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WSTĘP

Zamierzeniem niniejszej pracy jest omówienie litera
tury kaszubskiej powstałej w latach 1945—1980.

Rozdział pierwszy opisuje wydarzenia z życia pisa
rzy albo z życia kaszubskiej społeczności, które decy
dują o genezie aktualnie powstających utworów lub 
stanowią ich tło. Pierwsza część tego rozdziału jest 
poświęcona omówieniu dziedzictwa współczesnej litera
tury kaszubskiej na podstawie twórczości i działalności 
Hieronima Derdowskiego, Aleksandra Majkowskiego, 
Jana Karnowskiego, Leona Heykego, Alojzego Budzi- 
sza, Jana Patocka i Bernarda Sychty. Wprowadzenie 
takie jest niezbędne z kilku powodów. Po pierwsze — 
część aktywnych po 1945 roku pisarzy działała już w 
okresie przedwojennym, stąd klimat tamtego czasu od
grywał u nich później rolę wciąż znaczącą. Po drugie — 
przejęli oni od swoich poprzedników ideę kaszubską, 
która była motorem ich pracy pisarskiej. Należy do
dać, że w latach najnowszych ci dawni pisarze byli 
wciąż obecni dzięki wznowieniom ich książek czy też 
dzięki nawiązywaniu do ich twórczości w literaturze, 
a także we wspomnieniach. Jest kilka charakterystycz
nych znaków tej tradycji literackiej. Jednym z nich 
jest poemat Hieronima Derdowskiego O panu Czorliń- 
scim, co do Pucka po sece jachoł, który dla późniejszych 
pisarzy stał się pewnym modelem literackim, opartym 
na motywach ludowych. Drugim znaczącym elementem 
dawniejszej literatury kaszubskiej są opracowania te-
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or etyczne Jana Karnowskiego, które dały podstawę do 
określenia idei kaszubskiej, istotnej dla prac pisarzy 
współczesnych. Trzecim znakiem kulturowym jest po
wieść Aleksandra Majkowskiego Zycie i przygody Re- 
musa, przedstawiająca duchowy obraz Kaszuby z po
kolenia autora. Wreszcie czwartym znakiem są doko
nania literackie Alojzego Budzisza, stanowiące również 
obraz duchowy Kaszuby tego samego pokolenia co 
Majkowski, ale w innych wymiarach. To są główne 
punkty odniesienia, jeśli chodzi o dziedzictwo literackie 
pisarzy kaszubskich. Ale obraz literatury powstałej 
przed 1945 rokiem jest, oczywiście, o wiele bogatszy. 
Toteż w tym wprowadzeniu wzmiankuje się i o twór
czości Leona Heykego. i o działalności Jana Patocka czy 
szerzej o dziele Majkowskiego i Karnowskiego. Chodzi 
tu głównie o to, aby wskazać źródła współczesnej lite
ratury kaszubskiej, i te dawne, i te wcześniejsze, jako 
że miały pośredni wpływ na nią. Spory dotyczące 
kształtu idei kaszubskiej w literaturze mają nieraz od
niesienia do tych dawnych czasów, chociaż przedmio
tem rozważań i refleksji jest na ogół obecna rzeczy
wistość. 1 to zostało pokazane w drugiej części rozdzia
łu pierwszego. Z jednej strony omówiono tworzenie 
ugrupowań ideowych, jak Zrzeszeńcy, czy orientacji, 
jak pisarze skupieni wokół „Klęki”, a z drugiej — 
wpływ bieżących wydarzeń na ich twórczość. Istotny 
jest fakt, że po 1945 roku kontynuowało działalność 
literacką pokolenie pisarzy, którzy debiutowali w la
tach trzydziestych. W czasie wojny byli rozproszeni 
po święcie i w tych warunkach nie powstały znaczące 
utwory, chociaż życie literackie nawet wówczas nie 
obumarło.

Rozdział drugi zawiera omówienie tekstów poety
ckich przedstawionych w porządku chronologicznym.

Zarysowują się trzy orientacje poetyckie. Pierwsza 
— to pokolenie Zrzeszeńców i Klekowców, których
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charakteryzuje pewien monumentalizm w obrazowa
niu. Często ton ich poezji jest uroczysty, jakby nama
szczony; wiąże się to z romantycznym modelem poety, 
usiłującego kaszubszczyźnie nadać inną rangę aniżeli 
ludowa. Druga orientacja — to pokolenie średnie, de
biutujące po 1945 roku, które charakteryzuje się wszech
stronnym rozwinięciem motywów kaszubskich prze
jętych z tradycji. Znaki poetyckie, jakimi posługują się 
ci autorzy, umieszczone w innym kontekście, często 
pochodzącym z codzienności, zyskują przez to nowe, 
rozleglejsze znaczenie. Pokolenie to tworzy nową, 
współczesną ideę kaszubską. Trzecią orientację stano
wią ci, których debiut literacki przypadł na lata 
siedemdziesiąte; olśnieni swoją tradycją i piszący o niej 
w sposób bardziej bezpośredni aniżeli starsze pokole
nie. Liryka jest najbogatszymi działem literatury ka
szubskiej.

Kolejne rozdziały dotyczą prozy i dramatu. Nie po
wstała po 1945 roku powieść tej miary, co Zycie i -przy
gody Remusa Aleksandra Majkowskiego ani też dzieło 
podobne do Zemji kaszebskiej Alojzego Budzisza. Po
wstały natomiast krótkie utwory, ujawniające w swych 
kreacjach różne postawy Kaszubów; charakterystyka 
tych postaw została zaznaczona jako problemy tej pro
zy. Autorami tych utworów są: Jan Rompski, Aleksan
der Labuda, Leon Roppel, Jan Piepka i Józef Ceynowa.

Mimo bogatej tradycji ludowej i znacznego dorobku 
dawniejszych pisarzy kaszubskich najskromniej przed
stawia się twórczość dramatyczna. W rozdziale czwar
tym szczegółowo zanalizowano utwór Anny Łajming pt. 
Gdzie jest Balbina? na tle jej pamiętników. W po
szczególnych rozdziałach wymieniono pisarzy ludowych 
z zaznaczeniem ich dorobku.

Na końcu w aneksie umieszczono wypowiedzi pisa
rzy, zawierające inne spojrzenie na literaturę kaszubs
ką aniżeli spojrzenie interpretatora. Szczególnie cenię

7



sobie autentyczność i szczerość tych wypowiedzi, gdyż 
stanowią dopełnienie pracy, która swoje powstanie za
wdzięcza duchowemu i merytorycznemu wsparciu prof, 
dr. Czesława Hernasa.

Pierwszą wypowiedzią na temat literatury kaszubs
kiej po 1945 roku jest referat Jana Rompskiego O lite
raturze kaszubskiej wygłoszony na Kongresie Kaszu
bskim 12 i 13 stycznia 1946 roku w Wejherowie. 
Autor omawia całą literaturę kaszubską, najwyżej oce
niając Zycie i przygody Remusa Aleksandra Majkows
kiego. Rompski pisze m.in.: „Jak Ceynowa uchylił bra
my do panteonu sztuki kaszubskiej i tak je rozwarł, 
i stanął na najwyższym stopniu ołtarza jej dr Alek
sander Majkowski (1876 r. w Kościerzynie)”. Według 
Rompskiego największą wartość w omawianej literatu
rze ma idea kaszubska, toteż mniejszą wagę przywią
zuje do dzieła Hieronima Derdowskiego, a znacznie 
większą do utworów Jana Karnowskiego. Jest to kry
terium, według którego wartościuje utwory pisarzy 
współcześnie żyjących, a zwłaszcza Zrzeszeńców *. O 
twórczości Aleksandra Labudy tak pisze: „Któż za
przeczy wartości literackiej opowiadaniom i nowelkom 
Labudy. Umie on w prostym języku, o jakże wysokiej 
kulturze, oddać uczucie przywiązania do swojej ziemi, 
jak np. opowiadanie Kwjotkji njezabotkji, Zdrowaś 
znad Nilu, albo ileż tu prawdy życiowej i tragedii tej 
cichej duszy pasterki w wierszu pt. Gąsorka, do której 
komponował melodie Jan Trepczyk. Jakiż tu wspaniały 
motyw ludowy”. Poglądy Jana Rompskiego, zawarte 
w tym referacie, stanowią wykładnię *dei Zrzeszeńców, 
której do końca pozostali wierni. Z jednej strony Rom
pski doceniał znaczenie kształtującej się idei kaszubs- 1 *

1 Jan Rompski, O literaturze kaszubskiej, „Zrzesz Kaszeb- 
skó” 1946, nr 6.

a Pokolenie pisarzy i działaczy kaszubskich działających od 
1929 roku.
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kiej, a z drugiej dostrzegał wartości tkwiące w kultu-r 
rze ludowej. Oto co pisze na temat bajki ludowej: 
„Bajką żyje lud, w bajce widzi swą prawdę, toteż 
miłuje ją, w niej się rozkoszuje jak naród w arcydziele 
swego pisarza”.

W roku 1950 ukazała się książka Andrzeja Bukows
kiego zatytułowana Regionalizm, kaszubski, w znacznej 
części poświęcona literaturze kaszubskiej. Ówczesna 
krytyka literacka przyjęła tę książkę z uznaniem. Do
wodem na to może być opinia Lecha Bądkowskiego, 
młodego wówczas pisarza ze środowiska gdańskiego. 
Pisze on m.in.: „Autor z benedyktyńską skrupulatnoś
cią zebrał wszystkie znane już, ale porczpraszane po 
najrozmaitszych publikacjach materiały, wzbogacił je 
bardzo wielkim wkładem nowych, zdobytych własnymi 
poszukiwaniami informacji, całość poddał wnikliwej 
analizie i usystematyzował ją, jak nikt przedtem. W 
ten sposób Regionalizm kaszubski jest pierwszą w ogó
le w S"rym temacie pozycją monograficzną w piśmien
nictwie polskim” J. Praca Bukowskiego była pierwszą 
próbą usystematyzowania zjawisk kulturalnych, a więc 
i literackich, na Kaszubach. Została też przychylnie 
przyjęta przez środowisko naukowe. Jest ona rezulta
tem zainteresowań autora sięgających czasów przedwo
jennych, gdy wydawał w Toruniu w latach 1936—1938 
„Tekę Pomorską”. W późniejszym okresie Bukowski 
nie podejmuje na tak szeroką skalę prac związanych 
z literaturą kaszubską. Publikuje dłuższe i krótsze ar
tykuły w czasopismach.

W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych nie istniały 
czasopisma kaszubskie. Sporadycznie utwory kaszubs
kie publikowano w „Rejsach”* 4. Nie było też opracowań

8 Lech Bądkowski, Monografia kaszubskiego regionalizmu, 
„Rejsy” 1950, nr 34, s. 2.

4 „Rejsy” — dodatek „Dziennika Bałtyckiego” od roku 1946.
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dotyczących literatury tego regionu, poza artykułem 
Lecha Bądkowskiego Literaci kaszubscy na starcie8. 
Autor pisze, iż po kilku próbach ożywienia literatura 
regionalna zamarła. Następnie wymienia cele, którym 
ta literatura może służyć. Są to: 1. uzmysłowienie 
przemian w kraju, 2. ujavmianie wielkich talentów,
3. mob'üzacja ludzi w ramach Frontu Jedności Narodu. 
Ponadto literatura gwarowa może wzbogacić język lite
racki. Bądkowski objaśnia całe zjawisko literatury ka
szubskiej. Stwierdza, że literatura kaszubska, choć tłu
miona przez kler, rozwija się od czasów Ceynowy. Po 
wojnie, po okresie, zastoju, nastąpił dalszy jej rozwój. 
Obecnie — jak pisze Bądkowski — literatura kaszubs
ka jest dziełem trzech pokoleń pisarzy. Przedstawiciel 
pokolenia najstarszego, Sędzicki, senior pisarzy kaszu
bskich, wyprowadza Kaszubów z poniżenia. Średnie 
pokolenie reprezentuje Rompski, twórca o wielkich am
bicjach. Jego utworom brak pogłębienia problematyki 
społecznej, co należy przypisać wpływom Młodokaszu- 
bów, zaś „najnowsze jego rzeczy wykazują tendencję 
ku wyraźnemu zarysowaniu postępowej linii społecz
no-politycznej. Pomyślnie zapowiadający się rozwój 
autora rokuje mocne nadzieje na przyszłość”.

Dalej Bądkowski pisze, że „podobne uwagi w odnie
sieniu do charakterystyki ideologicznej zastosować mo
żna do Jana Trepczyka, uzdolnionego liryka, autora 
pieśni. Niestety, w ostatnich latach stworzył niewiele. 
Najlepiej znany jest Roppel. Nie jest wykorzystany. 
Pogłębił elementy ucisku społecznego w Żeglarzu Zło
cistego Słońca czy ruch spółdzielczy wśród rybaków 
w wierszu Nowo pieśń rebackó”. Przedstawicielem 
młodej generacji — stwierdza Bądkowski — jest Jan

] 6 *
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Piepka, który łączy zdecydowaną postawę ideologiczną 
z liryzmem. Autor kończy artykuł słowami: „Zwrot 
zapoczątkowany. Autorzy zadeklarowali poświęcić się 
pracy regionalnej”.

Lech Bądkowski, który w powyższej wypowiedzi 
ujawnia styl myślenia typowy dla początku lat pięć
dziesiątych, w późniejszym okresie związał się z ru
chem kaszubskim. W kilkanaście lat później tenże 
autor wraz z innymi literatami i publicystami gdańs
kimi wprowadza określenie: literatura kaszubsko-po- 
morska.

W latach 1955—1956 ukazały się dwie książki ka
szubskie: Piętowego Tony i Staszkowego Jana Nasze 
stronę oraz Franciszka Sędzickiego Jestem Kaszubą. 
Słowo wstępne do tych książek napisał Leon Roppel, 
który w późniejszych latach stał się znanym edytorem 
kolejnych książek kaszubskich oraz autorem artykułów 
obejmujących zjawisko literatury kaszubskiej jako ca
łości.

Po dziesięcioletniej przerwie w 1957 roku zaczęło 
ukazywać się w Gdańsku nowe czasopismo kaszubskie 
„Kaszebe”. Publikowano w nim utwory pisarzy ka
szubskich starszego pokolenia i młodszych. Pismo to 
wydrukowało również kilka omówień najnowszej lite
ratury. Autorem większości tych opracowań jest Sta
nisław Pestka, który w późniejszych latach dał się 
poznać jako autor znakomitych wierszy oraz wielu roz
praw teoretycznych. Stanisław Pestka był współredak
torem „Kaszeb”. W jednym z numerów tego pisma 
zamieścił sylwetkę literacką Jana Trepczyka. Napisał 
m.in.: „Gdyby przyszło odnaleźć ojców chrzestnych 
poezji Trepczyka, bez wahania wskazałbym Heykego 
i Karnowskiego”. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że 
„wejherowski pieśniarz” był uczniem ks. Heykego. To 
autor Dobrogosta i Miłosławy powiedział o młodym, 
dobrze zapowiadającym się chłopcu: „On ma wielgji
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zdatnosce do układani piesniczkow” 8. Stanisław Pestka 
w ten sposób wykazał istnienie ciągłości tradycji w li
teraturze kaszubskiej. Starsi poeci mieli już znaczną 
część drogi twórczej za sobą, a w związku z tym ich 
osobowość była ukształtowana.

Z innej perspektywy autorzy artykułów omawiają
cych pisarstwo kaszubskie interpretowali dorobek mło
dych. Ten sam Pestka pisze na temat twórczości mło
dego wówczas Jana Piepki: „Piepka krcczy jakąś wła
sną stegną. W tej chwili doszedł do rozdroża. Każda 
z dróg jednakowo go kusi. Wątpliwe, czy pójdzie szla
kiem utartym przez Ceynowę lub Sędzickiego. Bardziej 
wabi go trakt, na którym spotyka ludzi dnia dzisiejsze
go [...]. Trudno przewidzieć, czy Piepka ma jeszcze 
dużo do powiedzenia w literaturze kaszubskiej. Zrobił 
bardzo wiele. Pierwszy z młodej generacji przypomniał 
o jej istnieniu, po wojnie, wlał nową treść w pojęcie 
poezji ludowej”6 7 8.

Tak więc redaktorzy „Kaszeb” patronują literaturze 
kaszubskiej w jej aktualnym rozwoju, nie zaniedbując 
pielęgnowania jej związków z tradycją. Pod koniec lat 
pięćdziesiątych ukazuje się praca Lecha Bądkowskie- 
go8 ujmująca literaturę kaszubską jako zjawisko his
torycznie rozwijające się i wciąż żywe. Autor omawia 
sylwetki literackie pisarzy kaszubskich oraz przedsta
wia własną ocenę tego zjawiska. Zatem praca jego, 
spełniając rolę inspirującą, otwiera etap znacznie bo
gatszy w dokonania literackie, a co za tym idzie, i w 
interpretacje. Lata sześćdziesiąte cechuje ożywienie 
wokół kultury kaszubskiej i w niej samej. Problema-

6 Stanisław Pestka, W krainie liryki, „Kaszebe-Pomerania” 
1959, nr 24, s. II.

7 Stanisław Pestka, Poeta naszych stron, „Kaszebe-Pomera
nia” 1959, nr 18, s. 22.

8 Lech Bądkowski, Zarys historii literatury kaszubskiej, 
Gdańsk 1959.
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tyka jej pojawia się na łamach czasopism polskich* 
i zagranicznych1'. Pojawiają się dyskusje dotyczące 
rangi literatury kaszubskiej. Istotną sprawą staje się 
tworzenie dzieł literatury i ich publikacja, stąd usilne 
starania, aby mćgł się ukazywać stale periodyk ka
szubski, noszący najpierw nazwę „Biuletyn Zrzeszenia 
Kaszubskiego”, a potem „Pomerania”.

W tych latach zmienia się spojrzenie pisarzy na rolę 
człowieka w społeczeństwie. Ten sam Lech Będkowski, 
który kiedyś, w dawnych swoich artykułach, określał 
jednostkę jako element walki klasowej, teraz, tzn. w 
1967 roku, pisze, że najważniejszy jest, „najogólniej 
biorąc, rozwój wewnętrzny człowieka, wzbogacenie 
skali jego doznań, rozwój całego społeczeństwa w kie
runku nowych treści i nowych form życia zbiorowego 
przy zachowaniu istotnych wartości kulturalnych i his- 
toryczrych”9 * 11. W latach sześćdziesiątych wśród działa
czy i pisarzy środowiska gdańskiego powstał spór w 
sprawie literatury kaszubskiej. Chodziło o to, na ile 
można uznać tę twórczość za ludową. Autorzy zaanga
żowani w tę polemikę analizują najczęściej utwory 
pisarzy kaszubskich współczesnych, ale nieraz sięgają 
i do twórców dawniejszych. Bolesław Fac, młody wów
czas poeta i prozaik, działający w środowisku gdańs
kim, sprowadza w swym artykule literaturę kaszubską 
do wymiaru literatury ludowej. Pisze m.in.: „Cecha 
żarliwości jest chyba koniecznym warunkiem w ludo
wej poezji [...]. Współczesny człowiek, ogarnięty ze

9 Zob. Lech Bądkowski, Szukać kaszubskiej mowy, „Zycie 
Literackie” 1968, nr 49.

19 Zob. zainteresowania Kaszubami Friedhelma Hinya z Ber- 
lina, Ferdinanda Neureitera z Salzburga, Frido MetSka z 
Łużyc [w:] „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”, 
s. 56—57, 65—68.

11 Lech Bądkowski, O współczesnej literaturze kaszubsko-po- 
morskiej, „Pomorze Gdańskie” 1967, nr 4.
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wszech stron obezwładniającą ideą technokracji, w koń
cu ucieka do piękna, szuka natchnienia w najprostszym 
wzruszeniu, a sentymentalizm czy romantyka stają się 
pociechą”12. Ifac przeciwstawia literaturę kaszubską li
teraturze miejskiej. Określa utwory pisarzy kaszubs
kich jako twór prowincji i nawołuje, aby ocalili oni 
naiwność widzenia rzeczy. Zgodnie z takim postawie
niem sprawy radzi Janowi Piepce, aby zajął się bajka
mi kaszubskimi i przestał uprawiać prozę. Na końcu, 
tej wypowiedzi autor pisze, iż twórcy ludowi nie po
winni obrażać się na redakcje niektórych miesięczni
ków ani bać się konfrontacji swoich utworów z litera
turą wyższej, uniwersalnej jakości, tą pisaną „języ
kiem literackim”, jak to się zwykło mówić.

Fać jest wyrazicielem opinii całego ówczesnego śro
dowiska gdańskiego, które z konieczności musiało okre
ślić swój stosunek do tej ziemi. Wystąpienie Faca spro
wokowało polemikę Lecha Będkowskiego i Wojciecha 
Kiedrowskiego. Będkowski pisze: „Bardzo gorąco sprze
ciwiam się postulatowi Faca prymitywizowania naszej 
literatury” ls. Będkowski, chociaż mówi o „naszej lite
raturze”, sam w kaszubskim nie pisał. Jest on twórcą 
pojęcia literatury kaszubsko-pomorskiej, do której za
licza utwory pisane zarówno po kaszubsku, jak i w 
polszczyźnie, a które obierają za temat ziemię kaszubs
ką. Zatem Piepka piszący w polskim języku literackim 
i po kaszubsku — to twórca literatury kaszubsko-po
morskiej. Kryterium jest tuta] temat, a nie język.

Znacząca wówczas była reakcja Wojciecha Kiedrows
kiego. Pisze on: „[...} przyjmuję fakt utożsamienia 
(przez Faca) literatury kaszubskiej (całej) z literaturą 
ludową za nieporozumienie [...] ogromna większość lite—

18 Bolesław Fac, Perspektywy literatury ludowej na Pomorzu 
Gdańskim w świetle współczesności, „Biuletyn Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego” 1965, nr 6, s. 5.

18 Op. cit., s. 17.
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ratów kaszubskich to także ludzie wykształceni, w dzie
le ukończenia studiów stacjonarnych przewyższają oni 
nawet współczesne gdańskie środowisko literackie. Flo
rian Ceynowa, Derdowski, Majkowski, Karnowski, 
Heyke, Bieszk, a także współcześni: Roppel, Sychta, 
Rompski, Trepczyk, Piepka, Nagel, J. Ceynowa — o 
czym Fac powinien pamiętać — otrzymali w ogromnej 
większości gruntowne wykształcenie, np. medyczne, te
ologiczne, polonistyczne, prawnicze czy pedagogi
czne” u. Nieco dalej, w tym samym artykule, Kiedro- 
wski pisze na temat twórczości Piepki i Nagła doma
gając się, aby nikt ich nie pouczał, jakie mają obrać 
tworzywo literackie i aby nie mieli kompleksów, gdy 
chodzi o konfrontację z twórczością innych autoćów. 
Konkluzją Kiedrowskiego jest zdanie, że „[...] tworzy
wo pisarskie nie narzuca rangi literaturze”. Kiedrowski 
widział tę literaturę jako coś najistotniej własnego i 
nie mógł przystać na to, aby jego lub młodą inteligen
cję kaszubską opatrywać nazwą „prymiiywiści” lub 
„naiwni”. Dyskusja nad literaturą miała zasięg o wiele 
szerszy niż łamy „Biuletynu Zrzeszenia Kaszubsko-Po- 
morskiego”. Między innymi toczyła się na seminarium 
prof. Andrzeja Bukowskiego w ówczesnej Wyższej 
Szkole Pedagogicznej.

W latach 1966—1969 powstała książka Piętno Smęt
ka, 15 w której przyjęto termin kaszubska lite
ratura regionalna. W ten sposób wyodrębnio
no pisarzy wykształconych, piszących po kaszubsku, od 
ludowych, których cechuje samorodność w pisaniu i 
brak określonego dystansu kulturowego czy samoświa
domości w rozpoznawaniu swej kultury. Kryterium 
podstawowym, wyodrębniającym materiał, o którym 
się tu traktuje, jest język.

14 Wojciech Kiedrowski, Literatura w krzywym zwierciadle, 
op. cit., s. 18—19.

15 Jan Drzeżdżon, Piętno Smętka, Gdańsk 1973.
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W latach siedemdziesiątych pojawiło się znacznie 
więcej artykułów czy większych prac omamiających 
literaturę kaszubską aniżeli w poprzednim dziesięcio
leciu. Wiązało się to z ożywieniem działalności oficyny 
wydawniczej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Wró
cili na łamy czasopism gdańskich Zrzeszeńcy, którzy 
od czasu, gdy przestała wychodzić „Zrzesz Kaszebsko”, 
tzn. od 1947 roku, publikowali bardzo niewiele. Po
wstało nowe forum, na którym mogli się spotykać 
pisarze kaszubscy, mianowicie jesienne spotkania we 
Wdzydzach, zwane Spotkaniami Twórców Literatury 
Kaszubsko-Pomorskiej.

Wzrosło również zainteresowanie literaturą kaszubs
ką poza granicami kraju. Już na początku lat siedem
dziesiątych ukazały się dwie znaczące dla tej literatury 
prace: Modra struna16 oraz Kasćhubiscłie Anthologie16 17 18. 
Są to antologie obejmujące w wyborze całą poezję ka
szubską. We wstępie do Modrej struny omówiono, poza 
twórczością dawnych poetów, pisarstwo autorów współ
czesnych — od Franciszka Sędzickiego aż po poetów 
ludowych. Podobnie autor antologii wydanej w Mün
chen omówił w obszernym wstępie twórczość współ
czesnych poetów kaszubskich. Obie te książki wyka
zywały ciągłość rodowodu pisarzy kaszubskich. W dal
szych latach opublikowano za granicą kolejne, znaczą
ce prace poświęcone literaturze kaszubskiej. W 1975 
roku ukazała się Kaszubska poezja Aleśa Trojanows
kiego w almanachu Daliagliadyla. Celem pracy jest po
pularyzacja poezji kaszubskiej na Białorusi. Składa się 
ona z omówienia i z krótkiego wyboru wierszy współ
czesnych poetów kaszubskich, przetłumaczonych na ję-

16 Modra struna, antologia poezji kaszubskiej, oprać. Tadeusz 
Bolduan i inni, Gdańsk 1973.

17 Ferdinand Neureiter, Kaschubische Anthologie, München 
1973.

18 Daliagliady, literaturny zbornik, Mińsk 1975.
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zyk białoruski. W 1978 roku w München ukazała się 
Historia literatury kaszubskiej Ferdinanda Neureitera1B. 
Jest to syntetyczne opracowanie całej literatury ka
szubskiej. Ostatni rozdział poświęcony jest literaturze 
okresu wojennego i powojennego. Praca zawiera biblio
grafię. W 1980 roku ukazała się w Mińsku antologia 
poezji kaszubskiej opracowana przez Aleśa Trojanows
kiego. 19 20 Wstęp, spełniający rolę informacyjną, opra
cował również Trojanowski.

Tak więc w latach siedemdziesiątych literatura ka
szubska osiągnęła jakby nową perspektywę, w świetle 
której mogły być dyskutowane jej problemy. Dyskusje 
takie odbywały się m.in. na wymienionych wyżej zja
zdach we Wdzydzach, a referaty tam wygłaszane mo
żna uznać za przyczynki do jej rozwoju i interpretacji. 
Głośnym echem odbiło się trzecie spotkanie we Wdzy
dzach, które miało miejsce w 1973 roku, a referat za
tytułowany „Uwagi o współczesności literatury ka- 
szubsko-pomorskiej” wygłosił Edmund Puzdrowski. 
Omówił on literaturę kaszubską, wyodrębniając ją we
dług kryterium języka. Końcowa refleksja Puzdrows- 
kiego jest następująca: „Mamy do czynienia ze swo
istym widmem pustej nocy, która jest jednak pustą 
nocą literatury kaszubskiej, a nie społeczności”.21 Cho
dzi tutaj autorowi o obrazowe określenie niewielkiej 
liczby dzieł pisanych w języku kaszubskim. Wymienia 
ostatnie wiersze Staszkowego Jana oraz utwcry Jana 
Zbrzycy (Stanisława Pestki), które ukazały się w „Biu- 

I letynie Z.K-P”. Z referatu Puzdrowekiego wynika, że 
nie uważa on literatury kaszubskiej za anachronizm, 
twierdzi bowiem, iż nie istnieje ona tylko po to, aby

19

£0

21

Geschichte der Kaschubischen LAJ^r^^y^irsuch'emgf^ zji- 
sammenfassenden darstellung,jMhń£hen 1978. ’’ \y >
Za daljagljadam kraj stalemdic]’fi^äs]^ 1 • u: : ^
III Spotkanie Twórców LiterMury Kaszubsko-Pomorskiej, * 
materiały, Gdańsk 1974, s. 14. * o '~b/.* WO i
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opiewać albo tworzyć mit ziemi rodzinnej, ale że jest 
zdolna wyrażać treści współczesnego życia, a więc spra
wy ludzkie w ogóle, to znaczy uogólnić egzystencję 
tego środowiska oraz dać swój wyraz wobec idei naro
dowej polskiej.

Dyskusja, która się potem rozwinęła, była najbar
dziej burzliwa z tych, które miały miejsce na Zjazdach 
Twórców Literatury Kaszubsko-Pomorskiej we Wdzy
dzach. Oto fragment wypowiedzi Alojzego Nagła: „Nie 
podzielam twierdzenia Lecha Będkowskiego o literatu
rze kaszubsko-pomorskiej. Skłaniałbym się raczej ku 
oddzieleniu literatury kaszubskiej od pomorskiej. Gdy 
będziemy mówili o literaturze kaszubsko-pomorskiej, 
to, jak sądzę, literaci piszący po kaszubsku będą trak
towani jak przysłowiowe koło u wozu”22. Będkowski 
broni swojego terminu „literatura kaszubsko-pomorska, 
mówiąc: „[...] w naszym przypadku instrument mowy 
nie jest instrumentem decydującym...” 23.

Postawienie problemu terminów: literatura
kaszubska czy literatura kaszubsk o-p o- 
morska sprawiło, że pisarze kaszubscy opowiedzieli 
się za pierwszym terminem, a część pisarzy nie-Ka- 
szubów, penetrujących ten temat, za terminem dru
gim. Postawa taka była na ogół znana wcześniej, ale 
tutaj doszło do konfrontacji stanowisk i do ich argu
mentacji. Literat gdański Zbigniew Żakiewicz, obecny 
na tym zjeździe, proponuje trzeci termin, mianowicie 
bałtosłow’ańskość. Mówi m.in.: „[...] pojęcie 
bałtosłowiańskości i północy Polski jest według mnie 
pojęciem bardzo owocnym. Tutaj kaszubszczyzna jest 
jednym ze źródeł, które zasilają ten rezerwuar, że je
dnak północ Polski, północ Europy stanowi w sumie 
propozycję kulturową, dowodzi historia literatury.

22 Op. cit., s. 54.
28 Op. cit., s. 39.
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Przecież romantyzm wyrósł na gruncie owych «dro
żdży Półiiocy»”24.

Ożywienie, które towarzyszyło tej dyskusji, do wódzią 
jak ważne było określenie statusu kulturowego twór
ców literatury. Dowodzi też, iż nastąpiła zmiana w 
spojrzeniu na ziemię rodzinną, jako podłoże później 
tworzonych mitów. *

Na zjeździe w 1977 roku referat zatytułowany „Do
niesienie o stanie zdrowia naszej literatury” wygłosił 
Lech Bądkowski. Autor zwrócił się do pisarzy Kaszu
bów: „[...] Wy musicie na swych rękach ponieść litera
turę kaszubską w lud”. W rezultacie pisarze zniechęcili 
się do udziału w spotkaniach wdzydzkich. Modne stały 
się organizowane przez Józefa Borzyszkowskiego spot
kania pisarzy kaszubskich w Łęczyńskiej Hucie, w 
jego prywatnym letnim domku. Referaty i dyskusje 
dotyczyły już wyłącznie problematyki literatury ka
szubskiej.

W latach siedemdziesiątych weszło do literatury mło
de pokolenie pisarzy kaszubskich. Początkowo publiko
wali swoje utwory w „Pomeranii”, później ukazały się 
pierwsze tomiki poezji. Jeden z tych młodych autorów 
pod koniec lat siedemdziesiątych. dokonał pewnego ro
dzaju bilansu tej literatury25. Omówił utwory Jaromi
ry Labudy, Krystyny Muzy, Jana Walkusza, Jerzego 
Stachurskiego, Augustyna Dominika i Mariana Jelińs- 
kiego. Stwierdził m.in.: „Żle chceme knticznie omó- 
wiao literaturę kaszebską, me powinni wiedno pamię
tać, że w procemku do naszij leterature muszime prze- 
kłódac kąsk iną miarę, jak do leterature polsczij. Pols
ko leteratura mó za sobą pore wiekowi rozwój, tak, 
że od tij stronę zdarzące leteratura kaszebskó je leno

84 Op. cit., s. 52—53.
85 Eugeniusz Gołąbek, Nowo kaszebskó leteratura, Zeszyt- 

Żródłowy „Przednika” nr 1 (dodatek do komunikatów Za
rządu ZK-P), październik 1979, s. 10—19.
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jej o wiele inłoszą sostrą”. Dalej autor tegoż artykułu 
napisał, iż chodzi o stworzenie nowych dzieł jako wkła
du Kaszubów w kulturę ogólnoludzką. A wymienieni 
autorzy, to wykształceni w uczelniach polskich młodzi 
twórcy, którzy realizują s>ę w kaszubszczyźnie tak 
samo, jak gdyby posługiwali się literacką polszczyzną. 
Źródła świata poetyckiego, a także powieściowego się
gają dzieciństwa, a więc rzeczywistości kaszubskiej, 
która ma własny kształt kulturowy. Z tej perspektywy 
E. Gołąbek tworzy nową hierarchię pisarstwa kaszubs
kiego.

Nadto należy wspomnieć, iż w latach siedemdziesią
tych pojawiają się na łamach czasopism gdańskich, a 
zwłaszcza „Pomeranii”, omówienia czy to pisarstwa 
jednego autora, czy też recenzje ukazujących się ksią
żek. Jako przykład takich właśnie wypowiedzi może 
posłużyć opinia Marii Boduszyńskiej-Borowikowej na 
temat pisarstwa Jana Piepki. Pisze ona m.in.: „Poezje 
Piepki sprawiają wrażenie cichego kącika zarezerwo
wanego dla osobistych wzruszeń i intymnych refleksji 
autora, z natury rzeczy specyficznie kaszubskich. Jest 
zatem oczywiste, że te wzruszenia i refleksje mogą 
znaleźć adekwatny wyraz artystyczny tylko w mowie 
kaszubskiej. Krąg tych wzruszeń jest wąski: jest to 
charakterystyczny «malinczi świat» Kaszuby, bezpiecz
nie ukryty pod dachem dwóch najbliższych stulonych 
dłoni. Kaszubskość Piepki wyraża się w sposób najbar
dziej spontaniczny, autentyczny i ludowy w jego wier
szach” “.

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych mało było 
omówień współczesnej lub dawnej literatury, Od czasu 
do czasu pisał Leon Roppel. Potem Stanisław Pestka 
w „Kaszebach”. Wraz z szerszym rozwojem literatury 16 *

16 Mina Boduszyńska-Borowikowa, Tryptyk kaszubski, „Po
merania” 1978, nr 2, s. 12.
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pojawiają się opiekowania krytyczne, obejmujące za
równo pojedyncze zjawiska literackie, jak i literaturę 
kaszubską jako całość. Właściwą krytykę literacką roz
począł uprawiać Jan Karnowski. Pisali o swoich utwo
rach Zrzeszeńcy. Ale z chwilą ukazania się wielu ksią
żek i nowych nazwisk w latach siedemdziesiątych po
jawiają się omówienia tych utworów. Piszą min.: 
Edmund Puzdrowski, Stanisław Pestka*7, Lech Bąd- 
kowski, Eugeniusz Gołąbek, Feliks Marszałkowski ”, 
Jan Trepczyk?, Ryszard Karwacki80. Na łamach „Mie
sięcznika Literackiego” pojawiła się nowa charakterys
tyka literatury kaszubskiej. Czytamy: „Pojawienie się 
literatury o ambicjach intelektualnych ogólnopolskich, 
przy równoczesnym zachowaniu związków z kaszubską 
tradycją, jest dowodem na rodzenie się nowej świado
mości i nowego języka, na to, że uproszczony i błędny 
jest obraz tej literatury jako literatury ludowej i cie
kawego zjawiska folklorystycznego. Trend polegający 
na powolnej domina cj literatury tworzonej przez wy
kształconych Kaszubów, ambitnej artystycznie i inte
lektualnie, nad literaturą, której jednym z zasadni
czych wyznaczników jest coś, co można określić jako 
folklorystyczny autentyzm, będzie coraz wyraźniejszy 
wraz z wymieraniem starszego pokolenia, zanikaniem 
gwar”81. W sumie rozpoznanie krytyczno-literackie da
leko odbiegło od myśli Jana Rompskiego, który w 1946 * 29

87 Stanisław Pestka, Piśmiennictwo kaszubsko-pomorskie a 
kultura literacka regionu, „Pomerania” 1975, nr 5, s. 8.

88 Feliks Marszałkowski, Jana Trepczyka „Odecknienie” — 
moje uwidzeni, Zeszyt Źródłowy „Przednika”, czerwiec 
1980, s. 21—33.

29 Jan Trepczyk, Domóci nórcek, „Pomerania” 1969, nr 2, s. 
68—70; 1974 nr 2, s. 73—75; 1971 nr 6, s. 62—64; 1970 nr 3, 
s. 87—101.
Ryszard Karwacki, Teraźniejszość i przyszłość literatury 
kaszubskiej, „Pomerania” 1978, nr 4, s. 22—24.

81 Cyt. za „Pomeranią” 1976, nr 1, s. 47.
I
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roku wygłaszał swoją pierwszą po wojnie interpretację 
literatury kaszubskiej, nie mówiąc już o sytuacji wo
jennej, którą znamy z artykułów Na jo literatem wo
jenno**, gdy jednym z nielicznych przejawów życia 
kulturalnego były rozmowy i spotkania Zrzeszeńców 
w ich zaciszach domowych. Złożyła się na to praca 
czterech pokoleń, a więc Zrzeszeńców, pokolenia Jana 
Piepki i Alojzego Nagła, wykształconych po wojnie 
działaczy i pisarzy w wieku Wojciecha Kiedrowskiego 
i najmłodszych, o których pisał Eugeniusz Gołąbek. 
Interpretacja i badania zjawisk literatury kaszubskiej 
są wyrazem swego czasu i określają jej tendencje, 
które bez nich, w rozproszeniu, trudno rozpoznać. 82

/
(

82 Jan Rompski, Na jo literatera wojenno, „Checz” 1945, nr 1,
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WŚRÓD PISARZY

Dziedzictwo pisarzy kaszubskich przed 1945 rokiem

Działalność pisarzy kaszubskich po 1945 roku jest 
wynikiem pracy poprzednich pokoleń. Spuścizna ta zo
stała przekazana w ich pismach lub poprzez wpływ 
żyjących działaczy z okresu przedwojennego. Temu 
dziedzictwu należy poświęcić nieco uwagi. Zaintereso
wania kaszubszczyzną sięgają wieku XVI, a więc czasu, 
gdy ną Pomorze dotarła reformacja. Pod koniec tego 
wieku, w 1586 roku pastor z Bytowa, SZYMCN KRO- 
FEY, wydał Duchowe pieśni D. Marcina Luthera y 
ynszich nahoznich męzow. Z niemieckiego w Slavię- 
sky ięzik wilozone. Zamieszczono tam pieśni — od 
adwentu do Zielonych Świąt, następnie Anioł Pański, 
Katechizm, Wierzę w Boga, Ojcze nasz, pieśni na 
chrzest i komunię, psalmy oraz śpiewy na Kyrie-elej- 
son. Język Krofeya jest to polszczyzna kościelna z do
mieszką słów i zwrotów kaszubskich. Zapotrzebowanie 
na tego typu przekład świadczy o tym, iż odbywały się 
tam nabożeństwa po kaszubsku oraz że niektórzy ksią
żęta zachodniopomorscy, tacy jak Jan Fryderyk szcze
ciński, dbali o podniesienie poziomu Kościoła i szkół. 
Krofey w przedmowie do tego zbioru pieśni wyraża 
nadzieję, że więcej książek zostanie przetłumaczonych 
na język „slowięsky”. Niestety, nie notujemy później 
więcej przekładów na ziemi bytowskiei i lęborskiej. 
Znaczącą działalność rozwinął nieco później w Słupsku 
i Smołdzinie pastor MICHAŁ PONTANUS, zwany Mo- 
stnikiem. Smołdzino należało do dóbr księżnej Anny, 
siostry Bogusława XIV, która odziedziczyła ziemię słu-

i
23



\

pską w 1620 roku. Pontanus był kapelanem przy koś
ciele zamkowym w Słupsku, a po jego śmierci syn je
go, Tomasz, został wikariuszem w Smołdzinie. Na pole
cenie księżnej Anny Pontanus przetłumaczył pieśni i 
teksty do nabożeństw ewangelickich i nauki religii. 
Książka ta, wydana w 1643 roku, nosiła tytuł: In no
mine Jesu. Parvus Catćchismus D. Martini Lutheri 
Germanica — Vandalicus. Der kleine Catechismus D. 
Martini Lutheri (Deutch und Wendisch gegen einander 
gesetztl MH anhage der Sieben Busspsalmen König 
Davids. Maly Catechism D. Marcina Lutherd Niemie
cko Wdndalski dbo Słowięski /to jestd z Niemieckiego 
języka w Słowięski wystawion y na jawność wydań 
/Z Przydatkiem Siedm Psalmów Pokutnych króla Da
wida y inssyćh Potrzebnych rzeczi: osobliwie Historiy 
Passiy nassego Pana Jesusa według Ewangelista Mat- 
theussa! y niektórych Piesn duchownych. Pontanus 
znał przekład Krofeya, cytuje tegoż jako źródło jednej 
z pieśni. Język Portanusa, podobnie jak Krofeya, to 
polszczyzna kościelna ż domieszką form kaszubskich.

W 1758 roku ukazało się drugie wydanie tego dzieła, 
nieco skrócone przez smołdzińskiego pastora ENGE- 
LANDA, a w 1828 roku przedrukował to drugie wyda
nie KRZYSZTOF CELESTYN MRONGOWIUSZ, ka
znodzieja gdański. Krofey i Pontanus znaleźli naśla
dowców, ale po śmierci księżnej Anny von Croy (1669) 
i jej syna Ernesta Bogusława (1684) zabrakło protekto
rów i późniejsze przekłady znane są z rękopisów. W 
ten sposób przechowały się Perykopy smołdzińskie. Są 
to lekcje i ewangelie na wszystkie niedziele i święta 
w porządku chronologicznym roku kościelnego, w ję
zyku słowiańskim oraz niemieckim. Druga część Pery
kop zawiera Modlitwę po kazaniu w języku niemie
ckim, Upomnienie dla przystępujących do komunii, 
Ojcze nasz i liturgię eucharystii — po kaszubsku i po 
niemiecku, następnie Kolektę (egzekwie) w czasie mszy
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pogrzebowej (po niemiecku), Modlitwę pogrzebową (po 
niemiecku), Błogosławieństwo (po niemiecku) i trzy 
modlitwy po kaszubsku. Za autora Perykop uważa się 
pastora ze Smołdzina, J.M. Sporgiusa (1696—1720). 
Znany jest również śpiewnik starokaszubski, zawiera
jący w znacznej mierze teksty Krofeya, ale obok tego 
nowe pieśni ewangelickie z XVII wieku. Nie ma pew
ności co do autorstwa tych tekstów. Należy wspomnieć 
o tekstach świeckich spisanych w języku słowiańskim. 
Najważniejsze z nich, to Przysięgi wierzćhucińskie, 
które w odpisie zachowały się we wrocławskiej biblio
tece Ossolineum. Fryderyk Lorentz pisze, że „[...] język 
przysiąg słowiańskich to polszczyzna przemieszana z 
wyrazami kaszubskimi...” Istniały z pewnością teksty 
innych przysiąg, które nie dochowały się dó naszych 
czasów.

Od połowy XVIII wieku słabnie zainteresowanie pas
torów przekładami, najpewniej na skutek zmniejsze
nia się liczby Kaszubów ewangelików. Wspomnieć na
leży o siedemnastowiecznym utworze literackim, za
tytułowanym Tragedia o bogaczu y łazarzu z pisma 
świętego wyięta y nowo wierszem opisana polskim. 
Anonim ewy autor dedykuje swój utwór senatowi mia
sta Gdańska. Kaszubszczyzna pojawia się w interme
diach tego utworu. Autorstwo Tragedii... przypisuje się 
teologowi, kaznodziei i poecie JANOWI GULIŃSKIE
MU, ówczesnemu profesorowi języka polskiego w 
gdańskim Gimnazjum Akademickim. Inni przypisują 
je Marcinowi Gremboszewskiemu, muzykantowi w słu
żbie senatu miasta Gdańska, kompozytorowi i poecie 
okolicznościowemu.

Wymienione zabytki piśmiennictwa nie miały bez
pośredniego wpływu na literaturę kaszubską powstałą 
w drugiej połowie XIX wieku. Niemniej można mówić 
o wpływie pośrednim. Jednym z ogniw pośredniczą
cych był Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, lektor ję-
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zyka polskiego w Gimnazjum Akademickim w Gdań
sku. Jego wskazania co do konieczności badań nad ka- 
szubszczyzną stanowiły później praktyczny program 
działalności FLORIANA CEYNOWY, uznanego za 
twórcę kwestii kaszubskiej. Mrongowiusz żył w latach 
1764—1855, Ceynowa urodził się w 1817 roku. Wiado
mo, 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. 
Ceynowa najchętniej nazywa język kaszubski słowińs
kim. Sporo jego tekstów pochodzi z okolic Słupska i 
Lęborka. Ceynowa napisał pierwsze książki kaszubs
kie 1 2, aby z nich można się było uczyć, i tym samym 
stworzył projekcję istniejącej kultury kaszubskiej, wi
docznej w stylu jego pism i ich treści. Ceynowa nie 
napisał samodzielnych utworów literackich. W stylu 
jego gódk8 istnieje pewne zindywidualizowanie narra
tora. Poza tym w povjostkach Ceynowy istnieje pano
rama typów ludzkich i sytuacji społecznych, wyobra
żeń kosmogenicznych, eschatologicznych, które w su
mie dają wyobrażenie o strukturze całej społeczności. 
Povjöstki zebrane w Skorbie... dają panoramę życia 
społeczności kaszubskiej i dzięki typowym dla Ceyno
wy elementom narracji i fantazji ludowej, kreującej 
te postaci, mogą one być pierwowzorami dzieł litera
ckich. Ceynowa zdawał sobie sprawę z potencjalnych 
możliwości świata zawartego w Skórbie..., dlatego sta
rał się nie zaniedbywać kontaktów i z Hieronimem 
Derdowskim, i z młodymi pisarzami kaszubskimi. Wi
zją przyszłości miało być zindywidualizowanie świata

1 Trze rozprawę przez Stanjislawa, wóros kile slow wo Ka- 
szebach e jich zemji przez Wojkasena, Kraków 1950; Skorb, 
kaszebskoslovjnskje move, vedoł Dr Florjan Ceynowa, 
Svjce 1866.

2 Skörb, kaszebskoslovjnskje move.
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w Skörbie..., a więc rozpisanie motywów na pewne 
postaci, które dałoby się rozpoznać i przeżyć. To jest 
owa .projekcja świata kaszubskiego w przyszłość. Gę
stość świata Ceynowy jest tak wielka, że sięga do mo
mentu tworzenia rzeczy i z tego punktu widzenia ka
żda myśl wyraża ideę gestu ludzkiego jako sprawiedli
wego w naturze. Sprawiedliwa jest także zatem przy
szłość zawarta w fantazji jego povjöstk i w jego idei 
tworzenia kultury kaszubskiej. Ta fantazja i idea dają 
nowe wyobrażenie kultury wolnej od ograniczeń jego 
czasów i tych obrazów zawartych w povjöstkach. Toteż 
mimo iż Ceynowa sam nie stworzył dzieł literackich, to 
wyraził swoją osobowość w postaciach ze Skórbu..., 
które mogą inspirować twórców literatury kaszubs
kiej 8.

Nieco młodszy od Floriana Ceynowy był HIERONIM 
DERDOWSKI (1852—1902). Uważa się go za właści
wego twórcę literatury kaszubskiej, a rok 1880 za datę 
ukazania się pierwszego kaszubskiego dzieła literackie
go* 4. Idea Hieronima Derdowskiego była inna aniżeli 
Floriana Ceynowy. Nie było też pewnie przypadkiem, 
że nie zawarli oni głębokiej przyjaźni. Ceynowa wi
dział Kaszubów w dość dalekiej perspektywie i sięgał 
głęboko w przeszłość, o czym świadczą jego nawiązania 
do dziejów Pomorza z czasów średniowiecznych. Tym- 

■ czasem Derdowski obejmował swą wyobraźnią mniej
szy zakres i dziejów, i przyszłości. Błędne byłoby ro
zumienie, iż obaj ci ideologowie kaszubscy stworzyli 
dwie odrębne linie: Ceynowa — kaszubską, Derdowski 
— polską. Zakładałoby takie rozumienie brak odręb-

* Por. związki z postaciami literackimi w dziełach Hieroni
ma Derdowskiego, Alojzego Budzisza, Aleksandra Majko
wskiego i innych,

4 Hieronim Derdowski, O Panu Czorlińscim, co do Pucka po 
sece jachoł, Zełgol dlo swojech druhów kaszubściech Ja
rosz Derdowski, Toruń 1880.
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ności kaszubskiej u Derdowskiego oraz zapoznanie per
spektywy, z której na dzieło ich należy patrzeć. Taki 
podział tworzyłby sztuczną różnicę między Kaszubami 
Południowymi i Północnymi, a jak literatura tej ziemi 
wskazuje, duch kaszubski jest jeden.

Jeżeli chodzi o stosunek obu tych pisarzy do siebie, 
należy przyznać, iż był życzliwy. Nie istniała między 
nimi polemika w kwestii kaszubskiej. Ceynowa wysłał 
Derdowskiemu swoje pisma. Znany jest wiersz DeTdo- 
wskiego zatytułowany V/ojkasyn ze Sławoszena, napi
sany po śmierci Ceynowy, w którym poeta utrwala 
obiegową wiedzę o Ceynowie, dodając na końcu swój 
program w słowach: „Nie ma Kaszub bez Polonii, i bez 
Kaszub Polsczi” 5.

Credo programu Derdowskiego zdaje się tkwić w sło
wach Czorlińsciego: „A jó z duszą i ze sercem Polok 
jem jak oni. Me Kaszube, jesz strzeżenie Polscij mo- 
rsciech granic. A w Warszawie naszy bracó mają naju 
za nic. Ale ma le mowę naszą serdecznie kochojma. 
I po polsku coróz lepje gódoc sę storójma! Czej te 
wiedno będzem dzałac rączo i wetrwale, w kuńcu, tak 
jak we Wąrszawie będzeme gódale” \ Chodzi tu o 
wejście kaszubszczyzny w ideę polskości. Derdowski 
zdawał sobie sprawę, iż ze swoją kaszubskością musi 
wejść w środowisko rozwinięte kulturowo. Nie mogli 
to być Niemcy, albowiem ci nie mieli żadnego interesu, 
aby wspierać kulturę kaszubską. Polacy natomiast 
stworzyli swą kulturę szlachecką i do niej nawiązuje 
Derdowski. Czorlińsci, najświetniejsza postać, jaką w 
ogóle wykreował, jest szlachcicem. Dzieje tego boha
tera są odzwierciedleniem mentalności ówczesnego

5 Modra struna, antologia poezji kaszubskiej, Gdańsk 1973, 
s. 41.

* Hieronim Derdowski, O Czorlińscim, co do Pucka po sece 
jachoł, Gdańsk 1976, s. 104.

28



\
drobnego szlachcica. I właśnie jego, szlachcica Czor- 
lińskiego, w Warszawie mieli za nic. Z punktu widze
nia łączności tych dwóch warstw — szlachty polskiej 
i kaszubskiej — Derdowski miał rację, iż kulturalnie 
osamotnieni właściciele ziemscy na Kaszubach przyjmą 
rychło wyznanie niemieckie. Przykładem mogą być 
zniemczone w tym czasie rody7.

Niestety, nie udało się Derdowskiemu wejść w obieg 
kultury polskiej. Owszem, przyjęto jego poemat życz
liwie, uznając go jako poezję ludową i tym samym 
zaliczając do folkloru polskiego. Trudno powiedzieć, 
czy Derdowski był rozżalony, iż tak potraktowano 
jego szlachica Czorlińsd ego w Warszawie, do której 
wrót pukał, czy nie był świadomy swej porażki. Zasta
nawiający jest jegD nagły wyjazd do Ąmeryki, którego 
powodów do końca, jak dotąd, nie wyjaśniono. Może 
był to bunt przeciwko nieuznaniu jego utworu za dzie
ło mogące służyć szlachcie polskiej jako pewien wzór 
i potraktowaniu go jako ludową krotochwilę. Derdows
ki potem zilustrował niektóre momenty z historii Pols
ki w utworze Kaszuba pod Widnem8, w którym boha
terowie są Kaszubami. Utwór ten nie ma już tej wa
rtości artystycznej, co poemat o Czorlińscim.

Otóż Derdowski jako pierwszy stworzył indywidu
alną postać bohatera kaszubskiego mówiącego swoim 
własnym językiem. Czorlińsci ma tu swoją dumę, wy
rażoną w opozycji do Żydów, Niemców i chłopów. Ta 
duma oczywiście narażona jest na szwank i poddana 
w dużej mierze ośmieszeniu. Ale są w niej elementy

7 Zob. dzieje rodu Krokowskich, Bedeker kaszubski, s. 228— 
230.

8 Zob. Kaszuba pod Widnem. Na dwusetną roczeznę oswobo- 
dzenio Mniemcow i Krzescyjaństwu od tureckiego jarzma 
w roku Pańścim 1683 — napisał Jarosz Derdowski, Toruń 
1883.
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podniosłe, dotyczące wiary chrześcijańskiej i polskiego 
patriotyzmu *.

Rozważając dziś dzieje Czorlińsciego można odpowie
dzieć, dlaczego poemat ten za czasów Derdowskiego nie 
został przyjęty jako wydarzenie literackie. Otóż same 
dzieje odczytane realistycznie, jako historia szlachcica, 
który w drodze po sieci miał rozmaite przygody z Ży
dami, Niemcami, rybakami i ze swoimi własnymi wy
obrażeniami o sobie, nie mogły być przyjęte jako dzieje 
narodu, bowiem nie dotyczyły »dziejów Polski, lecz Ka
szub. Nie mogły być też odczytane jako alegoria dzie
jów własnych, nie ze względu na niedostatki artyzmu, 
ale ze względu na brak prestiżu duchowego i autora, 
i jego ludu. Istotą utworu Derdo wskiego jest kilka 
prawd dotyczących ludzkiej egzystencji, przyjaźni, 
wrogości i źródeł tychże. Udało się Derdowskiemu za
chować koloryt Kaszub jako krainy geograficznej przez 
nazwy miejsc i miejscowości oraz ludzi, i przez krótką 
ich charakterystykę. Udało mu się też przez element 
ironii nadać dziejom Czorlińsciego wymiar wieloznacz
ności.

Młoda literatura kaszubska nie tylko nawiąże da 
postaci Derdowskiego i jego poematu, ale odkryje go 
dla siebie jako motyw literacki czy, w dalszej przy
szłości, jakę alegorię losu ludzkiego.

Nieomal w dwadzieścia lat po ukazaniu się utworu 
Derdowskiego O panu Czorlińscim, co do Pucka po 
sece jachoł pojawiła się w Gdańsku książeczka zatytu
łowana Jak w Koscerznie koscelnego obrele albo piąć 
kawalerów a jedno jedyno brutka. Było to rok 1899. 
Zaczął wówczas swą działalność ALEKSANDER MAJ
KOWSKI, wydawca „Gryfa” 10 i autor Życia i przygód 
---------- / , ^

8 Np. Czorlińsci gwiżdże marsza kaszubskiego przy kupnie 
konia. O Czorlińscim..., s. 58.

10 „Gryf” — pismo poświęcone sprawom kaszubskim, wycho
dziło w latach 1908—1912 i 1922, 1925.
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Remusau. Był on lekarzem, podobnie jak Ceynowa, i 
chodziło mu również o to, aby mieć bliski kontakt 
z ludnością kaszubską. Inny miał jednak charakter i 
inny temperament. Podczas gdy Ceynowa zagłębiał się 
w bieg rzeczy i chętnie odkrywał jego mechanizmy, 
Majkowski bardziej obserwował zewnętrzne strony ży
cia i w mniejszym zakresie. Dowodem na to może być 
już pierwszy utwór, który jest satyrą na mieszkańców 
Kościerzyny, a więc na najbliższe, znane sobie środo
wisko.

Wyrazem ducha Majkowskiego jest Remus z jego 
wymienionej już powieści, a więc parobek z lipińskich 
pustek, walczący z duchami, na pół niemy, usiłujący 
ludziom coś przekazać, obsenvator społeczeństwa ka
szubskiego, które żyje swoim własnym życiem.

Symbolika, którą przyjmuje Majkowski, pochodzi za
równo z demonologii ludowej, jak i z żywych wówczas 
w świecie artystycznym personifikacji rożnych idei 
czy pojęć. Stąd symbolika „trudu”, „strachu”, „nie- 
warto”, „miecza” i „wjidu” (światła).

Należałoby zauważyć, iż proza Majkowskiego pisana 
jest początkowo w języku polskim, podobnie zresztą 
jak jego wiersze publikowane w latach 1905—1912, 
które pisane są w znacznej części w języku polskim, 
a w części tylko po kaszubsku. Sekretarzem Majkows
kiego był Feliks Marszałkowski i on to kiedyś w roz
mowie ze mną stwierdził, że Majkowski po kaszubsku 
nie mówił. To nie znaczy, że nie umiał, po prostu 
mówił po polsku.

Być może Majkowskiemu marzyła się kariera pisa
rza polskiego albo publicysty, ale kaszubszczyzna osa
dzała go w swych realiach i determinowała wyobra
źnię. Żył już na innej stopie niż Ceynowa, wśród grona 
inteligencji, miał służbę, a jeżeli mówił o samotności, 11

11 Zece i przegode Remusa, Toruń 1939.
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to miał na myśli ludzką przyziemność, a konkretnie 
przywary drobnomieszczańskie, oraz kaszubską niepo
radność językową wcbec środowiska warszawskiego. 
Aleksander Majkowski czuł się bardziej ambasadorem 
kultury na Kaszubach, lecz, z iednej strony, lud ka
szubski nie bardzo go rozumiał, a z drugiej nie znaj
dował zrozumienia u inteligencji polskiej. Stąd jego 
zawieszenie w próżni i ostateczne zawierzenie moty
wom kaszubskim. O tym zawierzeniu świadczy fakt, 
iż w końcu swoje Żece i przigode Remusa napisał po 
kaszubsku, mimo iż nie udało mu się tego utworu 
opublikować.

Majkowski przed I wojną światową czas jakiś mie
szkał w Sopocie. Trzeba pamiętać, iż było to środo
wisko raczej ogólnopolskie aniżeli kaszubskie. Kaszubi 
byli tam warstwą najniższą, służbą, rzemieślnikami. 
Te doświadczenia z młodości Majkowskiego wywarły 
niewątpliwie wpływ na jego osobowość. W 1921 roku 
osiadł w Kartuzach i najpewniej miało to zasadnicze 
znaczenie dla jego dalszej pracy i myślenia. W tym 
czasie napisał właśnie swoją powieść.

Jego powieść o Remusie jest wyrazem rozdarcia ów
czesnej inteligencji kaszubskiej, która nie potrafiła 
się zmieścić w ramach kultury ludowej, a nie dano 

' jej stworzyć kultury, z którą mogłaby się ówczesna 
Europa liczyć. Stąd pesymizm Majkowskiego i brak 
wiary w Remusa, którego paraliżują „strach”, „trud” 
i „niewarto”. Mimo tych nie zrealizowanych ambicji 
Młodokaszubi12 stanowili grupkę ludzi, którzy zdobyli 
się na niezależność myślenia i działania. Manifestem 
tej niezależności może być krótki wierszyk Majkows
kiego, pierwotnie zatytułowany „Zjazd Młodokaszu- 
bski”.

ls! Pokolenie A. Majkowskiego, J. Karnowskiego, L. Hey- 
kego.
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Dose opiekunów

Niech tam gniotę poza pieckem 
Głową trzęsąc wadzą — 
w Gdansk sę zeszłe naszy braco 
I nad sprawą radzą.
Nie pytale opiekunów,
Co nad nime sedzą,
Co sę gębą napetlują,
A bele co wiedzą...
Bo nóm mierzy ta wieczno 
Opieka nad namy,
Kunc! A tero opiekować 
Będzeme so sami1*.

Cennym owocem pracy Młodokaszubów było czaso
pismo „Gryf” oraz literatura, którą stworzyli, zwłasz
cza wiersze Leona Heykego.

Majkowski nie doczekał się — jak już zaznaczono — 
publikacji powieści o Remusie, a tłumaczenie na język 
polski tej książki* 14 w latach sześćdziesiątych nie wzbu
dziło większego zainteresowania.

Najbliżsi sobie w gronie Młodokaszubów byli dwaj 
pisarze — Majkowski i Karnowski. Ten ostatni pisze 
w swojej drodze kaszubskiej: „[...] już dawno nosiłem 
obraz dr M. w duszy i uważałem go bez zastrzeżeń za 
duchowego prowodyra ludu kaszubskiego i swojego, 
nim go w ogóle poznałem” 1S *.

JAN KARNOWSKI (1886—1939) sięgał myślą głębiej 
aniżeli Majkowski. Usiłował przede wszystkim zrozu
mieć ideę Ceynowy i próbę tego zrozumienia zawarł w 
swoim szkicu o Ceynowie18 oraz w utworze Rozmeszla-
—

18 Aleksander Majkowski, Spiewe i frantówci, Gdynia 1957, 
s. 67.

14 Aleksander Majkowski, Życie i przygody Remusa, Gdańsk 
1964.

15 Jan Karnowski, Moja droga kaszubska, Gdańsk 1981, s. 48.
1B Janowicz, Refleks Ceynowizmu, „Gryf”, r. II, z. VII, 1910.
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nie Ceynowe17. Jest to pierwsza próba uświadomienia 
sobie autentycznej wartości tekstów Ceynowy zawar
tych w Skorbie... Karnowski pisze swoje utwory po 
kaszubsku. Sam o sobie mów\ iż nie uważa się za 
poetę. Chciał po prostu wykazać, iż możliwe jest pisa
nie wierszy po kaszubsku.

W Wierszach pierwotnych18 Karnowskiego wyrażone 
jest poczucie prawa do własnego języka, a także do 
własnej ziemi. Początkowo Karnowski chciał poświę
cić się studiom językoznawczym, aby móc kiedyś za
brać głos w sprawie języka kaszubskiego, w — jak to 
sam nazywa — „sporze naukowym o kaszubszczyznę”. 
Późniejsze doświadczenia Karnowskiego — najpierw 
jako żołnierza pruskiego, potem sędziego polskiego — 
pozwoliły mu zrozumieć ból ziemi rodzinnej i wyrazić 
go w wierszach. Do jednego z nich skomponowano me
lodię, którą Wick Rogala, pieśniarz kaszubski żyjący 
w latach 1871—1958, grał na cytrze. Oto dwie zwrotki 
tego wiersza:

Płyną szepte

Płyną szepte, płyną piesnie 
Nad tę starą naszą zemią 
Nad tym borem, gdze to drzemią 
Dąbe, buczi, chróste leśne.

[.•■]

One płaczą nad ledzami 
Co ju döwno grobe kryją 
Jejech zole płyną łzami,
Co jak rosą zemię myją19.

17 Zob. „Moja droga kaszubska”.
18 Jan Karnowski, Wieisze pierwotne, Gdańsk 1971.
10 Modra struna, antologia poezji kaszubskiej, Gdańsk 197S, 

s. 79.
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Karnowski sam pisze, że jego wiersze są bardzo oso
biste w porównaniu np. z utworami Majkowskiego. 
Jest w nich nuta żalu oprawiona w znany ornament 
poetycką a więc w bór, starą ziemię, pieśń, łzy, groby. 
Udało się poecie zamknąć osobiste przeżycia i myś-i w 
pejzażu kaszubskim, z którym się utożsamia. Dziwił 
się, że tylu jego kolegów porzuciło swoje dawne ideały, 
a on sam się z tym musi borykać.

Karnowski bodaj najgłębiej dotarł do ducha kaszubs
kiego, jako sposobu ludzkiego przeżywania rzeczywi
stości, i najtrafniej go wyraził. Znawca życia tego po
ety, Kazimierz Ostrowski, pisze: „Mając usposobienie 
raczej samotnicze, me utrzymywał Karnowski sze
rszych kontaktów towarzyskich” 20.

Pewien moment z czasów młodości Karnowski wspo
mina tak: „Patrząc na Majkowskiego, Gulgowskiego i 
Lorentza zdawałem sobie sprawę z tego, jak nikłe są 
ińe wiadomości o kaszubszczyźnie. Wiedziałem, że sa
ma znajomość literatury nie wystarcza. Więc zacząłem 
się na własną rękę zajmować ludoznawstwem kaszubs
kim i szczególnie w ferie począłem gromadzić mate
riał folklorystyczny. Nagromadziłem tego sporo. Naj
lepszym źródłem była moja matka. Ale materiał to był 
surowy i nie zdołałem go na razie ująć w żaden sys
tem. Z tego materiału ogłosiłem jedynie Przyczynki do 
słownika kaszubskiego w «Gryfie». Dopiero w dwa
dzieścia lat później materiał ten opracowałem jako tako 
pt. Folklor z Czarnowa”.

Musiał więc Karnowski znać swoją prawdę od sa
mych podstaw, z ust matki, i po dwudziestu latach z 
bogatym doświadczeniem zabrał się do dokończenia tej 
pracy. W Majkowskim, Lorentzu i Gulgowskim pocią
gała go na pewno rzetelna wiedza i owa szczerość w

29 Kazimierz Ostrowski, Z kaszubskiej gleby (o Janie Karno
wskim), Gdańsk 1973, s. 21.
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poszukiwaniu óczesnych podstaw kultury kaszubskiej. 
Z takim samym zresztą zapałem udał się na wykłady 
literatury niemieckiej we Fryburgu, które prowadził 
prof. Witkopf. Wspomina Ferdynanda Bieszka z tam
tych czasów, z jakąś pieczołowitością dodając, iż był 
ulubieńcem tego prawego człowieka.

Jako student seminarium w Pelplinie zakłada Koło 
Kaszubologów i kieruje nim dwa lata.

W „Gryfie”, wydawanym przez Majkowskiego w la
tach 1908—1912, ogłasza dwadzieścia dwie rozprawy 
naukowe i publicystyczne. W końcu decyduje się na 
napisanie wierszy kaszubskich. Według Ostrowskiego, 
impulsem był dla niego tomik poetycki Aleksandra 
Majkowskiego pt. Spiewe i frcLntówci. Zachęcony przy
chylną opinią Majkowskiego i kolegów o swych utwo
rach, wydał je w 1910 roku w Poznaniu21 22 *.

Przykrym przeżyciem była dla Karnowskiego służba 
w wojsku pruskim. W I wojnie światowej został ranny. 
O sytuacji powojennej pisał: „«Ojczyzno moja, ty je
steś jak zdrowie». Tak mógł pisać wielki poeta o 
ojczyźnie — bo już nie istniała... Ale nasza żyjąca? 
Żal się Boże, wciąż w malignie, wciąż w konwulsjach, 
pastwą cyrulików i szarlatanów”.

Ceynowa zwraca się do brata Polaka na sposób ma- 
rchołtowski, Karnowski swoją kaszubskość widzi nie 
ja o Marchołt, ale jako ktoś, kto zaczyna rozpoznawać 
piękno swej ziemi. Publikuje swoje artykuły w „Gry
fie”, „Mestwinie” “ „Zaborach” 2S, „Tece Pomorskiej”24,

21 Jan Karnowski, Nowotne spiewe, Poznań 1910.
22 „Mestwin” — dodatek „Słowa Pomorskiego”, wychodził w 

latach 1925—1934.
28 „Zabory” redagowane w Chojnicach przy „Dzienniku Po

morskim”.
24 „Teka Pomorska” była wydawana w Toruniu w latach

1936—1938.
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„Gryfie Kaszubskim” 85 i innych czasopismach. Uzyskał 
znakomitą wiedzę o ludoznawstwie, języku kaszubs
kim, literaturze, różnych formach życia społecznego 
na Pomorzu. W 1921 roku ubolewa nad unifikacją: 
„Straszki nigdy nie wymierają. Niech żyje nowa gene
racja straszków. Niech żyje unifikacja. Cóż wobec mej 
kaszubska Mora lub łagodna, rozmarzona Panna Mo
rska. Nic wobec niej okrumy Krzyżak, «co zabił ojca 
w rynku». Gdzie ona przyjdzie, tam trawa nie rośnie”.

Karnowski, pisząc te słowa, leżał złożony chorobą. 
Potem wyznał, że myślał, iż nie przeżyje. Własne losy 
Karnowskiego sprzęgły się z duchem dziejów tej ziemi. 
Znaną symbolikę literacką użył jako narzędzie do pi
sania poezji kaszubskiej. Swoje doświadczenie wyko
rzystał do zrozumienia i opisania procesów społecz
nych i kulturowych zachodzących na Kaszubach. Po
przez swoje pisma Karnowski dał podstawę do zaist
nienia tej kultury jako duchowego wyrazu inteligenta 
kaszubskiego, który nie stracił związku z ludem, a 
jednocześnie ustanowił nową wartość, której nikt inny 
nie musiał akceptować, aby nadać jej prestiż. To wła
sne poczucie wartości nadał Karnowski swojej kulturze 
kaszubskiej, dodając również swoje niepokoje.

Tak się składa, że między młodokaszubskimi pisa
rzami toczyło się kilka polemik i sporów ideowych.' 
Największy bodaj zgrzyt dotyczył oceny poematu he
roicznego LEONA HEYKEGO (1885—1939) Dobrooost 
i Miłosława, której dokonał Jan Karnowski.

Wypowiedź Karnowskiego28 była krjrtyczna i Heyke 
posłużył się słowami samego Karnowskiego, cytując, 
iż tenże jest „laikiem nie obeznanym dobrze z kaszu- 
bszczyzną”.

* „Gryf Kaszubrki” wj’chodzil w latach 1931—1932.
** Jan Karnowski, Muza kaszubska powojenna, „Mestwin”, 

r. I, 1925, s. 9.
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Tymczasem Karnowski pisał: „Zraziłem sobie ogrom- 
n;e ks. Heykego. Spadł na mnie, jak grom z pogodnego 
nieba, następujący jego druzgocący list” — iw dal
szym ciągu cytuje tenże list. Tymczasem w kilkanaś
cie dni później Kamov/ski otrzymał list od Heykego w 
zupełnie innym tonie, kończący się słowami; „Zgódźmy 
się”. Uznał wtedy, iż dobrze zrobił, nie dając się po
nieść pierwszym impulsom po tamtym liście. Tak więc 
stosunki między dwoma pisarzami kaszubskimi były 
życzliwe, a nawet — jak pisze Karnowski •— przyja
cielskie. Jak wynika ze wspomnień Karnowskiego, wi
dy v/ali się rzadko. Krytyka Dobrogosta i Miłoslawy 
ukazała się w 1925 roku i dopiero w 1933 roku, pod
czas bytności Heykego w Chojnicach, mieli okazję oso
biście o tej sprawie rozmawiać. Heyke lubił samotne 
wędrówki i zagłębianie się w dzieła filozofów, wolał 
swój skromny pokój aniżeli towarzystwo znajomych. 
Świadczą o tym wypowiedzi jego uczniów27. Tworzył 
swój świat, którego najlepszym wyrazem są jego Ka- 
szebsczis spiewe. Oto charakterystyczne dlań słowa 
zamknięte w wierszu:

Swiatoburca

Jó sedzę na brzegu 
Dzejowyj rzeczi 
I bacznie siedzę 
Jej mętny bieg.
Ju minął tydzień,
Ju rok sę kuńczy,
Cze dalyj sedzec 
I dłeżyj żdac \

[...]

Daleko droga 
I nodzi zmokłe 87

87 Korespondencja Józefa Ceynowy w posiadaniu moim.
/

38.



• Zovdłó SDlote 
I. ręka mrze;
Samotny w borze 
Le wiater szemi 
I mie okrywo 
Zwątpienio noc.28

Można sobie wyobrazić zamyślonego nad dziejami 
poetę, ale zamyślenie to jest innego rodzaju niż u Ka
rnowskiego. Heyke koncentruje się raczej na własnych 
doznaniach, a co. za tym idzie, nieco inaczej rozumie 
swoją kaszubskość. Efektem zapewne tego skupienia 
są jego piękne liryki, które pozwalają uznać Heykego, 
obok Hieronima Derdowskiego, za najciekawszego po
etę kaszubskiego pierwszej połowy XX wieku.

Charakterystyczne dla Heykego jest takie oto wyzna
nie:

Kaszebskö

Jo ce pomnik chcoł westawic 
I po całym kraju szukół,
I gdze jaćzi beł le kamień 
Rzezbe młotem jo go stukoł

.. » . . .
Ale wszetczie są w obróbce 
Mnie pod ręką rczsepałe,
Bo od dłudziego leżenió 
Bele one rozwietrzałe

■ Smutny jd do chgcze wrócył 
Sódł na progu zniechęcony,
I jo 7drzoł na pola nasze 
Wieldzim spikem umorzone

I'jö rzekł: O biedny kraju 
■ - . Wstanji że i rzecze słowo

Stół sę cud, Kaszebskö wstała 
I zaczyno jic na nowo.29

28 Leon Heyke, Kaszebsczie spiewe, Gdańsk 1978, s. 9—10.
29 Op. cit., s,'6.
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Poeta swoim słowem spowodował, że jego „Ka- 
szebsko” wstała. I tu Heyke nie pomylił się, był na 
tyle bliski mowie kaszubskiej, że z jej obrazów potrafił 
stworzyć piękno w swych lirykach. Ale też dzięki edu
kacji zdobył taki dystans, że powstała u niego głęboka 
Samoświadomość. I Majkowski, i Karnowski pisali w 
swych utworach o upokorzeniu ziemi kaszubskiej. Prze
ciwko temu upokorzeniu zbuntował się Ceynowa. Ale 
dopiero Heyke oddał najpełniej zagubienie człowieka. 
Zbierał podania i legendy, które wydał w 1931 roku,#.

Po śmierci Majkowskiego w 1938 roku Heyke mówi: 
„[...] w zasadzie dążymy wszyscy do jednego celu, do 
wywalczenia poniewieranym i często niesłusznie na
pastowanym współziomkom, swojińcom równoupra
wnienia i sprawiedliwego uwzględnienia we wszystkich 
dziedzinach życia społecznego” ”. '

Forma „my” oznacza Młodokaszubów. A więc los 
człowieka, jako kogoś przeżywającego świat, miał dla 
Heykego największe znaczenie. Świadczą o tym jego 
liryki, chęć stworzenia bohatera pomorskiego w Do- 
brogościc i Miłosławie, jego postawa życiowa, niezwyk
ła delikatność w obejściu oraz praca społeczna. Czło
wiek urodzony na ziemi kaszubskiej zaczął mówić o 
sobie — ustami Heykego.

Rówieśnikiem Heykego był JAN PATOCK, który 
wprawdzie nie stworzył własnego dzieła literackiego, 
ale jego Fjigle gnjeżdżewskich gburów ”, oparte na lu
dowych opowieściach, tworzą w sumie panoramę ży
cia ludu kaszubskiego.

Niewiele wiadomo o życiu Jana Patocka. Funkcjo
nował wśród inteligencji pomorskiej jako nauczyciel, 
a potem inspektor szkolny. Jako urzędnik państwowy

*• Leon Heyke, Podania kaszubskie, Kościerzyna 1931.
11 Kaszebsczie spiewe, s. 85.
*8 Wuj Wrek, Fjigle gnjeżdżewskich gburów, Gdańsk 1920.
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musiał dobrze wykonywać swoje obowiązki, skoro 
awansował do funkcji inspektora. Swój utwór Ffigle... 
opublikował pod pseudonimem Wuj Wrek. A więc owo 
„ja” kaszubskie pozostało w formie żartobliwej, ironi
cznej wobec tego „ja” drugiego, wykształconego. Pa- 
tock dostrzegł przepaść między tym pierwszym swoim 
„ja” a drugim. Można sądzić, iż uznał Kaszubów za 
niezdolnych do przekroczenia tej bariery ze względu 
na bezradność, czemu dał wyraz w Fjiglach...

Niektórzy z pisarzy kaszubskich, jak Franciszek Sę- 
dzicki, nawiązywali do dziełka Patocka. Jan Picpka 
stworzył z tych krótkich tekstów oryginalne gawędy.

Patock obnażył ludzki tradycjonalizm rozumiany ja
ko coś negatywnego. Dokonał tego z matematycznym 
wyrachowaniem. Żaden jego utwór nie zawiera zbęd
nego bodaj słowa, a te, których używa, spełniają funk
cję wieloznacznego obrazu. _

Rówieśnikiem Heykego i Patocka był ALOJZY BU
DZISZ (1874—1934). Wszyscy trzej pochodzili z pół
nocnych Kaszub. Nie istnieją żadne ślady kontaktów 
między nimi. Humoreski Budzisza oraz jego opowia
dania przeleżały w czasopismach regionalnych 50 lat, 
to znaczy od końca lat dwudziestych do 1980 roku, gdy 
ukazała się Modra kraina M.

Przy bliższej analizie jego humoresek okazuje się, :ż 
jest tam znakomita przenikliwość ludowa w szczególe 
obrazu, w mentalności postaci, a nawet w owej masce, 
która „robi oko” do czytelnika. Na dnie tego wszyst
kiego leży inna prawda, aniżeli chcą faktycznie twórcy 
tej maski. To pozwala wńdzieć Budzisza jako kogoś 
życzliwego ludziom, rozumiejącego ich los. W Bedeke- 
rze kaszubskim84 autorki użyły wobec niego słowa 88

88 Alojzy Budzisz, Modra kraina, Warszawa 1980.
84 Róża Ostrowska, Izabella Trojanowska, Bedeker kaszubski,

Gdańsk 1978.
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„humanista”, na co w pełni zasłużył. Potwierdzają to 
bezpośrednio jego opowiadania o ziemi kaszubskiej. 
Stworzył w nich obraz literacki miejsc, w których 
przeżył swoje życie. Literacka panorama Kaszub otrzy
mała w ten sposób swoją kulturową wykładnię artys
tycznie dojrzałą.

O osobistej wrażliwości tego autora zaświadczają i 
jego rodzina, i znajomi, którzy go pamiętają. Mówi się 
też o jego dowcipie i samotnych spacerach, gdy prze
bywał pod koniec życia u sióstr elżbietanek w Pucku. 
Można sądzić, że Budzisz był nieznany na Kaszubach 
po 1945 roku. Owszem, nikt go nie drukował, ale zna
ło go starsze pokolenie, a wśród ludowych opowieści 
istniały również motywy pochodzące z humoresek Bu- 
dzisza, podobnie jak popularne były wśród starszego 
pokolenia fragmenty z poematu Derdowskiego O panu 
Czorlińscim...

Do grona pierwszych twórców literatury kaszubskiej 
należał BERNARD SYCHTA. Głóvmie dlatego, iż jego 
utwory sceniczne weszły do repertuaru zespołów ama
torskich na Kaszubach. Grano je przed 1939 rokiem, 
po 1945 roku i wystawia się je do dziś. Sychta w latach 
trzydziestych, gdy pisał Śpiące uejskue85 czy Hanka 
sę żeni8e, nie sądził, iż kiedyś stworzy w kulturze 
kaszubskiej jej słovTną interpretację ®7. Być może przy
mierzał się do roli, jaką spełniał Heyke, a więc do roli 
twórcy literatury kaszubskiej.

Sychta później nie wrócił już do swych dramatów. 
Największą wartością w nich jest uchwycenie typo
wych zwyczajów i obyczajów kaszubskich i stworzenie 
z nich obrazków scenicznych. Sychta nie modelował, 
a zawierzył ich naturalnej prostocie, i to jest najpe

85 Bernard Sychta. Śpiące uejskue, Wejherowo 1937. 
80 Op. cit., Hanka sę żeni, Wejherowo 1937.
17 Chodzi tu o Słownik gwar kaszubskich.
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wniej przyczyną ich powodzenia, zwłaszcza wesela ka
szubskiego pt. Hanka sę żeni. Był to zwyczaj stworzo
ny przez bogatych chłopów, toteż nie było tam drama
tyzmu losu ludzkiego. Sychta jest tutaj bardziej kus
toszem tych zwyczajów aniżeli interpretatorem, co 
zresztą potwierdził w dalszej swej pracy.

Działalność literacka i społeczna Młodokaszubów, a 
zwłaszcza Majkowskiego sprawiła, iż w latach trzy
dziestych ideę kaszubską przechwyciła grupka młodej 
inteligencji kaszubskiej. Założyli oni w 1929 roku w 
Kartuzach Zrzeszenie Kaszubskie, wydali swój organ 
„Zrzesz Kaszebską”, i cni to stanowią po 1945 roku 
pewien łącznik pokoleniowy w idei kaszubskiej. Na
zywano ich Zrzeszeńcami. W swoich wspomnieniach i 
korespondencji zaznaczają wpływ Majkowskiego na ich 
dalsze losy.

Działalność ich odznaczała się wielką żarliwością i 
mimo przeszkód pozostali swej idei wierni. Symbolem 
może być tutaj efektowna scena, która miała miejsce 
podczas pogrzebu Aieksandara Majkowskiego. Karno
wski relacjonuje jej przebieg następująco: „Następnie 
odbył .się osobliwy ceremonia*. Zagaił go kilku słowami 
kaszubskimi p. Szutenberg, po czym opuszczono sztan
dar Gryfa, którym była trumna zmarłego przykryta, 
'do mogiły i na powrót wydobyto i rozpostarli go nad 
mogiłą Zrzeszeńcy i p. Labuda, uchwyciwszy prawą 
ręką sztandar, złożył po kaszubsku przysięgę, że do
póki żyć będzie, dochowa wierności idei zmarłego i słu
żyć będzrn kaszubskiemu narodowi” S3.

Karnowski komentuje tę scenę następująco: „Cała 
scena wyglądała dosyć efektownie i zdaje mi się, że 
była na to obliczona, lecz mam wątpliwość, czy to od
było się zgodnie z życzeniem zmarłego”88 89.

88 „Moja droga kaszubska”, s. 157.
89 Op. cit.
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Ta ostatnia uwaga Karnowskiego jest bardzo istotna, 
świadczy bowiem o istnieniu rozbieżności między pro
gramami Majkowskiego i Zrzeszeńców.

W podobnym tonie, ale bardziej krytycznie, skomen
tował to wydarzenie Leon Heyke. Karnowski pisze, iż 
Majkowski pod koniec życia bardzo się zradykalizował, 
Zrzeszeńcy tych doświadczeń nie mieli. Z przeglądu 
„Zrzeszy Kaszebskiej” wynika, że usiłowali urzeczy
wistnić marzenia Majkowskiego zawarte w jego po
wieści Żcce i przigode Remusa, aby Remus mógł prze
mówić, a tym samym rozprawić się ze Smętkiem, ową 
niemocą Kaszub i strachem wobec innych. Chodziło 
im o niezależność kulturową i o świadomość posiadania 
swojej ziemi rodzinnej.

Usiłowali urzeczywistnić to, w co Majkowski nie 
bardzo wierzył: że Kaszubi mogą sami tworzyć kultu
rę dla siebie. Remus u Majkowskiego jest we władaniu 
smutnego ducha Kaszub, Smętka, a największym jego 
nieszczęściem jest to, że nie ma z ludźmi kontaktu ze 
względu na swoją odmięnn.ą mowę. Tymczasem w pis
mach Zrzeszeńców, mówiąc przenośnie, ten pogardzany 
przez wszystkich Remus przemówił.

Działalność pisarzy kaszubskich w latach 1945—1980

W czasie II wojny światowej pisarze kaszubscy byli 
rozproszeni. O niewielkich przejawach życia kultural
nego w tym czasie pisze Jan Rompski w artykule Najo 
literatem wojenno*0. Sam Rompski zamierzał w czasie 
okupacji wydawać tajny biuletyn, w czym przeszko
dziło mu osadzenie go przez Niemców w obozie. O 
Zrzeszeńcach pisze Rompski w tymże artykule, że ży

41 Jan Rompski. Najó literatera wojennd, „Checz” 1945, nr 1,
s. 2.
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cie ich jałowe nie było. Żyli jak zagrzebane w piasku 
piskorze, pracując, jak się tylko dało, nie dając zgasnąć 
ognisku swojskiej kultury. Wspomina, że w rozmowie 
ze Stefanem Bieszkicm w 1942 roku na temat ogólnych 
studiów nad kaszubszczyzną miłą chwilą była wzmia
nka o Majkowskim i jego Remusie. Profesor Bieszk 
zdradził się, iż zbiera materiały do powieści kaszubs
kiej „Syn Remusa”.

Ronipsk: w tym samym artykule wspomina dalej 
spotkania u ks. Gruczy w Gowidlinie. Nazywa je wie
czorami literackimi. Słuchało się tam kompozycji JA
NA TREPCZYKA (ur. 1907), recytacji wierszy i no
welek, dyskusji nad kaszubszczyzną i listów BRUNO
NA RICHERTA. Dalej pisze autor artykułu tak: „Na 
jednim z takj ich vjeczorov z wudzelem Jana Trepczy- 
ka, Feliksa Marszałkowskjego, gospodarza ks. Franci
szka Gruczy i mojćm zapadło przerzeczenje intensi- 
wni tworcosce. Napomknę beł temat bjćtwe pod Re- 
knjicą. Podjął jem sę tej pjisanjö tragedje pt. «Reknji- 
ca». Godelejesme też wo moji powijesce «Wurvano 
spjewa», chternę jem zaczął pjisac w 1943 r.’\

Rompski kończy artykuł o „naszej literaturze wo
jennej” stwierdzeniem, że, jak widać, twórcy kaszub
scy nie siedzieli w ukryciu pod miedzą, lecz stroili swo
ją lirę, pracowali, pisali i w ten sposób rozniecali świa
domość kaszubską, a tym samym i polską. Dziś nie 
muszą się kryć ze swoim pisaniem, wkładać manu
skryptów do butelek, mogą rozdawać je swojemu lu
dowi. Artykuł ten jest jednym z nielicznych śladów 
życia literatury kaszubskiej w okresie wojennym.

Przedwojenni pisarze Młodokaszubi: Aleksander Maj
kowski, Jan Karnowski i Leon Heyke już nie żyli. 
Bernard Sychta ukrywał się na Kociewiu. Pozostali 
Zrzeszeńcy i o nich pisze tutaj Rompski. Należą do 
pokolenia, które kontynuowało działalność kulturalną, 
naukową i społeczną na Kaszubach po 1945 roku. Są
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więc spadkobiercami programu Ceynowy, Derdowskie- 
go i Młodokaszubów. Stworzyli własną literaturę, isto
tną dla idei kaszubskiej. Jako twórcy wyróżnili się: 
Aleksander Labuda, Jan Trepczyk, Stefan Bieszk i Jan 
Rompski. Poza wymienionymi do kręgu Zrzeszeńców 
zalicza się Franciszka Gruczę, Feliksa Marszałkowskie
go i Ignacego Szutenberga. ALEKSANDER LABUDA 
(1902—1981) był w okresie międzywojennym jednym 
z najaktywniejszych działaczy regionalnych. W mło
dości zetknął się z Aleksandrem Majkowskim i głównie 
pod jego wpływom postanowił poświęcić się działal
ności regionalnej. Był zaangażowany w bieżące sprawy 
regionu jako redaktor „Zrzeszy Kaszebskiej” i jako 
autor stałej rubryki „Guczów Mack gódó”. W postaci 
Guczowego Macka autor przedstawił literacki obraz 
przywdziewania rozmaitych masek przez Kaszubów, 
zależnie od sytuacji społecznej i politycznej. Ideą stwo
rzoną przez Labudę jest jego poszukiwanie sprawiedli
wości, którą mógłby taki Mack zaakceptować. W re
zultacie jednak przedstawia różne sytuacje, kiedy brak 
sprawiedliwości. Poza tym w bezpośrednich kontak
tach z Kaszubami starał się upowszechnić pewną ideę. 
Chodziło o wykorzystanie tradycji ludowej do stworze
nia jednolitego języka literackiego kaszubszczyzny i o 
wyeksponowanie przez inteligencję kaszubską pewnego 
klimatu kulturowego, którego źródła tkwią również w 
ludowej kulturze kaszubskiej. Jak widać, cele były 
wzniosłe, ale wynik działalności Zrzeszeńców do dziś 
jeszcze nie jest sprecyzowany. W każdym razie Labuda 
odkrył dla Kaszub ten element ich ducha, który prze
trwał w pokoleniach jako pewna samoświadomość et
niczna. Zupełnie inną osobowość ma JAN TREPCZYK. 
W swojej poezji, podobnie jak Ileyke, wydobywa ze 
słowa kaszubskiego pewną melodię, która ma kaszub- 
szczyznę uszlachetnić. To było zadanie, które sobie 
Trepczyk kiedyś stawiał i które wypełń La* do dziś.
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Trepczyk oddaje w słowie i w melodii swoją osobo
wość — stonowaną, pełną umiaru i harmonii. Lubi 
być otoczony rodziną, przyjaciółmi, właśnie do niego 
często zjeżdżają i Zrzeszeńcy, i młodsi poeci kaszubscy. 
Jedną z jego najpiękniejszych pieśni jest Moje Wejhe
rowo, opiewająca środowisko, w który n od lat miesz
ka. Z drugiej jednak strony lubi ciszę i spokój, a więc 
warunki, w których mógłby słyszeć samego siebie, pre
cyzować myśli. Można powiedzieć, że Trepczyk rozpo
czął rozpoznawanie swojej idei kaszubskiej od najbliż
szych ludzi, zdarzeń i właściwie od siebie samego. 
Przeszedł w młodości pierwsze stopnie wtajemniczenia 
u Heykego i Majkowskiego, przeżył postaci literackie 
Derdowskiego i Majkowskiego, ale wydaje się, iż z ża
dną z nich się nie utożsamiał. Nie miał w sobie lęku, 
który towarzyszył Remusowi, ani też poczucia upo
korzenia, które niosły w sobie postacie Alojzego Bu- 
dzisza. Był kimś, kto mógłby kontynuować świat z 
poezji Jana Karnowskiego i Leona Heykego. I właściwie 
można powiedzieć: tak się stało, należy jednak dodać, 
iż- nie chodzi o kontynuację w dziele poetyckim, ale 
w ogóle w całości, a więc w poezji, muzyce, życiu, w 
pracach społecznych oraz w wypowiedziach i szkicach 
dotyczących kaszubszczyzny41.

Jeżeli posłużymy się przenośnią, to powiemy, iż 
Trepczyk jest tą postacią, którą obaj wymienieni po
eci sobie wymarzyli. Swe poczucie harmonii i subtel
nego piękna przeniósł właśnie na słowo kaszubskie. 
W starszych latach starał się dotrzeć do istoty samego 
słowa, co sprawiło, że podjął się pracy nad słownikiem 
kaszubskim.

jesienią 1980 roku odbyło się w Łęczyńskiej Hucie 
w domu Józefa Borzyszkowskiego spotkanie pisarzy

41 Zob, „Pomerania” 1971, nr 6, s. 62—66 oraz 1974, nr 2,
s. 73—75.
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kaszu bskich a. Trepczyk powiedział, że kiedyś Rcnipski 
radził mu, aby skomponował operę kaszubską, jako że 
zajmuje się muzyką. Trepczyk odrzekł mu na to, że 
jego muzyka — to proste piosenki, które śpiewa on 
sam i których każdy bardzo łatwo może się nauczyć.

Mieszkając na stałe w Wejherowie i tam pracując 
jako nauczyciel, zdobył niezależność i materialną, i 
duchową, a jednocześnie miał stały kontakt z pozo
stałymi Zrzeszeńcami.

W latach 1945—1947 zaangażowany był duchowo w 
pracę przy wydawaniu „Zrzeszy Kaszebskiej”, czego 
najlepszym dowodem jest wiersz Zrzesz vaji wcło **. 
Wiersz ten ma charakter wezwania, apelu skierowa
nego do Kaszubów. Trepczyk nawiązuje w nim do‘ mie
cza i widu z powieści Aleksandra Majkowskiego o Re- 
musie. Ogarnia swoją wyobraźnią lud, a siebie uznaje 
za przywódcę, co przywodzi na myśl postawę roman
tyczną.' Połączeniem postawy romantycznego przy
wódcy i ludu jest skra Ormuzdowa, również nawią
zująca do dzieła Majkowskiego.

Trepczyk w swoim życiorysie pisze, że ową skrą 
Ormuzdową był dla niego „Gryf”, wydawany przez 
Aleksandra Majkowskiego. Dodaje, że w życiu bywa 
tak, iż jeden wieczór, jedna rozmowa z przyjacielem 
mogą zmienić los ludzki. Pisze, że w szkole nie słyszał 
nic o kaszubszczyźnie i jeden jedyny egzemplarz „Gry
fa” otworzył przed nim świat dotąd nie znany.

Wspomina również o spotkaniu z Aleksandrem Maj
kowskim, które stanowiło zwrot w jego życiu. Odtąd 
zaczął czytać wszystko, co po kaszubsku i o Kaszu
bach było napisane. Zainteresowaniom tym został wie-

4S Spotkania takie odbywają się od 1978 roku w Łączyńskiej 
Hucie. To, o którym wspominam, odbyło się we wrześniu 
1980 roku.

48 Jan Trepczyk, Z rzesz vaji wołó, „Zrzesz Kaszebskó” 1947, 
nr 71.
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rny do późnych lat, których dożywa obecnie. Fo zapo
znaniu się z poezją Derdowskiego, Majkowskiego, Kar
nowskiego, Heykego stwierdził, że nie są to takie obra
zy, które by mu odpowiadały. Zaczął więc sam pisać 
wiersze, często jako słowa do swoich melodii. Świad- 
zy o tym taka uwaga z roku 1958: „Zbieram pieśni 
aszubskie, opracowuję ich melodię, a ponieważ każdy 

śpiewa inne słowa, więc muszę sam pisać zupełnie no
wo teksty. Tak więc moje wiersze to głównie słowa 
pod melodię...”. Chodziło mu o to, aby w tych obra
zach zawrzeć zapał i pewne wskazówki ku odrodzeniu 
Kaszubów.

Trzecim Zrzeszeńcem, który stworzył obraz literacki 
w kaszubszczyźnie, był JAN ROMPSKI. Zmarł 30 gru
dnia 1969 roku, przeżył zatem pięćdziesiąt sześć lat. 
Umierał w sile wieku i w pełni sił twórczych. W chwili 
wybuchu II wojny światowej miał 26 lat, ukończoną 
maturę w gimnazjum im. Marii Magdaleny w Pozna
niu, dwa lata pracy jako kierownik referatu opieki spo
łecznej w Wejherowie oraz czynny udział w życiu 
Zrzeszenia Kaszubskiego jako działacz i pisarz. Na 
przełomie lat 1941/1942 rozpoczął pracę konspiracyjną 
w tajnej organizacji „Gryf Fomorski”, początkowo jako 
członek, następnie jako II komendant miasta Wejhero
wa, pod pseudonimem „Gryf”. W lutym 1943 roku 
J. Rompski zostaje uwięziony i do marca przebywa w 
gestapo w Gdyni, potem w Gdańsku. Wypuszczony 
z braku dowodów, już w rok później zostaje ponownie 
aresztowany w Kartuzach i wkrótce jako więzień po- 
ityczny umieszczony w obozie koncentracyjnym w 

ótutthofie, gdzie pracując w różnych grupach, przeży
wa wiele ciężkich chwil. Prof, dr Maria Znamierows- 
ka-Prüfferowa daje następującą charakterystykę Rom- 
pskiego: „Był typem wschodnim, człowiekiem silnym, 
wórczym, bardzo pracowitym, wkładającym energię, 
licjatywę i pasję w swoje prace przy jednoczesnym

■* — Współczesna literatura kaszubska
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wysokim stopniu uspołecznienia. Był patriotą kaszub
skim. Charakterystyczne u niego było to że, nigdy nie 
wykorzystywał swoich zasług z okresu okupacji dla 
osobistych korzyści”. Autorka tej charakterystyki zną- 
ła Rompskiego na co dzień, łączyła ich bowiem praca 
w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, gdzie również 
wydano po śmierci Rompskiego przygotowaną przez 
niego pracę pt. Ścinanie kani.

Trzeba przyznać, że Rompski, jako wykształcony et
nograf, znakomicie odczytywał szyfr kultury kaszub
skiej, trafiając w najbardziej charakterystyczne ele
menty kaszubskości. Tajemniczy Smętek kaszubski jest 
obdarzony typową dla Kaszubów niemocą i bezwład
no ścią. .

Rompski był spadkobiercą duchowym Młodokaszu- 
bów. Wielki wpływ na niego miało w młodości oso
biste zetknięcie się z Aleksandrem Majkowskim. W re
feracie wygłoszonym na kongresie kaszubskim w 1946 
roku dał znakomitą apologię pi ogramu Młodokaszu- 
bów44. Foświęcił Młodokaszubom utwory45, w których 
mowa jest i o Gryfie, i skrze Ormuzdowej, które to 
elementy, jako rekwizyty idei kaszubskiej, przejął od 
swych nauczycieli. Drugim elementem szyfru kultury 
kaszubskiej jest właśnie zwyczaj ścinania kani. W swej 
pracy Rompski omówił kilka wariantów tego zwycza
ju, dokumentując je materiałowo. W takim zestawie
niu można starać się zrozumieć cały sens tego zwycza
ju związanego z ofiarą, obecną w każdym wierzeniu 
religijnym, a kaszubska kania, służąca jako atrapa tej 
ofiary, daje obraz duchowy tego ludu. Panuje pogląd, 
że zwyczaj ścinania kani jest wyłącznie kaszubski. Za
kładając, że jest to po prostu inna forma ofiary, mo
żna w tym sensie mówić o odrębności ducha ludu ka-

44 Jan Rompski, O literaturze kaszubskiej, „Checz” 1946. nr 6.
45 Jan Rompski, Wierzte, Gdańsk 1980, s. 58—59 i 129.
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szubskiego. I tę odrębność starał się Rompski odnaleźć 
i zdefiniować.

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po- 
morskiej w Wejherowie jest zdeponowana praca Jana 
Rompskiego dotycząca bajki ludowej na Kaszubach, a 
mająca stanowić w zamierzeniu jego rozprawę dokto
rską. Ceynowa rozpoczął swoją pionierską pracę nad 
kwestią kaszubską od gromadzenia tekstów bajek lu
dowych w swoim Skórbie kaszubsko-słowiaaskisj mo
wy. Jan Rompski pisze ną temat bajki ludowej nastę
pująco: „Bajką żyje lud, w bajce widzi swą prawdę”.

Spośród wielu przyjaciół najbliżej związany był z 
Janem Trepczykiem. Poza powinowactwem łączyła ich 
działalność w Zrzeszeniu Kaszubskim. W ostatnich la
tach życia Rompski, odsunąwszy się od innych, utrzy
mywał ścisły kontakt z Janem Trepczykiem. Przyto
czyć zatem warto opinię Trepczyka o Rompskim: „Me 
go znele wiedno usmionćgo, skopicą redote żecćgo, choc 
bene se baro głabok przeżiwćł każdą zwenega, ale tćż 
i każdy stracenk w swój im dzejanim. Nijak nie recho- 
wół na jaczis dosebny zwesk, nijak nie meslół o se 
e nie zdrzół na se — jego nowikszim szczescym belo 
szczescy jinech i pokrok domócy i sprawę” 4C. To samo 
powtórzył w dziesięć lat później w posłowiu do tomi
ku wierszy Rompskiego pt. Wierzte.

Z zestawienia tego, co pisze Trepczyk, i z uwag po
przednich wynika głęboki tragizm losu Jana Romps
kiego. Nie doczekał nawet publikacji książkowej swo
ich wierszy, zresztą nie ujrzał żadnej ze swych ksią
żek. Dotąd ukazały się trzy, oprócz Wierztów i Ścina
nia kani również Pomion zwonów. Jest też praca ma
gisterska Krystyny Muzy o Rompskim (w maszynopi
sie). Pozostały zbiory bajek zebranych przez Rompskie-

46 Jan Trepczyk, Domóci nórcek, „Pomerania” 1970, nr 3,
s. 88.
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go i sporo nie opublikowanych utworów. Zdrowie z 
pewnością nadszarpnął w obozie koncentracyjnym w 
Stutthofie, choć, jak twierdzi Trepczyk, w rodzinie 
jego wcześnie umierali. Siostra Jana Rompskiego, 
pierwsza żona Trepczyka, również wcześnie zmarła. 
Być może sam Rompski miał przeczucie rychłej śmier
ci, robił bowiem wrażenie, jakby się bardzo spieszył. 
Nie miał w sobie nic ze spokoju Trepczyka ani z so- 
wizdrzalstwa Labudy. Był ich przeciwieństwem: zasad
niczy, gwałtowny, stawiający najczęściej wszystko na 
jedną kartę. Najlepiej widać to w pasji, z jaką zabrał 
się w 1945 roku do wydawania „Checzy” 47.

Rompski widział Kaszubów w wymiarach konturo
wych, jeśli patrzeć na to z dalszej perspektywy. Ale 
z jego punktu widzenia — potrzebny był wódz, który 
lud ten obudzi i śladem dawnych książąt przeciwstawi 
się ideom wrogim wobec tego ludu. Na pewno widział 
siebie w wymiarach takiego przywódcy. Gdy studiował 
w latach czterdziestych, to jednocześnie: etnografię, 
etnologię i filologię polską. Chciał odnaleźć klucz do 
duszy swego ludu. Sądził, iż kluczem tym będzie lite
ratura, a wiedza ludoznawcza pozwoli mu dokonać cze
goś praktycznie dla tego ludu.

W rezultacie pozostawił po sobie zbiór wierszy, kilka 
dramatów oraz pracę z zakresu ludoznawstwa, miano
wicie o bajce ludowej, nie mówiąc o artykułach i u- 
tworach w „Zrzeszy Kaszebskiej”.

Nie zyskał takiej popularności, jak Labuda czy Trep
czyk. Wydaje się, iż jego autokreacja na przywódcę 
była również nieudana. Opowiadania Vjiktor pokolenia 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w ogóle nie 
znały. Sztuki sceniczne, pełne symboliki postromantycz
nej, były niezbyt zrozumiałe w swojej intencji. Wiersze

4ł „Checz” wychodziła w latach 1945—1947 jako dodatek 
„Zrzeszy Kaszebskiej”.
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jego z kolei są bardzo bezpośrednie i nieraz gubi się 
w nich wymiar poetycki.

Spośród Zrzeszeńców Rompski był może najbliższy 
idei Majkowskiego. Nie dociekał w sposób refleksyjny 
swej własnej idei. Przyjmował jej elementy bezpośred- . 
nio od innych i realizował je albo werbalizował swoim 
wzniosłym i patetycznym językiem. W stosunku do 
Rompskiego można mówić o tragizmie ofiary. Chodzi 
o biblijne rozumienie ofiary. Otóż Rompski miał w so
bie dziecięcą ufność i wiarę, i dzięki tej ufności i wie
rze chciał wskazać ludziom drogę. Powstaje pytanie, 
czy sam tę drogę znał. Otóż aby ją poznać, ciężko 
pracował, buntował się przeciw hitlerowcom, studio
wał, chciał bowiem do końca wiedzieć wszystko o dzia
łających mechanizmach społecznych. Jeden z jego 
współpracowników wspomina, iż Rompski dawno mógł
by zostać znanym naukowcem, ale nie kończył swej 
pracy doktorskiej, gdyż miał wciąż zastrzeżenia mery
toryczne. Ta ufność i wiara pozwoliły mu stworzyć 
sporo ciekawych wierszy oraz prozę z „Checzy”, ale 
tyły też przyczyną jego załamania się. Zamiast spo
dziewanego zrozumienia spotkał milczenie ze strony 
ludu i ataki nie pojmujących jego działań administra
torów. Był romantykiem i widział lud w wymiarach 
romantycznych, i jako dzieci natury. Stąd tak ważne 
dla wyobraźni Rompskiego symbole narodu, znaki nie
mal magiczne. Magia wspólnego bytu była ideą Romps
kiego, na którą składały się elementy i z literatury 
polskiej, i z idei chrześcijańskiej, i z tradycji kaszubs
kiej. Rompski mógłby zostać przywódcą ze względu 
na szlachetność swego ducha, ale nie w takich warun
kach i nie z chłopami. Nie był przywódcą chłopskim, 
potrzebował wykształconej inteligencji humanistycznej 
albo przynajmniej zapalonej do jego idei młodzieży, 
ale ani jednej, ani drugiej wówczas nie było.

Do grona Zrzeszeńców należał również STEFAN
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BIESZK (1895—1964). Autor ten patrzył na Kaszuby 
z zupełnie innej pozycji aniżeli Rompski, Trepczyk 
czy Labuda. Był przede wszystkim filologiem i patrzył 
na swoją ziemię przez pryzmat rozwoju jej kultury 
wśród innych. Rozumiał wartości każdej kultury, jej 
niepowtarzalność i indywidualność. Taką wiedzę mieli 
niewątpliwie naukowcy, którzy się tą kulturą zajmo
wali, na przykład Stefan Ramułt, Fryderyk Lorentz 
czy Bernard Sychta. Ale Bieszk nie zajął się ani in
wentaryzacją słownictwa kaszubskiego, ani gramatyką 
tego języka. Dla niego Kaszuby były po prostu jego 
domem. Zwłaszcza w ostatnich latach swego życia chęt
nie przebywał w okolicach Jeziora Charzykowskiego. '

Rompski wspomina, iż Bieszk nosił się z zamiarem 
kontynuowania powieści Aleksandra Majkowskiego 
Żece i przigode Remusa. Tytuł tej pracy miał brzmieć: 
„Syn Remusa”. Rozmowa na ten temat miała miejsce 
w 1942 roku. Podobno Bieszk zbierał materiały do tej 
pracza Pytałem Trepczyka, czy wiadome mu jes4:, aby 
Bieszk pracę tę rozpoczął. Tiepczyk nie wiedział nic na 
ten temat.

Bieszk dodawał wiary Zrzeszeńcom — dzięki temu, 
że reprezentował prestiż nauki i że chętnie swoje mi
tyczne widzenie Kaszub formułował w artykułach i 
wierszach. Trzeba przyznać, iż Bieszk pozostał wierny 
gronu ludzi, z którymi zaczął współpracować czy spo
tykać się towarzysko.

W latach 1945—1947 Zrzeszeńcy wydają „Zrzesz 
Kaszebską” z dodatkiem „Checz”. Tam też znajdujemy 
publikacje Stefana Eieszka. Mimo że żył do 1964 roku, 
zamilkł po 1947 roku, tak jak i inni Zrzeszeńcy.

Zrzeszeńcy po 1945 roku byli już ludźmi ukształto
wanymi, ale, jak zaznaczono, przeżyli swoją młodość 
w warunkach nie sprzyjających wierze w jakiekolwiek 
odrodzenie’ kulturowe. W czasie wojny — jak pisze 
Rompski — chcieli wydawać tajny biuletyn, niestety,
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rozbiło się wszystko m.:n. o to, że sam Rompski zosiał 
osadzony w obozie koncentracyjnym.

Entuzjazm wokół sprawy kaszubskiej wybuchł po 
wojnie, w 1945 roku, gdy Zrzeszeńcy zaczęli wydawać 
„Zrzesz Kaszebską”48. Tam też w 1946 roku ukazała 
się w jednym z numerów taka oto notatka: „Znany 
literat, pedagog i uczony filolog kaszubski, prof. Ste
fan Bieszk wrócił ostatnio do kraju, do Kaszebskji Tat- 
czezne. Chwilowo zatrzymał się w Chełmie. Dnia 20 
bm. odwiedził on redakcję naszej gazety. Prof. Eieszk, 
jako przedwojenny jeszcze Zrzeszeniec49 *, będzie brał 
czynny udział w naszym życiu regionalnym. Będzie 
on również zasilał swym piórem naszą gazetę, jej do
datek «Checz» oraz projektowany miesięczny dodatek 
literacko-nauko wy «Zrzeszy Kaszebskji» — «Cassu- 
bia»M. Prof. Bieszk zamierza obecnie przystąpić do 
kontynuowania swej pracy nad powieścią kaszubską 
«Sin Remusa» oraz nową literacką pisoymią ogólnoka- 
szubską. W związku z nową pracą regionalną i ideową, 
współpracując z naszym ruchem, prof. Bieszk zamierza 
osiąść na stałe w Wejherowie”.

Przytoczono tutaj notatkę w całości, ponieważ wpro
wadza ona w klimat nadziei, planów i zamierzeń sa
mego Bieszka i tej grupy pisarzy kaszubskich, z któ
rymi był on od lat związany. Gdy Rompski spotkał 
się z Bieszkiem w czasie okupacji wówczas o plano
wanej powieści „Syn Remusa” mówiono w tajemnicy. 
Obecnie Bieszk zdradza się z tym pomysłem publicznie. 
Do dziś nie wiadomo, czy powieść ta została napisana.

Niestety, nie osiadł Bieszk w Wejherowie, lecz w 
Chełmie, gdzie otrzymał pracę. Sprawdziło się nato
miast przypuszczenie, że będzie zasilał swym piórem

48 , 'Zrzesz Kaszebskó” wychodziła po wojnie w latach 1945— 
1947.

43 Uchodził za teoretyka tej grupy (J.D.).
60 Dodatek ,ten nigdy nie ukazał się (J.D.).
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i „Zrzesz Kaszebską”, i jej dodatek „Checz”. Pisywał 
komentarze do Ewangelii albo — inaczej mówiąc — 
nauki religijne skierowane do ludu. Były to nauki mo
ralne. Zamieszczała je „Checz”. „Zrzesz Kaszebsko” 
natomiast drukowała jego felietony zatytułowane Kór- 
banji kaszebakji albo Kórbjonka kaszebsko. W felieto
nach tych zwraca uwagę gorliwość, z jaką Bieszk pisze 
o „tatczeznie” i o mowie ojców. Pisząc o planowanej 
gramatyce kaszubskiej, wyjaśnia. „[...] chceme najimu 
ledowi jic z puemocą, tak że każdi mdze móg nawetka 
dzeckue, co są uczi w szkole, swoją muewę tak czetac, 
jak pisać”. W powyższym tekście użył Bieszk zmienio
nej pisowni, co miało stanowić eksperyment w związku 
z planowaną gramatyką i zasadami pisowni. Przyto
czony fragment jest również świadectwem postawy 
Stefana Bieszka, który uznawał siebie za nauczyciela 
ludu kaszubskiego. 'Laką zresztą postawę reprezentował 
od dawna. Autorka notatki biograficznej poświęconej 
Bieszkowi, Halina Richter, pisze: „[...] Jeżdżąc po ka
szubskiej ziemi, zawierał znajomości (które niejedno
krotnie przekształcały się w serdeczną przyjaźń) z wy
bitnymi artystami ludowymi, zbierał podania i pieśni 
ludu, stare kolędy kaszubskie i przyśpiewki obrzędo
we” “.

Biorąc pod uwagę perypetie rodziny Bieszków, to zna
czy: emigrację do Niemiec, długie lata zamieszkania 
wc Fryburgu, gdzie urodził się Stefan, należy sądzić, iż 
tam powstał jego mit ojczyzny, wypielęgnowany zre
sztą w domu rodzinnym. Halina Richter pisze: „Dom 
Bieszków na obczyźnie był miejscem patriotycznych 
spotkań uczących się we Fryburgu studentów polskich. 
Kilkarotnie przebywał w nim najstarszy syn Adama 
Mickiewicza Władysław, tutaj często słuchano poezji 51 *

51 Halina Richter, Stefan Bieszk, „Biuletyn Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego” 1967, nr 5, s. 36.
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kaszubskiej”. W 1920 roku rodzina ta osiedliła się w 
Polsce, a ojciec Stefana objął stanowisko dyrektora 
gimnazjum w Chojnicach, gdzie sam po skończeniu 
studiów w Poznaniu uczył łaciny i greki.

Pochodzenie Bieszka i losy jego rodziny mają zasa
dnicze znaczenie dla całego dalszego życia autora so
netów kaszubskich i dla jego postawy wobec kaszub- 
szczyzny. Kaszuby był to kraj jego ojców, który znał 
z opowiadań w domu i z podróży. Mowy kaszubskiej 
nie znał dobrze, musiał się jej nauczyć. Zatem dawne 
wspomnienie o kraju ojców, pielęgnowane przez rodzi
nę, przerodziło się u Stefana w mit, powiedzmy, raju 
utraconego. To napełniło go ową żarliwością, dzięki 
której chciał odzyskać swoją ziemię świętą i ocalić od 
zapomnienia czy zniszczenia. Wierzył, że ten ogień, 
który przypisywał ojcom swoim, przechowywał lud ka
szubski. Jako znawca języków i kultury antycznej wie
dział, że pierwsze oznaki rozpadu nawet największej 
społeczność, objawiają się w języku, stąd jego troska 
o zachowanie języka, uczenie się go, pielęgnowanie. 
Pisze w swoich „kórbjonkach”: „Mowa wojczestó to ta 
wojczezna człowjeka, chtemi anji njeprzecel, ani żódna 
derega ledzko wodebrac i znjiszczec człowjekovji nji 
może, jele se som ji nje znjechó... Nji może zgjinąc ta 
nópjęknjejszó i nostarszó mowa, nóżka dovnich czasów, 
chterną vedzevują mjełosnjćce spravow polskjich” *. 
A w kolejnej „kórbjonce” dodaje: „Bo mowa to ten 
pjerszi i nolepszi zdrzadło desze” s*. Taka postawa Bie
szka wobec Kaszub i Kaszubów decyduje o charakterze; 
jego twórczości literackiej.

W 1975 roku opublikowano zbiór jego sonetów54; 
przedtem ukazywały się one pojedynczo w czasopis- 58

58 Stefan Bieszk, Körbjonka kaszebskö, „Zrzesz Kaszebskö” 
1347, nr 73, s. 1.

“ Op. cit, 1947, nr 71, s. 1.
84 Op. cit., Sonety kaszubskie, Gdańsk 1975.
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mach oraz w antologiach. Jest również Bieszk autorem 
szołobułek — udramatyzowanych anegdot w stylu hu
moresek — Pokorno róża i Kowól czarownik oraz pie
śni i pisanych w latach trzydziestych dramatów histo
rycznych. Interesujące literacko wydają się sonety. 
W nich Stefan Bieszk wyjawił swoją osobowość i wy
obrażenie owego mitu kaszubskiego, przeniesionego 
zresztą na pejzaże współczesne. Poświęca swoje sonety 
pisarzom kaszubskim, naturze, zwykłym ludziom, a 
wszystkie mają wspólne dwa znamiona, a więc: ów ton 
uroczysty, który cechuje całą twórczość Bieszka, oraz 
umiejętność uchwycenia z danego uroczystego pejzażu 
duchowego czy naturalnego pewnego elementu istotne
go dla jego mitu.

Ceynowa jest dla niego tym, który rozbudził wśród 
ludu rytm serca księcia Świętopełka; Leon Heyke —• 
guślarzem na pustkowiu, który swym graniem rozbu
dził serca ludu kaszubskiego. Podobnie uchwycił istotę 
twórczości Aleksandra Majkowskiego, Jana Trepczyka, 
Wosia Budzysza. Jak już zaznaczono, Kaszuby* są dla 
Bieszka świątynią, a ci pisarze są tam swego rodzaju 
celebrantami. Jeziora, lasy — to pejzaże wymagające 
pięknego opisu. Bieszk umiera w drodze z Charzykowa 
do Chojnic w ulubionej swej okolicy w 1964 roku.

Z inicjatywy Zrzeszeńców odbył się 12 i 13 stycznia 
1946 roku Kongres Kaszubski. Jego celem było scale
nie ruchu kaszubskiego według przyjętego tam progra
mu. W Odezwie do wszystkich Kaszubów czytamy: 
„Chcemy uczynić przegląd naszego dotychczasowego 
dorobku na niwie kulturalnej, a jednocześnie położyć 
fundament pod nowe i lepsze jutro ludu kaszubskie
go” 65. W grudniu 1945 roku wicewojewoda gdański 
stwierdza: „Jesteśmy całkowicie za utrzymani Bin .re
gionalnych wartości Kaszubów i zachowaniem trady- 55

55 Kongres Kaszubski, „Zrzesz Kaszebnkö” 1946, nr 1‘, s. 1.

58



cji” SG. Zatem władze były przychylne inicjatywie Zrze- 
szeńców. Sami oni obiecywali sobie „[...] założenie sto
warzyszenia Zrzeszenie Regionalne Kaszubów, vryda
nie pisma literacko-naukowego «Cassubia», założenie 
Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wejherowie, 
zorganizowanie wieczorów naukowo-literackich, Koła 
«Vjitrznjo»”57. Znaczny entuzjazm towarzyszył Kon
gresowi. „Zrzesz Kaszebskó” donosi, iż „przybyli Be- 
loce znad Bałtyku, Kaszubi z Gdańska, Kartuz i całego 
powiatu kartuskiego, Kościerzyny i powiatu, byli i 
Godkowie z powiatu chojnickiego i z szczególną ra
dością wita Wejherowo braci Kaszubów, którzy po 
długich latach niewoli wrócili na łono Macierzy, byli 
to delegaci Kaszubów z Bytowa, Lęborka i Słowińców 
z powiatu słupskiego” * 67 68. Z Warszawy przybył na Kon
gres minister informacji i propagandy Matuszewski, 
z Gdańska prezes WRN Wierzbicki, inny urzędnik Mo- 
czyński, kurator Młynarczyk, starostowie i burmistrzo
wie miast kaszubskich. Urzędnicy ci twierdzili, iż ich 
obowiązkiem jest służyć społeczeństwu, a Kaszubi są 
przednią strażą Polski nad morzem. Po części oficjalnej 
nastąpiła praca w sekcjach, a jej wynikiem były u- 
chwały dotyczące życia społecznego i gospodarczego. W 
kolejnym numerze „Zrzeszy” Bruno Richert pisze, że 
„[...] ruch kaszubski jest całkowicie zjednoczony”. Pod 
koniec maja 1946 roku „Zrzesz. Kaszebskó” donosi o 
żalach Kaszubów z Bytowa i okolic na wrogi do nich 
stosunek osiedleńców z głębi Polski. Osadnicy ci trak
tują autochtonów jako Niemców. Redaktorzy „Zrzeszy” 
interweniują w tych i innych sprawach bieżących. 
Ks. Aleksander Wiśniewski pisze, iż są na progu nowej

56 Glos wicewojewody gdańskiego — Gadomskiego o proble
mie Kaszubów, „Zrzesz Kaszebskó” 1946, nr 1, s. 1.

67 Bruno Richert, Dlaczego kongres odroczono na 12 i 13 sty- 
, czma, „Zrzesz Kaszebskó” 1945, nr 32, s. 1.

68 Nasz Kongres, „Zrzesz Kaszebskó” 1946, nr 7, s. 1.
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epoki i z wiarą spoglądają w nowe jutro. Stefan Bieszk 
wyjaśnia, iż stoją u początków nowego państwa, 
na progu nowej ery, nowego czasu ludzkości. Z inter
wencji czytelników można wnosić, iż rzeczywistość wy
glądała inaczej. Mamy tu zatem do czynienia z rodza
jem pustosłowia gazetowego. Tymczasem pejzaż ka
szubski uti walony w literaturze powstałej bezpośre
dnio po wojnie dotyczy realistycznego opisu utrwalonej 
struktury życia społecznego, zwłaszcza utwory poety
ckie wyrażają tęsknotę za miejscem idealnym w tym 
pejzażu.

W 1947 roku „Zrzesz Kaszebskó” upadła i tym sa
mym Zrzeszeńcy stracili możliwość kontynuowania 
swojego programu. Rompski pracował w muzeum w 
Toruniu i zbierał teksty bajek kaszubskich. Labuda 
osiadł na wsi jako nauczyciel. Trepczyk uczył śpiewu 
i muzyki w jednej ze szkół w Wejherowie. Zrzeszeńcy 
dokonali próby zespolenia Kaszubów pod sztandarem 
jednej idei59.

Przed wojną działało na Kaszubach kilka orieptacji 
czy ugrupowań inteligencji, a więc: Młodokaszubi, 
Zrzeszeńcy, Klekowcy60 61, pisarze z Kaszub Północnych, 
nie mający swego czasopisma, a publikujący m.in. w 
„Przyjacielu Ludu Kaszubskiego” “, w „Gryfie”. Poza 
tym każdy z pisarzy reprezentował swoją myśl nieza
leżną od programów czasopism. Oprócz tego byli dzia
łacze i autorzy znanych utworów literackich, których

59 Pisze o tym Bruno Richert w artykułach: Z mojego kolo- 
vażo..., „Checz” 1945, nr 1, s. 1 oraz Musimy odrodzić ka
szubską kulturę, „Checz” 1945, nr 2, s. 1.

" Autorzy skupieni wokół czasopisma „Klęka”, wychodzącego 
w Wejherowie przed 1939 rokiem.

61 „Przyjaciel Ludu Kaszubskiego” był wydawany w Kartu
zach w latach 1928—1929 i w Wejherowie w latach 1936— 

■ 1938.
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trudno do którejkolwiek grupy zaliczyć, np. Bernard 
Sychta, a po części Franciszek Sędzicki.

Ponieważ nie udało się stworzyć centralnego ośrodka 
ideowego na Kaszubach, można sądzić, iż idea ta ani 
nie była sprecyzowana, ani klimat do jej sprecyzowa
nia nie powstał. Można powiedzieć, że idea ta istniała 
w świadomości inteligencji kaszubskiej w rozproszeniu.

W latach 1946—1950 zamieszczano okazjonalnie arty
kuły na temat kultury ziemi kaszubskiej w „Rejsach”. 
Pisali tam m.in.: Brunon Richert, Leon Roppel, Andrzej 
Bukowski. Prace ich dotyczyły przede wszystkim uzna
nych tematów, jak: postacie Aleksandra Majkowskiego 
czy Hieronima Gołębiowskiego, zagadnienie Słowińców; 
Richert pisze np. o Franciszku Trederze, o Muzeum 
Kaszubskim w Kartuzach. Trudno powiedzieć, czy pi
sarze kaszubscy zupełnie zamilkli w tym czasie. Nie 
wydaje się to możliwe. FRANCISZEK SĘDZICKI 
(1882—1957) na przykład mieszkał i pracował w Gdań
sku i powielał swoje utwory, rozsyłając je przyjacio
łom. Dopiero w zbiorze Jestem Kaszubącs, wydanym 
w 1955 roku, zamieszczono utwory z końca lat czter
dziestych. Nie przeprowadzono jednak badań rękopi
sów ówcześnie żyjących autorów i nic pewnego nie^ 
można dziś powiedzieć na ten temat. O Sędzickim wia
domo, że przez całe życie pozystał wierny jednej myśli, 
mianowicie zespoleniu Kaszub z państwem polskim. 
Jako redaktor, korespondent i pisarz służył swojemu 
regionowi. W ostatnich latach przed śmiercią pozostał 
jednak osamotniony i niemal opuszczony. Pewnym za
dośćuczynieniem ze strony państwa za jego postawę 
w ciągu całego życia były odznaczenia, a więc wawrzyn 
Polskiej Akademii Nauk, otrzymany przed wojną, i na
groda literacka miasta Gdańska, nadana w 1951 roku.

l^ie chodziło Sędzickiemu o uznanie u administracji

M Franciszek Sędzicki, Jestem Kaszubą, Warszawa 1955.
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państwowej. Polskę rozumiał jako naród. Dlatego gdy 
po 1945 roku zmieniła się struktura społeczna naszego 
kraju, Sędzicki uznał, że cel, o który walczył, został 
osiągnięty. Podczas wręczania mu nagrody literackiej 
powiedział: „Cieszę się, że właśnie Polska Ludowa 
uznała moją ludową twórczość, przyznając mi w szóstą 
rocznicę wybrzeża — nagrodę miasta Gdańska. Z lo
sami tego miasta ściśle związane jest całe moje życie. 
Całą moją pracę poświęciłem utrzymaniu polskości tej 
ziemi. Zrezygnowałem z kariery pruskiego urzędnika 
i nie dałem się zwieść na manowce lokalnego nacjo
nalizmu. Uważam jednak, że przyznana mi nagroda 
jest nagrodą nie tylko d)a mnie, ale również dla całych 
Kaszub, których lud, opuszczony przez zniemczoną 
szlachtę, przez długie lata niewoli dochował wierności 
Polsce”.

Dla Sędzickiego najważniejsze było ówczesne środo
wisko gdańskie i tutaj czuł swój awans kulturowy. 
Opłacał to nieraz ciężkim położeniem materialnym, nie 
miał intratnego zawodu, był w ogóle mało zaradny. 
Ale to położenie nie wpłynęło na jego ideę. Język jego 
utworów nie nosi skazy początku lat pięćdziesiątych. 
Zył wówczas przeszłością i swoimi Kaszubami, raczej 
ich mitem. Próżno szukaliśmy w utworach F. Sędzic
kiego deklaracji prezentujących racje polityczne. Wy
nika stąd, że literatury politycznej Sędzicki nie stwo
rzył, a dodajmy, że nie istnieje ona w ogóle w dorobku 
pisarzy kaszubskich.

Ożywioną działalność wykazuje w tym czasie An
drzej Bukowski, który tematem kaszubskim zaczął się 
interesować przed wojną. Redagował wówczas „Tekę 
Pomorską” i tam zamieszczał artykuły związane z tym 
tematem. Bukowski był publicystą, potem pracowni
kiem dydaktyczno-naukowym w Wyższej Szkole Peda
gogicznej w Gdańsku. W 1950 roku wydał Regionalen 
kaszubski.
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Jak dotąd ruch kaszubski od czasów Ceynowy, a na
wet wcześniej, od Krofeya* 64 65 * * 68 i Mostnika M, nie doczekał 
się pełnego opracowar ia. Książka Regionalizm kaszub
ski zaważyła na myśleniu młodego pokolenia, które się 
wówczas kształciło. Jest to okres socrealizmu. Typo
wymi utworami literackimi socrealizmu jest kilka wie
rszy Piętowego Tony (Leona Roppla) °5.

Roppel urodził się w Wejherowie, w rodzinie urzęd
niczej, matka jego z domu nazywała się Schröder. Czym 
była dla Leona Roppla kaszubskość i jako idea regio
nalna, i jako tworzywo literackie? Pisał i wiersze, i 
opowiadania zwane powióstkaim, i artykuły krytyczno
literackie, i przyczynki dotyczące kultury kaszubskiej 
dawnej i obecnej. Można powiedzieć, że miał swój mo
del kaszubskiej kultury regionalnej.

Gdy chodzi o dokonania literackie, najciekawsze wy
dają się jego powióstki, a więc krótkie utwory proza
torskie, ogłoszone — poza wspomnianym zbiorem Na 
jantorowym brzegu — w książce Nasze stronę Cß. Ana
lizując sylwetkę literacką LEONA ROPPLA (1912— 
1978), widzimy go wciąż na krawędzi kultur. Jego 
utwory wskazują na otwartość wobec tych, którzy się 
na Kaszubach osiedlają, i wobec kultury polskiej — w 
sensie służebnym. Taka postawa różniła go od Zrze- 
szeńców, których interesowały korzenie kultury kaszu
bskiej, a nie jej funkcja służebna wobec innej kultury. 
Taka postawa Roppla ma swoje źródła w jego pocho-

68 Szymon Krofey, Kaznodzieja ewangelicki w Bytowie, wy
daje w 1586 roku przekład Duchownych pieśni D. Marcina 
Luthera...

64 Michał Mostnik, pastor ze wsi Smołdzino, wydaje w 1643 
roku katechizm Marcina Lutra w rodzinnym języku Sło- 
wińców.

65 Dzenczę prze sterze, „Dziennik Bałtycki” 1953, nr 297,
s. 8, Piętów Tona; 'Nowo pieśń rebacko,- „Dziennik Bałty
cki” 1951, nr 335, „Rejsy”, s. 2.

6fi Piętów Tona, Staszków Jan, Nasze stronę, Warszawa 1955.
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dzeniu, wykształceniu i temperamencie pisarskim. Ro
dzina urzędnicza nie była już solą ziemi, istniał w niej 
pewien dystans do surowej kaszubszczyzny, do ludu. 
Roppel, z wykształcenia germanista, lata nauki spędził 
w starym polskim Krakowie. Wrażliwość jego była 
skoncentrowana na bardzo rzeczowym, realistycznym 
układzie rzeczy. W tej sytuacji nie mógł on stworzyć 
żadnej wizji swojej pięknej małej ojczyzny, przeciwnie 
niż Stefan Bieszk, który również żył na pograniczu 
kultur polskiej i niemieckiej. Nie mógł również Roppel 
zawierzyć korzeniom kaszubskiej kultury, albowiem 
wobec Polaków z Krakowa czy Niemców Kaszubi byli 
zamkniętym w sobie ludem, właściwie bez własnego 
oblicza.

Debiutował Leon Roppel w 1939 roku zbiorem opo
wiadań zatytułowanym Na jantörowym brzegu 67. Zaraz 
po wojnie opublikował w „Zrzeszy KaszebsKiej” 87 88 ar
tykuł prezentujący jego widzenie ruchu kulturalnego 
na Kaszubach. Twierdził, że w Wejherowie można mó
wić o ciekawych inicjatywach w dziedzinie pracy re
gionalnej. Wymieniał Towarzystwo Miłośników Kultu
ry Kaszubskiej, które miało być bazą dla przyszłego 

. muzeum w tym mieście. Porównywał założenia statu
towe tego Towarzystwa z programem statutu Zrzesze
nia Kaszubskiego. Obie organizacje rozpoczęły swą 
działalność w latach trzydziestych. Obecnie, to znaczy 
w 1946 roku, twierdził Roppel, kierunek wejherowski, 
tzn. wymienione Towarzystwo, i kierunek kartuski, tzn. 
Zrzeszenie, zlały się w jedno. Pod koniec artykułu 
pisał: „Nasz ruch nie jest ruchem ekskluzywnym, 
każdy, obojętnie, czy jest rodowitym Kaszubą, czy

87 Leon Roppel, Na jantörowym brzegu. Powiöstki kaszebskie, 
Wejherowo 1939. .

88 Op. cit., Wpływ wejherowski w kaszubskim ruchu regio
nalnym, „Zrzesz Kaszebskó” 1946, nr 60, s. 3 oraz nr 63, 
s. 3.
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ziemie nasze uważa jedynie za swą nową matkę, w ru
chu tym ma prawo głosu i działania”.

W kilkanaście lat później wypowiadał się również 
na temat regionalizmu i powtórzył swoją główną tezę. 
Czytamy m.in. „Cieszymy się, gdy ktoś pochodzący 
z innych stron czuje się Pomorzaninem i angażuje się 
w wielkie dzieło rozbudowy naszego regionu. Cieszymy 
się, gdy ktoś czuje się nowoczesnym regionalistą po
morskim, gdy umie właścwie powiązać «wczoraj» z 
«dzisiaj»” ®9.

W tym czasie, a więc w latach pięćdziesiątych, uka
zały się pierwsze wiersze Jana Piepki* 70. Utwory te 
zdradzały rodzącą. się indywidualność młodego poety, 
późniejszego autora znakomitych Chwilk71.

JAN PIEPKA (ur. 1926) należy do innego pokolenia 
niż Zrzeszeńcy czy Leon Roppel. Nie jest to bez zna
czenia, jeśli chodzi o postawę wobec kaszubszczyzny, 
z której wyrósł. Decyduje również o rozwijającym się 
talencie pisarskim Piepki. Podkreśla to M. Boduszyńs- 
ka-Borowikowa w omówieniu jego twórczości. Pisze 
m.in.: „W Janie Piepce widzę przedstawiciela tego po
kolenia pisarzy Kaszubów, które dzięki stosunkowo 
wyższemu wykształceniu i aktywności społecznej, udo
stępnionym dla nich w warunkach ponownego zjedno
czenia Kaszub z państwowością i kulturą polską, ode
szło w swej twórczości od postawy ludowej i świado
mej swej nierozerwalnej więzi z rodzimą społecznoś
cią i jej kulturą, z tradycją pisarzy i działaczy kaszu
bskich poprzednich pokoleń, oddało swe pisarstwo w 
służbę ideologii regionalizmu kaszubskiego” 72 * *.

e9 Op. cit., Współczesny regionalizm Lw:] „Biuletyn Zrzesze
nia Kaszubsko-Pomorskiego”, Gdańsk 1965, nr 3, s. 14—17.

70 Zob. Jan Piepka, Mistrz Cojka, „Rejsy” 1953, nr 4.
71 Jan Piepka, Stojedna chwilka, Gdańsk 1961.
72 Maria Boduszyńska-Borowikowa, Tryptyk kaszubski, „Po

merania” 1978, nr 2, s. 13.
— Współczesna literatura kaszubska
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Powyższe stwierdzenie dowodzi, iż zdaniem autorki 
Jan Piepka odszedł od ludowości z powodu wykształ
cenia w polskiej kulturze i pielęgnuje swoją ideę re
gionalną jako służbę wobec tejże kultury. Należy 
przyznać, że sam Piepka również tak swoją rolę widzi. 
W jednym z wywiadów mówi: „Sztuka czy. książka 
nie musi być pisana po kaszubsku. Nawet lepiej, żeby 
była pisana «po literacku». Ale powinna wnosić te war
tości, które są tutejsze. To jeden ze środków obrony 
— pokazać tym ludziom, że ich tradycje też są coś 
warte” 7S.

Pod takim stwierdzeniem nie podpisałby się żaden 
z pisarzy Zrzeszeńców czy Młodokaszubów, czy nawet 
bodaj Roppel z wysokości swojej świadomości pogra
nicza kaszubsko-polsko-niemieckiego. W tym samym 
artykule Piepka porównuje kulturę kaszubską do 
ścieżki, a kulturę polską do drogi, na której trzeba się 
z czasem znaleźć, aby coś znaczyć. Taki styl myślenia 
zrodził się w latach pięćdziesiątych. A oto realia życia 
kulturalnego w tym okresie. Na Kaszubach nie było 
w latach 1947—1957 żadnego pisma regionalnego, a 
pierwsza po wojnie książka kaszubska74 ukazała się 
w 1955 roku. Jedynie wychodzące w tym czasie „Rej
sy”, najpierw samodzielnie, a potem jako dodatek do 
„Dziennika Bałtyckiego”, użyczały nieco miejsca twór
czości kaszubskiej. Tam Piepka zaczął publikować swo
je wiersze, które, podobnie jak utwory Leona Roppla, 
pisane były w duchu socrealizmu. W jednym z wier
szy75 np. mistrz Gojka zakłada stępkę kutra, potem 
„huk motoru huczy mu piosenkę”. Są i utwory dy
daktyczne, jak ten o Lence7B, która pasała gęsi u gbura 78

78 Marek Arpad Kowalski, Morskie dopływy mowy polskiej, 
„Pomerania” 1975, nr 5, s. 15.

74 Piętów Tona, Staszków Jan, Nasze stronę, Warszawa 1955.
75 Jan Piepka, Mistrz Gojka, „Rejsy” 1953, nr 4.
76 Jan Piepka, Strużka, „Dziennik Bałtycki” 1954, nr 39.
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za skórę chleba, a gdy czasy się zmieniły, sama jecha
ła traktorem, czy ballada o rybackich sieciarkach71.

Trzeba jednak przyznać, że w utworach tych auto
rowi udało się przełamać sztywną konwencję związa
ną z przedstawianiem wysokiej wydajności pracy i wy
razić człowieka w jego zmaganiu z losem. Ma się 
wrażenie, że Piepka rozrywa niewidzialne pęta i dzięki 
temu są to prawdziwe utwory poetyckie, a nie rymo
wanki.

Od samego początku istniał więc u Jana Piepki pe
wien paradoks. Z jednej strony jest on świadomy swo
jego przechodzenia ze ścieżki na drogę, jak to nazywa, 
a z drugiej strony, na owej drodze staje się poetą 
właśnie za sprawą swojej kaszubszczyzny. Paradoks ów 
odegra w życiu tego autora rolę raczej dramatyczną. 
Otóż po roku 1956, gdy wydawało się, że centralizm 
został przezwyciężony, wydawnictwo zwróciło się 
do Piepki, aby napisał coś o Kaszubach; redaktor 
zaproponował, aby było coś o północnych kresach 
Polski. Piepka napisał wówczas Purtkowe Stegny77 78 
oraz Haneska79. Potem nastąpił kolejny brak za
interesowania kaszubszczyzną i Piepka nie mógł 
się nigdzie dobić ze swoimi książkami o tematyce 
regionalnej. W wywiadzie z Wojciechem Kiedro- 
wskim twierdzi wprawdzie, że dziesięcioletnia prze
rwa w pracy pisarskiej była zamierzona, ponieważ mu
siał zapewnić byt rodzinie i lepiej poznać historię swo
jej ziemi, ale dzięki jego niedyskrecji wiadomo, że 
pisał wówczas książki, które mimo wielokrotnych prze
róbek nie ukazywały się drukiem. Zresztą mówi i do 
Kiedrowskiego o „nieszczęsnej” swojej powieści Ścina
nie kani i o Ponjidzie; jedną wciąż odkłada, a druga

77 Op. cit., Ballada [w:] Nasze stronę, Warszawa 1955, s. 103— 
104.

78 Jan Piepka. Purtkowe Stegny, Warszawa 1956.
79 Op. cit., Hanesk, Warszawa 1957.
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w od lat leży w wydawnictwach. To było dramatyczne 
wykuwanie „wielkiej drogi'’ Jana Piepki.

Jego miejsce w kulturze polskiej oceni historyk lite
ratury polskiej; jak dotąd, istnieją jedynie wzmianki 
wynikające z porównań pisarstwa kaszubskiego i pols
kiego. Stanisław Pestka pisze m.in., że wiersze kaszu
bskie Jana Piepki to „klejnoty”. A potem dodaje: „Nie 
wiadomo, czy miłość do czegoś innego niż wierszowanie 
wyjdzie poecie na dobre? [...] bogatszą w uczuciowe 
odcienie jest liryka kaszubska. Natomiast utwory pisa
ne w języku literackim są nieporównanie słabsze [...]. 
Najpiękniejsze są te wiersze, gdzie Piepka nie sprze
niewierza się ludowemu widzeniu świata, gdzie daje 
się poznać jako poeta typu willonowskiego, wędrują
cego jak boży ptak, śpiewający swToją pieśń na przekór 
wszystkiemu, tak jak śpiewTa ją lud” so.

Uwagi te zapisano w 1959 roku. Recenzent dalej za
stanawia się, jaką drogę obierze Piepka i czego jeszcze 

% w literaturze kaszubskiej dokona. Dziś wiemy, że od
czasu do czasu w ciągu ostatnich kilkunastu lat napi
sał wiersz kaszubski, nie opublikował natomiast prozy 
kaszubskiej. Ukazało się kilka pisanych literacką pol
szczyzną powieści o tematyce regionalnej, w których 
gdzieniegdzie można spotkać wyrazy i zdania kaszubs
kie.

Piepka iako ideolog nie bardzo wierzy w żywotną 
wartość kultury kaszubskiej, sam zreśztą jako nauczy
ciel zabraniał dzieciom mówić po kaszubsku. A na pe
wno nie wierzy w jej partnerskość wobec innych kul
tur. Dowodem na to jest jego droga życiowa. Jego 
utwory natomiast, a więc poezje i gawędy, świadczą 
o czymś odwrotnym. Tak więc mimo woli dokonał w 
kaszubszczyźnie pewnego otwarcia ku istnieniu dla sa- 80

80 Stanisław Pestka, Poeta naszych stron, „Kaszebe” 1958', 
nr 18, „Pomerania” s. II.
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mej tej kultury. Piepka, Roppel i Sędzicki działali w 
tym czasie każdy na własną rękę. Wydali dwie znaczą
ce wówczas książki81.

Kiedy w latach pięćdziesiątych zaczęło się organizo
wać środowisko gdańskich literatów, niektórzy z nich 
za? iteresowali się literaturą kaszubską. Sami z Kaszub 
nie pochodzili, ale pragnęli temat ten włączyć do swej 
twórczości. Pod ich wpływem w roku 1964 Zrzeszenie 
Kaszubskie powstałe w 1956 roku zmieniło nazwę na 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i pojawiło się określe
nie literatura kaszubsko-pomorska 82. Jednym z najbar
dziej aktywnych pisarzy tego środowiska był Lech 
Bądkowski. Kilka artykułów tego autora, dotyczących 
tematu kaszubskiego, ukazało się w „Rejsach”, m.in. o 
Florianie Ceynowie83 i o literatach kaszubskich84. Ob
serwujemy znaczny wpływ tego środowiska na pisarzy 
kaszubskich. Młody wówczas poeta Alojzy Nagel pisał 
swoje wiersze w literackiej polszczyźnie, Bądkowski 
zaś nakłaniał go do pisania po kaszubsku. Zaczął pisać 
wówczas Augustyn Necel, któremu Bądkowski i inny 
literat gdański, Franciszek Fenikowski, opracowywali 
literacko utwory. Niektórzy z pisarzy środowiska 
gdańskiego brali motywy z kultury kaszubskiej jako 
tematy swych utworów.

Wstępujący na drogę literacką autorzy kaszubscy za
wieszeni byli w pustce. O idei Floriana Ceynowy ra
czej nie mówiło się. Bukowski podnosił głównie realia 
z jego życia. Również nikt nię nawiązywał do idei

81 Jan Piepka, Piętów Tona, Nasze stronę, Warszawa 1955. 
Franciszek Sędzicki, Jestem Kaszubą, Warszawa 1956.

82 Lecii Bądkowski, O współczesnej literaturze kaszubsko-po- 
morskiej, „Pomorze Gdańskie” 1967, nr 4, s. 47—48.

82 Lech Bądkowski, W rodzinnej wiosce'Floriana Ceynowy, 
„Dziennik Bałtycki” 1951, nr 312.

84 Lech Bądkowski, Literaci kaszubscy na starcie, „Dziennik 
Bałtycki” 1952, nr 239, s. 1.
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Młodokaszubów. Zrzeszeńcy zamknęli się w swoim gro
nie. Pisarze z ziemi puckiej w ogóle nie byli znani. 
Alojzy Budzisz zmarł w 1934 roku. Życiorys Jana 
Bilota opublikował dopiero po latach slawista niemiec
ki Friedhelm Hinze, a gawędziarz kaszubski Augustyn 
Dominik nie pisał w tym czasie. Tak więc literatura 
kaszubska była młodym adeptom pióra w ogóle nie 
znana. W szkołach polskich, w których zdobywali wy
kształcenie, również nikt im na ten temat nic nie 
mówił.

Na Kaszubach ciążyło piętno prowincji. Piepka prze
niósł się do Sopotu, Nagel zaczął pisać po kaszubsku, 
widząc, że nie przekroczy zapory wydawniczej, pisząc 
w języku polskim.

I jedni, i drudzy, a więc zarówno pisarze ze środo
wiska gdańskiego, jak i młodzi poeci kaszubscy, zna
leźli wspólną płaszczyznę porozumienia — była to ka- 
szubskość jako egzotyka. -

Piepka wydał jeden tomik wierszy kaszubskich, po
tem spożytkował temat kaszubski w swoich powieś- L 
ciach85. Jest on jednak przede wszystkim lirykiem, a 
udowodnił to swoim tomikiem wierszy Czułość słowa 86, 
pisanym po polsku. Liryki z tego tomu mają podobną 
wartość artystyczną, jak te ze Stojednej chwilki87.

Bolesław Fac pisze w 1965 roku, że „Jasio Piepka 
woli być mało znanym powieściopiśarzem niż popu
larnym i sławnym bajkopisarzem czy satyrykiem ka
szubskim” 88.

Inaczej potoczyły się losy ALOJZEGO NAGŁA

85 Powieści swoje pisze Jan Piepka w języku polskim, wtrą
cając nieraz wyrazy kaszubskie.

86 Jan Piepka, Czułość słowa, Gdańsk 1980. x
*7 Jan Piepka, Stojedna chwilka, Gdańsk 1956.
88 Bolesław Fac, Perspektywy literatury ludowej na Pomorzu 

Cdańskim w świetle współczesności, „Biuletyn Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego” 1969, nr 6, s. 8—9.
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(ur. 1930). Chociaż początkowo chciał on pisać w języku 
polskim, zaniechał tego i pisał wyłącznie po kaszubsku. 
Należy zaznaczyć, iż mieszkał przez całe życie w Kiel- 
nie. Skazany na samotność między innymi z powodu 
złego stanu zdrowia, wypracował w sobie własną poe
tykę i można powiedzieć, iż w niej zawarł swoją ideę 
kaszubską. To zdecydowało o jego autentyzmie.

Nagel kontaktował się ze Zrzeszeńcami, zwłaszcza z 
Trepczykiem, i to dodawało mu otuchy w pracy. Po
znał zresztą całą dotychczasową literaturę kaszubską. 
Fac pisze tak o tym poecie: „[...] umiał Nagel w swo
ich wierszach zawrzeć okruszyny świeżego widzenia 
świata, poprzez swoje Kielno odwołuje się on w pros
ty i naiwny sposób do uczuć naszych, do ludzi miasta 
zepsutych wygodami cywilizacyjnymi i coraz mniej 
mających czasu na pochylenie się nad grudką ojczystej 
ziemi”89.

Od czasu do czasu odbywały się akcje kaszubskie, 
jak np. spotkanie pisarzy kaszubskich 11 grudnia 1960 
roku zorganizowane przez Zrzeszenie Kaszubskie. Przy
byli na to spotkanie m.in.: Klemens Derc, Jan Piepka, 
Leon Roppel, Jan Trepczyk. Leon Roppel mówił na te
mat: „Z notatnika regionalisty”. Postanowiono wydać - 
wybór pism Ceynowy i antologię poezji kaszubskiej o 
morzu90.

Tematem następnego spotkania miała być literatura 
kaszubska po II wojnie światowej oraz Ceynowa jako 
Kaszub i jego praca doktorska. W 1963 roku ukazała 
się antologia91 zawierająca utwory o morzu, opracowa
na przez Leona Roppla.

Po 1956 roku wokół sprawy kaszubskiej powstało 
zainteresowanie. Dnia 2 grudnia tegoż roku założono

89 w artykule Perspektywy literatury ludowej..., „Biuletyn 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” 1965, nr 6, s. 9—10.

90 „Kaszebe” 1961, nr 1, s. 5.
81 Leon Roppel, Ma jesma od morza, Gdańsk 1963.
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Zrzeszenie Kaszubskie, przez cztery lata wychodziło 
czasopismo „Kaszebe” 92, a potem w 1963 roku powsta 
je „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”, któ
ry początkowo ukazuje się nieregularnie, aż w końcu 
lat siedemdziesiątych przekształca się w miesięcznik 
„Pomerania”. Nad sprawami tymi pracowali wspo
mniani literaci, publicyści oraz przedstawiciele inteli
gencji kaszubskiej, tacy jak Stanisław Pestka czy Woj
ciech Kiedrowski.

W „Kaszebach” pojawiają się utwory Staszkowego 
Jana (Jana Piepki), Alojzego Nagła, Jana Trepczyka, 
Józefa Ceynowy, Franciszka Sędzickiego, Jana Romps- 
kiego oraz opracowania Leona Roppla.

Stosunkowo najwięcej ukazało się tam utworów Jana 
Piepki, który wiersze swoje publikował pod pseudo
nimem Staszków Jan. Stanisław Pestka poświęcił mu 
dłuższy artykuł krytyczny, w którym z uznaniem pisze 
o jego wierszach kaszubskich.

Lata sześćdziesiąte przynoszą nowe widzenie idei ka
szubskiej młodej inteligencji urodzonej lub wychowa
nej na Pomorzu. Jest to pokolenie urodzone w latach 
trzydziestych, a jego lata dzieciństwa przypadły na 
okres wojny. Puczątkowo pokolenie to dało o sobie znać 
w ruchu studenckim, a później niektórzy z nich pod
jęli pracę na rzecz idei kaszubskiej. Znacząca jest tu 
postać WOJCIECHA KIEDROWSKIEGO. Urodzony w 
1937 roku na Kaszubach, z wykształcenia inżynier; 
podjął się w 1963 roku redagowania „Biuletynu Ka
szubsko-Pomorskiego”, którego trzy pierwsze numery 
zredagowała Izabella Trojanowska. Jest to jakby sym
boliczne przejęcie przez młodą inteligencję spraw ka
szubskich.

Pokolenie Wojciecha Kiedrowskiego było pierwszą 
autentyczną siłą w kulturze kaszubskiej zrodzoną po 98

98 „Kaszebe” — wychodzi w latach 1957—196!.
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II wojnie światowej — pokolenie już o nowym obliczu, 
o innej tradycji i działające w nowych warunkach 
społecznych i politycznych. W „Biuletynie ZK-P”, a 
potem w „Pomeranii” drukowano osobiste liryki Jana 
Piepki-. (Staszkowego Jana). Drukował też swoje wiersze 
Alojzy Nagel.

Lech Bądkowski publikuje w „Życiu Literackim” 
w 1968 roku artykuł pt. Szukać kaszubskiej mowy, 
którego celem jest propagowanie kultury kaszubskiej.

W Austrii Kaszubi znaleźli swojego miłośnika w oso
bie Ferdinanda Neureitera. W 1965 roku tenże autor 
późniejszych prac o literaturze kaszubskiej był w Wej
herowie na zaproszenie oddziału Zrzeszenia Kaszubsko- 
-Pomorskiego i wygłosił odczyt pt. Literatura kaszubs
ka w oczach cudzoziemca.

Przerwaną przez Fryderyka Lorentza pracę języko
znawczą kontynuuje Friedhelm Hinze.

W roku 1968 w czasopiśmie łużyckim, organie Związ
ku Łużyckich Serbów, ukazuje się artykuł Leona Rop- 
pla pt. Arnost Smoler a Florian Ceynowa na słowiańs
kim zjeździe w Ruskiej. Artykuł przełożył Anton Naw- 
ka. Autor tego artykułu wyjaśnia, że „jest to kolejna 
publikacja świadcząca O'ożywieniu kontaktów kultu
ralnych łużyckn-kaszubskich”.

Interesują się literaturą kaszubską Kaszubi kana
dyjscy. Można więc powiedzieć, iż w tym czasie zmie
nia się sytuacja, gdy chodzi o rozwój ruchu kaszubs
kiego — powstaje wyjście na zewnątrz, a więc doko
nuje się konfrontacja na łamach czasopism czy to pols
kich, czy też zagranicznych.

Pewnym znakiem ówczesnego życia literackiego jest 
polemika między Bolesławem Facem98, Lechem Bąd- 88 * *

88 Bolesław Fac, Perspektywy literatury ludowej na Pomo
rzu Gdańskim w świetle współczesności, „Biuletyn Zrze
szenia Kaszubsko-Pomorskiego” 1965, nr 6, s. 5.
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kowskim94 i Wojciechem Kiedrowskim ®8 96, której przed
miotem jest literatura kaszubska. Fac sprowadza lite
raturę tę do poziomu ludowego, zaś Bądkowski i Kie- 
drowski twierdzą, iż określenie takie nie jest tutaj za
sadne. Kiedrowski nie mógł pogodzić się z tym, aby 
młoda inteligencja kaszubska została opatrzona nazwą 
prymitywiści lub naiwni. W wyniku dyskusji o rangę 
literatury kaszubskiej upadły koncepcje podobne do 
tej, którą przedstawił Bolesław Fac. Została wyodręb
niona literatura kaszubska jako twór inteligencji ka
szubskiej, określający samoświadomość własnego bytu ' 
kulturowego. Widać to choćby w decyzji przekładu na 
język polski dzieła Aleksandra Majkowskiego Żece i 
przigode Remusa, którą podjął i przeprowadził Lech 
Bądkowski98. Kryterium podstawowym jest tu język. 
Niestety, mimo sporów i dyskusji nadal nie było ja
sności w sprawie idei kaszubskiej. W 1967 roku Jan 
Szczawiej drukuje w Antologii współczesnej poezji lu
dowej utwory Stefana Bieszka, Józefa Ceynowy, Aloj
zego Nagła, Jana Piepki, Leona Roppla i Jana Trepczy- 
ka. Kiedrowski zaznacza w notce na ten temat97, iż 
jest to nieporozumienie, ale większej reakcji ten fakt 
nie wywołuje.

W tym samym roku ukazuje się Wybór współczesnej 
poezji kaszubskiej98 Leona Roppla, również bez podzia
łu na poetów ludowych i tych, do których termin ten

94 Lech Bądkowski, Głos polemiczny, op. cit., s. 17.
95 Wojciech Kiedrowski, Literatura w krzywym zwierciadle, 

op. cit., s. 18—19.
96 Przekład powieści Aleksandra Majkowskiego ukazał się w 

roku 1964. Por. polemika na ten temat w „Biuletynie 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” 1965, nr 6.

97 „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” ,1961, nr 1, 
s. 119.

98 Leon Roppel, Wybór współczesnej poezji kaszubskiej, Do
datek do „Biuletynu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” 
1967, nr 5.
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nie przylegał. Lata sześćdziesiąte przynoszą ożywienie 
wokół kultury kaszubskiej i zainteresowanie nią cza
sopism polskich i zagranicznych. Młoda inteligencja 
kaszubska przeciwstawia swe racje starszym działa
czom. Dyskutuje się nad rangą literatury kaszubskiej.

Na początku lat siedemdziesiątych grupa Zrzeszeń- 
ców przerywa swoje milczenie i przyłącza się do ru
chu kaszubskiego. Oddział Gdański Zrzeszenia Kaszu- 
bsko-Pomorskiego organizuje po śmierci Rompskiego 
spotkanie w ratuszu staromiejskim poświęcone jego pa
mięci. Jan Trepczyk wypowiada swoje zdanie• na te
mat mowy kaszubskiej, które potem rozwija w kolej
nych publikacjach w „PomeranL”. Pisze on m.in.: „Bió- 
tka o obstojeni kaszebszci mowę, je biótką o obstojeni 
Kaszebów e jich domocezne. Pokątka Kaszebi jesz 
mają, a trzimią sa swoji mowę, mają swoją skarń e 
że ją. Czej ja zaboczą e zagubią, są umarli i oprzestaną 
jistniec jakno lud ze swoją apartną skarnią, co mó pra
wo do swoji zemi, kulturę i rozwijnyge żecygo. Bo le 
ten lud żeje, co sä trzimie swoji mowę — a umar ten, 
co jä straceł” M.

Idea Zrzeszeńców nie została przechwycona przez 
młodych. Trudno dokładnie wyznaczać granice poko
leniowe, każdego roku przybywa ktoś nowy czy to do 
Zrzeszenia, czy w ogóle do środowiska gdańskiego. Co 
kilka lat natomiast mają miejsce znaczące wydarzenia, 
które kształtują współczesną ideę kaszubską. W wiel
kiej dyskusji w połowie lat sześćdziesiątych chodziło 
w ogóle o uznanie literatury kaszubskiej. Na początku 
lat siedemdziesiątych pojawiły się pierwsze publikacje 
uczestników tamtej dyskusji 10°; przedstawiciele młod- 99 *

99 Jan Trepczyk, O obstojeni kaszebsczi mowę [w:] Społecz
ność zrzeszona, Gdańsk 1971.

190 Jan Drzeżdżon, Piętno Smętka, Gdańsk 1973, Zbigniew 
Szymański, Erotyki kaszubskie, Gdańsk 1974, Antoni Pe- 
pliński, Niech szemi las, Gdańsk 1973.
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szego pokolenia wystąpili wówczas jako autorzy pierw
szych postulatów. Ukazały się utwory Józefa Ceynowy, 
Zygmunta Karskiego, Anny Łajming, Stanisława Pe
stki, a wi»c autorów starszego pokolenia. Znani są 
oni z działalności kulturalnej w swoich środowiskach: 
Józef Ceynowa — w Czersku, Zygmunt Narski — w 
Poznaniu i Bydgoszczy, Stanisław Pestka — w Gdańs
ku.

Jerzy Samp, należący do młodego pokolenia, pisze: 
„Przede wszystkim potrzebni są dobrzy fachowcy, zo
rientowani w problematyce i zadaniach. Potrzebny 
jest solidny program działania” M1.

Podjęcie merytorycznej dvskusji przez młodych nie 
było jeszcze wówczas możliwe ze względu na ich 
niewielkie doświadczenie. W artykule redakcyjnym w 
„Pomeranii” z 1973 roku czytamy: „Musimy stworzyć 
pismo odzwierciedlające przede wszystkim nasze 
współczesne życie i nasze obecne działanie. Z ważnych 
powodów będziemy poświęcać sporo miejsca współcze
snej twórczości artystycznej, szczególnie literaturze, 
stawiając jej coraz wyższe wymogi” 101 102.

Zgodnie z tą zapowiedzią działająca w tym czasie 
inteligencja kaszubska z pokolenia Wojciecha Kiedro- 
wskiego zaczęła szukać następców Piepki i Nagła. Nie
bawem pojawiła się cała grupa młodych piszących 
wiersze w języku kaszubskim. Znaczne ożywienie w 
życiu literackim na Kaszubach wniosły doroczne Spot
kania Twórców Literatury Kaszubsko-Pomorskiej we 
Wdzydzach. Odbywały- się każdego roku jesienią, po
cząwszy od 1971 roku. Pamiętne było spotkanie w 1973 
roku, na którym omawiano terminy: literatura ka
szubska i literatura kaszubsko-pomorska.

101 Społeczność zrzeszona, s. 47.
10S „Pomerania” 1973, nr 1.
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Dyskusja na tym zjeździe była odzwierciedleniem 
atmosfery w kaszubskim środowisku kulturalnym na 
początku lat siedemdziesiątych. Wówczas to zaczęły 
pojawiać się w „Pomeranii” utwory młodych poetów 
kaszubskich, takich jak: Jan Zbrzyca, Krystyna Muzsi 
i Jan Walkusz. Utwory te nie były początkowo ko
mentowane i oceniane. Sprawdzianem okazały się dwa 
konkursy na utwory literackie pisane po kaszubsku: 
pierwszy zorganizowany w 1977 roku, a drugi w rok 
później. Laureatami konkursów byli: Jan Walkusz, 
Krystyna Muza, Jerzy Stachurski i Stanisław Jankę. 
Pojawiły się na tych konkursach i inne nazwiska, jak: 
Dagomira Labuda, Marian Jeliński i Jaromira Labuda. 
Wkrótce potem ukazały się tomiki wierszy tych auto
rów. Oba konkursy były znaczące dla młodego poko
lenia twórców literatury kaszubskiej. W utworach 
swych podjęli on' ów nowy wymiar swojej ziemi, ten 
wymiar, o który walczyli na III spotkaniu we Wdzy
dzach twórcy literatury kaszubsko-pomorskiej. Krys
tyna Muza dociera do istoty tej ziemi przez magię 
rzeczy, Jan Walkusz poprzez pewną mistykę w wi
dzeniu rzeczywistości, a Stanisław Jankę przez poszu
kiwanie w szczególe istoly rzeczy.

Objawienie tego rodzaju nie było wśród młodych 
przypadkowe. Istniała wówczas potrzeba wyjścia z da
wnego, ciasnego pojęcia regionalizmu i stworzenia sze
rszej płaszczyzny kulturowej. Można więc mówić, iż 
nastąpiło odrodzenie literatury kaszubskiej. Pod koniec 
lat siedemdziesiątych pojawiły się już pierwsze sformu
łowania dotyczące idei kaszubskiej u młodej inteligen
cji kaszubskiej10S.

Kultura kaszubska wyrosła z tradycji ludowej, a nie

108 Eugeniusz Gołąbek, Nowó leteratura, Zeszyt Źródłowy 
„Przednika”, październik 1979,
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szlacheckiej. Jeżeli w jej tworzeniu uczestniczyła szla
chta, to zawsze patrzyła na nią przez pryzmat ludo
wości, na co wskazuje poemat Derdowskiego O Czor- 
lińscim, co do Pucka po sece jachoł, jak i niektóre hu
moreski Alojzego Budzisza. To samo wynika z powieś
ci Aleksandra Majkowskiego Zycie i przygody Remusa. 
Bezpośrednio z tej warstwy wyrosła inteligencja ka
szubska, która usiłowała nadać potocznej, codziennie 
używanej kaszubszczyzn b wymiar artystyczny, litera
cki. Początkowo chodziło o to, aby mówić tym języ
kiem publicznie. Potem przyszedł czas na wyrażanie 
własnej postawy wobec innych ludzi. Natomiast w la
tach siedemdziesiątych zaczęło się już tworzenie pew
nych kanonów literackich.

Na rozwój idei kaszubskiej wpływały głównie utwo
ry pisane po kaszubsku, działalność Zrzeszenia Kaszu- 
bsko-Pomorskiego, wydawnictwo „Pomerania”,- książki 
wydawane przez „Zrzeszenie”, których w latach sie
demdziesiątych ukazało się sporo, spotkania we Wdzy
dzach i Łączyńskiej Hucie, różne formy życia kultu
ralnego, jak konkursy literackie, turnieje gawędziarzy, 
konkursy recytatorskie, spotkania autorskie pisarzy ka
szubskich. Idea kaszubska oparła się w latach sześć
dziesiątych tzw. folkloryzmowi.' Nie dała się też wchło
nąć nowym formom, które, być może. wiążą się ze 
współczesną kulturą masową, jak na przykład litera
turze kaszubsko-pomorskiej. Nie idzie również torem 
tych pisarzy, którzy, pozbywając się jej ograniczenia, 
piszą wyłącznie w języku polskim; nie ma ona ogra
niczeń związanych z ideologią jednej warstwy. Zawie
ra natomiast całą kosmogonię ludzką, a więc wszystkie 
elementy egzystencji człowieka — od kołyski aż do 
grobu. Sfera emocjonalna rozbudowana jest przez wie
rzenia i całą obyczajowość, co stanowi trzon duchowy 
tej społeczności. Każdy ten element może być interpre
towany nieskończenie wiele razy, a i zmiany każdego
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szczegółu mogą być niezliczone, co znaczy, iż istnieje 
możliwość rozwoju tej kultury bez ograniczenia czaso
wego. Sekunduje temu procesowi coraz częściej kryty
ka literacka.



WOKÓŁ LIRYKI

W literaturze kaszubskiej najbardziej rozwinięta jest 
liryka. Przyczynę tego zjawiska należy upatrywać w 
t:Tn, iż są to początki literatury, a w owym stadium 
dominują formy krótkie, łatwe w tworzeniu i w perce
pcji. W naszym omówieniu przyjmujemy chronologicz
ny rozwój zjawiska, poczynając od prekursorów: HIE
RONIMA DERDOWSKIEGO (1852—1902), JANA KAR
NOWSKIEGO (1886—1939), przez starsze pokolenie: 
JANA TREPCZYKa (ur. 1907), JANA ROMPSKIEGO 
(1913—1969), STEFANA BIESZKA (1895—1964), 
FRANCISZKA SĘDZICKIEGO (1892—1957), LEONA 
ROPPLa (1912—1978), JÓZEFA CEYNOWĘ fur. 1905) 
oraz pokolenie średnie: JANA PIEPKĘ (ur. 1926), 
ALOJZEGO NAGŁA (ur. 1930), JANA ZBRZYCĘ (ur. 
1929), ZYGMUNTA NARSKIEGO (ur. 1920), STANI
SŁAWA REJTERA (ur. 1937) i MARIANA SELINA 
(ur. 1937) aż do najmłodszych: KRYSTYNĘ MUZĘ (ur. 
1950), JANA WALKUSZA (ur. 1955), STANISŁAWA 
JANKEGO (ur. 1956), JERZEGO STACHURSKIEGO 
(ur. 1953) i JAROMIRĘ LABUDĘ (ur. 1955). Mówiąc 
o prekursorach, mamy na myśli prekursorstwo w sto
sunku do literatury współczesnej i takie wprowadze
nie w problematykę liryki powojennej wydaje się ko
nieczne. Wyodrębniono grupę poetów ludowych, do 
której należą: STANISŁAW OKOft (1899—1976),
AGNIESZKA BROWARCZYK (1909—1981), STEFAN 
FIKUS (ur. 1920), ANTONI PIEPER (ur. 1917).
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Piśmiennictwo kaszubskie sięga czasów Krofeya, na
tomiast za początek literatury kaszubskiej należy uznać 
tok 1880, kiedy to ukazało się w Toruniu pierwsze 
wydanie poematu HIERONIMA DERDOWSKIEGO za
tytułowanego O panu Czorlińscim, co do Pucka po sece 
jachoł K

Publikacja utworu Derdowskiego zaowocowała po
dwójnie. Po pierwsze, utwór ten był impulsem dla przy
szłych twórców literatury kaszubskiej, a po drugie, 
wszedł on w obieg ludowej tradycji. Późniejsze utwo
ry Derdowskiego: Kaszube pod Widnem, Jasiek z kniei 
stanowiły dopełnienie literackiego obrazu tego autora, 
ale nie wniknęły tak głęboko w rdzeń kultury ka
szubskiej ani też nie odegrały takiej roli, jak wspo-^ 
mniany poemat.

Początkowo uznano poemat Derdowskiego za typo
wy utwór ludowy i, oczywiście, literacko udany, róż
niejsze pokolenia pisarzy kaszubskich, Młodokaszubi, 
Zrzeszeńcy, Klekowcy przyjęli ten utwór jako pierwsze 
ogarnięcie wyobraźnią ziemi kaszubskiej. Opinie co do 
rangi prozy Derdowskiego były różne. Jan Rompski, 
na przykład, na Kongresie Literatury Kaszubskiej w 
1946 roku w Wejherowie ocenił ją bardzo nisko. Za
rzucał Derdowskiemu brak uświadomienia własnej toż
samości. Tenże Rompski przeciwstawił Derdowskiemu 
poezje Karnowskiego z ich wykrystalizowanym progra
mem rozwoju kultury kaszubskiej. Młode pokolenie 
pisarzy kaszubskich oceniło z kolei poezję uerdowskie- 
go bardzo wysoko, zaznaczając, iż ogarnia on wyobraźnią 
kulturę kaszubską, tworząc początek mitu ziemi ojczy
stej. Dzieje się tak według nich1 2 za sprawą dotarcia 
przez autora poematu O Czorlińscim... do pokładów

1 Wydanie drugie tego utworu: — Kościerzyna 1911 rok: 
trzecie — 1934 rok: czwarte — Gdynia 1960 rok: piąte 
— Gdańsk 1976 rok.

2 Informacje z rozmów z pisarzami.
6 — Współczesna literatura kaszubska
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duszy ludu kaszubskiego i stworzenia z motywów 
tkwiących w myśleniu tego ludu spójnego i dojrzałego 
obrazu literackiego. W tym świetle poemat Derdows- 
kiego można uznać za jedno z ważniejszych źródeł 
współczesnej literatury kaszubskiej.

W poemacie O panu Czorlińscim, co do Pucka po 
sece jachoł DerdowTski wykorzystał motyw podróży, 
znany w literaturze od czasów Odysei Homera. Podróż 
ma tu swoje uzasadnienie w kupnie sieci. Szlacheckie 
pochodzenie bohatera jest powodem paradoksalnych 
sytuacji, zabarwionych komizmem, na przykład jego 
jazda z Żydami na targ do Conowa.

Kiedy Czorlińsci przybywa do Kantrzena, wsi szla
checkiej, gdzie akurat odbywa się wiec, nasz bohater 
nakrywa się workiem, aby go nie poznano; gdy pra
wda wyszła na jaw, wówczas pali się ze wstydu. Ów 
wstyd spowodowany tym, że szlachcic jedzie na targ 
z Żydami, nie wynika z uprzedzeń do tej narodowości, 
ale stąd, iż nie są to wyznawcy wiary katolickiej. W 
całym poemacie podkreśla się to wielokrotnie. W obra
zie tym można odnaleźć ową jałową stronę dumy szla
checkiej. Scenę, w której na Czorlińsciego naciera kom
pania wojska, można zestawić z jedną z przygód hida- 
lga Don Kichota lub też Nitki Głódkowskiego z Mo
drej krainy Alojzego Budzisza. W każdym razie jest 
to ludowy śmiech z każdej pozy, w tym przypadku 
szlacheckiej.

Jest znamienne, iż takie przykre przygody spotyka
ją bohatera na obcej ziemi gdzie żyją resztki Słowiń- 
ców. To Pobrzeże Słowińskie, ów styk słowiańszczyzny 
z niemczyzną, był też znaczący dla Floriana Ceynowy, 
wiele bowiem tekstów przez niego zebranych w Skar
bie... pochodzi właśnie stamtąd.

Czorlińsci natomiast zostaje tam aresztowany za rze
komą ucieczkę z żydowskim mieniem. Podróż naszego 
bohatera na tej obcej ziemi przypomina trochę powieść
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grozy, bo traci on wszystko, a w dodatku ginie jego 
ulubiony Bartek, jeden z Żydów. Derdowski jest tu 
prześmiewcą doskonałym, bo oto wyszydza bojowego 
ducha germańskiego, każąc służyć skórze konia za cho
rągiew wojskową. Pisze o tej skórze: „Ona kule i pła
szcze odeprze z pogardą. Bó kaszubsci konie mają 
skórę srodze twardą” 8.

Nie oszczędza zresztą autor nikogo, nawet samych 
Kaszubów. Oto Czorlińsci, utraciwszy swoje konie i 
część pieniędzy, zaczyna się mścić. Wrzeszczy tak okro
pnie, że aż „goscyńc rucho sę i trzeszczy”. Zwabia tym 
cały tłum Niemców, którzy sądzą, iż chce się pożegnać, 
i kłaniając się, mówią: „Odsie, panie! [...] Ale że le 
po mniemiecku ze sobą godale, więc Czorlińsci mesloł, 
że sę z niego weszczerzale. Z gorzu znowu zacząn 
wrzeszczeć — Celocie! celocie! A ne Mniemce wiedno 
na to: Odsie, panie. Odsie!” * 4.

Jest to jedna z najbardziej groteskowych scen w ca
łym poemacie. Ostrze satyry godzi tu we wszystkich 
występujących w niej aktorów, ale też nie oszczędza 
i naszego Czorlińsciego, który daje wyraz swemu obu
rzeniu nie wiadomo na kogo. Prosta ta scena wzięta 
z inwentarza ludowej krotochwili ma wymiar symbolu. 
Podobnie Czorlińsci znaczy ze względu na przynale
żność do swojego Chmielna, gdzie zostawił żonę, służbę 
i cały swój majątek. Organista w Żarnowcu przyna
leżał do znanego na Kaszubach klasztoru. Muza z Ja
starni znaczy ze względu na swą „arkę”, tzn. czółno 
rybackie.

Taka symbolika ludowa podnosi rzeczy do rangi 
miejsc obwarowanych pewnym sacrum i dzięki temu 
zabezpieczających byt ludzki. Zniszczenie tych rzeczy

8 Hieronim Derdowski, O panu Czorlińscim, co do Pucka po 
sece jachoł, Gdańsk 1976, s. 77.

4 Op. cit., s. 55—56.
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równałoby się zniszczeniu człowieka. Dlatego Derdows- 
ki prowadzi swojego bohatera po różnych miejscach, 
aby wykazać ich specyfikę. Pokazuje niebezpieczeństwa 
na ziemi niemieckiej, wesele na żyznej Kępie Kroko
wskiej czy żywioł morski na Zatoce Puckiej, z którym 
radzą sobie rybacy.

Nie byłby to pełny poemat ludowy, gdyby nie wy
stąpiły w nim siły nadludzkie. Czorlińsciego wiedzie 
po manowcach piekielny mól, którego otrzymał od 
Szmula razem z czapką. Żyd Szmul mści się na szlach
cicu nawet po śmierci; Czorlińsci stracił owoc całej 
podróży, a od tego pomieszał mu się rozum i został 
burmistrzem w Bytowie. Nad Czorlińscim w górze, 
gdy tylko udał się w podróż, rozgorzała walka między 
Smętkiem a świętym Michałem. Smętek opowiada Mo
rze na Łysej Górze, jak go archanioł gonił aż do Bo- 
rzeszków. W końcu piekielny ten duch musiał zrezyg
nować z Czorlińsciego, zląkł się bowiem anioła.

W Żarnowcu nasz bohater wysłuchał śpiewu córki 
organisty, Jagatki; jej pieśń przedstawiała dzieje legen
darnej królowej Wandy, która nie chciała Niemca i 
rzuciła się do Wisły. „Wanda leży w polscij zemi, co 
nie chciała Mniemca. Nigde Polka nie powinna kochać 
cudzozemca” 5. Obok zjaw i duchów oraz legendy jest 
też historia. Oto nasz bohater znajduje się w katedrze 
oliwskiej. Braciszek Leon z Wejherowa pokazuje mu 
portrety książąt pomorskich. Dziś wydaje się to popu
larnym, zwykłym wykładem historii, ale wówczas było 
to podniesienie sprawy w języku, w którym książęta 
ci mówili w ich czasach.

Kultura kaszubska właściwie istniała w zwyczaju lu
dowym przed wystąpieniem Floriana Ceynowy i Hie
ronima Derdowskiego. Dlatego autor Czorlińsciego... 
miał dwa punkty odniesienia: lud kaszubski i kulturę 6

6 Op. cit., s. 85.
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polską. Miał świadomość istnienia izolacji między nimi. 
Z żalem więc mówi: „Me Kaszebe, jesz strzeżenie 
Polscij morsciech granic, a w Warszawie naszy brącó 
mają naju za nic. Ale ma le mowę naszą serdecznie 
kochójma. I po polsku coraz lepij gódac sę starojma. 
Le słuchójma co niedzelę polsciego kózanio. I nało- 
żma sę do polsciech gazćtów czetanió! Choc jesz dzys 
nasz polsci jęzek kąseczk sę opaczy, choc gódają u nas 
dzyso w kożdyj wse jinaczyj. Ciej le wiedno będzem 
dzałac rączo i wetrwale, w kuńcu tak, jak we Warsza
wie będzeme gódale” ®. Jest to w dużej mierze wykła
dnia poglądów Derdowskiego na jego kaszubskość. 
Chciałby, aby izolacja między Kaszubami a Warszawą 
nie istniała, a zatem — należy upodobnić swój język 
do języka „warszawskiego”. Wartością nadrzędną była 
tu religia katolicka, której słowo uznawano za spójnię 
społeczną.

Derdowski czuł się przede wszystkim Polakiem ze 
względu na swą ideę narodową. Świadczy o tym utwór 
Kaszubi pod Widnem, w którym Kaszubi wraz z Ja
nem III Sobieskim bronią granic Rzeczypospolitej. 
Również w Ameryce jest walczącym Polonusem, a nic 
Kaszubą, gdyż to wyróżnienie nię ma tam wagi.

Można zatem powiedzieć, że Derdowski jako pierw
szy stworzył literacki portret Kaszuby, dlatego* iż pod
dał się ludowej wizji swojej ziemi i swojego społe
czeństwa. Sprawa polskości wynikła u niego ze zderze
nia z duchem germańskim, obecnym na tej ziemi. Wi
dać to w groteskowych scenach rozgrywających się na 
ziemi słupskiej. Wartość poematu podnosi umieszcze
nie w nim realiów z życia ówczesnych Kaszub, wciąż 
zresztą doskonale czytelnych. Wreszcie, dzięki stwo
rzeniu portretu szlachcica kaszubskiego, Derdowski po
głębił wiedzę o naturze ludzkiej. 8

8 Op. cit., s. 104.
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Późniejsi pisarze kaszubscy mają już teraz nowy 
punkt odniesienia — jest nim Jan Czorlińsci, co do 
Pucka po sece jachoł. Stał się więc Derdowski twórcą 
pierwszego literackiego portretu Kaszuby z jego lu
dową, uniwersalną symboliką.

Pokolenia Młodokaszubów i Zrzeszeńców uznały lite
racką wartość tego poematu. Ale Jan Rompski w swo
im referacie na Kongresie Kultury Kaszubskiej w Wej
herowie w 1946 roku wyżej stawia twórczość JANA 
KARNOWSKIEGO. Przede wszystkim wskazuje doj
rzałość idei kaszubskiej tego poety.

Za wyznanie idei Karnowskiego można uznać utwór 
Rozmeszlanie Ceynowe. Zwłaszcza znaczące są słowa 
wstępu do tego czteroczęściowego, dość długiego utwo
ru. Tytuł wstępu brzmi: On miół kaszebszcie serce 
Ceynowa.

Chocy cę ni ma, downo jes w grobie,
Diade tam miru nie dadzą tobie!
Chto leno drogą mimo tam bieży,
Cesko jesz kamiń, gdze teli jecb leży!

Cze to ju nigde zelonö trówa,
Nie skreje krzewde kamianny wół!
Cze leno we wzgardzę, rosnąc mó sława,
Za to, żes serce le kaszebsczi miół?

P
Chocy tam zdóla wrzósczi nie gonią,
Do twojich prochów sę nie boję przyńc,
Dobrze jó czuję, na darmo mówią 
Diade sę tobie nóleży wińc! 7

Karnowski zrozumiał kilka istotnych elementów idei 
Ceynowy. Po pierwsze — pojął, skąd wzięła się wro

7 Jan Karnowski, Nowotne spiewe, Poznań 1910.
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gość w stosunku do twórcy kwestii kaszubskiej. Otóż 
zagrażał on pozycji szlachty i kleru, jako ktoś, kto 
chciał swoją kulturę postawić obok ich kultury. Wie
dział, że dwie wymienione warstwy nigdy swych przy
wilejów się nie wyrzekną. I oto rozpętała się cała nago
nka na Ceynowę.

Po drugie — kaszubskość była utożsamiana z chłop
stwem; szlachta podawała się chętnie bądź za Polaków, 
bądź za Niemców, z którymi dobrami sąsiadowało gos
podarstwo ojca Floriana Ceynowy. Zatem kaszubskość 
Ceynowy wyszła poza dopuszczalny dla warstwy chłop
skiej próg folkloru i uznano, iż tym samym burzy on 
porządek społeczny, a więc jest anarchistą. Tymcza
sem Ceynowa intuicyjnie i bardzo zręcznie związał 
dzieje Kaszub z ludem, uznając, iż są oni nosicielami 
tego, co kiedyś reprezentował Świętopełk, jeden z naj
znakomitszych książąt pomorskich. Takie postawienie 
sprawy dawało ludziom, niekoniecznie szlachetnie uro
dzonym, znak rodowy ich duszy. Był to argument nie 
do zbicia.

Ceynowa gorliwie tropił ślady dziejów trzynasto
wiecznego Pomorza w języku potocznym, w opowieś
ciach zwanych gadkami, w zwyczajach, w mentalności, 
w cechach zewnętrznych tej kultury, i aby materiały 
te nie uległy zniszczeniu, drukował je raczej dla przy
szłych pokoleń.

Kaszubskość w ten sposób była pewnego rodzaju 
glejtem dla ludzi spoza warstw, które zdobyły przywi
leje w średniowiecznej Europie. Była pewnym znakiem 
nowej wspólnoty, w której wspólnota idei nie stwa
rzałaby żadnych granic albo granice te byłyby inne. 
To samo dotyczy religii, kleru.

Pomorzanie najdłużej opierali się chrześcijaństwu. 
I zarówno Ceynowa, jak i Karnowski mieli świadomość 
istnienia wielu reliktów pogańskich w tutejszej kultu
rze. Obaj więc sięgnęli do pewnej idei pogańskiej, po

i
87



legającej na pluralności bóstwa, w związku z czym 
zmieniłaby się cała filozofia egzystencji ludzkiej. Jest 
to wynik gruntownego studiowania natury8 umysłem 
przechowującym w sobie wielowiekowe doświadczenia 
ludzi. W osobie Ceynowy było więc coś z maga po
gańskiego, i to ma na myśli Karnowski, pisząę: „Diade 
sę tobie nóleży wińc!” Karnowski miał duszę poety 
i chciałby sięgać jeszcze dalej, poza ramy czasu Święto
pełka i poza opory oburzonych nobilitantów. Oto jeden 
z jego wierszy, wyrażający ten właśnie niepokój:

Na chsztółt przedmowę

Żebem jo widzół, jaką tśż pieśnią 
Ceche te bore szepcą...
Żebem jö rozmiół frantówkę wczesną 
Cziede ją skowrónk zwoni...

Żebem jö uzdrzół w jezorna gruńce,
Co też tam wiedno płacze,
Przed czym sę lęk6 biöluchne słuńce 
W zapadłym knieji norce...

Żebe mnie w dusze cechniśko grałe 
Note muzeczi żali —
Żebe mnie w złotą bojkę sę stałe
0 dównech dzejach gödczi.

Żebem jö bóczoł nad światem śpiącym,
Jak cziśj miesąc blady,
To jö bem spiewoł głosem grzmiącym 
Spiewę tobie kraju mój!

Spiewę wiślgą, śpiewę dówną,
Żaboczną, ale słowną —
Srśbrną tęczą bem oposoł zemię
1 jak deszcze w żezny möj 
Sołbem wszęde pieśni semię9.

8 Por. praca doktorska Floriana Ceynowy dotycząca zioło
lecznictwa na ziemi puckiej.

9 Jan Karnowski. Nowotne spiewe, Poznań 1910.
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Karnowski usiłuje i uzszyf rować mity związane z tą 
ziemią oraz zrozumieć ukryte w tutejszej naturze me
chanizmy. Nie chciałby zniszczyć pieśni, którą bory 
szepcą, a jedynym jego pragnieniem jest rozsławić ją 
na tyle, aby była sfyszana w całym kraju.

W porównaniu z Ceynową i Derdowskim Karnowski 
jest już kimś, kto nadaje idei kaszubskiej rangę znaku 
kulturowego. Tym znakiem jest jego poezja i jego re
fleksja naukowa. Retoryczne pytanie: „Żebem jó wie
dzo!, jaką tćż pieśnią ceche te bore szepcą ...” znajduje 
odpowiedź w wyrazie duszy poety, w języku przetwo
rzonym przez bogatą wyobraźnię. Zresztą^Karnowski 
zdał sobie później sprawę, iż nie istnieje nikt w prze
szłości, kto mógłby dać gotową formułę przystającą do 
czasów jemu współczesnych. I to wydobywanie z dna 
jeziora wyglądało tak, że szukał odpowiedniego wyrazu 
w swojej duszy.

Z jednej strony widać, z jakim trudem rodzi się ta 
idea kaszubska, a z drugiej, że ludzie typu Karnowskie
go ze swoją wrażliwością nie poddawali się brutalnej, 
jak zawsze, codzienności. Jeden z jego wczesnych wier
szy brzmi tak:

Kochösz semie, twoją zemię?
Całe góne — same wrzose 

. Tam gdze jindzy złote kłose 
Tam gdze jindzy słodcie kreszcie 
Tu le roscą suche szeszczś?

Bewosz ród w tym smutnym kraju?
Gdze sę z cebje nasmniśwają 
Z twoji mowę w rządze, sądzę,
Gdze ju dówno zcechłe wszandze 
Starodówne nasze pjesnie,
Co.sę odzśwałe gwesnje?

[...}

Nie mam kochac tego kraju
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Gdze esz Pona Boga znają 
Gdze ón słuchó zawde z nowa 
Naju skarga, naju mowa,
Gdze to ksiatów całś pańcie 
Strojo jego Boże — Mancie?10

Postawa poety jest tutaj raczej uroczysta, przypomi- 
na postawę maga czy kapłana. Nie jest to już Czor- 
lińsci z workiem na głowie, który się wstydzi przed 
bratnią szlachtą, że wozi_ Żydów na targ. Nie jest to 
już Kaszuba z Rozmowy Poloka z Kaszebą Floriana 
Ceynowy, który ratuje się krotochwilą, blagując cały 
przedmiot rozmowy. Jest w tym wierszu, jak i w in
nych utworach tego poety, obraz podwójny: na pierw
szym planie jawi się sam obraz przedstawiony, a na 
drugim jest układ słów tworzący znakomitą melodię, 
będącą jakby głębokim echem planu pierwszego. Kar
nowski w słowie poetyckim zawiązał ideę kaszubską 
— na wzór eposów narodowych — tworząc mit ziemi 
świętej. Udało się więc Karnowskiemu stworzyć zalą
żek owego mitu, tak w poezji, jak w innych pismach 
dotyczących historii tej ziemi. Do jego idei nawiązali 
młodzi pisarze kaszubscy lat międzywojennych i 
współcześni, to znaczy działający po II wojnie świato
wej.

Jednym z następców pisarzy przedwojennych jest 
JAN TREPCZYK. Na początku 1981 roku powiedział 
on: „Nie jestem wielkim poetą i to nie są moje ambi- 

. cje; pierwszą rzeczą, która jest mi najbliższa, to mowa 
kaszubska. Wielką poezję rozumiem jako coś pogłębio
nego o refleksję nad losem ludzkim, a mnie chodzi 
o wyrażenie ojczystego zakątka w naszej mowie”.

Język poetycki Trepczyka jest jego mową z lat dzie
cinnych i może dlatego potrafi on wydobyć z niej 
obrazy tworzące „linię życia”, a więc pewne wewnę-

10 Jan Karnowski, Wiersze pierwotne, Gdańsk 1978, s. 11—12
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trzne rozżarzenie' czy istnienie w ogóle. Przyjrzyjmy 
się słowom wiersza Zabety wid:

Pózdze śnieg a smiote ległe 
Na spichach a przytczech rzmach,
Sztorme z krzekwą so tej sprzegłe 
I roznoszałe w kół strach...11

Oto fragment wiersza Pórerik:

Oporenk mnie słunuszko so śmieje 
Oporenk dzes dalek zwoni zwónk 
Reny wiaterk opocuszką wieje 
Reno śpiewać zacznie skówrónk...12 *

r
Inny fragment — z wiersza Hej, morze, morze:

Hej! morze, morze — lubotny morze 
Dze twoji grańce, dze twój kóńc?
Skądka ta twoja wielgosc so bierze 
Czej nama dósz na strąd swój dónc? 18

Związek z ziemią zawiera również ideę, być może 
nawet nie uświadomioną przez samego poetę: jest to 
idea życia, w tym wypadku życia słowa czy obrazu 
literackiego. Pierwszy fragment poprzez wskazanie ta
kich pojęć, jak: „smiote”, „rzme”, „sztorme”, „krze- 
kwie”, „strach” daje poczucie zmagań z ciemnością, za
pomnieniem, ciężarem tak dobrze znanym Kaszubom 
mieszkającym wśród pagórków. Ostrość tych słów daje 
uczucie bezładu, przygnębienia, chociaż czuje się uta
jony „wid”, a nie martwą ciszę.

Inne znaki są w drugim fragmencie: „oporenk”, „słu
nuszko”, „śmieje”, „zwónk”, „wiaterk”, „opocuszką”, 
„skówrónk”. Są to znaki, które w jakimkolwiek ukła-

11 Jan Trepczyk, Moja stegna, Gdańsk 1970, s. 11.
12 Op. cit., s. 20.
18 Op. cit., s. 29.
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dzie wyzwalają radość. Język kaszubski jest w ogóle 
pełen zdrobnień i spieszczeń. Słychać wewnętrzny 
krzyk każdego z tych słów i taką samą głęboką radość 
z istnienia owego „porćnku”. W ostatnim fragmencie 
wielokrotnie powtarza się słowo „morze”, a obok tego 
mamy melodię słów tak skomponowaną, że przypomi
na ona kołysanie fal. Jest to więc idea życia, 
kołysania, istnienia, wydobyta nie tyle z naśladownict
wa natury, ile z własnego widzenia, jak już zaznaczy
liśmy , linii życia wyrażającej się w ruchu ku czemuś 
czy wobec czegoś, na ogół wobec pewnego bezwładu 
czy stagnacji. Trzeba przyznać, że Trepczyk jako poeta 
doskonale czuje ową wewnętrzną melodię języka ka
szubskiego. Świadczy o tym również taka oto wypo
wiedź w „Pomeranii”: „Je wiólgjim niedorozmieniem 
e zmiłką, kjej sa wezme na to trzimó za kaszebską 
howo a taka wezgódka. W czim szlachują do se starka 
a warbel? Odpowiesc: Starka robi na drótach, a wróbel 
też. Cze to móże bec kaszebsko wezgódka? Nie, bo w 
kaszebiznie, choba na całech Kaszebach, nima pochwa- 
tu: Starka robi na drótach Kaszebskjim pochwóta na 
to je. Starka wiąże na spicach, a wic te juwernote, te 
szlachowanió w całosce nima” 14. Drobiazgowe wnikanie 
w istotę rzeczy, w ową odrębność kaszubszczyzny w 
jej idiomach, w akcencie zdaniowym i w ogóle w wy
mowie pewnych całości frazeologicznych. Trepczyk 
zresztą w swoim Domocym nórceku podejmuje prze
ważnie sprawy języka kaszubskiego oraz wnika w ety
mologię słów, a w Odećknieniu pisze o kaszubszczyźnie 
jako o idei związanej i z językiem, i z dokonaniami 
pisarzy kaszubskich. Aby zrozumieć możliwie w pełni 
poezje Trepczyka, należy rozwikłać jego ideę, która

14 Jan Trepczyk, Domoci nórcek, „Pomerania” 1974, nr 2,
s. 73—75.
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właśnie te wiersze powołała do życia. Zacytujemy krót
ki, ale charakterystyczny wiersz:

Dlo kogu?

Jö le dlc waj deche spiewię,
Co jak orzłe lecyta,
Coröz weszi, bleżi słuńca 
W złotech widach parminia.

Jó le dlo ce dechu nócę 
Co ju mursz stalatny sczidł 
A na tóflach naje dzejów 
\Vesklenivosz nowi wid.

Jó le dlo tech dechów żeję 
Co dobetno w przindosc zdrzą 
t są w grędech naji fciótkach 
Świętą Ormuzdową skrą!15

Można nazwać utwór ten wniknięciem idei autora 
w sakrum. Znakami tego sakrum będą: „tófle dzejów”, 
„nowi. wid”, „złote wide parminia” i święta „skra Or- 
muzdowa”. Poza tymi znakami, a właściwie w nich 
zaklęte istnieją duchy, do któryćh poeta wznosi swój 
śpiew. Jest to pewne przejście od idei ku symbolom, 
które znakomicie funkcjonują na przykład w eposach 
narodowych. Trepczyk w niektórych swoich wierszach 
wbrew temu, co sam powiedział o nich, wznosi się ku 
takiej właśnie symbolice. Symbolika ta wydaje się 
bliższa eposom narodowym ludów północnych (np. Ka- 
levali fińskiej) albo sagom islandzkim lub skandynaws
kim. Na tę symbolikę składają się następujące pojęcia: 
„pesznó”, „Kaszebskó” jako ojczyzna, „Wendów krew” 
jako znak dziedzictwa Pomorzan, „Kaszebow szlach” 
jako szlak kiedyś dla Kaszubów wyznaczony czy Po
morzan plemię jako bezpośredni przodkowie Kaszu

15 Jan Trepczyk, Odecknienie, Gdańsk 1977, s. 81.
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bów. Do tego dochodzi pojęcie kaszebskiej mowy, do 
której poeta tak się zwraca:

Skażoną miół te, wej cezyńc.
I znikwic chcoł do nedzi 
Le me ce dóme w pałac przinc 
I w pierwsze sadnąc redzi.

O, mowa starków! Nad twój zvęk 
Nic lepszego nicht ni mó!
Jo lubię ce, móm o ce lęk 
Ce stracec strach mie zjimó?16

To prawda: cóż by zostało z naszego poety, gdyby 
przyszło mu stracić mowę? Trepczyk zresztą swoim 
życiem dał na to odpowiedź, albowiem w latach 1947 
—1957, gdy Kaszubi nie mieli swojego czasopisma, on 
milczał. Wydawało się wówczas, że nie miał przed kim 
głosić swojej idei. Podobnie zresztą zamilkli inni Zrze- 
szeńcy.

Tak więc kaszebiznę rozumie Trepczyk jako wspól
notę duchową ludu i pisarzy, i tych spośród tego ludu, 
którzy tworzyli czy wskrzesili jego samoświadomość. 
Wśród tych duchów, budzicieli idei kaszubskiej, wy
mienia: Obodrytę, Niklota, Warcisława, Świętopełka, 
Krofeya, Mostnika, Ceynowę, Heykego, Karnowskiego, 
Majkowskiego. Głównymi odbiorcami wierszy Trepczy- 
ka — jak on sam twierdzi — są dzieci i wrażliwi lu
dzie. Iskra Ormuzdowa, którą zaszczepili Młodokaszubi 
w Zrzeszeńcach, została podjęta i zamieniona w inną 
ideę niż ta, którą reprezentował Aleksander Majkowski. 
Dla Trepczyka jest to, z jednej strony, objawienie pe
wnej melodii duchowej, którą odkrył w kaszubszczy- 
źnie, a z drugiej — zamiar obudzenia ludu kaszubskie
go, aby był on cały świadkiem tego objawienia.

16 Op. cit., s. 17.
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Utwór wydrukowany w 1958 roku w „Kaszebach” 17 
przynosi taką myśl:

Przejinaczec mesli u Kaszebów.
...Bez jednosce nick nie zvenegujeme...
Trzimta mocni so bratowie wespół.

Po jakimś czasie pisze Trepczyk ze smutkiem:

O, tej dżyr.ą belny spiewe, 
ducha dżymie tej ubetk, 
i weprzały są tej sśwe 
jaczy mogłe dac pożetk.18

i

Tak więc Trepczyk jako poeta, który pragnie obu
dzić Kaszubów swoim głosem, raz jest pełen optymiz
mu, a innym razem popada w zwątpienie. Gdy pisze, 
że „weprzały są tej sśwe” (siewy słabo wzeszły), jest 
to reakcja na to, że wokół nie widać następców.

Trepczyk realizuje w swych utworach własną wizję 
kaszubszczyzny. Jest w niej sporo z postawy romanty
cznej, pojętej jako pewna mieszanka ludowego, widze- 
nia rzeczy, przypominającego wspomniane sagi ludów 
północnych, oraz słowiańskiej zadumy nad losem ludz
kim. Widać to w bardzo prostych wierszach, takich jak: 
Moje Wejrowo, Na Gode czy Kwiotk e Knopik.

Trepczyk często zwraca się do swojego ludu na 
wzór romantyków czy w ogóle przywódców lub na
uczycieli. Ważne wydaje się, jak pojmuje ten lud po- 

• eta. Są to więc „naszińce”, „Kaszebi”, „democy... seno- 
wie”, „dresze”. Innym razem mówi o nich jako o ry
bakach czy gburach. Tak więc są to ludzie, którzy 
w swoich rękach mają jakąś nie ujawnioną moc, po
dobnie jak ich mowa jest czymś, co wymaga pielęgna-

17 Jan Trepczyk (wiersz), „Kaszebe” 1958, R. II, nr 20, s. 6.
18 Jan Trepczyk, W rooczezna, „Kaszebe” 1961, nr 20—21, s. 1.
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cji i specjalnego do niej stosunku, jakiejś dumy szcze
powej.

Pisze poeta;

Budzta sę Kaszebi! Spiku je ju kuńc
Z naszego ogródka powepielme zwuńc!19 20

Idea Trepczyka jest raczej prosta, jakby wzięta z 
bajek. Dlatego udało się autorowi napisać również zna
komity zbiór wierszy dla dzieci Uklöd dlö dzótk, wy
dany w 1980 roku. I w związku z tym można powie
dzieć, ze jest to obraz utrzymany w ludowej etyce. 
Wydaje się, że w ogóle poezja kaszubska do czasów 
najnowszych, tzn. do lat siedemdziesiątych, poza ramy 
tej ludow7ej etyki nie wyszła. Wydaje się też, że ramy 
te są dla Trepczyka właśnie jednym ze znaków swoj
szczyzny, izn. kaszubszczyzny. W „Biuletynie Zrzesze
nia Kaszubsko-Pomorskiego” (nr 2/1967) ukazał się 
artykuł Edmunda Puzdrowskiego zatytułowany Powro
ty, który mógł się wydawać generalną rozprawą z po
ezją Jana Trepczyka. Należy zaznaczyć, że autor arty
kułu znał wówczas wiersze Trepczyka drukowane w 
czasopismach regionalnych, dwa bowiem zbiorki poe
tyckie tegoż autora ukazały się dopiero później. Puz- 
drowski pisze o tym, czego oczekiwał po znanym na 
Kaszubach poecie i o swoim rozczarowaniu. Twierdzi, 
że w większości poezja Trepczyka to publicystyka o 
ubogim słownictwie. „Poezja Trepczyka — pisze Puz- 
drowski — nie przemawia chyba do współczesnego po
kolenia... To są klęski immanentnie związane z jakością 
realizowanych przez Trepczyka układów słownych”28. 
Pod koniec artykułu autor pisze, że jest trochę utwo-

19 Odecknienie, s. 14.
20 Edmund Puzdrowski, Powroty, „Biuletyn Zrzeszenia Ka

szubsko-Pomorskiego” 1967, nr 2, s. 32.
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rów, które go satysfakcjonują, zwłaszcza proste pio
senki zawarte w Kaszebskim pjesnjoku.

W kilka lat później ten sam autor w artykule Po
między Zrzeszą a indywidualnością pisze: „Świat poezji 
Jana Trepczyka jest znacznie rozleglejszy, niż przed
stawiłem to niegdyś [tzn. w Powrotach — J.D.]. Pra
wda, że w świecie tym zawierają się utwory publicys
tyczne, o mniejszej randze, ale prawdą jest również, 
że znacznie więcej zawiera on z ludzkich wzruszeń i 
ludzkich przeżyć, niż kiedyś mniemałem” 81. Cały zre
sztą artykuł ma ton łagodniejszy i zawiera znacznie 
pogłębioną analizę utworów.

Celne wydaje się spostrzeżenie Puzdrowskiego doty
czące pojęcia „skry Ormuzdowej” z poezji Trepczyka 
(o pojęciu tym wspomina również w innym swoim 
artykule, opublikowanym w 1970 roku również w „Po
meranii”): „Czymże jest ta «skra» i ten «wid»? Odwo
łuje się tutaj Trepczyk do znaczeń ustalonych już w 
mitololgii kaszubskiej przez Ceynowę i Majkowskiego. 
Jednocześnie «wid» — mowa, która zawiera w sobie 
całą tajemnicę duszy kaszubskiej, jej każde westchnie
nie — jest symbolem najżywiej obecnym w działalnoś
ci «Zrzeszeńców»” 21 22.

W rezultacie można uznać poezję Trepczyka za „skrę 
Ormuzdową”, która nie zgasła w ciągu wszystkich lat 
powojennych.

Również poezję JANA ROMPSKIEGO można uznać 
jako manifestację idei kaszubskiej. W tym jest jej siła, 
albowiem manifesty te są absolutnie szczere, ale i sła
bość, nazywa bowiem rzeczy wprost i z tego właśnie 
powodu traci walor poetyckości. Oto modlitwa poety

21 Edmund Puzdrowski, Pomiędzy Zrzeszą a indywidualnoś
cią, „Pomerania” J.975, nr 1, s. 8.

22 Op. cit., s. 8.
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do Boga i do swego ludu, by on, jako twórca, nie po
padł w zapomnienie:

Ach, nie dój umrzeć mie Boże 
Nim w głownie mdze płom!
Nigle jiwer ju zmoże 
Swój stała tny trud...

Ach, nie dój umrzeć mie Boże 
Nim w głownie mdze płom!
We wałach śpiewać mdze morze 
I zmeje naj srom...

f r

[...]

Ach, nie dój umrzeć mie ledu!
Niech w tobie mdę żeł 
Jak gorąc twojigo tredu,
Be jes wieczi beł...28

W roku 1945 wyraził Rompski swoje zdanie na temat 
poezji kaszubskiej w artykule O poezji myśli kilka i4. 
Uważał, na przykład, że utwory Hieronima Dsrdows- 
kiego nie są poezją kaszubską. Brak w nich bowiem 
kaszubskiego metrum, języka i duszy! Wysoko nato
miast stawiał poezje Karnowskiego, uważając, że ich 
forma i treść są kaszubskie. Karnowski posługuje się 
pojęciami bliskimi Rompskiemu, takimi jak: „lud”, 
„swoja ziemia”, „swój kraj”, i wyraża swój stosunek do 
tych wyobrażeń. W takim samym duchu pisze Romps
ki w JL946 roku wiersz zatytułowany: „W tobje mój 
cel...

Njgle skra Ormuzda padła mje w deszę 
Rozgrza jeste popjołe 
Róvno mje beło cze chodzę cze vjiszę 
W ledu mego cemjędze...

28 Jan Rompski, Wierzte, Gdańsk 1980, s. 111—112.
24 Jan Rompski, O poezji myśli kilka, „Checz” 1945, nr 10, 

s. 2.
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M
Dotknął mje leno svoim mjecza roz wcstrzę 
Zakłół, szarpnął, rozbudzeł.
Wodtądk ju szarosc mć zecó ju bestrzę 
W cćl jem żecó wuvjerzel25.

Właściwie większość utworów wyraża w różnej for
mie ową „skrę Ormuzda” i zapewnienie celu życia 
autora. Mówi np.:

A mie sę zdowć
Że w dzeje turzę — jeden sóm, często sóm 26.

lub:

Kaszebstwo, moja żecó przędzó —
Zlękli bios mojech gód...
Moja te wieczno grędzó 

' Cyszo za przemkłich wrót! 27

Autor chętnie zwraca się do ludu, dając mu radj 
lub pouczenia. Niektóre z tych sformułowań wydają się 
celne i trafne, na przykład ostatnie słowa wiersza: 
Weschło stednia.

t
[...]
Ludku, nie spiewöj, so pustyj noce!
jes prosty,
ale nie głupy28.

i

Tragizm Jana Rompskiego wydaje się głębszy, ani
żeli mogłoby wynikać z porównania jego idei i jej re
alizacji w życiu społecznym. W nim samym istnieje

25 Jan Rompski, W tobje mój cel..., „Checz” 1946, nr 11, s. 4.
28 Jan Rompski, Wierzte, Gdańsk 1980, s. 15.
27 Op. cit., s. 169.
28 Leon Roppel, Wybór współczesnej poezji kaszubskiej, Do

datek do „Biuletynu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” 
1967, nr 5, s. 57.
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to rozdarcie, które wyraża właśnie poezja. Polega ono 
na niemocy przebicia się do swojego „ja” inaczej niż 
przez deklaracje i sentymentalizm. Jego wiersze uka
zują niezwykłą wrażliwość na tzw. codzienność dnia 
dostępną każdemu, kto na przykład ma nieco czasu, 
aby zadumać się nad brzegiem Redy:

Tam nad Rede zberkę 
Roscą niezabótczi.
Wespół renym słunkę,
Piją wodę kwiótczi29 *.

Utrzymane są również w swoistej tonacji smutku, 
zwłaszcza wiersze ze Stutthofu:

Czej żółknie lest.
Cech, komudny, kąsk jesz szari,
Wstówó jesenny, zweczajny dzeń
14
Stoją cecho sjódkowie niemi,
Jak czejbe sądzony zdrzą na sąd80.

Wreszcie poezja jego przynosi najbardziej ogólnie 
pojętą wizję jego idei. Niekiedy podmiot liryczny jest 
kimś, kto się szamocze we własnych uwikłaniach i w 
cudzych sądach, innym razem jest przeraźliwie samo
tny, boleje nad tym, że wokół nikogo nie ma, albo też 
idzie remusowym duktem. Rompski posługuje się wła
sną melodią słowa kaszubskiego, wychwytując często 
trafny i wysmakowany artyzm tego słowa, np. „Teli 
swiętech w nim krutk”. Chodzi tu między innymi o 
używanie takich słów konkretnych, ale i mających 
swój sens i sakralny, i ogólniejszy, jak na przykład 
„krutka” (wiązanka). Idzie się na przykład z krutką

29 Jan Rompski, Wierzte, Gdańsk 1980, s. 81.
80 Jan Rompski, Pomion zwónów, Gdańsk 1970, s. 19.
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do kościoła; krutka może być z kwiatami, jagodami, 
zielem.

Trepczyk wspomina: „Slćdnś lata swojćgo żecśgo 
czuł sę jakbe sóm, zabeti i na ustronie. Odepchłi od 
dzejaniö'w rćgacha Kaszebscziego Zrzeszenió, dzegwił 
w sę nieżecznotę namienienio, jako mu baro dosodza. 
Ku reszce rozmaj itćgo ortu procemnot i szturanio miół 
do znószanio baro wiele w swój im żecym”81. Słowa 
te potwierdzają, iż Itompski załamał się tutaj nie jako 
ideolog ruchu kaszubskiego, ale jako bohater roman
tyczny.

Swoim referatem na Kongresie Kaszubskim O litera
turze kaszubskiej 82 Rompski dał na długi czas pewną 
wykładnię tej literatury. Przede wszystkim podniósł 
rangę Floriana Ceynowy i rolę Młodokaszubów, zwła
szcza powieści Aleksandra Majkowskiego Zycie i przy
gody Remusa. Ziarno prawdy, które starał się uchwy
cić, zamknął w wielu swoich utworach, w materiale 
oryginalnej twórczości ludowej i w swoim entuzjazmie 
społecznego działacza. Mimo iż mniej się mówi na ogół 
o Rompskim niż o innych Zrzeszeńcach, to jego wpływ 
na młodych pisarzy jest znaczny, a okaże się jeszcze 
większy po opublikowaniu materiałów zdeponowanych 
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po- 
morskiej w Wejherowie.

Również nieco w cieniu działalności literackiej Zrze- 
szeńców pozostaje twórczość STEFANA BIESZKA. To, 
co łączy utwory Bieszka z kulturą ludową Kaszub, to 
ich prostota w sensie etyki i struktury formalnej i 
treściowej. Ale jest też różnica, a jest nią patos i ton 
uroczysty, co w sumie daje wrażenie monumentalności 
czy szorstkości. Znakomitym tego przykładem mogą 
być sonety Tatczezna i Kaszebscze serce. * 88

81 Jan Rompski, Wierzte, s. 174.
88 „Zrzesz Kaszebskó” 1946, nr 6.
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T atczezna

Dze Tatczezna?! — Kaszebów wolö Decha?
Dzejowö prówda, gwósny wid e mjono?
Telec nóm mowę ksążat — Maratonu?
Kaszebóm, pytóm, tatczezna nie słechó?
[...1
Wdze otrok słechó ród 6 tatków słów je 
Tam Tatczezna, pojużne Gryfa stań ce!
Ne le Kaszebji, czas je barnie greńce! 88

Kaszebscze serce

Roz synk, miłotny knóp z półnia, zabłądzeł 
Dze lud niedeżny, nie płacze, nie kochó 
Żorotno checz bez widu, cem w lodzę 
Ni śmiechu, spiewe, cepła — le barch głechy.

0 biedny ledze, gódó, ceż u waju?
Tu desza miarznie? Jaczej smutku drómna 
Spiewójta jak me tam w łuńcewym kraju 
Ta schowa mdze wóm widno, cepło, jasno.

Biedne no w checzach ledztwo, cziejbe mienie 
Na boscze swioze le sa bleszczy 
A cziej zaspiewół jim zymkową spiewę.

Rzechotele sa z nie, wenekałe od se
1 buten wid checz — Kaszebsczó serce
Te jes mój płacz, a wstyd e ból od smierce!M.

W tych słowach zawarł Stefan Bieszk własny dra
mat, polegający na poczuciu izolacji i osamotnienia. 
On, który z taką troską budował mit swoich Kaszub, 
miał wstęp do tego ludu tylko częściowo. Pozwoliło mu 
to wskazać na głębokie zagubienie tego ludu, wśród 
którego nie ma śmiechu, śpiewu, ciepła, a jedynie 
„barch głechy”. W ostrych słowach mówi, że lud wy
śmiał i wypędził wiosnę. Umiłowana jego „tatczezna” 
jest pewnym hasłem wypracowanym przez inteligen- 88

88 Stefan Bieszk, Soneiy kaszubskie, Gdańsk 1975, s. 21.
84 Op. cit. s. 32.
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cję, która usiłuje nawiązać kontakt z ludem, aby być 
jego nauczycielką, przywódczynią. Jednocześnie nie 
jest pewna, czy sama idzie właściwą drogą, skoro lud 
ten jest zamknięty i zimny. To był na pewno problem, 
którego Bieszk pojąć nie potrafił, a w każdym razie 
nie umiał mu zaradzić. Pozostały mu więc lasy, jeziora, 
legendy i nieliczna twprcza inteligencja kaszubska, 
zwłaszcza Zrzeszeńcy.

W 1956 roku bierze udział w założeniu Zrzeszenia 
Kaszubskiego w Gdańsku, z którym jednak w później
szych latach nie współpracuje.

W roku 1964 latem, w drodze z Charzykowa do 
Chojnic, w okolicy, w której bywał najczęściej, umiera. 
Sonety Bieszka dają obraz jego wizji tatczezne, którą 
oceniał według niemieckich, rzymskich i greckich ka
nonów życia narodowego i społecznego. Zawierają ska
rgę czy wołanie o swoje miejsce na tej ziemi.

Ł Zupełnie inne poglądy niż Zrzeszeńcy na ideę ka
szubską miał FRANCISZEK SĘDZICKI. W twórczości 
Sędzickiego można wyodrębnić dwa kręgi tematyczne: 
jeden — związany z rodzimą ziemią autora i drugi —- 
podejmujący rozważania ogólniejsze. Należy przyznać, 
że najbardziej wartościowe w jego dorobku są utwory 
przynależne do pierwszego kręgu tematycznego. Inte
resujące, że autor wraca w poezji do swego zakątka 
rodzinnego, mimo że przebywa czas pewien w Warsza
wie, a potem w Gdańsku. Oto często powtarzający się 
w tych utworach motyw:

Pojedzeme na Kaszube

Pojedzenie na Kaszube 
gdzie mórz szumi wół 
gdze o wolność naszij zemni 
bój niejeden wrzół85.

85 Franciszek Sędzicki, Jestem Kaszubą, Warszawa 1956, s.
33. Pozostałe cytaty pochodzą również z tego zbioru.
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Ziemia rodzinna autora jest miejscem dramatu. Tu 
siostra Sędzickiego została skatowana przez niemieckie
go nauczyciela i zmarła. Tutaj również Lenka, jedna 
z głównych postaci Godki o Januszu Skierku, ginie 
śmiercią samobójczą. A więc na ziemi tej rozgrywa 
się ponura tragedia — zdaje się mówić autor. Zstępu
jąc do coraz głębszych pokładów świadomości, poeta 
dociera do świata baśni i legendy. Okazuje się, że 
postaci fantastyczne dodają wymiarów koturnowych 
warstwie realistycznej. Janusz Skwierk gra na swych 
■cudownych skrzypcach wśród czarownic i diabłów, w 
której to grze tragizm ziemi kaszubskiej wydaje się 
jeszcze boleśniejszy. Uwiedziona przez Niemca dziew
czyna staje się złą czarownicą i jako kuma czarta 
błądzi po pustkowiach. Gdzie indziej „dióbeł tanecznicę 
do piekła porwoł”. Najbardziej wstrząsająca wydaje 
się gra skrzypiec pozbawionych grajka. Inna oczywiś
cie jest wymowa tej gry aniżeli dźwięku młotów z 
pięknej ballady o dziewczynie i dwunastu braciach Bo
lesława Leśmiana. Tam młoty rozbijały próżnię, tutaj 
skrzypce Skwierka jakby „cudowrie” rozdzierają kosz
marny los Kaszuby. Śpiewają:

O, Polsko Koruno, zle słechac o Tobie!
Nódroższe klejnote 
dałaś wydrzeć sobie.

Brzeg twój bursztynowy, oddech, wjazd na morze, 
dokąd plon twój niese 
Wisły polskiej łoże.

Na dnie tej przepięknej muzyki tkwi mimo wszystko 
pewien optymizm. Między innymi słychać:

O Polsko Koruno, jeszcze ty w świetności 
swojej zajaśniejesz 
w dawnej wspaniałości86.

86 Gödka o Januszu Skwierku, s. 202—203.
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Z dalszych strof wynika, że jesteśmy w czasach nie
woli. Są tu Krzyżacy i Niemcy, a zarówno jedni, jak 
i drudzy rozpanoszyli się na Pomorzu. Ale wędrowny 
dziad, niby guślarz przeniesiony z literatury roman
tycznej, prawi kobietom i chłopom o wolności, która 
niebawem nadejdzie. Do okresu niewoli wraca autor 
bardzo często. W odróżnieniu od tamtych czasów teraź
niejszość spotyka się najczęściej z apoteozą. Ziemia ka
szubska odznacza się niebywałym pięknem, a ludność 
tutejsza żyje skromnie i uczciwie. Tam pasterz pędzi 
trzodę do wsi, ówdzie panny idą na jagody, a poeta
0 sobie mówi, że najmilszy mu wąwóz i to słońce, któ
re latem grzeje. Posłuchajmy słów następujących:

Witójta Kaszuby, kraju mój rodzinny 
Cebie chwaleć trzeba wobec krajów jinnych 
Niedosc, że sę szczycec możesz swą urodą 
tu też sę nówięcyj po kaszubsku gódó 
Każdy gbur, ciej wierzgnie się w swojij kolibce 
już „memko, tatulu” po kaszubsku szepce87.

To jest istota motywu ziemi rodzinnej. Z wielu liry ■ 
ków powstaje pewien wzór Kaszuby. Podłożem jest 
etyka ludowa. Franciszek Sędzicki z ludu się wywodzi
1 ta warstwa jest mu najbliższa. Sam siebie najchętniej 
nazywa pisarzem ludowym, jak to miało miejsce pod
czas wręczenia nagrody w 1951 roku, gdy powiedział: 
„Cieszę się, że właśnie Polska Ludowa uznała moją 
ludową twórczość, przyznając mi w szóstą rocznicę 
[wyzwolenia — J.D.]. Wybrzeża — nagrodę miasta 
Gdańska”.

Zgodnie z zasadami etyki ludowej mówi o uczciwości 
i rzetelnej pracy. Ubolewa nad ludźmi, którzy najwy
żej cenią pieniądze, pochlebstwo i przebiegłość.

Sędzicki niezwykle żywo reagował na bieżące wy-

87 Op. cit., s. 110.
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darzenia. W roku 1945, gdy kapitulowały Niemcy, pi
sał o Gdańsku, który za jego pamięci polski nie był;

Z tesąca serc zagrzmi jak róg 
nad łan, nad bór, w przestworza 
przesęga że nie wedrze wróg 
nom Gduńska, ni Pomorza88.

W twórczości Sędzickiego można wyróżnić drugi 
nurt, znacznie zresztą uboższy, mianowicie skupiony 
w kręgu zagadnień niekaszubskich. Zaangażowanie spo
łeczne ma tu nieco inny charakter. Zasadniczym moty
wem nie jest troska o przetrwanie regionu kaszubskie 
go. Analiza tych utworów wykazuje, że autor nie silił 
się na sformułowanie błyskotliwej myśli politycznej. 
Mamy natomiast do czynienia z uogólnieniem legendy, 
historii i teraźniejszości. Oto słowa z wiersza Otomin 
i Odyna:

Ni ma wiarę na tym świece, 
ludzcze serce gniózdem zdrad 
A świat bśłbe ładnym przece 
ciejbe nie obłudę czad89.

Sędzicki jest synem ludu kaszubskiego. Nie zna ludu, 
kto z niego nie wyszedł i z nim nie obcował — mówią 
pisarze kaszubscy, dodając z dumą, ze jego surowa 
moralność wydaje się posiadać najwyższe walory na 
tym sprzedajnym świecie. Po 1945 roku ten krzywdzo
ny przez wieki lud rozgląda się trwołliwife i z niedo
wierzaniem. Poeta pisze:

Kaszuba wierny

I dziso w Polsce widząc też 
tech nowech prądów stare

*® Jestem Kaszubą, s. 55. 
89 Op. cit., s. 79.
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ciej pozno, że w nich nie je też, 
nabierze do nich wiarę.

Ciej dozno, że go ocenią, ot,
jak rodaka, jak brata,
będze stół wiernie chocbe w grzmot,
i choc w trzęsenie świata40.

To nie tylko potwierdzenie lojalności Pomorzan wo
bec nowego ustroju politycznego, ale również zrozu
mienie ich własnej wartości. Poeta woła więc wielkim 
głosem.

Mało zrobisz som na świece 
Toteż jedno rada: 
czy cę los, czy bieda gniece 
Pomoc do gromada41.

Tak więc ten drugi krąg tematyczny określa poetę 
jako Polaka głęboko zaangażowanego w ideę narodową.

Le są weszczerzojta z naszji prostij mowę 
że cwardo, za mało piękno i uczono — 
że ni mo dosc dźwięku, szekownij budowę 
i cudzym werazem mocno poszczerbiono.
[...]
Ta naszo też mowa, choc tak prosto, twardo 
z przerodą sę naszą, z cężką dolą zrosła 
i prostą oznaczo naszą duszę hardą, 
co nom zwecęzstwo nad wrodziem przeniosła
[...]
Bo w mowie tij lasów i szum morscij fale, 
i klekot bocani, muzyka kos, pługa, 
i odzwe orężny chwil sławę — z oddalę — ... 
i ta nieprzestanno nad nami szaruga!...4*

Zdaniem poety mowa ojczysta jest więc najsilniejszą 
więzią rodaków w okresie zaborów. W Polsce po 1945

1

40 Op. cit., s. 48.
41 Op cit., s. 130. 
4* Op. cit., s. 24.
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roku Sędzicki deklaruje wierność Kaszubów, którzy 
stanowią najlepszą straż na wybrzeżu. Wraca do ro
dzinnej ziemi, bawiąc się wspominkami młodości, jakby 
się dziwiąc tym pięknem, ludowym zwyczajom. Formy 
zaangażowania społecznego w twórczości Sędzickiego 
zostały zrodzone przez wydarzenia bieżące.

Twórczością Sędzickiego zainteresował się LEON 
ROPPEL, który zebrał i wydał jego utwory w tomie 
Jestem Kaszubą. Roppel należy do młodszego pokole
nia. Był związany z kręgiem współpracowników przed
wojennej „Klęki”, a znaczna część jego życia przypa
dła na okres przedwojenny. Model kultury kaszubskiej 
Roppla, jak już wynika z jego prozy, to ludowa zgrze- 
bność w sensie marchołtowskim wobec wyższych kul
tur, które ją otaczają. Postacie marchołtowskie są ob
darzone mądrością i sprytem życiowym. I ta mądrość 
najbardziej zbliża postacie z jego utworów do wyobra
żeń ludowych. Dotyczy to również mądrości samej na
tury, co można zauważyć w jego wierszach. Weźmy 
choćby przedrukowany kilkakrotnie wiersz O mors- 
cziech wiatrach48. Okazał się autor w tym wierszu zna
wcą folkloru kaszubskiego, który pojął mądrość współ
życia człowieka z naturą w tym właśnie wymiarze. 
Nie jest to jednak widzenie morza oczami człowieka 
z ludu, na przykład rybaka. Jest to . widzenie morza 
przez kogoś, kto ma pewną ideę tego żywiołu, jego 
piękna, grozy i wewnętrznego życia. Tematyka wier
szy Leona Roppla dotyczy zjawisk wziętych z folkloru, 
a on sam bywa w nich i folklorystą* 44, i autorem ane
gdot wierszowanych45, nie dociera w nich jednak do 
istoty słowa poetyckiego kaszubszczyzny. Słowo to jest 
opowiadaniem na jakiś temat, nie ma w nim wewnętrz-

48 Leon Roppel, O morscziech wiatrach [w:] Modra struna, 
s. 221—226.

44 Op. cit., s. 214—215.
^ 45 Nasze stronę, s. 36.
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nego życia. A w związku z tym, że Roppel poddawał 
się tematom dotyczącym folkloru kaszubskiego, ulegał 
też zmieniającym się obrazom idei regionalnej w wyż
szej kulturze polskiej. I tak w latach pięćdziesiątych 
publikuje w „Rejsach”, dodatku do „Dziennika Bałtyc
kiego”, teksty należące do okresu socrealizmu i w tym 
duchu pisane. Są to Nowo pieśń rebacko, w której no
wy kuter należący do spółdzielni rybackiej będzie pruł 
fale, Jurg Benkel — o rybaku, który wynalazł nowy spo
sób solenia śledzi, Dziewczę przy sterze — o dziewczy
nie sterującej kutrem, Marzenia bosmana Leszczynę 
— wiersz poświęcony bosmanowi Janowi Leszczyńskie
mu. Pojawia się tu jeden wiersz, który świadczy o 
niepokoju dotyczącym czasu socrealizmu, mianowicie 
Nouka z literackiego uńeczorku. Oto fragment tego 
wiersza:

Kićj wiersze jem moje roz czetół zebrónym 
A sala waleła mnie brawa,
Mie serce zaczęło bic tempem szalonym,
Bom meslół zaczyno sę sława...

I chodzył jem dumny jak paw dookoła, 
jak świat be mie noleżo całki 
Jaż uczuł jem noroz, że chtos mie wołó 
I rozległ sę głos prostij białki:

he, Tónku znad Morza, cze chcö be jes wiedzec 
czemu od wierszy trzymóm sę z dola?
Krótko ce na to mogę zaroz powiedzec 
Te dzes po drodze zgubił człowieka 46.

Jest to język inteligencji, również w warstwie obra
zowej. Trudno byłoby znaleźć kaszubszczyznę taką jak 
u Młodokaszubów czy Zrzeszeńców albo Derdowskiego. 
Autor plasuje się nad morzem nie ze względu na swoje 
miejsce wśród Kaszubów — Wejherowo jest od morza

46 „Rejsy” 1953, nr 243.
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oddalone — ale ze względu na czytelników z głębi 
Polski. Usiłuje swoje pogranicze zrównać z wyobraże
niem egzotycznego zakątka, gdzie mieszka Greby Ka- 
szeba ", którego trzeba nauczyć odczuwać piękno kwia
tów na wzór idyllicznego pojmowania przyrody przez 
przeciętną inteligencję miejską.

Podobnie rzecz ma się z wierszem dotyczącym nie 
pracy, a uśmiechu: Uśmiechnij sę, moja mitenko47 48. 
Cały wiersz można uznać za sentymentalne zawołanie 
pewnego nurtu poezji polskiej, nurtu reprezentowanego 
przez Lenartowicza. Wtórny sentymentalizm jest więc 
kodem Roppla, według którego układa swe rymy. Two
rzą one pewne odniesienie do Kaszuby Marchołta wraz 
z objaśnieniem stanowiska autora, które to objaśnienie 
mieści się w samym języku, a więc w schematach 
myślowych polskiego języka literackiego. To jest przy
czyną, dla której Roppel nie dotarł do ludowego widze
nia rzeczy ani do prawdziwej poezji. Wartością w jego 
literaturze jest owa mądrość dotycząca charakterów7 
ludzkich i natury. Ten moment, jak już zaznaczyliśmy, 
najbardziej zbliża go do autentycznej kaszubskiej lite
ratury.

Podobną uwagą można opatrzyć jego prace edyto
rskie i artykuły dotyczące kultury kaszubskiej. UwTaża 
się je zresztą za główną dziedzinę działalności Leona 
Roppla.

Oprócz Roppla do poetów przedwojennej „Klęki” za
licza się JÓZEFA CEYNOWĘ, który jest aktywnym 
twórcą od roku 1945 do dziś. W twórczości poetyckiej 
Józefa Ceynowy można wyróżnić dwa kręgi tematycz
ne. Do pierwszego można zaliczyć utwory mówiące o 
codzienności życia kaszubskiego. Utw7ory z tego kręgu 
decydują o Ceynowie jako o poecie. Wyrażają one

47 Nasze stronę, s. 55—56.
48 Op. cit., s. 15—17.
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tęsknotę poety za rodzinnymi stronami, powstały bo
wiem z "dala od Kaszub, które J. Ceynowa opuścił w 
1939 roku i już tam nie powrócił. Mieszkał i pracował 
w Koronowie koło Bydgoszczy, a potem w Czersku. 
Wiersze te przepojone są nutą nostalgii, smutku i żar
liwości. Elementy świata realnego pełnią w nich funk
cję symboli poetyckich. Popatrzmy na kilka fragmeiv 
tów z utworów Ceynowy:

Nasza pszenica

Za stedzienką mieroszyńsci dworznice
zazelemła sę peszno pszenica
[-J
Z rćna brylantami westroiłe sę
Potem moc wepiłe rześci rose
tej wecygałe sę w górę, le w górę
przez miłosnech pieśniach skowronków powe 49.

Oto inny wiersz:

Denega nóm słabosc zmełe

Szeroką ręką wid szmergała bliza, 
w jasny dzćń zmieniała przemgloną noc 
od norde na ogrze czekała briza 
jaż ksężec po błonach do nij sę smiół 
bo chcół podzewiac jej dzirzkosc i moc50.

A to również wiersz z motywem latarni morskiej:

Rozewskó bliza

Blizo! Kol ce ocze roscą %
w dół nekó kożdó dóka 
czie te zamaszestą groscą

V
49 Józef Ceynowa, Nasza pszenica, „Pomerania” 1969, nr 2, 

s. 65.
50 Qp. cit., Denega nóm słabosc zmełe, „Litery” 1970, nr 9. 

s. 27.
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sejesz widem swoim z wesoka
[...}
Blizo wierno! Tćż ce żnaję 
bom zdrzoł na cę jak na słuńce 
mieszkoł kol ce, w stronie naji 
tern nie dozdrzoł wide kuńca...
Chcołbem na cę zdrzec jak przóde 
i w se rozwidniać komudę 
od ce so wicy wide naje 
be z widem midze ledzy jic51.

Drugi krąg tematyczny — to wydarzenia, zdarze
nia lub hasła również ściśle związane z Kaszubami. 
Ceynowa nie przewartościowuje zastanego świata, ale 
zwykłym skojarzeniom nadaje nutę prostej melodii. 
Toteż gdy chodzi o owe wydarzenia, na przykład his
toryczne ozy legendarne, nadaje im ton zgodny ze 
świadomością przeciętnego współczesnego inteligenta 
i wychodzi to bardzo patetycznie. Tak jest w wier
szach: Za drótame, Mój krój. Z pewnością te teksty 
utrudniają właściwą ocenę utworów Józefa Ceynowy. 
Jerzy Samp w artykule napisanym w 75 rocznicę uro
dzin Józefa Ceynowy notuje, że „Józef Ceynowa nigdy 
nie stał się poetą głośnym i znanym powszechnie, ni
gdy zresztą o to nie zabiegał” 52. Doczekał się dopiero 
w 1981 roku tomiku swych wierszy (Z tatczezne). Je
dyna książka, którą przedtem wydał, to Skarb i moc53, 
opatrzona podtytułem Bajki puckie. Utwory swoje pu
blikował w przedwojennej „Klece”, w „Checzy”, „Ka- 
szebach”, „Pomeranii” i w antologiach. Od typowych 
pisarzy ludowych, takich jak Agnieszka Browarczyk 
czy Stanisław Okoń, różni go dystans wobec własnego 
„ja” w świecie przedstawionym. Przykładem może być 
fragment wiersza W sewniku 1939: * 58

51 Op. cit., Rozewskö bliza, „Pomerania” 1979, nr 7/8, s. 22.
62 Jerzy Samp, Poeta i nauczyciel, „Pomerania” 1980, nr 6, 

s. 11—12.
58 Józef Ceynowa, Skarb i moc, Gdańsk 1975



Na polu kruszą 
krewią sę pocy, 

śmierć dogonio 
głośnym rekiem 

Rzeka je czeje 
ucekö

łzami świecy w zemnym błocę54 55.

Sceneria wiejska, powiedzmy, ludowa, „kruszą na 
polu”. Również „krewią sę pocy” pochodzi z języka 
ludowego, a przeniesiona jest z legendy religijnej o 
krwawym pocie Chrystusa. Poeta ludowy nie odszedł
by od całego schematu, a więc od krwawego potu 
Chrystusa, Ceynowa natomiast odszedł, i to jest ów 
dystans, o którym wspomniano wyżej. Podobnie jest z 
ostatnim wersetem „łzami swiócy w zemnym błocę”. 
Wiadomo, że wśród ludu rozpowszechnione są powie
ści o ognikach świecących na bagnach, czyli na bło
tach. Przejście do metafory świecących łez w zimnym 
błocie jest właśnie świadectwem owego dystansu wo
bec „ja” kreującego świat przedstawiony.

Józef Ceynowa, jak to zaznacza Samp, jest, obok 
Rompskiego, drugim pisarzem, który poświęcił tyle 
uwagi tematyce obozowej i wojennej. Dostał się do 
niewoli pod Grudziądzem. Był więźniem w obozach 
jenieckich, m.in. w oflagu w Woldenbergu. W 1945 
roku przybył z niewoli na Kociewie do Bobowa Staro
gardzkiego. Po drodze zwiedził pobliskie Grabowo, całe 
w ruinach.

We wspomnieniu o zniszczonym Grabowie65 można 
uchwycić pewne kontury osobowości Józefa Ceynowy, 
które potem uwidocznią się w jego utworach. Dostrze
ga on wśród tych gruzów oznaki siły życia i na tym 
skupia swoją uwagę. Sama wojna jakby była złem lo-

54 Op. cit., W sewniku 1939, „Pomerania” 1979, nr 9, s. 28.
55 Józef Ceynowa w 1945 r. w Grabowie, „Pomerania” 1979, 

nr 6, s. 15.
8 — Współczesna literatura kaszubska
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-sowym, katastrofą, a to, co warte jest uwagi, to uwija
jący się ludzie. Najbardziej przygnębia go widok nie
mieckich żołnierzy, powieszonych przez swoich z na
pisem: „Ich war zu feige im Kampfe” (Byłem zbyt 
tchórzliwy w walce). Autor uchyla się jednak od ko
mentarza, jakby brakło mu słów. Takie postępowanie 
nie mieści się w jego prostej etyce, którą wyniósł z 
ludu kaszubskiego.

W innym wspomnieniu 50 pisze Ceynowa, że w tych 
samych dniach roku 1945 udał się do swego rodzmnego 
Połczyna koło Pucka, a potem do Kuźnicy na Półwys
pie Helskim, gdzie przed wojną pracował jako nauczy
ciel. Tutaj z kolei zwraca uwagę na okaleczony las 
helski. Mamy więc do czynienia z osobowością wrażli
wą na najprostsze zjawiska społeczne, świat przyrody 
czy inne.

Od chwili ukazania się pierwszych utworów JANA 
PIEPKI można mówić o twórczości młodego pokolenia 
wykształconego po 1945 roku. Debiut Piepki przypadł 
na lata pięćdziesiąte. Postaci z jego utworów — to są- 
siedzi, znajomi. Świat, w którym żyje, to bogaty emo
cjonalnie, a prosty w wyrazie świat ludowy. Piepka 
przetwarza go na język poezji, angażując całą swoją 
wrażliwość. Od początku Piepka był autsajderem — 
jak mówi Hermann Hesse, wilkiem stepowym. Nie 
wiadomo, co o tym zdecydowało: czy zauroczenie świa
tem książek, posłano go wszak na koszt gminy na naukę, 
czy może przeniesienie się ze wsi, gdzie był nauczy
cielem, do Sopotu. Zapewne i jedno, i drugie jest kon
sekwencją czegoś, co nosi w sobie, a co my możemy 
nazwać nadwrażliwością. To dzięki niej objawił się 
jako talent literacki, który mimo tak nie sprzyjających 
warunków w ówczesnym społeczeństwie polskim za- 66 *

66 Józef Ceynowa, Moje pierwsze dni wolności, „Pomerania”
1979, nr 7/8, s. 32—33.
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owocował wartościowymi literacko lirykami publiko
wanymi w Naszech stronach ®7, Stojednei chwilce * 
oraz w czasopismach regionalnych. Oto ■ fragmenty z 
Miłosnech chwilków: * 69

Szept

Trówe, jak strene, 
szept twój poniosą 
nad jezer brzedzi 
strzód rojnech pszczół 
nie wstydź sę pieśni 
że je za tęskno , 
ciej w niój mósz zamkły 
z serca głos swój
Roz prindze chwilka 
co waji dwoje 
nauczy nazwać 
zdziwienie pól, 
roz muszisz przesec 
pustą samotność 
może ją rozdó 
trówom szept twójBB.

Do twojech rąk

W twojech rękach je letkosc
na zymku z chmur zebrónó
wcąg w palcach twojech móm ]ó:
chcesz, cze nie chcesz, jesz przyńdze
szalonech słuńc zdziwieniś,
ciej bądzeme chcele noce
obie w jedną zamienić
późnij możesz choc płakać
to jedno jesz ostónie
i tak sę będę modlił
do twojech rąk rozgrzónech ..60

p7 Piętów T6na, Staszków Jan, Nasze stronę, Warszawa 1955. 
5P Staszków Jan (Jan Piepka), Sto jedna chwilka, Gdynia 1961.
69 Staszków Jan (Jan Piepka), Stojedna chwilka, Gdynia 1961, 

s 18—19.
efl Staszków Jan, Do twojech rąk, „Biuletyn Zrzeszenia Ka- 

szubsko-Pomorskiego”, Gdańsk 1968, nr 2, s. 55.
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Dla porównania weźmy jeszcze fragment wiersza 
Zemno:

Chłodem cignie wedle łase 
wietwe piją dókę z pól, 
drogą jedze chłop zdźadzały 
stroną łase desto sóm.

Kapią krople chojnom z brodow 
zemno cignie z nime w las, 
a za grzepą, prze jałowcu, 
jastrząb płóchtą na dół trząsł61.

Wszystkie wiersze Jana Piepki pisane są w tym 
mniej więcej stylu. Uderza w nich czułe nachylenie 
ku naturze, wynikające z odczuwania życia każdego 
źdźbła trawy, z odczuwania upływających chwil. Nie
które z nich mają w sobie chłód rosy, inne ciepło wio
sennych chmur, ale wszystkie są proste, bezpośrednie 
i zrozumiałe. Mówią o rzeczach zwykłych, codziennych. 
Jest to jedna z najważniejszych różnic między poezją 
Zrzeszeńców a wierszami Piepki. Dla tamtych poezjo- 
wanie musiało być bardziej dostojne, uroczyste, nawet 
wyobrażenie natury — na przykład u Trepczyka, "de 
mówiąc już o Bieszku musiało mieć w sobie, pęy/ien 
ton szacunku czy szacownego dystansu. Piepka tworzy 
obrazy, którymi właściwie można się bawić.

Źródła poezji Piepki tkwią raczej w kulturze kaszubs
kiej niż w literaturze polskiej. Piepka dokonał pewne
go przełomu w poezji kaszubskiej. Po pierwsze, oka
zało się, że słowem poetyckim można dotknąć powszed
niości, codzienności, a więc rzeczy każdej czy każdego 
człowieka. Jest to sprawa wrażliwości poety, jak rów
nież jego sposobu widzenia rzeczy. Piepka osobiście 
jest powszechnie łubiany i jego słuchacze czy czytelni
cy poezji chętnie jego widzenie rzeczy uznają za wła
sne.

\

61 Staszków Jan, Zemno, „Kaszebe” 1957, nr 1, s. 9. 
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Po drugie, uczucia osobiste, przeżycia, rawet głębo
ko ukryte, stają się jawne, można' o nich mówić i, co 
więcej, zrozumieć je. Dla zamkniętych w sobie Kaszu
bów zwłaszcza to drugie jest niezwykle istotne. Poezja 
kaszubska Młodokaszubów, Zrzeszeńców mówiła przede 
wszystkim o sprawach idei kaszubskiej i tylko nieraz 
za tą fasadą dał się zauważyć rumieniec przeżyć, zwła
szcza u Leona Heykego. A tu Piepka pisze swoje Mi
łosne chwilci. Pisze o „zdźadzałym chłopie idącym stro
ną łase ciesto sóm” itp. Codzienność ubrana w poetyc
kie słowo nabiera nowych znaczeń. Sformułowanie 

- „stroną łase” nasuwa myśl o typowym milczeniu Ka
szubów. Piepka potrafi zachować w poezji typową dla 
tego ludu oszczędność słowa. Jego liryki są stonowane, 
gdy chodzi o wyrażenie uczuć. Mamy tu do czynienia 
z czułą refleksją nad człowiekiem.

Razem z Piepką opublikował swoje wiersze ALOJ
ZY NAGEL. Debiutował on w 1953 roku w „Rejsach”, 
a następnie publikował swoje utwory w różnych cza
sopismach. Pierwsza jego książka ukazała się dopiero 
w 1970 roku. Było to skromne wydanie tomiku poetyc
kiego.

Początkowo zamierzał pisać w języku polskim. W 
szpitalu podczas kolejnych operacji powstawały jego 
wiersze. Wysłał je do redakcji czasopism regionalnych 
i w ten sposób zauważyli go działający w Gdańsku 
pisarze i działacze, tacy jak Lech Bądkowski czy Fran
ciszek Fenikowski. Skłonili młodego wówczas Nagła 
do pisania wierszy kaszubskich.

W posłowiu do utworów Nagła Leon Rappel napisał
0 nim, że pociągnął go ku sobie ruch regionalny, akty
wizujący szeroki krąg ludzi. Prawda zaś była taka, że 
Nagel chciał drukować swoje wiersze, otrzymał propo
zycję pisania po kaszubsku i tę propozycję przyjął.
1 od tego czasu przestał pisać wiersze w języku pols
kim. Jest to bardzo istotny moment, albowiem dotyczy
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kształtowania się jego idei kaszubskiej, która w razie 
gdyby była czymś nowym, mogłaby decydować o dal
szych losach piśmiennictwa kaszubskiego. ,

Do czasu debiutu Nagła żywa była idea Zrzeszeńców. 
Jan Piepka przełamał wprawdzie pewną konwencję w 
poezji kaszubskiej, ale nowej idei nie stworzył. Pozo
stał subtelnym lirykiem kaszubskim i gawędziarzem.

Alojzy Nagel pisze o „mowie tatków”, o swoich Ka
szubach pozornie tak, jak pisali Zrzeszeńcy, którzy 
w najtrudniejszym dlań okresie byli jego duchową 
ostoją. Analiza jego twórczości wykazuje jednak, że 
tylko pozornie. Przyjrzyjmy się krótkiemu fragmento
wi wiersza Kaszebskó moja.

Kaszebe moje, stronę snóźy 
Westrzód chaje, westrzód glade 
Czśj stegne stroją bióły smiote 
Czćj w ógardach krzesnie szady.

Zemio kaszebskó, zemio móło 
Kaszebskó moja, zemio snożó 
Zemić kaszebskó, zemio peszno 
Kaszebskó moja, zemio cednoB2.

Właściwie można powiedzieć, że do tego sprowadza 
się cały program Alojzego Nagła. Chodzi tu o kreację 
milczącej ziemi do rangi symbolu poetyckiego. Nale
żałoby zwrócić przy tym uwagę na dwa momenty. 
Pierwszy, iż jest to kreacja w duchu najprostszej sym
boliki poetyckiej, a zarazem najgłębszej, np. „westrzód 
chaje, westrzód glade” albo „czćj w ógardach krzesnie 
szady”. Drugi moment —"to spojrzenie nieco z ze
wnątrz, a więc nazywanie żywiołów, i to mieści się w 
pojęciu „zemio kaszebskó”. Dla Nagła „zemia kasze
bskó” to jest jego życie, losy najbliższych w ich tros
kach, podniesionych do rangi pewnych znaków. I to 61

61 Alojzy Nagel, Kaszebskó moja, ..Pomerania” 1970, nr 3. 
s. 70.

\
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jest najważniejsze osiągnięcie Nagła, można powie
dzieć, jego idea. Nie ma tu owego uroczystego tonu 
obecnego w poezji Zrzeszeńców. Jego utwory różnią 
się też od wierszy Jana Piepki: świat Nagła jest kon
kretnie określony, są w nim nazwy kaszubskie, pra
wdziwie istniejące. Niektóre wiersze poświęca znajo
mym czy ideologom kaszubskim: Ceynowie, Sędzickie- 
mu, Heykemu, Majkowskiemu, Trepczykowi.

Puzdrowski w swoim omówieniu63 64 twierdzi, iż w 
wierszach dedykowanych wyżej wymienionym ideolo
gom kaszubskim roztapiają się osobowości tych postaci. 
Wydaje się jednak, iż Nagłowi chodziło o zaznaczenie, 
jak funkcjonują te postacie w jego świecie kaszubskim. 
Ogranicza się do bardzo prostych i oczywistych stwier-^ 
dzeń, np.: gdyby nie działalność Ceynowy, to wów
czas... „lud /Tak wierę/ żył be jesz do dziso dnia” M.

O Heykem twierdzi, iż otworzył on zapadłego zamku 
bramy:

bramę — pesznyj 
Kaszybsczij mowę65.

•V

Są to przysłowiowe słupy milowe, wedle których te
raz kroczy sam Nagel i najpewniej, oprócz zaznaczenia 
sensu idei jego poprzedników, chodzi mu również o 
złożenie im należnego hołdu. Program Nagła jest w 
istocie konsekwencją działalności tych pisarzy, lecz je- ' 
go symbolika jest bardziej pogłębiona, a własnym prze
życiom nadaje sens ogólniejszy. Oto wiersz Krótczy 
zymk:

Krótczy bel w mcjim 
żecśm zymk 
Krótczy jak dzeń 
Krótczy jak perónk

M Edmund Puzdrowski, Pobocze, „Pomerania” 1976, nr 3, 
s. 20—21.

64 Cassubia fidelis, s. 41.
fi5 Op. cit., s. 31.
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Heltczy jö jöd 
Gorzczy to bśł brzöd 
Gorzczy jak piółni 
Słone jak sól 
Ach to beł ból 
Nóprzód nenczy grób 
A tu rób
Chorosc doskwiera 
Bieda zazera 
Czasem perzna 
widu merga 
Czasem perzna 
parmine szmerga

Mina lata 
Nie beło lata 
Nasta jesenno 
chaja
E teróz żdzaję 
na biołą zemę66.

Krótki ten wiersz jest kreacją obrazu poetyckiego, 
mającego sporo wspólnego z losem samego poety, a 
więc: prześladujące go choroby i operacja oczu, nie
sprawność fizyczna, która pozwala mu podjąć jedynie 
proste prace zarobkowe, jednym słowem — borykanie 
się z codziennymi kłopotami w trosce o byt przera
dza się potem w słowa „bieda zazóra” („Czasem perzna 
widu merga”). Nie chodzi tu o dosłowność, lecz o roz
siane w wierszach znaki widzenia rzeczy z głębi ucie
miężenia ludzkiego. Można to odnieść do uciemiężenia 
Kaszubów i do ich skrytego przeżywania radości i 
bólu. Nagel wyraża to słowami: „przez dókę zdrzi na 
memczi grób”. Wyobrażenie o nostalgii zalegającej ser
ce poety dają takie słowa:

Mgle ją leste 
pomalinku

66 Alojzy Nagel, Krótczy zymk, „Litery” 1973, nr 1, s. 14.
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Mgleje kóżdy 
szterk
[...}
Ze zegra szczidom 
chorosc 
i ból

Los poety i ludzi, wśród których wyrósł, jest właś
ciwie ten sam. I to utożsamienie zawarte w obrazie 
poetyckim przydaje programowi Alojzego Nagła cech 
autentyczności. Mogłoby się wydawać, że nie ma u 
Nagła tej wiary w swój program co u Zrzeszeńców. 
Pisze, że jest Remusem bez wiary67 68 i wszędzie, dokąd 
pójdzie, „Wiedno badze zema”. Gdzie indziej jednak 
wyraża pewną nadzieję, na przykład w wierszu Nie 
spiewöj pusty noce:

[...}
Kaszebskó mowa nasza 
Je pesznó tak jak zymk 
Ju dzys sä nie urzasnä 
że strącą snożosc je °8.

Można to odczytać jako wątpienie w program Maj
kowskiego, według którego kultura kaszubska spełni
ła wielką misję dziejową. Nagel, owszem, zawierza ka- 
szubszczyźnie, ale tej zamkniętej wśród najbliższych 
— matki, sąsiadów, wsi, lasów i jezior. Jest to przeła
manie patriotyzmu Młodokąszubów, a także wyjście 
poza ideę Zrzeszeńców w świat chłopski z całą jego 
bogatą uczuciowością.

Dałoby się w pewnym stopniu porównać Nagła z 
Tadeuszem Różewiczem. Chodzi o porównanie funkcji, 
jaką obaj ci poeci spełniali: Różewicz w poezji polskiej,

67 Alojzy Nagel, Jö wojórz bez barni, „Biuletyn Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego” 1967, nr 3, s. 52.

68 Alojzy Nagel, Procem noce, Gdańsk 1970.

121



a Nagel w kaszubskiej. Nagel przenosi pewne detale 
z życia codziennego do języka poetyckiego. Z tego 
względu jest on nie tylko poetą, ale i ideologiem ka
szubskim. Poezja Nagła wskazuje również na naturalne 
impulsy przyrody. Oto przykład takiego wiersza:

Porśnk

Okrągły odzśnk 
na niebie sę szkli 
malinczi knópiczk - 
mirnechno jesz spi 
Jezorne zdrzadła 
W bióły przeodzćwk 
oblokłe całe 
wszetcze stegne 
przekrył snióg 
We wse z zemna 
weje tósz 
Ach, co za mróz!
Ach, co za mróz 69.

Jest w tym wierszu czułe spojrzenie na przyrodę. 
W owej czułości widzi poeta siłę świata kaszubskiego. 
Natomiast wahania jego co do roli poety pochodziły 
z obserwacji tendencji w kulturze polskiej lat pięćdzie
siątych i sześćdziesiątych, gdy osobowość Nagła się 
kształtowała. Chwilami sądził, iż on będzie ostatnim 
poetą kaszubskim. Rzeczywiście, przez wiele lat, jako 
najmłodszy kaszubski pisarz, był osamotniony. Nagel 
umieścił kreatora swojego świata poetyckiego we 
współczesnych kaszubskich warunkach i wyposażył go 
we współczesną mu świadomość. On sam jest już tym 
ludem, do którego apelowali Młodokaszubi i Zrzeszeń-
cy-

Kiedyś Bolesław Fac określił Nagła jako poetę lu

69 Cassubia fidelis, s. 80.
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dowego 7B, pochylonego nad grudką ziemi, i tym samym 
przeciwstawi! go współczesnej cywilizacji. Leon Rop- 
pel natomiast w posłowiu do Cassubia jidelis70 71 broni 
tezy, iż nie można literatury pisanej w kaszubszczyznie 
zaliczać na tej tylko podstawie do ludowej. Na dowód 
podaje, iż Nagel radzi sobie z oryginalnymi tekstami 
Horacego, istnieją też łacińskie próby poetyckie Nagła, 
a recytuje w oryginale partie Goethego, Uhlanda, Hei
nego. Poznaje w oryginale twórczość poetów rosyjskich.

Znacznie później niż Nagel objawi! się jako poeta 
JAN ZPRZYCA. Obaj są rówieśnikami, jeśli chodzi 
o doświadczenie pokoleniowe.

Pseudonim, który wybrał sobie Stanisław Pestka ja
ko szyld jego świata poetyckiego, już sam w sobie jest 
wyrazem postawy tego autora wobec świata. Zbrzyca 
— to nazwa rzeczki w malowniczym zakątku południo
wych Kaszub, a w brzmięniu tej nazwy wydaje się 
klimat ten przechowany. Łączy się tu kilka efektów: 
jeden to sięgnięcie do rdzenia ludowego (nazwa 
jest tworem istniejącym); drugi — to zastosowanie tego 
rdzenia do ideologii kaszubskiej, której autor chce słu
żyć, pisząc wiersze kaszubskie; trzeci — to ukształto
wanie swojego świata wyobrażeń zgodnie z dwoma po
przednimi, a właściwie ich połączenie. Można obrazowo 
powiedzieć, iż Pestka, a w dalszym ciągu będziemy 
posługiwać się jego pseudonimem Zbrzyca, tworzy pe
wną ątrapę, która jest dziełem chwuli dziejowej i jego 
w tej chwili uwikłania. Podkreślmy, iż chodzi tu o 
świadome manipulowanie tą atrapą.

Eugeniusz Gołąbek w recenzji tomiku wierszy Jana 
Zbrzycy Południca pisze, iż w pierwszej chwili odłożył 
lekturę tych wierszy, albowiem dziwny wydał mu się 
przyjęty przez autora język. Potem jednak, gdy prze

70 ..Litery” 1965, nr 11.
71 Alojzy Nagel, Cassubia fidelis, Gdańsk 1971.
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kroczył ową barierę niechęci — po prostu chciał Po
łudnicę zrecenzować — odnalazł w sobie zainteresowa
nie utworem. Pisze: „Wszetczi dokoze Południce są ba- 
ro dechtowno przetkóny farwistima przerówniama... 
Niójeden dokoz w Południcy mnie szterkama przebo- 
cziwó wezgódkę albo rebus”72. Otóż właśnie: świat 
Jana Zbrzycy ma w sobie sporo z układanek zabawo
wych. Dla poety ciężar poetycki niosą same słowa.

Puzdrowski na przykład zwraca uwagę-, iż utwory 
Zbrzycy spotykają się z zarzutem słowiarstwa. Zda
niem Puzdrowskiego „zarzut ten jest możliwy do po
stawienia, ale tylko przez kogoś, kto nie zadał sobie 
trudu odczytania i zrozumienia bogatych i zgoła no
wych treści tej poezji. Zarzut słowiarstwa jest w tej 
rzeczywistości niczym innym jak sądzeniem rzeczy
wistości po pozorach” 7S. Recenzenci podkreślają, iż po
ezja Zbrzycy jest nowym zjawiskiem w literaturze ka
szubskiej. To, co w swych wywodach sygnalizują, jest 
na pewno sensowne przy pierwszym czytaniu tych 
wierszy i gdy się je rozpatruje w pewnej izolacji, jako 
świat zamknięty. Trepczyk na przykład pisze, że „za 
mrzeżą kuńsztowno dobrónech słów przeslóco sę nama 
calechny naj kaszebszczi świat”. Potem zwraca uwagę 
na niektóre słowa, takie jak: „papla”, „kalmus”, „merle- 
na”, „metuch”, „borowo”, „matinka”. Trepczyk skupia 
uwagę głównie na słowach, porównując je z innymi, 
podobnymi.

Abstrahując od tych porównań, właśnie ciężar po
ezji Jana Zbrzycy leży w słowach, w ich wyniesieniu 
w ogóle do istnienia. Sam Zbrzyca nie wypowiad^ się 
o swoich utworach. Owszem, zabiera głos w sprawie * 78

78 Eugeniusz Gołąbek, Moje wezdrzeni na „Południcę”, „Po
merania” 1980, nr 2, s. 25.

78 Edmund Puzdrowski, Pomiędzy nadzieją a spełnieniem. O 
poezji Jana Zbrzycy, „Pomerania” 1975, nr 2, s. 17.
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literatury74, regionalizmu7S 76, pamiętnikarstwa na Po
morzu 70, ale trochę na zasadzie kronikarza-interpreta- 
tora zjawisk, w których uczestniczy więcej ludzi. Two
rzy w tych artykułach pewne uogólnienia związane z 
funkcją regionalnych ośrodków kulturalnych wobec 
środowiska warszawskiego, usiłującego ruch ten inte
grować. Celne wydają się myśli dotyczące np. dzia
łalności Młodokaszubów czy pisarzy i działaczy lat 
między wo j ennych.

W wierszach swoich podąża Zbrzyca tropem da
wnych ideologów kaszubskich, nie tyle jako kontynua
tor, ile interpretator ich spuścizny. Oto jeden z naj
krótszych wierszy, chętnie przez recenzentów podawa
ny jako przykład:

\
Szplachce mócejkowi pöche 
Wmikłe w cechosc noce 
Skoczk na trowę tero wlożo 
Zarö zagro bo grac muszi 
Weselnici meszlą, że to dlo nich 
A on dręgo spiewö 
Nad krukami z póchą 
Szterk malinczi umrze w złocę 
Nim je jeseń spióchnie77.

Charakterystyczne dla autora są tu słowa wzięte z 
ludowego arsenału obrazowania, na przykład: „skoczk 
na trowę tero wlóżó”, „szterk malinci”, „dręgo spiewö”. 
Sama idea utworu o znikomości życia świerszcza jest 
również obecna w ludowym obrazie świata i w ludo

74 Stanisław Pestka, Piśmiennictwo kaszubsko-pomorskie a 
kultura literacka regionu, „Pomerania” 1975, nr 5, s. 3—8.

75 Stanisław Pestka, Miejsce kultury regionalnej w kulturze 
ogólnonarodowej, „Pomerania” 1971, nr 1, s. 1—15; „Po
merania” 1971, nr 3, s. 21—23.

76 Stanisław Pestka, Stan i perspektywy pamiętnikarstwa na 
Pomorzu, Gdańsk 1972.

77 Jan Zbrzyca, Południca, Gdańsk 1976, s. 15.
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wej refleksji. Zestawienie natomiast tych słów i kon
strukcja obrazu widoczna w takich sformułowaniach, 
jak „szplachce mócejkowi póche” lub „nad krukami 
z póchą”, a potem i sama kolejność takich pojedyn
czych obrazów tworzy swoisty dla Zbrzycy dystans 
wobec tego świata. Można by powiedzieć, iż autor two
rzy ten obraz na pokaz, sam pozostając w cieniu. Dla 
kogo jest ten pokaz — dla ludu czy dla współczesnej 
inteligencji polskiej? Można przypuszczać, że i dla je
dnych, i dla drugich; nazywanie rzeczy rozpozna lud 
jako sobie coś znanego, natomiast regionalista rozpozna 
ten układ obrazów jako piękną układankę folklorysty
czną. Weźmy inny cytat:

Wemujkóny lińcuch Smętka 
Mestra dzejów
Na rechołkach wszetcziech skleni 
Jak cziśj od niewodu putna 
Jakbę zdrzucec tę komudnosc78.

I tutaj, i w innych wierszach Zbrzyca powołuje się na 
postaci z literatury kaszubskiej i na pewne wypraco
wane już symbole, takie jak: „stegne Ormuzda”, „Skrę 
— Ormuzda — Świętopełka”, „czase stolemów”. Tak 
więc, gdy jest Smętek, musi być komudnosc, musi być 
też i wvpieszczony łańcuch, a i sam Smętek jest tutaj 
nazywany „Mestrem dzejów”. Jan Zbrzyca znów jest 
sobą, wykreował obraz nie naruszający tradycji kultu
ry kaszubskiej, nawet w jej tęsknocie ku pozbyciu się 
tutejszego złego ducha Smętka, i świat ten kreuje rów
nież jako malowankę ludową z charakterystycznym 
dla siebie dystansem. Sam pozostaje jakby z boku. 
Zbrzyca jest autentyczny i w owym ludowym widze
niu rzeczy, i w swoim programie. Autentyczne jest 
również jego rozchwianie, a w'ęc stworzenie sobie

78 Op. cit., s. 7.
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wzorca czy modelu poetyckiego z połączenia dawnej 
idei regionalnej z obecnym przyporządkowaniem jej 
do pozycji folkloru, z połączenia czegoś prawdziwego, 
wypracowanego przez lud, z utkaniem tego jako mo
zaiki dla celów, powiedzmy, ozdobnych, a nie kultu
rotwórczych.

W tym rozchwianiu między nieprzecenianiem wła
snej wartości a pragnieniem stworzenia pewnej symbo
liki jest Zbrzyca również autentyczny. Połączenie idei 
folklorystycznej z ludowym widzeniem rzeczy można 
uznać za propozycję Pestki. Ale tragizm polega na 
tym, iż połączenie takie jest dla idei kaszubskiej czymś 
fałszywym. Wartością tej poezji jest dotyk słowa. Ka
żde nazwanie jest tutaj objawieniem. Weźmy takie sło
wa i skojarzenia: „szplachce, wrzosów”, „modro”, 
„szódz”, „znaczi ogniszcza” czy „kamienny pęgwice”. 
Są to jakby iskry czy krople mieniące się znaczeniami 
i życiem. Jest to jakby próba wydobycia z zapomnienia 
tych słów i gestów, które wrażliwość poety kiedyś w 
swej podświadomości wyselekcjonowała i które wyra
żają ducha kaszubszczyzny. Zbrzycę na pewno samego 
dziwi odbiór jego utworów. Jego program folklorys
tyczny nie będzie miał większego znaczenia dla auten
tycznej kultury kaszubskiej. Zbrzyca posługuje się 
najprostszymi elementami językowymi nawet wówczas, 
gdy pisze z okazji jakichś ważnych okoliczności, np. 
zaślubin z Bałtykiem. Zresztą Zbrzyca chętnie podej
muje ważne, powiedzmy, społecznie, tematy. Ale poza 
tym istnieje elementarny odruch ludzkiego przyzwole
nia, wiedzy, emocji.

Nie za tropi śmierć cę
Te sę sóm za tropisz 79.

79 Op. cit., s. 13.
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W tych elementarnych odruchach uroczysta poza 
Zbrzycy regionalisty nie jest możliwa. Jego poezja 
opiewa piękno południowych Kaszub, tej krainy sub
telności, jak mówi Narski. Świat Zbrzycy nie jest gro
teskowy, wynosi z kaszubszczyzny naturalnie tkwiącą 
w niej symbolikę poetycką na światło dzienne, stawia
jąc ją obok każdej innej poezji.

Bółtowi switk

Szedzo wiatr nad okolem 
Szólbą swoją nekó w t ociel 
We westrzódku goszczę 
Sieni próchno słuńca 
Marsci konik w sodle Bółtu 
Gladę ju zruńcowół80.

Z tego samego pokolenia co Alojzy Nagel i Jan 
Zbrzyca jest ZYGMUNT NARSKI. Pochodzi z Karsi
na, a więc z miejscowości na południowych Kaszubach, 
o której wiemy dzięki pracy Józefa Borzyszkowskie- 
go { , iż miała bogatą tradycję kulturową. Rodzina Nar- 
skiego była w tę tradycję również wtopiona. Przeżył 
Stutthof, Mauthausen. Styl Narskiego jest oszczędny, 
skrupulatny, a przede wszystkim widać tam chęć do
głębnej rzetelności. Cechy te zresztą potwierdził po
tem Narski w swych pracach naukowych 81 82. Początko
wo wiele lat mieszkał w Poznaniu, a potem przeniósł 
się do Torunia. Jego kontakty z Gdynią i z Karsinem 
były w tym czasie na pewno sporadyczne. Można po
wiedzieć, że formułował się wówczas u Narskiego mit 
jego ojczyzny kaszubskiej. Wielokrotnie powracał na

81 Jan Zbrzyca, Bółtowi switk, „Pomerania” 1972, nr 4, s. 98.
81 Józef Borzyszkowski, Tam gdze Kaszub kunc, Gdańsk 1973.
82 Obecnie Narski pracuje na Uniwersytecie irru M. Koperni

ka w Toruniu. Jest autorem licznych prac z zakresu eko
nomii.
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Kaszuby i w ten sposób krystalizował się jego mit o 
„domactwie”. Gdy chodzi o owe cechy kaszubskie, 
to sam mówi o poczuciu piękna, uczciwości, ale wyda
je się, iż w swoich utworach usiłuje wydobyć treść 
najgłębszą. O swoim domu pisze:

Rodny mój domu 
dzysk dalek od cebie 
wspominom twoje biółe scany...88

Widać tu pewien znak — dom o białych ścianach. 
Takimi znakami Narski posługuje się również dalej, a 
więc —• matka pełna dobroci, domactwo wierne i sio
stra roztropna. Są to, jak widać, znaki pozbawione ta
kich realiów, jakimi operuje Alojzy Nagel. Uwaga po
ety nie jest skupiona na samym przeżywaniu „chwilk”, 
jak u Jana Piepki, ale na połączeniu ze znakiem funk
cjonującym w domactwie. Zauważmy inny moment z 
wiersza Moja krajna.

Me domactwo tam je snaże 
gdze marzenie w presku jezór 
wiadło cedno opowiodó 
i modraczi dargi moje 
i rozkrzewio me nadzeje 
i koscerzi drobne wzlote 
Moje stronę cel mi wnoszą 
jaż do nieba modraczśgo 
jaż do gwiózd zapódłich w głąbie, 
jaż do mgławic rozpalonich, 
co meslowi wiew zrzeszają 
w pęki dzeła ludzkiej chwółe* 84.

Jest to poszukiwanie swojej ziemi świętej. Zdumie
nie może budzić odwaga poety, który po gdyńskich 
upokorzeniach, po latach spędzonych w obozie koncen

88 Zygmunt Narski, Moje pacierze, Gdańsk 1974.
84 Op. cit., s. 13.

9 — Współczesna literatura kaszubska
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tracyjnym poszukuje nadal skrawka swojej ziemi świę
tej. Bardzo trudno mu ją znaleźć, jego uwielbienie wy
klucza bowiem jakiekolwiek kompromisy, nie może 
to być ziemia zbrukana prywatą i targana niskimi 
instjmktami ludzkimi. Stąd też jego kolejne rozcza
rowania. Jeden z jego wierszy jest apologią mowy 
ojczystej i zaczyna się od słów:

Rodno mowo 
co jasną płeniesz stregą 
i snażosc lelji wodnich zbierosz 
co preszczisz sworną rzeką 
po duszy twoji brzegach85.

Tak naprawdę poeta usiłuje tu przełamać swoją sa
motność. Czyżby to była owa twarda skorupa kaszubs
kiego izolacjonizmu? Wydaje się, że Narski dawno tam
te granice przekroczył, może zresztą nigdy nie były 
jego udziałem. Samotność Narskiego wynika z rozu
mienia maleńkości ludu, z którego wyrósł. Ogarnia 
kulturowo znakomicie jego tradycję. To poczucie sa
motności widać w jego utworach, np. w wierszu pt. 
Slabota:

Gdebe jo beł taki mocki 
jak nen morski wiater, 
co sztormicą zybie zwale 
na nich sceli mocy blaski 
[...]
Le jó jem tak baro słabi 
jak nen bury dym checzowy 
jak na chawa na drzewicy 
jak gliniony pękli gronk 86.

Jest więc nasz poeta jak „nen bury dym checzowy” 
wśród ogromnego świata. Należy przyznać, że w po

85 Zygmunt Narski, Skrę, „Pomerania” 1974, nr 2, s. 57.
86 Zygmunt Narski, Slabota, „Pomerania” 1973, nr 2, s. ,31.
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równaniu z Aleksandrem Majkowskim czy Janem 
Trepczykiem rzeczywiście u Narskiego język jest mo
cno spolszczony, to znaczy zbliżony do literackiego 
języka polskiego. Poeta trafia jednak językowo w cha
rakterystyczną dla kaszubskiej kultury nutę i stylem, 
i słownictwem, a nawet wyrazami wziętymi wprost 
z literackiej polszczyzny. Poezja Narskiego broni się 
jego autentycznym poszukiwaniem ziemi świętej na 
Kaszubach z czasów jego dzieciństwa i młodości. W sa
mym słowie tworzącym charakterystyczne dla tego po
ety znaki odarte są ze szczegółów, ale celne, jeśli cho
dzi o rozumienie chwil ważnych dla istnienia ludzkie
go. Jest to zbliżenie ku rzeczom dobrze znanym i przy
noszącym radość, takim jak: ziemia, gliniany garnek, 
dym z komina, białe ściany chaty, „urzme i jęzora”, 
które istnieją w nim, a którym on nadaje ten swój 
sens broniący go przed samotnością. Dzięki temu świat 
ten otrzymał wymiar życia i swoją filozofię. Poezja 
Narskiego nie jest jednoznacznie przyjęta przez kryty
kę. Jego debiut87 wywołał reakcję dwóch recenzentów 
— Wojciecha Jankego88 i Edwarda Brezy89, którzy wy
powiedzieli się na temat języka poetyckiego Narskiego, 
jego rodowodu i związków z językiem literackim pols
kim. Percepcja wierszy tego poety w środowisku ka
szubskim pozwala sądzić, iż Narski dokonał próby uni- 
wersalizacji używanego przez siebie języka poetyckie
go.

STANISŁAW REJTER należy do pokolenia mające
go inną perspektywę dziejową aniżeli Nagel, Piepka, 
Zbrzyca czy Narski. Jest autorem zaledwie kilku utwo
rów. Jego cztery wiersze są umieszczone w antolo-

87 „Poezja” 1971, nr 6, s. 44—47.
88 Wojciech Jankę, Wiersze kaszubskie Zygmunta Narskiegow 

w „Poezji", „Pomerania” 1971, nr 3, s. 94—95.
89 Edward Breza, Kaszubszczyzna wierszy Z. Narskiego, „Po

merania” 1971, nr 6, s. 89—92.
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giach jako zapowiedź spodziewanej nowej wizji poety
ckiej, jednakże, jak dotąd, trudno mówić o większej 
roli tego poety w kulturze kaszubskiej.

Nieco inaczej należy rozpoznać również niepokaźny 
ilościowo dorobek poetycki MARIANA SELINA. Autor 
ten po opublikowaniu kilku wierszy również zamilkł 
jako poeta. Istnieją jednak u Selina dwa znaki poety
ckie — które pozwalają przypuszczać, że wokół nich 
rozwinie się jego przyszła osobowość. Są to „ojców 
checz” (ojczysty dotn) oraz morze, na którym umie
szcza swoją małą łódź.

Pierwsze publikacje wierszy KRYSTYNY MUZY 
oznaczają wejście do literatury kaszubskiej najmłod
szego obecnie pokolenia twórców kaszubskich. W kilku
nastu utworach tej autorki, publikowanych w „Pome
ranii” od 1973 roku, można zauważyć pewne charakte
rystyczne znaki tej poezji. Po pierwsze, usiłuje ona 
przeniknąć mechanizmy egzystencji ludzkiej do moż
liwych dla odkrycia przez siebie jej krańców. Zawie
rza intuicji ludowej, w której funkcjonuje świat noc
nych zjaw, m.in. mora. W jednym z pierwszych wie
rszy80 autorka sięga w ten świat zjaw, penetrując ma
gię znaków z kaszubskiej kultury ludowej. Interpreta
cja tych znaków ma już inny punkt odniesienia aniżeli 
dawna kultura. Podobny charakter ma wiersz Torf — 
kaszebsko godka O mowie kaszubskiej autorka mówi 
w tym wierszu:

Kto ce z rogu nie zażeje,
Nie mdze czeł jak wieszczi weje.

Mowa jest tutaj krzykiem nocy, świadkiem ludzkiej 
bezradności i upokorzenia. Autorka wierzy w magiczną

80 Krystyna Muza, Mora, „Pomerania” 1973, nr 4, s. 6—9.
91 Op. cit., Torf — kaszebsko godka, „Pomerania” 1973, nr 2, 

s. 34.
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siłę rzeczy i daje temu wyraz już w pierwszych wier
szach. Jednym z nich jest wiersz Rebaw którym 
tworzy kolorową i żywą układankę słów, a jednocześ
nie określa główny swój problem filozoficzny. W obra
zie wyrzuconej na brzeg bezradnej ryby zaskakujące 
wydaje się stwierdzenie, iż nawet morze jest wobec 
tej ryby bezradne. Jedynie może tu coś zrobić sam 
człowiek.

Już pierwsze te utwory wskazują na próbę utożsa
mienia losu rzeczywistego autorki — chodzi o los jej 
duchowej ojczyzny — z obrazem, który kreuje. Po 
tych pierwszych próbach poetyckich, mających zna
miona przyszłego obrazowania, następuje kilkuletnia 
przerwa. Dopiero w latach 1977—1978 w „Pomeranii” 
ukazują się utwory, które dowodzą talentu Krystyny 
Muzy. Tamto przeczucie sił magicznych w każdym 
zdarzeniu zamienia się po prostu w magię słowa, jak 
to jest np. w wierszu Pocore:

nacygnę na sznurk muszelczi
dwie kropelczi żewice
kulka krwi serdeczni
oko rebe uschłe
sercko kurka cekrowego
pierscen ze słomczi
zaniosę to na pole
w kosziczku wemeszlonym
niech mnie żniwiarze
cygną za ręce
niech krew pije zemia
niech kłose sygną słoneszka
niech cop czorny zwiąże snope9S..

Są to paciorki magicznych korali, chciałoby się po
wiedzieć, zrodzonych przez tę ziemię. Każdy z tych 
korali ma w sobie magiczną siłę stwarzania siebie albo

92 Op. cit., Reba, „Pomerania” 1973, nr 2, s. 35.
88 Krystyna Muza, Pocore, „Pomerania” 1978, nr 2, s. 11.
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bycia sobą. Posiada też siłę stwarzania innych rzeczy. 
W wierszu Darenk widać dokładnie moc kreacyjną sło
wa, sięgającą gdzieś w głąb bajkowej wyobraźni lu
dowej. Warto wierszowi temu się przyjrzeć:

i _
dom ce görsp kamieni 
mołech, toczonech, nakropionech 
a jak jednym rzucysz 
w róża so zamieni 
dredzi w dzbón wodę 
jak weschną stednie 
trzecy mdze zemną ręką 
na gorącym czole 
z resztą zrób co chcesz 
nolepi zakop wedle proga 
zniese on lechć kwante94.

Kamienie zamieniają się w róże, w dzban wody, w 
zimną rękę. I kamień, i róża, i dzban wody, i zimna 
ręka są bogato uwikłane w. symbolikę ludzkiej wy
obraźni i zamiana tych symboli jest próbą kreacji wła
snego świata magicznego autorki. Zatem — magia słów 
jest znakiem rozpoznawczym poezji Krystyny Muzy. 
Magia ta dotyczy życia symboli w ich sakralnym ro
zumieniu ofiary. Dzban wody czemuś służy, podobnie 
róża czy kamień, tak samo jak kropla krwi służy ziemi, 
w którą wsiąka. Poezja Muzy jest wieloznaczna ze 
względu na bogatą symbolikę i żywość samej materii 
słowa. Każde słowo w tych ostatnich utworach jf^t 
objawieniem, stawaniem się i gdyby chcieć jednym 
słowem świat tych słów określić, można by je nazwać 
magią natury.

O swojej duchowej ojczyźnie poetka pisze tak:

Kaszeba, nie Kaszeba

14
mółó zemia też mó serce

94 Op. cit., Darenk, „Pomerania” 1978, nr 2, s. 11.
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co bije ni te se jak prówdzewi rwón 
nie jćdze o wielgosc le o moc udzerzeniö 
bo moli zwonuszk może rozkolśbac wieldzi zwone 
niech nicht nie zatikó uszu jak uczeje pomiónk 
niech słechó cze to czesti tón
i przindze dzeń jak wszetczi malenczi zwonuszczi

świata
zagrają i te zabetć i te odecknionś i te żewe 
i mdze muzyka świata światów9®.

'S

Krystyna Muza sprowadza ten dzwon o czystym to
nie na Kaszuby, a właściwie do swojej poezji. Ma świa
domość wyjścia poza granice ludowości. Uznaje pisa
rzy kaszubskich jako tych,- którzy mają swoją ojczyznę 
duchową, jak romantycy polscy Litwę i Ukrainę, po
zytywiści Warszawę, a neoromantycy Kraków i Litwę. 
Krytyka stawia jej twórczość najwyżej spośród mło
dych poetów.

Kolejnym przedstawicielem pokolenia młodych jest 
JAN WALKUSZ. Poezja Jana Walkusza należy do tego 
typu twórczości, która nie tworzy wielkich zmian w 
strukturze obrazowania świata. Daje jakby swoistą po
liturę istniejącym wyobrażeniom o rzeczywistości. Nie 
można jednak stawiać autorowi zarzutu wtórncści bądź 
naśladownictwa. Zaznacza on ważną dla siebie powie
rzchnię świata i to wykreowaną przez swoją wyobra
źnię. Fragmenty wiersza Mdze deszcz96 przypominają 
znakomite opisy natury Alojzego Budzisza 97. Ta sama 
uwaga może dotyczyć wiersza Zima. Jako dowód, że 
mamy do czynienia z własną kreacją, może służyć 
fragment z wiersza Czekanie.

98 Op. cit., Kaszeba, nie Kaszeba, „Pomerania” 1978, nr 6, s. 
28.

90 Jan Walkusz, Mdze deszcz, „Pomerania” 1977, nr 5, s. 
5.

97 Alojzy Budzisz, Modra kraina, Warszawa 1980.
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Chwilka minęła 
i jedna i dregó 
a jó nad stregą 
modrą, szemiącą 
stanął jak wreti, 
gdze brzeg podmety 
z bólu są zwinął 
gdze łąka zelonó 
kwiatame weszetó 
i trowa młodó 
w słuńcu wemetó 
— tam jo wpatrzony 
w ucekającą wodę 
i meslama przewalony 
stojół i czekół...98

Chodzi tu między innymi o takie sformułowania, 
jak: brzeg „z bólu sę zwinął” czy łąka ,.kwiatame 
weszetó, które świadczą o pewnej władzy autora i nad 
słowem, i nad obrazem. Są to tylko dwa przykłady, 
ale w twórczości Walkusza można spotkać podobnych 
sporo, stąd uogólnienie o władaniu obrazem. Zaznacz
my, że są to obrazy dość proste, dotyczące pór dnia 
i roku, lasów i jezior. Ale inne zupełnie są od obrazów 
Stefana Bieszka. U tamtego poety Kaszuby były świą
tynią, mitem. U Walkusza jest o wiele więcej reali
zmu. Ale ten realizm spełnia funkcję mistyczną. I ten 
mistycyzm odróżnia poezję Walkusza od realizmu Na
gła, np.:

Słowa mojś 
okreszenczi chleba 
werwany zórnóm 
i śpiewie nabrzmiałech kłosów99

a w innym miejscu: * 89

98 „Pomerania” 1977, nr 5, s. 4.
89 Jan Walkusz, Słowa moje, „Pomerania” 1980, nr 5, s. 25,
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Misterium cysze

Na jednyj pócórce moje korunczi 
je jesz plac dló Twojech rąk 10°.

Z jednej więc strony jest ów znak wzięty z przeży
wania natury lub codzienności, jak „okreszenczi Chle
ba” czy „twoje ręce”. Z drugiej strony mówi się o 
przemianie tych okruchów chleba w słowa, a ręce wią
że się z paciorkami różańca. Może się to wiązać z fak
tem pochodzenia autora z ziemi kaszubskiej i wyborem 
jego drogi życiowej, jest on bowiem młodym ducho
wnym katolickim. Można jednak sądzić, że źródła tego 
mistycznego realizmu są głębsze. W kulturze ludowej 
Kaszub, tzn. w magii słowa i w poszanowaniu tego, 
co rodzi ziemia, istnieje pewien kult rzeczy uświęco
nych zwyczajem i tradycją. I to może być źródłem 
myśli poetyckiej Jana Walkusza. Powstaje pytanie do
tyczące programu tego autora. Otóż tak się składa, że 
nawet z niewielkiej liczby opublikowanych wierszy 
można już o tym programie cokolwiek powiedzieć, a 
przynajmniej — o świadomym jego poszukiwaniu. Oto 
cytat z wiersza Czekanie:

L-l
Chcele me be jic 
ale nie wiórne gdze, 
bo dróg tak wiele 
na świece je 
i nie wiesz, chterna 
zaprowadzi ce 
do kuńca
Ale może przindze czas 
żebó nió za późno 
i chtos weźmie nas 
niech mdze jeden choc 
ale niech pokóże

mo Op. cit.
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jaką drogą do tego, 
żebe czims bec M1.

Jak widać, autor odrzucił wzory i iaee z przeszłości, 
trudno bowiem przypuszczać, że nie zna dziejów ru-' 
chu kulturalnego na Kaszubach. Dla niego drogi tam
tych pokoleń się skończyły, a on, młody poeta, czeka 
na kogoś, kto wskazałby mu nową. W każdym razie 
widzi przed sobą wiele dróg. W trzy lata później pu
blikuje wiersz, w którym formułuje takie oto myśli:

Namienieni

Jic na przek
samómu sobie
na zlosc ledzóm
co z porenku
nie widzą zmroku \.
i deptać małość
krokama stolema
w widzę nabrzemiałegó słuńca
przez ból
przez łze
i słów miernotę
z wielgą stanicą nódzeje
wezdrzony w jeden cól
— to moje namienieni101 102

Z małością — jak to nazywa Walkusz — rozprawiali 
się właściwie wszyscy pisarze kaszubscy, od Floriana 
Ceynowy aż do Zrzeszeńców. Wielu księży obrało dro
gę przeciwko owej małości, jak choćby ks. ks. Leon 
Heyke, Stanisław Kujot, Władysław Łęga, Bernard 
Sychta. Deklaracja Walkusza jest więc znacząca: skoro 
twierdzi, iż jest to jego „namienieni”, czyli droga na
znaczona przez los, można sądzić, iż obierze ten sam 
kierunek, co jego poprzednicy.

101 Jan Walkusz, Czekanie, „Pomerania” 1977, nr 5, s. 4.
102 „Pomerania” 1980, nr 5, s„ 25.

I '

138



Mniej więcej w tym samym czasie co Walkusz de
biutuje STANISŁAW JANKĘ. W wierszach Stanisła
wa Jankego, ogłoszonych w „Pomeranii” 108, można za
uważyć pewne podobieństwo do liryków Jana Piepki, 
Weźmy początek wiersza Pusto noc:

W cechosce czec 
bice uszłigo serca...

W Chwilkach Piepki jest również sporo „cechoscy”, 
„bicia serc” i słychać miniony czas. Można mówić o 
pewnym podobieństwie wrażliwości tych dwóch auto- 
•rów. „Droga kaszubska” Jankego .również wskazuje 
pewne podobieństwo z drogą Jana Piepki w tym punk
cie, w którym ten pierwszy mówi o swoich planach 
na przyszłość. Wiersze Jankego zawierają podobną do
zę subtelności, co liryki Staszkowego Jana, i podobny 
zasób znaków poetyckich. Oto cytat z wiersza Remus:

Drówczi ubielałi \
ludzczim gódaniem 
i malinczi kerz zagubioni 
pustoczi
wduszoni w leśni grani 
tańcuje cechosc.

Można odnieść wrażenie, że nic się na Kaszubach 
nie zmieniło od czasów młodości Staszkowego Jana. 
Jedna jest tu może różnica, mianowicie samoświado
mość Jankego, co widać szczególnie w wierszach Nie 
puszczajme w niepamianc oraz Nasza radość.

Do grona najmłodszych poetów piszących w języku 
kaszubskim należy również JERZY STACHURSKI. 
Zwrócono na niego większą uwagę po konkursie lite
rackim, zorganizowanym przez Oddział Gdański Zrze
szenia Kaszubsko-Pomorskiego w 1977 roku. Otrzymał

108 „Pomerania” 1977, nr 6, s. 2.
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wówczas pierwszą nagrodę. Drugą nagrodę otrzymał 
Jan Walkusz, a trzecią Krystyna Muza.

„Dla większości nagrodzonych — pisał Edmund Pu- 
zdrowski — udział w konkursie stanowił pierwszą pró
bę wkroczenia w rzeczywistość literatury kaszubskiej. 
Konkurs uprzytomnił, że potencjalny obraz tej litera
tury wykracza poza kodeks poglądów i opinii ukształ
towany dotychczasowymi faktami wydawniczymi” 104.

Trzeba przyznać, że można mieć yiż pewne rozezna
nie, jeśli chodzi o tych debiutujących poetów. Jan 
Walkusz, a zwłaszcza Krystyna Muza okazują się w 
swych kolejno publikowanych utworach odkrywcami 
kaszubskiego widzenia świata. U Walkusza jest to jego 
mistyczny realizm, a u Krystyny Muzy magia rzeczy. 
Stachurski natomiast przyjął poetykę wypracowaną 
przez język literacki polski. Charakterystyczny jest 
sam tytuł tomiku wierszy tego autora: Te pokaże ją 
na mnie. To jego „ja” jest punktem centralnym wszy
stkiego, można nawet powiedzieć, że ze względu na 
owo „ja” istnieje świat okoliczny. Drugą cechą tej 
poezji jest ludyczność. Zawarta jest ona w takich for
mach, jak: „szec słuńca”, „grzepe pola”, „jabłko słuń- 
ca”, „zbóne radości”, „kam horizontu”, „drzózga szto
rmu”, „detczi godzyn”.

W stosunku do dotychczasowego obrazowania poety
ckiego jest to maksymalne uproszczenie, możliwe ze 
względu właśnie na pewną korelację znaczeniową i 
emocjonalną, innymi słowy, na uczestnictwo w zaba
wie. Fakt, że Stachurski przede wszystkim realizuje 
się w muzyce, na co wskazuje jego kierunek wykształ
cenia, ma tutaj dość duże znaczenie. Poeta jest uwikła
ny w deszcz, wiersze, gwiazdy j są to znaki czytelne

104 Edmund Puzdrowski, Po konkursie, „Pomerania” 1977, nr 
5, s. 2.
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raczej w każdym języku i w każdej kultui^e, również 
w kaszubskiej. Znaki te, oczywiście, istnieją ze wzglę
du na poetę, jak już zaznaczono, i spełniają wobec 
niego jakieś funkcje. Wobec siebie wzajemnie i wobec 
poety istnieją jako rekwizyty zabawy. Nie ma tutaj 
tego przyzwolenia co u Walkusza, może dlatego, że u 
tego ostatniego znaki są naznaczone czymś stałym, od
wiecznym, boskim. Natomiast u Stachurskiego przesu
wają się jak szklany różaniec. O tym, że słowa te nie 
są tylko potencjalnymi tekstami piosenek, ale kryje 
się w nich również ziarno poetyckie, może zaświadczyć 
tych parę słów:

[...)
kropla sole 
przecę döka 
zatkało 
jak żódziel

na brzegu
zaczęłe pilnować latarnie 
chterne wieczorom 
szerok otmekałe _ 
swś jasnś ocze105.

I smak soli, i mgła mają swój ostry wymiar właśnie 
w połączeniu, w skrzyżowaniu. Fakt, że wśród wierszy 
Stachurskiego takie przecięcia się zdarzają, świadczy o 
tym, iż posiada on przeczucie słowa poetyckiego we 
własnym wymiarze. Brak tu idei kaszubskiej w do
tychczasowym rozumieniu tego słowa, a wtrącone na
zwisko Majkowskiego czy postaci literackiej Guczowe- 
go Macka w niczym klimatu tych wierszy nie zmienia.

Porównajmy dwie wersje tego samego utworu:
X

105 Jerzy Stachurski, Te pokaże ją na mnie, Gdańsk 1980, 
s. 22.
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Dzecko Dziecko

nasze dzecko
gödö pierszć słowa
i dokładno zacinö
chodzec po świece
zabówków
wecygo ręce
do naszego stórćgo żecó
blós co noc
wejżdżo od nas
do swojich bajecznech snów

nasze dziecko
möwi pierwsze słowa
i dokładnie zaczyna
chodzić pp świecie
zabawek
wyciąga ręce
do naszego starego życia
ale co noc
wyjeżdża od nas
do swoich bajecznych snów

Tak więc w sumie mamy tu jedno słowo w jakimś 
stopniu znaczące, inne w obu wersjach; chodzi o sło
wo „gödö”, chociaż w potocznej poiszczyźnie mówi się 
również „gada” w znaczeniu „mówi”. Na razie można 
sądzić, iż zabawa Stachurskiego dotyczy powszechnie 
rozpoznawalnych znaków współczesnej kultury maso
wej, w której zacierają się dawne granice etniczne i 
narodowe. Powstaje nowy twór ludyczny, wspólny no
wym pokoleniom ze wszystkich kultur. W tym znacze
niu kultura kaszubska również w tych przemianach , 
uczestniczy. Skoro Stachurski zdecydował się pisać w 
tym języku, to sądzę, że przekonamy się, iż na dnie 
przecinających się słów istniejć ziarno prawdy wzięte 
ze społeczeństwa kaszubskiego.

Konkurs literacki ogłoszony w 1977 roku przez Od
dział Gdański Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego stał 
się pewnego rodzaju nobilitacją młodych poetów. Po
jawili się również młodzi twórcy nie znani dotąd," np. 
JAROMIRA LABUDA. Jest córką znanego od czasów 
przedwojennych pisarza i działacza kaszubskiego, Alek
sandra Labudy, twórcy postaci literackiej Guczowego 
Macka. Jaromira Labuda otrzymała w tym konkursie 
nagrodę specjalną, ufundowaną przez Izbę Rzemieśl
niczą w Gdańsku. W „Pomeranii” ukazały się potem 
trzy wiersze tej autorki. Za mało, aby móc sprecy-
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zować jakiś ogólny sąd, ale wystarczająco, by zauwa
żyć pewne charakterystyczne cechy. E. Gołąbek, na 
przykład, w swoim omówieniu zachwyca się wierszem 
Mowa i pisze: „Ten himn na poczestnosc mowę kasze- 
bsczij śmiało mógłbe sę nalezc, kole jinych wsponia- 
łich himn ów kaszebsczich, np. w książeczce Westrzód 
doczi” 106. Oto ostatnia zwrotka tego wiersza:

Mowa — to je desza ledu:
Chto ją straceł, straceł sebie!
Nie źdze znikądka tej cedu 
Tu na żerni ani w niebie107.

Jest to rzeczywiście wyraz pewnej samoświadomości, 
co wydaje się zaskakujące u osiemnastoletniej dziew
czyny,, I nie bez racji zachwyca się tym Gołąbek. Ale 
oprócz tej samoświadomości, mogącej być owocem at
mosfery domowej Aleksandra Labudy, jest w wier
szach tej autorki głębokie porozumienie z życiejn 
chwili.

Zemenko sę robi tere 
Bo ju słuneszko nie swiścy 
Kożdi le sę kładze w were 
W swojim piecuszku so niecy108.

Można zauważyć w utworach Jaromiry Labudy kli
mat kaszubski, a szczególnie pewną subtelność uczuć. 
Debiut tej autorki wskazuje, iż nie ma już w niej da
wnych zahamowań wobec roli poetki; w samym wnę
trzu świata poetyckiego jest Kaszubką, a jej znaki 
poetyckie dotyczą rzeczywistości czytelnej dość uni
wersalnie.

Istnieje w kulturze kaszubskiej nurt poezji ludo
wej. Należą doń autorzy, .którzy swoją świadomością

i°6 Eugeniusz Gołąbek, Nowö kaszebskó literatura, Zeszyt 
Źródłowy (1) „Przednika” 1979, s. 14.

107 Jaromira Labuda, Mowa, „Pomerania” 1978, nr 1, s. 31.
108 Op. cit., Pozdno jeseń, „Pomerania” 1977, nr 5, s. 12.
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nie przekroczyli progu tzw. ludowego widzenia rzeczy 
z całym jego ograniczeniem, a więc: AGNIESZKA 
BROWARCZYK ze swoimi „zimkowymi kwiatami”, 
której wybór wierszy ukazał się w 1979 roku109, oraz 
STANISŁAW OKOŃ, samotny liryk z oddalonego zna
cznie od Gdańska Wierzchucina, autor tomiku wierszy 
pt. Za lasem morze. Okoń jest zdumiewającym przy
kładem, jak wśród chłopów zajętych pracą nagle ktoś 
zaczyna sam, z własnego impulsu, układać obrazy lite
rackie. Obserwując go, dochodzi się do przekonania, iż 
delikatność taką, jaką on posiada, przynoś się ze sobą 
na św±ąt.

Innym poetą i pisarzem jest STEFAN FIKUS, który 
z kolei zauroczony jest prozą życia, a więc dziejami 
rodzin kaszubskich czy kształtowaniem się najbliższe
go mu środowiska, znanego z opowiadań i z własnej 
obserwacji.

W Jastarni mieszka ANTONI PIEPER, który w je
dnej ze swych wypowiedzi skarży się, że środowisko 
gdańskie zapoznaje kaszubskich pisarzy ludowych. Być 
może dlatego widać jego nazwisko w czasopismach wy
chodzących poza Gdańskiem, takich jak: „Nowa Wieś”, 
„Poznaj Swój Kraj”, „Kulisy”, „Za i Przeciw”, „Za 
Wolność i Lud”. Bierze też udział w zjazdach pisarzy 
ludowych.

Ludową formę swoim utworom nadają: ANTONI 
PEPLIŃSKI (ur. 1918) i PAWEŁ SZEFKA (ur. 1910), 
chociaż obaj są wykształceni i zachowują dystans wo
bec kultury, w której wyrośli. To samo zresztą dotyczy 
KLEMENSA DERCA (ur. 1915).

W poezji kaszubskiej można wyróżnić dwa nurty. 
Jeden wiedzie od Hieronima Derdowskiego, który za 
źródło metafory przyjął ludowe widzenie rzeczy. Zna-

io® Agnieszka Browarczyk, Zimkowe kwiate, Gdańsk 1979.
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komitym tego przykładem jest utwór O panu Czor- 
lińscim, co do Pucka po sece jachoł, który został tutaj 
omówiony. Drugi nurt wiedzie od Jana Karnowskiego, 
dla którego idea kaszubska jest motywem do obrazów 
poetyckich. Poeta ten stworzył podstawy teoretyczne 
ruchu kulturalnego na Kaszubach, a jego wiersze są 
głębszym udokumentowaniem głównych założeń. Nie
zależnie od tak różnej genezy poetyk obu autorów, ich 
utwory mają niezaprzeczalną wartość literacką.

Omawiając twórczość tych dwóch autorów, wskazali
śmy na dziedzictwo współczesnej poezji kaszubskiej. 
W obu zapoczątkowanych przez nich nurtach mieszczą 
się i inni dawni poeci, jak Aleksander Majkowski czy 
Leon Heyke, których twórczość została zanalizowana 
wcześniej110. Młodzi poeci nawiązują do tych tradycji: 
Zrzeszeńcy — do poetyki Jana Karnowskiego, Jan Pie- 
pka — do Hieronima Derdowskiego. Alojzy Nagel czy 
poeci najmłodsi łączą jedną i drugą linię, tworząc no
wy, spójny świat. Poeci skupieni wokół Zrzeszy Ka- 
szebskiej, a więc: Jan Trepczyk, Jan Rompski, Stefan 
Bieszk byli bezpośrednimi spadkobiercami idei Młodo- 
kaszubów. Stąd w ich poezji pewien monumentalizm i 
kreowanie krainy kaszubskiej jako świątyni nowego 
ducha. Pozostali oni wierni głoszonym w młodości za
sadom. Poezję ich można uznać — w nawiązaniu do 
powieści Aleksandra Majkowskiego — za manifest 
dzieci Remusa. Wartością ich utworów jest ślad zma
gania się z losem, widoczny w stosunkowo prostym 
obrazowaniu.

Rówieśnikami Zrzeszeńców byli: Franciszek Sędzicki 
i Leon Roppel. Obaj ci autorzy hołdowali odrębnej idei 
i prezentowali inny sposób obrazowania poetyckiego.

110 Zob. Jan Drzeżdżon, Wędrówki Rcmuscwe po Kaszubach, 
Gdańsk 1971. Tegoż: Nowe spojrzenie na najwybitniejsze 
osiągnięcia kaszubskiej literatury regionalnej, „Fomera- 
nia” 1971, nr 3.

10 — Współczesna literatura kaszubska
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Reagowali żywo na zmieniające się warunki społeczne 
i polityczne na Kaszubach, a ich utwory poetyckie 
stanowią refleksję nad przeżywanym czasem. Widzieli 
Kaszuby jako małą umęczoną ojczyznę, która pozwala 
im znaleźć zaciszny i bezpieczny kącik w słowie. Po
ezja Jana Piepki i Alojzego Nagła powstała po 1945 
roku. Piepka, idąc śladem Derdowskiego, wskrzesił lu
dowy obraz świata w nowym wymiarze piękna. Nagel 
natomiast wprowadził ideę Jana Karnowskiego pod 
strzechy swojego Kielna i Kaszub współczesnych. Wa
rtość poezji Piepki polega na uchwyceniu przez autora 
znaków z codzienności w ich wymiarze ogólniejszym 
aniżeli mają istniejąc w środowisku Starzyna czy 
Gnieżdżewa. Nagel wyszedł również poza opłotki Kiel
na i stworzył poetycki obraz ojczyzny kaszubskiej. 
Zygmunt Narski i Jan Zbrzyca skoncentrowali swoją 
uwagę na melodii słowa. Narski uniwersalizuje znaki 
wypracowane przez mentalność kaszubską w ciągu wie
ków, a więc również nawiązuje do linii Hieronima 
Derdowskiego. Zbrzyca natomiast, sięgając do podświa
domości ludowej, tworzy obraz kolorowy, gdy chodzi 
o pejzaż i refleksję. Najmłodsi poeci są zapowiedzią 
przyszłych osobowości. Wiadomo obecnie, że najgłęb
szej kreacji poetyckiej dokonała Krystyna Muza. Stąd 
można mówić o magii jej słowa poetyckiego. Dla Jana 
Walkusza własna idea kaszubska jest przyczyną spra
wczą jego poezjowania. Tak więc w latach 1945—1980 
rozwijały swą twórczość trzy pokolenia poetów ka
szubskich. Najpierw pokolenie Zrzeszeńców i ich ró
wieśnicy, jak Franciszek Sędzicki i Leon Roppel. 
Młodsi od nich o kilkanaście lat Alojzy Nagel, Jan 
Piepka, Zygmunt Narski i Jan Zbrzyca zaznaczyli swo
ją obecność w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. 
Najmłodsi pojawili się w latach siedemdziesiątych. 
Nurt poezji ludowej idzie nieco innym torem i wyma
ga osobnego studium w kontekście folklorystycznym.
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Z ZAGADNIEŃ PROZY
I

Inaczej niż poezja rozwijała się proza kaszubska. Za 
źródło późniejszej prozy należy uznać gawędę, obecną 
w ludowej kulturze ludowej od dawna. Już w tekstach 
Floriana Ceynowy można zauważyć pewne elementy 
stylu gawędziarskiego. Znacznie więcej jest ich w u- 
tworze Jana Patocka Fjigle gnjeżdżewskich gburów, 
wydanym w 1920 roku. Nie jest to jeszcze proza lite
racka, podobnie jak nie są nią teksty ludowe publi
kowane przez Młodokaszubów w ich piśmie „Gryf”. 
Pierwszym zatem, kaszubskim utworem prozatorskim 
jest powieść Aleksandra Majkowskiego Życie i przygo
dy Remusa \ Zamierzeniem Majkowskiego było za
wrzeć w tej powieści los ludu kaszubskiego. Dzieje 
ułomnego Remusa mają być symbolem tego losu, a je
go walka ze Smętkiem — wyrazem tragizmu tego lu
du. Autor tej powieści wykazał znaczną wiedzę etno
graficzną, a przede wszystkim znajomość psychiki lu
du kaszubskiego. Wykorzysta! swoje wspomnienia z 
dzieciństwa oraz z okresu praktyki lekarskiej na Ka
szubach. Podobnie jak poemat Derdowskiego, powieść 
Majkowskiego zdobyła uznanie i czytelników, i recen
zentów. Mimo to autor nie mógł znaleźć wydawcy 
dla tego dzieła1 2. Należy dodać, iż młode pokolenie 
Zrzeszeńców, jak i pisarzy działających po 1945 roku,

1 Pierwsze rozdziały tej powieści ukazały się w 1922 roku 
w „Gryfie”.

2 Książka ukazała się w 1938 roku w Toruniu już po śmierci 
autora.
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uznało dzieło Majkowskiego za wzorzec ideowy. Istnia
ły zamysły, aby kontynuować to dzieło, ale prakty
cznie nikt się tego nie podjął. Drugie dzieło proza
torskie stworzył Alojzy Budzisz. Drukował swoje hu
moreski, i opisy ziemi kaszubskiej w „Frzyjacielu Lu
du Kaszubskiego” i „Vjernim Naszincu” oraz w „Gry
fie Kaszubskim”. W wydaniu książkowym ukazały się 
one w pięćdziesiąt lat po jego śmierci8. Utwory Bu- 
dzisza mają inny charakter aniżeli proza Majkowskiego. 
Dotyczą codziennej egzystencji ludu w okresie żabo- — 
rów. Autor nie próbuje stworzyć idei w stylu Majko
wskiego. Przedstawia on panoramę życia kaszubskiego 
w szarej egzystencji, a że literacko są to opowiadania 
znakomite, więc tym samym powstaje uogólnienie losu 
tej krainy. Ani Majkowski, ani Budzisz nie wywarli 
jednak większego wpływu na późniejszy rozwój prozy 
kaszubskiej. Majkowski wprawdzie ideowo zaciążył na 
młodych, ale naśladowców jego prozy nie widać. Bu
dzisz natomiast został zapomniany, dlatego że począt
kowo mało orientowano się w wartościach literackich 
jego »utworów, zaś po 1945 roku młodzi mało wiedzieli 
o czasopismach, w których drukowano jego utwory. 
Zresztą ich utwory prozatorskie są zupełnie innej mia
ry, nie ma w nich ani idei, jak u Majkowskiego, ani 
głębi, jak u Budzisza.

Proza, która towarzyszyła Kaszubom przez niemal 
pół wieku, to gawędy pisane przez Aleksandra Labu
dę. Autor ten stworzył gazetową postać Guczowego 
Macka, która jest imitacją gawędziarza. Wszędzie jest 
obecna i pozornie oderwane wydarzenia mają ze sobą 
związek właśnie ze względu na nią. Guczowego Macka 
drukowała „Zrzesz Kaszebskó”. Opowiadania Guczo
wego Macka — to kopie gawęd utrzymanych w stylu

8 Alojzy Budzisz, Modra kraina, Warszawa 1980. Tenże: Ze
rują kaszebskó, Gdańsk 1982.
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ludowym. Guczow Mack stał się od razu popularny na 
całych Kaszubach, a jego gawędy są rzeczywistym od
biciem aktualnych wówczas problemów. Guczow Mack 
ożył i po II wojnie światowej, ale zupełnie zmieniony 
(pomijam fakt, że po wojnie kilku autorów realizowało 
tę postać). Zmienia się wraz z czasem, który go niesie. 
Jest jakby wyrazicielem aktualnej opinii, gorąco za
angażowanym w bieżące sprawy. Wynika stąd, że po
stać samego gawędziarza jakby się rozpłynęła w roz
maitych postawach odbiorców, a Mack jest jedynie 
jej modelem. W Maćkowym świecie istnieje kilka 
nazw miejscowości-symboli, m.in. Perdegone i Bara- 
bone (zresztą sam Mack w Perdegonach mieszka). Są 
to nazwy pospolite, często używane na Kaszubach na 
określenie zapadłych okolic; w rzeczywistości żadna 
wieś tak się nie nazywa. Z takiego więc powszechnie 
znanego tworzywa Mack buduje swój własny świat, w 
którym żyją dziwne postacie, jak Rzepjiszk, Knąpka, 
Korka. Mówimy: dziwne, albowiem każde z tych imion 
zwraca uwagę na jedną z powszechnie wyśmiewanych 
cech, np. Rzepjiszk to taki, który często kaszle, zwła
szcza rano się tym kaszlem zanosi. Korka to ten, kto 
albo wyrabia chodaki, albo je w charakterystyczny 
sposób ciągnie po ziemi. W gawędach Aleksandra La
budy przewija się wiele postaci, a każda z nich żyje 
realiami swojego środowiska.

Oto opowiadanie W u Posłeszkow4, w którym zwra
ca uwagę nagromadzenie szczegółów z codziennego ży
cia. Gbur Matis Posłeszka ze Skrzeszewa otrzymał od 
swej żony Julki polecenie, co ma zrobić w domu, po
nieważ ona idzie „na różaniec”. I tu autor wylicza 
drobiazgowo wszystkie czynności, które gbur Matis 
Posłeszka wykonał, a ponieważ są to powszednie za-

4 Aleksander Łabuda, Guczow Mack gödö. Zupa z kreszków, 
1971, s. 9—11.
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jęcia chłopa, otrzymujemy obraz pewnych zwyczajów, 
a przede wszystkim warunków życia. Obraz ten jest 
wewnętrznie spójny dzięki takiej właśnie, a nie innej 
kolejności wydarzeń, jak również dzięki wyekspono
waniu elementów ważnych i dla dynamizmu jego 
struktury, i postaci. Każda płaszczyzna przynosi tu in
ną warstwę znaczeniową i, co się z tym wiąże, walory 
artystyczne. Aż w końcu otrzymujemy wyraźne zróżni
cowanie ról w rodzinie. Warto przy tej okazji zwrócić 
uwagę na elementy humorystyczne, wynikające z 
■przedstawionych sytuacji i postaci. Gbur Matis Po- 
słeszka był niezwykle porządnym i posłusznym mężem 
i ojcem, co w końcu przypłacił niewinną obrazą ciała 
i duszy. Warto może zaznaczyć, że gawęda operuje 
umownymi skrótami, co wydaje się oczywiste, jako że 
i gawędziarz, i słuchacze czy czytelnicy mają jakby to 
samo doświadczenie. Cały komizm w gawędzie U Po- 
słeszków polega na tym, że uświęcony tradycją zwy
czaj przypisuje kobiecie te prace, które miał wykonać 
Matis Posłeszk, a to, że wynikło z tego tyle zabawnych 
sytuacji, stanowi swego rodzaju zemstę na mężczyźnie, 
który nie spełnia swojej roli.

Nieco podobny do Posłeszka jest krawiec Knąpka. 
Siedzi zwykle na stole i szyje, ale gdy tylko jego żona 
Knąploszka wyjdzie z domu w jakiejś sprawie, on 
czym prędzej kieruje swe kroki do Pjiwki na piwko. 
Dziwacznie też ten krawiec wygląda: obstrzępiony, 
wy gnieciony, a przede wszystkim nieforemne jest 
wszystko w nim. Postać ta przypomina Njitkę Głód- 
kowskiego z Głodnicy Alojzego Budzisza, istnieje jed
nak zasadnicza różnica między warsztatem pisarskim 
tego pisarza i Aleksandra Labudy. Otóż deformacja 
Njitki Głódkowskiego wynika z jego stanu społecznego 
i m.in. dlatego uznać ją można za symbol egzystencji 
całego środowiska albo w ogóle człowieka. Krawiec 
Knąpka natomiast, jako przedstawiciel swego zawodu,
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jest tu zaprezentowany ułamkowo, mówi się o nim, na 
przykład, że lubi iść na piwko. Wynika to z jednej 
strony ze wspomnianej już skrótowości stosowanej w 
gawędź.e, a z drugiej strony z tego, że gawęda jest 
tylko dobrym tworzywem prawdziwego obrazu lite
rackiego.

Innym przykładem może być doktor Zdrówko. Cała 
opowieść dotyczy zdarzenia z pewną kobietą, którą 
doktor Zdrówko zabrał swoim samochodem. Kobieta, 
nieświadoma z kim jedzie, powiedziała o doktorze 
Zdrówko, iż jest chciwy. Pod koniec autor zaklina czy
telników, że jest to prawda rzetelna i mają mu wie
rzyć, mimo jego opinii łgarza. Zresztą często Mack 
podkreśla, że jest łgarzem, i dlatego choćby w czymś 
zawinił, to ma mu być wybaczone.

W historii o doktorze Zdrówko uderzają dwie rze
czy. Po pierwsze, owa chęć docenienia prawdy jako 
ciągu zdarzeń, który w rzeczywistości miał miejsce. 
Ten ostateczny sprawdzian każe wierzyć, że zarówmo 
Mack, jak i jego czytelnicy uważają opowiadanie za 
prawdziwe, tzn. takie, które dotyczy tej społeczności. 
Z drugiej jednak strony, nie troszczą się specjalnie o 
czas, miejsce i nazwiska bohaterów, skoro zadowalają 
się tym, że był to doktor Zdrówko, działo się to w Pe- 
rdegónach albo w Barabónach, i w tym zarówno autor 
opowieści, jak i jego słuchacze przyjmują płaszczyznę 
na wpół żartobliwą wobec siebie i wobec przypadków, 
które ich w życiu spotykają.

Opowieść Njebo vie je dlo głupech5 mówi o tym, 
jak rybak Żeczk ze Swarzewa dostał się do nieba za 
to, że tak wiele wycierpiał na ziemi przez swoją pyska
tą babę, zaś gbura Zazdrostkę, który ożenił się dwa 
razy, święty Piotr skwitował, powiedzeniem, że niebo 6

6 Aleksander Labuda, Guczow Mack gödö. Kąsk do smjechu, 
s. 15—16.
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nie jest dla głupich. Opowieść ta zawiera pewien ele
ment humoru i może funkcjonować jako anegdota.

Oprócz nazwiska czy imienia jest cała fabuła gawę
dy utkana z charakterystycznego dla Macka języka 1 
to stanowi o rysach indywidualnych tej postaci. Do
brym przykładem może być Zauna z Paczewa, chwa
ląca swoje córki przed sąsiadkami. „Z mojich córk jo 
mom pocechę. Widzita, szesc jich mom, a jesz anji 
jedna mje njick nie przewlokła. Sztere mom ju że- 
njałi, a jak je wszędzie chwolą. Wa godota, że dzecko 
może są werodzec, ale jo wama godom: Jakji drewno — 
takji klin, jakcji woje — takji sin, a jako matka — 
tako córka. Jabko dalek jabłonkji nie pado. Wjedno 
wama godom żeli córka cos przewlecze, to nje ji, le 
matkji wjina” 6.

Mack od chwili swoich „narodzin” był ulubioną po- 
śtacią na Kaszubach. Sam o sobie mówi, że pochodzi 
z Perdegonów, jest średniego wzrostu, łysy, jako zna
mię jemu właściwe ma róg tabaki. Do chrztu trzymali 
go Sowizdrzał i Sabila. Jest łgarzem, ale jego łgarstwa 
nikomu krzywdy nie przynoszą. Można go spotkać na 
każdym targu, w każdym miasteczku i na odpuście. 
Jak widać, jest to zaledwie kilka znaków określających 
kogoś, kto ma ambicje stworzyć z tego ludu jedną spo
łeczność. Podobną zresztą ambicję miał Remus z dzieła* 
Majkowskiego. Remus hołdował gorąco idei stworzenia 
wspólnoty kaszubskiej. Idea Macka jest nieco podobna, 
ale podczas gdy Remus prowadził ożywioną działalność 
społeczną, to Mack, biorąc tę samą warstwę społecznie 
ważną za przedmiot swoich zainteresowań, usiłuje z 
niej zrobić świat naznaczony gawędą, a więc w pew
nym sensie skończony i zinterpretowany. Styl tych ga
węd jest jednolity, elementem ujednolicającym go jest 
sama postać Guczowego Macka.

0 Op. c?t.f s. 21—22.
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Weźmy zwykły początek gawędy zatutułowanej Me- 
szobjitwa: „Wu Meszków w Lezenje nje beło njigde 
za wjelgjich rozkoszow, ale wjedno wjele meszow”. 
Z jednej strony Mack jest tu centralnym kreatorem, 
a z drugiej — organizatorem; w pierwszym wypadku 
mamy do czynienia z jego własnym stylem, w drugim 
zaś z sytuacją wypracowaną przez środowisko.

Należy zwrócić uwagę na te elementy stylu gawęd 
Guczowego Macka, które wyrażają istotę duszy ka
szubskiej. W tomiku zatytułowanym Chochołk7 jest 
gawęda Upartnota. W dawnej wsi Gdynia pod Kamien
ną Górą mieszkał gospodarz Plewka, który miał „storą 
zmiartą knagę i czile oprzałech owieczk”. Pasterzem 
był u niego Tona Obram8. Na piaskach trawa była 
licha, więc krowy dawały mało mleka. Zawziął się To
na na krowę mówiąc, że dopóty nie da jej trawy, do
póki ona nie da więcej mleka. Jest to znakomita aluzja 
do znanego uporu Kaszubów.

Inną cechą zawartą niemal w każdej gawędzie Gu
czowego Macka jest jego ironiczny śmiech. Gdy przyj
rzymy się, na przykład, Czurpie z Brukowa z gawędy 
Dwaji le są dwaji9, to postać ta przypomni znanego 
z humoresek Alojzego Budzisza Njitkę Głódkowskiego. 
Ćzurpa nosił trzy kapelusze jeden na drugim, wszyst
kie, oczywiście, dziurawe, i gdy był spocony, to z tej 
dziury „sę czadzeło” (unosiła się para). Miał, oczywiś
cie, Czurpa kołtun i była to w ogóle postać dziwaczna 
i biedna. Bronił swego istnienia, jak się dało; idąc 
przez las, osadzał jeden z kapeluszy na kiju i mruczał 
do siebie: „dwaji le są dwaji”; w lesie, jak wiadomo,

7 Aleksander Labuda, Guczow Mack gödö. Chochołk, Gdańsk 
1979, s. 10—11.

8 Aluzja do Antoniego Abrahama, znanego działacza ka
szubskiego.

9 Chochołk, s. 22—23.
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grasowali rozbójnicy. Gdzieś tam za tą postacią widać 
figlarne oko samego Guczowego Macka i jego na pół 
smutną, na pół wesołą minę.

Można powiedzieć, że postaci z gawęd Guczowego 
Macka są naznaczone specyficznym dla Kaszubów ro
dzajem ironii. Dotyczy to również sytuacji związanych 
ze światem natury. Izbę porodową, na przykład, Gu- 
czow Mack nazywa welęgarnią. A gdy Józk z Cylą, 
to znaczy parobek z dziewczyną od Formeli z Tłucze- 
wa szli z krową do bule (byka), wówczas Cyla uznała 
swego towarzysza za głupszego od owego byka, o któ
rym po drodze rozmawiali. Ten ironiczny stosunek do 
świata, do siebie i do innych cechuje postacie zN gawęd. 
A w gawędach Guczowego Macka ta cecha, charakte
rystyczna dla Kaszubów, jest znakomicie wyekspono
wana. Pewną aluzją dc znanego kaszubskiego izołacjo- 
nizmu jest, na przykład, opowieść o tym, jak w Kar- 
wjicy pojawił się samochody w który chłopcy ciskają 
kamieniami, jako że pierwszy raz widzą taki twór.

Guczow Mack 'gawędzi ze swoistą ironią o aktual
nych sprawach społecznychr o nowym bożku naszych 
czasów, Leworęczce, i o tym, że obecnie wszyscy są 
w kółkach. Dawniej na kółkach przędło się len i wełnę, 
a teraz biedę. Dawniej nie słyszało się na Kaszubach, 
aby dzieci używały brzydkich słów, teraz skądś przy
szła taka zaraza, i Mack nad tym ubolewa.

To są aktualności życia społecznego. Są jednak sy
tuacje trwalsze czy szersze, gdy chodzi o czas. Jest 

' to codzienne życie na wsi kaszubskiej. Mack jest dos
konałym animatorem pewnych typowych, sytuacji spo
łecznych, np.: szewc Kopetk siedzi pod łóżkiem i twier
dzi, że jego słowo musi choć raz cos znaczyć wobec 
iego Ksantypy, która czeka z kopytem w ręku, aby 
stamtąd wyszedł. Lub: Jank wpada do przepełnionego 
kościoła, wołając do księdza głoszącego akurat kaza
nie, czy nie widział jego mamy, bo „Franek je usmo-
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rkony i mó jesz ful buksczi”. „Tragedia domowa” jest 
tu ważniejsza aniżeli obrządek niedzielny, bardzo zre
sztą na Kaszubach przestrzegany.

Z tego, co zostało powiedziane, wynika jeszcze jedna 
cecha postaci ze świata Maćkowego, będąca klamrą i 
tej społeczności, i indywidualnego człowieka. Pewną 
ilustracją jest gawęda Wo Borkojcach. Janeszk z Ma
gdaleną przyjechali do Borkojc wozem pełnym gru
szek, aby je sprzedać. Mieszkańcy wsi, znani wydrwi
grosze, porwali Magdalenę i podczas gdy Janeszk bro
nił swojej żony, inni wybrali mu i wyjedli gruszki. 
Kie był to rozbój na oczach Janeszka, był on zajęty 
czymś innym, a że wóz stał bez opieki, więc wybrali 
sobie gruszki. W całym Maćkowym świecie taką po
stawę da się zauważyć.

Symbolem takiego widzenia rzeczywistości i radze
nia sobie z nią jest postać Smętka. Jest to duch ka
szubski, objawiający niemoc w działaniu. Jest w nim 
i chytrość, i smutek10 11. W powieści Aleksandra Maj
kowskiego stanowi on śmiertelne zagrożenie dla Ka
szubów, tkwi bowiem w głębi ich dusz ze swoim bra
kiem wiary. Labuda poświęca mu kilka gawęd “.

W ten sposób życie codzienne na Kaszubach otrzy
mało swoją symbolikę zawartą w stylu gawędziars
kim Guczowego Macka.

W drugim numerze „Pomeranii” z 1977 roku uka
zała się pierwsza część zbioru Aleksandra Labudy Naji 
deche. We wstępie autor pisze, że już od 1920 roku, 
kiedy to zaczął interesować się kaszubszczyzną, zbierał 
osobliwe powiedzenia i słowa. Zauważył, że w kaszubs
kich gadkach i bajkach występują bogowie i duchy

10 Aleksander Labuda, Naji deche, „Pomerania” 1978, nr 1, 
s. 50.

11 Kakuk, s. 29—32. '



przodków1*. I tak „Pomerania” w kolejnych nume
rach* 18 drukuje zbiór „duchów” Labudy.

Wydaje się, że Labuda trafnie nazwał swój zbiór 
„duchami”. Można to rozumieć jako symbolikę ducha 
kaszubskiego, a nazwy tych symboli mają często bliski 
związek z pogańskimi duchami domowymi i z owym 
pierwotnym rozpoznaniem natury, w czym pomocna 
jest zdolność kreacyjna wyobraźni tego ludu. Nie mie
libyśmy potrzeby się tym zajmować, jako że z litera
turą ma to związek pośredni, ale jest to związek bardzo 
istotny, wkracza bowiem w magię słowa, o której przy 
okazji omawiania gawęd Guczowego Macka należy 
wspomnieć. Poza tym w literaturze kaszubskiej obecna 
jest symbolika tych duchowych wyobrażeń, czego przy
kładem jest literatura okresu przedwojennego.

Wymieńmy nazwy niektórych duchów: Borowe, Bo- 
rowo Cotka, Botk, Damk, Gachon, Lelek, Mamon, Ma- 
miewid, Merk, Moch, Mółnio, Mora, Muczk, Muma, 
Gosk, Heretnik, Hermus, Klabaternik, Pikoń, Przegrze- 
cha, Lińcusznik, Mietan, Omańc, Oprzipółnica, Otmęt, 
Pólnica, Przegrzega, Purtk, Remus, Retnik, Roczitmk, 
Rugan, Sarcesti, Sarmatny, Smętk, Smorgon, Strzegą, 
Szemich, Szólnic, Szwernot, Topieleca, Tron, Trzęse- 
wid, Utrop, Wekreka, Wieszczi, Zaborowi, Żenik. Żyją 
w wierzeniach ludzi albo nawet w powiedzeniach, cho
ciaż użytkownicy tego języka nie zdają sobie nawet 
z tego sprawy. Borowo Cotka, na przykład, pasie za
jące i sarenki. Wiadomo, że zające i sarenki należą do 
świata naturalnie żyjącego i oczywiście wydaje się, 
że ktoś musi je paść, bo jak mogłyby żyć zupełnie sa
me? Topielica zaś ma zimne ręce. Wiadomo przecież, 
że mieszka w studniach, błotach i morzach, więc nie

12 Aleksander Labuda, Naji deche, „Pomerania” 1977, nr 2, 
s. 28.

18 Ostatnia część ukazała się w „Pomeranii” z 1978, nr 2.
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mogłaby mieć innych. I gdy się idzie w jej objęcia, 
to czuje się przede wszystkim ten chłód.

Nocami, zwłaszcza jesienią, słychać wycie widm; 
mówi się wówczas, że to Modzilnik płacze w mogiłach 
i ludzi straszy. Na ogół płacze żałośnie i trapi się, smu
ci. Oprzipółnica oraz Pólnica to duchy przybierające 
postać kobiecą; same krążą po polach, ale w innym 
celu niż ludzie. Mają wdzięk, który zniewala. Jest to 
wdzięk magiczny. Zresztą wszystkie ta demony żyją 
w świecie magii ludowej, tylko niektóre z nich są do
bre, a inne złe.

Świat ten ma swoją wewnętrzną hierarchię. Każdy 
z tych duchów jest w posiadaniu swojego władztwa: 
jeden panuje w czasie poobiednim na polu (Oprzipółni
ca), inny w lesie (Borowe), jeszcze inny na cmentarzu 
(Modzilnik). Najwięcej zła czyni Purtk, który, jak pi
sze Labuda, mieszka w gnoju i robi ludziom na złość. 
M»'wi się: śmierdzisz jak Purtk. Autor dodaje, że Purtk 
nie ma nic wspólnego ze Smętkiem.

Od świata demonów przejdźmy do magii słowa ka
szubskiego, używanego w gawędach przez niestrudzo
nego Guczowego Macka. Otóż Mack doskonale rozpo
znaje ludową symbolikę słowa. W języku Kaszubów 
istnieje mnóstwo spieszczeń i zdrobnień, mówi się na 
przykład: węboruszk, Głoduszk. Wiele jest nazw albo 
zawołań dzieci. Obrazowo mówiąc, słowa te można do
tknąć, zobaczyć. Guczow Mack jest tutaj dobrym me
dium w tworzeniu pewnych struktur w tym świecie. 
Forma prozatorska stworzona przez Labudę nie niesie 
wielkie i idei, ale zważywszy jej walory literackie i 
żywy odbiór u czytelników, należałoby ją umieścić na 
pograniczu świata ludowego i tego, który kreowała in
teligencja kaszubska.

Zupełnie inną prozę stworzył JAN ROMPSKI. 
„Checz” z 1946 roku przynosi jego opowiadanie Vjik-
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lor14, nawiązujące do czasu wojennego. Bohater tytu
łowy wydaje się wykładnią moralnej postawy autora 
w tym czasie. Vjiktor odszedł do lasu, wybierając 
dobro ogólniejsze zamiast własnego bezpieczeństwa. Z 
tego powodu zginęła porzucona przez niego Marta, 
zastrzelili ją w lesie gestapowcy. Oto główne cechy 
tego utworu: Po pierwsze, mówi się tam o przeżyciach 
bohatera. Znakiem, który miał wyrazić wewnętrzne 
wrzenie partyzanta kaszubskiego, było odwoływanie się 
do kwiatów, wiairów, ziemi, w każdym razie do naj
bliższego otoczenia, do natury. Drugim znakiem jest 
pragnienie jego duszy najbardziej tajemnicze i umo
tywowane tym, aby wyjść z niemocy wobec gestapo
wców.

Oto dlaczego Vjiktor porzuca Martę i udaje się do 
partyzantów: „Zaczął się rok 1942, kjej Forster we- 
zwoł wszetkjich do podpjisanjó sę na Njemcow. Tej to 
zamrovjele sę stodołę i chleve tacącima sę, stałe sę 
głośni łase i partizance. Kaszebji zaczęle wodpowjodao- 
Njemcom. A wonji nadstovjele wusze, serdzele sę na 
lud, Vjiktor ju nje sedzol w checze. Nji móg ju wese- 
dzec. Bolała go nasza njemoc procemku Njemcom, tro- 
pją go mesl wo doma”. Wciąż nasuwa się myśl o oso
bistych perypetiach Jana Rompskiego, który właśnie 
w 1942 roku rozwinął działalność konspiracyjną w 
„Cryfie".

Drugą cechą tego opowiadania jest skrótowe albo 
może syntetyczne uchwycenie codziennych realiów ży
cia kaszubskiego. Oto Vjiktor przyszedł do chaty Bje- 
szka i zastukał w okno; było szaro.

„— Bje'szku! — zawołał. — Spjita va?
— A chteż to? — doł sę czec głos z jizbe.
—- Jo, Vjiktor z BjołL Wodęmknjita i wpuscta.
W checze zasvjitkało. Dało sę czec szątolenji, za szte-

14 Jan Rompski, Vjiktor, „Checz” 1946, nr 6, s. 3.
}
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ruszk skrzepnełe dvjerze, a chłop vestrzedni, vjelgosce 
stanął w długji koszele na progu checzi.

— Jo ju mesloł, że to gestapowce. Temu bele jesme 
cćszi kota. Poj, Viiktorze! Ceż ce tu venekalc, w noc, 
kiej niebezpieczno na każdim kroku dló nas je? Poj do 
checzi, poj”. /

W innym miejscu Vjiktor mówi o Kaszubach oczeku
jących wolności, o wierze w lepsze czasy, o czekaniu 
na śpiące wojska. Sam przesiedział u Bieszka długie 
miesiące. Również w cytowanym fragmencie widać, 
obok realiów codzienności, atmosferę zastraszenia Ka
szubów. Vjiktor jest partyzantem, ale nie bierze udzia
łu w walce. Jego bierność nie jest jednak pozbawiona 
sensu. Sam zresztą mówi, że chodzi o to, aby dodać 
ducha do owego czekania. Ziem1'a z uzbrojonymi party
zantami już nie jest taka bezradna i wydana na łaskę 
losu. Opowiadanie kończy się sceną rozgromienia par
tyzantów. Vjiktor ginie wraz z innymi. Charakterys
tyczna wydaje się ostatnia rozmowa Vjiktora z Martą. 
Mówi on: „Jo nji mog jinakji, Marto! Tak mje koza 
mjełosc do wupchłi moji zemi, wulubjenje prowde — 
ti provde, za chternę kładze sę swoje szczesce z redo- 
scą, swoje żecś, w cechosce wofjare...”.

Jest to oczywiście kreacja na romantycznego mę
czennika, który ginie za ojczyznę, wzięta, być może, 
z literatury polskiej okresu romantycznego, ale dzięki 
autentycznemu przeżyciu i autentycznej wierze w tę' 
ideę — kreacja udana. Nie jest to powtórzenie idei 
polskiej, ale wynoszenie regionu do rangi ojczyzny, 
wymagającej .ofiary. Można posłużyć się porównaniem, 
że tak jak zwyczaj ścinania kani jest kaszubskim wy
razem motywu ofiary, tak Vjiktcr-partyzant jest bo
haterem kaszubskiej ziemi, który zginął za ojczyznę. 
Słowo, które ala innych brzmi pusto, w nim znajduje 
żywy oddźwięk. Ojczyzna nie jest dla Vjiktora abstrak
cją: jest to jego ojciec Waloszk, Marta, rodzina Biesz-
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ków, Lidka, Paweł, Kleba Stanisław, Steba Klemens 
i inni partyzanci, cały ten świat związany z naturą, 
z jego wierzeniami, ze świadomością, i wszystko to jest 
zagrożone. Jeżeli się uznaje wartość tego świata oraz 
swoje w nim miejsce, to jest to moment, w którym 
podnosi się daną wartość wyobrażoną, ale jako rzeczy
wistą, ponad życie.

Wizję ojczyzny tworzyli najbardziej świadomi ludzie 
danej społeczności. Jan Rompski do takiej wizji przez 
całe życie dążył i Vjiktor był kolejną próbą uświado
mienia sobie tej wizji.

Obok Vjiktora w „Checzy” opublikował Rompski 
opowiadanie Gburstwo 15. Rzecz dotyczy gospodarstwa 
gbura Miotka; można by to nazwać pejzażem gospo
darskim, albowiem nie chodzi o fabułę związaną z. po
staciami, ale o stworzenie obrazu gospodarstwa kaszubs
kiego. Całe opowiadanie jest apologią życia zgodnego 
z naturą, uchwycone są typowe rysy rodziny kaszubs
kiej, a sporo fragmentów jest literacko * znakomitych, 
na przykład opisy ludzi i inwentarza podczas zmienia
jącej się pory dnia i pogody. Warto zacytować tutaj 
słowa gbura Miotka z końcowej partii opowiadania, 
które jednocześnie można uznać za istotę całego utwo
ru. Miotk mówi do swojego syna: „Patrz, sinku. 
Gbur to nje je le ten robotnjik na role, ten wubjedzoni 
procą i vervarką. Jo czeję, że gbur to je król, a krój 
jego to gburostwo z jiventörzem martvim i żevim, 
chteren won kochö i wo nje dbo cze w dzeń, cze w 
noce...

— Ta zemja to jes te i te ji król, jakno, że chce 
mjec Pana, co seje i worze, dovö i bjerze.. Tu mósz 
wszetko, co svjat dowó. Zdrze na to żęto! Cze nje je, 
jak to morze wu wuja na Hćlu” 16.

15 Jan Rompski, Gburstwo, „Checz” 1946, nr 23, s. 3.
16 Op. cit., nr 24, s. 3.
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Można powiedzieć, że te dwa opowiadania oraz Znak, 
również zamieszczony w „Checzy”, są wartościowym 
przyczynkiem do poznania duszy kaszubskiej.

W 1955 roku ukazała się książka Nasze stronę 17, za
wierająca m.in. nowe utwory prozatorskie LEONA 
ROPPLA i JANA PIEPKI. Utwory Roppla nawiązują 
do wydanych przed wojną opowiastek kaszubskich17 18. 
Mamy w nich do czynienia z postacią Kaszuby — nie
zdary, zupełnie nie potrafiącego przystosować się do 
nowych warunków. W opowiadaniu Ancekrest w 
Leżenie jest mowa o tym, jak mieszkańcy Luzina cze
kają na pierwszy w tych stronach przyjazd pociągu. 
Strach był tak wielki, że zapowiadano koniec świata. 
Ktoś zabił świnię z prosiętami, inny cielę, jakaś ko
bieta udusiła kurę z kurczętami, aby zwierzęta nie 
były świadkami „tego strasznego dnia najazdu Ance- 
kresta z piecem”. Tylko trzej mieszkańcy Luzina sie
dzieli spokojnie na torach i czekali. W prezentacji ich 
znać autentyzm wyobrażeń autora oraz wiedzę, wyni
kającą z dystansu do tych postaci. Jest to poznanie 
czegoś nowego, oczywiście w sposób groteskowy, ale 
groteska dotyczy skrzywienia postaci, które dałoby się 
określić słowem „tłuk”, a nie samej sytuacji. Sytuacja 
jest jedynie bardzo zabawna. Wiedza Roppla dotyczy 
tutaj ludzkiej mentalności zagubionej wśród innych 
kultur oraz charakterów ludzkich w ogóle.

W opowiadaniu pt. Trzekrotno omyłka Borete jest 
celnie zaprezentowany charakter cierpliwego rybaka 
Justa Detlofa, ale w istocie jego zachowania w wa
runkach nadbrzeżnego życia są typowe dla większości 
tutejszych ludzi. Podobną uwagą można by opatrzyć 
opowiadania Diobeł w beczce czy Powiöstka o bocanim

17 Piętów Tona, Staszków Jan, Nasze stronę, Warszawa 1955.
18 Piętów Tóna (Roppel L.), Na jantarowym brzegu, Wejhe

rowo 1939.

11 — Współczesna literatura kaszubska
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królu, gdzie na tle jakiegoś anegdotycznego zdarzenia 
pokazane są ludzkie charaktery i zachowania.

Ukoronowaniem tego nurtu twórczości Leona Roppla 
są Dykteryjki i historyjki z Kaszub lfl, pisane w języku 
polskim, a tylko okraszone kaszubskimi dialogami. Wą
tek kaszubski jest dla autora tworzywem obrazu pre
zentowanego wobec kultury wyższej, jak to twierdzi, 
polskiej. Pisze dla czytelnika polskiego, usiłując te gro
teskowe „tłuki” przedstawić.

Eugeniusz Gołąbek w swojej recenzji Dykteryjek...80 
zauwrażył, że język zaprezentowany nawet w tych po
jedynczych wypowiedziach — to nie jest żywa kaszub
szczyzna; brak tam ducha kaszubszczyzny. Pod koniec 
recenzji autor pisze. „To, co proponuje w anegdotach 
Leon Poppel, może jedynie popsuć resztki tego, co po
zostało w żywej mowie kaszubskiej autentycznego i 
szlachetnego. Miejmy nadzieję, że anegdoty Leona Rop- 
pla nie osiągną wśród ludu kaszubskiego takiej po
pularności. jak Guczowego Macka” 19 20 21.

Roppal kreuje swoje postaci na wzór marchołtowski
w tym należałoby upatrywać ich ogólniejszy wymiar.
Nieco inne są utwory JANA PIEPKI z tego samego 

tomu. Są to felietony, przypominające późniejsze jego 
gawędy. Dochodzą tu do głosu charaktery postaci osa
dzonych w ich społecznym środowisku. Charakterysty
czne dla Kaszubów sposoby zachowania potrafił autor 
podpatrzeć i w odpowiednim momencie zaznaczyć. Po
stacie felietonowe ze względu na ijleę, którą reprezen
tują, są może bardziej powierzchowne, zaś te z gadek 
sięgają głębi świadomości kaszubskiej.

Piepka sam po latach pisze w swoich gawędach zwa

19 Leon Roppel, Dykteryjki i historyjki z Kaszub, Gdańsk
1977.

20 Eugeniusz Gołąbek, Zwierzenia czytelnika, „Pomerania”
1978, nr 4, s. 19—20.

21 Op. cit., s. 20.
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nych gadkami: „Przeżyłem z kaszuoską gadką najwspa
nialszą przygodę w moim jeszcze przecież nie tak wie
kowym życiu. Radowała mnie, a przede wszystkim 
setki tysięcy słuchaczy (bez przesady!) przez kilkanaś
cie lat. W Szczecinie i Lidzbarku Warmińskim, w Łę
czycy i Kielcach, w Wrocławiu i Bogatyni. Wszędzie 
pozostawało po gadce wiele szacunku dla mowy ka
szubskiej i zadumy nad niezwykłością, wręcz tragiz
mem historii polskiej w odniesieniu do jej morskiej 
karty szczególnie” 22.

Najwartościowsze u niego są gawędy opowiadane po 
kaszubsku, spisane i opublikowane w „Pomeranii” 2*.

Jak widać, we współczesnej prozie kaszubskiej do
minuje forma krótka, opowiadanie, gawęda. Wiąże się 
to z możliwościami poligraficznymi i z zapotrzebowa
niem czytelniczym. Możliwości druku i zapotrzebowa
nie czytelników zwiększyło się nieco w latach sześć
dziesiątych. Wówczas na łamach „Pomeranii” zaczęły 
pojawiać się krótkie teksty prozatorskie JÓZEFA CEY- 
NOWY24. Są one przykładem charakterystycznego dla 
Ceynowy widzenia rzeczy. Po pierwsze, w lapidarny 
sposób kreśli on swoje postacie w działaniu, wykazu
jąc interes właściwy każdej z nich, wynikający również 
z zaznaczonej sytuacji. Jest to popis kaszubskiej mą
drości ludowej. Po drugie, nie ma tam okrucieństwa, 
mimo walk i sporów, co widać w sposobie opowiada
nia.

Opowiadanie pt. Eitnik topielcem mówi o rybaku z 
kuźnicy, który ściągnął z topielca buty i ubranie, i o 
tym, co z tego wynikło. Inne, pt. Les do wse są wsliz-

22 Jan Piepka, Teatr jednego i wspólnego aktora [w.j1 Spo
łeczność zrzeszona, Gdańsk 1971.

23 Jan Piepka, Perzici z gódk, „Pomei ania” 1981, nr 2, s. 
23—28.

24 „Pomerania” 1966, nr 2, s. 53—55: 1972, nr 2, s. 82—83.
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gnął, mówi o tym, jak społeczność wiejska obciążyła 
lisa swoimi winami.

Dopiero jednak w Skarbie i mocy25 zrealizował Cey- 
nowa obraz mitu kaszubskiego. Owe tzw. bajki puc
kie — to typowe kaszubskie powiostki. Tak samo na
zywał Alojzy Budzisz swoje humoreski86, które są doj
rzałymi literacko opowiadaniami. Tak samo mówi o 
swoich gawędach Augustyn Dominik26 27. Również nazy
wa się tak teksty Jana Patocka 28, które są opowiada
niami w typowej konwencji ludowej bez naruszenia 
ich struktury i fabularnej, i tematycznej. Bajki Józefa 
Ceynowy przypominają utwory Leona Roppla Na jan
tarowym brzegu29 w tej części, gdzie odnoszą się do 
realiów. Rzecz dzieje się zawsze na Kaszubach w oko
licach Pucka. Jest to, jak zaznaczyliśmy, dla Ceynowy 
trochę mityczny kraj z lat dziecinnych i młodzień
czych. Tutaj nawiązuje do mitu kraju lat dziecinnych, 
w którym dzięki wyobraźni wszystko jest możliwe: w 
Mechowie żyje smok, ludzie z Warbleni zatykają dziu
rę w górze, przez którą przedziera się sztorm, zwie
rzęta mówią lub współpracują z ludźmi itp.

Cechą istotną tych opowiadań Ceynowy jest realizm 
miejsca. Elementy tego realizmu dotyczą również ży
cia i zwyczajów ludowych. Czytamy w jednej z bajek, 
w której mowa o ludności rybackiej na Półwyspie 
Helskim: „w nech czasach ledze baro poscele, wic 
wronć mięso oni solele, tak jak wieprzowe, albo sledze, 
a cziej przeszła wielgo sobota, tśj knópi brale drzewia- 
nć klekotczi i chodzele po wse, be według klekotaniö

26 Józef Ceynowa, Skarb i moc, bajki puckie, Gdańsk 1975. 
28 Alojzy Budzisz, Modra kraina, Warszawa 1980.
27 Augustyn Dominik, Tóna z pustk, Puck 1983.
28 Jan Patock, Figle gnieżdżewskich gburów, Gdańsk 1920.
29 Leon Roppel, Na jantórowym brzegu, Wejherowo 1939.
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tech klekotków śpiewać: «Wegoniöjta post, a wronę 
w gröp. Wegoniöjta post, a wronę w gröp»” so.

Pomieszanie realizmu i fantastyki nadaje osobliwy 
charakter tym utworom; jest w nich odrębny, bajkowy 
świat — Kaszuby Józefa Ceynowy, a jednocześnie jego 
wizja kraju piękna i sprawiedliwości. Uwidoczniła się 
tu również owa prostota etyczna, którą wskazano w 
wierszach. Zatem mit Ceynowy o prostych i szlachet
nych ludziach otrzymał kreację rzeczywistą, niemal 
realistyczną. Można powiedzieć, może paradoksalnie, 
że bajkowy świat Józefa Ceynowy jest jego światem 
prawdziwym, a nie bajkowym, w każdym razie auten
tyzm tych obrazów literackich na to wskazuje. Cey- 
nowa w swoich najlepszych dokonaniach literackich 
wyraża wiarę w czystość etyki ludowej, swoją świado
mością, nieco zdystansowaną, tworzy realistyczny 
świat kaszubski, przekształcając w ten sposób mit w 
słowo artystyczne. Mit jego dotyczy realizacji najpro
stszych ludzkich powinności wobec bliźnich wzajemnie.

Pozornie wydawać się może, iż istnieje ciągłość w 
prozie kaszubskiej, a więc po gawędach Aleksandra 
Labudy i opowiadaniach Jana Rompskiego pojawiają 
się utwory Leona Roppla, Jana Piepki, Józefa Ceyno
wy, a później, w latach siedemdziesiątych, proza mło
dych. Jeśli chodzi o czas publikacji, to tak jest rze
czywiście, jeśli zaś chodzi o zawartość treściową, to 
sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Można 
powiedzieć, iż wszystkie te utwory dotyczą codzien
ności kaszubskiej, ale wymiary jej są inne u poszcze
gólnych autorów. Dla Rompskiego opis gospodarstwa 
— to wyraz idei związanej z tradycją kaszubską. Po
stać Guczowego Macka — to zniewolenie jednej kul
tury przez drugą. Postaci Leona Roppla istnieją w 
swym groteskowym świecie, bezradne wobec własnego

80 Józef Ceynowa, Skarb i moc, Gdańsk 1975, s. 31—32.
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bezwładu. Śmiech towarzyszy postaciom z utworów Ja
na Piepki. Magiczny świat Józefa Ceynowy zdaje się 
ocalony dzięki jego prostocie. Gdyby mówić o galerii 
postaci współczesnej prozy kaszubskiej jako o czymś 
jednolitym, to dałoby się zauważyć ich upokorzenie 
duchowe. Dotyczy tę również literatury wcześniejszej, 
a więc utworów Majkowskiego i Budzisza. Warto się 
przekonać, czy piętno takie istnieje również u twór
ców najmłodszych.

Jednym z najmłodszych debiutantów jest STANI
SŁAW JANKĘ. W latach 1979—1980 ukazywały się 
w „Pomeranii” jego opowiadania. Każde z nich ma 
jako temat charakterystyczne dla życia wiejskiego wy
darzenie, a więc: przyjście kogoś obcego do izby w czas 
słoty (Strech), oczekiwani^ panny na kawalera (Jak 
Pawlaszów Truda ze swojim kawalerem załatwiła) czy 
wesele (Wick na weselisku).

Charakterystyczne dla Jankego jest poszukiwanie ta
kiego tematu, który dla regionalisty badającego życie 
kulturalne regionu może byłby błahy, ale dla pisarza 
podejmującego wątki ludowe jest ten niby-drobiazg 
ogromnie ważny, pisarz bowiem widzi społeczność wiej
ską od wewnątrz. Życie wiejskie może wydać się po
stronnemu obserwatorowi bezbarwne, monotonne i emo
cjonalnie jałowe, ograniczone do ciężkiej pracy. Ale 
i najcięższa praca nie zabija naturalnej ludzkiej tęskno
ty do zdarzeń wyróżr ionych, ważnych dla całej społecz
ności. Podczas tych wydarzeń następuje prezentacja 
wszystkich aktorów w ich naturalnej roli. I tutaj albo 
zyskają aprobatę w oczach innych, albo utracą swoją 
reputację. Jest to walka o miejsce w tej społeczności.

Niezwykle uciesznie zaprezentował się bohater opo
wiadania Wick na weselisku. Niektóre sceny z tego 
utworu przypominają humoreski Alojzego Budzisza, 
np. przygotowanie do wesela, gdy Wick włożył na sie
bie kilka warstw bielizny, aby dopasować się do zbyt

166



obszernego ojcowego ubrania. Wick z Megowszczich 
Pustk jest w ogóle niezdarą. Nosi w sobie elementy 
nieudaczności, która cechuje gnieżdżewian z Figlów 
gnieżdżewskich gburów Jana Paiocka, Njitkę Glódko- 
wskiego z humoreski Alojzego Budzisza, jak również 
postacie ze świata Guczowego Macka. Jest to bohater, 
z którego, jak z Czorlińsciego z poematu. Derdowskie- 
go, jednym licem śmiać się trzeba, a drogim płąkąć. 
Taka groteskowa postać jest medium drwiącym ze 
swojego głębokiego upokojzenia i w ten sposób oczy
szczającym się z niemocy wobec kształtu, który świat 
usiłuje mu nadać.

Charakterystyczne dla Jankego jest to, że nie drvTi 
z ludzi samych, inaczej mówiąc, nie obwinia tych 
postaci za nieudaczność. Można powiedzieć, iż starają 
się one jak najlepiej, aby siebie nie urazić i nie spra
wić sobie wzajemnie przykrości. Może ta subtelność 
jest jedną z przyczyn ich bezradności w wielu sytu
acjach.

W drugim opowiadaniu Pawlaszów Truda wiezie w 
worku swojego pijanego kawalera. Traf chce, że spo
tyka po drodze starą Potrzóską. A oto ich rozmowa:

„— Truda, a gdze te jedzesz?!
— Jo jadę do checze.
-— Z Meckiem?
— A ceż w tim je złśgo?
— Nic, nic... A co te tam wiezesz?
— Prosóka wiozę, na weselesko.
Le, Potrzóskó, tak blesko nie podchodzę, bo powrózk 

prze miechu za mocny nie je, a z prosóka to je czesti 
usztafranc, może pogresc” 81.

Zwraca uwagę wrażliwość autora na słowo, na jego 
związek z rzeczą, oraz aktorstwo postaci. I jedno, i

81 Stanisław Jankę, Jak Pałaszów Truda ze swojim kawale
rem załatwiła, „Pomerania” 1979, nr 1, s. 31—32.
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drugie można zauważyć we v^szystkich tekstach. V7 
przedstawieniu prawdziwego obrazu człowieka aktorzy 
starają się wypaść jak najlepiej, co często przynosi 
odwrotne skutki. Np. Waledka tłumaczy Trudzę, że 
się piórkami nie zajmuje, a gdy odchodzi, Truda stwie
rdza: „Co za bcbslko. Największó klap arnica we wse, 
a mie gadać, że klapame sę nie zajmuje”. To udawanie 
i natychmiastowe demaskowanie sprawia wrażenie 
bezradności samych aktorów wobec ich kreacji. Spo
łeczność wiejska tworzy taką komedię na co dzień i 
autor mechanizmy te dobrze rozumie; wydaje się na
wet, iż jest jednym z uczestników tego aktorstwa. 
Wskazywałoby na to opowiadanie Strech ®2, w którym 
głównym aktorem na scenie jest chłopiec uznany przez 
społeczność za osobliwość ze względu na zainteresowa
nie książkami. Wiele z przeżyć tego chłopca jest bliskie 
na pewno samemu autorowi.

O uczestnictwie autora w tej grze groteskowych ak
torów świadczy również mnóstw.o szczegółów typowych 
dla świata kaszubskiego, a więc powiedzeń, gestów 
i kontekstów poszczególnych obrazów, na przykład: tak 
lało, że „świata nie beło widzec”, albo: „Ten, kto w 
żece przebiero, może i oset czapnąc” — o dziewczynie, 
która grymasi w wyborze kawalera, itp. Można już 
teraz, na podstawie kilku tekstów stwierdzić, iż świat, 
który kreuje Stanisław Jankę, tkwi w klimacie świata 
kaszubskiego i jest projekcją osobowości autora.

Na łamach „Pomeranii” opublikowała w 1978 roku 
opowiadanie pt. Staresżkowie DAGOMIRA LABUDA. 
Można w nim wyróżnić dwie warstwy: pierwsza to 
ta, która jakby mimo ,woli przedostawała się do tego 
obrazu literackiego, a druga — to świadomy kierunek 
myśli nadany przez narratorkę. Prawdziwą wartością 
tego opowiadania jest owa pierwsza warstwa. Oto wiatr 82

82 Stanisław Jankę, Strech, „Pomerania” 1980, nr 3, s. 26—27
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tańczy na drodze i ma to związek ze snem ludzi. Stary 
człowiek przez swoje okienko widzi, „chto we wse 
pierszi wstół, chto ju zesekł żetko, chto ju dobroł bul
wę, chto obrobił pole”8*. Drobiazgi te tworzą klimat 
społeczności, w której dana postać żyje. „Zare zrobię 
odzin i upieczę tech grzebów” S4, mówi stareszka i wte
dy można zrozumieć, że oboje oni — leżący w łóżku 
chory człowiek i krzątająca się stara kobieta — zdani 
są na siebie w swej egzystencji. Bronią się przed zim
nem, głodem, zwątpieniem. Ich największą udręką jest 
nie samotność, lecz zmaganie się z losem. Wszystkie 
owe drobne spostrzeżenia z życia kaszubskiego składa
ją się na klimat samotności egzystencjalnej, i to stano
wi główny walor opowiadania. Autorka natomiast opo
wiada o ich daremnym oczekiwaniu na wizytę syna i 
o ich rozczarowaniu. I to stanowi drugą warstwę opo
wiadania. Obie warstwy krzyżują się czy przecinają, 
gdy syn na pożegnanie mówi: „A tak wama jidze do
brze, mota cecho, nicht wama nie przeszkodzó, i nie 
trzóskuje, mota zdrów left, smoże okalć, spółdzielnię 
na placu, le decht kąsk z tą wodą kłopot, ale wa le 
jesta dwoje, wa tak wiele wodę nie zbrekujeta” 85.

Można zauważyć u młodego pokolenia debiutującego 
w literaturze kaszubskiej nowe poczucie wartości sta
rej tradycji, starej kultury tej ziemi. Zrodziło się ono 
m.in. dzięki zderzeniu z pustką cywilizacyjną współ
czesności.

Interesujące wydaje się również opowiadanie MA
RIANA JELIŃSKIEGO (ur. 1949) Goscena. W utworze 
tym można zauważyć pewną symbolikę. Oto miejscem 
bezpiecznym dla tych ludzi jest checz. Tam zresztą

88 Dagomira Labuda, Stareszkowie, „Pomerania” 1978, nr 6, 
s. 15.

84 Dagomira Labuda, op. cit.
88 Op. cit., s. 17.
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skupiają się ich sprawy. Drugim symbolem jest matka. 
„To mema mie zdrów urodzą i jo meszłę, że v/a mię 
na nógorszógo człowieka nie węchowa. Jem prosti i 
zdatny, a żece każdego tłecze. Mogę bec wdzęczny za 
to, co wa dló mnie zrobiła i jak jo będę mógł woma 
mało, a mało pomoc, te jo waji nie zabóczę” 8e.

Możną tu zauważyć, po pierwsze, oczarowanie auto
ra tym swoim wykreowanym światem, a po drugie, 
akceptowanie go takim, jakm on jest. Ta akceptacja 
świata kaszubskiego bez dystansu, co widać też w pi
sarstwie innych młodych, wydaje się znakiem kultu
rotwórczym najmłodszej literatury kaszubskiej.

Trzecim wreszcie symbolem u Jelińskiego są Kaszu
by, a więc motyw dawnych rycerzy: tych spod Wiednia 
za czasów Sobieskiego i tych śpiących z legendy. Zie
mia kaszubska płynie mlekiem i' miodem, wykazuje 
autor, dla tego, kto odkryje czuły związek z naturą 
oraz dumę z istnienia swej kul rury.

Na pograniczu prozy i reportażu można umieścić 
felietony EUGENIUSZA GOŁĄBKA (ur. 1944), który 
rozpoczął swoją działalność pisarską razem z najmłod
szym pokoleniem twórców kaszubskich. Forma felie
tonu daje mu okazję do wypowiedzenia się wprost, 
a jednocześnie do przedstawienia osobistego punktu' 
Widzenia. W jednym z felietonów Gołąbek pisze: „Wi
dzące, że tak mało je westrzod nas Kaszebów, ledzy 
chętnech do pisanió po kaszebsku, tej jo choc niepro
szony sódają do stołu kaszebsczi leterature. Tak tćj 
dosc dezno zajimują nen pusti mól po jaęzims wićl- 
dzim kaszebscdm pisórzu i robię co mogę, żebe nicht 
nie postrzśg moji małosce” :7. Jest to wyjaśnienie dla

---- ;-------  1 h c
36 Marian Jeliński, Goscena, „Pomerania” 1978, nr 1, s. 24.
87 Eugeniusz Gołąbek, Przegódka, „Pomerania” 198t‘ nr 4, 

s. 23.
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jednego z czytelników, który w liście do autora przy- 
gania mu, jakoby ten uważał się za wielkiego pisarza. 
W felietonie Zełga autor napomina ludzi, żeby dali z 
siebie wszystko, aby zbudzić śpiący lud kaszubski. 
O Kaszubach pisze: „Kaszeba je nółżen chodzec pod 
cwiardą ręką szandare. Meszlę, że wikszi dzćl Ka- 
szebów nijak nie merkołj żebe sę jima dzeja jakoś 
krziwda” ®8. Dalej autor dodaje, że ludzie żyli myślą 
o kupnie samochodu, festiwalami w telewizji, olimpia
dą, totolotką, nowym dywanem, segmentem i zmart
wieniem.

Eugeniusz Gołąbek wspomina, iż uświadomił sobie 
w pewnym momencie, że tak naprawdę nikt nie jest 
zainteresowany w stworzeniu współczesnej idei kaszu
bskiej.

W pisarstwie Gołąbka da się zauważyć przełamanie 
granic, ,które obowiązywały jeszcze w gawędach Gu- 
czowego Macka. Nie zadowala się światem, który mu 
podano, powiedzmy, jako folklor albo dawne pojęcie 
kultury ludowej. Ustawia fakty z przeszłości i współ
czesności według własnego pojmowania kultury ka
szubskiej. A pojmuje ją jako coś spójnego, co można 
porównać do drzewa, którego liśćmi są ludzie. Czyni 
to z poczuciem swojej racji, co sprawia, iż felietony 
są spójne, a dzięki dosadnemu językowi odnosi się 
wrażenie, iż mówi o znakomitych odkryciach.

Trudno precyzować jego ideę na podstawie kilku fe
lietonów. Największą wagę przywiązuje Gołąbek do 
ratowania mowy kaszubskiej *B. Usiłuje nawet ujedno
licić pisownię.

Bohaterowie pierwszych utworów prozatorskich mło

88 Op. cit., Zełga, „Pomerania” 1980, nr 11/12, s. 8.
89 Eugeniusz Gołąbek, Kaszebsko leterackö mowa, „Pomera

nia” 1980, nr 11/12, s. 26.

171



dych oraz felietonów Eugeniusza Gołąbka różnią się 
wyraźnie od postaci kreowanych przez pisarzy starsze
go pokolenia. Są jakby bardziej władni w swoich śro
dowiskach, nie tak upokorzeni jak postaci z dawnych 
utworów.

Podobnie jak w rozdziale o poezji, tak i tutaj zosta
ną zasygnalizowane formy zbliżone do literatury ludo
wej. Najbardziej znany jest gawędziarz — AUGUSTYN 
DOMINIK (ur. 1915). Jego gawędy odznaczają się auten
tyzmem historycznym. Jako animator opowieści ludo
wych ożywia zastaną fabułę i dzięki niezwykle czułemu 
stosunkowi do tradycji znane na ogół opowiastki stają 
się żywe dla słuchaczy Dominika. O swojej drodze ka
szubskiej pisze: „Jak się to często zdarza, najdalsza dro
ga jest do tego, co znajduje się najbliżej. Tak było i z 
moją drogą posługiwania się mową kaszubską. Od ma- 
leńkości ją znałem, posługiwałem się nią na~co dzień, 
nigdy się jej nie wstydziłem, lecz uważałem ją za ubo
ższą i jakby mniej dostojną od polskiego języka literac
kiego. Gdyby tak porównać dochodzenie do pełnego zro
zumienia znaczenia mowy kaszubskiej, jej bogactwa 
i świadomego umiłowania jej, do drogi, po której kro
czyło się przez całe lata, to należałoby stwierdzić, że 
początkowo nie była to wcale droga, mniej lub więcej 
wygodna, lecz ledwo widoczna ścieżyna leśna, często 
poprzerastana zaroślami kryjącymi różne przeszkody. 
Z biegiem lat ścieżyna rozszerzała się, stawała się wy
raźniejszą, aż wreszcie stała się drogą, taką najzwyk
lejszą drogą polną, nie szerokim wygodnym gościńcem, 
na której jeszcze niejednokrotnie potykam się o wysta
jące występy lub zdradne wyboje.

Jedną z głównych myśli, przyświecających mi przy 
pisaniu i wygłaszaniu gawęd, jest zapoznawanie możli
wie szerokiego kręgu słuchaczy z językiem kaszubs
kim i udowadnianie, że mowa ta to nie, jak jeszcze 
niektórzy sądzą, skażona niemczyzną mowa polska,
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lecz język słowiański, najbardziej pokrewny językowi 
polskiemu. Dla przykładu, jakie mylne są sądy niektó
rych ludzi, nawet przebywających już dłuższy czas 
między Kaszubami, przytoczę zasłyszaną w pociągu na 
stacji w Pucku rozmowę między dwoma repatriantami 
zza Buga: «Trudno się z Kaszubami dogadać. Ta ich 
mowa to taka niemczyzna. My na przykład mówimy 
— grabie, a tu na to mówią bulwowe widły, na łyżkę 
to mówią leszka, a nawet używają takiego słowa — 
gwesno. Toć to jest po niemiecku». Takie i tym po
dobne twierdzenia dowodzą, jak mała jest znajomość 
mowy kaszubskiej. Prawda, że w mowie kaszubskiej 
używane są pewne słowa niemieckie, szczególnie nazwy 
niektórych narzędzi czy urządzeń wprowadzanych w 
użycie w czasie niewoli pruskiej. Ale takie obce wy
razy spotyka się przecież we wszystkich językach. Oso
biście staram się w swoich gawędach unikać, o ile to 
tylko możliwe, obcych wyrazów, które można zastąpić 
słowami kaszubskimi, chociaż z innych okolic Kaszub. 
Staranność o czystość mowy kaszubskiej powinna, mo
im zdaniem, przyświecać wszystkim piszącym czy też 
przemawiającym po kaszubsku”.

Znanym też gawędziarzem był JÓZEF BRUSKI 
(1906—1974), który w ludzkim zachowaniu znalazł za
wsze coś, co demaskowało pozory i jakby ludzką naturę 
oczyszczało.

Zaznaczyć należy w ludowej literaturze kaszubskiej 
obecność STEFANA FIKUSA. Publikował w „Pome
ranii” felietony podpisane pseudonimem Stach z Labo- 
erka. Były one rezultacem obserwacji swojego środo
wiska przez autora, który sam w omawiane tam spra
wy był zaangażowany. Inaczej mówiąc, brak jakiego
kolwiek dystansu w stosunku do znajomych czy są
siadów daje Fikusowi prawo bycia kimś typowym dla 
swego środowiska.

Warto wspomnieć o dwóch książkach ALOJZEGO
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NAGŁA przeznaczonych dla dzieci40. Są to w pełni 
udane artystycznie zbiory wierszy i prozy. Nagel 
utrzymuje swoją prozę w konwencji baśniowej. Perso- 
nifikuje matkę naturę i jej dzieci, a więc: słońce, księ
życ, wiatr, pory roku. Matka natura jest sprawiedli
wa, czuła i dobra. Zwierzęta i krasnoludki pomagają 
ludziom. W ogóle świat ten uporządkowany jest jakby 
w porozumieniu z dobrą matką naturą. Jest to świat 
autonomiczny, w którym dobro i zło łączą się z hie
rarchią rzeczy układanych szczodrą wyobraźnią auto
ra. Zbiór powiastek Nenka Roda i ji dzótczi jest pierw
szym, czułym rozpoznaniem natury i ludzi, którzy do 
niej należą. Druga książka Cedowny wzernik pisana 
jest w tej samej konwencji co poprzednia, z tym, iż 
widać tutaj większe zróżnicowanie postaci. Występują 
duchy, takie jak: Borowe, Borowo Cotka, cota. Dwa 
opowiadania nawiązują do Swantevita z Arkony. Bar
dzo często bohaterowie przemieniają się w kamienie, 
w zegar, w wiatrak czy w drzewa. Zamiany takie są 
bardzo częstym motywem w kaszubskich opowieściach 
ludowych. Nagel kreuje ten świat fantazja, a nie opi
suje, dlatego młody czytelnik jest w nim jakby zanu
rzony. Autor wykorzystał w tym celu wspólnotę ka
szubskiej wyobraźni, a więc magię słowa oraz etykę 
wynikającą z układu świata. Zwracają uwagę nazwy 
zwierząt: pujk (kot), szopka (owca), hiszk (koń) i czyn
ności: haszkac (spać), biegulkac (biegać), wzięte z ka
szubskiego bogatego zestawu spieszczeń i zdrobnień. 
Nagel jest w tych tekstach nie tylko wierny duchowi 
kaszubszczyzny, ale również tworzy swój świat indy
widualny, naznaczony czułością i mądrością, którą moż
na zza tych prostych. słów odczytać. Nagel zaprezen
tował się więc tutaj jako dojrzały prozaik.

40 Alojzy Nagel, Nenka Roda i ji dzótczi, Gdańsk 1977.
Tenże: Cedowny wzórnik, Gdańsk 1979.
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Współczesna proza kaszubska z, jednej strony jest 
wyrazem kształtującej się idei, a z drugiej — daje 
obraz życia tego ludu. Autorzy utworów prozatorskich 
byli wykształceni w kulturze polskiej lub niemieckiej, 
bądź też w obu jednocześnie. Na pisaną tradycję ka
szubską natrafiali często po ukończeniu szkoły lub w 
ostatnich jej latach. W wyniku zetknięcia się z tą tra
dycją, a zwłaszcza ze starszym pokoleniem, kształto
wały się na ogół ich podstawy ideowe. Jak pisze La
buda, rezultatem jego pierwszego spotkania z Majko
wskim było założenie Zrzeszenia Kaszubskiego w 1929 
roku w Kartuzach. Podobnie zaowocowało w wiele 
lat później spotkanie młodego Stanisława Jankego z 
Józefem Borzyszkowskim. Dzięki tej idei powstały za
równo gawędy Guczowego Macka, jak i opowiadania 
Rcppla, Piepki, Jankego czy Jelińskiego. Owa idea ka
szubska spowodowała też aktywność dawnych pisarzy: 
Majkowskiego, Patocka, Budzisza. Tworzywo literackie 
omówionych w tym rozdziale autorów zależało od lo
sów i charakteru społeczności, w której żyli. Dobór 
tego tworzywa zależał już od ich osobowości twórczej.

Ideę Majkowskiego należałoby określić jako walkę 
o światło i siłę dla kalekiego Remusa, którą stacza ten 
bohater ze Smętkiem, złym duchem kaszubskim. U Bu
dzisza uciemiężeni Żelózoce przeciwstawieni są pięk
nym pejzażom natury, co w rezultacie daje tragiczny 
obraz tej społeczności. Tragizm polega na braku owego 
światła. Guczow Mack wydaje się jedną z postaci 
stworzonych przez poprzednich autorów, która przemó
wiła normalnie, własnym językiem. Ówcześni admi
nistratorzy nie bardzo wiedzieli, co zrobić z tą posta
cią, i często ją tępili. Podczas gdy Majkowski i Budzisz 
sięgali po materiał do czasów zaborów, Labuda czerpał 
najpełniej z aktualnej rzeczywistości i to wydaje się 
czymś nowym w tej literaturze. Proza jest już na tyle 
wykształcona, że potrafi reagować na współczesność i
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tworzyć pewne schematy czy uogólnienia literackie. 
Podobnie jak Labuda, sięgają do codzienności Leon 
Roppel i Jan Piepka, z tym że ich postaci literackie 
są raczej maskami wobec kogoś spoza Kaszub, podczas 
gdy Mack był kreatorem między swoimi. Jak już mó
wiliśmy, w najnowszej literaturze nie wyczuwa się już 
owego dystansu, widocznego w utworach starszych pi
sarzy. Młodzi inaczej pojmują ideę kaszubską — o 
czym piszą Jankę, Jeliński i Gołąbek w swoich dro
gach kaszubskich. Postaci w ich opowiadaniach są 
obdarzone bogatą osobowością i — można powiedzieć 
— pozbawione maski Guczowego Macka. Najbliższy 
młodym ze względu na brak owego dystansu wobec 
społeczności wydaje się świat literacki Jana Rompskie- 
go. Rompski w swoich założeniach ideowych jest ro
mantykiem i postaci jego są na ogół heroiczne. Te 
wartości nie przeszły do młodej literatury, chodzi je
dynie o pewną naturalność opisów i ziemi, i ludzi. 
Ilościowo współczesna proza kaszubska, jeżeli wyłączyć 
Majkowskiego i Budzisza, nie jest imponująca, ograni
cza się do gawęd, opowiadań i felietonów. Wiąże się 
to z niewielkim zapotrzebowaniem na teksty kaszubs
kie, które należy nauczyć się czytać samemu. Zwięk
szyć to zapotrzebowanie może jedynie nowa idea, któ
rą przejęliby utalentowani twórcy. Wówczas mogłyby 
powstać znakomite postaci literackie. Wiąże się to 
również z podniesieniem ogólnej świadomości społe
czeństwa kaszubskiego. W przeciwnym razie młodego 
prozaika może czekać los Alojzego Budzisza, którego 
utwory w formie książkowej ukazały się dopiero w 
pięćdziesiąt lat po jego śmierci. Obecna proza kaszubs
ka towarzyszy swojemu ludowi w jego codzienności, 
przynosząc krótkie obrazki, które spełniają funkcję 
zwierciadła jego życia.
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UTWORY SCENICZNE

Twórczość dramatyczna na Kaszubach ma swoje 
źródła w obrzędach ludowych. Pierwsze teksty kaszu
bskie opublikowane przez FLORIANA CEYNOWĘ by
ły opisami zwyczajów ludowych podczas wigilii No
wego Roku1 oraz Trzech Króli2 *. Widowiska te są świa
dectwem wspólnoty tego społeczeństwa oraz pewnej 
wykształconej gry aktorów. Opublikowanie tych dwóch 
zwyczajów przez Ceynowę nadało chodzącym od domu 
do domu „trzem królom” oraz wypędzaniu starego 
roku rangę pewnych symboli w codziennym życiu 
Kaszubów. Właściwą twórczość sceniczną rozpoczęli 
Młodokaszubi. Bezpośrednio do wątków ludowych na
wiązał LEON HEYKE w swoich szołobułkach — Agust 
Szlóga8 i Katilina4 5. JAN KARNOWSKI natomiast pi
sał sztuki historyczne, np. Libusza6 Zopis Mestwina6 
oraz inne, związane z mitologią pomorską, jak: Wotrok 
Swantewita7 8 9, Bojka w trzech obrazach8 czy też Scy- 
nanie kani. Widowisko kaszebscie ®, nawiązujące do ży-

1 Wileja Noweho Roku, „Jutrzenka. Przegląd Słowiański” 
1843, nr 3, s. 51—60.

2 Szczodraki, tamże.
* „Gryf” 1932—1934, R. 9, nr 1.
4 Leon Heyke, Katilina, szołobudka w trzech aktach, Kartu

zy 1937.
5 „Pomerania” 1970, nr 4.
6 „Gryf” 1931/1932, nr 2.
7 ..Pomerania” 1970, nr 4.
8 „Gryf” 1931/1932, nr 4.
9 „Gryf Kaszubski” 1932, nr 8 i 9.

12 — Współczesna literatura kaszubska
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cia codziennego na Kaszubach. Sztuki sceniczne Leona 
Heykego cieszyły się wielkim powodzeniem na scenach 
teatrów amatorskich we wsiach i miasteczkach kaszu
bskich. Karnowski natomiast dzięki swojej interpreta
cji historii Pomorzan i współczesności zdobył uznanie 
studentów oraz inteligencji, zwłaszcza słuchaczy Semi
narium Duchownego w Pelplinie, którzy przyjęli go za 
swojego patrona. ^

W latach międzywojennych rozpoczął swoją działal
ność literacką BERNARD SYCHTA. Do 1939 roku na
pisał kilka sztuk scenicznych: W 1925 roku wystawio
no w gimnazjum w Wejherowie Szopkę kaszubską, a 
w 1930 młodzież tej samej szkoły wystawiła sztukę 
Sychty We Gwiózdkę. Największą popularność zyskała 
sztuka tegoż autora zatytułowana Hanka sę żeni10 11 * * *. By
ła ona często wystawiana na scenach amatorskich na 
Kaszubach również po 1945 roku. Wymienione utwory 
Sychty nawiązują do obrzędów ludowych i zwyczajów. 
Zwyczaje weselne są w tym utworze przedstawione z 
kronikarską dokładnością. Poza tym Sychta ma w swo
im dorobku kilka dramatów historycznych: Śpiące 
uejskueu, Budzta spiącech18 Przebudzenie, Ostatnia 
gwjozdka Mestwina, które nawiązują do historii i mi
tologii Pomorza. Jeden z dramatów, Dzewczę i mie
dza 1S, dotyczy tzw. problemów życia codziennego. Sztu
ki sceniczne Bernarda Sychty cieszyły się wielkim po
wodzeniem na Kaszubach. Niektóre ukazały się dru
kiem, inne vrystawiano na podstawie rękopisów. Osta
tnia gwjozdka' Mestwina, na przykład, napisana pod
czas okupacji, została wystawiona w 1958 roku przez 
alumnów Seminarium Duchownego w Pelplinie. Sych-

10 Bernard Sychta, Hanka sę żeni, Wejherowo 1937.
11 Tenże, Śpiące uejskue, Wejherowo 1937.
1£ Utwór ten oraz Przebudzenie i Ostatnia gwjózdka Mest

wina nie ukazały się drukiem.
18 Bernard Sychta, Dzćioczę i mjedza, Wejherowo 1938.
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ta w tych sztukach dał swoją interpretację historii 
i mitologii Pomorza oraz obyczajów i zwyczajów pa
nujących wśród ludu kaszubskiego. Najczęściej grywa
ne były na Kaszubach dwie sztuki: Leona Heykego 
Agust Szloga i Bernarda Sychly Hanka sę żeni. Sychta 
po 1945 roku zajął się głównie zbieraniem materiału 
do swego słownika gwar kaszubskich. Z zadowoleniem 
przyjmował kolejne inscenizacje swoich dramatów? ale 
nie angażował się w życie teatralne tak jak przed 1939 
rokiem, gdy na przedstawieniach bywał oklaskiwany 
przez widzów jako autor sztuki. Twórczość tego autora 
należy zatem do czasu międzywojennego, wtedy bo
wiem powstały jego utwory. Percepcja jego twórczości 
po 1945 roku jest znaczna i należy stwierdzić, iż wpły
nęła na kształtowanie się świadomości Kaszubów. His
toryczne dramaty Sychty budziły patriotyzm polski; 
inne, nawiązujące do kultury ludowej, stawiają zwy
czaje kaszubskie i wątki z mitologii w rzędzie ważnych 
funkcjonalnie elementów kultury.

Należałoby wspomnieć również o trzech szołobuł- 
kach STEFANA BIESZKA: „Pokorno róża”, „Kowól 
Czarownik” i „Polno mesz”, które nie zostały dotąd 
opublikowane. Należą one do literatury powstałej 
przed 1939 rokiem.

Z literatury powojennej na uwagę zasługuje krótki 
obrazek sceniczny JANA ROMPSKIEGO Woznjivji- 
ne u. Jest to widowisko w trzech obrazach, w których 
biorą udział: Grabjorkji Kosujik, Kuczer i Chór. Gru
ba Ana została z bęksem, czyli z ostatnim snopem. 
Po skończonej pracy na polu chłopi wracają z wień
cem do domu, gdzie czeka na nich rodzina gbura. Śpie
wają Chtoi się w opiekę. Scena — można powiedzieć — 
z feudalnego średniowiecza i trudno mówić tutaj o 14

14 Jan Rompski, Woźnjwjine, „Zrzesz Kaszebskö” 1947, nr 71, 
s. 5.
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świadomości społecznej chłopów, jak chciałby Bieszk, 
albo o zróżnicowaniu postaw tych warstw społecznych. 
Jest to kolorowy pejzaż o utrwalonej przez wieki 
strukturze społecznej ludności wiejskiej. Cała scene
ria wygląda majestatycznie, .jakby procesja w dzień 
świąteczny. Słychać śpiew:

Plon njesema, plon
Naszimu panu w dom.

Z jednej strony jest bohater — romantyk, a z dru
giej majestat ziemi, na której ludzie celebrują swoje 
życie. Rompski wprowadził do świadomości Kaszubów, 
poprzez osoby swoich dramatów, inny rodzaj podmio
towości aniżeli Sychta. W przypadku omawianej sztuki 
gospodarz jest jak kapłan w świątyni, a świątynią jest 
jego ziemia. Jest to zgodne z filozofią autorami z owym 
czasem powojennym. Myśl taka nawiązuje również do 
jego przedwojennego dramatu Vzenjik Arkone 1S. Rom
pski napisał kilka innych sztuk scenicznych: „Jo chcę 
na świat”, „Lelek”, „Jiwer ostatnech”, „Gąsy ud”, „Lep
sze checze”, „Porćnk”, „Reknica”, „Ścinanie kani”, 
które nie zostały wydane drukiem. Niektóre z nich 
wystawiły zespoły amatorskie. Jak już zaznaczono, ską
pa była literatura dramatyczna w dorobku pisarzy ka
szubskich.

Dopiero w 1959 roku ukazuje się sztuka sceniczna 
ANNY ŁAJMING (ur. 1904) zatytułowana Szczesce16. 
Nawiązuje w niej autorka do klimatu swego dzieciń
stwa i jednocześnie daje wyraz znakomitej obserwacji 
szczegółu, dotyczącej zarówno sytuacji, jak i rzeczy. 
Na obszerniejszą analizę zasługuje jej sztuka Gdzie

15 Jan Rompski, Vzenjik Arkone, „Zrzesz Kaszebskó” 1938, 
nr 4; 1939, nr 5 i 9.

16 Opublikowana przez Wojewódzki Dom Twórczości Ludowej 
w Gdańsku w 1959 roku.
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jest Balbina? 17. Oto scena, w której do córki Jakuba 
przyszło trzech swatów. Jeden z nich — to Michał, 
któremu Jakubowa, zamiast o córce, opowiada zupeł
nie o kim innym.

„Jakubowa (do Michała): Tec to sę zdorzo. Wej, 
mojemu bratciemu, jesz, jak boł knopem, ale ju taczim 
łobscim knopem, też tak szło. Bo nieboszczyca matyn- 
ka miała na strychu w garku kaczo okras schowaną, 
rozumiesz, i nigde z nią do Jochima sągnąc ni mogła, 
bo ten mój brat tam na górze społ i potajemnie ją 
weżeroł, a zwoloł to na kotkę. Jednako kotka przeceż 
be garnek wiecim nazód nie przekroła.

Michał: (rozstrojony) A ciede ona przyndze?
Jakubowa: Kto?
Michał: No, Balbina?
Jakubowa: Nopierwyj, że wesłuchej, co bolo dalij. 

Aż tu jednygo wieczora, a bolo to w marcu, w nowian- 
kszym posce, matynka czuje, że na strychu ktoś rę
czy. Chyże po drobce sę wekranioła na górę, a on 
sedzy na pudle i gambę trzymo open, bo też za sze
roko * zewnął. A z peska mu pochnioło majeranciem 
i okrasą. Tak ona mu chutuśko, z wielką biedą te zo- 
wiose uszekowała, rozumiesz, i z wielgą biedą on na
reszcie tę gambę zamkł. A beło to w som piątk. Tak 
le pomedytuj”.

Pozycja społeczna każdego człowieka w tym środo
wisku jest silnie i nieodwołalnie zdeterminowana je
go wiekiem, wielkością majątku, a nawet płcią. Gdy 
Jakubowa zachwala córkę kawalerowi, mówi, iż jest 
dość tęga i będzie się nadawać do pracy, W tych su
rowych warunkach nie było miejsca na wykształcenie 
się nawet początków czyjejś osobowości. Powstały pe
wne schematy, jak: lojalność wobec siebie, kult dla 
siły i pracy, podległość tradycyjnym zwyczajom i oby

17 Anna Łajming, Gdzie jest Balbina?, Gdańsk 1974.
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czajom, poddanie się tej codzienności z determinacją.
I stąd rodziły się prawa ludowe decydujące o mental
ności tych ludzi. i

Akcja sztuki Gdzie jest Balbina? toczy się wokół 
młodej dziewczyny, która woli pędziwiatra Alberta 
aniżeli dwóch bogatych starających się. Utwór ten 
znakomicie trafił w mentalność środowiska i pomysłem, 
i bogactwem codziennych realiów. I może dać odpo— 
wiedź, skąd owa oschłość w postaciach Anny Łajming. 
Otóż wynika ona z mówienia wprost o rzeczach decy
dujących o egzystencji tego ludu: komuś wypaliło oko, 
inny tak ziewnął, że nie mógł zamknąć ust w kościele, 
Jakubowa koniecznie chce wiedzieć, co jest w walizce 
Michałowej, więc ją podnosi i waży w ręku, a w ogóle 
ta walizka decyduje o wartości Michała. Mówi się czy 
robi wszystko, aby dać świadectwo, jaki ter) drugi 
człowiek jest. Ta twardość jest dramatem samej autor
ki, która mimo dużej wrażliwości i kontaktu z innymi 
formami kultury nie zdołała w swej twórczości wyjść 
poza kaszubszczyznę, do czego najpewniej dążyła. Są
dziła, być może, że pewnym wyjściem jest przyjęcie 
języka literackiego, stąd jej ufność do wymienionych 
w rozdziale pierwszym działaczy. W rezultacie Łaj
ming w* swoich utworach dała obraz świata zamknięte
go w granicach Przymuszewa, Mutkowa i okolic.

Stanisław Pestka, pochodzący również z tamtych 
stron, pisze z okazji jubileuszu autorki: „Szczególnie ci, 
którzy zakosztowali wiejskiego życia, z okien swoich 
checzy patrzyli co dzień na piaszczyste osypiska po
rośnięte jałowcem, są pod wrażeniem prozy Anny Łaj
ming. Ogarnia ich zdumienie, że możliwe jest tak su
mienne i wierne odtworzenie tego, co składało się na 
rdzeń bytowania przeciętnej rodziny kaszubskiej”. 
Trzeba przyznać, że Anna Łajming w takich prostych 
postaciach, jak: Jakubowa, Swat, Jakub, Michał czy 
w swoich pamiętnikach bodaj bezwiednie zawarła głę-
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boką wiedzę o człowieku, można by powiedzieć, o gra
nicach jego wolności. Poza ostrymi konturami owych 
granic przeczuwa się u tych ludzi ogromną tkliwość, 
ale to już jest tylko przeczucie, a dotyczy świata mo
gącego zaistnieć po zburzeniu granic ludowości Anny 
Łajming.

Maria Boduszyńska-Borowikowa w omówieniu18 
twórczości tej pisarki sporo uwagi poświęca zagadnie
niu ludowości Anny Łajming. Broni tezy, że jest to pi
sarka ludowa. Cały wywód Borowikowej skłania znów 
do refleksji, jak trudno do nowych zjawisk pisarskich 
stosować dawne pojęcia krytycznoliterackie. Jeśli cho
dzi o świadomość idei regionalnej, to nie ma śladów, 
aby Łajming czuła się w taką służbę zaangażowana. 
I tutaj Borowikowa słusznie podkreśla jej ludowość, 
a co za tym idzie, ludowe widzenie rzeczy.

Jest natomiast druga sprawa. Anna Łajming pocho
dziła z rodziny nieco lepiej od innych sytuowanej i 
odrobinę uprzywilejowanej w związku z pracą jej ojca 
u hrabiego nadleśniczego. Cechowała ją nadwrażliwość 
połączona z chęcią zaznaczenia cichej obecności w ro
dzinie czy wśród sąsiadów. Weźmy charakterystyczny 
przykład z jej dzieciństwa:

Matka siała bratki w doniczce i podczas tej pracy 
nie pozwalała małej Ani poruszać ziemi. Ta, mszcząc 
się za to, po kryjomu wsadziła tam ziarno bobu, które 
ku zdumieniu wszystkich wykiełkowało wśród bratków. 
Takich epizodów, świadczących o pewnym autsajderst- 
wie Ani, jest w jej wspomnieniach sporo, a z czasem 
się ono pogłębiało. Łajming zachowuje dystans wobec 
swojego obrazu, który stanowi lustro jej życia, i w 
tym znaczeniu jest świadomie kreowany. Dlatego moż
na u niej mówić o grotesce ludowej.

18 Maria Boduszyńska-Borowikowa, Tryptyk kaszubski, „Po
merania” 1978, nr 1, s. 10—12.

183



Faktycznie, gdy chodzi o samoświadomość kaszub- 
skości jako kultury, Anna Łajming tej granicy ludo
wości nie przekroczyła. Bohaterowie jej utworów mają 
mentalność ludzi z jej okolic. Pewne wyobcowanie od 
samego już początku spowodowało, że jako kobieta 
pięćdziesięcioletnia zabrała się do pisania.

Ewa Moskalówna w artykule dotyczącym twórczości 
Anny Łajming pisze: „Słowo «szczęście» dwa razy 
występuje w tytułach jej utworów. Czy ona sama 
nie osiągnęła go potrójnie? Jako piękna kobieta przez 
szczęśliwe małżeństwo, będące także awansem społecz
nym, jako matka, która może być dumna ze swych 
dzieci, jako pisarka? Ale ją dziwi taka interpretacja 
jej życia. Mówi: — Ja piszę to, co czuję. Ktoś mi mó
wił — pani opowiadania są dowcipne. Ja nie widzę 
tego” 19. Oto całe nieporozumienie dotyczące .Anny Łaj
ming. Jej życie jest dramatem i dramatycznie rozgry
wają się sceny i zdarzenia w jej utworach.

Po przeczytaniu jej wspomnień odnosi się wrażenie, 
że nosi ona w sobie trwałą skazę, coś twardego, nie do 
pokonania. Mimo wrażliwości na dotyk, gest, kolor i 
pewnej sentymentalnej więzi z najbliższymi, odczuwa 
się u niej oschłość i pewien dystans wobec swojego 
środowiska. Owa twardość czy oschłość tkwi w samym 
języku.

W utworach scenicznych Anna Łajming nawiązuje 
do czasu dzieciństwa i w rezultacie tworzy swoistą 
mitologię z występującymi tam postaciami, których 
pierwowzory żyły kiedyś w okolicach Przymuszewa 
i Mutkowa.

JAN PIEPKA napisał dwie sztuki: jedną, nie opu
blikowaną, pt. „Domócy wioń”, i drugą, Choróbsko, 
która ukazała się w 1968 roku. Poza tym starsi wi

19 Ewa Moskalówna, Kim jest Anna Łajming?, „Litery” 
1973, nr 12, s. 29.
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dzowie pamiętają wystawiany kiedyś montaż muzycz
ny tegoż autora, zatytułowany Rebócki trzosk. Utwory 
sceniczne Piepki nawiązują do aktualnych problemów 
dnia codziennego wsi kaszubskiej.

Autorem kilku sztuk scenicznych jest KLEMENS 
DERC, pozostają one jednak w maszynopisie.

Na koniec należałoby zwrócić uwagę na twórczość 
PAWŁA SZEFKI. Zarówno przed wojną, jak i po 1945 
roku pisał utwory sceniczne w konwencji ludowej. 
Tematem tych sztuk są zwyczaje ludowe na Kaszu
bach i obrzędy. Szefka jest muzykiem, toteż niektóre 
jego utwory to montaże słowno-muzyczne. W roku 
1937 napisał Wesele na Kaszubach, a w roku 1938 — 
Kosórze oraz Dla Ciebie Królowo Mario Poelsczi strze
żenie. W 1957 roku ukazały się dwa wodewile tegoż 
autora: montaż słowno-muzyczny oparty na tekstach 
F. Sędzickiego i na pieśniach i tańcach kaszubskich, 
zatytułowany Rebóce, oraz wodewil Gwiżdże, oparty 
na kaszubskich zwyczajach sylwestrowych. W nastę
pnym roku ukazała się jego sztuka zatytułowana So
bótka, oparta na istniejących jeszcze na Kaszubach 
świętojańskich .zwyczajch ludowych. Kolejna sztuka, 
to Deguse, związana ze zwyczajami wielkanocnymi. 
Wreszcie w 1979 roku ukazało się plenerowe widowisko 
obrzędowe pt. Wyzwoliny kosiarza. Wszystkie utwory 
sceniczne Szefki oparte są na bogatym materiale folklo
rystycznym i nie wychodzą poza konwencję ludową.

Podsumowując twórczość dramatyczną na Kaszubach 
w latach 1945—1980, należy zaznaczyć, iż nie była bo
gata. W wyniku działania pewnej idei powstały Wuż- 
njivjine Jana Rompskiego. Kaszubi występują tutaj na 
scenie jako dramatis personae ■faobec majestatu ziemi, 
którą Rompski każe czcić. Autor przyjął tu konwencję 
postromantyczną, podobnie jak w innych swoich utwo-
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rach. Spośród pisarzy debiutujących w latach pięć
dziesiątych interesujące utwory sceniczne napisała An
na Łajming. Dzięki swej wnikliwości, jeśli chodzi o 
charakterystykę postaci, oraz dzięki pewnemu zmito- 
logizowaniu całego okresu dzieciństwa, stworzyła 
obrazki mogące być wyrazem duszy kaszubskiej, zwła
szcza kobiecej. Twórczość sceniczna Piepki była raczej 
epizodem w jego pisarstwie. Znacząca jest twórczość 
Pawła Szefki, ale analiza tych utworów możliwa jest 
tylko w szerszym kontekście folklorystycznym.



ZAKOŃCZENIE

Z badań nad współczesną literaturą kaszubską wyni
ka, iż w jej rozwoju istnieje ciągłość i wyraźne na
wiązanie do tradycji przedwojennych. Zresztą to samo 
pokolenie — a więc Zrzeszeńcy czy pisarze związani 
z „Kleką” — podjęło działalność literacką po 1945 ro
ku. Los Zrzeszęńców, jak prześledziliśmy ich dzieje 
W latach 1945—1980, był dramatyczny. Po początko
wym zrywie 1945—1947, kiedy to wydawali „Zrzesz 
Kaszeoską” z dodatkiem literackim „Checz”, ich dzia
łalność twórcza przestała być widoczna. Nie znaczy to, 
że przestali pisać, lecz pierwsze publikacje ukazały się 
dopiero w latach siedemdziesiątych. Były to wiersze 
Jana Trepczyka oraz gawędy Aleksandra Labudy. 
Wśród utworów zamieszczonych w „Checzy” w latach 
1945—1947 na szczególną uwagę zasługuje proza Jana 
Rompskiego. Są to dojrzałe artystycznie utwory, wyra
żające postawę autora wobec wojny, okupacji (opowia
danie Vjiktor) oraz stosunek do ziemi rodzinnej (opo
wiadanie Gburstwo). Jan Rompski kontynuuje linię 
Jana Karnowskiego i Aleksandra Majkowskiego, dla 
których Kaszuby były świątynią ducha pomorskiego. 
Bohater Rompskiego jest obciążony niemocą, podobnie 
iak Remus, ale ma w sobie ową moc stwórczą, której 
brakowało bohaterowi Majkowskiego. Romantyczne 
postaci z opowiadań Rompskiego powstały na fali en
tuzjazmu towarzyszącego ludziom bezpośrednio po 
wojnie. Zrzeszeńcy w ten sposób usiłowali zabudować 
wyobrażony świat swojego Pomorza. To samo można
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powiedzieć o pisarstwie Aleksandra Labudy, Jana 
Trepczyka i Stefana Bieszka. Po upadku „Zrzeszy Ka
szubskiej” pisarze ci zamknęli się we własnym kręgu. 
W Polsce Ludowej wykształciła się młoda inteligencja 
pomorska, która przejęła dziedzictwo Zrzeszeńców. 
Przełom w „historii ludu kaszubskiego”, jak pisze Trep- 
czyk, nastąpił w 1956 roku, gdy to założono Zrzeszenie 
Kaszubskie w Gdańsku. Zarówno Labuda, jak i Trep- 
czyk wiązali nadzieje z młodą inteligencją pomorską. 
Pozostali wierni swym ideałom młodości, gdy z pasj^ 
głosili, iż służą ludowi kaszubskiemu, aby odrodzić jego 
kulturę dla wspólnego dobra ludzi. Trepczyk poświęcił 
swoją twórczość pielęgnacji i rozwojowi mowy kaszu
bskiej. To samo niemal można powiedzieć o Labudzie, 
z tym że wyniki prac obu autorów są odzwierciedle
niem ich temperamentów pisarskich. Trepczyk bardziej 
cyzeluje każde słowo zarówno w swoich utworach, 
jak i wypowiedziach. Zwraca on uwagę, jako muzyk, 
na brzmienie słowa. Labuda natomiast, dzięki swej 
intuicji, trafia w ideę mowy kaszubskiej. Obaj stwo
rzyli, dzięki swym talentom, szeroki świat słowa ka
szubskiego, a tym samym jakby wykonali testament 
Aleksandra Majkowskiego, zawarty w powieści Zycie 
i przygody Remusa. Do tego samego świata idei należą 
utwory Stefana Bieszka, wydane w 1975 roku, i wiersze 
Jana Rompskiego, wydane w 1980 roku. Dwóch osta
tnich autorów cechuje pewien monumentalizm i po
stawa romantyczna. U Bieszka wynika ona z przekła
du niektórych wartości z kultur antycznych na kultu
rę kaszubską, u Rompskiego — z zafascynowania okre
sem romantyzmu w kulturach europejskich i z tego, 
iż autor ten miał w swym charakterze cechy przy
wódcze. Należy stwierdzić, iż Zrzeszeńcy przechowa
li — m.in. dzięki swej działalności literackiej — ideę 
kultury kaszubskiej, zainicjowaną przez Floriana Cey-
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nowę, a podtrzymaną i rozwiniętą przez pokolenie 
Młodokaszubów.

Równocześnie ze Zrzeszeńcami prowadzili działalność 
literacką inni pisarze, mający podobne doświadczenia 
życiowe. Byli to: Franciszek Sędzicki, Leon Roppel i 
Józef Ceynowa. Franciszek Sędzicki pochodzi z połud
niowych Kaszub — podobnie jak Hieronim Derdowski 
— iw pewnym punkcie, można powiedzieć, drogi ich 
się łączą. Tak jak Derdowski twierdził, że język ka
szubski powinien utożsamić się z językiem polskim, 
tak i Sędzicki podnosił nieustannie w swych utworach 
nutę patriotyzmu polskiego. Część utworów Sędzic- 
kiego opiewa pola i lasy jego stron rodzinnych i jest 
to najwartościowsza część jego dorobku. Leon Roppel 
natomiast patrzy na kaszubszczyznę z pogranicza pols
ko-niemieckiego. Wychował się w kulturze polskiej, 
studiował germanistykę i swoją pomorskość na tym 
tle usiłował zrozumieć. Obu tym autorom wypadło żyć 
i tworzyć w latach przedwojennych, ale schyłek ich 
życia przypadł na lata: pięćdziesiąte (Sędzicki) i sie
demdziesiąte (Roppel). Postaci Sędzickiego wyrażają 
głęboki tragizm dziejów Pomorza, Roppel natomiast 
przez swoje postaci-„tłuki” dał wyraz upokorzeniu, 
które jest udziałem ludu pomorskiego. Żyjący dotąd 
Józef Ceynowa poddał się urokowi kultury ludowej 
na Kaszubach i w swoich utworach stał się jej ducho
wym kronikarzem. Tak też należy rozumieć jego utwo
ry poetyckie oraz prozatorskie, znane jako bajki puc
kie. Całe to pokolenie, które przeżyło wojnę i konty
nuowało swą działalność literacką po 1945 roku, łą
czy chęć przechowania wartości kultury kaszubskiej. 
Sami tworzą świat literacki z dystansem, który wy
nika i z wykształcenia, i ze wspólnego doświadczenia 
dziejowego.

Inaczej można scharakteryzować pokolenie debiutu-

189



jące w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Są to 
młodzi pisarze, którzy nie mieli łatwiejszej drogi niż 
ich poprzednicy. Ale każdy z nich chwyta pewien wą
tek z ludowej kultury kaszubskiej, w której przebiegło 
jego dzieciństwo. Jan Piepka pisze, że do dziś zostały 
z nim „helscie dzwone”. Jest to powiedzenie kaszubs
kie, zawierające głęboką symbolikę, trudną do przetłu
maczenia. Mówi się, na przykład, iż jest tak zimno lub 
jest tak cicho, ze słychać helskie dzwony. Dla Alojzego 
Nagła takim wątkiem był świąt bajek jego babci oraz 
zatroskanie osób najbliższych — jego matki, siostry, 
sąsiadów. Dla Zygmunta Narskiego istotą świata ka
szubskiego pozostawało „domactwo”, a więc pewien 
zespół znaków wyniesionych z ojczystej przyrody, któ
re stały się przychylne autorowi i pomocne w jego 
zmaganiu z niezrozumieniem i brutalnością. Codzien
ność, o której piszą ci autorzy, była nie mniej bezli
tosna niż u Zrzeszeńców czy wcześniej u Młodoka- 
szubów.

Jan Piepka był najpierw wiejskim nauczycielem, po
tem dziennikarzem, aż wreszcie stał się pisarzem uzna
nym w kulturze polskiej. Kaszubszczyzna jest dlań 
źródłem twórczości, a najpełniej wypowiedział się w 
lirykach. Dramatyczna była droga Alojzego Nagła do 
literatury. Jego poezja powstała z wielkiego cierpienia, 
którego sam doznawał i któremu nadał wymiar ogól
niejszy, utożsamiając je z losem Kaszubów. Zbliżył 
się do Zrzeszeńców i z nich w dużej mierze czerpał 
i siły, i wiarę. Siła literatury Nagła polegała na jego 
głębokiej idei, którą stworzył jako pierwszy z poetów 
powojennych. Los Zygmunta Narskiego sprawił, iż mo
żna mówić u tego autora o pewnym autsajderstwie. 
W swej wyobraźni tworzył obraz idealny ludzi ka
szubskich — pracowitych, uczciwych i przywiązanych 
do swej ziemi. Organizował oddział Zrzeszenia Ka- 
szubsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, potem w Toru-
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niu. Bardzo często spotykał się z obojętnością nawet 
na Kaszubach, gdzie nieraz przyjeżdżał. W ten sposób 
powstał w nim żal i tęsknota za idealnym obrazem 
domactwa z czasów dzieciństwa i tym żalem przepo
jone są jego wiersze i jego „droga domacka”. Osiągnię
ciem jest wyznaczenie znaków kulturowych w litera
turze kaszubskiej o szerszych i głębszych wymiarach 
niż tworzyła to starsza literatura. Również z perspek
tywy autsajderstwa należy widzieć twórczość Jana 
Zbrzycy.

Południowe Kaszuby wydały pisarkę o niezwykłej 
twórczej osobowości — Annę Łajming. Mimo że opu
blikowała spore tomy wspomnień, wciąż jest jakby 
nieodgadniona. Źródłem jej twórczości jest przede 
wszystkim świat znaczeń istniejący ponad zwykłą co
dziennością, ale nie rezygnuje ona całkowicie z realiów 
codzienności; tak powstaje mityczny świat Przymusze- 
wa, Mutkowa i ludzi tam żyjących. Autorka przygląda 
im się ze zdziwieniem i to zdziwienie nadaje jej 
wspomnieniom i utworom literackim ostateczny kształt. 
Mnóstwo szczegółów zawartych we wspomnieniach na
daje jej światu ostry, surowy koloryt.

W sumie można powiedzieć, że pisarze należący 
dziś do średniego pokolenia, wykształceni w latach po
wojennych, stworzyli w literaturze kaszubskiej nowy 
kanon piękna, którym jest mit dzieciństwa jako znak 
kulturowy.

Inne doświadczenia mają za sobą najmłodsi twórcy 
literatury kaszubskiej. Stoją na początku swej drogi. 
Rzecz charakterystyczna, że piszą oni o kaszubszczyź- 
nie jako o objawieniu, które się w nich dokonało. Ka
żdy z nich mówi o olśnieniu, doznanym w pewnym 
momencie swego życia, które spowodowało, iż sięgnął 
po pióro bądź w inny sposób działał na rzecz kultury 
kaszubskiej. W tym pokoleniu zaistniała nowa inspi
racja twórcza. Tak więc lata 1945—1980 nadały idei
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kaszubskiej kształt nieco inny aniżeli okres poprzedni. 
Jest w niej większa otwartość na bogactwo życia i 
znacznie mniej kompleksów wobec innych kultur. I 
ta idea stanowi inspirację najnowszej literatury ka
szubskiej.



NOTY O AUTORACH

' STEFAN BIESZK urodził się 3 lipca 1895 roku we 
Fryburgu, w południowych Niemczech. Do gimnazujm 
uczęszczał w Feldkirch (Austria) i Fryburgu. We 
Fryburgu rozpoczął studia z zakresu filologii klasycz
nej, które ukończył na Uniwersytecie Poznańskim w 
1920 roku. W latach 1920—1934 był nauczycielem ła
ciny i greki w gimnazjum w Chojnicach. W latach 
1934—1937 uczył w Zamościu, skąd powrócił na Po
morze, do Chełmna. Był znanym i cenionym opiekunem 
młodzieży harcerskiej. Lata wojny spędził na Pomorzu, 
w Chełmnie i okolicy. Po 1945 roku podjął pracę w 
Collegium Marianum w Pelpłmie, później został prze
niesiony do szkolnictwa podstawowego w Lipnie.

Bieszk jest autorem czterdziestu sonetów kaszubs
kich, dwóch szołobułek: Pokorno róża i Kowol czaro
wnik oraz_ kilkudziesięciu pieśni, do których sam 
skomponował melodie. Uprawiał publicystykę na ła
mach prasy pomorskiej, szczególnie w „Zrzeszy Ka- 
szebskiej”. Jest też autorem dramatów związanych z 
przeszłością Chojnic: Krwią kapłańską (1928), Szturm 
na Chojnice (1930) i Tobie, Ojczyzno (1931). W 1975 ro
ku ukazały się drukiem jego Sonety kaszubskie. Wier
sze Bieszka znalazły się m.in. w- antologiach: L. Rop- 
pla — Ma jesma od morza (1963) i Wybór współczes
nej poezji> kaszubskiej (1973), F. Neureitera — Ka- 
schubische Anthologie (1973), Modra struna (1973), A. 
Trojanowskiego — Za daljagljadam kraj staljemaw 
(1980).
13 — Współczesna literatura kaszubska
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AGNIESZKA BROWARCZYK, z domu Plichta, uro
dziła się 12 stycznia 1909 roku w Prokowie k. Kartuz. 
W tejże wsi ukończyła szkołę podstawową. Od 1936 
roku mieszka w Wejherowie, gdzie prowadzi sklep 
piekarniczy. Była członkiem Tajnej Organizacji „Gryf 
Pomorski”. Po wojnie otrzymała Medal Zwycięstwa i 
Wolności. Zadebiutowała na łamach „Biuletynu Zrze
szenia Kaszubsko-Pomorskiego” w 1965 roku. Wiersze 
swoje publikowała w almanachach: L. Roppla — Wy
bór współczesnej poezji kaszubskiej i J. Szczawieja — 
Antologia współczesnej poezji ludowej (1967).

JÓZEF BRUSKI urodził się 11 lutego 1908 roku 
w Przytarni k. Wiela. Uczęszczał do progimnazjum 
w Pelplinie. W 1927 roku ukończył gimnazjum hu
manistyczne w Chełmnie. Studia medyczne rozpoczął 
w Poznaniu, a ukończył je po wojnie w Bolonii. W 
czasie okupacji walczył we Francji w szeregach fran
cuskiej Resistance. Po powrocie do Polski pracował 
w szpitalach w Sławnie, Chojnicach i Człuchowie. Od 
1959 był kierownikiem wiejskiego ośrodka zdrowia w 
Lipnicy k. Chojnic. Zmarł 14 grudnia 1974 roku wsku
tek obrażeń odniesionych w wypadku drogowym.

Zajmował się medycyną ludową, etnografią, etnolo
gią, a przede wszystkim gawędami kaszubskimi, które 
sam wygłaszał, m.in. jako konferansjer zespołu mło
dzieżowego. Cztery teksty Bruskiego wydrukowały 
„Kaszebe” (1960 r.). L. Roppel zamieścił jego gadki w 
antologii Wybór współczesnej poezji kaszubskiej. W 
1975 roku ukazał się tomik Gadki Józefa Bruskiego. 
Dalsze ukazały się w „Pomeranii” (1979).

Był działaczem Zrzeszenia Kaszubskiego.
JÓZEF CEYNOWA urodził cię 30 marca 1905 roku 

w Połczynie, w pow. puckim, w rodzinie rolniczej. 
Seminarium nauczycielskie ukończył w Kościerzynie 
(1926), a Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie. 
Do wojny pracował w szkołach podstawowych w Kuź-
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nicy na półwyspie Hel, Dąbrówce i Ostrowitem, a od 
1945 roku w szkole podstawowej i liceum w Korono- 
wie. W 1939 roku został zmobilizowany jako porucznik 
piechoty. Jako jeniec wojenny przebywał m.in. w obo
zie II-C Woldenberg, gdzie należał do Koła Pomorzan 
i pogłębiał swoją wiedzę, studiując w obozowej filii 
Wolnej Wszechnicy Polskiej.

Pierwsze utwory opublikował w „Klece”. Po woj
nie drukował swe utwory m.in. w „Checzy”, „Kasze- 
bach”, „Kierunkach” i „Literach”. Wiersze jego weszły 
także do antologii: L. Roppla — Ma jesma od morza, 
R. Rosiaka — Od Bugu i Tatr do Bałtyku (1965), L. 
Roppla — Wybór współczesnej poezji kaszubskiej, 
E. R. Rosiaków — Wieś tworząca (1968 i 1970), S. Jończy
ka — Pogłosy ziemi (1971), Modra struna, F. Neureite- 
ra — Kaschubische Anthologie, A. Trojanowskiego — 
Za daljagljadam kraj stałjemaw. W 1975 roku wydano 
zbiór jego bajek puckich pod nazwą Bursztynowe se
rce. Sporo utworów znajduje się w rękopisach. Obec
nie mieszka w Czersku k. Chojnic.

KLEMENS DERC urodził się 24 września 1900 ro
ku w Gnieżdżewie k. Pucka. W tej wsi skończył szkołę 
podstawową, a następnie, po ukończeniu kursów na
uczycielskich, został tam nauczycielem. Zakładał pla
cówki teatralne w Chojnicach, Warszawie, Włocławku. 
W czasie okupacji organizował podziemny ruch teatra
lny na Mazowszu i Kujawach. W 1945 roku w Wejhe
rowie sztuką Sychty Hanka sę żeni zainaugurował 
działalność kaszubskiego teatru ludowego. W 1957 roku 
założył Teatr Kaszubski im. J. Karnowskiego w Wej
herowie. Od lat trzydziestych współpracuje z wieloma 
pismami, m.in. „Kleką”, „Kaszebami”, „Teatrem Lu
dowym”, „Zrzeszą Kaszebską”. Wiersze jego zamieściły 
almanachy: L. Roppla — Wybór współczesnej poezji 
kaszubskiej i S. Jończyka — Pogłosy ziemi.

Za działalność w ruchu teatralnym otrzymał: Medal
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3 Maja (1925), dwukrotnie Brązowy Krzyż Zasługi 
(1929 i 1938) oraz odznakę „Zasłużony Ziemi Gdańs
kiej”.

Zmarł 13 września 1977 roku.
AUGUSTYN DOMINIK urodził się 2 marca 1915 ro

ku w Żarnowcu. Dzieciństwo spędził w pobliskiej wsi 
Porąb. Dominik pracuje jako księgowy. Debiutował 
powiastkami kaszubskimi w „Przyjacielu Ludu Ka
szubskiego”. Występuje jako gawędziarz w klubach, 
domach kultury, domach wczasowych itd. Po wojnie 
jego utwory ukazały się w „Literaturze Ludowej” 
i „Pomeranii”. Gawędy zamieszczone w „Pomeranii” 
uzyskały drugą nagrodę w dziale prozy na konkursie 
literackim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 1976 
roku.

STEFAN FIKUS urodził się 9 lutego 1920 roku w 
Luzinie w pow. wejherowskim, w rodzinie chłopskiej. 
Kształcił się w orkiestrze pułku ułanów w Bydgoszczy. 
Od 14 września 1939 roku aż do końca wojny przeby
wał w niewoli niemieckiej i na robotach przymuso
wych. Po wojnie pracował w Polskich Kolejach Pań
stwowych. Był też korespondentem terenowym pism 
codziennych. W 1961 reku ukończył Technikum Ko
lejowe w Bydgoszczy. Oprócz wierszy publikował pod 
pseudonimem Stachu z Lęborka gawędy w „Biuletynie 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”.

EUGENIUSZ GOŁĄBEK urodził się w 1944 roku 
w Osowie. Pod koniec lat siedemdziesiątych publikuje 
artykuły krytyczne, m.in. o literaturze kaszubskiej, i 
felietony dotyczące spraw bieżących. Teksty te uka
zują się w „Pomeranii” i w „Przedniku” — dodatku 
do komunikatów Zarządu -Zrzeszenia Kaszubsko-Po
morskiego.

STANISŁAW JANKĘ urodził ^ię 20 marca 1956 ro
ku w Kościerzynie. Przez wiele lat mieszkał w Lipu- 
szu. Ukończył Technikum Kolejowe w Bydgoszczy. Pra-
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cuje w redakcji miesięcznika „Pomerania”. Zajmuje 
się reportażem . publicystyką. Debiutował na łamach 
„Pomeranii”, gdzie obecnie publikuje opowiadania ka
szubskie. Jankę był laureatem kaszubskich konkursów 
literackich w latach 1977 i 1973. Wiersze kaszubskie 
publikował w „Punkcie”, a utwory pisane literacką 
polszczyzną — w „Zielonym Sztandarze”, „Dzienniku 
Bałtyckim”, „Nowej Wsi”, „Rolniku Spółdzielcy” i 
„Jantarze”.

MARIAN JEŁlNSKJ urodził się w 1949 roku w Sie- 
nJrowicach, obecnie województwo słupskie. Mieszka 
w Swarzędzu pod Poznaniem, gdzie pracuje jako le
karz weterynarii. Na konkursie w 1977 roku zdobył 
trzecią nagrodę w dziale prozy.

ALEKSANDER LABUDA urodził się 9 sierpnia 1902 
roku w Mirachowie, w powiecie kartuskim. W 1916 
roku ukończył szkołę ludową. Uczęszczał do semina
rium nauczycielskiego w Kościerzynie, gdzie zdał egza
min dojrzałości w 1923 roku. Uczył w Linii-i Zelewie, 
w Skępem pod Toruniem i w Bączu pod Mirachowem. 
W 1941 roku został wcielony przymusowo jako szere
gowiec do armii niemieckiej. Dc kraju powrócił przez 
Włochy i Anglię. W latach 1946—1964 pracował jako 
nauczyciel w szkołach podstawowych. W powstałym w 
1929 roku Zrzeszeniu Regionalnym Kaszubów Labuda 
był zastępcą A. Majkowskiego. Należał do komitetu 
redakcyjnego „Gryfa Kaszubskiego”. W latach 1933— 

. 1936 był redaktorem naczelnym założonego wraz z J. 
Trepczykiem i J. Rompskim czasopisma „Zrzesz Ka- 
szebskó”. W 1939 roku wydał Zasady pisowni kaszu- 
bękiej ze słowniczkiem ortograficznym. W 1960 roku 
opublikował Słowniczek kaszubski, przeznaczony dla 
nauczycieli. Utwory i artykuły publikował na łamach 
..Gryfa Kaszubskiego”, „Zrzesze Kaszebsci”, „Teki Po
morskiej” i „Checzi”. Jest autorem znanych szeroko 
gawęd, wydanych w latach siedemdziesiątych. Używał
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pseudonimów: A.L., Lara S., Guczow Mack i innych. 
Zmarł 23 października 1981 roku.

JAROMIRA LABUDA urodzona w 1955 roku w 
Wejherowie jest córką Aleksandra Labudy. Wyrasta
ła w kręgu idei ojca. Jako piętnastoletnia uczennica 
uczestniczyła w konkursie poetyckim i otrzymała wy
różnienie. Jej wiersze są zapowiedzią interesującej 
osobowości twórczej.

ANNA ŁAJMING urodziła się 24 lipca 1904 roku we 
wsi Przymuszewo k. Chojnic. Ukończyła szkołę gospo
darstwa domowego. Pracowała w starostwie chojnic
kim (od 1922 r.), potem w sądzie powiatowym w Sę
pólnie Krajeńskim (1924—1925) oraz w majątku ziem
skim k. Tczewa (1926—1927). W 1959 roku opubliko
wała utwór sceniczny Szczesce, w 1974 wyszła jej ko
lejna sztuka Gdzie jest Balbina? W 1974 roku ukazał 
się zbiór poy/iastek Miód i mleko, a w 1973 roku — 
Symbol szczęścia. Pod koniec lat siedemdziesiątych 
wyszły wspomnienia Anny Łajming. Od 1974 roku jest 
ona członkiem Związku Literatów Polskich.

KRYSTYNA MUZA urodziła się 31 sierpnia 1952 ro
ku w Starzynie, w powiecie puckim. W 1968 roku 
ukończyła szkołę podstawową we Władysławowie, a w 
1972 — Liceum Ekonomiczne w Żukowie. W tym sa
mym roku rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwer
sytecie Gdańskim, które ukończyła pracą magisterską 
na temat twórczości Jana Rompskiego. Debiut Muzy 
przypadł na rok 1973, gdy opublikowała w „Pomeranii” 
dwa wiersze kaszubskie i jeden polski. Później publi
kuje dalsze wiersze w „Pomeranii”. W 1976 roku zdo
była trzecią nagrodę w dziale poezji na konkursie li
terackim, zorganizowanym przez Zrzeszenie Kaszubs- 
ko-Pomorskie. Kolejny konkurs w 1978 roku przyniósł 
Krystynie Muzie pierwszą nagrodę w dziale poezji.

ALOJZY NAGEL urodził się 26 maja 1930 roku w 
Kielnie w powiecie wejherowskim, gdzie mieszka do
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dzisiaj. Wojna, utrata rodziców w czasie okupacji, nad
werężone zdrowie spowodowały, że dopiero w dwa
dzieścia lat po wojnie zdobył maturę jako eksternista.

Zadebiutował w 1953 roku w „Rejsach”. Odtąd pu
blikuje systematycznie w pismach regionalnych i ogól
nopolskich. Wiersze Nagła, tłumaczone przez F. Me- 
tśka, publikowały „Rozhlad” i „Nowa Doba” (NRD); 
kilka wierszy, tłumaczonych przez F. Neureitera, uka
zało się w czasopiśmie „Mickiewicz-Blatter”. Do nie
których wierszy A. Nagła kompozytorzy H. Jabłoński 
i J. Łucik skomponowali muzykę. Jego pierwsza ksią
żka Procem noce ukazała się w 1970 roku. Kolejne to
my to: Cassubia fidelis (wiersze 1971), Astrę (wiersze 
1975), Nerika Roda i ji dzotczi (bajki 1977), Cedowny 
wzernik (bajki 1979). Wiersze Nagła zostały włączone 
do antologii S. Jończyka — Pogłosy ziemi, Modra stru
na, F. Neureitera — Kaschubische Anthologie, A. Tro
janowskiego — Za daljagljadam kraj staljemaw.

Alojzy Nagel otrzymał m.in. Srebrny Krzyż Zasługi 
i Medal Stolema przyznany przez Klub Studentów 
Kaszubów „Pomerania” w Gdańsku.

ZYGMUNT NARSKI (nazwisko rodowe: 'Narloch) 
urodził się 4 lipca 1920 roku w Karsinie. Szkołę po
wszechną ukończył w 1934 roku w Gdyni, potem za
czął pracować jako goniec. W 1937 roku zorganizował 
III Morską Drużynę Skautów im. Józefa Conrada. W 
tym samym roku zdał egzamin eksternistyczny z za
kresu sześciu klas gimnazjum w Wejherowie, a w 1938 
roku ukończył trzyletnią dokształcającą szkołę handlo
wą. W czasie okupacji od 1940 roku pracował w sto
czni gdyńskiej jako elektryk. Był uczestnikiem ruchu 
oporu na wybrzeżu; zorganizował i stał na czele I 
Kompanii I Morskiego Batalionu Szarych Szeregów 
w Gdyni. W listopadzie 1942 roku został aresztowany 
przez gestapo i resztę wojny przebył w obozach kon
centracyjnych: Stutthof i Mauthausen, w tym pół roku
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w kompanii karnej. Dnia 1 lipca 1945 roku wrócił do 
kraju i rozpoczął studia ekonomiczne na Uniwersytecie 
Poznańskim. W czerwcu 1947 roku uzyskał tytuł ma
gistra nauk ekonomicznych. W 1950 roku rozpoczął 
pracę w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu; 
pełnił w latach 1954—1956 funkcje dziekana tej ucze
lni. Wydał osiemnaście prac naukowych. Pierwsze 
utwory prozatorskie Narskiego zostały opublikowane 
w „Głosie Wielkopolskim” w 1945 roku. Jego debiut 
poetycki przypadł na rok 1971, gdy opublikował dwa 
wiersze w miesięczniku „Poezja”. Pierwszą książką 
Narskiego są Moje pacierze (1974). Wiersze jego zosta
ły włączone do antologii Modra struna i A. Trojanows
kiego Za daljagladam kraj staljemaw,

STANISŁAW OKOJŃT urodził się 29 października 
1899 roku w Wierzchucinie k. Pucka. W tej wsi ukoń
czył szkołę podstawową. Pracował jako listonosz. W 
1965 roku przeszedł na emeryturę. W Wierzchucinie 
wystawiono na scenie dwie sztuki Okonia: Drzemcłćw 
kłopot o córkę i Magdulowe grodzesko. Publikował 
niewiele. Znany jest pod pseudonimem Kajczyk. 
L. Roppel zamieścił jego wiersze w Wyborze współ
czesnej poezji kaszubskiej. S. Okoń zmarł w' 1976 roku.

ANTONI PEPLlNSKI urodził się 26 kwietnia 1918 
roku w Wielkim Klinczu w Kościerskiem. Szkołę 
podstawową ukończył w Łyśniewku, gdzie zamieszkał 
z rodzicami w 1922 roku. W latach 1931—1939 uczęsz
czał do gimnazjum w Kościerzynie. Po wojnie studio
wał teologią w Pelplinie, a w 1950 roku otrzymał 
święcenia kapłańskie. Jest proboszczem w Czarnowie 
k. Torunia. Debiutował w „Checzi” wierszami „oku
pacyjnymi”. Pierwszy tomik poetycki nosił tytuł Niech 
szemi las (1976). Spory dorobek poetycki Peplińskiego 
znajduje się w rękopisie, a jego pieśni wykorzystują 
zespoły amatorskie. Jego wiersze prezentowane są w 
antologiach: L. Roppla — Ma jesma od morza, Wybór
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współczesnej poezji kaszubskiej, Modra struna, F. Neu- 
reitera — Kaschubische Anthologie i A. Trojanowskie
go — Za daljaglyadam kraj staljemaw.

JAN PIEPKA (ps. Staszków Jan; urodził się 8 lute
go 1926 roku w Łebnie, w Wejherowskiem. Ukończył 
średnią szkołę pedagogiczną w Wejherowie i przez pe
wien czas pracował jako nauczyciel. W latach 1953— 
1956 był dziennikarzem w „Rybaku Morskim”. Debiu
tował w 1954 roku w „Rejsach”. Wspólnie z Leonem 
Ropplem (Piętów Tona) wydał zbiór wierszy i opowia
dań kaszubskich Nasze stronę (1955). Felietony kaszu
bskie publikował pod pseudonimem Wanożków Anton 
w „Rybaku Morskim”, a jako Maciej Wanoga w 
„Dzienniku Bałtyckim” i „Kaszebach”. Jan Piepka jest 
autorem następujących książek: Purtkowe Stegny (opo
wiadania, 1956), Hanesk (powieść, 1957), Sio jedna chwi
lka (wiersze 1961), Szumiące wrzosy (powieść, 1967), 
Choróbsko (komedia, 1968), Dzierzby w głogach (po
wieść, 1968), Cisza (powieść, 1970), Wieża z domem 
(powieść, 1974), Torbus i reszta zgrai (powieść dla dzie
ci, 1978), Komu przypisano miłość (powieść, 1976) i 
Czułość słowa (wiersze, 1980). Wiersze publikował rów
nież w antologiach. >

Piepka jest jednym z najbardziej znanych na Ka
szubach gawędziarzy. Jest członkiem Związku Litera
tów Polskich. Był autorem dialogów i konsultantem, 
a jednocześnie odtwórcą jednej z głównych ról pierw
szego filmu fabularnego o Kaszubach — Kaszebe. 
Jest laureatem nagrody literackiej m. Gdańska (1957), 
a także woj. gdańskiego (1972). Otrzymał ~ odznakę 
Tysiąclecia Państwa Polskiego, Medal Stolema, „Na
grodę Remusa” oraz odznakę „Zasłużony Ziemi Gdańs
kiej”.

ANTONI PIEPER urodził się 20 stycznia 1917 roku 
w Jastarni-Borze na Półwyspie Helskim, jako syn ry
baka. Po wojnie ukończył szkołę średnią jako ekstern.
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Był urzędnikiem w Jastarni i Pucku. Od 1968 roku 
pracuje w Zarządzie Portu Hel. Teksty Piepera pre
zentują antologie. Od 1965 Pieper jest członkiem mię
dzywojewódzkiego klubu pisarzy ludowych z siedzibą 
w Lublinie.

STANISLAW REJTER urodził się 13 marca 1937 
roku w Miechucinie, k. Kartuz. Maturę zdał w Liceum 
Ogólnokształcącym im. H. Derdowskiego w Kartuzach, 
a w 1966 roku otrzymał dyplom inżyniera na Wydzia
le Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Ja
ko student był aktywnym członkiem Klubu Studen
tów Kaszubów „Ormuzd”. Działał w Zrzeszeniu Ka- 
szubsko-Pomorskim w Wejherowie. Od 1960 roku jest 
pracownikiem portu w Gdyni. Debiutował na łamach 
„Kaszeb”. Kilka jego wierszy zamieścił L. Roppel w 
Wyborze współczesnej poezji kaszubskiej.

JAN ROMPSKI urodził się 8 grudnia 1913 roku w 
Kartuzach. W 1937 roku zdał egzamin dojrzałości w 
gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Od czerwca 
1938 do września 1939 roku był kierownikiem refera
tu opieki społecznej w Zarządzie Miejskim w Wejhe
rowie. Wybuch wojny zastaje go w wojsku, skąd tra
fia do obozu jeńców w Gross-Born. Po powrocie do 
Wejherowa pracuje jako robotnik, a w latach 1941— 
1943 jako konduktor, później zaś robotnik warsztatowy 
w przedsiębiorstwie komunikacyjnym w Gdyni. Od 
1941 roku był członkiem Tajnej Organizacji Wojśko- 
wej „Gryf Kaszubski”, a następnie Towarzystwa „Gryf 
Pomorski”. Kilkakrotnie aresztowany przebywał w 
różnych więzieniach gdańskich i obozie koncentracyj
nym Stutthof. W 1945 roku rozpoczął studia etnogra
ficzne na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, a po studiach podjął pracę w Muzeum Etno
graficznym w Toruniu. Był członkiem Polskiego To
warzystwa Ludoznawczego i sekretarzem Towarzystwa 
Przyjaciół Muzeum w Toruniu. Zaangażował się w
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pracę regionalną na Kaszubach. Początkowo współpra
cował z Majkowskim i Karnowskim, później związał 
się z Zrzeszeńcami. Po wojnie był redaktorem „Checzi” 
oraz członkiem-założycwlem Zrzeszenia Kaszubskiego. 
Jego wiersze były publikowane w „Kaszebach”, a 
także w antologiach. Rompski zmarł 30 grudnia 1969 
roku.

LEON ROPPEL urodził się 19 września 1912 roku 
w Wejherowie. Po ukończeniu gimnazjum klasyczne
go w Wejherowie studiował w latach 1933—1937 fi
lologię germańską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pra
cę nauczycielską podjął w Kowlu na Wołyniu. Po woj
nie pracował w rożnych instytucjach Trójmiasta, głów
nie jako lektor języka niemieckiego, m.in. w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej i na Uniwersytecie Gdańskim.

Roppel debiutował jako gimnazjalista utworami pu
blikowanymi w „Gazecie Kaszubskiej”. Wydał tom opo
wiadań Na jantorojwym brzegu (1939), spalony przez 
hitlerowców na wejherowskim rynku. Jest autorem 
zagadek i przysłów kaszubskich: Orzeche do uceche 
abo pół tesąca kaszebsciech zagódk (1956) i Z księgi 
mądrosce morzan (1965). Razem z Janem Piepką wydał 
tom wierszy i opowiadań Nasze stronę (1955), a z W. 
Kiersteinem Pieśni z Kaszub (1958). Opracował antolo
gię poezji i prozy kaszubskiej Ma jesma od morza 
(1963) i Wybór współczesnej poezji kaszubskiej. W 
1977 roku ukazał się tom pt. Dykteryjki i historyjki z 
Kaszub. L. Roppel przygotował do druku i opatrzył 
wstępami krytycznymi twórczość klasyków literatury 
kaszubskiej: F. Ceynowy, H. Derdowskiego, A. Maj
kowskiego, J. Karnowskiego, L. Heykego i F. Sędzickie- 
go. W dorobku Roppla znajdują się artykuły krytycz
ne o twórczości poetyckiej J. Piepki, A. Nagła. L. 
Roppel był czionluem Towarzystwa Naukowego i człon- 
kiem-założycielem Zrzeszenia Kaszubskiego. Zmarł 12 
maja 1978 roku.

X
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MARIAN SELIN urodził się 17 maja 1937 roku w 
Jastarni. W 1966 roku ukończył w Gdańsku dwuletnie 
średnie studium choreograficzne. Był instruktorem- 
-choreografem zespołów tanecznych w powiecie puc
kim. W 1956 roku napisał kaszubskie widowisko z ży
cia rybaków pt. „Broduzy”, opublikowane w „Ziemi 
Gdańskiej”, biuletynie Wojewódzkiego Domu Kultury 
(Gdańsk 1964). Jest autorem tekstów i melodii piose
nek opartych na motywach pieśni kaszubskich. Nagrał 
sporo utworów dla radia w Gdańsku. Wiersze publiko
wał w „Literach” i w antologiach: R. Rosiaka — 
Wiersze proste jak życie (1966), J. Szczawieja -— Anto
logia współczesnej poezji ludowej, L. Roppla — Wy
bór współczesnej poezji kaszubskiej oraz E.R. Rosia
ków — Wieś tworząca.

FRANCISZEK SĘDZICKI urodził się we wsi Rotem- 
bark w powiecie kościerskim 11 marca 1882 roku. Był 
korespondentem „Gazety Gdańskiej”, „Gazety Grudzią
dzkiej”, „Dziennika Starogardzkiego”, „Pielgrzyma”. 
Redagował „Niwę Pomorską” — dodatek liteiacko-o- 
światowy do „Dziennika Pomorskiego” i „Ludu Pomors
kiego”. Umieszczał w niej utwory własne: bajki, fran- 
tówki, pieśni i powiastki oraz przeróbki i zagadki. 
Razem z M. Mokwą redagował w Gdańsku „Fale” 
(1926—1928). Sędzicki debiutował na łamach „Drużby”, 
dodatku do „Gazety Gdańskiej”. Współpracuje z pis
mem „Gryf”, redagowanym przez A. Majkowskiego. 
W 1911 roku wydał tomik pt. Dumki z kaszubskich pól, 
który został skonfiskowany przez Niemców. W czasie 
okupacji ukrywał się u swego brata w okolicy Lipu- 
sza. Utrzymywał łączność z partyzantami działającymi 
w lipuskich lasach. W 1956 roku wyszły jego dzieła 
zebrane w tomie Jestem Kaszubą. Tom ten zawiera 
wiersze, pcdania, ballady, satyry i frantówki oraz naj
cenniejszy w jego dorobku poemat Godka o Januszu 
Skwierku. Do ostatnich lat pracował twórczo. W 1951
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roku otrzymał nagrodę literacką miasta Gdańska za 
całokształt pracy twórczej. Przed wojną, w 1932 roku, 
był odznaczony Srebrnym Wawrzynem Polskiej Aka
demii Literatury za zasługi na polu kultury i sztuki. 
Zmarł 19 kwietnia 1957 roku.

JERZY STACHURSKI urodził się w Gdańsku w 
1953 roku. Pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Kultury 
w Gdańsku. Na konkursie w 1977 roku zdobył pierwszą 
nagrodę w dziale poezji. Publikował w „Pomeranii” 
wiersze, a w 1979 roku również w „Pomeranii” poe
mat z własną muzyką. Jego debiut książkowy — to 
zbiór wierszy wydany w 1980 roku, a zatytułowany 
Te pokaże ją na mnie.

PAWEŁ SZEFKA urodził się 21 lipca 1910 roku w 
Strzebielinie k. Wejherowa. Ukończył Seminarium Na
uczycielskie w Wejherowie. Pracował jako nauczyciel. 
Od młodych lat zbierał materiały etnograficzne i fol
klorystyczne z zakresu muzyki i tańców kaszubskich. 
Opublikował: Kaszubskie pieśni i tańce ludowe (1936), 
Gwiżdże (1957), Sobotka (1958), Deguse (1961) i Tańce 
kaszubskie (3 zeszyty 1957—1969). Publikował materia
ły dotyczące zwyczajów obrzędowych na Kaszubach. 
Jest.autorem widowiska Wesele na Kaszubach (1937) 
oraz tekstów i muzyki Dożynek kaszubskich, inscenizo
wanych przez zespoły amatorskie. Był człor.kiem-za- 
łożycielem Zrzeszenia Kaszubskiego. v

JAN TREPCZYK urodził się 22 października 1907 
roku w Mirachowie, w powiecie kartuskim. Po ukoń
czeniu szkoły powszechnej uczył się w seminarium 
nauczycielskim w Kościerzynie, gdzie w 1926 roku zdał 
maturę. Jako nauczyciel pracował w Kartuzach, Mi- 
szewie, w Rogoźnie Wlkp. i Tłukawach w powiecie 
obornickim. Po wojnie, aż do przejścia na emeryturę, 
uczył w szkołach Wejherowa. W 1928 roku, po zetknię
ciu się z A. Majkowskim, zaangażował się w ruch ka
szubski. Pełnił funkcję sekretarza w Zrzeszniu Regio-
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nalnym Kaszubów, a później związał się z grupą Zrze- 
szeńców. Od 1956 roku bierze czynny udział w dzia
łalności Zrzeszenia Kaszubskiego, a później Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. Trepczyk debiutował na ła
mach prasy w 1931 roku, a w 1935 roku ukazał się 
zbiór jego pieśni Kaszebskij piesnjok. Publikował swo
je utwory na łamach „Gryfa”, „Gryfa Kaszubskiego”, 
a przede wszystkim „Zrzesze Kaszebsci”. Po wojnie 
wiersze jego drukowały „Kaszebe”, „Biuletyn Zrze
szenia Kaszubsko-Pomorskiego” i „Pomerania”. Utwo
ry Trepczyka są zamieszczone w antologiach. W 1970 
roku ukazał się zbiór wierszy Moja Stegna. Trepczyk 
jest autorem dwóch zbiorów pieśni kaszubskich, które 
ukazały się w opracowaniu A. Majkowskiego: Rodno 
zemia (1975) i Moja checz (1978). W 1977 roku ukazał 
się Ukłod did dzötk — zbiór wierszy dla dzieci, a w 
1977 roku zbiór wierszy Odecknienie.

JAN WALKUSZ urodził się 27 maja 1955 roku w 
Klukowej Hucie, w Kartuskiem. Szkołę podstawową 
ukończył w Mściszewicach. Naukę kontynuował w Li
ceum Ogólnokształcącym w Lęborku, gdzie w 1974 ro
ku uzyskał maturę. W tym samym roku rozpoczął 
studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelpli
nie, gdzie przez cztery lata pełnił funkcję prezesa Klu
bu Studentów Kaszubów. Tytuł magistra na Katoli
ckim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał w 1979 roku. 
Pracuje jako wikariusz w Osiu pod Swieciem. Debiu
tował w 1977 roku na łamach „Pomeranii”. Jest lau
reatem konkursów poetyckich z lat 1977 i 1978. Pu
blikuje w „Pomeranii” i w „Punkcie”. W 1980 roku 
wydał tomik poetycki Kanta nodzeje. Artykuły z za
kresu historii Pomorza drukuje w „Studiach Pelplińs- 
kich” i „Pomeranii”.

JAN ZBRZYCA (Stanisław Pestka) urodził się 8 
kwietnia 1929 roku w Rolbiku. Szkołę średnią ukończył 
w Kościerzynie, a studia polonistyczne odbył na Uni-
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wersyteęie Poznańskim w latach 1950—1953. Był na
uczycielem języka polskiego w szkołach średnich, a 
w latach 1958—1961 pracował w redakcji „Kaszeb”. 
Jako redaktor interesuje się folklorem i literaturą ka
szubską. Od 1968 roku jest kierownikiem działu spo
łeczno-kulturalnego „Liter”. W 1969 roku został prze
wodniczącym kolegium redakcji „Biuletynu Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego”, gdzie drukuje swoje wiersze.



ANEKS

ALEKSANDER LABUDA
~ V

Moja droga kaszubska

Urodziłem się 9 sierpnia roku 1902 w Mirachowie. 
Po to przyszedłem na świat, aby prawdę głosić Kaszu
bom i o Kaszubach, i dla ich dobra pracować, i dzia
łać według swej możności zgodnie z sumieniem.

W szkole pruskiej

Uczęszczałem do katolickiej szkoły ludowej w Mira
chowie. Była tam także druga szkoła ludowa dla dzieci 
wyznania ewangelickiego. Uczono nas w klasach łączo
nych: klasa I, klasa II, klasa III o oddziałach a i b, 
oraz klasa IV o oddziałach a, b, c. Prawie wszystkie 
dzieci po siedmiu latach nauki kończyły 7 oddziałów 
szkoły ludowej. Programy ówczesnych szkół nie były 
wprawdzie tak obszerne i bujne jak dzisiejsze, ale za 
to realne i praktyczne.

ówczesna szkoła wychowywała młodzież zgodnie z 
wychowaniem domu rodzinnego i kościołem: nauka re- 
ligii w szkole ludowej odbywała się planowo i regular
nie — 4 godziny tygodniowo.

Każde dziecko kaszubskie w wieku szkolnym było 
trzyjęzycznym; w domu mówiliśmy po kaszubsku, w
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szkole — po niemiecku, a w kościele na nauce przy
gotowawczej do Komunii Spiętej — po polsku.

Był rok 1915, miałem lat 13, byłem prymusem w 
szkole. Nauczycielem naszym był Leon Badischewski, 
pochodzący z okolic Sztumu, dzielny pedagog i uta
lentowany muzyk.

Pewnego dnia na trzeciej lekcji przerabialiśmy pięk
ny wierszyk pt. Die Muttersprache, co znaczy mowa 
ojczysta (dosł. mowa matki). Nauczyciel umiejętnie 
wykorzystał treść wiersza w celu wychowawczym. 
Zapalał w nas miłość i uszanowanie mowy ojczystej 
(oczywiście, niemieckiej). Po przerwie nauczyciel za
czął nas karcić, besztać i szkalować:

— Już niejednokrotnie zakazywałem wam mówić 
w szkole i podczas przerwy tą waszą obrzydliwą mo
wą. To jest coś wysoce odrażającego, kiedy na cały 
głos krzyczycie: Janie, pojle — ejle — tejle — wejle!

Nieraz już w ten sposób wydrwiwał naszą mowę, 
ale tym razem zareagowałem:

— Panie nauczycielu, przecież to jest nasza mowa 
ojczysta, którą należy miłować i szanować...

Pamiętam jak dziś, nauczyciel zapłonął na policzkach 
i bez słowa wyszedł z izby lekcyjnej; może poszedł po 
trzcinkę? Ale nie. Dopiero po dłuższym czasie wrócił 
do nas i oznajmił nam przerwę. Od tego czasu przestał 
wydrwiwać naszą mowę.

Tak więc po raz pierwszy w moim życiu stanąłem 
otwarcie w obronie mowy ojczystej.

W Kościerzynie

W wyzwolonej Polsce miałem szczęście być uczniem 
Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Koście
rzynie. Dyrektorem tej szkoły był Tomasz Targowski,
14 — Współczesna literatura kaszubska
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z pochodzenia lwowianin, a katechetą dr ks. Leon Hey- 
ke, znany literat i poeta kaszubski.

W pewną niedzielę w godzinach przedpołudniowych 
zaraz po mszy świętej, którą odprawił nasz katecheta, 
odbyło się zebranie przedmiotowego kółka historyczne
go. Zaciekawiony tematem „Książęta Pomorza Wschod
niego” wysłuchałem z uwagą treści referatu wygło
szonego na podstawie czasopisma „Gryf” przez kol. 
Jana Fajtka. Obecni byli także: dyrektor, ks. Heyke, 
polonista i inni z grona nauczycielskiego.

W dyskusji nad referatem zabrałem m.in. głos i za
pytałem kol. Fajtka wręcz:

— Czy Kaszubi są szczepem polskim, czy też odręb
nym narodem słowiańskim? Czy mowa Kaszubów jest 
tylko gwarą polską, czy też odrębnym językiem sło
wiańskim?

Konsternacja. Dyrektor widocznie czuł się dotknięty 
tymi pytaniami. Urażony i zły podniósł się i szybkim 
krokiem wyszedł z sali; coś bełkotał, słyszałem tylko 
urywane wyrazy: dureń... bałwan... tuman nieskoń
czony...

Śladem dyrektora ks. Heyke, także zirytowany, 
wstał i opuścił salę. Reszta pozostała. Kol. Fajtek bez
radnie szukał pomocy u pozostałych na sali nauczy
cieli. Wtedy zabrał w tej sprawie głos nasz polonista 
Mieczysław Kahl, wyjaśniając sprawę po swojemu, ale 
poczułem wyraźnie, że brał mnie w obrcnę, zwalając 
winę za moje niewłaściwe pytania na karb mej nie
świadomości.

Nie obawiałem się narazić dyrektorowi, ale chodziło 
mi przede wszystkim o to, by nie zrazić sobie tak 
powszechnie poważanego i łubianego katechety ks. dr 
Heykego. Czułem się jakoś nieswojo. Nazajutrz po 
lekcji religii Heyke jak zwykle pożartował z nami i 
okazyjnie wypytywał nas o specyficzne wyrazy kaszub
skie. Zauważyłem, że patrzał na mnie jak zawsze
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życzliwie. To mnie uspokoiło. Nikt też z nauczycieli 
nie wspomniał o tym „incydencie”.

W drodze powrotnej ze szkoły (mieszkałem w ekste- 
rnacie u krewnych na Szydlicach) przechodziłem koło 
księgarni „Pomorzanka”. Wstąpiłem i poprosiłem o 
„Historię Kaszubów”. Starsza panna o jasnych włosach 
ze zdumieniem spojrzała na mnie:

— „Historia Kaszubów”? Takiej jeszcze do tej pory 
nikt nie napisał. Ale mogę polecić zeszyty „Gryfa” 
oraz epos Derdowskiega.

Kupiłem rocznik „Gryfa” i wesoły epos Jarosza. By
ła to pierwsza moja lektura kaszubska, a ta pani w 
„Pomorzance” — jak się później dowiedziałem — była 
to siostra dr. Majkowskiego, pani Frania, wielce zasłu
żona około kaszubskiego stroju ludowego.

W Linii

Pamiętny jest dla mnie rok 1923. W dniu 15 lipca 
tegoż roku zdałem maturę. Już w dniu 1 sierpnia 
otrzymałem nominację na nauczyciela i p.o. kierowni
ka szkoły powszechnej w Linii, a w dniu 9 sierpnia 
ukończyłem lat 21 i stałem się pełnym obywatelem 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwszy rok pracowałem sam w tej szkole, w na
stępnym roku przysłano mi drugą siłę, kol. Kordę Jó
zefa, a w trzecim roku była już pełna obsada na
uczycielska.

Przybyłem prawie jednocześnie z pierwszym pro
boszczem nowo utworzonej parafii w Linii. Budowano 
kościół w tej wiosce o własnych siłach ludności nowej 
parafii. Środowisko było szczerze kaszubskie, mówio
no tam prawie wyłącznie po kaszubsku. Ludność na 
wskroś rolnicza odnosiła się do szkoły i nauczycieli 
z należytym zrozumieniem.
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W takim środowisku niektórzy na moim miejscu 
czuliby się całkowicie zadowoleni i szczęśliwi, czego 
jednak o sobie powiedzieć nie mogę. Z wyjątkiem 
samej pracy w szkole tryb życia wydawał mi się zbyt 
jednostajny, poczułem przesyt pospolitych ubaw i za
baw. Poczułem, że brak mi czegoś więcej wartościo
wego i godnego życia — idei, prawdziwego celu ży
cia. Często wracałem myślą do ustawicznie intrygującej 
mnie sprawy kaszubskiej. Szukałem prawdy o Kaszu
bach, ale nie mogłeip. jej znaleźć. Sprawa ta jakimś 
tajemniczym nimbem otoczona nie dawała mi spokoju 
i niejedną noc bezsenną spędziłem na rozmyślaniach. 
Niekiedy starałem się uciekać od tych myśli, zapo
mnieć o tych sprawach i żyć sobie beztrosko i szczęśli
wie jak moi koledzy. Ale myśli te wracały, niekiedy 
ze zdwojoną siłą i natarczywością.

Pewnego dnia listonosz przyniósł mi list większego 
formatu — nr „Gryfa” z roku 1925, kończący serię 
„Gryfa” wydawanego przez Aleksandra Majkowskiego. 
Przeczytałem go z uwagą kilkakrotnie, tak że treść zna
łem prawie na pamięć. Kto mi przysłał „Gryfa” — do 
tej pory nie wiem. Pokazywałem go kolegom, pragną
łem z nimi rozmawiać na temat tego czasopisma i w 
ogóle Kaszub, ale oni byli nieczuli na takie tematy, 
woleli raczej tematy życia codziennego, tematy ba
nalne. Wówczas to poczułem do nich pewnego rodzaju 
pogardę. Sam borykałem się z moimi myślami, a było 
mi na duszy tak jak Heykemu, gdy pisał:

Jo ce pomnik chcoł westawic 
I po całim kraju szukół,
I gdze jaczi bół le kamień,
Rzezbe młotem jo go stukół.

Ale wszetczi sę w obróbce 
Mnie pod ręką rozsepałe,
Bo od dłudżigo leżenió 
Bełe one rozwietrzałe.

%
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Smutny jö do checzi wrócył, 
Sodł na progu zniechęcony,
I jö zdrzoł na pola nasze 
Wieldżim spikera umorzone.

U Majkowskiego

Podczas ferii spotkałem się z kol. Janem Trepczy- 
kiem w naszej rodzinnej wiosce. Nasi rodzice byli są
siadami przez miedzę, a my dwaj znaliśmy się już 
długo, prawie od kołyski. Razem uczęszczaliśmy do 
szkoły w Mirachowie, razem byliśmy w Seminarium 
Nauczycielskim w Kościerzynie, byliśmy zawsze ser
decznymi przyjaciółmi i kolegami.

W toku rozmowy wspomniałem o „Gryfie” i Maj
kowskim. Kol. Jan od razu zainteresował się tematem, 
powiedział mi też, że dr Majkowski mieszka w Kartu
zach w swojej willi „Erem”. Rozmawialiśmy odtąd 
prawie wyłącznie na tematy dotyczące Kaszubów, a 
Janek wyraził życzenie zapoznania się z treścią wspo
mnianego numeru „Gryfa”. A że miałem go w szkole w 
Zelewie, dokąd niedawno przeniesiony zostałem z Linii, 
postanowiliśmy jeszcze tego samego dnia tamże poje
chać na rowerach — około 30 km drogi.

W Zelewie spędziliśmy całą noc na rozmowach i stu
diowaniu numerów „Gryfa”, jakie wówczas posiada
łem. Postanowiliśmy pojechać do Kartuz, złożyć dokto
rowi Majkowskiemu wizytę w nadziei, że dowiemy się 
czegoś bliższego o Kaszubach.

Dr Majkowski przyjął nas w swojej bibliotece. Po 
kilku zdaniach formalnych przedstawiłem cel naszej 
wizyty i poprosiłem go o swoje zdanie w takiej oto 
sprawie:

— Czy Kaszubi są odrębnym narodem słowiańskim, 
czy tylko szczepem polskim? Czy mowa nasza jest od
rębnym językiem słowiańskim, czy tylko gwarą polską?
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Majkowski uśmiechnął się dobrodusznie, wstał i sta
nął przed olbrzymimi półkami pełnymi ksiąg i książek. 
Lewą ręką pogładził się po łysinie, a prawą sięgnął po 
księgę dużego formatu. Pokazał nam stronę tytułową 
i rzekł: — Proszę czytać — i wskazał palcem nazwisko 
autora, tytuł książki i wydawnictwo: Stefan Ramułt, 
Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, Aka
demia Umiejętności w Krakowie. Położył księgę na 
stole, mówiąc:

— Gdybym ja wam to samo powiedział, moglibyście 
mi uwierzyć lub nie, ale najwyższej instytucji nauko
wej w Polsce, jaką jest Akademia Umiejętności w 
Krakowie, ja szczerze wierzę i taka jest odpowiedź 
moja na wasze pytania. Reszta zależy od was.

Foczułem w tej chwili, że to, co przypuszczałem, 
stało się rzeczywistością. Odrodzony duchowo, pełen 
szczęścia w odnalezieniu celu mego życia, wróciłem 
z kol. Janem do domu. Widocznie mój kolega czuł to 
samo co i ja.

J

Zrzeszenie Nauczycieli Kaszubów

Szczęśliwy jest człowiek, który po długich poszuki
waniach znalazł to, czego szukał. Poszukiwałem i zna
lazłem cel mego życia, ale równocześnie Opatrzność 
nałożyła na mnie brzemię prac i obowiązków. Wobec 
tego należało działać, należało coś robić. Lecz jak i od 
czego zaczynać?

Ówczesne pokolenie Kaszubów w latach trzydziestych 
popadło niemal w zupełny marazm duchowy, stało się 
obojętne na sprawy społeczne i kulturalne, intereso
wało się jedynie jeszcze sprawami gospodarczymi. 
Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy pogłębił jeszcze 
taki stan rzeczy. Inteligencja kaszubska żyła w odosob
nieniu od ludu i nie poczuwała się do obowiązku pra

214



cowania nad jego dolą duchową. Czasopismo „Gryf”, 
jedyna mównica kaszubska, przestało wychodzić.

Trzy siły rządzą światem: złoto, organizacja i środki 
masowego przekazu myśli. Od tych rzeczy zależy każdy 
większy ruch społeczny, a nie mieliśmy ani jednej 
z tych podstawowych sił, nie mieliśmy pieniędzy ani 
organizacji, ani prasy.

W takich warunkach niełatwo było zdecydować się, 
od czego rozpoczynać pracę nad odrodzeniem ludu ka
szubskiego. Po licznych dyskusjach postanowiłem z 
kol. Janem założyć Zrzeszenie Nauczycieli Kaszubów. 
Pragnęliśmy pozyskać dla sprawy naszych kolegów, 
uświadamiać się nawzajem, zapoznawać się z kaszubs
ką literaturą naukową i piękną; miały powstawać pla
cówki wiejskie, w których mieli działać nauczyciele 
miejscowi. Placówki takie miały później przekształcić 
się w zrzeszenie ogólnokaszubskie.

Po załatwieniu koniecznych formalności prawnych 
przystąpiliśmy do założenia planowanej organizacji. 
Liczyliśmy z góry na silne contra ze strony istniejących 
od dawna związków nauczycielskich: Związku Nauczy
cielstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie i Chrześci
jańskiego Stowarzyszenia Nauczycieli z siedzibą w 
Poznaniu. W latach trzydziestych ogół nauczycieli na 
Pomorzu należał do drugiego z tych związków. Pierw
szy z trudem zakładał na Pomorzu swoje pierwsze 
ogniska. Około 50 procent nauczycieli na Kaszubach 
nie należało do żadnych związków zawodowych; nazy
wano ich „dzikimi”. Ja też należałem do „dzikich”.

X

Zjazd Kaszubów w Kartuzach

Zebraniu organizacyjnemu ZNK pragnęliśmy nadać 
ton iak najbardziej poważny i ogólnokaszubski. W 
tym celu zorganizowaliśmy uroczysty zjazd Kaszubów
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w Kartuzach. Drugim głównym celem zjazdu miała 
być obudzenie ludu kaszubskiego z letargu, przypom
nienie, kim byli, są i kim być mogą w przyszłości dla 
Polski.

Dzięki udostępnieniu nam bezpłatnego lokalu przy 
ulicy Gdańskiej przez rodzinę Rompskich utworzyliś
my biuro do spraw zjazdu. Nad biurem dumnie po
wiewała złoto-żółta chorągiew z Czarnym Gryfem. Je
dyną taką chorągiew, symbol Kaszubów, posiadał do 
tej pory dr Majkowski; powiewała na jego willi na 
3 Maja i inne większe uroczystości państwowe.

Wyłonił się Komitet Zjazdowy, złożony z trzech 
osób: Jana Trepczyka, Alojzego Stoltmanna, nauczy
ciela z Sianowa, i mnie, jako przewodniczącego. Ko
mitet postanowił nad biurem wywiesić drugą chorą
giew kaszubską — czarno-żółtą, chorągiew narodową. 
Wywołało to natychmiastową reakcję ze strony władz 
lokalnych. Wicestarosta kartuski, p. Paźniewski, przy
słał policjantów z rozkazem usunięcia tych chorągwi.

Wówczas to na moment poczułem się nagle słaby 
i bezradny. Zwróciłem się do Jana:

— Co teraz? Co robić?
— Co robić? To są chorągwie nasze, kaszubskie. 

Tych chorągwi nie damy usunąć, chociażby się nam 
o nie bić przyszło z całą policją kartuską. Symbole ka
szubskie mają prawo bytu na ziemiach kaszubskich.

Spojrzałem mu w oczy i zobaczyłem w nich po raz 
pierwszy prawdziwego Jana, całą jego zdecydowaną 
wolę. Taka z nich biła energia i siła woli, i zdecydo
wanie, że pomyślałem sobie: takie oczy chyba mógł 
mieć jedynie Napoleon pod Austerlitz. Siła jego woli 
natychmiast mnie się udzieliła. Zawstydziłem się mej 
chwilowej słabości i bezradności.

W tej chwili wpadła do naszego biura siostra dokto
ra Majkowskiego, p. Frania, z radą, aby nie zdejmo
wać chorągwi, ale wywiesić obok kaszubskich chorą-
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gicn polską. Zrobiliśmy tak i dzięki temu władze lo
kalne chwilowo dały nam spokój.

Dzień zjazdu wyznaczono na niedzielę 18 sierpnia 
1929 roku. Kartuzy przyjęły odświętną szatę, z domów 
powiewały chorągwie i chorągiewki kaszubskie obok 
polskich, a w girlandy ozdobione bramy powUalne za
praszały przybyłych do miasta. Od wczesnego ranka 
przyjeżdżali rodacy z różnych stron Kaszub: od Pucka, 
z Gdyni i Gdańska, z Kościerzyny i Chojnic. Spotkali 
się w Kartuzach z różnych stron Kaszub robotnicy, 
rolnicy i inteligencja rodzima.

O godzinie 10 zebrały się na rynku liczne rzesze 
ludu, przygrywały trzy orkiestry. Wygłosiłem przemó
wienie. Tuż obok mnie pojawił się p. Faźniewski z 
kilkoma policjantami w cywilu. Przemówienie miałem 
starannie przygotowane. Główną jego treścią było wy
kazanie, że na Kaszubach herb nasz Gryf obok Oiła 
Białego ma swoje prawo bytu. Podkreśliłem z naci
skiem, że Pomorze Wschodnie z własnej inicjatywy 
dobrowolnie połączyło się z Polską w roku 1282 ukła
dem kepniewskim. Po raz drugi również dobrowolnie 
połączyło się z Polską w roku 1466 na mocy Pokoju 
Toruńskiego, a po raz trzeci — w roku 1919 Trakta
tem Wersalskim. Pierwszym, który zaśpiewał „Jeszcze 
Tolska nie zginęła”, był rodowity Kaszuba spod Koś
cierzyny — Józef Wybicki.

Przemówienie to widocznie rozczarowało p. Paź- 
niewskiego, zrezygnował z ingerencji i niepostrzeżenie 
znikł z rynku.

Zgodnie z programem zebrana ludność udała się w 
pochodzie na Wzgórze Wolności, gdzie ks. Hęyke wy
głosił po kaszubsku plemienne przemówienie. Tymcza
sem pewna grupa zainteresowanych sprawą ZNK ze
brała się w sali Dworu Kaszubskiego.

Po wstępnych formalnościach odbyła się ożywiona 
dyskusja. Silna opozycja, zwłaszcza w osobie p. No-
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wickiego z Grudziądza, osławionego posła na Sejm 
Rzeczypospolitej, zarzucała Komitetowi rozbijanie jed
ności nauczycieli należących do CSN. Nowicki ostro 
krytykował projekt naszego statutu. Co do tej sprawy 
to miał rację. Projekt bowiem opracowałem na kolanie, 
przez trzy godziny w nocy na kilka dni przed zjazdem, 
nie mając wtenczas w ogóle pojęcia o statutach. Wiele 
w nim było błędów prawnych i formalnych.

Nowicki wysunął też głośno endeckiego straszaka 
„separatyzm” na tym zebraniu. Wówczas to całkiem 
niespodziewanie zabrał głos kol. Zielke z Kartuz, urzę
dujący w okolicy' Grudziądza i dobrze obeznany ze 
sprawkami Nowickiego. Skrytykował go należycie, 
okiełznął jego butę i poparł naszą sprawę, jako czło
nek i działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Po nim zabrał głos dr Majkowski. Pokrótce przed
stawił konieczność organizacji kaszubskiej i wysunął 
umiejętnie proiekt założenia, zamiast ZNK,* organi
zacji ogólnokaszubskiej, np. Zrzeszenia Kaszubów, do 
którego mogliby należeć wszyscy Kaszubi, niezależnie 
od zawodu lub wykształcenia. Oklaski na sali, projekt 
Majkowskiego został przyjęty przez aklamację. Tak 
więc cel zebrania został osiągnięty.

Jedyne pionki polskości

W roku 1920, bezpośrednio po objęciu Pomorza 
przez wojska Hallera, zjawiła się na Kaszubach falanga 
ludzi spod ciemnej gwiazdy, którzy bogacili się kosz
tem ludności tubylczej. Niejeden Kaszuba utracił cały 
swój majątek na ich rzecz. Falanga ta była, na szczęś
cie, przejściowa. Znacznie groźniejsza była druga fala 
przybyszów — pseudointeligencja.

Ludzie drugiej falangi w latach dwudziestych usa
dowili się już na dobre na Kaszubach, opanowali
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wszysikie wyższe urzędy, nie dopuszczali tubylców do 
bardziej intratnych stanowisk, a tych niewielu z nich, 
uczciwych i godnych poważania, wyeliminowali zupeł
nie ze swoich korupcji. Zakonspirowani pragnęli wy
kazać swoją konieczność na Kaszubach, wobec czego 
nazwali się „jedynymi pionkami polskości”, gdyż Ka
szubi — to „Szwabi”.

W tym dachu szerzyli w całym kraju propagandę 
celem zdyskredytowania ludności tubylczej, a propa
ganda ta w skutkach swoich pokutowała przez cały 
okres lat trzydziestych.

Straszak endecki

Pewna grupa ludzi, należąca do endecji (Narodowa 
Demokracja), nasiąknięta chorobliwym egoizmem na
rodowym, uważała siebie za ostoję polskości na Ka
szubach, na równi z owymi „pionkami”. Pilnie czuwali 
nad rzekomo niepewnym ludem kaszubskim, który 
miał im nadal posłusznie służyć w kampaniach wy
borczych. Jakiekolwiek odruchy organizacyjne czy 
objawy odrodzeniowe na Kaszubach tępili. Skuteczną 
ich bronią okazała się prasa endecka.

Jeszcze w ubiegłym stuleciu wysunęli straszaka 
„separatyzmu” kaszubskiego i atakowali Ceynowę, 
później Młodokaszubów, następnie ze zdwojoną siłą 
młodych Kaszubów, grupujących się naokoło pisma 
„Zrzesz Kaszebsko”. Sami, oczywiście, w separatyzm 
kaszubski nie wierzyli, nie byli bowiem aż tak dalece 
naiwni i dobrze wiedzieli, że uświadomieni Kaszubi 
nigdy by takiego samobójczego kroku nie podjęli. Ale 
straszaka tego używali jako swojej głównej broni za
czepnej przeciw wszelkim odruchom odnowy społecz
nej i kulturowej na Kaszubach.

W takiej to rzeczywistości kształtowali się młodzi
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Kaszubi i startowali w swej ideowej pracy nad ludem 
tybylczym. Założono z pomocą dr. Majkowskiego Zrze
szenie Regionalne Kaszubów. Opracowano i przyjęto 
statut zrzeszenia na podstawie projektu ramowego, 
który przywiozłem z Warszawy, uczestnicząc w zje- 
ździe regionalistów polskich pod przewodnictwem zna
nego pedagoga i socjologa, p Spasowskiego.

Zrzeszenie rozwijało się powoli, i to głównie z dwóch 
przyczyn: z braku środków materialnych i prasy. Za
łożono wprawdzie w roku 1932 obok wskrzeszonego 
„Gryfa” miesięcznik „Gryf Kaszubski”, przeznaczony 
dla. ludu, ale już po roku przestał wychodzić.

„Zrzesz Kaszebskó”

Organ ten został założony nie tyle w reakcji na po
czynania wyżej wspomnianych pionków polskości i 
endeckich straszaków, ale przede wszystkim z pobu
dek czysto ideowych. Zaopatrzyliśmy ncisze pismo w 
herb kaszubski pod hasłem: „W jimię Poga — odroda 
Kaszebów”. Naszą wtenczas już sprecyzowaną ideolo
gię ujęliśmy w następujące słowa:

„Odrodzenie Kaszub dla Wielkiego Pomorza, odro
dzenie Pomorza dla Polski, odrodzenie Polski dla Sło
wiańszczyzny, odrodzenie Słowian dla ludzkości”.

Zapoczątkowany już za Ceynowy ruch kaszubski 
miał się rozwijać stale, obliczony na długą metę miał 
żyć prawie wiecznie. Do takiego wniosku doszedł już 
przedtem Majkowski, czego dowodem ów piękny dla 
nas przykład o wyspie koralowej w „Remusie”.

W najlepszych zamiarach i nadziejach kontynuowa
nia pracy twórczej i wyłącznie pozytywnej w trudnych 
warunkach materialnych zaczęliśmy wydawać „Zrzesz 
Kaszebską” z dodatkiem „Checz Kaszebskó”. Pierwsze 
numery były drukowane w Gdyni w prywatnej dru
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karni p. Kiełbratowskiego, wydawcy „Dziennika Gdyń
skiego”. Ale już po czterech tygodniach Komisarz Rzą
du w Gdyni zażądał od Kiełbratowskiego zerwania 
umowy i zaprzestania drukowania „Zrzesze”. Za ple
cami Komisarza Rządu działali od samego początku 
zgodnie „jedynie pionki polskości” i twórcy straszaka 
separatyzmu.

Kiełbratowski, człowiek szlachetny, chcąc nie chcąc, 
musiał ulec takiemu żądaniu, ale w zamian doradził 
nam kupno małej drukarni. Sprzedał nam „bostonkę”, 
drukrrenkę ręczną wraz z dwoma kasztami pisma. 
„Zrzesz” wychodziła w Kartuzach, przez pewien czas 
w Mirachowhe, później znów w Kartuzach, aż do wrze
śnia 1939 roku.

Skromny zespół redakcyjny nie- miał fachowego 
wykształcenia ani doświadczenia w tego rodzaju pra
cach, nie mieliśmy też pojęcia c polityce, zwłaszcza 
zakulisowej. Stąd przyszło, że popełnialiśmy w toku 
prac wiele błędów taktycznych, co przeciwnicy umie
jętnie wykorzystali. Już trzeci numer pisma został 
skonfiskowany. Od tej pory konfiskaty naszego pisma 
sta’y się prawie regułą. Przede wszystkim na gadki 
Guczow Hack godó władze lokalne były uczulone. Czę
sto nie gazeta, lecz fragmenty gazety z białymi pla
mami docierały do abonenta. A mimo to lud kaszub
ski uwrażał „Zrzesz” za jedyne swoje pismo i masowo 
je abonował. Nawet w najbardziej nasilonych okre
sach, kiedy to zmuszano pocztę do przeszkadzania w 
abonamencie, a z pociągów wyrzucano całe pliki na
szych gazet przeznaczonych dla odleglejszych od Kar
tuz okolic, lud stał zwarcie i wiernie przy „Zrzesze”.

Walka z przeciwnikami pochłaniała większość naszej 
energii. Zamiast zaplanowanej pracy pozytywnej by
liśmy zmuszeni walczyć, a więc podejmować pracę 
negatywną. A wiadomo, że każda wTalka zniekształca 
najlepsze zamiary i czyny. Ale przetrwaliśmy i wy
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szliśmy z niej bardziej odporni, zahartowani i .pewni 
siebie.

Nie mam zamiaru tu szerzej przedstawiać dzieje 
„Zrzesze”, bo wymaga to osobnej pracy, a taka jest 
już na warsztacie. Ale pragnę jeszcze wskazać trzy 
rzeczy, dotyczące tego pisma, będące niekiedy mylnie 
rozumiane lub interpretowane.

I tak:
1. Prof. Andrzej Bukowski w książce pt. Regiona

lizm kaszubski m.in. stara się sugerować czytelnikom, 
jakoby ruch związany ze „Zrzeszą” był ograniczony, 
a ludność kaszubska słabo nań reagowała w porówna
niu z „Kleką” (!). Jest to nieprawda, bo było właśnie 
odwrotnie, co dzisiaj jeszcze nietrudno stwierdzić u 
starszego pokolenia Kaszubów. Autor podchodzi do 
sprawy i pewnych osób tendencyjnie, co w najlepszym 
razie może być wynikiem jego nieznajomości przed
miotu. W każdym razie tendencja ta obniża naukową 
wartość książki, a szkoda, bo wiele w niej rzeczy autor 
przedstawia należycie.

2. Dzielnicowość w okresie międzywojennym starano 
się wsuwać w buty Kaszubom. Zjawisko to było wy
nikiem trzech zaborów, więc naturalne. Ale podsycanie 
tego zjawiska leżało w interesie tzw. pionków polskości 
na Kaszubach. Nie było ich, nie było dzielnicowości, 
nie ma ich, nie ma dzielnicowości.

3. Domniemany antysemityzm „Zrzesze” był zja
wiskiem wyłącznie nominalnym i z naszej strony po
ciągnięciem taktycznym. Kiedy bowiem konfiskowano 
„Zrzesz” już z reguły za wyrazy „jedyne pionki pols
kości” na Kaszubach, zastąpiliśmy je słowem „Żydzi”, 
bo też istotnie mieli oni pewne żydowskie maniery i 
cechy charakteru. Kaszubi dobrze wiedzieli, jakich to 
„Żydów” mieliśmy na myśli, ale postronni uważali, że 
to objawy antysemityzmu. Kaszubi nie byli nigdy 
antysemitami, ale endecy w owym czasie byli zdecy-
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dowanymi wrogami Żydów, na wzór hitlerowców w 
Niemczech.

Dodać jeszcze należy, że Zrzeszeńcy utrzymywali pe
wne kontakty z ruchami kulturowymi narodów sło
wiańskich: Czechów, Łużyczan, Białorusinów i Ukra
ińców. W zamian do naszego pisma nadsyłano nam 
„Slowanski Przehlod”, „Serskie Nowiny” i „Diło” i 
inne. Wszystkie te piryna okazywały Kaszubom i ich 
sprawie szczególną życzliwość, a nas utwierdzały w 
naszych pracach.

Zgodnie z naszą ideologią stanowiliśmy z kolei trze
cie ogniwo, czyli pokolenie (po Ceynowie i Młodoka- 
szubach), a obecnie działa już w kaszubskim ruchu 
odrodzeniowym czwarte pokolenie.

Ogniwo czwarte

Florian Ceynowa sam jeden zapoczątkował ruch ka
szubski z górą sto lat temu. Działał w odosobnieniu,, 
nie zdobył poparcia ze strony inteligencji ani ludu. 
Idee i prace jego podjęła niewielka grupa inteligencji 
kaszubskiej, Młodokaszubi, z Aleksandrem Majkows
kim na czele. Działali też niejako w izolacji — bez: 
większego wpływu na lud. Znacznie większa grupa 
młodych ludzi o przeważnie tylko średnim wykształce
niu podjęła łącznie z masami ludu ciąg dalszy prac 
Ceynowy i Młodokaszubów. Obecnie działa dość inten
sywnie czwarte ogniwo tego samego łańcucha.

W Polsce Ludowej wysunęła się na czcło inteligen
cja nie tylko kaszubska, ale i pomorska, a przez Zrze
szenie Kaszubsko-Pomorskie oddziałuje na masy ludu 
kaszubsko-pomorskiego. Organem ZK-P jest dobrze re
dagowany miesięcznik wychodzący w Gdańsku „Pome
rania”, przeznaczony tak dla inteligencji, jak i dla 
ludu. W tym ogniwie działa czwarte pokolenie, a prace 
jego wychodzą poza ciasny krąg samych Kaszub —
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zgodnie z postawioną i przyjętą przez nas ideologią 
odrodzeniową.

Wiele ważnych zadań stoi przed ZK-P i „Pomera
nią”. Wszakże najważniejsza i najpilniejsza sprawa — 
to podniesienie mowy kaszubskiej do rangi języków- 
nauczanych w szkole. Tego domaga się lud i słusznie 
oczekuje realizacji tego postulatu od inteligencji rodzi
mej.

W tym celu należałoby powołać komisję do spraw 
podręczników szkolnych, która by opracowała na razie 
podręcznik do nauki języka kaszubskiego oraz podrę
cznik do nauczania historii Pomorza. W zakresie prac 
tej komisji leżałoby również przedstawienie projektu 
podręczników Ministerstwu Oświaty celem zatwierdze
nia oraz wydanie podręczników drukiem.

Czy nauka języka ojczystego obok ogólnopańsfwo- 
wego nic ma pierwszeństwa przed językami obcymi?

Moja praca twórcza

Czyny i uczynki świadczą o wartości tak pciedyn- _ 
czego człowieka, jak i całych grup ideowo ze sobą 
związanych. Mój dorobek literacki i popularnonaukowy 
nie jest wielki, ale mimo to stanowi pewną pozycję 
v/ kulturowym ruchu odrodzeniowym Kaszub.
1. Zasady pisowni kaszubskiej — pierwsza moja pra

ca, która własnym nakładem wyszła drukiem w* 
prywatnej drukarni p. Buszczyckiego w Toruniu 
w sierpniu 1939 roku, tuż przed drugą wojną świa
tową. Około 100 egzemplarzy zdołałem rozprowa
dzić, a 900 egzemplarzy hitlerowcy zajęli w dru
karni i prawdopodobnie spalili.

2. Słowniczek kaszubski — wydany przez PZWS w 
Warszawie w roku 19CO. Przeznaczony jest dla na
uczycieli nie znających mowy Kaszubów, a pra
cujących na terenie Kaszub. Nakład 2000 egzem-
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plarzy jest dawno wyczerpany. Praca ta zapocząt-
' kowala praktyczne zastosowanie słownictwa rodzi

mego. Składa się, podobnie jak inne słowniki prak
tyczne, z dwóch części: kaszubsko-polskiej i polsko- 
-kaszubskiej.

3. Podręczny słownik kaszubski — zawierający około 
10 tysięcy haseł, również złożony z części kaszubs
ko-polskiej i odwrotnie. Znajduje się już od trzech 
lat w druku.

4. Guczów Mack gödö — humoreski kaszubskie; zbio
rki powojenne wyszły drukiem w formie broszur: 
Kąsk do śmiechu, Zupa z kreszków, Kukuk — Cho- 
chołk.

5. „Podręczna gramatyka kaszubska” — w maszyno
pisie. Oryginał maszynopisu zakupiony przez Mu
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomors- 
kiej w Wejherowie.

6. „Ostatni sąd w Mirachowie” — krótka powieść ka
szubska napisana według przekazanej tradycji przo
dków, złożona w Muzeum PIMK-P w Wejherowie.

7. „Ormuzdowi znit” — zbiór wierszy po kaszubsku 
z okresu międzywojennego, złożony również w Mu
zeum w Wejherowie.

8. „Ewanielsko śpiewa” — próba ujęcia w mowie oj- 
- czystej pewnych wyjątków z życia, nauki i dzia
łalności Chrystusa w formie mowy wiązanej. Część 
I zawiera 130 jednostek wierszowanych, złożona w 
Muzeum w Wejherowie, część II w pracy.

9. „Dzeje Zrzesze” — na tle autobiografii, znajduje się 
w toku pracy.

Hobby ęzy powołanie

Nieraz pytano mnie, dlaczego zajmuję się sprawami 
kaszubskimi, przecież na tym trupie niewiele można
15 — Współczesna literatura kaszubska
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zarobić (!). Oczywiście, nie jest to pole do popisu ani 
do robienia kariery czy majątku, jest raczej polem 
wzniosłej i trudnej pracy, za którą pozornie nie otrzy
muje się nic prócz czarnej niewdzięczności. Na takie 
pytanie odpowiadam zazwyczaj krótko: — To moje 
hobby — chcąc pozbyć się natręta.

Tymczasem często głowiłem się nad tym zagadnie
niem, które dla mnie nigdy nie było hobby ani fatum, 
ani czymś innym, mieszczącym się w ramach pojęć 
materialistycznych.

Podobnie jak poszczególne narody pełnią pewną mi
sję w świecie, tak i każdy pojedynczy człowiek jest 
powołany do pełnienia pewnych odwiecznych idei, jemu 
przymierzonych i na niego nałożonych. Korzenie tej 
prawdy mieszczą się głęboko i sięgają poza czas i 
przestrzeń, poza nasz trójwymiar i istnieją w jednej 
wielkiej Teraźniejszości.

Jeśli Opatizność dała Kaszubom, ich mowie i kultu
rze przetrwać poprzez wszystkie burze dziejowe do tej 
pory, to widocznie Kaszubi mają do spełnienia w dzie
jach ludzkości pewną im wyznaczoną misję. Stąd każ
dy, kto powołany do pracy nad odrodzeniem Kaszub, 
niech się od tej pracy nie wykręca, jak Mojżesz przed 
owym „Krzakiem gorejącym”, bo się nie wykręci, i 
niech nie ucieka przed tą pracą jak Jonasz przed 
Niriwą, bo nie ucieknie.

Idę więc za głosem powołania, za głosem Opatrzności.

4
JAN TREPCZYK

Moje życie

Urodziłem się 22 października 1907 roku w Stryszej 
Budzie koło Mirachowa, w byłym powiecie kartuskim.
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Ojciec mój, Jan Trepczyk, był rolnikiem na dwudzie- 
stohektarowym gospodarstwie. Interesował się wszyst
kim, co się w świecie dzieje. Abonował „Gazetę Gru
dziądzką” albo „Pielgrzyma” i pamiętam, że w wol
nych chwilach siadał przy stole i czytał gazetę. Matka 
Berta, z domu Hebel, lubiła czytać, a zwłaszcza śpie
wać — głównie pieśni religijne. Miałem starszego bra
ta, Wiktora, który był na frontach wschodnim i za
chodnim w I wojnie światowej, i trzy siostry, które — 
pamiętam — siadały latem w niedzielę pod domem 
i z koleżankami śpiewały różne piosenki kaszubskie, 
polskie, niemieckie. Jeszcze jako dziecko starałem się 
z nimi razem śpiewać, tak że żadna z tych pieśni nie 
była mi obca. W latach 1914—1921 uczęszczałem do 
miejscowej szkoły podstawowej w Mirachowie. Do ro
ku 1919 nauka odbywała się w języku niemieckim. 
Zanim rozpocząłem naukę szkolną, umiałem dzięki mo
im siostrom czytać cały elementarz niemiecki. Nauka 
w szkole była łączona — wszystkie oddziały uczyły 
się równocześnie. W czasie cichych zajęć przysłuchi
wałem się lekcjom przerabianym ze starszymi dziećmi. 
Interesowały mnie zwłaszcza: poezja, geografia i śpiew. 
Miałem też zamiłowanie do rysunków, historii i przy
rody. Mniej interesowały mnie przedmioty ścisłe — 
fizyka i matematyka. Wcześnie rozkochałem się w czy
taniu książek. Były to najpierw niemieckie, a potem 
polskie książki, które wypożyczałem w miejscowej bi
bliotece. W roku 1920 byłem świadkiem wkroczenia 
do nas wojsk polskich, które raczej niekorzystną pozo
stawiły po sobie pamięć. Pamiętam, że mimo sprzeci
wu ojća żołnierze zabrali nam tucznika. Pierwszym 
nauczycielem, który prowadził naukę w języku polskim 
i za którego namową postanowiłem (za zgodą rodziców) 
kontynuować naukę, był Hubert Pawłowski, późniejszy 
nauczyciel matematyki w Seminarium Nauczycielskim 
w Wejherowie.
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Był rok 1921. Ukończyłem szkołę podstawową i roz
począłem naukę w Seminarium Nauczycielskim w Ko
ścierzynie. Tam byłem w ogóle dobrym uczniem. Dy
rektorem był Targowski, katechetą ks. dr Heyke, z 
którym później miałem pewne kontakty w związku 
z włączeniem się w nurt ruchu kaszubskiego. Po pię
cioletniej nauce złożyłem maturę i zostałem tymczaso
wym nauczycielem szkół podstawowych. Pierwszą po
sadę nauczyciela otrzymałem w szkole podstawowej 
w Kartuzach. Już w następnym roku 1927 zostałem 
przeniesiony do dwuklasowej szkoły podstawowej w 
Miszewie w powiecie kartuskim, w której pracowałem 
przez okres 7 lat.

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 ru
chu. Mówił nam o stanie badań nad kaszubszczyzną, 
o trudnościach i niechętnym nastawieniu niektórych 
kół w Polsce do ruchu kaszubskiego.

Nigdy bym pewnie nie napisał żadnego wierszyka, 
nie skomponował żadnej pieśni, gdybym nie zetknął 
się z przedstawicielami ówczesnego ruchu kaszubskie
go. Właściwym inspiratorem głównych poczynań zwią
zanych z tym ruchem był Aleksander Labuda. Naszą 
ideą przewodnią była praca społeczna i kulturalna 
wśród ludu kaszubskiego, oparta na rodzimych warto
ściach, do których w pierwszym rzędzie zaliczaliśmy 
język kaszubski. Nasze hasło brzmiało: „Odrodzenie 
ludu kaszubskiego przez pielęgnowanie i rozwój mowy 
kaszubskiej i wszystkich rodzimych wartości kultural
nych”. Postanowiliśmy więc, po pierwsze, założyć orga
nizację i skupić w niej wszystkich tych, którzy pra-
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gnęliby czynnie popierać nasze cele, po drugie, założyć 
i wydawać pismo dla spraw kaszubskich, a po trzecie, 
organizować różne zespoły, imprezy kulturalne itp. 
Przystąpiliśmy więc do realizacji pierwszego celu — 
założenia organizacji. Jako nauczyciele pragnęliśmy 
w niej skupić przede wszystkim nauczycieli. Lecz na 
zjeżdzie organizacyjnym w sierpniu 1929 roku nie do
szło do założenia zrzeszenia nauczycieli, lecz ogólnej 
organizacji pod nazwą Zrzeszenie Regionalne Kaszu
bów. Jego prezesem został Aleksander Majkowski, za
stępcą prezesa A. Labuda, a ja sekretarzem. Po zre
alizowaniu pierwszego punktu wytyczonego programu 
zaczęliśmy się zastanawiać nad posiadaniem własnego 
pisma. Z powodu braku funduszów była to sprawa, tru
dna do zrealizowania. Z pomocą przyszedł nam dr 
Władysław Pniewski, nauczyciel gimnazjum polskiego 
w Gdańsku, który zaproponował nam współpracę i 
wznowienie wydawanego przez dr. Aleksandra Maj
kowskiego czasopisma „Gryf”. Założyliśmy przy ZRK 
Spółdzielnię Wydawniczą „Gryf”. Władysław Pniewski 
został jej redaktorem, a redaktorem miesięcznika „Gryf 
Kaszubski”, dodatku do „Gryfa”, został Aleksander 
Labuda. Głównym zadaniem Spółdzielni było groma
dzenie funduszów na cele wydawnicze. ' '

W tym czasie rozpocząłem moją pracę twórczą. Do
szedłem do przekonania, że tylko pracą twórczą mogę 
wzbogacić naszą kulturę, która na niektórych odcin
kach, np. twórczości muzycznej, leżała zupełnie odło
giem. Dlatego rozwojowi kaszubszczyzny przez two
rzenie nowych wartości literackich i muzycznych po
święciłem moją wiedzę i zdolności, które były raczej 
mierne i przeciętne, natomiast chęci — ogromne. Wia
domo, że język pielęgnuje i rozwija się tylko przez 
twórczą pracę literacką. Przeto i ja począłem próbo
wać swoich skromnych sił na tym polu. Już na orga
nizacyjny zjazd ZRK ułożyłem kilka melodii do słów
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Heykego, które odśpiewała grupa młodzieży w czasie 
zjazdu założycieli ZRK w Kartuzach. Wiersze Heykego 
budziły jednak we mnie pewne obiekcje natury języ
kowej. Widziałem w nich, obok niezaprzeczalnych wa
lorów poetyckich, znaczną ilość wyrażeń niekaszubs- 
kich, co do których, będąc bardzo czuły na kaszubską 
czystość językową, miałem swoje zastrzeżenia. To za
inicjowało pisarie moich własnych utworów. Skompo
nowałem też kilka melodii do słów A. Labudy.

Jednym z moich utworów literackich, wydrukowa
nych później w „Gryfie”, był tekst napisany do melo
dii mego autorstwa pt. Piesnio Sławę. Pieśń ta została 
odśpiewana po raz pierwszy przez grupę młodzieży 
kaszubskiej w ratuszu warszawskim w obecności pre
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ignacego Mościckie
go, w czasie uroczystości związanych z dwudziestopię- 
cioleciem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w 
roku 1929. W Warszawie nastąpiło także uroczyste 
spotkanie i nawiązanie bliższych kontaktów z klubem 
studenckim „Cassubia”. A oto słowa Piesnie Sławę:

W rozpace me wieczi żele, zabeł brata brat,
Zabele me czim me bele, zabeł o nas świat.
Chadac kózół cezy nama w cemnice oman,
A tę wesok żdala sama Matka-wid Słowian.

Trójny Rusce, rędi Czesze, z belnote me
słowny Lesze

Pojmę, pojmę w nowi wid!
Kęde słuńce goro jawa, gdze no żdże nas

Matka-Słow'a,
Słowiańszczech to ledów cud...

Pieśń ta była deklaracją Kaszubów o ich przynależ
ności do wielkiej rodziny słowiańskiej i odpowiedzią 
na oszczerstwa rzucane pod adresem Kaszubów, a z 
drugiej strony, miała być hołdem złożonym Florianowi 
Ceynowie, pierwszemu budzicielowi ludu kaszubskiego

\
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i wielkiemu orędownikowi idei braterstwa Słowian, 
klórej i ja stałem się żarliwym wyznawcą. Odtąd za
częły ukazywać się coraz to nowe moje utwory, i to 
głównie w związku z zapotrzebowaniem na materiały 
do „Gryfa Pomorskiego”, a później do „Zrzesze Ka- 
szebsczi”.

29 marca 1931 roku zorganizowaliśmy akademię ku 
czci Ceynowy z okazji 50 rocznicy jego śmierci. Na 
program pięknej imprezy złożyły się: wykład o Cey- 
nowie Aleksandra Majkowskiego, przemówienie po ka- 
szubsku A. Labudy, mój solowy śpiew Reknica własnej 
kompozycji, deklamacje kaszubskiej poezji oraz wy
stęp chóru „Moniuszko” z Gdańska jpod batutą Ta
deusza Tylewskiego.

Po dwóch latach istnienia kwartalnik „Gryf” i jego 
dodatek „Gryf Kaszubski” przestały wychodzić z po
wodu braku funduszów. Byliśmy znowu bez własnego 
pisma. Wpadliśmy wówczas na szczęśliwą myśl ku
pienia własnej ręcznej drukarenki, którą oddaliśmy w 
użytkowanie zecera Hejny, a ten w zamian drukował 
nam miesięcznik „Zrzesz Kaszebskó”, który z małymi 
przerwami wychodził aż do wybuchu II wojny świato
wej.

Na skutek czynnego zaangażowania się w ruchu, 
jaki powstał wokół „Zrzesze Kaszebskiej”, zostałem 
przeniesiony w roku 1934 z Miszewa do siedmioklaso
wej szkoły podstawowej w Rogoźnie Wielkopolskim. 
Moje przeniesienie nie było odosobnionym przypad
kiem: dziesiątki nauczycieli przeniesiono już poprze
dnio na tzw. kresy wschodnie. Niektórzy z nich rezy
gnowali wówczas z posad nauczycielskich. Ich miejsca 
zajmowali nauczyciele z głębi kraju.

W nowym miejscu zamieszkania oddawałem się już 
tylko pracy twórczej. Powstawały głównie piosenki, 
tak że nasunęła się myśl wydania ich drukiem. Włas
nym wtedy nakładem, z pomocą „kaszubologów”, Se
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minarium Duchownego w Pelplinie, wydałem w Dru
karni St. Formeli w Rogoźnie w roku 1935 Kaszebsczi 
piesnjok, czyli śpiewnik, zawierający początkowy mój 
dorobek pieśniarski i tekstowy.

Po rocznym pobycie w Rogoźnie przeniosłem się na 
wieś do jednoklasowej szkoły w Tłukawach, w powie
cie obornickim. Tam pracowałem aż do wybuchu woj
ny. W moje rodzinne strony jeździłem jedynie w cza
sie wielkich ferii. W 1936 roku spotkałem się po raz 
ostatni z Aleksandrem Majkowskim na zebraniu w je
go prywatnym mieszkaniu — zmarł w 1938 roku.

W pierwszym roku okupacji mieszkałem nadal w 
budynku szkolnym, pozostając jednak bez pracy. W 
maju 1940 roku musiałem budynek szkolny opuścić. 
Po dwóch miesiącach przeniosłem się w rodzinne stro
ny i zamieszkałem u matki, pracując u szwagra na 
roli. W grudniu w tymże roku otrzymałem pracę w 
Urzędzie Gminnym w Sianowie jako kasjer. Chcąc 
żyć i utrzymać rodzinę, byłem zmuszony przyjąć trze
cią grupę niemieckiej volkslisty, co zresztą po wspól
nej naradzie uczynili wszyscy pracownicy tego urzędu, 
gdyż Niemcem był tylko sam Amtskommisar.

'1 czerwca 1943 roku zostałem powołany do wojska 
niemieckiego do Hanoweru, a po kilku tygodniach 
przeniesiony do Belgii. Pozostałem w wojsku niemiec
kim do końca wojny. Jedynie, że nie byłem w niewoli 
i gdy wojska amerykańskie wkraczały do miejscowości 
Coste di Maser, w której ostatnio przebywałem, wita
łem je wspólnie z włoską ludnością, z ich trikolorem 
w ręku. Następnie zgłosiłem się w oddalonym o 20 
km Treviso do wojska polskiego. Po dwóch miesiącach, 
w czerwcu, przyjechał po mnie pewien porucznik i w 
Bolonii znalazłem się w drugim Korpusie wojsk pols
kich. W San Giorgio zorganizowałem trzymiesięczny 
kurs języka polskiego, a w Senigalii, gdy przyszło 
jeszcze dwóch nauczycieli, realizowałem już normalny
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program szkół podstawowych. Jednak wiosną 1946 ro
ku zgłosiłem się na powrót do kraju i przez obóz pod 
Neapolem, Szkocję, wróciłem w czerwcu do domu.

1 lipca przyjąłem posadę nauczyciela w szkole nr 4 
w Wejherowie, w której pracowałem do przejścia na 
emeiyturę do roku 1967.

Lata powojenne były dla mnie bardzo ciężkie. Skro
mna pensja nauczyciela wystarczała ledwie na wyży
wienie mojej rodziny. Dlatego dorabiałem, ucząc wie
czorami w szkole dla dorosłych, mając lekcje dla więź
niów w miojscowym więzieniu, prowadząc zespół chó
ralny milicji i pracowników więzienia. Przez okres 
trzech lat (1952—1954) brałem czynny udział w akcji 
zbierania folkloru muzycznego, którą kierowali państ
wo Sobiescy z ramienia Państwowego Instytutu Sztuki 
w Warszawie. W pierwszym roku razem ze Stefanem 
Bieszkiem spenetrowałem były powiat kościerski, w 
następnym, wspólnie z Janem Wieczorkiem z Toruma, 
powiat kartuski, a w trzecim roku były powiat morski. 
Praca moja polegała na wyszukiwaniu ludowych od
twórców, sporządzaniu dokumentacji z zanotowaniem 
melodii i tekstu oraz udziale w akcji nagrywania przez 
ekipę z Warszawy.

W roku 1951 przyjąłem na siebie obowiązki kie
rownika Powiatowego Ośrodka Metodycznego SpiewU 
przy Inspektoracie Oświaty w Wejherowie, którą peł
niłem przez okres 10 lat. Hospitowałem lekcje śpiewu 
w szkołach byłego powiatu morskiego, później wej- 
herowskiego, prowadziłem lekcje pokazowe, pomaga
łem organizować chóry szkolne. Jestem czynny w orga
nizowaniu corocznych festiwali muzyki, pieśni i tańca.

W tym czasie pomagałem w zorganizowaniu orkie
stry miejskiej i podjąłem się prowadzenia, chóru orga
nizującego się zespołu pieśni i tańca w Wejherowie. 
Chór ten prowadziłem przez wiele lat. Kolejnymi jego 
opiekunami byli: Prezydium Miejskiej Rady Narodo
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wej, Związek Zawodowy Kolejarzy i wreszcie Oddział 
Zrzeszenia Kaszubskiego w Wejherowie. Chór ze swoim 
programem kaszubskim występował dziesiątki razy na 
terenie Wejherowa, powiatu i województwa gdań
skiego.

W 1956 roku nastąpił pewien przełom w historii 
ludu kaszubskiego. Byłem wśród założycieli Zrzesze
nia Kaszubskiego w Gdańsku, gdzie zostałem wybra
ny członkiem Zarządu Głównego. Wkrótce potem na 
zebraniu organizacyjnym w Wejherowie zostałem pre
zesem Oddziału Zrzeszenia Kaszubskiego w Wejhero
wie. Funkcję tę pełniłem przez wiele lat. Prowadze
nie spraw organizacyjnych nigdy mi jednak nie odpo
wiadało, dlatego poświęcałem się głównie pracy zwią
zanej z działalnością kulturalną, zwłaszcza propagowa
niem poezji i piosenki kaszubskiej. Gdy czterogłosowy 
chór mieszany, o którym już wspomniałem, przestał 
z różnych powodów istnieć, występowałem setki razy 
z żoną, przy akompaniamencie fortepianowym córki, 
w różnych miejscowościach i przy różnych okazjach, 
propagując głównie własne piosenki kaszubskie.

Chciałbym tu jeszcze nadmienić, że przez cały 
okres mojej pracy w szkole prowadziłem przeważnie 
trzygłosowy chór szkolny, który na festiwalach otrzy
mywał często pierwsze miejsca i który z okazji róż
nych uroczystości występował publicznie ze swoim 
repertuarem.

Moje zaangażowanie i moją pracę przyjmowano 
wszędzie z uznaniem. Zwłaszcza repertuar kaszubski 
w moim i żony wykonaniu, czy wykonaniu moich chó
rów, przyjmowano wprost entuzjastycznie i często ze 
łzami w oczach. Prezydium Powiatowej Rady Narodo
wej i Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki uczciło 
moją działalność w roku 1965 piękną imprezą z okazji 
trzydziestopięciolecia mojej pracy twórczej, w czasie 
której deklamowano moje wiersze, a chór Liceum
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Pedagogicznego, chór „Harmonia” z Wejherowa i ze
spół muzyczno-wokalny Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Gdyni wykonały kilka moich pieśni. Podobną uro
czystością uczciło jubileusz trzydziestolecia mojej pra
cy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po- 
morskiej w Wejherowie.

Otrzymałem wiele wyróżnień, dyplomów i odzna
czeń. I tak na sesji poświęconej folklorowi kaszubskie
mu w roku 1966, za działalność na rzecz regionu ka
szubskiego zostałem wyróżniony przez Ministra Kul
tury i Sztuki odznaką „Zasłużonego Działacza Kultu
ry”; uchwałą z dnia 28 listopada 1966 roku Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku przyznało 
mi odznakę honorową „Zasłużony Ziemi Gdańskiej”; 
za popularyzację pieśni kaszubskiej Klub Studencki 
„Pomerania” w 1967 roku odznaczył mnie „Medalem 
Stolema”; postanowieniem Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej z dnia 5 marca 1975 roku zostałem 
wyróżniony medalem honorowym „Zasłużony Ziemi 
Wejherowskiej”; uchwałą Rady Państwa w dniu 20 
lipca 1971 roku zostałem odznaczony „Złotym Krzy
żem Zasługi”.

W dniu 26 czerwca 1979 roku zostałem przyjęty w 
poczet członków Związku Literatów Polskich.

W moim działaniu na rzecz regionu kaszubskiego 
spotkałem się na ogół z uznaniem. Byłem też świad
kiem przykrych zajść, a nawet wrogiego odnoszenia 
się do wszystkiego, co kaszubskie. Przed wojną, tzn. 
w okresie międzywojennym, nazwano mnie i innych 
działaczy kaszubskich separatystami, naszą pracę — 
wodą na młyn niemiecki, a każde słowo pisane po ka- 
szubsku — oznaką separatyzmu. 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, po
łożywszy przed sobą rewolwer na stole. Z tego prze
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słuchania wywnioskowałem, że zajmowanie się kul
turą kaszubską, pisanie kaszubskich utworów literac
kich jest akcją skierowaną przeciw Polsce, przeciw 
polskiej racji stanu; w pojęciu przedstawiciela Głów
nego Urzędu Bezpieczeństwa w Warszawie — zbrod
nia. Pan Machno, I sekretarz PZPR w Gdańsku, ucze
stnicząc w jednym z zebrań Zarządu Głównego Zrze
szenia Kaszubskiego, wyraził oficjalnie swoje oburze
nia, gdy jeden z uczestników (J. Rumpski) przemawiał 
w dyskusji po kaszubsku. Następnie zarządzono w roku 
1960 rewizje u J. Fompskiego w Toruniu, Stefana. 
Bieszka w Chełmie i Aleksandra Labudy w Tłuczewie. 
Miała i u mnie być taka rewizja, lecz obawiano się — 
jak mi oświadczył Bernard Szczęsny, nasz ówczesny 
prezes Zarządu Zrzeszenia Kaszubskiego — za wiel
kiego rozgłosu. W czasie rewizji skonfiskowano wszyst
ko, co było pisane po kaszubsku. Postępowanie władz 
polskich niczym się nie różniło w podobnych przypad
kach od postępowania władz okupacyjnych. Była to 
wybitnie metoda zastraszenia i odstraszenia Kaszubów 
od zajmowania się swoimi sprawami. U większości Po
laków istnieje tylko pojęcie Polaka albo N\emca. Ist
nienie Kaszubów jako ostatniej pomorskiej grupy etni
cznej, mogącej pragnąć pewnej swobody rozwoju, ist
nienie mowy kaszubskiej, mającej chyba także prawo 
swobodnego kształtowania się dla ogółu Polaków, nie 
istnieje. A przecież kaszubszczyzna nie jest żadną po
psutą gwarą polską upstrzoną niemczyzną, lecz ory
ginalną mową słowiańską, ostatnim nie zgermanizo- 
wanym dialektem pomorskim.

Tej mowie — jej utrzymaniu, pielęgnacji i rozwo
jowi — poświęciłem swoją twórczość. Każdym utwo
rem staram się podkreślać charakterystvczne właści
wości kaszubszczyzny, a więc: ruchomy akcent pół- 
nocnokaszubski, jako pozostałość prasłowiańską, obok 
akcentu inicjalnego, południowokaszubskiego. Dobie

236



ram słownictwo wyłącznie kaszubskie, aby uchronić 
je od zapomnienia. Staram się przywołać do życia te 
wszystkie wyrażenia, które wychodzą z potocznej mo
wy kaszubskiej czy też z powodu niezrozumienia ich 
przez ogół polski bywają często pomijane przez nie
których literatów kaszubskich. W ten sposób pragnę 
wzbudzić ukochanie ka^zubszczyzny, gdy Diszę o niej:

Tczewórtno jes, jak dzejów duch,
Co w tobie sę przezeró 
Bo slóde wdór i rodny chuch 
Wespół z tobą umieró

Tczewórtno jes, jak naji gón 
Do wide e do słuńca.
Te szerok ndzesz brzemia, jak zwón 
Na wiedno e bez kuńca.

v Skażony miół ce, wej, cezyńc
I znikwic chcół do nśdżi 
Le me ce dóme w pałac przińc 
I w pierszi sadnąc ródżi

O, mowa starków! Nad twój zwęk 
Nick lepszigo nicht nimo!
Jo lubię ce, móm o ce lęk,
Ce stracec strach mie zjimó.

Jó ukochół ce jak no brat 
Widzałosc zaczarzoną 
Od małosce do stórech lat 
Jes dló mie namienioną.

W ce dech, zarzekłó desza je 
I serce naji ledu 
Ze zgarde me ce dwignieme,
Rozwicó dożdósz cedu.

O mowa starków! Me ce w strój 
Obleczeme buszny,
Że mdzesz sklenia jak gwiózdów rój,
Jak słuńca wid pesznyl
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Ponadto pragnę uwrażliwić mój lud na piękno 
swojej ziemi — tej pięknej krainy nadmorskiej z pa
górkami pokrytymi lasami, z pięknymi jeziorami, nad 
którymi rozsiadły się wsie kaszubskie.

Kaszebsko, rodno zemia!
O kraju mój!
Te jes mie w oczach wiedno 
O ce na jawie sniję 
A w meslach trój 
Z tobą jó jem na jedno.

Jak jó umrzę, tej te mie 
Weźmiesz w klin swój, w grób do se 
Zadrżi ze żólu Bółt,
W smutk sę oblecze twój sztółt.

Kaszebsko, rodnó zemia!
Na twojich rzmach 
Stolat sę głównie żólą 
A odrode kaszebsczi 
W miastach e wsach 
Nowi sę wide półą

Z Rewokolu świecy wid,
Jawą je kaszebsczi mit!
Biotk sę koscerzi wkół grom, ^
Naszi deje swięti płom.

Nieraz potrącam o struny naszej historii, wspomi
nam wielkich ludzi, którzy zasłużyli się sprawie ka- 
szubsko-pomorskiej, m.in. F. Ceynowę i A. Majkow
skiego. Uważam się poniekąd za kontynuatora ich 
dzieła.

Nieurzasłi duch Cenowe 
Koscerzi sę westrzód nas 
Czidó w strene naszi słówo 
Obznójmiwó nowi czas

Krzosó belnotę spaniałą,
Rozmiecywó dzejów wid,
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Poneku\f7Ö w biótkę wdałą 
Za domoceznę, za lud.

On podskócó w sercach plome,
Rozwidniwó mołnią smrok 
I rodny odmikó bróme,
W przińdosc czerejące krok.

Jego dechę sę obnewac 
Uskarnienirn wieldżech zgrow,
Wespół jidzeme zmocniewac 
Nasz widzałi, rodny drów.

Pokrzósóny jego duchę 
Spiarti jego belnotą 
Przeoblokłi w swóńską buchę 
Pojmę w przódk z kaszebizną!

Pisząc wierszyki czy komponując melodie, zawsze 
pamiętam o naszej najmłodszej generacji — dzieciach 
i młodzieży, którym poświęciłem znaczną część swoich 
utworów z tą myślą, że zaszczepię w nich zamiłowa
nie do swojszczyzny i rozbudzę chęć kontynuowania 
w przyszłości i mojej pracy.

Piesnię spiewo so porenk 
o porśnk, o porenk.
Wesok przewtórzó skowrónk 
zymku zwónk, zymku zwónk.
Pojmę tej w las e gój 
Obezdrzec peszny nasz krój, 
umrze gór, sztrąd jezór, 
jiglenowi dalek bór.

Jałto lubno jic na rzme 
tatczezne, tatczezne.
Tu pojuga wkół dzeni 
jaż brzemi, jaż brzemi.
Śpiew rodny czec je tu, 
swóńsko mowa w domocy.
Jich pomión przez naj gón 
Jidze dalek gdzes z ustrón.
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Wiodio graje tam na rzmie, 
roczi ce, roczi ce.
Poi wic gazę zymkowi zwón 
naji stron, naji stron!
Ach, jak tu wiesoło je * 
na naj rzmie, na naj rzmie.
Nigdze nima tatczech strón 
jak naj plon, jak naj plón!...

Kilkanaście utworów poświęciłem naszemu morzu 
i rybakom.

Rozszemia sę denega 
Z norde drewö czöln 
Wieże dodćm reboka 
Kole widu mółń.

Scysko rebók paczene 
I wesodó moc
Cali chwat swój w reme sie,
Be le drewac wstec.

Wale ręczą, bółdeją 
Zybią sę reszny 
Dzewo w przódk nalinają 
Pędzi e bodri.

Cemżó. Mółnio chlaszcze wcyg, '
Chwiló wodą presk,
W jug sę niszczotny wprzig 
Straszny morza cesk.

Cze sę bołdze posprzegłe,
Zwiar sę morza grunt?
Cze to biótczi stolemów 
Albo gorzu buńt?...

Zjimó urzas reboka.
Rerrię mołknie mu,
A tu rosca denega,
Rosce wcyg barżi.

. A na zybczi dóleznie 
Sóm on leno je.
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Cze on biótkę dobądze, 
Cze śmierć minie go?

A na zybczi dólezmie 
Moc sę rozgorza,
Co bez miloserdzö je, 
Zebnó e bez dna.

Nie przedrewół rebok nen 
Nijak ju na sztrąd...
O nim żćdno denega 
Nie da znać na ląd.

Wierszyki moje zbudowane są podług tradycyjnej, 
klasycznej normy — rytmika i rym odgrywają w nich 
pierwszorzędną rolę. W ten sposób mogą najlepiej od
dać akcent kaszubski, który siłą rzeczy musi uwzględ
nić każdy, kto dany wierszyk czyta czy deklamuje. 
Akcent ów uwidocznia się jeszcze bardziej w melo
diach do tych słów skomponowanych. Wobec wielkiej 
różnorodności dialektów kaszubskich dobieram do mo
ich utworów to, co uważam za najlepsze, za najwłaś
ciwsze kaszubszczyźnie. Piszę moje utwory literackie 
czy muzyczne z myślą o pozostawieniu po sobie skrom
nego wzoru dla przyszłych twórców. ,

W 1956 roku nastąpił pewien przełom w historii ludu 
kaszubskiego. W Gdańsku zostało założone Zrzeszenie 
Kaszubskie, które podjęło się pielęgnowania wszyst
kich wartości kultury kaszubskiej. Ale pierwsze lata 
były pod tym względem dość jałowe. Dopiero w roku 
1970 Zrzeszenie, już teraz Kaszubsko-Pomorskie, za
jęło się wydawaniem dzieł literatury kaszubskiej. 
Pierwszą książką wydaną przez Zrzeszenie był zestaw 
kilkunastu moich wierszy pt. Moja Stegna. Obecnie 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ma na swoim koncie 
przeszło 100 pozycji Jeśli chodzi o moje utwory, to po 
wspomnianej Moji stegnić ukazały się: Ukłodk dlo 
dzotk w 1975 roku, Odceknienie w 1977 roku oraz dwa
16 — Współczesna literatura kaszubska
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zbiory moich pieśni w układach Juliusza Mcwińskiego 
pt. Rodno zemia w roku 1974 i Moja checz w 1978 r. 
W roku 1981 wyszedł drukiem zbiór moich pieśni 
Lece choranko.

Mniej więcej od 1967 roku pracuję nad użytkowym 
słownikiem polsko-kaszubskim. W brudnopisie słow
nik jest już gotowy.

Pierwsze moje utwory, jak już wspomniałem, uka
zały się w „Gryfie”, a zwłaszcza w jego dodatku, 
„Gryfie Kaszubskim”, a od 1933 roku w „Zrzesze Ka- 
szebsczi” Po wojnie drukowano me wiersze w czaso
piśmie „Kaszebe” i w biuletynie Zrzeszenia Kaszub- 
sko-Pomorskiego „Pomerania” oraz w antologiach. Nie
które moje wiersze ukazały się też w zagranicznych 
antologiach i czasopismach.

Bezpośrednią przyczyną zaangażowania się mojego 
w nurt problematyki kaszubskiej były rozmowy na te 
tematy z A. Labudą i spotkanie w Kartuzach z Alek
sandrem Majkowskim, który utwierdził mnie w po
stanowieniu działania i pracy nad sprawami kaszub
skimi. Wiele zgubnych dla Kaszubów okoliczności wy
wołało u mnie chęć przeciwdziałania im. Chodziło mi, 
tak jak całej grupie Zrzeszeńców, o obronę kaszebizne. 
naszej mowy, jako najbardziej widomej cechy Kaszu
bów, która w naszych stosunkach pomorskich decyduje 
o naszym istnieniu jako Kaszubów, gdyż przeważnie 
każdy, kto stracił swą mowę, stracił też poczucie swe
go etnicznego pochodzenia i przynależności. Dowodem 
tego była germanizacja Pomorzan. Tak więc głównym 
celem mojego zaangażowani^ stało się ratowanie 
kaszebizne — jej poznawanie, utrzymanie, pielęgno
wanie i rozwój. Ciągle dążyłem do zapewnienia jej 
należytego poszanowania, nadania jej pewnej rangi 
jako tej mowie, która w tysiącleciach, nieprzyjaznych 
warunkach historycznych zachowała swoje oblicze, ja
ko jedyny ocalały dialekt pomorski.
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Zanim przystąpiłem do pracy twórczej, zapoznałem 
się z całym dotychczasowym kaszubskim dorobkiem 
literackim Ceynowy, Derdowskiego i działających 
wówczas: Majkowskiego, Karnowskiego i Heykego. 
Pewną trudność nastręczało zastosowanie pisowni ka
szubskiej. Istniała pisownia Ceynowy, a przede wszyst
kim Lorentza, która poniekąd obowiązywała do II woj
ny światowej. Nie stosowali jej pisarze zgrupowani 
wokół „Klęki”. Po wojnie nastała tendencja jej zmo
dyfikowania w tym kierunku, żeby była bardziej fo
netyczna, a więc bardziej przystosowana do wymowy. 
Jednak ze względu na wielkie dialektyczne zróżnico
wanie kaszebizne istnieją nadal wielkie trudności z u- 
jednoliceniem pisowni w tworzeniu literackiej kaszub- 
szczyzny. Osobiście jestem pod tym względem bardziej 
tolerancyjny — pisownia jest jedynie sprawą umow
ną — choć przyznaję, że jej rola jest istotna. O wiele 
większe jednak znaczenie od pisowni mają formy języ
kowe i słownictwo, na które kładę szczególny nacisk. 
Jak wiadomo, istnieje coraz większe niebezpieczeństwo 
zanikania rodzimych cech kaszubszczyzny i zastępowa
nia ich polskimi. Dlatego naczelną zasadą, której nale
żałoby przestrzegać w tworzeniu literackiej kaszubsz
czyzny, powinno być oparcie jej na właściwościach ka
szubskich, a więc na tych formach, które są najbar
dziej charakterystyczne, np. nie dzwon — lecz zwón; 
nie dząsło — lecz dąsło; nie rano — lecz reno; nie 
cągnąc — lecz cygnąc; nie więcy — lecz wicy; nie 
cąc — lecz cyc; nie uczony — lecz uczałi; nie beles- 
me — lecz me (jesma) bele; nie jeszcze — lecz jesz 
itd.

To samo dotyczy słownictwa, którym się posługu- 
jemy. Według mnie rozwój literacki kaszubszczyzny 
powinien iść w kierunku eliminacji obcych w kaszub- 
szczyźnie wyrazów w przypadkach, gdy mamy własne, 
rodzime. A więc: nie zgrzitac — lecz szrewotac; nie



wcale — lecz w całosce, nijak; nie para — lecz ropa; 
nie bec sztolc — lecz statkować sę, bec buszny; nie 
bios '— lecz le, leno; nie doch -— lecz ko, równak, jed
nak; nie dokuczać — lecz doskócac, dosódzac, doskrze- 
wac, dożerac, dccenac, grozec kogus; nie krzątanina — 
lecz uwijök; nie namacac — lecz namaklac; nie owoc — 
lecz brzód; nie postanowić — lecz udbac; nie trochę — 
lecz perznę, kąsk itd. Co innego, gdy chodzi o litera
turę tzw. gwarową — powinna ona wiernie oddawać 
słownictwo danego dialektu.

Wreszcie jestem zdania, że pisarz kaszubski powi
nien wykazać dużo inwencji w tworzeniu nowych słów, 
mianowicie -takich, których brak odczuwa się w ka- 
szubszczyźnie literackiej. Powinny one naturalnie mieć 
swoje oparcie w rodzimym słownictwie i formach. Dla 
przykładu podaję neologizmy przeze mnie utworzone: 
snieżelc (w miejsce używanego wyrazu niemieckiego 
„Sehr eemann”, poi. bałwan śniegowy), wescelók (w 
miejsce brakującego wyrazu, polski przymiotnik; obe
cny w innych językach słowiańskich — prid(j) ev, pri- 
devnik, pridawnś mene).

Przeglądając utwory współczesnych pisarzy kaszub
skich spotyka się u niektórych autorów jeszcze bardzo 
dużo wyrazów i form obcych kaszubszczyznie. Wytłu
maczyć by to można ewentualnie brakiem kaszubskie
go odpowiednika czy nieświadomością. Jest jednak go
rzej i nie do wybaczenia, gdy autor umyślnie wprowa
dza polskie wyrażenia i formy, tłumacząc swoje postę
powanie pragnieniem, żeby jego utwór był zrozumiały 
przez ogół Polaków. Takie postępowanie według- mnie 
jest nie tylko mylne, ale wprost zgubne w pracy nad 
rozwojem literackiej kaszubszczyzny. Powstaje wów
czas mieszanina do niczego nieprzydatna i nikomu nie
potrzebna. Nie dziwię się, gdy tych naleciałości zna
czna ilość występuje jeszcze u pierwszych naszych 
twórców. Jednak dzisiaj, gdy znajomość kaszebizne
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tak bardzo postąpiła naprzód, należałoby się spodzie
wać kaszubszczyzny bardziej poprawnej.

Trudno jest mówić o swojej własnej twórczości. 
Spojrzeć by na nią trzeba od strony jej wartości poe
tyckiej, jej treści i zawartości ideowej, i wreszcie zdać 
sobie sprawę, jaki jest język tej twórczości. Jeżeli 
chodzi o wartość poetycką moich utworów, to ocenę 
pozostawiam innym. Ze swej strony stwierdzam, że 
właściwie mało posiadam danych na miano poety. 
Niektórzy powiedzą, że moje utwory są staromodne, 
oparte na starych wzorach i mało w nich polotu. I to 
prawda. Innym znowu wierszyki moje się podobają. 
Są proste, zrozumiałe, przeznaczone dla naszego ludu, 
a przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Co ja w 
nich wyrażam? Umiłowanie swojej ziemi, swego ludu 
i wszystkiego, co z tą ziemią i z tym ludem jest zwią
zane. Pragnę, żeby moje ukochanie „Domóceznć” stało 
się udziałem wszystkich domoków.

Największy nacisk kładłem zawsze na stronę języ
kową utworu. Problem piękna i czystości językowej, 
a więc odpowiedni dobór wyrazów i form, ogólny układ 
i stosowanie ruchomego akcentu w rymowanych i ryt
micznie zbudowanych utworach, absorbował mnie za
wsze najwięcej.

\

W czym widzę ostoję kaszubszczyzny? Widzę ją 
przede wszystkim w tworzeniu pięknych i interesują
cych utworów literackich i muzycznych, dalej — w 
wydawaniu ich drukiem, dobrym kolportażu i wreszcie 
propagowaniu jej. Możemy się dzisiaj poszczycić zna
czną liczbą autorów i utworów literackich. Chociaż są 
to utwory drobne i, mógłbym powiedzieć, przeciętne, 
to niektórzy autorzy rokują nadzieję, że się wybiją po
nad przeciętność i stworzą poważniejsze dzieła.

Zupełnie zadowalająco przebiega wydawanie utwo
rów kaszubskich, podjęte przez Zrzeszenie Kaszubsko-
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“Pomorskie od roku 1970. I kolportaż tych wydawnictw 
przybiera coraz szersze kręgi.

Słabo natomiast przedstawia się .propagowanie na
szej literatury i piosenki poprzez naukę w szkołach, 
różne zespoły artystyczne, teatr oraz radio i telewizję. 
Na razie tylko kilka zespołów propaguje folklor, a za
ledwie kilku nauczycieli nauczy od czasu do czasu ja
kiejś pieśni czy wierszyka. Jest to już coś, ale w su
mie jeszcze bardzo mało.

Gdy to oddziaływanie żywego słowa i pieśni stanie 
się powszechne, gdy drukowene słowo kaszubskie bę
dzie docierało do wszystkich zakątków Kaszub i będą 
zdolni twórcy i odtwórcy naszej literatury i pieśni, 
to kaszubszczyzna się ostoi. W tych warunkach widzę 
nie tylko rękojmię jej przetrwania, ale i widoki pięk
nego rozwoju.

JÓZEF CEYNOWA

Droga kaszubska

Urodziłem się w dniu 30 marca 1905 roku w Poł
czynie, w byłym powiecie puckim, jako syn Józefa i 
Marii z Derców-Ceynowów. Mój ojciec posiadał gospo
darstwo średniorolne i był wykwalifikowanym mura
rzem, pochodził z Gnieżdżewa.

Ukończyłem niemiecką szkołę podstawową w Poł
czynie. Po odzyskaniu niepodległości wstąpiłem do or
ganizowanej w tym czasie w Pucku niepełnej szkoły 
wydziałowej. Egzamin końcowy tej szkoły, z jej peł
nych sześciu klas, zdałem jako eksternista w szkole 
wydziałowej w Starogardzie. W roku 1924 skierowa
łem się do Seminarium Nauczycielskiego w Kościerzy
nie; szkołę tę ukończyłem w maju 1926 roku.

246



Pierwszą posadę nauczycielską otrzymałem w czte- 
roodziałowej szkole podstawowej w Kuźnicy na Helu. 
W sierpniu 1928 roku zostałem powołany do czynnej 
służby wojskowej, którą pełniłem w szkole podchorą
żych piechoty w Śremie pod Poznaniem i 65 pułku pie
choty w Grudziądzu i Gniewie. Po ukończeniu służby 
wojskowej otrzymałem posadę kierownika szkoły pod
stawowej w Dąbrówce, w powiecie gniewskim. Tu zda
łem egzamin kwalifikacyjny i zacząłem uzupełniać 
moje studia fachowe na Wyższym Kursie Nauczyciel
skim w Warszawie (historia i geografia) i Wolnej 
Wszechnicy Polskiej w Warszawie (pedagogika). Brałem 
udział w obowiązkowych ćwiczeniach wojskowych, 
awansując kolejno od stopnia sierżanta, podchorąże
go do stopnia porucznika rezerwy. W styczniu 1939 
roku zostałem przeniesiony z Dąbrówki do szkoły pod
stawowej w Ostrowitem w powiecie świeckim.

Na wojnę wyruszyłem jako dowódca plutonu pierw
szej kompanii nowskiej Świeckiego Batalionu Obrony 
Narodowej. Walczyłem pod Grudziądzem do dnia 
4 września, kiedy batalion został okrążony i wzięty 
do niewoli.

W niewoli niemieckiej przebywałem w różnych ofla
gach, najdłużej w Oflagu 2 C-Woldenberg (p. Dobieg
niewo). Tu kontynuowałem studia w sekcji kulturalno- 
-oświatowej obozowej filii Wolnej Wszechnicy Polskiej.

W czasie radzieckiej zimowej ofensywy 1945 roku 
obóz nasz został częściowo oswobodzony, więc wraz z 
kilkoma kolegami przedarłem się do kraju. Już pod 
koniec lutego 1945 roku organizowałem w Koronowie 
pod Bydgoszczą szkołę podstawową i różne formy pra
cy kulturalno-oświatowej, zostałem bowiem mianowa- 

~ ny kierownikiem szkoły podstawowej w Koronowie i 
referentem kulturalno-oświatowym w tym mieście i 
okolicy. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Krakowie zostałem mianowany dyrektorem liceum
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ogólnokształcącego w Koronowie, na którym to stano
wisku pozostawałem do przejścia na emeryturę, tj. do 
roku 1968.

We wszystkich miejscowościach, w których przeby
wałem, starałem się włączać do organizowanych tam 
prac społecznych, względnie prace te inicjowałem i ni
mi kierowałem. Działalność w organizacjach społecz
nych i politycznych, wynikająca z potrzeb specyficz
nych czasów i przeobrażeń gospodarczo-społecznych i 
politycznych, zazębiała się z moimi obowiązkami zawo
dowymi. Prace te wiązały się z moimi upodobaniami 
i uzupełniały się wzajemnie, ułatwiając mi poznawanie 
środowiska, służyły więc również moim upodobaniom 
literackim.

Upodobania te były mi szczególnie pomocne w okre
sie kuźnickim i koronowskim, kiedy potrzeby w dzie
dzinie kultury i oświaty narastały w tempie przyspie
szonym; w pierwszymi rzędzie — ze względu na brak 
jakichkolwiek form zorganizowanej pracy kulturalno- 
-ośwńatowej wsi po I wojnie światowej, a w drugim — 
z konieczności jak najrychlejszego niwelowania szkód 
spowodowanych okupacją hitlerowską i brakiem pozy
cji literackich mogących służyć organizowaniu tak w 
owym czasie potrzebnych imprez szkolnych i ogólno- 
miejskich.

Obiektywnie muszę stwierdzić, że wszędzie wystę
powałem jako syn ziemi kaszubskiej, prezentując jej 
walory kulturowe i patriotyczne, wszędzie też przyj
mowano mnie serdecznie i życzliwie. W Warszawie, 
Krakowie, Nowym Sączu, gdzie byłem na kursie, w 
Toruniu czy też w wojsku wyczuwałem przychylny 
do mnie stosunek osób, od których zależał mój awans 
bądź to służbowy, bądź też naukowy, a wcale nie wy
różniałem się spośród mych kolegów walorami czy to 
umysłu, czy charakteru.

Moją świadomość narodową i etniczną ukształtowały
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stosunki narodowo-społeczne i polityczne w mych naj
młodszych latach, kiedy to przy każdym zetknięciu 
się z Niemcami, a ci wówczas byli mocodawcami we 
wszystkich dziedzinach życia Kaszubów z wyjątkiem 
życia kościelno-religijnego, słyszałem poniżające moją 
i mych najbliższych godność osobistą epitety. Rodził 
się we mnie opór. Nie byłem we wsi sam w stosowaniu 
tego oporu. Było nas wielu, zarówno w szkole, jak i na 
pastwiskach, gdzie na obszernych łąkach Błota Płutnic- 
kiego mogliśmy się popisywać układaniem podobnych 
epitetów pod adresem naszych prześladowców, tylko 
musieliśmy to robić jakby w konspiracji.

Śpiewaliśmy, wydzierając się na całe gardło, fał
szowane niemiłosiernie nawet przez starszych pieśni, 
w naszym mniemaniu, narodowe, jak np.:

Co ty Niemcze szwergocesz, 
po polsku ty nie umiesz, 
tu nie jest twój Vaterland, 
bo tu nasz kaszebsczi kont.

albo:
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy me ż^jeme, 
wnet tech Niemców szwerzót wezmnie, 
a my łostóme re.

\

Dziwme to było połaszenie, ale nas „karmiło”, pod
trzymywało na duchu.

Niebagatelny wpływ wywarło na mnie przypadkowe 
spotkanie w czasie jazdy pociągiem do Gdańska Anto
niego Abrahama, który w wagonie przepełnionym mó
wiącymi po niemiecku, pokazując piękne połacie ziemi 
naszej przymorskiej, oświadczył wręcz, również 
„szwargotem”, iż ziemia ta nie jest ziemią niemiecką. 
Na dowód prawdziwości tego twierdzenia, zresztą zmu
szony do tego udowadniania przez kilku dyskutantów 
argumentami opartymi na urzędowych statystykach 
ludnościowych, sposobem krotochwilnym palnął:
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— Tu nawet zwierzęta *e ptóche po polsku godają.
Musiał i to twierdzenie udowodnić, a udowodnił je

mistrzowskim naśladownictwem ptactwa domowego. 
W końcu, udając perliczkę, „zapiszczał” żałośliwie: 
cierp-cierp-cierp-cierp, a zaraz za tym goworem jakby 
z furią zabulgotał po indyczemu:

— Kaduk tu móże wetrzemac, kaduk tu móże we- 
trzemac, ale jak długo, jak długo...

Efekt był taki, że cały wagon zaczął teraz mówić po 
polsku czy po kaszubsku. Mistrzowska gra, dobra zna
jomość zastraszonego politycznie prostego ludu wiej
skiego. Tak to ten nasz trybun ludowy nawet w po
ciągu w czasie obostrzeń politycznych przełomowego 
okresu I wojny światowej potrafił budzić śpiących 
i umacniać wątpiących, a śmielszych zachęcić do dzia
łania, bo i ulotki polskie zaczął rozdawać, mówiąc, że 
są listami napisanymi przez Matkę do synów i córek.

Pamiętam jego występ na wiecu Towarzystwa Ludo
wego w Pucku; uczył zebranych tekstu i melodii pie
śni narodowej, dzisiaj zapomnianej. Tekst ten wrył 
się głęboko w moją pamięć: _

Krew, powietrze, ogień, woda 
i wszelako zła pogoda 
wrogiem będzie zawsze temu, 
co raz zdradzi polskie plemię...

Opowiadania rodziców, kazania duszpasterskie, ga
zety polskie, zwłaszcza „Gazeta Grudziądzka”, z ich 
dodatkami niedzielnymi, polska nauka kościelna, przy
gotowująca dzieci do przyjmowania sakramentów świę
tych, a i owe utarczki z bówkami puckimi, to również 
drogowskazy mej kaszubskiej ścieży.

Kiedy byłem uczniem szkoły wydziałowej, mogłem 
już śmiało ćwiczyć hymn kaszubski Jarosza Derdow- 
skiego. Wtedy drużyna, maszerując przez miasto, śpie
wała:
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Tam gdzie Wisła od Krakowa 
w polsczie morze płynie, 
polsko wiara, polsko mowa 
nigde nie zadzinie.

Nigde do zgubę nie przidą Kaszuoe. 
Marsz, marsz za wrodziem, 
me trzimćme z Eodziem.

Pieśń tę też śpiewał nasz wejherowski hufiec har
cerski w Warszawie, gdzie w lipcu 1924 roku maszero
wał przez stolicę na błonia podmiejskie, gdzie ówczes
ny harcerz naczelny, generał Józef Haller, przyjmował 
defiladę pierwszego harcerskiego zlotu. Byłem w tym 
hufcu wraz z moimi puckimi podkomendnymi. War
szawiacy, słysząc słowa tej pieśni, pytali się, skąd jes
teśmy, a my im odkrzykiwaliśmy:

— Jesmä Kaszebi!
Śpiewaliśmy też szętoporki kaszubskie. Budziły one 

duże zainteresowanie; warszawiacy wiele słów nie ro
zumieli, może dlatego budziliśmy zaciekawienie.

Dużo zawdzięczam nawiązanym w Kościerzynie kon
taktom z takimi ludźmi, jak: ks. Leon Heyke, dyrek
tor seminarium Tomasz Targowski, Małopolanin, ale 
miłośnik naszego regionu i propagator naszej sztuki 
ludowej, profesor Bastian, plastyk i orędownik prac 
folklorystycznych w terenie.

Ksiądz Heyke w tym czasie tworzył poematy histo
rycznej treści — „Dobrogost i Miłosława” oraz „Woje
woda”, napisał też pieśń o wojsku śpiącym w Górze 
Puckiej. Prof, muzyki Masłowski skomponował do pie
śni tej melodię. Jakże mi ten przekaz utkwił w głowie, 
gdy moi krewni z Gnieżdżewa treść zasadniczą pieśni 
umiejscowili w podgnieżdżewskim Mielbarku.

Szczęśliwym dla mnie trafem mieszkańcy Kuźnicy, 
gdzie otrzymałem pierwszą posadę nauczycielską, byli 
podobnie jak ja złaknieni kaszubskich pieśni i opowia
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dań, byli też złaknieni prac społecznych a przede 
wszystkim nauki- Specyficzna sytuacja powojennej 
Kuźnicy ich do tego zmuszała. Wieś przyjmowała 
coraz to więcej gości sezonowych, goście chcieli z nimi 
rozmawiać, zaś oni musieli z nimi korespondować, a 
byli ambitni, chcieli więc pokazać, że znają polskie 
dzieje, geografię Polski, że i pisać po polsku umieją 
mimo wiekowej niewoli.

Polubiłem rybaków, a i oni mnie polubili. Pisałem 
dla nich pieśni kaszubskie, obrazki sceniczne z kaszub
skimi wstawkami, prowadziłem rozmowy po kaszub- 
sku. Cieszyłem się, gdy śpiewali przy różnych oka
zjach:

Bieżę sobie bóto w ręce dłudzi wiosło, 
ni ma to nad naszi rebauczi rzemiosło...

Eyła to „skaszubiona ” pieśń ks. Hieronima Gołębio
wskiego. Śpiewanie jej w prawdziwej mowie rybaków 
świadczyło o umiłowaniu języka ojców, który prze
trwał niewolę i zaświadczył o polskości półwyspu, 
Śpiewali też moje pieśni, np. „Jo jem rebók z prapra- 
dziada, e rebaczec mie wepódó...”, „Czie nóm wicher 
z przodku weje”, a w okresie gwiazdkowym kolędy 
kaszubskie, które dołączyłem do wystawionych jasełek 
polskich, np. „Pón Jezus w żłobie leży w wieldzim 
bece sni a buten wiodro * śnieży, choc gwiózda peszno 
skrzi: nasz rebók wnet wecygnął wieldzi bółtecczi 
bot...”, „Le chutko drechu, le chutko drechu do Betle
jem biegó”.

Zapotrzebowanie na słowo kaszubskie było tak zna
czne, że Alfred Swierkosz prosił mnie o przetłumacze
nie jego felietonu o Gdyni na język kaszubski, a Jerzy 
Bandrowski, piszący w tym czasie w Jastarni, niektóre 
swoje utwory pisał również po kaszubsku, a starał się 
poszczególne słowa oddawać wiernie gwarą jastarską.

Byłem niejako „rebacczim szkolnym”; nawet tema
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tykę lekcji pokazowej i referat na konferencję rejono
wą nauczycieli oparłem na folklorze i geograiii okolicy. 
Rybacy mieli do mnie zaufanie; nawet chałupianie 
przybyli do mnie z prośbą o napisanie im memoriału 
do Sądu Najwyższego RP w Warszawie w sprawie po
zostawienia ich pełnoprawnymi właścicielami gruntów 
wiejskich, gdyż nowy, powojenny nabywca wsi rościł 
do nich pretensje. Oto co może słowo wypowiadane w 
języku przodków, współdźwięczność słowa i ducha. 
Dlatego też mógł po przeszło pięćdziesięciu latach 
Friedhelm Hinze w Kuźnicy usłyszeć moją pieśń i miłe 
słowa o ówczesnej mej pracy (patrz „Pomerania” nr 
3—4 z 1970 r., wzmianka o dwóch Ceynowach).

Na wiosnę zarzad Centralny Ligi Morskiej i Rzecz
nej zorganizował dla rybaków wycieczkę do Warszawy, 
Krakowa, Wieliczki i Częstochowy. Trwała cały ty
dzień i była reklamowana iako pierwsza wycieczka 
Kaszubów. Byliśmy u prezydenta RP Ignacego Mościc
kiego, na raucie zorganizowanym przez żonę ministra 
spraw zagranicznych Zaleskiego, ale byliśmy i w Bel
wederze u marszałka Józefa Piłsudskiego; ten przyjął 
nas serdecznie, młodzież i rybaków chwalił za żołnier
ską postawę.

— Dumny jestem z was — mówił — za to, że nie 
daliście się zgermanizować. To dzięki Wam, Kaszubom, 
Polska posiada skrawek wybrzeża. Pozdrówcie waszych 
ziomków, pozdrówcie morze, diuny, pozdrówcie też wa
szego proboszcza.

W Krakowie prof, historii UJ Wacław Sobieski po
dobnie się o Kaszubach wyrażał. Kazał pozdrowić 
doktora Józefa Żindę, działacza polskiego w Pucku, 
który mnie trzykrotnie od śmierci ratował, gdy za lat 
chłopięcych chorowałem na zapalenie płuc.

Ten piękny okres pracy przerwała mi służba woj
skowa, ale kontakty z Kuźnicą się nie urwały. • Obser
wacje i przeżycia z wybrzeża służyły mi w twórczości
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przez długie lata. W Dąbrówce na przywiślanym po
graniczu w okresie hitlerowskiego naporu włączyłem 
się w nurt spraw gospodarczo-politycznych okresu bez
robocia i kryzysu gospodarczego, którego skutki stara
łem się umniejszać pracami społecznymi.

W tym czasie pisałem opowiadania oparte na przeka
zach z czasów Bismarcka, Hakaty i zakrętu dziejów lat 
1916—1920 oraz na przeżyciach własnych i obserwa
cjach z dni poprzedzających II wojnę światową, np.: 
Ziemia skarbem, Umerski ziemi nie sprzeda, Tajem
nice Polnej Karczmy, Strzały na małe granicznym, Po
granicze straszy i inne. W tym czasie skontaktowałem 
się z redaktorami dwutygodnika „Klęka”, dzięki czemu 

\ w piśmie tym wydrukowano kilka moich, napisanych 
w tym czasie, utworów, m.in. omówione przez J. Drzeż- 
dżona w książce Piętno Smętka — wierszowane opo
wiadania Bitwa pod Swiecinem i Rzeź Kaszubów w 
Gdańsku. Zobiektywizowano też ballady: Wdzydzana 
i Miejska Rewa, oparte na przekazach ludowych. W 
tym czasie twórczość moją podbudowywała lektura po
wieści Stefana Żeromskiego związanych z wybrzeżem 
oraz publikacje Karnowskiego, Heykego i innych twór
ców, ukazujące się w „Mestwinie” oraz w czasopis
mach regionalnych.

W oflagach miałem wiele czasu na przemyślenia i 
tworzenie, miałem też możliwości kontaktowania się 
z Kaszubami, zarówno w Wolfsbergu w Karyntii, jak 
i w Woldenbergu. Kontakty te, zwłaszcza z Andrzejem 
Bukowskim, niezwykle aktywnym w obozie działaczem 
pomorskim, Bernardem Kulą, prezesem utworzonego 
w obozie 2C koła regionalnego Pomorzan, Robertem 
Komkowskim, Janem Gruchałą, dały mi nowy impuls 
do pracy. Wiele się też dzięki nim nauczyłem. Ale nie 
tylko Kaszubi służyli mi pomocą. Dzięki pułkownikowi 
St. Pruszkowskiemu (dowódcy pułku piechoty mor
skiej w Wejherowie) mogłem pisać wiersze. Pułkownik
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Dąbek, burmistrz Bolduan, Leśny z Przetoczena, ksiądz 
prałat Rozczynialski, Alfred Swierkosz czytali mi swoje 
felietony o wybrzeżu i pobudzali mnie do pisania. 
Organizatorzy imprez obozowych zachęcali mnie do 
czytania moich wierszy, przeważnie o aktualnej treści, 
w czasie artystycznych części tych imprez. Nawet w 
moim baraku 7b, gdzie na 150 oticerów był poza mną 
tylko jeden Kaszub, chętnie słuchano moich kaszub
skich recytacji, jeżeli nie ze. względu na formę, to ze 
względu na patriotyczną treść. I tak to pisaniem i re
cytowaniem wierszy, opowiadań, bajek, legend, satyr 
łagodziłem tęsknotę za krajem i troskę o najbliższych, 
troskę o losy kraju. W poemacie Chajowi dni, komu- 
dno droga opisałem walki frontowe i zniszczenia wo
jenne.

Ale są też zwrotki, w których zawarłem nadzieję na 
rychłe zwycięstwo, np.:

Władku! Skreti radio szepce, 
sie w świat polsczi glosę,
Sikorzczi godo, jenerał...

albo:
W' lefce znak nasz świecy 
i trzęsę sę Berlin: 
co strach o nasze dzece, 
czie nad Berlina dim?...

W poemacie Dorna słoniszko nolepij świecy — wspo- 
minczi z knopicziećh lat przenosiłem się myślami do 
stron rodzinnych, pokazując je w blasku słonecznym, 
opromieniającym chłopięce zabawy, pracę na polach i 
lakach, zwyczaje i obyczaje świąteczne. Są tu opisy 
wsi naszych, Pucka, Połczyna:

Połczeno drodzi, u ce stoją checze tatka, 
jak zwonuszk gwiozdkowy mie cćszi two jo gódka: 
te w złoti skretce trzimosz moje młodi lata, 
jak przóde są, w słoniszku, wdzęczni cś jem zo

to...
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Pod zöchoda w pesznech ogrodach tonie Zdrada, 
co jeseń sie rzeczką knopom, bogadosc brzade, 
a tacy są w pod błonę, wecygniony łase, 
dze uroklewy grąde mćstwinowech czasów...

W wierszu Mestwinowy kam tak budziłem nadzieją:
Choc brumasy gbur, 
wcesnął nas do dzur, 
szwargota mący tonię 
to praojców krew, 
jak warkowy lew 
podriwo nas do barni 
i wnet załisnie mój, 
bo nasz cwiardi krój 
umocnio chęce stolą, 
on nom gorsczi znój 
iż noceższi bój 
spłócze Nórde wałą...

Po powrocie do kraju znalazłem sią w Krajnie, da
leko od Kaszub; miasteczko Koronowo ciążyło ku Byd
goszczy. Okupacja hitlerowska przetrzebiła tu inteli
gencję, zahamowała rozwój kulturalny, unicestwiła 
oświatę; moim zadaniem było usuwać w tempie przy
spieszonym wszystkie w tych dziedzinach braki. W sto
sunkowo krótkim czasie poznałem to środowisko i jego 
kulturalno-oświatowe potrzeby. Zacząłem pisać kronikę 
miasta, napisałem Pies fi o Koronowie '— mały poemat, 
nawiązujący do walk z Krzyżakami, do bitwy pod Łąc
kiem w 1410 roku. Zapotrzebowanie społeczne zmu
szało mnie też do napisania sztuki pod tytułem Party
zanci. Była w trzech aktach, wystawiono ją w parku 
Grabina. Obrazowała życie w czasie okupacji, borykanie 
się partyzantów z przeciwnościami losu. W związku z 
uroczystościami rocznicowymi sześćsetlecia powstania 
miasta napisałem trzy krótkie obrazki sceniczne: Król 
Władysław Łokietek pod Koronowem, Bitwa pod Koro- 
nowem i Łąckiem oraz Założenie miasta Koronowa.
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Obrazki te również wystawiono w parku Grabina i na 
rynku miasta.

Radość z odzyskanej wolności owocowała twórczym 
zapałem do pracj^, jaki znamionował większość moich 
współpracowników. Mogłem _więc jako instruktor kul
turalno-oświatowy z powodzeniem wywiązać się z 
mych obowiązków tak w Koronowia, jak i okolicy. 
Powstały świetlice szkolne, miejskie i gromadzkie. 
Rosło zapotrzebowanie na skecze, wiersze okolicznoś
ciowe, małe formy literackie. Tak więc czułem się zmu
szony pomagać polonistom i świetliczankom w zapeł
nianiu programów; wiersze kaszubskie miały również 
popyt, budziły zaciekawienie. Jako nowe formy literac
kie wprowadziłem dialogi wierszowane, pogaduszki 
nauczycielskie i satyry, uatrakcyjniające wieczorki po- 
konferencyjne. Niestety, ten piękny okres spontanicz
nego kulturalnego wyżywania się, tak nauczycieli, jak 
też dorosłych świetliczan, został zahamowany około lat 
pięćdziesiątych naciskami administracyjno-polityczny- 
mi. Praca oświatowa, poddawana uwarunkowaniom 
polityczno-ideologicznym, zaczęła szwankować. Druży
ny harcerskie, pozaszkolne, przestały działać, inne pra
ce kulturalno-oświatowe zatraciły swój charakter spo
łeczny, chór dorosłych został rozwiązany. Dogmatyzm 
okresu kultu jednostki zaciążył również na pracy na
uczycieli.

Wszystko to w pewnym stopniu rzutowało również 
na moje prace indywidualne. Zostałem wciągnięty do 
kierowanych odgórnie akcji uświadamiania wsi, do za
kładania spółdzielni produkcyjnych, do spisów rolnych, 
kontroli dostaw itp. Zdobytą w ten sposób wiedzę o ży
ciu wykorzystywałem w mojej pracy literackiej, która, 
podobnie jak dawniej, kiedy przebywałem w oflagach, 
pozwalała mi oderwać się od bieżących trudności i kło
potów.

Przemiany gospodarcze odbijać się zaczynały na
17 — Współczesna literatura kaszubska
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mentalności ludzi miast i wsi, znikały odwieczne oby
czaje, obok zjawisk złych wyrastały zjawiska nowe, ku- 
rzystne dla biedoty.

Skontaktowałem się z redaktorami „Zrzeszy” i za
cząłem im posyłać moje krótkie utwory. Potem zbliży
łem się do redakcji „Kaszeb”. Dzięki kolegom spoza 
regionu, spotkanym na kursach Ośrodka Doskonalenia 
Kadr Pedagogicznych w Otwocku i Sulejówku, zaczą
łem posyłać niektóre wiersze do „Kameny” i do „Kie
runków”. Zacząłem brać udział w konkursach współ
czesnej poezji ludowej, dzięki czemu niektóre z moich 
wierszy weszły do zbiorku R. Rosiaka Od Bugu do 
Tatr i Bałtyku (1965), następnie do zbiorku tegoż 
autora pt. Wiersze proste jak życie (1966). Ponadto 
moje wiersze ukazały się we Wsi tworzącej — t. 111 
(1968) i t. V (1974) oraz w antologiach: J. Szczawieja 
(1966) i S. Jończyka (1971).

Wiele zawdzięczam redaktorom wydawnictw regio
nalnych. Sporo moich wierszy ukazało się nie tylko 
w dwutygodniku „Kaszebe”, ale i w „Literach” i MKL, 
a niektóre z nich zostały umieszczone w zbiorze Leona 
Roppla Ma jesma od morza (1963) i w Wyborze współ
czesnej poezji kaszubskiej (1967). Wiersz zatytułowany 
Piasznic został wydrukowany w książce Piasznica Woj
ciecha Kiedrowskiego (1971). Inne wiersze znalazły się 
w antologii Modra struna (1973).

Zaczęto też drukować moje krótkie utwory w „Biu
letynach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”. Tak 
więc zachęcany przez wydawców, mój czas wolny od 
prac zawodowych i społecznych — teraz już narzuca
nych mi odgórnie — zacząłem poświęcać na pisanie 
wierszy i utworów dłuższych, w których chciałem 
utrwalić to, co przemijało.

Napisałem „Obrózci z belaccziech stron — trośczi, 
biótczi, ucćche starków”. Jest to zbiorek składający się 
z 48 opowiadań kaszubskich. Złożyłem go w Muzeum
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Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejherowie. 
Po polsku zaś napisałem opowiadania na temat spraw 
i zdarzeń z Kociewa i Krajny. Te opowiadania rów
nież złożyłem w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubskiej.

Na podstawie obserwacji własnych i moich najbliż
szych z lat przedwojennych napisałem obrózk w trzech 
odsłonach pod tytułem „Nópartó Truda i ji ożenk”. Sztu
ka ta przedstawia konflikt pokolenia starego z młodym. 
Bogaty \gbur ma dwie córki; jedna studiuje stomatolo
gię, a druga ma w posagu otrzymać gburstwo, więc ro
dzice zmuszają ją do zamążpójścia za nie kochanego 
przez nią „gburszczóna”, który, według -ich „pozdrza- 
tku”, jest w stanie wnieść do rodziny tyle gotówki, by 
studentka mogła nie tylko studia ukończyć, ale wyposa
żyć swój przyszły warsztat pracy. Truda kocha Felik
sa, cieślę, człowieka dobrego, pracowitego i oszczędne
go, ale on jest synem robotnika, więc budzi pogardę 
rodziny gburskiej. Pycha rodowa, intrygi wybranego 
przez rodziców amanta, oszustwo jego rodziców, opór 
Trudy, rozmowy konfliktowe, oględziny gburstw, tar
gowanie się o tzw. starkowiznę, o tzw. cząstkę „gbur- 
czóna”, wreszcie ujawnienie bankructwa i wkroczenie, 
w momencie ubijania targu, Feliksa z książeczką osz
czędnościową, której wkład wystarcza na pokrycie ko
sztów nauki i innych potrzeb studentki, doprowadza 
do podjęcia decyzji rodziców Trudy na jej i Feliksa 
korzyść. „Gburczón” i jego rodzice z ostatnich oględzin 
wyjeżdżają z pogróżkami, pełni oburzenia na podjętą 
decyzję.

Utwór złożyłem w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubskiej w Wejherowie.

Drugą sztuką dla teatru amatorskiego jest „Jak we 
wse rolną założele — obrazok z powojennych lat w 
trzech odsłonach”. Są tu różne spotkania i narady, za
planowane i przypadkowe, są utarczki słowne stron,
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jest i nacisk polityczno-administracyjny, są kontrower
sje: wieś jest rozwarstwiona, robotmęy i małorolni po
pierają inicjatywy odgórne, są za utworzeniem zespołu, 
lecz nie mają dostatecznie wielkiego areału gruntów, 
nie mają tzw. załogi — bydła, maszyn, trwa więc akcja 
werbunkowa. Do sprawy włączają się kobiety. Jedne 
dążą przez zorganizowanie spółdzielni do ułatwienia 
sobie gospodarki, inne, nieraz z furią, przeciwstawiają 
się swym mężom, którzy przechylają się na stronę 
propagatorów. Wreszcie troska o pracę dzieci, o ich 
wykształcenie i znalezienie pracy w związku z możli
wością umaszynowienia produkcji przechyla szalę tar
gów i koncepcji na korzyść komitetu organizacyjnego, 
i we wsi powstaje zrzeszenie produkcyjne.

Obrazek oparłem na przekazach z Połczyna i włas
nych obserwacjach. Obie sztuki są już przebrzmiałym 
echem przeszłości, ale ciągle jeszcze aktualne są sprawy 
przedstawione w trzecim obrazku scenicznym, jedno
aktówce pt. ,, Fuzel straszy — obrózk kaszebsczi”. Są 
to rozmowy wierszowane. Występują tu tylko trzy oso
by: pijany Jan, jego kolega Gust i żona Jana. Jan pod 
wpływem działania alkoholu doznaje lęku, bo w lesie 
— „purtk chcał chwecec”, on i strzały słyszał, sądził, 
że dybią na niego hitlerowcy, że jest znowu wojna. 
Jest tu wymiana zdań, coraz to zabawniejsza, ale i 
ostra. Jan lęka się bardziej żony niż purtka, a tymcza
sem po przyprowadzeniu go przez Gusta do domu jego 
żona okazuje się bisłką dobrą i troskliwą, boi się tylko 
ludzkiego gadania, bo dba o dobrą opinię męża i rodzi
ny. Powielony obrazek dałem do kilku świetlic i złoży
łem go też w wejherowskim muzeum.

W Czersku napisałem krctochwilny poemat pt. 
„Gbur Markowe”. Oto jego fragment:

[...]
bo czie jó beł mółim knópa,
Jan Markowe beł mocnim chłopa,
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dowół gbursczim senom wzór, 
jak wieselec wies i dwór.

Miół szczeslewe młode lata, 
wszetko dostół z tego świata, 
le o wolny Polsce śnił, 
ó nią se z kwókrami bjii...

[...]
A czie Puck goscył Hallera 
Markowe zós swech drSchów zbieról, 
jego pieśń z traramtamdra — 
po Połczenie skoczno szła...

Wierszowany ten obraz wiejskiego oryginała, ale 
człowieka powszechnie łubianego i swoistego patrioty, 
złożyłem również w wejherowskim muzeum.

Sentyment do przeszłości, do mych krewnych i in
nych bliskich mi osób, szacunek dla ich pracy i bory- 
kania się z trudnościami życia, z pruskim aparatem 
administracyjnym i gospodarczym, ich walka o utrzy
manie mienia i zachowanie języka ojców, wreszcie ich 
radość z odzyskania niepodległości kraju kazały mi na
pisać powieść z lat 1870—1925, pt. „Marcin i jego 
czasy”. Złożyłem ją w Muzeum Piśmiennictwa i Mu
zyki Kaszubskiej w Wejherowie.

Marcin, syn zbankrutowanej gburki, wdowy, zostaje 
rzemieślnikiem. Wędruje po całej północnej części Ka
szub za pracą, ma więc różne przygody. Jego ukochana 
żona Rózka umiera na panującą jeszcze w końcu XIX 
wieku cholerę. Rozpacz po .śmierci żony przeradza się 
w pewne dziwactwa. Marcin nienawidzi prześladow
ców polskości, oddaje się pracy konspiracyjnej, entu
zjastycznie wita wojsko Hallera, na jego cześć organi
zuje zabawy. Prócz Marcina występują tu jego krewni 
i przyjaciele, którym się powodzi lepiej, są osadzeni 
bardziej w realiach życia. W powieści są też opisy prac 
bohaterów owych czasów: kopania i suszenia torfu, 
cepowych omłołów, uprawy lnu i jego przerobu, np. 
cerlicowania. Są i zabawy, uroczystości ludowe i koś-
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cielne, odpusty parafialne — owe ówczesne polsko-ka- 
szubskie manewry, jest uroczystość zaślubin Bałtyku, 
jest i przyjazd prezydenta RP Stanisława Wojciechow
skiego do Pucka i Żarnowca. Powieść jest napisana w 
języku polskim, ale wszystkie rozmowy bohaterów są 
oddane w autentycznej mowie belackiej pucko-gnież- 
dżewskiej, główny bohater bowiem jest gnieżdżę wia- 
ninem. ,

W Czersku napisałem również zbiór 29 opowiadań 
pod wspólnym tytułem „Szare dni, kolorowe chwile”. 
Opowiadania te są osadzone w realiach życia, ale już 
nie istniejącego, obrazują kłopoty i troski przodków, 
które jakby przeminęły z wiatrem burz dziejowych, 
np. „Kuba Płomin młóci zboże”, „August Wasyla zbiera 
grzyby”, „Jaszka i jego kozy”, „Iwan Korabów” (jeniec 
rosyjski bardzo pomocny rolnikom w czasie I wojny 
światowej), , Każdi swój kłopot mó”, „Cepelin” (na 
Półczena a knópji), „Dekarz Feliks z Wejherowa na 
odpuście”, „Wiosenne rzeczne połowy ryb”.

Na podstawie opowieści moich najbliższych, dotyczą
cych przeżyć z lat wojennych i okupacji, napisałem 
„Wspomnienia okupacyjne” (jeden egzemplarz złożyłem . 
w wejherowskim Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubskiej). Wspomnienia bazują na okupacyjnych 
realiach Kociewa, Koronowa i okolicy oraz Połczyna i 
częściowo Wejherowa,

Osobiste przeżycia z lat wojny i niewoli opisałem 
w zbiorze „Niepokojące dnie i noce”. Wspomnienia te 
przechowuję u siebie, ponieważ mają charakter bardzo 
osobisty.

Napisałem także wspomnienia z lat 1912—1968. Do
tyczą prawie całego mojego życia. Obejmują moje lata 
chłopięce, życie rodzinne, lata sprzed I wojny świato
wej, okres wojenny, lata nauki, pracę zawodową, służ
bę wojskową, II wojnę, niewolę.

Mam też bardziej dokładny opis lat chłopięcych w

\
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mowie kaszubskiej pt. „Z knópjicziech lat”. Starałem 
się w nim oddać najwierniej wszystkie zdarzenia i 
przeżycia, możliwie w najlepszych obrazach, w przeko
naniu, że tylko w mowie ojców to zrobić mogę. Pewne 
dobitne wyrażenia, pewne określenia kaszubskie jest 
mi trudno oddać tak, jak tego wymaga precyzyjne 
przedstawienie zeszłych już z dni dzisiejszych wyda
rzeń czy prac, uczuć czy myśli. Nie ma już huranam- 
lów płutnickich, rubasznego śpiewu parobków, nie ma 
też szwargocących bówków puckich ani darzlubskiego 
„szędare”, nie ma śpiewu stodół, „dergocącech klepis- 
ków”, ani gwizdania pastucha dworskiego, a chciałbym, 
by przynajmniej moi wnukowie dogłębnie poznali życie 
dawnej wsi kaszubskiej, wszak czas gna jakby na og
nistym rumaku i połyka dawne prace wieśniaków, ich 
chaty, uciechy, zabawy, zwyczaje, słowa.

Zestaw wraz ze słowniczkiem mniej znanych wy
razów dzieli się na 16 rozdziałów. Szczególnie uwy
pukliłem w nim okres I wojny światowej, niedostatki 
i trudności życiowe rodzin pozbawionych męskiej siły 
roboczej, zabiegi poborowych, mające ich uchronić 
przed powołaniem do wojska i skierowaniem na front, 
miejscowe utarczki z Niemcami, czekame na wojsko 
polskie.

W związku z rocznicą umowy kępnowskiej i rozpi
saniem przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie konkur
su literackiego napisałem krótki poemat pt. „Kępnow- 
czi zópis naszą zwelą”. Odpis złożyłem w Muzeum Pi
śmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejherowie.

Dzięki kontaktom z działaczami Zrzeszenia Kaszubsko- 
-Pomorskiego zacząłem pisać bajki dla młodzieży szkol
nej, bazując na wartościach północnych stron regionu, 
ludzkich i krajobrazowych. Akcja większości jest umiej
scowiona na ziemi puckiej. Przedstawiają one dawne 
zachody i troski biedoty wiejskiej. Ująłem je w kilka 
zestawów. Jeden zestaw, pod tytułem Skarb i moc,
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obejmujący 10 bajek, został już wydany drukiem; zre
dagowała go Izabella Trojanowska, a wydał Zarząd 
Miejski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku.

Drugi zestaw, pt. „Bursztynowe serce”, zredagowany 
również przez I. Trojanowską, a wydany przez Oddział 
Pucki Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, jest w druku.

Do druku jest też przygotowany, także przez I. Tro
janowską, zestaw mych opowiadań czy powiastek o 
tematyce historycznej. Opowiadania ilustrują czasy 
walk plemiennych wczesnego średniowiecza („Jork i 
jego przejacele”), walk z Krzyżakami („Huranamle 
Krzeżoce jidą”), czasy naporu Fryderyka II („Porwó- 

_riy”), udręki okresu I wojny światowej („Pasterz To
na”), akcje partyzanckie („Władek i jego Tósz”). Jest 
tu też opowiadanie o bohaterskim chłopcu, który w 
przemyślny sposób przedostał się z oblężonego przez 
Szwedów Pucka do ufortyfikowanego Gdańska, by 
przyczynić się do rychłego przyjścia z pomocą oblężo
nym. Opowiadania budzą zaciekawienie młodzieży i 
mogą u niej kształtować pożądane postawy moralno- 
-obywatelskie i patriotyczne — taki przyświecał mi cel.

Oto tytuły bajek i powiastek które mam w rękopi
sach: „Dobroć dobiwó”, „Pomagó inym a ce pomogą”, 
„Leon lejcy w daleczi świat”, „Dąbca a rabusznice”, 
„Przigode Janka Nieboraka”, „Dóka, dóka a dzś do- 
dśm”, „Przigode Gusta w lćse”, „Les też chce żec”, 
„GwizdówkovTó rzeka”, „Wdzęczni wróbełk”.

Prócz bajek nisanych prozą mam bajki i opowiadania 
wierszowane, np.: „Gnieżdżewice w lese”, „Powióstka 
o mionach beleccziech wsów”, „Dzeko jachta”, „Smok 
bieląwsczi”; niektóre były drukowane.

Mam również kilka opowiadań z życia nauczycieli 
powiatu gniewskiego z lat przedwojennych oraz kilka 
opowiadań z życia koszarowego i ćwiczeń wojskowych, 
napisanych na podstawie autentycznych wydarzeń rów
nież z lat przedwojennych.
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Napisałem szkic „Połczyno w latach 1910—-1978 — 
przemiany gospodarczo-społeczne”, który złożyłem w 
wejherowskim Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka
szubskiej.

W Koronowie kontaktowałem się z redaktorem mie
sięcznika pedagogicznego „Życie Szkoły”, wychodzące
go w Toruniu. Wydrukowano w nim kilka moich arty
kułów (byłem członkiem sądu konkursowego w roku 
1949). Napisałem wspomnienia z pracy nauczycielskiej 
w latach 1945—1950, dotyczące udziału w odbudowie 
oświaty i szkolnictwa oraz organizowania władzy lu
dowej, skierowane do Instytutu Kształcenia Nauczycieli 
i Badań Oświatowych w Bydgoszczy (otrzymałem na
grodę i dyplom). W Koronowie napisałem też szkic 
„Z przeszłości miasta Koronowa”, i to na użytek MRN 
i szkół (rok 1951).

W grudniu ubiegłego roku Zarząd Oddziału Miej
skiego ZK-P w Gdańsku spisał ze mną umowę na wy
danie tomiku mych wierszy pt. „Z Tatczezne”. Obec
nie też ukazują się moje bajki, opowiadania i wiersze 
w „Pomeranii” i chojnickich „Bazunach”. Kilka moich 
wierszy będzie ujętych w opracowywanej przez Klub 
studentów Kaszubów w Pelplinie — „Antologii kaszub
skiej poezji religijnej”.

Michał Łesioń z Lublina powiadomił mnie o umiesz
czeniu w „Wyborze bajek ludowych”, wydawanym w 
LSW w Warszawie, mojej bajki „Bióchta z brunym 
wjilka w lese”. Jan Szcza wiej w antologii Poeci ludo
wi — księga twórczości ujmuje również kilka moich 
wierszy. Moje wiersze i opowiadania znajdują się także 
w publikacjach Ferdynanda Neureitera z Salzburga 
Mickiewiczblatter i Kaschubische Anthologie. Również 
Aleś Trojanowski w białoruskiej antologii „Za widno
kręgiem kraj Stolema” opublikował kilka moich wier
szy.

W ostatnim czasie napisałem „Mesie a porzókadła”. Są
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to powiedzonka ludowe naszych rybaków, chłopów, 
rzemieślników, a jest ich ponad 800. Oto dla przykładu 
kilka z nich:

Rzeszoto plew nie odrzucy, nó nie trzeba sztormu.
Żyda reböka nie węchowo, muszi poznać Nórdę.
Zdrzadło (zwierciadło), chocbe nölepszi, bena nie pokoże.
Bez miónkowech nima miómk,
czie tech nima — pusti grónk...

Akcent stron ojczystych, mimo że ponad 50 lat mie
szkam od nich z dala, pozostał mi w sercu i głosie.

JAN PIEPKA

Moja stegna do kaszubskiej liryki

Z chłopięcych lat najlepiej pamiętam ptaki, wiatr i 
łąkę, pasałem bowiem wtedy krowę.

Zapamiętałem też „hólsciś dzwone”.
Już wtedy spotkałem się z gazetą „Zrzesz Kaszeb- 

skó”, a przede wszystkim z Guczowym Maćkiem. Felie
tony Guczów Mack gödö wprowadzały mnie w pisaną, 
drukowaną mowę kaszubską. Nie przychodziło mi to 
bynajmniej łatwo; rozczytany w książkach pisanych li
teracką polszczyzną napotykałem co rusz progi i rowy, 
które utrudniały odbieranie treści, ale również wpro
wadzały w nową przygodę. Postacią jakby zżytą z tam
tą przygodą kaszubską była — już dorosła wtedy — 
Klara Płomień z mojego Starzyna, która w czytaniu 
„Guczowego Macka” była niezrównana.

A helskie dzwony zaczęły mnie prześladować z kolei 
za sprawą Semmerlinga. Przeczytałem bowiem, bodaj
że dwa lata przed wojną, opowiadanie Semmerlinga 
i tam — o ile sobie potrafię dobrze przypomnieć —
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było o tym, że „szedł drogą przez pucci ląci, wedle 
morza, przez most na Flutnicy, a to belo tak zemno, 
że helsciś dzwone belo czec...”

Właśnie te „hescie dzwone” zostały ze mną do dziś: 
do wojny były, przez lata wojny, a kiedy udało mi się 
jakoś przeżyć czas wojny i wróciłem do domu z dale
kiej Danii, one, dzwony helskie przyszły do mnie zaraz 
na tej drodze z Pucka do Gnieżdżewa na powitanie. 
Może zastanawiałem się, czy ich bicie byłoby słychać 
aż tam, ale przestało to być ważne wtedy, gdy zna
łem już legendę o zatopionym starym Helu i dzwo
nach odzywających się z głębi morza co jakiś czas. 
Zcstały w powiedzeniach ludzi do dziś: „To je tak ze
mno, że hślsciś dzwone są czec...”, „Wiater gwiżdże, 
że helseie dzwone...”, „Belo tak cecho, że helscć dzwo
ne...”

Po wojnie odrabialiśmy... wojnę! Najpierw zabawy, 
gonienie młodości, której wiele zdążyło w latach wo
jennej zawieruchy uciec, praca, ale przede wszystkim 
nauka „w przyspieszeniu” w Liceum Pedagogicznym 
w Wejherowie.

Tu już były ze mną pierwsze wiersze, próbki prozy. 
Trochę sztubackie, ale zawsze; tu pierwszy Wycho
wawca, profesor Lubelski, człowiek bardzo czuły w 
wychowywaniu uczniów w wieku... 18—35 lat! I pierw
szy polonista, profesor Perucki. On to przeczytał moje 
„utwory”, ocenił nie za wysoko, lecz mi dodał ducha... 
Właśnie: me zlekceważył, nie uznał za „głepotę” albo 
coś nie mniej lekkomyślnego. Dziś wiem, jak tamto 
dodanie otuchy było dla mnie ważne. Chodziłem po 
moim młodym świecie sam,* miałem „szczęście” paść 
krowę jedną, z jednym psem, na jednym pastwisku 
(ojciec dzierżawił taflę łąki od Miotka, znajdowała się 
wśród łąk uprawnych), matka — położna — często wy
jeżdżała do rodzących, bywało że na kilka dni, ojciec 
w pracy lub gdzieś w drodze, ja matkowałem rodzeń-
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stwu, przecież czytałem też sam, wojna — znowu sam 
jeden przeciwko całemu wściekłemu światu, a wszędzie 
częściej karcony i nawet wykpiwany w tym „zmeszlo- 
nym łgarstwie”, jak — też bywało — nazywano to, co 
mnie pociągało, czyli pisanie.

Ale nadal nie było kaszubskiej struny w tym, co 
było dla mnie swoistą muzyką słowa — w wierszach.

Jeszcze dwa lata „szkólnowania” w mojej wsi, w 
Starzynie, no i dalsze dwa w Gnieżdżevrie. Tu ucząc, 
znalazłem się w Kole Młodych przy gdańskim oddziale 
Związku Literatów Polskich, gdzie poznałem Lecha 
Będkowskiego, Franciszka Fenikowskiego, Różę Ostro
wską, Izabellę Trojanowską i Leona Roppla. Jakoś 
wkrótce zawędrowałem do redakcji „Dziennika Bał
tyckiego”, do redaktora „Rejsów”, Fenikowskiego. 
Lrzyniosłem wiersze pisane w języku polskim. Prze
czytał. ocenił i nie przyjął do druku. Nie nadawały się, 
jeszcze nie to, powiedział przyjaźnie. Zapytał też, czy 
nie mam czegoś kaszubskiego. Powiedziałem, że nie, ale 
że mogę spróbować. Niedługo potem ukazał się mój 
wiersz w Nórceku kaszubskim. Była to Powiostka nie- 
-powi ostka:

W długi wieczór w stórój checzi 
wiater w. komin sobie wiózł 
i wnet zaczął różnś szteczi 
wespiwowac na swój głos.
Spiewół, gwizdół różne trele, 
łgając z ledzy le sę smiół, 
a przespiewków wiedzół wiele, 
jacić le kto słechac chcół.
Aż róz przebrół w smióchu miarę: 
rozserdzół sę murórz Bratk 
i oszczercę spotka kara, 
bo Bratk cegłą komin zatk!

Tak się zaczęło. W druku. Bodajże po dwóch latach 
Leon Roppel (Piętów Tona) i ja zebraliśmy wierszy 
i krótkich utworów prozą na wspólną książkę: Nasze
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stronę. Wtedy "już pracowałem w tygodniku „Rybak 
Morski” jako dziennikarz i tu zaczęły się ukazywać 
moje felietony z Wanożkowym Antonem, z Maciejem 
Wanogą, podpisywane różnie: najpierw Wroszów
Staszk, potem Staszków Jan lub Maciej Wanoga. Felie
tony kaszubskie pisałem dość długo, na pewno parę lat, 
ukazywały się później — choć dość rzadko — w 
„Dzienniku Bałtyckim”, w Polskim Radio.

Opiekunów — jeżeli już tak to zwać — miałtm 
dwóch: Będkowskiego i Fenikowskiego. Pierwszemu na
leżało na „wyciąganiu na świat” swoich, rodzimych au
torów, drugi był tym, który potrafił ciepło ocenić, 
poradzić, pomóc. Będkowskiemu zależało na tym, by 
pisać o sprawach naszej ziemi (tu zgadzaliśmy się), był 
wyczulony na utwory pisane po kaszubsku, spodziewał 
się, że zajmę się prozą kaszubską, i tu różniliśmy się. 
Ja uważałem, że nie o to powinno mnie chodzić, on 
twierdził, że prędzej czy później do tego dojdę (jakoś 
dotąd do tego nie doszedłem).

Coraz bardziej nie mogłem się także pogodzić z 
czymś, co nazywałem pobłażliwością (bo to nie było 
pogardzenie jeszcze) czy czymś tuż obok lekceważenia. 
Pojawiało się to dość często wtedy, gdy rozmowy zeszły 
gdziekolwiek i w jakimś tam gronie na poezję kaszub
ską. Byłem już wtedy przekonany, że prawdą jest, iż 
poezja jest nieprzetłumaczalna i że wszystko zależy 
tylko od niej samej.

W Naszech stronach znalazł się cykl Polne chuilci, 
wiersz Kwiötci i inne. Ceniłem je sobie i cenię. W dru
gim tomiku — Stojedna chwilka — cykl Miłosne 
chwilci. Jest w tym samodzielnym już tomiku trochę 
i innych liryk, które mnie satysfakcjonowały, m.in. 
dlatego, iż — jak przyznano gdziekolwiek i w jakimś 
tam gronie — były przyrovmywalne. Są tam także 
wiersze tzw. nowoczesne. Po kaszubsku przecież pisa
ne.
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I zdarzyło się też, że oceniono te kaszubskie wyżej, 
i to nie przeciętny odbiorca ocenił, a ponadprzeciętnie 
czuły: młodzi ze Szkoły Baletowej w Gdańsku, przecież 
przyszli artyści muzyki i tańca.

Było tak:
Napisałem wiersz gwiazdkowy, bożonarodzeniowy. 

Ponieważ nie znałem kaszubskiej nazwy choinki (nie 
była nią i być nie mogła pozostałość z zaborów „Tan
nenbaum”) nazwałem wiersz „Drzewko”. Podobał się 
koledze i przyjacielowi, dobremu gdańskiemu „lirni- 
kowi z Kurpiowszczyzny”, Czychowskiemu. Zapytał, 
czy nie mógłbym tego samego wiersza napisać jeszcze 
raz, ale w języku polskim. Spróbowałem, ostrożnie i 
jak tylko potrafiłem obiektywnie. To było swoiste 
transponowanie z jednej mowy na drugą. Czychowski 
orzekł, że ten drugi jest też dobry, ale pierwszy — 
kaszubski — lepszy. Jakoś nie wgłębialiśmy się w to, 
„co jest co”, dopiero tam w szkole zapytano mnie, czy 
wiem, dlaczego ciągle trwam w kaszubskiej poezji. Po 
paru zdaniach, w tym było i o tej nieprzetłumaczal- 
ności, po prostu przeczytałem dwa wiersze: „Drzćwko” 
i „Drzewko”. Zaważyła najbardziej jedna zwrotka:

Igłów zelonosc 
przeniosłą z lasów 
spod wiatrem zgiętech, 
sostrzanech drzśw...

i druga tonacja:

Igieł zieloność 
przeniosłą z lasu 
spod wiatrem zgiętych, 
siostrzanych drzew...

Jednogłośnie przyznano, że kaszubska melodia mowy 
ludzkiej jest bardziej zgodna z wiatrem przewiewają
cym las na półwyspie. Język literacki polski musiałby
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się posłużyć czymś jeszcze, mowie kaszubskiej wy
starczy często jej brzmienie, jej przymorska tonacja.

Tyle o tej swoistej radości dążenia pod górę. Bez 
szczególnego wsparcia współziomków (często nie-Ka- 
szubi radowali się bardziej, gotowość do odbioru czy 
korzystania ze sztuki z kręgu własnej mowy była i jest 
na Kaszubach ciągle słaba!), ale przecież poezja jest 
grana indywidualnie, niepowtarzalnie we wnętrzu 
człowieka nią naznaczonego.

Dodać muszę,, że nie rozumiałem także dość stanow
czego, długo trwającego zawracania mnie w stronę 
käszubskiej prozy. Opierałem się, nie zawracałem. 
Możliwe, iż pomogła niezwykła przygoda z gadką lu
dową, przede wszystkim kaszubską, którą starałem się 
podnieść z kolan na nogi, ale dziś wiem, że poezja to 
stworzenie ptakiem zwane (mimo czworonożnego Pe
gaza, ale też uskrzydlonego!), proza zaś chodzi po twar
dej, mądrej ziemi, czasem tylko wypożyczając od 
Pegaza skrzydła: zmuszanie ptaka do chodzenia po 
ziemi jest nie tylko krzywdą zaprawioną nawet bólem, 
jest swoistym przestępstwem w stosunku do poezji.

Dotąd nie zdołałem zebrać wierszy tyle, by trzeci to
mik — drugi samodzielny — wydać drukiem. Sądzę, 
że zdążę do końca tego roku. Będą to liryki. Prozę zo
stawiam innym. Jeżeli znąjdą w sobie tyle przekona
nia, tyle siły i talentu — będą pisali. Mnie niech wolno 
będzie pozostać przy wierszach.

Na koniec pozwolę sobie przytoczyć wiersz, który 
powstał na początku 1981 roku:

Mój Panie 
ciej jes 
a jednak 
istniejesz 
chocbe
w kochaniu wióldzim 
nad swoje
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tchnieniś 
nie wiem 
co ze mną 
poczniesz 
ciśj całą 
Twoją wiólgosc 
w drżenie żęta 
w wiater
w każdechny krok 
ledzti
po Twojśj zemi
i w tęsknicę sczajoną wszędze
mnie przyńdze
zamienić
Panie
nie mów nigde 
że grzeszę 
w kochaniu 
ciśj ręką 
dotknę oczy 
zmęczonech łzame 
skorno jes szed’ 
przez tele słuńc 
i stegne świata 
krok w kroczk 
za name

ALOJZY NAGEL

Trudna droga kaszubska

Z literaturą kaszubską zetknąłem się bardzo wcześ
nie, bo już jako ośmio- czy dziewięcioletni chłopiec. 
Oglądałem wtedy sztukę Bernarda Sychty Heńka sę 
żeni, którą w Kielnie odgrywało Katolickie Stowarzy
szenie Młodzieży, oraz sztukę Leona Heykego Agust 
Szlöga, którą odgrywała straż pożarna. W tym samym 
czasie przychodził do mego dziadka, który wtedy był
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ciężko chory, ks. prałat Kazimierz Bieszk (brat Stefana 
Bieszka) i czytał mojemu dziadkowi urywki z „Remu- 
sa”. Krótko przed wojną moja starsza siostra, Wanda, 
przywiozła z Gdyni Kaszebsczi piesniok Jana Trep- 
czyka. Dużo bajek kaszubskich znała moja babcia ze 
strony matki, Matylda Hallman. W długie zimowe wie
czory moja młodsza siostra, Irena, : ja siedzieliśmy u 
mojej babci i słuchaliśmy tych bajek.

W latach wojennych nasi sąsiedzi w zimowe wieczory 
schodzili się u nas i po ciemku albo przy słabym świe
tle opowiadali o tym, co się na frontach dzieje, kogo 
Niemcy wywieźli, kogo aresztowali. Moim zadaniem 
było patrzeć przez okno i zebranym dać znać, czy ktoś 
obcy nie idzie. O ile przyszli Kaszubi, to się przery
wało rozmowę i opowiadało o straszkach, o duszach 
pokutujących, o diabłach, o aniołach, o krasnoludkach 
itp. Jeżeli to byli Niemcy, to prędko robiło się większe 
światło i na stole pojawiały się niemieckie gazety i 
książki. Podczas wojny rozmowy kaszubskie były suro
wo zabronione.

Po wojnie moja ciotka Wanda Hallman (moi rodzice 
już nie żyli) abonowała „Zrzesz Kaszebską”. W każdy 
wtorek był tam felieton Guczowego Macka. Wszyscy 
niecierpliwie na te felietony czekali. W tej samej ga
zecie była drukowana w odcinkach powieść Aleksandra 
Majkowskiego Żece i przyigcde Remusa. Tą powieścią 
interesowali się wszyscy. Ciekawe były utwory lite
rackie i artykuły w dodatku niedzielnym tei gazety, 
„Checzy”. W latach pięćdziesiątych ówczesny proboszcz 
kielnieński, ks. Stanisław Sredzki, pozwolił za namową 
Stefana Bieszka śpiewać w kościele kolędę kaszubską 
Szemi morze, szemi bór. Ta kolęda jest w Kielnie 
śpiewana do dzisiaj.

Na początku lat pięćdziesiątych ciężko chorowa
łem. Leczyłem się wtedy w Morągu, Olsztynie i Gdań
sku. Gdy leżałem w klinice chorób wewnętrznych, na-
18 Współczesna literatura kaszubska
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pisałem kilka wierszy po polsku i wysłałem je do 
„Dziennika Bałtyckiego”. Po krótkim czasie otrzyma
łem odpowiedź, że wiersze te nie nadają się do druku, 
ale że redakcja radzi mi, żebym się zgłosił do Koła 
Młodych Związku Literatów Polskich w Sopocie. Po 
krótkim czasie wysłałem te same wiersze do „Dzien
nika Bałtyckiego” do Sopotu. Zaproszono mnie na ze
branie i wkrótce przyjęto na członka Koła Młodych 
ZLP. Tam poznałem Lecha Bądkowskiego, Leona Rop- 
pla, Jana Piepkę i Jana Kiedrowskiego, i oni wszyscy 
namawiali mnie, żebym pisał po kaszubsku. Ja się opie- 

.rałem, bo naprawdę trudno mi wtedy było pisać po 
kaszubsku. A wtedy na wszystko, co kaszubskie, pa
trzyło się niechętnie i podejrzliwie.

W 1953 roku pewnej niedzieli Bądkowski, Roppel, 
Piepka, Trojanowska, Jan Kiedrowski i ja spotkaliśmy 
się w lesie w Oliwie, w miejscu, gdzie dzisiaj jest ZOO 
(wtedy jeszcze nie było), i zastanawialiśmy się, co dalej 
z kaszubską literaturą. Wtedy „Dziennik Bałtycki” za
czął od czasu do czasu wiersze kaszubskie drukować 
w mutacji kaszubskiej, zaczęły się ukazywać felietony 
kaszubskie, a radio zaczęło nadawać felietony Piepki. 
W latach 1953—1957 „Dziennik Bałtycki” wydrukował 
kilka moich wierszy. Potem moje wiersze drukowały 
„Kaszebe”, z początku bardzo mało, a w latach I960— 
—1961 dość dużo. Po zlikwidowaniu „Kaszeb” od czasu 
do czasu moje wiersze drukowały „Litery”, a dość czę
sto „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”. 
Wtedy współpraca z redaktorem „Biuletynu...” Wojcie
chem Kiedrowskim układała się bardzo dobrze. Zawsze 
mogliśmy znaleźć wspólny język.

Lata sześćdziesiąte w ogóle były trudne dla literatury 
kaszubskiej. Od czasu do czasu ukazywał się, „Biule
tyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”. Bywałem czę
sto w domu Leona Roppla, u ks. Franciszka Gruczy, 
u Jana Trepczyka i Edmunda Kamińskiego. Widzieliś-
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my wszyscy przyszłość literatury kaszubskiej w naj
czarniejszych kolorach. Spodziewałem się, że ja będę 
tym, na którym skończy się literatura kaszubska. Co 
prawda, Stanisław Reiter był młodszy ode mnie, ale 
napisał kilka wierszy kaszubskich i na tym poprzestał. 
Chociaż byliśmy pesymistami co do dalszych losów 
kultury kaszubskiej, to każdy z nas robił to, co się dało 
zrobić. Wojciech Kiedrowski drukował w swoim „Biu
letynie...” to wszystko, co tylko cenzura przepuściła. 
Z tego powodu doszło do konfliktu między nim a ów
czesnym prezesem Zrzeszenia Kaszubskiego, Bernar
dem Szczęsnym.

Edmund Kamiński w 1962 roku zorganizował w Wej
herowie wystawę literatury kaszubskiej przy ulicy 
Wałowej i zaczął zbierać eksponaty do przyszłego Mu
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. 
Tadeusz Bolduan pisał coraz więcej artykułów o prze
szłości Pomorza w „Literach”. Leon Roppel wydał an
tologię Ma jesma od morza i Współczesną poezję ka
szubską. Jan Trepczyk ze swoją żoną Leokadią jeździł, 
gdzie tylko się dało, i śpiewał pieśni kaszubskie. W Lu
blinie Roman i Elżbieta Rosiakowie wydali kilka tomów 
Wsi tworzącej. Znalazło się tam kilkanaście wierszy 
kaszubskich. W Warszawie Jan Szcza wiej wydał ob
szerną antologię poezji ludowej. Znalazły się tam wier
sze prawie wszystkich współczesnych poetów kaszub
skich; chociaż dobór wierszy w tej antologii nie jest 
najlepszy, to ona ma i swoje dobre strony: po raz 
pierwszy po wojnie znalazły się tam wszystkie notki 
bibliograficzne wszystkich utworów kaszubskich. 
W kilka lat później staraniem wydawnictwa „Pax” 
wyszła antologia współczesnej poezji religijnej.

Na początku lat sześćdziesiątych literaturą kaszubską 
zaczął się zajmować Ferdynand Neureiter z Salzbur
ga. Przetłumaczył on kilkanaście wierszy poetów ka
szubskich. Napisał kilka artykułów o Kaszubach i lite-
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Taturze kaszubskiej i ogłosił je w zachcdnioniemieckim 
czasopiśmie „Mickiewicz-blatter . W latach siedemdzie
siątych Neureiter wydał antologię i historię literatury 
kaszubskiej, uwzględnił tam także moje wiersze. W la
tach sześćdziesiątych Frido Metsk zaczął tłumaczyć 
moje wiersze na język łużycki. Przetłumaczył 35 moich 
wierszy. Ukazały się one w „Nowej Dobie” i w „Roz- 
hladzie”. W tym samym czasie Jan Hundl napisał w 
słowackim czasopiśmie „Nas Tednik” artykuł o Kaszu
bach i przetłumaczył kilka wierszy kaszubskich na ten 
język. Ja w tym czasie przetłumaczyłem wiersz łotew
skiego poety Janisa Rainisa Lauztes priedes (Złamana 
sosna). Moje tłumaczenie znalazło się w antologii pod 
tym karnym tytułem. Jest tam 51 tłumaczeń tego wier
sza. W .latach sześćdziesiątych wielką aktywność 
wykazały kaszubskie chóry z powiatu wejherowskiego 
i kartuskiego. W tym czasie przetłumaczyłem niemiec
ką kolędę Sülls Nacht, heilige Nacht (Cicha noc, świę
ta noc). Kolęda została przetłumaczona na przeszło 
80 języków. W niewielkiej wiosce wT Austrii pod Salz
burgiem, gdzie powstała ta kolęda, jest muzeum tejże 
kolędy. Moje kaszubskie tłumaczenie jest tam także.

Na początku lat siedemdziesiątych kompozytor gdań
ski Henryk Jabłoński ułożył melodię do kilku moich 
wierszy. Pieśni te znajdują się w zbiorze Gromnicznik. 
Śpiewała je Zofia Janukowicz-Pobłocka w Wejherowie, 
w Gdańsku oraz w kilku miastach Związku Radziec
kiego. Akompaniowała jej córka Ewa Pobłocka. 
W Związku Radzieckim do moich wierszy ułożył melo
die kompozytor leningradzki Aleksander Żurbin.

Kilka lat wcześniej kompozytor z Nowej Huty, 
Kaszeba Juliusz Łuciak ułożył kantatę do mego wier
sza Kaszebe. Kantata 1 a była wykorzystana w filmie 
Prom. Wcześniej jeszcze Jurij Metśk (Łużyczanin), syn 
Frida, ułożył melodię do kilku moich wTierszy, a Jan 
Trepczyk do wiersza Nie spiewe ousti noce. Ostatnio
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do mego wiersza.Ceynowa ułożyła melodią Witosława 
Kamińska z Wejherowa.

Na początku lat siedemdziesiątych Ferdynand Neu- 
reiter wydał w Monachium antologię literatury kaszub
skiej. Znalazło się tam również kilkanaście moich wier
szy. Była to pierwsza antologia literatury kaszubskiej. 
W' kilka miesięcy potem Wydawnictwo Morskie w 
Gdańsku wydało drugą antologię poezji kaszub
skiej, pt. Modra struna. Znalazło się tam 16 moich 
wierszy.

W 1980 roku Aleś Trojanowski wydał antologię po
ezji kaszubskiej po białorusku. Znajdują się tam wier
sze poetów kaszubskich od Derdowskiego aż po Ma
riana Selina. W połowie lat sześćdziesiątych prowadzi
łem korespondencję ze slawistą czeskim Antonim 
Frintą i Janem Petrem. Pod koniec lat sześćdziesią
tych ta korespondencja urwała się. Na początku lat 
sześćdziesiątych nawiązałem kontakt z lingwistą ra
dzieckim Aleksandrem Duliczenką. W 1980 roku wydał 
on małą broszurę o gramatyce Ceynowy. Na jego ży
czenie listy do niego piszę po kaszubsku. Od kilku lat 
koresponduję ze slawistą z NRD, doktorem Friedhel- 
mem Hinzą, który za dwa lata ma zamiar wydać słow
nik Lorentza. W połowie lat sześćdziesiątych Towa
rzystwo Biblijne z Londynu zwróciło się do mnie z 
propozycją, abym przetłumaczył Nowy Testament na 
język kaszubski. Podjąłem tę pracę, ale z powodu braku 
czasu nie mogłem jej, jak dotąd, dokończyć.

W 1971 roku Oddział Miejski Zrzeszenia Kaszubsko- 
-Pomorskiego w Gdańsku wydał dwa tomiki wierszy: 
Jana Trepczyka Moja Stegna i mój Procem noce. Po 
kilkunastoletniej przerwie były to pierwsze książki ka
szubskie. W tym samym roku ukazała się moja druga 
książka, zatytułowana Cassubia fidelis. "W 1975 roku 
wydano mój trzeci tomik wierszy — Astrę. Są w nim 
zawarte moje obawy o dalszy los Kaszubów. W 1977
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roku wyszedł mój zbiorek bajek Nenfya Roda i ji dzot- 
czi, a w 1979 roku — drugi zbiorek bajek zatytułowa
ny Cedowny wzernik. Izabella Trojanowska przetłuma
czyła go na język polski i obecnie ta wersja znajduje 
się już w drukarni.

Jeśli chodzi o pisownię kaszubską, tc w pierwszych 
latach powojennych spotkałem się w „Zrzeszy Kaszub
skiej”. z pisownią Lorentza. W latach pięćdziesiątych, 
kiedy należałem do Koła Młodych ZLP, Lech Bądkow- 
ski, Leon Roppel i Jan Piepka namówili mnie, abym 
używał pisowni Roppla, co też zrobiłem. O tę pisow
nię były kłótnie ponad dwadzieścia lat. W 1985 roku 
Lech Bądkowski, Leon Roppel i Jan Piepka na zebra
niu Związku Literatów Polskich ustalili, bez zgody 
innych pisarzy kaszubskich, że będzie używana w ga
zetach i książkach jedynie pisownia Rcppla. Sam Rop
pel kilkakrotnie tę pisownię zmieniał. Pisownia ta wy
wołała wielkie oburzenie u Zrzeszeńców. Niedługo po
tem Stefan Bieszk opracował nową pisownię fonetycz
ną. Wszyscy Zrzeszeńcy z wyjątkiem Aleksandra Labu
dy zgodzili się, że będą używać w swoich utworach 
pisowni Bieszka, a Roppel i Piepka nadal używali pi
sowni Roppla. W latach sześćdziesiątych ks. Franciszek 
Grucza, Jan Trepczyk i Edmund Kamiński namówili 
mnie, żebym używał pisowni Bieszka, co też zrobiłem. 
W tym czasie wszystkie moje utwory w „Biuletynie 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” oraz w „Literach” 
były drukowane w tej pisowni. W tej też pisowni na
pisałem pamiętnik Moje żece, który znajduje się w 
muzeum w Wejherowie.

Po 1970 roku Izabella Trojanowska zaczęła wydawać 
coraz więcej książek po kaszubsku. Chodziło o szybkie 
ujednolicenie pisowni kaszubskiej. Za tym wypowia
dał się Lech Bądkowski, Izabella Trojanowska oraz 
wszyscy pisarze kaszubscy. W lutym 1975 roku Lech 
Bądkowski zwołał w kawiarni „Literackiej” w Gdań-
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sku zebranie pisarzy kaszubskich. Z pisarzy kaszub
skich na to zebranie przyjechali: Anna Łajming, Józef 
Ceynowa, Jan Trepczyk, Jan Piepka, Leon Roppel, 
Krystyna Muza i ja. Z pisarzy niekaszubskich — Lech 
Bądkowski, Edward Breza, Jerzy Treder, Edmund Ka
miński, Wojciech Kiedrowski, Józef Borzyszkowski, 
Jerzy Samp i Edmund Puzdrowski. Pisarzy niekaszub
skich przybyło więcej niż pisarzy kaszubskich. Lech 
Bądkowski, bez uprzedniego uzgodnienia z pisarzami 
kaszubskim (uzgodnił tylko z Ropplem), poprosił dra 
Edwarda Brezę i Jerzego Tredera, żeby opracowali pi
sownię kaszubską. Ja byłem przeciwny temu, żeby tę 
pisownię opracował dr Edward Breza. Obawiałem się, 
że Breza, pochodzący z południowych Kaszub, żle to 
zrobi. Moje obawy okazały się potem słuszne, bo po 
kilku latach Aleksander Labuda i Jan Trepczyk, którzy 
się na tę pisownię zgodzili, najwięcej się potem prze
ciw niej buntowali. Z projektem u jednolicenia, pisowni 
kaszubskiej wystąpił Leon Roppel. Ja wypowiedziałem 
się za pisownią Bieszka. Najostrzej przeciw pisowni 
Bieszka, czego się nie spodziewałem, wystąpił Jan 
Trepczyk. Zebranie trwało od 10 do 18. Krótko przed 
godziną 18 zdenerwowany Lech Bądkowski wykrzyk
nął: „Panowie, wy sami sobie wkładacie pętlę na szy- 

\ ję”. Wtedy Edmund Puzdrowski zaproponował, żeby 
powołać komisję, w skład której mieli wejść: Edward 
Breza, Jerzy Treder, Leon Roppel, Jan Trepczyk i 
Aleksander Labuda; Jan Piepka zaproponował, żeby do 
tej komisji dokooptować Wojciecha Kiedrowskiego. Na 
to się wszyscy zgodzili i zebranie się skończyło. Komi
sja opracowała najpierw projekt, który rozesłała do 
wszystkich zainteresowanych z prośbą o opinię, dając 
jeden miesiąc czasu. Moim zdaniem miesiąc — to był 
czas zbyt krótki, bo był to okres letnich urlopów i nie 
wszyscy zainteresowani mogli się wypowiedzieć. Wtedy 
opracowano zasady pisowni kaszubskiej, która obowią-

279



żuje do dzisiaj. W rozmowie ze mną bardzo krytycznie 
o tej pisowni wyrazili się dwaj Zrzeszeńcy, ks. Fran
ciszek Grucza i Feliks Marszałkowski. Jeżeli chodzi 
o pisownię kaszubską, to uważam, że powinny obowią
zywać dwie pisownie. Jedna dla kaszubskich gwar pół
nocnych i środkowych, druga dla gwar południowych, 
bo między północnymi gwarami kaszubskimi a połud
niowymi jest zbyt wielka różnica i nie da się dla nich 
opracować jednej pisowni.

Czym j.est dla mnie literatura kaszubska czy ka
szubszczyzna w ogóle? Trudno to wypowiedzieć w jed
nym zdamu. Bardzo niechętnie się zgodziłem na pisa
nie utworów literackich po kaszubsku. Początkowo 
trudno mi to szło. Brak mi było odpowiednich wyrazów 
kaszubskich, a brak było również odpowiedniej litera
tury kaszubskiej. literatura kaszubska była wtedy nie
dostępna. W połowie lat sześćdziesiątych udało mi się 
wypożyczyć od znajomych trochę literatury kaszub
skiej. W tym czasie kilka książek kaszubskich wydało 
Wydawnictwo Morskie. Po lekturze doszedłem do wnio
sku, że Kaszubi to potomkowie dawnych Pomorzan. 
W latach pięćdziesiątych uważałem kaszubszczyznę za 
gwarę polską, a Zrzeszeńców za Don Kichotów. Potem 
doszedłem do przekonania, że kaszubszczyzna to osob
ny język słowiański. Przekonali mnie o tym: lingwistka 
łotewska Benita Laumane, slawiści czescy Antonin 
Frinta i Jan Petrk, łużycki lingwista Szewc-Szustr oraz 
lingwista radziecki Aleksander Duliczenko.

Wielkim wydarzeniem w życiu kulturalnym Kaszub 
było pojawienie się Słownika gwar kaszubskich Ber-' 
narda Sychty oraz Historii Pomorza Gerarda Labudy. 
Wspominałem już, że w latach sześćdziesiątych widzia
łem przyszłość kultury kaszubskiej w najczarniejszych 
kolorach, bo były do tego podstawy. Coraz mniej ludzi 
mówiło po kaszubsku. Dzieci prawie wcale nie mówiły. 
Dużo nauczycieli zakazywało dzieciom mówić w szkoło
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po kaszubsku. Poza „Biuletynem Kaszubsko-Pomor- 
skim”, który ukazywał się bardzo nieregularnie, żad
na gazeta nie drukowała utworów pisanych po kaszub
sku. Książki pisane po kaszubsku pojawiały się co kilka 
lat.

W kościele język łaciński zastąpiono językiem pol
skim, co w dużej mierze przyczyniło się do zaniechania 
mowy kaszubskiej. Przez ponad dwadzieścia lat nie 
pojawił się żaden nowy kaszubski talent literacki. 
W ciągu lat siedemdziesiątych w wyniku konkursu po
jawiło się kilka nowych kaszubskich talentów literac
kich. A ja obawiałem się, że na moich utworach skoń
czy się literatura kaszubska..

Nie mogę się zgodzić z Lechem Bądkcwskim, dla któ
rego literatura kaszubsko-pomorska to wszystko to, co 
dotyczy Kaszub i Fomorza. Dla mnie literatura kaszub
ska to tylko to, co jest pisane po kaszubsku. Dla mn.e 
Augustyn Neeel, Edmund Puzdrowski, Jerzy Samp jako 
pisarze kaszubscy nie istnieją po prostu dlatego, że mc 
do tej pory po kaszubsku nie napisali.

W połowie lat sześćdziesiątych otrzymałem Nagrodę 
Remusa. W roku 1971 otrzymałem srebrny Krzyz- Za
sługi, w 1973 nagrodę Stclema, a w 1976 odznakę „Za
służony Ziemi Cdańskiej”.

Co moim zdaniem trzeba zrobię, żeby mowa kaszub
ska nie zginęła? Uważam, że nie może tego zrobić jedy
nie Kościół katolicki oraz młoda inteligencja kaszub
ska. Jeżeli na Kaszubach nie będą odprawiane nabożeń
stwa w języku kaszubskim, to mowa kaszubska wnet 
zaginie. Spotka nas los Słowińców. Jeżeli chodzi o mło
dą inteligencję kaszubską, to powinna ona coraz bar
dziej interesować się kulturą i historią Kaszub i Po
morza, pielęgnować mowę i zwyczaje kaszubskie.

Słowa te mają już bodaj niewiele wspólnego z ideą 
Zrzeszeńców, którzy przecież żyją i się temu przyglą
dają. Pestka był aktywnym członkiem Zrzeszenia Ka-
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szubsko-Pomorskiego w czasie pamiętnej rozprawy ze 
Zrzeszeńcami, gdy niektórych z nich wykluczono z or
ganizacji. Pestka w swych artykułach usiłował pogo
dzić kulturę regionalną z tendencją integracyjną i dla
tego potwierdzał służebność kultury kaszubskiej jako 
folkloru, typowego tworu prowincjonalnego, wobec 
wyższej kultury miejskiej. Jako człowiek pochodzący z 
prowincji i odkrywający w sobie samym pewne warto
ści, jak choćby te, które zawarł w swych wierszach, pi
sze o tej prowincji z pietyzmem i szacunkiem. Boleje 
nad brakiem zainteresowania tą kulturą. Odwiedza bi
blioteki, aby sprawdzić czytelnictwo książek autorów 
kaszubskich, i pisze: „Na specjalnej półce cieszą oko 
owinięte w lśniącą folię książki Augustyna Necla, Ta
deusza Bolduana, «Gryf» Bronisława Niezgowskiego, 
Wandy Brzeskiej, Alozjego Nagła, Anny Łajming i in
nych. Niestety, wypożyczenia należą do rzadkości. Do
brze, jeśli ktoś wypożyczy utwór raz w roku. W wielu 
pozycjach książkowych kartoteki są dziewiczo czyste”. 
Dalej tłumaczy to zjawisko w sposób następujący: 
„Dzisiejszy odbiorca masowy chce komfortu, wzdryga 
się przed wysiłkiem, choćby niewielkim, przed forso
waniem bariery językowej. Stąd też niezaprzeczalne 
wartości poezji Jana Trepczyka, Alojzego Nagła, Pię- 
tów Tony, Jana Rompskiego, Staszkcwego Jana, Zyg
munta Narskiego, Guczów Macka, Krystyny Muzy 
(pozostaną?) odtrącone, nie dostrzeżone przez tych, dla 
których je przeznaczono” („Pomerania” 1975, nr 5, 
s. 27).

ZYGMUNT NARSKI

Moja domacka droga
W języku polskim nie ma wyrażenia dla oznaczenia 

ojczyzny regionalnej. W kaszubszczyźnie mówi się o
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domactwie i ojczeznie. Domactwo — to umiłowanie re
gionu, a ojczyzna — to miłość do kraju. Te dwa uczu
cia są spójne. Bäz miłości do ziemi rodzinnej nie ma 
bowiem miłości do kraju.

Uczucia te zajmowały różne miejsca w moim sercu. 
To jedno, to drugie brało górę, aż wreszcie zespoliły 
się one w jedność mojego narodowego poczucia.

Moim domactwem w znaczeniu miejsca urodzenia i 
dzieciństwa jest ziemia zaborska, wówczas z głuchymi 
borami Ł z baśniami ludowymi, które przyprawiały 
mnie o zdziwienie i strach. Na długie lata pozostał mi 
w sercu straszący ludzi Babin, parskający iskrami. Do 
dzisiaj pozostaje w mej duszy świat duchów ludzi zmar
łych, i tych złych, i dobrych, które pokutowały na 
kaszubskiej ziemi.

To było moje dziecięce domactwo, z którego wów
czas nie zdawałem sobie sprawy. Nie było ono sielan
kowe, jak nie było nim nigdy moje życie. Dokuczali 
mi, obrzucając kamieniami, gburscy chłopcy. Doku
czała mi bieda, gdy ojciec nie miał pracy. Ale miłe mi 
były wędrówki z mamą po pustkowiach, lasach, łąkach 
i odwiedziny w Wielu. W Wielu mieszkała babunia. 
Tam były dzieci, które bawiły się ze mną przy jeziorze.

W tym czasie nie wiedziałem nic o Polsce i Kaszu
bach. Znałem tylko bory, łąki, jeziora i strumienie. 
Szczególnie bory i wody mnie urzekały.

Gdy miałem siedem lat, przeprowadziliśmy się do 
Gdyni, gdzie już ojciec przebywał w poszukiwaniu pra
cy. Nawiązałem kontakty z kaszubską młodzieżą ry
backą. Kiedyś naszą bawiącą się grupę przysypało 
ziemią w żwircwni. Był śmiertelny wypadek. Chłopcy 
rybaków przyszli tam po biały piasek, którym posypy
wało się podłogi mieszkań.

W szkole wyśmiewano moją niepełną znajomość ję
zyka polskiego. Szybko przyswajałem sobie literacki 
język polski. Tępiłem naleciałości kaszubskie. Wstydzi-
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łem się każdego błędu w mowie polskiej. Ale te błędy 
wciąż popełniałem. Moje domactwo kaszubskie zani
kało. Zapomniałem o mojej wsi rodzinnej, która wy
dawała mi się daleka.

Gdy potem chodziłem do szkoły na Starym Obłużu 
i stykałem się z młodzieżą kaszubską, już byłem peł
nym Płelochem. Młodzież kaszubska uznawała mnie za 
zwykłego Antka z cepłich stron. W tym to okresie po
wstawały marzenia o mojej drodze życiowej. Nie było 
na tej drodze Kaszub. Była Polska — jedyna moja 
ojczyzna.

Po skończeniu szkoły powszechnej i otrzymaniu 
wyróżnienia z rąk komisarza rządu marzyłem o gim
nazjum. Niestety, rodzice nie mieli pieniędzy na moją 
edukację. Ojciec trzy lata był bez pracy. Napisałem 
do prezydenta Rzeczypospolitej prośbę o możność bez
płatnego uczęszczania do gimnazjum państwowego w 
Wejherowie, albowiem w Gdyni takiego nie było. 
Kuratorium pomorskie odpisało mi, że na ten cel nie 
ma pieniędzy. Nie podważało to poczucia mego patrio
tyzmu. Moje domactwo kaszubskie było już wyparte, 
zdawało się, na zawsze.

Stałem się działaczem harcerskim. Zorganizowałem 
III Morską Drużynę Skautów im. Józefa Conrada. Dru
żyna składała się z samych gońców portowych. Wśród 
chłopców była grupa Kaszubów, a między nimi Władek 
Detlaff. Z nim powróciło po części moje domactwo. 
Pragnęliśmy organizować młodzież kaszubską. Nie uda
wało nam się to jednak.

W czasie okupacji niemieckiej zorganizowałem w 
Gdyni I Morską Kompanię Szarych Szeregów w ra
mach I batalionu morskiego tej organizacji. Jeden z 
plutonów pod dowództwem Edmunda Wyszeckiego był 
w pełni kaszubski. Jego działalność sięgała po Puck. 
Znowu wróciło do mnie kaszubskie echo. Wiedziałem 
wówczas, że jestem związany ze swoją ziemią, ze swo-
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im domactwem. Dlatego powróciłem do kraju z obozu 
koncentracyjnego Mauthausen.

Niemcy nalegali, abym został Volksdeutschem. Nie 
zgodziłem się. Na podsuwanym mi blankiecie napisa
łem: „Ich will nicht eingedeutsch werden”. („Nie chcę 
zostać zniemczony”.) Za tę bezczelność tylko pół roku 
kopałem rowy. Potem powróciłem do pracy w stoczni.

W tamtym okresie zajmowałem się kulturą kaszub
ską. Jeden z moich przyjaciół, Zbigniew Raczkiewicz, 
interesował się Kaszubami. I gdy mówił o piękne ści 
mowy kaszubskiej, zdawało mi się, że nie mówi praw
dy. Szkoła wpoiła we mnie, że to gwara, brzydka gwa
ra. Od niego otrzymałem w podarunku książkę Alek
sandra Majkowskiego pt. Historia Kaszubów. Zrozu
miałem po jej przeczytaniu, że swego kaszubskiego nie 
muszę się wstydzić. Odradzało się moje domactwo ka
szubskie.

Potem nadszedł okres obozów koncentracyjnych. 
Z dala od Gdyni tęskniłem do kaszubskich lasów i 
wód. Przemyśliwując wiele, doszedłem do przekona
nia, że prawdziwy patriotyzm musi być umiejscowio
ny w konkretnej ojczyźnie, w ziemi rodzinnej, inaczej 
ma charakter abstrakcyjny. Tym umiejscowieniem dla 
mnie było kaszubskie domactwo, które odżyło w ide
alnym, nierealnym kształcie. Ze zdziwieniem stwier
dzałem, że zamiast kaszubskiego kompleksu niższości 
powstawał we mnie kompleks wyższości. Myślałem, że 
jestem lepszym Polakiem, bo jestem Kaszubem.

Po wojnie osiedliłem się w Poznaniu. Byłem dzien
nikarzem. Praca w dzienniku pobudzała do pisania no
welek. Nie mogłem się jednak zdecydować na wybór 
drogi literackiej. Musiałem z czegoś żyć. Potem prze
szedłem do pracy w nauce. Miałem ambicję, aby badać, 
dociekać, pisać rozprawy naukowe. Pochłonęło to moją 
duszę. Odłożyłem marzenia literackie. Nie czułem się 
zresztą dojrzały do napisania czegoś oryginalnego.
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Pisanie banałów, tendencyjnych opisów nie odpowia
dało mi. I zdawało mi się, że literackie odczucie mojej 
duszy zostało pogrzebane.

Przeżywałem w owym czasie dużo. Nie rozumiałem 
Polaków, którzy owładnięci prywatą, karierowiczo- 
stwem czynili wszystko, aby się urządzić kosztem ogó
łu i Polski. Naprawdę nie potrafię zrozumieć, jak Polak 
może w sposób świadomy szkodzić swojej ojczyźnie. 
W duszy mojej na tym tle powstawała pogarda dla 
kultury polskiej. Odczuwałem swą wyższość duchową, 
w tym moralną, nad płaszczącymi się, podlizującymi 
się, zawistnymi, przebiegłymi i mściwymi ziomkami. 
Nie mogli mi wybaczyć mojej pracowitości i obrony 
spraw społecznych.

Zyskiwało na tym moje domactwo. W wyobraźni 
tworzył się obraz idealny Kaszub i ludzi kaszubskich. 
Pracowitość, porządek, uczciwość, zrozumienie interesu 
społecznego, miłość do ziemi rodzinnej — to wszystko 
stawało się rzeczywistością mego domactwa. Zacząłem 
wówczas pisać po kaszubsku. Studiowałem nieliczne 
książki pisane po kaszubsku, które do mnie dotarły.

Ten ideał Kaszub zetknął się niedługo z prawdzi
wym obrazem swoińców. Byłem rozczarowany. Ludzie 
są tylko ludźmi.

Zorganizowałem oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Po- 
morskiego w Bydgoszczy, a potem w Toruniu. Przy 
uniwersytecie w Toruniu utworzyłem klub folkloru 
kaszubskiego. Wszystko to trwało, póki ja z siebie da
wałem, co mogłem. Gdy znużony obojętnością członków 
przestałem pracować, działalność zamierała. Ostał się 
jedynie oddział bydgoski Zrzeszenia — jednak bierny.

Przypominam sobie zebrania bydgoskie w tym od
dziale. Przyjeżdżałem wówczas z Poznania do Ośrodka 
Nauk Społecznych i Wojskowych z wykładami. Po 
przyjeździe wieczorem za każdym razem roztelefono- 
wywałem się, okazywało się bowiem, że prezes nie zwo-
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łał zebrania. Mobilizowałem więc członków. Zebrania 
się odbywały, ale nikt niczego nie przygotowywał na 
spotkania. Musiałem się popisywać swoimi utworami.

Na jednym ze spotkań był obecny literat kaszubski. 
Czytałem między innymi urywek opowieści o Kaszu
bach. W dyskusji powiedział on, że powinienem rzucić 
naukę i poświęcić się pracy literackiej. A potem zda
rzyło się, że prywatnie miał ocenić tę opowieść. Napi
sał mi kilkuzdaniowy krytyczny list.

W tym okresie w pewnych odstępach czasu przesy
łałem do „Pomeranii” dwa zestawy wierszy. Włożyłem 
w te utwory dużo pracy i uczucia. Nie otrzymałem 
nawet odpowiedzi. Zrozumiałem, że mnie traktowano 
niepoważnie. Wywarło to wpływ na moją kaszubską 
twórczość. Straciłem pewność siebie.

Jestem tylko amatorem w dziedzinie literatury, i to 
amatorem początkującym. Opublikowałem mało, lecz 
to nie tylko ode mnie zależało. Myślę, że droga literac
ka nie jest dla mnie zamknięta. Oto Krajowa Agencja 
Wydawnicza publikuje mój reportaż literacki na temat 
chłopca z Kaszub, który w Bydgoszczy trudną drogą 
dochodzi do swego miejsca w życiu. Ma szanse na opu
blikowanie przez Polski Kościół Baptystów moje opo
wiadanie religijne pod tytułem „Pawle Apostole”. Jest 
to studium o człowieku, który chciałby uwierzyć Pa
włowi, ale przeszkadza mu umysł podsuwający nie
ustannie wątpliwości.

Kończę serial opowiadań o robotniku kaszubskim. 
W serialu tym przedstawiam walkę o godność ludzka 
i bohaterstwo człowieka w tragicznych chwilach życia, 
które nazywam piekłem.

O jeszcze jednej dla mnie ważnej sprawie wspomi
nam. Jest nią pisownia kaszubska. Uwzględnia ona 
udźwiękowienie, które język kaszubski przyjął z nie
mieckiego. Nie jestem znawcą tych spraw. Znam je
dnak niemiecki. I dlatego sądzę, że tworzenie literac-
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kiego kaszubskiego języka powinno pomijać te dźwię
kowe naleciałości w mowie kaszubskiej. Wydaje mi się, 
że tego się nie rozumie. Może dlatego trudno mi publi
kować w języku kaszubskim.

Ostatecznie w sercu moim kaszubskie domactwo i 
polska ojczyzna zespoliły się nie tylko uczuciem, lecz 
także wolą pracy dla naszego narodu. Mam nadzieję, 
że myśl tę będę mógł udowodnić publikacjami literac
kimi. Wierzę, że swomce kaszebsci mnie w iym po
mogą.

KRYSTYNA MUZA.

Moja droga kaszubska

Dzieciństwo \
Najpierw były marzenia i cudowna, magiczna wy

obraźnia dziecięca. Była mała jabłonka, która urodziła 
jedno złote jabłko. To było zaskakujące. I jeszcze ten 
srebrny pierścionek z czerwonym szkiełkiem, w które 
wpatrywałam się uparcie, aby dojrzeć kominiarczyka 
z drabinką. Przysięgam, że go widywałam.

A potem pojawiła się Regina, wielka dziewczyna z 
broszką w kształcie słońca. Podarowała mi te złote pro
myki, a one następnego dnia znikły. Nie wiedziałam, 
czy je miałam naprawdę, czy mnie oszukano.

Wtedy to moja babka-nenka zdięła z mojej dłoni 
piętno — czerwoną plamę w kształcie serca. Przez 
dziewięć piątków nacierała mnie rosą zebraną z okien 
tego domu w Żarnowcu w pobliżu kościoła. Pamiętam 
tę śpiewną mowę wierzchucińską, a zwłaszcza powta
rzający się zaimek „syn” („syn” — odpowiednik „się”).
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A w Żarnowcu mówiono inaczej. Starałam się mówić 
tak jak babcia i ciocie żarnowieckie.

Wiele czasu poświęcałam na wpatrywanie się w stud
nię. Niekiedy odkrywałam nie znane sobie owoce w 
ogrodzie, a zwłaszcza „potrównicę”. Dotknięcie trus
kawkowych miękkich i meszkowatych liści, wśród 
których spoczywa ona — potrównica należy do moich 
sekretnych i wzniosłych przeżyć, a w dodatku ta nazwa, 
dźwięk, brzmienie, słodkość, barwa, soczystość... To, co 
się działo wówczas, było niezwykłe i jest moim punk
tem odniesienia dla obecnego życia. Kiedy obdzierano 
mnie stopniowo ze złudzeń, odbierano marzenia, w noz
drzach czułam zapach eteru, a nad głową kołysała się 
srebrzysta lampa chirurgiczna, wiedziałam, że istnieje 
tamta rzeczka, a przede wszystkim zielona rzęsa — 
pierwsze moje odkrycie wieloznaczności. Moje pierw
sze zdanie po polsku brzmiało: Mam dziś dwa latka. 
A czy ty też masz taką czapeczkę z kaczuszkami? 
(cytuję za Matką).

JAN WALKUSZ

Refleksje w drodze

Sądzę, że bardzo istotną sprawą jest uświadomienie 
sobie kulturowego rodowodu. Celowo akcentuję tutaj 
świadomość, a więc zdolność zdawania sobie sprawy 
z tego, co jest przedmiotem spostrzegania i doznawa
nia. O ile bierne akceptowanie tego, co dziedziczy każ
dy człowiek w spuściźnie po przodkach przez naturalne 
wejście w konkretne środowisko, jest czymś mocno sta
tycznym, o tyle uświadomienie sobie tej rzeczywistości, 
jeżeli nie jest jeszcze dynamiką, to na pewno będzie
19 — Współczesna literatura kaszubska

289



początkiem działania. Bo procesy świadomościowe idą 
zawsze w parze z działalnością. Nieraz jednak potrzeba 
dłuższego czasu, zespołu wydarzeń, a szczególnie im
pulsów zewnętrznych, które by rozbudziły świadomość 
i ożenione z nią ludzkie działanie. Nad tym zagad
nieniem chcę się teraz przez chwilę zatrzymać.

Moje dzieciństwo dane mi było przeżyć w środKO- 
wokaszubskim pejzażu, rysowanym ciemną wstęgą Ra- 
duni i wystrzeloną ponad najzuchwalsze pagórki Wie
życą. Nic poza tym nie utkwiło mi chyba w pamięci, 
bo wszystko było wtedy tak oczywiste i jasne, nawet 
banalne, dlatego że było codzienne. Przyszedł jednak 
czas, że ta dawna, uparta i monotonna codzienność stała 
się świętym wspomnieniem, kiedy w detalach próbowa
łem odtworzyć to, co zastygło w mej pamięci. Był to 
okres szkoły średniej. Nauka w lęborskim liceum oraz 
czteroletnie zamieszkanie w tym mieście, które — jak 
sądziłem wtedy, a dziś niedaleko odbiegłem od tego 
przekonania — było prawie wyprane z elementów ka
szubskich, w widoczny sposób wpłynęło na budzenie się 
we mnie regionalnej świadomości kaszubskiej. Czy to 
było budzenie? Z pewnością adekwatniejsze okaże się 
słowo „rodzenie”, zważywszy na ból, jaki towarzyszył 
temu zjawisku. Daleki jestem od tego, aby czynić z 
siebie męczennika, jednak wszelkie przeobrażenia i 
procesy świadomościowe,' które tu miały swoje status 
quo, co najmniej brzegiem swojej szaty ocierały się 
o ból. Pamiętam, że w klasie byłem jedynym mówią
cym po kaszubsku i dla mnie była to zbyt mocno in
tymna sprawa, żeby odsłaniać ją na prawo i lewo. 
Czasami jednak dałem się sprowokować kolegom, któ
rzy prosili mnie, abym powiedział coś po kaszubsku, 
ale zawsze poczytywałem ’ to za ujmę dla mej rodzi
nnej mowy, widząc, że traktują to jak swoistą sen
sację. Ta okoliczność z jednej strony oraz nikła wie
dza o regionie z drugiej, sprawiły, iż często z moim
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„małym światem kaszubskim” zamykałem się w sobie 
i, co gorsza, nawet nie próbowałem pogłębić swych 
wiadomości na temat tzw. kulturotwórczego proble
mu kaszubsko-pomorskiego. Owa wyjątkową stagna
cja myśli, a z pewnością i uczuć, dosyć długo pozosta
wała moim grzechem wołającym o pomstę do nieba. 
Aż pewnego razu...

Pamiętam doskonale zewnętrzną scenerię. Była póź
na wiosna: z pewnością maj, a wtedy były jeszcze 
dobre czasy i w maju słońce nie żałowało swych pro
mieni. Właśnie to słońce chyliło się ku zachodowi. 
Ciemna i bujna zieleń lasu, który zaglądał nieśmiało 
do mego okna, silnie kontrastowała z soczystą zielenią 
traw i modrym obłokiem zwisającym w kształcie kuli. 
Siedziałem nad jakimś zajęciem w swoim pokoju. Na 
chwilę oderwałem wzrok od tego, co leżało przede 
mną, bo chciałem jeszcze przed zachodem zobaczyć, 
jak słońce żegna się z moim ulubionym lasem. Za 
ścianą swój pokój miała ciotka, co prawda o rok star
sza ode mnie, ale zawsze ciotka. (W okresie szkoły 
średniej mieszkałem u rodziców mego ojca.) W mo
mencie osobistego obcowania z przyrodą, skąpaną w 
ostatnich promieniach słonecznych, zza ściany dobiegł 
mnie głos nowej płyty gramofonowej. Śliczny męski 
tenor. Połykałem słowa nie znanej piosenki:

Tam, gdzie Bałtyku szumią jasne wody, 
gdzie w skromnej chatce ma kolebka stała, 
gdzie nad Wierzycą kaszubskie zagrody, 
tam w ojców wierze matka mnie chowała.

I potem refren, który odczytałem jako osobiste we
zwanie:

I rzekła do mnie: — O, synu, kochanie, 
kto Kaszubą rodem — Kaszubą zostanie!
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Długo jeszcze siedziałem wpatrzony w płonący las, 
który w tej chwili wydał mi się lasem Wieżycy, lasem 
mego dzieciństwa. W tym momencie, mierzonym dłu
gością odtwarzania piosenki, uświadomiłem sobie — w 
wymiarze jak nigdy dotąd — że „jestem Kaszubą, 
Polska matką moją”.

Jako licealista często przyjeżdżałem do domu mych 
rodziców. Każdorazowy pobyt w rodzinnych stronach 
był połączony z odwiedzinami u ks. Władysława Szu- 
lista. Z perspektywy czasu mogę dopiero ocenić, że nie 
były to tylko odwiedziny, ale nade wszystko były to 
spotkania z człowiekiem o wielkiej pasji życiowej, 
konsekwentnie — powiedziałbym nadto: uparcie — 
realizującym swoje ambitne plany i zamierzenia. Tak 
widzę to dziś i dlatego ogromnie to sobie cenię. Ale 
wtenczas myślałem zgoła innymi kategoriami. Tenże 
ks. Szulist wprowadzał mnie w tajniki życia regional
nego i naukowego. Dużo mówił o Kaszubach, o rozwoju 
myśli i idei kaszubskiej, o ludziach, którzy są motorami 
i zaczynem tych dążeń. Jako historyk, próbował mnie 
uczulić na sprawy związane z przeszłością, do których 
odnosił się z wielkim pietyzmem, nie kryjąc się jednak 
ze swoją oceną i trzeźwym spojrzeniem na określone 
wydarzenia. Te rozmowy były zawsze okraszane pre
zentacją nowości wydawniczych. Patrzyłem na to wszy
stko, podziwiałem i słuchałem, lecz bardziej z grzecz
ności niż z przekonania. Ile razy przebywałem na tej 
gościnnej plebanii, pozostawałem zawsze pod wraże
niem ogromnej biblioteki, warsztatu pracy ks. Szu- 
lista. Pewną osobliwością dla mnie był indywidualny 
dorobek naukowy i publicystyczny Władysława Szu- 
lista. Gdy prezentował mi swoje artykuły, a czynił to 
zawsze w tym celu, aby podzielić się swoją radością 
twórczą, otwierał przede mną tajemniczy świat, za
klęty w czarnym kolorze druku. Potem często pytałem 
się samego siebie — jaka byłaby moja droga, gdyby
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na pewnym jej odcinku nie stanął człowiek, który po
trafił „zarazić” tym, co mimo wszystko kryje w sobie 
piętno trwałości. Ale do tego trzeba niezwykłego upo
ru, tym bardziej gdy z drugiej strony pozostaje opór. 
Tak więc spotkały się tu dwa żywioły — właściwości: 
upór (oczywiście w dobrym znaczeniu) ks. Szulista, 
zmierzający do przekazania wiedzy i uwrażliwienia na 
wielkie wartości, oraz początkowy opór i obojętność 
z mojej strony, co wynikało li tylko z mojej niewiedzy, 
a nadto było wynikiem własnych mniemań, że zajmo
wanie się kaszubszczyzną jest sprawą błahą i mało 
ważną. Nie wstydzę się wcale tego, a nawet jestem 
dumny, iż ową słabość pokonałem i że stała się ona po
czątkiem nowej rzeczywistości.

Ukierunkowanie i naprowadzenie na kaszubską Steg
nę niewątpliwie było wabikiem częstych kontaktów, 
potem także dyskusji z ks. Szulistem. On bez wątpie
nia, jego osobowość, oczywiście w ścisłym połączeniu 
z całokształtem pracy, stały się motorem mojego indy
widualnego już działania. Jest to już kolejny okres 
ki ilturowo-regionalnej świadomości.

Pamiętam mój pierwszy przyjazd z Seminarium (po 
ukończeniu szkoły średniej rozpocząłem studia filozo
ficzno-teologiczne w wyższym Seminarium Duchow
nym w Pelplinie) do domu, no i oczywiście wizytę w 
murach mściszewskiej plebanii. Ks. Szulist zapytał mnie 
wtedy: Jak działa Klub Studentów Kaszubów pelpliń- 
skiej Alma Mater? Niestety, odpowiedź nie usatysfak
cjonowała go, sądzę, że nawet rozczarowała. Nic dziw
nego, że wieść o impasie i tylko formalnym istnieniu 
Klubu wywołała słuszne oburzenie, bo cóż mogło być 
gorszego dla dawnego oddanego prezesa tegoż KJubu. 
(Ks. Szulist był prezesem Klubu Studentów Kaszubów 
w latach 1958—1959, który wtenczas nosił miano Koła 
Kaszubologów.)

Sprawa Klubu mocno mnie teraz zainteresowała.
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Dotarłem do jego prezesa, pytałem o sprawy organi
zacyjne. Cała sprawa stała w miejscu. Przez półtora 
roku doczekałem się tylko jednego spotkania, zorgani
zowanego zresztą wspólnymi siłami. Było to właśnie 
spotkanie z ks. Władysławem Szulistem, który zapo
znał nas z życiem Kaszubskiej Polonii Kanadyjskiej, 
wśród której spędził miesiąc w 1975 roku.

Niedługo potem, jeszcze w tym samym roku akade
mickim, zaproponowano mi funkcję prezesa Klubu 
Studentów Kaszubów. Uśmiechnął się los czy zawisła 
wyrocznia? Wszystko jedno, wszak gorąco pragnąłem, 
aby Klub na nowo podjął właściwą sobie pracę. Mimo 
wszystko wahałem się z decyzją, zdając sobie sprawę 
z wagi obowiązków, jakich się podejmuję. W grę wcho
dził jeszcze jeden powód — nie byłem zwolennikiem 
nominacji, dlatego koniecznie domagałem się wybo
rów, i postanowiłem, że tylko wtedy, jeżeli większość 
głosów zaakceptuje moją kandydaturę, wyrażę ostate
czną zgodę. I stało się tak, a było to 16 lutego 1976 
roku. Zacząłem teraz studiować kronikę oraz protokoły 
posiedzeń Klubu Studentów Kaszubów. Ów prolog do 
nowej pracy był istotnie potrzebny, zważywszy, iż nie 
miałem żadnego wzorca tego typu działalności. Tu do
piero dowiedziałem się, że Klub ma silną tradycję w 
pelplińskim Seminarium, że jest najstarszym o tym 
profilu Klubem na Pomorzu, że jego założycielem i 
pierwszym prezesem był Jan Karnowski A to przecież 
zobowiązuje.

Im bardziej zagłębiałem się w spuściznę Karnow
skiego, tym większego doznawałem lęku, czy też rze
czywiście sprawdzę się jako autentyczny włodarz wiel
kiej idei założyciela, a szczerze tego pragnąłem. Do
datkowo przygważdżały mnie zapiski, mówiące o sze
rokich kontaktach i współpracy Klubu z innymi ośrod
kami ruchu młodzieżowo-regionalnego, szczególnie ży
wych w latach pięćdziesiątych. Zdawałem pytać siebie:

294



czy nasz Klub dojdzie kiedykolwiek do takiego po
ziomu? Przecież nic nie stoi na przeszkodzie; owszem, 
zmieniły się warunki i okoliczności pracy, którą trzeba 
było konsultować z władzami uczelni, szczególnie gdy 
chodziło o imprezy o charakterze wychodzącym poza 
m.ury Seminarium. Mimo tych słusznych skądinąd obaw 
byłem optymistycznie nastawiony do nowych obowiąz
ków. I ten optymizm pozostał mi do dziś.

Obecnie mogę powiedzieć, nie kierując się brakiem 
skromności, iż praca w Klubie dała mi wiele, bardzo 
wiele. Już od początku wiedziałem, że trzeba Klub wy
dobyć ze swoistej stagnacji. O ile mi się to udało — 
a sądzę, że tak, ponieważ o tym mówili i pisali ci, któ
rzy patrzyli z boku — to tylko dlatego, że miałem od
danych i zaangażowanych współpracowników oraz że 
w całą tę pracę wkładałem samego siebie. Chciałbym 
w tym miejscu wymienić Jana Roppla, który prźez 
cały czas mego prezesowania pełnił funkcję wicepre
zesa Klubu i wspólnie ze mną dzielił szczęśliwe i mniej 
radosne chwile.

W tej osobliwej dla mnie pracy świadomie kładłem 
nacisk na dwie istotne sprawy: na działalność samo
kształceniową oraz na kontakty ze środowiskami twór
czymi naukowymi. Tylko taka droga mogła przynieść 
pożądane rezultaty i dlatego do końca ściśle trzymałem 
się tej linii działania. Nadto współpraca ze Zrzeszeniem 
Kaszub^ko-Pomorskim i Klubem „Pomerania” stwa
rzała nam ciągle nowe możliwości realizacji naszych 
planów.

Dane mi było w Klubie kierować dwiema szczegól
nymi uroczystościami, co sobie poczytuję za wielki za
szczyt. Pierwsza — to jubileusz siedemdziesięciolecia 
urodzin ks. dra Bernarda Sychty, zorganizowany 25 
kwietnia 1977 roku. O ks. Sychcie przed wstąpieniem 
do Seminarium słyszałem bardzo mało, bodaj wyłącz
nie od ks. Szulista. Doskonale natomiast mogę okreś
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lić datę osobistego poznania, mianowicie na dzień 
4 października 1974 roku. Było to niedługo po pogrze
bie przedwcześnie zmarłej Jego siostry, śp. Anny. Wi
zyta była bardzo krótka, bo czas był niestosowny, ale 
już to wystarczyło, by wynieść stamtąd przedziwne bo
gactwo zetknięcia się z człowiekiem, który stał się rze
czywistym obrońcą i rzecznikiem słowa kaszubskiego. 
Od tej chwili spotykałem ks. Sychtę wyłącznie w ka
tedrze i w czasie uroczystości seminaryjnych, a prag
nieniem moim było, ażeby choć jeszcze raz osobiście 
porozmawiać z autorem słownika kaszubskiego. Speł
niło się to jednak dopiero po niespełna dwóch latach, 
kiedy już jako prezes Klubu Studentów poszedłem z 
całym zarządem przedstawić się ks. prałatowi, opieku
nowi naszego Klubu. Dosyć długo wtedy rozmawialiś
my o naszej działalności i o nas samych, o Kaszubach 
i o samej kaszubszczyźnie. Przed odejściem, ściskając 
mi dłoń, ks. Sychta powiedział znamienne słowa, któ
re potem umieścił jako dedykację w ofiarowanej mi 
książce-albumie pt. „Słownik Bernarda Sychty”: „Kto 
chce rozpalić innych, musi sam płonąć”. Słowa te mo
cno zapadły mi na dnie samej duszy, trawiąc moje 
wnętrze. Potem już moje spotkania z ks. Sychtą były 
częstsze. Tutaj uczyłem się poznawać, tutaj uczyłem 
się patrzeć i dostrzegać, tutaj przede wszystkim uczy
łem się kochać mowę, ludzi i ziemię rozpostartą nad 
Wierzycą, tutaj stawałem się Kaszubą. Tego uczyłem się 
od człowieka wielkiego, a jednocześnie tak skromnego. 
Owe spotkania z człowiekiem nauki i pracy, zapału 
i miłości pozostaną na zawsze moim bogactwem, bo 
dzięki nim dojrzewała już teraz moja świadomość re
gionalna. Jest też drugi powód, dla którego cenię sobie 
tak mocno kontakty z „pelplińskim benedyktynem”, 
mianowicie osobliwa jego cecha — ludzkość, gotowość 
niesienia pomocy. Nie raz, nie dwa, ale dziesiątki ko
rzystałem z fachowych wskazań etnografa, języko-
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znawcy i poety. Ks. Sychta pozostanie dla mnie zawsze 
wzorem pracowitości i właściwego wykorzystania cza
su. Wiadomo, że każdy naukowiec ceni i powinien ce
nić swój czas, który pozostaje w ścisłej relacji do jego 
przedsięwzięć. Starczy wszak wejść do kanonii ks. 
Sychty o którejkolwiek porze dnia, a zawsze zajmuje 
on miejsce wśród sterty kartek, zapisów, notatek, z 
których w pięknych kształtach wykuwa się słowo. Od
dany bez reszty temu słowu w każdej chwili potrafi 
się oderwać od tego, co jest jego umiłowaniem, aby po
rozmawiać nie tylko na tematy, które tworzą krąg 
jego zainteresowań, ale często stojące z dala od tych 
zagadnień.

To wszystko, co zostało powiedziane wyżej, zdecy
dowało o tym, że obchodom siedemdziesiątej rocznicy 
urodzin WielkJfego Syna Kaszubskiej Ziemi pragnęliś- , 
my nadać szczególny charakter, stawiając mały pomni- 
czek naszej wdzięczności temu, który świadom swego 
trudu powiedział: „Może mi kiedyś policzą Kaszuby, 
żem je tak kochał, tak się dla nich trudził”. Kształt 
tej niecodziennej imprezy był kilkarotnie dyskutowany 
na nadzwyczajnych posiedzeniach Klubu, stanowiąc 
także przedmiot konsultacji z naszymi współpracowni
kami. Założeniem naszym było, aby sylwetkę ks. Sych
ty i jego twórczy dorobek w miarę możliwości ujęto 
najpełniej. I stąd wieczór wspomnień o pelplińskim 
uczonym, w którym udział wzięli: Lech Bądkowski, dr 
Józef Borzyszkowski, doc. dr hab. Edward Breza, red. 
Wojciech Kiedrowski, ks. Bolesław Lewiński, ks. Ka
zimierz Rapke, ks. Władysław Szulist i ks. dr Andrzej 
Śliwiński. Materiały z jubileuszowego spotkania były 
publikowane w „Pomeranii” (1977) oraz w „Studiach 
Pelplińskich” (1978).

Drugą wielką uroczystością w czasie mego prezeso
wania był jubileusz samego Klubu, mianowicie 70. ro
cznica jego istnienia i działalności. Niewątpliwie chwi-
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la doniosła nie tylko w historii pelplińskiego Semina
rium, ale w ogóle w dziejach ruchu kaszubsko-pomors- 
kiego. W tych też samych wymiarach przymierzaliśmy 
się do tej szczególnej uroczystości. Z drugiej strony, 
świadom roli, jaką spełnia Klub w samym Seminarium 
oraz w środowisku eklezjalnym Pomorza, chciałem, 
by ta chwila stała się swoistą refleksją, zastanowie
niem nad możliwością pracy kapłana na rzecz regionu. 
Być może zerwaliśmy z szablonowymi, słodkimi wzor
cami, jakie się przyjęły przy wszelkich rocznicowych 
okazjach, i z szumnymi, nie mającymi pokrycia w 
praktyce przemówieniami. Owszem, nie zabrakło tych 
elementów, ale nie one stanowiły centralny punkt. W 
programie zastosowano iście ascetyczną gradację: naj
pierw to, co konieczne, a potem to, co przyjemne. Ko
niecznością, według mnie, było wskazanie dalszego ce
lu działania Klubu (szczególnie form tej działalności) 
i uświadomienie sobie i innym trwałych zdobyczy sę
dziwego Klubu, które w jakiś dziwny sposób były 
mniej lub bardziej świadomie przemilczane. Przez cały 
czas byłem i nadal będę obrońcą słusznych praw Klu
bu Studentów Kaszubów, jakie mu przysługują — 
choćby na mocy samej tradycji — w Seminarium i po
za nim. Te wartości wyeksponowaliśmy w pierwszej 
części jubileuszowej wieczornicy, która miała wyraźnie 
charakter sesji naukowej. Powagę problemu potwier
dzały godności i dostojeństwo osób zabierających głos 

v w dyskusji. Prof, dr Kazimierz Jasiński, reprezentu
jący Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
w swoim przemówieniu naświetlił możliwości pracy 
kapłana na rzecz regionu i rozwoju nauki na przykła
dzie ks. Stanisława Kujota i jego szkoły. O tej samej 
możliwości, każdy według własnej specjalizacji, mó
wili: mgr Lech Bądkowski, doc. dr hab. Edward Bre
za, ks. Władysław Szulist i ks. Andrzej Śliwiński. W 
drugiej części spotkania pragnęliśmy wrazić wdzięcz-
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V

ność tym, którzy ambitnie sterowali Klubem w prze
szłości, a także tym, którzy szczególnie w ostatnim 
czasie okazywali nam wiele konkretnej pomocy. Ta po
moc, współpraca z Klubem, o co tak mocno zabiega
łem, spełniła i w dalszym ciągu może spełniać istotną 
rolę z korzyścią obopólną. Jak daleko zaszedłby Klub, 
gdyby nie było tej współpracy, trudno sobie nawet wy
obrazić. Dlatego tak mocno sobie to cenię, nawet dzi
siaj, kiedy jestem Wyłączony z aktywnej działalności 
seminaryjnego Klubu Studentów Kaszubów.

Skończyła się moja praca w Klubie. Przyjdą po mnie 
na pewno lepsi jego sternicy — bardzo bym tego 
chciał. Ale nie skończyła się moja praca na rzecz re
gionu; owszem, przybrała inne znamię, o czym hieco 
dalej. Zdając prezesurę, zdałem (przynajmniej przed 
samym sobą i własnym sumieniem) jednocześnie „spra
wę z włodarstwa swego”. I tutaj — nie kierując się 
wcale brakiem pokory — mogę powiedzieć, że odcho
dziłem usatysfakcjonowany, z poczuciem dobrze wy
pełnionego obowiązku. Ze tak się stało, to tylko dlate
go, iż w całą tę pracę wkładałem samego siebie, nie 
zrażając się niezrozumieniem u władz i kolegów oraz 
przykrościami, których czas nie szczędził. Nieraz były 
to ciosy bolesne, tym dotkliwsze, że zadane ze strony 
najbliższych, lecz dzięki nim dojrzewała moja świado
mość kulturowa i utwierdzała się wierność raz powzię
tym ideałom.

Osobny rozdział, z pewnością inspirowany osobistym 
zaangażowaniem w całokształt prac Klubu oraz inte
gralnie powiązanym z tym „podpatrywaniem” ludzi tej 
miary, co ks. Sychta, ks. Szulist, Jan Piepka, Edmund 
Puzdrowski — to moja praca pisarska. Czy jest to tyl
ko przygoda? Sądzę, że nie, i tak też nigdy nie chciał
bym jej traktować, mimo iż wykluła się z tego gniaz- 
deczka, ale przecież ostatecznie wykluć się musiała, i 
to w dodatku w jakichś konkretnych, mniej lub bar-
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dziej poważnych okolicznościach. Abstrahując od in
fantylnych rysowanek i paszkwili, których adresatami 
byli najczęściej belfrzy, bardziej poważnie o pisarstwie 
i literaturze zacząłem myśleć w czasach seminaryj
nych. Pierwsze utwory poetyckie, bo o nich mowa, za
cząłem pisać po kaszubsku. Dziwne! Sam się zresztą 
nad tym zastanawiałem, tym bardziej że od początku 
miałem świadomość, że pisanie po kaszubsku jest zna
cznie trudniejsze. Niesłychane wrażenie zrobiła na 
mnie lektura Majkowskiego i Derdowskiego, i z pew
nością tu należy szukać przyczyn takiego stanu rzeczy. 
(Dziś, jeżeli nie dopisuje mi humor, a rzadko się to 
zdarza, sięgam po moje pierwotne utwory. Mnogość i 
specyfika kaszubskich znaków diakrytycznych tam sto
sowanych ma moc przywracania mi pogodnego nastro
ju.) A początki literackich zmagań były takie. Jako 
student III roku (czyli w roku 1977), miałem na dnie 
szuflady kilka wierszy. Rzadko je wyciągałem. Pech 
chciał — aczkolwiek trudno nazwać to pechem — że 
wyciągnąłem je raz w obecności mojego przyjaciela. 
On, zainteresowawszy się tym, przeczytał i odłożył. 
Niedługo potem Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie roz
pisało konkurs literacki na utwory pisane po kaszubs
ku. Janek — o Ropplu tu mowa — nakłaniał mnie, 
bym wysłał tamto „coś” z szuflady na konkurs. Kiedy 
zdawało mi się, że już go przekonałem o niedorzecz
ności wysłania wierszy na konkurs, odwiedził nas nasz 
wspólny znajomy, członek Zarządu Zrzeszenia Kaszu- 
bsko-Pomorskiego, któremu oczywiście Janek sypnął ca
łą sprawę z moimi utworami pozostającymi w szufla
dzie. (Skarżę tu na mojego przyjaciela, ale on pierwszy 
na mnie naskarżył.) Ten orzekł z wielkim majestatem: 
Wysyłać wiersze na konkurs! Wtedy pomyślałem sobie 
— bądź wola twoja. Napisałem jeszcze dwa utwory 
i wysłałem pod wskazany adres. W maju przyszedł wer
dykt jury konkursu, orzekający, że niejaki Walaszków
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Jambrożi, tzn. ja, otrzymał drugą nagrodę w dziale 
poezji. I tak to się zaczęło. Od tej chwili publikuję 
wiersze w „Pomeranii” i w „Punkcie”. Potem był drugi 
konkurs i znowu druga nagroda, a potem już konkursu 
nie było, bo zebrał się tomik autorski pt. Kanta no
dze je, w3Tdany w 1980 roku przez Zrzeszenie Kaszubs
ko- Pomorskie.

Literatura, szczególnie zaś poezja naszego kaszubs- 
ko-pomorskiego kręgu kulturowego, przeżywa swoisty 
renesans. Pojawiają się nowe utwory, całe tomy po
etyckie, których autorzy reprezentują stosunkowo mło
de pokolenie. Ma tu miejsce także niebywały paradoks: 
oto Ferdinand Neureiter wydał Historię literatury ka
szubskiej, podczas gdy my ciągle nie możemy zdobyć 
się na taką edycję. Antologie kaszubskiej poezji uka
zały się w Monachium (w opracowaniu F. Neureitera) 
oraz wersja białoruska, wydana przez A. Trojanows
kiego, a nasza Modra struna z 1973 roku już na gwałt 
prosi się o uaktualnienie. Mamy — ku mej wielkiej 
radości i zadowoleniu — młodych twórców. Warto by 
pomyśleć o ich osobnej antologii. Swego czasu wybu
chła taka inicjatywa, po to, by również szybko wygas
nąć, mimo że — jak się orientuję — prace w tym kie
runku były już dosyć zaawansowane. Historia litera
tury kaszubskiej, ponad wszelką wątpliwość, nie noto
wała dotąd jakiegoś kompleksowego wydania poezji o 
tematyce religijnej, a przecież gros utworów poetyc
kich powstało właśnie na tym podglebiu. Ta idea głó
wnie przyświecała mi, kiedy podjąłem się — na miarę 
moich skromnych możliwości — opracowania takiego 
dzieła. Jeszcze w tym roku należy spodziewać się, iż 
„Swięt’ dzćl desze” — antologia kaszubskiej poezji re
ligijnej — ujrzy światło dzienne.

Moja droga Kaszubska, niezależnie od tego, jak się 
ją nazwie: skalista czy kręta, gładka czy szorstka, wą
ziutka ścieżynka czy przestrzenna autostrada, pozosta-

301



nie zawsze moją indywidualną drogą, składającą się z 
czterech etapów, jakby przystanków w biegu historii. 
A przystanki nazywają się kolejno: poznanie, zaakcep
towanie, umiłowanie, działanie. Bodaj najistotniejszy 
jest ten pierwszy etap, wymagający niebywałego hartu 
i cierpliwości. O ile do tego przystanku dotarłem i 
mam go za sobą, pozostając niezmiennie w osobistej 
relacji od niego, to tylko dlatego, że miałem to wielkie 
szczęście spotkać tych ludzi, o których wspomniałem 
wyżej. Nie jest to bynajmniej pełna lista, gdyż osób 
tych ciągle przybywa, a każda ubogaca swym własnym 
ładunkiem przeżyć, doświadczeń, sposobem reakcji i 
spostrzegania. Nie jest sztuką krytykowanie — w sen
sie złowieszczego lekceważenia — człowieka, ale do
strzeganie w nim autentycznych dobrych i prawdzi
wych wartości. A nie wierzę, by człowiek — jako oso
ba — mógł być całkowicie wyprany z tych elementów. 
Trzeba tylko patrzeć i chcieć zrozumieć, że ktoś inny 
może mnie nauczyć. Właśnie wiedza i poznanie. To 
powinno być na pierwszym miejscu i o tym trzeba 
nam pamiętać.. Co z tego, że kłócimy się o wprowadze
nie języka kaszubskiego do szkół. Od kiedy go wpro
wadzić? Kto ma uczyć? Nie kwestionując bynajmniej 
tej inicjatywy, pytam się, czy rzeczywiście to jest naj
istotniejsze? A co z kadrą? A pomoce? Kto zajmie się 
przygotowaniem nauczycieli? Jeżeli z tym można jesz
cze poczekać, nawet trzeba, to koniecznością chwili jest 
włączenie do programu nauczania w szkołach podsta
wowych i ponadpodstawowych przedmiotu z zakresu 
wiedzy o regionie. Ów przedmiot powinien być wpro
wadzony jak najrychlej., jeżeli naprawdę chcemy roz
woju kaszubszczyzny, nawet kosztem innych zajęć. 
Jaki jest zasób wiedzy o Kaszubach, choćby tej ele
mentarnej, u naszej młodzieży? Mają oni przecież w 
przyszłości chwycić za ster. Ale wiadomo — nie można 
ukochać czegoś, czego się nie zna. Tu już zahaczam
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X
o kolejny przystanek mojej kaszubskiej drogi — mi
łość. Gdyby mnie dziś ktoś zapytał, dlaczego się zdecy
dowałem na twórczość po kaszubsku, nie wahałbym się 
wcale z odpowiedzią, bo jest ona tylko jedna: ukocha
nie tej ziemi, z której wyrastam korzeniami mego 
jestestwa. Nie przeczę, miłość to wielkie słowo, pachnie 
może patosem, ale ponieważ jest tak naprawdę, dlatego 
nie mogę powiedzieć nic więcej, bo reszta będzie tylko 
nieudolną interpretacją tego słowa, właściwie rzeczy
wistości oznaczonej przez to słowo, będzie swoistym 
ekshibicjonizmem własnych uczuć i myśli. Tylko z tych 
pobudek chcę dalej pisać po kaszubsku, a to wcale nie 
znaczy, że tylko po kaszubsku.

Drugą, oprócz poezji (a jest także w literackiej pol- 
szczyźnie), moją pasją stała się historia. Tworząc w tej 
dziedzinie, pragnę również spłacić dług wobec mojech 
kaszebsczech stron.

Jak się rzekło, z satysfakcją notujemy rozwój twór
czości kaszubskiej. Nie mogę jednak pozostać bierny 
wobec dość dziwnego zjawiska, które tu i ówdzie daje 
znać o sobie. Mianowicie: pod adresem twórców kieru
je się pewien subtelny żal, swoiste wymówki tylko 
dlatego, że za mało tworzą po kaszubsku, podczas gdy 
nie przestają tworzyć w literackiej polszczyźnie. Adre
satami tych — jak sądzę, chybionych — uwag są twór
cy, którzy rozpoczynali swe literackie zmagania w ję
zyku kaszubskim i w dalszym ciągu nie zaprzestając 
tej twórczości, ogłaszają swoje utwory także w polskim 
języku literackim. Czy należy uważać to za zjawisko 
złe i niedopuszczalne? A może te ich utwory, które 
nie są kaszubskie, przyniosą naszemu regionowi więk
szy pożytek i utwierdzą jemu właściwe miejsce w dzie
jach? Czy literatura kaszubska ma być literaturą po
wstającą na życzenie? Bo jeżeli taką będziemy chcieli 
przybrać taktykę, to potrzeba, abyśmy byli bardziej 
konsekwentni, a wtedy wszystko to, co wychodzi spod
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pióra twórcy, naukowca czy publicysty o ścisłym ro
dowodzie kaszubskim, powinno być pisane tylko po 
kaszubsku. A to nie jest ani potrzebne, ani szczęśliwe.

Potrzebne natomiast jest, aby każdy, kto związał się 
z tą ziemią malowaną zielenią lasów, modrością morza 
i błękitem jezior, był świadom swej regionalnej duszy 
i na miarę tej świadomości oraz własnych predyspo
zycji czynnie włączył się w nurt rozwoju naszej kul
tury. Natomiast sobie na koniec życzę i tego szczerze 
pragnę, bym pozostał wiemy idei — słowom, które ks. 
Sychta wpisał jako dedykację do ofiarowanego mi sió
dmego tomu Jego wielkiego słownika: „Niech miłość 
do Kaszub wypełnia księdzu serce i rozjaśnia życie”.

i

STANISŁAW JANKĘ

Moje Stegny

Od uniwersalizmu do regionalizmu

Miałem, zdaje się, 9 lat, gdy po raz pierwszy — za 
namową szkolnego kolegi — przekroczyłem próg wiejs
kiej biblioteki w mojej wsi rodzinnej, w Lipuszu. Ze
tknięcie się z tak wielką ilością książek — wówczas 
przekraczającą moje wyobrażenia — wywarło na mnie 
silne piętno i zrodziło jakieś pragnienie odsłaniania ta
jemnic zawartych w zadrukowanych stronicach.

Od tego czasu zaciszna wiejska biblioteka stała się 
moim — poza domem — najbardziej ulubionym miej
scem. Odwiedzałem ją niemal codziennie. I też niemal 
codziennie zdołałem przeczytać jedną lub nawet cza
sami dwie książki. Wybór tych lektur był raczej przy
padkowy: często inspiracją do przeczytania książki by-
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ły jej pierwsze stronice. Poza tym były okresy, gdy 
fascynowałem się jakimś określonym tematem. Jedne 
fascynacje umierały we mnie, by ustąpić miejsca na
stępnym. Literaturę socrealistyczną zastępowała litera
tura latynoamerykańska, a tę z kolei filozofia, religio
znawstwo itd.

Byłem świadomy, że rzeczywistość piętrząca się w 
książkowych stronicach znacznie odbiega od tej, która 
mnie otacza. Że bohaterowie zachowują się i myślą 
zgoła inaczej niż znani mi z autopsji ludzie ze wsi 
i okolic. Jednocześnie zacząłem jakby podświadomie 
negować „zachowawczość” mojego najbliższego otocze
nia, a gloryfikować kulturę i obyczaje wywodzące się 
z dużych ośrodków.

Moją niejako drugą pasją była rzeźba. Znacznie 
mniej czasu poświęcałem tej pasji niż czytaniu książek, 
lecz obie pasje traktowałem na równi.

Tak' się złożyło, że mając lat 16, otrzymałem zapro
szenie do wzięcia udziału w konkursie „Ludowe Ta
lenty” dla młodych twórców z Kaszub i Pomorza, orga
nizowanym przez Oddział Gdański Zrzeszenia Kaszubs- 
ko-Pomorskiego. Nie otrzymałem wtedy nagrody ani 
wyróżnienia. Konkurs ten jednakże — mogę dziś po
wiedzieć — był swego rodzaju przełomem w moim 
życiu. W czasie luźnej rozmowy z doktorem Józefem 
Borzyszkowskim, wtedy już zaangażowanym działa
czem Zrzeszenia, zwierzyłem się, że w mojej domowej 
biblioteczce nie ma żadnej książki dotyczącej Kaszub 
i Pomorza ani też nie czytałem takowych książek, z 
góry zakładając, że temat to nieciekawy i niewarty 
uwagi. Jego wymówka z tego powodu była bardzo su
gestywna. Już następnego dnia wypożyczyłem z biblio
teki powieść Aleksandra Majkowskiego Zece i przigode 
Remusa. Zrazu miałem trudności z przyswojeniem so
bie nie znanej mi dotąd pisowni użytej w tej książce, 
ale wnet przyswoiłem ją sobie i przeczytałem tę po-
20 — Współczesna literatura kaszubska
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wieść niemal jednym tchem. Książka Majkowskiego, 
mimo że napisana była przed wojną i oparta na tam
tych i późniejszych realiach, jest jednak książką po
nadczasową; także powieść ta — mimo wielu przepla
tających ją poetyk — ma wykładnię przejrzystą. To 
wszystko spowodowało, że grutownie weszła do mojej 
wyobraźni. Potem z bibliotecznych półek wyszukiwa
łem głównie książki tematycznie'związane z moim re
gionem, z Kaszubami, i tą pasją żyję do dziś.

Dwujęzyczność

Na mapie ziemi kaszubskiej mcja wieś rodzinna po
łożona jest w jej południowym krańcu. Stąd mowa 
kaszubska, którą posługują się jej mieszkańcy, jest w 
dużym stopniu spolszczona. Poza tym posługują się nią 
raczej ludzie starsi, natomiast jeżeli młodzi, to głównie 
ci, których kontakty ograniczają się przede wszystkim 
do wsi i okolic.

W moim domu rodzinnym zarówno ojciec, jak i mat- ' 
ka starali się mówić po kaszubsku jedynie między so
bą. Natomiast pomiędzy dziećmi posługiwali się raczej 
językiem polskim. Rzecz to charakterystyczna, bo je
stem przekonany, że podobnie sprawa się miała i ma 
w innych rodzinach kaszubskich.

Z całą jaskrawością ową dwujęzyczność uświadomi
łem sobie dopiero w szkole podstawowej, kiedy to na
uczyciele (taki ich obowiązek) bezwzględnie walczyli z 
wszelkimi naleciałościami kaszubskimi. W ogóle atmos
fera, jaka panowała w szkole, powodowała, że jąłem 
się wstydzić mowy kaszubskiej, którą sporadycznie po
sługiwałem się. Stąd coraz bardziej eliminowałem sło
wnictwo kaszubskie z mojego języka, świadomie stara
łem się nie używać słów, które świadczyłyby o moim 
kaszubskim pochodzeniu, szczególnie w środowiskach 
miejskich.
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W domu natomiast — tak jak wspomniałem — mo

wą kaszubską posługiwałem się sporadycznie i odczu
wałem ją jako coś pejoratywnego.

Pisanie

Gdy miałem lat 8, napisałem pierwszy w moim ży
ciu wiersz. Jego treści nie pamiętam, wiem tylko, że 
był panegirycznym opisem mpjej wsi rodzinnej. W 
okresie późniejszym moje wiersze spisywałem do ka
jetu (mam go nawet do dziś). Wtedy pisanie wierszy 
było raczej celem samym w sobie. Próbowałem pisać 
także opowiadania, miniaturki prozatorskie, które pra
wie wcale nie zawierały anegdoty, lecz były jakby 
komasacją różnego rodzaju przemyśleń. Dominowała w 
nich tematyka związana z problemami okresu dojrze
wania, zagubieniem, szukaniem własnych odpowiedzi 
na pytania charakterystyczne dla tego okresu.

Niejako moim pierwszym guru literackim był Sta
nisław Gostkowski, już wtedy dobrze zapowiadający 
się poeta, pracujący wówczas w Bibliotece Miejskiej 
w Kościerzynie. Nasze niemal cotygodniowe kontakty 
bardzo pomogły mi zroziimieć istotę metafory i w ogó
le poezji.

Tak się złożyło, że w początkowym okresie mojej 
fascynacji regionem Oddział Gdański Zrzeszenia Ka- 
szubsko-Pomorskiego ogłosił pierwszy konkurs na u- 
twory pisane po kaszubsku. Otrzymałem wtedy jedno 
z dwóch wyróżnień przeznaczonych dla uczestników, 
którzy nie przekroczyli 21 roku życia (miałem wtedy 
20 lat).

Może nie to wszystko, co powyżej, tak bardzo zde
cydowało o moim wejściu na drogę twórczości lite
rackiej, ale solidne szlify, jakie otrzymałem od Lecha 
Będkowskiego, znanego literata pomorskiego. Kontakt
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z nim nawiązałem poprzez p. Izabellę Trojanowską — 
dziennikarkę „Głosu Wybrzeża”. Na przesłane mu prze
ze mnie utwory prozatorskie do oceny odpowiedział mi 
listem, którego treść noszę w sobie do dziś. Najbardziej 
sugestywne słowa z tego listu pozwolę sobie tutaj za
cytować: „Musi pan pamiętać i mocno wbić sobie w 
głowę, że proza to przede wszystkim praca, praca i 
praca, plus wiedza i doświadczenie”.

Język moich utworów

Obecnie w zasadzie piszę po kaszubsku. Piszę „w za
sadzie”, albowiem napisałem kilka wierszy w litera
ckiej polszczyźnie i opublikowałem je w kilku pismach 
ogólnopolskich. Niemniej zakładam, że — w najbliż
szym czasie przynajmniej — będę pisał tylko po ka
szubsku. Uważam bowiem, że powinienem dokonać 
pewnego rozrachunku (a pisanie jest swego rodzaju 
rozrachunkiem) ze sobą i z moim regionem. I sądzę 
też, że mogę to wyłącznie zrobić językiem, który tej 
ziemi jest przypisany, co jest parafrazą konstatacji 
Henryka Berezy, który mówi, że cała prawda o człowie
ku może zaistnieć jedynie w języku, którym się czło
wiek posługuje. A studnia problemów, którymi obar
czona jest moja ziemia, jest jeszcze na tyle wciąż peł
na, że tematu mi z pewnością przez czas najbliższy 
nie zabraknie.

Jestem świadomy, że język kaszubski, jakiego uży
wam w moich utworach, nie jest językiem żywym, 
to znaczy, nie jest totalnym odzwierciedleniem mowy 
-akiegoś podregionu Kaszub, lecz jest on niejako języ
kiem montowanym na potrzeby literackie, kaszub- 
szczyzną literacką.

Skądinąd jednak jestem za utworzeniem właśnie ta
kiej kaszubszczyzny literackiej, która głównie oparta
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byłaby na gwarach środkowokaszubskich, z jednoczes
ną możliwością czerpania słownictwa z gwar dookol- 
nych. Wiem, że w dobie obecnej zintegrowanie gwar 
kaszubskich w ogóle jest rzeczą niemożliwą. Natomiast 
jest to możliwe na płaszczyźnie literackiej. Będę więc 
tą drogą szedł dalej.

Poza tym uważam, że wybór języka na literackie 
tworzywo jest sprawą jak najbardziej osobistą i żaden 
twórca nie powinien w tym zakresie ulegać jakimkol
wiek sugestiom. Bo przecież nieważne jest, czy pisarz 
wypowiada się w języku angielskim, polskim czy ka
szubskim, lecz ważne jest, jakie przekazuje swoim 
pisaniem treści.

Literatura kaszubska — jaka jest i jak ją ożywić

Wydaje mi się także, że literatura kaszubska powin
na bardziej niż dotychczas wpływać na rozwój ka- 
szubszczyzny w ogóle. Mamy co prawda stosunkowo 
zasobną w utwory poezję tudzież dość pokaźną liczbę 
jego twórców (zaświadcza chociażby o tym antologia 
poezji kaszubskiej Modra struna) — lecz gdy zastana
wiam się, na ile ona płynie z biegiem współczesnego 
życia Kaszub, dochodzę do wniosku, że jest ona coraz 
bardziej rozlewającym się w brzegach jeziorem niż 
wartką rzeką. Jeżeli chodzi o prozę i utwory drama
tyczne, rzecz ma się jeszcze gorzej. W pierwszym z 
wymienionych gatunków literackich — na dobrą spra
wę — jedyne i czołowe miejsce zajmuje powieść Alek
sandra Majkowskiego Żece i przigode Remusa i właś
ciwie — poza przedwojennymi utworami Alojzego Bu- 
dzisza i współczesnymi opowiadaniami Jana Drzeżdżo- 
na — trudno doszukać się utworu, który chociażby 
częściowo miał takie ambicje jak wyżej wymieniony. 
A przecież powieść A. Majkowskiego powstała przed 
II wojną światową.
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Myślę, że czynnikiem, który mógłby ożywić obecną 
literaturę kaszubską, byłaby właśnie współczesna po
wieść na miarę „Remusa” A, Majkowskiego (tymcza.- 
bem chociażby tylko , jedna). Powieść, która byłaby 
rzetelnym odzwierciedleniem życia współczesnych Ka
szub, ze wszelkimi ich pozytywami i negatywami, z 
wątkiem dramatycznym szeroko rozumianym. Sło
wem, żeby nie był to jedynie instrumentalny obraz 
życia Kaszub, częstokroć sprowadzany tylko do folklo
rystyki. Moja wyimaginowana powieść — myślę — 
mogłaby spełniać wiele ról, od propagatorskich po 
inspiratorskie włącznie.

Także ważną sprawą, gwarantującą dalszy rozwój 
literatury kaszubskiej, jest, moim zdaniem, poszerzenie 
kręgu osób piszących po kaszubskich. A główna w tym 
rola spoczywa na nas — na obecnym pokoleniu twór
ców literatury kaszubskiej.

Cel i przyszłość

^Właściwie nie dość jasno w powyższych rozważa
niach określiłem cel, jaki winien, według mnie, przy
świecać współczesnej literaturze kaszubskiej.

Sprawą oczywista jest zakorzeniona tradycja litera
tury kaszubskiej. A więc nie jest to literatura nowa, 
lecz literatura, która sukcesywnie przechodzi z poko
lenia na pokolenie od ponad stu lat. W różnych okre
sach spełniała ona nieco różne cele — z niezmiennym 
celem zasadniczym, czyli pobudzeniem kulturowym 
społeczeństwa kaszubskiego. W chwili obecnej litera
tura kaszubska także mą na celu tę sprawę zasadniczą. 
Niemniej jednak w obecnej sytuacji społeczno-politycz
nej, w czasie szybko posuwających się uniwersalizują- 
cych procesów cywilizacyjnych, powinna ona także 
mieć na celu obronę przed tymi zjawiskami, zachowa
nie tożsamości mieszkańców Kaszub.
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Literatura kaszubska powinna także wyszukiwać i 
przywracać — nawet w sensie dydaktycznym —• wszel
kie wartości kultury kaszubskiej, uświadamiać społe
czeństwo kaszubskie, że ich kultura jest tak samo atra
kcyjna i bogata jak kultury kreowane i propagowane 
przez inne środowiska i społeczeństwa.

Jestem ostatnio pod wrażeniem rozważań Jana Kar
nowskiego zatytułowanych Moja droga kaszubska, wy
danych przez Oddział Gdański ZK-P. Swego czasu 
podkreśliłem w tej książce słowa, pod którymi zdecy
dowanie się podpisuję. Nie jestem w stanie sformu
łować podobnie zgrabnego stwierdzenia, więc przytoczę 
je w całości, traktując je jako puentę powyższego pod
tytułu, jak i całości moich rozważań.

„[...] Mamy przeszłość pod względem historycznym 
bardzo indywidualną i bogatą, pomnikowe ślady pracy 
ducha w prawach i zwyczajach, pomnikowe dzieła 
w architekturze, mamy położenie geograficzne bajecz
ne, mamy psychikę głęboko związaną z przeszłością, 
mamy plemiona od niepamiętnych czasów siedzące na 
tej ziemi i nie zmieszane pod względem etnicznym. 
Posiadamy zatem wszelkie dane ku tworzeniu wielkiej 
kultury. Nie wystarcza nabycie ogólnopolskiej wiedzy, 
lecz mamy święty obowiązek wchłonąć w siebie jako 
duchową własność to, co zostawiły nam przeszłe poko
lenia, wyczuwać myśl przewodnią naszych dziejów i 
dorzucić własny dorobek do kultury polskiej. [...]”

JAROMIRA LAEUDA

Mój wątek kaszubski

Należę do pokolenia wstępującego dopiero na drogę 
kaszubską. Dotychczas ukazało się drukiem niewiele
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moich wierszy. Wobec tego chciałabym moją wypo
wiedź ograniczyć do dwóch zagadnień: czym jest dla 
mnie kaszubszczyzna i jakie problemy nurtują naj
młodsze pokolenie Kaszubów.

Każdy człowiek, zabierając się do jakiejkolwiek pra
cy, musi wierzyć w jej wartość i skuteczność. Wiara 
góry przenosi, ale przenosi je tylko wówczas, gdy jest 
ona umotywowana jakąś głębszą ideą. Angażując się 
w sprawy kaszubskie, musimy wymagać niezwykle 
silnej wiary, i to nie tylko od siebie, ale również od 
innych ludzi. U źródeł pesymistycznych poglądów Ka
szubów na sprawę przyszłości naszego narodu leży nie
wątpliwie brak wiary. Co sprawiło, że wierzę w odro
dzenie Kaszub? Po prostu otrzymałam od ojca niezbity 
dowód historyczny:

Około dwustu lat temu w prawie doszczętnie zger- 
manizowanych Czechach znalazło się trzech prawdzi
wych patriotów. Zgromadzili się w dużym pomieszcze
niu, w którym sufit był podparty filarem, i złożyli 
przysięgę, że do końca życia będą pracować nad odro
dzeniem swego narodu. Gdyby nie dotrzymali przyrze
czenia, niech im sufit runie na głowę. Sufit nie runął, 
ale i mowa czeska nie wymarła. Nastąpił silny rozwój 
całej kultury czeskiej, osiągając olbrzymie rozmiary.

Kiedy byłam w szkole (LO — Kartuzy), w gronie 
moich rówieśników, często zasypywano mnie pytania
mi na tematy kaszubskie. Na ogół, w miarę moich 
możliwości, dawałam zadowalające odpowiedzi. Jedyną 
piętą Achillesową był dla mnie język kaszubski. Zain
teresowanym polecałam jedynie tę literaturę, która — 
moim zdaniem — była odzwierciedleniem czystej i 
pięknej mowy kaszubskiej. Jednak zawsze obawiałam 
się, by nie padły nazwiska literatów zachwaszczających 
to piękno germanizmami czy polon izmami.

Język kaszubski, tak wiernie przekazywany z poko
lenia na pokolenie, jest naszym największym skarbem.
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Język stworzył naszą historię — historię Pomorza, ję
zyk daje poczucie wspólnoty narodowej. Mowa nasza 
oparła się silnej fali germanizacji, a jednak, stając się 
czynnikiem krępującym, z wolna ustępuje językowi 
polskiemu. Zjawisko to tłumaczyłabym brakiem znajo
mości naszej historii, brakiem patriotyzmu czy świa
domości narodowej. Walka o utrzymanie języka jest 
świętym przykazaniem nie tylko inteligencji kaszubs
kiej, ale i każdego człowieka, który został nim obda
rzony. ^

Zainteresowanie sprawami kaszubskimi wyniosłam 
z domu rodzinnego. Kaszubszczyzna stanowi inspirację 
twórczą mego ojca, a więc i dla mnie nie mogłaby po
zostać bez znaczenia. Uznając jego autorytet — apro
buję kaszubszczyznę. Zastanawiałam się wielokrotnie, 
czy wpłynęły na mnie jedynie sprawy bliskie memu 
ojcu. Doszłam do wniosku, że nie tylko oddziaływało 
na mnie to środowisko. Jest w każdym człowieku coś, 
czego nikt nie może mu wydrzeć. Jest coś, co wewnę
trznie rozpiera, nie mogąc znaleźć ujścia. Jest coś, co 
człowiekowi pomaga przetrwać mimo przeciwności lo
su. To coś trudno nazwać, ale doskonale zdajemy sobie 
sprawę z tego, że będzie przybierało coraz większe roz
miary, będzie rosło, piękniało, aż wreszcie zrodzi jakiś 
dumny czyn. Moim marzeniem jest niesienie pomocy 
tym, którzy jej potrzebują. A ponieważ czuję się cząst
ką narodu kaszubskiego, chciałabym pracować dla na
szego ludu. Może stawiam sobie zbyt wygórowane cele, 
dysponując potykającym się jeszcze piórem, ale będę 
się starała to zrealizować. Zdaję sobie sprawę, że mo
żna by mi było w tym momencie zarzucić kilka spraw: 
brak znajomości zasad pisowni kaszubskiej, brak no
wych wierszy kaszubskich. To zaniedbanie postanowi
łam nadrobić w najbliższym czasie.

Już od najmłodszych lat obserwowałam, z jakim za
angażowaniem ojciec mówił o sprawach kaszubskich,
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z jakim żalem stwierdzał drobne niedociągnięcia w tym 
zakresie. Toteż często zastanawiałam się, czy człowiek, 
który obrał sobie taką drogę życiową, może być szczę
śliwy. Przekonałam się, że moje pierwotne poglądy 
były mylne. Teraz uważam, że samo dążenie do celu 
jest wielkim szczęściem.

Sprawy ideowe były i nadal są moim ulubionym te
matem rozmów z rówieśnikami. Zauważyłam jednak, 
że najmłodsze pokolenie na ogół niechętnie dyskutuje 
na takie tematy, że ideowcy nie pasują do współczes
ności.

Korzystając z tej pięknej możliwości wypowiedzenia 
się na tematy kaszubskie, jaką jest niniejsza publika
cja, chciałabym poruszyć również problem poezji 
współczesnej. Jestem zaniepokojona doborem tematów 
przez młodych poetów. Rozbrzmiewające niegdyś na 
Kaszubach słowa: „Ludu mój pomorski, niemy, wyku
wany [...] Tyś jest zwątpieniem moim — mojej wiary 
mocą!” nie zrodziły godnych siebie słów wśród mło
dych poetów. Najmłodsze pokolenie nie ośmiela się za 
Trepczykiem uroczyście przyrzec:

O, mowa starków! me ce w strój 
Obleczenie buszny
Że mdzesz sklenia jak gwiózdów rój,
Jak słuńca wid peszny!

Aż chce się krzyczeć: Gdzie podział się ten odwiecz
ny kaszubski patriotyzm? Gdzie się zapodziała nasza 
wiara? Uważam, że jeszcze nie możemy sobie pozwolić 
na bardzo osobistą problematykę utworów. Opisujemy 
swoje przeżycia, ale postarajmy się również opisywać 
przeżycia ogółu Kaszubów, których obecnie nurtuje 
tyle problemów. Dajmy im wiarę w przyszłość narodu 
kaszubskiego. Powiedzmy im, że język kaszubski ni
czym nie ustępuje innym językom.

Skupiłam się tutaj na poezji, ale uważam, że również 
v proza nie jest bogatsza pod tym względem.
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Analizując swój wzrost zainteresowań sprawami ka
szubskimi, nie mogłabym pominąć spotkań iiteiackich 
organizowanych przez gdański ZK-P. To właśnie pod
czas takich spotkań uświadomiłam sobie, jaka piękna 
i bogata jest nasza kultura regionalna, jakie są proble
my naszej literatury. Wyczuwałam wielkie zaangażo
wanie literatów i działaczy społecznych, którzy odczy
tywali sumiennie przygotowane referaty. Słuchałam, 
z jaką zaciętością dyskutowano na temat naszej litera
tury. Wtedy w pełni przekonałam się, że w'śród tych 
ludzi jest moje miejsce, że ich sprawy są moimi spra
wami, że ich problemy są również moimi problemąmi. 
Przyrzekłam sobie wówczas, że będę w przyszłości ’ 
pracować na niwie kaszubszczyzny tyle, na ile mi sił 
starczy, i tak długo, dopóki żyć będę na ukochanej 
ziemi moich przodków.

Jestem jeszcze młoda, ale zdaję sobie w pełni spraw/ę 
z; trudności, jakie będę musiała pokonać w związku z 
moją decyzją. Wiem, że podczas kiedy inni pójdą uli
cą, ja pójdę brukowaną drogą, a kiedy się potknę na
wet o najmniejszy kamień, mogę się bardzo skaleczyć. 
Wtedy chciałoby się wstąpić na ulicę. Ale kiedy się 
■wierzy, że już niedługo ta wyboista droga zostanie wy
gładzona, kiedy się kocha rodzinną drogę, nie sposób 
odejść.

MARIAN JELlNSKI

Moje Kaszebe
„Westrzód Kaszebów 

a inich ledzi”

Szemrójce kol Lęborga sóm wsóm w jaczi jo sę uro
dził. Tam mój ojc e matka z Majkowsczich ze Skrze-
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szewa e dłegszi czas mieszkale. Tak sę złożeło, że jó 
sę urodził w tim sarnim miesądzi co mój tatk. Beło to 
8 grudnia^ 1949 r.

Jak jó śę urodził, doma beła wiólgo ucecha, bo prze
de mną beło dwie sostre, ä moji starsze miele dosc 
wieldzi gburstwo. To równak mie wierę nie obchodze- 
ło, bo jo podobno wcale nie miół chące do żecigo. Po
łożni Pelplińskó ze Srakojc nie beła z tego zdowolni.

Bici, ból zrobieło swoje, jó zaczół płakać. Tak jó 
przewitół ten świat, może jó ju wtenczas przecziwół, 
że tu nic dobrigo ni ma. Mliko matczi dodało mnie 
równak moce, bo nie bowioło długo i dele mię 
ochrzcec w koscele w Srokojcach. Dredzi imię jó mom 
pewno pa dziadku Leonie Jelińszcim, a pierwi mie dele 
taki, jakie miół ojc chrzestni, brat matczi, chternegó 
sostra Jadwiga beła mojom chrzestnóm.

Tak właczele mie do koscoła katolecczigo, w chter- 
nim w naszich stronach gódó sę po polsku. Moja matka 
pewno nie rozmiszla nad tim, jako mowa dló Kasze- 
bów je „swiątó”. Ona wiere gódó tak jak jej matka, 
a moja babcia, chterna pochodzą z Goszów z Załkowa. 
W ich stronach meszlę nie gódole inaczi doma jak po 
kaszebsku.

Ti, gdze jó sę urodzył, boła czec niemiecko mowa. 
Kaszebi muszele na naszim Grinofie — albo pustkach, 
co to leżą kol 2 km od Szemrójc — też bec. Był ti 
benemnij wuja moi matczi, chteren miół opowiadać 
o dworze. Sztek parku tero moim brati słechi.

Czi Pomorsko je dlo Kaszebów?
Dziadek Jelinszczi miół gadać, że ni. Może temu jego 

sin, a mój tatk wecignół le szteczk za swjetóm grancę, 
kol 5 km od swoigo dodómu. Dziadek Majkowsczi, 
chternigo jó dosc dobrze pamiętóm, mioł okropni we- 
czeci sprawiedlewesce, jak chodzi o kradzeni. W tim 
jó sę meszlę w niego wdół.

Tatk mój w^'cerpił wiele od Niemców w lagrze kon-
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centracyjnym w Oranienburgu, e to mu choba daje 
prawo do zómi jakom puód nim uprówiele ledze, co 
godole po niemiecku. Co sę stało z Kaszebama?

Ledze gódojóm, ze oni stąd optowele do stóri Polszci, 
jak weznaczele jij greńce przed II wojnom swiatowom.

Moi starszi zamieszkałe miedze Kaszeboma na Grino- 
fie. Ti sę gódoło po kaszebsku, jak jo sę urodził. Moja 
matka dała mie tę mowę, ona ni mogła chcec dló mie 
złe. Jo móm dobrom matkę. Jesz dziś ja widzę, jak 
ona przędła wełnę albo wiązła dla nos do późni noce, 
choc umęczeli e spik zwelała ją z nóg.

Podczas nie stało wiele do jedzenigo, e jo zamiast 
pudingu wegrizół ugotowani skórę od bulew, co miałe 
świnie jesc — ona to widza, choc jo tego nie pamię- 
tóm. Tata starół sę równak o rodzinę. Bulew on wten
czas tiz kupił. i żebe u nas beła bida, nie mogę rzec, 
ale rozkoszi tiż nie bełc.

Dzecinny lata minęły mie szczęslewie — nobarzi pe-- 
wno temu, że jó miół mamę i tatę.

Przeszedł czas e trzeba beło idz do szkołę. Do nij 
jó chodził kol 2 km colemało piechti. Z początku jó 
sę za dobrzi nie ucził, czetani mie szło bele jak. Roz 
moja nastorszi sostra nauczeła mie prze paseni krów 
jedni czitanczi z elementarza tak, że jó mógł prawie na 
pamięć.

W szkole jó sę ucził gadać po polsku, ale jo meslił 
po kaszebsku. Prze pisaniu jó czasem wstawił kasze- 
bszczi słowo zamiast polszczigo (kara — taczka), prze 
gódoniu tesz nieróz tak beło.

W pierwszi klasę — jak się nie milę — jó miół 
torbę zrobioni z cerate, taczi jak to sóm obreszczi.

Moi koledze — Kaszebi śmiele sę ze mnie: Wez że 
ją powiesz na klona, chteż be z takóm torbom chodzeł. 
To mie bolało e jó meszlę długo z tóm torbom nie 
brekowoł chodzec.

Z poczotku jó chodzół do szkołę, w jaczi przed tim
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uczele po niemiecku. W moi kłosi beło wtenczas 12 
uczniów, w tim 9 Kaszebów. Z inego zdjęcigo je wi
dząc, że w nowi szkole beło nas 9, w tim 6 Kaszebów. 
Teri jo sobie przebocziwóm, że me bele ze wse e sę 
cclemało gorzi uczele od dzeci oficórów. Przeszedł 
czas e jo skóńcził uczbę w Szemrójcach, gdze za mo
ich czasów nie beło szkolnego Kaszebe, żóden sę benaj- 
mnij do tego nie przeznóweł.

Jo sę ucził tak strzidno, ale matematika mie szła 
bele jak. Wierę temu jo brekawół pomoce moigo szkol- 
nigo na egzaminie do technikum w O widzi kol Staro
gardu. On jednak dopomógł mie i moim koledze ze - 
Szemrójc e me rozpoczęle uczbę w ti szkole. Te jo 
zauważół, że Kaszebizna ma swoje gwarę. Moj kolega 
z Mieroszyna gódół po kas.zebsku inaczij jak jo. Ju 
wtenczas on czetół książczi Necla. Jo jednak ich od 
niego nie pożiczół.

W technikum jo ni mioł żódnćgo szkolnigo Kaszebe, 
ale jeden z nich bar o namówiół do czetoni książków. 
Był to ten s'm, co mie uczół matematiczi, z chternćm 
jo mioł teli kłopote. Do czetani jo sę równak nie ga- 
rnół. y

Roz polonistka chcą sprawdzec, chto przeczetół 
Lalka Prusa. Na pitania me odpowiodele pisemno. Jo 
ti ksążczi nie miół przeczetoni e nie wiedzół, czemu 
Wokulszczi miół czerwoni ręce. Skąd jo miół wiedzec, 
że on je sobie odmroził. Potem jó równak tę ksążkę 
czetoł. Polonistka góda, że jó móm zdolnosce do uczebe 
inich mowów. Z pisaniem po rusku nie szło mie row- 
nak dobrze. Uczba niemiecczigo szła mie lepij.

Nasze technikum miało swoją sedzibę w stórim pa
łacu otoczenim parkiem. Bił to snózi mól, Dolij kol 
Wierzyce beła Szwedzki Góra, na chterni me sę cza
sem bawiele. Pierwi w Owidzi miele mieszkać farnia- 
zini.

W technikum mie szła dobrze uczba o chowie zwie-
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rzątów. Stało sę i jo w 1968 roku ostoł mestrem wo
jewództwa gdańszczigo w VIII Olimpiadzie Zootech
niczny.

Pierwszy w Folsce beła równak moja koleżanka z 
klasę. Na weższim szczebli mie tak bar o szczesci nie 
dopisało. Tim sposobem w 1968 roku napisale o mie 
w gazitach — może to pomogło mie uwierzec, że jo 
tiż cos potrafię. Tego roku prze tij olimpiadze jó 
zwiódzół katedrę w Oliwie, był na Westerplatte, okrę
cę „Burza” w Gdyni, bliże w Rozewi- był w koscele 
we Władysławowie, prze pomniku pod Swiecinem — 
gdzie pokonele Krzeżóków w Krakowie, e inich mó? 
lach.

W ten sposób jó poznół dzól kaszebsczi zemi.
Jesz wczasnij jó bił na praktice w PGR w Nowim 

Dworze Pelplińszczim. Stąd nie beło dołek do Pelplina, 
e tu jo odwizoł katedrę — dziś przepomino sę mie, że 
tam je posęg Mestwina. Jak sę nie mile, tak mie tłu- 
maczół mój kolega Dabrowszczi, chternśgo ojc był po
dobno od Srokojc, nie mieszkół on w Ropuchach. Gó- 
dół on mie o ksędzu Żechce, chternógo baro intereseje 
kaszebizna. Może ten knóp, co bił ze mnóm w jedni 
klasę, przekonół mie że naszą mową trzeba cenić. On 
równak nie rozumiół po kaszebsku godac.

Przeszedł czas, jó zdół maturę, ale z matematiczi e 
tern razem nadeszła pomoc. Na egzaminie do weższi 
szkołę jó sobie dół równak radę sóm. Tu jó nie breko- 
wół żadni pomoce, ale na weterninarii nie beło mate
maticzi. Tak jó ostół studentem w Olsztynie. Tu bele 
Kaszebi, ale żebe me sę trzimale w grepce, nie mogę 
rzec. Mie sę zdaje, że to nie beło dobrze, ale tero je 
za późno narzekać. Bele równać ledze, co pamiętale o 
Kaszebach w Olsztinie, jednim z nich beł meszle Precz- 
kowsczi z Cświc. To wiara on doprowadzał do tego, że 
jó bił na zendzenim z Piepkóm. Jak jó bił studentem, 
ten pisórz odwiedzół naszę szkołę. Gódół on o Kasze-
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bach z Gnieżdżewa, o roztromborchach, o Czeszku e 
innech rzeczach. Na tim zendzeniu beło kusk ledzi. 
Kaszebi ostale równak potem daleko od sebie. Me nie 
dzałele nick do pospołu.

To, że jo jem Kaszebóm, jo muszół równak wiedzec, 
bo jó szikoł naszich ledzi.

W 1972 roku jo miół praktikę w Cświcach. Wtenczas 
jó biwół dosc wiele miedze kaszebszczima chłopoma. 
Urzędowo jó gódół z nima po polsku — taczi jó bił 
służbista.

Potem jó bił w Biółymstoku e dosc poznół to miasto. 
Stąd jó wejecheł do Biółowieżi — tu jó widzół cerkiew.

W 1973 roku jo wejechół do NRD, gdze robił mój 
szwagier na budowie. Tu jó muszół dosc wiele gadać 
po niemiecku. Poznół kusk niemieczcich studentów z 
Ilkmenau. Chodził po górach i miastach. Szedł tiż dro
gom, chternóm cziedas Goethe wandrowół. W Ilkmenau 
jó poznół katoleckóm studentka, chterną beła Niem
kom, choc naziwała sę Matuszczak. Ona nauczała mie 
wiele po niemiecku gadać. Grence państwów nas rów
nak rozdzelałe. Przi nij jó poznół kusk niemieckóm 
kulturę.

W 1973 roku udało sę mię tiz wejechac do Republiczi 
Federalni Niemców. Tu jó bił w Weższe Szkole Wete
rynaryjni. Hannover naziwało sę miasto, w chternim 
jó wtenczas mieszkół. Zachodni kultura Dolni Saksonii 
miała w sebie wiele cekawych i nowich dló mnie rze- 
czi. Technika beła ti mocno rozwinięti, ale ledze lubiele 
mieć psa czi konia.

To jó poznół profesora Grunerta. Ten położnik we
terynaryjny mó podług mie wielgóm wórtoc. Ten czło
wiek szikó prówdę. Może temu jó go tak zapamiątił, 
bo to piwo, co on postawił, nie beło równak tak wiele 
wórt.

W Hannoverze jó spotkół studentów inich narodów. 
Bele oni z Hiszpanii, Chile i Jugosławii. Beła tiż stu-
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dentka z Francji. Ti z Jugosławii gódele, że oni sóm 
ze Sioweni e ich mowę sz'o dose rozumieć. Moi kole
dze z Tolszci posztridowele sę z nima o to, że u nich 
leeho robióm, bo z ich kraju wesiłajóm ledzi na za- 
róbk do Niemców.

Mój kolega z Hiszpanii sludiowól nie leno weterina- 
rię, ale e architekturę on uv. ożół, że co jaczis czas mu
sze bec na świece wojna, bo inaczij belobe za wiele 
ledzi, a za mało do jedzenia.

Ze studentkom z Francji me chodzele do katolrcczi- 
go koscoła. To równak beło ciężko rozumieć, jak ksądz 
po niemiecku gódół.

Praktyka w Hannoverze dała mie nie leno dzel wie
dze z weterinarii, ale poszerza mój pozdrzótk na świat 
e kultura. 1

Dregi praktika w 1973 roku w Gduńsku e jego 
okolicach nie dała mie aż tak wiele. Wtenczas jo rów- 
nak mieszkół jakiś czas w tim naszim miesce jak nigde 
przed tim e potemu. Mógł jo sę tiż ksuk przezdrzec na 
morszczi rebaczeni — fach, o jaczim Kaszebi be miele 
dzćl wiedzec.

Tak sę pomału kuńczół czas moich studiów e wojska, 
w chternim jo miół dosc dobri stanowisko — Kaszebi 
sóm wicre belnima żołnierzama, e to ini merkajóm.

Ze sztudentoma jo biwół w Częstochowie, szkolól sę 
• w iilozofii. Uwidzół mie sę pozdrzatk Teilhjarda de 
Chardin, jego optimisticzni wizja, że nie bądze wojnę 
atomowi e że me idzeme w weznaczonim czierunku 
Omega.

Bele równak taczi, chternim sę moja filozofia nie 
wiedza, e jo ni mógł uczec' studentów, choc jo skoń- 
czół studia z wereżnieniem.

Po tim wszcszczim jó szedł robie do Łebe. Tu jo 
szczepił pse e lćkowoł ini. zwirzęta. Mój kierownik za 
dobri opinii o Kaszebach nie miół, choc on w Łebie 
mieszkół. Na szczece bele ledze, co zauważele, że ze
21 — Wspi »łczesna literatura kaszubska
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mnóm nie beło jak z tim jąkałćm, chternego nie chcele 
przejąć do robota w radli za spikera, a on tłómacził, 
że tak sę stało bez jego polityczni przekonania. Nalazło 
sę zające, chterno mie barzi odpowiódało. Tak jo zmie- 
nioł robotę i zamieszkół dosc dalek od Kaszebów. Mo
że po to, żebe jesz barzi za nima tęsknić. W rodzinni 
stronę jó równak przejeżdżół.

Niedalek od naszigo dodóm jó zapoznół dziwczę, co 
gódało po kaszcbsku. Z nim jó późni zbirół wiadomosce 
o moich przodkach w srakowszczi plebani.

Z robote wesłalę mie na delegacją do Olsztyna. Tu 
mój profesor zapoznół mie z belnim Kaszebóm Abdo- 
nem Streszekiem rodem z Domótowa. Ten człowiek 
bardo naszą mowę achtnie. Z nim me sobie pogodele 
po kaszebsku. Profesor Streszek uznół, żebe jó miół 
poznać inego zacnego Kaszebę Gerarda Labudę rodem 
z Nowi Hetę. W Poznani jó odnalózł tego człowieka, 
profesor Labuda stwierdzał, że jó gódóm snóżo po ka
szebsku e jó b£ miół czetać „Pomerania”. On wyjaśnił 
mie, jak ten czędnik zapronumerowac. Tak jó wszedł 
w pisoni świat Kaszebów.

Prze tim jó dalj poznówół ini kulturę. Służbowe jó 
welecół fligrem do Bułgarii, tu jó biwół w muzeach i 
cerkwiach. Tak obóczół jó kusk bułganszczi kulturę. 
Jesz dziś widzę, jak w tim kraju idom owce za paste
rzem. Przebocziwojóm sę mie specjalni stednie, z chte- 
rnich derch bije woda do picó. Tąm jó sę dowiedzół 
tiż kusk o Terkach e bćł w meczece. Przez miedzę jó 
beł tiż u Czechów, e obóczół perznę ich krój.

Timczase sprawę moje e moi rodzinę na Kaszebach 
zaczęłe sę dosc lecho układać. Wiater żecigo rozdzielił 
mię z moim kaszebszczim dziwczącem. Moigo szwagra 
baro lóntrise potłekłe. Beło to mnij więcij w tim czasu, 
jak „Pomerania” ogłasza konkurs na kaszebszczi po- 
wióstczi. Mój ból jó zaczął przelewać na papier, tak 
powstała Goscena. Przez nią jó trafił do Gołunia. Tu
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jo poznoł dziewczę chternigo babcia góda po kaszebsku.
Po jaczims czasu jo wejechół do Szwecji do moigo 

przijócela. Z nim jo poznowoł jego ojczeznę z cemno- 
czerwonima drewnionima budinkoma. Słechół o uto- 
pionich zwonach e spiącim wojsku w Szwecji.

Tak jo poznowoł rozmaite kultura, żebe na ich tle 
zauważec wórtosc naszi kaszebszczi kulturę' tworzoni 
przez naszich tatków, matczi, dalszich przodków, a 
dziś me ją muszoma dalij rozwijać.

Nasze kaszebszczi otoczeni idze dziś czasem w taczim 
czierunku, chteren kaszebiznie nic dobrego pie przenie- 
se. Je w nim równck tiż wiele dobrich rzeczi, o jaczich 
trzeba pisać, żebe ich co dobrze robióm podtrzemac na 
duchu.

Kasztbizna je mojim artisticznóm mowom. Jak jo 
pisół po polsku, nicht tego nie cenił. Może i to beło 
woźni w tim, że jo dziś piszę po kaszebsku. _

Kaszebizna brekuje pomoce od sinów naszi zemi. 
Słowianie chcóm wiedzec o swoich bratach znad Bółtu. 
Może bez to, że jo dziś piszę po kaszebsku, ini będóm 
wiącej wiedzele o nas.

Kultura kaszebskó jesz w historycznych czasach nie 
zakwitła. Me robiele i robima dlo nij za mało.

Mie sę zdaje, że moje pokoleni sę nie przesłużi ka
szebiznie barzi od tich, co bełe przed noma, ale w tele 
me meszlę tiż nie ostaniema.

Jak Bóg dó. to jó be chcół jesz wiele po kaszebsku 
napisać. Może udo sę nas przekonać, że me tworzimi 
kaszebizną. Jak ona umrze, to bez nas.

EUGENIUSZ GOŁĄBEK

Moje stcgna do kaszebizne
Jó so muszę przeznac, że pisani o se, o swojim 

żecym, o pwojim „przezdrzenim” mie jidze baro grędo.
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Jö jem 50 nie spcdzoł, że tak wczas będę pisćł na swo
je wspominczi: ko ceż człowiek tak młodi jakno jo 
móg v/ swojim żccym przeżec? Nie widzę, czej so 
przezdrzę na swoje donechczasny żecy, nie widzę, w 
tim jaczćgos Bosczego planu, jaczis konsekwenceji. 
Wszetko so zdarzeło jakbe przetrófkę. Chce prówdę 
rzec mie so wedöwö, że jö miół od „początku” poczecy 
tego, że jem w nym świece wejimkę, czims jinszim od 
dredżech ledzy. Ne ale ko Wierę kożdi człowiek mó 
jistny poczecy. To je poczecy swoji apartnote, swoji 
osoblcwote: bo człowiek jistnieje jakno indywidualność, 
choc rodzy so i dzejó w gwesny spoleznie, wT gwesnym 
czasu e mölu. Jö be móg rzec jesz cos wicy, he wo jom 
dbe, że kożdi człowiek próbuje nę swoją indywidual
ność barnie przed utakama spolezne, w jaczi mu prze
szło żcc. Ne ale to je i u jinszo sprawa.

Prze ny dzyseszi spowiedze jó co szterk trófiaję bene 
se na rozmajiti zówade, a nie często zagojony reno 
albo szramę. Całi mój organizm próbuje so umknąć 
przed ną operaceją. Grzebani w nech duchowych smie- 
cach, jaczech jesz często nie zakreł pich zabecygo... Jo, 
to kosztö wicie. Zweczajnö spowiedź waro le porę mi
nut. Potem je ulga, że człowiek so wezbeł tego, co mu 
grędzeło na semienim. Publiczno spoweęk je wierę
jesz ccżćssó... Nie ale ko wiem, że w kuńcu muszę

.zaczic.
Starszi mie nauczele gadać le po polsku. Moji starszi 

rozmiele po kaszebsku gada, ale bodój jeden z mojech 
starków miół jima rzec, że lepi mdze, czej oni mie 
nauczą gadać po polsku, a „pd kaszebsku on so sóm 
nauczi”. Udba mojego starka, że ió sóm so nauczę ga
dać po kaszebsku, so prowrdac zjisceła, ale baro pozdno, 
bo dopiórku, czej jó miół kole dwadzesce lat, jó se na
uczę! kaszebic. To beł, prówdę rzec, ju sledny sztócek 
nó to, żebe so zaczic uczec kaszebizne.

Dlo kogoś to, że Kaszeba może mówić po kaszebsku,
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może so wedöwo mało woźny, bo ko nawetk MajkowC, 
nówikszi naj pisórz, nie nauczeł so do kuńca żecygo 
gadać po kaszebsku, ale dló mie na. sprawa so stała 
bar o woźno. Kaszebskó mowa so sta moi im kompleksę, 
weznanim wiarę. Jem dzysó przekonóny, że przez swo- 
ję mowę, przez nę zgardzoną, spichóną, a równak żewą 
kaszebiznę, przez nię kaszebsczi dzejórz, pisórz, kożdi 
Kaszeba deklareje swoją politiczną e duchową posta
wę, ukóięje swoje uprocemnieni, swoję tezę abo zgardę 
dló kaszebsczi kulturę.

To, że jo jem tak długo nie potrafił przemognąc 
swoji nimoce, przedobec swrojego strachu, wstedu przed 
zblamowanim so (wstedu gwesno ubrzątwionćgo, uro
ić nego), no wszetko je dzys dló mie samego dzywny. 
W mojini przepódku so gwesno splotłe wszelejaczi 
przcczene, cało urma procemnotów, co nie dówałe mie 
przekroczec tego zarzekłćgo pargu, werwac so z nech 
jadrów. Z ny stronę zdrzące, jó jem mest dosc czeka- 
win przekłodę, zjawiszczę socjologiczno-psychicznym, 
choc z dreażi stronę zdrzące jo sóm u se mogę postrzec 
notej elcmente zweczajnego umisłow7ógo ograńczenió, 
„celeczosce”... Dzysó ju cężko je mie duńc do tego, 
co beło przeczeną, a co skutkę, le je prówda, że w 
moji psychice werosłe taczi elemente, co mie scegałe, 
strzłmiwałe przed postawieniem pierszćgo kroku na 
drogę do kaszebizne.

Piszę no wszetko i widzą, że wedle swoji udbe jó 
beł wtenczas jaczims wejimkę, czims osoblewim, a 
dzys? Ko dzysó uczba dzecy le polsczi mowę je czims 
zweczajnym, oglowin. Chto wić, jaczi dramate so dzeją 
dzys albo so rodzą prze leżnosce masowi polonizaceji? 
W miono integraceji, kulturalnego szosowanigo, wyń- 
dzenigo ze zacopanió e w temu jistny miona, zabije 
so, dłówi w ledzach jich domócą kulturę. Wszetko so 
odbiwó w miono zwęcznech rzeklanów, a pode drogą 
so depce w ledzach to, co wórtnego weniosle z dodó-
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mu. Ne ale chcema dac poku ny gorzczi skęczbie na 
dzyseszą jawernotę, a zós copnima so do czasu, czej 
wszędze wkół mie brzemia kaszebskó mowa.

Jo, wtenczas to beł w mój ech stronach wejimk, że 
kaszebsczi dzecko nie gódało po kaszebsku. Czej ledze 
notej so o mie dowiadowele, że „nen knóp nimo- 
że po kaszebsku ani słowa”, tej so mie dzewowele, jak 
jaczi mópie. Starszi bele ze mnie buszny, a jó rażą z 
nima... Jo miół tej leżnosc bec choc tej sej czims oso- 
blewim, apartnym, heroję w nym biśdnym tejótrze 
żecygo. Jinszi knópi, moji rówienice, bele od mie moc- 
niśszi, lepi grele w „kieskę”, dali ceskele kamieniama, 
a wej jo móg bec tóż w czims lepszi. Jó beł tćż dló 
mojech drechów taczim partnerę do konwersaceji. Cni 
so mogle prze mie perznę popolaszcec (ale jó jakoś 
kaszebic nie próbowół, som so dzys temu dzewuję, ne 
ale tako je prówda).

Moja polaszezna notej musza bec pocesznó, bo — 
wdarzę so — róz do naji przejecha na goscenę cotka 
z miasta (tej jó móg mieć kole csme lat), jó przeszed z 
ogroda i rzek, że „tam na szpycu jeszcze jest ful czer
wonych wiśniów”, a cotka rzekła: „Jakuż nen waji 
Gśnk dzywno gódó? Jakuż wa go mota nauczony?”

W szkole mie szło, przenómiej z początku tak, jak 
przepowiedzół mój stark nieboszczik, to znaczi perznę 
lepi od mojech rówieników. Ale też to nie beła zósłega 
leno tćgo, że jó gódół po polsku. Dzece gburów abo 
tech robotników, dze „co rok to prorok”, ne dzece be- 
łe we wiele razach zaniedbóny. One nima za wiele 
czasu na odróbiani lekcjów, bo musza pomagać w polu 
abo prze pasenim bedła. Jich starszi, wiedno narobiałi, 
tóż nimiele dló nich teli czasu co moja memka mia dló 
mie. W małosce ona mie powiodą wiele bójk abo czeta 
na głos ksążczi. Mema lubią czetac i śpiewać, tej mie 
tśż do tego przenałoża. Dlóte mogę so docegac, że
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bełe też jinszi przeczene tego, że mie z początku w 
szkole szło dosc dobrze.

Na jedne ferije jó jem wejachół do wuje, do Dobrze- 
wina. Tam beł ze mną jesz jeden knóp, mój dóleczi 
półbrat. Choc on so wechowół we Gduńsku i w codzeń 
nie czuł kaszebsczi mowę, tam w Dobrzewinie gódół 
le po kaszebsku. Jo jakoś nie odczuwół potrzebę mó- 
wienigo po kaszebsku, choc moji krewny pióbowale 
mie do tego nakłonić. Pamiętają, że wuja so ze mie 
podsmiśwół, czej jö so skarżeł, że „mie komar ugryzł”. 
Midze nama, knópama beła tako cecha riwalizacejo, 
ale jö so nijak nie domiszlół, że mogło so rozchodzec 
o kaszebiznę. Mojćgo półbrata, krewny, jak mie so 
wedówało, kąsk barżi achtnęle.

Roz do Dobrzewina przejechół ojc tego dredżśgo 
knópa i czej czuł, że on gódó po kaszebsku, tej mu 
prze mie rzek, że tak nimó robie...

Mojś usze bełe przenęcony do kaszebizne, abo chode 
do kaszebiący polaszezne. Wdarzę so, że czej przeja- 
choł czasę chtos z „głęboczi Polsczi”, abo czej mło- 
dzezna z miasta ob lato przejacha do naji wse na ko
łach, tej mie wiedno jejich mowa so wedówa jakoś 
smićsznó, jakoś kuńsztownó „wecyskónó”. (Jjstno mie 
so wedówało, czej jó jem, wiele lat potem, jachół z 
robotów w Czechach do Polsczi. Czeszezna wedówó 
mie so tćż barżi nóturalnó, miej „egzaltowónó”. Je to 
może subiektiwny odczecy, ale meszlę, że to so rzeszi 
z warenkama spolecznyma w jaczech so ne trze mowę 
sztółtowałe: czeszezna i kaszebizna to są mowę pro- 
stech ledzy, a polaszezna — mowa „panów” ...Ale to 
je ju jinszó zacha.)

Jó w swoji wse beł wierę poprówodze wejimkę. Wez- 
me nó to, czej jó miół jaczi dwTanosce lat, przecygnęła 
do naji wse rodz^zna Hilbrichtów, co przebele z nech 
„góralów”. Jeden z nech góralów, nen nómłodszi, na
uczę! so bardzo chutko mówić po kaszebsku, a jó dali
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beł nym „antkę”. Tćż mój mlodszi brat nauczeł so 
po kaszebsku, choc starszi do niego, tak jakno do mie 
gódele po polsku. Źle jidze o mie, starszi miele gwesno 
ćzćl wine, bo nie zachęcywele naji do kaszf.bienigo, 
ale przeczeną nówożniószą bela moja osoblöwö nópar- 
tosc, jaczi dzysó ju 'nijak nimogę pojic. Meszlę, że pra
wie w nym czasu jo jem so zaczął kask uswiądniwac, 
że przez swojó polaszeni jó nie jem niczim lepszim oa 
jinszech dzecy. (A taczi przekonani o se jó wierę 
perznę miół?) Moja apartncsc mie może zacsę nawetka 
perzinoszkę doskacac. W nym czasu w szkole jó ju nie 
beł niczim osoblewim, bo dzes kole jedny trzecy szko- 
lóków, to bele jistny jakno jó zantczałi domóce albo 
prówdzewi przebćlcowie. Jó wiedno czuł wicy wespól- 
nógo z „Kaszcbama”, a przez swoję jinszosc midze mną 
a nima beła gwesno jakoś grańca. Równak na uczbę 
kaszebizne jó jem tej nimiół czasu. Kaszebizna nie 
beła notej dló mie nówóżniśszą sprawą ani nócężeszim 
kompleksę. Z jedny stronę beła u mie czekawosc świa
ta, jaką jó móg zaspokajic przez czetani ksążk albo 
telewizeją, a z dredżi stronę uczba w szkole, żecy, jego 
drobny probleme, jęło mie jakbe swojim cężórę prze- 
gniótac. Jó wierę ni miół tej czasu na przedzegwier.i 
nech wszetczech rzeczi, jaczi żecy ze sobą niosłe. Obo- 
wiązczi ucznia, niubetk wieku dozdrzelówanigo, co- 
dniowi drobny sprawę no wszetko głeszeło vrę mie 
kożdą próbę zastanowienió so nad sobą.

Po podstawowi szkole jó trafił do technikum, co ni
jak nie pasowoło do moji nótere. To, czego jó jem 
so tam muszół uczec, nijak mie nie czerwiło. Jó so 
stół ofiarą, męczelnikę systemu. System brekowól wc- 
kwalifikowónech robotników, a nie poetów, artisów e 
temu jistnech zgnilesów. Jó nie wiedzół, że mogę żec 
jinaczi. Jó jem nimóg welezc spod nego smiotu co- 
dniowych problemów, co rós corózto chutczi. Na moję 
pojiżną deszę, żecy wsadzeło uzdę szari iawerAotę, jó
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so temu poddół i mesloł, że tak musi bec, że muszę 
stępie swoję wrażlewotę, żebe so stać belnym noleż- 
nikę spolezne.

Jaczi tej belo mojó uprocemnieni do kaszebsczech 
sprawów? Gwesno dzes w moji ćeszi beł dlo kasźebizne 
jaczis mółi nórcek (jaczi chtos be pozwól le sentimen- 
te), ale nimogę rzec, żebe to jakoś mocni wóżeło na 
tim, co jo jem robił. Kaszebizna beła wkół mie, jistnia 
jakno kawałk tego świata. Beła czims tak nóturalnym, 
czims, co jistnia sprzeti mie wiedno, że jö nie widzół 
w ni nick osoblewćgo. O tim, że ta kultura dżinie, że 
jo w niebezpieku, zagrożono ekspanseją polaszezne, jo 
nijak nie mesloł. Wierę dlo mie belo czims zweczaj- 
nym to, że kaszebizna dżinie, że muszi ustąpić plac dlo 
nowi kulturę. Jo też beł dzćlekę ny okrutny, nieżeczny 
dlo kaszebizne jawernote. Kole mie świat so pomale 
zmieniół, kaszebizna dżinę, a jö so temu przezógrór 
i widziół baro mało. Nicht mie nie objaśnił, nie oswie- 
ceł, kożdi wkół mie beł wierę pogodzony z nym grędim 
namienienim. Jö jem so urodzeł westrzód prostech, 
malinczech ledzy, a sóm beł też taczim prostim, ma- 
linczim...

O tim, że po kaszebsku są pisony ksążczi, że j istnie
je jakoś kaszebsko leteratura, kaszebsko problema, że 
Kaszebi miele swój ech ksążęt, swoje dzeje, o tim jo 
nick nie wiedzoł. Szkolny „Raca” roz (jesz w po
dstawowi szkole) rzek, że muszime so wezbewac 
gwarowech naleceznów. bo z kaszebizną za dalek nie 
zajedzeme. Dół też taczi przekłod, że kaszebizna 
je lechszo od polaszi zne, bo po kaszebsku tak samo so 
rzecze „przeszed” i „Przeszed”... Mie beło równo, cze 
chtos gódół po kaszebsku, albo po polsku, jesz mie 
nie razeło, czej chtos miśszoł kaszebsczi słowa z pole- 
czima, jö tego jesz wierę nijak nie postrzegoł.

Od nego czasu jo przeszed ju dosc długą drogę. 
Zdrze dzysó na swojć nomłodszi lata e widzę jakbe
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często jinszśgo, cezćgo, abo zmarłćgo człowieka. Ka- 
szebizna przerodzeła so u mie w obseseją. Dla kogoś 
może jo jem so copnę w rozwiju, bo wikszi dzśl Ka- 
szebów przeszed drogę do podweszbe prawie z dreżego 
kuńca, na opak. Oni so wezbiwają swojizne, bo tak 
]ich nauczeł polsęzi szkolny, człowiek sztółcony. To je 
prowda, polsko kultura je jesz dzys dlo naji oknę na 
świat, ale ko o to nie jidzie... Niechc tłomaczec 
wszetczśgo od zoczą tku.

Czej jo miół kol szesnósce, osemnósce lat, co mie 
tej czekawiło? Muzyka — dosc promitiwny „big-bit”. 
Szport'’— żebe so pozbec jednćgo z kompleksów, jo 
zaczął perznę trenować gimnastikę. Towarzestwo, dzś- 
wczęta, „priwatczi ’... No wszetko, choc tej beło dosc 
woźny, dzysó je dlo mie smiószny. Dzys mie je żól 
czasu, jaczi jem zmudzeł na bezrozemny otkriwani 
otkrrtech Amerików, na przemądrzali diskuseje o rze
czach, jaczi mogą bec woźny dlo taczógo smórkcle, 
a jaczi pozdze, czej człowiek je perznę starszi, swiod- 
czą le o tim, jaczi so beło mackowati. Ne ale ko mój 
Boże! Młodość mó swoje prawa, młodi muszą wsze- 
tczego oszmakac. Jo, wezme nawetk taczi picy wina. 
Jo wiem, że to mie poniżó w nijednech oczach, ale 
prowda je prówdą. Jo pro wdać wiedno jakość żił z 
udbą, że „róz czedes” muszę cos dokazac — i temu jo 
nie póleł cygaretów i nie żłępół teli, co moji kamróce 
— ale ko tego, że bądę robił to, co terósku, klewół 
w maszinę do pisanigo, jo so nijak nie meslół. Ha.

Ne, ale jak to so rzecze, nima tego lechógo, co be 
na dobri nie weszło. Ko wino, ono mie pomogło „na 
rozplest”, rozrzeszeło mie mój kaszebszczi jęzek. Wej, 
jakoś pomale jó prze tim winie zaczął gadać po ka- 
szebsku. Czej ne pierszi, nógrebszi lode puscełe, tej 
to ju szło „z górczi”.

W nym jistnym czasu u mojógo nolepszógo przejo- 
cela (syn szkólnógo „Race”) jó natrafił ną książkę A.
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Majkowscziego Historia Kaszubów. Nie pamiętają do
brze, ale wierę nen szkolny, nieboszczik Raatz, mie ję 
pożeczeł, czej jo chcół od Niego dostać jakąś ksążkę 
„do czetanió”. Historia Kaszubów bela dlo mie wiól- 
dżim przeżccym. Po ji przeczetaniu ze mie so stoi 
Kaszeba, jaczśgo jesz we wse nie belo. Dzyso so ire- 
szlę ze zdzęwowanim, co znaczi jedna belnó ksążka, 
co może jeden belny człowiek. Wejle zórno, co pisół 
Majkówc, padło na brzadną zemię. Od czasu tego jo 
szukół jinszech materiałów o Kaszebach.

Potemu jo poznoł wastę B. Hajduka. To beło tak. Roz 
moja sostra prz"szła ze szkołę i rzekła, że u naji we 
wse mieszkó pisórz. Jo beł baro czekawi, co to je za 
pisórz, tej w nóbleższą niedzelę jo so do niego webrół. 
Okóza so, że pón Hajduk nie pisze powiescy, le zajimó 
so robotą nóukową. *\le jo nie przeszed na darmo. B. 
Hajduk przóde so zajimół kąsk dzejama Pomorzśgo i 
pokozoł mie pore heftów „Biuletinu ZK-P” i sprawił, 
że jo so stół nóleżnikę Kaszebsko-Pomorsczćgo Zrze- 
szenigo. Prówdac nóprzód moje nóleżnictwo w ZK-P 
beło dosc bićrny, ale za czasę jo so w nim czegoś na
uczek Z początku jo chodzeł na prelekceję, jaczi tam 
so tej sej odbiwałe. Tam jo pierszi róz uzdrzół prof, 
Wapińsczego, dr Drzeżdżona e jónszech, potem jo we- 
jechół do Czechów i moja łączba ze Zrzeszeniem bela 
często „korespondencyjne”. Dzes w nym czasu bela 
we Gduńsku premiera filmu Kaszebe, jaczi mie głębok 
zdrugnął i pokozoł downy, snóżi Kaszebe, jaczech jo 
ze swojego doznanigo nie znół. Moje Kaszebe, to beł 
krój weniszczeny wojną i błędną powojenną gospodar
ką. Jó nie znół Kasztbów ferwnech, dze wszetko jesz 
beło na swojim molu. Mój obróz kaszebszczi zerm beł 
wierę wiedno dosc komudny. Le czasę w nim swieceło 
słunószko. Na mojech Kaszebach wszetko so odbiwało 
w nerwach, to beła cężkó codniowo biótka o kożdi ka- 
wałk chleba, o kożdi szteczk szótore. Czej mie chtos

331



gódół, że Keszebskó zemia je piękno, mie to so we- 
dówało niezasłużoną pochwałą. Jo jem so dłudż* czas 
żewił leteracczima opisama dóleczech krajów. W szko
le naji uczele wierszów o piękny Warszawie, albo że 
„nózdrowszi je Mazowszi”, a o Kaszebach tam nie.beło 
nick pisóny. Jo jezdzeł na wanodżi, obzerół wiele 
miastów w cali Polsce, ale swoje Kaszebe jó znół baro 
słabo, a Gduńsk... Czej jó chodzeł do szkole. Nicht 
mie nie rzekł, że Gduńsk bel przede kaszebsczi...

Moja miłeta do Kaszebów zaró na początku, zaró po 
moji odecknienim natrafiła na ledzczi chamstwo. Czej 
jó przeszed do robote, tej jó so nieróz doznół kuli 
dobri wole koszteje miłota do kaszebizne. Tej jó so 
doznół nieróz, że Kaszebi są westrzód Polóchów upchłi, 
zgardzony, znienawidzony gorzi od Niemców albo z 
Niemcama trzimóny za jedno. Potem tćż, wezme nó 
to, czej jó beł w Czechach, jó czasę z gorzu jaż nimóg 
całima rocama spać, czej jó rozgrizół no poniżeni, ja- 
czego naji ledze muszele doznawc od pierwszego lep
szego chama. Webu.ch gorzu móg kosztować baro wiele, 
oznóczół kuńc zóróbku, wejózd do kraju. Tej nieróz 
przeszło zacesnąc zębe. Równak jó wiedno wierzei, jesz 
do dzys wierzę, że to le nijedny Polósze, są lechi, a 
na ogle je jinaczi. Równak polsczi patrijotizm Kasze
bów mie so nieróz parłęczi z miłetą dzecka do okrut
ny maceche... W taczech warenkach so sztółtowa moja 
miłota do kaszebizne.

Kole pińc sśtmedzesątśgo roku ojc mie zapoznół z 
jednym czeszczim ksędzę, co so interćsowół Kaszeba- 
ma. Nen ksądz to beł taczi, jakbe to rzec, „niedobitk 
panslawistów”. Jego deja bela gwresno piękno , roman- 
ticznó, ksądz Zdenek wierzei, że je możlewi zjedno
czeni wszetczech Słowianów i sprawiedlewi rozwój 
kulturę kożdćgo słowiańszczego nórodu w grańcach 
jednego państwa. Równak jó beł za wióldżim realistą, 
żebe uwierzec w nę wizeją. Nen ksądz przejachół jed-
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nego roku na Kaszebe i otprawił we Chwaszczenie 
mszą za całi kaszebsczi noród.

Jednógo dnia jo przeczetoł w „Pomeranii” jaczis 
artikl i cos mie w nim rozgorzeło. Tej jo zaró nasma
rował do autora nego artikla L. Bądkowsczego tędżi 
lest z rozmajitima, we wikszim dzelu ubrzątwionyma 
w mojim lepie zastrzegama. L. Bądkowsczi mie róczeł 
do se dodóm na rozmowę i mie namówił do pisanió. 
Z lestu, jaczi On od mie dostół, weswiądowół, że jo 
bądę w przińdosce piso! po kaszebsku. Radzel mie pró
bować pisać. Jó pierszi tekst napisół po polsku, ale 
potem jó jem zacesnął zębe i so udból, że odnąd będę 
piso! le po kaszebsku. Tak też je do dzys.

Kuńczę ju so opisani moji stegne do kaszebizne. 
Niechc za wiele plestac, bo i tak móm wierę perznę za 
vyiele rzekli. Nie wiem, cze jó zasłcżeł na rozgrzeszeni. 
Bądę chcół no wszetko jesz odpokutować, może zdążę? 
Na kuńc może jesz dopowiem, że perznę nama, mło- 
dima Kaszebama, be so przędą tego romantizmu, jaczi 
miół ksądz Zdenk, bo cheba perznę za baro iasme re- 
alistama i pesymistama. Ko romantice mają moc, są 
nym mótorę, co porcszó dzeje. Ale może to le mie, 
w mojim krzewim, popęcónym zdrzadle tak so wszetko 
wedöwö?



I

BIBLIOGRAFIA

Wykorzystano utwory literackie oraz opracowania z nastę
pujących czasopism: „Bene e Buten” — 1930—1932; „Biuletyn 
Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego” 1963—1969; „Checz”, do
datek „Zrzeszy Kaszebskiej” 1945—1947; „Drużba” 1905, doda
tek „Gazety Gdańskiej”; „Gryf” 1908—1912, 1925; „Gryf Kaszub
ski” 1931—1934; „Kaszebe” 1957—1961; „Kaszuby”, od 1936 do
datek „Gazety Kartuskiej”; „Klęka” 1937—1939; „Litery” 1961— 
—1967; „Mestwin”, dodatek „Słowa Pomorskiego” 1925—1934; 
„Pomerania” od 1969; „Przyjaciel Ludu Kaszubskiego” Kartu
zy 1928—1929, Wejherowo 1936—1938; „Rejsy”, dodatek „Dzien
nika Bałtyckiego” po 1945; „Rybak Morski” 1952—1958; „Skórb 
Kaszebskoslovjnskje Mowę” 1866—1968; „Teka Pomorska” 
1936—1938; „Vjerni Naszinc” 1930; „Zabory” red. przy „Dzien
niku Pomorskim” w Chojnicach; „Zrzesz Kaszebskó” 1933—1939, 
1945—1947.

Opracowania

Bądkowski Lech: O współczesnej literaturze kaszubsko-pomor- 
skiej, „Pomorze Gdańskie” 1967, nr 4.

Bądkowski Lech: Zarys historii literatury kaszubskiej, Gdańsk 
1959.

Borzyszkowski Józef: Tam, gdze Kaszub kunc, Gdańsk 1973. 
Bukowski Andrzej: Działalność literacka i społeczna Hieroni

ma Derdowskiego w Ameryce (1885—1902). Z dodatkiem 
dwóch nie znanych jego utworów pt. Jasiek z kniei i Szy- 
mek z Wiela w podróży do Ameryki oraz Listy z podróży 
po osadach polskich w Ameryce, Gdańsk 1961.

Bukowski Andrzej: Regionalizm kaszubski, Ruch naukowy, lite
racki i kulturalny. Zarys monografii historycznej, Poznań 
1950.

Bukowski Andrzej: Pierwsza powieść kaszubska, „Teka Po
morska” 1936, nr 3—4.

Bukowski Andrzej: Poezja kaszubska, „Arkona” 1947, nr 3/4, 
s. 9—10.

334

i



Drzeżdżon Jan: Piętno Smętka, Gdańsk 1973.
Ilrzeżdżon Jan: Wędrówki Remusowe po Kaszubach, Gdańsk 

1971>
Gołąbek Eugeniusz: Nowo kaszebsko leteratura, Zeszyt Źródło

wy (1) „Przednika”, październik 1979.
Karnowski Jan: Charakterystyka form poetyckich w ludoviej 

poezji kaszubskiej, „Gryf” 1922, nr 3, s. 81—85.
Karnowski Jan: Hanka sę żeni, „Teka Pomorska” 1937, s. 

128—129.
Karnowski Jan: Muza kaszubska powojenna, „Mestwin” 1925, 

nr 1.
Labuda Aleksander: Fazy literackiej kaszubszczyzny, „Teka

Pomorska” 1937, nr 2.
Majkowska Damroka: Zarys powstania „Remusa” Aleksandra 

Majkowskiego, „Gdański Rocznik Kulturalny”, Gdynia 1966.
Neureiter Ferdinand: Historia literatury kaszubskiej. Próba 

zarysu, Monachium 1977.
Ostrowski Kazimierz: Z kaszubskiej gleby (o Janie Karnows

kim), Gdańsk 1973.
Pniewski Władysław: Przegląd literatury kaszubskiej, Gdańsk 

1929.
Puzdrowski Edmund: Gdzie jest martwe centrum — czyli lite

ratura w „Pomeranii”, Gdańsk 1980.
Puzdrowski Edmund: Uwagi o współczesności literatury ka- 

szubsko-pomorskiej, Kocierzyna 1973.
Roppel Leon: Krótki rys literatury kaszubskiej do 1939 roku, 

„Pomorze Gdańskie” 1967, nr 4, s. 1—46.
Społeczność zrzeszona, Gdańsk 1971.
Trzecie Spotkanie Twórców Literatury Kaszubsko-Pomorskiej, 

materiały, Gdańsk 1974.

Antologie
Modra struna, antologia poezji kaszubskiej, Gdańsk 1973.
Neureiter Ferdinand: Kaschubische anthologie, München 1973.
Roppel Leon: Ma jesma od morza, Gdańsk 1963.
Roppel Leon: Wybór współczesnej poezji kaszubskiej, Gdańsk 

1967.
Trojanowski Aleś: Za daljagljadam kraj stalemaw, Mińsk 1980.

Utwory literackie poszczególnych autorów
Bieszk Stefan: Sonety kaszubskie, Gdańsk 1975. 
Budzisz Alojzy: Modra kraina, Warszawa 1980.

335



Browarczyk Agnieszka: Zimkowe kwiate, Gdańsk 1979.
Ceynowa Józef: Skarb i moc, Gdańsk 1975.
Derdowski Hieronim: Jasiek z Kniei, sporo kupa Igorstw ka- 

szebsciech zebrano i powiązano od... a na prowdę Jarosza 
Dyvdę, Toruń 1885 (II wyd., Gdańsk 1905, III wyd., Pelplin 
1335).

Derdowski Hieronim: Jasiek z Kniei i Szymek z Wiela w po
dróży do Ameryki, „Wiarus”, Winona 1889, nr 14 i 16.

Derdowski Hieronim: Kaszubi pod Widnem, Gdańsk 1971.
Derdowski Hieronim: O panu Czorlińscim, co do Pucka po 

sece jachoł, zełgcl dlo swojech druhów kaszubsciech Ja
rosz Derdowski, Toruń 1980 (II wyd. Kościerzyna 1911, III 
wyd. Pelplin 1934, IV wyd. Gdynia 1960, V wyd. Gdańsk 
1976).

Derdowski Hieronim: Pisma prozą, Kartuzy 1939.
Derdowski Hieronim: Wale1: na jarmarku, Toruń 1883 (II wyd. 

Toruń 1885, III wyd. Toruń 1980, IV wyd. Winona 1890).
Derdowski Hieronim: Wracanie Żydów do Palestyny i wejście 

do obiecanej Ziemi, Pieśń na żydowskie święta wielkano
cne ułożona, Toruń 1884.

Drzeżdżon Jan: Dzwonnik, Gdańsk 1979.
Drzeżdżon Jan: Skłaniane pózore, Gdańsk 1974.
Drzeżdżon Jan: W niedzelni wieczór, Gdańsk 1974.
Gadki Józefa Bruskiego, Gdańsk 1975.
Heyke Leon: Kaszebski spiewe, Chojnice 1927 (II wyd. Gdańsk 

1972).
Karnowski Jan: Wiersze pierwotne, Gdańsk 1978.
Labuda Aleksander: Guczow Mack gödö, Chochołk, Gdańsk 

1979.
Labuda Aleksander: Guczow Mack gödö. Kąsk do smjechu, 

Gdańsk 1971. ''
Labuda Aleksander: Guczow Mack gödö, Kukuk, Gdańsk 1974.
Labuda Aleksander: Guczow Mack gödö, Zupa z kreszków, 

Gdansk 1971.
Łajming Anna: Gdzie j ?st Balbina?, Gdańsk 1974.
Łajming Anna: Szczesce, Gdańsk 1959.
Majkowski Aleksander: Jak w Koscerznie koscelnego obrele 

abo pięć kawalerów a jedna jedpno brutka w osem śpie
wach napisol..., Gdańsk 1899.

Majkowski Aleksander: Spiewe i frantówci, Poznań 1903.
Majkowski Aleksander: Zece i przigode Remusa, Toruń 1939.
Majkowski Aleksander: Zycie i przygody Remusa, Gdańsk 

1964.

336



Majkowski Aleksander: Wiersze i frantówci, Gdynia 1957. 
Muza Krystyna: Marnota, Gdańsk 1981.
Nagel Alojzy: Cassubia fidelis, Gdańsk 1971.
Nagel Alojzy: Cedowny wzernik, Gdańsk 1979.
Nagel Alojzy: Nenka rodu i ji dzótczi, Gdańsk 1977.
Nagel Alojzy: Procent noce, Gdańsk 1970.
Narski Zygmunt: Moje pacierze, Gdańsk 1974.
Okoń Stanisław: Za lasem morze, Warszawa 1975.
Pepliński Antoni: Niech szemi las, Gdańsk 1973.
Piepka Jan: Stojedna chwilka, Gdynia 1P61.
Piętów Tona (Roppel L.): Na jantarowym brzegu, Wejherowo 

1939.
Piętów Tona [Roppel L.], Staszków Jan [Piepka Jani: Nasze 

stronę, Warszawa 1955.
Rompski Jan: Pomion zwónów, Gdańsk 1970.
Rompski Jan: Wierzte, Gdańsk 1980.
Sędzicki Franciszek: Godka o Januszu Skwierku, najsławniej

szym grajku kaszubskim, Starogard 1923.
Sędzicki Franciszek: Jaromar, Gdańsk—Toruń 1928.
Sędzicki Franciszek: Jestem Kaszubą, Warszawa 1956. 
Stachurski Jerzy: Te pokazeją na mnie, Gdańsk 1980. 
Staszków Jan: Choróbsko (komedia), Gdańsk 1968.
Sychta Bernard: Dzewczę i mjedza, Wejherowo 1938.
Sychta Bernard: Hanka sę żeni, Wejherowo 1937.
Sychta Bernard: Śpiące uejskue, Wejherowo 1937.
Trepczik Jan (Trepczyk Jan): Kaszebskji pjesnjök, Dzel I, Ro

goźno 1935.
Trepczyk Jan: Moja stegna, Gdańsk 1970.
Trepczyk Jan: Odecknienie, Gdańsk 1977.
Walkusz Jan: Kanta nódzeje, Gdańsk 1981.
Wuj Wrek (Jan Patock): Figle gnieżdżewskich gburów, Gdańsk 

1920.
Zbrzyca Jan: Południca, Gdańsk 1976.



INDEKS NAZWISK
Abraham Antoni 153, 249

Badischewski Leon 209 
Bandrowski Jerzy 252
Bądkowski Lech S—14, 18, 19, 21, 69, 73, 74, 117, 268, 269, 274, 

278, 279, 281, 297, 298, 307, 333, 334 
Bieszk Kazimierz 273
Bieszk Stefan 15, 45, 46, 54—58, 60, 64, 74, 80, 101—103, 116, 

136, 145, 179, 188, 193, 233, 236, 273, 336 
Bilot Jan 70
Boduszyńska-Borowikowa Maria 20, 65, 183
Bolduan Tadeusz 16, 275, 282, 373
Borzyszkowski Józef 19, 47, 128, 175, 279, 297, 305, 334
Breza Edward 131, 279, 297, 298
Browarczyk Agnieszka 80, 144, 194, 336
Bruski Józef 173, 194
Brzeska Wanda 282
Budzisz Alojzy 5—7, 41, 42, 47, 70, 78, 82, 135, 148, 150, 153, 

164, 166, 167, 175, 176, 309, 336 
Bukowski Andrzej 9, 15, 61, 62, 69, 222, 254, 334, 335 
Buszczycki 224

Ceynowa Florian 8, 10, 12, 15, 26—28, 31, 33, 34, 40, 46, 51, 63, 
69, 71, 82, 84, 87—90, 94, 97, 101, 119, 138, 147, 177, 188, 203, 
219, 220, 223, 228, 230, 231, 238, 243, 277 

Ceynowa Józef 7, 15, 38, 74. 76, 80, 110—114, 163—166, 189, 194, 
246, 279, 336 

Croy Anna von 24 
Czychowski Mieczysław 270

Detlaff Władysław 284 
Derc Klemerls 71, 144, 185, 195
Derdowski Hieromrß^S^^lö, 26—30, 39, 42, 47, 49, 77, 80—86, 

89, P8, 109rT44—147, 167, 189, 203, 211, 228, 243, 250, 277, 
300, 336

33>



Dominik Augustyn 19, 164, 172, 196
Drzeżdżon Jan 15, 75, 145, 254, 309, 331, 335, 336 >
Duliczenko Aleksander 277, 280

Engeland 24
Fac Bolesław 13, 14, 70, 71, 73, 74, 122 
Fajtek Jan 210
Fenikowski Franciszek 69, 117, 268, 269 
Fikus Stefan 80, 144, 173, 196 
Formela St. 232 
Frinta Antoni 277, 280

Geothe Johann Wolfgang 123, ß20
Gołąbek Eugeniusz 19—22, 77, 123, 124, 143, 162, 170—172, 176, 

196, 323, 335
Gołębiowski Hieronim 61, 252 
Gostkowski Stanisław 307 
Gremboszewski Marcin 25 
Gruchała Jan 254 
Grucza Franciszek 45, 46, 274, 278 
Gulgowski Izydor 35 
Guliński Jan 25

Hajduk B. 331 
Haller Józef 218, 251, 261 
Hallman Matylda 273 
Hallman Wanda 273 
Heine Heinrich 123 
Hernas Czesław 8
Heyke Leon 5, 6, 11, 15, 32, 33, 37—40, 44—47, 49, 58, 94, 117, 

119, 138, 145, 177—179, 203, 210, 212, 228, 230, 243, 251, 272,336 
Hesse Hermann 114 
Hinze Friedhelm 13, 70, 73, 253, 277 
Homer 82 
Horacy 123 
Hundl Jan 276

Jabłoński Henryk 199, 276
Jankę Stanisław 77, 80, 139, 166—168, 175. 176, 196, 304 
Jankę Wojciech 131 
Janukiewicz-Pobłocka Zofia 276 
Jasiński Kazimierz 298

339



Jeliński Marian 19, 169, 170, 175—177, 315 
Jończyk S. 195, 199, 258

Kamińska Witosława 277 
Kamiński Edmund 274, 275, 278, 279
Karnowski Jan 5, 6, 8, 11, 15, 21, 32—40, 43—45, 49, 80, 81, 

86—90, 94, 98, 145, 146, 177, 178, 203, 243, 254. 294,311,335,336 
Karwacki Ryszard 21 
Kiedrowski Jan 274
Kiedrowski Wojciech 14, 15, 22, 67, 72, 74, 258, 275, 279, 297
Kiełbratowski 221
Kierstein W. 203
Komkowski Robert 254
Korda Józef 211
Kowalski Marek Arpad 66
Krofey Szymon 23—25, 63, 81, 94
Kujot Stanisław 138, 298
Kula Bernard 254

Labuda Aleksander 7, 8, 43, 46, 52, 54, 60, 142, 143, 148, 149, 
151, 153, 155—157, 165, 175, 176, 187, 188, 197, 198, 208, 
228—231, 236; 242, 278, 335, 336 

Labuda Dagomira 77, 168, 169 
Labuda Gerard 280, 322
Labuda Jaromira 19, 77, 8Q, 142, 143, 198, 3H
Laumane Benita 280
Lenartowicz Teofil 110
Leśmian Bolesław 104
Lewiński Bolesław 297
Lorentz Fryderyk 25, 35, 73, 243, 277, 278
Luther Marcin 23, 24, 54

Łajming Anna 7, 76, 180, 182—184, 186, 191, 198, 270, 282, 336 
Łesioń Michał 265 
Łęga Władysław 138 
Łuciuk Juliusz 139, 276

Majkowska Damruka 335 *
Majkowska Franciszka 211, 216
Majkowski Aleksander 5—8, 15, 30—33, 35, 36, 40, 43—49, 53, 

54, 58, 61, 74, 78, 94, 97, 101, 119, 131, 145, 147, 148, 155, lt>6, 
175, 176, 187, 188, 197, 203—206, 212—214, 216, 218, 220, 223, 
228, 229, 231, 232, 238, 242, 243, 273, 300, 305, 306, 309, 310, 
316, 325, 331, 337

ł340



Masłowski 251 
Metśk Frido 13, 276 
Metśk Jurij 276"
Mickiewicz Władysław 56
Mokwa M. 204
Moskałowna Ewa 184
Mościcki Ignacy 230
Mowiński Juliusz 242
Mrongowiusz Krzysztof Celestyn 24—26
Muza Krystyna 19, 51, 77, 80, 132—135, 140, 146, 1£8, 279, 282, 

288, 337

Nagel Alojzy 15, 18, 22, 69—74, 76, 80, 117—123, 129, 145, 143, 
174, 190, 198, 203, 272, 281, 301, 337 

Narski Zygmunt 76, 80, 128—131, 146, 190, 199, 200, 282, 337 
Nawka^ Anton 73 
Necel Augustyn 281, 282, 318
Neureiter Ferdinand 13, 16, 17, 73, 193, 195, 199, 201, 265, 

275—277, 335
Niezgowski Bronisław 282

ł

Okoń Stanisław 80, 112, 144, 200, 337 
Ostrowska Róża 41, 268 
Ostrowski Kazimierz 35, 36, 335

Patock Jan 5, 6, 40, 41, 147, 164, 167, 175, 337 
Pawłowski Hubert 227 
Pepliński Antoni 144, 200, 337
Pestka Stanisław 11, 12, 17, 20, 21, 68, 72, 76, 123, 125, 127, 182, 

281, 282, 337 
Petr Jan 277, 280 
Pieper Antoni 80, 144, 201, 202
Piepka Jan 7, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 41, 65—74, 76, 80, 114—119, 

129, 139, 146, 161, 162, 165, 166, 175, 176, 184, 186, 190, 201, 
203, 266, 274, 278, 279, 299, 337 

Piłsudski Józef 253 
Płomień Klara 266 
Pniewski Władysław 229, 335 
Pobłocka Ewa 276
Pontanus Michał 23, 24, 26 i
Priifferowa-Znamierowska Maria 49
Puzdowski Edmund 17, 31, 96, 97, 119, 124, 140, 279, 281, 299,335

341



Raczkiewicz Zbigniew 285 
Rainis Janis 276 
Ramułt Stefan 54, 214 
Rapke Kazimierz 297 
Rejter Stanisław 80, 131, 202, 275 
Richert Bruno 45, 59—61 
Richter Halina 56 
Rogala Wick 34
Rompski Jan 7, 8, 10, 15, 21, 22, 44—46, 49—55, 60, 80, 81, 86, 

97—101, 145, 157—130, 165, 176, 179, 180, 185, 187, 188, 197, 
198, 202, 203, 216, 236, 337 

Roppel Jan 295, 300
Roppel Leon 7, 10, 11, 15, 20, 61, 63, 64, 66, 69, 71, 72, 74, 80, 

108—110, 123, 145, 146, 161, 162, 164, 165, 176, 189, 193—195, 
200—204, 258, 268, 274, 275, 278, 279, 335, 337 

Rosiak R. 195, 2u4, 258, 275

Samp Jerzy 76, 112, 279, 281 
Selin Marian 80, 132, 204, 277 
Semmerling 266
Sędzicki Franciszek 10—12, 16, 61, 62, 69, 80, 103—106, 108, 

119, 145, 146, 185, 189, 203, 204, 337 
Smoler Arnost 73 
Sobieski Wacław 253 
Spasowski Władysław 220 
Sporgius J. M. 25
Stachurski Jerzy 19, 77, 80, 139—142, 205, 337 
Stoltmann Alojzy 216 
Streszek Abdon 322
Sychta Bernard 5, 15, 42, 45, 54, 61, 138, 178—180, 195, 272, 

280, 295—297, 299, 304, 337 
Szczawiej Jan 194, 204, 258, 265 
Szczęsny Bernard 236, 275 
Szefka Paweł 144, 185, 186, 205 
Szulist Władysław 292, 295, 297—299 
Szutenberg Ignacy 43, 46 
Szymański Zbigniew 75 
Śliwiński Andrzej 297, 298 
Sredzki Stanisław 273 
Swierkosz Alfred 254

Targowski Tomasz 209, 251 
Tieder Franciszek 61 —

342



Treder Jerzy 279
Trepcżyk Jan 8, 10, 11, 15, 21, 45—48, 51, 52, 54, 58, 60, 71, 72, 

74, 75, 80, 90—97, 116, 119, 124, 131, 145, 187, 188, 197, 204, 
206, 213, 216, 226, 227, 272, 274, 275, 277—279, 282, 337 

Trojanowska Izabella 41, 264, 268, 274, 278, 308 
Trojanowski Aleś 16, 17, 195, 201, 265, 277, 301, 335 
Tylewski Tadeusz 231

Uhland Ludwig 123

Walkusz Jan 19, 77, 80, 135—138, 140, 141, 146, 206, 289, 337
Wieczorek Jan 233
Wiśniewski Aleksander 59
Wojciechowski Stanisław 262
Wybicki Józef 217
Wyszecki Edmund 284

Zbrzyca Jan zob. Stanisław Pestka

Żakiewicz Zbigniew 18 
Żeromski Stefan 254 
Żinda Józef 253 
Zurbin Aleksander 276

'



SPIS TREŚCI

Wstęp.............................................. .............................................. 51

Wśród pisarzy.........................................................................‘ 23
Dziedzictwo pisarzy kaszubskich przed 1945 rokiem 23
Dziaialność pisarzy kaszubskich w latach 1945—1980 44

Wokół liryki.............................................................................. 80
Z zagadnień prozy................................................................147
Utwory sceniczne ........................................................................ 177
Zakończenie...................................................................... .187
Noty o autorach ........................................................................ 193

Aneks......................................................................................... 208
Aleksander Labuda: Moja droga kaszubska . . . 208
Jan Trepczyk: Moje życie............................................226
Józef Ceynowa: Droga kaszubska...............................246
Jan Piepka:' Moja stegna do kaszubskiej liryki . . 266
Alojzy Nagel: Trudna droga kaszubska .... 272
Zygmunt Narski: Moja domacka droga .... 282
Krystyna Muza: Moja droga kaszubska .... 288
Jan Walkusz: Refleksje w drodze...............................289
Stanisław Jankę: Moje stegny.............................. 304
Jaromira Labuda: Mój wątek kaszubski .... 311
Marian Jeliński: Moje Kaszebe...............................315
Eugeniusz Gołąbek: Moja stegna do kaszebizne . 323

Bibliografia ..................................................................................... 334
Indeks nazwisk...................................................................... 338

. _ I





Cena zł 30C

Biblioteka Publiczna Gminy Wejherów, 
im. Aleksandra Labudy w Bolszewie

10046072

10046072


