaniu na młodego odbiorcy są Dzywné wrëje, mianowicie czteroaktówki 

Bëtowsczé strôszczi3022. Głównym bohaterem utworu jest dwudziestoletni Tómk, uważany za 

niemądrego i naiwnego, o czym dowiadujemy się już w początkowych fragmentach utworu 

(sã z niegò pòdsmiewają i gôdają na niego „głupi Tómk” 3023 ). W wyniku psikusa 

wyrządzonego chłopakowi przez dwóch starszych braci – Bażula i Jignasza, musi on opuścić 

dom i z rodzinnych Studzienic iść w świat szukać pracy. Pepliński wykorzystał tu więc dość 

popularny w literaturze ludowej motyw trzeciego, „głupiego” brata.3024 I podobnie jak w 

bajkach i baśniach, tak i w Bëtowsczich strôszkach ów najmłodszy z rodziny chłopak owo 

szczęście w świecie, tu akurat jak tytuł podpowiada niedalekim, znajduje. Młodzieniec 

bowiem pomyślnymi zrządzeniami losu wnet zostaje przez zarządcę zamku Władisa Wańtã 

zatrudniony na stanowisku stróża w pokrzyżackim zamku w Bytowie. Pewną niedogodnością 

wiążącą się z ową posadą jest to, że w obiekcie straszy. Okazuje się, że to pokutująca dusza 

poprzedniego zarządcy warowni (częściej określa się go mianem pana zamku) Wiktora 

Maszki, który złapany na okradaniu gości niedługo potem, mając w perspektywie pobyt w 

więzieniu, powiesił się, osieracając córkę Klarę. Tómk nie tylko od razu, zaraz pierwszego 

dnia pracy stawia czoło swemu strachowi, lecz także udaje mu się wyzwolić pokutującego 

Wiktora od mąk, za co ten w podzięce czyni go panem zamku i daje mu swą córkę za żonę 

(pod warunkiem, że ta wyrazi zgodę na ten ślub). Widoczne i tu są więc paralele z 

baśniowymi kręgiem, gdzie często nagrodą jest pół królestwa i ręka księżniczki. Klara zgadza 

się wziąć Tómka za męża, sztuka kończy się więc weselem. 

                                                             
3022 Tegoż, Bëtowsczé..., s. 167-225. 
3023 Tamże, s. 169.  
3024 Zob. choćby: O głupym, co prińcesę dostoł [w:] Bajarz kaszubski. Bajki z „Gryfa” (1908-1912), przyg. do druku i wstępem opatrzył: J. 
Borzyszkowski, Wejherowo-Gdańsk 2005, s. 31-41 [oraz np.:] O gamoniu i złotym ptaku [i:]  O głupcu, który mądrych przechytrzył, [w:] 
Diabelskie skrzypce. Baśnie białoruskie, [zebrał:] M. Federowski, wybrał, przeł., wstępem opatrzył: A. Barszczewski, Warszawa 1973, s.  
53-58 [i:] s. 58-62. 
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 Daniel Kalinowski uważa Bëtowsczé strôszczi za jeden z bardziej udanych utworów 

skierowanych do młodego odbiorcy.3025 Chwali sztukę za prosty i logiczny ciąg wydarzeń3026 

oraz postacie o wyrazistych rysach charakterologicznych3027, a ponadto za osobowościowe 

dojrzewanie3028 Tómka w trakcie rozgrywania się akcji, które uważa – wskazując na czynnik 

edukacyjny jako prymarny sztuki – za przykład pozytywnego i wzorcowego wręcz 

rozwoju3029, wartościowego dla czytelnika czy widza. Dostrzega też i wady Bëtowsczich.... 

Jedną z nich jest, i tu trzeba się w zupełności z badaczem zgodzić, nieprzekonująca postać 

Klary. Akcja utworu dzieje się zapewne pod koniec w lat 80-tych lub na samym początku 90-

tych XX wieku3030 i przeczące realizmowi zdaje się to, iż dziewczyna – jak to ujął Kalinowski 

– końca XX wieku3031 ledwie ujrzawszy Tómka, zgadza się zostać jego żoną. Co też należy 

zaznaczyć, świat przedstawiony bardziej pasowałby do rzeczywistości z I połowy XX stulecia 

niż jego końca. Tómk bowiem do oddalonego o około dwanaście kilometrów Bytowa wybiera 

się pieszo, a nie np. rowerem, motorowerem czy autobusem PKS-u. Podobnie piechurami są 

np. spotkani po drodze Kònrat i Czeszk, idący do miasta z położonego o ok. 4 km Udorpia. 

Mowa w sztuce o gazetach i radio, lecz nie o telewizji, która już w 70-tych latach zaczynała 

nabierać coraz większego znaczenia 3032 . Dziadek Tómka zaś sam miele sobie tabakę. 

Oczywiście wszystkie te wspomniane sytuacje mogły się zdarzyć w 80-tych, czy nawet 90-

tych latach, jednak razem zdecydowanie budują obraz dawniejszej wsi. Nieprzekonująca jest 

również natychmiastowa i lekko, jakby z radością wyrażona zgoda zarządcy zamku Władisa, 

że dopiero co przyjęty, obcy młodzian, ma z polecenia ducha zająć jego stanowisko i stać się 

panem warowni. 

 D. Kalinowski nie może zgodzić się również na powszechną wśród kaszubskich 

postaci dramatu wiarą w duchy.3033 Z obserwacji piszącego te słowa, a także jego pewnych 

badań terenowych związanych z dawnymi i obecnymi wierzeniami wynika, iż akurat wiara w 

pokutujące, czy tylko wędrujące po ziemi dusze zmarłych osób (np. zaraz po śmierci ciała 

odwiedzające bliskich i dające „ò sobie znac”) jest jeszcze i teraz, w XXI wieku, mocno 

zakorzeniona u mieszkańców regionu Kaszub, nie tylko tych starszych. Ten więc ten element 

budujący świat przedstawiony Bëtowsczich... można uznać za możliwy. 

                                                             
3025 Kalinowski D., W u(ś)cisku teatru obrzędowego i okolicznościowego. O dramaturgii Aleksego Peplińskiego, „Acta Cassubiana”, t. XIV, 
Gdańsk 2012, s. 77. 
3026 Tamże.  
3027 Tamże.  
3028 Tamże.  
3029 Tamże, s. 78. 
3030  Wskazuje na to fragment mówiący o dziejącym się przed sto latim wydarzeniu poprzedzającym wybudowanie w 1891 roku 
ewangelickiego kościoła w Ugoszczu [Pepliński A. Bëtowsczé..., s. 197]. 
3031 Kalinowski D., W u(ś)cisku... , s. 77. 
3032 Np. w 1970 roku zaczęto nadawać Program Drugi Telewizji Polskiej.  
3033 Kalinowski D., W u(ś)cisku... , s. 77. 
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 Zdecydowana większość opublikowanych propozycji dramatycznych Aleksego 

Peplińskiego przynależy jednak do adresowanych do młodego odbiorcy sztuk 

folklorystyczno-obrzędowych. Do nich można zaliczyć owe wydane w 1986 roku 

czteroaktowe Kaszëbsczié jasełka, jak również utwory późniejsze, m.in. Wilijô 3034 , 

Gwiôzdkòwi czas3035, Stôri i Nowi Rok3036, Szopka kaszëbskô3037, Królowie jadą3038, Stôri i 

Nowi Wiek 3039  czy Sobótka 3040 . Głównie związane są z okresem bożonarodzeniowym i 

noworocznym. Słusznie D. Kalinowski uważa te późniejsze propozycje sceniczne za wersje 

będące rozszerzeniami zasygnalizowanych w Kaszëbscziéch jasełkach partii, bądź – jak to 

ujął – bardziej folklorystycznymi ujęciami kultury obrzędowej Kaszub.3041 Badacz Kaszëbsczié 

jasełka uznał też, znów słusznie, za najciekawszą z omawianych tu sztuk folklorystyczno-

obrzędowych Peplińskiego. Akcja owego czteroaktowego widowiska dzieje się zapewne 

niedługo przed II wojną światową (mowa tam bowiem o żyjącym Adolfie Hitlerze), z tym że 

dzięki wprowadzaniu takich postaci jak Sambor I3042, Świętopełk Wielki, Mestwin II3043, H. 

Derdowski, B. Sychta (który już w darze niesie swój Słownik gwar kaszubskich na tle kultury 

ludowej!), Jan z Kolna, Franciszek Kulczyk3044 oraz Józef Wybicki uzyskuje się efekt pewnej 

czasowej całkowitości, obejmującej dzieje Pomorza. Dodatkowo mamy tu postacie stale 

występujące w tego typu utworach, jak Maryja, Józef i Dzieciątko Jezus. Tu jednak, dzięki 

umiejscowieniu narodzenia Chrystusa wśród kaszubskiego ludu w utożsamianym z Betlejem 

Bytowie 3045 , nabierają one rysu swojskości i wręcz naturalnie wplatają się w lokalną 

rzeczywistość i jeszcze jakby tym ją rozszerzają. Odnosi się przy tym wrażenie, że o ile 

Święta Rodzina jest „nasza”, to już Herod, któremu tu poświęca się cały akt III utworu, 

funkcjonuje poza tym kaszubskim światem – na pewno kulturowo, a być może także i 

fizycznie, lecz wówczas na jego styku, skoro m.in. przybywają do jego pałacu dawni książęta 

pomorscy. Tę obcość, a zarazem i bezpośrednią fizyczną bliskość Heroda też wzmacnia 

kilkukrotne zestawienie jego postaci z Hitlerem.   

                                                             
3034 Peplińsczi A., Bëtowsczé..., s. 5-32. 
3035 Tamże, s. 47-73. 
3036 Tamże, s. 97-105. 
3037 Peplińsczi A., Szopka kaszëbskô. Widowiskò gwiôzdkòwé w 4 òbrazach, [w:] Antologia lëteracczich..., s. 163-175. 
3038 Tegoż, Królowie jadą. Widowiskò gwiôzdkòwe w 2 aktach, [w:] Antologia lëteracczich..., s. 285-314. 
3039 Tegoż, Stôri i Nowi Wiek. Widowiskò sylwestrowé w jednym akce, [w:] Antologia lëteracczich..., s. 267-284. 
3040 Tegoż, Sobótka. Widowiskò w jednym akce, [w:] Antologia lëteracczich..., s. 365-387. 
3041 Kalinowski D., W u(ś)cisku... , s. 77. 
3042 Sambor I (ok. 1150 - ok. 1205) – syn założyciela dynastii Subisława I, finalizator i zarazem główny fundator cysterskiego klasztoru w 
Oliwie. Po śmierci Sambora, tron objął jego młodszy brat Mestwin I (Mściwoj I), ojciec Świętopełka Wielkiego. [np. zob. więcej: Słownik 
biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, pod red. S. Gierszewskiego, t. IV R-Ż, pod red. Z. Nowaka, Gdańsk 1997, s. 141-143].   
3043 Franciszek Kulczyk – główny bohater poematu epickiego H. Derdowskiego Kaszuba pod Widnem... (1883).   
3044 Mestwin II (in. Mściwoj II; ok. 1224? - 1294) – syn Świętopełka Wielkiego, ostatni książę z dynastii subisławiców (sobiesławiców). 
Mocą układu w Kępnie (1284 r.) uczynił – w przypadku braku prawowitego następcy tronu –  swoim spadkobiercą księcia wielkopolskiego 
Przemysła II. [np. zob. więcej: Słownik biograficzny Pomorza..., t. III L-P, pod red. Z. Nowaka, Gdańsk 1997, s. 269-273].   
3045 Owo utożsamianie Betlejem z Bytowem nie jest niczym nowym w rodzimej twórczości. Wystarczy tu przywołać H. Derdowskiego O 
panu Czorlińscim... [zob. np. [Derdowski H.], O panu Czorlińscim..., Gdańsk 1990, s. 129].  
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 Sama fabuła Kaszëbscziéch.... jest prosta, choć urozmaicona nieoczekiwanymi 

elementami, jak na przykład przybycie do rezydencji Heroda kaszubskich kolędników 

(Gwiôzdczi). Sztukę rozpoczyna dialog Purtka, Smętka i Biésa. Dowiadujemy się, iż 

dotychczas bezskutecznie próbowali przeszkodzić trzem pastuszkom z różnych stron Kaszub 

– Stachowi, Piotrowi i Jankowi – w ich drodze do nowonarodzonego Dzieciątka Jezus. Czarty 

knują dalsze plany i to już jest rzeczywisty czas akcji utworu. Owe zamierzenia i 

podejmowane kolejne czynności mające odwrócić uwagę chłopaków od celu wędrówki 

również spalają na panewce. Pastuszkowie docierają na miejsce, oddają pokłon Dzieciątku i 

składają skromne dary: owczy kożuszek, osełkę masła i butelkę koziego mleka. Tymczasem 

gdzieś w oddalonym od Bytowa pałacu Herod dowiedziawszy się o narodzinach 

zapowiadanego króla, z podpowiedzi diabła Szętka postanawia zgładzić wszystkich chłopców 

do lat dwóch (w tym także swojego syna!). W rezydencji żydowskiego monarchy pojawiają 

się kolejni goście: zapowiadający przybycie kolędników Gwiżdż, po nim zmierzający do 

Bëtowa trzej władcy (tu Sambor I, Sjętopełk, Mscëwoj II), potem Gwiôzdka. Co zaskakujące, 

to właśnie kaszubscy przebierańcy, zwiedziawszy się o niecnych planach króla, w trakcie 

odgrywania swej kolędniczej scenki unieszkodliwiają strażników i zabijają Heroda, którego 

duszę do piekła porywa Szętk.  

Końcowa część utworu to przybywanie do stajenki kolejnych grup postaci, ściśle 

związanych z Kaszubami: wspomnianych wyżej książąt, potem pisarzy (H. Derdowskiego, A. 

Majkowskiego i B. Sychty), następnie legendarnych i historycznych postaci (Jana z Kolna, 

Franciszka Kulczyka, Józefa Wybickiego), a nawet wierzeniowych istot (Stolema, Borowi 

Cotczi, Królewiónczi). Dzięki temu doznaje się wrażenia już nie tylko owej pełni czasu, o 

jakiej była mowa, lecz i pewnej ogólnej kompletności, tworzącej szerokie pojęcie 

„kaszubszczyzny”, na jakie składa się historia regionu, język, a także twórczość literacka i 

kultura z jej wierzeniowością i obrzędowością, a tego ostatniego składnika wyrazem jest tu 

Gwiżdż, który przybywa do żłóbka na końcu, zapowiadając nadejście Gwiôzdczi. Owo 

nasycenie utworu treściami kaszubskimi pełni nie tylko rolę poznawczą, lecz i 

tożsamościową. Nawiązywanie do znanego w literaturze regionu motywu ziemi kaszubskiej 

jako Ziemi Świętej, wprowadzanie do sztuki postaci takich jak książęta pomorscy czy ważni 

dla regionu ludzie pióra, a nadto, że to nie kto inny, a właśnie kaszubscy kolędnicy pozbawili 

życia owej jednej z najbardziej negatywnych postaci biblijnych i w utworze Peplińskiego 

uratowali tym żywot wielu dzieciątek miało budzić i umacniać poczucie tożsamości i dumy 

kaszubskiej.  
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 Na bazie Kaszëbscziéch... Pepliński, co zasygnalizowano, stworzył dość wiele 

kolejnych utworów, m.in. Gwiôzdkòwi czas, Herodë czy Szopka kaszëbskô. Nie można za to 

do nich zaliczyć deklamacji Zôpùstny Kóń3046 oraz jednoaktówki Sobòtka3047, jakie wiążą się 

z innym czasem roku obrzędowego. Pierwszy z tych dwóch utworów, choć nawiązuje do 

okresu bożonarodzeniowego, dotyczy jednak dawnego zwyczaju kolędowania w zapusty i 

zjawiania się maszkary (lub maszkar) „zapustnego konia” na kończących karnawał zabawach. 

Natomiast Sobòtka związana jest z przesileniem letnim. Sztuka ta jest próbą – podobnie jak 

owe „zimowe” utwory dramatyczne Peplińskiego – utrwalenia, a nadto przekazania młodemu 

odbiorcy dawnych zwyczajów sobótkowych. Wieczorne spotkanie na łączce przy jeziorze 

przedstawicieli społeczności wiejskiej obfituje w wydarzenia związane z dawną 

obrzędowością, jak wybieranie mistrza ceremonii sobótkowej, wyznaczanie miejsca na 

ognisko, oczyszczające skakanie przez ogień czy puszczanie wianków na wodę. Nadto staje 

się także pretekstem do przywołania jeszcze innych zwyczajów, jak choćby kreślenie krzyży 

na drzwiach stodół, by odpędzić złe moce, zbieranie ziół na napary, gdyż właśnie o tym 

czasie mają swą największą moc, czy nawet wplatanie przez dziewczęta we włosy bëlëcë 

(bylicy), co miało chronić je przed bólami głowy oraz zapewnić im lepszy wzrost włosów.  

Pepliński w tej krótkiej sztuce nie tyle dba o akcję utworu, co o przekazanie w 

mikroscenkach jak najwięcej elementów dawnej wierzeniowości kaszubskiej (a dodatkowo 

jeszcze okrasza to hymnem kaszubskim Derdowskiego i wierszem o sobótce!). I jak w innych 

swoich propozycjach dramatycznych myśli tu głównie o kształceniu młodego odbiorcy, który 

ma poznać i zachować to, co rodzime.  

Co nieco zaskakujące, Pepliński w swojej Sobòtce nawet nie wspomina o istniejącym 

kiedyś (a i dziś, po zrekonstruowaniu przestawianym) kaszubskim obrzędzie ścinania kani3048. 

Dając w swoich utworach niejednokrotnie dowód znajomości piśmiennictwa kaszubskiego, 

niewątpliwie zetknął się z tym widowiskiem, czy to w opisach etnograficznych, czy też 

twórczości literackiej. 3049  Dlaczego więc ścinania kani nie ma w Sobòtce? Być może 

                                                             
3046 Peplińsczi A., Bëtowsczé..., s. 115-118. 
3047 Antologia lëteracczich..., s. 365-387. 
3048 Ścinanie kani to opisane już w połowie XIX wieku przez Floriana Ceynowę [zob. np. Malicki L., Rok obrzędowy na Kaszubach, Gdańsk 
1986, s. 50-51] widowisko ludowe, zapewne wywodzące się z jakiegoś dawnego pomorskiego obrzędu związanego z czasem przesilenia 
letniego. Inscenizacja ścinania kani odbywała się według określonego schematu. Otóż w sobótkowy wieczór, na specjalnie przygotowanym 
do tego celu placu zbierała się społeczność wiejska, by pod przewodnictwem młodych pasterzy poprzebieranych za sędziego, sołtysa, 
ławników, leśniczego, kata i innych, odbyć sąd nad złapaną i tego wieczoru przytwierdzoną w rozszepieniu wbitego w ziemię pala kanią. 
Według wierzeń ów ptak z rodziny jastębiowatych był bowiem sprawcą wszelkiego zła, jakie w ciągu ostatniego roku dotknęło daną 
społeczność wiejską, a z powodu wydawanego przez niego dźwieku, przypominającego wołanie „pić, pić”, szczególnie o sprowadzanie 
suszy. Po wstępnych kwestiach „aktorów”, zebrani mieszkańcy rzucali pod adresem kani oskarżenia (mogły dotyczyć każdej sfery życia), a 
następnie sąd skazywał nieszczęsnego ptaka na ścięcie. Karę śmierci wykonywał kat. Po dramatycznym finale następowała ogólna zabawa. 
Warto dodać, iż w późniejszych latach żywą kanię zastępowano np. kurą, glinianą imitacją, kukłą, a nawet symbolicznie czerwonym 
kwiatem, najczęściej piwonią. [zob. więcej np. Malicki L., Rok..., s. 50-52; czy: Sychta B., Słownik gwar kaszubskich..., t. II, s. 129-131]. 
Widowisko można na Kaszubach zobaczyć także i w dzisiejszych czasach.    
3049 Z opisów widowiska można tu wymienić np.: Hilferding A., Ostatki Słowian na południowym brzegu bałtyckiego morza [w:] Kolberg O., 
Dzieła wszystkie. Pomorze., t. 39, Wrocław – Poznań 1965, s. 371-373;  Sychta B., Słownik gwar kaszubskich..., t. II, s. 129-131; Rompski J., 
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Pepliński przekazywał w sztukach tylko to, co znał z autopsji, a wiadomo, iż samo to 

misterium sobótkowego sądu nad tymże drapieżnym ptakiem dotrwało najwyżej do około 

1920 roku, a wskrzeszono je dopiero w latach 70-tych XX wieku. Pewien jednak element 

dawnego obrzędu mimo wszystko występuje w omawianej tu sztuce, a ma się tu na myśli 

rzucane przez mieszkańców wsi oskarżenia. Za wszelkie zło, które dotknęło społeczność, 

takie jak susza, choroba, odebranie krowie mleka obwinia się tu jednak nie kanię, a 

czarownicę, którą następnie, w symbolicznej postaci kukły, pali się. Co ciekawe akcja tej 

sztuki, mimo iż odnosi się wrażenie, iż dzieje się ona dawniej, najpóźniej w latach 

przedwojennych, tak naprawdę toczy się już w czasach nam zdecydowanie bliższych, skoro 

mowa o młodych, którzy le zdrzą w te telewizorë.3050  

 Niezaprzeczalną wartością twórczości dramatycznej Peplińskiego przynależnej do 

prezentowanej tu grupy utworów folklorystyczno-obrzędowych adresowanych do młodego 

widza jest ich dydaktyzm, nie tylko objawiający się w tym, że młody odbiorca poznaje i 

utrwala sobie rodzime tradycje, lecz także uczy się odpowiednich postaw i wzorców 

zachowań (np. szacunku do starszych). Ponadto, na co wskazano głównie przy omawianiu 

Kaszëbscziéch jasełek, celem sztuk jest również rozbudzanie uczuć patriotyzmu 

kaszubskiego. Słabą stroną owej twórczości jest jednak to, iż akcja zostaje zepchnięta – 

podobnie jak w Hance... Sychty – na drugi plan i jest tylko tłem do ukazania tychże wartości 

kultury przodków. Podobnie rzecz się ma z postaciami, którym brak głębi.  

 A. Pepliński jest autorem także utworów dramatycznych będących adaptacjami baśni 

Jana Christiana Andersena – Dwie przãdzôrczi3051 oraz Czarodzejskô żaba3052. Wpierw jednak 

powstały w wersji polskojęzycznej, stąd należy je traktować jako tłumaczenie, a wobec tego 

wykraczają poza ramy omawianego tu materiału.  

 Utwory dramatyczne na użytek teatru szkolnego tworzyła także Ida Czaja. W 2005 

roku ukazały się Obrôzczi na binã3053, jednak część z zawartych w zbiorze tekstów została 

opublikowana już wcześniej, np. Dzéwczã ze sztrëchôlcama w 1996 r.3054 czy Za co bòcón béł 

                                                                                                                                                                                              
Ścinanie kani. Kaszubski zwyczaj ludowy, Toruń 1973; Ostrowska R., Trojanowska I., Bedeker kaszubski, wyd. III z suplementem, Gdańsk 
1978, s. 425-427; Samp J., Droga na sabat, Gdańsk 1981, s. 5-29 [czy:] Malicki L., Rok obrzędowy..., zaś z utworów literackich choćby 
fragment powieści A. Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa [Majkowski A., Żëcé..., s. 414-416] czy sztukę J. Karnowskiego Scynanie kani 
[np. Karnowski J., Utwory sceniczne, „Biuletyn Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku” 1970, nr 4, s. 90-97]. 
Warto dodać, iż dawny obrzęd i widowisko ścinania kani wciąż budzą zaintersowanie badaczy, czego wyrazem jest choćby publikacja 
Jerzego Tredera Zwyczaj i widowisko „Ścinania kani” w etnologii i literaturze [Zwyczaj i widowisko „Ścinania kani” w etnologii i 
literaturze. Teksty i komentarz, wybór, oprac. i wstęp J. Treder, Wejherowo 2012] czy Piotra Schmandta Sobótka, ścinanie kani, ogień i 
czary na Kaszubach [Schmandt P., Sobótka, ścinanie kani, ogień i czary na Kaszubach, Gdynia 2014].     
3050 Peplińsczi A., Sobótka..., s. 373. 
3051 Tegoż, Bëtowsczé..., s. 119-134. 
3052 Tamże, s. 135-166. 
3053 Czajinô I., Obrôzczi na binã, Gdańsk 2005. 
3054 Dzewczã ze sztrechôlcama. Binowô adaptacëjô bôjczi Hansa Christiana Andersena pòdług Idë Czajinë, „Pomerania” 1996, nr 12, s. 28-
29.  
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ùkôróny w 2001 r.3055 Większość zamieszczonych w Obrôzkach... utworów to adaptacje bajek 

i baśni, oprócz już wymienionych należy tu również przywołać sztukę opracowaną podług 

bajki anonimowego twórcy Jak môlinczi spiéwôk kaszëbsczi do nieba sã dostôł3056, dwa teksty 

napisane przez grupę uczniów pod kierownictwem I. Czaji – Merchel ë Nipòcejôsz3057 oraz 

Cotë z Kacka3058, a także tłumaczenie opartej na bajce H. Ch. Andersena sztuki Antoniego 

Marianowicza Brzëdczi kaczélc 3059 . Do tego dochodzą jeszcze Òpòwiescë mirochòwsczi 

pùszczë3060, będące zwierzęcą bajką polityczną, jakiej akcja rozgrywa się na początku XVII 

wieku, a całości już tego i tak różnorodnego zbioru dopełniają dwa utwory o charakterze 

folklorystyczno-obyczajowym, mianowicie Drama ò Bòżim Narodzenim 3061  oraz, znów 

stworzone przez grupę osób pod przewodnictwem poetki, Gwiżdż. Szpetôczel z óflama3062.  

 Utwory Czaji to teksty krótkie, lecz napisane umiejętnie. Autorka – która dała się już 

poznać jako utalentowana poetka – z dobrym wyczuciem pióra, w oszczędnych w słowa 

obrazach potrafiła zawrzeć pełne wyrazu treści. Przywołać tu można choćby tekst Drama ò 

Bòżim Narodzenim, gdzie na niecałych pięciu stronach tekstu czytelnik zgłębia historię 

biblijną od zwiastowania narodzenia Jana Chrzciciela po narodzenie Jezusa Chrystusa. 

Tematyka to znana i często wykorzystywana w kaszubskojęzycznym teatrze szkolnym, nie 

tylko u przywołanego już Peplińskiego, lecz i innych autorów, o czym będzie jeszcze mowa. 

Tu została jednak ujęta w nieco inny sposób. Ida Czaja bardziej niż na odtworzeniu samych 

wydarzeń biblijnych, skupiła się na odczuciach ich bohaterów. Mamy więc tu np. niemego 

Zachariacha, który drżącymi z emocji rękami dotyka brzucha jeszcze nie będącej pewnej 

swojej ciąży Elżbiety, na co ona zakrzykuje Të wiész wszëtkò!... Bóg ce pòwiedzôł!3063. Mamy 

również jakże ludzki strach Maryi, bojącej się o skutki owej panieńskiej brzemienności oraz 

ostateczne zaufanie niewiasty Bogu. Mamy w końcu także i naturalne przecież rozterki 

Józefa, ukrócone dopiero ukazaniem się mu we śnie anioła. Czaja tworzy w Dramie... bardzo 

sugestywne obrazy, sprawia, iż jej jasełka zmieniają się w niebanalną opowieść o ludziach, 

którzy zostali postawieni w bardzo nietypowej przecież i niełatwej sytuacji.  

 Kunszt autorki w kreowaniu mocno przemawiających do odbiorcy kompozycji 

dramatycznych głównie ujawnia się także w napisanej na podstawie bajki H. Ch. Andersena 

sztuce Dzéwczã ze sztrëchôlcama. I tu zwracają uwagę skondensowane, poruszające 
                                                             
3055 Za co bòcón béł ùkôróny. Zdrzadniowi òbrôzk dlô dzôtków wedle lëdowi bôjczi ùłożony przez Idã Czajinã, „Pomerania” 2001, nr 4, s.38-
39. 
3056 Czajinô I., Obrôzczi..., s. 14-19. 
3057 Cyma M. i in., Merchel ë nipòcejôsz, [w:] Czajinô I., Obrôzczi..., s. 27-34. 
3058 Kùchta W. i in., Cotë z Kacka, [w:] Czajinô I., Obrôzczi..., s. 34-43. 
3059 Marianowicz A., Brzëdczi kaczélc, skasz. I. Czajinô, [w:] Czajinô I., Obrôzczi..., s. 54-63. 
3060 Czajinô I., Obrôzczi..., s. 44-53. 
3061 Tamże, s. 5-9 
3062 Bigus Ł. i in., Gwiżdż. Szpetôczel z óflama, [w:] Czajinô I., Obrôzczi..., s. 19-24. 
3063 Czajinô I., Obrôzczi..., s. 6 
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wyobraźnię sceny, a przecież niełatwo osiągnąć taki efekt pracując na ogólnie znanym 

tekście, opowiadającym dramatyczną historię sieroty sprzedającej w Wigilię zapałki. Waloru 

sztuce dodaje pełniąca rolę prologu, świetnie wpisująca się w treść Dzéwczãca ze 

sztrëchôlcama kolęda Zëmòwé noce, gòdowé noce 3064 . Podobnego zabiegu rozpoczęcia 

utworu od wprowadzającej pieśni dokonała Czaja w sztuce Jak môlinczi spiéwôk kaszëbsczi 

do nieba sã dostôł, jaka opowiada przejmującą historię Janka, którego ciężka dola, jaką 

zgotowała mu macocha, kończy się jego buntem w dzień Wigilii, ucieczką z domu i 

zamarznięciem w oczekiwaniu na rozpoczęcie się pasterki. Autorka rozbudowała oryginalną 

wersję bajki o scenę szczęśliwego dzieciństwa Janka, gdy jeszcze jego rodzice żyli, czym 

uzyskała dodatkowy kontrast, wzmacniający jeszcze tragedię chłopca.  

 Za udane należy też uznać i dalsze teksty Czaji – Za co bòcón béł ùkôróny oraz 

Òpòwiescë mirochòwsczi pùszczë. Drugi z wymienionych nie tylko różni się tematyką od 

pozostałych utworów, ale i budową. W dużym stopniu tekst jest zrytmizowany i zrymowany. 

W połączeniu ze swoją narracyjnością przywodzi na myśl np. balladę. Akcja dzieje się 

głównie na środkowych Kaszubach, a rozpoczyna ją przybycie wojewody pomorskiego 

Wôłka (Wilka) w lasy mirachowskie, gdzie pod przewodnictwem lokalnego możnowładcy 

Miedwiédza (Niedźwiedzia) odbywa się powiatowe zgromadzenie „szlachty” zwierzęcej, 

mające na celu wyłonienie posłów na sejm krajowy. Realizowany przez Miedwiédza, co 

miectwa swòjégò gwësny/ Nie dbôł nick ò szlachtã lëbą!3065, plan wyboru swoich kandydatów 

podczas spotkania napotyka jednak na opór większości zwierząt. Bunt przeciwko wielmoży i 

jego poplecznikom przeradza się w bójkę, jaką kończy rozgonienie przez możnowładcę 

wrogich mu uczestników spotkania. Konflikt jednak trwa i się zaostrza. Opozycjoniści 

zwołują drugi lokalny sejm, tym razem w Kościerzynie. Ów „wybryk” Miedwiédz jednak 

tłumi siłą z pomocą pieniędzmi opłaconych cëzëch3066. Waśń ciągnie się dalej, sprawa trafia 

do sądu, lecz prôwda nie wëgrała z dëtkã! 3067 . W myśl jednak przysłowia „Pan Bóg 

nierychliwy, ale sprawiedliwy” lëchim sta sã lëchô zemia3068 i stało się, że dziś już ni ma na 

Kaszëbach/ Chòc le jednégò miedwiedza.3069 

 Nieco słabsze są za to te utwory z Obrôzków na binã, jakie zostały napisane pod 

kierunkiem I. Czaji, mianowicie Gwiżdż. Szpetôczél z Óflama, Merchel ë nipòcejôsz oraz Cotë 

z Kacka. Zdają się być bardziej stworzone z myślą o aktorach (zarazem zapewne 

                                                             
3064 To tłumaczenie tekstu polskiej kolędy W grudniowe noce, w zimowe noce..., czego wskazówkę można znaleźć w didaskaliach [Czajinô I., 
Obrôzczi..., s. 10]. 
3065 Czajinô I., Obrôzczi..., s. 45.  
3066 Tamże, s. 53. 
3067 Tamże.  
3068 Tamże. 
3069 Tamże. 
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współautorach tekstów) i realizacji na scenie. Sztukom tym brak już owej mocy wyrazu, jaką 

cechuje się choćby najpierw tu omówiona Drama ò Bòżim Narodzenim. Dodatkowo Cotë z 

Kacka rażą dłużyznami, a ma się tu na myśli przede wszystkim powtarzający się schemat 

rzucania uroku na kolejne dzieci. Gwiżdż... natomiast to następny odtwórczy tekst 

folklorystyczno-obrzędowy mający na celu zachowanie dawnych lokalnych zwyczajów i 

przekazanie ich kolejnemu pokoleniu Kaszubów, choć walorem sztuki jest jej pewne 

zrytmizowanie i zrymowanie. Zaletą zaś Merchla... jest jego wyrazistość przesłania, iż złe 

zachowanie skutkuje karą, a dobroć przynosi nagrodę. 

 Zbiorami krótkich tekstów, przeznaczonych głównie na użytek teatru szkolnego są 

także, wydane w niewielkim odstępie czasu i zbliżone do siebie koncepcją powstania i 

przeznaczeniem, publikacje W krôjnie Grifa. Téatrowé scenarniczi Elżbiety Pryczkowskiej, 

Teresy Wejer, Doroty Formeli 3070  oraz Ùsôdzczi na wdôr... Felicji Baska-

Borzyszkowskiej3071. Pierwsza z wymienionych książek zawiera trzydzieści dwa utwory (w 

tym jedno tłumaczenie na j. kaszubski3072), najwięcej pióra E. Pryczkowskiej (15 utworów), a 

najmniej – bo sześć – D. Formelii. W drugiej publikacji czytelnik znajdzie osiemnaście 

tekstów. W obu książkach sztuki pogrupowano tematycznie. Zbiór W krôjnie... dzieli się więc 

pod tym względem na cztery części: 1. W kraju Grifa, gdzie znajdziemy takie teksty jak 

Stwòrzenié Kaszëb3073, Mòrskô przigòda3074 czy Dôwno temù na Kaszëbach3075; 2. Méstrowie 

zawierające trzy teksty: Jak Rémùs biôtkùje sã z trzema ùkôzkama3076, Kaszëbsczi biskùp 

swiãti3077 oraz Brzôd żëcô Jana Trepczika3078; 3. Zwëkòwi dzél dëszë z takimi utworami jak 

Andrzéjkòwé wróżbë3079, Scynanié kani3080 czy Kaszëbsczé Wieselé3081; 4. W szkòłowim biegù 

wśród jakich są Dlô mëmë i tatë3082 oraz Wëbòrë miss3083.  Natomiast Ùsôdzczi na wdôr... 

dzielą się aż na dziewięć grup, np. ...dlô swòjégò môla (Dzejowi spiéw3084), ...dzejarzóm i 

ùsôdzcóm (np. Dokòła Brusów w całi ti stronie3085 czy Sobótka w Krëbanowie3086) czy ...ò 

                                                             
3070  Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa. Téatrowé scenarniczi, Gdańsk [2012]; Warto dodać, iż część tekstów 
zamieszczonych w zbiorze ukazała się już wcześniej, np. Diôbelsczé zelëskò [Wejer T., Diôbelsczé zelëskò. Widzawiszcze òpiarté na bôjce 
pòdług Jerzégò Sampa, „Stegna” 2007, nr 2, s. 22-27] czy Ò trzech bracynach [Wejer T., Ò trzech bracynach, „Stegna” 2011, nr 2, s. 17-19.]  
3071 Baska-Borzyszkowska F., Ùsôdzczi na wdôr..., Gduńsk 2013 
3072 Mowa tu o wyimkach utworu Natalii Gołębskiej Grif i Damroka w tłumaczeniu Elżbiety i Eugeniusza Pryczkowskich [Gołãbskô N., Grif 
i Damroka. Wëjimczi, [w:] Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa..., s. 44-64]. 
3073 Prëczkòwskô E., Stwòrzenié Kaszëb, [w:] Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa..., s. 17-21. 
3074 Formela D., Mòrskô przigòda, [w:] Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa..., s. 86-97. 
3075 Tejże, Dôwno temù na Kaszëbach, [w:] Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa..., s. 117-124. 
3076 Wejer T., Jak Rémùs biôtkùje sã z trzema ùkôzkama, [w:] Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa..., s. 155-164. 
3077 Prëczkòwskô E., Kaszëbsczi biskùp swiãti, [w:] Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa..., s. 165-174. 
3078 Tejże, Brzôd żëcô Jana Trepczika, [w:] Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa..., s. 175-185. 
3079 Tejże, Andrzejkòwé wróżbë, [w:] Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa..., s. 189-194. 
3080 Wejer T., Scynanié kani, [w:] Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa..., s. 229-235. 
3081 Tejże, Kaszëbsczé wieselé, [w:] Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa..., s. 236-248. 
3082 Prëczkòwskô E., Dlô mëmë i tatë, [w:] Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa..., s. 266-275. 
3083 Tejże, Wëbòrë Miss, [w:] Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa..., s. 284-287. 
3084 Baska-Borzyszkowska F., Ùsôdzczi na wdôr..., s. 32-52. 
3085 Tamże, s. 62-75. 
3086 Tamże, s. 82-104. 
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najich zwëkach i òbrzãdach (np. Swiãto smiercë i żëcô – kaszëbsczé Zôdëszczi3087 i Gwiżdże 

zez Brus3088).  

Choć obie publikacje w ogólnym zarysie są do siebie podobne, o czym już 

wspomniano, to przy nieco wnikliwszym przyjrzeniu się im, ujawniają się różnice. Otóż, 

zresztą jak już sam tytuł podpowiada, Ùsôdzczi na wdôr... są niejako zbiorem wydanym „na 

pamiątkę” wieloletniej pracy nauczycielskiej F. Baska-Borzyszkowskiej w Kaszubskim 

Liceum Ogólnokształcącym w Brusach i książka zawiera teksty, które wówczas, z udziałem 

uczniów, powstawały. Pisane były najczęściej z okazji rozmaitych wydarzeń, nie tylko z życia 

szkoły, jak choćby tekst Słowa malowóné akwarelama3089, jaki powstał, gdy drukiem ukazała 

się książka S. Pestki W stolëcë chmùrników. Autorka zdaje sobie sprawę z tego, że część 

publikowanych utworów zdezaktualizowała się, lecz jak pisze we wstępie do zbioru:  
 

wiedno jidze je dostosowac do dzysdniowòscë abò wëzwëskac na ùczbach do pòszerzwieniô wiadë ò 

rodny lëteraturze, w chtërny skëni sã kaszëbskô kùltura.3090  

 

Zamierzeniem Baska-Borzyszkowskiej było zatem nie tylko danie gotowych 

scenariuszy szkolnych przedstawień teatralnych, ale i zainspirowanie – o czym też pisze – 

kolegów i koleżanek po fachu do tego typu działalności dydaktycznej z udziałem uczniów.  

 W krôjnie Grifa to publikacja nieco inna. Brak w niej już tej myśli Baska-

Borzyszkowskiej o podsumowaniu jakiegoś okresu działalności czy dzieleniu się z 

młodszymi pedagogami nawet tymi pracami, które w trakcie upływu czasu utraciły pełnię 

swych walorów i trzeba np. je dostosowac do dzysdniowòscë lub traktować je jako mające 

przede wszystkim inspirować do chwycenia za pióro i spróbowania swych sił w tworzeniu 

tekstów scenicznych na przynajmniej szkolne potrzeby. Celem Pryczkowskiej, Wejer i 

Formelli było wsparcie kaszubskich środowisk pracujących z dziećmi i młodzieżą w pełni 

wartościowymi scenariuszami, gotowymi do realizacji scenicznej. O swoim zbiorze autorki 

piszą, nie szczędząc superlatyw:  
 

Jest doskonałą pomocą dydaktyczną nie tylko dla nauczycieli, którzy prowadzą w szkole koło teatralne, 

ale także dla tych, którzy chcą uatrakcyjnić swoje zajęcia edukacyjne. Przedstawienia teatralne przygotowane 

według zamieszczonych scenariuszy mogą uświetnić niemal każdą uroczystość szkolną. Przeznaczone są dla 

każdej grupy wiekowej. Cechuje je prosty i trafny styl wypowiedzi, wartkość akcji, ciekawa i dowcipna fabuła. 

                                                             
3087 Tamże, s. 122-135. 
3088 Tamże, s. 167-174. 
3089 Tamże, s. 24-29. 
3090 Tamże, s. 7-8.  
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Większość z nich zawiera komizm sytuacji i postaci, dlatego są bardzo atrakcyjne dla odtwórców oraz 

odbiorców.3091  

 

Zbiór nie jest jednak tak doskonały, jak chciałyby pisarki. Przykładem może tu być 

utwór Ù Bòrowi Cotczi Teresy Wejer. Scenariusz zaskakuje uchybieniami merytorycznymi w 

prezentowaniu tytułowej bohaterki, a przecież miał zostać, jak głosi adnotacja zamieszczona 

niżej tytułu, stworzony w oparciu o Słownik gwar kaszubskich B. Sychty. Borowô Cotka z 

dzieła leksykografa z Puzdrowa to istota opiekuńcza, pani lasu o wyglądzie miłej staruszki, 

ubrana w strój będący jakby odzwierciedleniem boru (diadem z szyszek, pas z igliwia, suknia 

w kolorze kory sosnowej). Fakt, strzeże las przed tymi, którzy bezmyślnie go niszczą i może 

być w tym chronieniu swych włości groźna, lecz poza tym postrzegana jest jako istota 

przyjazna ludziom, która m.in. broni ich przed błędnymi ognikami i czarownicami.3092 U T. 

Wejer Borowô Cotka jest czarownicą mającą na swych usługach czarty (Hej! Je ju czas na 

balowanié, terô nëkóm na Łësą Górã 3093 )! Nie może być zgody na takie nonszalanckie 

potraktowanie dawnej kultury przodków, szczególnie w tekście adresowanym do uczniów, z 

jakiego przecież mają oni czerpać wiedzę. Wady niektórych tekstów dostrzegał też D. 

Kalinowski, wskazujący np. na to, że Redosnô Gwiôzdka E. Pryczkowskiej ma zanadto jak na 

teatr szkolny publicystyczny wydźwięk 3094  czy że Andrzejkòwé wróżbë trącą zbytnio 

zideologizowanym pomysłem łączenia obyczaju ludowego z treściami dotyczącymi 

przyszłości kaszubszczyzny 3095 . Badacz jednak, słusznie, chwali też zawartość publikacji 

Pryczkowskiej, Wejer i Formeli, pisząc m.in. iż W krôjnie Grifa jest jednym z ciekawszych 

zbiorów kaszubskich utworów scenicznych dla szkoły3096. Ogólnie bowiem rzecz ujmując, 

scenariusze zawarte w zbiorze, jak na tego typu krótkie teksty przeznaczone do inscenizacji 

przez szkolne teatrzyki, są utworami wartościowymi, dobrze napisanymi i można z ich 

pomocą stworzyć zajmujące widza przedstawienia. 

 Należy dodać, iż część utworów zamieszczonych w zbiorze Pryczkowskiej, Wejer i 

Formeli to adaptacje innych tekstów związanych z Kaszubami, np. podania Józefa Ceynowy 

                                                             
3091 Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa..., s. 13. 
3092 Sychta B., Słownik gwar kaszubskich..., t. I, s. 57-58, hasło: borovi.  
3093 Wejer T., Ù Bòrowi Cotczi, [w:] Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa..., s. 35. 
3094 Kalinowski D., Teatr dla kaszubskiej szkoły. O scenariuszach Elżbiety Pryczkowskiej, Teresy Wejer i Doroty Formeli, [w:] Pryczkowska 
E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa...,  s. 10. 
3095 Tamże.  
3096 Kalinowski D., Dramaturgia w języku kaszubskim..., s. 245. Warto w tym miejscu zachęcić do lektury tekstu D. Kalinowskiego Teatr dla 
kaszubskiej szkoły. O scenariuszach Elżbiety Pryczkowskiej, Teresy Wejer i Doroty Formeli, w jakim dość sporo miejsca poświęca 
omówieniu pozytywów zbioru W krôjnie Grifa. 
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Dobro zwycięża 3097  (Dobro dobãdze T. Wejer) czy powieści Jacka Komudy Galeony 

wojny3098 (Kaszëbsczi rabùsznicë, również T. Wejer). 

Wspomnieć też warto, iż scenariusze inscenizacji autorstwa Teresy Wejer 

zamieszczone w zbiorze W krôjnie Grifa, zostały opublikowane także w „Stegnie”, np. 

Diôbelsczé zelëskò w nr 2/2007 czy Ò trzech bracynach w nr 2/2011. W periodyku tym jest 

jednak także kilkanaście tekstów, których próżno szukać w wspomnianej książce, wśród nich 

Pieczelnô narada 3099 , Krësztofòwé rozegracje 3100  czy napisana na postawie Opowieści 

wigilijnej Charlesa Dickensa Historiô ò Bòżim Narodzenim3101.  

 Ludmiła Gołąbek i Anna Różek (z domu Bartkowska) również pisały scenariusze 

teatralne na użytek szkolny. Pierwsza z wymienionych jest autorką opublikowanego w 

„Stegnie” utworu Spiącé wòjskò 3102 , opartego na dwóch dość popularnych motywach 

podaniowych – o śpiącym wojsku i żyjącym gdzieś w podziemnym królestwie monarsze 

kaszubskim. W sztuce L. Gołąbek czwórka dzieci dociera do tego właśnie króla i prosi go, by 

zbudził wojsko, jakie śpiąc czeka na swój czas, by pomóc Kaszubom w chwili ostatecznego 

zagrożenia. Dzieci przekonują, że ten czas nadszedł, bo kaszubszczyzna szybko ginie. Król 

nie tylko daje pomoc dzielnym malcom, ale i na ich gorącą prośbę pasuje ich na rycerzy 

walczących o sprawę kaszubską. Sztuka ma więc charakter utworu patriotycznego, mającego 

na celu budzenie tożsamości kaszubskiej i zagrzewającego do walki o przetrwanie i rozwój 

rodzimego języka i Małej Ojczyzny.  

Anna Różek natomiast zamieściła w „Zymku” Kaszëbsczé jasełka3103 i Jasełka3104. 

Zdecydowanie ciekawszy jest drugi z wymienionych utworów, a dzieje się to za sprawą 

jednej z bohaterek – nastoletniej Kasi, która w złości wpierw neguje sens istnienia zarówno 

bożonarodzeniowych tradycji, jak i mowy przodków, w jakiej zwracają się do niej bliscy, a 

następnie, w formie buntu, opuszcza w Wigilię dom rodzinny. Tułając się po lesie zaczyna 

żałować swojego wybuchu, niespodziewanie napotyka także Remusa (nie zna go jednak), pod 

wpływem którego dopełnia się jej przemiana. Dobrze uwypukla zarówno bunt Kasi, jak i jej 

przeobrażenie język, jakim się posługuje. Wpierw jest to polszczyzna, co dobrze kontrastuje 

się z wypowiedziami w rodzimej mowie innych postaci, następnie – w trakcie wypowiadania 

jednek z kwestii – dziewczyna przechodzi na kaszubszczyznę. Sama przemiana jednak 

                                                             
3097 Ceynowa J., Dobro zwycięża, [w:] tegoż, Dobro zwycięża, Gdańsk 1985, s. 69-71. 
3098 Komuda J., Galeony wojny, 2 t.,  2007.  
3099 Wejer T., Pieczelnô narada, „Stegna” 2009, nr 4, s. 21-23 
3100 Tejże, Krësztofòwé rozegracje, „Stegna” 2013, nr 2, s. 10-11. 
3101 Tejże, Historiô ò Bòżim Narodzenim, „Stegna” 2008, nr 4, s. 16-19. 
3102 Gòłąbk L., Spiącé wòjskò, „Stegna” 2013, nr 4, s. 23-30. 
3103 Bartkòwskô Ana, Kaszëbsczé jasełka, „Zymk” 2007, zsziwk 6, s. 8-12.  
3104 Rożek A. (Bartkòwskô), Jasełka, „Zymk” 2009, zsziwk 8, s.52-59. 
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wypada bardzo nieprzekonująco. Jej bunt przecież był bardzo silny, zaś impuls do dokonania 

się metamorfozy niewspółmiernie słabszy. Kasia bowiem w swym włóczeniu się po lesie, 

żałowaniu za swoje nieodpowiednie zachowanie i swej rozmowie z Remusem okraszonej 

zwierzeniami, zaczyna naraz mówić w języku przodków i stwierdza, że jej się on podoba. 

Staje się świadomą Kaszubką, która zapewnia: jô ju nigdë nie bãdã sã sromic tegò, kim jô 

jem3105. 

 Oprócz powyżej zaprezentowanych, autorkami krótkich tekstów dramatycznych na 

użytek szkolny są też m.in. Brygida Bulczak (Wigilijné òpòwiôstczi 3106 ), Maria Mach 

(Gwiôzdka dlô dzôtków3107) czy Sabina Drywa i Joanna Chaber (Wëbróné scenë z żëcô 

Floriana Cenôwë (òpòwiedzoné ze szpòrtã)3108).  

 Najbardziej nietypowym w literaturze kaszubskojęzycznej widowiskiem związanym z 

bożonarodzeniowym okresem jest trzyaktowa komedia Natalii Kuczkowskiej i Kornelii 

Wicy Dze Bóg ni mòże, tam Òn... – to je jasełka jinaczi3109. Fabuła sztuki rozgrywa się w 

czasach współczesnych w piekle. Jest to nowoczesne miejsce, z monitoringiem, gabinetem 

Lëcëpera (Lucypera) czy Centrum Pòdzéraniô i Chùtczégò Reagòwaniô (Centrum 

Podglądania i Szybkiego Reagowania). Akcja toczy się zaś wokół zawartej w tytule parafrazy 

przysłowia gdzie diabeł nie może, tam on babę pośle3110. W wyniku akurat tym razem intrygi 

Stwórcy, w jakiej ważną rolę grała nasłana przez Niego „diablica”, a przy okazji i pewnym 

zbiegom okoliczności, czarty, włącznie z samym Lucyferem, przechodzą na służbę Boga. 

 

 Większość tekstów przynależących do kaszubskojęzycznej twórczości dramatycznej 

adresowanej do młodego odbiorcy to krótkie scenariusze, rzadko bardziej ambitne literacko 

utwory (a do takich artystycznie wyższych należy choćby Drama ò Bòżim Narodzenim I. 

Czaji). Obszerniejszych sztuk scenicznych ukazało się zaledwie kilka, np. Klucz J. Labuddy, 

Kaszëbsczié jasełka A. Peplińskiego czy Dze Bóg ni mòże, tam Òn... – to je jasełka jinaczi N. 

Kuczkowskiej i K. Wicy.   

 

 

 

                                                             
3105 Tamże, s. 58. 
3106 Bulczak B., Wigilijné òpòwiôstczi, „Pomerania” 1998, nr 11-12, s. 45-48.  
3107 Mach M., Gwiôzdka dlô dzôtków, „Pomerania” 2000, nr 12, s. 40-41. 
3108 Drëwa S., Chaber J., Wëbróné scenë z żëcô Floriana Cenôwë (òpòwiedzoné ze szpòrtã), „Stegna” 2011, s. 18-23. 
3109  Kùczkòwskô N., Wica K., Dze Bóg ni mòże, tam Òn... – to je jasełka jinaczi, „Stegna” 2012, nr 4, 2-9. Gwoli ścisłości należy 
dopowiedzieć, iż na ostateczną wersję tekstu sztuki mieli pewien wpływ także i inni członkowie uczniowskiej Kaszubskiej Teatralno-
Kabaretowej Grupy „Czidłi w łep” (jaką tworzyły także i autorki Dze Bóg...) oraz opiekun zespołu G. Schramke.   
3110 O przysłowiu tym zob. Krzyżanowski J., Mądrej głowie dość dwie słowie. Tom 1. Trzy centurie przysłów polskich, wyd. 2, Warszawa 
1960, s. 41-43. 
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*** 

 

 W omawianym okresie 1981-2015 ukazało się zaledwie kilkanaście utworów 

dramatycznych nie będących krótkimi scenariuszami przeznaczonymi dla teatru szkolnego. 

Nie jest to dużo, pamiętając o tym, iż praca ta obejmuje okres trzydziestu pięciu lat, na 

dodatek owocnych pod względem poetyckim i prozatorskim. Poza Kaszëbsczima jasełkama 

A. Peplińskiego oraz Jak Kolumbószów Krësztof Amerikę wëkrił S. Jankego i J. Łyska nie 

ukazały się one w formie osobnych publikacji, a warto, dla kontrastu, wspomnieć choćby o 

wydanych przed 1981 r. w takiej formie sztukach Heykego, Sychty, Szefki czy Łajming. 

Utwory dramatyczne z omawianego tu okresu drukowane były głównie w zbiorach (w tym 

autorskich, jak Dwa widowiska Kowalskiego), bądź w czasopismach, nieraz jednak i tu, i tam. 

 Najmniej w latach 1981-2015 ukazało się sztuk o tematyce historyczno-

tożsamościowej, włączając w to także i drobne utwory tego typu klasyfikowane jako te 

przeznaczone dla teatru szkolnego (np. Spiącé wòjskò L. Gołąbek). Co ciekawe, powstały 

głównie pod koniec omawianego tu okresu, jednak póki co nie można w tym, na podstawie 

zaledwie kilku tekstów (w tym owych szkolnych scenariuszy inscenizacji), upatrywać 

jakiegoś zwrotu w rodzimej dramaturgii.  

Pod względem ilościowym lepiej przedstawiają się propozycje dramatyczne 

folklorystyczno-obrzędowe i społeczno-obyczajowe. Patrząc natomiast przez pryzmat wieku 

adresata, twórczość pisana na użytek teatru szkolnego znacząco przewyższa liczebnie tę dla 

starszego odbiorcy i obejmuje aż kilkadziesiąt utworów. Niestety, w zdecydowanej 

większości ograniczają się one do kilkustronicowych scenariuszy teatralnych. Oczywiście nie 

można tym tekstom odmówić wartości. O walorach pracy przy inscenizacjach szkolnych 

(także w oparciu o te króciutkie utwory), a pokrywa się to z doświadczeniami piszącego te 

słowa, E. Pryczkowskia, T. Wejer i D. Formela stwierdzają:  
 

Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w przygotowaniach spektakli teatralnych. Dzięki temu kształtują 

w sobie postawę współpracy i współodpowiedzialności. Mając kontakt ze sceną i publicznością uczą się 

otwartości, pokonywania własnych słabości oraz zahamowań.3111  

 

Także i D. Kalinowski dostrzega pozytywy tworzenia dla scen szkolnych:  
 

Świat teatru bowiem przez umiejętność wywoływania tak nastroju radości, sympatii, szacunku, jak 

atmosfery smutku, niechęci czy dezaprobaty wspora tworzenie się osobistego stosunku do świata zewnętrznego. 

                                                             
3111 Od autorek, [w:] Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa..., s. 13.  
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Techniki dramaturgiczne mogą również w atrakcyjny dla szkolnego odbiorcy sposób ukazać świadomościowe i 

etnograficzne świadectwa kultury duchowej w rozlicznych kształtach sztuki teatralnej.3112  

 

Patrząc jednak ogólnie przez pryzmat literatury, owe krótkie scenariusze, jakie 

stanowią znaczącą większość kaszubskojęzycznych utworów dramatycznych przeznaczonych 

dla młodego odbiorcy, są tekstami o niewysokim poziomie artystycznym. W zamyśle autorów 

bardziej miały spełniać funkcję użytkową, być swego rodzaju narzędziami do przygotowania 

najczęściej okolicznościowego przedstawienia szkolnego (czasem – co jest zasługą reżyserii i 

gry aktorskiej uczniów – bardzo atrakcyjnego dla widzów, przejmującego i ciekawego) niż 

utworami ambitniejszymi literacko, jakie zajęłyby w rodzimej literaturze jakieś znaczące 

miejsce. 

 Na takie zapewne miejsce zasługuje Roczëzna S. Jankego. Z omawianych w tym 

rozdziale utworów, ten autora Łiskawicë bodajże jest najbardziej ambitnym literacko tekstem. 

Wzbogacenie realistycznej sztuki o elementy symboliczne – jak pojawianie się 

niepamiętającej swojego imienia przerażonej Starëszczi i niszczycielska działalność 

kolędników oraz znaczące odgłosy tykania i bicia zegara – wywoływanie uczucia napięcia i 

niepokoju przez wprowadzenie właśnie tych wymienionych tu bohaterów, dynamiczna i 

ciekawie rozwijająca się akcja, zróżnicowane postacie i „nieprzegadane” kwestie dialogowe 

sprawiają, iż sztukę tę trzeba cenić wysoko.  

 Na koniec wspomnieć należy też i o tym, że utwory dramatyczne z lat 1981-2015 

znajdowały swoje realizacje sceniczne. I mowa tu nie tylko o sztukach i scenariuszach 

inscenizacji dla teatrzyków szkolnych, jak choćby Kaszëbsczégò Teatrowò-Kabaretowégò 

Karna „Czidłi w łep”, które wystawiło m.in. Dze Bóg ni mòże, tam Òn... – to je jasełka jinaczi 

N. Kuczkowskiej i K. Wica czy grupach prowadzonych przez F. Baska-Borzyszkowską, E. 

Pryczkowską, T. Wejer i D. Formelę, ale także owych utworach kierowanych do starszego 

widza. Te były grane przez różne lokalne amatorskie grupy, np. działający głównie w 90-tych 

latach XX wieku sierakowicki Kaszubski Zespół Teatralny „Bina” (Roczëzna S. Jankego, 

Dzywné wrëje A. Peplińskiego, A smierc nie przëchôdô S. Fikusa)3113 czy funkcjonujący w 

obecnych czasach chojnicki Amatorski Kaszubski Teatr (również Roczëzna S. Jankego, 

Niesama R. Drzeżdżona, Bë pòznac swòjégò ògardnika M. Kuczkowskiego).  

Zespoły grające kaszubskojęzyczne utwory dramatyczne nie są jednak liczne. Ten stan 

w pewnym stopniu obrazują Przeglądy Teatrów Kaszubskich „Zdrzadniô Tespisa”, podczas 

bowiem pierwszej edycji tej chojnickiej imprezy kulturalnej w 2013 r. zaprezentowało się 
                                                             
3112 Kalinowski D., Teatr dla kaszubskiej szkoły..., [w:] Pryczkowska E., Wejer T., Formela D., W krôjnie Grifa..., s. 8. 
3113 Zob. Joć I., Bina spłaca dług, „Pomerania” 7-8/2000, s. 66-68. 
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siedem grup, drugiej tylko trzy, a trzeciej – cztery. Zapewne dodatkowym impulsem do 

tworzenia sztuk dramatycznych, a można tak przypuszczać obserwując stosunkowo 

gwałtowny ilościowo rozwój twórczości dla teatru szkolnego po unormowaniu się przepisów 

prawnych dotyczących nauki języka kaszubskiego w szkole i szybkim zwiększaniu się liczby 

uczniów uczęszczających na te lekcje, byłoby stworzenie profesjonalnego, instytucjonalnego 

teatru kaszubskiego, co w ostatnich latach kilkakrotnie postulował D. Kalinowski3114.           

 Choć ogólnie rzecz biorąc, stan kaszubskojęzycznej twórczości dramatycznej z lat 

1981-2015 nie przedstawia się zadowalająco, można żywić nadzieję, że i w tej części 

rodzimego piśmiennictwa choć w jakimś stopniu zostaną nadrobione zaległości. Myśleć tak 

pozwala m.in. to, że w ostatnich kilku latach omawianego okresu jednak wciąż owe bardziej 

ambitne utwory dramatyczne powstawały, a ponadto część z nich znalazła swą realizację 

sceniczną (np. Niesama R. Drzeżdżona). Co więcej wśród autorów tych sztuk z ostatnich lat 

były również osoby młode i choć póki co wydaje się, iż w przypadku M. Kuczkowskiego był 

to raczej epizod pisarski, to jednak działalność twórcza Adama Hebla, który także założył i z 

powodzeniem prowadzi teatr „Zymk”, może budzić pewien optymizm. Również i ów rozkwit 

twórczości dla teatru szkolnego może mieć niemały wpływ na ogólny rozwój 

kaszubskojęzycznej dramaturgii. Może owo dramatopisarstwo szkolne stać się bowiem swego 

rodzaju zaczynem, z jakiego narodzą się czy to kolejne, także skupiające dorosłych ludzi, 

grupy teatralne czy też nowi, utalentowani autorzy, którzy zasilą rodzime piśmiennictwo 

kolejnymi ważnymi, a może nawet wybitnymi utworami.      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
3114  Zob. np. Kalinowski D., Dramaturgia kaszubska..., s. 137-139 [i:] tegoż, Dramaturgia i teatr kaszubski. Osiągnięcia i wyzwania, 
„Pomerania” 2014, nr 12, s. 6. 
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Rozdział VI  

Translacje na język kaszubski i z języka kaszubskiego  
 

Tłumaczenia są w rodzimym piśmiennictwie obecne od jego zarania. Uznawane 

bowiem obecnie za najstarszy tego typu kaszubski zabytek Duchowne piesnie d. Marcina 

Luthera ÿ ÿnßich naboznich męzow Zniemieckiego w Slawięsky ięzik wilozone Przes Szymana 

Krofea, sluge slowa Bożego w Bytowie (1586) są, jak już sam tytuł wskazuje, zbiorem tekstów 

przełożonych z języka niemieckiego. Później pojawiały się kolejne translacje, jak choćby 

Mały Catechism D. Marcina Luthera... (1643) Michała Pontanusa. Sam okres definiowany 

już mianem literatury kaszubskojęzycznej jest również, od samych jego początków, 

wzbogacany utworami przekładanymi z innych języków. Należy więc tu na przykład 

przywołać tłumaczenie wierszem z języka rosyjskiego bajki A. Puszkina Wò rébôku é ribce, z 

mòskȷevskòréskȷèho na kaszébskòsłovjnskj ȷęzék v rèszkach mjarovéch przełożonô, jakie 

ukazało się w czasopiśmie Floriana Ceynowy Skôrb Kaszébsko-słovjnskȷè mòvé w 1868 

roku 3115 , a z początków XX wieku choćby przełożona z łaciny przez Aleksandra 

Majkowskiego Spiewa do zbónka3116 Horacego, czy z niemieckiego przez Jana Karnowskiego 

Podług Goethego: Schäfers Klagelied3117.  

Przekładano także z kaszubskiego, czego wyrazem są choćby dokonane w 1843 roku 

translacje folklorystycznych tekstów F. Ceynowy na polski i rosyjski Wiléjá Noweho Roku i 

Szczōdráki, a z późniejszych lat np. tłumaczenie Lecha Bądkowskiego na język polski 

powieści A. Majkowskiego Życie i przygody Remusa3118, Ferdinanda Neureitera na niemiecki 

poetyckich, prozatorskich i dramatycznych utworów (lub ich fragmentów) zawartych 

następnie w jego Kaschubische Anthologie3119 czy Alesia Trojanowskiego na białoruski w 

antologii За даляглядам край Сталемаў3120.  

Podobnie jednak jak w przypadku rodzimej poezji i prozy, omawiany okres 1981-2015 

jest również czasem znaczącego wzrostu translacji utworów literackich 3121 , głównie na 

                                                             
3115 Puszkjn A., Wò rébôku é ribce, z mòskȷevskòréskȷèho na kaszébskòsłovjnskj ȷęzék v rèszkach mjarovéch przełożonô, „Skôrb Kaszébsko-
słovjnskȷè mòvé” [1868], nr VIII, s. 128-132. Choć nie podano autora tłumaczenia, zapewne był nim sam F. Ceynowa. Wskazuje na to 
miejsce tłumaczenia (Sławoszyno), wiadomo też, iż „Skôrb...” był tak właściwie autorskim dziełem tego ojca literatury kaszubskiej.    
3116 Horacy, Spiewa do zbónka, [w:] Majkowski A., Spiewe..., s. 16-17.  
3117 Goethe J. W. von, Podług Goethego: Schäfers Klagelied, [w:] Wôś Budzysz [Jan Karnowski], Nôwotnê..., s. 46. 
3118 Majkowski A., Życie i przygody Remusa, z gwary kasz. przeł. L. Bądkowski, Gdynia 1964. 
3119  Neureiter F., Kaschubische Anthologie, München 1973. Zamieszczono w niej utwory lub ich fragmenty (także w przekładzie na 
niemiecki) ponad dwudziestu kaszubskich autorów, m.in. H. Derdowskiego, A. Majkowskiego, J. Karnowskiego, J. Trepczyka, K. Derca, J. 
Piepki i A. Nagla. O tłumaczeniach F. Neureitera zob. też: Kuik-Kalinowska A., Ferdinand Neureiter jako tłumacz literatury kaszubskiej, 
[w:] Tłumaczenia z kaszubskiego..., s. 85-98.   
3120 Траяноўскі А., За даляглядам край Сталемаў, Мінск 1980. 
3121 Należy przy tym pamiętać także o dokonanych w celach pragmatycznych translacjach tekstów religijnych, jakich w omawianym okresie 
ukazało się stosunkowo wiele, w tym przekłady większych części Biblii (ks. F. Gruczy, E. Gołąbka i o. R. Sikory), Księgi Psalmów, 
modlitewnika czy zbioru czytań. Dodać należy, iż przekłady te, w szczególności Biblii, znacząco przyczyniają się do nobilitacji języka 
kaszubskiego.    
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kaszubski, choć niemało też ukazało się tekstów przełożonych z tego języka na inne, przede 

wszystkim angielski. Choć utwory przetłumaczone na daną mowę mogą mieć wpływ na 

tworzoną w niej literaturę i w jakimś stopniu stymulować jej rozwój (choćby poprzez 

zwiększanie czytelnictwa, kształtowanie twórcze i warsztatowe pisarzy czy dostarczania im 

wzorców i inspiracji), do tejże literatury nie mogą być zaliczane. Stąd przekłady na język 

kaszubski nie będą tu szerzej omawiane, celem zaprezentowania ich tu jest chęć dopełnienia 

obrazu rodzimego piśmiennictwa. Z tego też powodu wspomni się również o translacjach z tej 

mowy na inne języki.  

Warto dodać, iż tłumaczenia zarówno z kaszubskiego jak i na niego są również 

obiektem zainteresowania badaczy. Szczególnie w ostatnim czasie ukazało się kilka ważnych 

publikacji, np. Tłumaczenia na język kaszubski. Osiągnięcia, metody, cele (materiały 

pokonferencyjne) pod red. R. Kamińskiego3122, gdzie m.in. bogate – dające dobre, choć nie 

pełne pojęcie o dokonaniach w sferze rodzimej translatoryki zarówno dawniejszej, jak i 

ostatnich lat (do 2012 r.) – zestawienie utworów tłumaczonych z języka kaszubskiego, jak i 

na kaszubski opracowane przez Jerzego Tredera zatytułowane O przekładach na kaszubski i z 

kaszubskiego 3123 ; Tłumaczenia z kaszubskiego. Osoby, techniki i perspektywy. Praca 

monograficzna pod redakcją Daniela Kalinowskiego3124; Recepcja kaszubskich przekładów 

„Biblii” ks. M. Miotka3125 ; czy Problemy przekładu na język zdominowany. Obcość w 

tłumaczeniu rozpatrywana w kontekście nierównej pozycji języka wyjściowego i docelowego. 

Na przykładzie translacji dzieł literatur słowiańskich na język kaszubski H. Makurat-

Snuzik3126. Z nieco wcześniejszych tekstów można tu zaś wymienić choćby artykuł Edwarda 

Brezy Ewangelie po kaszubsku3127.     

 

 

 

 

                                                             
3122 Tłumaczenia na język kaszubski. Osiągnięcia, metody, cele (materiały pokonferencyjne), red. R. Kamiński, „Biblioteka kaszubska” nr 6, 
Wejherowo 2012.  
3123 Treder J., O przekładach na kaszubski i z kaszubskiego, [w:] Tłumaczenia na język kaszubski..., s. 9-27]. Jako, że artykuł ukazał się w 
2012 roku, J. Treder nie mógł ująć w nim przekładów po tym roku. Z tych można tu wymienić np. Tarasa Szewczenki Dumka i Testameńt w 
tłumaczeniu Dariusza Majkowskiego [Szewczenko T., Wiérztë, „Stegna” 2015, nr 2, [s. 35-36]]. Na marginesie można dodać, iż drugi z 
wymienionych wierszy z ukraińskiego na kaszubski przełożył wcześniej Stanisław Janke [zob. Szewczenko T. Zôpis, tł. S. Janke, [w:] Janke 
S., Piesniodzejanié..., s. 34]. Podobną tematyką co Treder, zajęła się też Bożena Ugowska, która w „Biuletynie Rady Języka Kaszubskiego” 
(2016), zamieściła tekst Przekłady na język kaszubski i z języka kaszubskiego. [Ugowska B., Przekłady na język kaszubski i z języka 
kaszubskiego, „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2016, s. 347-357]. 
3124 Tłumaczenia z kaszubskiego. Osoby, techniki i perspektywy. Praca monograficzna pod redakcją Daniela Kalinowskiego, Biblioteka 
kaszubska nr 8, Gdańsk-Wejherowo 2015.  
3125 Miotk M. ks., Recepcja kaszubskich przekładów „Biblii”, Wejherowo-Gniewino 2018.  
3126 Makurat-Snuzik H., Problemy przekładu na język zdominowany. Obcość w tłumaczeniu rozpatrywana w kontekście nierównej pozycji 
języka wyjściowego i docelowego. Na przykładzie translacji dzieł literatur słowiańskich na język kaszubski, Gdańsk 2019.  
3127 Breza E., Ewangelie po kaszubsku, „Pomerania” 1993, nr 2, s. 30-34. 
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1. Translacje na język kaszubski 
 

Poezja 

 W omawianym tu okresie 1981-2015 nie tylko pojedyncze utwory poetyckie były 

przekładane na język kaszubski i publikowane czy to w czasopismach czy też zbiorkach 

wierszy tłumacza, ale zdarzało się również, że dokonywano translacji większej liczby 

utworów danego autora lub nawet całych tomików. Do nich należą choćby Krimsczé Sonetë 

Adama Mickiewicza skaszubione przez Stanisława Jankego3128, Triptik rzimsczi. Meditacëje 

przetłumaczone przez Zbigniewa M. Jankowskiego 3129  czy Trënë (Jiscënczi) Jana 

Kochanowskiego przełożone przez Janusza Mamelskiego 3130  i do jakich tłumacz dołożył 

jeszcze swój Tren jesz I adresowany do umierającej, spersonifikowanej Kaszëbiznë 

(kaszubszczyzny).3131  

 Niezwykłym wydarzeniem translatorskim było przetłumaczenie polskiej epopei 

narodowej na język kaszubski. Pón Tadeùsz to je òstatny najachùnk na Lëtwie. Szlacheckô 

historiô z rokù 1811 i 1812 w dwanôsce knégach wiérszã w przekładzie S. Jankego ukazał się 

w 2010 roku.3132 Jerzy Treder słusznie uznał, iż pracę tę uznać trzeba:  
 

za inicjatywę bez precedensu w krótkiej historii kaszubskiej translatoryki, doniosłością zbliżoną do 

przekładu na kaszubski „Biblii”.3133  

 

Adela Kuik-Kalinowska tłumaczenie Jankego nazwała zaś największym dziełem z 

zakresu przekładów na język kaszubski3134. Warto dodać, iż translacja Jankego, co również 

zbadał Treder, jest wierna oryginałowi zarówno w treści, jak i artystycznie, a tłumaczowi 

udało się zachować układ trzynastu sylab w wersie, zasadniczo akcent średniówkowy na 

szóstej i tzw. klauzulowy na dwunastej sylabie, a także w większości rym parzysty (żeński) 

dokładny lub dość dokładny.3135 Janke w swoim przekładzie nie starał się na siłę kaszubić 

tekstu, unikając słownictwa wspólnego obu językom.3136 Może jednak ta bliskość językowa 

translacji z oryginałem części odbiorcom nie za bardzo przypaść do gustu. Toć, czego piszący 
                                                             
3128 Mickiewicz A., Krimsczé sonetë, skasz. S. Janke, Wejherowo 1998. 
3129 Jan Paweł II, Triptik rzimsczi. Meditacëje, pòzwòlił sobie skasz. Z. M. Jankowski, Peplin 2004.  
3130 Kochanowski J., Trënë (Jiscënczi), przeł. J. Mamelski, Gdynia 2009.  
3131 Mamelsczi J., Tren jesz I, [w:] Kochanowski J., Trënë..., s. 30-31.  
3132 Mickiewicz A., Pón Tadeùsz to je òstatny najachùnk na Lëtwie. Szlacheckô historiô z rokù 1811 i 1812 w dwanôsce knégach wiérszã, 
skasz. S. Janke, Wejrowò-Gduńsk 2010. 
3133 Treder J., Polska epopeja „Pan Tadeusz” po kaszubsku, [w:] Mickiewicz A., Pón Tadeùsz to je òstatny najachùnk na Lëtwie. Szlacheckô 
historiô z rokù 1811 i 1812 w dwanôsce knégach wiérszã, skasz. S. Janke, Wëdôwk II, Wejrowò-Gduńsk 2012, s. 370.  Mowa tu nie o 
tłumaczeniu całości „Biblii”, bo takowego jeszcze nie ma, lecz o większych jego częściach, np. Ewangeliach [zob. tamże].  
3134 Kuik-Kalinowska A., Klasyka literatury polskiej po kaszubsku. Rekonesans badawczy, [w:] Tłumaczenia na język kaszubski..., s. 45. 
3135 Tamże, s. 372-376. 
3136 Również i na to wskazywał Treder [zob. tamże, s. 372]. Nieco dalej pisał też: Tłumacz stosuje się do słusznej ogólnie zasady niemnożenia 
ponad konieczność różnic między kaszubskim i polskim tekstem, co szczególnie odnieść należy do słownictwa. [Tamże.] 
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te słowa niejednokrotnie był świadkiem, tego typu odczucia towarzyszyły lekturze 

dokonanego na podstawie Biblii Tysiąclecia tłumaczenia Swięté Pismiona Nowégo 

Testameńtu E. Gołąbka, nad jakie właśnie z powodu jego zbliżania się pod względem 

językowym do polszczyzny część odbiorców przedkłada tłumaczenie ks. F. Gruczy.  

 Dość sporo przykładów aktywności translatorskiej kaszubskojęzycznych autorów w 

zakresie poezji jest rozproszonych po autorskich tomikach wierszy oraz czasopismach. Można 

tu wspomnieć choćby o utworze Anny Beaty Chodorowskiej Przë domôcym stole w 

tłumaczeniu J. Łyska3137, liryku ks. Janusza S. Pasierba Pò żniwach3138 i znanym wierszu A. 

Mickiewicza Óda do młodectwa w przekładzie S. Jankego3139 (ten sam wiersz skaszubił E. 

Pryczkowski3140). Tłumaczenia ponad dwudziestu utworów poetyckich Bolesława Leśmiana 

dokonała zaś Ida Czaja. Trzy z nich – Òblek, Alcabón i Smiercë – ukazały się w jej tomiku 

Kropla krëwi. Dërgnienié3141, kolejne, np. W malënowim chróscewim3142 oraz *** Mómë 

parólë dlô ti historii krëjamny...3143 i *** Zôzdrosc mòja szerszeni pò wërach bez mòcë...3144, 

zamieściła „Stegna”. Już po omawianym okresie, mianowicie w 2018 roku, translacje 

utworów B. Leśmiana ukazały się także w formie osobnej publikacji W malënowim 

chróscewim i wëbróné baladë3145.  

 Niemało tekstów tłumaczonych na kaszubski można znaleźć w podręcznikach F. 

Baska-Borzyszkowskiej i W. Myszka. Z poezji, aczkolwiek tu przykładów tego rodzaju 

literatury nie ma zbyt wielu, są to np. Pieczelnice Franciszka Fenikowskiego w przekładzie B. 

Ugowskiej zamieszczone razem z pierwowzorem w cz. I książki Jô w Kaszëbsczi. Kaszëbskô 

w swiece 3146 , czy Cecenowo Marii Brzeskiej w tłumaczeniu I. Czaji w II części 

podręcznika3147. 

 Ciekawym przykładem z zakresu translatoryki na język kaszubski jest tomik wierszy 

Jerzego Barthelke Pielgrzymki morskie. Mòrsczé pielgrzimczi3148. Autorem tego zbiorku, w 

jakim utwory zostały podane w dwóch wersjach językowych – polskiej i kaszubskiej – jest 

urodzony w Rumii Kaszuba. Tematycznie wiersze też są niejednokrotnie dość mocno 

osadzone w przestrzeni Małej Ojczyzny, choć czasami tworzone były daleko poza jej 

                                                             
3137 Chodorowskô A. B., Przë domôcym stole, tołm. J. Łyska, [w:] Łysk J., Mój ogródk..., s. 24. 
3138 Pasierb J. S., Pò żniwach, „Zwónk Kaszëbsczi” 2004, nr 2, s. 28. [Uwaga: brak informacji na temat autora tłumaczenia].  
3139 Mickiewicz A., Óda do młodectwa, tł. S. Janke, [w:] Janke S., Piesniodzejanié..., s. 30 
3140 Tegoż, Òda do młodoscë, dolm. E. Prëczkòwsczi [w:] Prëczkòwsczi E., Na jimiã..., s. 59-61. 
3141 Lesmión B., Òblek, Alcabón [i:] Smiercë, przekłôd: I. Czajinô, [w:] Czajinô I., Kropla..., s. 27-33. 
3142 Tegoż, W malënowim chróscëwim, dolm. I. Czajinô, „Stegna” 2009, nr 3, s. III okładki.  
3143 Tegoż, *** Mómë parólë dlô ti historii krëjamny..., dolm. I. Czajinô, „Stegna” 2011, nr 3, s. 23. 
3144 Tegoż, *** Zôzdrosc mòja szerszeni pò wërach bez mòcë..., dolm. I. Czajinô, „Stegna” 2011, nr 3, s. 23. 
3145 Tegoż, W malënowim chróscewim i wëbróné baladë, dolm. I. Czajinô, Wejrowò 2018. 
3146 Baska-Borzyszkowska F., Myszk W., Jô w Kaszëbsczi. Kaszëbskô w swiece. Ùczbòwnik do kaszëbsczégò jãzëka dlô IV etapù sztôłceniô. 
Cz. 1, Gdańsk 2012,  s. 209. 
3147 Tychże, Jô w Kaszëbsczi. Kaszëbskô w swiece. Ùczbòwnik do kaszëbsczégò jãzëka dlô IV etapù sztôłceniô. Cz. II, Gduńsk 2014, s. 397.  
3148 Barthelke J., Pielgrzymki morskie. Mòrsczé pielgrzimczi. Wiérztë wëbróné, Gdańsk-Gdynia 1999.  
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granicami (np. Tassu Sund na Wyspie Charlotta3149). Pomimo tego spotęgowania kaszubskich 

tropów biograficznych i literackich, swoje teksty poetyckie J. Barthelke – jak czytamy na 

stronie z danymi bibliograficznymi – napisał nie w mowie przodków, a po polsku. Na 

kaszubski zostały przetłumaczone przez E. Gołąbka.3150        

 

 Nie tylko utwory przynależne do polskiej literatury budziły zainteresowanie 

rodzimych tłumaczy. W 2004 r. ukazał się przełożony przez Leszka Szulca z języka 

rosyjskiego zbiór wierszowanych bajek Iwana Kryłowa Pòwiôstczi3151, zaś w  2013 r. w 

przekładzie Witolda Bobrowskiego z języka japońskiego obejmujący sto wierszy typu tanka 

tom Wiérztnica z Ogura abò sto piesni òd sta piesniodzejów. Z pojedynczych utworów 

ogłoszonych w omawianym okresie można zaś wymienić np. z języka łużyckiego przez S. 

Pestkę *** Jawernic sę to serbskô namiana... Handrija Zejlera3152 i z niemieckiego przez 

tegoż samego Uskwiér rugijsci dzéwë Adalbarda von Chamisso3153 , z fryzyjskiego przez 

Bożenę Szymańską i Tomasza Wicherkiewicza Do tëch, chtërny mie będą czëtelë w 

przińdnocë Obe Postma3154 i Grzmotné wiôdro Daniëla Daen'a3155, z ukraińskiego przez S. 

Jankego Kòchac Ùkrajinã Wołodymyra Sisiura3156, z węgierskiego przez Roberta Żmuda-

Trzebiatowskiego Luft w piersë Tibora Babickiego3157, z rosyjskiego przez Hannę Makurat 

Kwiôtk i *** Co w mionie mòjim dlô ce mdze? Aleksandra Puszkina3158 czy ze scots przez 

Grzegorza J. Schramkego Jak czerwionô róża Roberta Burns'a3159. 

 Tłumaczeń na kaszubski, co już widać z tego krótkiego zestawienia, autorzy 

dokonywali z różnych, nawet dość niszowych języków, jak łużycki czy fryzyjski.  

  

 W omawianym okresie nie zapomniano także o zbiorach dla dzieci. Drukiem wyszły 

książki z zbiorami poezji Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, oba w przekładzie Tomasza 

Fopkego – Nôsnôżniészé wiérztë dlô dzecy3160  oraz Brzechwa dzecoma3161 . Również i w 

zakresie wierszy dla młodego czytelnika natykamy się na dwujęzyczne tomiki, czego 

                                                             
3149 Tamże, s. 57-58.   
3150  Zastanawiające jest to, iż dwa wiersze – Helsczé zwònë i Mòje wiérztë – zostały zamieszczone w tomiku bez polskojęzycznych 
odpowiedników. Czyżby od razu powstały po kaszubsku i są jedynymi w zbiorku oryginalnie kaszubskimi utworami autora?   
3151 Kryłow I., Pòwiôstczi, tłomaczënk: L. Szulc, Wejherowo 2004 
3152 Zajler H., *** Jawernic sę to serbskô namiana..., z łużyckiego na kaszubski przeł. Jan Zbrzyca [Stanisław Pestka], „Pomerania” 1992, nr 
3, s. 17. 
3153 Chamisso A. von, Uskwiér rugijsci dzéwë, tołmaczënk: Jan Zbrzyca [Stanisław Pestka], [w:] Jan Zbrzyca, Wizrë..., s. 51-52.  
3154 Postma O., Do tëch, chtërny mie będą czëtelë w przińdnocë, z fryzyjskiego przetł. B. Szymańska i T. Wicherkiewicz, „Pomerania” 1995, 
nr 6, s. 15. 
3155 Daen D., Grzmotné wiôdro, z fryzyjskiego przetł. B. Szymańska i T. Wicherkiewicz, tamże, s. 16. 
3156 Sosiura W., Kòchac Ùkrajinã, tł. S. Janke, [w:] Janke S., Piesniodzejanié..., s. 35-36. 
3157 Zob. Skrë ùsôdzkòwi..., s. 278. 
3158 Pùszkin A., Kwiôtk [i:] *** Co w mionie mòjim dlô ce mdze?, dolmacz. z rusczégò jãzëka: H. Makùrôt, „Stegna” 2007, nr 4, s. 30.  
3159 [Burns R.], Jak czerwionô róża, z szkòcczégò przeł. G. J. Schramke, „Stegna” 2009, nr 2, [s. 37] 
3160 Tuwim J., Nôsnôżniészé wiérztë dlô dzecy, skasz. Tómk Fópka, Gduńsk 2013.  
3161 Brzechwa J., Brzechwa dzecoma, skasz. Tómk Fópka, Gduńsk 2014.  
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wyrazem są napisane przez Janusza Mamelskiego na podstawie bajek ludowych 

zamieszczonych w Słowniku gwar kaszubskich... Sychty Bôjczi kaszëbsczé. Bajki 

kaszubskie3162, a także tegoż autora Żëcé dzecy. Życie dzieci3163.  

 

 

 

 

Proza      

 Twórczość prozatorska przynależna do literatur innych niż kaszubskojęzyczna 

również interesowała rodzimych tłumaczy. Translacji dokonywano najczęściej z języka 

polskiego. W formie odrębnej publikacji ukazały się przypowieści i opowiastki hinduskiego 

jezuity Anthony'ego de Mello pt. Casnô aureola w tłumaczeniu Eugeniusza 

Pryczkowskiego3164, a z utworów rozproszonych w czasopismach można wymienić choćby 

alegoryczny utwór Henryka Sienkiewicza Żeglarskô legeńda3165 i fragment poematu prozą 

Juliusza Słowackiego Anhelli3166 przełożone przez Dariusza Majkowskiego. Autoprzekładu 

swojej nagrodzonej w 1997 r. w Konkursie Literackim Miasta Gdańska powieści Żółty 

kamień3167 dokonał S. Janke. Żôłti kam wyszedł drukiem w 2014 r.3168  

 Bezpośrednio zaś z języka angielskiego Zbigniew M. Jankowski przetłumaczył 

rozważania Josha McDowell'a dotyczące wiary w Jezusa Chrystusa Wicy jak cesla, jakie w 

formie książkowej ukazały się w 2006 r. 3169  W „Pomeranii” H. Makurat natomiast 

opublikowała przełożone z języka słoweńskiego opowiadanie Lidiji Gačnik-Gombač 

Wniebòwzãcé3170. 

  

 Najwięcej w omawianym okresie przełożono, w tym z innych niż polski języków, 

tekstów prozatorskich adresowanych do młodego czytelnika. Nie można tu pominąć dzieła 

Alana Alexandra Milne Miedzwiôdk Pùfôtk 3171 . Tłumaczenia przygód słynnego Kubusia 

Puchatka i jego przyjaciół podjęła się Bożena Szymańska (dziś Ugowska). Przekład z języka 

angielskiego gotowy był już w 1997 r., na wydanie książkowe trzeba był jednak poczekać 

niemal dwadzieścia lat, bo to – zresztą w pięknej szacie graficznej z wykorzystaniem 
                                                             
3162 Mamelski J., Bôjczi kaszëbsczé. Bajki kaszubskie, Gdynia 2009.  
3163 Tegoż, Żëcé dzecy. Życie dzieci, Gdynia 2012. 
3164 Mello A. de, Casnô aureola, Gdańsk 1993.   
3165 Sienkiewicz H., Żeglarskô legeńda, „Stegna” 2006, nr 2, s. 22-23. 
3166 Słowacczi J., Anhelli, dolm. D. Majkòwsczi, „Stegna” 2008, nr 1, s. 29-31. 
3167 Janke S., Żółty kamień, Gdańsk 1998.  
3168 Tegoż, Żôłti kam, Gdynia 2014.  
3169 McDowell J., Wicy jak cesla, dolmacz. Z. Jankòwsczi, Banino-Pelplin 2006. 
3170 Gačnik-Gombač L., Wniebòwzãcé, dolm. ze słoweńsczégò jãzëka: H. Makurat, „Pomerania” 2007, nr 10, s. 34.  
3171 Milne A. A., Miedzwiôdk Pùfôtk, z òriginału aniel. przeł. B. Ùgòwskô, Gduńsk 2015.  
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ilustracji Ernesta H. Sheparda – ukazało się dopiero w 2015 r. Wcześniej Miedzwiôdk... 

drukowany był w odcinkach w „Kurierze Bytowskim” (lata 1998-1999), fragment początku 

także zamieściła redakcja „Zsziwku” (nr 3/1998)3172.  

 Z klasyki światowej literatury po kaszubsku ukazywała się także słynna, nie tylko 

kierowana do młodego czytelnika powieść Antoine de Saint-Exupéry'ego Môłi Ksyżëc w 

tłumaczeniu Wojciecha Walkusza. Drukowano ją w odcinkach w „Òdrodzie” od numeru 

3/2001, jednak po kilku miesiącach, bez słowa wyjaśnienia, publikowanie utworu urwano.3173 

Nie ma też informacji, czy W. Walkusz przekładał dzieło de Saint-Exupéry'ego z oryginału 

czy wersji polskojęzycznej. Na marginesie należy dodać, iż w późniejszych latach 

tłumaczenia Le Petit Prince na kaszubski podjął się z języka francuskiego Maciej Bańdur. 

Rzecz ta – wydana równie estetycznie, co Miedzwiôdk Pùfôtk – ukazała się już po 2015 

roku3174, podobnie zresztą jak, jednak przełożona z języka polskiego, Ana z Zelony Grzëpë 

Lucy Maud Montgomery3175. Z utworów drukowanych wyłącznie w czasopismach należy 

wymienić choćby Branko Radicevicia Na noclegù kòl Smiészka Smiészica3176 oraz Bôjka: 

smrok i sowa3177 w tłumaczeniu z serbskiego H. Makurat. 

 Przetłumaczone zaś na kaszubski już z polskojęzycznej literatury teksty prozatorskie 

dla dzieci i młodzieży również ukazywały się w formie osobnych druków, np. Pòwiôstczi 

gduńsczé Stana Bogdana (wł. ks. Stanisława Bogdanowicza) w tłumaczeniu Zbigniewa M. 

Jankowskiego3178, bardzo dobrze napisana powieść Danuty Stanulewicz Balbina z IV B w 

translacji Bożeny Ugowskiej3179 czy Baśnie. Brawãdë Jana Drzeżdżona, jakich kaszubska 

część to przekład R. Drzeżdżona. Z utworów rozproszonych w czasopismach należy 

wspomnieć choćby o tekstach Jerzego Sampa Papùga Jana Heweliusa i Stolemòwé darënczi 

w przekładzie D. Majkowskiego oraz Snôżô Redunica 3180  i Tcza, môłpa i kòstczi 3181  w 

tłumaczeniu G. J. Schramkego (w 2016 r. drukiem wyszedł cały, obejmujący ponad 

czterdzieści tekstów zbiór podań i legend J. Sampa Gduńsk. Basniowô stolëca Kaszub3182), a 

nadto o Stôrim młinie J. Drzeżdżona3183 w przekładzie R. Drzeżdżona. Nadmienić można, iż 

                                                             
3172 [Milne A.A.], Miedwiédzk Pufôtk, dolm. B. Szymańska, „Zsziwk” 1998, nr 3, s. 33; Choć, jak napisano, przekład był już gotowy w latach 
90-tych, nieco różni się jego ostateczna, książkowa wersja od tu przywołanego fragmentu.   
3173 Ostatni fragment ukazał się w numerze 8/2001 [zob. Saint-Exupéry A. de, Môłi Ksyżëc, „Òdroda” 2001, nr 8, s. 8]. 
3174 Saint-Exupéry A. de, Môłi princ, z francëzcjéwo jãzëka knigã przekłôd M. Banjdur, Falkembórg (Złocieniec) 2018.  
3175 Montgomery L. M., Ana z Zelony Grzëpë, z pòlsczégò skasz. M. Bòbkòwskô, Gduńsk 2017.  
3176 Radicević B., Na noclegù kòl Smiészka Smiészica, dolm. z serbsczégò jãzëka: H. Makùrôt, „Pomerania” 2007, s. 47.  
3177 Tegoż, Bôjka: smrok i sowa, dolm. z serbsczégò jãzëka: H. Makùrôt, „Stegna” 2008, nr 1, s. 32. 
3178 Stan Bogdan [Stanisław Bogdanowicz], Pòwiôstczi gduńsczé, skasz. Z. M. Jankòwsczi, Pelplin-Gdańsk 2002. 
3179 Stanulewicz D., Balbina z IV B, tłum. B. Ugowska, Gduńsk 2015.  
3180 Samp J., Snôżô Redunica, tołm. G. J. Schramke, „Stegna” 2014, nr 3, s. 1. 
3181 Tegoż, Tcza, môłpa i kòstczi, tłóm. G. J. Schramke, „Pomerania” 2014, nr 7-8, s. 68-71. 
3182  Tegoż, Gduńsk. Basniowô stolëca Kaszub, skasz. G. Schramke, Gduńsk 2016. Dwa lata później zbiór ten ukazał się w wersji 
polskojęzycznej: Samp J., Gdańsk. Baśniowa stolica Kaszub, Gdańsk 2018].  
3183 Drzéżdżón J., Stôri młin, tłom. R. Drzéżdżón, „Pomerania” 2012, nr 11, s. 50-52. 
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„Balbina” Stanulewicz również ukazywała się wydawnictwie ciągłym, powieść w odcinkach 

drukowała w swoim dodatku edukacyjnym  „Pomerania”.3184  

 Również i tu trzeba wspomnieć o autotłumaczeniach. Wykonał takie Janusz 

Mamelski. Przełożył on swoje dwa wcześniej wydane po polsku zbiory podań i legend, po 

czym opublikował w wersji dwujęzycznej jako Legendy kaszubskie. Kaszëbsczé legeńdë3185 

oraz Bursztynowy skarb. Legendy z serca Kaszub. Jantarowi skôrb. Legeńdë z serca 

Kaszëb.3186.  

 Teksty prozatorskie przekładali na potrzeby swoich podręczników do nauki języka 

kaszubskiego także ich autorzy. Można tu wspomnieć choćby o ustępie wspomnień Anny 

Łajming z tomu Młodość w tłumaczeniu Felicji Baska-Borzyszkowskiej 3187  czy urywku 

powieści Purtkowe stegny Jana Piepki w przekładzie Wojciecha Myszka3188. W podręczniku 

Bożeny Ugowskiej Jãzëk kaszëbsczi dlô kòżdégò zamieszczono zaś fragment opowiadania A. 

Łajming Ojciec chrzestny, w jakim części w oryginale napisane po polsku zostały 

skaszubione.3189 

 

 Warto tu też napomknąć o przekładanych na język kaszubski komiksach, mianowicie 

Janusza Christa Kajkò i Kòkòsz. Na latowiskù w tłumaczeniu Z. Jankowskiego3190, Barbary 

Kosmowskiej i Romana Kucharskiego Wakacje w Raju3191  oraz R. Kucharskiego i Mai 

Nowotnik Akademiô Błotowëch Żółwiów3192 – oba w przekładzie Piotra Dziekanowskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
3184 Np. Stanulewicz D., Balbina z IV B. Dzél 1. Nazéwóm sã Balbina abò ò ùżiwanim wiôldżi lëtrë, „Najô Ùczba” 2014, nr 5, s. VII; Tejże, 
Balbina z IV B. Znôù mùszã chòdzëc do szkòłë (abò ò szrëwòtanim direktorsczich zãbów), „Najô Ùczba” 2014, nr 7, s. I-III; Tejże, Balbina z 
IV B. Paùel mô jiwer z przecygnienim (abò ò diplomaticznym rozrzesziwanim sztridów), „Najô Ùczba” 2015, nr 1, s. I-II. 
3185 Mamelski J., Legendy kaszubskie. Kaszëbsczé legeńdë, Gdynia 2008. 
3186 Tegoż, Bursztynowy skarb. Legendy z serca Kaszub. Jantarowi skôrb. Legeńdë z serca Kaszëb, Gdynia 2010.  
3187 Baska-Borzyszkowska F., Myszk W., Jô w Kaszëbsczi. Kaszëbskô w swiece. Ùczbòwnik do kaszëbsczégò jãzëka dlô IV etapù sztôłceniô. 
Cz. 1, Gdańsk 2012, s. 246.  
3188 Tychże, Jô w Kaszëbsczi. Kaszëbskô w swiece. Ùczbòwnik do kaszëbsczégò jãzëka dlô IV etapù sztôłceniô. Cz. II, Gduńsk 2014, s. 180. 
3189 Ugowska B., Jãzëk kaszëbsczi dlô kòżdégò, Gdańsk 2007, s. 3-4.  
3190 Christa J., Kajkò i Kòkòsz. Na latowiskù, tłum. Z. Jankowski, Warszawa 2005. W ostatnim czasie kolejna część przygód Kajka i Kokosza 
ukazała się w wersji kaszubskiej, tym razem jednak w tłumaczeniu R. Drzeżdżona [Christa J., Kajkò i Kòkòsz. Zamach na Milusza, dolm. R. 
Drzéżdżón, Warszawa 2019]. 
3191 Kòsmòwskô B., Kùcharsczi R., Wakacje w Raju, dolmacz. P. Dzekanowsczi, [Bëtowò 2013]. 
3192 Nowòtnik M., Kùcharsczi R., Akademiô Błotowëch Żółwiów, dolmacz. P. Dzekanowsczi, [Bëtowò 2015 (?)]. 
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Dramat 

 Zdawać by się mogło, że skoro kondycja rodzimej twórczości dramatycznej 

omawianego okresu nie przedstawia się zbyt dobrze (poza krótkimi scenariuszami dla teatru 

szkolnego), to podobnie rzecz się będzie miała z translacjami na kaszubski utworów 

dramatycznych. Tymczasem sytuacja tej części twórczości prezentuje się nieco lepiej niż by 

można oczekiwać. 

 Głównym językiem (a może nawet wyłącznym) z jakiego przekładano był polski. W 

formie odrębnych publikacji książkowych ukazały w tłumaczeniu Hanny Makurat Dramaty 

Lecha Bądkowskiego (mianowicie Zaklãtô królewiónka, Sobòtka i Złoti spik, nadto zawarto 

tam też ich wersje oryginalne)3193 oraz Witolda Gombrowicza Zdënk3194, zaś w oparciu o 

cztery polskie translacje (Macieja Słomczyńskiego, Józefa Paszkowskiego, Jerzego S. Sita i 

Leona Ulricha) przekład Idy Czaji słynnej szekspirowskiej sztuki Rómeò i Julia3195, jaki 

pozytywnie ocenił J. Treder. 3196  Przed wydaniem książkowym poetka publikowała losy 

kochanków z Werony w „Stegnie”. W periodyku tym zamieściła w odcinkach także 

Piestrzińc Wiôldżi Wastny. To je Ex-machina-Naczidełkò Cypriana Kamila Norwida 3197 . 

„Stegna” to też miejsce, gdzie D. Majkowski opublikował fragment Hamleta (nie podano jaki 

język był podstawą translacji)3198, zaś Łukasz Jabłoński, kryjący się pod pseudonimem Leon 

Czapp, ogłosił Ùpichańca (Kopciuszka)3199, przy jakim również brak informacji na temat 

języka z jakiego tekst przełożono.      

 Tłumaczone z języka polskiego sztuki sceniczne ukazywały się również w zbiorach 

utworów. S. Janke przełożył tekst Natalii Gołębskiej Diôbelsczé skrzëpicë, jaki znalazł się w 

jej Fantazjach kaszubskich3200. Wspomniana I. Czaja przetłumaczyła też adaptację sceniczną 

pióra Antoniego Marianowicza bajki H. Ch. Andersena o brzydkim kaczątku i utwór ten, jako 

Brzëdczi Kaczélc można znaleźć w zbiorze poetki Òbrôzczi na binã. 3201  Z kolei Z. M. 

Jankowski razem z E. Gołąbkiem skaszubili tekst Lecha Bądkowskiego, opublikowany 

następnie w zbiorze Domôcô bina jako Sąd niéòstateczny3202, zaś B. Ugowska zamieściła w 

Antologie kaszëbsczi dramë przełożony przez Katarzynę Główczewską dramat S. Bieszka 

                                                             
3193 Bądkowski L., Dramaty. Zaklęta królewianka, Sobótka, Złoty sen oraz Zaklãtô królewiónka, Sobòtka, Złoti spik, w przekł. na j. kasz. H. 
Makurat, Kartuzy 2009.  
3194 Gómbrowicz W., Zdënk, dolm. na kasz. jãzëk H. Makùrôt, Gdańsk 2011.   
3195 Shakespeare W., Rómeò i Julia, tołm.: I. Czajinô, Gduńsk 2013.  
3196 Tréder J., Ida Czajinô jakno tołmaczka Szekspira na kaszëbsczi, [w:] Shakespeare W., Rómeò..., s. 159-167. 
3197 Norwid C. K., Piestrzińc Wiôldżi Wastny. To je Ex-machina-Naczidełkò, dolm. I. Czajinô, „Stegna” 2011, nr 2-, s. 25-27. 
3198 Shakespeare W., Hamlet, dolm. D. Majkòwsczi, „Stegna” 2006, nr 1, s. 22-24.  
3199 [b. a.], Ùpichańc, dolm. Leòn Czapp [Łukasz Jabłoński], „Stegna” 2006, nr 1, s. 30-33. 
3200 Gołębska N., Fantazje kaszubskie, Gdańsk 2003.  
3201 Marianowicz A., Brzëdczi kaczélc, skasz. I. Czajinô, [w:] Czajinô I., Òbrôzczi..., s. 54-63. 
3202 Bądkòwsczi L., Sąd niéòstateczny. Moralitet dëcht nowi. Téater w trzech aktach. Adaptacjô dlô téatrowëch karnów, skasz.: E. Gòłąbk ë 
Z. M. Jankòwsczi, [w:] Domôcô bina..., s. 25-72. 
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Tobie Òjczëzno3203. Kilka swoich polskojęzycznych sztuk przełożył też Aleksy Pepliński. Do 

nich należą Dwie przãdzórczi i Czarodzejskô żaba, które zostały wydrukowane w zbiorze 

autora Bëtowsczé strôszczé.3204    

 

 

 

 

2. Translacje z języka kaszubskiego 
 

Poezja 

 Choć w omawianym okresie 1981-2015 nie ukazał się podobny zbiór z 

przetłumaczoną kaszubskojęzyczną twórczością jak Kaschubische Anthologie czy За 

даляглядам край Сталемаў, to jednak rodzime utwory poetyckie nie przestały się pojawiać 

w innych wersjach językowych. Można tu wspomnieć choćby o przekładach na język fiński, 

na jaki tłumaczone były wiersze laureatów Konkursu Poetyckiego Pamięci Izabelli 

Trojanowskiej (np. I. Czaji i M. Piepera), angielski (np. J. Walkusza, I Czaji, Z. 

Joskowskiego), polski (np. R. Drzeżdżona), niemiecki (np. J. Łyska), czeski (np. R. 

Drzeżdżona), islandzki (S. Jankego), rosyjski (S. Jankego) czy piemoncki (S. Jankego).3205 

Najbardziej chyba znaczącymi były translacje trzech kaszubskojęzycznych poematów 

Derdowskiego, mianowicie O panu Czorlińscim... w przekładzie urodzonego w Ontario 

wśród tzw. Kaszubów Kanadyjskich ks. Aloysiusa J. Rekowskiego jako An 1880 Journey 

through Kashub, Poland by Hieronim Derdowski. An English translation from the original 

Kashyb by Fr. Aloysius Rekowski3206, Kaszube pod Widnem w tłumaczeniu Grażyny Anny 

Wilson jako The Kassubians at Vienna3207 oraz Blanche Krbechek i Stanisława Frymarka jako 

Kaszubes at Vienna. For the 200th anniversary of the liberation of Germans and Christianity 

from the Turhish Yoke in AD 1683 3208 , a także Jasiek z knieji. Sporo kupa łgorstw 

kaszebściech w przekładzie wspomnianych już B. Krbechek i S. Frymarka jako Jasiek from 
                                                             
3203 Bieszk S., Tobie Òjczëzno, [tł. K. Główczewska], [w:] Antologia..., s. 9-107. Informację na temat tłumaczenia uzyskana od redaktorki 
zbioru Bożeny Ugowskiej.  
3204 Pepliński A., Bëtowsczé..., s. 119-134 i 135-166; zob. też: Borzyszkowski J., Ò familëji..., s. 52-53. 
3205 Spis sporządzono na podstawie informacji uzyskanych od autorów. Zob. też. biogramy: Skrë ùsôdzkòwi... . O przekładzie m.in. na czeski 
wierszy R. Drzeżdżona pisał J. Treder [Treder J., Czeskie tłumaczenia z kaszubskiego, [w:] Tłumaczenia z kaszubskiego..., s. 82-83]. 
Tłumaczenia wierszy (a dokładnej pisząc po jednym utworze) L. Heykego, A. Labudy, S. Jankego, R. Drzeżdżona, T. Fopkego i Z. 
Joskowskiego na j. angielski ukazały się też w: Schramke G. The Most Recent Kashubian Literature: The Situation Today, Achievements and 
Tasks for the Foreseeable Future [w:] Perspectives on Contemporary East European Literature: Beyond National and Regional Frames, 
edited by K.Abe, Sapporo 2016.  
3206 Derdowski H., An 1880 Journey through Kashub, Poland by Hieronim Derdowski. An English translation from the original Kashyb by 
Fr. Aloysius Rekowski, transl. by fr. A. Rekowski, [b. m.] [ok. 2000]. 
3207 Tegoż, The Kassubians at Vienna, transl. by G. A. Wilson, London-Gdańsk 1994.  
3208 Derdowski H. J., Kaszubes at Vienna. For the 200th anniversary of the liberation of Germans and Christianity from the Turhish Yoke in 
AD 1683, transl. by B. Krbechek and S. Frymark, Gdańsk 2007.  
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Knieja, a Collection of Kaszubian Tall Tales (tam też tłumaczenie polskojęzycznego poematu 

Walek na jarmarku oraz krótkiego tekstu prozatorskiego Jasiek z Knieji i Szymek z Wiela w 

podróży do Ameryki)3209. 

 

 W poezji kaszubskojęzycznej lat 1981-2015 sporo też jest przykładów autotłumaczeń. 

Jednym z pierwszych tomików wierszy, w jakim utwory (tu poza trzema) zamieszczono 

zarówno po kaszubsku, jak i po polsku, jest Jana Walkusza Jantarowy pacierz. Jantarowi 

pôcerz (1991). Praktyka drukowania autorskich książeczek z poezjami w wersji dwujęzycznej 

przyjęła się i stała w ostatnich latach omawianego okresu dość popularna. Wystarczy 

wymienić choćby: O czym szumią fale. Ò czim szëmią dënëdżi Henryka Jerzego Musy (2008), 

Czôrny kléd Idy Czaji (2012), Zderzenia Gracjanë Pòtrëkùs (2012), ...zamkłô w słowach 

Mateusza Meyera (2012) czy Zwadë dëszë mòji Jaromiry Labuddy (2014), gdzie 

zamieszczono wiersze (również z ich autorskimi tłumaczeniami) z dwóch wcześniejszych 

zbiorków poetki, mianowicie Kôrba cëchotë i Słowa obséwają zemię.3210 Być może w tego 

rodzaju publikacjach dochodziło niekiedy do sytuacji, kiedy to jednak polskojęzyczny wiersz 

był tekstem pierwotnym, a jego kaszubski odpowiednik wtórnym. Wymagałoby to odrębnych 

badań, te jednak wykraczają już poza tę pracę. Można dodać, iż również po 2015 roku 

notujemy tego typu dwujęzyczne tomiki. 

 

 

 

Proza  

 Kaszubskojęzycznym tekstem prozatorskim przełożonym na najwięcej języków, 

aczkolwiek ich liczba nie imponuje, jest Żëcé i przigodë Remusa A. Majkowskiego. 

Tłumaczenie na polski pojawiło się jeszcze przed omawianym okresem, jednak kolejne 

translacje ukazały się już po 1981 r. Mowa tu o przekładzie Jaqueline Dera-Fischer na język 

francuski Le colporteux aux etolies (1 część) 3211 , Ewy Brenner na niemiecki Das 

abenteuerliche leben des Remus. Ein kaschubischer Spiegel3212  oraz Blanche Krbechek i 

Katarzyna Gawlik-Luiken na angielski Life and Adventures of Remus3213.  

                                                             
3209 Derdowski H. J., Jasiek from Knieja, a collection of Kaszubian tall tales. Jasiek z Knieji. Spòrô kùpa łgarstw kaszëbsczëch; Walek at the 
market. Walek na Jarmarku; Jasiek from Knieja and Szemek from Wiele traveling to America. Jasiek z Knieji i Szymek z Wiela w podróży do 
Ameryki; transl. by B. Krbechek and S. Frymark, Gdańsk 2010.  
3210 Z tomikiem Labuddy jest o tyle inna sprawa, iż tłumaczenia na język polski podane są w formie mowy niewiązanej.  
3211 Majkowski A., Le colporteux aux etolies. Le vie et les aventures de Remus. Mémoires et légendes de Kaschoubie, 1984. 
3212 Tegoż, Das abenteuerliche leben des Remus. Ein kaschubischer Spiegel, Übers. von E. Brenner, mit einer Einleitung von G. Wolandt, 
Köln-Wien 1988. 
3213 Tegoż, Life and Adventures of Remus, trans. by B. Krbechek and K. Gawlik-Luiken, pref. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2008. 
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 Na język angielski kryjący się pod pseudonimem Peter Lahlder Sławomir Cholcha 

tłumaczył felietony A. Labudy. W 2008 r. wydał kilka z nich jako Guczov Mack (finally) 

Speaks 3214 , zaś cztery lata później w zbiorku raczej powielanym metodą kserograficzną 

Guczov Mack Tells You zamieścił ich już dwadzieścia pięć.3215  

 Z innych publikacji książkowych warto tu wymienić zbiór powiastek wierzeniowych 

przetłumaczonych przez Dušana-Vladislava Paždjerskiego Антологија кашупске народне 

приповетке (Antologia kaszubskich opowieści ludowych)3216, jaki doczekał się też drugiego, 

uzupełnionego wydania.3217 

 Najwięcej w omawianym okresie ukazało się tłumaczeń tekstów kaszubskojęzycznych 

na język polski, w tym zbiorów bajek, podań i legend. Wspomnieć tu trzeba o tłumaczeniach 

Izabelli Trojanowskiej zbiorów A. Nagla, jakie ukazały się w latach 80-tych XX wieku: 

Matka Przyroda i jej dzieci3218 oraz Dziewczynka i krasnoludki3219. Już w naszym stuleciu 

utwory dla dziecięcego czytelnika Nagla, z jego trzech książeczek (Nenka Roda i ji dzôtczi, 

Cëdowny wzérnik i Dzéwczę i krôsnięta), na nowo przełożył Szymon Radzimiński. W wersji 

symultanicznej ukazały się jako Bajki i bajeczki. Bôjczi i bôjeczczi3220. Z połowy lat 80-tych 

pochodzi też zbiór Jerzego Sampa Zaklęta stegna, w jakim gdański naukowiec i pisarz zawarł 

podania, legendy i bajki ludowe oraz dawniejsze autorskie (np. L. Heykego), a także dokonał 

ich przekładu na język polski.3221 Drugie wydanie tego zbioru ukazało się niedawno, już po 

2015 r.3222, zaś wcześniej, w 1994 roku, ogłoszono drukiem tylko wersję polskojęzyczną 

Zaklętej... jako Przygoda Królewianki i inne bajki z Kaszub3223. Niemałą aktywnością jako 

tłumacz z kaszubskiego na polski wykazał się S. Janke. W 1984 roku wydał Straszydło w 

Czartowskim Młynie Jana Patocka, w 1992 r. zbiór żartobliwych utworów Ptak za uszami3224, 

a w 1994 r. Klechdy kaszubskie 3225 . Translacje tekstów Karnowskiego zamieszczone w 

Ptaku..., wzbogacone o pozostałe dwa fragmenty, ukazały się potem w wydaniu 

symultanicznym książki Sowizdrzôł ù Krëbanów3226. Janke też, tym już razem z F. Baska-

Borzyszkowską, przełożył humoreski Józefa Bruskiego, jakie w wersji dwujęzycznej ukazały 

                                                             
3214 Podaję za J. Trederem [zob. Treder J., O przekładach na kaszubski..., s. 21].  
3215 Labuda A., Guczov Mack Tells You, transl. by Peter Lahlder [Sławomir Cholcha], Fartydumps 2012.  
3216 Антологија кашупске народне приповетке, Изабрао и превео са кашупског језика Душан-Владислав Пажђерски [wyb. dokonał i 
przetłum. z j. kasz. D. V. Paždjerski], Београд 2010 
3217 Już jednak dwa lata po omawianym tu okresie, a więc w 2017 r. 
3218 Nagel A., Matka Przyroda i jej dzieci. Bajki kaszubskie, z kasz. przeł. I. Trojanowska, Gdańsk 1981. 
3219 Tegoż, Dziewczynka i krasnoludki, z kasz. przeł. I. Trojanowska, Gdańsk 1988.  
3220 Tegoż, Bajki i bajeczki. Bôjczi i bôjeczczi, tłum. tekstu z j. kasz. Sz. Radzimiński, Gdynia 2011. 
3221 Zaklęta stegna, wybór tekstów, oprac. i adapt. literacka, przekł. z kasz., przedm. i posł. oraz oprac. graficzne J. Sampa, Gdańsk 1985.  
3222 Samp J., Zaklęta stegna. Zaklãtô stegna, Gduńsk [2017]. 
3223 Przygoda Królewianki i inne bajki z Kaszub, wyb., oprac. liter., przekł. z kaszub. i posł. J. Samp, Gdańsk 1994.  
3224 Ptak za uszami. Humor i satyra Kaszubówi, wybr., przetł. i oprac. S. Janke, Gdańsk 1992.  
3225 Klechdy kaszubskie, wybr. i przetł. S. Janke, Gdynia-Gdańsk 1996.  
3226 Kôrnowsczi J., Sowizdrzôł ù Krëbanów, Brusë 2009.  
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się w 2008 r. jako Gôdczi Józwa Bruscziégò. Gadki Józefa Bruskiego3227. G. J. Schramke 

natomiast zebrał ze Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ks. B. Sychty bajki, 

podania, facecje, anegdoty i inne teksty o charakterze narracyjnym i opatrzył adaptacjami w 

języku polskim. Ukazały się one w dwóch zbiorach: W wieczornej mgle. Niesamowite 

opowieści z Kaszub. Ze Słownika Sychty/W wieczórny dôce. Niestwòrzoné pòwiôstczi z 

Kaszëbsczi. Ze Słowôrza Zëchtë 3228  oraz W świetle dnia. Anegdoty i bajki z Kaszub. Ze 

Słownika Sychty/W widze dnia. Gôdczi i bôjczi z Kaszëbsczi. Ze Słowôrza Zëchtë3229. W 2010 

roku zaś ukazał się zbiór kaszubskich podań i legend w wyborze Dušana-Vladislava 

Paždjerskiego i przekładzie na polski D. Pioch Òpòwiédz mie bôjkã/ Opowiedz mi bajkę... 

.3230  

 

 Utwory tłumaczone z języka kaszubskiego ukazywały się nie tylko w formie 

odrębnych publikacji. Wspomnieć tu można choćby o przetłumaczonej przez D. V. 

Paždjerskiego humoresce A. Budzisza o żelezôkach Жeлезaки и со, jaka ukazała się w 

serbskim czasopiśmie „КЊижевни Преглед” w 20103231. 

 

 

 

Dramat 

 Na ile udało się stwierdzić, w latach 1981-2015 nie został przetłumaczony na inny 

język i opublikowany żaden kaszubskojęzyczny utwór dramatyczny. Wiele jednak wskazuje 

na to, iż w 1993 r. Aleksy Pepliński przełożył swoją jednoaktówkę Herodë na język 

polski3232, nie ma jednak śladu, by w wersji polskojęzycznej ukazała się drukiem.   

 

 
                                                             
3227 [Bruski J.], Gôdczi Józwa Bruscziégò. Gadki Józefa Bruskiego, Chojnice 2008.   
3228 W wieczornej mgle. Niesamowite opowieści z Kaszub. Ze Słownika Sychty/W wieczórny dôce. Niestwòrzoné pòwiôstczi z Kaszëbsczi. Ze 
Słowôrza Zëchtë, oprac. i adapt. w j. pol. G. J. Schramke, Gdynia 2004. 
3229 W świetle dnia. Anegdoty i bajki z Kaszub. Ze Słownika Sychty/W widze dnia. Gôdczi i bôjczi z Kaszëbsczi. Ze Słowôrza Zëchtë, oprac. i 
adapt. w j. pol. G. J. Schramke, Gdynia 2006. 
3230 Òpòwiédz mie bôjkã/ Opowiedz mi bajkę..., wyb. tekstów: dr D.-V. Paždjerski, tłum. D. Pioch, Gdańsk 2010. W publikacji nie podano, z 
jakich źródeł pochodzą zamieszczone teksty. Sprawdzono jednak, iż np. podanie Czemù bòcón je ùczapóny  [s. 8-9] można znaleźć w 
Bajarzu kaszubskim [Bajarz..., s. 144-145], bądź kilkukrotnie wznawianym zbiorze F. Sędzickiego Baśnie kaszubskie [zob. np. Sędzicki F., 
Baśnie kaszubskie, Gdańsk 1979, s. 12-13], zaś np. legendę Ò tim, jak toczk stracył zdrok w Słowniku gwar kaszubskich... B. Sychty [Sychta 
B., Słownik..., t. III, s. 310-311]. Część też, jak np. Jantar - pòkrzésny perłë czy Trzej nieznajemny można znaleźć w Zaklętej stegnie J. 
Sampa [Zaklęta..., s. 221-222 [i:] 243-244], choć wiadomo też, że gdański badacz zaczerpnął je z wcześniejszych źródeł [zob. Samp J., 
Posłowie, [w:] Zaklęta..., s. 255-259]. Przywołane kaszubskojęzyczne utwory zamieszczone w Òpòwiédz... zdradzają zmiany redakcyjne 
(przeprowadzone w różnym zakresie) w stosunku do swych pierwowzorów. Porównywanie tekstów (a także wersji polskojęzycznych, bo np. 
legenda Jak gbùr z diôbłã gòspòdarził ma również swoją adaptację w j. polskim zamieszczoną w zbiorze W wieczórny dôce... [W wieczórny 
dôce..., s. 79-81]), a także fakt, iż część potencjalnych źródeł, jak Bajarz kaszubski zawiera tylko wersję po kaszubsku,  każe sądzić, iż D. 
Pioch tłumaczyła teksty właśnie z tego języka na polski, a nie odwrotnie, na co wskazuje J. Treder [Treder J., O przekładach..., s. 17-18].      
3231 Будзиш А., Жeлезaки и со (Превео са кашупског Душан Владислав Пажђерск), „КЊижевни Преглед” 2010, nr 2, s. 322-324 
[podaję za: Ugowska B., Przekłady na język kaszubski..., [w:] „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2016, s. 334.]  
3232 Zob. Borzyszkowski J., Ò familëji..., s. 53 [oraz:] Peplińsczi A., Bëtowsczé..., s. 107-113. 
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*** 

 

 Utwory literackie w omawianym okresie były tłumaczone zarówno z kaszubskiego, 

jak i na kaszubski. Nietrudno zauważyć, iż więcej translacji dokonywało się pod koniec 

omawianego tu okresu, po 2000 r. Szczególnie dobrze widać to w obszarze przekładów na 

kaszubski, kiedy to ukazały się m.in. Krimsczé Sonetë, Pón Tadeùsz, Trenë (Jiscenczi), 

Wiérztnica z Ogura... czy Rómeo i Julia. Niewątpliwie jakiś wpływ na ten wzrost liczby 

tłumaczeń miało także polepszenie się sytuacji ekonomicznej w kraju, co otworzyło 

możliwości publikowania, nierzadko w zdobnej szacie graficznej, obszernych tekstów, jak 

Pón Tadeùsz. Można podejrzewać, iż właśnie czynnikami finansowymi spowodowane było 

to, iż Miedzwiôdk Pùfôtk ukazał się w wersji książkowej dopiero po niemal dwudziestu latach 

od jego przetłumaczenia.   

 O ile śledzenie translacji na kaszubski i z tego języka na polski zazwyczaj nie 

przedstawia wielkich trudności, gdyż pojawiają się one najczęściej w kaszubsko-polskiej 

rzeczywistości, o tyle tłumaczenia na inne języki, jak fiński, angielski, piemoncki – 

szczególnie, gdy dotyczy to pojedynczych i objętościowo niewielkich rozmiarów utworów – 

nastręcza już wielu problemów. Często bowiem ich druk odbywa się poza granicami kraju, w 

publikacjach na Kaszubach praktycznie niedostępnych. Stąd niejednokrotnie informacje o 

takich translacjach docierają co najwyżej do samych autorów.  

Tłumaczenia zarówno z kaszubskiego, jak i na kaszubski trafiały do druku także po 

2015 r. Oprócz wspomnianej powieści Ana z Zelony Grzëpë, można tu przywołać choćby – 

tym razem już trójjęzyczny (polsko-kaszubsko-angielski) – zbiór podań i legend Opowiedz mi 

bajkę 2/ Òpòwiédz mie bôjkã / Tell me a fairy tale w wyborze D. Pioch.3233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3233 Opowiedz mi bajkę 2/ Òpòwiédz mie bôjkã / Tell me a fairy tale, wybór tekstów D. Pioch, tłum. na j. kasz. D. Pioch, Z. Jankowski, tłum. 
na j. ang. O. i W. Kubińscy, Gdańsk 2016.  
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Zakończenie 
 

 Literatura kaszubskojęzyczna istnieje i rozwija się już ponad sto pięćdziesiąt lat. Po 

działalności dwóch „samotników” – Floriana Ceynowy i Hieronima Derdowskiego, następnie 

aktywności Młodokaszubów, którzy nadali energii rozwojowi rodzimej literatury, 

wspomaganemu następnie jeszcze przez kolejne pokolenie rodzimych, urodzonych głównie w 

pierwszych kilkunastu latach XX wieku pisarzy, takich jak A. Labuda czy B. Sychta, po 1945 

roku nastąpiło znaczące spowolnienie rozwoju tej literatury, co można zwać wręcz regresem. 

Na pewno w jakimś stopniu przyczyniła się do tego II wojna światowa, po jakiej pierwsze lata 

charakteryzowały się ciężkimi warunkami bytowymi i żmudną odbudową zniszczonego 

działaniami wojennymi i okupacyjnymi kraju. Traumę wojny przeżyła zdecydowana 

większość działających przed nią kaszubskojęzycznych pisarzy. Choć sytuacja materialna nie 

sprzyjała rozwojowi rodzimej literatury, to już w 1945 roku wskrzeszono Zrzesz Kaszëbską – 

przedwojenny organ prasowy Zrzeszińców, wychodzący od 1933 roku do wybuchu konfliktu 

zbrojnego w 1939 r., a w styczniu 1946 roku zorganizowano I Kongres Kaszubski. Główną 

przyczyną zahamowania rozwoju rodzimej literatury była jednak nowa, socjalistyczna 

rzeczywistość. Władza PRL, po umocnieniu swej pozycji w kraju, dość szybko przestała 

patrzyć życzliwym okiem na ruch regionalny Kaszubów, czego wyrazem było m.in. 

przyczynienie się do upadku wskrzeszonej Zrzeszy... . Znamienne jest też, iż na pierwszą 

publikację książkową z twórczością literacką wyłącznie po kaszubsku trzeba było czekać aż 

do 1955 r.  

 Pomimo, ogólnie rzecz ujmując, niesprzyjających warunków literatura 

kaszubskojęzyczna trwała. Pewne zaś symptomy jej ożywienia pojawiły się w latach 60-tych 

XX wieku. Kolejna dekada przynosi znaczące zwiększenie się liczby publikacji (w tym 

książkowych) utworów literackich po kaszubsku, jednak pesymizmem napawał fakt, iż 

właściwie nie istnieli wówczas twórcy młodzi. Stan ten zmieniły dwa konkursy literackie z II 

połowy lat 70-tych, ogłoszone przez redakcję „Pomeranii”, w wyniku których na gruncie 

rodzimego piśmiennictwa pojawiła się grupa nowych, młodych pisarzy, jak Jan Walkusz, 

Stanisław Janke czy Jaromira Labudda.  

 Po przesileniu, które nastąpiło w latach 70-tych XX w., można mówić już o renesansie 

w rodzimym piśmiennictwie (poza dramatem) trwającym od lat 80-tych XX wieku do chwili 

obecnej. O tym okresie, do 2015 r., traktuje ta rozprawa. W ciągu tych 35 lat na niwie 

literatury kaszubskojęzycznej pojawiło się wielu nowych autorów, choć część z nich nie 
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zagościła w niej na dłużej, jak np. Franciszek Szczęsny, Sabina Drywa, Adam Bigus, Tomasz 

Jutrzenka-Trzebiatowski, Anna Borowska czy Joanna Gackowska. Jak piszący te słowa 

obliczył, tylko w pierwszym piętnastoleciu XXI roku co najmniej jeden utwór po kaszubsku 

opublikowało ponad dziewięćdziesięciu autorów. W sumie lata 1981-2015 przyniosły 

literaturze kaszubskojęzycznej przynajmniej ok. 2-3 tysięcy nowych utworów poetyckich, 

kilkaset prozatorskich (w tym kilka powieści, a przypomnieć warto, iż do 1981 roku 

ogłoszono drukiem tylko jeden tego typu tekst, mianowicie Żëcé i przigodë Remusa A. 

Majkowskiego), a także co najmniej osiemdziesiąt dramatycznych (w tym kilkadziesiąt 

krótkich scenariuszy spektakli szkolnych i tylko kilkanaście bardziej ambitnych sztuk 

scenicznych).  

 Oczywiście, nie wszystkie teksty, jakie się ukazały, warte były druku, o czym Józef 

Borzyszkowski tak pisał:  
 

Zauważyłem bowiem, że w epoce wolności słowa i druku, a także szczególnie sprzyjającego 

kaszubszczyźnie (językowi i kulturze) klimatu politycznego, namnożyło się u nas poetów, jak i wydawców, 

promujących niekiedy utwory utożsamiane przed laty z rymami częstochowskimi...3234.  

 

Prawda to, choć badacz zdaje się zapominać, że i w dawniejszych czasach, sprzed 

wolności słowa i druku, twórczość niektórych autorów wierszy (i nie tylko) pozostawiała 

wiele do życzenia. Ma się tu na myśli choćby utwory poetyckie Stanisława Okonia, którego 

tomik Za lasem morze ukazał się w 1975 r.3235  Nie wszyscy jednak wydawcy z okresu po 

1989 r. byli skłonni ogłaszać drukiem wszystko, co było pisane do kaszubsku. Przykładem 

mogą być tu wiersze Leona Gołąbka, jakie wpierw trafiły do nieistniejącej już dziś oficyny 

„Rumina” i tam, według słów Eugeniusza Pryczkowskiego, oceniono je bez entuzjazmu3236, 

notabene słusznie. Poezjowanie L. Gołąbka spotkało się jednak z uznaniem E. 

Pryczkowskiego, który wydał je, odnalezione po dziesięciu latach, w 2007 r. w formie 

książeczki zatytułowanej Wiérny klón, zawierającej również wojenne wspomnienia autora.  

 Z omawianego w tej dysertacji okresu można natomiast mieć zastrzeżenia do wartości 

estetycznej wielu utworów np. Marii Boszke, Mariana Kwidzińskiego, Benedykta 

Karczewskiego czy Henryka Musy. Twórczość dwóch wymienionych jako ostatnich autorów 

swego czasu słusznie nazwał D. Kalinowski wierszomanią3237. To określenie literaturoznawcy 

spotkało się z ostrym sprzeciwem H. Musy, udowadniającego na łamach „Pomeranii” swą 

                                                             
3234 Borzyszkowski J., O historii literatury kaszubskiej i jej twórcach, Gdańsk 2011, s. 541. 
3235 Okoń S., Za lasem morze, Warszawa 1975.  
3236 Pryczkowski E., Szczęśliwe wydanie, [w:] Gołąbek L., Wierny..., s. 7.  
3237 Kalinowsczi D., Môłé nié wiedno je piãkné... Slédné piãc lat kaszëbsczi lëteraturë, tłóm. B. Ùgòwskô, "Pomerania" 2013, nr 5, s. 38.  
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wartość poetycką m.in. (wśród niektórych lepiej dobranych argumentów) przynależnością do 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy, Pisarzy i Artystów z siedzibą w 

Szwecji3238, Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie3239 czy opinią proboszcza 

parafii, w której mieszka...3240  

 Nie tylko jednak w poezji zdarzają się utwory literacko słabe. Z prozy należy tu 

wymienić choćby omówiony już wcześniej zbiór Jerzego Hoppego Gôdczi wùje Léóna, a z 

dramatu owe scenariusze teatralne pisane dla sceny szkolnej. Można też na marginesie dodać, 

iż owa epoka wolności słowa i druku również i poza literaturą kaszubskojęzyczną przyczyniła 

się do publikacji rzeczy miernych. Doskonałym tego przykładem może być pisany po polsku, 

aczkolwiek pochodzący z kaszubskiego podwórka, tomik Marii Jolanty Etmańskiej 

Przygarnij do serca.3241 

 Sporo jednak w literaturze po kaszubsku omawianego okresu ukazało się utworów 

wartościowych, zapewniających czytelnikowi nie tylko wiele pozytywnych doznań natury 

estetycznej, lecz również niejednokrotnie zaskakujących ujęciem tematu, 

wielopłaszczyznowością interpretacji, pomysłem czy konwencją, w jakiej zostały napisane. 

Nierzadko to dzieła oryginalne, w jakich znać indywidualny rys autora, podążającego ścieżką 

własnych poszukiwań literackich i wyrażania swojego „ja”. Godnymi następcami A. 

Majkowskiego, J. Karnowskiego, L. Heykego, A. Budzisza czy J. Trepczyka, były zarówno 

osoby, które pojawiły się na gruncie rodzimej literatury jeszcze przed 1981 rokiem, lecz 

znacząco aktywne w omawianym okresie, jak Jan Piepka (ps. Staszków Jan) ze swoimi 

tomikami wierszy Kamiszczi i Spiewa i lza, Jan Drzeżdżon szczególnie z powieścią Twarzą 

Smętka czy Stanisław Pestka (ps. Jón Zbrzëca) przede wszystkim z tomem poetyckim 

Wieczórny widnik i zbiorem W stolëcë chmùrników, jak i autorzy młodsi, głównie bądź 

wyłącznie związani z omawianymi latami 1981-2015, np. Stanisław Janke, Jan Walkusz, Ida 

Czaja, Artur Jabłoński, Robert Żmuda-Trzebiatowski, Krystyna Lewna, Hanna Makurat czy 

Gracjana Pòtrëkùs. 

 W omawianym okresie zauważalny był, szczególnie w prozie, rozwój gatunkowy 

literatury kaszubskojęzycznej. Oprócz adresowanych do bardziej wymagającego odbiorcy 

odmian, jak powieść przynależna do realizm magicznego czy psychologiczno-obyczajowa, 

nastąpił również zwrot ku beletrystyce. Miłośnicy fantastyki, kryminałów czy utworów o 

charakterze sensacyjnym mogli coś w twórczości po kaszubsku znaleźć dla siebie. Co więcej 

                                                             
3238 Musa H. J., Do Redaktora Naczelnego "Pomeranii", "Pomerania 2013, nr 7-8, s. 74.  
3239 Tamże. 
3240 Tamże.  
3241 Etmańska M. J., Przygarnij do serca, Kościerzyna 2016.  
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teksty te nierzadko wolne były już od – niekiedy będącej już nawet pewnym dla rodzimej 

literatury balastem – kaszubskiej ideologii ratowania Małej Ojczyzny. Zwrot w 

piśmiennictwie po kaszubsku nastąpił również w stronę młodego czytelnika. Obok bowiem 

mocno już zakorzenionych w rodzimej literaturze bajek, legend czy podań, pojawiły się też 

opowiadania, jakich w myśl autorów przewodnim celem był nie dydaktyzm, lecz rozrywka. 

Warto również przy okazji dodać, iż także zaczęły się ukazywać pierwsze profesjonalne 

kaszubskie komiksy.  

  Choć rodzima literatura w latach 1981-2015 stała się bardziej zróżnicowana, a także 

atrakcyjniejsza dla kolejnych grup czytelników, ponadto w dużym stopniu wyszła już z 

owego – jak to określił Jan Drzeżdżona – dawnego, ciasnego pojęcia regionalizmu3242  i 

można stwierdzić, że ogólnie jej sytuacja uległa znaczącej poprawie, to jednak do 

zadowalających efektów wciąż jest daleko. Najlepiej to chyba obrazuje właśnie proza. Mowa 

była o nowych obszarach, na które wkroczyła, lecz to wciąż działania pionierskie. Twórczość 

typu fantasy, horror, science-fiction czy kryminał tworzy mała grupa utworów, jakie 

dodatkowo są głównie tekstami objętościowo stosunkowo niewielkich rozmiarów. By np. 

science-fiction po kaszubsku rzeczywiście przebiło się do świadomości czytelniczej 

rodzimych odbiorców, trzeba wytworzyć zdecydowanie więcej tego typu utworów, aby 

miłośnik tegoż gatunku literatury miał nie tylko swego rodzaju jaskółki, lecz mógł się w tej 

twórczości czytelniczo zanurzyć, sięgać po kolejne teksty, być w ich świecie, porównywać, a 

nawet dokonywać selekcji typu „tego autora powieści nie przemawiają do mnie, kolejnych 

jego czytać nie będę”.  

Co więcej dla kaszubskojęzycznej prozy wciąż wiele obszarów pozostaje nietkniętych 

piórem, brak choćby typowej historycznej powieści (a przecież materiału jest przynajmniej 

wystarczająco, co np. poematem Dobrogost i Miłosława pokazał L. Heyke, dramatami 

historycznymi J. Karnowski, a ostatnio komiksem Szczeniã Swiãców Jón Natrzecy i R. 

Kucharski!), nie mówiąc o np. różnego rodzaju romansów, od Harlequinów po współczesną 

baśń spod znaku „pięknej i bestii”, mianowicie słynnej serii powieści amerykańskiej 

powieściopisarski Stephenie Meyer o miłości Belli i wampira Edwarda3243.  

 Warto też zwrócić tu jeszcze uwagę na zjawisko tworzenia tekstów typowo na użytek 

szkolny. O tendencji tej pisał również Daniel Kalinowski. W artykule Môłé nié wiedno je 

piãkné... Slédné piãc lat kaszëbsczi lëteraturë3244 stwierdza, że:  
 

                                                             
3242 Drzeżdżon J., Współczesna..., s. 77. 
3243 Zob. np. Meyer S., Twilight, 2005. Powieść ta ukazała się także w tłumaczeniu na język polski, jako Zmierzch.  
3244 Kalinowsczi D., Môłé nié wiedno je piãkné... Slédné piãc lat kaszëbsczi lëteraturë, tłóm. B. Ùgòwskô, "Pomerania" 2013, nr 5, s. 38. 
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rozkòscérzanié kaszëbsczi lëteraturë blós na to, żebë bëła wëzwëskiwónô w pedagògòwim procesu abò 

bëła chłoscëną przëcygającą na szkòłowé ùczbë, je ògraniczanim ji pònadpedagògòwëch, artisticznëch i 

ùniwersalnëch mòżlëwòtów. To prawie lëteratura mia bë bëc wëzwanim dlô szkòłë, a nié szkòła dlô 

lëteratów.3245  

 

Słuszne to uwagi, jednak w opinii piszącego te słowa, jeśli tego typu twórczość ma 

wymiar marginalny, można się na nią zgodzić. Niestety, zjawisko pisania tekstów na użytek 

szkolny przybiera w literaturze kaszubskojęzycznej na sile i zaczyna rzutować na tę literaturę 

jako całość. Najlepszym przykładem jest rodzima dramaturgia, która wręcz została 

zdominowana przez krótkie scenariusze przedstawień szkolnych, jakie przecież na ogół 

trudno zaliczyć do ambitniejszych literacko tekstów. Umniejszają owe małowartościowe 

utwory znaczenie tejże gałęzi twórczości, spłycają ją i wpływają negatywnie na jej odbiór 

przez czytelników. D. Kalinowski zwraca też uwagę na dzywné zgrôwë3246 panujące wśród 

rodzimych pisarzy, mianowicie dopasowywanie się twórczo tak, by np. ich wiersze można 

było zaspiewac abò deklamòwac na szkòłowim kònkùrsu.3247 Trzeba tu jeszcze dodać, iż w 

ostatnich latach mnożą się teksty kaszubskich literatów pisane na potrzeby zajęć 

edukacyjnych, co łatwo można zauważyć wertując podręcznik D. Pioch Z kaszëbsczim w 

swiat 3248 . Znajdziemy tam bowiem sporo takich tekstów, choćby T. Fopkego Cyfrów 

klasa3249, jaki wiąże się z nauką liczebników po kaszubsku, czy E. Warmowskiej To jô3250, z 

jakiego uczeń klasy pierwszej szkoły podstawowej poznaje części ciała. Należy tu jeszcze raz 

podkreślić, że twórczość tego typu nie jest sama w sobie czymś negatywnym i słusznym jest 

jej istnienie dopóty, dopóki stanowi tylko znikomą część ogółu utworów literackich. 

Intensyfikowanie się w ostatnich latach omawianego okresu (a i też po 2015 r.) zjawiska 

tworzenia po kaszubsku na użytek szkolny zaczyna jednak niepokoić swymi rozmiarami. 

Można się przy tym zastanawiać, czy w przypadku autorów takich, jak T. Fopke, którzy znani 

są z twórczości szerszej, na kilku polach, nie mamy do czynienia z rozdrabnianiem się talentu 

autora, który skupia wiele swej twórczej uwagi na pisanie tekstów tak naprawdę użytkowych, 

zamiast zdecydowanie bardziej wartościowych literacko, jak choćby takich, jakie zawarł w 

tomie Mòrtualia. Trzeba pamiętać, iż literatura będąca na usługach (np. państwa, instytucji), a 

nie będąca owocem wewnętrznej, niezależnej potrzeby autora najczęściej nie osiąga pełni 

swych artystycznych, twórczych możliwości i trąci niejednokrotnie fałszem i sztucznością.  

                                                             
3245 Tamże, s. 37.  
3246 Tamże. 
3247 Tamże.  
3248 Pioch D., Z kaszëbsczim w swiat. Ùczbòwnik do kaszëbsczégò jãzëka dlô I etapù sztôłceniô, Gduńsk 2012.    
3249 Fópka T. Cyfrów klasa [w:] Pioch D., Z kaszëbsczim... , s. 26-27.    
3250 Warmòwskô É., To jô [w:] Pioch D., Z kaszëbsczim... , s. 19.    
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 Choć jak zostało powiedziane, w latach 1981-2015 mamy do czynienia z coraz 

bardziej dynamicznym rozwojem literatury kaszubskojęzycznej, to jednak trudno 

przewidzieć, jaka będzie jej przyszłość. W bliższej perspektywie, mając na uwadze także nie 

rozpoznany już w tej rozprawie dorobek piśmiennictwa kaszubskojęzycznego po roku 2015 

można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć o dalszym, intensywnym jej rozwoju, 

szczególnie poezji i prozy. Ma się tu na myśli tendencję do podejmowania ponadregionalnych 

tematów i problemów, przy czym coraz częściej tylko język utworu będzie tym 

zakorzenieniem w twórczości Małej Ojczyzny. Nastąpi także dalszy rozwój gatunkowy tej 

literatury oraz wzbogacenie jej kolejnymi tekstami gatunków zaistniałych między 1981 a 

2015 rokiem i nowymi ujęciami tematu.  

Zapewne pojawią się też następni autorzy, bowiem już w latach 2015-2019 w 

literaturze kaszubskojęzycznej zaistniały i zadebiutowały kolejne osoby, jak np. Adela Kuik-

Kalinowska3251, Małgorzata Wątór3252, Karolina Weber3253 czy Stanisław Frymark3254. 

Dalsza zaś pespektywa dotycząca obrazu rodzimej literatury zależy jednak od zbyt 

wielu czynników, aby można było pokusić się o wiarygodne prognozy. Niejednokrotnie 

przecież okazało się choćby to, że przemożny wpływ na rozwój kaszubskojęzycznej literatury 

miało państwo. Po 1945 roku polityka państwowa w dużej mierze zahamowała progres 

rodzimego piśmiennictwa, zaś po 1989 r. oraz po oficjalnym uznaniu przez władze polskie 

ustawą z 2005 r. mowy Kaszubów za język – przyczyniła się do przyśpieszenia rozwoju. 

Wiadomo jednak, że los literatury po kaszubsku jest ściśle sprzęgnięty z losem rodzimego 

języka. A ten, pomimo podejmowania rozlicznych starań, wciąż jest zagrożony wymarciem.           

 

 

 

 

 

 

                                                             
3251  Np. Kùik-Kalinowskô A., Zëmòwi ptôch, *** Ti zëmë..., Danka, Wesołé rimë, „Stegna” 2017, nr 4, s. 20-21; Kuik-Kalinowska 
opùblikowała też w 2018 roku tomik Z pòla dodóm, zawierający wiersze w dwóch wersjach językowych – polskiej i kaszubskiej [Tejże, Z 
pòla dodóm, Gdańsk 2018]. 
3252 Np. Wątor M., Dlô młodëch lëdzy, Panaceùm – lék na wszëtkò, „Stegna” 2016, nr 2, s. 9; Wątór M., EJ!, Dze stegna ta jidze?, Kôłp w 
samòtnoscë, [w:] Gróta R. i in., Kaszëbską stegną żëcégò, Banino-Lëzëno 2017, s. 23-25; Wątor M., Wësziwk ë pasyk, Tajemny zapisënk, 
„Stegna” 2019, nr 2, IV s. okładki.  
3253 Np. Weber K., *** Tak kòmùdno w sercu mòjim..., *** Pich pëł piôch..., Blisczé wzérają w cemżã..., „Zymk” 2017, zsziwk 10, s. 21-22; 
Tejże, Sztrąd, Wiater, „Stegna” 2018, nr 4, s. 31.    
3254 Np. Frymark S., Herb Brusów, Zómk, *** Jem wëmëszlëł wiérztã w mòjich mëslach..., „Zymk” 2017, zsziwk 10, s. 77-78. Frymark 
opublikował również w formie odrębnej publikacji drobniutki utwór prozatorski Zôrno, będacy wstępem do dalszych części planowanej 
powieści Zwiercadło Remùsowégò swiata [Frymark S., Zwiercadło Remùsowégò swiata. Dzél 1. Zôrno, Zómk Zôbòrsczi 2015]. Jest także 
autorem tomiku poezji Do òd, zawierającym wśród przede wszystkim polskojęzycznych wierszy także kilka utworów w języku kaszubskim 
[Frymark S., Do òd, Zamek Zaborski 2016].    
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