
PO EZJA KA SZUB SKICH DU CHOW NYCH. 
MOŻ LI WO ŚCI I OGRA NI CZE NIA

Da niel Ka li now ski

BYĆ KSIĘ DZEM I PI SAĆ…

T wo rze nie li te ra tu ry przez du chow nych moż na trak to wać z róż nych per spek tyw
li te ra tu ro znaw czych, któ re po zwa la ją wy raź nie uj rzeć jej ar ty stycz ną i ide ową

spe cy fi kę. W naj więk szym uprosz cze niu moż na tę twór czość wi dzieć od stro ny czy -
sto li te rac kiej, pod ką tem wy stę pu ją cej w niej po ety ki, mo ty wów i war to ści, al bo moż -
na ją od bie rać w od nie sie niu do stro ny ide owo -kon fe syj nej, w któ rej naj waż niej szy
bę dzie sta tus dusz pa ster ski. W pierw szym przy pad ku win ni śmy oce niać umie jęt no -
ści ory gi nal ne go kre owa nia świa ta, do bór fra pu ją cych środ ków sty li stycz nych, na -
pię cie po mię dzy za sta ną kon wen cją a prze kształ ce nia mi no wo ści. W dru gim po win -
ni śmy roz pa trzeć wa run ki spo łecz ne, w ja kich dzia ła du chow ny -po eta, za sta no wić
się na ile jest bli ski praw dom teo lo gicz nym i aspek tom re li gij nym. Sto imy za tem
przed de cy zją przy ję cia me to do lo gii li te ra tu ro znaw czych ba dań im ma ment nych lub
so cjo lo gi zu ją cych; al bo dą ży my do oma wia nia ce lów sztu ki al bo re li gii1.

Przy oce nie po ezji księ ży kry tyk li te ra tu ry stoi w trud nej sy tu acji ba daw czej. To
po zy cja po mię dzy chę cią po trak to wa nia przy kła dów li ry ki ka pła nów ja ko jesz cze jed -
ne go ak tu es te tycz ne go ar ty stów wy wo dzą cych się z wy spe cja li zo wa ne go śro do wi -
ska twór ców o okre ślo nych gu stach es te tycz nych i jed no cze śnie do ce nie nia fak tu,
iż du chow ny ja ko czło wiek wy bie ra ją cy spe cy ficz ną dro gę ży cia po świę ce nia się
Bo gu i lu dziom jed nak de cy du je się jesz cze pi sać. Jak w każ dej po zy cji me dia cyj -
nej, tak że i tu taj mo że dojść do pod kre śla nia jed ne go z aspek tów oce ny, przez co ni -
niej sze opi nie o po ezji du chow nych mo gą się wy da wać nie co ar bi tral ne2.

Za przed miot opi su bio rę so bie twór czość pię ciu au to rów, wi dząc w nich nie tyl -
ko róż ne oso bo wo ści twór cze, ale i pew ne po sta wy wy ni ka ją ce z szer szych zja wisk
kul tu ro wych Ka szub. Je śli więc przy wo łu ję Le ona Hey ke go, to my ślę o nim ty leż

1 Li te ra tu ro znaw cze roz wa ża nia do ty czą ce re la cji po mię dzy re li gią a li te ra tu rą do stęp ne są w kla -
sycz nej pra cy Ste fa na Sa wic kie go, War tość – Sa crum – Nor wid. Stu dia i szki ce ak sjo lo gicz no li te rac kie,
Lu blin 1994, s. 75–132.

2 O owej szcze gól nej po zy cji in ter pre ta tor skiej wy czer pu ją co pi sze Bo że na Chrzą stow ska, „Wie -
rzę wier szem”. O po ezji ka płań skiej. W: Re li gij ne aspek ty li te ra tu ry pol skiej XX wie ku, red. M. Ja siń ska -
-Wojt kow ska, J. Święch, Lu blin 1997, s. 217–302.
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ja ko o świet nym li ry ku jak i o przed sta wi cie lu li te ra tu ry mło do ka szu bów. Je śli się -
gam do Fran cisz ka Gru czy, to my ślę o prak tycz nym prze ło że niu emo cji re li gij nej na
po etyc ki ję zyk ka szub ski. Je śli zwra cam się ku An to nie mu Pe pliń skie mu, to za rów -
no w ro zu mie niu in spi ru ją ce go twór cy pio se nek ka szub skich, co i czło wie ka wy cho -
wa ne go na eto sie pa trio ty zmu. Je śli oma wiam po ezje Ja na Wal ku sza to w od nie sie -
niu tak do je go sta tu su chrze ści jań skie go in te lek tu ali sty, co i do po zy cji krze wi cie la
su biek tyw nie od czu wa nej do mo wej oj czy zny. Je śli wresz cie opi su ję li ry ki Zbi gnie -
wa Jo skow skie go to nie tyl ko ja ko piew cę po mor skiej na tu ry w rod nej mo wie, co i ja -
ko au to ra zma ga ją ce go się z kry zy sem na zy wa nia współ cze sne go sa crum. Każ de go
z tych po etów ana li zu ję, przy wo łu jąc je dy nie ich twór czość ka szub sko ję zycz ną, na
mar gi ne sie po zo sta wia jąc ich do ko na nia pol sko ję zycz ne, któ re trak tu ję ja ko uzu peł -
nie nie ilu stru ją ce po czy nio ną już in ter pre ta cję.

LI RYCZ NA MOC – PRZY PA DEK LE ONA HEY KE GO

Po ezja Le ona Hey ke go to jed na z naj wy ra zist szych pro po zy cji li te rac kich tra dy cji ka -
szub skiej. Choć w ze sta wie niach z po ezją Alek san dra Maj kow skie go i Ja na Kar now -
skie go wy da je się być naj mniej róż no rod na, to jed nak ce chu je ją kon se kwen cja sty -
li stycz na, pe wien pro gram ide owy oraz szcze gól nie nas tu taj in te re su ją cy sta tus au -
to ra -księ dza. Nie zaj mu jąc się w tym miej scu roz licz ny mi kon tek sta mi dla twór czo -
ści te go mło do ka szu by3, war to choć by po krót ce uzmy sło wić so bie od wa gę ar ty stycz-
ną i spo łecz ną Hey ke go, któ ry w 1927 ro ku wy dał w Choj ni cach Ka szeb scze spie -
we, a w nich trzy dzia ły: Spiew zym ko wi, Spiew mi ło sny oraz Spiew dze jo wi. Pierw -
szą część to mi ku moż na uznać za re ali za cję ty po wej dla prze ło mu wie ków XIX i XX
po ety ki na stro jo wo ści i ko lo ry zmu4, zaś trze cią część za wła sny głos w dys ku sjach
ide owych od ra dza ją cych się et no sów i prze war to ścio wa niach kul tu ry wiej skiej5. Oby -
dwie z czę ści nie sto ją zbyt nio w sprzecz no ści z mo de lem du chow ne go, któ ry na
wy obra że nia pierw szej po ło wy XX wie ku a i wcze śniej wła ści wie od cza sów ro man -
ty zmu mógł zaj mo wać się ba da nia mi et no gra ficz ny mi lub pi sać re li gij ne tek sty po -
etyc kie. Za sta na wia ją ca jest jed nak część dru ga zbior ku. Spiew mi ło sny to prze cież
roz pi sa na na kil ka dzie siąt li ry ków opo wieść o wła snej wraż li wo ści, emo cjach i mi -
ło ści, któ ra w swej in ten syw no ści oraz sen su al no ści by naj mniej nie jest wy łącz nie
ty pem mi ło ści ide al nej, któ rą w tra dy cyj nym od bio rze ko ja rzyć moż na z po ezją re -
li gij ną. Wła śnie mo tyw mi ło sny, nie zwy kle barw nie roz wi ja ny, zo gni sko wa ny na
wy ra ża niu ser decz nych uczuć do Anecz ki, roz cią ga ją cy się nie tyl ko w re la cji dwu
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3 Omó wie nie więk szo ści z nich od naj dzie my w pra cy Sta ni sła wa Jan ke go, Po eta z ka szub skiej no -
cy. Ży cie i twór czość ks. dr. Le ona Hey ke go (1885–1939), Gdańsk 1999, s. 44–82.

4 H. Mar kie wicz, Mło da Pol ska i „izmy”. W: Z pro ble mów li te ra tu ry pol skiej XX wie ku, t. I, War -
sza wa 1965.

5 S. Bur kot, Mar chołt na Par na sie. Szki ce li te rac kie, War sza wa 1980; E. Chu dziń ski, W krę gu kul -
tu ry i li te ra tu ry chłop skiej 1928–1939, War sza wa 1985.
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osób, ale i roz bu do wa ny na plan na tu ry i nie mal ca łe go ko smo su, sta no wi naj wyż -
sze osią gnię cie Hey ke go -li ry ka. War to wszak że za uwa żyć, że wspo mnia na tu taj
Anecz ka nie mu si być per so nal nie poj mo wa nym obiek tem uczuć, lecz i rów nież me -
ta fo rą wy su bli mo wa nej mi ło ści do Ka szub i do mo wej oj czy zny po ety.

Wy zna nia pod mio tu wy po wia da ne są w li ry kach Hey ke go bez pa to su, ze swo -
istym drże niem, ale i uf no ścią ku obiek to wi uczu cia. Ob ra zo wa na mi łość roz gry wa
się w oto cze niu naj prost szych ele men tów na tu ry: na łą ce, w le sie, wśród pól. Nie po -
ja wia się tu taj wprost po da ny te mat ero tycz ny, ma my je dy nie da le kie echa: mo tyw
uca ło wa nia rę ki, tę sk no ty za wspól nym do mem czy bli skie go prze by wa nia ra zem.
Mi mo te go swo iste go nie do stat ku cie le sno ści w po ezji Hey ke go uka zu je się roz ma -
ite ob li cza pra gnie nia, tę sk no ty i ma rze nia, po da jąc je w de li kat nym wy zna niu, proś -
bie czy me lan cho licz nym wes tchnie niu. To mi łość, któ rą na wet nie ko niecz nie na -
le ży na zwać ide al ną, lecz ta ką, któ ra pie lę gnu je w czło wie ku sub tel ność, wznio słość
i du cho wość. Ka szub ski lir nik spe cja li zu je się więc w za pi sie naj drob niej szych uczuć
w naj prost szej for mie, któ ra ma nie ty le za dzi wić rzad ką me ta fo rą czy nie co dzien -
nym epi te tem, co po ru szyć traf nym, ar che ty po wym ob ra zem lub pro stą, „na gą” i pro -
stą emo cją. Po lne kwia ty, prze la tu ją ce gę si, do mo we oto cze nie ob ję te są nim bem
bla sku i cie pła. Nie mal zu peł nie bra ku je uczuć gwał tow nych i de struk cyj nych. Naj -
gło śniej szym gło sem jest chy ba li ryk Brze miã, lecz na wet i tu taj ostat nie wer sy roz -
pły wa ją się w ma rze niu, nie zaś w gniew nym czy agre syw nym to nie.

Hey ke ja ko po eta -du chow ny miał w cza sach, kie dy two rzył po ezję, od nie sie nie
do za cho wań spo łecz nych księ ży, któ rzy zaj mo wa li się li te ra tu rą6. Uka zu je ten pro -
blem od naj dy wa nia się ze swo ją ak tyw no ścią księ ży -ani ma to rów kul tu ry i księ ży -
-li te ra tów Jan Wal kusz7 i Jó zef Bo rzysz kow ski8. Hey ke mógł na wet zde cy do wać
się na tak bez kom pro mi so wą po ezję i dro gę ży cio wą, jak to uczy ni li mło do pol scy
księ ża Edward Mił kow ski9 czy An to ni Szan dle row ski10. Hey ke po zo stał jed nak
przy wy bo rze (po wo ła niu?) ka płań skim. Nie szu kał skan da lu oby cza jo we go, walk
ide olo gicz nych czy dys ku sji z po glą da mi fi lo zo ficz ny mi epo ki. Swo ją pa sję zbie ra -
cza, folk lo ry sty, dra ma to pi sa rza i po ety, mi mo nie ustan nych obo wiąz ków ka płań skich,
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6 Patrz: H. Fi lip kow ska, Po ezja re li gij na Mło dej Pol ski. W: Pol ska li ry ka re li gij na, red. S. Sa wic -
ki, P. No wa czyń ski, Lu blin 1983, s. 38- i nast.; T. Le wan dow ski, Mło do pol skie spo tka nia z mo der ni zmem
ka to lic kim. W: Pro ble ma ty ka re li gij na w li te ra tu rze po zy ty wi zmu i Mło dej Pol ski. Świa dec twa po szu ki -
wań, red. S. Fi ta, Lu blin 1993, s. 197–252.

7 J. Wal kusz, Twór czość li te rac ka du cho wień stwa pol skie go na zie miach za bo ru pru skie go w XIX–XX
wie ku. 1848–1939, Lu blin 2002.

8 J. Bo rzysz kow ski, Ka szub sko -po mor scy dusz pa ste rze – współ twór cy dzie jów re gio nu, Gdańsk–Pel -
plin 2002.

9 Patrz: A. Knap czyk, Edward Mił kow ski – ksiądz i po eta. W: Twór czość w go dzi nach nad licz bo -
wych. Mię dzy sztu ką a bio gra fią, red. D. Ka li now ski, Słupsk 2004, s. 95–112; E. Ja kiel, Edward Mił kow -
ski. W po szu ki wa niu mo der ni stycz nej toż sa mo ści, Gdańsk 2009.

10 Patrz osob na pra ca o tym: K. Bi liń ski, Li te rac kie prze ja wy mo der ni zmu ka to lic kie go w Pol sce.
O twór czo ści Fran cisz ka Sta tecz ne go, An to nie go Szan dle row skie go i Izy do ra Wy sło ucha, Gdańsk 1994.
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po tra fił re ali zo wać kon se kwent nie, przed kła da jąc ce le ar ty stycz ne nad kon we nan se
oraz wy obra że nia lu dzi je mu współ cze snych.

CHWAL CA WAST NI KASZËBSCZEJ

Fran ci szek Gru cza to ka płan -li te rat, któ re go wią że się ze śro do wi skiem zrze szeń ców
(J. Trep czyk, A. La bu da, J. Romp ski) i ich dzia ła nia mi pro mu ją cy mi uży wa nie ję zy -
ka ka szub skie go w moż li wie wie lu sy tu acjach ko mu ni ka cyj nych. Tak jak Jan Romp -
ski wy pro wa dzał ka szubsz czy znę na wy ży ny dra ma tur gii, a Jan Trep czyk li ry ki, tak
Gru cza dą żył do jej obec no ści w ży ciu du cho wym i ko ściel nym. Przez swą kon se -
kwen cję uda ło mu się te go do ko nać, w czym roz po znać moż na tak je go oso bi stą za -
słu gę, jak i doj rze wa nie sy tu acji kul tu ro wej na Ka szu bach11. Ja ko au tor opu bli ko wał
pro zę, frag men ty dra ma tur gicz ne i – co nas naj bar dziej w tym miej scu zaj mu je – li -
ry kę12. W ra mach te go ostat nie go ro dza ju li te rac kie go na pi sał je dy nie pięć osob nych
utwo rów i to jesz cze zde cy do wa nie jed no li tych pod wzglę dem te ma tycz nym i sty li -
stycz nym pie śni re li gij nych.

Pie sniô do Swió now sczi Pa nien czi to dzie się cio zw rot ko wy utwór po chwal ny, kie -
ro wa ny do Mat ki Bo skiej Sia now skiej13. Co cie ka we pieśń nie jest jed nak wy li cza -
niem przy mio tów Ma ryi Pan ny, lecz enu me ra cją ka szub skie go kra jo bra zu, któ ry za ni -
mi zo wa ny i zan tro po mor fi zo wa ny uczest ni czy nie ja ko w mo dli tew nej chwal bie.
W utwo rze po ja wia się za tem lud ka szub ski, bo ry, gó ry, zbo ża, kwia ty, po ry ro ku, słoń -
ce, księ życ i gwiaz dy skła da ją ce po kłon przed świę to ścią. Wy ra żo na zo sta ła też proś -
ba o za cho wa nie w mo wie i zwy cza ju ro dzi me go ję zy ka, co moż na zin ter pre to wać ja -
ko swo iste, nie mal et nicz ne, upunk to wie nie proś by kie ro wa nej do Ab so lu tu. Z po dob -
ną sy tu acją ma my do czy nie nia w pie śni Swió now sko Pa nien ka, któ rą zbu do wał Gru -
cza w przej rzy stej kon struk cji for mal nej z uży ciem pa ra le li zmów skła dnio wych
i te ma tycz nych. Ów za bieg po le ga tu taj na ze sta wia niu Mat ki Bo skiej Sia now skiej i jej
nie biań skie go wy mia ru z sank tu arium sia now skim i Ka szu ba mi chcą cy mi świę tość tę
prze nieść do swo je go co dzien ne go ży cia. W spe cy ficz ny spo sób sa kral ność Mat ki Bo -
skiej od dzia łu je w pie śni na uświę ce nie prze strze ni geo gra ficz nej Ka szub, przy no sząc
w efek cie na strój jed no cze sne go wiel bie nia cze goś trans cen dent ne go po za zie mią i cze -
goś im ma ment ne go w wy mia rze prze ży cia wła snej tra dy cji kul tu ro wej14.
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11 Kaszëbskô Biblëjô. No wi Te sta ment IV Ewan jel je, przeł. F. Gru cza, Po znań 1992. Nie by ło to tłu -
ma cze nie przy ję te bez kry tycz nie, patrz: E. Bre za, Ewan ge lie po ka szub sku, „Po me ra nia” 1993, nr 2, s. 30.
Na le ży w tym miej scu wspo mnieć tak że pra cę in ne go zrze szeń ca Alek san dra La bu dy i je go du żo wcze -
śniej po wsta ją cą ani że li wy da ną dru kiem Ewa nielskô spiéwa, Wej he ro wo–Ba ni no 2002.

12 Znaj du ją się one w pra cy Eu ge niu sza Prycz kow skie go, Ka szub ski Kor dec ki. Ży cie i twór czość ks.
Fran cisz ka Gru czy, Ba ni no 2008, s. 106–152.

13 Pi szę o dzie się ciu stro fach, choć w nie co in nej re dak cji tej pie śni Do Swió now sczi Pa nien czi a naj
Wast ny Kaszëbsczi utwór ma osiem strof. Patrz E. Prycz kow ski, Ka szub ski Kor dec ki, s. 129–131.

14 O sa kral nych prze strze niach Ka szub pi sa ła w osob nym roz dzia le swej książ ki A. Ku ik -Ka li now -
ska, Tatczëzna. Li te rac kie prze strze nie Ka szub, Gdańsk–Słupsk 2011, s. 259–280.
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Po zo sta łe pie śni księ dza Fran cisz ka Gru czy zwią za ne są z ka len da rzem ko ściel -
nym (ad wen tem oraz Bo żym Na ro dze niem). Ad wańt ny himn i Jezë Re demp tor
omnium to ty po we utwo ry de wo cyj ne nie od łącz nie zwią za ne z teo lo gią i li tur gią ka -
to lic ką. Ich pod sta wo wym wa lo rem jest fakt, że na pi sa ne zo sta ły po ka szub sku, co
po zwo li ło pra co wać ka pła no wi -po ecie nad bo gac twem swo je go ję zy ka ar ty stycz ne -
go15. Du żo cie kaw szą ar ty stycz nie jest na to miast ko lę da Witôjże, Jezë, naj Pa nie,
w któ rej za war ła się za rów no na uka Ko ścio ła jak i uczu cio wość po etyc ka. Co do tej
dru giej ce chy pro sto ta wy ra zu, „śpiew ność” i do kład ność ry mów, wresz cie emo cjo -
nal na bar wa ka szub skich fraz ty pu „w kùmkù ùbòdżim le żą cy” czy „w pielëchach
pôrcanëch zzëbłi” na da ją utwo ro wi li rycz ne go bla sku. Do stoj ność te ma tu spo tka ła
się tu taj z umie jęt nym „za aran żo wa niem” li te rac kim.

WO ŁA JĄ CA PIO SEN KA – AN TO NI PE PLIŃ SKI

An to ni Pe pliń ski ja ko po eta -ka płan zna ny jest na de wszyst ko ze swo ich pio se nek,
któ re dzię ki pro stym me lo diom i przej rzy ste mu tek sto wi szcze gól nie ła two po zo sta -
ją w pa mię ci słu cha czy. Je go dzia łal ność ani ma tor sko -ar ty stycz na w za kre sie ka -
szubsz czy zny roz wi ja ła się w sen sie za pi sa nych tek stów od po ło wy lat sześć dzie -
sią tych16. Choć przez część kon ser wa tyw nie na sta wio nych hie rar chów ko ściel nych
czy na wet pa ra fian by ła ona trak to wa na po dejrz li wie, bar dzo szyb ko oka za ło się, że
są też lu dzie spra gnie ni te go ty pu spra wo wa nia opie ki dusz pa ster skiej. Sam An to ni
Pe pliń ski trak to wał swo ją pra cę ze swo istym żar to bli wym dy stan sem, ale jed no cze -
śnie my ślał o niej se rio, ja ko moż li wo ści wy ra ża nia au ten tycz nych prze my śleń o rze -
czy wi sto ści i uczuć wo bec bli skich mu spraw. Gdy by ana li zo wać je go li ry kę wy łącz -
nie w aspek cie li te rac ko -te ma tycz nym, na le ża ło by wy zna czyć w niej trzy sfe ry: lu -
do wo -oby cza jo wą, sen ty men tal no -wspo mnie nio wą i naj skrom niej re pre zen to wa ną
he ro icz no -pa trio tycz ną. W pierw szym nur cie do cho dzi do gło su lu do we źró dło tej
twór czo ści, roz licz ne for my przy śpie wek, fa ce cji, żar tów i dow ci pów. Stąd wła śnie
wy wo dzą się pro ste hi sto rie mi ło sne czy aneg do ty z oby cza jo wym tłem, któ rych
głów nym za da niem jest wy wo łać lu dycz ną at mos fe rę prze ży cia17. Wy mie nić tu taj
trze ba utwo ry: Agat ka, Bëła so bie piãknô Zosz ka, Deszcz jesénny. W dru giej sfe rze
po ezji Pe pliń skie go prym wie dzie zde rze nie prze szło ści z te raź niej szo ścią, przy czym
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15 To, że uczu cia re li gij ne znaj du ją róż ne uję cia sty li stycz ne mógł się prze ko nać Gru cza (by ły tam
opu bli ko wa ne dwa z je go utwo rów) na pod sta wie an to lo gii: Swię ti dzél dësze. An to lo gia ka szub skiej po -
ezji re li gij nej, oprac. J. Wal kusz, Pel plin 1981.

16 A. Pe pliń ski, Niech szëmi las, Gdańsk 1973; te goż, Kaszëbë wo ła ją nas. Kaszébsczié pie snicz czi
[na głos z tek stem oraz funk cja mi har mo nicz ny mi], Gdańsk 1988; An to lo gia lëte rac czich dokôzów. An -
tón i Aleks Pe pliń sce, red. J. Tréder, Sie ra ko wi ce 2009.

17 O ka szub skiej pie śni lu do wej pi sa li od stro ny te ma ty ki i sty li sty ki: L. Bie law ski, A. Mio du chow ska,
Ka szu by, Cz. 1: Pie śni ob rzę do we = Cas su bia re gion, P. 1: Ri tu al songs, War sza wa 1999; J. Szy mań ska,
Sło wo śpie wa ne. Iin ter pre ta cja tek stów folk lo ry stycz nych, War sza wa 2001; A. Brac ki, Ję zy ko wy ob raz świa -
ta w tek stach sło wiań skich pie śni lu do wych na ma te ria le ka szub skim i ukra iń skim, Gdańsk 2009.

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 211



ta pierw sza za wsze po ja wia się w au rze emo cjo nal ne go cie pła, zaś ta dru ga w to na -
cji nie speł nie nia oraz po czu cia bra ku. Z utwo rów sen ty men tal no -wspo mnie nio wych
wy zie ra no stal gia za utra co ną mło do ścią, szczę śli wy mi do świad cze nia mi dzie ciń -
stwa oraz po czu ciem sen su w tra dy cyj nych war to ściach po zna nych od ro dzi ców i naj -
bliż sze go oto cze nia. W tej gru pie re pre zen ta tyw ne są: Nie je cë żôl?, Pòże gna nié,
Żebë wró cył ten czas. Ostat nia z grup po ezji Pe pliń skie go to li te ra tu ra szcze gól nie
sil nie dzia ła ją ca na stro nę for ma cyj ną i toż sa mo ścio wą. Je śli moż na wy zna czyć ja -
kiś pro gram ide owy z kil ku za le d wie utwo rów -pio se nek wy ła nia się z nich umi ło -
wa nie zie mi oj czy stej, do strze że nie pięk na w wy da wa ło by się naj prost szych i naj -
bar dziej ty po wych ele men tach przy ro dy (Gdze mòja wies? Rëbôcë). Cza sa mi po ja -
wia się rów nież mo tyw he ro icz ny w opie wa niu chwa leb nej prze szło ści, w któ rej
przy szło bro nić oj czy zny do mo wej – Ka szub i oj czy zny wspól nej – Pol ski (Bëtowskô
ze mio, Kòchónô ze mia).

Li ry ka An to nie go Pe pliń skie go nie mo że być jed nak oma wia na je dy nie w swej
war stwie li te rac kiej. By ło by to dla niej krzyw dzą ce i sprzecz ne z ga tun kiem, do ja -
kie go się gnął twór ca18. Pio sen ka ze swej de fi ni cji mu si wszak być utwo rem krót -
kim, o czy tel nym prze ka zie emo cjo nal nym, spe cy ficz nie skom po no wa na, na zna czo -
na melicz no ścią lub wręcz ob da rzo na ze wnętrz nie stwo rzo ną mu zy ką19. Pe pliń ski
wy brał tę dru gą moż li wość i stąd mo że my dziś dzię ki za pi so wi li te rac kie mu i nu to -
we mu słu chać oraz śpie wać cza sa mi fry wol nych, cza sa mi za baw nych, a w jesz cze
in nych sy tu acjach dum nie brzmią cych utwo rów stwo rzo nych przez po etę, mu zy ka
i ka pła na, któ ry po sta no wił być wraz ze swo imi od bior ca mi w swo istej łącz no ści ko -
mu ni ka cyj nej, w swo jej do mo wej i nie skom pli ko wa nej ka szubsz czyź nie. Z ka płań -
skiej po słu gi moż na wy wo dzić w pio sen kach Pe pliń skie go chęć zbu do wa nia wspól -
no ty, szer sze go śro do wi ska, któ re roz po zna je się w swej od mien no ści, wy róż ni kach
kul tu ro wych i dba o swo ją sa mo świa do mość.

W NA DZIEI NA... PO EZJA JA NA WAL KU SZA

Przy wo łu jąc li ry kę Ja na Wal ku sza, war to mieć świa do mość, że w sen sie po ko le nio -
wym jest to au tor, któ re go moż na umie ścić wśród przed sta wi cie li po etów No wej
Pry wat no ści, a więc utwo rów Bro ni sła wa Ma ja, Krzysz to fa Kucz kow skie go czy Da -
riu sza To ma sza Le bio dy20. W naj więk szym skró cie uj mu jąc te go ty pu kon tek sty,
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18 Pi szą o tej jed no ści: J. Bo rzysz kow ski, Ò fa milëji i kaszësczi ste gnie ksãdza An tó na i szkólnégo
Alekségò – bra cy nów Pe pliń sczich, „Ac ta Cas su bia na” 2005, t. VII, s. 52 i nast.; J. Szroéder, Żëcé pie -
snią pi sóné. Spiéwôrz bio gra ficz ny ksãdza An to niégò Pe pliń sczégò, przeł. B. Szy mań ska -Ugow ska, By -
tów 2010.

19 Patrz: T. Kost kie wi czo wa, Pio sen ka. W: M. Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa, A. Oko pień -Sła wiń -
ska, J. Sła wiń ski, Słow nik ter mi nów li te rac kich, Wro cław 1988, s. 357.

20 O po ety ce utwo rów No wej Pry wat no ści pi sa li: P. Cza pliń ski, P. Śli wiń ski, Li te ra tu ra pol -
ska 1976–1998. Prze wod nik po pro zie i po ezji, Kra ków 1999; A. Za wa da, Li te rac kie pół wie cze 1939–1989,
Wro cław 2001; P. Cza pliń ski, Śla dy prze ło mu: o pro zie pol skiej 1976–1996, Kra ków 1997.
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w po ezji Wal ku sza za uwa żyć moż na zbli żo ne jak u wy mie nio nych wy żej au to rów
po dej ście do spo so bów opi sy wa nia świa ta. Od by wa się to nie ty le przez spo łecz ne
za an ga żo wa nie li te ra tu ry, przez ja kiś kul tu ro wy in ter wen cjo nizm, ide ową oce nę lub
mo ral no ścio we są dy, a przez wy po wiedź oso bi stą, in dy wi du al ną, ogła sza ną nie ja ko
na wła sną od po wie dzial ność. Po ezja uni ka za tem po ucza nia czy sta wia nia ce lów do
re ali za cji, a ra czej po ka zu je pry wat ny ogląd rze czy wi sto ści do stęp nej pod mio to wi,
któ ry nie za mie rza zbyt nio ni ko go prze ko ny wać do swo ich ra cji.

Jan Wal kusz ja ko ksiądz -po eta sta je przed wy bo rem za an ga żo wa nia się lub zdy -
stan so wa nia wo bec czy tel ni ka. Wy bie ra tę dru gą moż li wość i nie dą żąc zbyt nio do
re ali za cji ce lów re li gij nych lub spo łecz nych, wy ra ża swo ją nie po wta rzal ną w isto -
cie wraż li wość, styl my śle nia i po sta wy wo bec lu dzi. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu -
ją w to mi kach po etyc kich Wal ku sza mo ty wy ci szy oraz swo istej de li kat no ści prze -
mil cze nia. Z jed nej stro ny li rycz ne wy po wie dzi są kie ro wa ne do ja kie goś li rycz ne go
„Ty”, lecz z dru giej stro ny nie ocze ku je się w nich od ad re sa ta ja kiejś szcze gól nie in -
ten syw nej re ak cji. Nie jest to za tem ani ty po wa sy tu acja dia lo gu, ani też mono lo gu.
To ra czej wy zna nia ku..., wes tchnie nia do..., na dzie ja w... od mien nej Rze czy wi sto -
ści, Nad świe cie oraz Trans cen den cji. Wal kusz w swo im pierw szym to mi ku nie okre -
śla się ja ko po eta mi sty cy zu ją cy, znać tu taj ta kie zor ga ni zo wa nie wy po wie dzi, w któ -
rej do pusz czal ne jest my śle nie o nie zre ali zo wa nej roz mo wie zwy kłych lu dzi (za ko -
cha nych) lub czło wie ka z Ab so lu tem (z Mat ką Bo ską czy Bo giem)21. Wy stę pu ją tu -
taj jed nak wąt ki pan te istycz ne go opi su na tu ry, któ ra prze świe tla jąc i har mo ni zu jąc
świat pod mio tu, wpro wa dza du cho wy ład. Ko lej ny to mik po etyc ki po ety zmie nia ta -
ki stan rze czy i Wal kusz sta je się bar dziej au to rem re li gij nym czy nie mal de wo cyj -
nym, co usztyw nia i blo ku je ar tyzm je go utwo rów. Jest to co praw da żar li wa mo dli -
twa (ty tu ło wy dla to mi ku pa cierz) do Nie ba, lecz nie co za własz czo ny mi przez li tur -
gię ka to lic ką sło wa mi22.

Naj cie kaw szy ar ty stycz nie wy da je się Wal kusz wów czas, kie dy ja ko ksiądz -po -
eta nie ty le uczy jak się mo dlić i jak prze ży wać praw dy wia ry, lecz wska zu je na ulot -
ność ludz kiej eg zy sten cji, na chwi lo wość spo tkań, roz mów, na wet uczuć. W swo im
pry wat nym wej rze niu w głęb szy wy miar ży cia Wal kusz po tra fi prze mó wić po przez
mi ste rium co dzien no ści, pięk no rze czy ma łych, któ re nie są po da wa ne w szcze gól -
nym na sy ce niu fi gur li te rac kich, co ra czej w sym bo licz nych i ar che ty picz nych ob ra -
zach. Przy wo łu jąc utwo ry po ety z pierw sze go to mi ku, pa tron ką ry ba ków jest nie tyl -
ko Mat ka Bo ska ale i zwy kła ko bie ta, mat ka i dziew czy na (Pa trón ka rëbôków), zna -
kiem upły wa ją ce go cza su jest ze psu ty ze gar (Mój sta ri zégar), zna kiem ży cia ni gdy
nie spo czy wa ją ca w bez ru chu mor ska fa la (Dënëga). Choć jest po etą pry wat no ści,
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21 Od wo łu ję się tu taj do pierw sze go to mi ku po etyc kie go: J. Wal kusz, Kań ta nôdzejë, Gdańsk 1981.
22 Na wią zu ję do: J. Wal kusz, Jan ta ro wy pa cierz/Jan ta ro wi pôcerz, Gdy nia 1991. Z in nych prac o ar -

ty stycz nym pro fi lu war to wspo mnieć o: ten że, Sztrą da sło wa, 1996. Wal kusz jest tak że kom pi la to rem
wspo mnia ne po wy żej an to lo gii: Swię ti dzél dësze.
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nie ogła sza jej z po czu ciem re we la tor stwa i tym bar dziej nie pra gnie być przy wód -
cą. W przed sta wia niu swe go wła sne go świa ta jest Wal kusz nie na chal ny, mó wią cy
pół gło sem, mo że na wet spe cy ficz nie wy co fa ny w uze wnętrz nia niu uczuć. Wo bec
me dium sło wa jest po kor ny, do strze ga ją cy wła sne ogra ni cze nia, na zy wa ją cy ele men -
ty by tu w wa ha niu i po czu ciu nie zu peł no ści. 

W RA MIO NACH MO RA LI STY KI. 
TWÓR CZOŚĆ ZBI GNIE WA MA RII JO SKOW SKIE GO

Po ezja Zbi gnie wa M. Jo skow skie go to je den z gło sów mło de go po ko le nia au to rów
pi szą cych po ka szub sku23. Od ra zu na le ży za zna czyć, że to ści śle wy spe cja li zo wa -
ny ton twór czo ści na zna czo nej tra dy cją chrze ści jań ską. Jo skow ski ja ko du chow ny -
-au tor nie od dzie la swej li te ra tu ry od kon tek stu re li gij ne go i po wo ła nia fran cisz kań -
skie go, co wy wo łu je jed nak okre ślo ne kon se kwen cje w po dej mo wa nej te ma ty ce
utwo rów, w przy wo ły wa nych for mach wy ra zu i ca ło ścio wej at mos fe rze utwo rów. Moż -
na w tym miej scu prze kor nie za py tać czy to do brze, że ist nie je w tej po ezji ta ka bli -
skość du chow ne go sta nu z tre ścia mi wy po wia da ny mi w li te ra tu rze? Z jed nej stro ny
moż na po dzi wiać kon se kwen cję au to ra, for mu łu ją ce go li ta nie, su pli ka cje i kon fe sje
kie ro wa ne do Mat ki Bo skiej lub Chry stu sa, z dru giej jed nak moż na być za nie po ko jo -
nym ich ilo ścią i pew ne go ty pu sty li stycz ną po wta rzal no ścią. Jo skow ski dą żąc do ob -
ja wie nia zna mion es te tycz nie poj mo wa nej pięk no ści, wią że ją z ka no na mi sztu ki chrze -
ści jań skiej, co oczy wi ście nie jest ni czym zdroż nym, lecz na tu ral nym i uza sad nio nym
w świe tle je go du cho wej po słu gi. Moż na jed nak mieć wąt pli wo ści co do ja ko ści uży -
wa ne go za so bu me ta for i środ ków po etyc kich a zwłasz cza co do ich no śno ści w za -
kre sie emo cji i idei. Wi dać bo wiem tu taj nie ty le ory gi nal ność, co po wta rzal ność sfor -
mu ło wań ję zy ka re li gij ne go, któ ry prze sta je mieć zna mio na wy ra zu ar ty stycz ne go,
a sta je się je dy nie umie jęt no ścią stwa rza nia pa te tycz ne go na stro ju li te rac kie go24.

Ogni sku jąc tę uwa gę na wy bra nym przy kła dzie po ety ki wier szy Jo skow skie go
trze ba za re ago wać na je go ma nie rę pi sa nia przez li rycz ne „my” al bo sko men to wać sta -
le sto so wa ną przez nie go fi gu rę ogła sza nia sen ten cjo nal nych prze słań. Po eta zda je się
nie od czu wać fak tu, że te go ty pu for my są dla po ezji szcze gól nie nie bez piecz ne, po -
nie waż wca le nie ma pew no ści czy czy tel nik chce stwo rzyć z pod mio tem ro dzaj po -
ro zu mie nia, czy rze czy wi ście po dzie la ten sam świat war to ści. Pi szą cy za kła da, że ta -
ka jed ność wy zna wa nych war to ści rze czy wi ście ist nie je, co wię cej przyj mu je, iż wy -
stę pu ją nie pod wa żal ne uni wer sa lia uza sad nia ją ce wy gła sza nie w po ezji dy dak tycz nych
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23 Z. Joskòwsczi, W re mio nach Piãknoscë, 2007. Jest rów nież au to rem ka szub sko ję zycz nych pro -
za tor skich roz wa żań Przez Krziż do Bòga. Kaszëbskô Dro ga Krzi żewô. Hi sto ria nôbòżéństwa i zbiérnik
rozwôża niów, Ba ni no 2004.

24 Jest to szer sze zja wi sko do ty czą ce nie tyl ko po etów -du chow nych. Patrz: D. Ka li now ski, Zymk
wcyg òdnôwió ny – kaszëbsczé lëte racczé òkrãżé „Zymk”, przeł. D. Maj kow ski, „Ste gna” 2011, nr 1 (19),
s. 2–8; T. Der lat ka, O naj waż niej szych zja wi skach w po ezji ka szub skiej i ser bo łu życ kiej po ro ku 1989:
pró ba uję cia kon fron ta tyw ne go, „Ac ta Cas su bia na”, t. XIII, 2011, s. 114–115.
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lub mo ral nych wska zó wek. Tym cza sem w świe tle współ cze sne go świa ta sztu ki
i świa ta kul tu ry by naj mniej tak się nie od czu wa. Moż na oczy wi ście uza sad niać sta -
łość ist nie ją cych sys te mów świa to po glą do wych, lecz ta ka po sta wa ma po stać my -
śle nia ży cze nio we go, któ re od se pa ro wu je li te ra tu rę od współ cze snej kon dy cji czło -
wie ka. Po zo sta je jesz cze in na kwe stia – na zwij my ją czyn ni kiem po ko le nio wo -bio lo -
gicz nym – któ ra ka że czy tel ni ko wi z ostroż no ścią, a mo że na wet z nie chę cią re ago -
wać na głos trzy dzie sto lat ka (Jo skow ski to rocz nik 1979) bez za jąk nię cia po ucza -
ją ce go o naj głęb szych war to ściach, naj lep szych spo so bach ży cia i naj waż niej szych
ce lach czło wie czeń stwa. Oczy wi ście wiek nie mo że być czyn ni kiem prze są dza ją cym
o tym czy ktoś ma coś war to ścio we go do prze ka za nia, mło dy czło wiek tak że mo że
cze goś na uczyć star szych. Rzecz w tym, ze wy po wie dzi li te rac kie Jo skow skie go nie
świad czą o tym, aby miał waż ne od kry cia do prze ka za nia in nym. Po wra ca my za tem
do py ta nia czy wy zna wa ny świa to po gląd rze czy wi ście upraw nia po etę do snu cia tak
apo dyk tycz nie brzmią cych jak na po ezję tre ści?25

In na z za sta na wia ją cych cech ko mu ni ka cyj nych utwo rów Jo skow skie go po le ga
na two rze niu spe cy ficz ne go krę gu czy tel ni ków -przy ja ciół. Sa mo w so bie bu do wa nie
ta kich związ ków jest ty po we dla każ de go tek stu li te rac kie go, któ ry chce zdo być swe -
go czy tel ni ka czy to wa rzy sza do wy słu cha nia emo cjo nal ne go prze ka zu. Lecz z in nej
per spek ty wy pa trząc, war to wi dzieć w tym za bieg nadaw czo -od bior czo in stru men -
ta li za cji, swo iste go te atra li zo wa nia lub re ży se ro wa nia sy tu acji two rze nia po ezji. Oto
Jo skow ski w swym pierw szym to mi ku po etyc kim bu du je sze ro kie gre mium osób ob -
da rzo nych de dy ka cją po etyc ką, któ rzy mo gą być uzna ni za spo łecz ne au to ry te ty lub
ma ją bli skie emo cjo nal ne związ ki z au to rem. Moż na w tym wi dzieć ty leż za bieg es -
te tycz nie za sad ny, wy ko rzy stu ją cy ra zem prze ży te do świad cze nia czy ba zu ją cy na
zbli żo nym oglą dzie świa ta. Moż na jed nak trak to wać za bie gi de dy ka cyj ne Jo skow skie -
go za cał ko wi cie chy bio ne, ja ko two rzą ce tyl ko po zor ne związ ki przy ja ciel skie lub
ide owe. Czy rze czy wi ście dzię ki po etyc kim de dy ka cjom two rzo na jest gru pa lu dzi
po dob nie my ślą cych i od czu wa ją cych? Czy to ra czej ze staw mniej lub bar dziej przy -
pad ko wych osób, któ rych po ja wie nie się w de dy ka cji ma imi to wać ja kąś wspól no tę
(Do ro ta Sten ka i bra cia Gol co wie, ksiądz Jan Per szon i pa pież Be ne dykt XVI)?

RE GRES PO EZJI RE LI GIJ NEJ?

Z do ko na ne go prze glą du twór czo ści ka szub skich po etów -księ ży wy ni ka nie co pe sy -
mi stycz na kon sta ta cja. Otóż o ile li ry ka Hey ke go wy trzy mu je pró bę cza su, pio sen ki
Pe pliń skie go wy trzy mu ją po rów na nie z tek sta mi po pu lar nej kul tu ry mu zycz nej, o ty -
le od to mi ków Ja na Wal ku sza po ja wia się pro blem pe try fi ka cji ka szub skiej li te ra tu ry

Referaty polskojęzyczne związane z tematem przewodnim 215

25 Ne ga tyw ne zja wi ska oma wia ne go tu taj to mi ku W re mio nach Piãknoscë, znaj du ją swą kon ty nu -
ację w naj now szym zbio rze pol skich i ka szub skich li ry ków po ety -du chow ne go z to mi ku Któ ry odzie -
wasz kwia ty / Chtëren òblôkôsz kwiatë, Ba ni no 2012, o czym w re cen zji: D. Ka li now ski, Kto wie rzy, też
błą dzi? „Po me ra nia” 2012, nr 9.
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re li gij nej. Nie moż na się dzi wić za in te re so wa niu te ma ty ką re li gij ną u ka pła nów, lecz
czy rze czy wi ście nie wi dzą oni kon ku ren cyj nych sys te mów du cho wo ści? Czy nie
za uwa ża ją wa hań świa to po glą do wych mło de go po ko le nia Ka szu bów? Naj pro ściej
by ło by stwier dzić, iż Ka szu bi bez a pe la cyj nie utrzy mu ją swój po zy tyw ny sto su-
nek do tra dy cji chrze ści jań skiej, w myśl ste reo ty pu kul tu ro we go Ka szu ba -ka to lik,
w związ ku z czym nie ma po trze by re ago wać na re li gij ną od mien ność lub ide owy
li be ra lizm. Moż na spo cząć na sa mo za do wo le niu i upew niać się w po czu ciu trwa ło -
ści osią gnięć ję zy ka ka szub skie go w li tur gii Ko ścio ła, co rze czy wi ście by ło pro ce -
sem trwa ją cym od wie lu lat i ma ją cym swe pu bli ka cyj ne osią gnię cia26. Jed nak że de -
kla ra tyw ność wy zna nio wa i po stu la tyw ność świa to po glą do wa nie jest w sta nie ukryć
fak tu, iż kry zys ję zy ka re li gij ne go ka szub skich po etów -ka pła nów jest do strze gal ny
w bra ku dia lo gu ze współ cze sno ścią.

Nie ma my więc am bit nych pro po zy cji ka szub sko ję zycz nych w za kre sie dys ku -
sji nad współ cze snym tra dy cjo na li zmem (kon ser wa ty zmem) – tak wy da wa ło by się
waż nym dla po etów ka szub skich – zbli żo nych do oto cze nia ide olo gicz ne go po ezji
Woj cie cha We nc la i krę gu „Fron dy”27. Nie wi dać ani chę ci dys ku sji nad ję zy kiem
po etyc kim do świad cze nia re li gij ne go, któ re wy ra ża li in ni nie daw no jesz cze dzia ła -
ją cy po eci -du chow ni jak Jan Twar dow ski czy Ja nusz Pa sierb28. Brak na wet re ak cji
po etyc kiej, a prze cież li te ra tu ra speł nia w tym za kre sie funk cje pre kur sor skie, na sa -
crum no wo cze sno ści, któ re obej mu je roz le głe prze strze nie ży cia du cho we go29. Po -
zo sta je więc po zy cja spe cy ficz nej „osob no ści”, „sa mo wy star czal no ści” ka szub skiej
li ry ki re li gij nej, co jed nak nie po wo du je, aby by ła ona ży wot na i atrak cyj na dla dzi -
siej sze go czy tel ni ka. 
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26 Kaszëbsczié ko lędë ë go dowé spiéwë, ze brał i wstęp nie oprac. W. Kir ste in, Gdańsk 1982; Swię tim
tu rę star ków. Zbiérk leż no sco wech kôza niów, Gdańsk 1991; Më trzi mómë z Bogã. Kòscelné mòdlëtwë
i spiéwë, przeł. E. Prycz kow ski, oprac. E. Go łąbk, E. Prycz kow ski, Gduńsk 1998; Òjcze nasz. Kaszëbsczé
spiéwë a mòdlëtwë, oprac. E. Prycz kow ski, Ba ni no–Gduńsk–Pel plin 2004; Ksą żecz ka do nôbòżéństwa,
oprac. E. Prycz kow ski, Pel plin 2005; To je słowò Bòże, przeł. E. Go łą bek, Gdańsk 2007; Ewan ge lie na
kaszëbsczi tło ma czoné, przeł. o. Adam Ry szard Si ko ra OFM, Gdańsk 2010.

27 K. Świr ska, Pęk nię cie w kul tu rze, czy li o „Fron dzie” bez afron tu, War sza wa 2003; Patrz tak że es -
te tycz no -świa to po glą do we wy po wie dzi Woj cie cha We nc la: Za miesz kać w ka te drze. Szki ce o kul tu rze i li -
te ra tu rze, War sza wa 1999; Prze pis na ar cy dzie ło. Szki ce li te rac kie, Kra ków 2003; Nie bo w gę bie. Fe lie -
to ny, Kra ków 2010.

28 Oto kil ka opra co wań o pierw szym z twór ców: Jan Twar dow ski. Mistrz po ezji re li gij nej, red. K.
Be li niak, War sza wa 2007; A to co na krót ko mo że być na za wsze... Po kło sie spo tka nia po świę co ne go pa -
mię ci księ dza Ja na Twar dow skie go, red. E. Hof f mann -Pio trow ska i J. Pu zy ni na, War sza wa 2007; Jan
Twar dow ski. Ka płan -po eta, oprac. W. Smaszcz, Bia ły stok 2001; A. Su li kow ski, Na po cząt ku był wiersz
czy li 13 no wych od czy tań po ezji ks. Ja na Twar dow skie go, Kra ków 1998. I kil ka o dru gim: A. Pe the, Po -
eta cza su otwar te go. O wier szach ks. Ja nu sza Sta ni sła wa Pa sier ba, Ka to wi ce 2000; Ja nusz St. Pa sierb
– po eta, red. B. Ku cze ra -Cha chul ska, M. Łu ka szuk, M. Prus sak, War sza wa 2003; Ksiądz Ja nusz Sta ni -
sław Pa sierb. Ka płan, po eta, hu ma ni sta. Ma te ria ły z se sji zor ga ni zo wa nej w dzie sią tą rocz ni cę śmier ci,
przedm. J. B. Szla ga, Pel plin 2004.

29 Weź my choć by kla sycz ne dziś opra co wa nia: A. Bie lik -Rob son, In na no wo cze sność. Py ta nia
o współ cze sną for mu łę du cho wo ści, Kra ków 2000; R. Nycz, Li te ra tu ra ja ko trop rze czy wi sto ści. Po ety -
ka epi fa nii w no wo cze snej li te ra tu rze pol skiej, Kra ków 2001.
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