
PÒEZJÔ KASZËBSCZICH DËCHÒWNËCH.
MÒŻLËWÒTË I ÒGRAŃ CZE NIA

Da niel Ka li now sczi

BËC KSÃDZÃ I PI SAC…

T wòrze nié lëte ra turë przez dëchòwnëch mòże òbze rac z roz ma jitëch lëte ra tu -
roznôwczich pòzdrzat ków, chtërne dôwa ją mòżlëwòtã wëra zno pòznac ji ar ti -

sticz ną i de jo wą apart notã. W nôwiãkszim ùprosz cze nim mòże to ùtwórstwò wi dzec
òd czësto lëte rac czi stronë, zdrzącë na wëstãpi wa ją cą w nim pòetikã, mòtiwë i wôrt -
notë, abò mòże jã òdbie rac w òdnie se nim do de jowò-kònfe syj ny stronë, w ja czi
nôwôżnié szi bãdze dëszpa stur sczi sta tus. W pier szim przëtrôfkù mielëbësmë òce ni -
wac spòsob nosc òri gi nalnégò kreòwa niô swia ta, wëbiér za jimnëch sti li sticznëch
strzód ków, na piãcé midzë za stó ną kònwen cją a przesztôłce nia ma nowòscë. W drë -
dżim bësmë mielë ro ze zdrzec sã w spòlëznowëch warënkach, w chtërnëch dzejô
dëchòwny -pòeta, pòmëslec, jak krótkò je òn teòlo gicznëch prôwdów i re li gijnëch
aspek tów. Mùszimë tej roz sądzëc ò przëjim niãcym me to do lo gii lëte ra tu roznôwczich
im ma nentnëch abò so cjo lo gizëjącëch badéro wa niów; abò zgrôwómë do òbga di wa -
niô célów kùńsz tu abò re li gii1.

Òb czas tak so wa niô pòezji ksãdzów kri tik lëte ra turë sto ji w cãżczi badérny sto -
ji znie. To pòzycjô midzë chãcą òbéńdze niô sã z przi kła da ma li ri czi ka pła nów jak
z jesz jed nym es te ticz nym aktã ar ti stów, co pòchôda ją z wëspe cja li zo wónégò zôkrã -
żégò ùtwór ców ò gwësnëch es te ticznëch szma kach i rów no cza sno acht niãcym tegò,
że dëchòwny jak no czło wiek, chtëren wëbiérô òsoblëwą drogã żëcô pòswiãce niô sã
Bògù i lëdzóm rów nak de cydëje sã jesz pi sac. Jak w kòżdi me dia cyj ny pòzy cji, téż
i tuwò mòże miec plac pòdsztrëchi wa nié jednégò z aspek tów òcenë, przez co hewòtné
dbë ò pòezji dëchòwnëch mògą sã zdôwac kąsk ar bi tral ne2.

Mòjim òpisënkã òbji móm ùtwórstwò piãc aùto rów, wi dzącë w nich nié le no roz -
ma jité ùtwórczé òsobòwòscë, ale i gwësné sta no wisz cza wëchôda jącé z szer szich

1 Lëteraturoznôwczé rozwôżania tikającé sã òdnieseniów midzë religią a lëteraturą przëstãpné są 
w klasycznym dokazu Sztefana Sawicczégò, Wartość – Sacrum – Norwid. Studia i szkice aksjologiczno
literackie, Lublën 1994, s. 75–132.

2 Ò hewòtny òsoblëwi interpretatorsczi pòzycji dokładno pisze Bòżena Chrząstowskô, „Wierzę
wierszem”. O poezji kapłańskiej, [w:] Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku, red. M. Jasyńskô-
Wòjtkòwskô, J. Swiãch, Lublën 1997, s. 217–302.

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 71



kùltu rowëch zja wisz czów Kaszëb. Jeżlë tej przëwòłi wóm Léòna Heykã, to mëszlã
ò nim rów no jak no ò bëlnym li rikù, jak i przedstôwcë lëte ra turë Mło do kaszëbów.
Jeżlë sy góm do Frãcëszka Grëczë, to mëszlã ò prak ticz nym prze ło że nim re li gij ny
emòcji na pòetic czi kaszëbsczi jãzëk. Jeżlë zwró cy wóm sã w stronã An to niégò Pe -
pliń sczégò, to tak w roz mie nim pòdska cy wa jacégò ùtwórcë kaszëbsczich spiéwów,
jak i czło wie ka wëchòwónégò na eto su pa trio tizmù. Jeżlë kôrbiã ò pòezji Ja na
Walkùsza, to tak w òdnie se nim do jegò sta tu su chrzescëjań sczégò in te lek tu alistë, 
jak i do pòzy cji rozkòscérzëce la su biek tiw no òdczu wó ny domôcy tatczëznë. Żlë
kùresz ce òpi sy wóm li ri czi Zbi gnie wa Joskòwsczégò, to nié le no jak no pie snio dzejë
pòmòrsczi nôtërë w rod ny mòwie, ale i jakò aùto ra, chtëren biôtkùje sã z kri zysã
nazéwa niô dzys dniowégò sa crum. Kòżdégò z tëch pòetów ana lizëjã, pòkazëwa ją-
cë le no jich ka szëbskòjãzëkòwé ùtwórstwò, z bòkù òstôwia jącë jich pòlskòjãzëkò-
wé dobëca, chtërne móm za dotëgòwa nié, jaczé je ilu stra cją do ju zro bio ny in ter -
pre ta cji.

LI RICZNÔ MÒC – PRZËPÔDK LÉÒNA HEY CZI

Pòezjô Léòna Hey czi to je den z nôbar żi wëraznëch lëte rac czich bédënków kaszëbsczi
tra di cji. Chòc w ze sta wie nim z pòezją Alek san dra Majkòwsczégò i Ja na Kôrnow -
sczégò zdôwô sã bëc nômni roz ma jitô, to rów nak mô w se sti li sticz ną kònse kwencjã,
ja czis de jo wi pro gram, a téż òsoblëwie dlô nas tuwò wôżny sta tus aùto ra -ksãdza. Nie
za ji ma jącë sã w tim môlu wiel ny ma kòntek sta ma dlô ùtwór stwa tegò mło do kaszëbë3,
wôrt chòcle krótkò przed sta wic so ar ti sticzné i spòlëznowé dzyrzstwò Hey czi, chtëren
w 1927 rokù wëdôł w Chòni cach Kaszëbsczé spiéwë, a w nich trzë dzéle: Spiéw
zymkòwi, Spiéw mi ło sny i Spiéw dze jo wi. Pier szi dzél tó mikù mòże ùznac za re ali -
zacjã znankòwny dlô prze łó ma niô wie ków XIX i XX pòeti czi czëcowòscë i far -
wizmù4, a trze cy dzél za gwôsny głos w de jowëch diskùsjach òdro dzy wa jącëch sã
et no sów i wôrtno towëch prze mia nów wiej sczi kùlturë5. Òbëdwa dzéle nie sto ją za
ba ro w procëmnoscë do mòde lu dëchòwnégò, chtëren na wëòbra że nia pier szi pò -
łowë XX wiekù, a i chùdzy, tak pò prôwdze òd cza sów ro man tizmù, mógł za ji mac
sã et no gra ficz ny ma badéro wa nia ma abò pi sac re li gijné pòeticczé tekstë. Wie le do
mësle niô dôwô rów nak drëdżi dzél zbiérkù. Spiéw mi ło sny to doch roz pi sónô na pò -
rãdze sąt li ri ków òpòwiesc ò swòji wrażlëwòce, emòcjach i mi ło ce, chtërna w swòji in -
ten  syw no ce i sen su al no ce nie je le no ôrtã ide al ny mi łotë, ja ką w tra di cyj nym òdbié-
rze parłãczëc mòże z re li gij ną pòezją. Pra wie mi łot ny mòtiw, nadzwëkòwò farw no
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3 Òmówienié wiãkszoscë z nich nalézemë w dokazu Stanisława Janke, Poeta z kaszubskiej nocy.
Życie i twórczość ks. dr. Leona Heykego (1885–1939), Gduńsk 1999, s. 44–82.

4 H. Markiewicz, Młoda Polska i „izmy, [w:] Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. I, Warszawa
1965.

5 S. Bùrkòt, Marchołt na Parnasie. Szkice literackie, Warszawa 1980; E. Chùdzyńsczi, W kręgu
kultury i literatury chłopskiej 1928–1939, Warszawa 1985.
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roz wi jó ny, ze bró ny na wërôża nim ser decznëch wseczëców do Anecz czi, roz cy ga ją -
cy sã nié le no w re la cji dwòje lëdzy, ale i rozbùdo wó ny na plan nôtërë i wnet ka
całégò kòsmòsu, je nôwiãkszim dobëcym Hey czi -li ri ka. Wôrt rów nak do zdrzec, że
Anecz ka, ò ja czi pisôł, ni mùszi bëc per so nal no roz mió nym òbiektã wseczëców, ale
i téż me  tafòrą wësub limòwó ny mi łotë do Kaszëb i domôcy tatczëznë pòetë.

Wëzna nia pòdmio tu wëpòwiôdóné są w li ri kach Hey czi bez pa to su, ze swój nym
dërże nim, ale i do wiérno tą do òbiek tu wseczëcô. Òbra zo wónô mi ło ta dze je sã
w òkòlim nôprost szich ele men tów nôtërë: na łą ce, w le se, we strzód pòlów. Nie
pòjôwiô sã tuwò pro sto pòdó ny ero ticz ny témat, mómë le no da le czi pòmión: mòtiw
kùszniãcô rãczi, te sk niącz czi za pòspól nym do dómã czë bli sczégò bëcégò razã. Nimò
tegò swójnégò nie do stónkù ce le snotë w pòezji Hey czi pòka zy wa ją sã roz ma jité òbli -
cza pra gniącz czi, te sk notë i da mie niô, pòdôwa jącë je w de li kat nym wëzna nim, pros -
bie czë me lanchòlicz nym wes tchnie nim. To mi ło ta, chtërny na wet ka ni mùszimë
pòze wac ide al ną, le ta ką, jakô piastëje w czło wiekù sub tel nosc, pòczest nosc
i dëchòwòsc. Kaszëbsczi li rik spe cja lizëje sã tej w zôpi su nôdrob niészich wseczëców
w nôprost szi fòrmie, chtërna mô nié tëli zadzëwòwac rzôdką me tafòrą czë nie co dnio -
wim epi tetã, co pòrëszëc célnym, ar che tipòwim òbrazã abò pro stą i „gòłą” emòcją.
Pólné kwiatë, prze la ti wa jącé gãsë, domôcé òkrãżé òbjim niãté są krãgã blôskù i ce -
pła. Wnet ka do czësta felëje gwôłtownëch i ni kwiącëch wseczëców. Nôgło sniészim
je mést li rik Brze miã, le na wet ka i tuwò òstatné wersë roz płi wa ją sã w da mie nim,
a nié w tó nie gòrzu czë agre sji.

Hey ka jak no pòeta -dëchòwny miôł w cza sach, czedë twòrził pòezjã, òdnie se nié
do spòlëznowëch zachòwa niów ksãdzów, chtërny za ji melë sã lëte ra tu rą6. Pòka zywô
ten pro blem nalôża niô sã ze swòją ak tiw no tą ksãżi -ani ma to rów kùlturë i ksãżi -lëte -
ra tów Jón Walkùsz7 i Jó zef Bòrzëszkòwsczi8. Hey ka mógł na wet ka zde cy do wac sã
na tak bezùgòdo wą pòezjã i żëco wą drogã, jak to zro bilë ksãża Édwôrd Miłkòwsczi9
czë An to ni Szan dle row sczi10. Hey ka òstôł rów nak przë pòwòła nim ka płań sczim. Nie
szukôł òbëcza jo wi pògòrchë, de jowëch biôtków czë diskùsji z fi lo zo ficz ny ma pòzdrzat -
ka ma epòczi. Swòje lubòtné za jim niãcé zbiéra cza, fòlklo ristë, dra ma to pisa rza i pòetë,

Referatë kaszëbskòjãzëkòwé sparłãczoné z prowadnym tematã 73

6 Zdrzë: H. Filipkòwskô, Poezja religijna Młodej Polski, [w:] Polska liryka religijna, red. S. Sawicczi,
P. Nowaczińsczi, Lublën 1983, s. 38 i pòst.; T. Lewandowsczi, Młodopolskie spotkania z modernizmem
katolickim, [w:] Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań,
red. S. Fita, Lublën 1993, s. 197–252.

7 J. Walkùsz, Twórczość literacka duchowieństwa polskiego na ziemiach zaboru pruskiego w XIX–
–XX wieku. 1848–1939, Lublën 2002.

8 J. Bòrzëszkòwsczi, Kaszubsko-pomorscy duszpasterze – współtwórcy dziejów regionu, Gduńsk-
Pelplën 2002.

9 Zdrzë: A. Knapczik, Edward Miłkowski – ksiądz i poeta, [w:] Twórczość w godzinach
nadliczbowych. Między sztuką a biografią, red. D. Kalinowsczi, Słëpsk 2004, s. 95–112; E. Jakiel, Edward
Miłkowski. W poszukiwaniu modernistycznej tożsamości, Gduńsk 2009.

10 Zdrzë apartny dokôz ò tim: K. Bilińsczi, Literackie przejawy modernizmu katolickiego w Polsce.
O twórczości Franciszka Statecznego, Antoniego Szandlerowskiego i Izydora Wysłoucha, Gduńsk 1994.
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nimò bezùstôwnëch ka płań sczich òbòwiąz ków, roz miôł kònse kwent no zjiscëwac,
dôwa jącë pierszëznã ar ti sticz nym célóm, a nié kònwe nan sóm i przed sta wie nióm
terôczasnëch mù lëdzy. 

CHWÔLCA KASZËBSCZI WASTNË 

Frãcëszk Grëcza to ksądz -lëte rat, chtëren je parłãczo ny z zôkrãżim zrze sziń ców 
(J. Trep czik, A. Labùda, J. Rómp sczi) i jich dze ja nia ma, jaczé promòwałë ùżi wa nié
kaszëbsczégò jãzëka w tëli kòmùni ka cyjnëch sto ji znach, kùli sã dô. Tak jak Rómp -
sczi wëprowôdzôł kaszëbiznã na wi żawë ùtwór stwa na binã, a Jón Trep czik li ri czi,
tak Grëcza zgrôwôł do ji bëtnoscë w dëchòwim i kòscel nym żëcym. Przez swòjã
kònse kwencjã ùda ło sã mù to dobëc, w czim mòże ro ze znac tak jegò òso bi stą zasłëgã,
jak i do zdrze ni wa nié kùltu ro wi sto jiznë na Kaszëbach11. Jak no aùtor òpùblikòwôł
prozã, dzéle do ka zów na binã i – co nas nôbar żi w tim môlu za jimô – li rikã12.
W òbrëmie nim tegò slédnégò lëte racczégò ôrtu na pisôł le no piãc òsóbnëch do ka zów
i to jesz wëra zno nie roz ma jitëch, żlë ji dze ò te ma tikã i stil, re li gijnëch spiéwów.

Pie sniô do Swió now sczi Pa nien czi to dzesãcstrofòwi pòchwôlny dokôz, cze ro wó -
ny do Mat czi Bòsczi Swió now sczi13. Co cze kawé, spiéwa nie je rów nak rechòwa -
nim bëlnëch znan ków Ma ri ji, le enu me ra cją kaszëbsczégò krôjmalënkù, chtëren za -
ni mi zo wó ny i zan tropòmòrfi zo wó ny bie rze jakbë ùdzél w mòdlëtew nym wëchwôla -
nim. W do ka zu pòjôwiô sã tej kaszëbsczi lud, bòrë, górë, zbòża, kwiatë, cządë rokù,
słuń ce i mie sądz, chtërne kłó nia ją sã przed swiãto scą. Wëra żonô òsta ła téż pros ba 
ò zachòwa nié w mòwie i zwëkù rodnégò jãzëka, co mòże zin ter pre to wac jak no
swójné, wnet ka et niczné ùpùnkto wie nié prosbë cze ro wó ny do Ab so lu tu. Jist no je
w spiéwie Swió nowskô Pa nien ka, chtërną Grëcza zbùdowôł w przezérny fòrmal ny
kònstruk cji z ùżëcym skła dniowëch i te ma ticznëch pa ra le li zmów. Pòlégô to na ze -
sta wie nim Mat czi Bòsczi Swió now sczi i ji nie biań sczégò wëmia ru ze swió now sczim
sank tu arium i Kaszëba ma chcą cy ma tã swiãtosc prze niesc do swòjégò co dniowégò
żëcô. Na apart ny ôrt sa kral nosc Mat czi Bòsczi dzejô w spiéwie na ùswiãce nié geògra -
ficz ny rëmnotë Kaszëb, dôwa jącë jak no brzôd czëco wi ùstôw rów no czasnégò tcze -
niégò czegòs trans cen dentnégò bùten ze mi i czegòs im ma nentnégò w wëmia rze
przeżëcô swòji kùltu ro wi tra di cji14.
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11 Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament IV Ewanjelje, tłóm. F. Grëcza, Pòznań 1992. Nie bëło to
tłómaczenié przëjimniãté bez kriticzi, zdrzë: É. Bréza, Ewangelie po kaszubsku, „Pomerania” 1993, 
nr 2, s. 30. W tim môlu mùszi wspòmnąc téż dokôz jinégò zrzeszińca Aleksandra Labùdë i jegò wiele
chùdzy pòwstôwającą, jak wëdóną drëkã, Ewanielskô spiéwa, Wejrowò-Banino 2002.

12 Nalôżają sã òne w dokazu Eùgeniusza Prëczkòwsczégò, Kaszubski Kordecki. Życie i twórczość
ks. Franciszka Gruczy, Banino 2008, s. 106–152.

13 Piszã o dzesãc strofach, chòc w përznã jinszi redakcji ti spiéwë Do Swiónowsczi Panienczi a naj
Wastny Kaszëbsczi dokôz mô òsmë strofów. Zdrzë E. Prëczkòwsczi, Kaszubski Kordecki, s. 129–131.

14 Ò sakralnëch rëmnotach Kaszëb pisała w apartnym rozdzélu swòji ksążczi A. Kùik-Kalinowskô,
Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, Gduńsk–Słëpsk 2011, s. 259–280.
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Zaòstałé spiéwë ksãdza Frãcëszka Grëczë sparłãczoné są z kòscel nym kalãdôrzã
(ad wentã i Gòda ma). Ad wańt ny himn i Jezë Re demp tor omnium to tipòwé dewòcyjné
do kazë nie ro zestôwno zrze szoné z ka tolëcką teòlo gią i li tur gią. Jich spòdlecz ną
wôrtno tą je to, że òstałë na pi sóné pò kaszëbskù, co da ło ka pła no wi -pòece mòżlëwòtã
robòtë nad bòkad no scą swòjégò ar ti sticznégò jãzëka15. Wie le cze kaw szą z ar ti -
sticznégò pòzdrzatkù je za to kòlãda Witôjże, Jezë, naj Pa nie, w chtërny zam kła sã
tak nôùka Kòsco ła, jak i pòetickô wseczëcowòsc. Żlë gôdómë ò ti drëdżi znan ce
pro sto ta wëra zu, „spiéwno ta” i do kład nosc ri mów, kùresz ce emòcjo nalnô far wa
kaszëbsczich fra zów ôrtu: „w kùmkù ùbòdżim le żą cy” czë „w pielëchach par canëch
zzëbłi” dôwa ją do ka zo wi li ricznégò blôskù. Pòczest no ta téma tu pòtka ła sã tuwò ze
spòsob nym lëte rac czim „ùrzãdzy wa nim”.

WÒŁA JĄCÔ SPIÉWA – AN TO NI PE PLIŃ SCZI

An to ni Pe pliń sczi jak no pòeta -ksądz znó ny je przédno ze swòjich spiéwów, chtërne
dzãka pro stim me lo dióm i przezérnémù tek sto wi òsoblëwie letkò òstôwa ją w pa -
miãcë słëchiń ców. Jegò ani ma torskò-ar ti sticzné dze ja nié w òbrëmie nim kaszëbiznë
roz wi ja ło sã w sen su za pi sónëch tek stów òd pòłowë szes c dze sątëch lat16. Chòc przez
dzél kònser wa tiw no ùpra wionëch kòscelnëch hie rar chów czë na wet ka pa ra fia nów,
bëła òna òbzérónô òstróż no i nie do wiérno, ba ro chùtkò òkôza ło sã, że są téż lëdze
spra głi taczégò ôrtu dëszpa stur sczi starë. Sóm An to ni Pe pliń sczi pòdchôdôł do swòji
robòtë ze swój ną szpòrtoblëwòscą, ale rów no cza sno mëslôł ò ni pòwôżno, jak no 
ò mòżlëwòce wërôża niô aùten ticznëch przemësle niów ò ja wer no ce i wseczëców
w òdnie se nim do bli sczich mù spra wów. Czejbë ana li zo wac jegò li rikã le no w lëte -
rackò-te ma ticz nym dzélu, béłbë mùsz pòka zac w ni trzë cónë: lëdowò-òbëcza jo wą,
sen ti men tal no -wspòminkòwą i nômni re pre zen to wó ną he ro jicz no -pa trio ticz ną.
W pier szim żochù dochôdô do gło su lëdowé zdrzó dło tegò ùtwór stwa, wielné fòrmë
przëspiéwków, wërglów, szpòrtów i fi fów. Stąd ka pra wie pòchôda ją prosté mi łotné
hi sto rie czë aneg dotë z òbëcza jo wim spòdlim, chtërnëch przédnym za da nim je
wëwòłac lu dicz ną atmòsferã przeżëcô17. Mùsz je tuwò wëmie nic do kazë: Agat ka,
Bëła so bie piãknô Zosz ka, Deszcz jesénny. W dëdżim ôrce pòezji Pe pliń sczégò
pierszëznã mô zde rze nié ùszłotë z terôcza sno tą, przë czim ta pierszô wied no pòjôwiô
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15 To, że religijné wseczëca nalôżają rozmajité stilisticzné ùjimniãca mógł sã doznac Grëcza (bëłë
tam òpùblikòwóné dwa z jegò dokazów) na spòdlim antologii: Swięti dzél dësze. Antologia kaszubskiej
poezji religijnej, òbr. J. Walkùsz, Pelplën 1981.

16 A. Peplińsczi, Niech szëmi las, Gduńsk 1973; jegò, Kaszëbë wołają nas. Kaszëbsczé piesniczczi
[na głos z tekstã i harmónicznyma fùnkcjama], Gduńsk 1988; Antologia lëteracczich dokôzów. Antón 
i Aleks Peplińscë, red. J. Tréder, Serakòjce 2009.

17 Ò kaszëbsczi lëdowi spiéwie piselë òd stronë tematiczi i stilisticzi: L. Bielawsczi, A. Mioduchòwskô,
Kaszuby, Dz. 1: Òbrzãdowé spiéwë = Cassubia region, P. 1: Ritual songs, Warszawa 1999; J. Szëmańskô,
Słowo śpiewane. Interpretacja tekstów folklorystycznych, Warszawa 2001; A. Bracczi, Językowy obraz
świata w tekstach słowiańskich pieśni ludowych na materiale kaszubskim i ukraińskim, Gduńsk 2009.
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sã w òkrãżim emòcjo nalnégò ce pła, a ta drëgô w to ni znie nie speł nie niô i pòczëcô,
że czegòs felô. W sen ti men tal no -wspòminkòwëch do ka zach je wi dzec no stal giã za
ùtra co ną mło do scą, szcze stlëwi ma do swiôdcze nia ma dzec twa i pòczëcym sen su w tra -
di cyjnëch wôrtno tach pòznónëch òd star szich i nôblëższégò òkrãżégò. W tim kar nie
re pre zen ta tiwné są: Nie je cë żôl?, Pòże gna nié, Żebë wró cył ten czas. 

Slédnô grëpa pòezji Pe pliń sczégò to lëte ra tu ra òsoblëwie mòcno dze ja jącô na
fòrma cyj ną i ju wer no to wą stronã. Jeżlë mòże ùdo stac ja czis de jo wi pro gram z pôrã
le no do ka zów -spiéwów, to wëchôdô z nich mi ło ta do òjczësti ze mi, do zdrze nié piãkna
w zdôwa łobë sã nôprost szich i nôbar żi tipòwëch ele men tach nôtërë (Gdze mòja wies?
Rëbôcë). Tej -sej pòjôwiô sã téż he ro jicz ny mòtiw w wëchwôla nim bëlny ùszłotë,
czedë przëszło bró nic domôcy tatczëznë – Kaszëb i pòspól ny òjczëznë – Pòlsczi
(Bëtowskô ze mio, Kòchónô ze mia).

Li ri ka An to niégò Pe pliń sczégò ni mòże bëc rów nak òbgôdi wónô le no w swòji lëte -
rac czi wiôrsz ce. Bëłobë to dlô ni krziw dzącé i nie zgódné z gatënkã, do jaczégò sy -
gnął ùtwór ca18. Spiéwa ze swòji de fi ni cji mùszi bëc doch krót czim do kazã, ò czëtel -
nym emòcjo nal nym prze kazënkù, òsoblëwie skómpòno wónô, nacéchòwónô mel icz -
no scą abò na wet ka òbda rzonô bùtnowò stwòrzo ną mùzy ką19. Pe pliń sczi wëbrôł tã
drëgą mòżlëwòtã i stąd ka mòżemë dzysô dzãka lëte racczémù i nó towémù zôpi so wi
słëchac, a téż spie wac tej -sej ro warzczé, czasã szpòrtowné, a w jesz jinëch sto ji znach
bùszno brzëmiącé do kazë stwòrzoné przez pòetã, mùzy ka i ksãdza, chtëren ùdbôł so
bëc we spół ze swòji ma òdbiérca ma w swój nym kòmùni ka cyj nym sparłãcze nim,
w swòji domôcy i nie zapëzglo ny kaszëbi znie. Z ka płań sczi pòsłëdżi mòże ùdo-
ka znic w spiéwach Pe pliń sczégò chãc zbùdo wa niô pòspól notë, szerszégò òkrãżégò,
chtërno ro zeznôwô sã w swòji apart noscë, kùltu rowëch znan kach i mô starã ò swòjã
samòswiądã.

W NÔDZE JI NA... PÒEZJA JA NA WALKÙSZA

Czej gôdómë ò li ri ce Ja na Walkùsza, wôrt miec swiądã, że zdrzącë pòkòle niowò je
to aùtor, chtërnégò mòże ùmôlo wac we strzód przedstôwców pòetów No wi Pri wat -
noscë, a tej do ka zów Bro ni sła wa Ma ja, Krëszto fa Kùczkòwsczégò czë Da riu sza To -
ma sza Le biodë20. W nôwiãkszim skrócënkù òpisëwa jącë taczé kòntekstë, w pòezji
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18 Piszą o ti jednoce: J. Bòrzëszkòwsczi, Ò familëji i kaszëbsczi stegnie ksãdza Antóna i szkólnégo
Alekségò – bracynów Peplińsczich, „Acta Cassubiana” 2005, t. VII, s. 52 i pòst.; J. Szroéder, Żëcé piesnią
pisóné. Spiéwôrz biograficzny ksãdza Antoniégò Peplińsczégò, tłóm. B. Szëmańskô-Ùgòwskô, Bëtowò
2010.

19 Zdrzë: T. Kòstkiewiczowô, Piosenka. W: M. Głowińsczi, T. Kòstkiewiczowô, A. Òkòpień-
Sławińskô, J. Sławińsczi, Słownik terminów literackich, Wrocław 1988, s. 357.

20 Ò pòetice dokazów Nowi Priwatnoscë piselë: P. Czaplińsczi, P. Sliwińsczi, Literatura polska
1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999; A. Zawada, Literackie półwiecze 1939–1989,
Wrocław 2001; P. Czaplińsczi, Ślady przełomu: o prozie polskiej 1976–1996, Kraków 1997.

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 76



Walkùsza do zdrzec mòże szlachùjącé do wëżi wëmie nionëch aùto rów pòdéńdze nié
do ôrtów òpi sy wa niô swia ta. Dze je sã to nié tëli przez spòlëznowé za an ga żo wa nié
lëte ra turë, przez ja czis kùltu ro wi in ter wen cjo nizm, de jowé òtak so wa nié abò mòral -
no scowé sądë, a przez òso bi stą wëpòwiesc, in di wi du al ną, ògłôszi wó ną jakbë na
swòjã òdpòwie dzal nosc. Pòezjô ùcékô tej òd pòùcza niô czë stôwia niô célów do re -
ali za cji, a bar żi pòka zywô pri wat ny òbzér ja wer notë przëstãpny pòdmio to wi, chtëren
nie chce nikògò przekònëwac do swòjich pòzdrzat ków.

Jón Walkùsz jaknò ksądz -pòeta stôwô przed wëbòrã za an ga żo wa niô sã abò òdda -
le niô òd czëtiń ca. Wëbiérô tã drëgą mòżlëwòtã i nie zgrôwa jącë za ba ro do zji sce niô
re li gijnëch abò spòlëznowëch célów, wëpòwiôdô swòjã wrażlëwòtã, jakô je nié do
pòwtó rze niô, stil mësle niô i pòstawë we dle lëdzy. Na òsoblëwé bôcze nié zasłëgi wa -
ją w pòetic czich to mi kach Walkùsza mòtiwë cëszë i swój ny de li kat noscë przemôłcze -
niô. Z jed ny stronë li riczné wëpòwiescë są cze ro wóné do jaczégòs li ricznégò „Të”,
le z drëdżi stronë nie żda je sã w nich na ja kąs òsoblëwie mòcną re akcjã òd ad re sa ta.
Nie je to tej ani tipòwô sto ji zna dia logù, ani téż mòno logù. To bar żi wëzna nia kù…,
wzdich nie nia do…, nôdze ja w… jin szi Ja wer no ce, Nad swie ce i Trans cen den cji.
Walkùsz w swòjim pier szim to mikù nie òpi sywô se jak no mi sti cyzëjącégò pòetã, je
tuwò wi dzec taczé zòrga ni zo wa nié wëpòwiescë, w chtërny dopùszcziwô sã mësle -
nié ò nie zre ali zo wó ny gôdce zwëczajëch lëdzy (zakòchónëch) abò czło wie ka z Ab -
so lutã (z Mat ką Bòską czë Bògã)21. Wëstãpi wa ją tuwò rów nak wąt czi pan te isticznégò
òpisënkù nôtërë, jakô prze swiécy wa jącë i har mó nizëjącë swiat pòdmio tu, wprowôdzô
dëchòwi pòrządk. Pòstãpny pòetic czi tomik pòetë zmie niwô ta czi stón i Walkùsz
stôwô sã bar żi re li gij nym czë wnet ka dewòcyj nym aùtorã, co ùsztiw niwô i za scygô
ar tizm jegò do ka zów. Je to prôwdac płomnô mòdlëtwa (ti tlo wi dlô tó mikù pôcérz)
do Nie ba, le kąsk prze jim niãti ma przez ka tolëcką li tur giã sło wa ma22.

Nôbar żi cze ka wi ar ti sticz no zdôwô sã Walkùsz wnen czas, czedë jak no ksądz -
-pòeta nié tëli ùczi jak sã mòdlëc i jak przeżëwac prôwdë wiarë, le pòka zywô ùlecënk
lëdzczi eg zy sten cji, chwi lowòsc pòtka niów, gôdków, na wet ka wseczëców. W swòjim
pri wat nym we zdrze nim w głãbszi wëmiar żëcô Walkùsz roz mie je prze mó wic przez
mi ste rium co dniowòscë, piãkno môłëch rze czi, chtërne nie są pòdôwóné w òso -
blëwim stãgnie nim lëte rac czich figùrów, ale bar żi w symbòlicznëch i ar che ti picznëch
òbra zach. Przëwòłi wa jącë do kazë pòetë z pierszégò to mikù, pa trón ką rëbôków je
nié le no Mat ka Bòskô, ale i zwëkłô biał ka, mat ka i dzéwczã (Pa trón ka rëbôków),
znakã mi ja jącégò cza su je ska żo ny zégar (Mój sta ri zégar), znakã żëcô nigdë nie
bãdącô w bezrëszno ce mòrskô wa ła (Dënëga). Chòc je pòetą pri wat noscë, nie ògło -
sziwô ji z pòczëcã, że je to cos nadzwëkòwégò i tim bar żi nie chce bëc wód cą.
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21 Òdwòłiwóm sã tuwò do pierszégò pòeticczégò tomikù: J. Walkùsz, Kańta nôdzeje, Gduńsk 1981.
22 Nawlékóm do: J. Walkùsz, Jantarowy pacierz/Jantarowi pôcerz, Gdynia 1991. Z jinëch dokazów

ò artisticznym profilu wôrt wspòmnąc ò: Sztrąda słowa, 1996. Walkùsz je téż kòmpilatorã wspòmnióny
wëżi antologii: Swięti dzél dësze.
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W przedstôwianim swòjégò gwôsnégò swia ta Walkùsz sã nie na przi krzô, gôdô pół -
głosã, mòże je na wet ka òsoblëwie wëco pó ny w pòka zy wa nim wseczëców bùten. We -
dle me dium sło wa je pòkór ny, wi dzy swòje ògrań cze nia, nazéwô ele mentë bëtu w wi -
chla nim i pòczëcym nie ca łow noscë.

W RE MIO NACH MÒRA LI STI CZI. 
ÙTWÓRSTWÒ ZBI GÓ RZA MA RII JOSKÒWSCZÉGÒ

Pòezjô Zbi gó rza M. Joskòwsczégò to je den z gło sów młodégò pòkòle niô aùto rów pi -
szącëch pò kaszëbskù23. Do ra zu wôrt rzek nąc, że to mòckò wëspe cja li zo wó ny tón
ùtwór stwa nacéchòwónégò chrzescëjań ską tra di cją. Joskòwsczi jak no dëchòwny -
-aùtor nie òddze liwô swòji lëte ra turë òd re li gijnégò kòntek stu i frãcysz kań sczégò
pòwòła niô, czegò skùtkã są rów nak gwësné kòn se kwen cje w pòdji mó ny te ma ti ce
do ka zów, w przëwòłi wónëch fòrmach wëra zu i ca łow ny atmòsfe rze do ka zów. Mòże
w tim môlu prze kór no zapëtac, czë to do brze, że je w ti pòezji takô blëskòsc dëchòw -
négò stó nu z zam kło sca ma wëpòwiôdó ny ma w lëte ra tu rze? Z jed ny stronë mòże
pòdzëwiac kòn se kwencjã aùto ra, chtëren ùsôdzô lëta nie, su pli ka cje i kòn fe sje cze ro -
wóné do Mat czi Bòsczi abò Chri stu sa, z drëdżi rów nak mòże czëc nieùbëtk, zdrzącë
na jich wielënã i gwësną sti li sticz ną pòwtó rze niowòsc. Joskòwsczi, zgrôwa jącë do
òbja wie niô znan ków es te ticz no roz mió ny snôżotë, parłãczi jã z mòdła ma chrzescëjań -
sczégò kùńsz tu, co nie je ni czim lëchim, le nôtërnym i ùdo ka znio nym w wi dze jegò
dëchòwi pòsłëdżi. Mòże rów nak miec wątplëwòtë co do jakòscë ùżi wó ny bòka doscë
me tafòrów i pòetic czich strzód ków, a òsoblëwie co do jich skùtkòwnoscë w òbrëmie -
nim emòcji i de jów. Je wej wi dzec tuwò nié tëli òri gi nal nosc, co pòwtôrzal notã ze sa -
dze niów re li gijnégò jãzëka, chtëren òprzestôwô miec znan czi ar ti sticznégò wëra zu,
a stôwô sã blós spòsob no scą stwôrza niô pa te ticznégò lëte racczégò czëcowégò ùstôwù24.

Scy ga jącë tã ùwôgã do wëbrónégò przi kła du pòeti czi wiérztów Joskòwsczégò, je
mùsz za re agòwac na jegò zgrôw do pi sa niô przez li riczné „më” abò skòmentéro wac
wcyg sto so wó ną przez niegò figùrã ògło szi wa niô sen ten cjo nalnëch prze sła niów.
Pòeta zdôwô sã nie czëc, że tegò ôrtu fòrmë są dlô pòezji òsoblëwie nie bez pieczné,
bò ni jak ni ma gwësnotë, czë czëtińc chce stwòrzëc z pòdmiotã ja czis dogôdënk, czë
pò prôwdze dze li ten sóm swiat wôrtno tów. Pi szą cy przëjimô, że takô jed no ta
wëznôwónëch wôrtno tów ja wer no jist nie je, co wiãcy, przëjimô, że wëstãpi wa ją ùni -
wer sa lia nié do pòdwôże niô, jaczé ùdo ka zni wa ją wëgłôsza nié w pòezji di dak ticznëch
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23 Z. Joskòwsczi, W remionach Piãknoscë, 2007. Jest téż aùtorã kaszëbskòjãzëkòwëch prozatorsczich
rozwôżaniów Przez Krziż do Bòga. Kaszëbskô Droga Krziżewô. Historia nôbòżéństwa i zbiérnik
rozwôżaniów, Banino 2004.

24 Je to szerszé zjawiszcze tikającé sã nié leno pòetów-dëchòwnëch. Zdrzë: D. Kalinowsczi, Zymk
wcyg òdnôwióny – kaszëbsczé lëteracczé òkrãżé „Zymk”, tłóm. D. Majkòwsczi, „Stegna” 2011, nr 1 (19),
s. 2–8; T. Derlatka, O najważniejszych zjawiskach w poezji kaszubskiej i serbołużyckiej po roku 1989:
próba ujęcia konfrontatywnego, „Acta Cassubiana”, t. XIII, 2011, s. 114–115.

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 78



abò mòralnëch wskôzów. Tim czasã w wi dze dzys dniowégò swia ta kùńsz tu i swia ta
kùlturë bënômni tak sã nie òdczuwô. Je wie dzec, że mòże ùdo ka zni wac sta łosc jist -
nie jącëch swia topòzdrzatkòwëch sys te mów, le takô pòsta wa je żëczbòwim mësle -
nim, chtërno ro za part niwô lëte ra turã òd terôcza sny kòndi cji czło wie ka. Òstôwô jesz
jinô spra wa – chcemë jã pòzwac pòkòle niowò-bio lo gicz nym dzej nikã – chtërna kôże
czëtiń co wi òstróż no, a mòże na wet ka z niechãcą re agòwac na głos trzëdze sce lat ka
(Joskòwsczi to rocz nik 1979) bez za jik niãcô pòùcza jącégò ò nôgłãbszich wôrtno tach,
nôlep szich ôrtach żëcô i nôwôżniészich célach bëcégò czło wiekã. Prôwdac wiek ni
mùszi bëc dzej nikã, co roz są dzywô ò tim, czë chtos mô cos wôrtnégò do przekôza -
niô, mło di czło wiek téż mòże czegòs naùczëc star szich. Ji wer je w tim, że lëte racczé
wëpòwiescë Joskòwsczégò nie swiôdczą ò tim, żebë miôł wôżné òdkrëca do
przekôza niô ji nym. Chcemë tej wrócëc do pi ta nia, czë wëznôwó ny pòzdrzatk na
swiat pò prôwdze dôwô pòece prawò do przãdze niô tak apòdik ticz no brzëmiącëch
jak na pòezjã zam kło sców?25

Jinô z dôwa jącëch do mësle niô kòmùni ka cyjnëch znan ków do ka zów Joskòw -
sczégò pòlégô na twòrze nim apartnégò krãgù czëtiń ców -drëchów. Samò w se bùdo -
wa nié ta czich sparłãcze niów je tipòwé dlô kòżdégò lëte racczégò tek stu, ja czi chce
dobëc swòjégò czëtiń ca czë drëcha do wësłëcha niô emòcjo nalnégò prze ka zu. Le
zdrzącë z jinégò pòzdrzatkù, wôrt wi dzec w tim nadôwczo -òdbiérczi strzódk jin stru -
men ta li za cji, swójnégò te atra li zo wa niô abò re żi se ro wa niô sto jiznë twòrze niô pòezji.
Hewò Joskòwsczi w swòjim pier szim pòetic czim tó mikù bùdëje sze roczé kar no lëdzy,
ja czim dôwô pòetic ką de di kacjã. Lëdze ti mògą bëc ùznó ny za spòlëznowé aùto ri tetë
abò ma ją bli sczé emòcjo nalné związ czi z aùtorã. Mòże w tim wi dzec strzódk ùdo ka -
znio ny es te ticz no, wëzwëski wa ją cy razã przeżëté do swiôdcze nia czë ma ją cy spòdlé
w szlachùją cym za so bą òbzéra nim swia ta. Mòże rów nak miec de di ka cyjné dze ja nia
Joskòwsczégò za czësto nie tra fioné, jak no twòrzącé le ùdôwné drëszné abò de jowé
związ czi. Czë pò prôwdze dzãka pòetic czim de di ka cjóm twòrzoné je kar no lëdzy jist -
no mëslącëch i czëjącëch? Czë to bar żi zestôwk mni abò wiãcy przëpôdkòwëch lëdzy,
chtërnëch pòja wie nié sã w de di ka cji mô imi to wac ja kąs pòspól notã (Da nu ta Sten ka
i bra cy no wie Gòlco wie, ksądz Jón Per szon i pa piéż Be ne dikt XVI)?

RE GRES RE LI GIJ NY PÒEZJI?

Ze zro bionégò przezérkù ùtwór stwa kaszëbsczich pòetów -ksãżi wëchôdô kąsk pe -
sy mi sticz ny wniosk. Hewò, jeżlë jesz li ri ka Hey czi strzi miwô próbã cza su, spiéwë
Pe pliń sczégò strzi mi wa ją przërów na nié z tek sta ma pòpùlar ny mùzycz ny kùlturë, 
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25 Negatiwné zjawiszcza òpisywónégò tuwò tomikù W remionach Piãknoscë, nalôżómë téż w nô -
nowszim zbiérkù pòlsczich i kaszëbsczich lirików pòetë-dëchòwnégò z tomikù Który odziewasz kwiaty
/ Chtëren òblôkôsz kwiatë, Banino 2012, ò czim w recenzji: D. Kalinowsczi, Kto wierzy, też błądzi?
„Pomerania” 2012, nr 9, s. 50–51.
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to ju òd to mi ków Ja na Walkùsza pòjôwiô sã pro blem pe tri fi ka cji kaszëbsczi re li gij -
ny lëte ra turë. Ni mòże sã dzëwòwac za in te re so wa niu re li gij ną te ma ti ką we strzód
ksãżi, le czë pò prôwdze nie wi dzą òni kònkùren cyjnëch sys te mów dëchòwòscë?
Czë nie wi dzą swia topòzdrzatkòwëch wi chle niów młodégò pòkòle niô Kaszëbów?
Nôbar żi pro sto bëłobë scwierdzëc, że Kaszëbi bezògôdkòwò trzi ma ją swòje pòzy -
tiwné òdnie se nié do chrzescëjań sczi tra di cji, pòdług mëslë kùltu rowégò ste reòtipù
Kaszëba -ka tolëk, na skùtk czegò ni ma pòtrzébnotë re agòwac na re li gij ną apart nosc
abò de jo wi li be ra lizm. Mòże òstac w samòzadòwòlnie nim i ùgwësni wac sã w pò czë -
cym nie zmie niw noscë dobëców kaszëbsczégò jãzëka w li tur gii Kòsco ła, co pò prôw -
dze bëło pro cesã wa ra ją cym òd wie le lat i ma ją cym swòje pùbli ka cyjné zwënédżi.26.
Rów nak wëzna niowô de kla ra tiw nosc i swia topòzdrzatkòwô pòstu la tiw nosc nie je
w sztãdze za tacëc tegò, że kri zys re li gijnégò jãzëka kaszëbsczich pòetów -ksãżi je
wi dzew ny w felënkù dia logù z dzys dniowòscą.

Ni mómë tej am bitnëch kaszëbskòjãzëkòwëch bédënków w òbrëmie nim diskùsji
nad dzys dnio wim tra di cjo na lizmã (kònser wa tizmã) – tak zdôwa łobë sã wôżnym dlô
kaszëbsczich pòetów – bãdącëch krótkò de jowégò òkrãżégò pòezji Wòjce cha We nc -
la i krãgù „Frondë”27. Ni ma wi dzec chãcë diskùsji nad pòetic czim jãzëkã re li gijnégò
do swiôdcze niô, chtërno wëra żi welë ji ny niedôwno jesz ùsôdza ją cy pòecë-dëchòwny
jak Jón Twar dow sczi czë Ja nusz Pa serb28. Felëje na wet ka pòetic czi re ak cji, a doch
lëte ra tu ra mô w ti rëmno ce prekùrsor sczé fùnkcje, na sa crum nowòcza snoscë, chtërno
òbjimô sze roczé wiéchrzëznë dëchòwégò żëcô29. Òstôwô tej pòzycjô òsoblëwi „apart -
noscë”, „samòòbsto je niô” kaszëbsczi re li gij ny li ri czi, co rów nak nie pòcygô za so -
bą tegò, że je òna żëwòtnô i atrak cyjnô dlô dzys dniowégò czëtiń ca.
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26 Kaszëbsczié kolędë ë godowé spiéwë, zebrôł i wstãpno òbr. W. Kirstein, Gduńsk 1982; Swiętim
turę starków. Zbiérk leżnoscowech kôzaniów, Gduńsk 1991; Më trzimómë z Bògã. Kòscelné mòdlëtwë i
spiéwë, tłóm. E. Prëczkòwsczi, òbr. E. Gòłąbk, E. Prëczkòwsczi, Gduńsk 1998; Òjcze nasz. Kaszëbsczé
spiéwë a mòdlëtwë, òbr. E. Prëczkòwsczi, Banino–Gduńsk–Pelplën 2004; Ksążeczka do nôbòżéństwa,
òbr. E. Prëczkòwsczi, Pelplën 2005; To je słowò Bòże, tłóm. E. Gòłąbk, Gduńsk 2007; Ewanielie na
kaszëbsczi tłomaczoné, tłóm. ò. Adam Riszard Sykòra OFM, Gduńsk 2010.

27 K. Swirskô, Pęknięcie w kulturze, czyli o „Frondzie” bez afrontu, Warszawa 2003; zdrzë téż
esteticzno-swiatopòzdrzatkòwé wëpòwiescë Wòjcecha Wencla: Zamieszkać w katedrze. Szkice o kulturze
i literaturze, Warszawa 1999; Przepis na arcydzieło. Szkice literackie, Kraków 2003; Niebo w gębie.
Felietony, Kraków 2010.

28 Hewò pôrã òbrobieniów ò pierszim z ùtwórców: Jan Twardowski. Mistrz poezji religijnej, red. K.
Beliniôk, Warszawa 2007; A to co na krótko może być na zawsze... Pokłosie spotkania poświęconego
pamięci księdza Jana Twardowskiego, red. E. Hòffmann-Piotrowskô i J. Pùzynina, Warszawa 2007; Jan
Twardowski. Kapłan-poeta, òbr. W. Smaszcz, Biôłistok 2001; A. Sulikòwsczi, Na początku był wiersz
czyli 13 nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego, Kraków 1998. I pôrã ò drëdżim: A. Pethe,
Poeta czasu otwartego. O wierszach ks. Janusza Stanisława Pasierba, Katowice 2000; Janusz St. Pasierb
– poeta, red. B. Kùczera-Chachùlskô, M. Łukaszuk, M. Prussak, Warszawa 2003; Ksiądz Janusz Stanisław
Pasierb. Kapłan, poeta, humanista. Materiały z sesji zorganizowanej w dziesiątą rocznicę śmierci, przedm.
J. B. Szlaga, Pelplën 2004.

29 Wezmë chòcle klasyczné dzys òbrobienia: A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o
współczesną formułę duchowości, Kraków 2000; R. Nëcz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka
epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.
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