
RE LI GIJ NOSC KASZËBÓW 
W LËDO WIM KÙŃSZ CE

Ka rolëna Serkòwskô

C zło wiek òkróm pòsôda niégò przed mio tów kònie cznëch do żëcô, òdczuwô brë -
kòwnotã doznôwa niégò dëchòwëch i szëkòwnëch wra że niów. Tak jak terô, tak

i przódë lëdze szu kelë môlów re li gijnégò kùltu, a téż lu bilë òta czac sã snôżi ma wëro -
ba ma, tej zaczãlë je wëtwa rzac. W ten spòsób na ro dzył sã lëdo wi kùńszt, dzãka chtër -
némù ar tiscë ama torzë bez pla sticznégò wësztôłce niô zaczãlë wëra żac swòje ùsôdz -
kòwé in spi ra cje.

Wôrt w tim pla cu prze ana li zo wac pòchwôt „lëdo wi kùńszt”. Alek san der Jac -
kòwsczi je dbë, że brak warsz ta tu pro wadzëc mòże do szu ka niégò nowëch roz wią -
za niów. Pra wie w tim môlu parłãczi sã ge niusz ar tistë z ori gi nal no scą lëdowégò
ùtwórcë1. Ùsôdzca twòrzi swiąd no, a dokôzca na wet ka nie domësliwô sã, że je òdkriw -
cą2. Ni mô òn wiédzë brëkòwny do wëra że niégò se bie za pòmòcą kùńsz tu, le mô
szëk, chtëren wëpłiwô z jegò bëna. Lëdowòsc òzna czac w tim przëpôdkù mòże, że
dokôz wërôbió ny je z mëslą ò chłop sczim òdbiércë abò téż że dó ny wërób òdznôczô
sã fòrmą cha rak te ri sticz ną dlô lëdowégò sti lu. Tej znan ką wëmie nionëch zja wisz -
czów bëłobë ma larstwò na mie nioné dlô lëdu, a téż dzys dniowé ma larstwò cze ro -
wóné do jegò miej sczich òdbiérców3. Z tak roz miónégò òkre sle nia lëdowòscë mòże
wëcy gnąc wniosk, że je òna pònad cza sowô, ji ny stôwô sã blós ji cél i na mie nie nié.
Wan da Szkùlmòwskô zaùwôżô, że razã z prze ji na cze nia ma òbiek tiwnëch warënków
żëcô chłop sczi spòlëznë, zmie ni wac zaczãła sã całô lëdowô kùltu ra, a lëdo wi kùńszt
przestôł peł nic ju swòjã donëchcza sną rolã. Jeżlë w wiôldżim ùprosz cze nim mòże
pòwie dzec za Jó zefã Grabòwsczim, że przez całé wie czi twòrzonô bëła „przez lud
i dlô lëdu”, zaspòkô ja ła es te ticzné pòtrzebë wiej sczi spòlëznë, a téż wërôża ła ji
pòzdrzat czi i ùrob ną eks presjã – to pó zni, czej zmie ni ło sã spòdlé, z chtërnégò w zwë -
czaj ny spòsób wërôsta ła, zmie nił sã téż ji cha rak ter i fùnkcjô4. Rãczné lëdowé do -
kazë nie bëłë ju twòrzoné blós dlô swòjégò, wiej sczégò òto cze niô, le téż dlô lëdzy

1 A. Jackowski, Obrazy ludowe, Folk Painting in Poland, Volksmalerei in Polen, Wydawnictwo
Krup ski i S-ka, Lublin, s. 6.

2 Ibidem.
3 Òb. ibidem, s. 10.
4 W. Szkulmowska, Słowo wstępne, [w:] Sztuka ludowa Kaszubów. Przeszłość i teraźniejszość, pod

red. W. Szkulmowskiej, Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne, Bydgoszcz 1995, s. 8.
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miesz ka jącëch w gar dach, zamôwia jącëch do kazë do mùze ów, kòlek cjonérów, na
jôr mar czi, kònkùrsë, ker ma sze, fe stinë, to zna czi téż na przedôż.

Lëdo wi kùńszt òbjimôł ar ti sticz ny, a téż ùżëtkòwi dzél lëdo wi ma te rial ny kùlturë.
Za wiérôł sã w dwùch ró wi znach, to je w przedstôwia ją cym kùńsz ce i przëstro ji wa -
nim5. Przedstôwia ją cy kùńszt òdwòłiwôł sã do re li gij noscë, gdze pòka zy wóné bëłë
przédno wi zerënczi Bòga, Mat czi Bòsczi, a téż swiãtëch pa tro nów. Przedstôwia ją -
cy kùńszt za jimô w pòlsczi lëdo wi tra di cji wôżny plac z pòzdrzatkù na ar ti sticzné
wôrtnoscë, a czãsto przede wszëtczim na zamkłé w nim trescë. Do kazë dôwnégò lë -
dowégò kùńsz tu (…) peł niłë przédno kùltowé fùnkcje, bëłë zortã pòstrzédnic twa mi -
dzë czło wiekã a Bògã, Mat ką Bòską, swiãti ma pa tro na ma6. Przëstro jiw ny kùńszt
miôł za to da wac es te ticzné do zna nia.

Lëdo wi kùńszt òcza rziwô swòją pro sto tą i apart no scą. Na Kaszëbach re pre zen -
to wó ny je przez wie le òbrëmiów. Wëmie nic mòże tu ma larstwò na szkle i lëdowé
drzewòritë, żło biznã w drew nie, òbrzãdowé re kwi zytë, lëdowé mùzyczné in stru men -
të, tkactwò, kaszëbsczi òbleczënk, wësziwk, ma lar sczé òzdôbia nié méblów, lëdo wą
ce ra mikã, lëdowé bùrsz ti niarstwò, ple cón karstwò, wërobë z rogù, lëdowé ar ti sticzné
kòwalstwò, zabôwczi7.

Jed nym z òbrëmiów lëdowégò kùńsz tu Kaszëbów, chtëren parłãczi sã z jich re -
li gij no scą je wësziwk, z pòczątkù wëzwëski wó ny blós do ùpiãkszi wa niô ruch nów.
Badéro wie (…) pòdôwa ją, że w dze wiãtnôsce wiecz nym òbleczënkù Kaszëbów je di -
nym wëszi wó nym ele mentã béł pòswiãtny biał głow sczi czepk zwó ny „złot ni cą”8. Do -
piérze pó zni miôł na stą pic zwëk òzdôbia niégò farw ny ma nit ka ma jin szich dzélów
przëòdzéwkù. Do cygô sã, że czep ce wëkòny wóné bëłë w klôszto rach nor ber tan ków
w Żukòwie i be ne dik tin ków w Żar nów cu. Swiôdczëc ò tim mògą dowòdë na to, że
dlô dzewùsów bëła tam pro wa dzonô ùczba szëcô, tej pew no téż wëszi wa niégò.
Òkróm tegò mùstrë wëszëté na czep kach przëbôczi wa ją te, chtërne są na li tur gicznëch
pa ra men tach. I to pra wie w tim òbji mie wësziwk parłãcził sã z re li gią Kaszëbów
nômòcni. Bò hewò z reglë wëkòny wó ny béł na swiecczé brëkòwnotë i za wiérôł co -
le ma ło kwia towé wzorë, le miôł téż swój plac w kòsco łach i kaplëcach, zdo biącë
wôłtôrz, nakrëca na czelëch czë li tur giczné ruch na abò téż fanë.

Wësziwkã za ji małë sã i sostrë zôkònné i mëmczi, chtërne pòso bi cą ùczëłë gò
swòjich dze cy. Biał czi prze ka zy wałë na wet ka pòce chóm swòje nacéchòwóné mùstrë.
Rów nak wëda rze nia II swia to wi wòjnë spra wiłë za hamòwa nié roz wi ju ti spe cjal -
noscë. Dôwni wërôbióné bëłë téż ma katë na scanã, chtërne wiészóné nad łóżkã
z wëszëtim wëzdrzatkã Anio ła Stró ża, chró nic miałë domôcëch przed nie szcze scym.
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5 Òb. A. Mironiuk Nikolska, Ocalić od zapomnienia. Polska sztuka ludowa, Sport i Turystyka 
– MUZA SA, Warszawa 2012, s. 8.

6 Ibidem.
7 Pòdzél pòdług aùtorów ksążczi Sztuka ludowa Kaszubów…, idem. 
8 W. Szkulmowska, Haft, [w:] ibidem, s. 141.
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Òsoblëwim zortã haf car sczégò ùtwór stwa zajmòwa ła sã Zo fia Fòrme la (1936–1991),
chtërna (…) wëkòny wa ła re li gijné òbrazë, a w spòdlim dôwa ła kwia towé wzorë9.

Pòdôwô sã, że nôstar szim, a téż nômòcni roz wi niãtim òbrëmim lëdowégò kùńsz -
tu je żło bi zna10. Sa kralnô te ma ti ka ba ro długò mia ła w ni wiãkszi dzél. Lëdowô żło bi -
zna ùpiãkszi wa ła pòlëce do do mów i swiãtni ców. Alek san der Błachòwsczi wëprzéd nił
trzë ôrtë lëdo wi żło biznë w drew nie. Są ni ma kòscelné pro ce syjné krzi że i kru cy fiksë
wiészóné nad swiãco ną wòdą w krëchce kòl weń dze niô do nawë, krzi że, kòl domòwé
i kòldrożné kaplëczczi, „swiãté nórt czi” abò domòwé wôłtôrzëczi w chłop  sczich ji z-
bach, a téż pùpkòwé szop czi11. Pòcząt czi lëdo wi żło biznë zrze szoné z kùltã et no graf
przëpi sywô zwëkòwi stôwia niégò krzi żów i kòldrożnëch kaplëczków, chtërne znóné
bëłë ju ze strzédno wieczégò. W ta czich kaplëczkach stôwielë co le ma ło figùrczi Chri -
stu sa, Mat czi Bòsczi i swiãtëch. Ùpa miãtni wałë òne nie je den rôz wôżné wëda rze nia
z żëcô dó ny fa mi lii, a téż zagwësni wałë nad nią òpiekã. W pó zniészim cza su lëdo -
wi dokôzcë zaczãlë żło bic téż ja sełkòwé figùrczi, chtërne món to wóné bëłë pó zni
w gòdowëch szop kach.

W tra di cyjnëch, kaszëbsczich chëczach do tegò cza su òbaczëc mòże wëkònóné
z drew na, lëdowé figùrczi swiãtëch i pa tro nów. W kòsco łach, òkróm figùrków Mat czi
Bòżi, Chri stu sa, swiãtëch czë płaskòżło bi znów, przedstôwia jącëch midzë ji ny ma re li -
gijné scen czi, są téż drew nia ne sta cje Dro dżi Krzi że wi. Dôwni żło bi zna bëła na
Kaszëbach blós ma lo wónô róż no farw ny ma far ba ma, dzys dnia lëdo wi ùsôdzcë téż jã
bejcëją.

Ma larstwò na szkle ò tëli wëprzédniwô sã spòmidzë jin szich fòrmów lëdowégò
kùńsz tu, że twòrzoné bëło przédno z pòtrzebë stro je niô domôctwów, le òbji ma ło blós
sa kralné ele mentë. Hi sto riô ma lar stwa na szkle parłãczi sã z rozkòscérzo nym w drëdżi
pòło wie XVII wiekù kùltã òbra zów, a téż swiãtëch môlów. W tim cza su roz wijôł sã téż
zwëk piel grzimòwa niô, chtëren apartné zna cze nié miôł przédno na wsach12. Ma larstwò
na szkle tim róż ni sã òd jinëch tech ni ków ma lo wa niô, że miast na jiné twòrzëwò, òle -
jowé farbë nakłôdô sã na szkla ną platã. Spòsób wëkòny wa niô òbra zu je procëmny òd
tra di cyjnëch me to dów. Nôle żi na kła dac farbë na bëno wi wiéchrzëznie rutë, za czi na jącë
òd kòntu rów pòstacë i kwia tów, przez wëfùlo wa nié far wą, kùńczącë na za ma lo wa nim
ca łi platë szkła ja snym spòdlim. Lëdowé òbrazë na szkle cha rak te rizëją sã pro stą i òbsz -
cząd ną kòmpòzy cją, z wi docz ną sy me trią. Òbòwiązkòwò mùsza ła bëc na nich pòstac
swiãtégò w òto cze nim kaszëbsczich kwia tów, chtërne, żebë ùatrak cyj nic òbrôz, bëłë
ùmòwné, nigdë nôtërowé. Ma la rze mielë starã ò in di wi du alné szti li zo wa nié kwia tów,
ùznôwónëch za òzdobné, jak ró ża czë tëlpón, bë wzbògacëc jich strojné wôrtnotë13.

124 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

9 Ibidem, s. 151.
10 Òb. A. Mironiuk Nikolska, Ocalić od zapomnienia…, idem, s. 10.
11 A. Błachowski, Rzeźba w drewnie, [w:] idem, s. 26.
12 Òb. A. Jackowski, Obrazy ludowe.., idem, s. 6.
13 A. Błachowski, Malarstwo na szkle. Tradycje i współczesność polskiej sztuki ludowej, tom I,

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział w Toruniu, Lublin–Toruń 2004, s. 19.
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Wëzdrzatk nôtej szich òbra zów na szkle zanôleż ny béł òd panëjącëch tedë
warënków. Jizbë w wie sczich chëczach bëłë môłé, nie wie le wëpòsa żoné, a téż cemné.
Tej miesz kań co wie òzdôbielë je òbra za ma òdznôcza ją cy ma sã wëra zną farw no tą,
a téż kłedlë wiôldżé płôszczëznë farwnëch pla mów. Bëlë hewòle swiąd ny, że w cem -
nym nór ce do kładné òbcéchë skar ni czë de ta le bãdą słabò wi doczné. Tej twòrzëlë
ùprosz czoné nacéchùnczi szta tu rów, zaznôcza jącë wiôldżé kòntrastë. Dzysd nia,
òbzéra jącë w ca łow nym wi dze nôstarszé òbrazë, mô sã wra że nié, że lëdowô farw -
no ta bëła „bar ba rzińskò ja skrawô”14. Żebë roz ja snic chëczë, lëdze ùżi welë w kaszëb -
sczich lëdowëch òbra zach na szkle blós jasné spòdlé. Òbrazë wiészóné bëłë pòtemù
na procëm dwiérzów, żebë pò jich òte mkniãcym, sło neczné par mie nie òdbi jałë sã na
ru ce i jesz bar żi rozjôsniałë jizbã.

Z lëdo wim ma larstwã na szkle mòcno łą czi sã nastãpny ele ment lëdowégò kùńsz -
tu, ja czim je drzewòrit nictwò. Bò wej Kaszëbi czãsto miast wëma lo wó ny pòstacë,
w westrzédnym pla cu òbra zu wstôwielë pòdle pio ny drzewòrit. Zro bie nié gò pòléga -
ło na re fa brikòwa nim céchùnkù za pòmòcą drew nianégò déla, na ja czi nôpierw na -
nosëło sã céchùnk, wëcy na ło sã gò za pòmòcą spe cjalnëch nôrzãdzy, a nastãpno
drëkar ską far bą òdbi ja ło na pa pio rze. Na roz wid nie nié przëczënë pòdle pia niégò
pòd rutã drzewòri tu są dwa òbsto je nia. Pierszé przedstôwiô Ji zy dór Gùlgòwsczi,
chtëren béł dbë, że kaszëbsczi ùsôdzcë rzôdkò samòstój no ma lo welë swiãtëch
z przëczënë felë spòsobnëch roz mia ło sców. Drëdżi pùnkt wi dze niô re pre zentëje
Bòże na Stel machòwskô, pòdług chtërny przëczëna le żi w bògòbój noscë Kaszëbów.
Je òna dbë, że „òsoblëwô re li gij nosc” Kaszëbów nakôzy wa ùżi wa niô blós fer tich
pòbòż nic czich òbrôzków z klôszto rów, bò „czło wiek grzészny nie béł gòdny wëkòny -
wa niégò òbli cza swiãtëch”15. Bëło wej le no prze swiôdcze nié, że taczé wëdrëkòwóné
w gar dze i pòswiãconé òbrôzczi ma ją wiãk szą wôrtnosc òd samòstój no zro bionëch
céchùnków.

Miesz kań co wie kaszëbsczich chëczów wiészelë pò pôrãdze sąt ma lo wónëch na
szkle òbra zów, tej bëłë òne ba ro żą dóné, bò pò pierszé pòsôda nié szklanëch òbra -
zów bëło ba ro módné, a pò drëdżé swiôdczëło to ò bòga toscë i re li gij noscë gòspòda -
rzów. Do dóm mógł bëc biédny, ni czegò w nim nie bëło gòdnégò bôcze niô (…), le
swiãti wi zerënk, chòcbë nôprost szi wisôł na sca nie. Chro nił òd złégò, lëdze zwrôcelë
sã do niegò z pros ba ma, łą cził w mòdlëtwie z Bògã i swiãti ma, za chtërnëch wsta -
wien nictwã zwrôcelë sã do Nôwëższégò16. W pó zniészim cza su na szkle Kaszëbi
zaczãlë téż ma lo wac ro dza jowé scen czi czë ele mentë cha rak te rizëjącé ten re gion,
taczé jak kaszëbsczé chëcze czë krôjòbrazë, rów nak nie parłãczi sã to z lëdo wą tra -
di cją Kaszëbów.
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14 Òb., ibidem, s. 18.
15 Cyt. za A. Błachowski, Malarstwo na szkle i drzeworyty ludowe, [w:] Sztuka ludowa Kaszubów…,

s. 30.
16 Òb. A. Jackowski, Obrazy ludowe.., idem, s. 7.
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Są téż òbrëmia lëdowégò rãcznégò do ka zu, w chtërnëch do zdrzec mòżna pò-
je dinczné ele mentë re li gijnégò kùltu, abò taczé, co z re li gią w ja czims stãpniu bëłë
zrze szoné. W lëdo wi ce ra mi ce wëstãpòwałë przédno przed miotë co dniowégò ùżëtkù.
Z re li gij nym kùltã łączëło sã za to wërôbia nié nie wiôldżich krzi żëków i kro piel nicz -
ków món to wónëch przë wéńdze nim do chëczë. Przedstôwióné bëłë czãsto z wi -
zerënkã anio ła i ùpiãkszi wóné wzorã ser ca z nôdpisã „IHS”. Nôstarszé kro piel nicz -
czi ma ją nielëdowé pòchòdze nié i wëtwôrzóné bëłë w kòlklôsztornëch fa bri kach,
przédno w Kar tu zach, pòtemù zaczãlë je ro bic lëdo wi grón ka rze17. Ji ną znan ką ka -
szëbsczégò kùńsz tu je lëdowé ar ti sticzné kòwalstwò, w chtërnym przed miotë spar -
łãczoné z kùltã re pre zentëją przede wszëtczim roz ma jitégò ôrtu krzi że, òsoblëwie
na grobné. Jak pòdôwô Je rzi Kùnie wsczi, wie le kòwal sczich krzi żów zdo bi kòscołë
i kaplëcë18. I nimò, że na smãtôrzach nie zachòwa ło sã stôrëch, kùtëch krzi żów za
wie le, to tra dicjô jich wërôbia niégò na Kaszëbach je długô19. Téż kwiatë z bibùłë
miałë zna cze nié w re li gij nym kùlce, bò ba ro czãsto stro jiłë òne do domòwé wôłtôrzë -
czi, chtërne bëłë nôbar żi òbstro jo nym placã w chëcze, pòswiãco nym Bògù. 

Z lëdo wim kùńsztã zwią zóné są téż wsze le jaczégò zor tu òbrzãdowé re kwi zytë.
W swią tecz nym cza su np. òb czas Gòdów, nie fe la ło drew nianëch dodôwków, jaczé
mielë prze stro jiń co wie òdwiédza ją cy wiej sczé chëczë, zwó ny Gwiż dża ma abò
Gwiôzdka ma. Z kòle ji nôwôżniészim re kwi zytã kòlãdniczégò kar na, zwónégò „Trzej
Kró lo wie”, je gwiôzda, chtërna symbòlizëje gwiôzdã pro wa dzą cą mãdrców do Be -
tle jem20. Kòlãdnicë przëchòdzelë do do do mów nôczãscy w pier szich dniach Nowégò
Rokù, a w całkòwno jin szim cza su, pòd kùńc la ta, kaszëbsczi lud pòtikôł sã na co -
rocz nym òżni wi no wim swiãce, dzãkùjącë Bògù za skùńcze nié żni wów i pòlowëch
robòtów. Na tã leż nosc szëkòwelë òżni wi nowé wiń ce, a téż zbòżowé wią zan czi. Wiń -
ce miałë sztôłt kòła, pò chtërnégò òbwòdze ùkłôda ło sã zbòżé, ze la, mak, jab ka i ze -
loné wit czi, symbòlizëjącé we ge ta cyj ną cygłosc. Òżni wi nowé ùroczëstoscë (…), z za -
ba wą dlô służbë i robòtni ków ro biącëch przë żni wach, òrga ni zo welë dôwni ma ji ce -
le ma jąt ków i kaszëbsczi gbùrzë. (…) Skùńcze nié żni wów ù bògat szich gòspòda rzów
łączëło sã czedës z wią za nim slédnégò sno pa, zwónégò „bãksã” „bãkartã” abò „bi -
bą”21. Wińc ten swiãco ny béł òb czas Wniebòwzãcô Ma ri ji Pannë, to je 15 zélni ka,
pòtemù lëdze nalôżelë dlô niegò pa sow ny plac do za wiésze niégò w chëczach. Biédny
chło pi plotlë môłi wińc abò krutkã ze slédnëch zbrëkòwónëch na pòlu kło sów. Za to
na òktawã Bòżégò Ca ła przënôsza ło sã do pòswiãce niô môłé wión czi plotłé z pô -
chnącëch ze lów. Całkòwno ji nym, mòże bar żi swiec czim òbrzãdã, rów nak pôjôwia -
ją cym sã w kòscelnëch ła wach, je zwëk za żi wa niô to ba czi. Kaszëbi wërôbielë sa mi

126 BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2012

17 A. Kwaśniewska, Ceramika ludowa, [w:] idem, s. 184.
18 J. Kuniewski, Przedmioty związane z kultem, [w:] ibidem, s. 218.
19 Ibidem.
20 K. Szałaśna, Rekwizyty obrzędowe, [w:] ibidem, s. 7.
21 Ibidem, s. 79–80.
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to bakã, a téż za ji melë sã ro garstwã, a wcy ga nié do no sa tegò bru nawégò proszkù
ùwôżóné bëło przódë jak no dobrô òbëczaj no ta, tim bar żi, żlë cze sto wó ny bëlë nim
gòsce. Za żi wóné bëło na roz ma jité ôrtë: przed spa nim, pò wëspa nim, przed robòtą,
pò robòce, a na wet ka w kòsce le22. Ksãża òb czas nôbòżéństwa pro sto z kôza lnicë
za czi nelë ri tu ał wcy ga niégò to ba czi do no sa, pò czim to baczérã prze ka zy welë jin -
szim chło póm. Dëchòwny za czął da li òdpra wiac mszã do piérze czej to bakã za żił
òstat ny wiérny. 

Lëdo wi kùńszt je wiôldżim bògactwã kòżdi kùlturë. Swiôdczi ò pòczëcym ju wer -
notë dokôzcë, jak i òdbiércë jegò do ka zu. Òddôwô roz mie nié swia ta płënącé pro sto
w ser ca, nie ska żoné na rzu co nym wi dze nim jist notë. Wła disłôw Skòczi las zmerkôł,
że je òn ba ro wôrtny nié blós dlôte, że je ce ka wi, dzyw ny, le dlôte, że są w nim czãsto
te sa me ar ti sticzné wôrtnoscë, chtërne pòdzy wiómë w do ka zach wiôldżich méstrów23.

Przez la ta lëdowé ùtwórstwò przechòdzy roz ma jitégò ôrtu prze mianë. Żebë mògło
prze trwac, nie za trzimné je do pa so wi wó nié gò do panëjącëch warënków dónégò cza -
su. Tej nie dzëwi fakt twòrze niô nowëch, pa miąt kar sczich kaszëbsczich re kwi zy -
tów, òpiartëch na lëdo wi tra di cji, do pa so wi wónëch do brëkòwno tów dzys dniowégò
tu ristë. Rów nak nie je wòlno za ba ro òd ti tra di cji òdcha dac, a dzy scza sny lëdo wi
ùtwór ca ni mòże twòrzëc w òder wa nim od dôwnotë Kaszëbów. Ti, chtërny ò tim pa -
miãta ją, win ny roz dze lac do kazë lëdowégò kùńsz tu òd jegò terôczasnëch no wa -
czëznów. Wôżné, żebë pòdji ma ją cy sã dzej notë zrze szo ny z lëdo wim kùńsztã ùre -
telë gò przed nie bez piekã stratë ju wer notë, zéńdze niô na drogã ama tor stwa czë
tónégò pa miąt kar stwa. Lëdo wi kùńszt je hewòle wësokwôrtną per łą w skôrbcu nôrod -
ny kùlturë i wôrt gò nié blós pòdzëwiac, le téż do brze pòznac i ùmiejãtno chró nic,
żebë mógł wcyg wzra stac w przëja znym kli ma ce i ùbòga cac tëch, chtërny prziń dą
pò nas24.

22 J. Zając i E. Ziemermann, Tabaka na Kaszubach i Kociewiu, Studio Spartan, Gdynia 2006, s. 70.
23 Cyt. za A. Jackowski, Obrazy ludowe.., idem, s. 5–6.
24 W. Szkulmowska, Słowo wstępne, [w:] Sztuka ludowa Kaszubów…, idem, s. 9.
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