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nazôd do spisënkù zamkłoscë

Daniel Kalënowsczi

Przedsłów

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka je gremium, jaczé bezùstôwno dzejô nié leno 
nad standarizacją jãzëka i rozpëzgliwanim terôczasnëch problemów òdnôsza-
jącëch sã do kaszëbiznë, ale téż reagùje na historiczné czë kùlturowé wëdarze-
nia, bezpòstrzédno parłãczącé sã z mieszkańcama pôłniowëch ùbrzegów Bôłtu. 
Taczim wëdarzeniem bez wątpieniô béł rok 1920, czas, czej w żëcé wchôdałë  
pòstanowienia traktatów pòdpisywónëch w Wersalu pò zakùńczenim I swiato-
wi wòjnë. To wnenczas, dopiérkù czilenôsce miesący pò ùstanim wòjnowëch 
manéwrów, Wschòdné Pòmòrzé i Kaszëbë zôs òstałë przëłączoné do Rzecz-
pòspòliti Pòlsczi, państwa, jaczé na mapie Eùropë nalazło sã pò 123 latach nieji- 
stnieniô. Zgrôwą strzodowisków II Rzeczpòspòliti bëło ùdostanié dostãpù do 
mòrza, zôs kaszëbsczé rësznotë dzejałë w czerënkù zintegrowaniô włôsnëch ju-
wernotowëch zmiérznotów ze spòlëznowò-pòliticznyma pòlsczima racjama. Te 
dążnotë òstateczno doprowadzëłë do te, że wschòdny dzél Kaszëb (bez Gduń- 
ska, jaczi ùdostôł status Wòlnégò Miasta) òstôł dorzeszony do òdrodzony 
Pòlsczi, a Kaszëbi wëszlë spòd germanizacyjnégò cëskù. Pòstãpné lata rozwiju 
II Rzeczpòspòliti zascygnãłë rojenia Kaszëbów, że mdą mòglë swòjã pòdmio-
towòsc realizowac w praktice, dejade w 1920 rokù pòwszechno ùdzeliwôł sã 
nôstrój eùfòrie, nôdzeje na lepszé witro i chãc robòtë na rzecz przińdnotë dlô 
pòsobnëch pòkòleniów. Nają dbą bëło przedstawic w fòrmie òmówieniowëch 
prôców chòc wëjimk kùlturowëch zjawiszczów cządu pò I swiatowi wòjnie, 
stądka przedkłôdóny do lekturë i wëzwëskaniô nônowszi numer naszégò rocz-
nika mô prawie taką zamkłosc tematiczną. 

Hewòtny numer „Biuletinu Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” podzelony 
òstôł na trzë dzéle. 

W pierszim zamieszczoné są Ùchwôlënczi RJK i bédowóné rozstrzëgnienia 
jãzëkòwé w pòstacë stanowiszcza. Skłôdają sã na nie nôslédné pòstanowie-
nia: w sprawie pisënkù stãpienia wëższégò i nôwëższégò znankòwnika môłi;  
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w sprawie deklinacje jistników białgłowsczégò ôrtu; w sprawie stosowaniô 
biérny starnë w kaszëbsczim jãzëkù; w sprawie stosowaniô perfektiwnëch cza- 
sów, w sprawie ùżiwaniô lëtrów i i y w kaszëbsczim jãzëkù, a téż stanowiszcze 
Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka w sprawie pisënkù wërazu ser w kaszëbsczim 
jãzëkù.

Dzél drëdżi pòd titlã Studia i materiałë recenzowóné zawiérô artikle napi- 
sóné w akademicczim diskùrsu. Są to: Elżbiéta Bùgajnô, Mòtiw mòrza w ka- 
szëbsczi pòezji; Marek Cëbùlsczi, Òbrôz pòliticzny jawernotë midzëwòjnowi 
Pòlsczi w dramie Jana Rómpsczégò Pòrénk; Béata Jankòwskô, Òbrazë Pùcka 
w kaszëbsczi lëteraturze na wëbrónëch przëkładach; Daniel Kalënowsczi, 
Żeglôrz Złocëstégò Słuńca Léòna Roppla, to je binowi òbrôz Jana z Kòlna; 
Adela Kùjik-Kalënowskô, Rëbôcë, rëbôcë, cëż wa tu robita? – Òbrazë rëbôków 
w piesni i pòezji Kaszëb; Aleksandra Majkòwskô, Mòdernô technologiô i no-
wòczasny kùńszt w tradicjowim òbrëmim na przëkładze witrażów w kòscele 
pw. sw. Józefa Rzemiãsnika w Gniewinie, a téż dwa artikle Eùgeniusza Prëcz-
kòwsczégò, Królewô Mòrza w Swôrzewie w kaszëbskòjãzëcznym ùtwórstwie 
lëteracczim i Sanktuarium Królewi Mòrza w Swôrzewie w dobie slëbinów 
Pòlsczi z mòrzã, a na kùńc tegò dzéla naszégò rocznika tekst Danutë Stanule-
wicz, Farwné òbrazë Bôłtëcczégò Mòrza w wëbrónëch romanach Stanisławë 
Flészarowi-Mùskôt.

Na trzecy dzél „Biuletinu” skłôdają sã Studia i materiałë nierecenzowóné. 
Nalézemë tu wëpòwiedzë: Tomôsz Fópka, Letkò bez dëtka – pieńdze a kaszëb-
skô mùzyka; Danuta Pioch, Mòrze we frazeòlogiznach i paremiach kaszëbsczich, 
a téż Bòżenë Ùgòwsczi, Stanisłôw Pestka – emisariusz niepòdległoscë.

Jesmë dbë, że materiałë zebróné w nônowszim tomie „Biuletinu Radzëznë 
Kaszëbsczégò Jãzëka” przëniesą ze sobą rozwiązania, jaczé mdą zmòcniwac 
fùnkcjonalnotã i zacekawienié rodnym jãzëkã Kaszëbów. W przińdnëch latach 
na nôleżników gremium Radzëznë żdają pòstãpné kwestie do wëjasniwaniô 
i nowé jãzëkòznawczé zadania do òbgôdaniô. To wskôzëje jak nieòbéńdną 
sprawą je stara ò kòndicjã kaszëbsczégò jãzëka.



powrót do spisu treści

Daniel Kalinowski

Słowo wstępne

Rada Języka Kaszubskiego to gremium, które stale pracuje nie tylko nad stan-
daryzacją języka i opiniuje rozwiązania bieżących problemów kaszubszczyzny, 
ale również reaguje na wydarzenia historyczne czy kulturowe, które ściśle 
związane są z mieszkańcami południowych brzegów Bałtyku. Takim wydarze-
niem niewątpliwie był rok 1920, czas, kiedy w życie wchodziły postanowienia 
traktatów podpisywanych w Wersalu po zakończeniu I wojny światowej. To 
wówczas, dopiero po kilkunastu miesiącach po ustaniu działań wojennych, na 
Pomorzu Wschodnim i Kaszubach znów pojawiła się Rzeczpospolita Polska, 
państwo, które ponownie znalazło się na mapie Europy po 123 latach nieistnie-
nia. Ambicją środowisk II Rzeczpospolitej było mieć dostęp do morza, z kolei 
dążeniem kręgów kaszubskich było zintegrować własne dążenia tożsamościowe 
z społeczno-politycznymi racjami polskimi. Z takiego układu sił wyniknęło to,  
że wschodnia część Kaszub (bez Gdańska, który uzyskał status Wolnego Mia-
sta) stała się częścią odrodzonej Polski, a Kaszubi przestali odczuwać germani-
zacyjny ucisk. Dalsze lata rozwoju II Rzeczpospolitej powściągnęły marzenia 
Kaszubów o tym, na ile swą podmiotowość mogą realizować w praktyce, 
jednakże w 1920 roku nastrój euforii, nadziei na lepsze jutro i chęć pracy nad 
przyszłością dla kolejnych pokoleń były powszechne. Choć część ze zjawisk 
kulturowych lat po I wojnie światowej chcieliśmy w swoich pracach omówić, 
dlatego przedkładany do lektury i korzystania najnowszy numer naszego rocz-
nika ma taki, a nie inny układ treści.

Najnowszy numer „Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego” podzielony zo- 
stał na trzy części. 

Na pierwszą część naszego periodyku składają się Uchwały RJK i wyraże-
nie stanowiska. Zamieszczamy w tej grupie następujące postanowienia: w spra- 
wie pisowni stopnia wyższego i najwyższego przymiotnika môłi, w sprawie de-
klinacji rzeczowników rodzaju żeńskiego, w sprawie stosowania strony biernej  
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w języku kaszubskim, w sprawie stosowania czasów perfektywnych, w sprawie 
używania liter i i y w języku kaszubskim, a także stanowisko Rady Języka Ka- 
szubskiego w sprawie pisowni wyrazu ser w języku kaszubskim.

W części drugiej zatytułowanej Studia i materiały recenzowane znala-
zły się artykuły napisane w dyskursie akademickim. Są to: Elżbieta Bugajna, 
Motyw morza w kaszubskiej poezji; Marek Cybulski, Obraz rzeczywistości 
politycznej międzywojennej Polski w dramacie Jana Rompskiego pt. „Pòrénk”; 
Beata Jankowska, Obrazy Pucka w literaturze kaszubskiej na wybranych przy-
kładach; Daniel Kalinowski, „Żeglarz Złocistego Słońca” Leona Roppla, czyli 
sceniczny obraz Jana z Kolna; Adela Kuik-Kalinowska, „Rëbôcë, rëbôcë, cëż 
wa tu robita?” Obrazy rybaków w pieśni i poezji Kaszub; Aleksandra Maj-
kowska, Nowoczesna technologia i nowoczesna sztuka w tradycyjnych ramach 
na przykładzie witraży w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Gniewinie 
a także dwa artykuły Eugeniusza Pryczkowskiego, Królowa Morza w Swarze-
wie w kaszubskojęzycznej twórczości literackiej oraz Sanktuarium Królowej 
Morza w Swarzewie w dobie zaślubin Polski z morzem i na koniec tej części 
naszego rocznika tekst Danuty Stanulewicz, Barwne obrazy Morza Bałtyckiego 
w wybranych powieściach Stanisławy Fleszarowej-Muskat.

Trzecia część „Biuletynu” zawiera Studia i materiały nierecenzowane. 
Odnajdziemy tutaj wypowiedzi: Tomasz Fopke, Letkò bez dëtka – pieniądze 
a muzyka kaszubska; Danuta Pioch, Morze we frazeologizmach i paremiach 
kaszubskich a także Bożena Ugowska, Stanisław Pestka – emisariusz niepod-
ległości.

Mamy nadzieję, że materiały zgromadzone w najnowszym tomie „Biulety- 
nu Rady Języka Kaszubskiego” przynoszą ze sobą rozwiązania, które wzmac-
niają operatywność i atrakcyjność rodzimego języka Kaszubów. W przyszłych 
latach członków gremium Rady czekają dalsze kwestie do wyjaśnienia i nowe 
zadania językoznawcze do omówienia, co wskazuje jak ważną kwestią jest 
dbałość o kondycję języka kaszubskiego.
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ÙCHWÔLËNK NR 1/RJK/20 Z DNIA 18.11.2020 R.  
W SPRAWIE PISËNKÙ STÃPNIA WËŻSZÉGÒ 

I NÔWËŻSZÉGÒ ZNANKÒWNIKA MÔŁI

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka dopùszcziwô twòrzenié stãpienia wëższégò 
i nôwëższégò znankòwnika môłi w dwùch fòrmach:

Znankòwnik Stãpiéń wëższi Stãpiéń nôwëższi
môłi mniészi / miészi nômniészi / nômiészi
môłô mniészô / miészô nômniészô / nômiészô
môłé mniészé / miészé nômniészé / nômiészé

Wëbiérającë pasowny ôrt zapisu stãpienia wëższégò i nôwëższégò nót za-
chòwac kònsekwentné jegò stosowanié w całim teksce. Tak samò nôlégô sã stoso-
wac w pisënkù wszëtczich wërazów pòchòdnëch, np. jistnikach ôrtu mniészëzna /  
miészëzna czë czasnikach ôrtu zmniészëc / zmiészëc, pòmniészëc / pòmiészëc.

Bôczënk!
W stãpniowaniu przëczasnika stãpień wëższi i nôwëższi mô leno jednã fòrmã: 

Przëczasnik Stãpień wëższi Stãpień nôwëższi
mało mni nômni

Ùchwôlënk nie zmieniwô pisënkù jinëch znankòwników, jaczé w stãp-
niu wëższim i nôwëższim mają zbitkã głoskòwą -mni-, ale wëstãpùją wiedno 
w jedny fòrmie, np.: 

znankòwnik st. wëższi  st. nôwëższi
 znankòwnika znankòwnika

zëmny zëmniészi  nôzëmniészi
cemny cemniészi  nôcemniészi
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procëmny  procëmniészi nôprocëmniészi
krëjamny  krëjamniészi nôkrëjamniészi
rozëmny  rozëmniészi nôrozëmniészi
nôrëmny  nôrëmniészi nônôrëmniészi
pòjemny  pòjemniészi nôpòjemniészi
stolemny  stolemniészi nôstolemniészi
fòremny fòremniészi nôfòremniészi
skrómny  skrómniészi nôskrómniészi
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ÙCHWÔLËNK NR 2/RJK/20 Z DNIA 16.12.2020 R.  
W SPRAWIE DEKLINACJE JISTNIKÓW  

BIAŁGŁOWSCZÉGÒ ÔRTU

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka ustaliwô pòstãpné mòdła deklinacje jistników 
białgłowsczégò ôrtu:

Òtmiana jistników białogłowsczégò ôrtu
W kaszëbsczi òtmianie jistniczi białogłowsczégò (białczégò) ôrtu nôleżą do 
II deklinacji.

Jistniczi białogłowsczégò ôrtu w kaszëbsczim jãzëkù òtmieniwają sã wedle 
czile mòdłów. Spòdlim je temat jistnika. Mòżemë wskazac dwa przédné mòdła: 

a) jistniczi zakùńczoné na samòzwãk: -a, -ô, -i
b) jistniczi zakùńczoné na spółzwãk.

Przë kòżdim mòdle pòdôwómë trzë kùnôszczi, chtërne pòmògą nama za-
rechòwac jistnik do przënôleżnégò mòdła òtmianë: nazéwôcz, rodzôcz i dôwôcz 
w pòjedinczny lëczbie. Z tegò pòdzélu widzëc je òsem mòdłów: a) -a, -ë, -e;  
b) -a, -i, -e; c) -a, -ë, -ë; d) -a, -i/-e, -i/-e; e) -ô, -i/-e, -i/-e; f) -ô, -ë, -ë; g) Ø, -ë, -ë  
h) -i, -i, -i

Òsóbny kategòriô to jistniczi ò znankòwnikòwi òtmianie. 

1. Jistniczi zakùńczoné na samòzwãk -a jinaczą sã spółzwãkã, na jaczi 
kùńczi sã temat:
a) cwiardotematowé, N. -a, R. -ë, D. -e / (-a, -ë, -e), np. stegna, sztora, 

kréda, szkòła
b) zakùńczoné na -k, -g (-a, -i, -e), np. cotka, taska, pòdłoga, żôga
c) zakùńczoné na -c, -dz, -cz, -ż, -sz, -l (-a, -ë, -ë), np. prażnica, dësza, 

szëpla, kùgla
d) jistniczi zakùńczoné na -ja (-a, -i/-e, -i/-e), np. szëja, żnija, deja, a téż 

pò mitczim n (-a, -i/-e, -i/-e), np. bania (dynia), kania
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2. Jistniczi zakùńczoné na samòzwãk -ô mają òglowò dwa mòdła òtmianë:
a) na -ô pò mitczim n, pò j (-ô, -i/-e, -i/-e), np. kùchniô, lëniô, lelijô i na  

-ô pò zmitczonëch (-ô, -i/-e, -i/-e), np. zemiô, melodiô, Ewanieliô 
b) na -ô pò pòòstałëch spółzwãkach (-ô, -ë, -ë), np. rolô, mszô, szérzô 

3. Jistniczi zakùńczoné na samòzwãk -i (-i, -i, -i), np. gòspòdëni 
4. Jistniczi zakùńczoné na spółzwãk (Ø,-ë, -ë), np. chëcz, straż, mësz, noc
5. Jistniczi tipù: wastnô, królewô. 

Jistniczi zakùńczoné na -a
1a) cwiardotematowé (-a, -ë, -e)

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz – chto? co? szkòł-a     łësën-a szkòł-ë                 łësën-ë
Rodzôcz – kògò? czego? szkòł-ë     łësën-ë szkòł-ów/szkół    łësën-ów/łësyn
Dôwôcz – kòmù? czemu? szkòl-e     łësëni-e szkòł-óm             łësën-óm 
Winowôcz – kògò? co? szkòł-ã     łësën-ã szkòł-ë                 łësën-ë 
Nôrzãdzôcz – z kògùm? z czim? szkòł-ą     łësën-ą szkòł-ama            łësën-ama
Môlnik – ò kògùm? ò czim? szkòl-e     łësëni-e szkòł-ach             łësën-ach 
Wòłôcz – ò! szkòł-o!   łësën-o! szkòł-ë!                łësën-ë! 

W ti òtmianie R. pòj. l. mô kùnôszk -ë, a D. -e. Jiné słowa z tegò ôrtu: wéda, 
sostra, gardina, malëna, arbata, bùcha, kòza.

Takô sama òtmiana je téż w słowach z tematã zakùńczonym na lëpòwé 
samòzwãczi:

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz zëm-a      mëm-a      rëb-a zëm-ë                  mëm-ë          rëb-ë
Rodzôcz zëm-ë      mëm-ë      rëb-ë zëm-ów/zym      mëm-ów       rëb-ów/rib
Dôwôcz zëmi-e     mëmi-e     rëbi-e zëm-óm              mëm-óm       rëb-óm 
Winowôcz zëm-ã      mëm-ã      rëb-ã   zëm-ë                  mëm-ë          rëb-ë
Nôrzãdzôcz zëm-ą      mëm-ą      rëb-ą  zëm-ama            mëm-ama     rëb-ama 
Môlnik zëmi-e     mëmi-e     rëbi-e zëm-ach              mëm-ach      rëb-ach
Wòłôcz zëm-ò!    mëm-ò!     rëb-ò! zëm-ë!                mëm-ë!         rëb-ë! 

Jistniczi z tematã zakùńczonym na -m w R. mają téż kùnôszk -ë, leno w òt-
mianie wëstãpiwô òbòcznosc z mitczenim m:m’, témë: -zëm-/zëm’-; mëm-/
mëm’-. Tak téż òtmieniwają sã m.jin. słowa: stopa (p:p’), zófa (f:f’), lãpa (p:p’), 
zupa (p:p’), bróma.
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1b) na -k, -g (-a, -i, -e)
Zakùńczoné na tylnojãzëkòwé: k, g, chtërne przëchôdają w òtmianie w -cz, -dz:

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz rãk-a       nog-a rãc-e               nodż-i
Rodzôcz rãcz- i     nodż-i rãk-ów/rãk     nog-ów/nóg
Dôwôcz rãc-e       nodz-e rãk-óm           nog-óm 
Winowôcz rãk-ã       nog-ã rãc-e               nodż-i
Nôrzãdzôcz rãk-ą       nog-ą rãk-ama          nog-ama
Môlnik rãc-e       nodz-e rãk-ach           nog-ach
Wòłôcz rãk-ò!     nog-ò! rãc-e!              nodż-i!

Pòdóné przikładë przëjimają czile tematów òbòcznëch: rãk-, racz-, rãc- 
rąk-; nog-, nodż-, nodz-, nóg-. W wielny lëczbie, w rodzaczu, dopùszcziwónô 
je krótszô pòstacjô: rąk, nóg, w tim przëtrôfkù pòjôwiô sã alternacjô: o:ó, ã:ą. 
Jiné słowa w ti òtmianie np. rzéka, łąka, starka, białka, cotka, knaga (leno 
knagów), strëga (strëgów), brutka.

Jistnik rãka mô òsóbną òtmianã w nazéwôczu (co przechôdô na wino-
wôcz i wòłôcz) wielny lëczbë: rãc-e. Je to zaòstałosc dualu (pòdwójny lëczbë) 
z ùszłëch czasów. 

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz mieszczónk-a      królewiónk-a mieszczóncz-i        królewióncz-i
Rodzôcz mieszczóncz-i     królewióncz-i mieszczónk/-ów    królewiónk-ów
Dôwôcz mieszczónc-e      krolewiónc-e mieszczónk-óm     królewiónk-óm
Winowôcz mieszczónk-ã     krolewiónk-ã mieszczóncz-i        królewióncz-i
Nôrzãdzôcz mieszczónk-ą     krolewiónk-ą mieszczónk-ama    królewiónk-ama
Môlnik mieszczónc-e      królewiónc-e mieszczónk-ach     królewiónk-ach
Wòłôcz mieszczónk-ò!    krolewiónk-ò mieszczóncz-i!       królewióncz-i 

Jiné przikładë tegò tipù: Kaszëbiónka, gduńczónka, Amerikónka.

1c) na -c, -dz, -cz, -ż, -sz, -l (-a, -ë, -ë)

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz dësz-a    prażnic-a     krëzbùl-a dësz-e          prażnic-e         krëzbùl-e
Rodzôcz dësz-ë    prażnic-ë     krëzbùl-ë dësz/-ów     prażnic/-ów     krëzbùl-ów
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Dôwôcz dësz-ë     prażnic-ë    krëzbùl-ë dësz-óm      prażnic-óm      krëzbùl-óm
Winowôcz dësz-ã     prażnic-ã    krëzbùl-ã dësz-e         prażnic-e          krëzbùl-e
Nôrzãdzôcz dësz-ą     prażnic-ą    krëzbùl-ą dësz-ama    prażnic-ama     krëzbùl-ama
Môlnik dësz-ë     prażnic-ë    krëzbùl-ë dësz-ach     prażnic-ach      krëzbùl-ach
Wòłôcz dësz-o!   prażnic-o!   krëzbùl-o! dësz-e!        prażnic-e!         krëzbùl-e!

To karno jistników w R., D. i M. mô kùnôszk -ë. Jiné przikładë: lodownica, 
pòlëca, wieczerza, szëpla, bala, mùca, tasza, cébùla, kòszla, diszla, kùgla, 
stréfla, mùża, starża, krusza, jãdza. 

Jistniczi  zakùńczoné na -ja twòrzą òsóbną kategòriã òtmianë.

1d) Jistniczi zakùńczoné na -ja (-a, -i/e, -i/e), np. szëja,  żnija, deja, chaja, brëja

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz szëj-a       żnij-a          dej-a szëj-e           żnij-e           dej-e
Rodzôcz szëj-i/e     żnij-i/-e      dej-i/-e szëj-ów        żnij-ów        dej-ów
Dôwôcz szëj-i/e     żnij-i/-e      dej-i/-e szëj-óm        żnij-óm        dej-óm
Winowôcz szëj-ã       żnij-ã         dej-ã szëj-e           żnij-e           dej-e
Nôrzãdzôcz szëj-ą       żnij-ą         dej-ą szëj-ama      żnij-ama      dej-ama
Môlnik szëj-i/e     żnij-i/-e      dej-i/-e szëj-ach       żnij-ach       dej-ach
Wòłôcz szëj-o!      żnij-o!        dej-o! szëj-e!          żnij-e!          dej-e!

W słowarzach je fòrma szëja (nié: szëjô). W òtmianie nót je òstawic jotã 
w temace (jinaczi jak w pòlaszëznie). Na ten ôrt òtmieniwają sã fòrmë z -ijô, 
-ejô, -ëjô np. lëlijô (jeżlë są ùżiwóné). 

jistniczi pò mitczim n (-a, -i/-e, -i/-e), np. bania (dynia), kania

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz bani-a          kani-a bani-e              kani-e
Rodzôcz ban-i/-e       kan-i/-e ban-i/-ów        kan-i/-ów         
Dôwôcz ban-i/-e       kan-i/-e bani-óm          kani-óm       
Winowôcz bani-ã          kani-ã bani-e              kani-e
Nôrzãdzôcz bani-ą         kani-ą bani-ama         kani-ama
Môlnik ban-i/-e       kan-i/-e bani-ach          kani-ach
Wòłôcz bani-o!        kani-o! bani-e!             kani-e!   
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Na podobny ôrt bãdą òtmieniwac sã jistniczi, chtërne mają -ô pò mitczim  
n, np. kùchniô. 

Jistniczi zakùńczoné na -ô
2a) na -ô pò mitczim n (-ô, -i/-e, -i/-e)

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz kùchni-ô              lëni-ô kùchni-e                lëni-e
Rodzôcz kùchn-i/-e           lën-i/-e kùchn-i/-ów          lën-i/-ów         
Dôwôcz kùchn-i/-e           lën-i/-e kùchni-óm             lëni-óm       
Winowôcz kùchni-ã              lëni-ã kùchni-e                lëni-e
Nôrzãdzôcz kùchni-ą              lëni-ą kùchni-ama           lëni-ama
Môlnik kùchn-i/-e           lën-i/-e kùchni-ach            lëni-ach
Wòłôcz kùchni-o!            lëni-o! kùchni-e!               lëni-e!   

Jiné przikładë: céniô, wòniô, zdrzadniô, òkrãtowniô, cëczerniô, stëdniô, 
piesniô, môłniô. Tuwò przënôlégają téż pòzwë geògrafné zakùńczoné na -niô, 
np. Lëniô, Gdiniô, Redëniô, Albaniô, Daniô, Macedoniô, Rumuniô, Słoweniô. 

na -ô pò j (-ô, -i/-e, -i/-e)

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz zbroj-ô          restaùracj-ô    zbroj-e                  restaùracj-e       
Rodzôcz zbroj-i/e        restauracj-i/-e zbroj-ów               restaùracj-ów    
Dôwôcz zbroj-i/-e       restaùracj-i/-e zbroj-óm               restaùracj-óm    
Winowôcz zbroj-ã           restaùracj-ã zbroj-e                   restaùracj-e       
Nôrzãdzôcz zbroj-ą           restaùracj-ą zbroj-ama              restaùracj-ama  
Môlnik zbroj-i/-e       restaùracj-i/-e zbroj-ach               restaùracj-ach   
Wòłôcz zbroj-o!         restaùracj-o! zbroj-e!                  restaùracj-e!     

Jiné przikładë: perkùsjô, rozegracjô, pòstacjô. Tuwò przënôlégają téż pòzwë 
geògrafné zakùńczoné na -cjô, -zjô, -sjô: regionów, krajów i kontynentów, np. 
Azjô, Grecjô, Francjô, Rusjô 

na -ô pò zmitczonëch (-ô, -i/-e, -i/-e)

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz pandemi-ô          melodi-ô pandemi-e          melodi-e
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Rodzôcz pandemi-i/-e          melodi-i/-e pandemi-ów            melodi-ów
Dôwôcz pandemi-i/-e          melodi-i/-e pandemi-óm            melodi-óm
Winowôcz pandemi-ã              melodi-ã pandemi-e               melodi-e
Nôrzãdzôcz pandemi-ą              melodi-ą pandemi-ama          melodi-ama
Môlnik pandemi-i/-e          melodi-i/-e pandemi-ach           melodi-ach
Wòłôcz pandemi-o!            melodi-o! pandemi-e!              melodi-e!

Jiné przikładë: fòliô, religiô, kòtwiô, historiô, chemiô, brëwiô. Tuwò przë- 
nôlégają téż pòzwë geògrafné tipu: Karwiô, Słëpiô, Aùstraliô, Aùstriô, Irlandiô, 
Serbiô, Mòłdawiô, Belgiô, Flandriô. 

2b) na -ô pò pòòstałëch spółzwãkach (-ô, -ë, -ë), np. rolô, szérzô
Cwiardi temat

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz rol-ô      wòl-ô      msz-ô rol-e                wòl-e            msz-e   
Rodzôcz rol-ë       wòl-ë      msz-ë rol-ów/ról       wòl-ów         msz-ów
Dôwôcz rol-ë       wòl-ë      msz-ë rol-óm            wòl-óm         msz-óm
Winowôcz rol-ã       wòl-ã      msz-ã/-ą rol-e                wòl-e            msz-e     
Nôrzãdzôcz rol-ą       wòl-ą      msz-ą rol-ama           wòl-ama       msz-ama
Môlnik rol-ë       wòl-ë      msz-ë rol-ach            wòl-ach        msz-ach
Wòłôcz rol-o!     wòl-o!     msz-o! rol-e!              wòl-e!           msz-e!

3. Jistniczi zakùńczoné na samòzwãk -i, np. gòspòdëni 

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz gòspòdën-i gòspòdëni-e
Rodzôcz gòspòdën-i gòspòdëni-ów
Dôwôcz gòspòdën-i gòspòdëni-óm
Winowôcz gòspòdëni-ą gòspòdëni-e
Nôrzãdzôcz gòspòdëni-ą gòspòdëni-ama
Môlnik gòspòdën-i gòspòdëni-ach
Wòłôcz gòspòdën-i! gòspòdëni-e!

W winowôczu białogłowsczégò ôrtu przëjãło sã ùżiwanié ã, chòc w niechter-
nëch słowach wëstãpiwô w wëmòwie dôwny kùnôszk -ą.
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4) Jistniczi zakùńczoné na spółzwãk (Ø,-ë, -ë), np. chëcz, pamiãc, gãs 

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz chëcz-Ø     pamiãc-Ø     gãs- Ø chëcz-e           pamiãc-e            gãs-e
Rodzôcz chëcz-ë     pamiãc-ë      gãs-ë chëcz-i/-ów    pamiãc-y/-ów    gãs-y/-ów
Dôwôcz chëcz-ë     pamiãc-ë      gãs-ë chëcz-óm        pamiãc-óm        gãs-óm
Winowôcz chëcz-Ø      pamiãc-Ø     gãs-Ø chëcz-e           pamiãc-e            gãs-e 
Nôrzãdzôcz chëcz-ą     pamiãc-ą      gãs-ą chëcz-ama      pamiãc-ama       gãs-ama
Môlnik chëcz-ë     pamiãc-ë      gãs-ë chëcz-ach       pamiãc-ach        gãs-ach
Wòłôcz chëcz-ë!    pamiãc-ë!     gãs-ë! chëcz-e!          pamiãc-e!          gãs-e!

Są taczé jistniczi, chtërne òtmieniwaja sã blós w pòjedinczny lëczbie, np. 
òszôc. Jeżlë jidze ò pamiãc kòmpùtra, pendrive, tédë téż mòże òtmienic w wiel-
ny lëczbie. Jiné przikładë, np.: wies, pażãc, òrãdz, barń, mësz, séc, piãsc, wesz, 
dôl (R. dalów), jeséń. Dlô rodzôcza wielny lëczbë apartny je kùnôszk -i(-y) 
wëmieniwóny z -ów. 

5) Jistniczi tipù wastnô, królewô  
Są téż jistniczi, jaczi w niechtërnëch przëpôdkach przejimają fòrmë òtmianë 
znankòwników i jistników. Przenôlégają tuwò m.jin. wastnô, królewô, brato-
wô, służącô. 

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz wastn-ô/a            królewô wastn-e                 królew-e/-é
Rodzôcz wastn-ë/-y           królew-i wastn-ëch/-ów      królew-ëch
Dôwôcz wastn-y/-ie          królew-i wastn-ym              królew-im
Winowôcz wastn-ã/-ą           królew-ą    wastn-e                 królew-e/ -é
Nôrzãdzôcz wastn-ą                królew-ą wastn-yma            królew-ima
Môlnik wastn-y/-ie          królew-i wastn-ëch             królew-ëch  
Wòłôcz wastn-o!               królew-ò! wastn-e!                królew-e/-é
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ÙCHWÔLËNK NR 3/RJK/20 Z DNIA 16.12.2020 R.  
 SPRAWIE STOSOWANIÔ 

BIÉRNY STARNË W KASZËBSCZIM JÃZËKÙ 

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka przëjimô pòstãpné ùstalenia w sprawie stoso-
waniô biérny starnë w kaszëbsczim jãzëkù:

Biérnô starna w kaszëbsczim jãzëkù
Ùżiwanié biérny starnë
Biérny starnë sã tej ùżiwô, czej bôczënk nie je sczerowóny na sprôwcë czinno-
scë (nie je òn znóny abò wiédzô ò nim nie je w tim sztóce wôżnô), le na sami 
czinnoscë abò na persónie (abò przedmioce/zjawiszczu), chtërno je „òdbiércą” 
czë dëcht rezultatã ti czinnoscë. Biérnô starna je wiele razy wicy ùżiwónô 
w òficjalnëch i nôùkòwëch tekstach jak w codniowi gôdce. 

Bùdowa zdaniów ò biérny kònstrukcji 
W zdaniach ò czinny kònstrukcji jistnik (abò zamiono), co sã òdnôszô do 
sprôwcë, je pòdmiotã, a jistnik (abò zamiono), co sã òdnôszô do òdbiércë czë 
rezultatu czinnoscë, je blëższim dopełnienim. Zôs w zdaniach ò biérny kòn-
strukcji słowò, co sã òdnôszô do òdbiércë abò rezultatu czinnoscë, sã stôwô 
przedmiotã, a sprôwca mòże òstac pòminiãti, np.

−	 czinnô starna: Jô wpisa akùrôtny adres do notesu. ‘Wpisałam dokładny 
adres do notesu.’

−	 biérnô starna: Akùrôtny adres òstôł wpisóny do notesu. ‘Dokładny adres 
został wpisany do notesu.’

Òrzeczenié w zdaniach ò biérny kònstrukcji sã skłôdô z wëpòmòżnégò 
czasnika bëc (abò bëwac) abò òstac (abò òstawac) i przechòdnégò czasnika 
w fòrmie znankòwnikòwégò mionoczasnika biérnégò. Òrzeczenié w zanôleż-
noce òd pòdmiotu mòże bëc: 
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−	 w pòjedinczny abò wielny lëczbie, np. 

 Akùrôtny adres òstôł wpisóny do notesu. ‘Dokładny adres został wpisany 
do notesu.’

 Akùrôtné adresë òstałë wpisóné do notesu. ‘Dokładne adresy zostały 
wpisane do notesu.’

−	 w chłopsczim, białgłowsczim abò dzecnym ôrce, np.

 Nen roman béł pisóny łońsczégò rokù. ‘Ta powieść była pisana w ze-
szłym roku’.

 Na knéga bëła pisónô łońsczégò rokù. ‘Ta książka była pisana w zeszłym 
roku’.

 No sprawòzdanié bëło pisóné łońsczégò rokù. ‘To sprawozdanie było 
pisane w zeszłym roku’.

Wëpòmòżny czasnik w zdaniach ò biérny kònstrukcji wëstãpiwô – w zanô-
leżnoce òd brëkòwnotë – w ternym, ùszłim abò przińdnym czasu, np.

 Nen roman je terô pisóny. ‘Ta powieść jest teraz pisana.’
 Nen roman béł pisóny łońsczégò rokù. ‘Ta powieść była pisana w ze-

szłym roku.’
 Nen roman mdze pisóny za rok. ‘Ta powieść będzie pisana w przyszłym 

roku.’

W zdaniach ò biérny kònstrukcji mògą wëstãpòwac mionoczasniczi ùtwò- 
rzoné tak òd dokònónëch czasników, jak i niedokònónëch, np.

 Nen roman béł pisóny łońsczégò rokù. ‘Ta powieść była pisana w ze-
szłym roku.’

 Nen roman òstôł napisóny łońsczégò rokù. ‘Ta powieść została napisana 
w zeszłym roku.’

W kaszëbsczim jãzëkù mòżebné są téż zdania ò biérny kònstrukcji bez 
pòdmiotu. Òrzeczenié sã skłôdô tej z czasnika bëc w 3. persónie pòjedinczny 
lëczbë w dzecnym ôrce i znankòwnikòwégò mionoczasnika biérnégò w pòje-
dinczny lëczbie w dzecnym ôrce, np.
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 Òb całi wieczórk bëło tuńcowóné. ‘Przez cały wieczór tańczono.’
 Tuwò bëło głosno spiéwóné. ‘Głośno tu śpiewano.’

Biérnô starna a złożoné czasë 
Biérny starnë nie przënôlégô sã parłãczëc z tzw. perfektiwnyma czasama, 
w jaczich sã téż ùżiwô biérnégò mionoczasnika ùrëchlonégò przënôleżną fòrmą 
czasnika bëc abò miec. Zdania Òn je wëjachóny ‘On wyjechał’, Jô ju móm 
zjadłé ‘Już zjadłem/zjadłam’ i Jô ju móm napisóné ‘Już napisałem/napisa-
łam’ ni mają biérny kònstrukcji, bò jich pòdmiotã je persónowé zamiono (òn 
abò jô) co sã òdnôszô do sprôwcë czinnoscë, zôs przikładã zdaniów ò biérny 
kònstrukcji bãdą: Wszëtkò ju òstało zjadłé ‘Wszystko już zostało zjedzone’ 
i Wszëtkò ju òstało napisóné ‘Wszystko już zostało napisane’, w jaczich słowò, 
co sã òdnôszô do òdbiércë i rezultatu czinnoscë (zamiono wszëtkò), wëstãpiwô 
w fùnkcji pòdmiotu.
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ÙCHWÔLËNK NR 4/RJK/20 Z DNIA 16.12.2020 R.  
 SPRAWIE STOSOWANIÔ 

CZASÓW PERFEKTIWNËCH

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka przëjimô pòstãpné ùstalenia w sprawie stoso-
waniô czasów perfektiwnëch w kaszëbsczim jãzëkù:

W kaszëbsczim jãzëkù to dô złożoné czasë, jaczé wëmôgają ùżëcégò spòmóżné-
gò czasnika bëc abò miec i adiektiwnégò pasywnégò particypium dokònónëch 
i niedokònónëch czasników. To są tak zwóné perfektiwné czasë, co fakticzno 
parłãczą ze sobą czas (terôczasny, ùszłi abò przińdny) i aspekt (perfektiwny),  
a w jich ùżëcym jidze ò to, jakô je relacëjô miedzë czasã wëkònaniô jednégò 
czënu a terôczasnoscą abò jinym sztótã w ùszłoscë abò przińdzoce.

Czasnik bëc je ùżiwóny z particypiama nieprzechódnëch czasników rëchù 
(jic, przińc, jachac, latac itp.), np. wszëtcë są przëszłi, ten ptôch je ùlecałi, òn 
je wëjachóny, òni są jidzony.

Strukturë na ôrt jô móm zrobioné, të môsz widzoné, òni mają bëté są przi-
kładama ùżëcô czasu terôczasnégò perfektiwnégò. Te są różné wedle znaczeniô 
òd ùszłégò czasu, np. jô (jem) zrobił i të (jes) widzôł sã òdnôszają do ùszłëch 
zdarzeniów. Czej më ùżiwómë terôczasny perfektiwny czas, më pòdsztrichù-
jemë, że czin mô wpłiw na terôczasnosc abò że sã naczął w ùszłoce i dërch  
trëwô.

Adiektiwné particypia pasywné ze spòmóżnym czasnikã w ùszłim czasu 
twòrzą zaùszłi czas (ùszłi perfektiwny), a ze spòmóżnym czasnikã bëc w przińd-
nym czasu, jaczémù towarzi miec w ùszłim czasu (abò blós bëc w przipôdkù 
nieprzechódnëch czasników rëchù) – przińdny czas perfektiwny.

Zaùszłi czas prezeńtëją hewò te przikładë:

•	Jô chcôł gò nalezc doma, ale òn ju béł jidzony.
•	Òn chcôł zjesc pôłnie, ale òni ju mielë wszëtkò zjadłé.
•	Më przëszlë nafùtrowac ptôchë, ale wszëtczé bëłë ùlecałé.
•	Wa próbòwa kùpic dankã, le lëdze mielë wszëtczé pòwëkùpioné.
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Czej më ùżiwómë zaùszłi czas, më pòdsztrichùjemë, że czin sã zdarził przed 
drëdżim czënã, ò jaczim më gôdómë, ùżiwającë ùszłi czas.

Je téż klôr różnica w znaczenim, czej më pòrównómë przińdny czas z prziń- 
dnym perfektiwnym czasã:

•	Ò sódmi wieczór jô zjém wieczerzã. (przińdny czas)
•	Ò sódmi wieczór jô mdã miôł zjadłé wieczerzã. (przińdny perfektiwny 

czas)
•	Na drëdżi rok ò ten czas òne to ju mdą miałë zeżorgóné.
•	Witro do pôłnia më bãdzemë mielë ne dokùmeńtë złożoné.

W nëch przikładach czin, ò jaczim më gôdómë, ùżiwającë przińdny perfek-
tiwny czas, sã wëdarzi przed jaczims pùnktã w czasu. W przikładze niżi òn sã 
wëdarzi przed drëdżim czënã, w przipôdkù jaczégò më ùżiwómë przińdny czas.

•	Niglë të przińdzesz, gòsce mdą wëjachóny.

Perfektiwné czasë bë ni miałë bëc miloné z pasywnym ùstawã.
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ÙCHWÔLËNK NR 5/RJK/20 Z DNIA 16.12.2020 R.  
W SPRAWIE ÙŻIWANIÔ LËTRÓW I I Y  

W KASZËBSCZIM JÃZËKÙ 

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka przëjimô pòstãpné ùstalenia w sprawie ùżi-
waniô lëtrów i i y w kaszëbsczim jãzëkù:

Zwãk to je nômniészi zestôwny dzél naszi mòwë, co dôwô nama znaczenié.  
W pisónym teksce równoznaczëną zwãkù je lëtra. Nôczãsczi jedna lëtra òznô-
czô jeden zwãk, le czasã jeden zwãk piszemë dwùma lëtrama, np. sz, cz w pòl- 
sczi i kaszëbczi mòwie, czasã – trzema, np. w pòlsczim słowie dziecko – 5 zwã- 
ków: dzi, e, c, k, o, 7 lëtrów; a téż jinaczi – jedna lëtra mòże znakòwac dwa 
zwãczi, np. ò, ù w kaszëbsczi mòwie òznôczô pasowno [łe] i [łu / ły] (bò w ka- 
szëbsczi mòwie ù co le mało rzecze sã jakno y).

Baro czãsto lëdze, co gôdają swòją mòwą, w jaczims jednym znaczenim 
brëkùją përznã jinëch nié wiedno tëch samëch zwãków, le prze tim lëdze, co 
gôdają swòją mòwą, rozmieją jich, bò te zwãczi nie jinaczą negò słowa. Np.  
w pòlsczim jãzëkù, a téż i w kaszëbsczim przódë lëdze gôdelë ł przódkòwò- 
jãzëczno – zãbné, co sã rzecze przez dotkniãcé przódka jãzëka do górnëch 
zãbów (może taczé ł czëc w mòwie aktorów w stôrëch pòlsczich filmach, a téż 
ò taczim ł w kaszëbsczim jãzëkù w tamtëch czasach pisôł Jón Karnowsczi), 
dzysô równak w gôdónym pòlsczim i kaszëbsczim jãzëkù rzecze sã leno tak 
pòzwóné u nieszlabizowé, przez zaòkrãglenié lëpów. Taczi zbiér zwãków, co 
nie jinaczą znaczeniégò słowa, to je fònem.

W kaszëbsczi mòwie mómë jeden fònem i. Jinaczi to wëzdrzi w polsczi  
mòwie, gdze są dwa fònemë: i, a téż y. W kaszëbsczim pisënkù nen fònem je 
nôczãscy zapisywóny lëtrą i. Na lëtra i òznôczô tuwò:

– samòstójny samòzwãk (np. piwò, miłi, przińdze), co je westrzódkã szlabizë; 
a téż 
– céch mitkòscë spółzwãkù, co stoji chùdzy, gôdóny co le mało jakno  

j, i òn nie je westrzódkã szlabizë (np. biôłi, przëwiozłi, niesc); 
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Lëtrã i piszemë pò spółzwãkach:

– lëpnëch: p, b, f, w, m, ł), np. pies, biéda, wiôdro, krzëwi, miono, łisk;
– zãbnëch: t, d, np. prosti, dim;
– dąsłowëch: sz, ż, cz, dż, l, r, rz, np. wëższi, wëżi, czij, dżinie, nodżi, 

lińcuch, lim, dobri, stôri, Rzim1; 
– (strzédnojãzëcznëch): ń, np. niżi, ni ma.

W niechtërnëch placach fònem i zapisëjemë w kaszëbsczim jãzëkù lëtrą y. 
Tak je pò nôslédnëch spółzwãkach: 

– pò c, np. cygnie, wëcygô;
– pò s, np. syn, sygnie; 
– pò z, np. zymk, mierzy2;
– pò dz, np. dzys, dzywny. 

To wëzdrzi jinaczi jak w pòlsczi mòwie, gdze i sã pisze pò spółzwãkù ć – zapi-
sywónym jakno c, np. cisza, ś – zapisywónym jakno s, np. siła, ź – zapisywónym 
jakno z, np. zima, dź – zapisywónym jakno dz, np. dziś.

Lëtrã y piszemë téż pò n, np. szkólny, ny [lëdze], póz(d)ny (znankòwnik), 
bëlny (znankòwnik) – jinaczi, czedë zwãk i rzecze sã pò ń (pisónym jakno 
n), bò tedë piszemë gò jakno i (pòr. wëż.), np. [jidã do] ni, ni [ma gò doma], 
póz(d)ni (wëższi stãpiéń przëczasnika), bëlni (wëższi stãpiéń przëczasnika).

1 Tuwò mómë jeden spółzwãk, chòc zapisóny przez dwie lëtrë, pò nim piszemë i. 
2 Tuwò spółzwãk z grańczi ze spółzwãkã r, a pò nim piszemë i.
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STANOWISZCZE RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ 
W SPRAWIE PISËNKÙ WËRAZU SER 

W KASZËBSCZIM JÃZËKÙ

RJK pòlécô stosowanié taczégò hewò zapisaniô:
syr (N.), sëra (R.)

Z przëczënów prakticznëch RJK dopùszcziwô stosowanié rozpòwszechnionégò 
w ùczbòwnikach i wiele wëdôwiznach zapisaniô:
sér (N.), sera (R.)

Ùdokaznienié:
Bez òstatné cziledzesąt lat rozszerzëło sã zapisanié: sér, sera. Nalézemë je 
w słowarzach:

•	 Jana Trepczyka Słownik polsko-kaszubski – sér
•	 Stefana Ramułta Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego 

– sérowi

w ùczbòwnikach i słowarzach dlô dzecy, np.:

•	 W. Bòbrowsczi, K. Kwiatkòwskô Kaszëbsczé abecadło – sér
•	 M. Dambek Mój słowôrz – sér
•	 L. Gòłąbk Kaszëbsczi słowôrz ilustrowóny – sér
•	 w ùczbòwnikach Danutë Pioch
•	 w ùczbòwnikach Jaromirë Labùddy
•	 w ùczbòwnikach Emilie Maszke
•	 w ùczbòwnikach A. Pająk, L. Sorn, T. Czerwińsczi

Zapisanié to mô pewno swój zôczątk w analogie do pòlsczégò zapisaniô: ser. 
W kaszëbsczim jãzëkù w placu dôwnégò dłudżégò e (w pòlsczim ta apartnosc 
zanikła) czëjemë samòzwãk pòdobny do y/i, stądka w pisënkù é – e pòchiloné.
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Równak ju w Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej Bernata 
Sëchtë widzymë zapisanié: sur, sëra, a téż sëra (rodzaj nijaki).

Stądka pewno w Wielkim Słowniku polsko-kaszubskim Eùgeniusza Gòłąbka 
nalézemë zapisanié: syr (Sy sur) m, rzad sëra n (tegò sëra). A we wczasniészim 
Kaszëbsczim słowarzu normatiwnym: syr EG || sur SY m, tegò sëra.

Słowôrz etimòlogiczny jãzëka pòlsczégò podôwô:

ser, z syr; prasłowiańskie; cerk. syr, czes. sýr, serb. sir,

To tak wskazëje, że zapisanié syr, sëra zalécóné bez Eùgeniusza Gòłąbka, 
(òbòk notowónégò bez B. Sëchtã sur) mô swòje ùdokaznienié etimòlogiczné. 
Mô òno téż swòje przëswiôdczenié w wëmòwie tegò słowa bez Kaszëbów. 

Dlô pòrządkù mùszi jesz pòdac zapisanié sër w słowarzu internetowim: 
https://pl.glosbe.com/

https://pl.glosbe.com/
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UCHWAŁA NR 1/RJK/20 Z DNIA 18.11.2020 R. 
W SPRAWIE PISOWNI STOPNIA WYŻSZEGO 

I NAJWYŻSZEGO PRZYMIOTNIKA MÔŁI

Rada Języka Kaszubskiego dopuszcza tworzenie stopnia wyższego i najwyż-
szego przymiotnika môłi w dwóch formach:

Przymiotnik Stopień wyższy Stopień najwyższy
môłi mniészi / miészi nômniészi / nômiészi
môłô mniészô / miészô nômniészô / nômiészô
môłé mniészé / miészé nômniészé / nômiészé

Wybierając odpowiedni sposób zapisu stopnia wyższego i najwyższego nale-
ży zachować konsekwentne jego stosowanie w całym tekście. Tak samo należy 
postępować w pisowni wszystkich wyrazów pochodnych, np. rzeczowników 
typu: mniészëzna / miészëzna czy czasowników typu: zmniészëc / zmiészëc, 
pòmniészëc / pòmiészëc.

Uwaga!
W stopniowaniu przysłówków stopień wyższy i najwyższy mają tylko jedną formę: 

Przysłówek Stopień wyższy Stopień najwyższy
mało mni nômni

Uchwała nie zmienia pisowni innych przymiotników, które w stopniu wyż-
szym i najwyższym zawierają zbitkę głoskową -mni-, ale zawsze występują 
w jednej formie, np.: 

przymiotnik stopień wyższy  stopień najwyższy
 przymiotnika przymiotnika

zëmny zëmniészi  nôzëmniészi
cemny cemniészi  nôcemniészi
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procëmny procëmniészi  nôprocëmniészi
krëjamny krëjamniészi  nôkrëjamniészi
rozëmny  rozëmniészi  nôrozëmniészi
nôrëmny nôrëmniészi  nônôrëmniészi
pòjemny  pòjemniészi  nôpòjemniészi
stolemny  stolemniészi  nôstolemniészi
fòremny  fòremniészi nôfòremniészi
skrómny skrómniészi nôskrómniészi
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UCHWAŁA NR 2/RJK/20 Z DNIA 16.12.2020 R.  
W SPRAWIE DEKLINACJI RZECZOWNIKÓW  

RODZAJU ŻEŃSKIEGO

Rada Języka Kaszubskiego ustala następujące wzory deklinacji rzeczowników 
rodzaju żeńskiego:

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego
W odmianie kaszubskiej rzeczowniki rodzaju żeńskiego należą do II dekli-
nacji. 

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego odmieniają się zgodnie z kilkoma wzorami. 
Podstawą jest temat rzeczownika. Można wskazać dwa główne wzory: 

a) rzeczownik zakończone na samogłoskę: -a, -ô, -i
b) rzeczowniki zakończone na spółgłoskę.

Do każdego wzoru podajemy trzy końcówki, które pomogą nam zaliczyć 
rzeczownik do odpowiedniego wzoru odmiany: mianownika, dopełniacza, ce-
lownika w liczbie pojedynczej. Wyróżniamy osiem wzorów odmiany: a) -a, 
-ë, -e; b) -a, -i, -e; c) -a, -ë, -ë; d) -a, -i/-e, -i/-e; e) -ô, -i/-e, -i/-e; f) -ô, -ë, -ë;  
g) Ø, -ë, -ë h) -i, -i, -i

Oddzielną kategorię stanowią rzeczowniki o odmianie przymiotnikowej. 

1. Rzeczowniki zakończone na samogłoskę -a różnią się spółgłoską, na 
którą kończy się temat:
a) twardotematowe, N. -a, R. -ë, D. -e / (-a, -ë, -e), np. stegna, sztora, 

kréda, szkòła
b) zakończone na -k, -g (-a, -i, -e), np. cotka, taska, pòdłoga, żôga
c) zakończone na -c, -dz, -cz, -ż, -sz, -l (-a, -ë, -ë), np. prażnica, dësza, 

szëpla, kùgla
d) rzeczowniki zakończone na -ja (-a, -i/-e, -i/-e), np. szëja, żnija, deja 

i także po miękkim n (-a, -i/-e, -i/-e), np. bania (dynia), kania
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2. Rzeczowniki zakończone na samogloskę -ô mają ogólnie dwa wzory 
odmiany:
a) na -ô po miękkim n, po j (-ô, -i/-e, -i/-e), np. kùchniô, lëniô, lelijô 

i na -ô po zmiękczonych (-ô, -i/-e, -i/-e), np. zemiô, melodiô, Ewanieliô 
b) na -ô po pozostałych spółgłoskach (-ô, -ë, -ë), np. rolô, mszô, szérzô 

3. Rzeczowniki zakończone na samogłoskę -i (-i, -i, -i), np. gòspòdëni 
4. Rzeczowniki zakończone na spółgłoskę (Ø,-ë, -ë), np. chëcz, straż, mësz, 

noc
5. Rzeczowniki typu: wastnô, królewô. 

Rzeczowniki zakończone na -a
1a) twardotematowe (-a, -ë, -e)

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz – chto? co? szkòł-a     łësën-a szkòł-ë                 łësën-ë
Rodzôcz – kògò? czego? szkòł-ë     łësën-ë szkòł-ów/szkół    łësën-ów/łësyn
Dôwôcz – kòmù? czemu? szkòl-e     łësëni-e szkòł-óm             łësën-óm 
Winowôcz – kògò? co? szkòł-ã     łësën-ã szkòł-ë                 łësën-ë 
Nôrzãdzôcz – z kògùm? z czim? szkòł-ą     łësën-ą szkòł-ama            łësën-ama
Môlnik – ò kògùm? ò czim? szkòl-e     łësëni-e szkòł-ach             łësën-ach 
Wòłôcz – ò! szkòł-o!   łësën-o! szkòł-ë!                łësën-ë! 

W tej odmianie dopełniacz l. poj. ma końcówkę -ë, a celownik -e. Inne sło- 
wa z tego typu: wéda, sostra, gardina, malëna, arbata, bùcha, kòza.

Taką samą odmianę mają także wyrazy z tematem zakończonym na spół-
głoski wargowe:

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz zëm-a      mëm-a      rëb-a zëm-ë                  mëm-ë          rëb-ë
Rodzôcz zëm-ë      mëm-ë      rëb-ë zëm-ów/zym      mëm-ów       rëb-ów/rib
Dôwôcz zëmi-e     mëmi-e     rëbi-e zëm-óm              mëm-óm       rëb-óm 
Winowôcz zëm-ã      mëm-ã      rëb-ã   zëm-ë                  mëm-ë          rëb-ë
Nôrzãdzôcz zëm-ą      mëm-ą      rëb-ą  zëm-ama            mëm-ama     rëb-ama 
Môlnik zëmi-e     mëmi-e     rëbi-e zëm-ach              mëm-ach      rëb-ach
Wòłôcz zëm-ò!    mëm-ò!     rëb-ò! zëm-ë!                mëm-ë!         rëb-ë! 

Rzeczowniki z tematem zakończonym na -m w dopelniaczu mają także 
końcówkę -ë, ale w odmianie występuje oboczność ze zmiękczeniem m:m’, 
tematy: -zëm-/ zëm’-; mëm-/mëm’-. Tak też odmieniają się m.in. słowa: stopa 
(p:p’), zófa (f:f’), lãpa (p:p’), zupa (p:p’), bróma.
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1b) na -k, -g (-a, -i, -e)
Zakończone na tylnojęzykowe: k, g, które w odmianie przechodzą w -cz, -dz:

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz rãk-a       nog-a rãc-e               nodż-i
Rodzôcz rãcz- i     nodż-i rãk-ów/rãk     nog-ów/nóg
Dôwôcz rãc-e       nodz-e rãk-óm           nog-óm 
Winowôcz rãk-ã       nog-ã rãc-e               nodż-i
Nôrzãdzôcz rãk-ą       nog-ą rãk-ama          nog-ama
Môlnik rãc-e       nodz-e rãk-ach           nog-ach
Wòłôcz rãk-ò!     nog-ò! rãc-e!              nodż-i!

Podane przykłady przyjmują kilka tematów obocznych: rãk-, racz-, rãc- 
rąk-; nog-, nodż-, nodz-, nóg-. W liczbie mnogiej, w dopełniaczu, dopuszcza 
się krótszą formę: rąk, nóg,  w tym przypadku pojawia się alternacja: o:ó, ã:ą. 
Inne wyrazy w tej odmianie np. rzéka, łąka, starka, białka, cotka, knaga (leno 
knagów), strëga (strëgów), brutka.

Rzeczownik rãka ma osobną odmianę w mianowniku (co przechodzi na 
biernik i wołacz) liczby mnogiej: rãc-e. Jest to pozostałość dualu (liczby po-
dwójnej) z dawnych czasów. 

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz mieszczónk-a      królewiónk-a mieszczóncz-i        królewióncz-i
Rodzôcz mieszczóncz-i     królewióncz-i mieszczónk/-ów    królewiónk-ów
Dôwôcz mieszczónc-e      krolewiónc-e mieszczónk-óm     królewiónk-óm
Winowôcz mieszczónk-ã     krolewiónk-ã mieszczóncz-i        królewióncz-i
Nôrzãdzôcz mieszczónk-ą     krolewiónk-ą mieszczónk-ama    królewiónk-ama
Môlnik mieszczónc-e      królewiónc-e mieszczónk-ach     królewiónk-ach
Wòłôcz mieszczónk-ò!    krolewiónk-ò mieszczóncz-i!       królewióncz-i 

Inne przykłady tego typu: Kaszëbiónka, gduńczónka, Amerikónka.

1c) na -c, -dz, -cz, -ż, -sz, -l (-a, -ë, -ë)

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz dësz-a    prażnic-a     krëzbùl-a dësz-e          prażnic-e         krëzbùl-e
Rodzôcz dësz-ë    prażnic-ë     krëzbùl-ë dësz/-ów     prażnic/-ów     krëzbùl-ów
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Dôwôcz dësz-ë     prażnic-ë    krëzbùl-ë dësz-óm      prażnic-óm      krëzbùl-óm
Winowôcz dësz-ã     prażnic-ã    krëzbùl-ã dësz-e         prażnic-e          krëzbùl-e
Nôrzãdzôcz dësz-ą     prażnic-ą    krëzbùl-ą dësz-ama    prażnic-ama     krëzbùl-ama
Môlnik dësz-ë     prażnic-ë    krëzbùl-ë dësz-ach     prażnic-ach      krëzbùl-ach
Wòłôcz dësz-o!   prażnic-o!   krëzbùl-o! dësz-e!        prażnic-e!         krëzbùl-e!

Ta grupa rzeczowników w R., D. i M. ma końcówkę -ë. Inne przykłady: 
lodownica, pòlëca, wieczerza, szëpla, bala, mùca, tasza, cébùla, kòszla, diszla, 
kùgla, stréfla, mùża, starża, krusza, jãdza. Rzeczowniki zakończone na -ja 
tworzą oddzielną kategorię odmiany.

1d) Rzeczowniki zakończone na -ja (-a, -i/e, -i/e), np. szëja,  żnija, deja, chaja, brëja

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz szëj-a       żnij-a          dej-a szëj-e           żnij-e           dej-e
Rodzôcz szëj-i/e     żnij-i/-e      dej-i/-e szëj-ów        żnij-ów        dej-ów
Dôwôcz szëj-i/e     żnij-i/-e      dej-i/-e szëj-óm        żnij-óm        dej-óm
Winowôcz szëj-ã       żnij-ã         dej-ã szëj-e           żnij-e           dej-e
Nôrzãdzôcz szëj-ą       żnij-ą         dej-ą szëj-ama      żnij-ama      dej-ama
Môlnik szëj-i/e     żnij-i/-e      dej-i/-e szëj-ach       żnij-ach       dej-ach
Wòłôcz szëj-o!      żnij-o!        dej-o! szëj-e!          żnij-e!          dej-e!

W słownikach występuje forma szëja (nié: szëjô). W odmianie trzeba zosta-
wić jotę w temacie (inaczej niż w języku polskim). Na ten sposób odmieniają 
się formy z -ijô, -ejô, -ëjô np. lëlijô (jeżeli są używane). 

rzeczowniki po miękkim n (-a, -i/-e, -i/-e), np. bania (dynia), kania

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz bani-a          kani-a bani-e              kani-e
Rodzôcz ban-i/-e       kan-i/-e ban-i/-ów        kan-i/-ów         
Dôwôcz ban-i/-e       kan-i/-e bani-óm          kani-óm       
Winowôcz bani-ã          kani-ã bani-e              kani-e
Nôrzãdzôcz bani-ą         kani-ą bani-ama         kani-ama
Môlnik ban-i/-e       kan-i/-e bani-ach          kani-ach
Wòłôcz bani-o!        kani-o! bani-e!             kani-e!   
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W podobny sposób będą odmieniać się rzeczowniki, które mają -ô po mięk-
kim n, np. kùchniô. 

Rzeczowniki zakończone na -ô
2a) na -ô po miękkim n (-ô, -i/-e, -i/-e)

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz kùchni-ô              lëni-ô kùchni-e                lëni-e
Rodzôcz kùchn-i/-e           lën-i/-e kùchn-i/-ów          lën-i/-ów         
Dôwôcz kùchn-i/-e           lën-i/-e kùchni-óm             lëni-óm       
Winowôcz kùchni-ã              lëni-ã kùchni-e                lëni-e
Nôrzãdzôcz kùchni-ą              lëni-ą kùchni-ama           lëni-ama
Môlnik kùchn-i/-e           lën-i/-e kùchni-ach            lëni-ach
Wòłôcz kùchni-o!            lëni-o! kùchni-e!               lëni-e!   

Inne przykłady: céniô, wòniô, zdrzadniô, òkrãtowniô, cëczerniô, stëdniô, 
piesniô, môłniô. Tutaj należą też nazwy geograficzne zakończone na -niô, np. 
Lëniô, Gdiniô, Redëniô, Albaniô, Daniô, Macedoniô, Rumuniô, Słoweniô. 

na -ô po j (-ô, -i/-e, -i/-e)

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz zbroj-ô          restaùracj-ô    zbroj-e                  restaùracj-e       
Rodzôcz zbroj-i/e        restauracj-i/-e zbroj-ów               restaùracj-ów    
Dôwôcz zbroj-i/-e       restaùracj-i/-e zbroj-óm               restaùracj-óm    
Winowôcz zbroj-ã           restaùracj-ã zbroj-e                   restaùracj-e       
Nôrzãdzôcz zbroj-ą           restaùracj-ą zbroj-ama              restaùracj-ama  
Môlnik zbroj-i/-e       restaùracj-i/-e zbroj-ach               restaùracj-ach   
Wòłôcz zbroj-o!         restaùracj-o! zbroj-e!                  restaùracj-e!     

Inne przykłady: perkùsjô, rozegracjô, pòstacjô. Tutaj należą też nazwy 
geograficzne zakończone na  -cjô, -zjô, -sjô: regionów, krajów i kontynentów, 
np. Azjô, Grecjô, Francjô, Rusjô 

na -ô po zmiękczonych (-ô, -i/-e, -i/-e)

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz pandemi-ô          melodi-ô pandemi-e          melodi-e
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Rodzôcz pandemi-i/-e          melodi-i/-e pandemi-ów            melodi-ów
Dôwôcz pandemi-i/-e          melodi-i/-e pandemi-óm            melodi-óm
Winowôcz pandemi-ã              melodi-ã pandemi-e               melodi-e
Nôrzãdzôcz pandemi-ą              melodi-ą pandemi-ama          melodi-ama
Môlnik pandemi-i/-e          melodi-i/-e pandemi-ach           melodi-ach
Wòłôcz pandemi-o!            melodi-o! pandemi-e!              melodi-e!

Inne przykłady: fòliô, religiô, kòtwiô, historiô, chemiô, brëwiô. Tutaj należą 
też nazwy geograficzne typu: Karwiô, Słëpiô, Aùstraliô, Aùstriô, Irlandiô, 
Serbiô, Mòłdawiô, Belgiô, Flandriô. 

2b) na -ô po pozostałych spółgłoskach (-ô, -ë, -ë), np. rolô, szérzô
Twardy temat

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz rol-ô      wòl-ô      msz-ô rol-e                wòl-e            msz-e   
Rodzôcz rol-ë       wòl-ë      msz-ë rol-ów/ról       wòl-ów         msz-ów
Dôwôcz rol-ë       wòl-ë      msz-ë rol-óm            wòl-óm         msz-óm
Winowôcz rol-ã       wòl-ã      msz-ã/-ą rol-e                wòl-e            msz-e     
Nôrzãdzôcz rol-ą       wòl-ą      msz-ą rol-ama           wòl-ama       msz-ama
Môlnik rol-ë       wòl-ë      msz-ë rol-ach            wòl-ach        msz-ach
Wòłôcz rol-o!     wòl-o!     msz-o! rol-e!              wòl-e!           msz-e!

3. Rzeczowniki zakończone na samogłoskę -i, np. gòspòdëni 

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz gòspòdën-i gòspòdëni-e
Rodzôcz gòspòdën-i gòspòdëni-ów
Dôwôcz gòspòdën-i gòspòdëni-óm
Winowôcz gòspòdëni-ą gòspòdëni-e
Nôrzãdzôcz gòspòdëni-ą gòspòdëni-ama
Môlnik gòspòdën-i gòspòdëni-ach
Wòłôcz gòspòdën-i! gòspòdëni-e!

W bierniku rodzaju żeńskiego przyjęło się używanie -ã, choć w niektórych 
wyrazach występuje w wymowie dawna końcówka -ą.
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4) Rzeczowniki zakończone na spółgłoskę (Ø,-ë, -ë), np. chëcz, pamiãc, gãs

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz chëcz-Ø     pamiãc-Ø     gãs- Ø chëcz-e           pamiãc-e            gãs-e
Rodzôcz chëcz-ë     pamiãc-ë      gãs-ë chëcz-i/-ów    pamiãc-y/-ów    gãs-y/-ów
Dôwôcz chëcz-ë     pamiãc-ë      gãs-ë chëcz-óm        pamiãc-óm        gãs-óm
Winowôcz chëcz-Ø      pamiãc-Ø     gãs-Ø chëcz-e           pamiãc-e            gãs-e 
Nôrzãdzôcz chëcz-ą     pamiãc-ą      gãs-ą chëcz-ama      pamiãc-ama       gãs-ama
Môlnik chëcz-ë     pamiãc-ë      gãs-ë chëcz-ach       pamiãc-ach        gãs-ach
Wòłôcz chëcz-ë!    pamiãc-ë!     gãs-ë! chëcz-e!          pamiãc-e!          gãs-e!

Są takie rzeczowniki, które odmieniają się tylko w liczbie pojedynczej, np. 
òszôc. Jeśli chodzi o pamięć komputera, pendrive,wtedy można odmieniać w licz-
bie mnogiej. Inne przykłady, np.: wies, pażãc, òrãdz, barń, mësz, séc, piãsc, wesz, 
dôl (R. dalów), jeséń. Dla dopełniacza liczby mnogiej właściwa jest końcówka 
-i(-y) wymienna z -ów. 

5) Jistniczi tipù: wastnô, królewô  
Są też rzeczowniki, które w niektórych przypadkach przyjmują formy odmiany 
przymiotników i rzeczowników. Należą tutaj m.in. wastnô, królewô, bratowô, 
służącô. 

Przëpôdk Pòjedincznô lëczba Wielnô lëczba
Nazéwôcz wastn-ô/a            królewô wastn-e                 królew-e/-é
Rodzôcz wastn-ë/-y           królew-i wastn-ëch/-ów      królew-ëch
Dôwôcz wastn-y/-ie          królew-i wastn-ym              królew-im
Winowôcz wastn-ã/-ą           królew-ą    wastn-e                 królew-e/-é
Nôrzãdzôcz wastn-ą               królew-ą wastn-yma            królew-ima
Môlnik wastn-y/-ie          królew-i wastn-ëch             królew-ëch  
Wòłôcz wastn-o!              królew-ò! wastn-e!                królew-e/-é
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UCHWAŁA NR 3/RJK/20 Z DNIA 16.12.2020 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIA 

STRONY BIERNEJ W JĘZYKU KASZUBSKIM

Rada Języka Kaszubskiego przyjmuje następujące rozstrzygnięcia w sprawie 
stosowania strony biernej w języku kaszubskim:

Strona bierna w języku kaszubskim
Stosowanie strony biernej
Strony biernej używa się wtedy, gdy uwaga koncentruje się nie na sprawcy 
czynności (nie jest on znany lub informacja o nim nie jest w danej chwili waż-
na), a na samej czynności lub na osobie (lub przedmiocie/zjawisku), która jest 
„odbiorcą” lub rezultatem tej czynności. Strona bierna jest znacznie częściej 
stosowana w tekstach oficjalnych i naukowych niż w codziennej mowie.

Budowa zdań o konstrukcji biernej
W zdaniach o konstrukcji czynnej rzeczownik (lub zaimek) odnoszący się do 
sprawcy czynności jest podmiotem, a rzeczownik (lub zaimek) odnoszący się 
do odbiorcy lub rezultatu czynności jest dopełnieniem bliższym. Natomiast 
w zdaniach o konstrukcji biernej słowo odnoszące się do odbiorcy lub rezultatu 
czynności staje się podmiotem, a sprawca może zostać pominięty, np.

−	 strona czynna: Jô wpisa akùrôtny adres do notesu. ‘Wpisałam dokładny 
adres do notesu.’

−	 strona bierna: Akùrôtny adres òstôł wpisóny do notesu. ‘Dokładny adres 
został wpisany do notesu.’

Orzeczenie w zdaniach o konstrukcji biernej składa się z czasownika posił-
kowego bëc (lub bëwac) albo òstac (lub òstawac) i czasownika przechodniego 
w formie imiesłowu przymiotnikowego biernego. Orzeczenie w zależności od 
podmiotu może być: 
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−	 w liczbie pojedynczej lub mnogiej, np. 

 Akùrôtny adres òstôł wpisóny do notesu. ‘Dokładny adres został wpisany 
do notesu.’

 Akùrôtné adresë òstałë wpisóné do notesu. ‘Dokładne adresy zostały 
wpisane do notesu.’

−	 w rodzaju męskim, żeńskim lub nijakim, np.

 Nen roman béł pisóny łońsczégò rokù. ‘Ta powieść była pisana w ze-
szłym roku.’

 Na knéga bëła pisónô łońsczégò rokù. ‘Ta książka była pisana w zeszłym 
roku.’

 No sprawòzdanié bëło pisóné łońsczégò rokù. ‘To sprawozdanie było 
pisane w zeszłym roku.’

Czasownik posiłkowy w zdaniach o konstrukcji biernej występuje – w za-
leżności od potrzeby – w czasie teraźniejszym, przeszłym lub przyszłym, np.

 Nen roman je terô pisóny. ‘Ta powieść jest teraz pisana.’
 Nen roman béł pisóny łońsczégò rokù. ‘Ta powieść była pisana w ze-

szłym roku.’
 Nen roman mdze pisóny za rok. ‘Ta powieść będzie pisana w przyszłym 

roku.’

W zdaniach o konstrukcji biernej mogą występować imiesłowy utworzone 
zarówno od czasowników dokonanych, jak i niedokonanych, np.

 Nen roman béł pisóny łońsczégò rokù. ‘Ta powieść była pisana w ze-
szłym roku.’

 Nen roman òstôł napisóny łońsczégò rokù. ‘Ta powieść została napisana 
w zeszłym roku.’

W języku kaszubskim możliwe są również zdania o konstrukcji biernej 
bez podmiotu. Orzeczenie składa się wówczas z czasownika bëc w 3. osobie 
liczby pojedynczej w rodzaju nijakim i imiesłowu przymiotnikowego biernego 
w liczbie pojedynczej w rodzaju nijakim, np.
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 Òb całi wieczórk bëło tuńcowóné. ‘Przez cały wieczór tańczono.’
 Tuwò bëło głosno spiéwóné. ‘Głośno tu śpiewano.’

Strona bierna a czasy złożone 
Strony biernej nie należy utożsamiać z tzw. czasami perfektywnymi, w których 
również używa się imiesłowu biernego poprzedzonego odpowiednią formą 
czasownika bëc lub miec. Zdania Òn je wëjachóny ‘On wyjechał’, Jô ju móm 
zjadłé ‘Już zjadłem/zjadłam’ i Jô ju móm napisóné ‘Już napisałem/napisałam’ 
nie mają konstrukcji biernej, ponieważ ich podmiotem jest zaimek osobowy 
(òn lub jô) odnoszący się do sprawcy czynności, natomiast przykładem zdań 
o konstrukcji biernej będą: Wszëtkò ju òstało zjadłé ‘Wszystko już zostało 
zjedzone’ i Wszëtkò ju òstało napisóné ‘Wszystko już zostało napisane’, w któ-
rych słowo odnoszące się do odbiorcy i rezultatu czynności (zaimek wszëtkò) 
występuje w funkcji podmiotu.
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UCHWAŁA NR 4/RJK/20 Z DNIA 16.12.2020 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIA 

CZASÓW PERFEKTYWNYCH

Rada Języka Kaszubskiego przyjmuje następujące rozstrzygnięcia w sprawie 
stosowania czasów perfektywnych w języku kaszubskim:

W języku kaszubskim występują czasy złożone, które wymagają użycia cza-
sownika posiłkowego bëc lub miec oraz imiesłowu przymiotnikowego biernego 
czasowników dokonanych i niedokonanych. Są to tzw. czasy perfektywne, 
które faktycznie łączą ze sobą czas (teraźniejszy, przeszły lub przyszły) i aspekt 
(perfektywny), a w ich użyciu chodzi o to, jaka jest relacja między czasem 
wykonania danej czynności a teraźniejszością lub innym punktem czasowym 
w przeszłości czy przyszłości. 

Czasownika bëc używa się z imiesłowami nieprzechodnich czasowników 
ruchu (jic, przińc, jachac, latac itp.), np. wszëtcë są przëszłi, ten ptôch je ùle-
całi, òn je wëjachóny, òni są jidzony.

Struktury typu jô móm zrobioné, të môsz widzoné, òni mają bëté są przy-
kładami użycia czasu teraźniejszego perfektywnego. Są one znaczeniowo różne 
od użycia czasu przeszłego, np. jô (jem) zrobił i të (jes) widzôł odnoszą się do 
wydarzeń przeszłych. Używając czasu teraźniejszego perfektywnego podkre-
ślamy, że dana czynność ma wpływ na teraźniejszość lub że rozpoczęła się 
w przeszłości i nadal trwa. 

Imiesłowy przymiotnikowe bierne z czasownikiem posiłkowym w czasie 
przeszłym tworzą czas zaprzeszły (przeszły perfektywny), a z czasownikiem 
posiłkowym bëc w czasie przyszłym, któremu towarzyszy miec w czasie prze-
szłym (lub tylko bëc w przypadku nieprzechodnich czasowników ruchu) – czas 
przyszły perfektywny.

Czas zaprzeszły możemy zobrazować następującymi przykładami:

•	Jô chcôł gò nalezc doma, ale òn ju béł jidzony.
•	Òn chcôł zjesc pôłnie, ale òni ju mielë wszëtkò zjadłé.
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•	Më przëszlë nafùtrowac ptôchë, ale wszëtczé bëłë ùlecałé.
•	Wa próbòwa kùpic dankã, le lëdze mielë wszëtczé pòwëkùpioné.

Jeżeli używamy czasu zaprzeszłego, podkreślamy, że dana czynność wy-
stąpiła przed inną czynnością, o której mówimy stosując czas przeszły. 

Istnieje też jasna różnica znaczeniowa, gdy porównamy czas przyszły z cza-
sem przyszłym perfektywnym:

•	Ò sódmi wieczór jô zjém wieczerzã. (czas przyszły)
•	Ò sódmi wieczór jô mdã miôł zjadłé wieczerzã. (czas przyszły per- 

fektywny)
•	Na drëdżi rok ò ten czas òne to ju mdą miałë zeżorgóné.
•	Witro do pôłnia më bãdzemë mielë ne dokùmeńtë złożoné.

W powyższych przykładach czynność, o której mówimy stosując czas 
przyszły perfektywny, nastąpi przed jakimś punktem w czasie. W poniższym 
przykładzie nastąpi ona przed inną czynnością, w przypadku której używamy 
czasu przyszłego. 

•	Niglë të przińdzesz, gòsce mdą wëjachóny.

Nie należy mylić czasów perfektywnych ze stroną bierną.
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UCHWAŁA NR 5/RJK/20 Z DNIA 16.12.2020 R. 
W SPRAWIE UŻYWANIA LITER I I Y  

W JĘZYKU KASZUBSKIM

Rada Języka Kaszubskiego przyjmuje następujące rozstrzygnięcia w sprawie 
używania liter i i y w języku kaszubskim:

Najprostszym elementem, wchodzącym w skład naszej wypowiedzi, zawiera-
jącym konkretne znaczenie, jest głoska. W tekście pisanym odpowiednikiem 
głoski jest litera. Najczęściej jedna litera oznacza jedną głoskę, ale niekiedy 
na oznaczenie jednej głoski używamy dwu liter, np. sz, cz w języku polskim 
i kaszubskim, niekiedy – trzech, np. w wyrazie polskim dziecko (liczba gło-
sek – 5: dzi, e, c, k, o, liczba liter – 7), a także odwrotnie – jedna litera może 
oznaczać dwie głoski, np. ò, ù w języku kaszubskim oznacza odpowiednio [łe] 
i [łu / ły] (ponieważ w języku kaszubskim ù w wymowie często zbliża się do y). 
Niekiedy ludzie posługujący się danym językiem w konkretnym, tym samym 
znaczeniu, używają trochę innych głosek, ale ogół używających danego języ-
ka rozumie ich, te głoski bowiem nie zmieniają znaczenia danego słowa. Np.  
w języku polskim, a także w kaszubskim używano niegdyś przedniojęzykowo- 
-zębowego ł wymawianego przez zbliżenie przodu języka do górnych zębów 
(można takie ł usłyszeć w języku aktorów w starych polskich filmach, o takim 
ł w języku kaszubskim swoich czasów pisał również Jan Karnowski), dziś jed-
nak w mówionym języku polskim, również w kaszubskim, używa się jedynie 
tzw. u niezgłoskotwórczego, wymawianego poprzez zaokrąglenie warg. Taki 
zbiór głosek, niezmieniających znaczenia wyrazu określa się mianem fonemu.

W języku kaszubskim istnieje jeden fonem i. Inaczej wygląda sytuacja  
w języku polskim, gdzie mamy dwa fonemy i oraz y. W kaszubskiej ortografii 
przyjęto ów fonem zapisywać najczęściej za pomocą litery i. Litera i oznacza  
przy tym:

–  odrębną samogłoskę (np. piwò, miłi, przińdze), będącą centrum sylaby; 
oraz 
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–  znak zmiękczenia poprzedzającej spółgłoski, wymawiany zazwyczaj 
jako j, niebędący centrum sylaby (np. biôłi, przëwiozłi, niesc). 

Literę i zapisujemy po spółgłoskach:

–  wargowych (lëpnëch): p, b, f, w, m, ł), np. pies, biéda, wiodro, harfiôrz, 
krzëwi, miono, łisk;

–  zębowych (zãbnëch): t, d, np. prosti, dim;
–  dziąsłowych (dąsłowëch): sz, ż, cz, dż, l, r, rz, np. wëższi, wëżi, czij, 

dżinie, nodżi, lińcuch, lim, dobri, stôri, przińdze1;
–  średniojęzykowych (strzédnojãzëcznëch): ń, np. niżi, ni ma.
 
W pewnych sytuacjach fonem i zapisujemy w języku kaszubskim za pomocą 

litery y. Dzieje się tak po następujących spółgłoskach: 

–  po c, np. cygnie, wëcygô;
–  po s, np. syn, sygnie; 
–  po z, np. zymk, mierzy2;
–  po dz, np. dzys, dzywny. 

Sytuacja wygląda tu inaczej niż w języku polskim, gdzie i pojawia się po 
spółgłosce ć – zapisywanej jako c, np. cisza, ś – zapisywanej jako s, np. siła, 
ź – zapisywanej jako z, np. zima, dź – zapisywanej jako dz, np. dziś. 

Literę y zapisujemy również po n, np. szkólny, ny [lëdze], póz(d)ny (przy-
miotnik), bëlny (przymiotnik) w odróżnieniu od sytuacji, gdy fonem i pojawia 
się po ń (zapisywanym jako n), wtedy bowiem zapisujemy go jako i (por. wyż.), 
np. [jidã do] ni, ni [ma gò doma], póz(d)ni (stopień wyższy przysłówka), bëlni 
(stopień wyższy przysłówka).

1 Tu mamy jedną spółgłoską, zapisywaną przez dwie litery, po niej piszemy y.
2 Tu spółgłoska z, po której zapisujemy y, sąsiaduje ze spółgłoską r.
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STANOWISKO RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO 
W SPRAWIE PISOWNI WYRAZU SER 

W JĘZYKU KASZUBSKIM 

RJK rekomenduje stosowanie następującego zapisu:
syr (M.), sëra (D.)

Z powodów praktycznych RJK dopuszcza stosowanie rozpowszechnionego 
w podręcznikach i wielu wydawnictwach zapisu:
sér (M.), sera (D.)

Uzasadnienie:
Przez ostatnie kilkadziesiąt lat upowszechnił się zapis: sér, sera. Znajdziemy 
go w słownikach:

•	 Jana Trepczyka Słownik polsko-kaszubski – sér
•	 Stefana Ramułta Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego 

– sérowi

w podręcznikach i słownikach dla dzieci, np.:

•	 W. Bobrowski, K. Kwiatkowska Kaszëbsczé abecadło – sér
•	 M. Dambek Mój słowôrz – sér
•	 L. Gołąbek Kaszëbsczi słowôrz ilustrowóny – sér
•	 w podręcznikach Danuty Pioch
•	 w podręcznikach Jaromiry Labudy
•	 podręcznikach Emilii Maszke
•	 podręcznikach A. Pająk, L. Sorn, T. Czerwińskiej

Pisownia ta zapewne ma swą genezę w analogii do pisowni polskiej: ser. 
W języku kaszubskim w miejscu polskiego e słyszymy samogłoskę zbliżoną 
do i, stąd w pisowni é – e pochylone.
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Jednakże już w Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej Bernarda 
Sychty widzimy zapis: sur, sëra, a także sëra (rodzaj nijaki).

Stąd zapewne w Wielkim Słowniku polsko-kaszubskim Eugeniusza Gołąbka 
znajdziemy zapis: syr ( || Sy sur) m, rzad sëra n (tegò sëra). Zaś we wcze-
śniejszym Kaszëbsczim słowarzu normatiwnym: syr EG || sur SY m, tegò sëra.

Słowik etymologiczny języka polskiego podaje:

ser, z syr; prasłowiańskie; cerk. syr, czes. sýr, serb. sir,

Wydaje się zatem, że pisownia syr, sëra promowana przez Eugeniusza 
Gołąbka, (obok notowanej przez B. Sychtę sur) ma swoje uzasadnienie ety-
mologiczne. Znajduje ona także potwierdzenie w wymowie tego wyrazu przez 
Kaszubów.

Dla porządku należy jeszcze odnotować pisownię sër w słowniku interne-
towm https://pl.glosbe.com/

https://pl.glosbe.com/
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nazôd do spisënkù zamkłoscë

Elżbiéta Bùgajnô 
Kaszëbsczi Institut, Gduńsk

Mòtiw mòrza w kaszëbsczi pòezji

The motif of the sea  
in Kashubian poetry
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Keywords: 
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Rok 2020 parłãczi sã z 100. roczëzną przińdzeniô Pòmòrzô do Pòlsczi, his-
toricznégò zdënkù generała Józwë Hallera, zwónégò Mòdrim Generałã, z pòl- 
sczim mòrzã. Dnia 10 gromicznika 1920 rokù w Pùckù pòprzez zrëch wrzuce-
niô piestrzenia/òbrączczi do Bôłtëcczégò Mòrza dowódca Pòmòrsczégò Frontu 
na symbòliczny ôrt wërazył nôdzeje i prosbë wszëtczich Pòmòrzanów, chtër- 
ny chcelë zdrzucëc jërzmò prësczi niewòlë. Nieprzëpôdkòwò wiãc tematika  
latoségò sympòzjum Radë Kaszëbsczégò Jãzëka nawlékô do mòtiwù mòrza. 
Hewòtny articzel wpisywô sã w roczëznowé dzejania.

Lëteratura przedmiotu

W òbrëmim badérowaniów nad kaszëbską lëteraturą wôrt je dac apartné bôcze-
nié na pionierów tëchże badérowaniów, chtërny pùblikòwelë swòje prôce w mi- 
dzëwòjnowim cządze. Są westrzód nich m.jin. Józef Łãgòwsczi, Jón Karnow-
sczi i Władisłôw Pniewsczi. Òsoblëwò nen slédny òd 1927 rokù przez bez mała 
10 lat pùblikòwôł w „Roczniku Gdańskim” seriã bibliograficznëch tekstów,  



STUDIA I MATERIAŁË RECENZOWÓNÉ. REFERATË KASZËBSKÒJÃZËKÒWÉ   57

nazôd do spisënkù zamkłoscë

je téż aùtorã artikla Przegląd literatury kaszubskiej1. W cządze pò II swiatowi 
wòjnie jakno pierszi midzë badérama wëapartniwô sã lëteraturoznajôrz Andrzéj 
Bùkòwsczi ze swòją disertacją Regionalizm kaszubski (Pòznań 1950), a téż jegò 
ùczeń Jón Drzéżdżón w dzełach Piętno Smętka. Z problemów kaszubskiej literatu-
ry regionalnej lat 1920–1939 (Gduńsk 1973) i Współczesna literatura kaszubska 
(1986). Wôrt jesz wspòmnąc Lecha Bądkòwsczégò z jegò broszurą Zarys historii 
literatury kaszubskiej (1959)2. Pózni niemałé zasłëdżi na pòlu badérowaniów nad 
kaszëbską lëteraturą pòłożił aùstriacczi znajôrz lëteraturë Ferdinand Neureiter ze 
swòją pùblikacją Historia literatury kaszubskiej wëdóną nôpierwi w niemiecczim 
jãzëkù (1978), przedolmaczoną przez Mariã Bòduszińską-Bòrowikòwą w 1982 
rokù. Z drëdżi stronë szeroczi zôkrãż materiałów nalézemë w òbjimnym wëbòrze 
historika Józefa Bòrzëszkòwsczégò O historii literatury kaszubskiej i jej twórcach 
(2011). Równoczasno nie je nót pòminąc Tadéùsza Linknera z jegò Heroiczną 
biografią Remusa. W zwierciadle mitu i kaszubskich wierzeń (1996) czë Z lite-
ratury Młodokaszubów. Aleksander Majkowski. Studia i szkice (2013), chtëren 
wcygnął sã w badérowanié pismieniznë Aleksandra Majkòwsczégò3 i Léòna 
Hejczi4, a téż pòstãpnégò ùczałégò, historika lëteraturë i kùlturë Pòmòrzô, Jerzégò  
Sampa, aùtora m.jin. Drogi na sabat (1981) czë Smętek. Studium kreacji literac-
kich (1984) i szeroczégò wstãpù do Poezja rodnej mowy (1985). Na zôczątkù 
XXI wiekù pòjawilë sã badérowie słëpsczi szkòłë Adela Kùjik-Kalënowskô 
i Daniel Kalënowsczi. Jich pòspólnym dokazã jest przezérkòwô pòzycjô Litera-
tura kaszubska. Rekonesans / Kaszëbskô lëteratura. Wëzdrzënë (2017) w wersji 
dwajãzëkòwi pòlskò-kaszëbsczi. Wczasniészô mònografiô Adelë Kùjik-Kalë-
nowsczi Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub (2011) wësélô czëtińca do 
aùtorsczégò wëbiéru tematów ti lëteraturë wëcygnionëch przez badérkã5. Za to 
Daniel Kalënowsczi mô na swòjim kònce m.jin. pòzycjã Od Smętka do Stolema  

1 „Rocznik Gdański”, 1928–1929, t. 2–3. Pniewsczi wëdôł téż zbiér ùtwòrów ò mòrzu pi- 
sónëch w pòlsczim i kaszëbsczim jãzëkù: Morze polskie i Pomorze w pieśni (1931).
2 Jak pisze D. Kalënowsczi broszura L. Bądkòwsczégò òstała zbùdowónô na zasadze de- 
jowi kòntrë wedle wczasniészi pòzycji A. Bukòwsczégò, „w chtërny pòdsztrichniãto ambi- 
cje, a téż pòdmiotowòsc kaszëbiznë, co brzëmiało procëm ùstalenióm Bùkòwsczégò baro 
prowokacyjno”. Òb. D. Kalënowsczi, A. Kùjik-Kalënowskô, Literatura kaszubska. Reko-
nesans. Kaszëbskô lëteratura, Wëzdrzënë, Gduńsk 2017, s. 18.
3 Króm wëmienionëch wëżi pòzycji T. Linkner z rãkòpisu òdczëtôł i òprôcowôł wòjnowé 
wspòminczi A. Majkòwsczégò jakno frontowégò dochtora: Pamiętnik z wojny europejskiej 
roku1914, Wejrowò 2000.
4 Òb. T. Linkner, Z lirycznej i epickiej twórczości Leona Heykego, Bólszewò 2015.
5 Nie je to całô lëteratura przedmiotu. Wëmienioné òstałë nôwôżniészé, syntetizującé ba-
dérné pòzycje.
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(2009 – w wespółrobòce z A. Kùjik-Kalënowską), a téż kriticzné òbtaksowania 
kaszëbsczi lëteraturë: Raptularz kaszubski (2014), Sylwa kaszubskie (2017) i Pa- 
saże kaszubskie (2020). Pòczątk XXI wiekù w kaszëbistice naznaczony òstôł 
badérama związónyma z Kaszëbsczim Institutã („Acta Cassubiana”), Radzëną 
Kaszëbsczégò Jãzëka („Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka”), Gduńsczim 
Ùniwersytetã i Pòmòrską Akademią w Słëpskù. 

Mòtiw/òbrôz mòrza w pòlsczi lëteraturze òpisywelë m.jin. Janusz Tazbir 
w prôcë Żeglarz i podróżnik w literaturze staropolskiej (1986)6, Edmùnd Kòtar-
sczi w dokazu Sarmaci i morze: marynistyczne początki w literaturze polskiej 
XVI–XVIII wieku (1995)7. Historicë lëteraturë widzelë i pòcwierdzywelë òbec-
nosc i żëwòcëznã marinisticznëch mòtiwów w dôwny pòlsczi pismieniznie. 
Za to pòczątczi marinisticzny lëteraturë widzą w cządze Młodi Pòlsczi, ewen-
tualno romantizmù: „W nym czasu (…) pòwstôwają tekstë, w jaczich mòrskô 
rëmiô stôwô sã samòstójnô, zaczinô panowac: co wiãcy, wëkazywô zdólnotã 
generowaniô tak wôżnëch dzélëków strukturë lëteracczégò dokazu, jak cha-
rakteristiczné wątczi i pòstace”8.

Widzec je tuwò rozjinaczenié lëteraturë stricte marinisticzny òd ji zôcząt-
ków „mòckò rozcygnionëch w czasu”. Mòżna rozmëszlac nad samim pòchwatã 
marinisticzny lëteraturë, łacyńsczé mare bò to je mòrze. No pòjãcé òdwòłiwô 
sã do główny temiznë dzeła wpisóny w jegò strukturã. Pòdzél lëteraturë z pòz-
drzatkù na przédną temiznã (mòtiw, wątk) je stosowóny w lëteraturoznajôrstwie 
òd pòczątkù historicznolëteracczich badérowaniów. Wëróżniwómë wiãc np. 
lëteraturã przigòdową, kriminalną, zôs pòezjã patrioticzną, religijną, eroticzną, 
refleksyjną itd. Pòdzél pòezji na òtmianë je barżi rozbùdowóny z pòzdrzatkù na 
ji òsoblëwi charakter; bò wëpòwiôdô wseczëca i przeżëca liricznégò pòdmiotu9.

6 J. Tazbir, Żeglarz i podróżnik w literaturze staropolskiej, [w:] Spotkania z historią, 
Warszawa 1986, s. 141–144. Szkic ten òpiarł aùtor na swòji wczasniészi prôcë Ziemianin 
– żeglarz – podróżnik morski. Kształtowanie się stereotypów w kulturze staropolskiej, War-
szawa 1977, chtërna wëjasniwała òbòjãtnosc stôropòlsczi spòlëznë dlô mòrza, a pòstrzédno 
i panowaniô na nim.
7 Òb. recenzjô Janusza K. Gòlińsczégò do prôcë Kòtarsczégò, „Pamiętnik Literacki” 1997, 
nr 4, s. 193–199. Mòtiw mòrza béł czãsto pòdjimóny przez pòlsczich lëteraturoznajôrzów. 
Wôrt jesz przëwòłac hewòtné òprôcowania: Leszk Prorok, Poeci i morze. Antologia poezji 
o morzu, Gduńsk 1969; Bronisłôw Miazgòwsczi, Morze w literaturze polskiej, Gdiniô, 
1964; Jón Tuczińsczi, Marynistyka polska. Studia i szkice, Pòznań 1975; Stanisłôw Teléga, 
Odkrycie Bałtyku w literaturze, Pòznań 1970.
8 Òb. E. Kotarsczi, Sarmaci i morze…, Warszawa 1995, s. 5.
9 Òb. definicje pòezji w słowarzach lëteracczich pòchwatów i jinëch encëklopedicznëch 
pùblikacjach. W anticznym cządze pòezjô ùtożsômiónô bëła z całą piãkną lëteraturą, pózni 
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Na spòdlim kaszëbsczi lëteraturë mòtiw mòrza dozdrzôł ju w midzëwòj-
nowim cządze Władisłôw Pniewsczi, aùtor antologii tekstów pòswiãconëch 
mòrzu: Morze polskie i Pomorze w pieśni (1931). Jegò ùchwôcenié sprawë òd-
nôszało sã w wikszoscë do pòlskòjãzëcznëch pòzycji z rozmajitëch lëteracczich 
cządów, nôzwësków taczich kaszëbsczich lëteratów jak Hieronim Derdowsczi, 
Aleksander Majkòwsczi, Jón Karnowsczi, Léón Hejka, Francëszk Sãdzëcczi 
czë Izydór Gùlgòwsczi. Wôrt je pamiãtac, że lata dwadzesté XX wiekù to czas 
zaùroczeniô pòlsczich ùtwórców niedôwno òdzwëskónym Pòmòrzim, przistãpã 
do mòrza i mieszkańcama ti zemi, Kaszëbama. Wnenczas pòwstôwô m.jin. 
znóny roman Sztefana Żeromsczégò Wiatr od morza (1922). W midzëwòj-
nowim cządze pòeticczé tekstë, chtërne pòdjimałë marinisticzny wątk, bëłë 
wkłôdóné do rozmajitëch wëbiérów kaszëbsczi pòezji. Nót je wskazac m.jin. 
tomiczi: Ma jesma od morza. Poezja i proza kaszubska o morzu w wëbòrze 
Léòna Roppla10, Modra struna. Antologia poezji kaszubskiej ze wstãpã Jana 
Drzéżdżona11, Poezja rodnej mowy ze wstãpã i w wëbòrze Jerzégò Sampa12, 
Pomorze i morze w poezji w wëbòrze i z òprôcowanim Barbarë Arsobë i Józefa 
Bòrzëszkòwsczégò13, wpisëjącé sã w I Pòmòrsczi Kòngres. XXI wiek zôs to an-
tologie Rómana Drzéżdżona i Grégòra Schramczi Dzëczé gãsë (2004) i òsóbno 
G. Schramczi Skrë ùsôdzkòwi mòcë (2010), jaczé przedstôwiają téż biografie  
ùtwórców.

Pòchwatë i pòjãca

Célã hewòtny prôcë je zbadérowanié mòtiwù mòrza w kaszëbsczi pòezji. Szerok 
rozmióny òbrôz mòrza w rozmajitëch jegò pòkôzkach mòże/nót je przëdzelëc  

z mòwą wiązaną (wiérzta) i procëmstôwiónô proze jakno jinô òrganizacjô brzëmieniowò- 
-ritmicznô (do czasu wëòdrãbnieniô romana prawie wszëtczé fùlprawné lëteracczé gatënczi 
bëłë pisóné wiérztą), pòtemù ùtożsômiónô z liriką i indiwidualno zorientowóną ekspresją 
jãzëkòwą w pògrańcznëch pòstacach (np. pòeticczi dramat, pòemat prozą, pòetickô proza 
itp.), a téż kùreszce definiowónô jakno kùńszt słowa, chtërnégò wërobinë céchùje apartnô 
jãzëkòwô òrganizacjô (pòeticczi jãzëk), bënowô aùtonomiô i aùtotelicznosc, dominacjô 
esteticzny fùnkcji, a chtërna jakno całosc procëmstôwiónô je proze (Literatura polska. 
Przewodnik encyklopedyczny, red. J. Krzëżanowsczi, t. II, Warszawa 1985, s. 192).
10 Ma jesma od morza. Poezja i proza kaszubska o morzu, red. L. Roppel, Gduńsk 1963.
11 Modra struna. Antologia poezji kaszubskiej, Gduńsk 1973.
12 J. Samp, Poezja rodnej mowy, Gduńsk 1985.
13 Pomorze i morze w poezji, òpr. B. Arsoba i J. Bòrzëszkòwsczi, Gduńsk–Szczecëno 1998.
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do pòspólnëch môlów lëteracczich badérowaniów, to je do topòsów14. Co to 
je topòs? Zanôleżno òd kùlturowégò cządu i metodologicznégò pòzdrzatkù 
topòs je jinaczi definiowóny. Pòchwôt mô swòje zdrzódło ju w starożëtnëch 
czasach, w teòrii retoriczi Aristotelesa i béł wëkòrzistiwóny jakno argùment 
w diskusji15. W teòrii lëteraturë òznôczô pòwtôrzający sã mòtiw w lëteraturze 
i kùńszce kònkretnégò krãgù kùlturowégò czë cywilizacji. Topòsë jakno pòspól-
né môle (gr. topoi –pòspólné môle) pòwstałë wiãc ju w antikù. Spełniwają òne 
niejakò fùnkcjã wanożnégò mòtiwù, a w swi strukturze nawiązëją do archeti-
pów. Za niemiecczim historikã lëteraturë Ernstã Róbertã Curtiusã (1886–1956), 
chtëren specjalizowôł sã m.jin. w pòrównawczich sztudiach, pòstãpné pòkòlenié 
badérów zdefiniowało topòs jakno pònadczasowi kònstant w lëteraturze (lëterac-
ką stałą, die literarische Constante); je to wiãc apartny skrócënk, nacéchòwónô 
aksjologiczno fòrmùła mëslnô abò òbrazowô. Curtius wskôzôł topòsë, jaczé 
wëstãpiwają w lëteraturze strzédniowieczô i renesansu16. Z definicji Curtiusa 
wëchôdô wiãc, że topòs je zbiérnym pòchwatã, chtëren òbjimô mniészé jednost-
czi, to je mòtiwë. Dlô przikładu pòdôwóm definicje zéwiszczów: topòs i mòtiw 
wëjasnioné w Słowarzu pòlsczégò jãzëka (Warszawa 1996):

a) mòtiw – w lëteracczim ùtwòrze tematiczny schemat ùmòcniony w kùl-
turalny tradicji, wëstãpiwający w lëteracczich tekstach rozmajitëch 
cządów; zôs w internetowim Słowarzu pòlsczégò jãzëka czëtómë: „deja, 
wątk abò pòstac ùtrwaloné w kùlturze, pòwtôrzającé sã w lëteracczich 

14 Na temat topòsów òb. J. Abramòwskô, Toposy i niektóre miejsca wspólne badań lite- 
rackich, [w:] Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej, Pòznań 
1995; E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, dolm. A. Bòrowsczi, 
Kraków 1997.
15 Je to zazwëczôj cwierdzenié abò przesłanka, chtërna nie brëkùje dowòdzeniô, np. scwier-
dzenié: „nic sã nie dzeje bez òrãdzë, wszëtkò mô swòjã przëczënã”, wëzwëskiwóné jakno 
argument w spiérce.
16 E. R. Curtius wëmienił 10 topòsów: 1) homo viator – topòs człowieka w drodze, wãdrow-
czika, bezdomôka; 2) ubi sunt? – gdzeż są? – strzédnowieczny mòtiw przemijaniô, lëszëznë 
doczasnégò swiata; 3) theatrum mundi – mòtiw téatru-swiata, w jaczim lëdze są blós akto-
rama; 4) deus ex machina – pòjawienié sã Bòga, jegò niespòdzajnô, kùńcowô ingerencjô; 
5) dans macabre – tuńc smiercë, przëbôczenié ò krëchòscë żëcô i przemijanim (memento 
mori); 6) deus ridens – dosłowno: Bóg-przesmiéwca, topòs człowieka – jigrzëcznika Bòżégò, 
chtëren je blós marionetką w rãkach Stwórcë; 7) deus artifex – topòs Bòga-artistë, dzãka 
chtërnémù pòwstôł swiat, pierszé dzeło kùńsztu; 8) deus destructor – mòtiw Bòga, co sélô 
kataklizmë, abë ùkarac lëdztwò; 9) topòs Arkadii – mòtiw szczestlëwégò môla, ùbëtnégò, 
krôjnë bez kłopòtów; 10) exegi monumentum – mòtiw niesmiertelny sławë pòetë (z Hòracégò).
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ùtwòrach rozmajitëch cządów; téż: nômniészi niepòdzelny element 
jawernotë przedstawiony w dokazu”17;

b) topòs – kònwencjonalny mòtiw i òbrôz, elementarny dzélëk/czątka te-
maticzno-stilistyczny, zòs w internetowi wersji słowarza: „stałi mòtiw, 
temat utrwalony w lëteraturze”18.

Slédnô definicjô wëkazywô wësoczi stãpień ògólnoscë i wskazywô na mie-
niznã topòsu w òdniesenim do mòtiwù abò jegò nadrzãdnotã. Znaczeniowé 
òkrãża dwùch pòjãców przecynają sã. Niechtërne mòtiwë zwëskiwają ùniwer-
salnotã, stającë sã téż topòsama. Jeżlë wspòmôgómë sã propòzycją Curtiusa, nót 
je wskazac na pònadczasowòsc topòsu, jegò uniwersalnotã, co pòzwòliwô mù  
pòjawiac sã w ùsôdzkach rozmajitëch cządów, niezanôleżno òd jich lëterac-
czégò ôrtu. Pònadczasowòsc i uniwersalizna sugerëją jaczis kònstans, stałosc, 
mùltiplikacjã, co niekònieczno wëpłiwô z wieloscë wëstãpòwaniô, barżi z no-
snotë dónégò topòsu. Topòs przejôwiô sã w tożsamëch znakach, mòtiwach, sfòr- 
mùłowaniach19.

Mòtiw mòrza wëstãpiwô w lëteraturze ju w anticznëch czasach. Akwaticzné  
mòtiwë związóné z mòrzã twòrzą bòkadną topikã. Pòstarómë sã wskazac tra-
dicyjné mòtiwë i topòsë, a téż nowò pòwstałé, tzw. quasi-topòsë, jeżlë wëstãpi-
wają w kaszëbsczi pòezji.

Spòdlim hewòtny analizë bãdą kaszëbskòjãzëkòwé dokazë liriczné, chtër-
ne òdwòłiwają sã do mòrsczi topiczi. Lëteratura pòdmiotu je bòkadnô, wiãc 
wëzwëskóné òstóną blós niechtërne przikładë. Żôl, że ni ma szerszégò òpraco-
waniô mòtiwù mòrza w kaszëbsczi lëteraturze w fòrmie mònografii, pòwstało 
równak dosc tëli artiklów na nen temat, chtërne òstóną wëzwëskóné w hewòtny 
prôcë. Spòdlim òpisënkù mdze zdrzódłowô kwerenda w ksążkòwëch wëda-
niach, pòeticczich zbiérkach, jaczich nie felëje na wëdôwiznowim rénkù. Anali-
za bãdze przeprowadzonô na spòdlim wëbrónëch tematów związónëch z mòrzã.

Związczi Kaszëb z mòrzã

Wëszwiechcëną mòże wëdawac sã scwierdzenié, że Kaszëbë i Kaszëbi są 
nierozriwno sparłãczony z mòrzã, na co cësk mô jich geògrafné pòłożenié. 

17 Mòtiw, https://sjp.pwn.pl/sjp/motyw;2568522.html (dostãp: 10.09.2020).
18 Topòs, https://sjp.pwn.pl/szukaj/topos.html (dostãp: 10.09.2020).
19 Òb. definicjô topòsu: https://www.wikizero.com/pl/Topos_(teoria_literatury) (dostãp: 
30.06.2020).

https://sjp.pwn.pl/sjp/motyw;2568522.html
https://sjp.pwn.pl/szukaj/topos.html
https://www.wikizero.com/pl/Topos_(teoria_literatury)
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Bôłtëcczé Mòrze wiedno wpłiwało na żëcé mieszkańców nëch nadmòrsczich 
terenów. Nie je téż żódnym òdkrëcym scwierdzenié faktu, że ò mòrzu w tim 
jãzëkù piselë sami Kaszëbi, mieszkańcë pòmòrsczi zemi. Są ùsôdzcë, dlô chtër-
nëch je to spòdlowi temat, np. Marión Selin20, Henrik Jerzi Mùsa KOT21 czë 
Maria Bòszke22, są téż taczi, chtërny blós wëkòrzëstiwają mòrską metafòrikã 
w swòjich dokazach. Mòtiw ten béł wëzwëskiwóny w ùtwórstwie kaszëbsczich 
lëteratów òd zôczątków jistnieniô lëteraturë ùsôdzóny w tim jãzëkù. Mającë 
bòkadną metafòrikã òbrazów mòrza i szeroką mòżlëwòtã wëkòrzëstaniô mari-
nisticznëch tematów w artisticzny ekspresji mòtiw mòrza wpisôł sã bez ògôdczi 
na wiedno do kanonu mòtiwów ti lëteraturë.

Mòrze dlô Kaszëbów òznôczô przede wszëtczim Bôłtëcczé Mòrze, Bôłtëk, 
Bôłt i Gduńską Hôwingã. Región kaszëbsczi pòłożony je na pôłniowim pòbrze- 
gù tegò akwenu, bezpòstrzédnô łączba jegò mieszkańców z mòrską bôłdzą wëcë-
snãła niezacartą znankã na żëcym Kaszëbów. Tedë téż w ùtwórstwie wëstãpi-
wają rozmajité òkreslenia, pòzwë związóné z Bôłtã. Òprzëstóniemë tuwò blós 
na pòzwach òbgôdiwónégò akwenu. W kaszëbsczim pòeticczim ùtwórstwie 
pòjôwiają sã taczé òkreslenia: „gduńsczé mòrze” (A. Majkòwsczi), „kaszëbsczé 
mòrze”, „nasze mòrze”, jegò mieszkańcë to „Bôłtëczanie” (H. Derdowsczi). 
Wôrt jednak przëbôczëc, że z pòzdrzatkù na dogòdné pòłożenié nad mòrzã 
trójno Kaszëbów wëbrało służbã na mòrsczich statkach jakno stegnã swòjégò 
żëcô, co tak samò wëbrzmiéwô w lirikach.

Mòtiw mòrza w kaszëbsczi pòezji w rozmajitëch òdsłonach

Mòrze je jednym z wiele mòtiwów liriczi, jaczi mòże realizowac sã rozmaji-
ce: jakno òpisënk wëzdrzatkù mòrza, jegò dzejaniô, sëłë niszczëcelsczi bôł-
dzë, jakno plac òdetchnieniô, òpisënk jegò mieszkańców, prôcë na mòrzu: 
rëbôków, marénów, losu jich rodzënów, òpisënczi statków, mòrsczé wëprawë, 
bôjczi i legendë związóné z mòrzã, mitë i mitologiô. Analizëjącë wczasnié-
szi, przedwòjnowi zbiér lëteraturë, Andrzéj Bùkòwsczi wëmieniwô mòrze 

20 Òb. Marión Selin, Piesniôrz rëbacczégò żëwòta, Wejrowò–Gdiniô 2016.
21 Òb. H. J. Mùsa, Mòje Kaszëbë, Pùck–Gduńsk–Kònarzënë–Banino 2007; tegòż: Mój 
kaszubski swiat. Mój kaszëbsczi swiat, Pùck–Gduńsk–Kòscérzna–Banino 2009; Co wyśpie-
wały fale zatoki / Co wëspiéwałë dënëdżi Wikù, Pùck– Kònarzënë–Gduńsk 2012. 
22 Òb. M. Bòszke, Piesń lëdzy mòrza, Banino–Jastarniô–Pelplin 2005.
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jakno jeden z mòtiwów kaszëbsczi pòezji23. Ùczałi wëapartnił sztërë aspektë, 
sztërë òdsłonë mòtiwù mòrza, chtërne pòdôł w swòjim dokazu. Równo z hi-
storicznym rozwijã lëteraturë pòetickô realizacjô mòtiwù mòrza ùbòkadniła sã 
ò pòstãpné òdsłonë – elementë i òdniesenia, co nawlékają do mòrsczi tematiczi. 
W hewòtnym teksce bãdą przedstawioné wëbróné aspektë i egzemplifikacje 
tegò mòtiwù.

Òpisënczi wëzdrzatkù mòrza pòjôwiają sã ju w pierszich latach rozwiju 
kaszëbsczi lëteraturë. Spòtikómë je ù Hieronima Derdowsczégò w pòemace  
Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, czedë heroja przeżiwô grozã 
bùrzë i w ùrzasu mòdli sã do swiãti Barbarë. W młodotnëch wiérztach Alek-
sandra Majkòwsczégò, np. Kaszëbë widzec je grozã bôłdzë: „I ti, chtërnëch 
pòłikałë/ dënëdżi na mòrzu”24, zôs w pòstãpnëch dokazach: Mòrze – marinarza 
swiat, Jazda Helana, Pòżegnanié Helana pòznôwómë kawel marinë, chtërné-
gò célã i cwëkã żëcô je służenié na statkù; niewôżné, że mòże ju nie wrócëc 
i zdżinąc: „Cëż łzë dëszëc, serce sëszëc/ mòrze marinarza swiat,/ nié na lądze 
smierc mù bãdze,/ nié mù w łóżkù skùńczëc lat”25. Zarô dali: „Le gdze dzëkô 
bùrzô nëkô/w grëbé chmùrë mòrzô łaszt,/ a gwôłt mòrzô w strasznym gòrzu/ 
żôgle zriwô, łómie maszt,/ tam mù znónô smierc pisónô”26. Nie je widzec tu 
żôlu ani chlëchaniô, nie je widzec bùńtu, przékòwaniô; taczi je kawel òkrãtnika. 
Liriczny pòdmiot pòdchôdô ze stojicczim ùbëtkã do sprawë smiercë na mòrzu, 
zgôdzô sã na taczi kawel; je òn w kùńcu nierozerwalno związóny z żëcym 
marénë. Ù pòòstałëch młodokaszëbów mòrze nie je mòtiwã wëzwëskiwónym 
tak wiele.

23 W prôcë Regionalizm kaszubski…, s. 349, Bùkòwsczi pisze: „Panëje przekònanié, że 
w lëteraturze nadmòrsczégò lëdu mòtiw mòrza miôłbë zajëmac apartno widzałi plac. Tak 
jednak nie je. Nimò, że mòrze je tuwò zjawiskã blësczim i pòwszédnym, pòzbawioné je 
przeto snôżotë apartnoscë i egzoticzi, a leno òdgriwô rolã jednégò z elementów bieżącégò 
żëcô. W taczi téż nôtëralny propòrcji przedstawioné je w pòezji. Widzec je przë tim w ni 
zarówno pòzytiwné jak i negatiwné òdniesenié do bôłdzë mòrza, chtërno traktowóné je 
zgódno z nôtëralnym doznôwanim człowieka, ùkazywającë sã jakno bôłdzô rôz bùdzącô 
lãk, a rôz przëchłoscywającô swòją grozą, czë wëzwôlającô teskniączkã abò ùrzékającô 
bëlnotą krôjmalënkù. Czasã te wszëtczé òdczëca zjôwiają sã w skòndensowóny fòrmie 
i tédë przeżëcé nabiérô òsoblëwi plasticzi i sëłë wërazu. Taką je „Chaja” (mòrskô bùrza) 
Jana Trepczika”.
24 A. Majkòwsczi, Kaszëbë, [w:] A. Majkowsczi, J. Karnowsczi, L. Hejka, Poezja mło-
dokaszubów, òpr. i przëpisë H. Makùrôt, Gdańsk 2012, s. 438.
25 Tamò, s. 392.
26 Tamò, s. 392.
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Wôrt je nimò te bôczno przëzdrzec sã jesz na lirik Léòna Hejczi, chtëren 
wërazno nawiązywô do mòrsczégò mòtiwù. Je tak w wiérzce pt. Mòrskô bùrzô, 
gdze mòrskô bôłdzô bùdzy lãk, grozã, przerażenié: 

W tim trzasł ju gróm sarcësti, 
a wiôldżi łoskòt sã stôł;
a wszãdze wkół bùrgòce
 tak jakbë z wòzã chtos gnôł.

A wiater zaczinô wëwijac,
òn wżarł sã w mòrze do dna;
òn dwigô, wërzucô wałë
tak jakbë hùrma szła. 

A czółno skôcze na wòdze, 
a stãkô, krący sã, gnie; 
a jakbë òd bólu sã wije,
a chce wërzëcëc mie.

Jô wòdą jem czësto przelóny
a serce mie w piersach drëżi;
Ach, Bòże, pòdôj mie rãkã,
do brzegù mie przëpchnij blëżi27.

Liriczny pòdmiot nie je tu òkrãtnikã, to barżi wanożnik, ùrlopòwnik, co 
wëpłënął czôłnã na mòrze. Niespòdzajnô bùrzô barżi gò wëstraszëła, mòrze 
wëdôwô mù sã jakno locus horridus, ùrzasny môl. Topòs nen czãsto wëstãpiwô 
w pòezji, bò „mòrze jakno ùrzasny môl” je spòdlim całi tradicyjny mòrsczi 
topiczi.

Z karna zrzeszińców mòrsczé tematë òsoblëwò blësczé są Janowi Trep-
czikòwi, chtëren pòswiãcył mòrzu cykel lirików pòd titułã Na zôloju28. Òpisënk 
mòrza w rozmajitëch jegò òbliczach wëbrzmiéwô w ùtwòrze, jaczi stôł sã pò- 
pùlarną piesnią: Hej, mòrze, mòrze29. Aùtor pòdkresliwô piãkno i grozã mòrza, 
jegò bezkresnotã: „Hej, mòrze, mòrze, lubòtné mòrze! / Gdze twòje grańce,  

27 Tamò, s. 609.
28 J. Trepczik i jin., Poezja zrzeszyńców…, òpr. i przëpisë H. Makùrôt, Gdańsk 2013, s. 426– 
–447. 
29 Tamò, s. 427–428.
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gdze twój kùńc? (…) Dlôcze rôz sztormã na nas sã gòrzisz, / To znôw tak 
pëszną gladą sklisz?”30. Charakteristiczné titułë tegò cyklu: Rëbôk, Mòrze, Hej, 
na mòrze, Pòjuga, Na wałë, Na sztrądze. Mòtiw nen wëkòrzëstiwô téż Szte- 
fan Bieszk w lirikù Łodze mòje, w jaczim wëstãpiwô topòs przekrôczaniô 
grańców: „Łodze mòje / wiatrë dalek pòniosą; / Chòc na cëzé strądë, / jô ce nie  
zabądã, / mòja Kaszëbskô”31, chòc nen tekst mô patrioticzną wëmòwã: wëchwô- 
liwô Kaszëbë jakno ùmiłowóny krôj, òjczëznã, tatczëznã. Wiérzta òstała téż 
włożono przez Léòna Roppla do antologii Ma jesma òd morza. Poezja i proza 
kaszubska o morzu (1963). Pòstãpny zrzeszińc Jón Rómpsczi, próbùje swòjich 
sëł w sztërzech sonetach, w jaczich wëkòrzëstiwô mòrską topikã. Są to: Na 
zberkù klëcô, Biôtkùj!, Wierzë!, To mie pieszczi32. Fòrmã sonetu stosowôł téż 
Aleksander Labùda w wiérzce Wałë33.

Ùtwórcë z krãgù „Klëczi” téż nie òstôwiôlë slôdë mòrsczi temiznë, bëła òna 
jednym z przédnëch mòtiwów jich pismieniznë. Jak scwierdzywô Adela Kùjik-
-Kalënowskô, liriczi Léòna Roppla i Józefa Cenôwë są mòcno zakòrzenioné 
w realiach nordowëch, nadmòrsczich Kaszëb34. Mòże mielë blëżi do mòrza, bò 
òbaji pòchôdelë z nadpùcczich wsów. Òsoblëwò bòkadnô je pismienizna Léòna 
Roppla35, chtëren wëzwëskiwôł pòdania i legendë związóné z mòrzã. Mòżna 
tuwò wëmienic tekst ò bògù mòrza Gòsk, historiã ò chitrim mieszkańcu Łebë: 
Łebianie w niebie, czë lëteracczi òpisënk ò tim, skąd sã wzãła méwa-śmiészka. 
Interesëjący co do fòrmë/kòmpòzycji je cykel ò mòrsczich wiatrach: O mòr-
sczich wiatrach, w jaczim pòznôwómë pòzwë i dzejanié wiatrów: „cëszô”  
(„sztël”), „letkô briza”, „briza”, „cwiardô briza”, „wieja” („wiater”), „cwiardi  
wiater”, „sztiwny wiater”, „sztormisti wiater”, „sztorm”, „sarcësti sztorm” i „ar-
kùn”. Kòżdi pòstãpny heroja cyklu òstôwô òpisóny przez wiele wersów. Jak 
wskôzôł Jón Drzéżdżón, Ropplowé widzenié mòrza je jegò aùtorską interpre-
tacją: „nie je to jednak widzenié mòrza òczama człowieka z lëdu, na przëmiôr 
rëbôka”36, leno „przez kògòs, chto mô gwësną dejã ny bôłdzë, ji bëlnotë, grozë 
i bënowégò żëcô”37.

30 Tamò, s. 427–428.
31 Tamò, s. 665.
32 Tamò, s. 624–625.
33 Tamò, s. 528.
34 Tamò, s. XLII–XLIII.
35 Poezja twórców Klëki…, s. 303–350.
36 J. Drzéżdżón, Współczesna literatura kaszubska 1945–1980…, s. 108.
37 Tamò.



66   Elżbiéta Bùgajnô, Mòtiw mòrza w kaszëbsczi pòezji

nazôd do spisënkù zamkłoscë

Józef Cenôwa, zwóny piesniodzeją rëbacczégò żëcô, òpiéwô nadmòrsczé 
môlëznë: ùkòchóną Jastarniã, Pùck i Swôrzewò, Kùsfeld, Mieską i Méwią 
Réwã, Libek, mòrską blizã na Rozewiu, nie òdchôdô téż òd òbrazu mòrza 
w ùtwòrach Gôdka mòrza czë Dali, drëszë, pòd sztorëm38. Adela Kùjik-Kalë-
nowskô òkreslëła gò pòetą codniowòscë, mòrza, a téż historii39. Dokazë negò 
pòetë przëjimają czile razë fòrmã piesni rëbôków, wëpłiwającëch w rézã. Pò- 
stãpny klëkówc, Klémens Derc wzął sã za temat mòrsczich piôsków: Żale 
mòrsczich piôsków40, zôs Paweł Szefka zasłënął jakno aùtor piesni ò żëcym 
rëbôków, ale téż lirików Mòrskô cëszba nad Réwą czë Mòrze, chto të jes41.

W pòwòjnowim cządze pòstãpny pisarze sygają do mòtiwù mòrza: Paweł 
Szefka, Alojzy Nôdżel, Stanisłôw Òkóń, Antón Piéper, Jerzi Stachùrsczi, Jerzi 
Walkùsz, Jaromira Labùdda, Stanisłôw Pestka, Janusz Mamelsczi, Eùgeniusz 
Prëczkòwsczi, Artur Jabłońsczi i jiny. Z pòzdrzatkù na ògrańczoné ramë artikla, 
jich ùtwórstwò nie bãdze òmôwióné w hewòtny prôcë. Wëżi przedstawiony 
przezérk nie wëmieniwô wszësczich realizacji mòtiwù mòrza w kaszëbsczi 
pòezji. Zôs wôrt je przedstawic jesz czile nôzwësków ùtwórców związónëch 
z mòrzã, môlã zamieszkaniô abò robòtą: Maria Bòszke, Henrik Jerzi Mùsa 
KOT czë Marión Selin, chtërnëch pòezje òstóną òmówioné niżi.

Piesniodzeje mòrza

Maria Bòszke (1934) òpiéwô wies Jastarniã, Półòstrów Hélsczi, robòtã rëbôka 
na mòrzu42. To ji nôblëższé doswiôdczenia; pisze z perspektiwë òsobë jakô 
je „bënë” òpisywónëch wëdarzeniów: „Môlé mòrze, hôk ë strąd / to je mòja 
zemia” (Mòje stronë)43. Mòrze daje robòtã, ùżëwienié, ale téż biwô niebez-
pieczné: wiérzta, chtërny titlã je data: 13.02.1992 zaczinô sã słowama: „Dzys 
rëbôk zdżinąl na mòrzu”44. Òsoblëwim wseczëcym darzi patrónkã rëbôków, 
Matkã Bòską Swôrzewską, Nënkã, Królewą Mòrza: „Naj mòrze strzeże Nënka 

38 Òb. Poezja twórców z kręgi „Klëki…, s. 215–300.
39 A. Kùjik-Kalënowskô, Patriotyczne przesłanie niesione wierszem, [w:] J. Cenôwa i jin., 
Poezja twórców z kręgu „Klëki”, òpr. H. Makùrôt, Gduńsk 2015, s. LIV.
40 Tamò, s. 352.
41 Tamò, s. 390–393.
42 Biogram pòetczi w antologii G. Schramczi Skrë ùsôdzkòwi mòcë, Gdiniô 2010, s. 62–63.
43 M. Bòszke, Piesń lëdzy morza…, s. 7.
44 Tamò, s. 20.
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/ co nas w òpiece mô, / ùcuszô grozné walë / rëbôków dodóm gnô”45. Ji ùtwór-
stwò mô równak leżnoscowi charakter, wiele wiérztów òstało napisónëch przë 
rozmajitëch roczëznach, jubileùszach czë kùlturnëch wëdarzeniach. Ùkôzôł sã 
donëchczôs jeden tomik ji wiérztów Piesń lëdzy mòrza (2005).

Henrik Jerzi Mùsa KOT (1947) je aùtorã czile zbiérków wiérztów, w tim 
trzech w kaszëbsczim jãzëkù: Mòje Kaszëbë (2007), Mój kaszubski świat / Mój 
kaszëbsczi swiat (2009) i Co wyśpiewały fale zatoki / Co wëspiéwałë dënëdżi 
wikù (2012)46. W dwùch slédnëch zbiérkach wëstãpiwają dwajãzëkòwé wersje 
lirików, pòlsczé i kaszëbsczé. Dlôte Maria Żmùdzkô nazwała aùtora pòetą 
dwùch kùltur i dwùch jãzëków47. Jak pisze sóm aùtor:

To nié môl zamieszkaniô sprôwiô, że są to kaszëbsczé wiérzte. Sprôwiô to 
mòja miłota do ti Zemi. Ti zemi z ji zelonoscą, mòdroscą Pùcczi Hôwin-
dżi, mòdroscą nieba, z blónama pòszarpónyma nadmòrsczim wiatrã, ze 
Swôrzewską Górą na widnikù. Mòje serce biło w ritm przëpłiwów Zatoczi, 
w ritm wòłaniégò na se rëbôków przë jich drãdżi robòce…48.

W lirikù Kaszëbi wëznôwô: „jô czëjã szum mòrza / czëjã wiater òd mòrza”. 
Dlô niegò to co kaszëbsczé, parłãczi sã z mòrzã, Kaszëbi to „maszopi, rëbôcë 
/ dobiwcë mòrskò-piôskòwëch złóż”, „dobiwcë mòrza / wërobnicë mòrza”, 
„dobiwcë mòrsczich pól / żôgòwnicë słony wòdë”. Ù Mùsë widzec je zapa-
miãtóny, wëidealizowóny, nostalgiczny òpisënk mòrza, na jaczégò bùdowã mô 
cësk żôl za latama, jaczé òdeszłë: szëmi mòrze / krzik czirków / pòd skle-
pienié blónów / w blôskù słuńca / wiater piescy dënëdzi”, apartno widzec je  
w lirikù Céń mòjégò czasu: „chcą wskrzeszëc céń mòjégò czasu / òjczësti zemi 
mòdri ùwiãzłi w mùszlë / òd rozedrganiô Môłégò Mòrza / rozcãtégò czerwò-
nyma żôglama”49. Ò sobie pisze: „jem béł w tim krôjòbrazu / jak dënëga, co 
sã smùli do nogów wedle mòrza”50. Pòeta nawlékô do arkadijsczégò topòsu, 
mòtiwù szczestlëwégò kraju lat dzecynnëch, lat młodoctwa. To nie je ùtracony  

45 Tamò, s. 28.
46 Òb. lëteraturoznawczé òprôcowanié D. Kalënowsczégò, Nieumiarkowanie w pisaniu, 
[w:] tegòż, Raptularz kaszubski, Gduńsk 2014, s. 54–59.
47 M. Żmùdzkô, Zamiast posłowia, [w:] H. J. Mùsa KOT, Co wyśpiewały fale zatoki…, 
s. 60.
48 H. J. Mùsa, Mòje Kaszëbë…, s. 5.
49 Tamò, s. 16.
50 Tamò.
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rôj, mòżna do niegò wracac. W pòeticczim òpisënkù òbrazu mòrza widzec je 
wiater („wiater drëch”, „wiater… tùńcëje i spiéwô”), mòrsczé rëbë („pòmù-
chel”), dënëdżi („wała”, „dënëga mëslów”, „ò czim szëmią dënëdżi”, „piãclënie 
dënëgów”), piôsczi, mùszle, kamienie, słuńcowiszcza. Nieòdstójnym elementã 
mòrsczégò krôjòbrôzkù są méwë „czirczi”, przërównywóné do mëslów: „mëslë-
-czirczi niosłë głosné nowiznë midzë bôtama drzémiącyma na sztrądze a mną” 
(Z Môłégò Mòrza)51, „niosą czirczi wòdné zamëszlënié” (Snôżota tamtëch lat). 
Méwa wkłôdô pòece pióro do rãczi: „blós w dëszë czëjã Wikù spiéw / dze czirka 
pióro / w rãce mòje wkłôdô i pisze” (Prosba)52; to czësto nowi mòtiw, méwa 
stôwô sã mùzą natchnieniô. Wiérzta Prosba nôleżi do ùtwòrów aùtotemizno-
wëch, pòeta pisze ò swòjim ùtwórstwie. 

Elementë mòrsczégò krôjmalënkù wëstãpiwają w metafòrach: „zeloną dënë-
gą òdchòdzy lato”, „pòezjô na biôłëch piôskach” (Czë to jesz të), „dëch mòrza 
ùwiãzłi w mùszlë” (Stôrô chëcz), pòrównaniach: „rozsëpónô grzëwa pianë zwijô 
sã jakbë żnija” (Mòrze). Liriczny pòdmiot znaje jednak respekt przed mòcą 
mòrza: „lãklëwò zdrzã na niewidzóny widnik / mòrsczi dënëdżi słëchają wiatru” 
(Ò czim szëmią dënëdżi). Mòrze biwô téż niebezpieczné i zabiérô rëbôków. Wnet-
ka ni ma za to òbrazów zbôłdowónégò mòrza, felëje tuwò tipòwëch dzélëków 
topòsu mòrza jakno locus horridus: sztormów, wichrów, wësoczi wałë zaléwający 
wszëtkò i niszczący òkrãt. Wëjątkã mòże bëc tekst Sztorem, òpisëjący zbëstrzoné 
mòrze, a téż nadczidka ò smiercë rëbôków w lirikù Kaszëbë.

Wiele dokazów aùtor pòswiãcył pòeticczémù òpisënkòwi zatoczi. Zaswiôd- 
cziwają ò tim chòcle title, jaczé pòwtôrzają sã w pòstãpnëch tomikach, jak: 
Zatoka, Zatoka I, Zatoka II, mienióné na Wik, Wik I, Wik II. Nawetka w jednym 
tomie pòjôwiają sã dwa ùtwòrë pòd tim samim titlã. Jiné charakteristiczné title 
nawiązëjącé do òbrazu mòrza: Pòrénk nad Wikã, Pòrénk Wikù, Dzéń nad Wikã, 
Z Môłégò Mòrza, Ò czim spiéwô Wik?, Nocny Wik, Szpacérą nad Wikã, Wòdë 
zatoczi. Na pòdkreslenié zasłëgùją tekstë Zatoka I, Zatoka II i Smrok z tomikù 
Mòje Kaszëbë, chtërnëch atutã je wëzwëskiwanié zmieniający sã farwnoscë: 
Zatoka je „zelónkawô”, „mòdrô”, „czerwionô”, „wòdë Zatoczi sklënią srebra”, 
 niebò z pòczątkù „jasnomòdré”, pòprzez „mòdrosc” nieskùńczony rëmi prze-
chôdô w „cemnolazurowé dënëdżi” ò zôpadze słuńca. Pòjôwiô sã element biôt- 
czi: „jak wiedno piôsczi walczą z remionama dënëgów” (Wspòmink)53.

51 Tamò, s. 26.
52 H. J. Mùsa, Co wyśpiewały fale zatoki…, s. 14.
53 H. J. Mùsa, Mòje Kaszëbe…, s. 32.
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Mòrze je òknã na swiat, dôwô wiele mòżlëwòtów kòntaktu z jinyma, z bùt-
nowim swiatã. Je téż drogą, jaką człowiek òddzãkiwô sã z rodnyma stronama: 
„snôżotã tëchtam lat / w szëmie dënëgów żegnôł / wëjéżdżając w swiat” (Te-
tam lata)54; „bez szum / Môłégò Mòrza / pòczuł jô pòwiéw swiata” (Pòwiéw 
swiata)55; wëstãpiwô tuwò mòtiw rézë sparłãczony z metafòrą żëcô jakno 
òkrãtu: „na bôce żëcégò òdjachôł jô w dôl” (Pòwiéw swiata). Bezpiecznym 
môlã je pòrt. Ù Mùsë łączi sã òn z dopłëniãcym do kùńca żëcô, ze staroscą: 
„stegna prowadzy do pòrtu staroscë” (Mòwa)56. Ùniwersalny topòs starosc 
– młodosc wërôżô sã w antiteze młodëch lat i wiekù dozdrzeniałégò, co zbliżô 
sã do kùńca. Z perspektiwë doswiôdczeniów swiat jawi sã jinszi, barżi sto-
nowóny, piãkniészi. Dlôte téż òbrazë mòrza stôwają sã wëidealizowóné. Jak 
scwierdzywô Daniel Kalënowsczi, w ùtwòrach Mùsë „serwùje sã (…) wëcarté 
sfòrmùłowania, zaskòropiałé metafòrë i ùprzikrzony sztëcznotą patos. Wie-
leż razy, bò më ju czëtelë w dzewiãtnôscewiecznëch i dwadzescewiecznëch 
nastrojowò-liricznëch wiérztach ò méwach i piórze, ò bôce żëcô czë blónach 
pòrównónëch do kôłpiów. Jesz do te më czëtelë ò nich w lirice epigòniczny 
i strzédnëch lotów”57. Gwësno zasób stosowónëch przez Mùsã metafòrów 
i òbrazów nie nôleżi do nowatorsczich, mô w sobie znanczi jaczégòs stereòtipù, 
wtórnoscë, nawetka niepòradnoscë i banalnoscë, co jednakò nie zmniésziwô 
sëłë òddzałiwaniô i wseczëców zamkłëch w jegò lirikach. 

Pòsobicą Marión Selin, chtërnégò slédny zbiérk wiérztów nosy titel Pie-
sniôrz rëbacczégò żëwòta (2016)58, prôwdzëwie òstôł òkreslony pòprzez sfòr-
mùłowanié zapisóné w titlu. W swòjich ùtwòrach aùtor kònsekwentno pisze 
w gwarze bëlacczi. Króm òbrôzków żëcô rëbôków nieòdstójnym mòtiwã jegò 
lirików je mòrze zwóné Bôłtã, Wiôldżim Mòrzã, Hélsczim Zôlojã. Bôłt je 
kôrmicelã mieszkańców nadmòrsczich môlëznów, przédno ùmiłowóny przez 
aùtora Hélsczi Kòsë, Jastarni czë Hélu: „Bôłt nas żëwi, pòzwôlô nóm żëc” 
(Môłi krôj)59. Liriczny pòdmiot nieùstôwno òpisywô szum mòrza, stąd wiôldżé 
nafùlowanié czasnikama, m.jin. w teksce Mòrze szëmi: prôcëje (w. 5), sã złoscy  

54 Tamò, s. 34.
55 Tamò, s. 35.
56 Tamò, s. 37.
57 D. Kalënowsczi, Nieumiarkowanie w pisaniu…, s. 55–56.
58 Wczasniészé tomiczi ùkazywałë sã w dłudżich przerwach: Kaszubski kwiat (1982), 
Niech wiater niese piesń (1996). Slédny tomik Piesniôrz rëbacczégò żëwòta (2016) zawiérô 
wëbiér wczasniészich tekstów Selina.
59 M. Selin, Niech wiater niese piesń, Gdiniô 1996, s. 10.
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(w. 5), czasã zôs glaszcze (w. 6), smùkô z miloscë (w. 6), sã wzbùrzi i pieni (w. 9),  
zôs zamrëczi (w. 10), znôwùż spiéwô (w. 11), sã nadimô (w. 11), sã sklëni chòc 
je zmãconé (w. 14)60. Òpisywóny mòrsczi akwen jawi sã zazwëczôj jakno ùkò-
chóny môl, jaczi czasã pòtrafi bëc grozny, na co wskazëją wëmienioné pòzwë 
rësznotów. W pòstãpnym lirikù Rëbacczi smùtk òpisëk bôłdzë wespółgraje ze 
smiercą rëbôka; je rozszôlałé, wałą bije w strąd, rëczi: „mòrze rozszôlałé, falą 
ò strąd trzaskô, rëczi”61. W lirikù Tobie mòrze nawlékającym do retoriczi himnu 
ùkôzónô òstała dëbeltnosc nôtërë mòrza, jegò nieprzewidiwalnosc: „Të w pòtã-
dze ùwielbioné / chòc ë serce môsz Judasza”62. Zazwëczôj równak òbrôz mòrza, 
jaczi stanowi nieòdewstałi element żëcô mieszkańców nadmòrsczich môlëznów 
na Krowim Ògónie, jak nazéwóny je Hélsczi Półòstrów, ùkôzóny przez prizmatã 
codniowòscë rëbôków, ùdostôwô elementë szczestlëwi krôjnë, jakbë raju, Òbie-
cóny Zemi, chòcbë w ùtwòrze Strądowé stegnë63. 

Jak pisze Daniel Kalënowsczi, mòrze wzbùdzô ù Selina wielënã wseczëców: 
„Je to równoczasno rëmiô wòlnotë i biôtczi, zjisceniô i niebezpiekù, ùrzecz-
négò piãkna i straszny bôłdzë. (…) Na spòdlim ùtwòrów Selina mòżna rzec, 
że mòrze rozmieje wiãc pòkazac swòją łaszczëwą i grozną pòstac, rozmieje 
ùcëszac melodią dënëgów i straszëc trzôskã rozrôstającëch sã bałwanów”64. 
Prostim jãzëkã ùsôdzca balansëje midzë mòrzã jakno strasznym môlã, gdze 
ni ma bezpiekù, a môlã szczestlëwim do żëcô, jaczé wëżëwi nadmòrsczich 
aùtochtonów. Ò pòezji Selina i Bòszke wëpòwiôdô sã téż Artur Jabłońsczi 
w artiklu „To dlô nas skrôwk Hélë òstôł stwòrzony”. Świat kaszubskich rybaków 
w poezji twórców z Półwyspu Helskiego65.

Pòdrechòwanié

W nym przezérkù kaszëbsczi pòezji òstałë ùwzglãdnioné rozmajité realiza-
cje mòtiwù mòrza, chtërne wespółtwòrzą bòkadną mòrską topikã. Analize  

60 Tamò, s. 41.
61 Tamò, s. 24.
62 Tamò, s. 29.
63 Tamò, s. 30.
64 D. Kalënowsczi, Znad burty rybackiej łodzi, w tegòż: Sylwa kaszubskie, Słëpsk–Gduńsk 
2017, s. 55–56.
65 Articzel zamieszczony je w pùblikacji Wielkie Pomorze. Społeczność i narody, red. D. Ka- 
lënowsczi i A. Kùjik-Kalënowskô, Gduńsk–Słëpsk 2017, s. 93–114.
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pòddóné òstałë ùtwòrë Marii Bòszke, Mariana Selina i Henrika Jerzégò Mùsë. 
Nôbrzadniészé realizacje mòrsczi topiczi nalézëmë ù Mùsë, bò jegò ùtwórstwò 
je òbjimno dosc wiôldżé. Mòrze jawi sã jakno szczestlëwi môl, blësczi, jakno 
òjcowizna. Nié wiedno smierc na mòrzu traktowónô je jakò tragediô, bò taczi 
je kawel lëdzy wëpłëwającëch z pòrtu, òkrãtników abò rëbôków. Smierc na 
mòrzu je tragedią dlô nôblëższi rodzënë; równak stanowi òna nieùchronną mòż-
lëwòtã losu marénów. Mòrze je téż strasznym môlã, chtëren dôwô ùrzas: locus 
horribilis. Pòjôwiają sã wichrë, sztorem, wësoczé wałë zaléwającé wszëtkò, 
przewôlającé sã przez òkrãt czë kùter abò bôt. Z mòtiwã „mòrsczi wanodżi” 
związóny je topòs „przekrôczaniô grańców”. Ò topòsu tim jakno czims, co je  
fùńdamentalny dlô anticznëch i strzédniowiecznëch wëòbrażeniów swiata 
pisze Marión Slëwińsczi66. Grańce są elementã pòrządkù swiata, a jich prze-
kroczenié sadzy negatiwné skùtczi, je czims lëchim. Mòrskô réza mòże bëc 
metafòricznym òbrazã żëcô, żëcô jawi sã jakno płëwanié. Zôkrãż mòtiwów 
twórczo wëzwëskiwónëch w marinisticzny pòezji kaszëbsczi je dosc szerokô. 
Wëmieniony wëżi ùtwórcë i jich dokazë werazno nawlékają i przesztôłcają 
mòrską topikã. W nen spòsób kaszëbskô lëteratura wpisywô sã w kanón swia- 
towi lëteraturë.

Skrócënk
Articzel je òbgôdanim ùtwórstwa kaszëbsczich pòetów, chtërny wëzwëskiwają 
w swòji pòezji mòtiw mòrza. Pò wstãpnym przedstawienim lëteraturë przed- 
miotu aùtorka òbgadiwô pòchwatë mòtiwù i topòsu w lëteraturze, pòtemù dôwô 
przezérk mòrsczich mòtiwów wëstãpiwającëch w kaszëbsczi pòezji w òbrëmim 
150 lat. Kòncentrëje sã na pòezji Marii Bòszke, Henrika Jerzégò Mùsë i Mariana 
Selina.

Abstract
The paper discusses the literary output of Kashubian poets who use the motif of 
the sea. After the presentation of the literature on the subject, the author defines 
the notions of the motif and topos in literature. Next she presents an overview 
of maritime motifs which have been observed in Kashubian poetry for over 
150 years. She focuses on the poetry of Maria Boszke, Henryk Jerzy Musa and 
Marian Selin.

66 M. Slëwińsczi, Człowiek-ryba. Szkice marynistyczne, Słëpsk 1991, s. 65.
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Òbrôz pòliticzny jawernotë midzëwòjnowi  
Pòlsczi w dramie Jana Rómpsczégò Pòrénk

The presentation of political reality  
of interwar Poland in the drama Pòrénk  

by Jan Rompski

Kluczowé słowa: 
kaszëbskô lëteratura, Zrzesz Kaszëbskô, kaszëbsczi jãzëk lëteracczi, spółdzelczosc, 
kòmùnizm, òdrodzenié kaszëbiznë, skòrumpòwónô wieskô administracjô 

Keywords: 
Kashubian literature, Zrzesz Kaszëbskô, Kashubian literary language, cooperative  
movement, communism, revival of the Kashubian language, corrupted local ad-
ministration

I

Jón Rómpsczi, (1913–1969), kaszëbsczi pisôrz, przedstôwca lëteracczégò kar-
na zebrónégò wkół cządnika „Zrzesz Kaszëbskô”1 to je ji prowôdny dejolo-
ga. Zrzeszińcë bëlë baro czëłi na to, że wëszëzna sanacyjny Pòlsczi nié dosc 
wësok ùwôżała kaszëbsczé rodné lëdztwò. Jón Trepczik (1907–1989), Aleks 
Labùda (1902–1982) i zaòstałi nôleżnicë karna wësënãlë „pòstulat mùszebnotë 
równoùprawnieniô materialnégò, jak i dëchòwégò Kaszëbów procëmkù do 

1 D. Szëmikòwsczi, Zrzesz Kaszëbskô w latach 1933 – 1939, Bolszewo 2010.
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pòòstałëch dzélów Pòlsczi”2, òsoblëwie mòcno dôwelë przë tim bòczenié na 
wôżnotã Kaszëb i Kaszëbów, jich zatôrczanié sã przed cësnienim niemczeniégò, 
a téż pòdjimelë próbë, cobë pòdtrzëmac juwernotã kaszëbsczich naszińców. 
Dzejanié nôleżników „Zrzeszë Kaszëbsczi” dôwało wiele procëmników w tam-
tëch, a téż i w dzysdniowëch czasach. „Jedny widzelë i widzą w nim separati-
sticzną stowôrã w pòliticznym znaczënkù, drëdzë doskôcelë jima germanofil-
stwã, jesz jinszi leno szkòdlëwi dlô jednotë państwa pòlsczégò izolacjonizm, 
a bez to partikùlarizm, co hamùje nôtëralny rozwij spòlëznowò-kùlturalny 
kaszëbsczi spòlëznë”3. 

Tim, co rozsądzô ò apartnoce kaszëbiznë, je mòwa, stądka zrzeszińcë bëlë 
òsoblëwie ùwôżny w sprawie artisticzny materii swòjich dokazów, dobiérelë 
apartné słowa i gramaticzné fòrmë, baro czãsto archajiznowé, co bë pòkazac 
apartnotã i jinotã kaszëbsczi mòwë4. Równak, jak dôł bôczenié J. Tréder, pie-
sniodzejarzama ze „Zrzeszë” „czerowa chãc dozdrzeniô i nobilitowaniô kòż-
di lokalny znanczi”5, co w skùtkù przeszkôdzało w dzejanim nad ùrôbianim 
òglowòkaszëbsczégò lëteracczégò jãzëka.

Deje zrzeszińców wëpisôł Rómpsczi w pùblicystice i w lëteracczich doka-
zach: piesniodzejiznie, romanie, co nie je donëchczôs wëdóny, a téż i w dramach. 
Jak pisze Daniel Kalënowsczi: „kò dërch w swòjich dokôzach (bez wzglãdu na 
lëteracczi ôrt czë gatënk) Rómpsczi dostrzégôł swòje zadanié jakno mòżnotã 
wëdobëcô swòjińców z dëchòwégò môłknieniô i egzystencjalnégò staniãcô”6. 
Ferdinand Neureiter zesadzył nawetka pòstãpną, dosc radikalną mëslã ò ùsôdz-
cë: „Béł òn fanaticznym kaszëbsczim nacjonalëstą i mùszôł temù wiele w żëcym 
wëcerpiec bez swòjã bezkòmpromisowòsc”7. W czasu hitlerowsczégò òbsadze-
niégò Rómpsczi béł pòjmańczikã niemiecczégò lagru sôdzewëch w Stutthofie, 

2 W. Peplińsczi, Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 1920–1939, Gdańsk 1987, 
s. 303.
3 T. Bòlduan, Wstęp, [w:] J. Trepczik, Odecknienié, Gdańsk 1977, s. VI.
4 Ze zrzeszińców A. Labùda òstawił pò sobie Zasady pisowni kaszubskiej ze słownikiem 
ortograficznym, Toruń 1939, a téż Słowniczek kaszubski, Warszawa 1960; za to Jón Trepczik 
to je aùtor dwatomòwégò Słownika polsko-kaszubskiego, Gdańsk 1994. 
5 J. Tréder, Język poezji zrzeszeńców na tle kaszubszczyzny młodokaszubów, [w:] tegòż, 
Historia kaszubszczyzny literackiej, Gdańsk 2002, s. 258.
6 D. Kalënowsczi, Dramaty Jana Rompskiego. Tematy, idee, techniki, [w:] J. Rómpsczi, 
Dramaty kaszubskie, òbr., wstãp i przëpisczi A. Kùjik-Kalënowskô, D. Kalënowsczi, J. Tré- 
der, Wejherowo–Gdańsk 2009, s. 17.
7 F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu, przeł. M. Bòduszińskô- 
-Bòrowikòwô, Gdańsk 1982, s. 189.
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a pò drëdżi swiatowi wòjnie, chòc wëszëznë Lëdowi Pòlsczi mòcno ògrańczałë 
mòżlëwòtë dzejaniégò kaszëbsczim òbéńdowim dzejarzóm8, pisôrz próbòwôł 
sã wrechòwac w zakłôdanié nowëch szëków w nowi jawernoce kòmùnisticzny 
Pòlsczi9. 

Przëmiérzno niedôwno jakno dzél w wëdôwny serii Biblioteka Pisarzy 
Kaszubskich w nôùkòwim òbrobienim: historicznym, historicznolëteracczim 
i mòwnoùczałim, z òbjimnyma dopisënkama, w sztandarizowóny wersji, a téż 
w òbrzésznym dzysô kaszëbsczim pisënkù òstałë wëdóné dramë tegò pisa-
rza10. Wiele z tëch dramów, a téż tuwò analizowóny Pòrénk, drëkòwónëch je 
z rãkòpisu. Tuwò te rozwôżania òpiéróm na teksce ti dramë z tegò wëdaniégò11. 

Na ùróbk Jana Rómpsczégò badérowie nie dôwelë za wiele bôczeniégò 
króm tegò, co bëło przódë rzekłé, mòże wôrt je tuwò przëbaczëc, że òsoblëwie 
niedôwno na Szląsczim Ùniwersytece Artur Jabłońsczi òbronił doktorsczi 
dokôz na témã deji kaszëbsczégò nôrodu kòl ùsôdzcë Pòrénka 12.

II

Dzejanié Pòrénka jidze w midzëwòjnowi Pòlsce, we wsë, jak pòdôwô aùtor 
w didaskaliach: „Rzecz dzeje sã w 1937 r. na Kaszëbach, w òkòlim Mòjsza pòd  
Serakòjcama”. W pierszim dzélu przédnô herojka, Lucyjka, dentistka, co roz-
sądzô razã z chłopã, Jërkã, wcygnąc i robic w ti wsë, òbzérô jizbã , co w ni razã 
zaczną mieszkac. Szôłtës przedstôwiô ji „sërową jizbã z jednym òknã na drogã” 
(s. 539). Pòkazywô sã, że w tim òbmiescym przódë bëła sôdza, le – jak rzecze 
Szôłtës – donëchczôs ni miała òna wiele wënajimników, bò „Nasza wies ni mô  
pijôków i złodzejów” (s. 539). Pò wińdzenim Szôłtësa òdwiédzô Lucyjkã Przekã-
snô, prostô mieszkańcka wsë. Òpisëje ona dentistce jeleżnosc na wsë, zdrësziwô 

8 D. Kalënowsczi, Dramaty…, dz. cyt., s. 23.
9 Ò terôczasny wespòłowò-pòliticzny jawernoce króm ti dramë pisôł jesz Rómpsczi w dra- 
mach: Zemia (tuwò òb. M. Cëbùlsczi, Obraz rzeczywistości stalinowskiego okresu błę- 
dów i wypaczeń w dramacie Jana Rompskiego pt. Zemia, [w:] Polszczyzna wczoraj i dziś 
– pamięć, inspiracje, perspektywy, red. J. Ginter, A. Pstëga, L. Warda-Radis, Gdańsk 2020,  
s. 284–293) i Lelek.
10 Òb. J. Rómpsczi, Dramaty kaszubskie, òbr., wstãp i przëpisczi A. Kùjik-Kalënowskô, 
D. Kalënowsczi, J. Tréder, Wejherowo–Gdańsk 2009, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 4.
11 Wielëna kòl cytowónégò ùriwka dramë òznôczõ numer stronë. 
12 A. Jabłońsczi, Literacka narracja Jana Rompskiego o narodzie kaszubskim. Rozprawa 
doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Tambor, Katowice 2019.
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sã z nią i zwëskùje z żëcznotë dentistczi. Pòzdze przëchodzą téż do Lucyjczi jiny 
mieszkańcë wsë, a westrzód nich Lesny, co gôdô: „Më tu przëszlë sã z wami 
przëwitac” (s. 557), jeden z nich téż rzecze z przeswiôdczenim: „Më jesmë baro 
rôd waji ùdbie” (s. 557), a Grëlôszk zeswiôdczô nawetka: „Jô bë chcôł żebë mie 
wiedno zãbë bòlałë” (s. 557). Cëgã na zdrzadniã wchôdô Jërk ze swòją deją 
rzesznotë „Jô trzimóm razã z nają tu pierszą deją spółdzelnie” (s. 560) i chòc Lu- 
cyjka przeswiôdczô gò, że „prôwda nié zarô dobiwô” (s. 566), òn je przeswiôd-
czony ò swòjim przińdnym dobëcym „jô dobãdã”, (s. 566) nimò procëmiznë. 

W drëdżim dzélu pòkazëje sã Nozderk, Kaszëba, co kòrzeniã pòchòdzy 
z tëch strón, równak mieszkô w Americe, je bògati, chce kupic tuwò te môle 
i pòstawic industriã, a téż chce na swòjã stronã wzyc Jërka, bò chce jemù cos 
zabédowac: „Kùpiã to wszëtkò i razã was. Jërkù, mdzece dżenerel direktor.”  
(s. 577). Równak Jërk letkò nie dôwô sã kùpic, le chce na swój ôrt wëzwëskac 
dëtczi Amerikana „Dôjce pieniãdze, tej sã zgòdzymë” (s. 579), le na to nie zgô- 
dzô sã Nozderk: „Prawie ten ôrt mie nie pasëje” (s. 579). Tak tej Amerikón „jidze 
bùten jizbë” (s. 585), a przedtim ùszczestlëwiô dëtkama pò dolarze môlową 
rozpsëtą przédzëznã: Szkólnégò: „pòdskakiwô: Dzãka, dzãka wami” (s. 584) 
i Szôłtësa: „jaż sã zwijô: Dzãka, dzãka wami!” (s. 585). Ùrzãdnicë mają żôl do  
Jërka, że nie przëjął tegò, co mù zabédowôł Amerikón (Szôłtës: „zepsuł jes 
wszëtkò”, s. 585). Czej ze zdrzadni wëchôdô môlowô wëszëzna, a przëchò-
dzy Lucyjka, żeniałi zaczinają dejową spiérkã midzë sobą, bò sã pòkôzëje, że 
dlô Jërka nôwôżniészô je kòmùnistycznô deja, co mù jã wszczépił przódë lat 
krëjamny Bùdzysz – szkólny, „słowa, co mie tam zarzekł Bùdzysz”, s. 592, chòc 
tedë òn sã czëje Kaszëbą, je ti ùdbë, że „Kaszëba je jak ùmarłi” (s. 591); za to 
dlô Lucyjczi nôprôwdzëwszô je òdroda kaszëbiznë: „môłi swiat kaszëbsczi… 
Jô dlô nie chcã żëc i wiedno wëżi w nim jic.” (s. 591). 

W ti dosc spëzglony jeleżnoscë młodim je corôz czãżi: bò Szôłtës żądô 
òpłôtka za wënajãté mieszkanié, chòc przódë tegò nie chcôł, a téż pòkôzało 
sã, że nié wszëscë są rôd z robòtë Lucyjczi, bò „Są téż skardżi, że pò rwanim 
dąsła pùchną i mòckò bòli” (Szôłtës do Przekãsny, s. 598). Przez żëczlëwòtã 
mieszkańców wsë – pacjentów Lucyjczi ùdôwô sa scygnąc nót dëtczi, równak 
tim spòsobã przedac spółdzelniã, le Jërk, czej sã ò tim dowiedzôł, mô żôl do 
białczi: „Co të zrobia? Ni môsz prawa tak robic! Całi nasz Zarząd pòwstó-
nie procëm, co krëjamno jich sprzedają” (s. 606). Równak Lucyjka wmôwiô 
chłopù, że ni mògła zrobic jinaczi, bò „Jidze biôtka ò naj lud kaszëbsczi…
Dësza najégò lëdu nas zrzesza i biôtka ò niã. Abò ten lud wińdze z nôkòlô na 
drogã prostą i jasną, abò mdze czura i wieczno szarwarkòwôł na bùlwach, 
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sledzu i zôcérce na wòdze…” (s. 607). Równak na kùńcu wëchòdzy na to, że 
Lucyjka spòzdza sã z zôpłatą, i temù jã zamklë w sôdzë. 

Stądka trzecy dzél dramë zaczinô sã od zdrzadni w sôdzë. Tuwò Lucyjka je 
w dëchòwim kłopòce, mô sama do se żôl ò to, że w swòji dejowiznie nie dała 
bôczeniégò na łeż i falszëwòtã, co rządzą westrzód lëdzy: „mësla jem, że łeż je 
tu délama òdgrodzałô” s. 619), i nie dostrzegła „niekaszëbsczi fanatizm Jërka”  
(s. 619). Przëchòdzą do ni Szôłtës i Szkólny. Pierszi z nich wëtikô Lucyjce wa-
ranié w ùpiercym: „Jes cwiardô jak kóńsczi ząb” (s. 621), a „Szkólny sã smieje”  
(s. 621). Równak òna sã nie pòddôwô Szôłtësowi, a „Szkólnémù plwie w skarniã” 
(s. 622). Timczasã pò wińdzenim Szkólnégò, a pò fizyczny biôtce z Szôłtësã, 
chtëren „gniece Lucyjkã i sã z nią szãtoli” (s. 623), „Raptã wrota sã òtmikają”  
(s. 624), wchòdzy Grëlôszk, rzecze Szôłtësowi: „Jô jem ji [Lucyjczi] starża 
i twòja sprawiedlëwòta’ (s. 624), i rzeszi gò. Pózdni chce òn ùkarac Szôłtësa, 
równak Lucyjka mù na to nie pòzwôlô, czej gôdô: „Nie wôżë sã!” (s. 628), 
a nawetka grozy: „Jesz rôz ùderzisz, to cã stądk wënëkóm” (s. 628). Grëlôszk 
sã nie zgôdzô z tim rozsądzenim Lucyjczi i tak dopòwiôdô: „Taczi më jesmë! 
Zaplwią nas! Skatëją nas, òbezdrzą ze tczë i ruchna, z Tatczëznë i zemie, ale 
jich bronimë!” (s. 628), i ùchòdzy ze zdrzadni. Dentistka timczasã òstôwô sama 
z przërzeszonym Szôłtësã, chtëren ji grozy i prosy, żebë gò ùwòlniła. Przëchò-
dzą równak Szkólny i Bùnka, a dzél sã kùńczi pòsobicą zamkniãcym Lucyjczi. 

W òstatnym dzélu wchôdô Przëkãsnô, a pòtemù Szôłtës przëprowôdzô Jër-
ka. Czej szczeslëwi żeniałi gôdają ze sobą, wchôdają drëszë: Przëkãsnô, chtërna 
òbstojiwô, że przëchôdô „Jak Dąbrowsczi z zemi włosczi” (s. 653), a téż Lëdze, 
chtërny rozwôlają sôdzã i wëbôwiają żeniałëch. Równak pò jaczims czasu 
„Czëc szos i Jërk chwôtô sã za piers, chwiądô sã i pôdô” (s. 655), i dżinie òd 
smiertelnégò strzału. Drama sã kùńczi słowama Nozderka: „Co to za zemia, 
dze człowiek jak széwelka gasnie, dze gwôłtã je dzéń, a pòrénk smùtny jak 
pùstô noc… Co to za zemia, dze kwiatë kwitną dlô grobów…, dze Òjczëzna 
je takô malinkô” (s. 656), co òstało dopòwiedzóné w dopiskù: Ostatnie słowa 
Nozderki nadają wydarzeniom dramatu znamion klasycznej tragedii, w której 
pozytywny bohater ginie w bezradności wobec fatum (s. 656).

Charakteristika pòstacji

Dejã òdrodë kaszëbiznë pòkazëje w dramie Lucyjka. Wëprowôdzô sã òna z bò-
gatégò gbùrstwa i przëchôdô na wies, żebë przëniesc wid môlowémù lëdztwù:  
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„Jô tu przëszła do waju mieszkac, bò chcã pòznawac lud nasz i – jak to mówią 
– jegò kùlturã. Widzałim chcã wama zrobic nasz krôjik… Temù jem tu… Zwąt-
pienié wama wëdrzéc chcã i w blace pòdskacëc… Wëpôlëc tu krziwdë taczich 
szôłtësów, starostów i jinëch rządów”. (s. 551). Czej od Szôłtësa dostôwô do 
mieszkaniégò jizbã, dze przódë bëła sôdza, nazéwô tã jizbã „trëma pò òpim” 
i zeswiôdczô: „Tã trëmòwą céniã i sôdzaną chmùrã mùszã roznëkac” (s. 540). 
Lucyjka jakno dentistka pòmôgô môlowémù lëdztwù: „Jô jem prôwdzëwą den-
tistką” (s. 545), pacjencë są zadowòlniony z efektów ji robòtë (Grëlôszk: „Tu 
nic nie bòli”, s. 600). Chce téż Lucyjka òdrodë kaszëbiznë, je procëm dzejaniu 
pasywnëch we wikszim dzélu Kaszëbów, bò to lud: „bez widu, bez dëcha jak 
szôtora, zdatny sprzedac sã i wszëtkò, co je jich, co je nają biôtką” (s. 627), 
temù pòsélô z sôdzë Grëlôszka z klëką: „Biôj knôpie i nies to słowò kaszëbsczé, 
chtërnémù zëpac nie daje biédny i chcëwi za dëtkã naji jistny gbùr, mieszczón, 
ùczałi i szkólny.” (s. 627), òdnôszô sã do kaszëbsczi lëteraturë i historii: „stôrô, 
tatków mòwa mie niese w szlach Mestwinów i Swiãtopełków (s. 591), ùczi 
z kaszëbsczégò elementarza: „Na wiérzch dostóniesz elementôrz kaszëbsczi 
(s. 600) i przëbôcziwô pòzytiwisticzną „Siłaczkę”, co przënôszô wioskòwémù 
lëdztwù pòùczënã, bò jak gôdô ò sobie: „Widzałim chcã wama zrobic nasz 
krôjik…Temù jem tu” (s. 551). Lucyjka je przeswiôdczonô ò wiedno wôrtny 
robòce dlô lëdztwa, chòc òna ni mùszi zarô dawac efektu: „nick nie je próżné, 
co sã robi dlô lëdzy, dlô jich wiarë w se i dlô zbùdzeniô mòcë nowémù żëcu” 
(s. 554). Ò swòjim wëidealizowónym, wësnitim („wëbiżkónym”) kaszëbsczim 
swiece rzecze òna: „We wiôldżim swiece zdżinie mój môłi wëbiżkóny swiat 
kaszëbsczi. Òn mòże swiatu nie je nót, ale jô wiedno do nie teskniã, ò nim 
mëslë rojã… Jô dlô nie chcã żëc i wiedno wëżi z nim jic” (s. 591). 

Lucyjka ùczi lëdzy we wsë historie (Grëlôszk do Szkólnégò: „Wicy naj 
naùcza historie nigle wë, s. 602) i robi to w jãzëkù kaszëbsczim, karno ji szkò- 
łowników nazéwô jã nawetka „nają szkółką” (s. 603). 

Herojka nosy w se czëcé misji, czej zeswiôdczô: „Za rok, za dwa pòcygnã 
dali i tak wkół, jaż całé Kaszëbë, pòkąd żëcô sygnie, òbkòlã deją – jô i mój 
chłop” (s. 551). Czedë sã pòkôzało, że òfiarowa dejã rzesznotë Jërka dlô kaszë-
biznë, pòùczô chłopa: „Jidze biôtka ò naj lud kaszëbsczi. Jô procëm mù nie 
jidã. Dësza najégò lëdu nas zrzesza i biôtka ò niã” (s. 607). Czasã przëchòdzy 
do Lucyjczi słabòta, czej òna wëzbiwô sã wiarë w wôrtnotã swòji deji („Bò 
cëż jô tu w ti chëczë sôdzowi zrobiã” s. 555). To je òsoblëwie wôżniészé, czej 
Lucyjka òbsądzô Szkólnégò: „Jesce ùczałi i zamiast jic przëkładã, môce dlô 
Kaszëbów chëbã i łeż” (s. 622). 
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Jërk, „parobk gbùra, Lucyjczi chłop”, to je dejownik zagarniony przez dejã 
rzesznotë. Rzecze òn ò se: „Mie matką bëła biéda i ùtrôp lëdzczi” (s. 590). Czëje 
sã téż przedstôwcą klasë robòtników, chtërny bróni òb czas spiérczi z Nozderkã: 
„më sã nie dómë. Stón robòcy je cwiardi” (s. 581), stądka gwës temù Ameri-
kón kwitëje dzejanié Jërka: „Nie jesce Kaszëbą, ani Pòlôchã, ani Niemcã…
Wë jesce kòmùnistą!” (s. 581). Krëjamny szkólny 13 wszczépił mù kòmùnistną 
dejã, chtërny òn ni mòże sã sprzeniewierzëc: „Jô jednak ni mògã jic procëm 
jegò prôwdze” (s. 590), czëje sã nią zagarniony, rozdwòjaczony „jak w błą-
dze” (s. 592), bò białka przeswiôdczô mù, że „Twòje sëmienie to  k a s z ë b- 
s t w ò… Ni môsz jinégò! Twòjim sëmienim je ùbëtk lëdu najégò” (s. 592). 

Pò procëmny stronie mómë przedstôwców môlowi elitë: Szôłtësa i Szkól-
négò. Òni są falszëwi, rozpsëti, bezdejowi, mëszlą leno ò swòjich zwëskach, 
Nozderk przeswiôdczô Lucyjce: „Szôłtësa i Szkólnégò jô ùdobrëchóm dolarkã” 
(s. 594). 

Szôłtës według Przëkãsny to „përznã dołemón, jak bezmała wszëtcë ka-
walerze, czej jima kòlana pò piãcdzesątce zaczinają wierzgac” (s. 547), a téż 
„różczi miéwô, nôlepi lëdô młodé białczi bòsé” (s. 548), co gôdający z Lu-
cyjką: pòdsëmòwùje: „to je òdżer i kòzeł w lësy skórze” (s. 548). Dobiérôł sã 
òn przódë do Przëkãsny, chtërna mù równak da kòsza, a rzekła: „Lepi kòzë 
przed piekłã pasc, nigle taczémù kòlanã zaswiecëc” (s. 550). Szôłtës je przë 
tim skòrumpòwóny: „Za kòlniérz nie leje, a to w dëtka cygnie. Temù mô dobré 
serce tam, dze sã spòdzéwô zwënégòwac. Pòdatczi ùmòrziwô téż tim, chtërny 
cos z tegò òstawią” (s. 548). 

Szkólny w swòji robòce je procëm regionalny deji, przedstôwiô centralizér-
ną, pòdstrôwã, a w ni je plac leno dlô pòlaszëznë : „Pòlskô racja mùszi tu miec 
wiedno górã” (s. 579), rôczi Nozderka do szkòłë, dze „dzecë piãkno pò pòlskù 
le gôdają” (s. 583), a zapitóny ò to, czë nie ùczi pò kaszëbskù, òdpòwiôdô: „Kò  
to nie je mòwa. To szwargòt” (s. 583). 

Bùnka – ùrzãdownik, robiôrz krëjamny pòlicji, téż przedstôwiô centralizérną 
pòdstrôwã, pòlonocentrowi pòzdrzatk, kòl niegò je widzec felënk w wëùczenim, 
bò robi òn wëmówczi dentistce, że òna ùczi môlowé lëdztwò pò niemieckù, a czej 
Trudka, pòkazëjąc mù ùczbòwnik i dokazëje: „To nie je prôwda… Pò kaszëbskù” 
(s. 603), òdpòwiôdô: „To je jedna!” (s. 603). 

13 Dôwô bôczenié znaczeniowé przezwëskò Bùdzësz, skądjinąd widzałé na nordowëch  
Kaszëbach.
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Przëkãsnô pòchòdzy „ze stónu gbùrsczégò a fachù czipnikarsczégò” (s. 547), 
to je namëszlonô białka i swòji dbë, nie ùstąpia cëskòwi starszich: „Jô téż ùcekła  
z chëczi, czej mie òżenic chcelë” (s. 543), nie òżenia sã, „a terô ju je za pòzdze”  
(s. 550).

Nozderk, amerikańsczi Kaszëba, chtëren dlô pòdczorchnieniégò môlu swòjé-
gò dzysdniowégò mieszkaniégò wtikô do swòji gôdczi anielsczé słowa: „Not… 
aut… Time is money” (s. 578), chce pòstawic tuwò przerobinã, a téż chce, żebë 
môlowi przekònelë sã do ti dbë, a równak òn nie wenérëje wësok Kaszëbów: 
„Nôród to sflaczałi i bez dëcha. Ùczurzony swòją biédą” (s. 579). 

Jãzëk dramë

Jãzëk dramë Rómpsczégò to kaszëbizna zrzeszińców, a òni „mielë starã wëro-
bic pòspólną wersjã [jãzëka M. C.], prezentowóną m. jin. w Zrzeszë, co nikwi 
znanczi rozmajitëch leksykalnëch òdmianów”14. Żebë pòkazac apartnotã kaszë-
biznë, òsoblëwie żebë rozeznac jã òd pòlaszëznë, zrzeszińcë, a òni – w tim 
téż Rómpsczi – pòchòdzëlë z westrzódkòwëch Kaszëb, piastowelë w swòjich 
tekstach archajiznë, co dzysô spòtikómë ju leno na nordowëch Kaszëbach, 
np. w zôkrãżim fòneticzi dobiérelë fòrmë z archajiznowim stôropòmòrsczim 
tak pòzwónym karnã –TarT-, òb. np. w dramie Rómpsczégò starna ‘strona’, 
warble ‘wróble’, warg ‘wróg’, chòc są téż słowa z regùlarnym w pòlaszëznie 
i w dzysdniowi kaszëbiznie karnã –TroT–, òb. wróg, strona; piastowelë téż 
òsoblëwie kaszëbsczé sufiksë, westrzód nich – ota/ - òta, òb. np. zwidzałota, 
bòjarnota, òbëczajnota, zasedzałota ‘gwësno dôwnô swòjizna’, miłota, (chòc 
w teksce dramë je téż miłosc) mòżnota, zgòdnota, sprawiedlëwòta, nôrodnota, 
żëczlëwòta; - izna/ - ëzna, np. nowizna, heltczëzna ‘cos niedozdrzeniałégò’, 
pakòwizna ‘rukòc’; - ajniô, np. czëtajniô; nierzôdczé są téż neologiznë, ùżëté 
przez pisarza, żebë wësłowic pòchwôtë, co nie są spòtikóné w kaszëbsczich 
gôdkach, le mùszebné w lëteracczi mòwie, np. notny [potrzebny, konieczny], 
pùstô [pustynia], òdpòjąc [oswobodzić, uwolnić]15. 

14 Òb. J. Tréder, Kaszubszczyzna dramatów Jana Rompskiego, [w:] J. Rómpsczi, Dramaty 
kaszubskie …, s. 68, a téż przërównôj tegòż, Niektóre cechy kaszubszczyzny utworów tzw. 
zrzeszyńców, [w:] Problem statusu językowego kaszubszczyzny. Materiały z sesji popular-
nonaukowej 17 X 1991, Gdańsk 1992, s. 65–79.  
15 Przërównôj. np. E. Bréza, Neologizmy w twórczości pisarzy kaszubskich, „Studia z Fi-
lologii Polskiej i Słowiańskiej”, XV (1977), s. 41 – 52.
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Zakùńczenié

W dramie Pòrénk Jón Rómpsczi pòkôzôł òkòlëce kaszëbsczi wsë Mòjsz w mi- 
dzëwòjnowim czasu (1937). Tuwò realistno przedstawił spòlëznã wsë (ad-
ministracjô, przedstôwcë mieszkańców, westrzód nich przedstôwca Kaszë-
bów z Americzi). Na tim spòdlim dramaturga przedstawił pòstulat òdrodë 
kaszëbiznë, tã dejã pòkôzôł w pòstacji Lucyjczi, dentistczi, co nié leno léczi 
cało, le tak samò ùrôbiô dëcha (ùczi z kaszëbsczégò elementarza), i tragedny 
pòstacji Jërka, zagarnionégò dejama rzesznotë, òbwinionégò ò kòmùnizm, co 
przódë zlécył mù krëjamny szkólny Budzësz. Równak dlô Jërka – jinaczi jak 
dlô Lucyjczi – kaszëbizna nie je nôwôżniészô, chòc białka pòdjãła sã zada-
niégò nawróceniégò chłopa na kaszëbską dejã, le wej, przeszkòdzëła ji w tim 
tragednô smierc Jërka.

Skrócënk
Akcjô kaszëbsczi dramë pt. Pòrénk dzeje sã w 1937 rokù w Mòjszu na Kaszëbach. 
Aùtorã dokôzu je Jan Rómpsczi (1913–1969), pisôrz z krãgù Zrzeszë Kaszëbsczi. 
Dentistka Lucyjka, lubiéńcka kaszëbsczi deji, zamieszka tu wëcmanim z chłopã, 
Jërkã, przëstojnikã deji spółdzelczoscë, jaczégò ùdelë za sprzijanié kòmùnizmòwi. 
Òna chce lékarzëc lëdzy, ùczëc jich m. jin. z kaszëbsczégò elementarza i wszczépiac 
jima kaszëbską dejã. Nimò prostëch mieszkańców wsë mòże tu sã zeńc ze skòrum-
pòwóną elitą (Szôłtës, Szkólny), chtërna je procëm Lucyjce, dzejô na ji szkòdã. 
Przikré je, że w kùńcowi zdrzadni, czej sã wëdôwô, że jiwrë są ju rozrzeszoné, tej 
Jërk je pò krëjamkù zastrzélony. Jãzëk dramë to lëterackô kaszëbizna wëkreòwónô 
przez J. Rómpsczégò i jinszich ùsôdzców z karna Zrzeszë Kaszëbsczi.

Abstract
The plot of the Kashubian drama Pòrénk takes place in Mojusz, Kashubia, in 1937. 
Jan Rompski (1913–1969), the author of this drama, was a member of the literary 
association Zrzesz Kaszëbskô. Lucyjka, a dentist fascinated with the Kashubian 
idea, settles down there with her husband, Jërk, a supporter of the idea of coope-
ratives, suspected of being in favour of communism. She wants to take care of 
her patients, teach people using a Kashubian ABC book and instill the Kashubian 
idea in them. Apart from simple villagers, Lucyjka meets the corrupted local elite, 
Szôłtës and Szkólny, who act against her. Unfortunately, in the last scene of the 
drama, when problems seem to be solved, Jërk is shot dead. The language of this 
drama is literary Kashubian created by Jan Rompski and other members of the 
literary association Zrzesz Kaszëbskô.
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Béata Jankòwskô 
Pòmòrskô Akademiô w Słëpskù

Òbrazë Pùcka w kaszëbsczi lëteraturze  
na wëbrónëch przëkładach

Images of Puck in Kashubian literature:  
Selected examples

Kluczowé słowa: 
Pùck, kaszëbskô lëteratura, stolëca Kaszëb, Derdowsczi, Cenôwa, Zbrzëca, rëbôcë, 
mòrskô pielgrzimka 

Keywords: 
Puck, Kashubian literature, capital of Kashubia, Derdowski, Ceynowa, Zbrzyca, 
fishermen, sea pilgrimage

Pùckô frańtówka

Czej rôz Jezës sztrądã szed 
Do rëbôka Piotra rzek: 
„Pùckôj za mną drëchù mój” – 
stąd sã wzãla pòzwa Pùck

Ref. 
Pòjta, pòjta tu do nas 
Pùck serdeczno rôczi was 
Pòjta, pòjta tu do naju 
Pùcónie witają waju

Pòjta wszëtcë na nen rum 
Dze zapadli w zemi zómk 

http://belok.kaszubia.com/slowka-2
http://belok.kaszubia.com/slowka-2
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Òbezdrzeta stôri rénk 
Pùcczi Plëtë pëszny brzég

Chtëren chce Kaszëbą bëc 
Mùszi wëbrac sã na zjôzd 
W Pùckù egzaminë zdac 
Wãgòrzowi kùsa dac…

Pùck stolëcą Nordë je 
Bôtë „Pùck” – ne żeglôrz znô 
Zôs w anielsczim slowie pùck* 
Skrëti je domòwi duch

Chcemë wëpic piwa zbónk
Co warzoné bëlo tu 
Pùcczé piwò mòcné je 
Do bùksëszczów kleji sã

Pùcónie nie lubią „ł” 
Zó to lëdają zwãk „l” 
Bëlo, bëla a òn bél 
Bëlôk trzasnąl lepã w dél

Czedë rozgòrzony chto 
Mòckò przekląc chãtkã mô 
Mòże tedë głosno rzec 
Kùsznijta mie wszëtcë w… Pëck1.

* czët.: puk

Słowa frantówczi, jaką mô napisóné Róman Drzéżdżón, nawlékają do wszët- 
czich wôżnëch znanków, co charakterizëją Pùck, jaczi je nazéwóny nordową 
stolëcą Kaszëb. Je to stôré miasto, òd przódë symbòl pòlsczégò bëtnictwã nad 
Bôłtã. W drëdżi pòłowie XIII wiekù bëło wôżnym òstrzódkã hańdlowim, a jegò 

1 Frantówka bëła napisónô na na XII Òglowòswiatowi Zjôzd Kaszëbów w Pùckù, jaczi 
sã òdbéł w dniach 26–27 czerwińca 2010r. Aùtorã słów je Róman Drzéżdżón, zôs mùzykã 
ùsadzył Tadeùsz Kòrthals, http://belok.kaszubia.com/wiadla/pucko-frantowka?fbclid=IwA-
R2evVM54VsmTuVIYt6TKLGK3LFA_nEj5ZV_c7TD7qGAvnSrJ4U1ePozhLY (dostãp: 
06.11.2020).

http://belok.kaszubia.com/slowka-2
http://belok.kaszubia.com/slowka-2
http://belok.kaszubia.com/slowka-2
http://belok.kaszubia.com/wiadla/pucko-frantowka?fbclid=IwAR2evVM54VsmTuVIYt6TKLGK3LFA_nEj5ZV_c7TD7qGAvnSrJ4U1ePozhLY
http://belok.kaszubia.com/wiadla/pucko-frantowka?fbclid=IwAR2evVM54VsmTuVIYt6TKLGK3LFA_nEj5ZV_c7TD7qGAvnSrJ4U1ePozhLY
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rozwij doprowadzył do przesztôłceniô w kasztelaniã pòmòrsczich ksążąt2. 
Miasto leżi w òbéńdze nazéwóny Pùcką Kãpą, temù téż gôdelë, że Pùck to je 
kaszëbskô kòmòra – aluzjô do arastny zemi na Pùcczi Kãpie3. W encyklopedii 
PWN je òpisónô jakno:

apartnô mòrenowô wësoczëzna na Kaszëbsczim Pòbrzeżim, midzë dolëzną 
Rédë (tzw. Kaszëbsczi Méander) na pôłnim i pradolëzną Płëtnicë na nordze; 
na zôchòdze rëna Jez. Żarnowiecczégò òdgrańcziwô P.K. òd Lãbòrsczi 
Kãpë; plaskatô wiéchrzëzna abò letkò wałowatô; przitczima ùrzmama (fa-
lezama) spôdô do Pùcczégò Wikù, w zôchòdnym dzélu sandr Piôsznicë, 
w całoscë zarosłô lasã (Darzlëbskô Pùszcza); w nordowim dzélu òriginalnô 
Mechòwskô Gróta4. 

Pò pańdowanim Pòmòrzégò przez Krzëżôków w Pùckù òsôdł zôkònny 
ùrzãdownik do sprôw fëszowaniô, chtërnégò nazéwelë „rëbicczim” („sztrądo-
wim”), jaczi miôł wszëtczégò dozerac, jak szło z rëbacką gòspòdarką. Czej Pùck 
dostôł w 1346 r. miesczé prawa, tej òstôł bëlno ùfòrtifikòwóny, a w môlu kaszte-
lańsczégò gardu wëbùdowóny béł mùrowóny zómeczk5. Òb czas trzënôscelatny 
wòjnë miasto bëło dóné w zastôw Gduńskòwi, a w 1457 r. gduńczóni przekôzelë 
je na rok szwédzczémù królowi Karolowi Knutsenowi. Na mòcë pòkòju pòdpi-
sónégò w 1466 r. w Torniu miasto sã nalazło w grańcach Rzeczëpòspòliti6 i stało 
sã sedzbą starostwa.

Wiek XVI to czas, czej Pùck wlôzł na binã wiôldżi mòrsczi pòliticzi kró-
lów Rzeczëpòspòliti7. Król Zygmùnt Aùgùst twòrził tej pòczątczi wiôldżi 
pòlsczi wòjnowi flotë8. W 1567 r. Pùck stôł sã sedzbą królewsczich kaprów, 
a w pòrce pòwsta baza dlô môłi wòjnowi flotë i stoczni9. W tim czasu przëszło 
gòspòdarczé òżëwienié i rozkòscérzenié miasta, zaczãtô bëła bùdacjô nowòcza-
snëch ùmòcnieniów, a do te rozbùdowóny òstôł zómk, co stojôł òd krzëżacczich  

2 J. Grochòwskô, B. Kòs–Dąbrowskô, R. Drzéżdżón, Puck stolica nordowych Kaszub, 
Gdynia 2007, s. 4.
3 B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław–Warszawa–Kraków  
1967, Tom IV, s. 215.
4 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Pucka-Kepa;3964359.html, (dostãp: 04.11.2020).
5 J. Ellwart, Przewodnik turystyczny. Kaszuby, Pelplin – Gdynia 2008, s. 20–21.
6 J. Grochòwskô, B. Kòs–Dąbrowskô, R. Drzéżdżón, s. 5
7 Tamò.
8 J. Ellwart, Przewodnik turystyczny, s. 21
9 J. Grochòwskô, B. Kòs–Dąbrowskô, R. Drzéżdżón, s. 6.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Pucka-Kepa;3964359.html
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czasów. Mòcënkò rësznô bëła pòrtowô dzélnica pòzwónô Kòrabné. Tam bëłë 
spikrze, a przë wikù stoja kaplëca sw. Barbarë, patrónczi rëbôków i marinów. 
Pòdług jedny òpòwiedni zdarzëło sã, że òbrôz swiãti Barbarë ùretôł rëbôków 
òb czas mòrsczi chaje10. Ù ks. Bernata Sëchtë mòżemë przeczëtac, że òna je 
baro ùtczonô przez rëbôków, chtërny proszą ò dobrą fëszbã i mòdlą sã do ni 
ò wspòmóżkã, czej niebezpiek dulczi na nich na mòrzu. Nen dozér sw. Barbarë 
rëbôcë wërôżają w przësłowim11: „Barbara swiãtô ò rëbôkach pamiãtô”12. 
Tak tej dzéń sw. Barbarë béł w Pùckù wiedno baro ùroczësto fejrowóny przez 
nadmòrsczich rëbôków. Pùck béł kòlébką pòlsczi wòjnowi marinarczi i chòc 
krótkò dérowało snicé króla ò mòrsczi pòtãdze, gard òdegrôł w naszi tradicji 
dëcht widzałą rolã13. Leno że snôdczi Pùcczi Wik, nazéwóny „Plëtą” (pl.: „ka- 
łuża”), nie béł zdatny do przejãcô rolë wòjnowégò pòrtu.

Pùck òb czas trzech wieków béł òsmë razy òbkrążony, a nôgòrszé bëłë 
szwédzczé nôpadë. Pò XVII i XVIII-wiecznëch wòjnach przëszła stagnacjô 
i ùpôdk gardu, co pòdsztãplowôł I rozbiér Rzeczëpòspòliti. Na zôczątkù XIX 
wiekù rozebróné òstałë zómk i gardowé fòrtifikacje14. Dopiérze czej wëbùdo-
wóné bëło szasé parłãczącé Pùck z główną arterią Gduńsk – Berlin, a zôs pòtemù 
czej pòwsta sztreka do Rédë w 1898 r. i parłãcz mòrską drogą z Gduńskã, tej sã 
pòmału zaczął stãpieniowi rozwij miasta. Nôpierszą robòtą mieszkańców bëło 
w tim czasu rólnictwò i rzemiãsnictwò. 

Pò òdzwëskanim przez Pòlską samòstójnoscë w 1920 r., w dniu 10 gro-
micznika òdbëłë sã w Pùckù symbòliczné slëbinë Pòlsczi z mòrzã, jaczich 
dokònôł generôł Józef Haller. Drëgô swiatowô wòjna szczestlëwie òminãła 
miasto, a nalotë 1939 i rabùsznictwò w 1945 r. nie przëniosłë wikszi ùszkòdë. 
Pò wòjnie béł leno rozebróny ewanielëcczi kòscół. Na przełómanim 50. i 60. 
lat bëła ùpòrządkòwónô czãsc mòrsczégò sztrądu, midzë pòrtã a parkã. Môlo-
wi harcerze, a entuzjascë żeglowaniô, wëbùdowelë harcersczi Òstrzódk Mòr-
sczi, jaczi do dzys dnia jima służi. Na rozbùdowa jachtowégò pòrtu zrobiła 
z niegò dëcht prôwdzëwi rôj dlô żeglarstwa15. Òd 1999 r. Pùck je pòwiatowim  
miastã.

10 B. Stelmachòwskô, Rok obrzędowy na Pomorzu, Gdynia 2016, s. 207
11 B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, tom I, s. 18.
12 J. Pòmierskô, Przysłowia kaszubskie. Studium z paremiografii i paremiologii, Gdańsk 
2013, s. 358.
13 R. Òstrowskô, I. Trojanowskô, Bedeker kaszubski, Gdynia 1962, s. 255–257.
14 J. Ellwart, Przewodnik turystyczny, s. 21.
15 Tamò.
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Pòzwa miasta

Òbjasnienié pòzwë miasta Pùck mòżemë dozdrzec w czile kaszëbskòjãzëcz-
nëch dokôzkach. W wëdóny w 1850 r Rozmòwie Pòlôcha z Kaszëbą Floria-
na Cenôwë aùtor wkłôdô w lëpë Kaszëbë pòzwë rozmajitëch môlëznów i jich 
pòchòdzënk. Wôżną rolã w przëbliżanim Pòlôchòwi i – za jegò pòstrzédzëzną 
– czëtińcowi Rozmòwë wiédzë ò Kaszëbach (krôjnie) i Kaszëbach (ji mieszkań-
cach), a téż bùdowanim tczëwôrtnotë kaszëbsczi kùlturë, òdgriwają wëkreòwóné 
przez Cenôwã lëdowé etimòlogie, co tikają sã nadczidnionëch we wszelejaczich 
dzélëkach negò dokôzu kaszëbsczich pòzwów wsów i miast, krôjnów, rzéków, 
grzëpów, etnonimów i antropònimów16. Baro cekawie je tu wëwidnionô pòzwa 
Pùcka òd słowa puc ‘pòj’ (za mną), kò je wiedzec, że szpòrtowno. To bë mògło 
wskazëwac, że Christus do Piotra gôdôł pò kaszëbskù17. 

K. Hó, mój Panie, ò tim bë trzeba wiele gadac, ale jô le krótkò pòwiém. 
Czej Pioter łowił rëbë na mòrzu, tej przëszedł Christus ë rzekł do niegò: 
„Piotrze, pùc za mną”, ë to do trzecy rézë pòwtôrzôł; a stąd to miasto do-
stało miono Pùck18 …

Do tak wëwidniony pòzwë miasta nawlékô téż Hieronim Derdowsczi w szpòr- 
townym pòemace Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł. Jegò heroja 
dochôdô do stolëcë Kaszëb Pùcka, tak wëwidnionégò ù Cenôwë: „Główné miasto 
Pùck” òd Jezësowégò: „Puc le ze mną!”19. 

Ale wiész të, skąd są wzãło miono miasta Pùcka? – Mëslisz wierã – rze-
cze szlachcëc – że jem kawał wòła!

16 E. Rogòwskô–Cëbùlskô, Etymologie ludowe w roli kreatorów kaszubskiej tożsamości 
etnicznej. „Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą Floriana Ceynowy”, „Poznańskie Studia Slawi-
styczne” 2015, nr 8, s. 153–156.
17 J. Tréder, Wstęp, [w:] F. S. Ceynowa, Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą. Rozmòwa Kaszëbë 
z Pòlôchã, òbr., wstãp i przëp., J. Tréder, BPK t. I, Gdańsk 2007, s. 26
18 Przëpis w: F. S. Cenôwa, Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą. Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã,  
s. 133. Kasz. pùdz ‘pójdź’ (wymowa pùc), lep. pòj abò biôj, a téż kasz. réza ‘podróż’, tu barżi 
‘zarzniãcé w pniu do òstrzeniô żôdżi (Żarnowskô Kãpa); z dniã, pòr. niem. Reise. Pòzwa 
Puck òd rzéczi P(l)utnicy, chtërna òd put(a) ‘przen. ò smierdzącëch sapach’.
19 Tamò, s. 67
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Kòżdi knôp ju wié, co Jezës rzekł do apòsztoła: – Pùc le za mną! – rzekł, 
czej widzôł, że sã Miemca bòji;

Stąd òdebrôł Pùck swé miono, jakò w Pismach stoji20.

Remùs, heroja romana Aleksandra Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa, 
co wanożił pò Kaszëbach, mët zaszedł do Pùcka. Òb czas wanodżi Remùsowi 
sã zdôwô, że gôdô do niegò kwitnący jurk, co prôwdac gôdô „Biôj, Remùsu, 
z Bògã!”, równak mòże sã doszëkac szlachòtë do słów Christusa „pòj za mną”.

Òdtąd szedł jem brzegã mòrzô pò wsach rëbacczich. Szum dun mòr-
sczich mie spiéwôł:

– Dali, Remùs, dali!
Na zberkach Kãp kwitnący jërk dużimi plachcami, jak widã złotim, 

wëswiécôł mie drogã, jakbë rzec chcôł:
– Pòchadôj, Remùs, z Bògã!
W Pùckù sedzôł jem czile dni i pòzérôł na jasné wòdë Môłégò Mòrzô21.

Taczi dolmaczënk mòże òkreslëc jakno zjawiszcze lëdowi etimòlogii wëra-
zu, to je „dolmaczënk jegò pòchòdzeniô je òpiarti na przëtrôfkòwi pòdobie 
brzmieniégò abò jinszich przëtrôfkòwëch skòjarzeniach22, abò jesz jakno kòm-
pónent słów jednoznaczno identifikòwónëch z òkresloną historiczną sytuacją23. 
Zôs pòdług nôùkòwi etimòlogii: 

Puck je topògraficzną pòzwą ùtwòrzoną z fòrmantã –sk(o) òd pòzwë płënący 
tu rzéczi Pulnica pò niechanim z ni hidronimicznégò fòrmatu –nica. Pòzwa 
rzéczi je zapisywónô w zdrzódłach m.jin. jakno Pulnitza, Pulnicza, Plulnica, 
Płulnica. Pòzwa rzéczi je téż pòzwą topògraficzną òd archajicznégò wërazu 
pula ‘białgłowsczi płcowi nôrząd24. 

20 H. J. Derdowsczi, Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, òbr. J. Samp, J. Tré- 
der, E. Gòłąbk, Gdańsk 2007, s. 335.
21 A. Majkòwsczi, Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé, Gdańsk 2005, s. 313.
22 Z. Gòłąb, A. Heinz, K. Pòlańsczi, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa 1970, 
s. 148, [w:] E. Rogòwskô-Cëbùlskô, O motywach historycznych wpisanych w etymologie 
ludowe pomorskich choronimów i toponimów, [w:] Językowy, literacki i kulturowy obraz 
Pomorza, red. M. Klinkòsz, Z. Lica, Gdańsk 2013, s. 85–97.
23 E. Rogòwskô-Cëbùlskô, O motywach historycznych wpisanych w etymologie ludowe 
pomorskich choronimów i toponimów, [w:] Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, 
red. M. Klinkòsz, Z. Lica, Gdańsk 2013, s. 85–97.
24 J. Tréder, Puck, [w:] Nazwy miast Pomorza Gdańskiego, pòd red. Huberta Górnowicza 
i Zygmùnta Brocczégò, wëd. drëdżé pòpr. i pòszerzoné pòd red. Edwarda Brézë i Jerzégò 
Trédra, Gdańsk 1999, s. 171–173.
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Pùck jakno swiãti gard rëbôków

Òd pòkónu gard béł naczerowóny na zajmë sparłãczoné z rëbama. Mieszkańcë 
zajimelë sã rëbactwã i fëszbą, badérowania pòkazywają, że nimò fëszowaniô 
w Pùcczim Wikù rëbë chòwelë téż w błotkach25. Rëbacczi pòrt w Pùckù – to 
je dzys leno stanica dlô czile kùtrów, dëcht nick nie przëbôcziwô jednégò 
z nôpierszich pòrtów Rzeczëpòspòliti. Nie je to mòżno przez snôdczëznë, jaczé 
są na wikù. Dôwną pòrtową dzélnicã, nazéwóną „Kòrabné” pôłkło mòrze. 

Do dzys òstôł le w Pùckù gòticczi kòscół sw. Piotra i Pawła zbùdowóny 
za czasów pòmòrsczich ksążąt26, nazéwóny colemało farą. Pòczątczi swiãt-
nicë sygają XIII wiekù. Dzysdniowi, mùrowóny z granitowëch kamów i cegłë 
kòscół stanął na przełómanim XIV i XV wiekù. Hieronim Derdowsczi, szlachã 
Cenôwë, w swòjim pòemace Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, 
nadczidł ò górëjący nad Pùckã farze i to, że je òn stolëcą Kaszëb:

Dzëkô swinia i przëjôzd do kaszëbsczi stolëcë

…Wreszce w dôlë òbôczëlë wieżą pùcczi farë,
Chtërny mùrë pamiãtają wieczi srodze staré…

Wnet sã tocził wóz bez rënek kaszubsczi stolicë,
Gdze tej prawie òbrôbiałë bruk przë nôrożnicë;27

 Czasów strzédnowieczégò sygô swòjima kòrzeniama òdpùst sw. Piotra 
i Pawła, czej to w farze sã gromadzëło lëdztwò znad sztrądu Pùcczégò Wikù na 
ùroczëstim nôbòżéństwie. Kò dlô wikszoscë wiadomim i nôprostszim spòsobã 
rézë na pùcczi òdpùst, bëło jachanié rëbacczima bôtama. Rëbôcë pielgrzimòwelë 
z pòłòstrowù do Pùcka nié blós temù, że chcelë bëc wespół na swiãce rëbac-
czich patrónów, ale téż mielë tej leżnosc hańdlu na jôrmarkù, do jaczégò prawò 
dostôł Pùck ju w 1217 rokù28. Nen zwëk rézowaniô na òdpùst bôtama zaczął 
dżinąc na zôczątkù lat 20. XX wiekù, to sã parłãczëło z rozwijã kòmùnikacji. 
Wrócënk do ti tradicji nastąpił w 1981 r. i òd te czasu rok w rok przëjéżdżają do 

25 A. Kwasniewskô, Rybołówstwo na Kaszubach. Przeszłość – przemiany – teraźniejszość,  
[w:] Jem jô rëbôk. Rybołówstwo na Kaszubach – tradycja i współczesność, red. A. Kwasniewskô, 
Wieżyca 2014, s. 19–80.
26 R. Òstrowskô, I. Trojanowskô, Bedeker kaszubski, s. 344–346.
27 H. J. Derdowsczi, Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, s. 313.
28 J. Grochòwskô, B. Kòs–Dąbrowskô, R. Drzéżdżón, Puck stolica nordowych Kaszub, s. 14.
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Pùcka bògato przëstrojoné bôtë rëbacczé29, a wòdnô pielgrzimka mô wëjątkòwi 
klimat30. Mòrze òdbiéróné je jakno rum żëcégò, co decydëje ò zagwësnienim 
spòdlégò bëtu lëdzy tu zamieszkałëch, a przez to téż akceptëjącëch drãdżé żëcé 
w ti nadmòrsczi nordowi krôjnie31. 

Heroja dokôzu Derdowsczégò Czôrlińsczi, co pòchòdzył z Chmielna, rëgnął 
wasągã do daleczégò Pùcka pò to, żebë tam stądka przëwiezc bëlné rëbacczé 
jadra32. Kò to pòdsztrichiwô, że gard nen miôł dichtich znaczënk dlô rëbôków, 
a jadra i jinszé pòtrzébné rëbacczé nôrzãdza kùpiwelë òni nié blós na rëbac-
czim jôrmarkù. W Obrazkach rybackich z półwyspy Helu Gòłãbiewsczi wspòminô 
jôrmarczi (tardżi), chtërne òdbiwałë sã sztërë razy w rokù: tam tedë prawie rëbôcë 
kùpiwelë swòje skrzënie, kòłowrotë a bótë33. Przë leżnoscë Derdowsczi dôwô 
bôczënk na różnicã wëmòwë słowa sécë (sieci), chtërne w Pùckù nazéwają 
jadrama (sieciami):

Czôrlińsczi pòwiôdô, jak gò przëjãlë we Warszawie

Mówił: – Wierã wë nie wiéce sami, co klepiece,
Wë nie jesce doch tutészi. Co to znaczi sécë?
– Nó, to taczi wë jesz głupi?! A żebë was!…żebë! – 
Mówi szlachcëc: – Sécë to wej sydła są na rëbë!
Tej mù Szëlta òdrzekł: – Hãhã!? Terô ju sã wiémë,
To më w Pùckù tu  j a d r a m a  pò naszémù zwiemë34

Mòcné miasto na lądze i na mòrzu

Dëcht z piersza gòdłã miasta bëła rëba, równak w XVI wiekù pòjôwiô sã dzysé-
szi merk – lew, co trzimô łososa na mòdrim spòdlim, chtërnégò zestôwk mô 
dwa rozmajité dolmaczënczi. Pierszô wersjô gôdô, że lew sã nalôzł w herbie 

29 Tamò.
30 D. Gòncôrz, Niematerialne dziedzictwo kulturowe w powiecie wejherowskim, [w:] Nie-
materialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Katalog cz. II, s. 637–693.
31 A. Kùjik-Kalënowskô, Tatczëczna. Literackie przestrzenie Kaszub, Gdańsk – Słupsk, 
s. 189.
32 J. Samp, Oblicza pisarstwa poety z Wiela, [w:] H. J. Derdowsczi, Ò panu Czôrlińsczim, 
co do Pùcka pò sécë jachôł, s. 5–36.
33 H. Gòłãbiewsczi, Obrazki rybackie z półwyspy Helu, Pelplin 1910, s. 47, z cyfrowi 
biblioteczi: https://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=2049 (dostãp: 04.11.2020).
34 H. J. Derdowsczi, Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, s. 315

https://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=2049
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dzãka szwédzczémù królowi Karolowi Knutsonowi, kò lew je gòdłã Szwédzczi. 
Król ten béł w Pùckù w latach 1456–1460. Béł tej wënëkóny ze swòjégò kraju 
i miôł to bëc gest wdzãcznoscë dlô ùczinnëch mieszczónów, chtërny gòscëlë 
gò ù se35. Barżi równak mòżlëwô wëdôwô sã drëgô wersjô, pòdług chtërny 
Pùck béł przez dłudżé lata w pajach Gduńska jakno zastôw i stąd z dwùch 
gduńsczich herbòwëch lwów przejął jednégò do swòjégò gòdła36. W Rozmòwie 
Pòlôcha z Kaszëbą Cenôwë przeczëtómë hewò taczi wëjimk ò herbie miasta 
Pùck, pòzwónégò przez aùtora stolecznym:

P. Miasto stołeczne co ma za herb?
K. Òno mô lwa ë łososa, co òznôczô mòc na lądze ë na mòrzu37

Kòle dzejów pùcczégò herbù narosło wiele rozmajitëch òpòwiedniów. Jedna 
z nich gôdô, że ò érã bëcégò w pùcczim herbie miôł starã téż wãgòrz, ale pùcańi 
uřešelë vągořa na lińcuχu i trzimają gò w pòrce. Stądka sã bierze przësłowié, 
z jaczim złoslëwi sąsôdze sã zwrôcają do mieszkańców Pùcka: „jakže są vaju 
vągoř ḿėvå na lińcuχu”38. Mòtiw pùcczégò wãgòrza sã téż pòjôwiô w wiele 
jinszich dokôzkach kaszëbsczi lëteraturë.

Stróż pùcczi wòdë

Szpòrt, jaczi bùdëjemë przez epitetë i metafòrikã, colemało òdnôszô sã do 
spòsobù zachòwaniô sã lëdzy i zwëków, co w dónym spòlëznowim karnie 
panëją39. Szpòrtowno przedstawiony pùcczi wãgòrz pòjôwiô sã ù Cenôwë, czej 
to Kaszëba przekònywô Pòlôcha, że wôrt òstac Fejn-Kaszëbą, jaczi pòcwier-
dzenié swòji kaszëbskòscë dostnie w stolecznym gardze Pùcku ù nôwëższi 
kaszëbsczi radzëznë. Pòkôzk, w jaczim Kaszëba dokazywô Pòlôchòwi, co je 
nót zdzejac, żebë sã nalezc w kaszëbsczi spòlëznie swiôdczi ò tim, że je òn 
szpòrtownym kùńdą:

35 J. Grochòwskô, B. Kòs–Dąbrowskô, R. Drzéżdżón, Puck stolica nordowych Kaszub, s. 5.
36 Tamò.
37 F. S. Cenôwa, Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą. Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã, s. 138
38 B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, tom IV, s. 216.
39 A. Kùjik-Kalënowskô, Gorzki dialog, cierpki humor i problemy filozoficzne. O „Rozmò- 
wie Pòlôcha z Kaszëbą” i „Rozmòwie Kaszëbë z Pòlôchã” Floriana Ceynowy, [w:] A. Kùjik-
-Kalënowskô, D. Kalënowsczi, Od Smętka do Stolema. Wokół literatury Kaszub, Gdańsk– 
–Słupsk 2009, s. 89–107. 



94   Béata Jankòwskô, Òbrazë Pùcka w kaszëbsczi lëteraturze na wëbrónëch przëkładach

nazôd do spisënkù zamkłoscë

P. A co by trzeba uczynić, żeby się tego języka nauczyć?
K. Òstac Fejn Kaszëbą.
P. Ale jakże by to trzeba zrobić?
K. Kò to bë nôlepi tak szło. Wpón pùdze ze mną do stołecznégò miasta 
Pùcka; a jô tam za Wpanã wniosã jinstancjã, abë Wpana przëjãlë.
P. A któż to przyjmuje?
K. Nôwëższô rada kaszëbskô, co sã na rôtësz co tidzéń schòdzy w staroswiec- 
czim ùbiorze. Jã mùszisz Wpón ò przëjãcé do tak znacznégò òbëwatelstwa 
prosëc. Pòtemù kôżą ti przełożony Kaszëb wiôlgą ksãgã kaszëbską przë-
niesc ë Pana miono ë przezwiskò zapisac; a tej dadzą trãbic ë strzelac na 
wiwat; na òstatkù pòprowadzą òni Wpana do wãgòrza, co leżi na léńcuchù 
ùrzeszony ë co dzéń dwa kòrce słodu pòżérô ë beczkã piwa wëpijô. Jak to 
wszëtkò sã òdprawi, tej mdzesz Wpón Fejn Kaszëbą40.

Nôpierszą zgrôwą Rozmòwë je ùdokaznienié, że Kaszëbi nie są nôrodã mni 
wôrtnym òd Pòlôchów41.

 Mòtiw wãgòrza w kąsk jinszim kònteksce i rozwicym42 je mët ù Derdow-
sczégò w Panu Czôrlińsczim. Aùtor przedstôwiô tu rolã „ùbóstwiónégò” przez 
pùcanów wãgòrza, jaczégò do wòdë wsadzył pierszi bùrméster pùcczi, żebë 
bronił rëbë przed zelintama. 

Czôrlińsczi wëcygô z mòrza wãgòrza,
co gò pùcczanie mają na lińcuchù ùwiązóné

Tej so pòszedł pón Czôrlińsczi mòrsczé brzedżi zwiedzëc,
Abë sã tam ò rëbacczich sprawach co dowiedzec.
 […]
Spòstrzégł, że tam jeden rëbôk jakòs pchô òzãble,
Wiãc wërãcził gò i zaczął szturac do przerãblë.
Wali z górë, że le wòda jemu w òczë strzikô,
Jak czej, spiesząc sã, czerzniôkã białka bije w mlékò.
Bòdôrz zadrgnął….szlachcëc szarpnął. – Z hôków – swiãti Markù! – 
Wisy srodze cãżczi wãgòrz z lińcuchã na karkù.
Wërzasł sã, bò wãgòrz dłudżi, na pòdobã żmije,

40 F. S. Cenôwa, Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą. Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã, s. 136, 137.
41 D. Majkòwsczi, Jak czëtac Knégã Pòczątków? – przegląd kaszubskojęzycznych tekstów 
o Księdze Rodzaju, [w:] Język, szkoła, religia, R. X, nr 2, Bernardinum, Pelplin 2015, s. 85–95.
42 J. Samp, Oblicza pisarstwa poety z Wiela, [w:] H. J. Derdowsczi, Ò panu Czôrlińsczim, 
co do Pùcka pò sécë jachôł, s. 5–36.
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Mòcno dżibczim swim ògónã gò pò skòrzniach bije.
Cofô sã i szarpie bòdôrz z całi mòcë, ale
Lińcuch mòcno je przëbiti do dëchtowny felë.
Co tu zacząc? – Hôków nie chce wëjąc z rëbë brzucha,
A mòcnégò téż ni mòże rozerwać lińcucha.
Wtim sã zjôwiô pòcczi bùrmistrz, w òczë jemù wzérô…
– Dôsz të pòkù! – krzëknie i mù z rãczi drążk wëdzérô…
– Co të z naszim ùbóstwiónym robisz tu wãgòrzã,
Co je naszi pùcczi wòdë ju òd wieków strôżã?
Jegò pierszi bùrmistrz pùcczi wsadzył tu we wòdã.
Bë zélintë naszim rëbóm nie robiłë szkòdë. –43 

Pùck môlã historicznégò wëdarzeniô

 W Pùckù 10 gromicznika 1920 r., pò òdzwëskanim samòstójnotë przez Pòlską 
òdbëłë sã symbòliczné slëbinë Pòlsczi z mòrzã. Wëkònôł to generôł Józef Hal-
ler, chtëren wjachôł na kòniu na lód Pùcczégò Wikù, a szmërgnął jeden z gduń-
sczich piestrzéńców do Bôłtu, òd stronë tzw. Môłégò Mòrza44. Na Mòdrégò 
Generała i dostojników, co mù towarzëlë, żdała ùrma Kaszëbów45. Westrzód 
ny ùrmë bëło baro wiele rëbôków, Jan Netzel – swiôdk tëch tam wëdarzeniów 
w swòjich wspòminkach wëmieniwô wiele nôzwësków rëbôków, co bëlë na 
ny ùroczëznie46. Sóm Haller we wspòminkach naskriblił, że òbjimôł Pòmòrzé 
i Kaszëbë, dze wiérno mòrską wachã trzimelë dzyrsczi kaszëbsczi rëbôcë 
(…)47. 

Òdniesenié do te zdarzënkù sã pòjôwiô w dokôzach Józefa Cenôwë, ùro-
dzonégò 30 strëmiannika 1905 r. w Pôłczënie na pùcczi zemi. Ùtwórstwò 
Cenôwë tikô sã òsoblëwie dwùch tematicznëch krãgów. Pierszi z nich òdnôszô 
sã do codniowòscë żëcégò Kaszëbów, mòcny łączbë z nôtërą a ji bôłdzama, 

43 H. J. Derdowsczi, Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, s. 316,317. 
44 J. Bòrzëszkòwsczi, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza Tom III W królestwie Pru-
skim i Cesarstwie Niemieckim (1815–1920), Część 2: W Cesarstwie Niemieckim – oraz za 
Wielką Wodą na emigracji (1871–1920), Gdańsk 2019, s. 570
45 Tamò, s. 569.
46 A. Kwasniewskô, Rybołówstwo na Kaszubach. Przeszłość – przemiany – teraźniejszość, 
[w:] Jem jô rëbôk, s. 19–80.
47 Wspòmnienié gen. J. Hallera wëmienioné w zdrzódle: J. Haller, Moje wspomnienia, 
„Kaszëbë” 1960, nr 1 [w:] C. Òbracht–Prondzyńsczi, K. Kòrda, Powrót Pomorza w granice 
Rzeczypospolitej. W setną rocznicę 1920 – 2020, Gdańsk 2020, s. 93.
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a téż tesznotë za Kaszëbama. W drëdżim je òbecny mòtim dzejów Kaszëb48. 
Do te nawlékô wiérzta Gardze pucczi, w jaczi aùtor wësłôwiô Pùck jakno 
gard, chtëren je swiôdkã „przësëdżi” Bôłtu z Nënką (Pòlską). W dokôzu tim 
Cenôwa pòdsztrichiwô téż cągłi rozwij miasta. Wiérzta ta òsta òpùblikòwónô 
przez aùtora w 1963 r., zôs kąsk „pòdszëkòwónô” w 1969 r.

Chcemë tej zacytowac òba dokôzczi:

Gardze pùcczi

Przësëdżi jes swiôdkã Bôłtëkù z Matką,
jich slëbny piestrzéń jesz kòl ce lësni,
dokòła wiérnota rozkrzéwiô rzôdką,
chtërnã môsz z dôwna pò twëch przódkach w spôdkù,
przódków przësëga w dënëgach dzëni.
Dzysô jak mùlk sã smiejesz skarnią młodą,
bò dôka wënëkónô z twòjich kôt.
Wcąż w górã pniesz sã, pëszną môsz ùrodã,
a lud jesz ò nowëch szeftënkach gôdô,
wiwatë mù bije fabrików młot.49

Pùck sztôtno zdrzi

[…]
Jes swiôdkã wieselô Bôłtu z matką,
kòl ce jich piestrzéń jesz złotã lsni,
wcyg wkół jich wiérnosc rozséwô rzôdką,
chtërnã téż môsz pò swëch przódkach w spôdkù,
bò jich przësëga w dënëgach dzni…50

Mòtiw slëbinów Pòlsczi z mòrzã przëbôcziwô téż Józef Cenôwa w relacji 
Żdanié ë zjiscenié. Ne dokôzk sã ùkôzôł w miesãcznikù „Pomerania” wëdónym 
w czerwińcu 2020 rokù, w setną roczëznã ti wiôldżi ùroczëznë:

48 A. Kùjik-Kalënowskô, Wiadomość znad morza „Klëka” i jej środowisko literackie 
– Józef Ceynowa, Leon Roppel, Klemens Derc, Paweł Szefka, Jan Bianga, [w:] D. Kalënow-
sczi, A. Kùjik-Kalënowskô, Literatura kaszubska. Rekonensans, Gdańsk 2017, s. 170–183.
49 J. Cenôwa, Gardze pùcczi, [w:] J. Cenôwa, L. Roppel, K. Derc, J. Bianga, P. Szefka,  
F. Schroeder, Poezja twórców z kręgu „Klëki”, òbr. i przëp. H. Makùrôt, wstãp J. Bòrzëszkòw- 
sczi, A. Kùjik-Kalënowskô, H. Makùrôt, Gdańsk 2015, s. 217.
50 Tamò, s. 273, 274.
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Pò mszi òkrzëczi i armatów strzélania,
i wszëtcë pòsëpelë do pùcczégò pòrtu;
Tã sã dokònało no mòrsczé slubòwanié.
Pò prôwdze, w ny chwilë pierscéń złącził Krôj z mòrzã,
Temù wiôlgô sztôtnosc w wszëtczich òczach zagòrza…51

Pòsobnym ùtwórcą, co sã òdnôszô do ùroczëznë slëbinów Pòlsczi z mòrzã 
je Jan Zbrzëca, to je Stanisłôw Pestka. Pòetika historizmù jegò wiérztów pòlégô 
na kòmentowaniu faktów i historicznëch zdarzënków, w tim téż tëch, w jaczich 
zajistniôł Pùck52. W wiérzce Zaslubienié z Bôłtem òpisywô wëdarzenié slëbi-
nów przez ùżëcé pòetizmów i metafòrów, pòdsztrichiwô przë tim wôgã tegò 
wëdarzeniô i òpisywô wseczëca, jaczé towarzëłë jegò ùczãstnikóm:

Zaslubienié z Bôłtem

Z tędzi Franków Grif czerwony
zawanożił na żôłniérscé szchôlci.
Konie w słonëch galopują blónach,
Przédnô starża legendë – same modrôci.

Puck malinci, ciéj syréna na skale,
Snôżotą ë chlebem rôczi potłukôczów.
Pod parłąciem triumfalnëch zéwiów jidze Haller
Ë zôs długo salutëje mrowie tëch, co płaczą.

Blëżi chorągwiów jak z jiglënë wôłtôrza
Postacjô wojôrza ë ksędza pułkownika Wriczë,
Tego, co to na królewsci wôdze wôżëł
Swojich słów niezbëdłi fuńsztëczi.

W tim piestrzeniu, rzecze, są zaklęté strodzié
Niepozdrzatné sëłë morscich kotwiów!
Generalscé remię sygô pod niebozdzib,
Oczë za piestrzeniem lecą nibë za ukôzką…

Złoté namienienié – Mare Nostrum!53

51 J. Cenôwa, Żdanié ë zjiscenié, „Pomerania” 2020, nr 6, s. 48–49.
52 D. Kalënowsczi, Myśl o całości. Stanisław Pestka, [w:] D. Kalënowsczi, A. Kùjik-Kalë-
nowskô, Literatura kaszubska, s. 292–303.
53 J. Zbrzëca, Zaslubienié z Bôłtem, [w:] Jan Zbrzëca, Wizrë ë duchë, Gdańsk 1986, s. 18–19.
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 Chcemë le so…wëpic. Cos ò pùcczim piwie.

Ju w 1910 rokù Gòłãbiewsczi w Obrazkach rybackich z półwyspy Helu napisôł, 
że Chalëpiani, to sedzą colemało w Pùckù i ù póna Kamczi préfùją bëlny szmaczi 
pùcczégò bajerszu54. Ne słowa òdnôszô do dokôzu Ò panu Czôrlińsczim, co do 
Pùcka pò sécë jachôł Derdowsczégò, w jaczim to rëbôcë z Chalëp delektëją sã 
tim napitkã. Gòłãbiewsczi równak ùwôżô, że pùcczé piwò – piérwi tak słôwné, 
dzys mô straconé na szmakù i nawetka rëbôkóm ju nie szmakô55. Pùcczé piwò je 
równak znóné leno z òpòwiedni, bò nie je dzys dnia robioné.

Hélsczi chałupianie próbùją, 
czë pùcczi bejrsz dosc gãsto ùwarzony

Razã sedlë so dokòła stołu w kómpaniji 
I so bejrszu fedrowelë z pùcczi browariji.
[…]
Wstac ni mòże, bò mù skòrznie przëpsłë dëcht do stołu.
Drudzy, widząc jegò mãkã, skòklë mù z pòmòcą,
Tak gò cëgną, że sã wszëtcë na łësënach pòcą.
Òderwelë drucha, ale dużi kawał skórë
Òstôł zdarti z tëłu skòrzni na stole ù górë.
To dlô mądrëch chałupianów bëło dosc dowòdu,
Że do tegò piwa browôrz szczërze wsëpôł słodu.
– Taczi trunek – rzeklë – jeno mòże wińc na zdrowié! – 
I so smacznie zapijelë Hélu cny sënowie56.

Pòdsëmòwanié

Przëbôczoné tu wëjimczi dokôzów nawlékają do słów spiéwczi Pùckô frań-
tówka aùtorstwa Rómana Drzéżdżóna, w jaczi nen aùtor òdnôszô sã do taczich 
znanków charakterizëjącëch Pùck jak: pòzwa miasta, słôwny wãgòrz, żeglar-
stwò, stolëca Nordë, pùcczé piwò. 

W cytowónëch dokôzach wiele razy je pòdsztrichiwónô wôżnota miasta, 
co tej-sej mô skùtk w nazéwanim gò stolëcą. Zmerkómë to ù Floriana Cenôwë 

54 H. Gòłãbiewsczi, Obrazki rybackie z półwyspy Helu, s. 47, z biblioteczi cyfrowi: https://
pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=2049 (dostãp: 04.11.2020).
55 Tamò.
56 H. J. Derdowsczi, Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, s. 318, 319. 

https://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=2049
https://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=2049
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w Rozmówie Pòlôcha z Kaszëbą jak téż ù późniészégò aùtora Hieronima Der-
dowsczégò w pónie Czôrlińsczim57. W tim hewò kónteksce wôrt je przëbôczëc 
słowa wiérztë mòdernisticzny pòetczi Marilë Wòlsczi58, w jaczi sédmë miast 
sztridëje sã ze sobą, chtërno z nich je wszednëch Kaszëb głową.

Siedem miast od dawna kłócą się z sobą, 
Które to jest z nich wszech Kaszub głową: 
Gdańsk miasto liczne,
Kartuzy śliczne,
Święte Wejrowo,
Lębork, Bytowo,
Cna Kościerzyna 
I Puck perzyna59,60.

Pùdług aùtorczi Pùck je nim përzinkã, zôs Drzéżdżón w swòji frantówce 
pòdsztrichiwô, że Pùck je stolëcą Nordë, to je nordowëch Kaszëb.

Ù Derdowsczégò më widzymë Pùck jakno òstrzódk hańdlu, òsoblëwie 
dlô òkòlnëch rëbôków. Pòkazywô òn fùl szpòrtu òbrôz żëcégò i òbëczajnotë 
Kaszëbów, jak chòcbë òb czas zéńdzeniów przë kùflu bëlnégò piwa ù póna 
Kamczi. Téż szpòrtowno je ùkôzóny mòtiw pùcczégò wãgòrza, co pòjôwiô 
sã ju rëchli ù F. Cenôwë. Zôs w dokôzach J. Cenôwë i S. Pestczi wëwidniony 
je wôżny zdarzënk, chtërnym bëłë slëbinë Pòlsczi z mòrzã. Na kùńc wôrt je 
przëbôczëc wëjimk wiérztë Józefa Cenôwë, jakô nawlékô do dzejów Pòlsczi 
i wësłôwiô ji tczëwôrtnotã:

Pùck sztôtno zdrzi

Pùckù drodżi, wcyg môsz wid królewsczi,
bò w ce bieżi sławnëch lëdzy krew.

57 D. Kalënowsczi, Kaszubskie kompleksy kulturowe (z centrum i prowincją w tle), 
[w:] Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. W. Browarny, E. Rëbic- 
kô, D. Lësôk-Gãbala, TAiWPN Universitas, Kraków 2015, s. 259–273.
58 Tamò.
59 E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005, s. 34, perzyna òd kaszëb-
sczégò słowa përznã [nié: përzënã; akc. perz-] / zdr. përzinkã, përzinëszkã, përzinëlkã, kąsk, 
trochã, zdebło, dróbkã, nieco. 
60 Wiérzta Marilë Wòlsczi je wsadzonô w cządnikù „Gryf. Pismo dla spraw kaszubskich”, 
1909.01 zeszyt II, s. 53 [w:] https://pbc.gda.pl/dlibra/publication/95404/edition/86078/
content? (dostãp: 10.11.2020).

https://pbc.gda.pl/dlibra/publication/95404/edition/86078/content
https://pbc.gda.pl/dlibra/publication/95404/edition/86078/content
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Twój môl ùkòchôł Król Jan Sobiesczi,
ce w wòjnach rozsławił Wejher miesczi,
czej swim mieczã Szwédów zmùszôł w drôw.
[…]
dzys, jak mùlk sã smiejesz skarnią młodą,
wid wënëkôł dôkã z wszëtczich kôt,
w górã roscesz, pëszną môsz ùrodã…61.

Skrócënk
Articzel nawlékô do òpisënków znanków charakterizëjącëch Pùck w wëzdrzónëch 
przëkładach kaszëbsczi lëteraturë. Pùck nazéwóny je stolëcą nordowëch Kaszëb. 
Stôri nen gard, rôz piérwi symbòl pòlsczi bëtnoscë nad Bôłtã. Pò òdzwëskanim 
samòstójnotë przez Pòlską w 1920 r. w Pùckù 10 gromicznika òdbëłë sã sym-
bòliczné slëbinë Pòlsczi z mòrzã. Òdniesenié do negò zdarzeniô sã pòjôwiô midzë 
jinszima w dokôzach Józefa Cenôwë i Stanisława Pestczi. F. Cenôwa w Rozmòwie 
Pòlôcha z Kaszëbą, H. Derdowsczi w pòemace Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka 
pò sécë jachôł czë R. Drzéżdżón w dokôzu Pùckô frańtówka baro cekawie przed-
stôwiają pòzwã miasta òd słowa puc ‘pójdź’ (za mną). Pùck je znóny z òdpùstów 
sw. Piotra i Pawła, jaczé swòjima kòrzeniama sygają strzédnëch wieków. Lëdztwò, 
co mieszkô nad sztrądã Pùcczégò wikù przëjéżdżô na sztrąd bògato wëstrojonyma 
rëbacczima bôtama. Gard miôł wiedno wiôldżi znaczënk dlô rëbôków, a przë leż-
noscë jôrmarków kùpiwelë òni brëkòwné rëbacczé nôrzãdza. Wiele òpòwiedniów 
a pòwiôstków narosło wkół dzejów pùcczégò herbù, ùzdrzimë w nim lwa i łososa, 
co òznôczô mòc na lądze i na mòrzu. Ò nã érã mô téż starã wãgòrz, ale pùcani 
ùrzeszëlë gò na lińcuchù. W niechtërnëch dokôzach më nalézemë téż wëjimczi 
tikającé sã pùcczégò piwa, jaczé lubilë szmakac rëbôcë.

Abstract 
The paper presents descriptions of the features that characterize Puck in selected 
examples of Kashubian literature. Puck is called the capital of North Kashubia. The 
old town is a former symbol of the Polish presence on the coast of the Baltic Sea. 
After Poland regained its independence, its symbolic wedding to the sea took place 
in Puck on 10th of February, 1920. This event is mentioned in the works of Józef 
Ceynowa, Stanisław Pestka and many others. In their literary works, Florian Cey-
nowa (Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą), Hieronim Derdowski (Ò panu Czôrlińsczim, 
co do Pùcka pò sécë jachôł) or Roman Drzeżdżon (Pùckô frańtówka) present the 
following etymology of the name of the town: it comes from the word puc ‘follow’ 

61 J. Cenôwa, Pùck sztôtno zdrzi, [w:] J. Cenôwa, L. Roppel, K. Derc, J. Bianga, P. Szefka, 
F. Schroeder, Poezja twórców z kręgu „Klëki”, s. 273, 274.
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(‘follow me’). Puck is famous for its fairs held on the day of the Feast of Saints 
Peter and Paul, dating back to the Middle Ages. On this day, people living on the 
coast of the Bay of Puck come to the town in richly decorated fishing boats. The 
town has always been important for fishermen, who – in the past – bought fishing 
equipment at the fairs. Many legends and stories concern the origin of the coat of 
arms of Puck. It depicts a lion and a salmon which symbolize strength on land and 
at sea. In a story, an eel also wanted to represent the town, but its inhabitants tied 
it with a chain. In some literary works, beer brewed in Puck, drunk by fishermen, 
is mentioned as well.
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Heroja, jaczégò nie bëło

Jón z Kòlna jakno pòlsczi abò kaszëbsczi òdkriwca Nordowi Americzi to legen- 
darnô pòstacjô. Jak pòkazywają dwadzescewiekòwé historiczné badérowania, 
nigdë nicht taczi nie żił1, a równak dzewiãtnôscewiekòwé spòlëznowò-kùl-
turowé warënczi brzadowałë tim, że kreacjô rézownika i òdkriwcë zajistniała 

1 Analizë, jaczé ùdokazniłë fikcyjnotã pòstacji Jana z Kòlna, zrobił Bòlesłôw Òlszewicz 
w artiklu O Janie z Kolna, domniemanym polskim poprzedniku Kolumba, „Przegląd Geogra-
ficzny” 1933, z. 2–4, s. 51–65. Do niegò òdwòłiwają sã pózniészi badérowie témë: Cz. Mar- 
chôj, Jan z Kolna, legenda czy fakt historyczny, „Problemy” 1953, nr 6, s. 393; Z. K. Ro-
gòwsczi, Historia jednego odkrycia, czyli o polskim Kolumbie, „Ziemia” 1957, nr 2, s. 11–12; 
Z. Kòsëdowsczi, Rumaki Lizypa, Warszawa 1968; J. Samp, Wieczne dalej, [w:] Z woli morza. 
Bałtyckie mitopeje, Gdańsk 1987, s. 134–140; B. Zdzarskô, Żeglarz Złocistego Słońca, „Po-
merania” 1998, nr 1, s. 8–10; K. J. Stachelsczi, Mityczny Jan z Kolna, „Zeszyty Kolneńskie” 
2006, nr 1; A. Dudzyńsczi, Manuskrypt Jana Żeglarza, Wrocław 2012; J. Mòlenda, Mity 
polskie, Warszawa 2016, s. 57–67.
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òsoblëwie mòcno, bãdącë òdpòwiedzą na òglowòpòlską zbiérną brëkòwnotã 
wiôldżégò bòhatérë w cządze nôrodny niewòlë, kògòs, chto westrzód mądrëch 
lëdzy, co bùdëją pòkrok i òdkriwają Nowi Swiat, mdze zeswiôdcziwôł, że je 
taczi nôród jak Pòlôszë.

Pierszi rôz wiadło, że nordowi pòbrzég Nordowi Americzi òstôł òdkrëti przez 
Johannusa Scolnusa pòjawiła sã kòl szpańsczégò geògrafa Lopeza de Gòmarë 
w 1552 r., a pózni kòl Francoisa de Belleforesta w jegò òpisënkù swiatowi his-
torii z 1570 r., tamtoczasny czëtińc doznôł sã, że Scolnus béł Pòlôchã. Wôrt dac 
bôczenié, że pierszé nadczidczi ò Janie z Kòlna mómë wnet sto lat òd czasów 
jegò aktiwnotë, co ju kôże badéróm përznã wątpic w prôwdzëwòtã wiadłów Gò- 
marë i Belleforesta. Jesz mni wiarëwôrtné są dokazë pòsobnëch niderlandzczich 
tim razã geògrafów: Corneliusa Wëtflieta (1597) i Johannesa Horna (1671). 
Wedle tëch badérów Johannes Scolnus béł Pòlôchã, chtëren w 1476 r. òb czas 
rézë niemiecczich kaprów Pinniga i Pòthorsta, co bëlë na służbie dëńsczégò 
króla, òdkrił na Atlanticczim Òceanie nowé zemie. Stało sã tak, bò szukającë 
przez Grenlandiã nordowi drodżi do Jindiów żeglarze nalezlë nowi kòntinent, 
a gôdającë akùrôtno półòstrów Labradór. Pòlskô nôrodnosc Scolnusa je mést 
skùtkã felë geògrafów-kòmpilatorów, chtërny fónkcjã nawigatora, jaką miôł 
ten maréna w mòrsczi réze, òpisywóną mionã „pilotus”, zmienilë na „Polonus”.

Na mòżlëwòtã zmiłczi ù historików-kòpistów nie dôł równak bôczeniô 
romanticzny historik Joachim Lelewel, chtëren miôł Johannesa Scolnusa za 
nawigatora blós fòrmalno słëchającégò Dëńsczi, a to dlôte, że szedł na służbã 
do dëńsczégò króla Christiana I Òldenbùrga2. Wedle romanticznégò historika 
rézownik tak pò prôwdze pòchòdzył z pòlsczich zemiów. W swòjich sztudiach 
miôł ògłoszoné, że nalôzł nadczidkã z 1455 r. ò sztudérze Krakòwsczi Aka-
demii z kùpiecczi abò żeglarsczi familie de Colno (Cholno), chtërna mieszkała 
we Gduńskù. Pòlsczi historik béł równak dbë, że jidze ò mazurskò-pòdlasczé 
Kòlno, a nié Czelno (dôwni zwóné Kòlno) bãdącé na Kaszëbach. 

Lelewel wcyg robił nad swòjima hipòtezama… Nôprzód ùdokazniwôł, że 
łacëznową fòrmã nôzwëska „Scolnus”, më bë mielë czëtac pò kaszëbskù jakno 
„Szkòłowi”. W pòstãpny badérny teze Lelewel miôł napisóné, że nôzwëskò „Scol-
nus” je przëmiarã latinizacji i pòchòdzy z przëmionowi kònstrukcji: „z Kòlna”3.  

2 Zdrzë: J. Lelewel, Historia geografii i odkryć, [w:] tegò, Pisma pomniejsze geograficzno- 
-historyczne, Warszawa 1814, s. 57–58.
3 J. Lelewel, O odkryciu Ameryki przez Jana z Kolna, „Orędownik Naukowy” 1842, nr 41,  
s. 325.
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Równak zdrzącë z jãzëkòznajôrsczégò i historicznégò pòzdrzatkù, ùdbë Lele-
wela są felą, bò jakbë tak prawie chcelë zwac jaczégòs Jana z Kòlna, to bë delë 
mù miono: Joannes Colnensis, żebë nie parłãczëc pòlsczi fòneticzi i łacëznowi 
deklinacji4.

W XIX wiekù, w czasach, czedë felënk pòlsczégò państwa miôł baro ne-
gatiwny cësk na kòndicjã rodny kùlturë, ùdba Lelewela bëła przëjimniãtô bez-
kriticzno. Kò Pòlôch na przódkù rédżi wiôldżich geògraficznëch òdkriwców, 
dôwô bùchã całémù nôrodowi, nawetka, żelë ni mô òn swòjégò państwa. Jidącë 
za Lelewelã piselë szlachòwno Wacłôw Aleksander Macejowsczi5 i Antón 
Òleszczińsczi6. Kaszëbskô tradicjô przejimnãła kòmpensacjową historiczną 
tezã Lelewela ò nibë słowiańsczim pòchòdzenim Jana Scolnusa, ale Kòlno mô 
ùmôlowioné nié na Pòdlasym, ale pòd Wejrowã, przëbôcziwającë, że dzys- 
dniowé Czelno, pôrã wieków rëchli zwało sã prawie Kòlno. Zaczął taczi zgrôw 
Hieronim Derdowsczi, chtëren w szpòrtowny pòemie Kaszubi pod Widnem 
(1883), napisôł znankòwny dwawers: 

I Jaś z Kielna świętego tędzim beł wiarusem
Co w Ameryce bywoł jesz przed Koląbusem,
I tak liczne rozmnożel w nij kaszubście plemię,
Że tu drugą ju mąme obiecaną zemnię7.

Pózni w lëteracczich òbrazach wspòminelë ò Janie z Kòlna: póznoroman-
ticznô pòetka Jadwiga Łuszczewskô (Deótima) w swòjim gduńsczim romanie 
Panienka z okienka (1893), Stefaniô Tatar w òpòwiôdanim Jak Jan z Kolna 
jechał do Grenlandii (w zbiérkù O miłości mistrza Twardowskiego historia 
smutna i inne nowele z 1926 r.), Stefón Żerómsczi w mònumentalnym doka-
zu Wiatr od morza (1926), a Wanda Wasëlewskô w pòwiescë dlô młodzëznë 
Legenda o Janie z Kolna (1936)8. Pò II swiatowi wòjnie nawlékelë do legendë 
ò òdkriwcë z Kaszëb: Léón Roppel w dokazu na binã Żeglôrz „Złocëstégò 

4 Zdrzë rozwôżania Kònrada Górsczégò, Uparta legenda o Janie z Kolna, „Głos Demo-
kratyczny” 1946, nr 1, s. 1.
5 W. A. Macejowsczi, Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do r. 1830, 
Warszawa 1851, t. 3.
6 A. Òleszczińsczi, Wspomnienia. Cz. 1: O Polakach, co słynęli w obcych i odległych 
krajach, Pariz 1843, s. 4.
7 Kòrzistóm z wëdôwkù: H. Derdowsczi, Kaszuba pod Widnem, Gduńsk 2006, s. 15.
8 Ò jesz jinëch lëteratach i artistach wspòminô Jerzi Samp w przëwòłónym ju eseju 
Wieczne dalej, s. 137.
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Słuńca” (1949), a przédno Frãcyszk Fenikòwsczi w historicznym romanie 
Pierścień z Łabędziem (1952), a téż dokazu na binã Dumna legenda (1954). 
Wspòmniôł téż ò nim Alojz Nôdżel we wiérzce Jón z Czelna (w tomikù Cassu-
bia Fidelis z 1971 r.). Dzysdnia w esejisticzno-sensacyjny pòetice wrócył do 
Jana z Kòlna Waldemôr Łësôk w swòji ksążce ò Americe pt. Asfaltowy salon 
(1980), a téż na szpòrtowny ôrt aùtór spiéwów – Andrzéj Waligórsczi, piszącë 
krótką, satiriczną hùmòreskã (Jan z Kolna – dzewiãcdzesąté lata).

Dlô kaszëbskòjãzëkòwi lëteraturë nôwôżniészi je dokôz Léòna Roppla, 
w jaczim lëterackô legenda wespółjistnieje z fòlkloristicznym spòdlim, pòkazy-
wającë jak wiele dlô midzënôrodny sławë Jana z Kòlna zrobilë prosti kaszëbsczi 
rëbôcë.

 

Midzëgatënkòwi kùńszt 

Léón Roppel nie je za baro rozpòznôwalny jakno aùtór binowëch dokazów, 
a barżi jakò lirik abò editór i wëdôwca9. Mùsz równak dozdrzec, że napisôł 
nômni dwie fòrmë na binã: Żeglôrz Złocëstégò Słuńca abò Òdéńdzenié Jana 
z Kòlna (1949), a téż We żniwa (1960). Zdrzącë na fòrmã pierszégò z ùsôdz-
ków je wôżné, żebë pamiãtac ò pòdtitlu dokazu, to je Nadmòrsczé widza-
wiszcze ze spiéwama i tuńcama wedle kaszëbsczich mòtiwów. Taczi zapisënk 
je zôpòwiescą tegò, że mómë do ùczinkù z heterogeniczną fòrmą fòlklori-
sticzno-òbrzãdowégò i historiczno-mitologicznégò dramatu10. Przédny titel 
pòdpòwiôdô, że nôwôżniészi je pierszi bòhatéra – Jón z Kòlna, a prôwdzëwi 
rozwij i pòkrziżawë na binie pòkazywô jiną stojiznã, to barżi òbëczajowé 
i òbrzãdowé spòdlé bierze górã, a sama titlowô pòstacjô pòjôwiô sã dopiérze 
w pózniészich òbrazach ùsôdzkù.

Roppel przërëchtowôł kómpòzycjã dosc òsoblëwą. Felëje tuwò pòdzélu 
na aktë, a je blós rozdzelenié dokazu na jednôsce krótczich dramaturgiczno 

9 Z nowszich òbrobieniów ò Ropplu piselë aùtorzë wstãpów do: J. Ceynowa, L. Roppel,  
K. Derc, J. Bianga, P. Szefka, F. Schroeder, Poezja twórców z kręgu „Klëki”, òbr. H. Makùrôt, 
J. Bòrzëszkòwsczi, A. Kùjik-Kalënowskô, Gduńsk 2015, a nônowszé biograficzno-biblio-
graficzné òbrobienié: E. Kamińsczi, O niezwykłym człowieku słów kilka. Leon Roppel 
(1912–1978), Wejrowò 2018.
10 Sygóm do pòdzélu, jaczi jem zabédowôł w teksce: D. Kalënowsczi, Obrzęd, obyczaj, 
historia. Ku antropologii teatru kaszubskiego, [w:] D. Kalënowsczi, A. Kùjik-Kalënowskô, 
Od Smętka do Stolema. O literaturze Kaszub, Słëpskò–Gduńsk 2009, s. 195–214.
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scenów. Akcjô wcyg dzeje sã w jednym placu, na kaszëbsczim pòbrzegù. Pò- 
krziżawa dokazu zaczinô sã òb czas robòtów kòl rëchtowaniô rëbacczégò bôta 
do łowieniô, pózni pòjôwiają sã kandidacë do maszoperii i sami nôleżnicë rëbac-
czi zrzeszë, bò przëchòdzy czas ritualnégò przëjimniãcô nowëch rëbôków do 
spòlëznë wspiérającëch sã lëdzy mòrza. Czedë ju òstôł dogôdóny program eg-
zaminu na maszopa i miało sã zacząc wëjéżdżanié bôtama w mòrze, przëchòdzą 
jinszi marénowie, chtërny niosą Kaszëbóm z wiosczi wiadło ò tim, że gduńczóni 
mają złapóné jich domôka – Jana z Kòlna. Stało sã tak z dwùch przëczënów. Pò 
pierszé, dlôte że chcôł przedac towarë ze swòjégò òkrãtu dlô pòlsczich òdbiérców, 
òmijającë wësoczé gduńsczé pòdatczi. Pò drëdżé, dlôte że ùdokazniwôł w miasto-
wi karczmie, że zemia je kùglą, a nié, jak gôdelë tamtoczasny ùczałi-dëchòwny, 
plaskatô. Pò nieùbëtnym wiadle ò kawlach Jana, wikszi dzél bòhatérów rëgnął 
do Gduńska na retënk młodzónkòwi, zaòstałi – przédno białczi – òstôł na ùbrze-
gù. Pò jaczims czasu karno rëbôków wrôcô z Gduńska z ùwòlnionym Janã, co 
bùdzy pòwszechną redotã kòl mieszkańców wiosczi, bùsznëch z niegò i jegò 
zasłëgów. Nôbarżi rôd z wróceniégò Jana je jegò mùlk – Teréza. Równak pò 
chwilach blëskòscë i zachãtach dzéwczãca, żebë żeglôrz òstôł we wiosce, na 
lądze i westrzód swòjich, przédny heroja ùdbôł so rëgnąc w pòsobną mòrską 
wanogã. Òstôwiô we wsë rozlubioną w nim Terézã, òbiecywô téż môłémù knôpù 
Jónkòwi, że òb czas pòstãpny rézë weznie gò ze sobą. Wëbiérô dëcha mòrza, tã 
bôłdzã przemianów i chãc szukaniô przigòdów i nowëch rëmów, òstôwiającë 
mëslã ò żëcym na lądze, nawetka jakbë sã òno miało zjiscëwac z kòchającą gò 
białką i drëszną spòlëzną. Titlowé òdéńdzenié Jana z Kòlna òdbiwô sã – jak 
zapisôł w didaskaliach Roppel – w 1450 r., to je w czasach przed nibë òdkrëcym 
Nordowi Americzi przez słowiańsczégò żeglarza. 

Tak realizowónô w dokazu fabùlarnô pòkrziżawa wcyg je przeriwónô dzéla-
ma, jaczé pòchôdają z fòlklorowi tradicji Kaszëb. Je tuwò widzec rozmajité 
fòrmalno-stilisticzné dzejniczi: pò pierszé – gôdkarstwò, pò drëdżé – tuńc i pò 
trzecé – piesń. Kòżdi z nich brzadëje tim, że dokazu ni mòżemë rechòwac leno 
do żochù lëteracczi dramaturgii, dlô òdbiércë, chtëren je wërobiony teatralno 
i wëmôgający. Roppel czerëje swój ùsôdzk téż do òkrãżô strzédnëch òdbiérców, 
a nawetka i niewërobionëch esteticzno, przede wszëtczim z òkrãżô tamtoczasny 
wiesczi kùlturë11. To dlô prostëch òbzérôczów, co sã zbiérają w dodomach kùlturë,  
zalach wiesczich gromadów abò szkòłowëch klasach bëła pisónô historiô Jana 

11 Taczim prawie òkrãżim òbzérôczów béł Roppel zainteresowóny, piszącë czile teatrolo-
gicznëch tekstów. Zdrzë: Narodziny ludowego dramatu kaszubskiego, „Trybuna Literatów 
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z Kòlna. Przëjimniãcé kònwencji dokazu dlô taczégò òbzérôcza zmùsziwa-
ło aùtora do bùdowaniô bédënkù niezapëzglonégò psychòlogiczno, ale za to 
taczégò, w jaczim pòjôwiają sã elementë atrakcyjné teatralno i sceniczno.

Żeglôrz „Złocëstégò Słuńca”12 jakno dokôz na binã mô dwa partë z elemen-
tama lëdowi òralny tradicji, a akùrôtno piszącë gôdkarstwa13. Baro znankòwné 
dlô tegò gatënkù stilisticzné rozrzeszenié pòjôwiô sã w scenie X, czedë Rëbôk 
przedstôwiô przëpòwiesc ò tim, skąd wzãłë sã apartnotë midzë lëdzama lądu 
a lëdzama mòrza. Gôdka je òpòwiescą ò pòczątkach, w jaczi akcjô zaczinô 
sã òd pierszich rodzëcelów lëdztwa i pòkazywô, jak wëzdrzało zachëczo-
wienié sã lëdzy w rozmajitëch partach swiata z równym przistãpã do górów, 
òbrodnëch pòlów i mòrza14. Pòsobné lata rozwiju cywilizacji niosłë równak 
pòzmianë w pòdchôdanim lëdzy do warënków żëcô. Òprzestelë miec za jedno 
bôłdze zemi, lëftu, ògnia i wòdë, mającë jistné ùwôżanié do dëchów, chtërne 
jima patronowałë. Lëdztwò òdwrócëło sã przede wszëtczim òd Gòska, dëcha 
mòrza, a to skùtkòwało tim, że felënk jednégò partu nôtërë òbùdzył materialną 
i dëchòwą biédã. Dzysdniowô słabô kòndicjô mieszkańców lądu je brzadã tegò, 
że ten dzél lëdztwa je za baro wëgódny w żëcym, mô za wiôlgą dowiérnotã 
w majątkù, a za małé bôczenié dôwô na „sól” żëcégò – mòrską bôłdzã: ùlep-
sziwanié, szëkanié i òdkriwanié.

Drëdżi part z lëdowim gôdkarsczim elementã je w dokazu Roppla w scenie 
I. Nie je to tipicznô gôdka, bò wëstãpiwô w fòrmie dialogù midzë òkrãtowima 
ceslama, wspòminającyma czasë, czedë bëlë przëjimóny do maszoperii15. Jeden  

i Artystów” 1938, nr 2–3; Karnowski, Heyke, Majkowski jako przedstawiciele regionalnego 
teatru kaszubskiego, „Rejsy” 1948, nr 8.
12 Ùsôdzk mô dwa przistãpné dzysô wëdôwczi: pierszi jakno apartny druk z 1949 r. 
A drëdżi, w dzysdniowi standarizacji kaszëbsczégò jãzëka, z jaczégò cytëjã pòjedinczné 
dzélëczi: L. Roppel, Żeglôrz „Złocëstégò Słuńca” abo Òdéńdzenié Jana z Kòlna, [w:] Anto-
logiô kaszëbsczi dramë. Spòd strzechë na binã, òbr. B. Ùgòwskô, Gduńsk 2011.
13 J. Bartmińsczi, O języku folkloru, Wrocław 1973; K. D. Kadłubc, Problematyka badań 
nad gawędziarstwem ludowym, [w:] Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne, red.  
R. Górsczi, J. Krzëżanowsczi, Wrocław 1973; T. Smòlińskô, Typologia gawędziarzy ludowych. 
Stan badań, propozycje klasyfikacji, „Literatura Ludowa” 1986, nr 1, s. 21–31; B. Makòwsczi, 
Gawęda ludowa. Pisarze i gawędziarze ludowi, „Litteraria” 1992, t. 22, s. 53–55.
14 L. Roppel, Żeglôrz „Złocëstégò Słuńca”, s. 625–627. W ti òpòwiôstce je znankòwné 
dlô lëdowégò ùtwórstwa narracjowé mòdło tikającé sã pòwstaniô swiata. Szerzi ò ti pro-
blematice: A. Mianecczi, Stworzenie świata w folklorze polskim XIX wieku i początku XX 
wieku, Torń 2010.
15 L. Roppel, Żeglôrz „Złocëstégò Słuńca”, s. 585–586.
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z ceslów pòdskacywô do prowadzeniô pòwiôstczi, a drëdżi rôd zjiscywô pros-
bã. Cesla wspòminô tej partë rituału przëjimaniô adeptów, czedë nôprzód bëlë 
solony (to je wërzëcony za bòrtã i mùszelë długò płënąc do brzegù), òpòrzą-
dzony (to je wëłowiony z wòdë i biti witkama pò gòłim cele) i wãdzony (to 
je wprowadzony do dzejający wãdzarni, dze mùszelë wëbierac w dëmie rëbë 
z wãdzarsczich hôków i òdpòwiadac na zadóné pëtania). Jak pòdrechòwôł to 
Cesla: „Jesmë bëlë zasolony, wëklepóny i ùwãdzony, i kòżdémù z nas wëszło 
to na pòżëtk16”. Całi przëbôczony òbrzãd je ludiczny, chòc są w nim bez wąt-
pieniô téż dzélëczi dôwnëch rituałów przeńdzeniô, czedë knôpi stôwelë sã 
chłopama abò młodi, sómny chłopi stôwelë sã partã wikszi strzodowiszczowi 
grëpë, jakô robi dlô célów pòspólnotë17.

Drëdżim elementã kaszëbsczi lëdowi tradicji w Żeglarzu „Złocëstégò Słuń-
ca” Léòna Roppla je tuńc. Wespółjistnieje òn ze spiéwanim piesniów, wôrt 
równak dozdrzec, że jegò ùżëcé je wôrtnotą, jakô dodôwô dokazowi dinamiczi. 
Mòżemë nawetka miec pòmëszlenié, że scenograficznô decyzjô, żebë wszëtczé 
wëdarzenia dokazu dzejałë sã w òtemkłim rëmie pòbrzegù, wëchôdô z chãcë 
stwòrzeniô dobri ekspòzycji dlô chòreògrafòwëch ùłożënków. Téż rozsądze-
nié tikającé sã òbsadë, żebë wëstãpòwało tak wiele mieszkańców wiosczi, je 
zrzeszoné z mùszã wëkònaniô czilë grëpòwëch tuńców.

Roppel w swòjim ùsôdzkù nie twòrzi gwôsnëch tańcowëch ùłożënków, 
ale nawlékô do tegò, co rëchli, jesz przed II swiatową wòjną, przërëchtowôł 
Paweł Szefka18. Aùtór dokazu mô zaplanowóné pòjawienié sã na binie dwùch 
dzélów kaszëbsczich tuńców. Westrzód kòl 10 ùłożënków są wspòmnióné 
w didaskaliach: dzëk, kòses i tuńc z liną. W ùsôdzkù, jaczi je ùmôlowiony 
w kòlmòrsczim rëmie, wprowadzenié przez Roppla do akcji dzëka, to je tuńca, 
jaczi wierã pòchòdzy ze skandinawsczi tradicji, je logiczné. Kò je òn tańco-
wóny przez chłopów, je gwôłtowny i parłãczony colemało z żëcym marénów 
i kaprów. Roppel w didaskaliach Żeglarza òpisywô téż jeden z tuńców, jaczi 

16 Tamò, s. 586.
17 Nacéchòwóny w dokazu òbrzãd mô òdzdrzódloné dôwné herarchiczné òdniesenia 
w pierwòsznëch spòlëznach. Szlachòwné relacje dô sã nalezc w òbrzãdowòscë „wëzwòlë-
nów” kòsników abò pasturzów. Zdrzë etnograficzné òpisënczi np. W prôcach Friedricha 
Lorentza, Zarys etnografii Kaszub, [w:] tegò, A. Fischer, T. Lehr-Spławińsczi, Kaszubi. 
Kultura ludowa i język, Torń 1934 abò Bòżenë Stelmachòwsczi, Rok obrzędowy na Po-
morzu, Torń 1933.
18 P. Szefka, Kaszubskie pieśni i tańce ludowe, Wejrowò 1936 [we wespółrobòce z Z. Ma- 
dejsczim].
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je wëkònywóny z kùflama. Je to kùflôrz, zwóny też rëbôcczim tuńcã19, to je 
rëchòwi ùkłôd òpòwiôdający ò redoce rëbôków z bòkadnégò łowù. Z tekstu 
ùsôdzkù czëjemë téż, że tanecznicë wëkònywają ùłożënk zwóny kòses, to je 
tuńc òriginalno wëkònywóny na kùńc seczeniô trôwë, ale w dokazu mô bëc 
prosto ùroczëstim i pòczestnym tuńcã20. Pòstacje spiéwają téż piesń, jakô 
je wëkònywónô z tuńcã Wele Wita, to je wiesołim ùkładã, jaczi pierwòszno 
parłãcził sã ze zbiéranim brzadu21. Z pòzdrzatkù na rozwij pòjedincznëch sce-
nów dokazu mòżemë mëslëc, że z jinëch tuńców, jaczé òbrobił Szefka, a wierã 
bë sã miałë pòjawic w ùsôdzkù, są jesz: wôłtôk, to je chòreògraficzny ùkłôd, 
dze zrëchë rãków i cała szlachùją za pòrësziwanim sã mòrsczich wałów22, 
Marëszka, liriczny ùkłôd, tańcowóny w pôrach, pòchôdający ze skandinaw-
sczégò òkrãżô. A zapisóny przez Roppla tuńc z liną, jaczi kùńce trzimają białka 
i chłop, to ôrt rëchòwi tańcowi zabawë, jakô szlachùje za przecywianim sã 
mùlków i mést je aùtorską wersją chòreògraficznégò ùłożënkù znónégò na 
Kaszëbach jakò tuńc pt. Nasza nënka23.

Tuńce, jaczé pòjôwiają sã w dokazu Roppla, mają bùdzëc wseczëca redotë, 
zabawë, żëwòcëznë i mòcë. Jich szlachòwanié za zachòwaniama abò warkama 
dôwô téż mòżlëwòtã pòkôzaniô na chòreògraficzny ôrt gwësny atrakcyjnotë 
i òriginalnotë kaszëbsczi lëdowi tradicji w przërównanim do jinëch kùlturów. Òd-
niesenié sã w wëbòrze kaszëbsczich tuńców do Pawła Szefczi24 zeswiôdcziwô,  

19 P. Szefka, Tańce kaszubskie, Gduńsk 1958, zesziwk I, ùsôdzk 17.
20 Tegò, Tańce kaszubskie, z. I, ùsôdzk 65.
21 Tegò, Tańce kaszubskie, Gduńsk 1969, zesziwk III, ùsôdzk 25.
22 Tegò, Tańce kaszubskie, z. I, ùsôdzk 25.
23 Do całowny analizë bëtnoscë tuńców w ùsôdzkù Roppla mùsz bë béł wëzwëskac 
nôrzãdła chòreòlogicznégò diskùrsu (wiele pòdskacënków dôwô tuwò tom Taniec, cho-
reologia, humanistyka. Tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Roderykowi Langemu 
/ Dance, choreology, humanities. Jubilee volume dedicated to Professor Roderyk Lange, 
red. D. Kùbinowsczi, Pòznań 2000). Je to tim barżi wôrtné, że w òbjimie mùzykòlogicz-
nëch badérowaniów nad kaszëbską tradicją bëło wiele zrobioné i wcyg sã wiele robi,  
a w òbrëmim òpisënkù kaszëbsczégò tuńca, pò bédënkach Szefczi sprzed cziledzesąt (sic!) 
lat, felëje metodicznëch badérowaniów.
24 Zdrzë szerzi ò Szefce: B. Bréza, Wprowadzenie, [w:] Paweł Szefka w historii i kulturze 
Kaszub. Antologia utworów, red. B. Bréza, Wejrowò 2000, s. 5–10; M. Kalińsczi, Paweł 
Szefka. Zasłużony folklorysta Kaszub, Łãczëce 2007; E. Prëczkòwsczi, Paweł Szefka – wy-
bitny kaszubski folklorysta, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” 2014, s. 330–336;  
J. Bòrzëszkòwsczi, Czasopismo „Kleka” – Wejherowo 1937–1939 a grono związanych z nim 
twórców literatury kaszubskiej, [w:] J. Cenôwa, L. Roppel, K. Derc, J. Bianga, P. Szefka, F. Schro- 
eder, Poezja twórców z kręgu „Klëki”, s. XXVI–XXVII; Ł. Zołtkòwsczi, Paweł Szefka – od  
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że Roppel chcôł swój bédënk zbògacëc ju sprôwdzonym mùzyczno-rëchòwim 
dzejnikã.

Apartną sprawą, jakô je na pògrańczim lëteraturë i mùzyczi, są piesnie 
zamkłé w ùsôdzkù Roppla ò Janie z Kòlna. Pòjôwiają sã czile razy i mò-
żemë je dopasowac do rozmajitëch gatënków, jaczé są w kaszëbsczi tradi-
cji25. Nie wchòdzącë w jich stilisticzną analizã, wôrt chòcle nadczidnąc ò czile 
z nich. Hewò na samim wstãpie dokazu je miłotny ùsôdzk spiéwóny przez chùr 
dzéwczãtów. Mô incipit: „Plecem sobie wińce z jaglënë i jodlënë…”26, a pòd 
kùńc pierszi scenë brzëmi dokôz ò szlachòwnym nôstroju, co sã zaczinô òd słów 
„Znad mòrza dolecôł tu spiéw: Ahòj! Ahòj!”27. Téż na kùńc drëdżi scenë chùr 
spiéwie mazurka, jaczi zaczinają słowa: „Wide – Wide – Wita nasze mòrze”28, 
jistno wëzdrzi finał trzecy scenë ze spiéwą z tekstã „Pòzdrówta mie tatka, 
pòzdrówta mie matkã”29. Ju z tegò zestôwkù wëchôdô, że piesnie w dokazu 
Roppla są wôżnym kómpòzycjowim dzélã, dzejnikã, jaczi dodôwô dinamikã 
ekspòzycji dlô pòstacjów. Wielëna piesniów w ùsôdzkù wespół z mòżlëwòtą 
solowégò, duetowégò, grëpòwégò i chùrowégò spiéwù brzadëje tim, że chòc 
dokôz nie stôwô sã wódewilã, to doch aùtór wërazno robi z mùzycznoscë 
nieòbéńdny part esteticznégò dzejaniô30. Żeglôrz je tej pòlimediowim ùsôdzkã: 
lëteracczim, teatrowim, mùzycznym i chòreògraficznym.

Mitizëjący Roppel 

Na pòczątkù jô wspòmnął, że dokôz Léòna Roppla je òsoblëwą gatënkòwò 
rozmajitą esteticzną kònstrukcją. Pò pòkôzanim òbrzãdowò-òbëczajowëch 
dzejników na spòdlim lëdowi kùlturë wôrt jesz dac bôczenié na historiczno- 

strzebielińskiego muzyka do zaklinacza kaszubskości. Literacko-etnograficzny rekonesans, 
„Slavia. Časopis pro slovanskou filologii”, [84], 2015, z. 2, s. 176–185; D. Kalënowsczi, 
Antropologiczny wymiar sztuk Pawła Szefki, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” 2017, 
s. 163–173.
25 Zdrzë zéwiszcza tikającé sã mùzycznëch gatënków w dokazu: Muzyka Kaszub. Mate-
riały encyklopedyczne, red. W. Frankòwskô, Gduńsk 2005.
26 L. Roppel, Żeglôrz „Złocëstégò Słuńca”, s. 581–582.
27 Tamò, s. 586–587.
28 Tamò, s. 590–591.
29 Tamò, s. 600.
30 Òpisënk i interpretacjô mùzycznëch dzélëków w binowim ùsôdzkù Roppla mòże sã tej 
stac apartną témą analizów robionëch w mùzykòlogicznym diskùrsu. 
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-mitologiczny part. Zdrzącë akademickò je widzec, że pòstacjô Jana z Kòlna, 
jak i jiné pòstacje, co wëstãpiwają w ùsôdzkù, nie są pasowné do jawernotë 
cządu pòłowë XV w. Anachronizm w nacéchòwanim binowëch pòstacjów, 
jãzëka, jaczim sã pòsłëgòwają, abò spòlëznowëch zachòwaniów je wërazny, ale 
doch Roppel – jak kòżdi artista – mô prawò le w dzélu nawlekac do historiczny 
prôwdë, barżi zajimającë sã artisticzną prôwdą. Wôżniészi je tej mitoùtwórczi 
dzejnik, to je taczé dzejania dramaticznégò subiektu, jaczé na òsoblëwi ôrt 
przedstôwiają pòstacje, prôwdë, rum abò czas, bùdëjącë z nich òbrazë i deje 
mającé mòralné, filozoficzné abò kùlturowé wôrtnotë.

 W taczim widze pòjôwiô sã w dokazu przede wszëtczim Jón z Kòlna. 
W ùjimniãcym Roppla je to młodi człowiek, chtëren pòchòdzącë z kaszëbsczi 
wiosczi i zaczinającë żeglarską karierã pòd cëzą faną, nie zabéł ò swòjich 
kòrzeniach i wcyg wrôcô do òjczëznë z redotą i teskniączką. Nawetka pò 
ùdostanim ùwôżaniô na całim swiece, a nawetka szlachectwa, ni mô se za 
lepszégò òd jinëch i rozmieje żëc wespół z prostima mieszkańcama wiosczi. 
Baro òstro apartni gò ta znanka òd pòmòrskò-pòlsczégò szlachcëca Doliwë, 
chtëren zniewòliwô swòjich pòddónëch i zdrzi na nich z wëższoscą i zgardą. 
Jón z Kòlna widzącë krãtë-wãtë Doliwë, ùdbôł so wszëtczich swòjich wiesczich 
znajomëch wëkùpic i dac jima òsobistą wòlnotã, co zeswiôdcziwô ò wiôldżim 
pòczëcym sprawiedlëwòtë i bëlnoce. Równo wôżną znanką młodégò żeglarza 
je òdwôga, jegò czekawòsc swiata i pòswiãcywanié swòjégò szczescô dlô wëż-
szich célów. Jón, nimò doradów znajomëch, zachãtów ùkòchóny i – jak bë sã 
mògło zdawac – bëlny mòżlëwòtë ùbëtnégò żëcô, ùdbôł so wëbrac niewëgódné, 
niegwësné i niebezpieczné żëcé, ale za to fùl ekscytacji i wësłôwiającé dëcha 
pòdjimnotë i niepòkòrë. To w systemie wôrtnotów dokazu Roppla wôżniészé 
wôrtnotë jak materialné dobra w złoce abò achtnienié w spòlëznowi herarchii.

W Żeglarzu „Złocëstégò Słuńca” òkróm Jana z Kòlna wëstãpùją téż jiné 
pòstacje, mającé ùwôżanié dlô nadmaterialnëch wôrtnotów. Są to cesle, co mają 
starã ò rówiznã swòji robòtë i achtający pòspólną robòtã maszoperii, mieszkań-
cë wiosczi, chtërny retëją swòjégò blësczégò z pòjmaniô przez gduńczónów, 
kùreszce stôri rëbôcë, chtërny gôdają ze sobą ò felënkù ùwôżaniô lëdzy wedle 
bòkadnosców mòrza, ò nieùmiejãtnoscë robòtë wëcmanim abò ò zabiwanim 
ò tim, że szmaka żëcégò pòjôwiô sã leno tedë, czej je mùsz biôtkòwac sã 
z felënkama, procëmnotama i cerpienim.

Òsoblëwim òbrazã lepszi przińdnotë je môłi kaszëbsczi knôp – Jón, chtëren 
dostôł w darënkù òd przédnégò heroje dokazu miészk z mònetama. Pòzytiw-
nota pòstacji knôpa pòchòdzy nié leno z tegò, że financowi bezpiek dô mù sã 
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wësztôłcëc i pòczestno żëc, ale i z tegò, że nie zabéł òn ò dëchù mòrza, chãcë 
rézowaniô i òdkriwaniô nowi jawernotë. W dejowim znaczënkù ùsôdzkù taczé 
prawie òbrazë bédowóné przez Roppla prowadzą do pòzdrzatkù, że nié leno 
przëpòwiôstka, tuńc abò spiéwa zeswiôdcziwają ò kòndicji kaszëbiznë, ale 
i samòswiąda, ò jaką mùsz je miec starã òd nômłodszich lat żëcégò.

Skrócënk
Articzel pòkazywô lëteracką pòstacjã Jana z Kòlna. Miôł òn nibë bëc òdkriwcą 
Nordowi Americzi, ale to legendarnô pòstacjô ùsadzonô w historii i pòlsczi lëte-
raturze. Òsoblëwé spòlëznowò-kùlturowé warënczi dzewiãtnôstégò wiekù miałë 
cësk na to, że kreacjô rézownika i òdkriwcë z XV w. pòjawiła sã jakno òdpòwiédz 
na òglowòpòlską brëkòwnotã wiôldżégò bòhatérë òb czas nôrodny niewòlë.

Lëteracczi mit Jana z Kòlna przejimnãła kaszëbskô lëteratura, co je widzec 
w dokazach np. Hieronima Derdowsczégò, Alojza Bùdzysza, a téż Léòna Roppla. 
Prawie na tegò slédnégò ùtwórcã wôrt dac wikszé bôczenié, bò napisôł w 1949 
rokù binowi dokôz, jaczi pòkazywô parłãcze Jana z Kòlna z Kaszëbama. W przed-
stôwienim Roppla Jón z Kòlna to ambitny, rëszny i dzyrsczi młodi człowiek, chtëren 
chce w XV w. ùdokaznic, że Zemia je kùglą.

Abstract
The paper presents the literary figure of John of Kolno (John Skolvus). This al-
leged explorer of North America is a legendary figure created in Polish history 
and literature. Due to the special socio-cultural conditions of the 19th century, the 
creation of a traveler and explorer of the 15th century appeared as a response to 
the nationwide need to have a great hero after Poland had lost its independence.

The literary myth of John of Kolno was also used in Kashubian literature, 
as can be seen in the works of Hieronim Derdowski, Alojzy Budzisz and Leon 
Roppel. Roppel deserves more attention because in 1949 he wrote a play showing 
the relationship between John of Kolno and Kashubia. According to Roppel, Jan 
of Kolno is an ambitious, enterprising and courageous young man who intends to 
prove in the 15th century that the earth is spherical.
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Rëbôcë a bôłdzô mòrza 

„Rëbôcë, rëbôcë, / Cëż wa tu robita?”– tim retoricznym zapëtanim òdmikô 
Paweł Szefka jeden ze swòjich pòeticczich dokôzków zatitlowóny Rëbôcë1. 
W òdpòwiescë më czëtómë: „naprôwiómë sécë”, a dali bë sã chcało dotëgòwac: 
„më tu rëbë łowimë òd wiedna!”. Jak kòżdi región sparłãczony z krôjmalënkã 

1 P. Szefka, Rëbôcë. [w:] J. Cenôwa, L. Roppel, K. Derc, J. Bianga, P. Szefka, F. Schroeder, 
Poezja twórców z kręgu „Klëki”, òprôc. i przëpisczi H. Makùrôt, wstãp: J. Bòrzëszkòwsczi, 
A. Kùjik-Kalënowskô, H. Makùrôt, Gduńsk 2015, s. 397–398.
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rëmù, co sztôłtëje wrazlëwòtã człowieka, tak piestrzińc Pòmòrzégò w pri-
marny spòsób wëznôczô Bôłt. Z tim rëmã mieszkańc Pòmòrzégò sã nômòcni 
parłãczi, kò je z nim òd nômłodszich lat żëcégò. Òn mô cësk na jegò całowné 
ùsztôłtowanié, co baro bëlno òdzdrzódliwô midzë jinszima lëteracczé ùtwórst-
wò, co w òbrazowim zapisënkù òddôwô òsoblëwie tëch, jaczi zawdzãcziwają 
bôłdzë mòrzégò swòjã jestã. Në kò tej maraszba rëbôków, jich herojicznô 
robòta w wiele sztërkach, czasã òkùpionô nawetka żëcym, nalôżô swój artis-
ticzny przekôz w lëteracczim słowie. Bôłt to je rum żëcégò, ale i smiercë mët. 
Bez wątpieniégò mòże tej rësknąc z tézą, że bez mòrza bë nie bëło Kaszëb, 
bez Kaszëb – Bôłtu. Tã zanôleżnotã ùsztôłtowałë historiczné dzeje, spòlëzno-
wé, a téż geògraficzné Pòmòrzégò. Kaszëbi òd pòkónu chronią nadmòrsczi 
pas, są swójnym transferã midzë Pòlską a Skandinawią. Jak wiele dlô bëtu 
Kaszëbów znaczi mòrze brewiter pòwié ò tim kùńszt, co sã przejôwiô chòcbë 
w piesni (rëbacczi „kòlibiónce” – mùzycznémù òdbicémù wałów i wiatru), 
a téż w pòeticczim, metafòricznym słowie pòezji. Mòrze w piesni i pòezji 
Kaszëb je równoprawną bôłdzą jak zemia, je ôrtã bëtu, bez jaczégò drãgò bë 
bëło ùtrzëmac spòdlé bëcégò w tim dzélu Pòlsczi. Tim człowiekã mòrza – je 
rëbôk, co znaje szorë i krëjamnotë ti bôłdzë jak nicht jinszi. Gbùr je dozércą 
rolë, rëbôk – mòrza. W piesni i pòezji Kaszëbów ta dôżnô i prost nierozdzélnô 
parłãcz je baro czãsto wërôżónô. Artiscë i w spiéwónym słowie, i pisónym 
mają Bôłt za swójską bôłdzą, emòcjonalno bliską, ò jaką przënôlégô dbac 
i wësławiac w òpisënkach lëteraturë czë mùzycznégò słowa. 

Jak sã pisze z dzysészi perspektiwë ò kaszëbsczi lëteraturze, w òdniesenim 
do kreòwónëch w ni òbrazów rëbôków, mùszi pisac ò bôłdzë mòrza i „mari-
nisticzny topice”, chtërna je przëtomnô w ùtwórstwie pòetów sparłãczonëch 
w bezpòstrzédny spòsób „z Bôłtã”2. W òstatny dekadze bôłdzë mòrza pòswiãcył 
swój tomik Marian Selin, Piesniôrz rëbacczégò żëwòta, wëdóny starą òficynë 
„Region” w 2016 rokù3. Ò znaczënkù w kaszëbsczi lëteraturze bôłdzë mòrza 
i lëdzy z nim zrzeszonëch, më czëtómë:

Nôbarżi wiadomim mòtiwã pòmòrsczi pòezji je mòrze i rum z nim sparłã- 
czony. Marinisticzną topikã mòże wëznaczëc przez òbrazë mòrza, przed- 

2 Dzélëczi wëpòwiesców tu ùjãtëch są w rozdzélu ksążczi mòjégò aùtorstwa Kaszu-
bi i żywioł wody, [w:] A. Kùjik-Kalënowskô, Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, 
Gduńsk–Słëpsk 2011, òsoblëwie s. 181–190. 
3 Bôłdzë mòrza apartny pòeticczi tomik pòswiãcył Marian Selin, Piesniôrz rëbacczégò 
żëwòta, Wejrowò–Gdiniô 2016.
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stawienié zmieniwaniô sã bôłdzë wòdë, òpisënk słuńcowiska, realia cod-
niowégò żëcégò i robòtë lëdzy mòrza a Pòmòrza4. 

Pisanié ò òbrazach rëbôków i topice mòrza je dzys przede wszëtczim decy-
zją esteticzną, a nié dëcht np. wënikã warkòwégò statusu ùtwórcë5. Wzmògłô 
dënëga zaczekawieniô lëteraturë mòrzã przëpadła na cząd midzëwòjnowé-
gò dwadzescelecégò i, jak pisze Riszard Karwacczi, wiele tej bëło gôdóné 
(òsoblëwie w pòlsczi lëteraturze) na tematë sparłãczoné z Bôłtã i wnenczasną 
mòrską pòlitiką pòlsczégò państwa. Ò dôdze fascynowanim sã mòrzã i rëbac-
ką spòlëzną dobëtno swiôdczą słowa Hieronima Gòłãbiewsczégò, jaczé stoją 
w pisónëch przed dzesątkama lat Obrazkach rybackich (pierszi wëdôwk w 1910 
rokù). Mòrze tu nabiérò wnetka sakralnëch znanków:

Dzys lëdztwò òstrowa corôz barżi sã zwiksziwô i nie je dzyw, bò lud je 
zdrów, trzézwi, robòcy, gòrzôłczi ni ma, nowòmódną kùlturą jesz mało je 
côrniony, chwôli Pana Bòga i na swòje ùtrzëmanié cãżkò robi. Bò rëbacczi 
wark nie je dëcht letczi […] Dzéń w dzéń, jak jô wëchôdôł kòl wieczórka na 
szpacérk, rëbôcë cygnãlë do mòrza, pò trzech wsôdelë na bôt i dali w mòrze. 

– A zëmą co robią rëbôcë? – wa sã mie pitôta. Kò niastë i dzecë bétëją 
jadra, a chłopi bierzą sã za łowienié psów abò mòrsczich swiniów, czë dëcht 
łowienim w sécë mòrsczich kaczków. Z sëtégò pierszich wëtopiwają trón, 
jich wątroba je delikatesã; a mòrsczé kaczczi bòdôjże dobrze szmakają6.

Tak tej rëbacczi òbrôzk ùkazywô codniowé żëcé lëdzy, jaczi jimają sã ro-
bòtë w mòrzu. Dzysdniowi czëtińc dostôwô sztof, co sã tikô pòwszédny jestë 
Kaszëbów nié blós w cządze łowieniô rëbów, ale téż òb zëmã, czej robòta sã 
nôbarżi krący kòl bétowaniô jadrów przez rëbacczé familie abò kòl łowieniégò 
w mòrzu, a pòtemù wëtôpianiô trónu „z psów”.

W kaszëbsczi proze i pòezji mòrze je stałim dzélã lëteracczégò òpisënkù, në 
bò je nôtëralną czãscą rëmù żëcégò dlô Kaszëbów, jak téż dlô wiele etnicznëch 

4 D. Kalënowsczi, Powrót i wrastanie. Obrazy literackie na polskim Pomorzu 1945–1965, 
[w:] Dzieje wsi pomorskiej. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, red. A. Chludzyń-
sczi, R. Gazyńsczi, Dëgòwò–Szczecëno–Pruszcz Gduńsczi 2008, s. 259.
5 To dokùmentëją niechtërne artikle zbiorowi ksążczi Literatura Wybrzeża po 1980 roku, 
red. T. Arendt, K. Turo, Gdiniô 1999. Jô tu mëszlã nôbarżi ò artiklach Andrzeja K. Waskie-
wicza W kwestii dokumentacji bieżącej, s. 15–24 i Ewë Nawrocczi Literatura Wybrzeża 
gdańskiego w latach 1989–1999, s. 25–43.
6 H. Gòłãbiewsczi, Okręt w strądzie, [w:] Tegòż, Obrazki rybackie, Gdiniô 2008, s. 73.
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grëpów, jaczé swòje kòrzenie mają w słowiańsczim zdrzódle. Bôłt w nôtëralny 
spòsób decydowôł ò spòdlim bëcégò lëdzy, a w historicznym pòzdrzatkù òd 
wieków béł symbòlã pòmòrsczich zemiów Pòlsczi i òknã na swiat w relacjach 
z sąsednyma państwama (i nié blós), szlachã sznërgòwëch tuszów, czãsto pro-
wadzącëch w daleczé kraje7.

I tak dlô Kaszëbów, co mieszkają nad Bôłtã, òbrazë mòrza i sparłãczonô 
z bôłdzą wòdë jesta rëbacczégò lëdu decydëją ò pòzytiwnym ùwôrtnianim tegò 
rëmù. Przëkładã je znóny w kaszëbsczi lëteraturze szpòrtowny pòemat Hiero-
nima Derdowsczégò Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł8. Dlô 
wiele lëdzy pióra mòrze sã stôwało òbiektã lëteracczi deskripcji i tematã pòd-
kôrbiającym do wiele refleksji. Ò atrakcyjnoce marinisticzny témiznë swiôdczą 
pòeticczé zbiérczi, westrzód jaczich wôrt nadczidnąc ò Władisława Pniewsczégò: 
Morze polskie i Pomorze w pieśni9, a mët niedôwno wëdóny almanach wiérztów 
pòd szlachùjącym titlã: Pomorze i morze w poezji10. We Wstępie drëdżégò ze 
wspòmniónëch tomów më nalôżómë akapit, co wëwidniwô rolã kaszëbsczégò 
ùtwórstwa dlô wizerënkù mòrza w pòlsczi lëteraturze. Jak czëtómë: 

Zaczekawienié Pòmòrzim, mòrzã i Kaszëbama, jich òdwiecznyma wach-
tarzama i gòspòdarzama, je wëwòłóné przez młodokaszëbów na zôczątkù 
XX wiekù, wëszosowało w sztóce òdrodë Rzeczëpòspòliti i przińdzeniô 
nazôd Pòlsczi nad Bôłt. 

Tu ten tu wëbiér je rozpòczãti òd pòezji XIX-wieczny, w jaczi òsoblëwi 
môl zajimô kaszëbsczé ùtwórstwò, bò to òno pierszé w pòlsczi pòezji zaczãło 

7 Mòtiw mòrza sã pòjôwiô ù wiele pisarzi, pòetów czë dramaturgów kaszëbsczich. Wôrt 
je w tim môlu nadczidnąc ò ùtwórstwie F. Cenôwë, H. Derdowsczégò, A. Majkòwsczégò,  
J. Karnowsczégò, L. Heyczi, F. Sãdzëcczégò, A. Bùdzysza, A. Labùdë, J. Trepczika, J. Rómp- 
sczégò, S. Bieszka, J. Piépczi, A. Nôgla, J. Walkùsza, S. Pestczi, S. Janczi, M. Selina, J. Łiska, 
J. Stachùrsczégò, A. Jabłońsczégò czë R. Drzéżdżóna.
8 Pòr. H. Derdowsczi, Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, òbrobił J. Samp, 
J. Tréder, E. Gòłąbk, Gduńsk 2007.
9 W. Pniewsczi, Morze polskie i Pomorze w pieśni, Gduńsk 1931.
10 Pomorze i morze w poezji, zebrelë i òbrobilë: B. Arsoba, J. Bòrzëszkòwsczi, Gduńsk–
Szczecëno 1998. W tomie sã nalazłë 42 wiérztë aùtorów i je to „le skrómnô reprezentacjô 
tegò, co më mómë do dispòzycji w jawernoce. […] Pòmòrzé, tak jak graficzi R. Strijca, mô 
swòjã włôsną pòeticką skarń. Prezentëją je tu leno wiérztë, co ùkazywają pòmòrską bòka-
dosc w rozmajitoscë. Jegò symbòlicznym wërazã mòże bëc rozmajiti pisënk kaszëbsczich 
wiérztów, lëteracczégò jãzëka Kaszëbów, co je – pòdobno jak nowô spòlëzna Pòmòrzégò 
i jegò pòezjô – in statu nascendi” (wëjimk Wstępu, s. 7–8).
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swiądno òpiewac mòrze i Pòmòrzé, całé historiczné Pòmòrzé, chòc w wikszim 
ju dzélu zgermanizowóné, miemiecczé. Razã z òdwrotã miemczëznë i prziń-
dzenim nazôd w tragicznëch òkòlëcznoscach Pòlsczi nad Bôłt szosowało karno 
lëdzy ùrzekłëch mòrzã, zakòrzeniającëch sã w kaszëbsczi i pòmòrsczi tradicji, 
co òdnalôżelë tu nad Òdrą mët swòjã môłą tatczëznã w môlu dôwny ùtracony. 

W ti antologii nalézemë tej wiérztã Aleksandra Majkòwsczégò Kaszubski 
mit, a w ni temat, co zakresliwô grańczny rum pòtómków Wieletów, dali Jana 
Karnowsczégò – Powjôstka, Sztefana Bieszka – Moje Kaszëbë, Leòna Roppla 
– Z piesnią do Cebie jidzema, Mateńko!, Jana Rómpsczégò – Volni Bôłt, Jana 
Piépczi – Moje stronë, Bryza, Stanisława Pestczi – Zaslubienié z Bôłtem, Jerzégò 
Stachùrsczégò – Wieczór nad morzem, Jaromirë Labùdë – Jesmë w morzu, Ru-
nita wodë, Jana Walkùsza – Patrónka rëbôków, Stanisława Janczi – Kaszëbskô, 
Bôłt czë Bòżenë Szimańsczi wiérztã Bëło spòkójné mòrze i cëché…11. W tëch 
„kadrach” pòeticczich przewôżô niezmieniwnô znanka mòrza. Je òno òdbiéróné 
jakno rum żëcégò, co decydëje ò zagwësnienim spòdlégò bëcô lëdztwa nad nim 
mieszkającégò, a tim samim „akceptëjącëch czãsto drãdżé żëcé w ti krôjnie nor-
dë”12. Stanisłôw Telega pòdsztrichiwô cësk gromisti bôłdzë na rozwij człowieka:

Kòżdé strzodowiskò, co je zrzeszoné z charakteristiczną i gromistą bôłdzą 
mô wnet tak jak mòrze, swòjã specyfikã, swòjã magiã, swój romantizm 
i swój antiromantizm. […] Jistno je z pòchwatama <mòrsczégò swiatopòz-
drzatkù >, <mòrsczi kùlturë> czë <mòrsczi spòlëznë>. Czedë miałë òne 
swój cwëk i bëłë wërazã wôżnëch różniców midzë lądã a mòrzã w cządze 
pierwòsznëch spòsobów żeglarsczégò bëtowaniô, znaczi to wnet całowny 
dominacji mòrza nad człowiekã13. 

Mòrze nie je tej le rëmã fizyczny robòtë, nie je leno òbéńdą doswiôdczaniô 
bôłdzów, ale i sferą, w jaczi historiô dotikô ternoscë. Charakteristiczné dlô 
nadmòrsczégò wëzdrzatkù kùtrë i rëbacczé bôtë, rëbacczé jadra, lózé słuńcowi-
ska, czirczi lecącé nad dënëgama, są stałima atribùtama artisticznëch chwëtów 
mòrsczégò pejzażu. Do nie nawlékają dzeła plasticznëch kùńsztów, a jeden 

11 Przëwòłóné nôzwëska pòetów, title wiérztów, a téż wëjimczi òstałë wzãté z wëbiérkù 
pòezji, w jaczim témizna mòrza sta sã prowadną òsą: Pomorze i morze w poezji…, s. 5–151.
12 Tamò.
13 S. Telega, Odkrycie Bałtyku w literaturze, Pòznań 1970, s. 31. Parłãcz człowieka z bôł-
dzą mòrza òdzdrzódliwô struktura jãzëka. Cësk mòrza – jak scwierdzywô Telega – merkac 
mòże w jãzëkach czë zwëkach gwôsnëch nôrodów, co òd lat żëją z mòrza i nad mòrzã, jak 
np. W anielsczich czë norwesczich (s. 31). 
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z nôbarżi fùl wërazów zdrëszënë z mòrsczim pejzażã dôł Marian Mòkwa. Jegò 
prôcë ùwieczniwają trud rëbôków, maraszbã jich robòtë. Artista pòdsztrichiwô 
realizm codniowòscë. Rëbôcë w plasticznëch ùjimniãcach Mòkwë òstelë òd-
szpéglony przë codniowëch dzejaniach, sparłãczonëch z bétowanim séców 
rëbacczich, wëpłiwanim w mòrze na malinczich kùtrach, a mòc jich wòlë 
i nieùdżibłosc jich dëcha artista wëwidniwô przez pòdsztrichniãcé fizycznëch 
znanków (pùklaté sztaturë, pòòróné głãbòczima brózdama zmarszczi i spiekłé 
słuńcã skarnie rëbôków, mòcné òd robòtë, bruné òd hëcë słuńca i wietrzeszczów 
rãce „lëdzy mòrza”)14.

Rëbôcë Jana Trepczika 

W taczim hewò ùjimniãcym tematu wôrt je przëwòłac liriczné ùtwórstwò Jana 
Trepczika, dlô chtërnégò kaszëbskô zemia to wëjątkòwi geògraficzny rum, jak-
no ùnikatowô krôjna mòrza i zemi, w jaczi bëłë wiôldżé historiczné zdarzënczi, 
a téż wmikanié w krëjamnotã swiata nôtërë. Kaszëbë to w ùjimniãcym pòetë 
wëjątkòwi rum, a ò jegò wôrtnotach swiôdczi bògati krôjmalënk i lëdze, co żëją 
pòdług òkreslonëch wôrtnotów. W ùjimniãcym Trepczika kaszëbskô zemia mô 
swòjégò gòspòdarza, chtëren je z nią mòckò zrzeszony, jak w wiérzce Mòje 
stronë, co ùkazywô łączbã emòcjonalną, egzystencjalną i dëchòwą z ùkòchó-
nym môlã. W zbiérkù wiérztów Odecknienié Trepczika są wiérztë, co òpiéwają 
robòtã i maraszbã rëbôków i lëdzy mòrza. Nôwicy je jich w piątim dzélu pòezji. 
Ju same title lirików wskazywają na wôżny môl w pòeticczi swiądze „Méstra 
Jana”, jaczi zajimają rëbôcë i mòrze, chtërno je rëmã jich drãdżi robòtë. Wôrt 
je przëwòłac dokôzczi ò taczich titlach, jak: Na zôloju (Rëbôk, Przódë, dali, 
Hej morze, morze!, Dënëga, Morze, Hej, na morze, Pojuga, Na wałë, Rëbôcë, 
Na lów, Mësla rëbôka, Na sztrądze). Wiérzta Trepczika Hej, morze, morze! je 
swójnym himnã, co pòwstôł na tczã mòrza i jegò znaczënkù dlô bëtnoscë czło-
wieka. Zawòłanié piesniowé, jaczé òdmikô lirik: Hej, morze, morze, lubotné 
morze! je pòwtórzoné w czile znaczënkòwëch kònfigùracjach, wskazywô na 
emòcjonalną łączbã, a téż patrioticzną zdrëszënã mieszkańca pòmòrsczi zemi 
z rëmã mòrza15. W liricznym sztëczkù mòrze je jedną z nawëższich wôrtnotów: 

14 Wikszi zbiérk prôców artistë reprodukòwóny je w albùmie: M. Mòkwa, Malarstwo, 
oprac. W. Zmòrzińsczi, Pelplin 2003.
15 J. Trepczik, Hej, morze, morze!, [w:] Tegòż, Odecknienié, Gduńsk 1997, s. 101.



STUDIA I MATERIAŁË RECENZOWÓNÉ. REFERATË KASZËBSKÒJÃZËKÒWÉ   123

nazôd do spisënkù zamkłoscë

O naji morze! Të jes nóm chëczą,
Kol ce le mieszkac chcemë, żëc.
Czë jes nóm gladą, czë wałë rëczą,
Kol ce na wasze wôrt je bëc.
 
Hej, morze, morze, zybiącé morze! 
Na twojich wałach nasz je môl.
Głęboką brózdą bôt po ce orze.
Zdżinąc za ce nóm nie mdze żôl16.

Pòeta w fòrmie zamiona „naji” pòdsztrichiwô zbiorowòsc nëch, co sã jed-
noczą z bôłdzą Bôłtu i nazéwają mòrze „chëczą”, a téż nôwikszą wôrtnotą, 
òsoblëwie, że w jedny z réżków je bënë mësla złożeniô żëcégò w òfierze „Bôł-
tu”, jakbë béł taczi mùsz. 

Wile, wile, wita – rëbôk wiedno – rëbackô pòezjô klëkòwców

Pòeticczé ùtwórstwò pòkòleniô klëkòwców nawlékało do czile spòdlecznëch  
témiznów, w tim téż do rëmù Bôłtu i lëdztwa nad nim mieszkającégò17. Przéd- 
nikòwé mòtiwë òdnôszałë sã do mòrza i rëbôków, drãgòtë jich robòtë i pòwszéd-
ny egzystencji. Lirika Józefa Cenôwë i Leòna Roppla je mòckò zakòrzenionô 
w nordowi jawernoce, nadmòrsczich Kaszëb. Wiele pòeticczich sztëczków tikô 
sã kawlu rëbôków18, bëtnoscë sparłãczony z bôłdzą mòrza i jegò bezwzglãdną 
mòcą, a przëkładã marinisticzny témiznë są wiérztë Leòna Roppla: Swiąteczny 
rëbôk, Morsci diôbeł, O morsciëch wiatrach, Gòsk, Rëbackô dumka, Nowô 
piesniô rëbackô, Nad morzem, północą, Józefa Cenôwë: Stôry rëbôk do knôpa, 
Zbłądzony bôt, Rëbacczi bôt, Klémenca Derca Żôle morsczéch piôsków, Jana 
Biandżi Morze czë téż Pawła Szefczi Morskô cëszba nad Rewą i Morze, chto 
të jes. Znaczënk mòrza dlô Kaszëbów-rëbôków wërazył L. Roppel słowama 
szoca – mazurka Wile, wile wita…:

16 Tamò.
17 Wëjimk nawlékający do rolë mòrza, pòrtretu rëbôków i òpisënk jich codniowi robòtë je 
w rozdzélu mòjégò aùtorstwa Patriotyczne przesłanie niesione wierszem, [w:] J. Cenôwa, 
L. Roppel, K. Derc, J. Bianga, P. Szefka, F. Schroeder, Poezja twórców z kręgu „Klëki”…, 
zw. S. XLIII, XLIX,LVI, LVII,
18 Òb.: J. Tréder, Wybrane aspekty języka kaszubskich rybaków morskich, [w:] Téż nen, Od-
miany kaszubszczyzny. Słownictwo religijne, językoznawcze, rybackie i karciane, Kartuzë 2010.
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Wile, wile, wita – nasze mòrze,
Wile, wile, wita – tim jesc daje,
Wile, wile, wita – chto je zmòże,
Wile, wile, wita – chto je znaje.
Wile, wile, wita – rëbôk wiedno
Wile, wile, wita – cos zrëbaczi,
Wile, wile, wita – bò mù mòrze
Wile, wile, wita – wiele znaczi… 19

Ten pisóny w piesniowò-tuńcowi fòrmie dokôzk brewiter pòkazywô, jakô 
je rolô mòrza w żëcym rëbôków, a téż nawzôjnô zanôleżnota midzë lëdzama 
baro bëlno znającyma krëjamnotë mòrsczi bôłdzë. Ta nawzôjnô zanôleżnota 
òdkriwô, że rëbôcë jakbë „òd wiedna” znają nôtërã ti bôłdzë i rolã, jaką mô 
w jich codniowim bëcym. Kò w réżce: „Wile, wile, wita – chto je znaje” pò- 
jôwiô sã òdpòwiésc w pòsobnëch réżkach szoca – mazurka: „Wile, wile, wita 
– rëbôk wiedno / Wile, wile, wita – cos zrëbaczi”.

Pòecë przëbôcziwają téż dôwné dzeje, co tikają sã herojizmù Kaszëbów 
w biôtkach ze Szwédama, ò jaczim skribli Józef Cenôwa w wiérzce Puck 
sztôtno zdrzi:

Te był wiedno okrętów kotwicą,
w krzekwach je chronił twój cechi port,
Szwédze krwią mëlë jego strażnice,
bo ich prale sztolemny reboce,
co w nech biôtkach wieldzi miele part.20

Wôżnym zéwiszczã bëła téż pòlitika wzmòcnieniô Pòmòrzégò i Kaszëb na 
gòspòdarczi niwiznie (pòdsztrichniãcé wôdżi geògraficzno-ekònomicznégò 
pòłożeniô zrzeszonégò z przëstãpã do Bôłtu). Jan Bianga w wiérzce Muerze 
pisze ò jegò wôrtnoce i znaczënkù:

Hej muerze te nasze jedno! 
Bez Cebie be bołe dzis zle.
Le z tobą złączoni na wiedno
Cały swiat ue nas ju wié.

19 L. Roppel, Wile, wile, wita…, [w:] Naszé stronë…, s. 26.
20 J. Cenôwa, Puck sztotno zdrzi, „Pomerania” 1969, nr 2.



STUDIA I MATERIAŁË RECENZOWÓNÉ. REFERATË KASZËBSKÒJÃZËKÒWÉ   125

nazôd do spisënkù zamkłoscë

A spiéwosz te sobie muerze
Ued wieków to samue i jedno:
Dlo Puelszci należy Puemorze!
Te z nim na wieci – na wiedno!21

Zôs Leòn Roppel jakno pòeta pòdjimôł témiznë wôżné dlô rozwiju i wzmòc-
nieniô juwernotë Kaszëbów. Temù zacht dzél jegò wiérztów doticzi Gduńska, 
jaczémù są pòswiãconé hewò taczé wiérztë: Gduński Żuraw i Gduńczón, Za-
bawa we Dworze Artusa czë téż Rum omnium fundamenta:

To rzec mogę dzisô i wszëtkim i smiało,
Że nima jak GDUŃSK nasz na swiece,
Bo miasto to pierwszé sens żëcô poznało,
Spragnionëch, zdrożonëch tak wiedno witało
I miało w radosnij opiece:
Rum omnium fundamenta22!

W pòeticczi widzbie Roppla Gduńsk je nôwicy miastã rëbôków i mieszczó-
nów. Pòeta sztôłtëje pòeticką widzbã Gduńska i òdchôdô w tim òd pateticznëch 
strzódków ekspresji na zwësk bùdowaniô òpisënkù placu przez stil bëcégò 
i sparłãczoné z nim zwëczi. Stilistika nëch wiérztów je szpòrtowno-sarkasticz-
nô, przedmiotã, chtërnégò òna tikô je dzélëk ùrdëgòwò-towarzëszny kùlturë 
rëbôków i mieszczónów. Rëbôcë są téż przëtomny w kòlãdach Leòna Roppla, 
przemikłëch lirizmã, lubkòscą i cepłã (Godë znad wodë, Nad morzem, północą). 
Kòlibiónka Bibi, Synku, bi… / Kolybiónka Nôsjętszyj Panienczi). 

Ù Józefa Cenôwë mët je baro ekspònowóny swójsczi rum mòrza. W pòezji 
Kaszëb marinisticzné wiérztë Józefa Cenôwë twòrzą òsóbną témiznową wëcma-
niznã jegò ùtwórstwa. W kaszëbsczim ùtwórstwie są òne nôwielni reprezento-
wóné przez pòetã – piesniôrza mòrza i rëbacczégò kawlu. Je to apartny tip liriczi. 
Dlô przëkładu wôrt je przëwòłac title nëch wiérztów, w jaczich pòeticczé przeżëcé 
je wëcélowóné na òpisënk Bôłtu i kawlu rëbôków: Morze – rëbackô ksęga, 
Powrót z morza, Morze starżą stoji, Gôdka morza, Ciéj nóm wicher… (Rëbac-
kô spiewa), Piesniô rëbôków, Dôka, dôka a dze dodom?, Puck sztôtno zdrzi.23 

21 J. Bianga, Muerze, „Kleka” 1938, nr 1.
22 P. Tóna, Rum omnium fundamenta, [w:] Naszé stronë, Warszawa 1955, s. 31–32. 
23 Marinisticznô témizna, artisticzné ùjimniãcé mòrza i rëbôków są realizowóné téż 
w malëtwie. Témiznã mòrza i nadmòrsczich rëbôków wëzwëskiwô w swòjim plasticznym  
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czë Zbłądzony bôt. Wiérztë, jaczi pòdjimają mòtiw mòrza są czãsto spiéwama 
dzyrsczich rëbôków, rëgnącëch w rézã. Rëbacczé piesnie razã z òpisywónyma 
w nich bôłdzama: mòrską brizą, rwiarzã, piorënama i bùrzama twòrzą òsóbny tip 
lirików òpiartëch na kùlturze rëbôków, jich òdwôdze i maraszbie mòrsczi robòtë. 
Òdwôga i ùcemiãga robòtë rëbôków z nordë mô pòeticką realizacjã w wiérzce:

Ciéj nóm wicher huczy, wëje,
Gwiżdże, grô i rykô,
Że na bôce nicht nie czëje,
Co sę gôdô, krzykô24.

Czekawim pòeticczim chwëtã je ùżëcé fòrmów wërazów zwãkòszlachù-
jącëch, co òddôwają dôgã nadmòrsczégò rwiarzã, jaczi „gwiżdże”, „grô”, 
„rikô”, a téż „hùczi” i „wëje. To pòeticczé przërëchlenié òddôwô mòc jesz 
jedny bôłdzë, jakô je tak mòcnô, że zagłësziwô gôdczi lëdzy na „bôce”.

Egzystencjalné òbrôzczi rëbacczé

Pòsobną wëcmanizną wiérztów ò egzystencjalnym profilu je lirika Jana Piépczi 
i jegò òbëczajowé òbrôzczi, wzãté z codniowégò żëcégò z bôłdzą mòrza. Lëdze, 
jaczich pòrtretëje Jan Piépka to rëbôcë, fùl dzyrskòscë, dôdżi i nieùdżibłoscë 
dëcha. Przëkładë ti liriczi nawlékają do fòrmë piesni, jakô òdzdrzódliwô szëmòt 
i mùzykã mòrza, òpòwiôdô ò bezkómpromisowi maraszbie robòtë rëbôków. 
Westrzód dokôzów pòswiãconëch prawie ti témiznie wôrt je wërechòwac hewò 
taczé: Piesniczka, Mòrskô latarniô, Noc pò sztormie, Walcôszk „Wialdze” 
– grôjkòwi z Zakrzewa, Ballada Rëbacczim sécarkóm, Przë wãdce. Kaszëbi, 
chtërnym je pòswiãconô ta lirika są lëdzama, jaczich jesta je czësto sparłãczonô 
z bôłdzą mòrza i òd jaczi zanôleżny je jich bëcé a trwanié:

Wëgriwô mòrze piesniczkã stôrą,
Rëbacczé żëcé w ni zamkłé je;

ùtwórstwie Marian Mòkwa z serią prôc szpéglëjącëch rëbôków, jich drãgòtã robòtë, a téż 
realizm mòrsczi codniowòscë (òb. M. Mòkwa, Malarstwo, òprôc. W. Zmòrzińsczi, Pel-
plin 2003 i R. T. Bławat, Stolem z morza i Kaszub. Życie i twórczość Mariana Mokwy 
(1889–1987), Pelplin 2011).
24 J. Cenôwa, Ciéj nóm wicher… (Rëbackô spiewa), [w:] Ma jesma od morza. Poezja i pro- 
za kaszubska o morzu, Gduńsk 1963.
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Spiéwô ò wietrze, co rządzy chmùrą,
I w bôtów żagle ze złoscą dmie.

Zaspiéwô czasã piesniczkã gòrzu,
Wdzérają fale sã tedë w strąd.
A rëbôk spieszno séc zwijô w mòrzu
I wrôcô w stronë, gdze òstôł ląd. 

Apartną pòetikã jak Jan Piépka ùprôwiô pòeta strzédnégò pòkòleniô – Jerzi 
Stachùrsczi w wiérzce Przë sécach, z tomù Te pokazëją na mnie25. Tu sã czerë-
jemë ju nié le w stronã mitu, ale do jawerny maraszbë lëdzy mòrza – rëbôków: 

malowôł jem jich
jak wëcygelë z morza słuńce
o porénk
bëlë gwësny
że pomoże jim nafulowac kosze
pozdze przez całi dzéń26. 
 
W pòezji Jerzégò Stachùrsczégò realizm robòtë rëbôków tej-sej je tematã 

jegò pòeticczich ùjimniãców kaszëbsczi, nadmòrsczi jestë. Dokôzk Przë sé-
cach sã jimô maraszbë rëbacczi codniowòscë. Jich bëcé je w tim przëtrôfkù 
zanôleżné òd nafùlowónëch rëbama séców. Pòeta równak wprowôdzô liricz-
ną dwùznacznotã. W plasticznym ùjimniãcym nôpierszim znakã-symbòlã je 
słuńce. Òno witô rëbôków ò pòrénkù, òno żegnô jich ò smrokù z nôdzeją 
ùdónégò fëszowaniô. Plasticznô metafòra: wëcygelë z mòrza słuńce / ò pòrénk 
wzmòcniwô maraszbã cągłégò żdaniô na „skùtk robòtë”: pòzdze przez całi 
dzéń / zdrzelë / w òtemkłé szerok remiona séców, a w tim je téż prosbą-żëcz-
bą ò bëlną, bòkadną fëszbã: bëlë gwësny / że pòmòże jim nafùlowac kòsze. 
Równak na bëlną fëszbã nót je kąsk dożdac, do nastãpnégò dnia, bez żódnëch 
gwarancji na pòmëslné wëcygniãcé jadrów. Bò robòta w tim òbjimie – jak 
skribli Michôł Żerebny, czej gôdô ò proze pòlsczégò marinisticznégò pisarza, 
Jerzégò Pachlowsczégò – to dzél lecbë człowieka mòrza, jegò òsoblëwô drãgòta 
zmôganiô sã z bôłdzą mòrza i samim sobą. Je òna przekléństwã, ùcemiãgą, 

25 Wëjimczi ticzącé sã pòezji J. Stachùrsczégò są w rozdzélu ksążczi Kaszubskie morze, 
jeziora i rzeki, [w:] A. Kùjik-Kalënowskô, Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub…, 
s. 202–204.
26 J. Stachùrsczi, Te pokazëją na mnie, Gduńsk 1980, s. 23.
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katorgą, a téż błogòsławiéństwã27. Zanôleżnota człowieka od nôtërnëch prôw, 
jegò pòddanié sã bôłdzë mòrza je bezwarënkòwé. Òni decydëją ò „bëc abò 
nie bëc” rëbôków. W wiérztach pòetë nimò mòrza pòjôwiô sã téż słuńce, a pò 
richtoscë metafòriczno òddóny nôstrój jegò zôpadu:

zdrzelë
w òtemkłé szerok remiona séców
ale wieczorã słuńce
spadło za bezremiã
bãdą je wëcëgac
z mòrza
pòstãpnégò dnia28.

Pòezjô Jerzégò Stachùrsczégò je przëkładã liricznégò wezdrzeniô na rëbac-
ką codniowòtã, dzãka chtërny snôżota kaszëbsczégò krôjmalënkù je wërzekłô 
w swòji prostoce. Stachùrsczi przë wspòmóżce plasticzny metafòriczi skribli 
ò mòrzu abò kaszëbsczich jezorach, jakô w swòji symbòlice sã òdnôszô do 
pòchwatów sparłãczonëch z robòcoscą, maraszbą, codniowòscą, ale i czëstoscą, 
snôżotą czë òdnową. Kaszëbë stôwają sã symbòlã krôjnë zjisceniô. 

Na kùńc wôrt je przëwòłac zbiérk pòezji Mariana Selina Piesniôrz rëbacczé-
gò żëwòta, a w nim wiérztë, co òdnôszają sã do żëcégò i robòtë wëcmaniznë, 
jaką twòrzą rëbôcë: Rëbackô chëcz, Syn òkrãtnika, Tobie mòrze, Mòrze szëmi,  

27 M. Żerebny, Rybackie oblicze morza w prozie J. Pachlowskiego, [w:] Literatura Wybrze-
ża po 1980 roku…, s. 208. Michał Żerebny, jak pòddôwô interpretacji „mòrską i òceaniczną” 
prozã Jerzégò Pachlowsczégò, aùtora midzë jinszima tomów pòwiôstków: Delfiny idą pod 
wiatr (1963 r.), Ryba i słońce (1971 r.), Opowiadania morskie (1977 r.) i romana: Wołanie 
horyzontów (1977 r.), w pòdrechòwanim artikla pòddôwô socjopsychòlogiczny refleksji 
sprawã „człowieka mòrza”. Ò nym jiwrze w widze dzysdniowëch nôùk humanisticznëch 
skribli: „Studia z òbjimù psychòlogii i socjologii lëdzy mòrza aùtoritatiwno pòdsztrichiwają 
dalek pòsëniãtą apartnotã i specyfikã strzodowiska, a téż spòlëznë, co w tim strzodowiskù 
je. Warczi marinë i dalekmòrsczégò rëbôka, jak wëkazywają wielelatné midzënôrodné 
badérowania, pòcygają z sobą głãbòczé psychòspòlëznowé skùtczi, co wëlôżają z wielelatny 
robòtë na mòrzu. Robòta i żëcé na statkù są bróné za czësto apartné, specyficzné gałãze 
lëdzczégò dzejaniégò. Tã apartnotã znankùje <jinszi, to znaczi dze jindze niespòtikóny np. 
na lądze manualno-rëszny ôrt robòtë i, co za tim jidze, jinszé charakterologiczno i òbë-
czajowò lëdze – robòtnicë statków>. Tak tej w specyficznëch warënkach robòtë na mòrzu 
pòwstôwô mikrospòlëzna dzyrsczich, solëdarnëch, wëtrwałëch wanożników – mòrskô 
spòlëzna statkòwëch załogów” (s. 212–213). 
28 J. Stachùrsczi, Przë sécach, [w:] Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (do 1990 r.), 
przërëchtowelë: R. Drzéżdżón, G. J. Schramke, Gdiniô 2004, s. 205.
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zbiérk kaszëbsczich spiéwów: Rëbacczi smùtk, Rëbôk rëbã prosy, Rëbackô 
robòta, Rëbôk w dôce, czë pòlskòjãzëcznô Pieśń kaszubskich rybaków. Marian 
Selin, jaczi je z nordowëch Kaszëb, nazéwónëch prosto Norda, twòrzi òso-
blëwi mikroswiat Hélsczégò Półòstrowù. Skribli ze swòjégò doswiôdczeniô,  
ùkazywô rëbôków i jich codniową jestã a robòtã. To realisticzny tip ùjimniãcô 
pòstacji, bez dodôwkòwégò ùfarwiwaniô żëcégò w drãdżich warënkach w są-
sedztwie Bôłtu. Céchùje do te wëcmaniznã lëdzy, jaczich rzeszi nié blós zemia 
i mòrze, ale téż robòta a pòdobny system wôrtnotów. Są to lëdze, jaczich 
parłãczi pòdobny òdczuwanié swiata, chtërnëch jakbë wëkùła żmùdnô i drãgô 
robòta, a téż etos wôrtnotów przekazywónëch z pòkòleniô na pòkòlenié. Kò 
tuwò òd wieków panëją ùgwësnioné prawa i òbrzészczi, robòta rëbôków i lëdzy 
mòrza, chtërna wëkùwô jich człowieczą òdpòwiedzalnotã29. Kòżdé pòkòlenié 
wrôstô w etos robòtë przekôzóny przez pòprzédców. Òd rëbacczi sécë – jak 
pisze Selin – ni ma ùcekù i nót je rëgnąc w mòrze, chtërno z jedny stronë je 
ùbëtné i jagòdlëwé, zôs z jinszi – mòże bëc grozné i nieprzewidiwalné. Lëdze 
mòrza, jaczich òdszpéglowôł Selin są prosti, ale téż pragmaticzny. Są wiérny 
tradicji i swòji wierze, chtërnã mésterno dozérają. Kò są ù se, a tej téż nie 
brëkùją żódnégò bùtnowégò pòcwierdzeniô. Rëba i gléń chleba, a w bùdlë 
szlók słodczi wòdë sygô za wszëtczé materialné dobroctwa swiata. Kò nad 
wszëtczim i wszëtczima dulczi Patrónka rëbôków, jak mô zatitlowóné jednã 
z wiérztów jinszi dzysdniowi pòeta – to je Jan Walkùsz.

Patrónka rëbôków – Swiãtô Barbara

W dëchòwi tradicji Pòmòrzégò i Kaszëb môl swiãti Barbarë – nazéwóny 
w tim kùlturowò-geògraficznym rëmie – patrónką rëbôków i lëdzy mòrza, 
je zagwës baro wôżny. Swiãtô Barbara na Kaszëbach zajima pòczestny môl 
w panteónie swiãtëch na Kaszëbach. Tegò swiadectwã je òdpùst „pòwszédno 
w ùżëcym i na swiãtą Barbarã”30 – jak pisze Barbara Stelmachòwskô w ksążce 
Rok obrzędowy na Pomorzu – „w rozmajitëch môlach sã zjéżdżô i schôdô tëli 
rëbôków i wiesónów na nôbòżéństwa òdpùstowé, kùli na swiãto Matczi Bòsczi  

29 Lirice Mariana Selina pòswiãcył swòjã wëpòwiésc analiticzno-interpretacyjną Daniel 
Kalënowsczi, Szkice, portrety i pejzaże. O literaturze Mariana Selina, [w:] M. Selin, Pie-
sniôrz rëbacczégò żëwòta, Wejrowò–Gdiniô 2016, s. 5–18.
30 B. Stelmachòwskô, Rok obrzędowy na Pomorzu, Gdiniô 2016, s. 208.
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Swôrzewsczi”31 a w jinszim môlu: „Na nôbòżéństwach do swiãti Barbarë je 
wiedno propòrc rëbacczich wëcmaniznów ùsadzony na maszce dwigónym 
przez sztërzech abò szesc rëbôków.”32 W môlëznie Jastarniô 4 gòdnika fejro-
wóné je parafialné swiãto:

W tim dniu môlowi rëbôcë zamôwiają nôbòżéństwò, baro ùroczësto òd-
prôwióné. Pò nôbòżéństwie spiéwają suplikacje, a proszą ò bëlną fëszbã. 
Òni jã mają za patrónkã òd nôgłi smiercë i ùcékają sã do ji pòmòcë jak 
jidze niebezpiek na mòrzu. Òbrazów swiãti Barbarë nie żłobią prôwdac na 
bôtach, bò je zwëk żłobieniô krziża, le zdarzëło sã, że òbrôz swiãti Barbarë 
retôł rëbôków w czasu mòrsczi bùrzë33.

Kò dulczi Swiãtô nad wszëtczim i wszëtczima, doch jak mô zatitlowóny 
jednã z wiérztów dzysdniowi pòeta – to je Jan Walkùsz, Patrónka rëbôków je 
tam przëtomnô, dze òsoblëwie grozy niebezpiek lëdzama z mòrzã sparłãczo-
nym. Swiãtô Barbara wiedno dulczi nad tima, co są w pòtrzebie i nosy òchronną 
pòmòc, kò je dlô rëbôków Patrónką. 

Jednã z wiérztów dzysdniowégò pòetë – Rómana Drzéżdżóna – Swiãtô 
Barbara je pòeticką prosbą wërzekłą w miono rëbôków, żebë Swiãtô dozéra 
jich i zséla bëlné wiodro, co sprzijô fëszowaniémù. Nôbarżi prosbë te czero-
welë rëbôcë z Nordowëch Kaszëb – Nordë i Pôłniowëch Kaszëb – Gôchów. 
Jedny rëgnãlë z jadrama w mòrze na fëszowanié, drëdzë fëszowelë w słodczich 
wòdach jezór, le jedny i drëdżi szukelë pòmòcë Swiãti Barbarë. Temù prawie 
bierze sã przekònanié, że: 

Barbara swiãtô
Ò rëbôkach pamiãtô
Temù òni żdają
Na ji dolmaczenié
Jaczé bãdze wiodro
W Bòżé Narodzenié
Czej Barbara w wòdze
Gòdë mdą pò lodze
Czej chòdzy pò lodze
Gòdë bãdą w wòdze34.

31 Tamò.
32 Tamò.
33 Tamò, 207.
34 R. Drzéżdżón, Swiãtô Barbara, „Najô Ùczba”, dodatek do „Pomeranii”, gòdnik 2007, s. 8. 
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Kaszëbskô lirika a piesnie twòrzą baro żëwą kùlturową tradicjã Kaszëb. Tu 
mòżna bë pisac ò lirice mòrza i spiéwach rëbôków. W kaszëbsczi lëteraturze 
mòtiw mòrza i zrzeszonëch z nim rëbôków sã pòjôwiô ju w ùtwórstwie XIX 
wiekù (H. Derdowsczi) i pòczątkach XX wieku (H. Gòłãbiewsczi). Nôpier-
szi bôczënk òstôł przede wszëtczim zbrzątwiony na pòeticczi widzbie lëdzy 
sparłãczonëch z mòrzã. Temù téż w artiklu òbecnô analiza i interpretacjô 
wiérztów pòetów, co przënôlégają do karna zwónégò „klëkòwcama” (P. Szef-
ka, L. Roppel, J. Cenôwa), jaczi twòrzëlë przed II swiatową wòjną, a téż pò 
ni, a témizna rëbôków bëła jedną z nôpłôtniészich. Wôżnym pòeticczim głosã 
w dzysdnowi kaszëbsczi pòezji są liriczné sztëczczi Jana Piépczi i Jerzégò 
Stachùrsczégò. Z nônowszi liriczi przëwòłóné òstałë wiérztë Jana Walkùsza 
i Rómana Drzéżdżóna. Òbaji pòecë òbrazëją kùlt Swiãti Barbarë na Pòmòrzim 
i wiarã Kaszëbów z Ji dozérczą mòc. 

W lëteracczim ùjimniãcym Kaszëb sã zdôwô, że w rëmie Pòmòrzô i bët-
noscë mòrsczi bôłdzë òd wieków mało co sã zmieniwô. Rëbôcë, dëcht jak jich 
przódkòwie, z tą samą mòcą i ùdórnoscą rézëją w mòrze na fëszowanié i z tą 
samą wiarą, a téż cerplëwòtą zastôwiają w mòrsczé wòdë swòje jadra, żebë żdac 
na szczestlëwą fëszbã i fùl rëbów jadra. Zôs na lądze spãdzywają rëbôcë i jich 
rodzynny czas przë bétowanim pòrwónëch séców, żebë pòsobny rôz wëpłënąc 
na wòdë Bôłtu i pòszëkac szczescégò w ùdóny fëszbie abò téż ju nigdë nie 
przińc nazôd na swòjã domôcëznã. Tej mòrskô bôłdzô mô tragiczny òbjim, 
stôwô sã rëmã, jakô zabiérô żëcé lëdzy. Je to òsoblëwô lirika, téż fùl melodii 
i mùzycznoscë, tesznotë i miłotë do mòrza, jaczé jeden z ùtwórców nazwôł 
chëczą. Kò nié jinaczi le w fòrmie zamiona „naji” pòecë skriblą ò wëcmaniznie, 
jaką twòrzą rëbôcë i lëdze mòrza.

Skrócënk
Nen tu articzel tikô sã òbrazu rëbôków i lëdzy mòrza òsoblëwie w pòezji, mni 
w kaszëbsczi prozë XX wiekù, z òdniesienim téż do pòeticczégò ùtwórstwa XXI 
wiekù. Kò nôbarżi nen tekst ùkazywô, jaczi lëteracczi òbrôz herojów sparłãczonëch 
swòją codniową jestą z bôłdzą mòrza kreùją pisarze, a przede wszëtczim pòecë 
w kaszëbsczi lëteraturze. W lëteracczi kreacji rëbôcë są przedstawiony jakno lë-
dze ò òsoblëwi determinacji w codniowi maraszbie robòtë na mòrzu. Jich dôga, 
dzyrskòsc i nieùdżibłosc dëcha bierze sã midzë jinszima z pòkòleniowi tradicji, 
z przekazywónégò w familii rëbacczégò warkù, nôczãscy z òjca na sëna. Z jedny 
stronë mòrze je bôłdzą, chtërna ùtrzëmiwô „lëdzy Bôłtu” przë żëcym, zôs z drëdżi 
wëlôżô jakno rum grozë i niebezpiekù. 
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W artiklu je pòkôzóné ùtwórstwò òsoblëwie Hieronima Derdowsczégò, Hie-
ronima Gòłãbiewsczégò, Pawła Szefczi, Józefa Cenôwë, Klémenca Derca, Jana 
Trepczika, a téż Mariana Selina, Jana Piépczi, Jerzégò Stachùrsczégò a Rómana 
Drzéżdżóna mët.

Abstract
The paper presents the images of fishermen and other people of the sea mainly 
in Kashubian poetry, including the poetry of the 21st century, as well as in 20th 
century Kashubian prose. First of all, this paper discusses the images of the people 
whose daily existence is connected with the sea element, created by writers, espe-
cially poets, in Kashubian literature. Fishermen are presented as people determined 
to work hard at sea. Their strength, courage and fortitude come from the family 
tradition as the job is passed on from generation to generation, most often from 
father to son. On the one hand, the sea is the element that keeps the “people of 
the Baltic Sea” alive; on the other hand, it appears to be a fearful and dangerous  
place. 

The paper presents the works of Hieronim Derdowski, Hieronim Gołębiewski, 
Paweł Szefka, Józef Ceynowa, Klemens Derc, Jan Trepczyk, as well as the works 
of Marian Selin, Jan Piepka, Jerzy Stachurski and Roman Drzeżdżon.
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Mòdernô technologiô i nowòczasny kùńszt 
w tradicjowim òbrëmim na przëkładze  

witrażów w kòscele pw. sw. Józefa  
Rzemiãsnika w Gniewinie

Modern technology and modern art in  
a traditional setting: Stained-glass windows  

in St. Joseph’s Church in Gniewino

Kluczowé słowa: 
witraże, Gniewino, Jarosłôw Wójcëk, Marión Miotk

Keywords: 
stained-glass windows, Gniewino, Jarosław Wójcik, Marian Miotk

Witraże to kòmpòzycje zrobioné ze sztëczków farwnégò òknowégò skła, parłã- 
czonëch colemało òłowianyma ramkama i ùmôlowionëch midzë żelôznyma 
balkama, jaczé je dzelą na tzw. „kwatérë”1. Nawetka, czej pòjôwiają sã w dzys- 
dniowëch bùdinkach, òsoblëwie w swiãtnicach, twòrzi sã je wedle reglów, 
jaczé pòwstałë dôwno temù, czãsto w strzédnëch wiekach. Tej-sej równak te 
tradicjowé òbrëmia kùńsztu jistniejącégò òd wiele stalatów są wëzwëskiwóné 
przez terôczasnëch artistów do ùsadzywaniô dokazów, chtërne wëchôdają bùten 
przëjimniãtëch schematów. Z taczim przëtrôfkã mómë do ùczinkù w kòscele 
pw. sw. Józefa Rzemiãsnika w Gniewinie.

1 Przër. Witraż, [w:] Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kùbalskô-Sulkewicz, 
M. Bielskô-Łach, A. Manteuffel-Szarota, Warszawa 2002, s. 441.
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Wëbróné wëdarzenia z historii witrażowiznë

Kùńszt witrażu pòjawił sã w stôrodôwnoce. Sparłãczoné farwné sztëczczi 
skła miałë tej wierã fónkcjã klénotów. Rozwicé ti techniczi bëło w XII w. we 
Francësczi. Strzédnowiekòwi artista zaczinôł robòtã òd wësłëchaniô, czegò 
chce ten, chto òbsztëlowôł dokôz. Pózni rëchtowôł projekt i miôł starã ò jegò 
zacwierdzenié. Ten schemat nie pòzmienił sã tak pò prôwdze do dzysô, co 
mô cësk na to, że ùtwórcowie witrażów mało czedë sygają do nowòczasnégò 
kùńsztu, jaczi je drãdżi dlô wikszoscë òdbiérców. Żelë jidze ò samã technikã 
robòtë, to pòdług ùchòwónëch przekazënków „witrażiscë nôprzód rëchtowelë 
drzéwiané tôfle, na jaczé przënôszelë céchùnk projektu ò wëmiarach pózniészé-
gò witraża. Pózni céchòwelë lënie òłowiany sécë i akùrôtno dogôdiwelë farwë 
skła, jaczé wedle jich wskôzów bëło cãté i na kùńc malowelë”2. Pòmalowóné 
skło wëpôliwelë w piecach. Farwa dzãka temù parłãczëła sã mòcno z głôdką 
sklóną wiéchrzëzną. Wëpôloné skło bëło òprôwióné w òłów3.

Na zôczątkù artiscë mielë do wëzwëskaniô blós czôrną abò brunawą farwã. 
Kòl 1300 r. dzãka islamsczim artistóm, chtërny mielë długą tradicjã robòtë ze 
skłã, òstała òdkrëtô we Francësczi strzébrznô żôłc, jakô chùtkò rozkòscérzëła 
sã na sąsedné kraje. Do pòłowë XII w. w kòscołach bëłë dosc môłé òkna, 
tej witraże bëłë skrómniészé, czãsto przedstôwiałë leno jednã pòstacjã abò 
scenã. Czedë scanë zaczãlë przebijac wikszima òknama, witrażowizna ùdo-
stała nôwikszi rozwij. Pierszé tegò przëkładë pòjawiłë sã w katedrach m.jin. 
w Bourges, Chartres i Canterbury. Z czasã scanë bëłë zestôwioné leno z no-
snëch szkeletów i òknowëch dzurów, a witraże stałë sã nôwôżniészim dzélã 
zdobieniô gòticczich katedrów4. Òd strzédnëch wieków témizna witrażów bëła 
sparłãczonô przédno z pòstacjama ze Swiãtëch Pismionów, scenama, jaczé 
miałë bëc òstrzegą przed kãtrzëtwą, łakómstwã i jinyma grzéchama, a tej-sej 
téż z wëdarzeniama z żëcégò państw, królewsczich i ksążëcëch dwòrów. Òbrazë 
z farwnégò skła przedstôwiałë téż legendë z żëcô swiãtëch abò biblijné histo-
rie, czãsto pòkazywóné w fòrmie scenów zamkłëch we wiôldżé sztërëlëstë, 

2 B. Kùrmann-Schwarz, Gotycka sztuka witrażowa, [w:] Sztuka gotyku. Architektura. 
Rzeźba. Malarstwo, red. R. Toman, Kraków 2000, s. 468–483.
3 Tamò.
4 Wicy na témã rozwiju witrażowiznë w strzédnëch wiekach w: B. Kùrmann-Schwarz, 
Gotycka sztuka witrażowa…



STUDIA I MATERIAŁË RECENZOWÓNÉ. REFERATË KASZËBSKÒJÃZËKÒWÉ   137

nazôd do spisënkù zamkłoscë

òkrãgłé medaliónë abò sztërënórtë, òkòloné kwiatowatima òbrëmiama. Witraże 
dôwałë żëwi i widny szëk, a zestôwienié farwów przëbôcziwało wôrtné ka-
mienie, ùsôdzającë znankòwną dlô gòtikù harmòniã farwów. „Bënë swiãtnicë, 
w strzédnëch wiekach, miało symbòliczny znaczënk – dzãka witrażóm ni ma 
widzec bùtnowégò swiata (to je cónë profanum), witraże twòrzą rum sacrum, 
niebną òbéńdã. Mómë z nią do ùczinkù we westrzódkù swiãtnicë”5. Òd XVI w.  
skło bëło malowóné szklëwionyma farwama, jaczé bëłë zmòcniwóné przez 
wëpôlanié farwë. Céchùnczi dzãka temù bëłë akùrôtniészé, a wielëna farwów 
wiele wikszô jak w strzédnëch wiekach. W XVIII w. módné stałë sã widné bëna 
i nawetka z niejednëch kòscołów rëmelë witraże. Pòjôwiałë sã za to imitacje 
witrażów – tzw. witrochromiô6. 

Wôżny znaczënk w historii witrażów miała secesjô, jakô przëniosła nowé 
techniczi i méstrów witrażowiznë. Wôrt wspòmnąc chòcle Louisa Comforta 
Tiffany’égò, chtëren òdkrił m.jin. technikã mòzajikòwégò skła, jakô zanôlégô 
na „stopiwanim lopka pasowno ùłożonëch farwnëch sklónëch nitków, a pòtemù 
przecynanim lopka wprzék na cenczé platczi”7. Jegò witraże do dzysô mają za 
arcëdokazë (m.jin. Wëzdrzatk Oyster Bay, Sztërë Cządë Rokù). Òkòma Tiffa-
ny’égò w tim czasu bëlné ùsôdzczi twòrził Emile Gallé, chtëren téż ùbëlniwôł 
technikã òbrôbianiô skła8. Wôrt pòdczorchnąc, że témizna witrażów w tim 
cządze corôz czãscy òdchòdzëła òd religijnëch mòtiwów.

W Pòlsce przédnym witrażëstą na przełómanim XIX i XX w. béł Józef 
Mehóffer, chtërnégò nôwikszim dobëcym bëło ùdostanié I nôdgrodë w mi-
dzënôrodnym kònkùrsu na projekt witrażów do kòlegiatë we Fribùrgù. Projekt 
ten zjiscywôł òb 40 lat. Przedstôwiôł òn pòstacje mãczelniczków „z włosama 
wãgòrzącyma sã westrzód kwiatów, z całama, jaczé wëprzédniwają sã cągłą 
bladoscą òd bògactwa lilewëch i czerwònëch farwów, òkòma pòstacjów swi-
ãtëch matrón”9. Witraże twòrził téż Stanisłôw Wëspiańsczi – znóné są òso-
blëwie dokazë artistë dlô kòscoła frãcëszkanów w Krakòwie. Jegò kómpòzycje 
nie bëłë równak bëlno przëjimóné przez tëch, co je mielë òbsztëlowóné, bò 
wedle nich bëłë za baro nowacczé. Dlôte téż wiele jegò projektów nigdë nie 

5 A. D. Majkòwscë, Wyjątkowy obiekt na mapie Europy. Witraże w kościele pw. Św. Józefa 
Rzemieślnika w Gniewinie, Nadolé–Gniewino 2020, s. 4–5.
6 Zdrzë Witrochromia, [w:] Słownik terminologiczny sztuk pięknych…, s. 441.
7 G. Fahr-Becker, Secesja, Kraków 2000, s. 313. 
8 Zdrzë tamò, s. 114–116.
9 Dzieje sztuki polskiej, red. B. Kòwalskô, Warszawa 1987, s. 149.
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òstało zrealizowóné10. Ò prôwdzëwi òdrodze witrażowiznë mòżemë gadac òd 
pòłowë XX w. Je to widzec téż na Kaszëbach, dze witraże pòjôwiają sã przéd-
no w kòscołach. Colemało równak są twòrzoné nieòriginalné dokazë, jaczé 
pòwtôrzają témë i techniczi znóné òd dôwna. Jednym z czekawëch wëjątków 
je kòscół pw. sw. Józefa Rzemiãsnika w Gniewinie.

Nowackô technika i eksperimentë Jarosława Wójcëka

Aùtorã witrażów w gniewińsczi swiãtnicë je absolwent Akademie Snôżégò 
Kùńsztu w Krakòwie, Jarosłôw Wójcëk, chtëren zajimô sã przédno żłobienim 
i artisticznym rzemiãsłã. Robi téż projektë sakralnëch bënów i ùsadzywô jich 
wëkùstrzenié. Je ùtwórcą wiele pòmników i wôłtôrzów, a nôwikszé ùwôżanié 
dôł mù projekt papiesczégò wôłtôrza, jaczi stojôł w Pelplënie òb czas piel-
grzimczi w tim miesce sw. Jana Pawła II w 1999 r.

Przédnym zôczãtnikã deje stwòrzeniô apartnëch witrażów w Gniewinie béł 
tameczny probòszcz ks. dr Marión Miotk. Zaczãło sã òd òdnowieniô prezbi-
terium w 1999 r. Jarosłôw Wójcëk projektowôł wnenczas nowi wôłtôrz, môl 
prowadzeniô i ambònã. Ks. Miotk rozsądzył, że bãdze wespółrobił z artistą téż 
òb czas pòsobnëch robòtów, żebë całé bënë miało jeden szëk. W pòstãpnëch 
latach Wójcëk zaprojektowôł i zrobił mòzajikã, co przedstôwiô sw. Familiã, 
mòzajikòwé stacje Krziżewi Drodżi, „Zdrzódła żëwi wòdë” nad chrzestnicą 
i sklóną pòkriwã chrzestnicë, kropielnicã ze stopionégò skła, tabernakùlum 
i witraże.

Ùdba Jarosława Wójcëka na te slédné bëła – òsoblëwie z technicznégò 
pòzdrzatkù – baro nowackô i réskòwnô. Witraże miałë pòwstac dzãka ùżëcémù 
tzw. metodë fùsyngù. Pòzwa ta pòchòdzy òd anielsczégò słowa „fuse” – „sta-
piac”. Je to technologiô ceplnégò òbrôbianiô skła w apartnëch piecach. Dôwô 
to mòżlëwòtã parłãczeniô – dzãka ùdostaniu pasowny cepłotë – dzélów skła 
ò rozmajitëch sztôłtach i farwach. Nowaczëzna zanôlégała przédno na tim, że 
artista miôł òdlôc w skle plaskatorzezbë, co przedstôwiają biblijné pòstacje 
i scenë, jaczé mają wiôldżé wëbrzëszenia (do 7 cm), na taczi ôrt, żebë jich 
wôga pòzwòlëła na wstawienié jich w òkna11. 

10 Zdrzë tamò, s. 147–148.
11 Drobnotë ti metodë zaprezentowôł Jarosłôw Wójcëk òb czas prelekcji wëgłoszony 
w 2019 r. i zaregistrowóny przez òperatora Twòji Religijny Telewizji. Przistãpny na http://

http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-02-02/34874-kosciol-w-gniewinie-jaroslaw-wojcik.html
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Ani òbsztëlowùjący, ani wëkònywôcz nie bëlë gwësny, jaczi to dô brzôd. 
Pòcwierdzył to artista òb czas prelekcji w gniewińsczim kòscele w 2019 r.:

Nadzwëkòwô òtemkłosc ksãdza probòszcza zdzejała to, że jô sã na to dôł. 
Zaczął jem szëkac. Jak jô bë wiedzôł, że to tak bãdze wëzdrzało, to bëm 
wierã nie zaczinôł, bò jô chcôł jinaczi, jô chcôł ambitno robic plaskatorzezbë 
ze skła. Jô so ùmëslił to tak, że òdlejã w skle to, co wëżłobiã np. w glënie. I to 
sã òkôzało drãdżé. Jô nie mëslôł, że jaż tak i że nicht donąd tegò nie robił12.

Setczi prób stwòrzeniô pierszégò witraża warałë kòl trzech miesący. Òb czas 
robòtë artista mùszôł wiedzec so radã z wszelejaczima drãgòtama zrzeszonyma 
z wëbranim pasownëch materiałów do plaskatorzezbów i wëtrzëmałëch na 
cepło fòrmów, nie dopùscëc do twòrzeniô sã pãcherzów z lëftu w wëtopionym 
skle itd. Wiele drobnotów ti robòtë nie je do dzysdnia znónëch, bò Jarosłôw 
Wójcëk nie chce jich zdradzëc: „Nicht na swiece tak czegòs nie robi. Kąsk tej 
niech to mdze krëjamné. Nie chcã sã dzelëc”13. 

Pierszi witraż – Zwiastowanié – béł twòrzony wiele razy, nawetka wersjô 
ju zamòntowónô òstała zjãtô i zastąpionô jinszą: 

Na zôczątkù òkôzało sã, że nie je òn dopasowóny farwama, pò zamòntowa-
nim më mùszelë gò scygnąc, drëgô wersjô miała dwie sparłãczoné wiôrztë: 
jednã głôdką, a drëgą wëbrzëszoną, żłobioną. Mòntôż sparłãczonëch rutów, 
jich hermeticzné ùtknienié, żebë na skùtk fùchtnoscë nie òstałë zaropioné, 
przë wiôldżich wëbrzëszeniach jedny z nich, òkôzôł sã baro zapëzglony. Ta 
metoda brëkòwała tak wiele robòtë, że më mùszelë jã niechac14 

– gôdô probòszcz z Gniewina. 
Kùńc kùńców Jarosławòwi Wójcëkòwi ùdało sã ùdostac zaplanowóny cél. 

Ùżił techniczi, jakô je krótkô żłobiznie. Dała mù òna mòżlëwòtã zrzeszeniô 
dwùch ôrtów kùńsztu. Wedle Lujizë Fijałkòwsczi, historiczczi kùńsztu, jakô 
robi dzysdnia na Królewsczim Zómkù w Warszawie, je to nié leno nowacczé, 
ale mô téż wësoką artisticzną rówiznã:

www.telewizjattr.pl/dzien/2020-02-02/34874-kosciol-w-gniewinie-jaroslaw-wojcik.html 
(dostãp: 30.10.2020).
12 http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-02-02/34874-kosciol-w-gniewinie-jaroslaw-woj-
cik.html (dostãp: 30.10.2020).
13 Tamò.
14 A. D. Majkòwscë, Wyjątkowy obiekt na mapie Europy…, s. 8–9.

http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-02-02/34874-kosciol-w-gniewinie-jaroslaw-wojcik.html
http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-02-02/34874-kosciol-w-gniewinie-jaroslaw-wojcik.html
http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-02-02/34874-kosciol-w-gniewinie-jaroslaw-wojcik.html
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W òknach kòscoła pw. sw. Józefa Rzemiãsnika w Gniewinie pòdzywiómë 
bënë witraż, a òbzérającë bùdowniã bùten widzymë plaskatorzezbã. Je to 
nadzwëkòwé i genialné sparłãczenié. Witraże w tim kòscele są dokazã 
nowòczasnégò kùńsztu. Zrobioné w jednoôrtny farwnoce. Nôwicy je òdce-
niów mòdroscë. Blós ramë wkół przédnëch scenów mają rozmajité farwë. 
Céchùnk pòstacjów je łagódny, subtelny, ale równoczasno ekspresjowi 
i rëszny. Òbrazë, jaczé widzymë w òknach gniewińsczégò kòscoła, nie 
nalinają na òdbiércã. Kôżą le dawac bôczenié na przédné elementë. Fòrma, 
farwa i technika nie są nôwôżniészé. Òdbiérca mô wzerac na historie, jaczé 
òne przedstôwiają15. 

Historiô zbawieniégò w òbrazach

Metoda zrobieniô i artisticzné strzódczi pòzwòliwają na pòzwanié witrażów 
w Gniewinie przëmiarã nowòczasnégò kùńsztu. Żelë jidze ò témizna, są òne 
równak w tradicji strzédnëch wieków, bò przedstôwiają scenë ze Swiãtëch 
Pismionów zbògaconé ò symbòle, jaczé dôwają mòżlëwòtã letczégò òdnie-
seniô plaskatorzezbë do żëcégò lëdzy, co są w swiãtnicë abò òbzérają doka-
zë Jarosława Wójcëka bùten. Artista wespół z ks. Marianã Miotkã stwòrzëlë 
szlachòtã Biblia pauperum (Bibliô dlô biédnëch), to je zaprezentowelë historiã 
zbawieniégò w pòstacji òbrazów-plaskatorzezbów. Witraże na bòcznëch sca-
nach kòscoła w Gniewinie dzelą sã na wërazné dwa partë. Czej stojimë twarzą 
w czerënkù wôłtôrza, mómë pò lewi starnie scenë ze Stôrégò Testamentu, a pò 
prawi z Nowégò Testamentu. Na dodôwk witraże te twòrzą pôrë, jaczé są ze 
sobą zrzeszoné témą. 

Pierszô takô pôra (zdrzącë òd prezbiterium) je òpòwiednią ò stwòrzenim 
swiata, ùpôdkù lëdzy i òbiecënkù dobëcégò nad grzéchã i smiercą. Artista 
zaprezentowôł scenã przedstôwiającą Adama i Éwã, chtërny jesz są w Raju, 
ale ju sygają pò brzôd z zakôzónégò drzewa. Ze snôżotą nôtërë je w kòntrasce 
żnija, jakô òbiecała lëdzóm, że jak zjedzą brzôd z tegò drzewa, òtemkną sã jima 
òczë i tak jak Bóg bãdą znelë dobro i zło (Zô 3, 1–5). Òbiecënk żnije òkôzôł 
sã cëgaństwã i skùńcził sã wënëkanim z Raju. Bóg równak òstawił pierszim 
rodzëcelóm i jich òtrokóm swój òbiecënk: „I wzbùdzóm niezgarã midzë ce 
a niastã, i midzë twòje pòtómstwò i ji pòtómstwò. Òn zmùżdżi tobie głowã, 

15 http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-01-05/34833-kosciol-w-gniewinie-mgr-luiza-fi-
jalkowska.html (dostãp: 30.10.2020).

http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-01-05/34833-kosciol-w-gniewinie-mgr-luiza-fijalkowska.html
http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-01-05/34833-kosciol-w-gniewinie-mgr-luiza-fijalkowska.html
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a të zmùżdżisz jemù piãtã”16 (Zô 3,15). Zjiscenié tëch słów artista pòkôzôł 
we witrażu naprocëm rajsczi scenë. Je na nim widzec Marijã, to je tã białkã, 
jaką zapòwiadałë słowa z Knédżi Zôczątków. Niżi z pòchiloną głową klãczi 
archaniół Gabriel i zwiastëje Ji, że nalazła łaskã Bòga: „A hewò pòczniesz 
w sobie i ùrodzysz Sëna i nadôsz Mù miono Jezës” (Łk 1, 30–31). To dzeckò 
zmùżdżi głowã żnije, ùretô lëdztwò bãdącé w pòjmanim grzéchù i smiercë. 
Wôrt dac bôczenié, że colemało Gabriel na òbrazach, co przedstôwiają scenã 
Zwiastowaniô, ùnôszô sã nad Bòżą Matką. W kòscele w Gniewinie klëczi 
przed Nią, jakbë chcôł pòdczorchnąc nadzwëkòwą pòczestnotã Matczi Bòga 
i ùwôżanié wedle Pana Jezësa, chtëren w ti chwilë – jak głosy katolëcczé 
credo – „za sprawą Swiãtégò Dëcha przëjął cało z Mariji Dzéwczëcë i stôł 
sã człowiekã”.

Pòsobnô pôra witrażów przedstôwiô dwùch prawòdôwôczów. Jednym 
z nich je Mòjżesz, chtëren schôdô z Górë Synaj. Trzimie w rãkach kamiané 
tôfle z dzesãc przëkôzaniama. Cyfrë òznôczającé przepisë Bòżégò prawa òstałë 
wëkùmóné przez artistã pò hebrajskù, co je òdéńdzenim òd zwëkòwégò rzim-
sczégò zapisënkù, ale barżi òddôwô biblijną jawernotã. Nad głową Mòjżesza je 
widzec parminie, co je zgódné z òpisënkã z Knédżi Wińdzeniô: „Czej Mòjżesz 
schôdôł z górë Syjon z dwùma Tôflama Swiôdczënë w rãce, nie wiedzôł, że 
jegò skóra parmieniała z przëczënë jegò gôdaniô z Panã” (Wi 34,29). Parmie-
nienié twarzë Mòjżesza je òpisóné hebrajsczim słowã „qaran”, jaczé mòże 
òznaczac „parmieniec”, ale téż „wëpùszczac rodżi”. W tłómaczenim na łacëznã 
(tzw. Wùlgace) sw. Hieronim ùżił tegò drëdżégò znaczënkù i dlôte na znóny 
żłobiznie Mòjżesza Michôł Aniół przedstawił proroka z rogama. Izraelicë nie 
żdelë cerplëwò, jaż wrócy jich prowadnik. Zrobilë złoté celã, jaczémù zaczãlë 
òddawac tczã. Na witrażu ùzdrzimë dzysdniowé celce, jaczim lëdze dôwają 
tczã: panowanié (jegò symbòlã je chòchół, jaczi sóm so kładze kòrunã na 
głowã), zabawa, rozegracje, wróżbë (człowiek, chtëren mô dwie lewé rãce, 
wróżi z kùglë i bawi sã cëskającë kawle), òdrzëcenié wszëtczégò, czegò sã nie 
dô zmierzëc i zrozmiec (pòstacjô z cyrklã miast rãczi).

16 Wszëtczé cytatë z Biblii pòchôdają z tłómaczeniów ò. A. R. Sykòrë (Ewanielie na kaszëb-
sczi tołmaczoné, Z greczi przełożił na kaszëbsczi jãzëk ò. Adam Ryszard Sikora OFM, Gduńsk 
2010; Knéga Zôczątków, Z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przełożił ò. Adam Ryszard 
Sikora OFM, Gduńsk 2015; Knéga Wińdzeniô, Z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przełożił  
ò. Adam Ryszard Sikora OFM, Gduńsk 2016. Cytatë z jinëch ksãgów przełożił Dark Maj-
kòwsczi.
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Mòjżeszã Nowégò Testamentu je Jezës Christus. Dlôte we witrażu naprocëm 
scenë zrzeszony z danim lëdzóm dzesãc przëkôzaniów òstôł przedstôwiony 
prawie Òn. Nowé prawò ògłosył òb czas kôzaniô na Górze Błogòsławiéństwów 
(przër. Mt 5, 3–12). Artista pòkôzôł Jezësa, chtëren trzimie jednã rãkã na gło-
wie człowieka – w zrëchù błogòsławiéństwa abò ùzdrowieniô, a drëgą rãkã 
pòdnôszô w czerënkù nieba i pòkazywô na swòjégò Òjca. Na witrażu je téż 
przedstôwiony bôt, co je nawléczenim do ùcëszeniô przez Christusa bùrzë na 
jezorze (Mt 9, 23–27). Jinym czekawim dzélã òbrazu-plaskatorzezbë są ptôchë 
– symbòle słowa Bòżégò Sëna, jaczé lôtają w lëfce i trôfiają do słëchającëch 
Gò lëdzy.

Pòsobnô pôra witrażów pòkazywô m.jin. Arkã Swiôdectwa zbùdowóną 
akùrôtno wedle Bòżich wskôzów (ji dłużawa to dwa a pół łokca – kòl 120 cm, 
wiżawa półtora łokca i szérzawa półtora łokca – kòl 75 cm). Òstała òna òkrëtô 
złotã bënë i bùten. Na górnëch ùbrzegach bëłë pòstawioné dwa cherubë. Na 
witrażu taką prawie Arkã niosą kapłanowie w specjalnëch ruchnach.

Naprocëm, pò drëdżi starnie gniewińsczégò kòscoła, je witraż namieniony 
slédny ksãdze Nowégò Testamentu – Apòkalipse sw. Jana. Wedle tradicje na-
pisôł jã ùkòchóny ùczeń Jezësa, sw. Jón. Bóg je tu przëtómny ju nié w Arce, 
ale w personie „Człowieczégò Sëna” òblokłégò w ruchna do stopów i prze-
pasónégò złotim pasã. 

Slédnô pôrã witrażów przedstôwiô Stôrą i Nową Jerozolëmã. Òdkądka Bóg 
pòzwòlił Salomònowi zbùdowac swiãtnicã, Arka Swiôdectwa miała swój môl 
na wiedno w Jerozolëmie. Miasto to stało sã swiãtim placã dlô wierzącëch 
w Jahwe i to prawie tuwò bëłë òddôwóné bezùstôwné òfiarë na Jegò tczã, co 
artista przedstawił z pòmòcą drzewa przërëchtowónégò do spôleniô kòl nórtu 
wôłtôrza i dëmù, jaczi jidze w czerënkù nieba. Wôżnym dzélã witraża je dłudżi 
róg, co nawlékô m.jin. do słów proroka Joela: „Dmùszta w róg na Syjonie, 
a wòłôjta na mòji swiãti górze!” (Jl 2,1). 

Naprocëm mómë pòsobny òbrôz z Apòkalipsë sw. Jana. Przedstôwiô òn 
nową Jerozolëmã, to je miasto namienioné dlô wszëtczich wierzącëch w Chri-
stusa. Artista – jidącë za natchnionym aùtorã slédny biblijny knédżi – przedsta-
wił w swòjim dokazu m.jin. wòdã i drzewò żëcô, a téż ławelnicã Bòga i Ba- 
rónka (Ap 21,3).

Pôrama mòżemë téż czëtac symbòle na môłëch òczenkach kòl wéńdzeniô 
do kòscoła. Pò lewi starnie na górze je zwitk żëdowsczégò prawa – Tora, a téż 
swiécznik zwóny menorą, a pò prawi starnie Swiãté Pismiona i Nôswiãtszi 
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Sakrament wëstôwiony w mònstrancji. Niżi, pò òbëdwùch stronach, òstałë 
przedstôwioné palmë, jaczé tak w Stôrim, jak i Nowim Testamence są symbòlã 
pòwitaniô.

 Òkróm bòcznëch witrażów w swiãtnicë są téż zamòntowóné trzë w prze-
zbiterium. Apartnią sã òne stilã òd zaòstałëch, chòc jich projektantã je ten sóm 
ùtwórca – Jarosłôw Wójcëk. Są równak zrobioné (metodą fùsyngù) w warkòwni 
Lucjana Kaczmarka. Nie nalézemë na nich wiôldżich pòstacjów, jaczé mają 
wëfùlowóné zachtny dzél witraża, ale bòkadną zamkłosc nacéchòwóną za 
pòmòcą rozmajitëch symbòlów. Wszëtczé są pòdzeloné na dwa partë: górny 
– niebiańsczi, dëchòwi i dólny – zemsczi.

Pierszi witraż òd lewi starnë (zdrzącë òd wéńdzeniô do kòscoła) je namie-
niony Bògù Òjcu. W zemsczim parce przedstôwiô Gò pôlący sã czerz, jaczi 
ùzdrzôł Mòjżesz na Bòżi Górze Hòreb (Wi 3, 2). Na górze, w niebiańsczi 
cónie, òstała przedstôwionô tãga. Je to nawléczenié do ùgòdë Bòga z lëdzama, 
chtërnëch przedstôwcą béł Noe (Zô 9, 12–15).

Witraż we westrzódkù je namieniony Jezësowi Christusowi. W centrum 
mómë krziż, jaczi parłãczi ze sobą dwie cónë – zemską i niebiańską. Przez krziż 
Jezës prowadzy swój Kòscół do widu chwałë, a parmiń wëprowadzony z krziża 
wëchôdô bùten witraża i przechòdzy przez tabernakùlum, co pòkazywô, że 
ten sóm Christus, chtëren òstôł zabiti na krziżu, je przëtomny w nôswiãtszich 
pòstacjach Pańsczégò Cała i Krëwi.

Midzë krziżã a tabernakùlum je jesz séc fùl rib. To symbòl Kòscoła i naw-
léczenié do słów Jezësa wërzekłëch do sw. Piotra pò cëdownym łowie na je- 
zorze Genezaret: „Nie strachôj sã! Òdnądka bãdzesz łowił lëdzy” (Łk 5, 10).

Slédny witraż w prezbiterium przedstôwiô Swiãtégò Dëcha. W niebiańsczi 
cónie lôtô gòłąb. To nawléczenié do scenë chrztu Jezësa, czedë to: „zestą-
pił na Niegò Swiãti Duch w celestny pòstacji jakno gòłąbk” (Łk 3,22). Niżi, 
w zemsczi cónie, sétmë pòstacjów stojącëch z pòdniosłima do górë rãkama, 
symbòlizëje wszëtczich wiérnëch zebrónëch we Wieczernikù w dniu Piãcdze-
sątnicë (Dz 2, 2–4).

Dlô całoscë òbrazu i jednoôrtny strukturë brëłë kòscoła òstałë téż zrobioné 
witraże, jaczich nie widzą ùczãstnicë liturgii bãdący bënë. We wieżë kòscoła 
w dwùch òknach są pòstacje Piotra i Pawła, a w òknie zakristii je pòkôzónô 
kôrbiónka Jezësa z samaritónką kòl jakùbòwi stëdni17.

17 A. D. Majkòwscë, Wyjątkowy obiekt na mapie Europy…, s. 24.
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Nadzwëkòwi òbiekt na karce Eùropë…

Dokôz Jarosława Wójcëka, jaczi stwòrził we wespółrobòce z ks. Marianã 
Miotkã, òstôł achtniony przez znajôrzów witrażowiznë w Pòlsce. Òsoblëwie 
bëlno pisôł ò nim Andrzéj Bòchôcz, przédnik Stowôrë Lubòtników Witrażów 
Ars Vitrea Polona i ùtwórca Legionowsczi Warkòwni Witrażów 12U. Swój tekst 
namieniony wspòmniónym dokazóm skùńcził taczim hewò scwierdzenim: „Na 
taczi ôrt [to je dzãka apartnym witrażóm – przëp. AM] niewiôldżi na pierszé 
wezdrzenié kaszëbsczi parafialny kòscółk rosce do rówiznë nadzwëkòwégò 
òbiektu na karce nié leno kraju, ale i całi Eùropë”18.

Dr Tomôsz Napierała z Łódzczégò Ùniwersytetu dozdrzôł, że witraże Ja-
rosława Wójcëka „to pòsobny bëlny przëkłôd tegò, co w Gniewinie mòże 
òczarzëc nôbarżi: spòsobnégò wëzwëskaniô elementów tradicji w bùdowanim 
nowòczasnotë”19.

Wiele pòdjimiznów, jaczé miałë za cél rozkòscérzanié wiédzë ò apartnëch 
witrażach, zrobiła Stowôra Mòje Stronë. Wëdała òna m.jin. dwie ksążczi 
namienioné dokazóm kùńsztu w gniewińsczi swiãtnicë20 i farwòwónkã dlô 
dzecy na tã témã21. Przërëchtowała téż wëstôwk, jaczi na 10 rollupach pre-
zentëje witraże i mòzajikòwé stacje krziżewi drodżi w Gniewinie. Béł òn 
donëchczôs prezentowóny w gniewińsczim kòscele, w tamecznym Centrum 
Kùlturë, Spòrtu i Turisticzi22, a téż w Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë w Gdi-
ni23. Dzãka dzejanióm stowôrë òdbéł sã téż cykl prelekcjów namienionëch 
dokazóm Jarosława Wójcëka. Referentama bëlë: ks. dr Marión Miotk, dr 
Teréza Klein, Lujiza Fijałkòwskô i – na zakùńczenié – sóm artista. Wszëtczé 

18 A. Bòchôcz, Witraże płaskorzeźby w Gniewinie, https://barwyszkla.pl/witraze-plasko-
rzezby-w-gniewinie/ (dostãp: 30.10.2020).
19 T. Napierała, Energia Kaszub – Gniewino, http://dx.doi.org/10.18778/8088-426-7.05 
(dostãp: 30.10.2020). 
20 A. D. Majkòwscë, Wyjątkowy obiekt na mapie Europy. Stacje drogi krzyżowej w kościele 
pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Gniewinie, Nadolé–Gniewino 2020; tëch, Wyjątkowy obiekt 
na mapie Europy. Witraże w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Gniewinie…
21 Wyjątkowy obiekt na mapie Europy. Skarby sztuki – kościół w Gniewinie: kolorowanka, 
Nadole–Gniewino 2020.
22 Zob. Https://ckstib.naszgok.pl/n,wystawa-wyjatkowy-obiekt-na-mapie-europy-1 (do-
stãp: 30.10.2020).
23 Zob. Http://kaszubskieforumkultury.pl/2020/05/19/wyjatkowy-obiekt-na-mapie-europy/ 
(dostãp: 30.10.2020).

https://barwyszkla.pl/witraze-plaskorzezby-w-gniewinie/
https://barwyszkla.pl/witraze-plaskorzezby-w-gniewinie/
http://dx.doi.org/10.18778/8088-426-7.05
https://ckstib.naszgok.pl/n,wystawa-wyjatkowy-obiekt-na-mapie-europy-1
http://kaszubskieforumkultury.pl/2020/05/19/wyjatkowy-obiekt-na-mapie-europy/
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wëstąpienia òstałë zaregistrowóné i są przistãpné na starnie Twòji Religijny 
Telewizji24.

Pòdrechòwùjącë, wôrt dozdrzec, że w kòscele w Gniewinie ùdało sã spar- 
łãczëc tradicjową fòrmã zdobieniô swiãtniców, to je witrażów, jakô je znónô ju 
òd antikù, a miała nôwikszé rozwicé w strzédnëch wiekach, z nowòczasnym 
kùńsztã i technologią. Je to brzôd wespółrobòtë òbsztëlowùjącégò, mającégò 
czekawą ùdbã na òdnowienié kòscoła (ks. Mariana Miotka) i artistë (Jarosła-
wa Wójcëka), chtëren dostôł wiele dowiérnotë i mòżlëwòtã realizacji swòji 
wizji. Brzadã je wôrtny dokôz, jaczi pòmôgô ùczãstnikóm liturgii w pasow-
nym przeżiwanim òdprôwiónëch nabòżéństwów, a z drëdżi stronë zjiscywô 
standardë dobrégò terôczasnégò kùńsztu. Rezultat ten òstôł dozdrzóny przez 
fachówców i równoczasno – dzãka pasowny edukacji i pòpùlarizacji – bëlno 
przëjãlë gò parafianie. Mòże to bëc jaczés mòdło dlô jinëch kòscołów nié blós 
na Kaszëbach i stac sã przëmiarã na to, że wôrt je dac sã na ambitné projektë 
i próbòwac wprowadzac nowòczasny kùńszt w tradicjowëch ramach ni mającë 
strachù ò reakcjã wiérnëch.

Skrócënk
Articzel pòkazywô dokazë nowòczasnégò kùńsztu, jaczima są witraże Jarosława 
Wójcëka, zamòntowóné w kòscele w Gniewinie. Artista pò teòlogòwëch kònsulta-
cjach z ks. dr. Marianã Miotkã zjiscył czekawą ùdbã prezentacji historii zbawieniô 
w òbrazach, a co je nôwôżniészé, ùżił wëmëslony przez samégò se nowacczi 
metodë wërôbianiô witrażów w òpiarcym ò technologiã fùsyngù.

Gniewińsczé witraże są z jedny – bënowi – starnë òbrazama, a z drëdżi plaska-
torzezbama, jaczé mają wëbrzëszenié do 7 cm. Òb czas zjiscywaniô robòtë artista 
mùszôł so wiedzec radã z rozmajitima drãgòtama zrzeszonyma m.jin. z wëbòrã 
pasownëch materiałów do plaskatorzezbów i wëtrzëmałëch na cepło fòrmów, a téż 
nie dopùscëc do twòrzeniô sã pãcherzów z lëftu w wëtopionym skle.

Témizna witrażów je sparłãczonô ze strzédnowiekòwą tradicją, bò przedstôwia-
ją òne scenë ze Swiãtëch Pismionów zbògaconé chrzescëjańsczima symbòlama. 

24 http://www.telewizjattr.pl/dzien/2019-12-20/34829-kosciol-w-gniewinie-ks-dr-marian-
-miotk.html (dostãp: 30.10.2020); 
Http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-01-05/34833-kosciol-w-gniewinie-mgr-luiza-fijal-
kowska.html (dostãp: 30.10.2020), 
Http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-01-12/34855-kosciol-w-gniewinie-dr-teresa-klein.
html (dostãp: 30.10.2020);
Http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-02-02/34874-kosciol-w-gniewinie-jaroslaw-wojcik.
html (dostãp: 30.10.2020).

http://www.telewizjattr.pl/dzien/2019-12-20/34829-kosciol-w-gniewinie-ks-dr-marian-miotk.html
http://www.telewizjattr.pl/dzien/2019-12-20/34829-kosciol-w-gniewinie-ks-dr-marian-miotk.html
http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-01-05/34833-kosciol-w-gniewinie-mgr-luiza-fijalkowska.html
http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-01-05/34833-kosciol-w-gniewinie-mgr-luiza-fijalkowska.html
http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-01-12/34855-kosciol-w-gniewinie-dr-teresa-klein.html
http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-01-12/34855-kosciol-w-gniewinie-dr-teresa-klein.html
http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-02-02/34874-kosciol-w-gniewinie-jaroslaw-wojcik.html
http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-02-02/34874-kosciol-w-gniewinie-jaroslaw-wojcik.html
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Twòrzą swójną „Biblia pauperum” naùczającë z pòmòcą òbrazów (plaskatorzez-
bów) ò kawlach lëdzy òd stwòrzeniô przez Bòga do Slédnégò Sądu.

Brzôd wielemiesãczny robòtë Jarosława Wójcëka zainteresowôł znajôrzów wi-
trażowiznë w całi Pòlsce. Dokôz artistë òpisôł m.jin. przédnik Stowôrë Lubòtników 
Witrażów Ars Vitrea Polona Andrzéj Bòchôcz, wedle chtërnégò dzãka nowòcza-
snym witrażóm „niewiôldżi na pierszé wezdrzenié kaszëbsczi parafialny kòscółk 
rosce do rówiznë nadzwëkòwégò òbiektu na karce nié leno kraju, ale i całi Eùropë”.

Abstract
The article presents stained-glass windows designed by Jarosław Wójcik, mounted 
in the church in Gniewino. These windows are an example of modern art. After 
theological consultations with Fr Marian Miotk, PhD, the artist developed an in-
teresting concept of presenting the history of salvation in paintings, and, what is 
more important, he used an innovative method of stained glass production based 
on fusing technology. 

On the inner side the stained-glass windows in Gniewino are paintings and 
on the outer side they are bas-reliefs, the thickness of which is up to 7 cm. In the 
process of creating the windows, the artist had to overcome many difficulties, 
including the selection of appropriate materials for reliefs and heat-resistant molds, 
as well as preventing the formation of air bubbles in the melted glass.

Thematically, the stained-glass windows refer to the medieval tradition, as 
they present scenes from the Scriptures enriched with Christian symbols. They 
create a kind of “Biblia pauperum”, teaching people – by means of images (reliefs) 
– the history of humanity from the creation of the earth to the Final Judgment. 
The effect of many months of Jarosław Wójcik’s work has attracted the attention 
of stained-glass experts all over Poland. The work of Jarosław Wójcik has been 
described, among others, by Andrzej Bochacz, president of the Stained-glass Lovers 
Association Ars Vitrea Polona, who claims that thanks to modern stained-glass 
windows “a small Kashubian parish church grows to the rank of an exceptional 
place on the map not only of the country, but of the whole Europe”.
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Sanktuarium Królewi Pòlsczégò Mòrza, co je w nadmòrsczi i pòdpùcczi wsë 
Swôrzewò, mô wiôldżé ùwôżanié w Kaszëbsce, chòc kùlt cëdama słôwny sztaturë 
je znóny w całi Pòlsce. Nimò sanktuarium Królewi Kaszëb w Swiónowie pòd 
Kartuzama je to nôwôżniészi pielgrzimkòwi môl regionu. Rok w rok na òdpùstë 
Narodzeniégò Nôswiãtszi Mariji Pannë (pò 8 séwnika) przëchôdô kòl 10 tësący 
wiérnëch, nôwicy z krézów pùcczégò, wejrowsczégò a Gdini. Zôs na lëpińcowim 
òdpùsce (Matczi Bòsczi Szkaplérzny) je wiedno czile tësący wiérnëch, òsoblëwie 
z Hélsczégò Półòstrowù1. 

Centralnym môlã kùltu je XV-wiecznô sztaturka Matczi Bòsczi. Z piersza, 
bez półtora wiekù, bëła òna w Helu. Nen dzél miasta òstôł zatopiony, a sztaturka 

1 Òb.: E. Prëczkòwsczi, Królowa morza. Dzieje kaszubskiego sanktuarium Matki Boskiej 
Swarzewskiej, Swôrzewò–Banino 2019.
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przeniosłô bëła kòle 1570 r. do jistniejącégò ju kòscoła w Swôrzewie. Tam kùlt 
Ji dërch rósł. Wësława negò placu nôbarżi sã pòddwignã w midzëwòjnowim 
XX-lecym. Swôrzewò tej chłoscëło wielnëch pielgrzimów z bëna Pòlsczi, co 
prażëlë nawiedzëc nen wąsczi nadmòrsczi nórcëk òdrodzony Rzeczëpòspòliti. 
Przëjéżdżelë tam prezydencë państwa, primasowie i jinszi wiôldżi lëdze naszégò 
kraju. W nym téż czasu nen môl zaczãlë wësławiac lëteracë, w pòlsczim jãzëkù, 
jak i kaszëbsczim mët. Do tëch tu czasów pòwstało cziledzesąt wiérztów ò Kró-
lewi Mòrza. Je Òna téż wzmiónkòwónô w wielnëch prozatorsczich tekstach, 
òsoblëwie w pòlskòjãzëczny prozë Aùgùstina Nécla. Ùtwórstwò w kaszëbsczim 
jãzëkù òsoblëwie tikô sã pòezji. 

MB Swôrzewskô w proze i dramie

Pierszim kaszëbsczim ùtwórcą, co wëdrëkòwôł legendã ò nalézenim sztaturczi 
Matczi Bòsczi Swôrzewsczi, béł òjc kaszëbsczi rësznotë, dr Florian Cenôwa. 
Ji tekst je hewò taczi:

Do stôrégò Hélsczégò kòscoła nôleżôł téż ë Bór. W Bòru mieszkelë òprócz 
pôrã Niemców sami katolëcë, chtërny sobie w Hélsczim kòscele wôłtôrz 
Nôsw. Mariji Pannë wëstawilë. Ale jak wikszô lëczba Bòrowianów, na 
przëkłôd familiô Turowa ë Bërkòwa, do niemiecczégò kòscoła przëstąpiła 
a reszta Bòrowianów ò kòscół wcale nie dbelë, ùleca jim Nôsw. Marija 
Panna do Swôrzewa na jednã òd mòrza leżącą górkã ë tam nad stëdżen-
ką òsadła. Swôrzewiani ji tu pòbùdowelë kaplëczkã, dze na Nôsw. Pannã 
Szkaplérzną wiedno przëmòwë biwają2. 

Florian Cenôwa zwielił téż szpòrtowną historijkã z jednégò ze swôrzew-
sczich òdpùstów. Czej kaznodzeja „trząsł sëmienia” lëdze zaczãlë chlëchac, 
le jeden pielgrzim z Żelëstrzewa dëcht niczim sã nie przejmòwôł, co mierzëło 
jinszich. Nen to pòdsëmòwôł hewò tak: „Jakùż jô móm płakac. Kò jô doch nie 
jem z waji parafiji”. Nen dokôzk sã stôł pòtemù pòdskacënkã dlô dra A. Maj-
kòwsczégò (1876–1938), chtëren napisôł bëlną wiérztã. Nen sóm w romanie 
Żëcé i przigòdë Remùsa òdwòłiwô sã do Swôrzewsczi Pani w zdanim: „Mòja 

2 Skôrb kaszëbskò-słowińsczé mòwë, R 1866, Nr X, s. 161, reprint Wejherowo 1985, (pier-
szé wëd. Z 1866 r.). Òb. Téż: B. Chrzanowsczi, Na kaszubskim brzegu, Pòznań, 1910, s. 59.
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òjczëzna leżi na Kãpie Swôrzewsczi, dze Matka Bòskô Swôrzewskô królëje 
rëbacczémù lëdowi”3.

Pòsobnym pisarzã, co òpisywô Rëbacką Madonnã, béł ks. dr Bernat Sëchta. 
W dramace Spiącé wòjskò, òbsadzonym w czasach zôbòrów, ale wëdónym 
dëcht pò kòrunacji jegò heroja Miotk prorokùje, że wnet nadińcze do nas Pòl-
skô, co „w Pùckù kanie i przed naszą Òpiekùnką, Matką Bòską Swôrzewską 
sã pòmòdli, a tej z bùrsztinowim sã zarãczi mòrzã, co më ji pòdarëjemë”4. 
W swòjich dokôzach Bernat Sëchta baro dobëtno pòdsztrichiwô, że Pòlskô 
mògła stanąc nad mòrzã leno dzãka Kaszëbóm5.

Do te samégò pòkòleniô przënôlégelë pisarze sparłãczony z z wejrowską 
„Klëką”, midzë jinszima Leòn Roppel, Józef Cenôwa, Paweł Szefka, Jan Piépka 
i Klémens Derc – aùtor historicznégò òbróbkù ò Swôrzewsczi Matce Bòsczi. 
Wszëtcë dëcht mòcną czëlë emòcjonalną łączbã ze swôrzewsczim sanktuarium, 
jaczémù pòswiãcëlë niejednã sztrofkã. 

Pierszi z nich w jedny pòwiôstce pòwiedzôł, jak bëło z nalézenim sztaturczi 
òb czas wòjnë i jak przëszła nazôd do Swôrzewa6. Zôs Józef Cenôwa, aùtor wie-
le kaszëbsczich legendów, wskazywô na swôrzewską stëdżenkã, przë jaczi sã 
òbjawia cëdownô sztaturka, a wëcmanim z tim wëprisnã ùzdrôwiającô wòda7. 
Józef Cenôwa je téż autorã kaszëbskò-pòlsczégò romana Marcin i jego czasy. 
Jegò akcjô sã dzeje nôbarżi w czasach zôbòrów na nordowëch Kaszëbach, 
òsoblëwie w Gnieżdżewie i Swôrzewie. Wiele razy są w nim òdniesenia do 
Królewi Mòrza, nôwicy do òdprôwiónëch tam òdpùstów8. 

Błagalné i dzãkòwné pienia do Swôrzewsczi Pani nôwicy płënãłë òb czas  
II swiatowi wòjnë, co w lëteracczim szëkù ùjãła Halina Wréza, pisôrka z Kòs- 
cérznë ò nordowòkaszëbsczich kòrzeniach. W ji pòwiôstce Madonna sã przë- 
czënia do zretaniô zesłańców na Sybir, chtërny pò szczestlëwim przińdzenim 
dzéń w dzéń dzãkòwelë pò tim, jak:

3 A. Majkòwsczi, Żëcé i przigòdë Remùsa, Torń 1938, s. 356.
4 B. Sëchta, Spiącé wòjskò, Wejherowo 1937, s. 43. Òb. Téż: D. Kalënowsczi, Odrodzona 
Polska w literackich proroctwach z Kaszub, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” 
2018, s. 179. (kanąc – wstąpić). 
5 Nôzwëskò Miotk je baro pòpùlarné na Kaszëbach. Je baro mòżlëwé, że pòdskacënkã dlô 
B. Sëchtë béł jeden z òrganizatorów slëbinów Pòlsczi z mòrzã, Antoni Miotk. 
6 L. Roppel, Dykteryjki i historyjki z Kaszub, Gduńsk 1977, s. 190–191.
7 J. Cenôwa, Dobro zwycięża, Gduńsk 1985, s. 31.
8 J. Cenôwa, Marcin i jego czasy, Wejrowò–Gduńsk 2017, s. 114. Wielné òdniesenia 
do kawlu Kaszëbów ze swôrzewsczi parafii są téż w: J. Cenôwa, Urënamle. Powiôstczi 
z komudnëch lat, Gduńsk 1982.
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Anka wëcygnã z taszë wëgniotłi môłi òbrôzk Matczi Bòsczi Swôrzewsczi. 
Pòstawiła gò na stole i całô rodzëna dzãkòwa Bòżi mëmce za òcalenié. 
– Swôrzewskô nasza Pani, kaszëbskô mëmkò… – kòżdi dzéń dało sã czëc 
Anczënã spiéwã9.

Z nordowëch Kaszëb, dokładno z Żarnówca, pòchôdôł téż Aùgùstin Do-
minik, aùtor Gawęd kaszubskich. W nich ùjął czile, w jaczich sã òdnôszô do 
Swôrzewa. W jedny òpisywô przigòdã rëbôków z Karwi, jaczi òb czas sztormù 
zaczãlë sa mòdlëc do Swôrzewsczi Pani. Przësyglë nawetka, że jak przeżëją, 
tej piechti pùdą na òdpùst w bótach nafùlowónëch zôrenkama grochù, co téż 
zrobilë10. W jinszi pòwiôstce w szpòrtowny spòsób przëbôcził òkòlëcznoscë 
sztridu ò grańcã midzë mieszkańcami Gnieżdżewa a Swôrzewa11. Nen temat 
w jedny z pòwiôstków pòdjął téż Jerzi Hoppe, dzysniowi prozaik z Rëmi12.

W pòdobny stilistice sã wëpòwiôdô ks. Róman Skwiercz, znóny kaszëb-
sczi prozaik i gôdkôrz, ùrodzony w Pùckù. Nôbarżi znónô jegò pòwiôstka 
Pòst na òdpùsce tikô sã pielgrzimczi do swôrzewsczégò sanktuarium. Zaczinô 
sã hewò tak: „Jakno wiéta, rokrocznie pòbòżny lud kaszëbsczi garnie gro-
madnie do Swôrzewa, żebë ù stóp cëdowny figùrë dzãkòwac Bòżi Matce za 
wszëtczé dobra i przepraszac za wëstãpczi, co sã trôfiają w naszim grzésznym 
żëcym. Jak zewsząd, tak i z Pùcka cygnie kómpanijô.” W dalszim cągù pisôrz 
szpòrtowno przedstôwiô rozmajité òblicza pòòdpùstowi rozegracje i gòscyn- 
noscë13. 

Wëchòwóny téż w Wiôldżi Wsë kaszëbsczi prozaik Artur Jabłońsczi w swò- 
jich romanach pòdsztrichiwô znaczënk Swôrzewsczi Pani, chtërna: „Stojala 
w ceglany, neògòticczi swiãtnicë wëszi wôltôrza, w zloti kòrunie ë jasniala 
widã swòjéhò Bòsczéhò Sëna trzimónéhò na rakach”. Nen òpisënk pòwstôł 
z pòzdrzatkù pielgrzima, òsoblëwie młodzónka, co kłóniôł sã przed sztaturką 
feretronã, co robiło – pòdług pisarza – „ale fejn òbrôzk”14.

9 H. Wréza, Réza, „Stegna” – dod. do „Pomeranii” 2019, nr 9, s. 11.
10 A. Dominik, Gawędy kaszubskie, Warszawa 1986, s. 48.
11 Tamò, s. 39–42. A. Dominik (1915–1987) pisôł pòwiôstczi, béł téż gôdkarzã. Je aùtorã 
pòlskòjãzëcznëch Gawęd kaszubskich, Warszawa 1986 i kaszëbskòjãzëcznëch Tóna z pùstk, 
Pùck 1983, a téż Domienikòwé pòwiôstczi / Opowieści Dominika, Gdiniô 2015.
12 L. Hoppe, Gôdczi wùje Léòna, Gdiniô 2013, s. 11–13.
13 R. Skwiercz, Post na odpusce, Gdiniô–Pùck 1993, s. 3–6. Wôrt ùwiadomic, że ks. Róman 
Skwiercz, rocznik 1955, ùmarł 27 rujana 2020 r. Je pòchòwóny w Pùckù.
14 A. Jablońsczi, Namerkôny, Gdiniô 1913, s. 56. Òb. téż A. Jablońsczi, Fenyks, Gdiniô 1915,  
s. 17–19.
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MB Swôrzewskô w pòezji i piesni

Ò Mòrsczi Madonnie jakno pierszi pisôł wiérztë wspòmnióny ju Aleksander 
Majkòwsczi15. Znónô je jegò wiérzta ò Swôrzewsczi Pani òpiartô ò legendã 
przedstawioną przez Floriana Cenôwã. W szpòrtownym szëkù pòkazywô w nim 
lëdową pòbòżnotã nordowëch Kaszëbów. Wiérzta pòwsta przed 1905 r.16. Kąsk 
młodszi òd Aleksandra Majkòwsczégò pòeta Francyszk Sãdzëcczi, chtëren téż  
pòchôdôł òd Kòscérznë, w swòjich lëdowëch wiérztach dëcht swiądno dozdrzôł 
Swôrzewò. W znóny wiérzce z 1926 rokù, dze òpisóné są stronë Kaszëbów, aùtor  
– nimò znónëch szerok Chònic, Kòscérznë, Kartuz, Òlëwë, Wejrowa – „za-
wanożił” téż: „Do Swôrzewa, Pùcka, Hélë / słôwnëch, stôrëch miejsc! / Dali nóm  
ju mòrsczé tonie / nie pòzwòlą przeńc”17.

Pòsobné pòkòlenia pisarzów wenerowałë Swôrzewską Madonnã ju pò ji 
kòrunacji. Marija bëła ùkazywónô ju w ni nié blós jakno Pani, ale téż Królewô. 
Ks. dr Bernat Sëchta w swòji Kòlãdze tczi òbie kaszëbsczé madonnë, czej pisze: 
„Do Swiónowa wrócã jô dodóm, / Tam Tobie w kòrëtkù tak żużkac nie dóm. // 
Pùdã do Swôrzewa na òdpùst z Tobą, / Dze mie nazéwają Mòrza Królewą.”18. 
Òsoblëwą tczã Bernat Sëchta dôł w swòji snôżi wiérzce – piesni Rano, gdy 
morze się budzi przedolmaczonym téż na kaszëbsczi jãzëk, w jaczim aùtor 
zwrôcô sã do Mariji w słowach: „Pòd wieczór nad brzegã sôdôsz / Nad głową 
chòjna Cë szëmi, / Mòrze sã cëchò spòwiôdô / Tobie, ze Swôrzewa Pani”19.

Równak nôczãscy zwrôcelë sã w wiérztach do Królewi „Klëkòwcë”. Leòn 
Roppel bédëje ji lëdzy mòrza: „W piesni je òdgłos mòrsczich wichrów graniô, 
/ Plëskù fale i ùtajony w charszcze / Mòrza szumny tón, / To znôwù zabrzmi 
rozpaczné wòłanie / Rozbitków, co to przë złómionym maszce / Z dôla wsłëchù-
ją sã w retënkù zwón”20. 

15 I wiérzta A. Majkòwsczégò, i kaszëbskòjãzëczné wiérztë jinszich ùtwórców, są wëdrë- 
kòwóné w aneksu do mònograficzny prôcë: E. Prëczkòwsczi, Królowa morza. Dzieje ka-
szubskiego sanktuarium Matki Boskiej Swarzewskiej, Swôrzewò–Banino 2019, s. 335–377.
16 A. Majkòwsczi, Rëbôk i gbur, [w:] Wiersze i frantówci, Gdiniô 1957, s. 121–122. Òb.: 
Aneks. 
17 Pòjedzemë na Kaszëbë [w:] F. Sãdzëcczi, Jestem Kaszubą, Warszawa 1956, s. 34.
18 Òb.: E. Gołąbk, E. Prëczkòwsczi, Më trzimómë z Bògã. Kòscelné mòdlëtwë i spiéwë, 
Gduńsk 1998, s. 144.
19 Tamò, s. 116.
20 L. Roppel, Z piesnią do Cebie jidzemë Mateńkò, Gduńsk 1988, s. 5.
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Do ji òsoblëwëch przëstojników przënôlégelë dwaji mni znóny w dzejach 
kaszëbsczi lëteraturë przedstôwcë „Klëczi”. Je to przede wszëtczim Józef Cenôwa 
ùrodzony w pòblisczim Pôłczënie, ùtwórca znóny piesni Jem jô rëbôk. Je òn 
aùtorã wiérztë – pòematu, co ùkazywô òkòlëcznoscë i przebieg kòrunacji w 1937 
r. Widzënk pòetë òbjimô colemało wiérnëch Kaszëbów, co przëchôdają z roz-
majitëch strón. Aùtor czerëje bôczënk na zachòwanié lëdzy, na lëdową pòbòżnotã, 
zwëczi, nawetka òblok i spòsób bëcégò białków z wszelejaczich spòlëznowëch 
niwiznów. Pòdsztrichiwô téż jistnienié baro stôrégò kaszëbsczégò zwëkù kłó-
nianiô sã feretronów: „Òbrazë òbrazóm słają pòkłónë, / Chòrągwie chòrągwióm 
nyksają kòrunë. / Krajanie scyskają rëbôków, bracy, / A kòżdi rëbôk tak samò jim 
płacy”21. Jinszô wiérzta pòwsta w òflagù. Je to Legenda Swôrzewskô, w jaczi je 
òpisóné pòjawienié sã sztaturczi i tcza, jaką wenerowôł jã kaszëbsczi lud. Pòwsta 
w 1940 r., a wëdrëkòwónô bëła zarô pò wòjnie22. 

Piãc lat starszi òd Józefa Cenôwë , Klémenc Derc, pòchôdôł z sąsednégò 
Gnieżdżewa w swôrzewsczi parafii. Je aùtorã kòlãdë, do jaczi mùzykã ùłożił 
Antoni Sutowsczi. W Dercowim widzënkù do betlejemsczégò kùmka z „pastur-
kama razã jidą terô do Ce / Òd najégò lądu i z mòrza rëbôcë”23. Kò piesnie téż 
piselë pòecë z Jastarni Marian Selin24 i Maria Bòszke25. Marian Selin napisôł 
m.jin.: „Ò Marijo, Matkò Swiãtô, / Të przez Bòga wniebòwzãtô, / ùpros Sëna, 
a naj’ Pana, / wiedno niech òstónie z nama”26. W jegò pòemace Broduzë béł 
téż widzec wizerënk MB Swôrzewsczi pòwiészony na scanie rëbacczi jizbë, 
w jaczi nëkô akcjô widzawiszcza27.

21 J. Cenôwa, Z tatczëznë, Gduńsk 1981, s. 20–25.
22 J. Cenôwa, Legenda Swôrzewskô, „Chëcz”, dodôwk do „Zrzeszë Kaszëbsczi”, Wejrowò, 
25.08.1946, nr 32, s. 3.
23 K. Derc, Kolęda Swôrzewskô [w:] Kaszëbsczié kolędë i godowé spiéwë, òbr. W. Kirstein, 
Gduńsk 1982, s. 118–119.
24 M. Selin (1937–2016), béł mùzykã, chòreògrafã, prozaikã i pòetą. Je aùtorã tomów 
pòezji: Kaszubski kwiat (1982) i Niech wiater niese piesń (1996). W 2000 rokù òstôł nôdgro-
dzony Medalã Stolema. Przez wiele lat béł kùstoszã rëbacczi chëczë – mùzeùm w Jastarni. Pò 
smiercë sã ùkôzôł zbiérk Piesniôrz rëbacczégò żëwòta, co òbjimô całé ùtwórstwò M. Selina. 
25 M. Bòszke ùr. w 1934 r. W 1972 r. Skùńcza ekònomiczné studia na Ùniwersytece Gduń-
sczim. Je kaszëbską pòetką, aùtorką tomiku Piesń lëdzy mòrza (2005). Napisa téż wspòminczi 
z wòjnë Z naszej pamięci. Wspomnienia z Jastarni (2016).
26 M. Selin, Piesniôrz rëbacczégò żëwòta, Wejrowò–Gdiniô 2016, s. 64, 66, 82–83, 85 i 87.
27 M. Selin, Piesniôrz rëbacczégò…, dz. cyt., s. 92.W didaskaliach je pòdóny wëstrój jizbë, 
w jaczi mô bëc m. jin.: „kòmóda, na jaczi stoji krziż i dwa lëchtarze, pòd òknã skrzënie do 
bielëznë, na scanie òbrôz z pòstacją Madonnë Swôrzewsczi.”
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Zôs Maria Bòszke napisa rzewną piesniã, do jaczi sama ùłoża melodiã, o ti-
tlu Swôrzewskô nasza Pani. Piesniô je rôd spiéwónô przez rozmajité wòkalné 
karna, m.ji. bëła spiéwónô òb czas pielgrzimczi bôtama na zéńdzenié z Janã 
Pawłã II w Sopòce (1999). Równo lëdóné są pòsobné dwie: Królewò mòrza 
i Swarzewska Pani. Piesnie Marii Bòszke – òkòma ks. Bernata Sëchtë Reno czej 
mòrze… – są nômili wëkònywónyma mùzycznyma dokôzama, co wësłôwiają 
Królewą Mòrza w kaszëbsczim jãzëku. Swôrzewskô nasza Pani w pòlsczi 
wersji jãzëkòwi do swòjégò repertuaru wsadzëło znóné w Pòlsce karno Zayazd 
prowadzoné przez Leszka Makòwiecczégò. Wiele razy béł nen sztëczk pùszczi-
wóny w Telewizji Pòlsczi w programie „Rodnô Zemia”28.

W nastroju szlachùje za tim jinszi piesniôrz z Jastarni, Antoni Kónkel, co téż 
zawiérzô rëbôków kawel Swôrzewsczi Pani, pisząc hewò tak: „W rodzëznach 
zgódno / Nóm lata lecą. / Swôrzewskô Nënka / Mô nas w òpiece. / Sztorëm czë 
dôka / Nóm strasznô nie je / Wieczno na mòrzu z Bòżą nôdzeją”29.

Zôs ks. prof. Jan Walkùsz z parafii Mscëszejce w wiérzce Cassubia semper 
fidelis wspòminô: „Gòdzynczi òpòcuszkù spiéwóné / bë nie zbùdzëc Nôswiãtszi 
Panienczi / w drodze ze Swiónowa do Swôrzewa / jaż na kùńc òstawioné Wej-
rowsczé Górë”30. Z te samégò òkòlô pòchôdô téż jinszi ùwôżóny kaszëbsczi 
pòeta, co – pòdobno jak ks. Jan Walkùsz – zamieszkôł dalek òd rodny zemi. 
Je nim dr Stanisłôw Bartélëk z Kielc31. Òn ùwôżô, że Królewô Mòrza „na 
skrzidłach czirczi ùcëszô mòrze w sztormòwé sztërczi”32 i dozérô nasz krôj 
zaczinającë prawie òd nadmòrsczi krôjnë33.

W tomikù Eùgeniusza Prëczkòwsczégò Na jimiã Bòsczé sã nalazłë dwie 
wiérztë, co nawlékają do Swôrzewsczi Pani. W pierszi je nadczidnioné, że  

28 Òb.: Konspekt magazynu TVP „Rodnô Zemia”, red. E. Prëczkòwsczi, em.: 9 lipca 
2000 r., powtórka 10 lipca.
29 Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, przërëchtowôł E. Prëczkòwsczi, Gduńsk 2006, s. 135.
30 J. Walkùsz, Jantarowi pôcerz, Gdiniô 1991, s. 8. Aùtor ur. w 1955 r., w 1980 r. przëjął 
ksãżewsczé swiãcenia w Pelplënie. Je profesorã zwëczajnym Katolëcczégò Ùniwersytetu 
Lubelsczégò, aùtorã wiele nôùkòwëch ksążków. 
31 Stanisłôw Bartélëk ùr. w 1950 r. w Aùgùstowie pòd Sëleczënã (pòw. Kartuzë). Je absol-
wentã Jadżellońsczégò Ùniwersytetu. Na Sląsczi Akademii Mediczny ùdostôł titel doktora. 
Mieszkô w Kielcach. Na zôczątkù lat 90-tëch zaczął drëkòwac pò kaszëbskù. Je aùtorã to-
mików: Chòc mie szëmią jiné drzewa (2000), Bestré szczescé (2013) i Snica (2016) i tomù 
prozë Farwë żëcégò (2006).
32 Pl.: Na skrzydłach mewy ucisza morze w sztormowych chwilach. Zob.: S. Bartélëk, 
Bestré szczescé, Banino 2013, s. 14. 
33 Òb.: S. Bartélëk, Chòc mie szëmią jiné drzewa, Gduńsk 2000, s. 30 i 54. 
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„Na jimiã Bòsczé Bôtë ju jidą / Pòprzez Pùcczi Wik za régą. Swôrzewskô  
Nënka jim przewòdzy / I krziż drzéwiany na przodzy.” W jinszi wiérzce Na 
sztrąd pòjôwiô sã pòkòra rëbôków, co „Swôrzewsczi Nënce niesą tczã” i wied-
no są parôt rëgnąc w mòrze na fëszowanié34. W jedny nowszi piesni, ò piel-
grzimkòwim szëkù, są słowa: „Wdzãcznoscë spiéwë pielgrzimczi sëną / Na 
sztrąd swôrzewsczi; pò Słowa, / Żlë òne w rodny jesz mòwie płëną, / Jednota 
z mòrzã wzrôstô znowa”35.

Feliks Sykòra z Lëzëna wëwidniwô skarbë Kaszëb, w tim: „Tatkòwe remiã 
/ i mëmczi pôłnié, / Swôrzewsczé cëda, / Swiónowskô Maria, / Jezórnô rëba, 
/ Wejra Kalwaria”. W jinszi wiérzce Rôczã Waji Kaszëbów rôczi wszëtczich 
na Kaszëbë, dze jedną z nôwôżniészich wôrtnotów je mòrze i swôrzewsczé 
sanktuarium: „Rôczã nad mòrze Bôłtu, / Dze piôsczi / Sztrąd wcyg sëpią, / Bë 
naj Swôrzewsczi wôłtôrz / Bił dali / redosc, cepło”36.

Nôtëralné wôrtnotë Kaszëb płôtné są téż dlô Wandë Lew-Czedrowsczi ze 
Stãżëcë, chtërna sã zwrôcô do Mëmczi: „Co pòwiész nama, / Nordowim Kaszë- 
bóm / Królewò Pòlsczégò Mòrza? / Sztrąd Bôłtu bez bôtów / Z kòpicą bùdlów, 
/ A w wòdze nié sledze / Le smiecë, / Ani jader, ani żaków! / Chcã òdpłënąc”37.

Ùrodzony w Łebniu Leòn Gòłąbk w swòjich wiérztach czerëje mëslë do 
Swiónowsczi i Swôrzewsczi Pani, jakno barnicë Kaszëbów, ù jaczi kaszëbsczi lud 
wiedno je w òpiece, òsoblëwie òb czas òkùpacji: „Bòlesny dróżczi Matczi Bòsczi /  
A czej Hitler zaczął swój rząd / Wëgóniając, wëwôżając lëdzy stąd / Swôrzewskô 
Panienka nie czekô na pòżegnanié / Razã z nama jedze na wëgnanié”38.

Pòdobno nã rzecz rozmiôł wielelatny czerownik karna „Redzanie” Édmùnd 
Lewańczik z Żukòwa39. W rozmajitëch placach Kaszëb karno pòd jegò czerënkã  

34 E. Prëczkòwsczi, Na jimiã Bòsczé, Gduńsk 2000, s. 25 i 27. Téż: Nótë kaszëbsczé. 
Pòpùlarné piesnie, red. E. Prëczkòwsczi, Banino 2008, s. 101.
35 Òb.: W górã serca [w:] Nótë kaszëbsczé…, dz. cyt., s. 161.
36 F. Sykòra, Dwie miłotë. Dwie miłości, Rëmiô 1997, s. 13 i 20. F. Sykòra (1940–2019). 
Je aùtorë czile ksążków historicznëch ò Kaszëbach (w tim wôrtné dzeło: Kalendarium ka-
szubsko-pomorskie, Gduńsk 2005), a téż dwùch tomików pòezji Dwie miłotë. Dwie miłości 
(1997) i Mòja kaszëbizna (2012).
37 W. Lew-Czedrowskô, Matinkò [w:] Ze zymkù na jeséń, Wejrowò 2018, s. 38.
38 L. Gòłąbk, Wiérny klón, Banino–Wejrowò–Pelplin 2007, s. 61, 72, 84, 89, 90, 94. L. Gò- 
łąbk ùr. Sã 26 czerwińca 1916 r. W Łebniu (wejrowsczi kréz). W młodoscë sã spòtikôł 
z wiôldżima Kaszëbama, m.jin. Z ks. Dr. L. Heyką, chtërny zaczekawilë gò kaszëbizną. 
Tomik Wiérny klón sã ùkôzôł dwanôsce lat pò smiercë pòetë, jakô nastąpia w 1995 r.
39 É. Lewańczik (1943–2018) béł instruktorã spiéwù i tuńca, wielelatnym czerownikã kar- 
na „Bazunë” z Żukòwa i „Redzanie” z Rédë.
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spiéwało: „Tej jô rëszôł dali w drogã / Przez Pùck do Swôrzewa, / Tam w kòs- 
cółkù je Matinka, / Co nóm strzeże mòrza” abò „Môsz trón Të w niebie jak 
i na zemi / Królëjesz nama tu i tam / W Swiónowie Kaszëb të jes Królewą / 
W Swôrzewie mòrze w òpiece môsz”40. 

Édmùnd Lewańczik baro chãtno pisôł ò rëbôkach i mòrzu, nad chtërnym: 
„stoji białka, / Łzawim òkã w mòrze zdrzi. / Swôrzewską Matinkã prosy, / 
Żebë chłopa retac ji”, temù że „Na mòrzu w bôce rëbôk płënie / A mòrze graje 
swòjã piesń. / Nad bôtã méwë krzikają / A sztrąd szczãslëwi dalek je. / Tam 
w chëczë òstelë domôcy / Bò w mòrze płënąc bëło czas / Pòżegnôł białkã 
i dzecë / A w bôce zrobił krziża znak. / Tej wezdrzôł na swôrzewską stronã /  
Dze rëbôków Matinka je. / I prosył Swôrzewską Panią / Szczãslëwie wez pro- 
wadzë mie”41. 

Dëcht mòcno z samim Swôrzewã je sparłãczony Henrik Mùsa, co pisze pò 
kaszëbskù i pò pòlskù. Wëchòwôł sã w Pùckù. Jegò ùtwórstwò je wëchwałą 
mòrza i nordowëch Kaszëb42. W wiérzce Maryjo czerëje głos do wiele znónëch 
w Pòlsce wizerënków, le na pierszim môlu wëmieniwô nôblëższi mù òd dzecka 
– swôrzewsczi43.

Kaszëbskòjãzëczné tekstë religijné ò Królewi Mòrza, co pòwstałë ju w XXI 
wiekù, są w dzélu wëdrëkòwóné w kòscelnym piesniôkù Dlô Was Panie. 
W nym spiéwnikù je bez 120 spiéwów. W co nômni szesc są bezpòstrzédné òd- 
niesenia do MB Swôrzewsczi, chtërnëch aùtorama są dzysdniowi pòecë kaszëb-
sczégò regionu44.

Terô je ju wiedzec, że aùtorama dzysdniowëch tekstów nie są ju wnet leno 
ùtwórcë z nordowëch Kaszëb, jak bëło to jesz w latach 70-tëch XX wiekù. 
Dzys dnia tekstë pòwstôwają na pòtrzebë chùrów a jinszich spiéwaczich kar-
nów. Wôżną ùtwórczą rolã w tim dzele mô festiwal „Kaszëbsczé tónë nad 
Môlim Mòrzã” rëchtowóny co rokù òd 2000 r. w òkòlim sanktuarium. Karna, 
co bierzą w nim ùdzél, mùszą òbrzészkòwò zaspiewac nômni jeden sztëczk 

40 É. Lewańczik, Wanoga z piesnią, Żukòwò 2014. Cytatë pòchôdają z wiérztë: Kaszëbskô 
wanoga, s. 14, Rëbôk w bôce, s. 41, Tam na mòrzu, s. 42 i Matinka, s. 73.
41 Tamò.
42 H. Mùsa ùr. 1947 r. zadebiutowôł tomikã pòezji Wiersze z Kaszub (2005). Pòtemù sã 
ùkôzałë: Mòje Kaszëbë (2007), O czym szumią fale. Ò czim szëmią dënëdżi (2008), Mój 
kaszëbsczi swiat (2009), Co wyśpiewały fale zatoki. Co wëspiéwałë dënëdżi Wikù (2012). 
Je téż aùtorã esejów i wspòmnieniów sparłãczonëch z nordowima Kaszëbama.
43 H. Mùsa, Co wyśpiewały fale zatoki. Co wëspiéwałë dënëdżi Wikù, Banino 2012.
44 Òb.: Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, przërëchtowôł E. Prëczkòwsczi, Gduńsk 2006.
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do Matczi Bòsczi Swôrzewsczi. Prawie no stało sã pòdskacënkã dlô ùtwór-
ców pòbùdzywónëch jesz przez przédników wòkalnëch karnów. Ne piesnie 
są spiéwóné téż na corocznëch wiôldżich òdpùstach swôrzewsczich, co sã 
òdbiwają w lëpińcu a séwnikù. 

Zmieniwô sã téż tematika pòdjimónëch wątków w òdniesenim do Królewi 
Mòrza. Przódë bëłë to colemało błagalné sztrofczi ò dobri pòłów, ò zretanié 
żëcégò na mòrzu, téż ò zachòwanié ti zemi przë Pòlsce. Terôzka corôz czãscy 
pòjôwiają sã prosbë ò zachòwanié pòrządkù na Kaszëbach, ò gòspòdarczi bez- 
piek, ò ùtrzëmanié dobri łączbë midzë lëdzama, ò szczescé w rodzëznie. Je to 
wszëtkò sparłãczoné z chùtkò zmieniwającym sã stilã żëcégò nadmòrsczich 
Kaszëbów, chtërny òdchôdają ju òd tradicyjnégò fëszowaniô. Dzys dnia nôwicy 
mieszkańców prowadzy ju włôsné gòspòdarczé pòdjimiznë, co są nastawioné 
na rëchtowanié turisticzi.

Skrócënk
Articzel pòkazywô lëteracczé ùtwórstwò, nôbarżi pòezją napisóną w kaszëbsczim 
jãzëkù, a dedikòwóną Matce Bòsczi Swôrzewsczi. Je to jedno z dwùch nôbarżi 
znónëch sanktuariów marijnëch na Kaszëbach. Mô cësk nôbarżi na mieszkańców 
nordowëch Kaszëb. Temù téż nôwicy lëteracczich tekstów napiselë pisarze z tegò 
dzéla Kaszëb. Dzysdniowé ùtwórstwò pòeticczé – dosc skrómné – pòwstôwô wnet 
czësto z mëslą ò twòrzenim nowëch spiéwów. 

Abstract
The paper presents literature, mainly poetry, written in the Kashubian language 
and dedicated to Our Lady of Swarzewo. Swarzewo is one of the two best known 
Marian sanctuaries in Kashubia. Because the sanctuary has influenced the lives 
of the inhabitants of the northern part of the region, the literary works devoted to 
Our Lady of Swarzewo have been written there. Contemporary poems dedicated 
to Our Lady of Swarzewo are scarce and, almost exclusively, represent lyrics of 
new religious songs. 

Bibliografia
Bartélëk Stanisłôw, Bestré szczescé, Wydawnictwo Rost, Banino 2013. 
Bartélëk S., Chòc mie szëmią jiné drzewa, Wydawnictwo Rost, Gduńsk 2000. 
Bòszke Maria, Piesń lëdzy mòrza, Wydawnictwo Rost, Banino–Jastarnia–Pelplin 

2005.
Cenôwa Józef, Dobro zwycięża, Zarząd Główny ZKP, Gduńsk 1985.
Cenôwa J., Legenda Swôrzewskô, „Chëcz”, dodôwk do „Zrzeszë Kaszëbsczi”, Wej- 

rowò, 25.08.1946, nr 32.



158   Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Królewô Mòrza w Swôrzewie w kaszëbskòjãzëcznym ùtwórstwie. . .

nazôd do spisënkù zamkłoscë

Cenôwa J., Marcin i jego czasy, MPiMKP, Wejrowò–Gduńsk 2017.
Cenôwa J., Z tatczëznë, ZKP Oddział w Gdańsku, Gduńsk 1981.
Chrzanowsczi Bernat, Na kaszubskim brzegu, Książnica Polska, Pòznań, 1910. 
Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, przërëchtowôł E. Prëczkòwsczi, Zarząd Główny 

ZKP, Gduńsk 2006.
Dominik Aùgùstin, Domienikòwé pòwiôstczi. Opowieści Dominika, MPiMKP 

i Region, Gdiniô 2015.
Dominik A., Gawędy kaszubskie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 

1986.
Dominik A., Tóna z Pùstk, ZKP Oddział w Pucku, Warszawa 1986.
Gòłąbk Leòn, Wiérny klón, Wydawnictwo Rost, Banino–Wejrowò–Pelplin 2007.
Gòłąbk Eùgeniusz, Prëczkòwsczi Eùgeniusz, Më trzimómë z Bògã. Kòscelné mòdlët- 

wë i spiéwë, Wydawnictwo Rost, Gduńsk 1998.
Hoppe Leòn, Gôdczi wùje Léòna, Region, Gdiniô 2013.
Jablońsczi Artur, Fenyks, Region, Gdiniô 1915.
Jablońsczi A., Namerkôny, Region, Gdiniô 1913. 
Kalënowsczi Daniel, Odrodzona Polska w literackich proroctwach z Kaszub, „Biu-

letin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka”, 2018. 
Kaszëbsczié kolędë i godowé spiéwë, òbr. W. Kirstein, ZKP Oddział w Gdańsku, 

Gduńsk 1982.
Lew-Czedrowskô Wanda, Ze zymkù na jeséń, MPiMKP, Wejrowò 2018.
Lewańczik Édmùnd, Wanoga z piesnią, ZKP Oddział w Baninie, Żukòwò 2014. 
Majkòwsczi Aleksander, Wiersze i frantówci, Wydawnictwo Morskie, Gdiniô 1957. 
Majkòwsczi A., Żëcé i przigòdë Remùsa, Zrzeszenie Miłośników Kaszubszczyzny 

„Stanica”, Torń 1938.
Mùsa H., Co wyśpiewały fale zatoki. Co wëspiéwałë dënëdżi Wikù, Wydawnictwo 

Rost, Banino 2012.
Nótë kaszëbsczé. Pòpùlarné piesnie, red. E. Prëczkòwsczi, Wydawnictwo Rost, 

Banino 2008.
Prëczkòwsczi Eùgeniusz, Na jimiã Bòsczé, Wydawnictwo Rost, Gduńsk 2000.
Prëczkòwsczi E., Królowa morza. Dzieje kaszubskiego sanktuarium Matki Boskiej 

Swarzewskiej, ZKP Oddział w Baninie, Swôrzewò–Banino 2019.
Prëczkòwsczi E., Płomiéń miłotë. 51 sonetów na 51 lat, ZKP Oddział w Baninie, 

Banino 2020.
 „Rodnô Zemia”, program TVP, red. E. Pryczkowski, em.: 9 lipca 2000 r., powtórka 

10 lipca.
Roppel Leòn, Dykteryjki i historyjki z Kaszub, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 

1977.
Roppel L., Z piesnią do Cebie jidzemë Mateńkò, ZKP Oddział w Gdańsku, Gduńsk 

1988.



STUDIA I MATERIAŁË RECENZOWÓNÉ. REFERATË KASZËBSKÒJÃZËKÒWÉ   159

nazôd do spisënkù zamkłoscë

Selin Marian, Piesniôrz rëbacczégò żëwòta, MPiMKP i Region, Wejrowò–Gdiniô 
2016.

Sãdzëcczi Francyszk, Jestem Kaszubą, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, War-
szawa 1956.

Sykòra Feliks, Dwie miłotë. Dwie miłości, Wydawnictwo Rumina, Rëmiô 1997.
Skôrb kaszëbskò – słowińsczé mòwë, MPiMKP, reprint Wejrowò 1985 (pierszé 

wëd. z 1866 r.).
Skwiercz Roman, Post na odpusce, Wydawnictwo Arkun, Gdiniô–Pùck 1993.
Sëchta Bernat, Spiącé wòjskò, Drukarnia Alfonsa Patera, Wejrowò 1937. 
Walkùsz Jan, Jantarowi pôcerz, Wydawnictwo Arkun, Gdiniô 1991. 
Wréza Halina, Réza, „Stegna” – dod. do „Pomeranii”, 2019, nr 9. 



nazôd do spisënkù zamkłoscë

Eùgeniusz Prëczkòwsczi 
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié

Sanktuarium Królewi Mòrza w Swôrzewie 
w dobie slëbinów Pòlsczi z mòrzã

The Sanctuary of the Queen  
of the Sea at the time of Poland’s  

Wedding to the Sea

Kluczowé słowa: 
Slëbinë Pòlsczi z mòrzã, gen. Józef Haller, sanktuarium marijné, Swôrzewò, biôtka 
Kaszëbów ò zachòwanié pòlskòscë, fascynacjô mòrzã, prezydencë w Swôrzewie

Keywords: 
Poland’s Wedding to the Sea, General Józef Haller, St. Mary’s sanctuary, Swarzewo, 
fight of Kashubian people for the preservation of Polishness, fascination with the 
sea, presidents in Swarzewo

Marijné sanktuarium w Swôrzewie bëło òb czas zôbòrów òstrzódkã pòlskòscë. 
Kò to wëchôdało z pòstawë mieszkańców wsë – Kaszëbów, co czëlë mòcną 
parłãcz z pòlskòscą jesz w cządze I Rzeczëpòspòliti. Do baro zasłużonëch 
rodów słëchelë Pòmieczińscë a Plińscë. Do dzys te nôzwëska przënôlégają do 
jednëch z barżi pòpùlarnëch w Swôrzewie1.

1 Òb.: Jeszcze jeden dowód polskości, Òdbitka negò artikla nalazłô w Archiwùm Parafial-
nym w Swôrzewie. Szkólny Aùgùstin Lubner przëszedł do Swôrzewa w 1925 r. Articzel 
tej mést pòchôdô z drëdżi pòłowë lat 20-tëch XX wiekù. A. Lubner pòchôdôł ze stôrégò 
kaszëbsczégò rodu z Cysowë. Baro bëlno znôł kaszëbsczi jãzëk i môlowé zwëczi. Z rodu 
Pòmieczińsczich wëszlë dwaji ksãża: Antoni (ur. 1797) i jegò brat Andrzej (ur. 1814). Òbaji 
bëlë zasłużonyma dzejarzama na rzecz pòlskòscë.
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W czasu I swiatowi wòjnë na kòl 110 szkòłowëch dzecy Swôrzewa dlô piãc 
rodnym jãzëka béł miemiecczi, zôs 105 gôdało w jãzëkù kaszëbsczim2. Nót 
je pòdsztrichnąc do te, że kaszëbsczi tej nie béł ùwôżóny jakno apartny jãzëk. 
Gôdanié w nim mielë za ùżiwanié pòlaszëznë. Zôs ò nôrodnym pòczëcym 
decydowa wiara. W tim czasu wszëtcë swôrzewianie bëlë katolëkama. Òb 
czas zôbòrów béł hewò taczi pòdzél: Miemc – ewanielczik, Pòlôch – katolëk. 
Temù mieszkańcë Swôrzewa czëlë sã Kaszëbama-Pòlôchama. To sã nawetka 
tikało familii Hellwig scygniony tu z òkòlégò Chònic na zôczątkù XX wiekù 
przez ks. Francyszka Hellwiga i na co dzéń kôrbiący w miemiecczi mòwie. 
W nastãpnëch pòkòleniach wszëtcë ju gôdelë pò kaszëbskù i czëlë sã Kaszëba-
ma-Pòlôchama. Tak je do dzys3.

Tak jednoznacznô kaszëbskô (pòlskô) identifikacjô sto lat temù bëła dosc 
òsoblëwim stónã na nordowëch Kaszëbach. Tim barżi, że wies je le szesc 
kilométrów òdległô òd mòcno tej zmiemczonégò Pùcka4. We wsë równak nie 
bëło zemsczich majątków, chtërnëch miéwcama colemało bëlë Miemcë (np. 
sąsedny Łebcz abò sprzëti pòłożonô Krokòwa czë Rzucewò). Mieszkelë w ni  

2 Kronika szkoły w Swarzewie lata 1860–1920, „Zeszyty Gminy Puck”, 2017.
3 Wiadło òd Romana Kùżla z Pilëców. R. Kùżel sã ùrodzył i wëchòwôł w Swôrzewie. 
Pòdsztrichiwô, że Hellwigòwie gôdelë pò kaszëbskù. Bëlë baro lëdóny i zjednoczony 
z môlową spòlëzną, do te stãpienia, że jak kòmùnysticzny aparatczicë chcelë jich wënëkac 
z chëczi w 1945 r., môlowi Kaszëbi (w tim òjc Romana) zbrzątwilë òbronã domôctwa 
Hellwigów i nie dopùscëlë do jich wënëkaniô.
4 K. Kòscyńsczi, Kaszubi giną, Pòznań 1905, s. 46.
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nôwicy kaszëbsczi chłopi. Niejedny z nich zajimelë sã téż fëszowanim. Wszëtcë 
bëlë mòckò sparłãczony z katolëcką wiarą, a przez to téż z pòlskòscą. W nym 
jãzëkù ksãża òdprôwielë msze swiãté nawetka w cządze tak pòzwóny kùlturowi 
wòjnë (kulturkampf) zaczãti zjednoczenim Miemców w 1871 r. Na Kaszëbach 
ta biôtka sã òbjôwia tim, że béł mòcny cësk germanizacyjny a ùstëgòwanié 
Kòscoła katolëcczégò. Wëjątkã westrzód swôrzewsczich probòszczów béł ks. 
F. Hellwig, chtëren na zôczątkù XX wiekù mòcno cësnął, bë do liturgii wprowa-
dzëc miemczëznã. Ale nawetka tej pòbòżny Kaszëbi spiéwelë piesnie pò pòlskù, 
zôs miemiecczé nastawienié ks. F. Hellwiga bëło wierã nôpierszim pòwòdã, 
że mùszôł òn òdéńc w 1910 r., chòc òficjalno bëło pòdôwóné, że przëszło do 
te przez zdrowòtné jiwrë5. Jegò nastãpnik ks. Wòjcech Pronobis, na zapëtanié 
w jaczim mô òdprawiac jãzëkù, dostôł zdecydowóną òdpòwiésc, że pò pòlskù6. 

W 1910 rokù bëłë w swôrzewsczim kòscele zrëchtowóné fejrowanié 
500-setny roczëznë dobëcégò pòd Grënwaldã. Miôł sã ò to nôbarżi ò. Waw-
rzińc Ambrożi Lewalsczi, gòrący patriota pòlsczi, zwóny czãsto Kaszëbsczim 
Skargą7. Nen, scygóny przez prësczé òrgana władzë, wejrowsczi francyszkanin, 
tacył sã w Swôrzewie. Béł tam òd 1890 r. jaż do smiercë w dniu 23 gòdni-
ka 1924 r. Je pòchòwóny na przëkòscelnym smãtôrzu. Przez 34 lata prawił 
w Swôrzewie i òkòlnëch parafiach kôzania w pòlsczim jãzëkù, namôwiôł do 
zachòwaniô pòlskòscë, a nawet do welowaniô na pòlsczich kandidatów do 
prësczégò sejmù. Jedny nawetka są dbë, że prawie dzãka niemù do kaszëb-
sczégò dzélëka wëbrzeżégò przëlnął znankòwnik „pòlsczé”8.

Òjc A. Lewalsczi béł téż gòrącym przëstojnikã Matczi Bòsczi Swôrzew-
sczi. Rozkòscérzôł ji kùlt w parafiach nordowëch Kaszëb. Zrëchtowôł téż 
w Swôrzewie fejrowanié setny roczëznë smiercë pòlsczégò nôrodnégò heroje, 
Tadeùsza Kòscuszczi. Bëło to w rujanie 1917 r. Do wsë dochôdałë ju wiadła 
ò klãskach miemiecczi armii. Tej o. Ambrożi, z dëbeltną mòcą, dzéń w dzéń 
prawił w jinszi wsë, a domôgôł sã ùczbë pòlsczi mòwë i przëłączeniô negò 
dzéla Kaszëb do Pòlsczi. Dzejanié francyszkanina miało gwësno cësk na Jana 

5 Òb.: E. Prëczkòwsczi, Królowa Morza. Dzieje kaszubskiego sanktuarium Matki Bosczi  
Swarzewsczi, Swôrzewò–Banino 2019, s. 106–107. Ks. F. Hellwig ùmarł dopiérze w 1935 r.
6 Wiadło òd Jana Zielke ze Swôrzewa (ur. W 1926 r.). Òjc Jana Zielke, chtëren no wiadło 
przekôzôł sënowi, béł przënôleżnikã parafialny radë. 
7 G. A. Kùstusz, O. Ambroży Lewalski – duszpasterz i patriota [w:] Wejherowo. Dzieje, 
kultura, środowisko, red. J. Treder, Wejrowò 1993, s. 179–188. Téż: A. Nécel, Nie rzucim zie- 
mi, Warszawa 1969.
8 G. A. Kùstusz, O. Ambroży Lewalski – duszpasterz…, dz. cyt., s. 186.
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Parchema ze Swôrzewa, chtëren wëcmanim z Adolfã Grabòwsczim i Antonim 
Bùdzyszã z Pùcka założił, jesz przed òdzwëskanim samòstójnoscë kraju, w dniu 
6 lëstopadnika 1918 r. robòtniczo-chłopską radã, co zgrôwa do sparłãczeniô 
kaszëbsczi zemi do òdrôdzającégò sã pòlsczégò państwa9. Bëło wiedzec, że 
prawie w tim o. Ambrożi béł òsoblëwie baro rëszny. Jednym z jegò słëchińców 
béł nôbarżi znóny biôtkôrz ò pòlskòsc Kaszëb, Antoni Abraham (Ôbram). Dlô 
kaszëbsczégò tribùna o. Ambrożi béł richtich mentorã. Dëcht przed wërëgniã-
cym do Wersalu A. Ôbram ùdôł sã do Swôrzewa, żebë wësłëchac doradów 
Kaszëbsczégò Skardżi10.

Mòże sã docëgac, że dzejanié nieùtrëdzonégò zôkònnika miało téż cësk na 
chùtczé wprowadzenié ùczbë w pòlsczim jãzëkù w swôrzewsczi szkòle. Ju na 
zôczątkù 1919 r. ùczba religii, a wnetka téż ùczba czëtaniô i pisaniô, szła pò 
pòlskù. Bëło to robioné procëmkù miemiecczim władzóm òswiatowim. Temù 
w gòdnikù 1919 r. swôrzewsczi szkólny mùszôł sã dolmaczëc przed szkòło-
wim szpektorã, chtëren ùznôł za wëkroczenié ùczbã w pòlsczim jãzëkù jakno 
wëkładowim11. W jinszich môlëznach zmiana jãzëka ùczbë colemało przëszła 
dopiérze pò 10 gromicznika 1920 r.12.

Na pòspòdlim mòcë Wersalsczégò Traktatu pòdpisónégò 28 czerwińca 
1919 r., pùcczi kréz przëszedł do Pòlsczi. Dopiérze w dniu 10 stëcznika 1920 
r. Miemcë ratifikòwałë nã ùgòdã. Tej mògło sã zacząc pańdowanié zemiów 
przez pòlską administracjã. Kùńcowim aktã ti zmianë bëłë slëbinë Pòlsczi 
z mòrzã, jaczé wëznaczoné òstałë w Pùckù13.

Kòl szëkòwaniô negò wëdarzeniô bëlną rolã òdegrôł jinszi machtny Kaszë- 
ba, ò chtërnym jesz niedôwno bëło wnet czësto sztël14. Béł to Antoni Miotk  

9 C. Obracht-Prondzyńsczi, K. Kòrda, Powrót Pomorza w granice Rzeczypospolitej w setną 
rocznicę 1920–2020, Gduńsk 2020, s. 37.
10 Tamò.
11 Kronika szkoły w Swarzewie, cz. II, mps, òdbitka je z zbiérkach aùtora. 
12 Òb. np. Kronika Szkoły Powszechnej w Tuchlinie 1886–1935: dzieje szkoły i społeczności 
Tuchlina 1856–1945, red. I. Warmòwskô, B. Knopik, J. Jóskòwsczi; dol. H. Dawidowsczi, 
Tëchlëno, 2018; E. Prëczkòwsczi, Swiónowskô nasza Matinkò. Dzieje parafii i saktuarium 
oraz cuda Królowej Kaszub, Banino 2016. We wszëtczich sédmë szkòłach swiónowsczi 
parafii ùczba pò pòlskù zaczãła sã w 1920 r. 
13 K. Wajda, J. Banach, Pod pruskim panowaniem, [w:] Historia Pucka, red. A. Groth, 
Gduńsk 1998, s. 241.
14 Dopiérkù w setną roczëznã slëbinów Pòlsczi z mòrzã, w dniu 10 gromicznika 2020 r., na 
kamińcë na Stôrim Rénkù w Pùckù, chtërny A. Miotk béł miéwcą, òsta òdsłoniãta wdôrzën-
kòwô tôfla. Òdsłonił jã prezydent Pòlsczi Andrzej Duda kùmbruż z wnëczką Antoniégò  
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rodzony w Lewinkù pòd Wejrowã, a zamieszkałi w Pùckù, dze òd 1909 r. pro-
wadzył gòspòdarczé i spòleczné pòdjimiznë. Bliskò wespółprôcowôł z A. Ab- 
rahama, z jaczim miôł jachac do Wersalu. W tim mù przeszkòdzëlë miemiecczi 
pògrańcznicë (Grenzschutz). Piãc dni przed slëbinama A. Miotk jachôł do Tor-
nia, żebë tam sã zéńc z gen. Józefã Hallerã, z jaczim ùłożił plan ùroczëznë15. 
Generôł przëjachôł na niã specjalną baną z Tornia, a wespół z nim wiele di-
gnitarzów òdrodzonégò pòlsczégò państwa, m.jin. minyster Stanisłôw Wòjce-
chòwsczi, przińdny prezydent Pòlsczi. Òb drogã stanywelë na krótkò na nie- 
chtërnëch stacjach. Przëkładowò w pòdpùcczim Mrzezënie ùstawioné bëlë jaż 
sztërë pòwitalné brómë. Na czwiôrti, nôfòrszni wëstrojony, mielë napisóné: Wi- 
tamy na Kaszubach! Zôs generôł z banë pòzdrôwiôł: Witam Was Kaszubów!16. 

Mszô swiãtô sã òdbëła w pùcczim pòrce. Pòtemù béł symbòliczny akt 
slëbinów przez szmërgniãcé platinowégò piestrzenia do mòrza. Taczim szëkã 
– jak wspòminôł J. Haller – donëchczasny strażnik wëbrzeżégò kaszëbsczi rëbôk 
z jedurną bronią, rémą kòl bòkù, òddôwôł straż w rãce pòlsczégò marénë17. 
Slëbinóm towarzëła gòrącô atmòsfera. Mieszkańcë strojilë chëczë przë drodze 
pòlsczich żôłniérzi i samégò generała. Nôbarżi to bëło merkac w samim Pùckù. 
W òknach pôlëlë swiéczczi, chtërne mieszkańcóm dôwelë machtniészi pùcó-
ni, jak Bazyli Adolph18. Do miasta cygnãlë lëdze z òkòlnëch wsów. Nôwicy 
jich przëszło z Kãpë Pùcczi i Swôrzewsczi, a téż Starzińsczi a Òksëwsczi19. 
W tim òsoblëwim sztóce slëbinów biłë zwònë pùcczi farë i swôrzewsczégò 

Miotka, Grażiną Miotk–Szpiganowicz i przedstôwcama môlowëch władz. Téż w tëch dniach 
Rada Miasta Pùcka nada mù titel Zasłużonégò dlô miasta Pùcka. Òb.: https://pl.wikipedia.
org/wiki/Antoni_Miotk (dostãp: 30.10.2020 r.). Téż: G. Miotk-Szpiganowicz, Miotkowie, 
„Puckie rody” 2020, z. 1, s. 36, dze je napisóné m.jin.: „Setnô roczëzna Slëbinów Pòlsczi 
z Mòrzã, jaczé sã òdbëłë w 1920 rokù w Pùckù, a chtërnëch jednym z pierszich òrgani-
zatorów béł Antoni Miotk, sprawia dëcht mòcné zaczekawienié jegò pòstacją. Stark miôł 
prôwdac szaséjã jednã w miesce, ale wiédzô ò Jegò dzejanim i żëcym nie bëła szerzi znónô. 
Jak pisôł Zygfrid Prószińsczi (1973) béł òn »zabôczonym kaszëbsczim dzejôrzã«”.
15 Wëpòwiédz prof. Andrzeja Grotha. Òb.: Film dokùmentalny Do morza przez serca Ka-
szubów, real. E. Prëczkòwsczi, em. TVP, 9 luty 2020 r. Film béł pózni czile razy pòwtôrzóny 
w TVP, a téż w Telewizji Trwam.
16 „Gazeta Gdańska”, nr 40 z 17 lutego 1920, s. 3.
17 J. Haller, Pamiętniki z wyborem dokumentów i zdjęć, Londin 1964, s. 216. Òb. téż: K. Kòr- 
da, Ks. Ppłk Józef Wrycza. Biografia historyczna (1884–1961), Gduńsk 2016, s. 118–127.
18 G. Miotk-Szpiganowicz, Adolphowie, „Puckie rody”, Zeszyt nr 2/2019, s. 20.
19 Roman Kùżel z Pilëców wspòminô, że do Pùcka wëbrôł sã téż jegò stark, spòlëznowi 
dzejôrz ze Swôrzewa wëcmanim z czilelatną córką – nënką Romana. Òb.: Film dokùmen-
talny Do morza…, dz. cyt. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Miotk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Miotk
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kòscoła20. W tim czasu na kòscelny wieżë w Swôrzewie wisałë ju le dwa zwònë. 
W 1917 r. prësczi rząd wzął trzecy zwón na wòjnowé céle21. Pò akce slëbinów 
miemiecczi bùrméster Henrik Wahner przekôzôł władzã na rãce timczasowé-
gò bùrméstra Antoniégò Miotka. W chëczach nowégò rządcë na noc òstelë 
pòmòrsczi wòjewòda Sztefan Łaszewsczi i krajowi starosta, Józef Wëbicczi. 
Tczëwôrtną pòsadã A. Miotk trzimôł jaż do przejãcô ji przez przëswónégò 
z Tornia pòsobnika. Zôs sóm na wiele lat òstôł wicebùrméstrã22. 

Generôł J. Haller noc pò slëbinach spãdzył w wilë „Stella Maris” w Gdini23. 
A ju z rena 11 gromicznika wëjachôł razã z asystą i żôłniérzama do marijnégò 
sanktuarium w Swôrzewie24. Tam òsta òdprawionô ùroczëstô mszô swiãtô 
dzãkòwnô. Wespółòrganizatorã tegò dzéla rézë gen. J. Hallera béł Leòn Tor-
lińsczi z Wiôldżi Wsë. Cekawé, że J. Haller w swòjich wspòmnieniach nick 
nie gôdô ò bëcym w sanktuarium. Przez to pòmijają to téż jinszé pùblikacje, 
co do nëch wspòmnieniów nawlékają25. Ni ma téż ò tim słowa w szkòłowi 
kronice Swôrzewa, w jaczi równak je nadczidnioné, że generôł jachôł przez 
Swôrzewò. Môlowi szkólny nadczidnął jesz do te ò czile jinszich wôżnëch 
sprawach, m.jin.:

Pòlsczé wòjska pòmału òbjimałë Pòmòrzé jidącë z pôłnia na nordã, a mie-
miecczé wòjska szłë wëk. Pùcczi kréz béł slédnym, jaczi Pòlskô wzãła 
na swój klin. W dzéń 10 gromicznika 1920 bëłë wòjska pòlsczé w Pùckù 

20 Józef Ceynowa (1905–1991). Pro memoria, zebrôł i òbrobił J. Bòrzëszkòwsczi, Gduńsk 
2005, s. 110–111.
21 Archiwùm Parafii w Swôrzewie, Protokół wizytacji kanonicznej z 13 września 1926 
r., bez sygnatury.
22 G. Miotk-Szpiganowicz, Miotkowie, „Puckie rody” 2020, z. 1. 
23 Pòdług chùtczészich ùstaleniów generôł J. Haller miôł miec nocnik w Zdradze. Tim-
czasã w swòjich wspòmnieniach gôdô òn ò nocnikù w „Stella Maris”. Przënôlégò przëjąc, 
że tak pò prôwdze bëło, chòc wspòmnienia pisóné bëłë ju w jegò stôrim wiekù. Temù je 
w nich wiele niedëchtownosców. Òb.: J. Haller, Pamiętniki z wyborem dokumentów i zdjęć, 
Londin 1964, s. 216.
24 S. Majkòwsczi, Sanktuarium maryjne Królowej Polskiego Morza w Swarzewie, Gduńsk 
– Swôrzewò 1991, s. 29.
25 Òb.: K. Kòrda, Ks. ppłk Józef Wrycza. Biografia historyczna (1884–1961), Gduńsk 2016 
czë Natchnieni morzem. Władysławowo – ludzie i ich historie, òbrobił M. Abramòwicz, 
Gduńsk–Wiôlgô Wies 2017. Ni ma równak wątpieniô, że tak cos bëło zaszłé, ò czim jedno-
znaczno gôdô wnuk Leòna Torlińsczégò, prof. Lech Torlińsczi. Òb.: L. Torlińsczi, O mym 
ojcu Józefie Antonim Torlińskim (1911–1968) i ludziach, których kochał, i którzy jego ko-
chali, [w:] J. Torlińsczi, Przesądy i zwyczaje lecznicze kaszubskich rybaków nadmorskich, 
Pòznań 2008, s. 37 i 41.
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witóné z wiôlgą ùroczëzną. Pòsobnégò dnia przejéżdżôł dowódca tëch 
wòjsk, jenerôł Haller przez Swôrzewò do Wiôldżi Wsë, dze mòrze przëjął 
do swégò miectwa26.

Cytowóny tekst zapisóny béł ju w pòlsczim jãzëkù.
Generałowi towarził téż timczasowi bùrméster Pùcka, A. Miotk. Sã zachòwałë 

jegò wspòmnienia. W nich òn pòdôwô, że w Swôrzewie generała witałë szkòło-
wé dzôtczi. Pòtemù wlôzł òn do swiãtnicë, żebë nawiedzëc „kòscół swôrzew-
sczi i cëdowny òbrôz Matczi Bòsczi Swôrzewsczi”27. Wszelejaczé wątplëwòtë 
czë gen. J. Haller béł na mszë swiãti w Swôrzewie roznëkiwô sóm probòszcz 
swôrzewsczi, ks. Wòjcech Pronobis. Przë szukanim materiałów kòle pisaniô 
mònografii sanktuarium w Swôrzewie28 dało sã nalezc napisóny rãką probòsz-
cza tekst, jaczi je pòdzãką dlô chełmińsczégò biskùpa Stanisława Wòjcecha 
Òkòniewsczégò za akt kòrunacji. Ks. W. Pronobis nadczidnął w nim hewò taczé 
zdanie: „Tu w dzéń pò slëbinach òdrodzony Pòlsczi z mòrzã, dnia 11 gromicznika 
1920 przedstôwcë władz pòlsczich i armii z gen. Hallerã na przodzy, wësłë-
chelë mszë sw., żebë òddac pierszi rôz tczã »Królewi Pòlsczégò Mòrza«”29. 
Swôrzewsczi probòszcz jak witôł generała pòdsztrichnął: „Czem Matka Bòskô 
Jasnogórskô bëła dlô kraju, tem bëła Matka Bòskô Swôrzewskô dlô mòrza, tam 
òbroniła krôj, tu zachòwa nama mòrze”30. To zdanié – jak pòdtrzimiwô dzys- 
dniowi kùstosz sanktuarium – stało sã symbòliczną zôpòwiescą tegò, co przëszło 
sédmënôsce lat pózni, to je ùroczësti kòrunacji cëdowny sztaturczi31.

26 Kronika szkoły w Swarzewie lata 1860–1920, „Zeszyty Gminy Puck” 2017, s. 93. 
Kronika òbjimô tekst pisóny pò miemieckù, a przedolmaczony na pòlsczi jãzëk przez prof. 
Môrcëna Plińsczégò. Skanë tekstu pòlskòjãzëcznégò ò slëbinach dołączoné są w aneksu do 
hëftów. Do drëkù je rëchtowóny dalszi dzél kroniczi.
27 A. Groth, Zaślubiny Polski z morzem w świetle „Opisu przyjęcia wojska polskiego 
w Pucku w dniu 10 lutego 1920 r.”, „Zapiski Puckie” 2019, nr 18, s. 33. 
28 E. Prëczkòwsczi, Królowa Morza…, dz. cyt.
29 Archiwùm Parafii w Swôrzewie, Òdbitka dokùmentu je w pòsôdanim aùtora. Dokùment 
sã nalôzł pò ùkôzaniu ksążczi Królowa Morza…, temù nie je w ni cytowóny, chòc bëło w ni 
brewiter rzekłé na pòspòdlim jinszich dokôzów przedstôwców znónégò rodu Torlińsczich, 
że w Swôrzewie bëła òdprawionô mszô swiãtô. Òb.: E. Prëczkòwsczi, Królowa Morza…, 
dz. cyt., s. 113.
30 Tamò. Téż: K. Derc, Matka Boska Swarzewska cudami słynąca Królowa Polskiego 
Morza, Wejrowò 1970, mps; M. Plińsczi, Koronacja. Metadialog z ks. Radcą Wojciechem 
Pronobisem proboszczem swarzewskim, Pelplin 2016, s. 60.
31 Wiadło òd ks. Stanisława Majkòwsczégò – kùstosza sanktuarium Królewi Mòrza w Swô- 
rzewie. Òb. téż: Film dokùmentalny Do morza…, dz. cyt. 



STUDIA I MATERIAŁË RECENZOWÓNÉ. REFERATË KASZËBSKÒJÃZËKÒWÉ   167

nazôd do spisënkù zamkłoscë

Ze Swôrzewa gen. J. Haller jachôł do Wiôldżi Wsë. Tam wërëgnął w krót-
ką rézã na bôce o pòzwie Seestern, co słëchôł do zasłużonégò rëbôka Jakùba 
Mëslisza32. Tej sã téż pòjawiłë pierszé planë kùpiszu bùdacjowégò môlëka dlô 
generała, na jaczim wnet stanął latny bùdinôszk, pò latach pòzwóny „Halle-
rówką”. Òd 90-tëch lat XX wiekù je w nim filia Mùzeùm Zemi Pùcczi miona 
Floriana Cenôwë. Wkół pòwstało sedlëszcze, co przëjãło pòzwã Hallerowò. 
Dzysdnia je òno dzélã Władisławòwa (Wiôldżi Wsë).

Prôwdac sã nie zachòwałë przekazë ò pòsobnëch gòscënach gen. J. Hallera 
w sanktuarium swôrzewsczim. Mòże równak z gwësnoscą przëjąc, że taczé 
bëłë. Kò je wiedzec, że generôł wiele razy béł w swòjim latnym bùdinkù w Hal-
lerowie33. Béł gòrlëwim katolëkã. Temù biwôł na niedzélnëch mszach swiãtëch 
w Swôrzewie, bòc Wiôlgô Wies wnenczas słëcha do sanktuarijny parafii. 

Pòdobno bëło w przëtrôfkù wiele jinszich òsobistoscy, jaczé w wielny 
lëczbie nawiédzałë nadmòrsczi nórcëk òdrodzony Rzeczëpòspòliti. Slëbinë 
sã òdbiłë szeroczim pòmiónã w całim kraju, co wzbùdzëło wiôldżé zaczeka-
wienié mòrzã. Kąsk jinaczi to wëzdrzało z pòzdrzatkù Kaszëbów. Nen pierszi 
entuzjazm, wëwòłóny sparłãczenim z Pòlską, dosc chùtkò òstôł zgasłi przez 
przëbëczników z głãbi kraju, co Kaszëbë zaczãlë traktowac jakno pòle chùt-
czégò a do te nieùtcëwégò zôróbkù. To nie bëło tej dzywné, że dlô Kaszëbów 
wëpragłô „pòlskòsc” sta sã wnetka synonimã bardakù, zacopaniô abò pro-
stotë34.

Òkòma òglowégò rozczarowaniô zaczekawienié nadmòrską mòrãgą stało sã 
szansą na pòddwignienié bògatoscë tëch Kaszëbów, co mielë gruńtë dëcht kòle 
sztrądu. W 1923 r. w samim Swôrzewie przebiwało 325 letników35. Je wiedzec, 
że w tim czasu Pùck na gwës òdwiédzëlë ks. kardinôł Aleksander Kakòwsczi, 
bp Stanisłôw Òkòniewsczi z Pelplëna, bp Anatol Nowak z Przemësla, bp Walãti 
Dimk z Pòznaniô, bp pólny Stanisłôw Gall i wiele swiecczich dëgnitarzów. Ni 
ma wątpieniô, że niejedny z nich – òsoblëwie kòscelny dostojnicë – nawiédzëlë 
pòblisczé sanktuarium mët36.

32 J. Haller, Pamiętniki…, dz. cyt., s. 216–218.
33 Wëpòwiédz wnet stolatnégò rëbôka Władisława Bòldë (1921–2020), chtëren sóm òso- 
bisto czile razy sã zeszedł i gôdôł z gen. J. Hallerã przed wòjną w Hallerowie. Òb.: Film 
dokùmentalny Do morza…, dz. cyt.
34 G. Berendt, Puck w II Rzeczypospolitej, [w:] Historia Pucka, red. A. Groth, Gduńsk 
1998, s. 244–245.
35 M. Òrłowicz, Przewodnik po województwie Pomorskim, Warszawa 1923, s. 526.
36 G. Berendt, Puck w II Rzeczypospolitej…, dz. cyt., s. 258.
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Jednym z nich béł prezydent Pòlsczi Stanisłôw Wòjcechòwsczi. Do Swôrze-
wa przëjachôł 30 łżëkwiata 1923 r.37. Prezydent sã mòdlił przed cëdowną 
sztaturką ò jednotã państwa. Towarził mù m.jin. ks. kardinôł Edmùnd Dalbor38, 
chtëren òdprawił ùroczëstą mszą swiãtą. Szacewny gòsce zwiedzëlë kòscół 
i zapòznelë sã z dzejama sanktuarium a znaczënkã cëdowny sztaturczi. Na 
nym wëdarzenim bëłë téż szkòłowé dzecë39. Przed wińdzenim ze swiãtnicë 
prezydent jesz rôz pòbòżno zwrócył sã do Mariji. Pòtemù rëgnął do kwatérë 
hallerczików w Wiôldżi Wsë. Parafianie, co bëlë zebróny przed kòscołã, że-
gnelë gò wòłanim: „Niech żëje nasz prezydent! Niech żëje!”40.

Mòrze intrigòwało téż pùblicëstów a gazétników. Temù w rozmajitëch cząd-
nikach sã pòjôwiałë wielné wzmiónczi i artikle ò mòrzu a marijnym Swôrzewie. 
Przëkładã je tekst Ernesta Raùlina z Gdini, w jaczim stoji napisóné m.jin.:

Òkòlé Swôrzewa je baro malowniczé. Na pôłnié prowadzy droga do Pùcka. 
Kòl drodżi kaszëbską kaplëczkã, abò òlãdersczi wiatrak spòtkómë. Sennie 
tu i cëchò, przëtulno. Nad spòkójną wòdą wikù stoją jerzbinë stôré, pùklaté, 
nad nima sã sëszą rëbacczé sécë. Na rédze wiôldżé rëbacczé kùtrë, cãżczé, 
jinszé jak w Gdini. A kòle kùńca lata dłudżé trąbienié gãsy przëjemno zwã- 
czi w czëstim lëfce41.

Jak le przëbiwało wiérnëch z bëna Pòlsczi, téż turistów, tak rosła dërch wie- 
lëna dzãkòwnëch wòtów darowónëch za dostóné łasczi. Letnice gôdelë: „Më 
mómë ù nas wiele rozmajitëch kòscołów, sztaturków a òbrazów, ale nigdze 

37 Wikszosc zdrzódłów za K. Dercã błãdno pòdôwô, że bëło to w rokù 1924. Nã sprawã 
definitiwno rozwiéwô Kronika szkoły w Swarzewie, cz. II, w jaczi je napisóné, że gòscëna 
prezydenta òdbëła sã w 1923 r. 
38 Ks. Kard. Edmùnd Dalbor sã ùr. 30 rujana 1869 r. w Òstrowie Wiôlgòpòlsczim. Ksã-
żewsczé swiãcenia dostôł òn w Rzimie. Béł metropòlitą gnieznieńsczim i pòznańsczim 
a primasã Pòlsczi w latach 1915–1926. Ùmarł 13 gromicznika 1926 r. w Pòznaniu.
39 Kronika szkolna Swarzewa, cz. II. Stoji w ni m.jin.: „Dnia 30 łżëkwiata rb. przejéżdżôł 
Pón Prezydent Rzeczëpòspòliti Pòlsczi przez Swôrzewo a dali do Wiôldżi Wsë. Do Swôrze-
wa przëjachôł Pón Prezydent o 9-ti gòdz. reno. Przëwitóny béł przed kòscołã przez ks. prob. 
Pronobisa. Pón Prezydent wësłëchôł Mszë sw. i òbezdrzôł wòta, co są hewò w kòscele. Tej 
jachôł dali w rézã. Szkòłowé dzecë brałë w ny ùroczëznie ùdzél.”.
40 Archiwùm Parafii w Swôrzewie, K. Derc, Matka Boska Swarzewska…, dz. cyt.; M. Pliń- 
sczi, Koronacja…, dz. cyt., s. 61; S. Majkòwsczi, Sanktuarium maryjne Królowej Polskiego 
Morza w Swarzewie, s. 29, dze je błãdno pòdónô rocznô data rézë prezydenta.
41 Archiwùm Romana Kùżla, E. Raùlin, Swarzewo nad Małym Morzem, „Kurier Bałtycki”, 
[w:] Księga Swarzewo I, bez sygnatury.
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nas tak nie cygnie do mòdlëtwë, jak w Wajim kòscele. Waja cëdownô Matka 
Bòskô przëkùwô mëslë i serca nasze do mòdlëtwë do Bòga”. Merkac bëło rost 
pielgrzimkòwi rësznotë42.

Timczasã pòdług môlowégò szkólnégò kùlt Matczi Bòsczi kąsk òsłôbł w tim 
czasu. Pòdsztrichiwôł przë tim, że na òba òdpùstë Matczi Bòsczi Szkaplérzny 
i Narodzeniô Nôswiãtszi Mariji Pannë przëchôdô pò czile tësący pątników, 
nôwicy z Półòstrowù Hélsczégò i òkòlnëch parafii. Béł dbë, że dôwné piel-
grzimczi bëłë wikszé, a wskazywôł na przëkłôd Gduńska. Kò ta rzecz bëła 
czësto zrozmiałô temù, ze Gduńsk òstôł wòlnym miastã, z czim sã wiązałë jiwrë 
z przekrôczanim grańcë, òsoblëwie w pierszich latach pò òdzwëskanim samò-
stójnoscë. Szkólny dôwôł téż do wiédzë, że w karczmie J. Kónkòla wëstôwielë 
swòje krómiczi z krziżikama, różańcama, òbrôzkama swiãtëch, ksążkama do 
nôbòżéństwa i zabôwkama dlô dzecy a żëwnoscowima towôrama43.

W tëch môlach òdbiwałë sã téż teatralné widzawiszcza i lëdowé rozegra-
cje. Jedną z nich ùrządzëlë pò ùroczëstim pòswiãcenim stanicë Towarzëstwa 
Pòwstańców i Wòjôków, co sã òdbëło w dniu 3 lëpińca 1927 r.44. W tim czasu 
pòwsta téż pòsobnô òrganizacjô pòd nazwą Katolëckô Stowôra Młodzëznë 
Chłopsczi i Białgłowsczi45. Rëchtowóné bëłë akademie i przedstôwczi ò religij-
ny a patrioticzny témiznie. Przë młodzëznowi stowôrze pòwstało karno mando-
linistków, chtërne grą a spiéwã ùbògacywało rozmajité ùroczëznë i wanodżi46.

42 Archiwùm Romana Kùżla, R. Wisniewsczi, Zapiski o dziejach Swarzewsczi Madonny, 
maszinopis, s. 9. 
43 Kronika szkoły w Swarzewie, cz. II.
44 M. Plińsczi, Koronacja…, dz. cyt., s. 62. Téż.: E. Prëczkòwsczi, Królowa Morza…, 
dz. cyt., s. 126.
45 Katolëckô Stowôra Młodzëznë jistnia ju gwës w 1928 r. w kòżdi wsë parafii, òkróm 
Chałëp. Òb. Diecezja Chełmińska. Zarys historyczno–statystyczny, Pelplin 1928, s. 522.
46 Archiwùm Parafii w Swôrzewie, Biogram ks. W. Pronobisa spisóny przez jegò sostrã An-
toninã Pronobis, rãkòpismiono. Wôrt nadczidnąc, że teatralné przedstôwczi bëłë rëchtowóné 
tej-sej w Swôrzewie i to zarô pò òdzwëskanim samòstójnoscë, a gwës jesz przed wëbùchã 
I swiatowi wòjnë. Przë tim dochôdało do sztridów. Przëkładowò w niedzelã 25 stëcznika 
1920 r. na salë ù T. Meyra béł ùrządzony szpetôczel w miemiecczim jãzëkù, co wëwòłało 
górz: „Żebë lëdzy òsamãtac, ògłosëlë, że sznërga mdze przeznaczonô na òdbùdowã kòscoła 
w Łebczu. Czë chtos cos òd te dostôł?” – zapëtiwôł gazétnik. Òb.: „Gazeta Gdańska”, nr 29 
z 6 gromicznika 1920 r. Nót je dlô scësłoscë wëjasnic, że w jednym z pòsobnëch numrów 
przédnik kòmitetu rozbùdowë Jan Óberzëg z Łebcza wëjasnił, że dostôł 300 marków na 
bùdowã. Dodôł do te: „– Jô bë so żëcził, żebë i zarząd teatru, co sã òdbéł ù pani Kandau, 
nie zabôcził ò bùdowie kòscoła w Łebczu i chcôł chòcbë le skrómniészim przëdã nas 
ùszczestlëwic.”, òb.: „Gazeta Gdańska”, nr 40 z 17 gromicznika 1920 r.
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W dniu 22 strëmiannika 1928 r. fejrowóny béł ùroczësto jëbleùsz 25-lecé-
gò ksãżestwa ks. W. Pronobisa. Przëbëło wiele òkòlnëch ksãżi a wiérnëch. 
Pòdczôs nôbòżéństwa chłopsczi chùr szkólnëch prowadzony przez Kazmiérza 
Klénã zaspiéwôł Mszã Pòlską47. W nawléczenim do roczëznë swôrzewsczé-
gò probòszcza miesądz pózni, w dniu 23 łżëkwiata, òdbëło sã, pòswiãcenié 
wãdżelnégò kama pòd bùdacjã kòscoła w Łebczu. Tã ùroczëznã prowadzył 
ks. dzekón pùcczégò dekanatu, Bòlesłôw Witkòwsczi48. 

No wëdarzenié miało wiôldżé znaczenié w żëcym swôrzewsczi parafii. Pò 
réber 350-latny przënôleżnoscë Łebcza do Swôrzewa, zaczãło sã wznôszanié 
swiãtnicë zniszczony w 1747 r., a w dalszim rozmienim pòwstanié nowi parafii. 
Bùdacjô bëła skùńczonô w 1930 r. Ju w stëcznikù 1931 przëszedł nowi stałi 
wikari. Òstôł nim ks. Sztefan Radtke, pózniészi mãczelnik i Słëga Bòżi49. Òd 
ne czasu Łebcz z òkòlnyma wsama béł ju samòstójną dëszpasturską jednost-
ką50. Wnenczas – w 1932 r. – rëgnã stąd pierszô wëszëkòwónô pielgrzimka 
do sanktuarium51.

W dniach 13 i 14 séwnika 1930 r., òdbëła sã kònsekracjô kòscoła w Swôrze-
wie pò przeszło pół wieku òd jegò pòswiãceniô. Kònsekratorã béł ks. bp Kòn-
stantin Dominik – Kaszëba pòchòdzący z ti parafii. Na zôczątkù ceremónii miôł 
òn – pòdług sostrë swôrzewsczégò probòszcza Antoninë Pronobis – rzec: „W ti  
parafii jô sã ùrodzył, w tim kòscele jô miôł rëchcënë, tu jô òdprawił mòjã pierszą 
ùroczëstą mszą swiãtą. A hewò terô Bóg mie dôwô tã wiôlgą łaskã, że jakno 
biskùp jô mògã nen mój ùkòchóny swôrzewsczi kòscół, w jaczim królëje cëdow-
nô Matka Bòskô, kònsekrowac prawie jakno pierszi w mòji biskùpi służbie”52. 
Zagwës ks. biskùp rzekł, że béł to jeden z pierszich kònsekrowónëch kòsco-
łów. Kò wiémë, że përznã wicy jak miesądz rëchli, w dniu 22 lëpińca 1930 r., 

47 Kronika szkoły w Swarzewie, cz. II.
48 Diecezja chełmińska…, dz. cyt, s. 522.
49 P. Palińsczi, Przewodnik po polskiem wybrzeżu Bałtyku i po ziemi kaszubsczi, Gdiniô 
1934, s. 98.
50 http://genepedia.pl/index.php?Title=%C5%81ebcz_-_Parafia_rz.-kat._pw._%C5%9Bw._
Marcina (dostãp: 17.04.2019 r.). Òficjalny dekret ò pòwòłanim parafii béł wëstawiony dopiérze 
20 łżëkwiata 1937 r.
51 M. Tribòwsczi, Ruch pielgrzymkowy do kaszubskich sanktuariów maryjnych w Swa-
rzewie i Sianowie, prôca magisterskô napisónô pòd czer. Ks. Bpa A. Slëwińsczégò, Lublin 
1989, mps, s. 75.
52 Archiwùm Parafii w Swôrzewie, Biogram ks. W. Pronobisa spisóny przez jegò sostrã 
Antoninã Pronobis, rãkòpismiono.

http://genepedia.pl/index.php?title=%C5%81ebcz_-_Parafia_rz.-kat._pw._%C5%9Bw._Marcina
http://genepedia.pl/index.php?title=%C5%81ebcz_-_Parafia_rz.-kat._pw._%C5%9Bw._Marcina
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chełmińsczi sufragan kònsekrowôł – w môlu zachòrzałégò òrdinariusza – swòjã 
pierszą swiãtnicã pw. sw. Trójcë w Kòscérznie53. 

Biskùp K. Dominik òdwiédzôł rodną parafiã jak le pòzwòliwałë mù na to 
czasowé mòżnoscë. Do dzysa pamiãtają to nôstarszi mieszkańcë tëch strón, mi-
dzë jinszima Władisława Magùlskô ze Gduńska, chtërna sã wëchòwa w Swôrze-
wie w familii Rekòwsczich, dëcht pò sąsedzkù z kòscołã. Tej-sej gôda wiérztë 
na przëwitanié celebransów, w tim ks. biskùpa K. Dominika. Wspòmina, że 
biskùp rôz béł przez czile dni gwësno na ùrlopie w rodnym Gnieżdżewie, tej sóm 
przëjéżdżôł do kòscołã w kònia. Briczkã òstôwiôł na pòdwòrzim Rekòwsczich. 
Pò mszë jôdł frisztëk, jaczi przërëchtowa mù starka Władisławë ò nôzwëskù 
Hinzke. Òni gôdelë ze sobą pò kaszëbskù54.

Wiôldżim przëstojnikã MB Swôrzewsczi béł Bernat Chrzanowsczi. Òn 14 
gòdnika 1933 r. napisôł lëst do bpa S. W. Òkòniewsczégò z bédënkã wëdrëkòwa-
niô òbrôzka z cëdownym wizerënkã. Òbrôz sã ùkôzôł w drëkarni sw. Wòjce-
cha w Pòznaniu. Na przédny stronie przedstôwiô wizerënk Swôrzewsczi Pani 
i nôpis: „Matka Bòskô Swôrzewskô, cëdama słënącô Królewô Pòlsczégò Mòrza, 
mòdlë sã za nama”. Slôdë wëdrëkòwónô je mòdlëtwa ò trescë: „Matkò Bòżô, 
chtërna w swôrzewsczim kòscele wzérôsz na nas, ù twòjich stopów klëczącëch 
i rozmòdlonëch, më Ce prosymë, Panno łaskawô, chroń nas rëbôków i całi 
Twój wiérny lud, przëmòrsczi òd nôgłi smiercë na mòrzu i wstawi sã za nama, 
Królewò Pòlsczi Kòrunë, ù Twòjégò Sëna Jedurnégò Jezësa Christusa, żebë nas 
òminãłë wszelejaczé lëché przigòdë. Amen”55.

Swôrzewską parafiã nawiedzył 2 zélnika 1932 r. prezydent Pòlsczi prof. 
Ignacy Mòscycczi. Jegò réza sparłãczonô bëła z fejrowanim Swiãta Mòrza. 

53 L. Jażdżewsczi, Ksiądz Biskup Konstantyn Dominik, Pelplin 2013, s. 116. Mùszi téż 
pamiãtac, że przińdny biskùp miôł rëchcënë w pòprzédny – drzéwiany – swiãtnicë.
54 Niosła kòrunë na kòrunacji Swôrzewsczi Matinczi, z Władisławą Magùlską gôdôł  
E. Prëczkòwsczi, „Pomerania” 2019, nr 5, s. 44. Nen wëjimk w òriginale hewò brzëmi tak: 
„Kò jô doch gò dobrze znala. Òn doch bél z Gnieżdżewa. Òn biwôl ù mòji starczi. To bëło 
jesz chùtczi, ale òn ju bél biskùpã. Òn bél ù swòjich domôcëch, mòże na ùrlopie, abò jak. 
Në i òn wiedno przëjéżdżôl do kòscola. Ale òn przëjachôl sóm, jednym kòniã, w taczi brice. 
Òn móg doch jachac kòniã, bò òn z gòspòdarstwa pòchòdzyl. I tej òn ù nas doma te kònia 
òstôwiôl. Òn szed do kòscola, òdprawil mszą, a tej òn przëszed do nas nazôd. I starka gò 
wiedno wzãla na frisztëk. A jô, jak to dzecë, jô tam sedzala i zdrzala, jak òn jôd. Òni do se 
rozpòwiôdelë, pò kaszëbskù, ale ò czim, to jô ju nie pamiãtajã.”
55 T. Krzësztof, Trzy Królowe, „Pomerania” 1991, nr 10, s. 26–27. Ta mòdlëtwa bëła pòte- 
mù drëkòwónô czile razy bez pòdôwaniô ji aùtora, z nadczidnienim, że òdmôwiają jã rëbôcë. 
Òb.: Chroń nas rybaków na morzu, „Słowo Pomorskie” z 12.09.1937, s. 6.
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Prezydent jachôł przez Pùck, dze ùstawionô bëła bróma z nôpisã „Nigdë do 
zgùbë nie przińdą Kaszëbë!”, a dali przez Swôrzewò. Nie je brewiter wiedzec 
czë wstąpił do sanktuarium Królewi Mòrza. Na gwës béł w Wiôldżi Wsë, dze 
– jak je pòdóné – „pòd triumfalną brómą przëòblokłą nôrozmajitszim rëbac-
czim sprzãtã, pòwita Pana Prezydenta delegacjô rëbôków”. Prezydent jachôł 
jesz do Rozeftu, dze przëjął defiladã wòjskòwégò batalionu, a pòtemù jesz 
zazdrził do Pilëców56.

Na zôczątkù lat 30-tëch w Wiôldżi Wsë, a tak pò richtoscë na teritorium 
Hallerowa, zbùdowóny béł w neògòticczim stilu kòscółk z czerwòny cegłë. 
Jegò patronã òstôł sw. Wòjcech. Bëła to òsoblëwie ùdba letników, co corôz 
czãscy i chãtni òdwiedzywelë Hélsczi Półòstrów a nadmòrsczé gònë òd Karwi 
do Wiôldżi Wsë. Òd te czasu sã regùlar tam òdbiwałë nôbòżéństwa. Temù 
mieszkańcë ti wsë a Cetniewa i Chłapòwa w mniészi lëczbie przëchôdelë do 
Swôrzewa, chòc niechtërny do kùńc żëcégò chòdzëlë leno do marijny swiãtni- 
cë57. Z czasã równak frekwencjô w Wiôldżi Wsë zaczãła sã dwigac, do tegò 
stãpienia, że biskùp w 1939 r. pòstawił tam stałégò wikarégò. Òstôł nim ks.  
Ludwik Angrik58. Pòdobno to wëzdrzało téż w przëtrôfkù mieszkańców Chałëp, 
czej jich môlëzna òsta doparłãczonô w 1933 r. do pòwstôwający nowi kùracji 
w Kùznicë59.

To wszëtkò, co zachôdało pò òdzwëskanim samòstójnoscë Pòlsczi, òso-
blëwie slëbinë Pòlsczi z mòrzã, miało stolemny cësk na żëcé sanktuarium 
w Swôrzewie. Do te czasu miało òno charakter czësto môlowi. Pò 1920 r. 
dało ò se merkac w całim kraju. To miało téż cësk na ùpòsażenié swiãtnicë. 
Kòscół piãkniôł, rosła téż lëczba wòtów. Jedne z nich bëło dosc wôrtné, temù 
wzbùdzywałë zaczekawienié nié blós przëstojników Matinczi. Na zôczątkù 
1936 r. doszło do kradzélstwa wszëtczich wòtów a precjozów, co ùpiãkniwałë 
sztaturkã. To sã stało zdrzódłã gòrącëch mòdlëtwów przebłagalnëch w całi  

56 Pobyt Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na Wybrzeżu, „Morze” 1932, nr 9, s. 13.
57 Ò pòwstanim kòscoła A. Nécel pisôł: „Projekt bùdacji napòtikôł dërch na przeszkòdë. 
Midzë jinszima procëmny béł mù nawetka ks. Pronobis […]. Na nen cél ùrządzywóné bëłë 
w parafii artisticzné wieczorë, dëtczi skłôdało wòjskò i rozmajité institucje. Wôrtné wspòmòdżi 
szłë òd rëbôków z Wiôldżi Wsë – Hallerowa i Cetniewa. W latach 1930–1932 w Hallerowie 
stanął kòscół, mùrowóny z czerwòny cegłë, pòdług projektu warszawsczégò architekta Juliusza 
Lësecczégò.” Òb. A. Nécel, Nie rzucim ziemi, s. 190–191. Òb. téż: M. Kùklik, Nordowymi 
ścieżkami Augustyna Necla, Pùck, Wiôlgô Wies 2006, s. 77–78.
58 Ks. L. Angrik òstôł rozstrzélóny w wieku 29 lat przez hitlerowców w rujanie 1939 r. w La- 
sach Piôsznicczich. Òb.: B. Bòjarskô, Piaśnica, Wejrowò 2001, s. 108.
59 P. Stefańsczi, Wspomnienia z Jastarni 1917–1939, Gdiniô 1997, s. 105–106.
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chełmińsczi diecezji, a téż gromistégò sznëkrowaniô mediów w tim placu, co 
kùreszce przëniosło dejã ùkòrunowaniô sztaturczi. Òstateczno, na mòcë papie-
sczégò dekretu doszło do ùroczësti kòrunacji w dniach 7 i 8 séwnika 1937 r. 

Slëbinë Pòlsczi z Mòrzã i sparłãczonô z nima gòscëna gen. J. Hallera w sank-
tuarium marijnym w Swôrzewie, miałë stolemny cësk na jegò kawel. Z nié 
za wiôldżégò môla lokalnégò kùltu, praktikòwónégò nôbarżi przez rëbôków 
i marénów, òb czas nié jesz fùl dwadzesce lat, stało sã òno znónym w całim 
kraju sanktuarium marijnym. Swiadectwã tegò béł nadóny mù tej titel Króle-
wi Pòlsczégò Mòrza. Do sztótu òdzwëskaniô samòstójnoscë cëdama słôwnô 
sztaturka nazéwónô bëła nôczãscy mionã Matka Bòskô Swôrzewskô abò Pa-
trónka Rëbôków i Żeglarzów. Pò slëbinach do Swôrzewa zaczãlë przëbëwac 
nôwikszé òsobistoscë wnenczasny Rzeczëpòspòliti z prezydentama i primasama 
na przodzy. Tak bëło do II swiatowi wòjnë. Pò wòjnie natëchstopach sã òdro-
dza pielgrzimkòwô rësznota, jakô jistnieje dërch, do tëch tu czasów. Dzysdnia 
co rokù na wiôldżi séwnikòwi òdpùst cygnie kòl sztërdzescë pielgrzimków 
z nordowëch Kaszëb.

Skrócënk
Sanktuarium Królewi Mòrza w Swôrzewie bëło wiedno w rëmie dzejów òstrzódkã 
pòlskòscë. We wsë mieszkelë Kaszëbi, chtërny dozérelë pòlskòsc, a pò I swiatowi 
wòjnie wprzëglë sã mòckò w biôtkã ò samòstójnosc kraju. Temù pò slëbinach 
Pòlsczi z mòrzã w Swôrzewie bëła òdprawionô mszô swiãtô dzãkòwnô z ùdzélã 
gen. Józefa Hallera. Pòtemù wies stała sã letniskòwim môlã. Wcyg rósł téż marijny 
kùlt, chtëren przëcygôł wiôldżich lëdzy z głãbi państwa, w tim prezydentów i pri-
masów Pòlsczi. Dwigający sã kùlt i łasczi, co przëchôdałë w tim placu, sprawiłë, 
że doszło do kòrunacji cëdama słôwny sztaturczi Matczi Bosczi. 

Abstract
In the past, the Sanctuary of the Queen of the Sea in Swarzewo was the centre 
of Polishness in the region. The Kashubs who were the inhabitants of the village 
maintained their identity and actively supported Poland’s struggle for indepen-
dence after World War I. Hence, after Poland’s symbolic wedding to the sea in 
1920, a thanksgiving mass, with the participation of General Józef Haller, was 
celebrated there. Later, the village became a popular summer destination. As the 
cult of St. Mary of Swarzewo continued to grow, it started to attract worshipers 
from all over Poland, including the Primates and Presidents of Poland. The gro-
wing cult, as well as many miracles attributed to the local statue of St. Mary, led 
to its crowning. 
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Wstãp

Zgrôwą artikla je òbgôdanié ùżëcégò pòzwów farwów w òpisënkach Bôłtëc-
czégò Mòrza w niechtërnëch romanach Stanisławë Flészarowi Mùskôt (1919– 
–1989)1, pisôrczi ùrodzony w Sennowie na Rzeszowiznie, a mieszkający òd 1945 

1 Ò pòzwach farwów w ùtwórstwie Flészarowi-Mùskôt jô pisa w pòsobnëch prôcach:  
D. Stanulewicz, Nazwy barw w opowiadaniu Portret dziewczyny na zielonym tle Stanisławy 
Fleszarowej-Muskat, [w:] Barwa w języku, literaturze i kulturze IV, red. E. Kòmòrowskô,  
D. Stanulewicz, Szczecëno 2013, s. 139–150; „Błękitny jak niebo oglądane oczyma dziewic”. 
Kilka uwag o roli słownictwa barw w kreowaniu postaci w powieści Lato nagich dziewcząt 
Stanisławy Fleszarowej-Muskat, [w:] Szekspir, Słowacki i gdańskie okolice. Tom jubile-
uszowy dedykowany Pani Profesor Ewie Nawrockiej, red. M. Horodeckô, B. Òleksowicz, 
Gduńsk 2014, s. 233–244; „Nieopisany błękit wody, która ściąga na siebie barwę nieba”. 
Nazwy barw w powieści Zatoka śpiewających traw Stanisławy Fleszarowej-Muskat, „Studia  
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rokù na Gduńsczim Wëbrzeżim – z piersza w Gdini, a pòtemù w Sopòce2. Flé-
szarowô-Mùskôt prowadza akcjã swòjich wielnëch ùsadzënków na Wëbrzeżim, 
a jich herojama tej-sej bëlë Kaszëbi. Grażina Antoniewicz pòda słowa pisôrczi 
w radiowim wëwiadze: „Jô jem dëcht òsoblëwą marinistką – pòdsmiéwô sã. 
– W mòjich ksążkach mie czekawi sztrąd. To, co jidze zmerkac na pòlsczim, 
mòrsczim sztrądze. To, co sprôwiô z Pòlôchów mòrsczi nôród. Pierszé mòje 
mòrze jô òbzéra z Kamienny Górë òb czas feriów przebëtëch ù wùje. Tej jô so 
ùswiądnia, że nen gard bãdze rôz czedës témą mòjégò ùtwórstwa – wspòmina”3.

 Michôł Błażejewsczi kładze dokôze Flészarowi-Mùskôt „midzë lëteraturã 
wësoką a pòpùlarną”, mërkô przë tim, że ji ùtwórstwò je „òdbicym téż naszé-
gò wëbrzeżowégò żëcégò, próbą òpisaniô gò i wpasowaniô w tradicjã, mòże 
nawetka próbą ùszëkòwaniô ti tradicji w môlu i czasu dëcht marno sprzijają-
cym zapùszczaniémù kòrzeni”4. Òpisënczi „wëbrzeżowégò żëcégò” nalézemë 
w trzech romanach, jaczé jô wëbra, żebë sã przëzdrzec pòzwóm farwów Bôłtu: 
Lato nagich dziewcząt (1960), Zatoka śpiewających traw (1967), a téż Wiatr 
od lądu (1974, pierszi dzél trilogii Tak trzymać). Wszëtczé te romanë sã na-
lazłë w serii „Mésterka òbëczajowégò romana”, co szlachòwa za ùtwórstwã 
Flészarowi-Mùskôt, a wëdrëkòwóny w wëdôwiznie Edipresse w rokù 2012. 

Akcjô pierszégò z wëmienionëch romanów mô plac w 50-tëch latach XX 
wiekù w Sopòce, òpisónym z „cepłim ùczëcym”5, a herojama są zawòłóny żło-
biôrz i sztërzej młodi lëdze, co mù pòzowelë. Drëdżi roman to dzeje pòwstaniô 
Gdini w pòzdrzatkù nëch, co przëjachelë jã bùdowac, ale téż môlowëch lëdzy. 

Językoznawcze: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” 2014, nr XIII, 
s. 245–273. Przëkładë òpisënków mòrza przedstawioné w trzecy z wëmienionëch pùblikacji 
są òbgôdóné hewò téż w nym artiklu.
2 Ò żëcym i ùtwórstwie pisôrczi – òb. K. Swierkòsz, Na fali. Portret biograficzny Sta-
nisławy Fleszarowej-Muskat, Warszawa 2013. Òb. Téż: G. Antoniewicz, Stanisława Fle-
szarowa-Muskat. W tym roku przypada stulecie urodzin i 30. Rocznica śmierci pisarki, 
„Dziennik Bałtycki”, 25 października 2019, https://dziennikbaltycki.pl/stanislawa-fleszaro-
wamuskat-w-tym-roku-przypada-stulecie-urodzin-i-30-rocznica-smierci-pisarki-zdjecia/ar/
c1-14529881, (dostãp: 28.09.2020); B. Szczepùła, Prof. Ewa Nawrocka o życiu i literaturze 
Stanisławy Fleszarowej-Muskat (rozmowa), „Dziennik Bałtycki”, 10 kwietnia 2014, https://
dziennikbaltycki.pl/prof-ewa-nawrocka-o-zyciu-i-literaturze-stanislawy-fleszarowejmus-
kat-rozmowa/ar/3398417, (dostãp: 28.09.2020).
3 G. Antoniewicz, Stanisława Fleszarowa-Muskat. W tym roku przypada…
4 M. Błażejewsczi, Fleszarowa Sopocka albo – jak być kochaną. W osiemdziesiątą rocznicę 
urodzin Stanisławy Fleszarowej-Muskat, Gduńsk 1999, s. 27.
5 Tamò, s. 14.
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W tim môlu wôrt je przëbôczëc film Miasto z morza z rokù 2009, w reżiserji 
Andrzeja Kòtkòwsczégò prawie na spòdlim negò romanu. W trzecym romanie 
nôpierszim herojã je młodô chemiczka, co mieszkô w Trójgardze, a robi w za-
kładze rëchtëjącym agar-agar w môłim gardze, jaczi nie je z pòzwë wëmieniony 
a leżi nad Gduńsczim Wikã. 

Spòdleczné a niespòdleczné pòzwë farwów

Nigle jô brewiter mdã gôda ò pòzwach farwów ùżëtëch przez Flészarową-
-Mùskôt w òpisënkach Bôłtëcczégò Mòrza w wëbrónëch romanach, jô pò 
wiérzkù przedstawiã klasyfikacjã farwów Brenta Berlina i Paula Kaya6. 

Ti badérowie dzelą pòzwë farwów na spòdleczné i niespòdleczné. Spòdlecz-
nô pòzwa farwë mùszi zjiscëwac jedne warënczi, z chtërnëch sztërë są nôwôż-
niészé:

a)  ji znaczënk nie je sëmą znaczënków ji dzélów (tegò warënkù nie zji-
scywają np. znankòwniczi mòdrozelony i cemnomòdri);

b)  nie je òna pòzwą òdcéni jinszi farwë (to kriterium òdrzucywô np. cy-
nober i karmazynowi, bò są pòzwama òdcéni czerwòny farwë);

c)  ji ùżëcé nie ògrańcziwô sã do òpisënkù wąsczégò krãgù òbiektów (tegò 
warënkù nie zjiscywają np. rudi i blond, bò òdnôszają sã colemało do 
farwë włosów);

d)  je òna psychòlogiczno płôtnô dlô ùżëtkòwników hénetnégò jãzëka, co 
znaczi, że dobrze jã znają i czãsto ji ùżiwają (w związkù z tim np. sjena 
i ùltramarina nie są spòdlecznyma pòzwama farwów)7.

W òpiarcym ò przeprowadzoné badérowania Berlin i Kay ùznelë, że mòże 
wëapartnic jednôsce spòdlecznëch pòzwów farwów. W pòlsczim jãzëkù nen 
spòdleczny leksykòn farwów òbjimô hewò taczé znankòwniczi: biały, czarny, 
czerwony, zielony, żółty, niebieski, brązowy, fioletowy, pomarańczowy, różowy 
i szary – co ùgwësniwają jãzëkòznajôrze, chtërny zajimają sã tim dzélëkã 
słowiznë8. 

6 B. Berlin, P. Kay, Basic Color Terms: Their Universality and Evolution, Berkeley 1969.
7 Tamò, s. 6. 
8 Òb. m. jin. R. Tokarsczi, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 2004; 
K. Waszakòwô, Podstawowe nazwy barw i ich prototypowe odniesienia. Metodologia opisu 
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Słowizna farwów w jãzëkù rozwijô sã krok pò krokù: z piersza sã twòrzą 
dwie pòzwë co òdnôszają sã do biélë i czôrnoscë (abò barżi do jasnëch a cem-
nëch farwów), pòtemù mòże dozdrzec pòjawienié sã czerwònoscë, zelonoscë 
a żôłcë (abò na òpak: żôłcë a zeleni) i pòzwë mòdroscë, a tej – ju w równo jaczi 
pòsobicë – dotëgùją pòzwë lilewòscë, różu, òranżu a szaroscë. 

Berlin i Kay doszlë do swiądë, że jãzëczi mają w rozmajitim stãpieniu roz-
wité leksykònë farwów: są jãzëczi le z dwùma spòdlecznyma farwama (biôłi/
jasny i czôrny/cemny), z trzema, sztërzema itd. Równak ùżiwanié le dwùch  
czë trzech spòdlecznëch pòzwów farwów w hewòtnym jãzëkù nie òdrzucywô 
mòżnotë ùziwaniô wiele wicy pòzwów farwów, co nie są równak spòdlecz-
nyma pòzwama. 

Taczé pòdińdzenié do słowiznë farwów bëło tej-sej kritikòwóné i pòprô- 
wióné. Badérowie m.jin. przëjãlë założenié, że pòzwa farwë szari mòże sã 
rëchli pòjawic w jãzëkù9. Równak ju mònografiô Berlina i Kaya z rokù 1969 
bédowa badéróm nowé przëzdrzenié na leksykòn farwów i przëdatné nôrzãdza 
do jegò analizë.

Farwné òbrazë Bôłtu 

Òbrazë Bôłtu w trzech wëbrónëch romanach Flészarowi-Mùskôt mòże pò-
dzelëc pòdług òpisywónégò cządu dnia: mòrze w dzéń i mòrze w nocë. Pisôrka 
pòdsztrichiwô téż rolą òbzérôcza ù swòjich herojów i z negò môla zdrzeniô 
mòżemë wëapartnic hewò taczé stónë: pierszô łączba z mòrzã w żëcym, pò-
dzywianié z òkna widzënkù na mòrze a zdrzenié na mòrze jakno ramë òbrazu. 
Kò gwës cządë dnia i stónë na se sã nachôdają, jak zarô to niżi w cytatach 
mdze ùdokaznioné10.

W òpisënkach mòrza w dzéń pòjôwiô sã spòdlecznô pòzwa farwë niebieski 
‘mòdri’, np.

porównawczego, [w:] Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw, nazwy wymiarów, 
predykaty mentalne, część I, red. R. Grzegorczykowa, K. Waszakòwô, Warszawa 2000,  
s. 17–28; D. Stanulewicz, Colour, Culture and Language: Blue in Polish, Gdańsk 2009, 
s. 249–282.
9 Òb. m.jin. R. Tokarsczi, Semantyka barw…, s. 20.
10 Wszëtczé wëjimczi trzech romanów cytowóné w nym artiklu pòchòdzą z jich wzno-
wieniów wëdrëkòwónëch w serii „Mistrzyni powieści obyczajowej” (Warszawa 2012, 
Edipresse Polska). Ùżëté skrócënczi titlów: Lato – Lato nagich dziewcząt, Wiatr – Wiatr 
od lądu, Zatoka – Zatoka śpiewających traw.
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1.  Dziś morze będzie intensywnie niebieskie – pomyślała Dorota […] ‘Dzys 
mòrze bãdze mòcënkò mòdré – pòmësla Dorota […]’ (Zatoka, s. 5) 

2.  Po lewej stronie szosy, we wklęsłości wzgórza pokrytego młodym sa- 
dem, ukazało się morze nieprawdziwie niebieskie, jak z kolorowej pocz-
tówki. Ciemna zieleń drzew obrzeżała je od dołu jak rama. ‘Pò lewi 
stronie szaségò, we wklãsłoscë grzëpë pòkrëti młodim sadã, sã ùkôzało 
mòrze nieprôwdzëwie mòdré, jak z farwny pòcztówczi. Cemnô zeleni-
zna drzéwiãt òsztrądzëła je òd dołu jak rama.’ (Zatoka, s. 36)

3.  Morze! Niebieska ściana morza! ‘Mòrze! Mòdrô scana mòrza!’ (Zatoka, 
s. 37)

Jak pòkazywają pòwëższé cytatë, ta spòdlecznô pòzwa farwë mòże bëc 
pòprawionô przez przëczasnik intensywnie ‘mòcënkò’ abò przez przëczasnik 
nieprawdziwie ‘nieprôwdzëwie’ i pòrównanié, abò bëc dzélã metafòricznégò 
pòchwatu. Òkróm znankòwnika niebieski ‘mòdri’ pisôrka ùżiwô jistnika błękit 
‘mòdrosc’, czasã téż metonimiczno. Tej leksem nen òdnôszô sã do mòrza (jegò 
wòdë), nié le do jegò farwë, np.

4.  Czekała w napięciu, nie ukazał się jednak nawet skrawek błękitu. ‘Żdała 
w napiãcym, sã nie ùkôza równak ani nëpka mòdroscë.’ (Zatoka, s. 20)

5.  Nie wydawało się odległe, odsunięte pasmem ziemi, zaczynało się tuż 
za parapetem okien i wlewało do pokoju cały swój nieopisany błękit 
rozweselony słonecznym dniem. ‘Sã nie wëdôwało daleczé, òdsëniãté 
gònã zemi, zaczinało sã dëcht za òknicą i wléwało do jizbë całą swòjã 
nieòpisóną mòdrosc rozwieseloną słuńcowim dniã.’ (Zatoka, s. 27)

Flészarowô-Mùskôt céchùje òbrazë mòrza, w jaczim òdzdrzadloné je niebò 
– temù sã bierze mòdrawô farwa Bôłtu w wioderné dnie. Jak pòkazywają pò-
niższé przëkładë, w taczich òpisënkach pisôrka ùżiwô jistnika błękit ‘mòdrosc’ 
mët, np.

6.  W pełnym letnim słońcu, pod pogodnym niebem, które ciemnym błękitem 
barwiło wodę w kanale, „Perkun” wyglądał wspaniale. ‘W fùlnym lat- 
nym słuńcu, pòd wiodernym niebã, chtërno cemną mòdroscą farwiło sã 
w karnôlu, „Perkùn” wëzdrzôł widzało.’ (Zatoka, s. 208) 

7.  Odbijało ono całą pogodę nieba i z jego to błękitu brała się ta bar-
wa, jaśniejsza przy brzegach, ciemniejsza na głębi i znów srebrzyście 
płowiejąca ku Helowi, który – gdy zaczęli wstępować na oksywskie 
wzgórze – zabielił się wyraźnie na widnokręgu. ‘Òdzdrzadliwało òno 
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całé wiodro nieba i z jegò to mòdroscë brała sã ta farwa, jasniészô kòle 
sztrądów, cemniészô kòl szorów i zôs strzébrnawò bladnącô do Hélu, co 
– jak zaczinelë kanąc na òksëwską grzëpã, zabiélił sã bëlno na widnikù.’ 
(Wiatr, s. 198–199) 

8.  […] oczom podróżnych miała ukazać się zatoka, morski brzeg, zarosły 
tutaj trzciną i szuwarami, niby podmokły brzeg jeziora – dopiero da-
leko poza nim rozpoczynał się ów nieopisany błękit wody, która ściąga 
na siebie barwę nieba. ‘[…] òczóm wanożników sã miôł ùkôzac wik, 
mòrsczi sztrąd, zarosłi tu szëlpama i charsztama, czejbë pòdmikłi brzég 
jezora – dopiérze dalek za nim sã zaczina na nieòpisónô mòdrosc wòdë, 
jakô scyga na se farwã nieba.’ (Zatoka, s. 5)

Zôs w przëtrôfkù zëmòwégò mòrza, mët òdzdrzódliwającégò niebò, pisôrka 
– zanôlégô jesz òd òpisywónëch wiodernëch warënków – ùżiwô leksemë błękit 
‘mòdrosc’ i srebro ‘strzébro’, a téż szarość ‘szarota’ i ołowiany ‘òłówiany’: 

9.  Tafla Zatoki błyszczy wtedy błękitem i srebrem, a białe zmarznięte brzegi 
są ogromną ramą gigantycznego lustra, w którym przegląda się niebo. 
‘Glada Wikù łiszcze tej mòdroscą a strzébrã, a biôłé zamiarzłé sztrądë 
są nieòbeszłą ramą stolemnégò szpégla, w jaczim sã niebò przezérô.’ 
(Zatoka, s. 276).

10.  Zima nie dodaje Zatoce urody. Zatapia ją szarość – odbicie ciężkiego, 
ołowianego nieba. ‘Zëma nie dotëgùwô Wikòwi ùrodnoscë. Zatôpiô 
jã szarota – òdbicé cãżczégò, òłówianégò nieba.’ (Zatoka, s. 275) 

Wôrt jesz tu nadczidnąc ò jinszim wëjimkù, òpisywającym stik nieba a mò- 
rza, dze pisôrka ùżiwô znankòwnika jaskrawy ‘blëszczati’: 

11.  Niebo pojaśniało, jakby ktoś zeprał z niego ogromną plamę nocy. Ho-
ryzont odcinał się od morza jaskrawą kreską świtu. ‘Niebò pòjasniało, 
jakbë chtos znëkôł z niegò nieòbeszłą plamã nocë. Widnik sã òdcynôł 
òd mòrza blëszczatą réżką switkù.’ (Lato, s. 22)

W proze Flészarowi-Mùskôt w òpisënkach mòrsczégò krôjmalënkù w mò- 
rzu sã òdbijô – jak w szpéglu – złoté słuńce, np.

12.  Zatoka cała leżała pod słońcem. Jaskrawe złoto i mleczny błękit, ostry 
blask i przeźroczysta miękkość głębi, ruchliwa, skrząca się przestrzeń  
między coraz odleglejszymi od siebie brzegami. ‘Całi Wik leżôł pòd 
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słuńcã. Blëszczaté złoto i mlécznô mòdrosc, òstri blôsk i przezérnô 
mitkòsc szoru, rësznô, skrzącô sã rëmiô midzë corôz dalszima òd se 
sztrądama.’ (Zatoka, s. 232) 

13.  Czerwoną nawę kościoła i stare domy, otaczające ją ciasnym wieńcem, 
oblewał jasny blask poranny, światło odbijające się od Zatoki, jak od 
lustrzanej tafli. ‘Czerwòną nawã kòscoła i stôré chëcze, òtôczającé jã 
casnym wińcã, òbléwôł jasny pòrénczny blôsk, wid òdbijający sã òd 
Wikù, jak òd szpéglowi tôflë.’ (Zatoka, s. 231) 

Leksem złoty ‘złoti’ òpisywô téż piôsk na dnie przeźroczystego ‘przezér-
négò’ mòrza:

14.  Patrzyła w morze, podświetlone tu złotym dnem, przeźroczyste jak szkło. 
‘Zdrza w mòrze, pòwidnioné tu złotim dnã, przezérné jak szkło.’ (Za-
toka, s. 119).

W òpisënkù nocnégò mòrza pisôrka ùżiwô pòchwatë ciemny błękit ‘cemnô 
mòdrosc’ a znankòwnika czarny ‘czôrny’:

15.  […] Zatoka pełna już była mroku, zielonego przy brzegach, połyskują-
cego ciemnym błękitem w głębi. ‘[…] Wik béł ju fùl smrokù, zelonégò 
przë sztrądach, łiszczącégò cemną mòdroscą w szorze.’ (Zatoka, s. 54)

16. To nie zielona ziemia podchodziła pod okienny parapet, ale morze, 
gładkie i niekończące się, jak lustro bez ram, czarne, gdy pochyli się 
nad nim noc. ‘To nié zelonô zemia pòdchôda pòd òknicã, le mòrze, 
głôdczé i nieòbeszłé, jak szpédżel bez ramów, czôrné, czej sã nad nim 
ùdżibnie noc.’ (Zatoka, s. 43);

Jak to wërazno pòkazywają przëkładë nr 7, 9, 10, 13 i 16, w swòjich roma-
nach Flészarowô-Mùskôt przedstôwiô mòrze jak zwiercadło, w jaczim w dzéń 
przezérô sã słuńce. Zôs w nocë òdbijô sã miesądz w Bôłce, pòrównóny do złoti 
mònetë, abò jegò mòrãga, co wëzdrzi jak łiszczącô sã jigła: 

17.  Księżyc odbijał się w Zatoce, ogromny złoty pieniądz, za który można 
było kupić całą noc. ‘Miesądz sã òdbijôł w Wikù, wiôldżi złoti dëtk, 
za jaczi bë mógł kùpic całą noc.’ (Zatoka, s. 132) 

18.  U wylotu ulicy, między stokiem Kamiennej Góry a kępą nadbrzeżnych 
sosen, ukazało się morze. Przecinająca je księżycowa smuga zwężała 
się ku horyzontowi, coraz cieńsza i ostrzejsza, niczym połyskliwa igła 
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wpięta w czarną pierś nocy. ‘Kòl wëlotu szaségò, midzë spichã Ka-
mienny Górë a kãpą przësztrądowëch chójków, sã pòkôzało mòrze. 
Miesądzowô mòrãga, co je przerzina, szła corôz wãżi do widnika, corôz 
censzô i òstrzészô, jak bëstrzącô sã jigła wpiãtô w czôrną piers nocë.’ 
(Lato, s. 105)

Jak jô ju wëżi nadczidnã, Flészarowô-Mùskôt zdrzi na mòrsczi krôjmalënk 
òczama swòjich herojów. W romanie Wiatr od lądu pò òdzwëskanim samòstój-
noscë na Wëbrzeżé przëjéżdżają lëdze z rozmajitëch strón Pòlsczi. Przińdny 
bùdownicë Gdini – pòrtu i gardu – widzą mòrze pierszi rôz w swòjim żëcym: 

19.  – Morze! – wołali teraz wszyscy przy oknach. – Morze!
– Gdzie? – szepnął Krzysztof. Widział tylko w oddali za ciemnymi syl- 
wetkami sosen jakąś ogromną, połyskliwą jasność, blask rozlany sze-
roko między ziemią a niebem.
‘– Mòrze! – wòłelë terô wszëtcë przë òknach. – Mòrze!
– Dze? – szepnął Krësztof. Widzôł tej dalek za cemnyma sztaturama 
chójków jakąs gromistą, łiszczącą jasnotã, blôsk rozlóny szerok midzë 
zemią a niebã.’ (Wiatr, s. 24) 

20. Ale gdy przymknął powieki i otworzył je jeszcze raz, obraz trwał nie 
zmieniony: daleka, niezmierzona błękitność, przysypana złotym pyłem, 
a nad nią zielona, ruchliwa od wiatru przelatującego po sosnach ściana 
wzgórza i dalej niska kotlina, złote od piasku nad brzegiem wklęśnięcie 
przed następnym wzniesieniem, stromo opadającym w morze. ‘Ale 
czej przëmkł pòwieczi i òtemkł je jesz rôz, òbrôz béł nen sóm: dalekô, 
nieòbeszłô mòdrota, przësëpónô złotim pichã, a nad nią zelonô, rësz-
nô òd swiszczącégò midzë chójkama wiatru scana grzëpë i dali niskô 
dolëzna, złoté òd piôskù nad sztrądã wklãsniãcé przed pòsobną grzëpą, 
przitkò nëkającym w mòrze.’ (Wiatr, s. 37) 

 
Herojowie Flészarowi-Mùskôt pòdzywiają mòrze z òknów – niebieskie ‘mòdré’ 
i błękitne ‘mòdré, mòdrawé’, a téż migotliwe ‘mërgòtlëwé’:

21.  Potem siedziała naprzeciwko kobiety w pokoju przy kominie, z niebieską 
przestrzenią Zatoki za oknami, starając się zachować dla siebie tylko ten 
wymiar rzeczywistości, który ogarniały jej oczy, nic ponadto. ‘Pòtemù 
sedza naprocem białczi w jizbie przë kòminie, z mòdrim rëmã Wikù 
za òknama, mia przë tim starã òstawic dlô se le nen sztôłt jawernotë, 
co òbjimałë ji òczë, nick nadto.’ (Zatoka, s. 91) 
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22. I z okien jej pokoju morze nie wydawało się już odpoczynkiem dla oczu, 
szeroką przestrzenią powietrza i światła, błękitnego blasku. ‘I z òknów 
ji jizbë mòrze sã zdôwało ju òdpòczinkã dlô òczu, szeroką rëmią lëftu 
i widu, mòdrégò blôskù.’ (Zatoka, s. 217)

23.  (…) z okna widać było poprzez poplątane gałęzie drzew migotliwe pa-
smo morza. ‘(…) z òkna bëło widzec przez zapindloné wietwie drzéwiãt 
mërgòtlëwi gón mòrza.’ (Lato, s. 13) 

W òbrazach, co pisôrka malëje słowã, mòrze biwô jich niebieską ramą: 

24.  Płowa ziemia z plamkami zieleni, gdzieniegdzie kolorowe namioty i nie-
bieska ramka morza po lewej i po prawej, to był letni pejzaż tego pasma 
ziemi, jego uroda, odkrywana zawsze na nowo, choćby się przyjeżdżało 
tutaj co dnia. ‘Bladnącô zemia z plamkama zelonoscë, tej-sej farwné 
tëlce i mòdrô ramka mòrza pò lewi i pò prawi, to béł latny malënk negò 
gònu zemi, jegò krôsa, òdkriwónô wiedno znowa, chòcbë sã przëjéż-
dżało tu dzéń w dzéń.’ (Zatoka, s. 118) 

25.  Szli wzdłuż basenu, w którym znowu stała „Mademoiselle”, naprawiona 
w porcie wojennym, w ten świąteczny poranek nieruchoma, wyrazi-
ście obrysowana intensywną niebieskością morza. ‘Szlë wedle base- 
nu, w jaczim zôs stoja „Mademoiselle”, ùprawionô w wòjnowim pòrce, 
w nen swiąteczny pòrénk nierësznô, wërazësto wëcéchòwónô mòcënką 
mòdroscą mòrza.’ (Wiatr, s. 198)

Analiza òpisënków mòrza  
– z òsoblëwim wëapartnienim pòzwów farwów

W òpisënkach mòrsczégò krôjmalënkù Flészarowô-Mùskôt ùżiwô i spòdlecz-
nëch pòzwów farwów: niebieski ‘mòdri’ (1, 2, 3, 21)11, zielony ‘zelony’ (15), 
czarny ‘czôrny’ (16), jak i niespòdlecznëch, np. błękitny ‘mòdri, mòdrawi’ (22), 
złoty ‘złoti’ (14, 17, 20), ołowiany ‘òłówiany’ (10). Mùszi przëcësnąc bôczënk 
na ùżëcé – òkòma znankòwników – jistników, co nawlékają do farwów: błę-
kit ‘mòdrosc’ (4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15), błękitność ‘mòdrota’ (20), niebieskość 
‘mòdrosc’ (25), szarość ‘szarota’ (10), srebro ‘strzébro’ (9) i złoto ‘złoto’ (12). 
Relatiwno czãsto pisôrka sã decydëje na jistnik błękit ‘mòdrosc’ – co dôwô 

11 W nôwiasach jô pòdôwóm numrë pòdónëch wëżi cytatów.
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òderwanié znanczi (tj. farwë) òd przedmiotu abò zjawiszcza (tu: mòrza czë 
nieba) i ji wëapartnienié – ò czim mdze jesz mòwa niżi. Tu le jesz dodóm, że  
rëchli przeprowadzoné badérowanié wszëtczich pòzwów farwów, co są w ro-
manie Zatoka śpiewających traw ùdokazniło, że westrzód òkresleniów mòdro-
scë – jaczé colemało służą òpisënkòwi mòrza, a téż nieba – wnetka dwa razë 
wiãkszą frekwencją znankùje sã jistnik błękit ‘mòdrosc’ (11 razy) jak znan-
kòwnik niebieski ‘mòdri’ (6 razy), a pòle mòdroscë je jedurnym pòlã farwów 
z przewôgą jistników12. 

Pisôrka ùżiwô téż leksemë sygnalizëjącé stãpiéń mòcënkòwatoscë farwów: 
intensywnie ‘mòcënkò’ (1), intensywny ‘mòcënczi’ (25), nieprawdziwie ‘nie-
prôwdzëwie’ (2); ji felënk: przeźroczysty ‘przezérny’ (12, 14), a téż stãpiéń 
jasnotë: ciemny ‘cemny’ (2, 6, 7, 15, 19), jasny ‘jasny’ (7, 13), mët jasność ‘ja-
snota’ (19) i pojaśnieć ‘pòjasniec’ (11). Òpisënczi mòrza mają w se òkreslenia 
widnowatëch zjawiszczów: połyskliwy ‘łiszczący’ (18, 19), połyskujący ‘łisz-
czejący’ (15), jaskrawy ‘blëszczati’ (11, 12), skrzący ‘skrzący’ (12), migotliwy 
‘mërgòtlëwi’ (23), téż blask ‘blôsk’ (12, 13, 19, 22) i błyszczeć ‘łiszczec’ (9). Do 
te mòże spòtkac zestôwczi abò pòchwatë, np. mleczny błękit ‘mlécznô mòdrosc’ 
(12), srebrzyście płowiejąca ‘strzébrzësto blôdnącô’ (7), w jaczich doòkreslenié 
farwë nié leno sygnalizëje ji tón czë jasnotã, ale mleczny ‘‘mléczny’ téż nieprze-
zérnotã, a srebrzyście ‘strzébrzësto’ nié blós farwã metalu, le łiszczëtlëwòtã mët. 
Mùszi jesz dotëgòwac, że srebrzyście ‘strzébrzësto’ je leksemã wôrtoscëjącym 
pòzytiwno. Pisôrka ùżiwô téż leksemów, co pòdsztrichiwają nieòbeszłotã mòrza: 
ogromny ‘nieòbeszłi’ (19), niezmierzony ‘niezmierzony’ (20), a téż jiwrë z jegò 
charakterizacją: nieopisany ‘nieòpisóny’ mòdifikùje jistnik błękit ‘mòdrosc’ 
(5, 8), a nieprawdziwie ‘nieprôwdzëwie’ – znankòwnik niebieski ‘mòdri’ (2).

Wôrt jesz dozdrzec, że w òpisënkach Bôłtu Flészarowô-Mùskôt ùżiwô 
metafòrë i metonimie. Jô tu przëjimóm definicje tëch zjawiszczów, nié le 
jãzëkòwëch, zabédowóné przez Lakòffa i Johnsona. Metafòra pòdług nich to 
„rozmienié i doswiôdczanié jaczégòs ôrtu rzeczi w pòchwatach jinszi rzeczë”13, 
zôs metonimiô pòlégô na tim, że „Ùżiwómë […] jaczis rzeczë, realno jistnie-
jący, żebë gadac ò jinszi rzeczë, jakô je z nią sparłãczonô”14. 

12 D. Stanulewicz, „Nieopisany błękit wody, która ściąga na siebie barwę nieba”. Nazwy 
barw w powieści Zatoka…, s. 259.
13 G. Lakòff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, dolm. T. P. Krzeszowsczi, Warszawa 
1988, s. 27.
14 Tamò, s. 58.
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Pisôrka ùżiwô m.jin. metafòrë (pòrównania mët): mòrze to szpédżel (m.jin. 7, 
9, 10 i 13), np. Tafla Zatoki błyszczy wtedy błękitem i srebrem, a białe zmarznięte 
brzegi są ogromną ramą gigantycznego lustra, w którym przegląda się niebo ‘Tô-
fla Wikù łiszcze tej mòdroscą i strzébrã, a biôłé zamiarzłé sztrądë są nieòbeszłą 
ramą stolemnégò szpégla, w jaczim przezérô sã niebò’; mòrze to rama òbrazu 
(24 i 25), np. ‘mòdrô ramka mòrza pò lewi i pò prawi’; mòrze to bùdink (3): 
niebieska ramka morza po lewej i po prawej ‘mòdrô scana mòrza’; wiéchrzëzna 
mòrza to pòjemnik (15): Zatoka pełna […] mroku, […] połyskującego ciemnym 
błękitem ‘Wik je fùl […] smrokù, […] łiszczejący cemną mòdroscą’; noc to żëwé 
stwòrzenié, co sã przëdżibiwô nad mòrzã (16), jak téż metonimie: blôsk za mòrze 
(19): blask rozlany szeroko między ziemią a niebem ‘blôsk rozlóny szerok midzë 
zemią a niebã’; mòdrosc za mòrze/wòdã mòrską (4 i 5), np. nieopisany błękit 
rozweselony słonecznym dniem ‘nieòpisónô mòdrosc rozwieselonô słuńcowim 
dniã’. Żelë jidze ò tã drëgą metonimiã15, to słowôrze pòlsczégò jãzëka pòdôwają, 
że jistnik błękit mòdrosc, òsoblëwie w wielny lëczbie, je pòeticczim òkresleniem 
nieba, np. Księżyc wypłynął na błękity ‘Miesądz wëpłënął na mòdroscë’16, zôs 
w romanach Flészarowi-Mùskôt błękit ‘mòdrosc’ òdnôszô sã do mòrza. Taczé 
ùżëcé jistnika błękit mòże dozdrzec m.jin. w pòlsczi wersji titlu filmù Le Grand 
Bleu (The Big Blue) w reżiserii Luca Bessona – Wielki Błękit17, dze òn sã òdnôszô 
do òceanu, jak téż w dëcht tim samim titlu cządnika ò nurkòwanim, „Wielki Błę-
kit”. Zrównanié mòrza z jegò farwą sprôwiô, że je òno pòstrzégóné przez prizmat 
ti znanczi. Wôrt tu przëbôczëc, że w pòlsczim jãzëkù pòle mòdroscë jinaczi sã 
òd nédżi farwów, temù że znankòwnik niebieski nie je tipòwą spòdleczną pòzwą 
farwë, bò dzeli niejedne fónkcje ze znankòwnikã błękitny; do te, prototipòwima 
òdnieseniama znankòwnika niebieski dlô mieszkańców Wëbrzeżégò są i niebò, 
jak i wòda, zôs w jinszich regionach Pòlsczi – leno niebò18.

Żlë nazôd jidze ò metafòrë i metonimie, przëkłôd nr 5 ([morze] wlewało 
do pokoju cały swój nieopisany błękit rozweselony słonecznym dniem ‘[mòrze] 
wléwało do jizbë całą swòjã nieòpisóną mòdrosc rozwieseloną słuńcowim 
dniã’) òbjimô jich sparłãczenié (to je metaftonimiã): metonimiô: mòdrosc za 

15 Metonimiô ta òbgôdónô je téż w: D. Stanulewicz, „Nieopisany błękit wody, która ściąga 
na siebie barwę nieba”. Nazwy barw w powieści Zatoka…, s. 260.
16 Słownik języka polskiego, tom I, red. M. Szimczak i jin., Warszawa 1978, s. 178. 
Przëkłôd nen téż òmôwiô R. Tokarsczi, Semantyka barw…, s. 116.
17 Le Grand Bleu, ang. The Big Blue, pòl. Wielki błękit, reż. L. Besson, Francja – USA 
– Włochë, 1988.
18 D. Stanulewicz, Colour, Culture and Language…, s. 297–303.
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mòrską wòdã, jakô doch sã nie wléwô brewiter do jizbë, metafòra: mòrskô 
wòda to człowiek (kò mòże jã rozwieselëc). Tu mòże sã rozmëslec nad òglową 
metafòrą ùreglowóną jakno farwã to ceczô.

I na òstatkù przënôlégô jesz nadczidnąc ò jinszim stilisticznym zabiegù 
ùżiwónym przez Flészarową-Mùskôt – ùkòpicowanié òkresleniów farwów 
i jinszich zjawiszczów z nima sparłãczonëch, np. w cytatach: nr 7: Odbijało 
ono całą pogodę nieba i z jego to błękitu brała się ta barwa, jaśniejsza przy 
brzegach, ciemniejsza na głębi i znów srebrzyście płowiejąca ku Helowi, który  
– gdy zaczęli wstępować na oksywskie wzgórze – zabielił się wyraźnie na wid-
nokręgu ‘Òdbijało òno całé wiodro nieba i z jegò to mòdroscë bra sã ta farwa, 
jasniészô przë sztrądach, cemniészô w szorze i zôs strzébrzësto bladnącô do 
Hélu, co – jak zaczãlë wstãpòwac na òksëwską grzëpã – zabiélił wërazno sã 
na widnikù’; nr 12: Jaskrawe złoto i mleczny błękit, ostry blask i przeźroczysta 
miękkość głębi, ruchliwa, skrząca się przestrzeń między coraz odleglejszymi od 
siebie brzegami ‘Blëszczaté złoto i mlécznô mòdrosc, òstri blôsk i przezérnô 
mitkòsc szoru, rësznô, skrzącô sã rëmiô midzë corôz dalszima òd se sztrądama’; 
czë nr 20: daleka, niezmierzona błękitność, przysypana złotym pyłem, a nad 
nią zielona, ruchliwa od wiatru przelatującego po sosnach ściana wzgórza 
i dalej niska kotlina, złote od piasku nad brzegiem wklęśnięcie przed następ-
nym wzniesieniem, stromo opadającym w morze ‘dalekô, nieòbeszłô mòdrota, 
przësëpónô złotim pichã, a nad nią zelonô, rësznô òd swiszczącégò pò chójkach 
wiatru scana grzëpë i dali niskô dolëzna, złoté òd piôskù nad sztrądã wklãsniãcé 
przed pòsobną grzëpą, przitkò nëkającym w mòrze’. 

Kùńcowé słowò

Czëtińcowie romanów Flészarowi-Mùskôt gwës zwrôcają bôczënk na malëtwã 
òpisënków wëkreòwónëch widzënków, wzorowónëch na krôjmalënkach Gduń-
sczégò Wëbrzeżô. Na tã malëtwã sã skłôdają nié blós ùżëté przez pisôrkã 
spòdleczné i niespòdleczné pòzwë farwów, òkreslenia stãpienia jich jasnotë 
i òkreslenia widnowatëch zjawiszczów, ale téż jich ùkòpicowanié i ùżëté me-
tafòriczné a metonimiczné pòchwatë. Je mòżlëwé scwierdzenié, że òdczëca 
herojów mògą òdzdrzódlëwac zachwët sami pisôrczi – ùrodzony w jinszim 
regionie – nadmòrsczima widzënkama. 

W artiklu tim jô sã zajã òbrazama mòrza leno w trzech wëbrónëch romanach 
Flészarowi-Mùskôt. Bëłobë gwës bëlno òbrobic nã rzecz szerzi i dokładni: 



188   Danuta Stanulewicz, Farwné òbrazë Bôłtëcczégò Mòrza w wëbrónëch romanach. . .

nazôd do spisënkù zamkłoscë

analizérowac – téż żlë jidze ò iloscowi wzgląd – wszëtczé wëjimczi, co òbji-
mają òpisënczi Bôłtu w tëch prozatorsczich dokôzach pisôrczi, jaczich akcjô 
zachôdô na Gduńsczim Wëbrzeżim. 

Skrócënk
Zgrôwą negò artikla je òbgôdanié ùżëcégò pòzwów farwów w òpisënkach Bôł-
tëcczégò Mòrza w trzech romanach Stanisławë Flészarowi Mùskôt (1919–1989), 
Lato nagich dziewcząt (1960) [Lato nadżich dzewùsów], Zatoka śpiewających 
traw (1967) [Wik spiéwającëch trôwów] i Wiatr od lądu (1974) [Wiater òd lądu]. 
Pisôrka ùżiwô i spòdlecznëch, i niespòdlecznëch pòzwów farwów z pòla mòdroscë 
i pòlów jinszich farwów, a téż òkresleniów, co òdnôszają sã do stãpienia jasnoscë 
i mòcënkòwatoscë farwë. Do te, pisôrka ùżiwô w òpisënkach mòrza metafòriczné 
i metonimiczné pòchwatë. 

Abstract
The aim of this paper is to present the colour terms and other words which occur 
in the descriptions of the Baltic Sea in three selected novels by Stanisława Fle-
szarowa-Muskat (1919–1989): Lato nagich dziewcząt [Summer of Naked Girls] 
(1960), Zatoka śpiewających traw [The Bay of Singing Grass] (1967) and Wiatr 
od lądu [Wind from the Land] (1974). The writer uses both basic and non-basic 
colour terms representing the category blue and other colour categories, as well as 
words referring to the degree of colour brightness and intensity. Moreover, in the de-
scriptions of the sea, the writer employs metaphorical and metonymic expressions.
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Rok 2020 łączy się z 100. rocznicą powrotu Pomorza do Polski, historycznych 
zaślubin generała Józefa Hallera, zwanego Błękitnym Generałem, z polskim 
morzem. Dnia 10 lutego 1920 roku w Pucku poprzez gest wrzucenia pierście-
nia/obrączki do Morza Bałtyckiego dowódca Frontu Pomorskiego w sposób 
symboliczny wyraził nadzieje i prośby wszystkich Pomorzan, który chcieli 
zrzucić jarzmo pruskiej niewoli. Nieprzypadkowo więc tematyka tegorocznego 
sympozjum Rady Języka Kaszubskiego nawiązuje do motywu morza. Niniejszy 
artykuł wpisuje się w rocznicowe działania.

Literatura przedmiotu

W obszarze badań nad literaturą kaszubską na szczególną uwagę zasługują 
pionierzy tychże badań, którzy publikowali swoje prace w okresie między-
wojennym. Są wśród nich m.in. Józef Łęgowski, Jan Karnowski i Włady-
sław Pniewski. Szczególnie ten ostatni od 1927 roku przez 10 lat publikował 
w „Roczniku Gdańskim” serię tekstów bibliograficznych, jest też autorem 
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artykułu Przegląd literatury kaszubskiej1. W okresie po II wojnie świato-
wej jako pierwszy spośród badaczy wpisuje się literaturoznawca Andrzej 
Bukowski ze swoją dysertacją Regionalizm kaszubski (Poznań 1950) oraz 
jego uczeń Jan Drzeżdżon w dziełach Piętno Smętka. Z problemów kaszub-
skiej literatury regionalnej lat 1920–1939 (Gdańsk 1973) oraz Współczesna 
literatura kaszubska (1986). Warto jeszcze wspomnieć Lecha Bądkowskiego 
i jego broszurę Zarys historii literatury kaszubskiej (1959)2. Później niemałe 
zasługi na polu badań nad literaturą kaszubską położył austriacki znawca 
literatury Ferdynand Neureiter ze swoją publikacją Historia literatury kaszub-
skiej wydaną pierwotnie w języku niemieckim (1978), przetłumaczoną przez 
Marię Boduszyńską-Borowikową w 1982 roku. Z drugiej strony szeroki zakres 
materiałów znajdziemy w obszernym wyborze historyka Józefa Borzyszkow-
skiego O historii literatury kaszubskiej i jej twórcach (2011). Jednocześnie 
nie można pominąć Tadeusza Linknera z jego Heroiczną biografią Remusa. 
W zwierciadle mitu i kaszubskich wierzeń (1996) czy Z literatury Młodoka-
szubów. Aleksander Majkowski. Studia i szkice (2013), który zaangażował 
się w badanie twórczości Aleksandra Majkowskiego3 i Leona Heykego4 oraz 
kolejnego naukowca, historyka literatury i kultury Pomorza, Jerzego Sampa, 
autora m. in. Drogi na sabat (1981) czy Smetek. Studium kreacji literackich 
(1984) oraz obszernego wstępu do Poezja rodnej mowy (1985). W początkach 
XXI wieku pojawili się badacze szkoły słupskiej Adela Kuik-Kalinowska 
i Daniel Kalinowski. Ich wspólnym dziełem jest przeglądowa pozycja Li-
teratura kaszubska. Rekonesans / Kaszëbskô lëteratura. Wëzdrzënë (2017) 
w wersji dwujęzycznej polsko-kaszubskiej. Wcześniejsza monografia Adeli 
Kuik-Kalinowskiej Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub (2011) odsyła 
czytelnika do autorskiego wyboru tematów tejże literatury wyodrębnionych 

1 „Rocznik Gdański”, 1928–1929, t. 2–3. Pniewski wydał też zbiór utworów o morzu pisa- 
nych w języku polskim i kaszubskim: Morze polskie i Pomorze w pieśni (1931).
2 Jak pisze D. Kalinowski broszura L. Bądkowskiego została zbudowana na zasadzie ideo- 
wej kontry wobec wcześniej pozycji A. Bukowskiego, „w której podkreślano ambicje oraz 
podmiotowość kaszubszczyzny, co brzmiało wobec ustaleń Bukowskiego bardzo prowo-
kacyjnie”. Zob. D. Kalinowski, A. Kuik-Kalinowska, Literatura kaszubska. Rekonesans. 
Kaszëbskô lëteratura, Wëzdrzënë, Gdańsk 2017, s. 18.
3 Oprócz wymienionych wyżej pozycji T. Linkner z rękopisu odczytał i opracował wojenne 
wspomnienia A. Majkowskiego jako lekarza frontowego: Pamiętnik z wojny europejskiej 
roku1914, Wejherowo 2000.
4 Zob. T. Linkner, Z lirycznej i epickiej twórczości Leona Heykego, Bolszewo 2015.
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przez badaczkę5. Natomiast Daniel Kalinowski ma na swoim koncie m.in. 
pozycję Od Smętka do Stolema (2009 – we współpracy z A. Kuik-Kalinow-
ską) oraz krytyczne omówienia literatury kaszubskiej: Raptularz kaszubski 
(2014), Sylwa kaszubskie (2017) i Pasaże kaszubskie (2020). Początek XXI 
wieku kaszubistyki naznaczony został badaczami związanymi z Instytutem 
Kaszubskim („Acta Cassubiana”), Radą Języka Kaszubskiego („Biuletyn 
Rady Języka Kaszubskiego”) oraz Uniwersytetem Gdańskim i Akademią 
Pomorską w Słupsku.

Motyw/obraz morza w literaturze polskiej badali m. in. Janusz Tazbir w pra-
cy Żeglarz i podróżnik w literaturze staropolskiej (1986)6, Edmund Kotarski 
w dziele Sarmaci i morze: marynistyczne początki w literaturze polskiej XVI–
XVIII wieku (1995)7. Historycy literatury stwierdzali obecność i żywotność 
motywów marynistycznych w dawnym piśmiennictwie polskim. Natomiast 
początki literatury marynistycznej upatrują w epoce Młodej Polski, ewentual-
nie romantyzmu: „W tym czasie (…) powstają utwory, w których przestrzeń 
morska usamodzielnia się, zaczyna dominować: co więcej, wykazuje zdolność 
generowania tak istotnych składników struktury dzieła literackiego, jak cha-
rakterystyczne wątki i postaci”8.

Następuje tutaj rozróżnienie literatury stricte marynistycznej od jej po-
czątków „mocno rozciągniętych w czasie”. Można dywagować nad samym 
pojęciem literatury marynistycznej, łacińskie mare to bowiem morze. Termin 
ten odwołuje się do głównej tematyki dzieła wpisanej w jej strukturę. Podział 
literatury ze względu na dominującą tematykę (motyw, wątek) jest stosowany 
w literaturoznawstwie od początku badań historycznoliterackich. Wyróżniamy 

5 Nie jest to cała literatura przedmiotu. Wymieniłam najważniejsze, syntetyzujące pozycje  
badawcze.
6 J. Tazbir, Żeglarz i podróżnik w literaturze staropolskiej, [w:] Spotkania z historią, 
Warszawa 1986, s. 141–144. Szkic ten oparł autor na swojej wcześniejszej pracy Ziemia-
nin – żeglarz – podróżnik morski. Kształtowanie się stereotypów w kulturze staropolskiej, 
Warszawa 1977, wyjaśniającej obojętność społeczeństwa staropolskiego wobec morza, 
a pośrednio i władania nim.
7 Zob. recenzja Janusza K. Golińskiego pracy Kotarskiego, „Pamiętnik Literacki” 1997, 
nr 4, s. 193–199. Motyw morza był często podejmowany przez literaturoznawców polskich. 
Warto jeszcze przywołać następujące opracowania: Leszek Prorok, Poeci i morze. Antologia 
poezji o morzu, Gdańsk 1969; Bronisław Miazgowski, Morze w literaturze polskiej, Gdynia, 
1964; Jan Tuczyński, Marynistyka polska. Studia i szkice, Poznań 1975; Stanisław Telega, 
Odkrycie Bałtyku w literaturze, Poznań 1970.
8 Zob. E. Kotarski, Sarmaci i morze…, Warszawa 1995, s. 5.
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więc np. literaturę przygodową, kryminalną, zaś poezję patriotyczną, religijną, 
erotyczną, refleksyjną itd. Podział poezji na odmiany jest bardziej rozbudowany 
ze względu na jej specyficzny charakter; wyraża bowiem uczucia i przeżycia 
podmiotu lirycznego9.

Na gruncie literatury kaszubskiej motyw morza zauważyli już w okresie 
międzywojennym Władysław Pniewski, autor antologii tekstów poświęconych 
morzu: Morze polskie i Pomorze w pieśni (1931). Jego ujęcie odnosiło się 
w większości do pozycji polskojęzycznych różnych epok, choć nie pominął 
takich nazwisk literatów kaszubskich jak Hieronim Derdowski, Aleksander 
Majkowski, Jan Karnowski, Leon Heyke, Franciszek Sędzicki czy Izydor 
Gulgowski. Pamiętamy, że lata dwudzieste XX wieku to czas fascynacji pol-
skich twórców niedawno odzyskanym Pomorzem, dostępem do morza oraz 
mieszkańcami tych ziem, Kaszubami. Wówczas powstaje m.in. znana powieść 
Stefana Żeromskiego Wiatr od morza (1922). W okresie powojennym utwory 
poetyckie podejmujące wątek marynistyczny ukazywały się różnych wyborach 
kaszubskiej poezji. Wymienić należy m.in. tomiki: Ma jesma od morza. Poezja 
i proza kaszubska o morzu w wyborze Leona Roppla10, Modra struna. Antolo-
gia poezji kaszubskiej ze wstępem Jana Drzeżdżona11, Poezja rodnej mowy ze 
wstępem i w wyborze Jerzego Sampa12, Pomorze i morze w poezji w wyborze 
i opracowaniu Barbary Arsoby i Józefa Borzyszkowskiego13, wpisujące się w I 
Kongres Pomorski. XXI wiek zaś to antologie Romana Drzeżdżona i Grzegorza 
Schramkego Dzëczé gãsë (2004) oraz G. Schramkego Skrë ùsôdzkòwi mòcë 
(2010), które zawierają również biografie twórców.

9 Zob. definicje poezji w słownikach terminów literackich i innych publikach ency-
klopedycznych. O ile w okresie antycznym poezja utożsamiana była z całą literatura 
piękną, później z mową wiązaną (wiersz) i przeciwstawiana prozie jako inna organizacja 
brzmieniowo-rytmiczna (do czasu wyodrębnienia powieści niemal wszystkie pełnoprawne 
gatunki literackie były wierszowane), następnie utożsamiana z liryką i indywidualnie 
zorientowaną ekspresją językową w postaciach pogranicznych (np. dramat poetycki, 
poemat proza, proza poetycka itp.) oraz wreszcie definiowana jako sztuka słowa, której 
wytwory cechuje szczególna organizacja językowa (język poetycki), wewnętrzna autono-
mia i autoteliczność, dominacja funkcji estetycznej, a która jako całość przeciwstawiana 
jest prozie (Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. J. Krzyżanowski, t. II, 
Warszawa 1985, s. 192).
10 Ma jesma od morza. Poezja i proza kaszubska o morzu, red. L. Roppel, Gdańsk 1963.
11 Modra struna. Antologia poezji kaszubskiej, Gdańsk 1973.
12 J. Samp, Poezja rodnej mowy, Gdańsk 1985.
13 Pomorze i morze w poezji, opr. B. Arsoba i J. Borzyszkowski, Gdańsk–Szczecin 1998.
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Definicje i pojęcia

Celem niniejszej pracy jest zbadanie motywu morza w poezji kaszubskiej. 
Szeroko rozumiany obraz morza w różnych jego przejawach można/należy 
zaklasyfikować do miejsc wspólnych badań literackich, czyli do toposów14. 
Co to jest topos? W zależności od epoki kulturowej i ujęcia metodologicz-
nego topos jest inaczej definiowany. Termin pojawił się już w starożytności 
w teorii retoryki Arystotelesa i służył jako argument w dyskusji15. W teorii 
literatury oznacza on powtarzający się motyw w literaturze i sztuce danego 
kręgu kulturowego czy cywilizacji. Toposy jako miejsca wspólne (gr. topoi 
– miejsca wspólne) wykształciły się więc już w antyku. Pełnią one niejako 
funkcję motywu wędrownego, a w swej strukturze nawiązują do archetypów. Za 
niemieckim historykiem literatury Ernstem Robertem Curtiusem (1886–1956), 
który specjalizował się m.in. w studiach porównawczych, następne pokolenie 
badaczy zdefiniowało topos jako ponadczasowy konstant w literaturze (stałą 
literacką, die literarische Constante); jest to wiec pewnego rodzaju skrótowa, 
nacechowana aksjologicznie formuła myślowa lub obrazowa. Badacz wskazał 
toposy występujące w literaturze średniowiecza i renesansu16. Z definicji Cur-
tiusa wynika więc, że topos jest pojęciem zbiorczym, obejmującym pomniejsze 
jednostki, czyli motywy. Dla przykładu podaję definicje haseł: topos i motyw 
wyjaśniane w Słowniku języka polskiego (Warszawa 1996):

14 Na temat toposów zob. J. Abramowska, Toposy i niektóre miejsca wspólne badań lite- 
rackich, [w:] Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej, Poznań 1995;  
E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. A. Borowski, Kraków 
1997.
15 Jest to zazwyczaj twierdzenie lub przesłanka, która nie potrzebuje dowodzenia, np. 
stwierdzenie: „nic się nie dzieje bez powodu, wszystko ma swoją przyczynę”, używane jako 
 argument w sporze.
16 E. R. Curtius wymienił 10 toposów: 1) homo viator – topos człowieka w drodze, wę-
drowca, tułacza; 2) ubi sunt? – gdzież są? – średniowieczny motyw przemijania, marności 
świata doczesnego; 3) theatrum mundi – motyw teatru-świata, w którym ludzie są jedynie 
aktorami; 4) deus ex machina –pojawienie się Boga, jego niespodziewana, końcowa inge-
rencja; 5) dans macabre – taniec śmierci, przypomnienie o kruchości życia i przemijaniu 
(memento mori); 6) deus ridens – dosłownie: Bóg-prześmiewca, topos człowieka – igrzyska 
Bożego, który jest tylko marionetką w rękach Stwórcy; 7) deus artifex – topos Boga-artysty, 
dzięki któremu powstał świat, pierwsze dzieło sztuki; 8) deus destructor – motyw Boga 
zsyłającego kataklizmy, aby ukarać ludzkość; 9) topos Arkadii – motyw miejsca szczęśli-
wego, sielskiego, krainy bez zmartwień; 10) exegi monumentum – motyw nieśmiertelnej 
sławy poety (z Horacego).
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a) motyw – w utworze literackim schemat tematyczny utrwalony w trady-
cji kulturalnej, występujący w utworach literackich różnych epok, zaś 
w internetowym Słowniku Języka Polskiego czytamy: „idea, wątek lub 
postać utrwalone w kulturze, powtarzające się w utworach literackich 
różnych epok; też: najmniejszy niepodzielny element rzeczywistości 
przedstawionej w utworze”17;

b) topos – konwencjonalny motyw i obraz, elementarna cząstka tematycz-
no-stylistyczna, w internetowej wersji słownika: „stały motyw, temat 
utrwalony w literaturze”18.

Ostatnia definicja wykazuje wysoki poziom uogólnienia i wskazuje na 
zamienność toposu w stosunku do motywu bądź jego nadrzędność. Pola zna-
czeniowe obu pojęć przenikają się. Niektóre motywy zyskują uniwersalność, 
stając się w ten sposób toposami. Jeżeli posiłkujemy się propozycją Curtiusa, 
wskazać musimy na ponadczasowość toposu, jego uniwersalność, co pozwala 
mu występować w utworach różnych epok, niezależnie od ich rodzaju literac-
kiego. Ponadczasowość i uniwersalność sugerują pewien konstans, stałość, 
multiplikację, co niekoniecznie wynika z ilości występowania, bardziej z no-
śności danego toposu. Topos przejawia się w tożsamych znakach, motywach, 
sformułowaniach19.

Motyw morza występuje w literaturze już w czasach antycznych. Motywy 
akwatyczne związane z morzem, składają się na bogatą topikę. Postaramy się 
wskazać tradycyjne motywy i toposy oraz nowo powstałe, tzw. quasi-toposy, 
o ile występują w poezji kaszubskiej.

Podstawą niniejszej analizy będą kaszubskojęzyczne utwory liryczne odwo-
łujące się do topiki morskiej. Literatura podmiotu jest bogata, więc wykorzysta-
ne zostaną tylko niektóre przykłady. Szkoda, że brak jest szerszego opracowania 
motywu morza w literaturze kaszubskiej w formie monografii, powstało jednak 
sporo artykułów na ten temat, które zostaną wykorzystane w niniejszej pracy. 
Podstawą opracowania będzie kwerenda źródłowa w wydawnictwach zwar-
tych, zbiorkach poetyckich, których na rynku wydawniczym nie brak. Analiza 
odbywać się będzie na podstawie wybranych tematów związanych z morzem.

17 Motyw, https://sjp.pwn.pl/sjp/motyw;2568522.html (dostęp: 10.09.2020).
18 Topos, https://sjp.pwn.pl/szukaj/topos.html (dostęp: 10.09.2020).
19 Zob. definicja toposu: https://www.wikizero.com/pl/Topos_(teoria_literatury) (dostęp: 
30.06.2020).

https://sjp.pwn.pl/sjp/motyw;2568522.html
https://sjp.pwn.pl/szukaj/topos.html
https://www.wikizero.com/pl/Topos_(teoria_literatury)
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Związki Kaszub z morzem

Truizmem może wydawać się stwierdzenie, że Kaszuby i Kaszubi są niero-
zerwalnie związani z morzem ze względu na swoje położenie geograficzne. 
Morze Bałtyckie zawsze odgrywało ogromną rolę w życiu mieszkańców nad-
morskich terenów. Nie jest również żadnym odkryciem stwierdzenie faktu, że 
o morzu w tym języku pisali sami Kaszubi, mieszkańcy ziemi pomorskiej. Są 
twórcy, dla których jest to temat podstawowy, np. Marian Selin20, Henryk Jerzy 
Musa KOT21 czy Maria Boszke22, są też tacy, którzy jedynie wykorzystują 
metaforykę morską w swoich utworach. Motyw ten był obecny w twórczości 
literatów kaszubskich od początku istnienia literatury tworzonej w tym języku. 
Poprzez bogatą metaforykę obrazów morza i szeroką możliwość wykorzystania 
tematów marynistycznych w artystycznej ekspresji wpisał się zaś bez wątpienia 
na stałe do kanonu motywów tejże literatury.

Morze dla Kaszubów oznacza przede wszystkim Morze Bałtyckie, Bał-
tyk, Bôłt i Zatokę Gdańską. Region kaszubski położony jest na południowym 
wybrzeżu tego akwenu, bezpośrednia styczność jego mieszkańców z żywio-
łem morskim wywarła niezatarte piętno na życiu Kaszubów. Z tego względu 
w twórczości występują różnorodne określenia, nazwy związane z Bałtykiem. 
Ograniczymy się tutaj tylko do nazw omawianego akwenu. W kaszubskiej 
twórczości poetyckiej pojawiają się następujące określenia: „gduńsczé mòrze” 
(A. Majkowski), „kaszëbsczi mòrze”, „nasze mòrze”, jego mieszkańcy to „Bôł-
tëczanie” (H. Derdowski). Warto jednak zauważyć, że ze względu na dogodne 
położenie nad morzem wielu Kaszubów wybrało służbę na statkach morskich 
jako drogę swojego życia, co również wybrzmiewa w lirykach.

Motyw morza w poezji kaszubskiej w różnych odsłonach

Morze stanowi jeden z wielu motywów liryki, który może realizować się wie-
lorako: jako opis wyglądu morza, jego działania, siły niszczycielskiej żywiołu, 

20 Zob. Marión Selin, Piesniôrz rëbacczégò żëwòta, Wejherowo–Gdynia 2016.
21 Zob. H. J. Musa, Mòje Kaszëbë, Puck–Gdańsk–Konarzyny–Banino 2007; tegoż: Mój 
kaszubski swiat. Mój kaszëbsczi swiat, Puck–Gdańsk–Kościerzyna–Banino 2009; Co wy-
śpiewały fale zatoki / Co wëspiéwałë dënëdżi Wikù, Puck–Konarzyny–Gdańsk 2012. 
22 Zob. M. Boszke, Piesń lëdzy mòrza, Banino–Jastarnia–Pelplin 2005.
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jako miejsce wypoczynku, opis jego mieszkańców, pracy na morzu: rybaków, 
marynarzy, losu ich rodzin, opisy statków, wyprawy morskie, bajki i legendy 
związane z morzem, mity i mitologia. Analizując wcześniejszy, przedwojenny 
zasób literatury, Andrzej Bukowski wymienia morze jako jeden z motywów 
poezji kaszubskiej23. Badacz wyróżnił cztery aspekty, cztery odsłony moty-
wu morza, które wyodrębnił w swojej pracy. Wraz z historycznym rozwojem 
literatury poetycka realizacja motywu morza wzbogaciła się o kolejne odsło-
ny – elementy i odwołania nawiązujące do tematyki morskiej. Skupię się na 
wybranych aspektach i egzemplifikacjach tego motywu.

Opis wyglądu morza pojawia się już w pierwszych latach rozwoju kaszub-
skiej literatury. Spotykamy je u Hieronima Derdowskiego w poemacie Ò panu 
Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, kiedy bohater przeżywa grozę burzy 
i w strachu modli się do świętej Barbary. W młodzieńczych wierszach Alek-
sandra Majkowskiego, np. Kaszëbë widzimy grozę żywiołu: „I ti, chtërnëch 
pòłikałë/ dënëdżi na mòrzu”24, zaś w kolejnych utworach Mòrze – marinarza 
swiat, Jazda Helana, Pòżegnanié Helana poznajemy los marynarza, którego 
celem i sensem życia jest służba na statku; nieważne, że może już nie wrócić 
i zginąć: „Cëż łzë dëszëc, serce sëszëc/ mòrze marinarza swiat,/ nié na lądze 
smierc mù bãdze,/ nié mù w łóżkù skùńczëc lat”25. Zaraz dalej: „Le gdze 
dzëkô bùrza nëkô/w grëbé chmùrë mòrzô łaszt,/ a gwôłt mòrzô w strasznym 
gòrzu/ żôgle zriwô, łómie maszt,/ tam mù znónô smierc pisónô”26. Nie widać 
tu żalu ani płaczu, nie widać buntu, sprzeciwu; taki jest los marynarza. Podmiot 
liryczny podchodzi ze stoickim spokojem do kwestii śmierci na morzu, godzi 

23 W pracy Regionalizm kaszubski…, s. 349, Bukowski pisze: „Panuje przekonanie, że 
w literaturze ludu nadmorskiego motyw morza powinien zajmować szczególnie poczesne 
miejsce. Tak jednak nie jest w rzeczywistości. Ponieważ morze jest tutaj zjawiskiem bliskim 
i powszednim, pozbawione jest przeto powabu niezwykłości i egzotyki i odgrywa rolę jed-
nego z elementów bieżącego życia. W takiej też naturalnej proporcji ukazuje się w poezji. 
Zaznacza się przy tym w niej zarówno pozytywny jak negatywny stosunek do żywiołu 
morza, który traktowany jest zgodnie z naturalnym odczuwaniem człowieka, zjawiając się 
jako żywioł bądź budzący lęk, bądź przyciągający swą grozą, bądź wyzwalający tęsknoty, 
bądź urzekający pięknem krajobrazu. Czasem te wszystkie odczucia zjawiają się w skon-
densowanej formie i wtedy przeżycie nabiera niezwykłej plastyki i siły wyrazu. Taką jest 
„Chaja” (burza morska) Jana Trepczyka”.
24 A. Majkowski, Kaszëbë, [w:] A. Majkowski, J. Karnowski, L. Heyke, Poezja młodo-
kaszubów, opr. i przypisy H. Makurat, Gdańsk 2012, s. 438.
25 Tamże, s. 392.
26 Tamże, s. 392.
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się na taki los; jest on zresztą nierozerwalnie związany z życiem marynarza. 
U pozostałych młodokaszubów nie jest to motyw wykorzystywany zbyt często.

Warto wszakże zwrócić uwagę na liryk Leona Heykego, który w wyrazisty 
sposób nawiązuje do motywu morskiego pt. Mòrskô bùrzô, w którym żywioł 
morski budzi lęk, grozę, przeraża: 

W tim trzasł ju gróm sarcësti, 
a wiôldżi łoskòt sã stôł;
a wszãdze wkół bùrgòce
 tak jakbë z wòzã chtos gnôł.

A wiater zaczinô wëwijac,
òn wżarł sã w mòrze do dna;
òn dwigô, wërzucô wałë
tak jakbë hùrma szła. 

A czółno skôcze na wodze, 
a stãkô, krący sã, gnie; 
a jakbë òd bólu sã wije,
a chce wërzëcëc mie.

Jô wòdą jem czësto przelóny
a serce mie w piersach drëżi;
Ach, Bòże, pòdôj mie rãkã,
do brzegù mie przepchni blëżi27.

Podmiot liryczny nie jest marynarzem, to raczej turysta, urlopowicz, który 
wypłynął czółnem w morze. Niespodziewana burza bardzo go przeraziła, morze 
jawi mu się jako locus horridus, miejsce straszne. Topos ten często pojawia się 
w poezji, gdyż „morze jako miejsca straszne” leży u podstaw całej tradycyjnej 
topiki morskiej.

Z grupy zrzeszyńców tematy morskie szczególnie bliskie są Janowi Trepczy-
kowi, który poświęcił morzu cykl liryków pod tytułem Na zôloju28. Opis morza 
w różnych jego obliczach wybrzmiewa w utworze, który stał się popularną pie-
śnią: Hej, mòrze, mòrze29. Autor podkreśla urok i grozę morza, jego bezkresność: 

27 Tamże, s. 609.
28 J. Trepczyk i in., Poezja zrzeszyńców…, opr. i przypisy H. Makurat, Gdańsk 2013,  
s. 426–447. 
29 Tamże, s. 427–428.
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„Hej, mòrze, mòrze, lubòtné mòrze!/ Gdze twòje grańce, gdze twój kùńc? (…) 
Dlôcze rôz sztormã na nas sã gòrzisz, / To znôw tak pëszną gladą sklnisz?”30. 
Charakterystyczne tytuły tego cyklu: Rëbôk, Mòrze, Hej, na mòrze, Pòjuga, Na 
wałë, Na sztrądze. Motyw ten wykorzystuje też Stefan Bieszk w liryku Łodze 
mòje, w którym pojawia się topos przekraczania granic: „Łodze moje/ wiatrë 
dalek pòniosą; / Chòc na cëzé strądë, / jô ce nie zabądã, / mòja Kaszëbskô”31, 
chociaż ten utwór ma wymowę patriotyczną: sławi Kaszuby jako kraj umiłowany, 
ojczyznę, tatczëznã. Wiersz ten został również umieszczony przez Leona Roppla 
w antologii Ma jesma òd morza. Poezja i proza kaszubska o morzu (1963). Kolej-
ny zrzeszyniec Jan Rompski, próbuje swych sił w czterech sonetach, w których 
wykorzystuje topikę morską. Są to: Na zberkù klëcô, Biôtkùj!, Wierzë!, To mie 
pieszczi32. Formę sonetu wykorzystał też Aleksander Labuda w wierszu Wałë33.

Twórcy z kręgu „Klëki” również nie omijali tematyki morskiej, była ona 
jednym z wiodących motywów ich twórczości. Jak stwierdza Adela Kuik-Ka-
linowska, liryki Leona Roppla i Józefa Ceynowy są mocno zakorzenione w re-
aliach północnych, nadmorskich Kaszub34. Może bliżej im było do morza, gdyż 
obaj pochodzili z nadpuckich miejscowości. Szczególnie bogata jest spuścizna 
Leona Roppla35, który wykorzystywał podania i legendy związane z morzem. 
Można wymienić tutaj tekst o bogu morza Gòsk, historię o sprytnym mieszkańcu 
Łeby: Łebianie w niebie, czy literacki opis, skąd się wzięła mewa-śmieszka. 
Interesujący pod względem formy/ kompozycji jest cykl o morskich wiatrach: 
O mòrsczich wiatrach, w którym poznajemy nazwy i działanie wiatrów: „cëszô” 
(„sztël”), „letkô briza”, „briza”, „cwiardô briza”, „wieja” („wiater”), „cwiar-
di wiater”, „sztiwny wiater”, „sztormisti wiater”, „sztorm”, „sarcësti sztorm” 
i „arkùn”. Każdy kolejny bohater cyklu zostaje opisany na przestrzeni wielu 
wersów. Jak wskazał Jan Drzeżdżon, Roppla widzenie morza jest jego autorską 
interpretacją: „nie jest to jednak widzenie morza oczami człowieka z ludu, na 
przykład rybaka”36, lecz „przez kogoś, kto ma pewną ideę tego żywiołu, jego 
piękna, grozy i wewnętrznego życia”37.

30 Tamże, s. 427–428.
31 Tamże, s. 665.
32 Tamże, s. 624–625.
33 Tamże, s. 528.
34 Tamże, s. XLII–XLIII.
35 Poezja twórców Klëki…, s. 303–350.
36 J. Drzeżdżon, Współczesna literatura kaszubska 1945–1980…, s. 108.
37 Tamże.
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Józef Ceynowa, zwany piewcą rybackiego życia, opiewa nadmorskie miej-
scowości: ukochaną Jastarnię, Puck i Swarzewo, Kuźnicę, Mieską i Mewią 
Rewę, Libek, latarnię morską na Rozewiu, nie stroni też od obrazu morza 
w utworach Gôdka mòrza czy Dali, drëszë, pòd sztorëm38. Adela Kuik-Ka-
linowska nazwała go poetą codzienności, morza oraz historii39. Utwory tego 
poety przyjmują kilkakrotnie formę pieśni rybaków, wypływających w rejs. 
Kolejny klëkowiec, Klemens Derc poruszył temat morskich piasków: Żale mòr-
sczich piôsków40, zaś Paweł Szefka zasłynął jako autor pieśni o życiu rybaków,  
ale też liryków Mòrskô cëszba nad Réwą czy Mòrze, chto të jes41.

W okresie powojennym kolejni pisarze sięgają do motywu morza: Paweł 
Szefka, Alojzy Nagel, Stanisław Okoń, Antoni Pieper, Jerzy Stachurski, Marian 
Selin, Jerzy Walkusz, Jaromira Labudda, Stanisław Pestka, Janusz Mamelski, 
Eugeniusz Pryczkowski, Artur Jabłoński i inni. Ze względu na ograniczone 
ramy referatu, ich twórczość nie będzie omawiana w niniejszej pracy. Powyższy 
przegląd nie zawiera wszystkich realizacji motywu morza w poezji kaszubskiej. 
Natomiast warto przytoczyć jeszcze kilka nazwisk twórców związanych z mo-
rzem miejscem zamieszkania bądź pracą: Maria Boszke, Henryk Jerzy Musa 
KOT czy Marian Selin, których poezje zostaną omówione poniżej.

   

Piewcy morza

Maria Boszke (1934) opiewa wieś Jastarnię, Półwysep Helski, pracę ryba-
ka na morzu42. To jej najbliższe doświadczenia; pisze z perspektywy osoby 
będącej „wewnątrz” opisywanych wydarzeń: „Môlé mòrze, hôk ë strąd / to 
je mòja zemia” (Mòje stronë)43. Morze daje pracę, utrzymanie, ale też bywa 
niebezpieczne: wiersz, którego tytuł stanowi data: 13.02.1992 rozpoczyna się 
słowami: „Dzys rëbôk zdżinąl na mòrzu”44. Szczególnym uczuciem darzy 

38 Zob. Poezja twórców z kręgi „Klëki…, s. s. 215–300.
39 A. Kuik-Kalinowska, Patriotyczne przesłanie niesione wierszem, [w:] J. Ceynowa i in., 
Poezja twórców z kręgu „Klëki”, opr. H. Makurat, Gdańsk 2015, s. LIV.
40 Tamże, s. 352.
41 Tamże, s. 390–393.
42 Biogram poetki w antologii G. Schramkego Skrë ùsôdzkòwi mòcë, Gdiniô 2010, 
s. 62–63.
43 M. Boszke, Piesń lëdzy morza…, s. 7.
44 Tamże, s. 20.
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patronkę rybaków, Matkę Boską Swarzewską, Nënkę, Królewą Mòrza: „Naj 
mòrze strzeże Nënka / co nas w òpiece mô, / ùcuszô grozné walë / rëbôków 
dodóm gnô”45. Jej twórczość ma charakter okolicznościowy, wiele wierszy 
powstało z okazji rocznic, jubileuszy czy wydarzeń kulturalnych. Ukazał się 
dotąd jeden tomik jej wierszy Piesń lëdzy mòrza (2005).

Henryk Jerzy Musa KOT (1947) jest autorem kilku tomików wierszy, w tym 
trzech w języku kaszubskim: Mòje Kaszëbë (2007), Mój kaszubski świat / Mój 
kaszëbsczi swiat (2009) i Co wyśpiewały fale zatoki / Co wëspiéwałë dënëdżi 
wikù (2012)46. W dwóch ostatnich zbiorkach występują dwujęzyczne wersje 
liryków, polskie i kaszubskie. Z tego powodu Maria Żmudzka nazwała autora 
poetą dwóch kultur i dwóch języków47. Jak pisze sam autor:

To nie miejsce zamieszkania powoduje, że są to wiersze kaszubskie. Spra-
wia to moja miłość do tej Ziemi. Tej ziemi z jej zielenią, błękitem Zatoki 
Puckiej, błękitem nieba, z chmurami poszarpanymi nadmorskim wiatrem, 
z Górą Swarzewską na horyzoncie. Moje serce biło w rytm przypływów 
Zatoki, w rytm nawoływań rybaków przy ich ciężkiej pracy…48.

W liryku Kaszëbi wyznaje: „jô czëjã szum mòrza / czëjã wiater òd mòrza”. 
Dla niego to co kaszubskie, wiąże się z morzem, Kaszubi to „maszopi, rëbôcë / 
dobiwcë mòrskò-piôskòwëch złóż”, „dobiwcë mòrza / wërobnicë mòrza”, „do-
biwcë mòrsczich pól / żôgòwnicë słony wòdë”. U Musy przeważa zapamiętany, 
wyidealizowany, nostalgiczny opis morza, na którego konstrukcję wpływa żal 
za latami, które odeszły: szëmi mòrze / krzyk czirków / pòd sklepienié blónów 
/ w blôskù słuńca / wiater piescy dënëdzi”, szczególnie widoczny jest w liryku 
Céń mòjégò czasu: „chcã wskrzeszëc céń mòjégò czasu / òjczësti zemi mòdri 
ùwiãzłi w mùszlë / òd rozedrganiô Môłégò Mòrza / rozcãtégò czerwònyma 
żôglama”49. O sobie pisze: „jem béł w tim krajobrazu / jak dënëga, co sã smùli 
do nogów wedle mòrza”50. Poeta nawiązuje do toposu arkadyjskiego, moty-
wu szczęśliwego kraju lat dziecinnych, lat młodości. To nie jest raj utracony,  

45 Tamże, s. 28.
46 Zob. opracowanie literaturoznawcze D. Kalinowskiego, Nieumiarkowanie w pisaniu, 
[w:] tegoż, Raptularz kaszubski, Gdańsk 2014, s. 54–59.
47 M. Żmudzka, Zamiast posłowia, [w:] H. J. Musa KOT, Co wyśpiewały fale zatoki…, s. 60.
48 H. J. Musa, Mòje Kaszëbë…, s. 5.
49 Tamże, s. 16.
50 Tamże.
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można do niego wracać. W poetyckim opisie obrazu morza widać wiatr („wiater 
drëch”, „wiater… tùńcëje i spiéwô”), ryby morskie („pòmùchel”), fale („wała”, 
„dënëga mëslów”, „ò czim szëmią dënëdżi”, „piãclënie dënëgów”), piaski, mu-
szle, kamienie, plaże. Nieodłącznym elementem morskiego pejzażu są mewy 
„czirczi”, porównywane do myśli: „mëslë-czirczi niosłë głosné nowiznë midzë 
bôtama drzemiącyma na sztrądze a mną” (Z Môłégò Mòrza)51, „niosą czirczi 
wòdné zamëszlënié” (Snôżota tamtëch lat)52. Mewa wkłada poecie pióro do ręki: 
„blós w dëszë czëjã Wikù spiéw / dze czirka pióro / w rãce mòje wkłôdô i pisze” 
(Prosba)53; to całkiem nowy motyw, mewa staje się muzą natchnienia. Wiersz 
Prosba należy do utworów autotematycznych, poeta pisze o swojej twórczości. 

Elementy morskiego krajobrazu występują w metaforach: „zeloną dënëgą 
òdchòdzy lato”, „pòezjô na biôłôch piôskach” (Czë to jesz të), „dëch mòrza 
ùwiãzłi w mùszlë” (Stôrô chëcz), porównaniach: rozsëpónô grzëwa pianë zwijô sã 
jakbë żnija” (Mòrze). Podmiot liryczny czuje jednak respekt przed mocą morza: 
„lãklëwò zdrzã na niewidzóny widnik / mòrsczi dënëdżi słëchają wiatru” (Ò czim  
szëmią dënëdżi). Morze bywa też niebezpieczne i zabiera rybaków. Prawie nie 
ma natomiast obrazów wzburzonego morza, brak tu typowych składników to-
posu morza jako locus horridus: sztormów, wichrów, wysokiej fali zalewającej 
wszystko i niszczącej okręt. Wyjątkiem może być utwór Sztorem, opisujący 
wzburzone morze oraz ledwie wzmianka o śmierci rybaków w liryku Kaszëbë.

Wiele utworów autor poświecił poetyckiemu opisowi zatoki. Świadczą o tym 
choćby tytuły, które powtarzają się w kolejnych tomikach, jak: Zatoka, Zatoka 
I, Zatoka II, zamiennie Wik, Wik I, Wik II. Nawet w jednym tomie pojawiają się 
dwa utwory pod tym samym tytułem. Inne charakterystyczne tytuły nawiązujące 
do obrazu morza: Pòrénk nad Wikã, Pòrénk Wikù, Dzéń nad Wikã, Z Môłégò 
Mòrza, Ò czim spiéwô Wik?, Nocny Wik, Szpacérą nad Wikã, Wòdë zatoczi. 
Na podkreślenie zasługują teksty Zatoka I, Zatoka II i Smrok z tomiku Mòje 
Kaszëbë, których atutem jest wykorzystanie zmieniającej się kolorystyki: Zatoka 
jest „zelónkawô”, „mòdrô”, „czerwionô”, „wòdë Zatoczi sklënią srebrã”, niebo 
z początku „jasnomòdri”, poprzez „mòdrosc” nieskończonej przestrzeni przecho-
dzi w „cemnolazurowé dënëdżi” o zachodzie słońca. Pojawia się element walki: 
„jak wiedno piôsczi walczą z remionama dënëgów” (Wspòmink)54.

51 Tamże, s. 26.
52 Tamże, s. 29.
53 H. J. Musa, Co wyśpiewały fale zatoki…, s. 14.
54 H. J. Musa, Mòje Kaszëbe…, s. 32.
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Morze jest oknem na świat, daje wiele możliwości kontaktu z innymi, z ze-
wnętrznym światem. Jest też drogą, którą człowiek opuszcza rodzinne strony: 
„snôżotã tëchtam lat / w szëmie dënegów żegnôł / wëjéżdżając w swiat” (Tetam 
lata)55; „bez szum / Môłégò Mòrza / pòczuł jô pòwiéw swiata” (Pòwiéw swia-
ta)56; występuje tutaj motyw podróży połączony z metaforą życia jako okrętu: 
„na bôce żëcégò òdjachôł jô w dôl” (Pòwiéw swiata). Bezpieczną przystań 
stanowi port. U Musy wiąże się on z dopłynięciem do końca życia, ze starością: 
„stegna prowadzy do pòrtu starosce” (Mòwa)57. Uniwersalny topos starość 
– młodość wyraża się w antytezie młodych lat i wieku dojrzałego, chylącego 
się ku końcowi. Z perspektywy doświadczeń świat jawi się inaczej, bardziej 
stonowany, piękniejszy. Dlatego też obrazy morza zostają wyidealizowane. 
Jak stwierdza Daniel Kalinowski, w utworach Musy „serwuje się (…) wytarte 
sformułowania, zeskorupiałe metafory i nieznośny sztucznością patos. Ileż razy 
bowiem już czytaliśmy w dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych na-
strojowo-lirycznych wierszach o mewach i piórze, o łodzi życia czy chmurach 
porównanych do łabędzi. W dodatku czytaliśmy o nich w liryce epigonicz-
nej i średnich lotów”58. Z pewnością zasób stosowanych przez Musę metafor 
i obrazów nie należy do innowacyjnych, nosi znamiona pewnego stereotypu, 
wtórności, nawet nieporadności i banalności, co nie umniejsza jednak siły od-
działywania i emocji zawartych w jego lirykach. 

Z kolei Marian Selin, którego ostatni zbiorek wierszy nosi tytuł Piesniôrz 
rëbacczégò żëwòta (2016)59, trafnie został określony poprzez sformułowanie 
zawarte w tytule. W swoich utworach autor konsekwentnie posługuje się gwarą 
bylacką. Oprócz obrazków życia rybaków nieodłączny motyw jego liryków 
stanowi morze zwane Bôłtem, Wiôldżim Mòrzã, Hélsczim zôlojã. Bałtyk jest 
żywicielem mieszkańców nadmorskich miejscowości, zwłaszcza umiłowanej 
przez autora Helskiej Kosy, Jastarni czy Helu: „Bôłt nas żëwi, pòzwôlô nóm 
żëc” (Môłi krôj)60. Podmiot liryczny nieustannie opisuje szum morza, stąd duże 
nasycenie czasownikami, m.in. w tekście Mòrze szëmi: prôcëje (w. 5), sã złoscy  

55 Tamże, s. 34.
56 Tamże, s. 35.
57 Tamże, s. 37.
58 D. Kalinowski, Nieumiarkowanie w pisaniu…, s. 55–56.
59 Wcześniejsze tomiki ukazywały się w długich odstępach czasu: Kaszubski kwiat (1982), 
Niech wiater niese piesń (1996). Ostatni tomik Piesniôrz rëbacczégò żëwòta (2016) zawiera 
wybór wcześniejszych tekstów Selina.
60 M. Selin, Niech wiater niese piesń, Gdynia 1996, s. 10.
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(w. 5), czasã zôs glaszcze (w. 6), smùkô z miloscë (w. 6), sã wzbùrzi i pieni  
(w. 9), zôs zamrëczi (w. 10), znowuż spiéwô (w. 11), sã nadimô (w. 11), sã sklëni 
chòc je zmaconé (w. 14)61. Opisywany akwen morski jawi się zazwyczaj jako 
ukochane miejsce, które niekiedy potrafi być groźne, na co wskazują przytoczone 
nazwy czynności. W kolejnym liryku Rëbacczi smùtk opis żywiołu współgra ze 
śmiercią rybaka; jest rozszalałe, falą uderza o brzeg, ryczy: „mòrze rozszalałé, 
falą ò strąd trzaskô, rëczi”62. W liryku Tobie mòrze nawiązującym do retoryki 
hymnu ukazana została dwoistość natury morza, jego nieprzewidywalność: „Të 
w pòtãdze ùwielbioné / chòc ë serce môsz Judasza”63. Zazwyczaj jednak obraz 
morza, który stanowi nieodłączny element życia mieszkańców nadmorskich 
miejscowości na Krowim Ogonie, jak nazywany jest Półwysep Helski, ukazany 
przez pryzmat codzienności rybaków, zyskuje elementy krainy szczęśliwej, jakby 
raju, Ziemi Obiecanej, choćby w utworze Strądowé stegnë64. 

Jak pisze Daniel Kalinowski, morze wzbudza u Selina mnogość emocji: 
„Jest to jednocześnie przestrzeń wolności i walki, spełnienia i niebezpieczeń-
stwa, urokliwego piękna i groźnego żywiołu. (…) W świetle utworów Selina 
morze potrafi więc ukazać swoją łagodną i groźną postać, potrafi uspokajać me-
lodią fal i straszyć hukiem rozwijających się bałwanów”65. Prostym językiem 
twórca balansuje między morzem jako miejscem strasznym, niebezpiecznym, 
a szczęśliwym miejscem do życia, które wyżywi nadmorskich autochtonów. 
O poezji Selina i Boszke wypowiada się też Artur Jabłoński w artykule „To 
dlô nas skrôwk Hélë òstôł stwòrzony”. Świat kaszubskich rybaków w poezji 
twórców z Półwyspu Helskiego66.

Podsumowanie

W powyższym przeglądzie poezji kaszubskiej zostały uwzględnione różne 
realizacje motywu morza, które współtworzą bogatą topikę morską. Anali-
zie poddane zostały utwory Marii Boszke, Mariana Selina i Henryka Jerzego 

61 Tamże, s. 41.
62 Tamże, s. 24.
63 Tamże, s. 29.
64 M. Selin, tamże, s. 30.
65 D. Kalinowski, Znad burty rybackiej łodzi, w tegoż: Sylwa kaszubskie, Słupsk–Gdańsk 
2017, s. 55–56.
66 Artykuł zawarty jest w publikacji Wielkie Pomorze. Społeczność i narody, red. D. Kali- 
nowski i A. Kuik-Kalinowska, Gdańsk–Słupsk 2017, s. 93–114.
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Musy. Najliczniejsze realizacje topiki morskiej znajdujemy u Musy, gdyż jego 
twórczość jest objętościowo większa. Morze jawi się jako miejsce szczęśli-
we, bliskie, jako ojczyzna. Nie zawsze śmierć na morzu traktowana jest jako 
tragedia, gdyż taki już los ludzi wypływających z portu, marynarzy albo ryba-
ków. Śmierć na morzu jest tragedią dla najbliższej rodziny; jednakże stanowi 
ona nieuchronną możliwość losu marynarzy. Morze jawi się też jako miejsce 
straszne, które przeraża: locus horribilis. Pojawiają się wichry, sztorm, wysokie 
fale zalewające wszystko, przewalające się przez okręt czy kuter albo łódź. 
Z motywem „wyprawy morskiej” związany jest topos „przekraczania granic”. 
O toposie tym jako czymś fundamentalnym dla antycznych i średniowiecznych 
wyobrażeń świata pisze Marian Śliwiński67. Granice są elementem ładu świata, 
a ich przekroczenie powoduje negatywne skutki, jest występkiem. Wyprawa 
morska może być metaforycznym obrazem życia, życie jawi się jako żeglu-
ga. Spektrum motywów twórczo wykorzystanych w marynistycznej poezji 
kaszubskiej jest dosyć szerokie. Podani wyżej twórcy i ich dzieła wyraźnie 
nawiązują i przekształcają topikę morską. W ten sposób literatura kaszubska 
wpisuje się w kanon literatury światowej.

Abstrakt
Artykuł omawia twórczość poetów kaszubskich, którzy w swojej poezji wykorzy-
stują motyw morza. Po wstępnej prezentacji literatury przedmiotu autorka definiuje 
pojęcia motywu i toposu w literaturze, a następnie dokonuje przeglądu motywów 
morskich obecnych w poezji kaszubskiej na przestrzeni 150 lat. Skupia się na 
poezji Marii Boszke, Henryka Jerzego Musy i Mariana Selina.

Abstract
The paper discusses the literary output of Kashubian poets who use the motif of 
the sea. After the presentation of the literature on the subject, the author defines 
the notions of the motif and topos in literature. Next she presents an overview of 
maritime motifs which have been observed in Kashubian poetry for over 150 years. 
She focuses on the poetry of Maria Boszke, Henryk Jerzy Musa and Marian Selin.
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I

Jan Rompski (1913–1969), pisarz kaszubski, przedstawiciel grupy literackiej 
skupionej wokół periodyku „Zrzesz Kaszëbskô”1, był jej czołowym ideolo-
giem. Zrzeszyńcy byli niezwykle wrażliwi na niedocenienie rodzimej ludno-
ści kaszubskiej przez władze sanacyjnej Polski. Jan Rompski, Jan Trepczyk 
(1907–1989), Aleksander Labuda (1902–1982) i pozostali członkowie grupy 
wysunęli „postulat konieczności równouprawnienia zarówno materialnego, 

1 D. Szymikowski, Zrzesz Kaszëbskô w latach 1933 – 1939, Bolszewo 2010.
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jak i duchowego Kaszubów w stosunku do pozostałych regionów Polski”2, 
szczególnie mocno akcentowali przy tym znaczenie Kaszub i Kaszubów, ich 
opieranie się naciskom germanizacyjnym, oraz podejmowali próby podtrzyma-
nia tożsamości współrodaków. Prace działaczy skupionych w gronie „Zrzeszë 
Kaszëbsczi” wzbudzały kontrowersje ówcześnie, a także dziś. „Jedni upatry-
wali i upatrują w nim ugrupowanie separatystyczne w znaczeniu politycznym, 
drudzy zarzucali mu germanofilstwo, inni jeszcze tylko szkodliwy dla jedności 
państwa polskiego izolacjonizm, a więc partykularyzm hamujący naturalny 
rozwój społeczno-kulturalny społeczeństwa kaszubskiego”3.   

Tym, co decyduje o odrębności kaszubszczyzny, jest język, dlatego zrze-
szyńcy byli szczególnie wrażliwi na punkcie tworzywa artystycznego swych 
tekstów, dobierali swoiste słowa i formy gramatyczne, niejednokrotnie archa-
iczne, by ukazać odrębność i oryginalność języka kaszubskiego4. Jednak, jak 
zauważył J. Treder, poetami ze „Zrzeszë” „kierowała chęć dostrzeżenia i no-
bilitowania każdej lokalnej właściwości”5, co w konsekwencji przeszkadzało 
w pracy nad tworzeniem ogólnokaszubskiego języka literackiego.

Idee zrzeszyńców wyłożył Rompski w publicystyce i w tekstach literac-
kich: poezji, niewydanej dotąd powieści oraz w dramatach. Jak pisze Daniel 
Kalinowski: „stale bowiem w swych utworach (bez względu na rodzaj literacki 
czy gatunek) postrzegał Rompski swoje zadanie jako możliwość wydobycia 
współziomków z duchowej miałkości i egzystencjalnego zastoju”6. Ferdinand 
Neureiter sformułował nawet następującą, dość radykalną opinię o twórcy: „Był 
on fanatycznym nacjonalistą kaszubskim i musiał wiele w życiu wycierpieć 
z powodu swej bezkompromisowości”7. W okresie okupacji hitlerowskiej 
Rompski był więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego w Stuthofie, a po 

2 W. Pepliński, Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 1920–1939, Gdańsk 1987,  
s. 303.
3 T. Bolduan, Wstęp, [w:] J. Trepczyk, Odecknienié, Gdańsk 1977, s. VI.
4 Spośród zrzeszyńców A. Labuda pozostawił po sobie Zasady pisowni kaszubskiej ze słow-
nikiem ortograficznym, Toruń 1938, a także Słowniczek kaszubski, Warszawa 1960; natomiast 
Jan Trepczyk jest autorem dwutomowego Słownika polsko-kaszubskiego, Gdańsk 1994. 
5 J. Treder, Język poezji zrzeszeńców na tle kaszubszczyzny młodokaszubów, [w:] tegoż, 
Historia kaszubszczyzny literackiej, Gdańsk 2002, s. 258.
6 D. Kalinowski, Dramaty Jana Rompskiego. Tematy, idee, techniki, [w:] J. Rompski, 
Dramaty kaszubskie, oprac., wstęp i przypisy A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, 
Wejherowo–Gdańsk 2009, s. 17.
7 F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu, przeł. M. Boduszańska-Bo- 
rowikowa, Gdańsk 1982, s. 189.
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drugiej wojnie światowej, choć władze PRL mocno ograniczały możliwości 
pracy kaszubskim regionalistom8, pisarz próbował włączyć się w budowanie 
nowych porządków w nowej rzeczywistości komunistycznej Polski9.

Stosunkowo niedawno w ramach serii wydawniczej Biblioteka Pisarzy 
Kaszubskich w opracowaniu naukowym: historycznym, historycznoliterackim 
i językoznawczym, z obszernymi przypisami, w wersji zestandaryzowanej 
oraz w obowiązującej obecnie ortografii kaszubskiej wyszły dramaty pisa-
rza10. Wiele z nich, w tym również omawiany Pòrénk, wydrukowano z ręko-
pisu. Niniejsze rozważania opieram na tekście omawianego dramatu z tego  
wydania11.

Janowi Rompskiemu badacze poświęcili stosunkowo niewiele uwagi poza 
wymienionymi wyżej pracami, warto może w tym miejscu przypomnieć, że 
stosunkowo niedawno na Uniwersytecie Śląskim Artur Jabłoński obronił pracę 
doktorską na temat idei narodu kaszubskiego u twórcy Pòrénka 12.

II

Akcja Pòrénka toczy się w Polsce międzywojennej, na wsi, jak podaje autor 
w didaskaliach: „Rzecz dzeje sã w 1937 r. na Kaszëbach, w òkòlim Mòjusza 
pòd Serôkòjcama”. W pierwszym akcie główna bohaterka, Lucyjka, dentystka, 
decydująca się wraz z mężem, Jërkã, na osiedlenie i pracę w tej wsi, ogląda 
pokój, w którym oboje zamieszkają. Szôłtës przedstawia jej „sërową jizbã z jed-
nym òknã na drogã” (s. 539). Okazuje się, że w pomieszczeniu tym dotychczas 
znajdowało się więzienie (sôdza), ale – jak twierdzi Szôłtës – dotychczas nie 
miało ono wielu lokatorów, ponieważ „Nasza wies ni mô pijôków i złodzejów” 
(s. 539). Po wyjściu Szôłtësa odwiedza Lucyjkã Przekãsnô, prosta mieszkanka 

8 D. Kalinowski, dz. cyt., s. 23.
9 Współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej poświęcił Rompski poza omawia-
nym dramaty: Zemia (tu por. M. Cybulski, Obraz rzeczywistości stalinowskiego okresu 
błędów i wypaczeń w dramacie Jana Rompskiego pt. Zemia, [w:] Polszczyzna wczoraj 
i dziś – pamięć, inspiracje, perspektywy, red. J. Ginter, A. Pstyga, L. Warda-Radys, Gdańsk 
2020, s. 284–293) oraz Lelek.
10 Zob. J. Rompski, Dramaty kaszubskie, oprac., wstęp i przypisy A. Kuik-Kalinowska, 
D. Kalinowski, J. Treder, Wejherowo–Gdańsk 2009, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 4.
11 Liczba obok cytowanego fragmentu dramatu oznacza numer strony. 
12 A. Jabłoński, Literacka narracja Jana Rompskiego o narodzie kaszubskim. Rozprawa 
doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Tambor, Katowice 2019.
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wsi. Opisuje ona dentystce sytuację panującą na wsi, zaprzyjaźnia się z nią 
i korzysta z usługi dentystycznej. Następnie przychodzą również do Lucyj-
czi inni mieszkańcy wsi, wśród nich Lesny, który mówi: „Më tu przëszlë sã 
z wami przëwitac” (s. 557), jeden z nich mówi z przekonaniem: „Më jesmë 
baro rôd waji ùdbie” (s. 557), a Grëlôszk deklaruje nawet: „Jô bë chcôł żebë 
mie wiedno zãbë bòlałë” (s. 557). W dalszym ciągu na scenę wkracza Jërk ze 
swą ideą spółdzielczości „Jô trzimóm razã z nają tu pierszą deją spółdzelnie” 
(s. 560) i choć Lucyjka przekonuje go, że „prôwda nié zarô dobiwô” (s. 566), 
on jest przekonany o swoim przyszłym zwycięstwie „jô dobãdã”, (s. 566) 
mimo przeciwności.

W akcie drugim pojawia się Nozderk, Kaszuba, który korzeniami wywodzi 
się z tych stron, mieszka jednak w Ameryce, jest bogaty, chce kupić miejscowe 
tereny i zbudować tu przemysł, a także chce na swą stronę przeciągnąć Jërka, 
ma bowiem dla niego wyjątkową propozycję: „Kùpiã to wszëtkò i razã was. 
Jërkù, mdzece dżenerel direktor” (s. 577). Jërk jednak łatwo nie daje się kupić, 
chce na swoją modłę wykorzystać pieniądze Amerykanina „Dôjce pieniãdze, 
tej sã zgòdzymë” (s. 579), na co jednak nie godzi się Nozderk: „Prawie ten 
ôrt mie nie pasëje” (s. 579). Amerykanin zatem „jidze buten jizbë” (s. 585),  
a przedtem uszczęśliwia datkami po dolarze miejscową skorumpowaną elitę: 
Szkólnegò: „pòdskakiwô: Dzãka, dzãka wami” (s. 584) i Szôłtësa: „jaż sã 
zwijô: Dzãka, dzãka wami!” (s. 585). Urzędnicy mają pretensję do Jërka, że 
odrzucił propozycję Amerykanina (Szôłtës: „zepsuł jes wszëtkò”, s. 585). 
Gdy ze sceny uchodzą miejscowi notable, a pojawia się Lucyjka, dochodzi 
do sporu ideowego między małżonkami, okazuje się bowiem, że dla Jërka 
najważniejsza jest idea komunistyczna, którą wpoił mu niegdyś tajemni-
czy Bùdzysz – nauczyciel, „słowa, co mie tam zarzekł Bùdzysz”, s. 592), 
choć zatem czuje się on Kaszubą, jest przekonany o tym, że „Kaszëba je 
jak ùmarłi” (s. 591); natomiast dla Lucyjczi najistotniejsze jest odrodzenie 
kaszubszczyzny „môłi swiat kaszëbsczi… Jô dla nie chcã żëc i wiedno wëżi  
w nim jic.” (s. 591). 

W tej dość skomplikowanej sytuacji przed młodymi zaczynają piętrzyć 
się trudności: Szôłtës bowiem żąda opłaty za wynajmowane pomieszczenie, 
mimo że dotąd tego nie wymagał, i okazuje się, że nie wszyscy są zadowoleni 
z pracy Lucyjczi, ponieważ „Są téż skardżi, że pò rwanim dąsła puchną i mòc-
kò bòli” (Szôłtës do Przekãsny, s. 598). Dzięki życzliwości mieszkańców wsi 
– pacjentów Lucyjczi udaje się zebrać potrzebne pieniądze i przez to jednak 
sprzedać spółdzielnię, o co Jërk, dowiedziawszy się, ma pretensję do żony: 
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„Co të zrobia? Ni môsz prawa tak robic! Całi nasz Zôrząd pòwstónie procëm, 
co krëjamno jich sprzedają” (s. 606). Lucyjka jednak przekonuje męża, że nie 
mogła zrobić inaczej, ponieważ „Jidze biôtka ò naj lud kaszëbsczi… Dësza 
najégò lëdu nas zrzesza i biôtka ò niã. Abò ten lud wińdze z nôkòlô na drogã 
prostą i jasną, abò mdze czura i wieczno szarwarkòwôł na bulwach, sledzu 
i zôcérce na wòdze…” (s. 607). Niestety, ostatecznie okazuje się, że Lucyjka 
spóźniła się z zapłatą, w związku z czym znalazła się w areszcie.

Akt trzeci zatem zaczyna się od sceny w areszcie. Tu Lucyjka przeżywa 
chwile duchowego załamania, ma do siebie pretensje o to, że w swym ide-
alizmie nie wzięła pod uwagę zakłamania i fałszu, panującego wśród ludzi: 
„mësla jem, że łeż je tu délama òdgrodzałô” s. 619), i nie dostrzegła „nie-
kaszëbsczi fanatizm Jërka” (s. 619). Odwiedzają ją Szôłtës i Szkólny. Pierw-
szy z nich zarzuca Lucyjce trwanie w uporze: „Jes cwiardô jak kóńsczi ząb” 
(s. 621), a „Szkólny sã smieje” (s. 621). Ona jednak nie ulega Szôłtësowi, 
a „Szkólnémù plwie w skarniã” (s. 622). Natomiast po wyjściu Szkólnégò, 
a po fizycznym zmaganiu z Szôłtësã, który „gniece Lucyjkã i sã z nią szãtoli” 
(s. 623), „Raptã wrota sã òtmikają” (s. 624), zjawia się Grëlôszk, komuniku-
jąc Szôłtësowi: „Jô jem ji [Lucyjczi] starża i twoja sprawiedlëwòta’ (s. 624), 
i wiąże go. W dalszym ciągu chce on ukarać Szôłtësa, na co jednak Lucyjka 
mu nie pozwala. mówiąc: „Nie wôżë sã!” (s. 628) i grożąc: „Jesz rôz ùderzisz, 
to cã stądk wënëkóm” (s. 628). Grëlôszk nie akceptuje tej decyzji Lucyjczi 
i komentuje ją: „Taczi më jesmë! Zaplwią nas! Skatëją nas, òbezdrzą ze tczë 
i ruchna, z Tatczëznë i zemie, ale jich bronimë!” (s. 628), i uchodzi ze sceny. 
Dentystka zostaje zatem sama z przewiązanym Szôłtësã, który jej grozi i prosi, 
by go uwolniła. Przychodzą jednak Szkólny i Bùnka, a scena kończy się z kolei  
uwięzieniem Lucyjczi.

W ostatniej scenie wkracza Przëkãsnô i następnie Szôłtës przyprowadza 
Jërka. Gdy szczęśliwi małżonkowie rozmawiają ze sobą, wkraczają przyjacie-
le: Przëkãsnô, która twierdzi, że przybywa „Jak Dąbrowsczi z zemi włosczi”  
(s. 653), oraz Lëdze, którzy burzą więzienie i uwalniają małżonków. Niestety, 
po jakimś czasie „Czëc szos i Jërk chwôtô sã za piers, chwiądô sã i pôdô”  
(s. 655), ginąc od śmiertelnego strzału. Dramat kończy się słowami Nozderka: 
„Co to za zemia, dze człowiek jak széwelka gasnie, dze gwôłtã je dzéń, a pòrénk 
smutny jak pustô noc… Co to za zemia, dze kwiatë kwitną dlô grobów…, dze 
Òjczëzna je takô malinko” (s. 656), co skomentowano w przypisie: Ostatnie 
słowa Nozderki nadają wydarzeniom dramatu znamion klasycznej tragedii, 
w której pozytywny bohater ginie w bezradności wobec fatum (s. 656).
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Charakterystyka postaci

Ideę odrodzenia kaszubszczyzny ucieleśnia w dramacie Lucyjka. Wywodzi się 
ona z kręgu bogatego chłopstwa i przybywa na wieś, by przynieść światło miej-
scowej ludności: „Jô tu przëszła do waju mieszkac, bò chcã pòznawac lud nasz 
i – jak to mówią – jego kùlturã. Widzałim chcã wama zrobic nasz krajënk… 
Temù jem tu… Zwątpienié wama wëdrzéc chcã i w blace pòdskacëc… Wëpôlëc 
tu krziwdë taczich szôłtësów, starostów i jinëch rządów” (s. 551). Gdy od Szôł-
tësa otrzymuje do zamieszkania izbę po byłym więzieniu, określa ją jako „trëma 
pò òpim” i deklaruje: „Tã trëmòwą céniã i sôdzaną chmùrã mùszã roznëkac”  
(s. 540). Lucyjka jako dentystka pomaga miejscowej ludności: „Jô jem prôw-
dzëwą dentistką” (s. 545), pacjenci są zadowoleni z efektów jej pracy (Grëlôszk: 
„Tu nic nie bòli”, s. 600). Chce również Lucyjka odrodzenia kaszubszczyzny, 
przeciwstawia się postawie reprezentowanej przez ogół biernych Kaszubów, 
bo to lud: „bez widu, bez dëcha jak szôtora, zdatny sprzedac sã i wszëtkò, 
co je jich, co je nają biôtką” (s. 627), wysyła zatem z więzienia Grëlôszka 
z wezwaniem: „Biôj knôpie i nies to słowò kaszëbsczé, chtërnémù zëpac nie 
daje biédny i chcëwi za dëtkã naji jistny gbur, mieszczón, ùczałk i szkólny.” 
(s. 627), odwołuje się do kaszubskiej literatury i historii: „stôrô, tatków mòwa 
mie niese w szlach Mestwinów i Swiãtopełków (s. 591), uczy z kaszubskiego 
elementarza: „Na wiérzch dostóniesz lemeńtôrz kaszëbsczi (s. 600) i przypo-
mina pozytywistyczną Siłaczkę, przynoszącą ludowi wiejskiemu oświatę, jak 
bowiem mówi o sobie: „Widzałim chcã wama zrobic nasz krajënk…Temù 
jem tu” (s. 551). Jest przekonana o nieprzemijającej wartości pracy dla ludzi 
niezależnie od tego, czy przynosi natychmiastowy efekt: „nick nie je próżné, 
co sã robi dlô lëdzy, dlô jich wiarë w se i dlô zbùdzeniô mòcë nowémù żëcu” 
(s. 554). O swoim wyidealizowanym, wyśnionym („wëbiżkónym”) świecie 
kaszubskim mówi ona: „We wiôldżim swiece zdżinie mój môłi wëbiżkóny 
swiat kaszëbsczi. Òn mòże swiatu nie je nót, ale jô wiedno do nie teskniã, ò nim 
mëslë rojã… Jô dlô nie chcã żëc i wiedno wëżi z nim jic” (s. 591). 

Lucyjka uczy ludzi we wsi historii (Grëlôszk do Szkólnégò: „Wicy naj 
naùcza historie nigle wë, s. 602) i robi to w języku kaszubskim, grono jej ucz- 
niów nazywa ją nawet „nają szkółką” (s. 603). 

Bohaterka nosi w sobie poczucie misji, stwierdzając: „Za rok, za dwa pò-
cygnã dali i tak wkół, jaż całé Kaszëbë, pòkąd żëcô sygnie, òbkòlã deją – jô 
i mój chłop” (s. 551). Gdy okazało się, że poświęciła ideę spółdzielczości Jërka 
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na rzecz idei kaszubskiej, przekonuje męża: „Jidze biôtka ò naj lud kaszëbsczi. 
Jô procëm mù nie jidã. Dësza najégò lëdu nas zrzesza i biôtka ò niã” (s. 607). 
Ma także Lucyjka chwile słabości, gdy traci wiarę w sens swej misji („Bò cëż 
jô tu w ti chëczë sôdzowi zrobiã” s. 555). Nabiera to szczególnego znaczenia, 
gdy Lucyjka krytykuje Szkólnégò: „Jesce ùczałi i zamiast jic przëkłôdã, moce 
dlô Kaszëbów chëbã i łeż” (s. 622).

Jërk, „parobk gbura, Lucyjczi chłop”, jest idealistą owładniętym ideą spół-
dzielczości. Mówi o sobie: „Mie matką bëła biéda i ùtrôp lëdzczi” (s. 590). Czuje 
się on reprezentantem klasy robotniczej, której broni podczas sporu z Nozderkã: 
„më sã nie dómë. Stón robòcy je cwiardi” (s. 581), być może zatem dlatego 
Amerykanin kwituje postawę Jërka: „Nie jesce Kaszëbą, ani Pòlôchã, ani Niem-
cã…Wë jesce kòmùnistą!” (s. 581). Tajemniczy nauczyciel13 wpoił mu ideę 
komunistyczną, której nie może zdradzić: „Jô jednak ni mògã jic procëm jegò 
prôwdze” (s. 590), czuje się nią owładnięty, rozdwojony „jak w bądze” (s. 592), 
żona bowiem przekonuje go, że „Twòje sëmienie to  k a s z ë b s t w ò… Ni môsz 
jinégò! Twòjim sëmienim je ùbëtk lëdu najégò” (s. 592). 

Po przeciwnej stronie plasują się przedstawiciele miejscowej elity: Szôłtës 
i Szkólny. Są oni fałszywi, skorumpowani, bezideowi, myślą tylko o własnych 
korzyściach, Nozderk przekonuje Lucyjkã: „Szôłtësa i Szkólnégò jô ùdobrë-
chóm dolarkã” (s. 594). 

Szôłtës według Przëkãsny to „përznã dołemón, jak bezmała wszëtcë kawa-
lerze, czej jima kolana pò piãcdzesątce zaczinają wierzgac” (s. 547), równocze-
śnie „różczi miéwô, nôlepi lëdô młodé białczi bòsé” (s. 548), co rozmówczyni 
Lucyjczi: podsumowuje: „to je òdżer i kòzeł w lësy skórze” (s. 548). Dobierał 
się on niegdyś do Przëkãsny, która mu jednak dała kosza, stwierdzając: „Lepi 
kòzë przed piekłã pasc, nigle taczémù kòlanã zaswiecëc” (s. 550). Jest Szôłtës 
przy tym skorumpowany: „Za kòlniérz nie leje, a to w dëtka cygnie. Temù mô 
dobré serce tam, dze sã spòdzéwô zwënégòwac. Pòdatczi ùmôrziwô téż tim, 
chtërny cos z tegò òstawią” (s. 548).

Szkólny w swej pracy jest przeciwny idei regionalizmu, reprezentuje cen-
tralistyczne, polonocentryczne podejście: „Pòlskô racja mùszi tu miec wiedno 
górã” (s. 579), zaprasza Nozderka do szkoły, gdzie „dzecë piãkno pò pòlskù le  
gôdają” (s. 583), a zapytany o to, czy nie uczy po kaszubsku, odpowiada: „Kò 
to nie je mòwa. To szwargòt” (s. 583).

13 Zwraca uwagę znaczące nazwisko Bùdzësz, skądinąd popularne na północnych Ka-
szubach.
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Bùnka – urzędnik, przedstawiciel tajnej policji, również reprezentujący 
centralistyczne, polonocentryczne spojrzenie, wykazuje braki w wyksztalceniu, 
wysuwa bowiem wobec dentystki zarzut, że uczy ona miejscową ludność po 
niemiecku, a gdy Trudka, pokazując mu podręcznik, udowadnia: „To nie je 
prôwda… Pò kaszëbskù” (s. 603), odpowiada: „To je jedna!” (s. 603) 

Przëkãsnô wywodzi się: „ze stónu gbùrsczégò a fachu czipnikarsczégò”  
(s. 547), jest osobą zdecydowaną i ma własne zdanie, nie uległa presji rodziców: 
„Jô téż ùcekła z chëczi, czej mie òżenic chcelë” (s. 543), nie wyszła za mąż, 
„a terô ju je za pòzdze” (s. 550).

Nozderk, amerykański Kaszuba, który dla podkreślenia miejsca obecnego 
zamieszkania wtrąca do swego języka wyrazy angielskie: „Not… aut… Time 
is money” (s. 578), pragnie wybudować tu przemysł i chce przekonać do swej 
idei miejscowych, nie ceni jednak Kaszubów: „Nôród to sflaczałi i bez dëcha. 
Ùczurzony swòją biédą” (s. 579).

Język dramatu

Język dramatu Rompskiego to kaszubszczyzna zrzeszyńców, którzy „starali 
się wypracować jego [języka M. C.] wspólną wersję, prezentowaną m.in. 
w Zrzeszë, niwelującą właściwości różnych odmian leksykalnych”14. Dla od- 
dania specyfiki kaszubszczyzny, szczególnie dla odróżnienia jej od polsz-
czyzny, zrzeszyńcy, pochodzący z Kaszub środkowych – wśród nich także 
Rompski – posługiwali się w swych tekstach archaizmami, spotykanymi już 
tylko na północnych Kaszubach, np. w zakresie fonetyki używali form z ar-
chaiczną staropomorską tzw. grupą –TarT-, zob. np. w dramacie Rompskiego 
starna ‘strona’, warble ‘wróble’, warg ‘wróg’, choć pojawiają się również 
wyrazy z regularną w polszczyźnie grupą –TroT–, zob. wróg, strona; używali 
również specyficznych sufiksów, wśród nich -ota / -òta, zob. np. zwidzałota, 
bòjarnota – ‘bojowość, waleczność’, òbëczajnota, zasedzałota ‘jakaś dawna 
właściwość’, miłota, (choć w tekście dramatu jest również miłosc) mòżnota, 
zgòdnota, sprawiedlëwòta, nôrodnota, żëczlëwòta; -izna / -ëzna , np. nowizna 

14 Zob. J. Treder, Kaszubszczyzna dramatów Jana Rompskiego, [w:] J. Rompski, Dra-
maty kaszubskie …, s. 68, por. również tegoż, Niektóre cechy kaszubszczyzny utworów tzw. 
zrzeszyńców, [w:] Problem statusu językowego kaszubszczyzny. Materiały z sesji popular-
nonaukowej 17 X 1991, Gdańsk 1992, s. 65–79.  
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‘nowość’, heltczëzna ‘coś niedojrzałego’, pakòwizna ‘hołota’; -ajniô, np. czëtaj-
niô ‘czytelnia’; nierzadkie są również neologizmy, użyte przez pisarza dla 
oddania pojęć niespotykanych w gwarach kaszubskich, a koniecznych w ję-
zyku literackim, np. notny [potrzebny, konieczny], pùstô [pustynia], òdpòjąc 
[oswobodzić, uwolnić]15. 

Zakończenie

W dramacie Pòrénk Jan Rompski ukazał okolice kaszubskiej wsi Mojusz w okre-
sie międzywojennym (1937). Tu realistycznie odmalował społeczność wsi 
(administracja, przedstawiciele mieszkańców, wśród nich przedstawiciel Ka-
szubów z Ameryki). Na tym tle dramaturg przedstawił postulat odrodzenia 
kaszubszczyzny, ideę tę ukazał w postaci Lucyjczi, dentystki, która nie tylko 
leczy ciało, lecz kształtuje również ducha (uczy z kaszubskiego elementarza), 
i tragicznej postaci Jërka, owładniętego ideałami spółdzielczości, posądzanego 
o komunizm, co niegdyś przekazał mu tajemniczy nauczyciel Budzësz. Dla 
Jërka jednak – inaczej niż dla Lucyjczi – kaszubszczyzna nie jest najważniejsza, 
choć żona podjęła się zadania nawrócenia męża na ideę kaszubską, niestety, 
przeszkodziła jej w tym tragiczna śmierć Jërka.

Abstrakt
Obraz rzeczywistości politycznej międzywojennej Polski w dramacie 
Jana Rompskiego pt. Pòrénk

Akcja kaszubskiego dramatu pt. Pòrénk dzieje się w roku 1937 w Mojuszu na Kaszu-
bach. Autorem utworu jest Jan Rompski (1913–1969), pisarz z kręgu Zrzeszë Kaszëb-
sczi. Dentystka Lucyjka, ogarnięta ideą kaszubską, osiedla się tu wraz z mężem, 
Jërkiem, zwolennikiem idei spółdzielczości, posądzanym o sprzyjanie komunizmowi, 
chce ona leczyć ludzi, uczyć ich m. in. z kaszubskiego elementarza i zaszczepiać 
w nich ideę kaszubską. Obok prostych mieszkańców wsi spotyka tu skorumpowaną 
elitę (Szôłtës, Szkólny), którzy są przeciwni Lucyjce, działają na jej szkodę. Niestety, 
w końcowej scenie dramatu, gdy problemy wydają się już rozwiązane, Jërk zostaje 
skrytobójczo zastrzelony. Język dramatu to kaszubszczyzna literacka wykreowana 
przez J. Rompskiego i innych pisarzy z kręgu Zrzeszë Kaszëbsczi.

15 Por. np. E. Breza, Neologizmy w twórczości pisarzy kaszubskich, „Studia z Filologii 
Polskiej i Słowiańskiej”, XV (1977), s. 41 – 52.
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Abstract
The picture of political reality of between the Wars in Poland in the 
drama „Pòrénk” of Jan Rompski
The plot of the Kashubian drama Pòrénk takes place in Mojusz, Kashubia, in 1937. 
Jan Rompski (1913–1969), the author of this drama, was a member of the literary 
association Zrzesz Kaszëbskô. Lucyjka, a dentist fascinated with the Kashubian 
idea, settles down there with her husband, Jërk, a supporter of the idea of coope-
ratives, suspected of being in favour of communism. She wants to take care of 
her patients, teach people using a Kashubian ABC book and instill the Kashubian 
idea in them. Apart from simple villagers, Lucyjka meets the corrupted local elite, 
Szôłtës and Szkólny, who act against her. Unfortunately, in the last scene of the 
drama, when problems seem to be solved, Jërk is shot dead. The language of this 
drama is literary Kashubian created by Jan Rompski and other members of the 
literary association Zrzesz Kaszëbskô.
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Pùckô frańtówka

Czej rôz Jezës sztrądã szedl 
Do rëbôka Piotra rzekl: 
„Pùckôj za mną drëchù mój” – 
stąd sã wzãla pòzwa Pùck

Ref. 
Pòjta, pòjta tu do nas 
Pùck serdeczno rôczi was 
Pòjta, pòjta tu do naju 
Pùcónie witają waju

Pòjta wszëtcë na nen rum 
Dze zapadli w zemi zómk 

http://belok.kaszubia.com/slowka-2
http://belok.kaszubia.com/slowka-2
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Òbezdrzeta stôri rénk 
Pùcczi Plëtë pëszny brzég

Chtëren chce Kaszëbą bëc 
Mùszi wëbrac sã na zjôzd 
W Pùckù egzaminë zdac 
Wãgòrzowi kùsa dac…

Pùck stolëcą Nordë je 
Bôtë „Pùck” – ne żeglôrz znô 
Zôs w anielsczim slowie pùck* 
Skrëti je domòwi duch

Chcemë wëpic piwa zbónk 
Co warzoné bëlo tu 
Pùcczé piwò mòcné je 
Do bùksëszczów kleji sã

Pùcónie nie lubią „ł” 
Zó to lëdają zwãk „l” 
Bëlo, bëla a òn bél 
Bëlôk trzasnąl lepã w dél

Czedë rozgòrzony chto 
Mòckò przekląc chãtkã mô 
Mòże tedë głosno rzec 
Kùsznijta mie wszëtcë w… Pëck1.

* czët.: puk

Słowa piosenki, których autorem jest Roman Drzeżdżon, odnoszą się do 
wszystkich ważnych elementów charakteryzujących Puck, który nazywany jest 
stolicą nordowych Kaszub. Stare to miasto, dawny symbol polskiej obecności 
nad Bałtykiem. W drugiej połowie XIII wieku był ważnym ośrodkiem targo-
wym, a jego rozwój gospodarczy doprowadził do przekształcenia w kasztelanię 

1 Piosenka napisana została na XII Ogólnoświatowy Zjazd Kaszubów w Pucku, który odbył 
się w dniach 26–27 czerwca 2010r. Autorem słów jest Roman Drzeżdżon, natomiast muzykę 
ułożył Tadeusz Korthals, http://belok.kaszubia.com/wiadla/pucko-frantowka?Fbclid=iwa-
r2evvm54vsmtuviyt6tklgk3lfa_nej5zv_c7td7qgavnsrj4u1epozhly (dostęp: 06.11.2020).

http://belok.kaszubia.com/slowka-2
http://belok.kaszubia.com/slowka-2
http://belok.kaszubia.com/slowka-2
http://belok.kaszubia.com/wiadla/pucko-frantowka?fbclid=IwAR2evVM54VsmTuVIYt6TKLGK3LFA_nEj5ZV_c7TD7qGAvnSrJ4U1ePozhLY
http://belok.kaszubia.com/wiadla/pucko-frantowka?fbclid=IwAR2evVM54VsmTuVIYt6TKLGK3LFA_nEj5ZV_c7TD7qGAvnSrJ4U1ePozhLY
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książąt pomorskich2. Miasto leży na obszarze zwanym Kępą Pucką, stąd też 
mówiono, że Puck to je kašëbskå komora – aluzja do urodzajnej ziemi na Kępie 
Puckiej3. W encyklopedii PWN opisana jako:

odosobniona wysoczyzna morenowa na Pobrzeżu Kaszubskim, między 
doliną Redy (tzw. Meander Kaszubski) na południu i pradoliną Płutnicy na 
północy; na zachodzie rynna Jez. Żarnowieckiego oddziela K.P. od Kępy 
Lęborskiej; powierzchnia płaska lub lekko falista; stromymi urwiskami 
(falezami) opada do Zat. Puckiej; w zachodniej części sandr Piaśnicy, w ca-
łości zalesiony (Puszcza Darżlubska); w północnej części oryginalna Grota 
Mechowska4. 

Po opanowaniu Pomorza przez Krzyżaków, w Pucku osiadł zakonny urzęd-
nik do spraw rybołówstwa, nazywany „rybickim”, którego zadania koncentro-
wały się wokół nadzorowania gospodarki rybackiej. Po otrzymaniu praw miej-
skich w listopadzie 1348 r. miejscowość została ufortyfikowana, a w miejscu 
gródka kasztelańskiego wzniesiono murowany zameczek5. W okresie wojny 
trzynastoletniej miasto oddano w zastaw Gdańskowi, a w 1457 r. gdańszczanie 
przekazali go na rok szwedzkiemu królowi Karolowi Knutsenowi. Na mocy 
zawartego w 1466 r. pokoju toruńskiego miasto znalazło się w granicach Rze-
czypospolitej6 i stało się siedzibą starostwa.

 Wiek XVI to okres, gdy Puck wkroczył na arenę wielkiej polityki morskiej 
królów Rzeczypospolitej7. Król Zygmunt August tworzył wtedy zaczątki pol-
skiej floty wojennej8 i w 1567 r. Puck stał się siedzibą kaprów królewskich, 
a w porcie zorganizowano bazę dla małej floty wojennej oraz stocznię9. W tym 
czasie nastąpiło ożywienie gospodarcze i rozkwit miasta, zaczęto budowę 
nowoczesnych umocnień oraz rozbudowano istniejący od czasów krzyżackich 
zamek. Szczególnie ruchliwa była dzielnica portowa zwana Korabne. Mieściły 

2 J. Grochowska, B. Kos–Dąbrowska, R. Drzeżdżon, Puck stolica nordowych Kaszub, Gdy- 
nia 2007, s. 4.
3 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław–Warszawa–Kraków  
1967, Tom IV, s. 215.
4 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Pucka-Kepa;3964359.html (dostęp:04.11.2020).
5 J. Ellwart, Przewodnik turystyczny. Kaszuby, Pelplin – Gdynia 2008, s. 20–21.
6 J. Grochowska, B. Kos–Dąbrowska, R. Drzeżdżon, s. 5
7 Tamże.
8 J. Ellwart, Przewodnik turystyczny, s. 21
9 J. Grochowska, B. Kos–Dąbrowska, R. Drzeżdżon, s. 6.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Pucka-Kepa;3964359.html
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się tam spichrze, a przy zatoce stała kaplica św. Barbary, patronki rybaków 
i marynarzy. Według pewnej legendy zdarzyło się, że obraz świętej Barbary 
uratował rybaków podczas burzy morskiej10. U ks. Bernarda Sychty prze-
czytamy, że specjalnej czci doznaje ona u rybaków, którzy proszą ją o dobry 
połów i uciekają się do niej o pomoc w razie grożącego niebezpieczeństwa 
na morzu. Tę opiekę św. Barbary wyrażają rybacy w przysłowiu11: „Barbara 
swiãtô ò rëbôkach pamiãtô”12. Dzień św. Barbary był więc w Pucku szczególnie 
uroczyście obchodzony przez rybaków nadmorskich.

Puck był kolebką polskiej marynarki wojennej i mimo krótkotrwałości 
królewskiego snu o morskiej potędze odegrał w naszej tradycji doniosłą rolę13. 
Niestety płytka Zatoka Pucka, zwana „Plëtą”, czyli kałużą, nie spełniała roli 
wymaganej od portu wojennego. 

Puck w ciągu trzech wieków doświadczył ośmiu oblężeń, z których najcięż-
sze były szwedzkie. Po XVII i XVIII wiecznych wojnach nastąpiła stagnacja 
i upadek miasta, co przypieczętował I rozbiór Rzeczypospolitej. Na początku 
XIX wieku dokonano rozbiórki zamku oraz fortyfikacji miejskich14. Dopiero 
fakt wybudowania szosy łączącej Puck z główną arterią Gdańsk – Berlin, 
a następnie linii kolejowej do Redy w 1898 r. oraz połączenia drogą mor-
ską z Gdańskiem, spowodował stopniowy rozwój miasta. Głównym zajęciem 
mieszkańców w tym czasie było rolnictwo, rybołówstwo i rzemiosło.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1920 r. w Pucku 10 lutego 
miały miejsce symboliczne zaślubiny Polski z morzem, których dokonał 
generał Józef Haller. Druga wojna światowa szczęśliwie ominęła miasto, 
a naloty w roku 1939 i rabunki w 1945 nie spowodowały większych strat. 
Po wojnie rozebrano jedynie kościół ewangelicki. Na przełomie lat 50. i 60. 
uporządkowano cześć brzegu morskiego, między portem a parkiem. Miejsco-
wi harcerze, entuzjaści żeglarstwa, wybudowali służący żeglarzom do dziś 
harcerski Ośrodek Morski. Przeprowadzona rozbudowa portu jachtowego 
uczyniła z niego prawdziwy raj dla żeglarstwa15. Od 1999 r. Puck jest miastem  
powiatowym.

10 B. Stelmachowska, Rok obrzędowy na Pomorzu, Gdynia 2016, s. 207
11 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, tom I, s. 18.
12 J. Pomierska, Przysłowia kaszubskie. Studium z paremiografii i paremiologii, Gdańsk 
2013, s. 358.
13 R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdynia 1962, s. 255–257.
14 J. Ellwart, Przewodnik turystyczny, s. 21.
15 Tamże, s. 21.
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Nazwa miasta

Objaśnienie nazwy miasta Puck pojawia się w kilku utworach kaszubskojęzycz-
nych. W wydanej w 1850 roku Rozmòwie Pòlôcha z Kaszëbą Floriana Ceynowy 
autor przedstawia – ustami Kaszuby nazwy miejscowości wyjaśniając ich gene-
zę. Ważną rolę w przybliżaniu Polakowi i – za jego pośrednictwem – czytelni-
kowi Rozmòwë wiedzy o Kaszubach (krainie) i Kaszubach (jej mieszkańcach) 
oraz w budowaniu prestiżu kultury kaszubskiej odgrywają wykreowane przez 
Ceynowę etymologie ludowe, dotyczące przytaczanych w różnych fragmentach 
tego utworu kaszubskich nazw miast i wsi, krain, rzek, gór, błot, etnonimów 
i antroponimów16. Bardzo ciekawie przedstawione jest tu objaśnienie nazwy 
Puck od słowa puc ‘pójdź’ (za mną), oczywiście żartobliwie, sugerować by 
mogło, że Chrystus zwracał się do Piotra po kaszubsku17. 

K. Hó, mój Panie, ò tim bë trzeba wiele gadac, ale jô le krótkò pòwiém. 
Cze Pioter łowił rëbë na mòrzu, tej przëszedł Christus ë rzekł do niegò: 
„Piotrze, pùc za mną”, ë to do trzecy rizë pòwtôrzôł; a stąd to miasto dostało 
miono Pùck18 …

Do tak wyjaśnionej nazwy miasta nawiązuje też Hieronim Derdowski w po-
emacie humorystycznym Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł. 
Jego bohater dociera do stolicy Kaszub Pucka, objaśnionego jak u Ceynowy: 
„Główné miasto Pùck” od Jezusowego: „Puc le ze mną!”19. 

Ale wiész të, skąd są wzãło miono miasta Pùcka? – Mëslisz wierã – rze-
cze szlachcëc – że jem kawał wòła!

16 E. Rogowska–Cybulska, Etymologie ludowe w roli kreatorów kaszubskiej tożsamości 
etnicznej. „Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą Floriana Ceynowy”, „Poznańskie Studia Slawi-
styczne” 2015, nr 8, s. 153–156.
17 J. Treder, wstęp, [w:] F. S. Ceynowa, Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą. Rozmòwa Kaszëbë 
z Pòlôchã, opr., wstęp i przyp., J. Treder, BPK t. I, Gdańsk 2007, s. 26
18 Przypis w: F. S. Ceynowa, Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą. Rozmòwa Kaszëbë z Pòlô- 
chã, s. 133. Kasz. Pùdz ‘pójdż’ (wymowa pùc), lep. Pùdzë lub jidzë a także kasz. Réza 
‘podróż’, tu raczej ‘zacięcie w pniu do ostrzenia piły’ (Kępa Żarnowiecka); z dniem., por. 
Niem. Reise. Nazwa Puck od rzeki P(l)utnicy, która od put(a) ‘przen. O śmierdzących 
mokradłach’.
19 Tamże, s. 67
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Kòżdi knôp ju wié, co Jezus rzekł do apòsztoła: – Pùc le za mną! – rzekł, 
czej widzôł, że sã Miemca bòji;

Stąd òdebrôł Pùck swe miono, jakò w Pismach stoji20.

Także wędrujący po Kaszubach Remus, bohater powieści Aleksandra Maj-
kowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa zaszedł do Pucka. Podczas wędrówki wydaje 
się Remusowi, że przemawia do niego kwitnący żarnowiec, który co prawda 
mówi „Podążaj, Remusie, z Bogiem!”, jednak można doszukać się tu podobień-
stwa do słów Chrystusa „pójdź ze mną”.

Òdtąd szedł jem brzegã mòrzô pò wsach rëbacczich. Szum dun mòr-
sczich mie spiéwôł:

– dali, Remùs, dali!
Na zberkach Kãp kwitnący jërk dużimi plachcami, jak widã złotim, 

wëswiécôł mie drogã, jakbë rzec chcôł:
– Pòchadôj, Remùs, z Bògã!
W Pùckù sedzôł jem czile dni i pòzérôł na jasné wòdë Môłégò Mòrzô21.

Takie tłumaczenie nazwy można określić jako zjawisko etymologii ludo-
wej wyrazu, czyli „tłumaczenie jego pochodzenia oparte na przypadkowym 
podobieństwie brzmienia lub innych przypadkowych skojarzeniach22 lub jako 
komponent słów identyfikowanych jednoznacznie z określoną sytuacją histo-
ryczną23. Natomiast według etymologii naukowej: 

Puck jest nazwą topograficzną utworzoną z formantem –sk(o) od nazwy 
płynącej tu rzeki Pulnica po usunięciu z niej hydronimicznego formatu 
–nica. Nazwa rzeki zapisywana jest w źródłach, m.in. jako Pulnitza, Pul-
nicza, Plulnica, Płulnica. Nazwa rzeki też jest nazwą topograficzną od 
archaicznego wyrazu pula ‘narząd płciowy żeński’24. 

20 H. J. Derdowski, Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, opr. J. Samp, J. Tre- 
der, E. Gołąbek, Gdańsk 2007, s. 335.
21 A. Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé, Gdańsk 2005, s. 313.
22 Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa 1970, 
s. 148, [w:] E. Rogowska-Cybulska, O motywach historycznych wpisanych w etymologie 
ludowe pomorskich choronimów i toponimów, [w:] Językowy, literacki i kulturowy obraz 
Pomorza, red. M. Klinkosz, Z. Lica, Gdańsk 2013, s. 85–97.
23 E. Rogowska-Cybulska, O motywach historycznych wpisanych w etymologie ludowe 
pomorskich choronimów i toponimów, [w:] Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, 
red. M. Klinkosz, Z. Lica, Gdańsk 2013, s. 85–97.
24 J. Treder, Puck, [w:] Nazwy miast Pomorza Gdańskiego, pod red. Huberta Górnowicza 
i Zygmunta Brockiego, wyd. Drugie popr. I poszerzone pod red. Edwarda Brezy i Jerzego 
Tredera, Gdańsk 1999, s. 171–173.
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Puck jako święte miasto rybaków

Miasto to od początku było ukierunkowane na zajęcia związane z rybami. 
Mieszkańcy zajmowali się rybactwem i rybołówstwem, badania pokazują, 
że obok połowu ryb w Zatoce Puckiej hodowano też ryby w stawach25. Port 
rybacki w Pucku – to dziś zaledwie przystań dla kilku kutrów, w niczym nie 
przypomina jednego z głównych portów I Rzeczypospolitej. Ograniczeniami 
dla rozwoju tegoż są płycizny zatoki Puckiej. Dawną dzielnicę portową, zwaną 
„Korabnym” pochłonęło morze. 

Do dziś ostał się w Pucku gotycki kościół św. Piotra i Pawła, zbudowany 
za czasów książąt pomorskich26, zwany powszechnie farą. Początki świątyni 
sięgają XIII wieku. Obecny, murowany z granitowych ciosów i cegły kościół 
stanął na przełomie XIV i XV wieku. Hieronim Derdowski, w ślad za Ceynową, 
w swoim poemacie Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, zaznacza 
górującą nad Puckiem farę oraz to, iż jest on stolicą Kaszub:

Dzëkó swinia i przëjôzd do kaszëbsczi stolicë

…Wreszce w dôlë òbôczëlë wieżą pùcczi farë,
Chtërny mùrë pamiãtają wieczi srodze staré…

Wnet sã tocził wóz bez rënek kaszubsczi stolicë,
Gdze tej prawie òbrôbiałë bruk przë nôrożnicë;27

Czasów średniowiecza swoimi korzeniami sięga odpust św. Piotra i Pawła, 
kiedy to w farze gromadziła się na uroczystym nabożeństwie ludność zamiesz-
kująca brzegi zatoki Puckiej. Dla większości oczywistym i najprostszym środ-
kiem transportu, jakim można było przybyć na odpust, były łodzie rybackie. 
Powodem pielgrzymowania rybaków z półwyspu do Pucka była nie tylko 
chęć uczestnictwa w święcie rybackich patronów, ale też możliwość handlu 
na jarmarku, do organizowania którego prawo otrzymał Puck w 1217 roku28. 
Zwyczaj przybywania na odpust łodziami zaczął zanikać na początku lat 20. XX  

25 A. Kwaśniewska, Rybołówstwo na Kaszubach. Przeszłość – przemiany – teraźniejszość, 
[w:] Jem jô rëbôk. Rybołówstwo na Kaszubach – tradycja i współczesność, red. A. Kwaś- 
niewska, Wieżyca 2014, s. 19–80.
26 R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, s. 344–346.
27 H. J. Derdowski, Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, dz. cyt., s. 313.
28 J. Grochowska, B. Kos–Dąbrowska, R. Drzeżdżon, Puck stolica nordowych Kaszub, s. 14.
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wieku, związane to było z rozwojem komunikacji. Powrót do tradycji nastąpił 
w 1981 r. i od tego czasu corocznie przybywają do Pucka bogato przystrojone 
kutry rybackie29, a wodna pielgrzymka ma niepowtarzalny klimat30. Morze od-
bierane jest jako przestrzeń życia decydująca o zapewnieniu podstaw bytu ludzi tu 
mieszkających, a tym samym akceptujących trudne życie w tej krainie północy31. 

 Bohater utworu Derdowskiego Czorlińsczi, pochodzący z Chmielna wyrusza 
saniami do dalekiego Pucka po to, by przywieźć stamtąd dobre sieci rybackie32. 
Świadczy to o tym, że miasto miało bardzo duże znaczenie dla rybaków, a sieci 
i inne niezbędne narzędzia rybackie kupowali oni nie tylko na jarmarku odpusto-
wym. W Obrazkach rybackich z półwyspy Helu Gołębiewski wspomina jarmarki 
(targi), które cztery razy do roku się odbywają: tam tedy, mianowicie kupują ry-
bacy swoje skrzynie, kołowroty, bóty33. Przy okazji Derdowski zwraca uwagę na 
różnicę wymowy słowa sécë (sieci), które w Pucku nazywają jadrama (sieciami):

Czôrlińsczi pòwiôdô, jak gò przëjãlë we Warszawie

Mówił: – Wierã wë nie wiéce sami, co klepiece,
Wë nie jesce doch tutészi. Co to znaczi sécë?
– Nó, to taczi wë jesz głupi?! A żebë was!… żebë! – 
Mówi szlachcëc: – Sécë to wej sydła są na rëbë!
Tej mù Szëlta òdrzekł: – Hãhã!? Terô ju sã wiémë,
To më w Pùckù tu  j a d r a m a  pò naszémù zwiemë34

Miasto silne na lądzie i na morzu

W początkach istnienia miasta jego godłem była ryba, jednak w XVI wieku 
pojawia się znak dzisiejszy – lew trzymający łososia na niebieskim tle, którego 
zestawienie tłumaczy się dwojako. Pierwsza wersja mówi, że lew znalazł się  

29 Tamże.
30 D. Gonciarz, Niematerialne dziedzictwo kulturowe w powiecie wejherowskim, [w:] Nie-
materialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Katalog cz. II, s. 637–693.
31 A. Kuik-Kalinowska, Tatczëczna. Literackie przestrzenie Kaszub, Gdańsk–Słupsk, 
s. 189.
32 J. Samp, Oblicza pisarstwa poety z Wiela, [w:] H. J. Derdowski, Ò panu Czôrlińsczim, 
co do Pùcka pò sécë jachôł, s. 5–36.
33 H. Gołębiewski, Obrazki rybackie z półwyspy Helu, Pelplin 1910, s. 47, z biblioteki 
cyfrowej: https://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?Id=2049 (dostęp: 04.11.2020).
34 H. J. Derdowski, Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, dz. cyt., s. 315.

https://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=2049
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w herbie dzięki szwedzkiemu królowi Karolowi Knutsonowi, lew jest bowiem 
godłem Szwecji. Król ten spędzał w Pucku w latach 1456–1460 czas wygnania 
z kraju i miał być to gest wdzięczności wobec uczynnych mieszczan, którzy nie 
skąpili mu gościny35. Bardziej prawdopodobna wydaje się druga wersja, według 
której przez długie lata Puck był w ręku Gdańska jako zastaw i stąd z dwóch 
gdańskich herbowych lwów przejął jednego do swego godła36. W Rozmòwie 
Pòlôcha z Kaszëbą Ceynowy przeczytamy taki oto fragment o herbie miasta 
Puck, nazwanego przez autora stołecznym:

P. Miasto stołeczne co ma za herb?
K. Òno mô lwa ë łososa, co òznôczô mòc na lądze ë na mòrzu37

Wokół historii puckiego herbu narosło wiele legend i powiastek. Jedna 
z nich mówi, że o zaszczyt przebywania na puckim herbie starał się także 
węgorz, ale pùcańi uřešelë vągořa na lińcuχu i trzymają go w porcie. Stąd 
wywodzi się przysłowie, z którym złośliwi sąsiedzi zwracają się do miesz-
kańców Pucka: „jakže są vaju vągoř ḿėvå na lińcuχu”38. Motyw puckiego 
węgorza pojawia się również w wielu innych utworach kaszubskiej literatury.

Stróż puckiej wody

Budujące humor epitety i metaforyka, najczęściej odnoszą się do sposobu zacho-
wania się ludzi i zwyczajów panujących w danej grupie społecznej39. Humory-
stycznie przestawiony pucki węgorz pojawia się u Ceynowy, kiedy to Kaszuba 
przekonuje Polaka, że warto zostać Fejn-Kaszubą, który potwierdzenie swojej 
kaszubskości dostanie w stołecznym mieście Pucku od najwyższej rady kaszub-
skiej. Scena, w której Kaszuba dowodzi Polakowi, co trzeba zrobić, aby znaleźć 
się w społeczności kaszubskiej świadczy o tym, że jest on dowcipnym frantem: 

35 J. Grochowska, B. Kos–Dąbrowska, R. Drzeżdżon, Puck stolica nordowych Kaszub, s. 5.
36 Tamże.
37 F. S. Ceynowa, Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą. Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã, s. 138
38 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, tom IV, s. 216.
39 A. Kuik-Kalinowska, Gorzki dialog, cierpki humor i problemy filozoficzne. O „Rozmòwie 
Pòlôcha z Kaszëbą” i „Rozmòwie Kaszëbë z Pòlôchã” Floriana Ceynowy, [w:] A. Kuik- 
-Kalinowska, D. Kalinowski, Od Smętka do Stolema. Wokół literatury Kaszub, Gdańsk – Słupsk 
2009, s. 89–107. 
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P. A co by trzeba uczynić, żeby się tego języka nauczyć?
K. Òstac Fejn Kaszëbą.
P. Ale jakże by to trzeba zrobić?
K. Kò to bë nôlepi tak szło. Wpón pùdze ze mną do stołecznégò miasta 
Pùcka; a jô tam za Wpanã wniosã jinstancjã, abë Wpana przëjãlë.
P. A któż to przyjmuje?
K. Nôwëższô rada kaszëbskô, co sã na rôtësz co tidzéń schòdzy w staroswi-
ecczim ùbiorze. Jã mùszisz Wpón ò przëjãcé do tak znacznégò òbëwatelstwa 
prosëc. Pòtemù kôżą ti przełożony Kaszëb wiôlgą ksãgã kaszëbską przë-
niesc ë Pana miono ë przezwisko zapisac; a tej dadzą trãbic ë strzelac na 
wiwat; na òstatkù pòprowadzą òni Wpana do wãgòrza, co leżi na léńcuchù 
ùrzeszony ë co dzéń dwa kòrce słodu pòzérô ë beczkã piwa wëpijô. Jak to 
wszëtkò sã òdprawi, tej mdzesz Wpón Fejn Kaszëbą40.

Głównym celem Rozmowy jest udowodnienie, że Kaszubi nie są narodem 
mniej wartościowym od Polaków41.

 Motyw węgorza, w nieco innym kontekście i rozwinięciu42 obecny jest 
u Derdowskiego w Panu Czôrlinsczim. Autor przedstawia tu rolę „ubóstwio-
nego” przez pucczan węgorza, którego wsadził do wody pierwszy pucki bur-
mistrz, by bronił ryby przed fokami.

Czôrlińsczi wëcygô z mòrza wãgòrza,
co gò pùcczanie mają na lińcuchù ùwiązóné

Tej so pòszedł pón Czôrlińsczi mòrsczé brzedżi zwiedzëc,
Abë sã tam ò rëbacczich sprawach co dowiedzec.
 […]
Spòstrzégł, że tam jeden rëbôk jakòs pchô òzãble,
Wiãc wërãcził gò i zaczął szturac do przerãblë.
Wali z górë, że le wòda jemu w òczë strzikô,
Jak czej, spiesząc sã, czerzniôkã białka bije w mlékò.
Bòdôrz zadrgnął… szlachcëc szarpnął. – Z hôków – swiãti Markù! – 
Wisy srodze cãżczi wãgòrz z lińcuchã na karkù.

40 F. S. Ceynowa, Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą. Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã, s. 136,137.
41 D. Majkowski, Jak czëtac Knégã Pòczątków? – przegląd kaszubskojęzycznych tekstów 
o Księdze Rodzaju, [w:] Język, szkoła, religia, R. X, nr 2, Bernardinum, Pelplin 2015,  
s. 85–95.
42 J. Samp, Oblicza pisarstwa poety z Wiela, [w:] H. J. Derdowski, Ò panu Czôrlińsczim, 
co do Pùcka pò sécë jachôł, s. 5–36.
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Wërzasł sã, bò wãgòrz dłudżi, na pòdobã żmije,
Mòcno dżibczim swim ògónã gò pò skòrzniach bije.
Cofô sã i szarpie bòdôrz z całi mòcë, ale
Lińcuch mòcno je przëbiti do dëchtowny felë.
Co tu zacząc? – Hôków nie chce wëjąc z rëbë brzucha,
A mòcnégò téż ni mòże rozerwać lińcucha.
Wtim sã zjôwiô pòcczi bùrmistrz, w òczë jemù wzérô…
– Dôsz të pòkù! – krzëknie i mù z rãczi drążk wëdzérô…
– Co të z naszim ùbóstwiónym robisz tu wãgòrzã,
Co je naszi pùcczi wòdë ju òd wieków strôżã?
Jegò pierszi bùrmistrz pùcczi wsadzył tu we wòdã.
Bë zélintë naszim rëbóm nie robiłë szkòdë. –43 

Puck miejscem historycznego wydarzenia

W Pucku 10 lutego 1920 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości miały 
miejsce symboliczne zaślubiny Polski z morzem. Dokonał tego generał Józef 
Haller, który wjeżdżając konno na lód Zatoki Puckiej wrzucił jeden z gdań-
skich pierścieni do Bałtyku, od strony tzw. Małego Morza44. Na Błękitnego 
Generała i towarzyszących dostojników czekały oddziały wojska polskiego 
oraz tłumy Kaszubów45. Wśród tych tłumów było bardzo wielu rybaków, Jan 
Netzel – świadek tamtych wydarzeń w swoich wspomnieniach wymienia spo-
ro nazwisk rybaków, biorących udział w tej uroczystości46. Sam Haller we 
wspomnieniach napisał, że obejmował Pomorze i Kaszuby, gdzie wiernie straż 
morską pełnili dzielni kaszubscy rybacy (…)47. 

Odniesienie do tego wydarzenia pojawia się w utworach Józefa Ceynowy, 
urodzonego 30 marca 1905 r. w Połczynie na ziemi puckiej. Twórczość Cey-
nowy dotyczy dwóch kręgów tematycznych. Pierwszy z nich odnosi się do 

43 H. J. Derdowski, Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, dz. cyt., s. 316, 317. 
44 J. Borzyszkowski, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza Tom III W królestwie Pru-
skim i Cesarstwie Niemieckim (1815–1920), Część 2: W Cesarstwie Niemieckim – oraz za 
Wielką Wodą na emigracji (1871–1920), Gdańsk 2019, s. 570
45 Tamże, s. 569.
46 A. Kwaśniewska, Rybołówstwo na Kaszubach. Przeszłość – przemiany – teraźniejszość, 
[w:] Jem jô rëbôk, s. 19–80.
47 Wspomnienie gen. J. Hallera wymienione w źródle: J. Haller, Moje wspomnienia, „Ka- 
szëbë” 1960, nr 1 [w:] C. Obracht–Prondzyński, K. Korda, Powrót Pomorza w granice 
Rzeczypospolitej. W setną rocznicę 1920 – 2020, Gdańsk 2020, s. 93.
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codzienności życia Kaszubów, silnej więzi z naturą i jej żywiołami, a także 
tęsknoty za Kaszubami. W drugim obecny jest motyw historii Kaszub48. Do 
tego nawiązuje wiersz Gardze pucczi, w którym autor wysławia Puck jako 
miasto które jest świadkiem „przysięgi” Bałtyku z Matką (Polską). W utworze 
tym Ceynowa podkreśla także ciągły rozwój miasta. Wiersz ten został opu-
blikowany przez autora w 1963 r., natomiast nieco „przerobiony” w 1969 r.

Zacytujmy owe utwory:

Gardze pùcczi

Przësëdżi jes swiôdkã Bôłtëkù z Matką,
jich slëbny piestrzéń jesz kòl ce lësni,
dokòła wiérnota rozkrzéwiô rzôdką,
chtërnã môsz z dôwna pò twëch przódkach w spôdkù,
przódków przësëga w dënëgach dzëni.
Dzysô jak mùlk sã smiejesz skarnią młodą,
bò dôka wënëkónô z twòjich kôt.
Wcąż w górã pniesz sã, pëszną môsz ùrodã,
a lud jesz ò nowëch szeftënkach gôdô,
wiwatë mù bije fabrików młot.49

Pùck sztôtno zdrzi

[…]
Jes swiôdkã wieselô Bôłtu z matką,
kòl ce jich piestrzéń jesz złotã lsni,
wcyg wkół jich wiérnosc rozséwô rzôdką,
chtërnã téż môsz pò swëch przódkach w spôdkù,
bò jich przësëga w dënëgach dzni…50

Motyw zaślubin Polski z morzem przywołuje także Józef Ceynowa w relacji 
Żdanié ë zjiscenié. Utwór ukazał się w miesięczniku „Pomerania” wydanym 
w czerwcu 2020 roku, w setną rocznicę tej doniosłej uroczystości:

48 A. Kuik-Kalinowska, Wiadomość znad morza „Klëka” i jej środowisko literackie – Józef 
Ceynowa, Leon Roppel, Klemens Derc, Paweł Szefka, Jan Bianga, [w:] D. Kalinowski, A. Kuik- 
-Kalinowska, Literatura kaszubska. Rekonensans, Gdańsk 2017, s. 170–183.
49 J. Ceynowa, Gardze pùcczi, [w:] J. Ceynowa, L. Roppel, K. Derc, J. Binga, P. Szefka, 
F. Schroeder, Poezja twórców z kręgu „Klëki”, opr. I przyp. H. Makurat, wstęp J. Borzysz-
kowski, A. Kuik-Kalinowska, H. Makurat, Gdańsk 2015, s. 217.
50 Tamże, s. 273, 274.
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Pò mszi òkrzëczi i armatów strzélania,
i wszëtcë pòsëpelë do pùcczégò pòrtu;
Tã sã dokònało no mòrczé slubòwanié.
Pò prôwdze, w ny chwilë pierscéń złącził Ktôj z mòrzã,
Temù wiôlgô sztôtnosc w wszëtczich òczach zagòrza…51

Kolejnym twórcą, który odnosi się do uroczystości zaślubin Polski z mo-
rzem jest Jan Zbrzyca, czyli Stanisław Pestka. Poetyka historyzmu jego wierszy 
polega na komentowaniu faktów i wydarzeń historycznych, w tym także tych, 
w których zaistniał Puck52. W wierszu Zaślubienié z Bôłtem opisuje wydarzenie 
zaślubin używając poetyzmów i metafor, podkreślając wagę tego wydarzenia 
i opisując uczucia, które towarzyszyły jego uczestnikom:

Zaslubienié z Bôłtem

Z tędzi Franków Grif czerwony
zawanożił na żôłniérscé szchôlci.
Konie w słonëch galopują blónach,
Przédnô starża legendë – same modrôci.

Puck malinci, ciéj syréna na skale,
Snôżotą ë chlebem rôczi potłukôczów.
Pod parłąciem triumfalnëch zéwiów jidze Haller
Ë zôs długo salutëje mrowie tëch, co płaczą.

Blëżi chorągwiów jak z jiglënë wôłtôrza
Postacjô wojôrza ë ksędza pułkownika Wriczë,
Tego, co to na królewsci wôdze wôżëł
Swojich słów niezbëdłi fuńsztëczi.

W tim piestrzeniu, rzecze, są zaklęté strodzié
Niepozdrzatné sëłë morscich kotwiów!
Generalscé remię sygô pod niebozdzib,
Oczë za piestrzeniem lecą nibë za ukôzką…

Złoté namienienié – Mare Nostrum!53

51 J. Ceynowa, Żdanié ë zjiscenié, „Pomerania” 2020, nr 6, s. 48–49.
52 D. Kalinowski, Myśl o całości. Stanisław Pestka, [w:] D. Kalinowski, A. Kuik-Kali-
nowska, Literatura kaszubska, s. 292–303.
53 J. Zbrzyca, Zaslubienié z Bôłtem, [w:] Jan Zbrzyca, Wizrë ë duchë, Gdańsk 1986, s. 18–19.
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 Chcemë le so… wëpic. Coś o puckim piwie.

Już w 1910 roku Gołębiewski w Obrazkiach rybackich z półwyspy Helu napisał, 
że Chałupianie, to najczęściej w Pucku przesiadują i u pana Kamki próbują dobroci 
puckiego bajerszu54. Słowa te odnosi do utworu Ò panu Czôrlińsczim, co do 
Pùcka pò sécë jachôł Derdowskiego, w którym to rybacy z Chałup delektują się 
tym trunkiem. Gołębiewski jednak uważa, że puckie piwo – dawniej tak sławne, 
dzisiaj straciło na wartości i nawet rybakom już nie smakuje55. Piwo puckie znane 
jest już jedynie z opowieści, ponieważ nie jest dziś produkowane.

Hélsczi chałupianie próbùją, 
czë pùcczi bejrsz dosc gãsto ùwarzony

Razã sedlë so dokòła stołu w kómpaniji 
I so bejrszu fedrowelë z pùcczi browariji.
[…]
Wstac ni mòże, bò mù skòrznie przëpsłë dëcht do stołu.
Drudzy, widząc jegò mãkã, skòklë mù z pòmòcą,
Tak gò cëgną, że sã wszëtcë na łësënach pòcą.
Òderwelë drucha, ale dużi kawał skórë
Òstôł zdarti z tëłu skòrzni na stole ù górë.
To dlô mądrëch chałupianów bëło dosc dowòdu,
Że do tegò piwa browôrz szczërze wsëpôł słodu.
– Taczi trunek – rzeklë – jeno mòże wińc na zdrowié! – 
I so smacznie zapijelë Hélu cny sënowie56.

Podsumowanie

Przytoczone fragmenty utworów nawiązują do słów piosenki Pùckô frańtówka 
autorstwa Romana Drzeżdżona, w której autor odnosi się do takich elementów 
charakteryzujących Puck jak: nazwa miasta, sławny węgorz, żeglarstwo, stolica 
Nordy, puckie piwo. 

W cytowanych utworach wielokrotnie podkreślana jest ważność miasta, co 
często skutkuje nazywaniem go stolicą. Zauważymy to u Floriana Ceynowy 

54 H. Gołębiewski, Obrazki rybackie z półwyspy Helu, dz. cyt., s. 47.
55 Tamże.
56 H. J. Derdowski, Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, s. 318, 319. 
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w Rozmówie Pòlôcha z Kaszëbą jak i u późniejszego autora Hieronima Der-
dowskiego w panu Czôrlińsczim57. W tym kontekście warto przytoczyć słowa 
wiersza modernistycznej poetki Maryli Wolskiej58, w którym siedem miast od 
dawna kłóci się ze sobą, które to jest z nich wszech Kaszub głową.

Siedem miast od dawna kłócą się z sobą, 
Które to jest z nich wszech Kaszub głową: 
Gdańsk miasto liczne,
Kartuzy śliczne,
Święte Wejrowo,
Lębork, Bytowo,
Cna Kościerzyna 
I Puck perzyna59,60.

Według autorki Puck jest nią trochę, Drzeżdżon zaś w swojej frantówce 
podkreśla, że Puck jest stolicą Nordy, czyli północnych Kaszub. 

U Derdowskiego widzimy Puck jako ośrodek handlu, szczególnie dla okolicz-
nych rybaków. Ukazuje on pełen ludowego humoru obraz życia i obyczajowości 
Kaszubów, jak choćby podczas spotkań przy kuflu dobrego piwa u pana Kamki. 
Humorystycznie również ukazany jest motyw puckiego węgorza, który pojawia 
się już wcześniej u F. Ceynowy. Z kolei w utworach J. Ceynowy i S. Pestki 
przedstawione jest ważne historycznie wydarzenie, którym były zaślubiny Polski 
z morzem. Na zakończenie warto przytoczyć fragment wiersza Józefa Ceynowy 
nawiązujący do historii Pucka oraz opiewający jego wyniosłość:

Pùck sztôtno zdrzi

Pùckù drodżi, wcyg môsz wid królewsczi,
bò w ce bieżi sławnëch lëdzy krew.
Twój môl òkòchôł Król Jan Sobiesczi,

57 D. Kalinowski, Kaszubskie kompleksy kulturowe (z centrum i prowincją w tle), [w:] Cen- 
tra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. W. Browarny, E. Rybicka, D. Li- 
sak-Gębala, taiwpn Universitas, Kraków 2015, s. 259–273.
58 Tamże.
59 E. Gołąbek, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005, s. 34, perzyna od kaszub-
skiego słowa përznã [nié: përzënã; akc. Perz-] / zdr. Përzinkã, përzineszkã, përzinelkã, kąsk, 
trochã, zdebło, dróbkã, nieco. 
60 Wiersz Maryli Wolskiej zamieszczony w czasopiśmie „Gryf. Pismo dla spraw kaszub-
skich”, 1909.01 zeszyt II, s. 53 [w:] https://pbc.gda.pl/dlibra/publication/95404/edition/ 
86078/content [10.11.2020].

https://pbc.gda.pl/dlibra/publication/95404/edition/86078/content
https://pbc.gda.pl/dlibra/publication/95404/edition/86078/content
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ce w wòjnach rozsławił Wejher miesczi,
czej swim mieczã Szwédów zmùszôł w drôw.
[…]
dzys, jak mùlk sã smiejesz skarnią młodą,
wid wënëkôł dôkã z wszëtczich kôt,
w górã roscesz, pëszną môsz ùrodã…61.

Abstrakt
Artykuł nawiązuje do opisów cech charakteryzujących Puck w wybranych przykła-
dach kaszubskiej literatury. Puck nazywany jest stolicą nordowych Kaszub. Stare 
to miasto, dawny symbol polskiej obecności nad Bałtykiem. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w 1920 r. w Pucku 10 lutego miały miejsce symboliczne 
zaślubiny Polski z morzem. Odniesienie do tego wydarzenia pojawia się między 
innymi w utworach Józefa Ceynowy i Stanisława Pestki. F. Ceynowa w Rozmòwie 
Pòlôcha z Kaszëbą, H. Derdowski w poemacie Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka 
pò sécë jachôł czy R. Drzeżdżon w utworze Pùckô frańtówka bardzo ciekawie 
przedstawiają nazwę miasta od słowa puc ‘pójdź’ (za mną). Puck słynie z odpu-
stów św. Piotra i Pawła, które swoimi korzeniami sięgają czasów średniowiecza. 
Ludność zamieszkująca brzegi zatoki Puckiej przybywa nań bogato przystrojonymi 
kutrami rybackimi. Miasto miało zawsze duże znaczenie dla rybaków, a przy okazji 
jarmarków zaopatrywali się oni w niezbędne narzędzia rybackie. Wiele legend 
i powiastek narosło wokół historii puckiego herbu, zobaczymy w nim lwa i łoso-
sia, co oznacza siłę na lądzie i na morzu. Stara się także węgorz o ten zaszczyt, 
ale pucczanie uwiązali go na łańcuchu. W niektórych utworach znajdziemy też 
fragmenty dotyczące puckiego piwa, którym delektowali się rybacy.

Abstract
The paper presents descriptions of the features that characterize Puck in selected 
examples of Kashubian literature. Puck is called the capital of North Kashubia. The 
old town is a former symbol of the Polish presence on the coast of the Baltic Sea. 
After Poland regained its independence, its symbolic wedding to the sea took place 
in Puck on 10th of February, 1920. This event is mentioned in the works of Józef 
Ceynowa, Stanisław Pestka and many others. In their literary works, Florian Cey-
nowa (Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą), Hieronim Derdowski (Ò panu Czôrlińsczim, 
co do Pùcka pò sécë jachôł) or Roman Drzeżdżon (Pùckô frańtówka) present the 
following etymology of the name of the town: it comes from the word puc ‘follow’ 
(‘follow me’). Puck is famous for its fairs held on the day of the Feast of Saints Peter 

61 J. Ceynowa, Pùck sztôtno zdrzi, [w:] J. Ceynowa, L. Roppel, K. Derc, J. Binga, P. Szefka, 
F. Schroeder, Poezja twórców z kręgu „Klëki”, s. 273, 274.
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and Paul, dating back to the Middle Ages. On this day, people living on the coast of 
the Bay of Puck come to the town in richly decorated fishing boats. The town has 
always been important for fishermen, who – in the past – bought fishing equipment 
at the fairs. Many legends and stories concern the origin of the coat of arms of Puck. 
It depicts a lion and a salmon which symbolize strength on land and at sea. In a story, 
an eel also wanted to represent the town, but its inhabitants tied it with a chain. In 
some literary works, beer brewed in Puck, drunk by fishermen, is mentioned as well.
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Bohater, którego nie było

Jan z Kolna jako polski czy też kaszubski odkrywca Ameryki Północnej to 
postać legendarna. Jak ukazują to dwudziestowieczne badania historyczne, 
nigdy ktoś taki nie istniał1, a jednak dziewiętnastowieczne warunki społeczno-
-kulturowe sprawiły, że kreacja podróżnika i odkrywcy zaistniała szczególnie 

1 Analiz przesądzających o fikcyjności postaci Jana z Kolna dokonał Bolesław Olszewicz 
w artykule O Janie z Kolna, domniemanym polskim poprzedniku Kolumba, „Przegląd Geogra-
ficzny” 1933, z. 2–4, s. 51–65. Do niego odwołują się późniejsi badacze tematu: Cz. Marchaj, 
Jan z Kolna, legenda czy fakt historyczny, „Problemy” 1953, nr 6, s. 393; Z. K. Rogowski, 
Historia jednego odkrycia, czyli o polskim Kolumbie, „Ziemia” 1957, nr 2, s. 11–12; Z. Kosi-
dowski, Rumaki Lizypa, Warszawa 1968; J. Samp, Wieczne dalej, [w:] Z woli morza. Bałtyckie 
mitopeje, Gdańsk 1987, s. 134–140; B. Zdziarska, Żeglarz Złocistego Słońca, „Pomerania” 
1998, nr 1, s. 8–10; K. J. Stachelski, Mityczny Jan z Kolna, „Zeszyty Kolneńskie” 2006, 
nr 1; A. Dudziński, Manuskrypt Jana Żeglarza, Wrocław 2012; J. Molenda, Mity polskie, 
Warszawa 2016, s. 57–67.
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mocno, odpowiadając na ogólnopolską, zbiorową potrzebę posiadania w cza-
sach narodowej niewoli wielkiego bohatera, kogoś, kto wśród jednostek świa-
tłych, budujących postęp i odkrywających Nowy Świat, będzie zaświadczał, 
iż istnieje taki naród jak Polacy.

Pierwszy raz informacja, że północne wybrzeże Ameryki Północnej zostało 
odkryte przez Johannusa Scolnusa pojawiła się u hiszpańskiego geografa Lo-
peza de Gomary w 1552 r., Następnie zaś u Francoisa de Belleforesta w jego 
opisie historii powszechnej z 1570 r., ówczesny czytelnik dowiedział się, że 
Scolnus był Polakiem. Warto zwrócić uwagę, że pierwsze wzmianki o Janie 
z Kolna występują blisko sto lat od czasów jego aktywności, co już nakazuje 
badaczowi powątpiewać w rzetelność ujęcia Gomary i Belleforesta. Jeszcze 
mniej godne zaufania są prace kolejnych niderlandzkich tym razem geogra-
fów: Corneliusa Wytflieta (1597) oraz Johannesa Horna (1671). Według tych 
badawczy Johannes Scolnus był Polakiem, który w 1476 r. podczas wyprawy 
kaprów niemieckich Pinniga i Pothorsta będących na usługach króla duńskiego, 
odkrył za Oceanem Atlantydzkim nowe lądy. Stało się tak, gdyż szukając przez 
Grenlandię północnej drogi do Indii żeglarze natknęli się na nowy kontynent, 
a dokładnie rzecz biorąc półwysep Labrador. Przyznanie polskiej narodowości 
Scolnusowi wzięło się najprawdopodobniej z błędu geografów-kompilatorów, 
którzy funkcję nawigatora, jaką spełniał ów marynarz w wyprawie morskiej, 
określanego mianem „pilotus”, zamienili na „Polonus”.

Możliwości pomyłki u historyków-kopistów nie brał jednak pod uwagę 
romantyczny historyk Joachim Lelewel, który uznał Johannesa Scolnusa za 
nawigatora tylko formalnie przyporządkowanego do Danii, a to za sprawą 
służby dla króla duńskiego Christiana I Oldenburga2. Według romantycznego 
historyka podróżnik w istocie pochodził z ziem polskich. W swoich studiach 
ogłosił, że odnalazł wzmiankę z 1455 r. o studencie Akademii Krakowskiej, 
który wywodził się z kupieckiej bądź żeglarskiej rodziny de Colno (Cholno) 
zamieszkującej w Gdańsku. Polski historyk sądził wszakże, że chodzi o Kolno 
mazursko-podlawskie, nie zaś Kielno (dawniej nazywane Kolno) znajdujące 
się na Kaszubach.

Lelewel zresztą ciągle pracował nad swoimi hipotezami… Najpierw dowo-
dził, że łacińską formę nazwiska „Scolnus”, należałoby odczytać w polskim od-
powiedniku jako „Szkolny”. W późniejszej tezie badawczej Lelewel stwierdził, 

2 Patrz: J. Lelewel, Historia geografii i odkryć, [w:] tegoż, Pisma pomniejsze geograficz-
no-historyczne, Warszawa 1814, s. 57–58.
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że nazwisko „Scolnus” jest przykładem latynizacji i wywodzi się z polskiej 
konstrukcji przyimkowej: „z Kolna”3. Jednakże z językoznawczej i historycz-
nej perspektywy patrząc, wywody Lelewela są błędne, ponieważ gdyby tak 
właśnie chciano nazywać jakiegoś Jana z Kolna, używano by formy: Joannes 
Colnensis, aby uniknąć łączenia polskiej fonetyki i łacińskiej deklinacji4.

W XIX wieku, w czasach, kiedy brak polskiej państwowości bardzo ne-
gatywnie działał na kondycję rodzimej kultury, bezkrytycznie uchwycono 
się pomysłu Lelewela. Wszak Polak na czele pochodu wielkich odkrywców 
geograficznych przynosił splendor całej nacji, nawet jeśli nie miała ona wła-
snego państwa. W ślad za Lelewelem pisali w tym duchu Wacław Aleksander 
Maciejowski5 oraz Antoni Oleszczyński6. Tradycja kaszubska przejęła kom-
pensacyjną tezę historyczną Lelewela o rzekomo słowiańskim pochodzeniu 
Jana Scolnusa, tyle że usytuowała Kolno nie na Podlasiu, ale pod Wejhero-
wem, przypominając, że dzisiejsze Kielno, kilka wieków wcześniej nazywało 
się właśnie Kolno. Zapoczątkował tę tendencję Hieronim Derdowski, który 
w poemacie humorystycznym Kaszubi pod Widnem (1883), napisał znamienny 
dwuwers:

I Jaś z Kielna świętego tędzim beł wiarusem
Co w Ameryce bywoł jesz przed Koląbusem,
I tak liczne rozmnożel w nij kaszubście plemię,
Że tu drugą ju mąme obiecaną zemnię7.

Później w literackich obrazach wspominali o Janie z Kolna: późnoroman-
tyczna poetka Jadwiga Łuszczewska (Deotyma) w swojej gdańskiej powieści 
Panienka z okienka (1893), Stefania Tatar w opowiadaniu Jak Jan z Kolna je-
chał do Grenlandii (w zbiorze O miłości mistrza Twardowskiego historia smut-
na i inne nowele z 1926 r.), zaś Stefan Żeromski w monumentalnym Wietrze od 
morza (1926), a Wanda Wasilewska w powieści dla młodzieży Legenda o Janie 

3 J. Lelewel, O odkryciu Ameryki przez Jana z Kolna, „Orędownik Naukowy” 1842, nr 
41, s. 325.
4 Patrz rozważania Konrada Górskiego, Uparta legenda o Janie z Kolna, „Głos Demokra- 
tyczny” 1946, nr 1, s. 1.
5 W. A. Maciejowski, Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do r. 1830, 
Warszawa 1851, t. 3.
6 A. Oleszczyński, Wspomnienia. Cz. 1: O Polakach, co słynęli w obcych i odległych 
krajach, Paryż 1843, s. 4.
7 Korzystam z wydania: H. Derdowski, Kaszuba pod Widnem, Gdańsk 2006, s. 15.
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z Kolna (1936)8. Po II wojnie światowej nawiązywali do legendy o odkryw-
cy z Kaszub: Leon Roppel w dramacie Żeglarz „Złocistego Słońca” (1949), 
a nade wszystko Franciszek Fenikowski w powieści historycznej Pierścień 
z Łabędziem (1952) oraz sztuce teatralnej Dumna legenda (1954). Wspomniał 
też o nim Alojzy Nagel w wierszu Jón z Czelna (w tomiku Cassubia Fidelis 
z 1971 r.). Współcześnie w eseistyczno-sensacyjnej poetyce powrócił do Jana 
z Kolna Waldemar Łysiak w swojej książce o Ameryce pt. Asfaltowy salon 
(1980) oraz w żartobliwym wymiarze autor piosenek – Andrzej Waligórski, 
pisząc krótką, satyryczną humoreskę (Jan z Kolna – lata dziewięćdziesiąte).

Dla literatury kaszubskojęzycznej najważniejszy jest utwór Leona Roppla, 
w którym literacka legenda współistnieje z tłem folklorystycznym, ukazując jak 
wiele dla międzynarodowej sławy Jana z Kolna zrobili prości kaszubscy rybacy.

Sztuka międzygatunkowa

Leon Roppel nie jest zbytnio rozpoznawalny jako autor sztuk scenicznych, 
a bardziej jako liryk lub edytor i wydawca9. Trzeba jednak zauważyć, że napisał 
przynajmniej dwie formy na scenę: Żeglôrz Złocëstégò Słuńca abò Òdéńdze-
nié Jana z Kòlna (1949) oraz We żniwa (1960). Patrząc na formę pierwszego 
z utworów ważne jest, aby pamiętać o podtytule utworu, czyli Nadmòrszczé 
widzawiszcze ze spiéwama i tuńcama wedle kaszëbsczich mòtiwów. Taka for-
muła zapowiada, że obcujemy z heterogeniczną formą dramatu folklorystycz-
no-obrzędowego i historyczno-mitologicznego10. Główny tytuł sugeruje, że 
najważniejszy jest główny bohater – Jan z Kolna, natomiast rzeczywisty rozwój 
intrygi scenicznej ukazuje sytuację odmienną, to raczej otoczenie obyczajo-
we i obrzędowe jest dominujące, a sama postać tytułowa zjawia się dopiero 
w późniejszych obrazach sztuki.

8 O innych jeszcze literatach i artystach wspomina Jerzy Samp w przywołanym już eseju 
Wiecznej dalej, s. 137.
9 Z nowszych ujęć o Ropplu pisali autorzy wstępów do: J. Ceynowa, L. Roppel, K. Derc, 
J. Bianga, P. Szefka, F. Schroeder, Poezja twórców z kręgu „Klëki”, oprac. H. Makurat, 
J. Borzyszkowski, A. Kuik-Kalinowska, Gdańsk 2015, zaś najnowsze opracowanie bio-
graficzno-bibliograficzne: E. Kamiński, O niezwykłym człowieku słów kilka. Leon Roppel 
(1912–1978), Wejherowo 2018.
10 Odwołuję się do podziału, jaki zaproponowałem w tekście: D. Kalinowski, Obrzęd, 
obyczaj, historia. Ku antropologii teatru kaszubskiego, [w:] D. Kalinowski, A. Kuik-Kali-
nowska, Od Smętka do Stolema. O literaturze Kaszub, Słupsk–Gdańsk 2009, s. 195–214.
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Roppel przygotował kompozycję dość specyficzną. Brak tutaj podziału 
na akty, a jedynie rozczłonkowanie utworu na jedenaście krótkich dramatur-
gicznie scen. Akcja cały czas rozgrywa się w jednym miejscu, na kaszubskim 
nadbrzeżu. Intryga utworu zawiązuje się najpierw przy pracach przygoto-
wujących łódź rybacką do połowu, następnie pojawiają się kandydaci do 
maszoperii i sami członkowie rybackiego zrzeszenia, ponieważ zbliża się 
czas rytualnego przyjęcia nowych rybaków do społeczności wspierających 
się ludzi morza. Kiedy już ustalono przebieg egzaminu na maszopa i miano 
wypłynąć łodziami w morze, nadchodzą inni marynarze, którzy przynoszą 
Kaszubom z wioski wiadomość o pojmaniu ich krajana – Jana z Kolna przez 
Gdańszczan. Stało się tak z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, iż chciał 
sprzedać towary ze swojego statku dla polskich odbiorców z pominięciem 
wysokich gdańskich podatków. Po drugie, ponieważ udowodniał w miejskiej 
karczmie, że ziemia jest kulista, odcinając się od poglądu ówczesnych uczo-
nych-duchownych głoszących, że jest płaska. Po niepokojących wieściach 
o Janie, większa część bohaterów rusza do Gdańska na ratunek młodzieńcowi, 
pozostali – głównie kobiety – zostają na nabrzeżu. Po pewnym czasie grupa 
rybaków wraca z Gdańska z uwolnionym Janem, co wzbudza powszechną 
radość u mieszkańców wioski, dumnych z niego i jego zasług. Najbardziej 
cieszy się z powrotu Jana jego wybranka serca – Teresa. Jednakże po chwilach 
bliskości i namowach dziewczyny, aby żeglarz pozostał we wiosce, na lądzie 
i wśród swoich, główny bohater postanawia wyruszyć na kolejną morską wy-
prawę. Pozostawia we wiosce rozkochaną w nim Teresę, obiecuje też małemu 
chłopcu Jankowi, że przy następnej wyprawie zabierze go ze sobą. Wybiera 
ducha morza, ów żywioł przemian i chęć poszukiwania przygód i nowych 
przestrzeni, porzucając myśl o osiadłym trybie życia na lądzie, nawet gdyby 
miało ono się spełniać z kochającą go kobietą i przyjazną społecznością. 
Tytułowe odejście Jana z Kolna następuje – jak zaznaczył to w didaskaliach 
Roppel – w 1450 r., a więc w czasach przed rzekomym odkryciem przez 
słowiańskiego żeglarza Ameryki Północnej.

Tak realizowana w sztuce intryga fabularna stale jest przerywana skład-
nikami, które wywodzą się z tradycji folklorystycznej Kaszub. Daje się tutaj 
zaobserwować różne czynniki formalno-stylistyczne: po pierwsze – gawędziar-
stwo, po drugie – taniec i po trzecie – pieśń. Każde z nich powoduje, że utwór 
nie można sytuować jedynie w nurcie dramaturgii literackiej, dla odbiorcy 
wyrobionego teatralnie i wymagającego. Roppel adresuje swój utwór także 
ku środowisku odbiorów przeciętnych, a nawet i niewyrobionych estetycznie, 
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przede wszystkim do kręgów ówczesnej kultury wiejskiej11. To dla prostych 
oglądaczy gromadzących się w domach kultury, salach wiejskich gromad czy 
klasach szkolnych pisana była historia o Janie z Kolna. Przyjęcie konwencji 
utworu dla tego typu widza zmuszało autora do budowania propozycji nieskom-
plikowanej psychologicznej, ale za to takiej, w której pojawią się atrakcyjne 
teatralnie i scenicznie elementy.

Żeglarz „Złocistego Słońca”12 jako utwór sceniczny posiada dwa momenty 
z elementami ludowej tradycji oralnej, a dokładnie rzecz biorąc gadkarstwa13. 
Bardzo typowe dla tego gatunku rozwiązanie stylistyczne pojawia się w scenie 
X, kiedy Rëbôk przedstawia przëpòwiesc o tym, skąd wzięły się różnice pomię-
dzy ludźmi lądu, a ludźmi morza. Gòdka ma postać opowieści o początkach, 
w której akcja rozpoczyna się od pierwszych rodziców ludzkości i ukazuje 
proces osiedlania się ludzi w różnych częściach świata z jednakowym do-
stępem do gór, pól uprawnych oraz morza14. Dalsze lata rozwoju cywilizacji 
przynosiły jednak zmiany w nastawieniu ludzi do warunków życia. Przestali 
jednakowo traktować żywioły ziemi, powietrza, ognia i wody, identycznie 
szanując patronujące im duchy. Ludzkość odwróciła się zwłaszcza od Goska, 
ducha morza, to zaś spowodowało, że brak owego jednego składnika natury 
wywołał materialną i duchową biedę. Dzisiejsza słaba kondycja mieszkańców 
lądu wynika z faktu, że ta część ludzkości jest zbyt wygodna w życiu, zbytnio 
ufna w dobra materialne, za mało zaś zwraca uwagi na „sól” życia – żywioł 
morski: polepszanie, poszukiwanie i odkrywanie.

11 Takim właśnie kręgiem widzów był Roppel zainteresowany, pisząc zresztą kilka tekstów  
teatrologicznych. Patrz: Narodziny ludowego dramatu kaszubskiego, „Trybuna Literatów 
i Artystów” 1938, nr 2–3; Karnowski, Heyke, Majkowski jako przedstawiciele regionalnego 
teatru kaszubskiego, „Rejsy” 1948, nr 8.
12 Utwór ma dwa dostępne dziś wydania: pierwsze w formie osobnego druku z 1949 r. Oraz 
drugie, we współczesnej standaryzacji języka kaszubskiego, z którego cytuję poszczególne 
frazy: L. Roppel, Żeglôrz „Złocëstégò Słuńca” abo Òdéńdzenié Jana z Kòlna, [w:] Antologiô 
kaszëbsczi dramë. Spòd strzechë na binã, oprac. B. Ugowska, Gdańsk 2011.
13 J. Bartmiński, O języku folkloru, Wrocław 1973; K. D. Kadłubiec, Problematyka badań 
nad gawędziarstwem ludowym, [w:] Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne, red.  
R. Górski, J. Krzyżanowski, Wrocław 1973; T. Smolińska, Typologia gawędziarzy ludowych. 
Stan badań, propozycje klasyfikacji, „Literatura Ludowa” 1986, nr 1, s. 21–31; B. Makowski, 
Gawęda ludowa. Pisarze i gawędziarze ludowi, „Litteraria” 1992, t. 22, s. 53–55.
14 L. Roppel, Żeglôrz „Złocëstégò Słuńca”, s. 625–627. W opowiastce tej pojawia się 
typowy dla twórczości ludowej schemat narracyjny dotyczący powstania świata. Szerzej 
o tej problematyce: A. Mianecki, Stworzenie świata w folklorze polskim XIX wieku i początku 
XX wieku, Toruń 2010.



STUDIA I MATERIAŁY RECENZOWANE. REFERATY POLSKOJĘZYCZNE   247

powrót do spisu treści

Drugi moment z ludowym składnikiem gadkarskim występuje w sztuce 
Roppla w scenie I. Nie jest to typowa gadka, gdyż występuje w formie dialogu 
pomiędzy okrętowymi cieślami, wspominającymi czasy, kiedy byli przyjmo-
wani do maszoperii15. Jeden z cieśli inspiruje do snucia opowiastki, drugi zaś 
chętnie realizuje prośbę. Cieśla wspomina więc etapy rytuału przyjmowania 
adeptów, kiedy to najpierw byli poddani soleniu (a więc wyrzuceniu za burtę 
i konieczności długiego płynięcia ku brzegowi), oporządzeniu (czyli wyła-
wianiu adeptów z wody i biciu ich rózgami po gołym ciele) oraz wędzeniu  
(a więc wprowadzeniu do czynnej wędzarni i nakazaniu wybierania w dymie 
ryb z haków wędzarskich i odpowiadaniu na zadane pytania). Jak konkluduje 
Cesla: „Jesmë bëlë zasolony, wëklepóny i ùwãdzony, i kòżdémù z nas wëszło to 
na pòżëtk16.” Cały przytoczony obrzęd ma wymiar ludyczny, choć niewątpliwie 
zawiera także czynniki dawnych rytuałów przejścia, kiedy chłopcy stawali się 
mężczyznami albo młodzi, samotni mężczyźni stawali się częścią większej 
grupy środowiskowej, pracującej dla celów wspólnotowych17.

Drugim elementem kaszubskiej tradycji ludowej w Żeglarzu „Złocistego 
Słońca” Leona Roppla jest taniec. Współistnieje on ze śpiewaniem pieśni, 
jednakże warto dostrzec, że jego użycie ma wyraźnie walor dynamizujący 
sztukę. Co więcej, można nawet przypuścić, że decyzja scenograficzna, aby 
wszystkie wydarzenia sztuki rozgrywały się w wolnej przestrzeni nadbrzeża, 
wynika z chęci stworzenia dobrej ekspozycji dla układów choreograficznych. 
Także i decyzja obsadowa, aby w sztuce występowała tak liczna gromada 
mieszkańców wioski, jest zasadna z powodu konieczności wykonania kilku 
grupowych tańców.

Roppel w swojej sztuce nie tworzy własnych układów tanecznych, lecz 
nawiązuje do tego, co wcześniej, jeszcze przed II wojną światową, przygo-
tował Paweł Szefka18. Autor utworu zakłada, że na scenie pojawią się dwie 
części tańców kaszubskich. Wśród około 10 układów występuje wymieniony 

15 L. Roppel, Żeglôrz „Złocëstégò Słuńca”, s. 585–586.
16 Tamże, s. 586.
17 Zarysowany w sztuce obrzęd odwzorowywał dawne hierarchiczne stosunki w społe-
czeństwach pierwotnych. Podobne relacje odnaleźć można w obrzędowości „wyzwolin” 
kosiarzy czy pasterzy. Patrz opisy etnograficzne np. W pracach Friedricha Lorentza, Zarys 
etnografii Kaszub, [w:] tegoż, A. Fischer, T. Lehr-Spławiński, Kaszubi. Kultura ludowa 
i język, Toruń 1934 czy Bożeny Stelmachowskiej, Rok obrzędowy na Pomorzu, Toruń 1933.
18 P. Szefka, Kaszubskie pieśni i tańce ludowe, Wejherowo 1936 [we współpracy z Z. Ma- 
dejskim].
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w didaskaliach: dżëk, kòses oraz taniec z liną. W zabiegu osadzenia utworu 
w przestrzeni nadmorskiej na pewno zasadne było wprowadzenie przez Rop-
pla do akcji utworu dżëka, czyli tańca, którego pochodzenie prawdopodobniej 
pochodzi z tradycji skandynawskiej. Ponieważ jest tańczony przez mężczyzn 
i ma charakter gwałtowny, kojarzy się go zwykle z życiem marynarzy i korsarzy. 
Roppel w didaskaliach Żeglarza opisuje również jeden z tańców, który wykony-
wany jest z kuflami. Jest to kùflôrz, zwany też jako rëbôcczi tuńc19, a więc układ 
ruchowy wyrażający radość rybaków z powodu bogatego połowu. Z tekstu sztu-
ki słyszymy również, że tancerze wykonują układ zwany kòses, czyli oryginalnie 
taniec wykonywany na zakończenie sianokosów, lecz w sztuce mający być po 
prostu tańcem uroczystym i dostojnym20. Postacie śpiewają również pieśń, która 
wykonywana jest z tańcem Wele Wita, a więc wesołym układem pierwotnie 
wiążącym się z owocobraniem21. Ze względu na rozwój poszczególnych scen 
sztuki można sądzić, że z innych tańców, które opracował Szefka, a pewnie 
miałyby się pojawić w sztuce, są jeszcze: wôłtôk a więc układ choreograficzny 
naśladujący ruchami rąk i ciała ruch fal morskich22, Marëszka, układ liryczny, 
tańczony parami, pochodzący z kręgu skandynawskiego. Natomiast wywołany 
przez Roppla taniec z liną, której końce trzymają kobieta i mężczyzna, to rodzaj 
ruchowej zabawy tanecznej, która naśladuje przekomarzanie się zakochanych 
i najprawdopodobniej jest autorską wersją układu choreograficznego znanego 
na Kaszubach jako taniec pt. Nasza nënka23.

Tańce, które pojawiają się w sztuce Roppla mają wywołać nastrój radości, 
zabawy, żywotności i siły. Ich cecha naśladownictwa zachowań czy zawodów 
powoduje, że także i w choreograficzny sposób można było ukazać pewną 
atrakcyjność i oryginalność kaszubskiej tradycji ludowej wobec innych kultur. 
Fakt, że w doborze tańców kaszubskich Roppel zwrócił się do osiągnięć Pawła 

19 P. Szefka, Tańce kaszubskie, Gdańsk 1958, zeszyt I, utwór 17.
20 Tegoż, Tańce kaszubskie, z. I, utwór 65.
21 Tegoż, Tańce kaszubskie, Gdańsk 1969, zeszyt III, utwór 25.
22 Tegoż, Tańce kaszubskie, z. I, utwór 25.
23 Do pełnej analizy obecności tańców w utworze Roppla należałoby zastosować narzędzia 
dyskursu choreologicznego. (inspirujący pod tym względem jest tom Taniec, choreologia, 
humanistyka. Tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Roderykowi Langemu / Dance, 
choreology, humanities. Jubilee volume dedicated to Professor Roderyk Lange, red. D. Ku-
binowski, Poznań 2000). Jest to tym bardziej zasadne, że o ile w zakresie muzykologicznych 
badań nad tradycją kaszubską zrobiono i wciąż czyni się dużo, o tyle w zakresie opisu tańca 
kaszubskiego, po propozycjach Szefki sprzed kilkudziesięciu (sic!) lat, brak dziś metodycznych  
badań.
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Szefki24 świadczy, że chciał swoją propozycję wzbogacić sprawdzonym już 
czynnikiem muzyczno-ruchowym.

Osobną kwestią istniejącą na pograniczu literatury i muzyki są pieśni za-
warte w sztuce Roppla o Janie z Kolna. Występują one kilkakrotnie i można 
je przyporządkować do różnych gatunków występujących w tradycji kaszub-
skiej25. Nie wchodząc w ich analizę stylistyczną, warto choćby wspomnieć 
o kilku… Oto na samym wstępie sztuki pojawia się miłosny utwór śpiewany 
przez chór dziewcząt o incipicie: „Plecem sobie wińce z jaglënë i jodlënë…”26, 
zaś pod koniec pierwszej sceny rozbrzmiewa utwór o podobnym nastroju roz-
poczynający się od słów „Znad mòrza dolecôł tu spiéw: Ahòj! Ahòj!”27. Także 
na koniec drugiej odsłony chóralnie wykonywany jest mazurek rozpoczynający 
się od słów: „Wide – Wide – Wita nasze mòrze”28, podobnie też wygląda fi-
nał trzeciej odsłony z pieśnią z tekstem „Pòzdrówta mi tatka, pòzdrówta mie 
matkã”29. Już z tego zestawienia wynika, że pieśni w sztuce Roppla są ważnym 
elementem kompozycyjnym, istotnym czynnikiem dynamizującym ekspozy-
cję dla postaci. Ilość pieśni w utworze wraz z możliwością śpiewu solowego,  
duetowego, grupowego i chóralnego powoduje, że choć sztuka nie staje się wo- 
dewilem, to przecież autor wyraźnie czyni z muzyczności niezbywalny element 
estetycznego oddziaływania30. Żeglôrz jest więc utworem polimedialnym: 
literackim, teatralnym, muzycznym i choreograficznym.

24 Patrz szerzej o Szefce: B. Breza, Wprowadzenie, [w:] Paweł Szefka w historii i kulturze 
Kaszub. Antologia utworów, red. B. Breza, Wejherowo 2000, s. 5–10; M. Kaliński, Paweł 
Szefka. Zasłużony folklorysta Kaszub, Łęczyce 2007; E. Pryczkowski, Paweł Szefka – wy-
bitny kaszubski folklorysta, „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2014, s. 330–336; J. Bo- 
rzyszkowski, Czasopismo „Kleka” – Wejherowo 1937–1939 a grono związanych z nim 
twórców literatury kaszubskiej, [w:] J. Ceynowa, L. Roppel, K. Derc, J. Bianga, P. Szefka, 
F. Schroeder, Poezja twórców z kręgu „Klëki”, s. XXVI–XXVII; Ł. Zołtkowski, Paweł 
Szefka – od strzebielińskiego muzyka do zaklinacza kaszubskości. Literacko-etnograficzny 
rekonesans, „Slavia. Časopis pro slovanskou filologii, [84], 2015, z. 2, s. 176–185; D. Kali-
nowski, Antropologiczny wymiar sztuk Pawła Szefki, „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 
2017, s. 163–173.
25 Patrz hasła dotyczące gatunków muzycznych w pracy: Muzyka Kaszub. Materiały 
encyklopedyczne, red. W. Frankowska, Gdańsk 2005.
26 L. Roppel, Żeglôrz „Złocëstégò Słuńca”, s. 581–582.
27 Tamże, s. 586–587.
28 Tamże, s. 590–591.
29 Tamże, s. 600.
30 Opis i interpretacja składników muzycznych w dramacie Roppla może się zatem stać  
osobnym przedmiotem analiz czynionych w dyskursie muzykologicznym.
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Roppel mityzujący

Na początku rozważań wspomniałem, że sztuka Leona Roppla jest specyficz-
ną niejednolitą gatunkowo konstrukcją estetyczną. Po ukazaniu składników 
obrzędowo-obyczajowych istniejących w kontekście kultury ludowej warto 
jeszcze wskazać na profil historyczno-mitologiczny. Co do historii rozumia-
nej akademicko jest jasne, że postać Jana z Kolna, jak i zresztą inne postacie 
występujące w sztuce, nie odpowiadają swoim statusem rzeczywistym realiom 
czasów połowy XV w. Anachronizm w zarysowaniu postaci scenicznych, języ-
ka, jakim się posługują czy zachowań społecznych jest ewidentny, ale przecież 
Roppel – jak każdy artysta – ma prawo luźno nawiązywać do prawdy historycz-
nej, bardziej zajmując się prawdą artystyczną. Ważniejszy jest zatem czynnik 
mitotwórczy, czyli takie zabiegi podmiotu dramatycznego, które specyficznie 
przedstawiają postaci, fakty, przestrzeń czy czas, budując z nich obrazy i idee 
o walorach wartości moralnych, filozoficznych czy kulturowych.

W takim świetle występuje w sztuce nade wszystko Jan z Kolna. W kre-
acji Roppla jest to młody człowiek, który wywodząc się z kaszubskiej wioski 
i rozpoczynając karierę żeglarską pod obcą banderą, nie zapomniał o swoich 
korzeniach i stale wraca do ojczyzny z radością i tęsknotą. Co więcej, zdobyw-
szy światowe zaszczyty a nawet szlachectwo, nie wywyższa się nad innych 
i potrafi współżyć z prostymi mieszkańcami wioski. Bardzo wyraźnie różni 
się tą cechą od pomorsko-polskiego szlachcica Doliwy, który zniewala swoich 
poddanych, traktując ich z wyższością i pogardą. Jan z Kolna widząc nadużycia 
Doliwy, postanawia wszystkich swoich wiejskich znajomych wykupić i nadać 
osobistą wolność, co świadczy o wysokim poczuciu sprawiedliwości i szla-
chetności. Równie ważna jest cecha odwagi młodego żeglarza, jego ciekawości 
świata oraz poświęcenia własnego szczęścia dla wyższych celów. Jan mimo 
namów znajomych, zachęt ukochanej i wydawałoby się wspaniałej perspekty-
wy spokojnego życia, postanawia wybrać życie niewygodne, niepewne i nie-
bezpieczne, ale za to pełne ekscytacji i wyrażające ducha przedsiębiorczości 
i niepokory. To w systemie wartości sztuki Roppla ważniejsze wartości, aniżeli 
dobra materialne w złocie lub zaszczyty w hierarchii społecznej.

W Żeglarzu „Złocistego Słońca” oprócz Jana z Kolna występują również 
inne postacie, które niosą ze sobą ponadmaterialne wartości. Są to cieśle, dba-
jący o jakość swojej pracy i doceniający wspólną pracę maszoperii, mieszkańcy 
wioski, którzy ratują swojego bliskiego z opresji Gdańszczan, wreszcie starzy 
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rybacy, którzy rozmawiają ze sobą o braku szacunku ludzi wobec bogactw 
morza, o nieumiejętności wspólnej pracy czy też o zapominaniu faktu, iż smak 
życia pojawia się tylko wtedy, kiedy trzeba zwalczać braki, przeciwności i cier-
pienie.

Specyficznym obrazem lepszej przyszłości jest mały kaszubski chłopiec 
– Jan, który został obdarowany przez głównego bohatera utworu sakiewką 
z monetami. Pozytywność figury chłopca bierze się nie tylko z tego, iż zabez-
pieczenie finansowe pozwoli mu się wykształcić i godnie żyć, ale i w tym, 
że nie zapomniał on o duchu morza, chęci podróżowania i odkrywania nowej 
rzeczywistości. W sensie ideowym utworu takie właśnie obrazy rozsuwane 
przez Roppla skłaniają do przekonania, że nie tylko przypowieść, taniec czy 
pieśń stanowią o kondycji kaszubszczyzny, ale również i samoświadomość, 
o którą trzeba dbać od najwcześniejszych lat życia.

Abstrakt
Żeglarz „Złocistego Słońca” Leona Roppla, czyli sceniczny obraz  
Jana z Kolna
Artykuł ukazuje literacką postać Jana z Kolna. Ten rzekomy odkrywca Ameryki 
Północnej to postać legendarna wykreowana w historii oraz literaturze polskiej. 
Szczególne warunki społeczno-kulturowe dziewiętnastego wieku sprawiły, że kre-
acja podróżnika i odkrywcy z XV w. pojawiła się jako odpowiedź na ogólnopolską 
potrzebę posiadania wielkiego bohatera w czasach narodowej niewoli. 

Mit literacki Jana z Kolna przejęła literatura kaszubska, co widać w utworach 
np. Hieronima Derdowskiego, Alojzego Budzisza oraz Leona Roppla. Właśnie 
temu ostatniemu twórcy warto poświęcić więcej uwagi, ponieważ napisał w 1949 
roku utwór sceniczny ukazujący związki Jana z Kolna z Kaszubami. W wyobra-
żeniu Roppla Jan z Kolna to ambitny, przedsiębiorczy i odważny młody człowiek, 
który zamierza w XV w. udowodnić, że ziemia jest kulista.

Abstract
The sailor of “Złociste Słońce” by Leon Roppel, i.e. the scenic picture 
of Jan of Kolno
The paper presents the literary figure of John of Kolno (John Skolvus). This al-
leged explorer of North America is a legendary figure created in Polish history 
and literature. Due to the special socio-cultural conditions of the 19th century, the 
creation of a traveler and explorer of the 15th century appeared as a response to 
the nationwide need to have a great hero after Poland had lost its independence.

The literary myth of John of Kolno was also used in Kashubian literature, 
as can be seen in the works of Hieronim Derdowski, Alojzy Budzisz and Leon 
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Roppel. Roppel deserves more attention because in 1949 he wrote a play showing 
the relationship between John of Kolno and Kashubia. According to Roppel, Jan 
of Kolno is an ambitious, enterprising and courageous young man who intends to 
prove in the 15th century that the earth is spherical.
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Rybacy i żywioł morza 

„Rëbôcë, rëbôcë, / Cëż wa tu robita?”– tym pytaniem retorycznym otwiera Paweł 
Szefka jeden ze swoich utworów poetyckich zatytułowany Rëbôcë1. W odpo-
wiedzi czytamy: „naprôwiómë sécë”, a dalej chciałoby się dodać: „më tu rëbë 
łowimë òd wiedno?”. Jak każdy region związany jest z krajobrazem przestrze-
ni, który kształtuje wrażliwość człowieka, tak przestrzeń Pomorza w sposób  

1 P. Szefka, Rëbôcë, [w:] J. Ceynowa, L. Roppel, K. Derc, J. Bianga, P. Szefka, F. Schroe- 
der, Poezja twórców z kręgu „Klëki”, oprac. i przypisy H. Makurat, wstęp: J. Borzyszkowski, 
A. Kuik-Kalinowska, H. Makurat, Gdańsk 2015, s. 397–398.
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prymarny wyznacza Bałtyk. Z tą przestrzenią mieszkaniec Pomorza identyfikuje 
się najsilniej, bowiem obcuje z nią od najwcześniejszych lat życia. Ona oddzia-
ływuje na jego całościowe ukształtowanie, co doskonale odzwierciedla między 
innymi twórczość literacka, oddając w obrazowym zapisie przede wszystkim 
tych, którzy zawdzięczają żywiołowi morza swoją egzystencję. A zatem trud 
rybaków, ich heroiczna w wielu momentach praca, czasem okupiona nawet 
ceną życia odnajduje swój artystyczny przekaz w słowie literackim. Bałtyk to 
przestrzeń życia, ale także śmierci. Można bez wątpienia zaryzykować tezę, że 
bez morza nie byłoby Kaszub, bez Kaszub – Bałtyku. Tę zależność ukształtowały 
dzieje historyczne, społeczne, a także geograficzne Pomorza. Kaszubi z dawien 
dawna chronią pasma nadmorskiego, są swoistym transferem pomiędzy Polską 
a Skandynawią. Jak wiele znaczy morze dla bytu Kaszubów najdobitniej o tym 
opowie sztuka, przejawiająca się chociażby w pieśni (rybackiej „kòlibiónce” 
– muzycznemu odbiciu szumu fal i wiatru), a także w poetyckim, metaforycznym 
słowie poezji. Morze w pieśni i poezji Kaszub jest równoprawnym żywiołem 
jak ziemia, jest formą bytu, bez której trudno byłoby człowiekowi utrzymać 
podstawy egzystencji w tej części Polski. Tym człowiekiem morza – jest rybak, 
znający głębiny i tajemnice tego żywiołu jak nikt inny. Gospodarz jest piastunem 
roli, rybak – morza. W pieśni i w poezji Kaszubów ten silny i wręcz nierozdzielny 
związek wyrażany jest bardzo często. Artyści zarówno w słowie śpiewanym, jak 
też pisanym Bałtyk traktują jako żywioł swojski, emocjonalnie bliski, o który 
należy dbać i chwalić w opisach literatury czy muzycznego słowa.

Pisząc z dzisiejszej perspektywy o literaturze kaszubskiej, w odniesieniu do 
kreowanych w niej obrazów rybaków trzeba pisać o żywiole morza i „topice 
marynistycznej”, która obecna jest w twórczości poetów związanych w spo-
sób bezpośredni „z Bôłtem”2. W ostatniej dekadzie żywiołowi morza tomik 
poetycki poświęcił Marian Selin, Piesniôrz rëbacczégò żëwòta, wydany stara-
niem oficyny „Region” w 2016 roku3. O znaczeniu w literaturze kaszubskiej, 
żywiołu morza i ludzi z nim związanych czytamy:

Najbardziej oczywistym motywem poezji pomorskiej jest morze i przestrzeń 
z nim związana. Topikę marynistyczną można wyznaczyć poprzez obrazy 

2 Fragmenty wypowiedzi tutaj zawartych znajdują się w rozdziale książki mojego autor-
stwa Kaszubi i żywioł wody, [w:] A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie przestrzenie 
Kaszub, Gdańsk–Słupsk 2011, zwł. s. 181–190.
3 Żywiołowi morza osobny tomik poetycki poświęcił Marian Selin, Piesniôrz rëbacczégò 
żëwòta, Wejherowo–Gdynia 2016.
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morza, przedstawienie zmienności żywiołu wody, opis plaży, realia życia 
codziennego oraz pracy ludzi morza i Pomorza4. 

Pisanie o obrazach rybaków i topice morza jest dziś przede wszystkim decy-
zją estetyczną, nie zaś np. wynikiem statusu zawodowego twórcy5. Fala wzmo-
żonego zainteresowania literatury morzem przypadła na okres dwudziestolecia 
międzywojennego i, jak pisze Ryszard Karwacki, wiele wówczas rozprawiano 
(przede wszystkim w literaturze polskiej) na tematy związane z Bałtykiem i ów-
czesną polityką morską państwa polskiego. O sile fascynacji morzem i rybacką 
społecznością wymownie świadczą słowa Hieronima Gołębiewskiego zawarte 
w pisanych przed dziesiątkami lat Obrazkach rybackich (pierwsze wydanie 
w 1910 roku). Morze nabiera tutaj znamion niemal sakralnych:

Dzisiaj ludność wyspy coraz bardziej się powiększa i nie dziw, bo lud zdro-
wy, trzeźwy, pracowity; gorzałki nie ma, kulturą nowomodną mało jeszcze 
oblizany, chwali Pana Boga i na utrzymanie swoje ciężko pracuje. Bo zawód 
rybacki nielekki bynajmniej. […] Codziennie, kiedy wychodziłem przed 
wieczorem na przechadzkę, ciągnęli rybacy do morza, po trzech wsiadali 
na łódkę i dalej na morze. 

– A zimą co robią rybacy? – pytacie się mnie. Oto niewiasty i dzieci sieci 
wiążą, a mężczyźni się zatrudniają połowem na psy lub świnie morskie lub 
łowieniem w sieci kaczek morskich. Z tłuszczu pierwszych wytapiają tran, ich 
wątroba jest delikatesem; a kaczki morskie dobrze podobno smakować mają6.

Tak więc rybacki obrazek ukazuje codzienne życie ludzi parających się 
pracą na morzu. Współczesny czytelnik otrzymuje materiał dotyczący po-
wszedniej egzystencji Kaszubów nie tylko w czasie sezonu w połowach ryb, 
ale także w miesiącach zimowych, kiedy prace są głównie skoncentrowane 
na naprawie sieci przez rodziny rybackie bądź połowie w morzu, a później 
wytapianiu tranu „z psów”.

4 D. Kalinowski, Powrót i wrastanie. Obrazy literackie na polskim Pomorzu 1945–1965, 
[w:] Dzieje wsi pomorskiej. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, red. A. Chludziński, 
R. Gaziński, Dygowo–Szczecin–Pruszcz Gdański 2008, s. 259.
5 Dokumentują to niektóre z artykułów książki zbiorowej Literatura Wybrzeża po 1980 
roku, red. T. Arendt, K. Turo, Gdynia 1999. Myślę tutaj zwłaszcza o artykułach Andrzeja  
K. Waśkiewicza W kwestii dokumentacji bieżącej, s. 15–24 oraz Ewy Nawrockiej Literatura 
Wybrzeża gdańskiego w latach 1989–1999, s. 25–43.
6 H. Gołębiewski, Okręt w strądzie, [w:] Tegoż, Obrazki rybackie, Gdynia 2008, s. 73.
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W prozie i poezji kaszubskiej morze jest stałym komponentem literackiego 
opisu, ponieważ było naturalną częścią przestrzeni życia dla Kaszubów, jak też dla  
wielu grup etnicznych wywodzących swe korzenie ze słowiańskiego źródła. Bał-
tyk w naturalny sposób decydował o podstawach egzystencji ludzi, a w perspek-
tywie historycznej od wieków był symbolem pomorskich ziem Polski i oknem 
na świat w relacjach z państwami sąsiedzkimi (i nie tylko), również szlakiem 
wymiany handlowej, często wiodącej na dalekie lądy7.

I tak dla Kaszubów zamieszkujących tereny nadbałtyckie obrazy morza 
i związana z żywiołem wody egzystencja ludu rybackiego decydują o pozy-
tywnym wartościowaniu tej przestrzeni. Przykładem jest słynny w literaturze 
kaszubskiej poemat humorystyczny Hieronima Derdowskiego Ò panu Czôr-
lińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł8. Dla wielu ludzi pióra morze stawało się 
obiektem literackiej deskrypcji i tematem prowokującym do wielu refleksji. 
O atrakcyjności marynistycznej tematyki świadczą poetyckie zbiory, wśród 
których warto przywołać Władysława Pniewskiego: Morze polskie i Pomo-
rze w pieśni9, a także współcześnie wydany almanach wierszy pod podobnie 
brzmiącym tytułem: Pomorze i morze w poezji10. We Wstępie drugiego ze 
wspomnianych tomów znajdujemy akapit uwypuklający rolę twórczości ka-
szubskiej dla wizerunku morza w literaturze polskiej. Jak czytamy:

Zainteresowanie Pomorzem, morzem i Kaszubami, ich odwiecznymi straż-
nikami i gospodarzami, wywołane przez młodokaszubów na początku XX 
wieku, wzrosło z chwilą odrodzenia Rzeczypospolitej i powrotu Polski nad 
Bałtyk.

7 Motyw morza pojawia się u wielu pisarzy, poetów czy dramaturgów kaszubskich. Warto 
w tym miejscu odnotować twórczość F. Ceynowy, H. Derdowskiego, A. Majkowskiego,  
J. Karnowskiego, L. Heyke, F. Sędzickiego, A. Budzisza, A. Labudy, J. Trepczyka, J. Romp- 
skiego, S. Bieszka, J. Piepki, A. Nagla, J. Walkusza, S. Pestki, S. Jankego, M. Selina, J. Łys- 
ka, J. Stachurskiego, A. Jabłońskiego czy R. Drzeżdżona.
8 Por. H. Derdowski, Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, oprac. J. Samp, 
J. Treder, E. Gołąbek, Gdańsk 2007.
9 W. Pniewski, Morze polskie i Pomorze w pieśni, Gdańsk 1931.
10 Pomorze i morze w poezji, zebrali i opracowali: B. Arsoba, J. Borzyszkowski, Gdańsk– 
–Szczecin 1998. W tomie znalazły się wiersze 42 autorów i jest to „tylko skromną repre-
zentacją tego, co mamy do dyspozycji w rzeczywistości. […] Pomorze, tak jak grafiki 
R. Stryjca, ma swoje własne oblicze poetyckie. Prezentują je tu same wiersze, ukazujące 
pomorskie bogactwo w różnorodności. Jego symbolicznym wyrazem może być różnorodna 
pisownia wierszy kaszubskich, języka literackiego Kaszubów, będącego – podobnie jak 
nowe społeczeństwo Pomorza i jego poezja – in statu nascendi” (fragment Wstępu, s. 7–8).
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Niniejszy wybór rozpoczęto od poezji XIX-wiecznej, w której szczególne 
miejsce zajmuje twórczość kaszubska, ponieważ to ona pierwsza w poezji pol-
skiej zaczęła świadomie opiewać morze i Pomorze, całe Pomorze historyczne, 
choć w większej części już zgermanizowane, niemieckie. Wraz z odwrotem 
niemczyzny i powrotem w tragicznych okolicznościach Polski nad Bałtyk rosło 
grono ludzi zauroczonych morzem, zakorzeniających się w tradycji kaszubskiej 
i pomorskiej, odnajdujących tu także nad Odrą swoją małą ojczyznę w miejsce 
dawnej utraconej. 

W antologii tej odnajdziemy więc Aleksandra Majkowskiego i utwór Ka- 
szubski mit, a w nim temat dotyczący zakreślenia przestrzeni granicznej po-
tomków Wieletów, dalej Jana Karnowskiego – Powjôstka, Stefana Bieszka 
– Moje Kaszëbë, Leona Roppla – Z piesnią do Cebie jidzema, Mateńko!, Jana 
Rompskiego – Volni Bôłt, Jana Piepki – Moje stronë, Bryza, Stanisława Pestki 
– Zaslubienié z Bôłtem, Jerzego Stachurskiego – Wieczór nad morzem, Jaromiry 
Labudy – Jesmë w morzu, Runita wodë, Jana Walkusza – Patrónka rëbôków, 
Stanisława Janke – Kaszëbskô, Bôłt czy Bożeny Szymańskiej utwór Bëło spo-
kojné morze i cëché…11. W tych „kadrach” poetyckich przeważa niezmienna 
cecha morza. Odbierane jest ono jako przestrzeń życia decydująca o zapew-
nieniu podstaw bytu ludzi mieszkających w jego sąsiedztwie, a tym samym 
„akceptujących trudne nieraz życie w tej krainie północy”12. Stanisław Telega 
podkreśla wpływ potężnego żywiołu na rozwój człowieka:

Każde środowisko związane z charakterystycznym i potężnym żywiołem 
ma podobnie jak morze, swoją specyfikę, swoją magię, swój romantyzm 
i swój antyromantyzm. […] Podobnie jest z pojęciami <światopoglądu mor-
skiego>, <kultury morskiej> czy <społeczeństwa morskiego>. Miały one 
kiedyś swój sens i były wyrazem istotnych różnic między lądem a morzem 
w okresie pierwotnych sposobów żeglarskiego bytowania, a więc całkowitej 
niemal dominacji morza nad człowiekiem13. 

11 Przywołane nazwiska poetów, tytuły wierszy, a także ich fragmenty zostały zaczerp-
nięte z wyboru poezji, w którym temat morza stał się osią przewodnią: Pomorze i morze 
w poezji…, s. 5–151.
12 Tamże.
13 S. Telega, Odkrycie Bałtyku w literaturze, Poznań 1970, s. 31. Związek człowieka 
z żywiołem morza odzwierciedla struktury języka. Wpływ morza – jak konstatuje Telega 
– znać w językach czy obyczajach pewnych narodów od lat żyjących z morza i nad morzem, 
jak np. W angielskich czy norweskich (s. 31). 
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Morze nie jest zatem tylko przestrzenią pracy fizycznej, nie jest tylko re-
jonem doświadczania żywiołów, ale i sferą, w której historia dotyka teraźniej-
szości. Charakterystyczne dla nadmorskiego pejzażu kutry i łodzie rybackie, 
sieci rybackie, opustoszałe plaże, mewy przelatujące nad falami, są stałymi 
atrybutami artystycznych ujęć morskiego pejzażu. Korespondują z nimi dzie-
ła sztuk plastycznych, a jeden z najpełniejszych wyrazów więzi z pejzażem 
morskim dał Marian Mokwa. Jego prace uwieczniają trud rybaków, wysiłek 
ich pracy. Artysta podkreśla realizm codzienności. Rybacy w ujęciach plastycz-
nych Mokwy sportretowani zostali przy codziennych czynnościach, związa-
nych z naprawianiem sieci rybackich, wypływaniem w morze na maleńkich 
kutrach, a siłę ich woli i hart ducha wydobywa artysta poprzez podkreślenie 
cech fizycznych (zgarbione sylwetki, poorane głębokimi bruzdami zmarszczki 
i spieczone słońcem twarze rybaków, silne od pracy, brunatne od żaru słońca 
i wiatru ręce „ludzi morza”)14.

Rëbôcë Jana Trepczyka 

W interesującym nas ujęciu tematu warto przywołać twórczość liryczną Jana 
Trepczyka, dla którego ziemia kaszubska to wyjątkowa przestrzeń geogra-
ficzna, jako unikatowej krainy morza i ziemi, w której miały miejsce wielkie 
wydarzenia historyczne, a także wtajemniczenia w świat natury. Kaszuby to 
w ujęciu poety przestrzeń wyjątkowa, a o jej wartościach świadczy bogaty 
krajobraz oraz ludzie żyjący według określonych wartości. W ujęciu Trepczy-
ka ziemia kaszubska ma swojego gospodarza, który jest z nią silnie spojony,  
jak w wierszu Mòje strone, ukazującym więź emocjonalną, egzystencjalną 
i duchową z ukochanym miejscem. W zbiorze wierszy Odecknienié Trep-
czyka znajdują się wiersze opiewające pracę i trud rybaków oraz ludzi morza 
wyrażoną zwłaszcza w piątej części zbioru poezji. Już same tytuły liryków 
wskazują jak ważne miejsce w poetyckiej świadomości „Méstra Jana” zajmu- 
ją rybacy i morze, które jest przestrzenią ich żmudnej, trudnej pracy. Warto 
przywołać utwory o takich tytułach jak: Na zôloju (Rëbôk, Przodë, dali, Hej 
morze, morze!, Dënëga, Morze, Hej, na morze, Pojuga, Na wałë, Rëbôcë, Na 
lów, Mësla rëbôka, Na sztrądze). Wiersz Trepczyka Hej, morze, morze! jest  

14 Większy zbiór prac artysty reprodukowany jest w albumie: M. Mokwa, Malarstwo, 
oprac. W. Zmorzyński, Pelplin 2003.
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swoistym hymnem powstałym ku czci morza i jego znaczenia dla egzysten-
cji człowieka. Pieśniowe zawołanie, które otwiera liryk: Hej, morze, morze, 
lubotné morze! powtórzone w kilku różnych konfiguracjach znaczeniowych, 
wskazuje na emocjonalną więź, a także patriotyczny związek mieszkańca ziemi 
pomorskiej z przestrzenią morza15. W utworze lirycznym morze jest jedną 
z najwyższych wartości: 

O naji morze! Të jes nóm chëczą,
Kol ce le mieszkac chcemë, żëc.
Czë jes nóm gladą, czë wałë rëczą,
Kol ce na wasze wôrt je bëc. 

Hej, morze, morze, zybiącé morze! 
Na twojich wałach nasz je môl.
Głęboką brózdą bôt po ce orze.
Zdżinąc za ce nóm nie mdze żôl16.

Poeta w formie zaimka „naji” podkreśla zbiorowość tych, którzy jednoczą 
się z żywiołem Bałtyku i nazywają morze domem („chëczą”), a także najwięk-
szą wartością, zwłaszcza, że w jednym z wersów obecna jest myśl złożenia 
życia w ofierze „Bôłtu”, gdyby nastała taka konieczność.

Wile, wile, wita – rëbôk wiedno  
– rybacka poezja klekowców

Twórczość poetycka pokolenia klekowców odnosiła się do kilku podstawo-
wych tematów, w tym także do przestrzeni Bałtyku oraz ludzi zamieszkujących 
w jego sąsiedztwie17. Wiodące motywy odnosiły się do morza i rybaków, trudu 
ich pracy oraz powszedniej egzystencji. Liryka Józefa Ceynowy i Leona Roppla 
mocno zakorzeniona jest w realiach północnych, nadmorskich Kaszub. Wiele 

15 J. Trepczyk, Hej, morze, morze!, [w:] Tegoż, Odecknienié, Gdańsk 1997, s. 101.
16 Tamże.
17 Fragment dotyczący roli morza, portretu rybaków i opis ich codziennej pracy znajduje się 
w rozdziale mojego autorstwa Patriotyczne przesłanie niesione wierszem, [w:] J. Ceynowa, 
L. Roppel, K. Derc, J. Bianga, P. Szefka, F. Schroeder, Poezja twórców z kręgu „Klëki”…, 
zw. S. XLIII, XLIX,LVI, LVII,
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utworów poetyckich dotyczy doli rybackiej18, egzystencji połączonej z żywio-
łem morza i jego bezwzględną siłą, a przykładem tematyki marynistycznej są 
wiersze Leona Roppla: Swiąteczny rëbôk, Morsci diôbeł, O morsciëch wiatrach, 
Gòsk, Rëbackô dumka, Nowô piesniô rëbackô, Nad morzem, północą, Józefa 
Ceynowy: Story rebok do knopa, Zbłądzony bôt, Rebacczi bot, Klemensa Der-
ca Żôle morsczéch piôsków, Jana Biangi Morze czy też Pawła Szefki Morskô 
cëszba nad Rewą oraz Morze, chto të jes. Znaczenie morza dla Kaszubów-ry-
baków wyraził L. Roppel słowami szoca – mazurka Wile, wile wita…:

Wile, wile, wita – nasze morze,
Wile, wile, wita – tym jesc daje,
Wile, wile, wita – chto je zmoże,
Wile, wile, wita – chto je znaje.
Wile, wile, wita – rëbôk wiedno
Wile, wile, wita – cos zrëbaczy,
Wile, wile, wita – bo mu morze
Wile, wile, wita – wiele znaczy… 19

Ten pisany w pieśniowo-tanecznej formie utwór wyraźnie ukazuje rolę 
morza w życiu rybaków, a także wzajemną zależność pomiędzy ludźmi bardzo 
dobrze znającymi tajniki morskiego żywiołu. Ta wzajemna zależność pokazuje, 
że rybacy niejako „od zawsze” znają naturę tego żywiołu i rolę, jaką pełni w ich 
codziennej egzystencji, bowiem w wersie: „Wile, wile, wita – chto je znaje” 
pojawia się odpowiedź w kolejnych linijkach szoca – mazurka: „Wile, wile, 
wita – rëbôk wiedno / Wile, wile, wita – cos zrëbaczy”.

Poeci przywołują także dawną historię dotyczącą heroizmu Kaszubów w wal-
ce z najazdem Szwedów, o którym pisze Józef Ceynowa w wierszu Puck sztotno 
zdrzi:

Te był wiedno okrętów kotwicą,
w krzekwach je chronił twój cechi port,
Szwedze krwią mele jego strażnice,
bo ich prale sztolemny reboce,
co w nech biôtkach wieldzi miele part.20

18 Zob.: J. Treder, Wybrane aspekty języka kaszubskich rybaków morskich, [w:] Tenże, Od-
miany kaszubszczyzny. Słownictwo religijne, językoznawcze, rybackie i karciane, Kartuzy 2010.
19 L. Roppel, Wile, wile, wita…, [w:] Naszé stronë…, s. 26.
20 J. Ceynowa, Puck sztotno zdrzi, „Pomerania” 1969, nr 2.
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Ważnym hasłem była też polityka wzmocnienia Pomorza i Kaszub na płasz-
czyźnie gospodarczej (podkreślanie wagi położenia geograficzno-ekonomicz-
nego związanego z dostępem do Bałtyku). Jan Bianga w wierszu Muerze pisze 
o jego wartości i znaczeniu:

Hej muerze te nasze jedno! 
Bez Cebie be bołe dzis zle.
Le z tobą złączoni na wiedno
Cały swiat ue nas ju wié.
A spiéwosz te sobie muerze
Ued wieków to samue i jedno:
Dlo Puelszci należy Puemorze!
Te z nim na wieci – na wiedno!21

Z kolei Leon Roppel jako poeta podejmował tematy istotne dla rozwo-
ju i umacniania tożsamości Kaszubów. Stąd liczna grupa wierszy dotycząca 
Gdańska, któremu poświęcone zostały utwory: Gduński Żuraw i Gduńczón, 
Zabawa we Dworze Artusa czy też Rum omnium fundamenta:

To rzec mogę dzisô i wszëtkim i smiało,
Że nima jak GDUŃSK nasz na swiece,
Bo miasto to pierwszé sens żëcô poznało,
Spragnionëch, zdrożonëch tak wiedno witało
I miało w radosnij opiece:
Rum omnium fundamenta22!

W poetyckiej wizji Roppla Gdańsk jest miastem przede wszystkim ryba-
ków i mieszczan. Poeta kreując poetycką wizję Gdańska odchodzi od pate-
tycznych środków ekspresji na rzecz budowania opisu miejsca poprzez styl 
bycia i związane z nim zwyczaje. Stylistyka tych wierszy jest humorystyczno-
-sarkastyczna, a przedmiotem, którego ona dotyczy jest element kultury bie-
siadno-towarzyskiej rybaków i mieszczan. Rybacy są także obecni w kolędach 
Leona Roppla, przepojonych liryzmem, czułością i ciepłem (Godë znad wodë, 
Nad morzem, północą). Kołysanka Bibi, Synku, bi… / Kolybiônka Nôsjętszyj  
Panienczi). 

21 J. Bianga, Muerze, „Kleka” 1938, nr 1.
22 P. Tóna, Rum omnium fundamenta, [w:] Naszé stronë, Warszawa 1955, s. 31–32. 



STUDIA I MATERIAŁY RECENZOWANE. REFERATY POLSKOJĘZYCZNE   263

powrót do spisu treści

Także u Józefa Ceynowy szczególnie eksponowana jest swojska przestrzeń 
morza. W poezji Kaszub marynistyczne wiersze Józefa Ceynowy tworzą osob-
ną grupę tematyczną jego twórczości. Są one wśród twórczości kaszubskiej 
najliczniej reprezentowaną przez poetę – piewcę morza i rybackiej doli. Jest to 
osobny typ liryki. Dla przykładu warto przywołać tytuły tych wierszy, w któ-
rych przeżycie poetyckie skoncentrowane jest na opisie Bałtyku i doli rybaków: 
Morze – rëbackô ksęga, Powrót z morza, Morze starżą stoji, Gôdka morza, 
Ciéj nóm wicher… (Rëbackô spiewa), Piesniô rëbôków, Dôka, dôka a dzé 
dodom?, Puck sztotno zdrzi23 czy Zbłądzony bôt. Wiersze, które podejmu-
ją motyw morza są nierzadko pieśniami dzielnych rybaków, wypływających 
w rejs. Pieśni rybackie wraz z opisywanymi w nich żywiołami: bryzą morską, 
wichrem, piorunami i burzami tworzą odrębny typ liryków koncentrujących 
się na kulturze rybaków, ich odwadze i trudzie morskiej pracy. Odwaga i znój 
pracy rybaków z Nordy znajdują poetycką realizację w utworze:

Ciéj nóm wicher huczy, wëje,
Gwiżdże, grô i rykô,
Że na bôce nicht nie czëje,
Co sę gôdô, krzykô –24.

Interesującym zabiegiem poetyckim jest użycie form wyrazów dźwiękona-
śladowczych, oddających siłę nadmorskiego wiatru, który „gwiżdże”, „grô”, 
„rykô”, a także „huczy” i „wëje. To poetyckie zdynamizowanie oddaje siłę jeszcze 
jednego żywiołu, który jest na tyle silny, że zagłusza rozmowy ludzi na „bôce”.

Rybackie obrazki egzystencjalne

Kolejną grupę wierszy o profilu egzystencjalnym stanowi liryka Jana Piepki 
i jego obrazki obyczajowe, wzięte z życia codziennego związanego z żywiołem 

23 Tematyka marynistyczna, artystyczne ujęcia morza i rybaków są realizowane także w ma-
larstwie. Tematykę morza i rybaków nadmorskich wykorzystuje w swej twórczości plastycznej 
Marian Mokwa z serią prac portretujących rybaków, ich trud pracy, a także realizm morskiej 
codzienności (zob. M. Mokwa, Malarstwo, oprac. W. Zmorzyński, Pelplin 2003 oraz R. T. Bła-
wat, Stolem z morza i Kaszub. Życie i twórczość Mariana Mokwy (1889–1987), Pelplin 2011).
24 J. Ceynowa, Ciéj nóm wicher… (Rëbackô spiewa), [w:] Ma jesma od morza. Poezja 
i proza kaszubska o morzu, Gdańsk 1963.
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morza. Ludzie, których portretuje Jan Piepka to rybacy, pełni odwagi, siły 
i hartu ducha. Przykłady tej liryki nawiązują do formy pieśni, która odzwier-
ciedla szum i muzykę morza, opowiada o bezkompromisowym trudzie pracy 
rybaków. Wśród utworów poświęconych właśnie tej tematyce warto wymienić 
następujące wiersze: Piesniczka, Mòrskô latarniô, Noc pò sztormie, Walcôszk 
„Wialdze” – grôjkòwi z Zakrzewa, Ballada Rëbacczim sécarkôm, Przë wãdce. 
Kaszubi, którym poświęcona jest ta liryka są ludźmi, których egzystencja ściśle 
zespolona jest z żywiołem morza i od którego zależny jest ich byt oraz trwanie:

Wëgriwô mòrze piesniczkã stôrą,
Rëbacczé żëcé w ni zamkłé je;
Spiéwô ò wietrze, co rządzy chmùrą,
I w bôtów żagle ze złoscą dmie.

Zaspiéwô czasã piesniczkã gòrzu,
Wdzérają fale sã tedë w strąd.
A rëbôk spieszno séc zwijô w mòrzu
I wrôcô w stronë, gdze òstôł ląd. 

Odmienną poetyką niż Jan Piepka posługuje się poeta średniego pokole-
nia – Jerzy Stachurski w wierszu Przë sécach, z tomu Te pokazëją na mnie25. 
Kierujemy się tutaj już nie w stronę mitu, a ku rzeczywistemu trudowi pracy 
ludzi morza – rybaków:

 malowôł jem jich
 jak wëcygelë z morza słuńce
 o porénk
 bëlë gwësny
 że pomoże jim nafulowac kosze
 pozdze przez całi dzéń26. 
 
W poezji Jerzego Stachurskiego realizm pracy rybaków staje się częstszym 

tematem poetyckich ujęć kaszubskiej, nadmorskiej egzystencji. Utwór Przë 
sécach dotyczy trudu rybackiej codzienności. Egzystencja zależna jest w tym 

25 Fragmenty dotyczące poezji J. Stachurskiego znajdują się w rozdziale książki Kaszub-
skie morze, jeziora i rzeki, [w:] A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie przestrzenie 
Kaszub…, s. 202–204.
26 J. Stachurski, Te pokazëją na mnie, Gdańsk 1980, s. 23.
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przypadku od napełnionych rybami sieci. Poeta wprowadza jednak liryczną 
dwuznaczność. W plastycznym ujęciu dominującym znakiem-symbolem jest 
słońce. Ono wita rybaków o świcie, ono żegna ich o zmierzchu z nadzieją 
na udany połów. Plastyczna metafora: wëcygelë z mòrza słuńce / ò pòrénk 
wzmacnia trud ciągłego czekania na „efekt pracy”: pòzdze przez całi dzéń / 
zdrzelë / w òtemkłé szerok remiona séców, a jednocześnie jest prośbą-życze-
niem o dobry, obfity połów: bëlë gwësny / że pòmòże jim nafùlowac kosze. 
Jednak czekanie na dobry połów zostaje przedłużone w czasie, do następnego 
dnia, bez jakiejkolwiek gwarancji na pomyślne wyciągnięcie sieci. Bo praca 
w tym wymiarze – jak pisze Michał Żerebny, omawiając prozę polskiego 
pisarza marynistycznego, Jerzego Pachlowskiego – to część losu człowieka 
morza, jego osobliwy trud zmagania się z żywiołem morza i samym sobą. 
Jest ona przekleństwem, katorgą i zarazem błogosławieństwem27. Zależność 
człowieka od praw natury, jego podporządkowanie się żywiołowi morza jest 
bezwarunkowe. Ono decyduje o „być albo nie być” rybaków. W wierszach 
poety obok morza pojawia się słońce, a w zasadzie metaforycznie oddany 
nastrój jego zachodu:

zdrzelë
w òtemkłé szerok remiona séców
ale wieczorã słuńce
spadło za bezremiã

27 M. Żerebny, Rybackie oblicze morza w prozie J. Pachlowskiego, [w:] Literatura Wybrze-
ża po 1980 roku…, s. 208. Michał Żerebny, poddając interpretacji „morską i oceaniczną” 
prozę Jerzego Pachlowskiego, autora między innymi tomów opowiadań: Delfiny idą pod 
wiatr (1963 r.), Ryba i słońce (1971 r.), Opowiadania morskie (1977 r.) oraz powieści: 
Wołanie horyzontów (1977 r.), w podsumowaniu szkicu poddaje socjopsychologicznej 
refleksji problem „człowieka morza”. O problemie tym w świetle współczesnych nauk 
humanistycznych pisze: „Studia z zakresu psychologii i socjologii ludzi morza autorytatyw-
nie podkreślają daleko posuniętą odrębność i specyfikę środowiska, a także społeczności 
w tym środowisku bytującej. Zawód marynarza i rybaka dalekomorskiego, jak wykazują 
wieloletnie międzynarodowe badania pociągają za sobą głębokie skutki psychospołeczne 
wywołane długoletnią pracą na morzu. Pracę i życie na statku zwykło się traktować jako 
zupełnie odrębną, specyficzną dziedzinę działalności ludzkiej. Odrębność tę znamionują 
<odmienny, to znaczy niespotykany gdzie indziej np. Na lądzie manualno-ruchowy rodzaj 
pracy oraz, co za tym idzie, inni charakterologicznie i obyczajowo ludzie – pracownicy 
statków>. Tak więc w specyficznych warunkach pracy na morzu powstaje mikrospołeczeń-
stwo dzielnych, solidarnych, wytrwałych wędrowców – morskie społeczeństwo statkowych 
załóg” (s. 212–213). 
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bãdą je wëcëgac
z mòrza
pòstãpnégò dnia28.

Poezja Jerzego Stachurskiego stanowi przykład lirycznego spojrzenia na 
codzienność rybacką, dzięki któremu piękno kaszubskiego krajobrazu wyra-
żone zostaje w swej prostocie. Stachurski za pomocą plastycznej metaforyki 
pisze o morzu lub kaszubskich jeziorach, która w swej symbolice odnosi się 
do pojęć związanych z pracowitością, trudem, codziennością, ale i czystością, 
pięknem czy odnową. Kaszuby stają się symbolem krainy spełniania. 

Na koniec warto przywołać zbiór poezji Mariana Selina Piesniôrz rëbac-
czégò żëwòta, a w nim wiersze odnoszące się do życia i pracy wspólnoty, 
jaką tworzą rybacy: Rëbackô chëcz, Syn òkrãtnika, Tobie mòrze, Mòrze szëmi, 
zbiór pieśni kaszubskich: Rëbacczi smùtk, Rëbôk rëbã prosy, Rëbackô robòta, 
Rëbôk w dôce, czy polskojęzyczna Pieśń kaszubskich rybaków. Marian Selin 
pochodzący z północy Kaszub, określanych jako Norda, tworzy szczególny 
mikroświat Półwyspu Helskiego. Pisze z własnego doświadczenia, ukazując 
rybaków i ich codzienną egzystencję oraz pracę. To realistyczny typ ujęcia 
postaci, bez dodatkowych słów koloryzujących życie w trudnych warunkach 
w sąsiedztwie Bałtyku. Kreśli poza tym wspólnotę ludzi, których łączy nie 
tylko ziemia i morze, ale także praca i podobny system wartości. Są to ludzie, 
których jednoczy podobne odczuwanie świata, których niejako wykuła żmudna 
i ciężka praca, a także etos wartości przekazywanych z pokolenia na pokolenia. 
To tutaj panują od wieków utrwalone prawa i obowiązki, praca rybaków i ludzi 
morza, która wykuwa ich człowieczą odpowiedzialność29. Każde pokolenie 
wrasta w etos pracy przekazanej przez przodków. Od rybackich sieci – jak 
pisze Selin – nie ma ucieczki i trzeba wypłynąć w morze, które z jednej strony 
jest spokojne i łagodne, z innej zaś – potrafi być groźne i nieprzewidywalne. 
Ludzie morza, których sportretował Selin są prości, ale także pragmatyczni. 
Są oddani tradycji i swej wierze, którą pieczołowicie pielęgnują. Wszak są 
u siebie, a zatem nie potrzebują żadnego zewnętrznego potwierdzenia. Ryba 

28 J. Stachùrsczi, Przë sécach, [w:] Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (do 1990 r.), 
przërëchtowelë: R. Drzéżdżón, G. J. Schramke, Gdiniô 2004, s. 205.
29 Liryce Mariana Selina poświęcił swą wypowiedź analityczno-interpretacyjną Daniel 
Kalinowski, Szkice, portrety i pejzaże. O literaturze Mariana Selina, [w:] M. Selin, Piesniôrz 
rëbacczégò żëwòta, Wejherowo–Gdynia 2016, s. 5–18.
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i kromka chleba, a w butli łyk słodkiej wody wystarczą za wszystkie materialne 
dobra świata. Wszak czuwa nad wszystkim i wszystkimi Patrónka rëbôków, 
jak tytułuje jeden z wierszy inny współczesny poeta – to jest Jan Walkusz.

Patrónka rëbôków – Święta Barbara

Miejsce w tradycji duchowej Pomorza i Kaszub świętej Barbary – nazywanej 
w tej przestrzeni kulturowo-geograficznej – patronką rybaków i ludzi morza, 
jest bez wątpienia bardzo ważne. Święta Barbara na Kaszubach pośród pante-
onu świętych zajmowała wyróżnione miejsce. Świadectwem tego jest odpust 
prawie „powszechnie w użyciu i na świętą Barbarę”30 – jak pisze Barbara 
Stelmachowska w książce Rok obrzędowy na Pomorzu – „w rozmaitych miej-
scowościach zjeżdża się i schodzi tyle rybaków i wieśniaków na odpustowe 
nabożeństwa, ile na święto Matki Boskiej Swarzewskiej”31, a w innym miejscu: 
„Podczas nabożeństw do świętej Barbary asystuje sztandar towarzystw ry- 
backich w postaci masztu dźwiganego przez czterech do sześciu rybaków”32.

Święta Barbara była patronką ochraniającą ludzi jezior i morza, tych którzy 
swe życie zawdzięczali dobremu bądź słabemu połowowi ryb. Dzień świętej 
Barbary, który przypada na 4 grudnia, był szczególnie uroczyście obchodzony 
przez rybaków, którzy osiedlili się nad morzem. W miejscowości Jastarnia 4 
grudnia obchodzony jest jako święto parafialne:

W dniu tym zakupują miejscowi rybacy nabożeństwo, odprawiane bardzo 
uroczyście. Po nabożeństwie śpiewają suplikacje, prosząc o dobry połów. 
Uważąją ją za patronkę od nagłej śmierci i uciekają się do jej pomocy w razie 
grożącego niebezpieczeństwa na morzu. Obrazów świętej Barbary na łodziach 
nie rzeźbią wprawdzie, bo jest zwyczaj rzeźbienia krzyża, lecz zdarzało się, 
że obraz świętej Barbary ratował rybaków podczas burzy morskiej33.

Wszak czuwa Święta nad wszystkim i wszystkimi, bowiem jak tytułuje 
jeden z wierszy współczesny poeta – to jest Jan Walkusz, Patrónka rëbô- 
ków jest obecna tam, gdzie szczególnie grozi ludziom związanym z morzem 

30 B. Stelmachowska, Rok obrzędowy na Pomorzu, Gdynia 2016, s. 208.
31 Tamże.
32 Tamże.
33 Tamże, 207.
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niebezpieczeństwo. Święta Barbara zawsze czuwa nad tymi, którzy są w po-
trzebie i udziela ochronnej pomocy, wszak jest Patronką rybaków.

Jeden z wierszy współczesnego poety – Romana Drzeżdżona – Swiãtô 
Barbara jest poetycką prośbą wypowiedzianą w imieniu rybaków, aby Święta 
zaopiekowała się nimi i zesłała dobrą aurę sprzyjającą połowowi ryb. Szczegól-
nie prośby te kierowali rybacy z Północnych Kaszub – Nordy oraz Południo-
wych Kaszub – Gochów. Jedni wypływali z sieciami w morze za połowem ryb, 
drudzy łowili je w słodkich wodach jezior, lecz jedni i drudzy szukali pomocy 
w opiece Świętej Barbary. Stąd właśnie bierze się przekonanie, że:

Barbara swiãtô
Ò rëbôkach pamiãtô
Temù òni żdają
Na ji dolmaczenié
Jaczé bãdze wiodro
W Bòżé Narodzenié
Czej Barbara w wòdze
Gòdë mdą pò lodze
Czej chòdzy pò lodze
Gòdë bãdą w wòdze34.

Liryka kaszubska obok pieśni tworzy niezwykle żywą tradycję kulturową 
Kaszub. Możnaby tutaj pisać o liryce morza i pieśniach rybaków. W literaturze 
kaszubskiej motyw morza i związanych z nim rybaków pojawia się już w twór-
czości XIX wieku (H. Derdowski) i początkach XX wieku (H. Gołębiewski). 
Główna uwaga została przede wszystkim skupiona na poetyckiej wizji ludzi 
związanych z morzem. Stąd też w artykule obecna jest analiza i interpretacja 
wierszy poetów należących do grupy nazywanej „klëkowcami” (P. Szefka,  
L. Roppel, J. Ceynowa), którzy tworzyli w okresie przed II wojną światową, 
a także w czasie powojennym, a temat morza i rybaków był jednym z kluczo-
wych. Ważnym poetyckim głosem we współczesnej poezji kaszubskiej są utwo-
ry liryczne Jana Piepki i Jerzego Stachurskiego. Z najnowszej liryki przywołany 
został wiersz Jana Walkusza oraz Romana Drzeżdżona. Obaj poeci obrazują 
kult Świętej Barbary na Pomorzu i wiarę Kaszubów w Jej opiekuńczą moc.

34 R. Drzeżdżon, Swiãtô Barbara, „Najô Ùczba”, dodatek do „Pomeranii”, grudzień 
2007, s. 8. 
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W literackim ujęciu Kaszub zdaje się, że w przestrzeni Pomorza i obecności 
żywiołu morskiego od wieków niewiele się zmienia. Rybacy, podobnie jak 
ich przodkowie, z tą samą siłą i uporem wypływają w morze na połów i z tą 
samą wiarą, a także cierpliwością zarzucają w wody morskie swe sieci, aby 
czekać na szczęśliwy połów i pełne ryb sieci. Na lądzie zaś spędzają rybacy 
i ich rodziny czas przy naprawie porwanych sieci, aby kolejny raz wypłynąć 
na wody Bałtyku i poszukać szczęścia w udanym połowie albo też nie po-
wrócić już nigdy do swego domostwa. Wówczas żywioł morski ma tragiczny 
wymiar, staje się przestrzenią, która zabiera życie ludzi. Jest to specyficzna 
liryka, także pełna melodii i muzyczności, tęsknoty i miłości do morza, które 
jeden z poetów nazwał domem, w języku kaszubskim określanym słowem 
„chëcz”. Nie inaczej tylko w formie zaimka „naji” poeci piszą o wspólnocie, 
którą tworzą rybacy i ludzie morza.

Abstrakt
Prezentowany artykuł dotyczy obrazu rybaków i ludzi morza przede wszyst-
kim w poezji, rzadziej w prozie kaszubskiej XX wieku, z odniesieniem także 
do twórczości poetyckiej XXI wieku. Przede wszystkim szkic ten ukazuje, jaki 
literacki obraz bohaterów związanych swą codzienną egzystencją z żywiołem 
morza kreują pisarze, a przede wszystkim poeci w literaturze kaszubskiej. W li-
terackiej kreacji rybacy przedstawieni są jako ludzie o szczególnej determinacji 
w codziennym trudzie pracy na morzu. Ich siła, odwaga i hart ducha bierze się 
między innymi z tradycji pokoleniowej, z przekazywanego w rodzinie fachu ry-
backiego, najczęściej z ojca na syna. Z jednej strony morze jest żywiołem, który 
utrzymuje „ludzi Bałtyku” przy życiu, z drugiej zaś jawi się jako przestrzeń grozy 
i niebezpieczeństwa.

W artykule zaprezentowana została twórczość przede wszystkim Hieronima 
Derdowskiego, Hieronima Gołębiewskiego, Pawła Szefki, Józefa Ceynowy, Kle-
mensa Derca, Jana Trepczyka, a także Mariana Selina, Jana Piepki, Jerzego Sta-
churskiego czy też Romana Drzeżdżona.

Abstract
The paper presents the images of fishermen and other people of the sea mainly 
in Kashubian poetry, including the poetry of the 21st century, as well as in 20th 
century Kashubian prose. First of all, this paper discusses the images of the people  
whose daily existence is connected with the sea element, created by writers, espe-
cially poets, in Kashubian literature. Fishermen are presented as people determined 
to work hard at sea. Their strength, courage and fortitude come from the family 
tradition as the job is passed on from generation to generation, most often from 
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father to son. On the one hand, the sea is the element that keeps the “people of the 
Baltic Sea” alive; on the other hand, it appears to be a fearful and dangerous place. 

The paper presents the works of Hieronim Derdowski, Hieronim Gołębiewski, 
Paweł Szefka, Józef Ceynowa, Klemens Derc, Jan Trepczyk, as well as the works 
of Marian Selin, Jan Piepka, Jerzy Stachurski and Roman Drzeżdżon.
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Witraże to kompozycje wykonane z kawałków barwnego szkła okiennego, łączo-
nych najczęściej ramkami ołowianymi i osadzanych między żelaznymi sztabami 
dzielącymi je na kwatery1. Nawet, kiedy pojawiają się w dzisiejszych budynkach, 
zwłaszcza w świątyniach, tworzy się je według kanonów ustalonych dawno temu, 
często w średniowieczu. Czasami jednak te tradycyjne ramy sztuki istniejącej 
od wielu wieków bywają wykorzystywane przez współczesnych artystów do 
tworzenia dzieł wyłamujących się z przyjętych schematów. Z takim przypadkiem 
mamy do czynienia w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Gniewinie. 

1 Por. Witraż, [w:] Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, 
M. Bielska-Łach, A. Manteuffel-Szarota, Warszawa 2002, s. 441.
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Wybrane fakty z historii witrażownictwa

Sztuka witrażu pojawiła się w starożytności. Połączone barwne kawałki szkła 
pełniły wówczas najprawdopodobniej rolę klejnotów. Rozkwit tej techniki 
przypada na XII w. we Francji. Średniowieczny artysta rozpoczynał pracę od 
wysłuchania oczekiwań zamawiającego, sporządzenia projektu i uzyskania jego 
zatwierdzenia. Te etapy nie zmieniły się właściwie do dzisiaj i mają wpływ na 
to, że twórcy witraży rzadko sięgają do nowoczesnej sztuki, która jest trudna 
w odbiorze dla większości odbiorców. Jeśli chodzi o samą technikę pracy, to 
wg zachowanych przekazów „witrażyści najpierw przygotowywali drewniane 
tablice, na które przenosili rysunek projektu o wymiarach późniejszego witrażu. 
Potem szkicowali linie ołowianej sieci i dokładnie ustalali kolory szkła, które 
wedle ich wskazówek przycinano i na koniec malowano”2. Pomalowane szkło 
wypalano w piecach. Farba dzięki temu łączyła się ściśle z gładką szklaną 
powierzchnią. Wypalone szkło oprawiano w ołów3.

Początkowo artyści mieli do dyspozycji tylko czarną lub brązowawą farbę. 
Około 1300 r. za sprawą islamskich artystów mających długą tradycję pracy 
ze szkłem odkryto we Francji srebrną żółć, która szybko rozprzestrzeniła się 
na sąsiednie kraje. Do połowy XII w. w kościołach były dość małe okna, więc 
witraże były skromniejsze, często przedstawiały tylko jedną postać albo scenkę. 
Kiedy ściany zaczęto przebijać większymi oknami, witrażownictwo osiągnęło 
swój rozkwit. Pierwsze tego przykłady pojawiły się w katedrach m.in. w Bo-
urges, Chartres i Canterbury. Z czasem ściany składały się właściwie tylko ze 
szkieletu nośnego i otworów okiennych, a witraże stały się najważniejszym 
elementem wystroju gotyckich katedr4. Od średniowiecza tematyka witraży 
była związana przede wszystkim z postaciami z Pisma Świętego, scenami, 
które miały przestrzegać przed rozpustą, łakomstwem i innymi grzechami, 
a czasem także z wydarzeniami z życia państw, dworów królewskich i ksią-
żęcych. Obrazy z kolorowego szkła przedstawiały również legendy z życia 
świętych czy historie biblijne, często ukazane w formie scen zamkniętych 
w wielkie czteroliście, okrągłe medaliony czy kwadraty, otoczone wzorzystymi 

2 B. Kurmann-Schwarz, Gotycka sztuka witrażowa, [w:] Sztuka gotyku. Architektura. 
Rzeźba. Malarstwo, red. R. Toman, [Kraków] 2000, s. 468–483.
3 Tamże.
4 Więcej na temat rozwoju witrażownictwa w średniowieczu [w:] B. Kurmann-Schwarz, 
Gotycka sztuka witrażowa…, dz. cyt. 
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obramowaniami. Witraże dawały żywy i świetlisty efekt, a zestawienia kolorów 
przypominały drogie kamienie, tworząc charakterystyczną dla gotyku harmo-
nię barw. „Wnętrze świątyni, w średniowieczu, miało znaczenie symboliczne 
– dzięki witrażom nie widać świata zewnętrznego (czyli strefy profanum), 
witraże tworzą przestrzeń strefy sacrum, niebiańską atmosferę. Mamy z nią 
do czynienia we wnętrzu świątyni”5. Od XVI w. malowano szkło farbami 
szkliwnymi, które utrwalano poprzez wypalanie farby. Rysunki dzięki temu 
były precyzyjniejsze, a liczba kolorów znacznie większa niż w średniowieczu. 
W XVIII w. popularne stały się jasne wnętrza i nawet z niektórych średnio-
wiecznych kościołów usuwano witraże. Pojawiały się za to imitacje witraży 
– tzw. witrochromia6. 

Ważną rolę w historii witraży odegrała secesja, która przyniosła nowe techniki 
i wirtuozów witrażownictwa. Należy wspomnieć zwłaszcza Louisa Comforta 
Tiffany’ego, który wynalazł m.in. technikę szkła mozaikowego, polegającą na 
„stapianiu wiązki odpowiednio ułożonych kolorowych nitek szklanych, a następ-
nie przecinaniu wiązki w poprzek na cienkie płytki”7. Jego witraże do dzisiaj 
są uznawane za arcydzieła (m.in. Widok Oyster Bay, Cztery pory roku). Obok 
Tiffany’ego w tym okresie znakomite dzieła tworzył Emile Gallé, który również 
udoskonalał technikę obróbki szkła8. Warto zaznaczyć, że tematyka witraży 
w tym czasie coraz częściej odchodziła od motywów religijnych.

W Polsce czołowym witrażystą na przełomie XIX i XX w. był Józef Me-
hoffer, którego największym sukcesem było zdobycie I nagrody w międzyna-
rodowym konkursie na projekt witraży do kolegiaty we Fryburgu. Projekt ten 
realizował przez 40 lat. Przedstawiał on postacie męczenniczek „z włosami 
wijącymi się wśród kwiatów, z ciałami odcinającymi się smukłą bladością 
od bogactwa fioletów i czerwieni, obok postaci świętych matron”9. Witraże 
tworzył również Stanisław Wyspiański – znane są zwłaszcza prace artysty 
dla kościoła franciszkanów w Krakowie. Jego kompozycje nie spotykały się 
jednak z dobrym przyjęciem zwłaszcza przez zleceniodawców, którzy uważali 
je często za nazbyt nowatorskie, dlatego wiele projektów nie zostało nigdy 

5 A. D. Majkowscy, Wyjątkowy obiekt na mapie Europy. Witraże w kościele pw. Św. Józefa 
Rzemieślnika w Gniewinie, Nadole–Gniewino 2020, s. 4–5.
6 Zob. Witrochromia, [w:] Słownik terminologiczny sztuk pięknych…, dz. cyt., s. 441.
7 G. Fahr-Becker, Secesja, [Kraków] 2000, s. 313. 
8 Zob. Tamże, s. 114–116.
9 Dzieje sztuki polskiej, red. B. Kowalska, Warszawa 1987, s. 149.
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zrealizowanych10. O prawdziwym renesansie witrażownictwa można mówić od 
połowy XX w. Jest to widoczne również na Kaszubach, gdzie witraże pojawiają 
się głównie w kościołach. Najczęściej jednak tworzy się dzieła nieoryginalne, 
powielające tematy i techniki znane od dawna. Jednym z interesujących wy-
jątków jest kościół pw. św. Józefa Rzemieślnika w Gniewinie. 

Innowacyjna technika i eksperymenty Jarosława Wójcika

Autorem witraży w gniewińskiej świątyni jest absolwent Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, Jarosław Wójcik, który zajmuje się głównie rzeźbą i rzemio-
słem artystycznym. Projektuje też wnętrza sakralne i tworzy ich wyposażenie. 
Jest twórcą wielu pomników i ołtarzy, a największą sławę przyniósł mu projekt 
ołtarza papieskiego, jaki stanął w Pelplinie podczas wizyty w tym mieście św. 
Jana Pawła II w 1999 r.

Głównym inicjatorem stworzenia unikatowych witraży w Gniewinie był 
tutejszy proboszcz ks. dr Marian Miotk. Początki tej idei były związane z odno-
wieniem prezbiterium w 1999 r. Jarosław Wójcik projektował wówczas nowy 
ołtarz, miejsce przewodniczenia i ambonę. Ks. Miotk zdecydował, że będzie 
współpracował z artystą również przy kolejnych pracach, aby całe wnętrze 
utrzymać w jednym stylu. W kolejnych latach Wójcik zaprojektował i wykonał 
mozaikę przedstawiającą św. Rodzinę, stacje Drogi Krzyżowej, „Źródła wody 
żywej” nad chrzcielnicą i szklaną pokrywę chrzcielnicy, kropielnicę ze stopio-
nego szkła, tabernakulum, mozaikowe stacje Drogi Krzyżowej oraz witraże. 

Pomysł Jarosława Wójcika na te ostatnie był – zwłaszcza od strony technicz-
nej – bardzo nowatorski i ryzykowny. Witraże powstały dzięki zastosowaniu 
metody tzw. fusingu. Nazwa ta pochodzi od angielskiego słowa „fuse” – „sta-
piać”. Jest to technologia cieplnej obróbki szkła w specjalnych piecach. Pozwala 
na łączenie – dzięki osiągnięciu odpowiedniej temperatury – elementów szkła 
o różnych kształtach i kolorach. Innowacyjność polegała przede wszystkim 
na tym, że artysta miał odlać w szkle płaskorzeźby przedstawiające postaci 
i sceny biblijne o dużej wypukłości (do 7 cm), w taki sposób, aby ich waga 
nie uniemożliwiała umieszczenia w oknach11. 

10 Zob. Tamże, s. 147–148.
11 Szczegóły tej metody omówił Jarosław Wójcik w trakcie prelekcji wygłoszonej w 2019 r.  
i zarejestrowanej przez operatora Twojej Telewizji Religijnej. Dostępny na http://www.

http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-02-02/34874-kosciol-w-gniewinie-jaroslaw-wojcik.html
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Ani zamawiający, ani wykonawca nie byli pewni końcowego efektu. Po-
twierdził to artysta podczas prelekcji w gniewińskim kościele w 2019 r.: 

Zadziwiająca otwartość ze strony księdza proboszcza sprawiła, że ośmieli-
łem się. Zacząłem szukać. Gdybym wiedział, że to tak będzie wyglądało, to 
pewnie bym nie rozpoczynał, bo chciałem inaczej, chciałem ambitnie robić 
ze szkła płaskorzeźby. Generalnie wymyśliłem to tak, że odleję w szkle to, 
co wyrzeźbię np. w glinie. I to okazało się trudne. Ja nie przypuszczałem, 
że aż tak i że nikt tego nie robił12.

Setki prób stworzenia pierwszego witrażu trwały około trzech miesięcy. 
W toku wykonywania prac artysta musiał pokonać wiele trudności związanych 
z doborem odpowiednich materiałów do płaskorzeźb i żaroodpornych form, 
zaradzić tworzeniu się pęcherzyków powietrznych w wytopionym szkle itd. 
Wielu szczegółów tej techniki na razie nie jest znanych, bo Jarosław Wójcik 
nie zamierza ich zdradzać: „Na świecie nikt takiego czegoś nie robi. Trochę 
ją trzymam w tajemnicy. Nie chcę się dzielić”13. 

Pierwszy witraż – Zwiastowanie – był tworzony kilka razy, nawet wersja 
już zamontowana została zdjęta i zastąpiona inną: 

Początkowo okazał się on niedopasowany kolorystycznie, po zamontowa-
niu trzeba było go zdjąć, druga wersja składała się z dwóch zespolonych 
warstw: jednej gładkiej, a drugiej wypukłej, rzeźbionej. Montaż szyb zespo-
lonych, hermetyczne ich uszczelnienie, by na skutek wilgoci nie pokrywały 
się parą, przy znacznych wypukłościach jednej z nich, okazał się bardzo 
skomplikowany. Ta metoda była na tyle pracochłonna, że musieliśmy z niej 
zrezygnować14 

– mówi proboszcz z Gniewina. 
Ostatecznie Jarosławowi Wójcikowi udało się osiągnąć zaplanowany efekt. 

Zastosował technikę bliską rzeźbiarstwu, która umożliwiła mu połączenie dwóch 
rodzajów sztuki. Zdaniem Luizy Fijałkowskiej, historyczki sztuki, pracującej 

telewizjattr.pl/dzien/2020-02-02/34874-kosciol-w-gniewinie-jaroslaw-wojcik.html (dostęp: 
30.10.2020).
12 http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-02-02/34874-kosciol-w-gniewinie-jaroslaw-woj-
cik.html (dostęp: 30.10.2020).
13 Tamże.
14 A. D. Majkowscy, Wyjątkowy obiekt na mapie Europy…, dz. cyt., s. 8–9.

http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-02-02/34874-kosciol-w-gniewinie-jaroslaw-wojcik.html
http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-02-02/34874-kosciol-w-gniewinie-jaroslaw-wojcik.html
http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-02-02/34874-kosciol-w-gniewinie-jaroslaw-wojcik.html
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obecnie na Zamku Królewskim w Warszawie, jest to nie tylko innowacyjne, ale 
i utrzymane na wysokim poziomie artystycznym:

W oknach kościoła pw. św. Józefa Rzemieślnika w Gniewinie wewnątrz 
podziwiamy witraż, a obserwując budowlę od zewnątrz widzimy płasko-
rzeźbę. Jest to wyjątkowe i genialne połączenie. Witraże w tym koście-
le są dziełem sztuki nowoczesnej. Wykonane w jednolitej kolorystyce. 
Przeważają odcienie niebieskiego. Jedynie ramy otaczające sceny główne 
posiadają różnorodne kolory. Rysunek postaci jest delikatny, subtelny, ale 
jednocześnie ekspresyjny i dynamiczny. Obrazy, które widzimy w oknach 
gniewińskiego kościoła, nie narzucają się odbiorcy. Każą zwracać uwagę 
tylko na istotne elementy. Forma, kolor i technika nie są najważniejsze. 
Odbiorca ma skupić się na historiach, które one przedstawiają15. 

Historia zbawienia w obrazach

Metoda wykonania i środki artystyczne pozwalają na nazwanie witraży w Gnie-
winie przykładem sztuki nowoczesnej. Natomiast tematycznie wykazują one 
ciągłość ze średniowieczną tradycją, gdyż przedstawiają sceny z Pisma świę-
tego wzbogacone o symbole pozwalające łatwo odnieść płaskorzeźby do życia 
osób przebywających w świątyni bądź oglądających dzieła Jarosława Wójcika 
z zewnątrz. Artysta wraz z ks. Marianem Miotkiem stworzyli coś na kształt 
Biblia pauperum (Biblii ubogich), czyli zaprezentowali w postaci obrazów-
-płaskorzeźb historię zbawienia. Witraże znajdujące się na ścianach bocz-
nych kościoła w Gniewinie dzielą się na wyraziste dwie części. Stając twarzą 
w kierunku ołtarza, mamy po lewej stronie sceny ze Starego Testamentu, a po 
prawej z Nowego Testamentu. W dodatku witraże te tworzą pary, które są ze 
sobą tematycznie powiązane. 

Pierwsza taka para (patrząc od prezbiterium) opowiada o stworzeniu świata, 
upadku ludzi oraz obietnicy pokonania grzechu i śmierci. Artysta zaprezentował 
scenę przedstawiającą Adama i Ewę, którzy jeszcze są w Raju, ale już sięgają po 
owoce z zakazanego drzewa. Z pięknem natury kontrastuje pojawiający się na 
dole wąż, który obiecał ludziom, że gdy spożyją owoc z tego drzewa, otworzą 
się im oczy i tak jak Bóg będą znali dobro i zło. (Rdz 3, 1–5). Obietnica węża 

15 http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-01-05/34833-kosciol-w-gniewinie-mgr-luiza-fi-
jalkowska.html (dostęp: 30.10.2020).

http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-01-05/34833-kosciol-w-gniewinie-mgr-luiza-fijalkowska.html
http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-01-05/34833-kosciol-w-gniewinie-mgr-luiza-fijalkowska.html
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okazała się oszustwem i zakończyła się wygnaniem z Raju. Bóg jednak zostawił 
pierwszym rodzicom i ich potomstwu swoją obietnicę: „wprowadzam nieprzy-
jaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: 
ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę”16 (Rdz 3,15). Spełnienie tych 
słów artysta przedstawił w witrażu naprzeciw rajskiej sceny. Widzimy na nim 
Maryję, czyli tę kobietę, którą zapowiadały słowa z Księgi Rodzaju. Poniżej 
z pochyloną głową klęczy archanioł Gabriel i zwiastuje Jej, że znalazła łaskę 
u Boga: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” (Łk 1, 
30–31). To dziecko ugodzi w głowę węża, uratuje ludzkość będącą w niewoli 
grzechu i śmierci. Warto zwrócić uwagę, że zazwyczaj Gabriel na obrazach 
przedstawiających scenę Zwiastowania unosi się nad Matką Bożą. W kościele 
w Gniewinie klęczy przed Nią, jakby chciał podkreślić wyjątkową godność 
Matki Boga i szacunek wobec Pana Jezusa, który w tym momencie – jak głosi 
katolickie credo – „za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy 
i stał się człowiekiem”.

Kolejna para witraży przedstawia dwóch prawodawców. Jednym z nich 
jest Mojżesz, schodzący z Góry Synaj. Trzyma w dłoniach kamienne tablice 
z dziesięcioma przykazaniami. Cyfry oznaczające poszczególne przepisy Boże-
go prawa zostały wyrzeźbione przez artystę po hebrajsku, co jest odejściem od 
zwyczajowego zapisu rzymskiego, ale bardziej oddaje biblijną rzeczywistość. 
Nad głową Mojżesza widoczne są promienie, co odpowiada opisowi zawartemu 
w Księdze Wyjścia: „Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablica-
mi Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na 
skutek rozmowy z Panem” (Wj 34,29). Promieniowanie twarzy Mojżesza jest 
wyrażone słowem hebrajskim „qaran”, które może oznaczać „promienieć”, ale 
także „wypuszczać rogi”. W tłumaczeniu na język łaciński (tzw. Wulgacie) św. 
Hieronim użył tego drugiego znaczenia i dlatego na słynnej rzeźbie Mojżesza 
Michał Anioł uwiecznił proroka z rogami. Izraelici nie czekali cierpliwie na 
powrót swojego przywódcy. Sporządzili złotego cielca, którego zaczęli czcić. 
Na witrażu zobaczymy współczesne cielce, którym ludzie oddają hołd: władza 
(jej symbolem jest chochoł, który sam sobie nakłada koronę na głowę), zabawa, 
rozrywka, wróżby (człowiek, który ma dwie lewe ręce, wróży z kuli i bawi się 
rzucając kośćmi), odrzucenie wszystkiego, czego nie da się zmierzyć i objąć 
rozumem (postać z cyrklem zamiast dłoni).

16 Wszystkie cytaty biblijne z: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie 
z języków oryginalnych. Biblia Tysiąclecia, Poznań 2012.
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Mojżeszem Nowego Testamentu jest Jezus Chrystus. Dlatego w witrażu 
naprzeciwko sceny związanej z przekazaniem ludziom dziesięciu przykazań 
został przedstawiony właśnie On. Nowe prawo ogłosił podczas kazania na 
Górze Błogosławieństw (por. Mt 5, 3–12). Artysta ukazał Jezusa, który trzyma 
jedną dłoń na głowie człowieka – w geście błogosławieństwa lub uzdrowienia, 
a drugą rękę wznosi ku niebu, wskazując na swego Ojca. Na witrażu jest też 
przedstawiona łódź, będąca nawiązaniem do uciszenia przez Chrystusa burzy 
na jeziorze (Mt 9, 23–27). Innym interesującym elementem obrazu-płaskorzeź-
by są ptaki, jakie symbolizują słowa Syna Bożego unoszące się w powietrzu 
i trafiające do słuchających Go ludzi. 

Kolejna para witraży zawiera m.in. Arkę Przymierza zbudowaną dokładnie 
według Bożych wskazówek (jej długość wynosiła dwa i pół łokcia – ok. 120 
cm, wysokość półtora łokcia i szerokość półtora łokcia – ok. 75 cm). Pokryto ją 
szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz. Na górnych krańcach umieszczono dwa 
cheruby. Na witrażu taką właśnie Arkę niosą kapłani w specjalnych szatach. 

Naprzeciwko, po drugiej stronie gniewińskiego kościoła, znajduje się witraż 
poświęcony ostatniej księdze Nowego Testamentu – Apokalipsie św. Jana. We-
dług tradycji napisał ją umiłowany uczeń Jezusa, św. Jan. Bóg jest tu obecny 
już nie w Arce, ale w osobie „Syna Człowieczego” ubranego w szatę do stóp 
i przepasanego złotym pasem.

Ostatnia para witraży przedstawia Starą i Nową Jerozolimę. Odkąd Bóg po-
zwolił Salomonowi zbudować świątynię, Arka Przymierza została umieszczona 
na stałe w Jerozolimie. Miasto to stało się świętym miejscem dla wyznawców 
Jahwe i to właśnie tutaj składano nieustannie ofiary na Jego cześć, co artysta 
oddał za pomocą drewna, przygotowanego do spalenia przy narożniku ołtarza 
i dymu unoszącego się ku niebu. Ważnym elementem witrażu jest długi róg, 
jaki nawiązuje m.in. do słów proroka Joela:

„Dmijcie w róg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej!” (Jl 2,1). 
Naprzeciwko znajduje się kolejny obraz z Apokalipsy św. Jana. Przedstawia 

on nową Jerozolimę, czyli miasto przeznaczone dla wszystkich wierzących 
w Chrystusa. Artysta – idąc za natchnionym autorem ostatniej biblijnej księ-
gi – przedstawił w swoim dziele m.in. wodę i drzewo życia oraz tron Boga 
i Baranka (Ap 21,3).

Parami można odczytywać również symbole prezentowane na małych okien-
kach przy wejściu do kościoła. Po lewej stronie na górze znajduje się zwój ży-
dowskiego prawa – Tora oraz świecznik zwany menorą, zaś po prawej stronie 
Pismo Święte oraz Najświętszy Sakrament wystawiony w monstrancji. Poniżej,  



STUDIA I MATERIAŁY RECENZOWANE. REFERATY POLSKOJĘZYCZNE   281

powrót do spisu treści

po obu stronach, zostały przedstawione palmy, jakie zarówno w Starym, jak 
i Nowym Testamencie są symbolem powitania.

Oprócz bocznych witraży w świątyni zamontowano też trzy w prezbiterium. 
Różnią się one stylem od pozostałych, choć ich projektantem jest ten sam 
twórca – Jarosław Wójcik. Wykonano je jednak (metodą fusingu) w pracowni 
Lucjana Kaczmarka. Nie znajdziemy na nich wielkich postaci wypełniają-
cych znaczną część witrażu, ale bogatą treść zawartą w różnych symbolach. 
Wszystkie są podzielone na dwie strefy: górną – niebiańską, duchową oraz 
dolną – ziemską.

Pierwszy witraż od lewej strony (patrząc od wejścia do kościoła) jest po-
święcony Bogu Ojcu. W części ziemskiej przedstawia Go gorejący krzak, który 
zobaczył Mojżesz na Bożej Górze Horeb (Wj 3, 2). Na górze, w niebiańskiej 
strefie, została przedstawiona tęcza. To nawiązanie do przymierza Boga z ludź-
mi reprezentowanymi przez Noego (Rdz 9, 12–15).

Środkowy witraż jest poświęcony Jezusowi Chrystusowi. W centrum znaj-
duje się krzyż, jaki łączy ze sobą dwie strefy – ziemską i niebiańską. Przez krzyż 
Jezus prowadzi swój Kościół do światła chwały, a promień wyprowadzony 
z krzyża wychodzi poza witraż i przechodzi przez tabernakulum, co ukazuje, 
że ten sam Chrystus, który został zabity na krzyżu, jest obecny w najświętszych 
postaciach Ciała i Krwi Pańskiej.

Pomiędzy krzyżem a tabernakulum jest jeszcze sieć pełna ryb. To symbol 
Kościoła i nawiązanie do słów Jezusa wypowiedzianych do św. Piotra po cudow-
nym połowie na Jeziorze Genezaret: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił” 
(Łk 5, 10).

Ostatni witraż w prezbiterium przedstawia Ducha Świętego. W strefie nie-
bieskiej unosi się gołąb. To nawiązanie do sceny chrztu Jezusa, kiedy to: „Duch 
Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica” (Łk 3,22). Poniżej, 
w strefie ziemskiej siedem postaci stojących z uniesionymi do góry rękami, 
symbolizuje wszystkich wiernych zebranych w Wieczerniku w dniu Pięćdzie-
siątnicy (Dz 2, 2–4).

Dla całości obrazu i jednolitej struktury bryły kościoła zostały wykonane 
też witraże, których uczestnicy liturgii nie oglądają od wewnątrz. We wieży 
kościoła w dwóch oknach znajdują się postaci Piotra i Pawła, a w oknie zakry-
stii ukazano scenę rozmowy Jezusa z samarytanką przy studni jakubowej17.

17 A. D. Majkowscy, Wyjątkowy obiekt na mapie Europy…, s. 24.
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Wyjątkowy obiekt na mapie Europy…

Dzieło Jarosława Wójcika, które stworzył we współpracy z ks. Marianem Miot-
kiem, zostało docenione przez znawców witrażownictwa w Polsce. Szczególnie 
pochlebnie wypowiadał się o nich Andrzej Bochacz, prezes Stowarzyszenia Mi-
łośników Witraży Ars Vitrea Polona i twórca Legionowskiej Pracowni Witraży 
12U. Swój tekst poświęcony wspomnianym dziełom zakończył następującym 
stwierdzeniem: „W ten sposób [czyli dzięki unikatowym witrażom – przyp. 
AM] z pozoru niewielki kaszubski parafialny kościół wyrasta do rangi wyjąt-
kowego obiektu na mapie nie tylko kraju, ale i całej Europy”18.

Z kolei dr Tomasz Napierała z Uniwersytetu Łódzkiego dostrzegł, że witra-
że Jarosława Wójcika „to kolejny, znakomity przykład tego, co w Gniewinie 
zachwyca najbardziej: umiejętnego wykorzystania elementów tradycji w bu-
dowaniu nowoczesności”19.

Wiele inicjatyw zmierzających do rozszerzania wiedzy o unikatowych wi-
trażach wykonało Stowarzyszenie Mòje Stronë. Wydało ono m.in. dwie książki 
poświęcone dziełom sztuki w gniewińskiej świątyni20 oraz kolorowankę dla 
dzieci na ten temat21. Przygotowało także wystawę, która na 10 rollupach 
prezentuje witraże i mozaikowe stacje drogi krzyżowej w Gniewinie. Była ona 
dotychczas prezentowana w gniewińskim kościele, w tamtejszym Centrum 
Kultury, Sportu i Turystyki22 oraz w Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni23. 
Dzięki staraniom stowarzyszenia odbył się również cykl prelekcji poświęco-
nych dziełom Jarosława Wójcika. Referentami byli: ks. Marian Miotk, dr Te- 
resa Klein, Luiza Fijałkowska oraz – na zakończenie – sam artysta. Wszystkie  

18 A. Bochacz, Witraże płaskorzeźby w Gniewinie, https://barwyszkla.pl/witraze-plasko-
rzezby-w-gniewinie/ (dostęp: 30.10.2020).
19 T. Napierała, Energia Kaszub – Gniewino, http://dx.doi.org/10.18778/8088-426-7.05 
(dostęp: 30.10.2020). 
20 A. D. Majkowscy, Wyjątkowy obiekt na mapie Europy. Stacje drogi krzyżowej w kościele 
pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Gniewinie, Nadole–Gniewino 2020; tychże, Wyjątkowy 
obiekt na mapie Europy. Witraże w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Gniewinie…
21 Wyjątkowy obiekt na mapie Europy. Skarby sztuki – kościół w Gniewinie: kolorowanka, 
Nadole–Gniewino 2020.
22 Zob. Https://ckstib.naszgok.pl/n,wystawa-wyjatkowy-obiekt-na-mapie-europy-1 (do-
stęp: 30.10.2020).
23 Zob. Http://kaszubskieforumkultury.pl/2020/05/19/wyjatkowy-obiekt-na-mapie-europy/  
(dostęp: 30.10.2020).

https://barwyszkla.pl/witraze-plaskorzezby-w-gniewinie/
https://barwyszkla.pl/witraze-plaskorzezby-w-gniewinie/
http://dx.doi.org/10.18778/8088-426-7.05
https://ckstib.naszgok.pl/n,wystawa-wyjatkowy-obiekt-na-mapie-europy-1
http://kaszubskieforumkultury.pl/2020/05/19/wyjatkowy-obiekt-na-mapie-europy/
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wystąpienia zostały zarejestrowane i są dostępne na stronie Twojej Telewizji 
Religijnej24.

Podsumowując, warto zauważyć, że w kościele w Gniewinie udało się po-
łączyć tradycyjną formę ozdabiania świątyń, czyli witraży, jaka jest znana już  
od antyku, a przeżywała rozkwit w średniowieczu, z nowoczesną sztuką i tech-
nologią. Jest to efekt współpracy zamawiającego, mającego interesującą wizję 
odnowienia kościoła (ks. Mariana Miotka) oraz artysty (Jarosława Wójcika), 
który otrzymał duży kredyt zaufania i możliwość swobodnego realizowania 
swojej wizji. Zaowocowało to interesującym dziełem, które pomaga uczestnikom 
liturgii w odpowiednim przeżywaniu sprawowanych nabożeństw, a z drugiej 
strony spełnia standardy dobrej sztuki współczesnej. Efekt ten został doceniony 
przez fachowców i jednocześnie – dzięki odpowiedniej edukacji i popularyzacji 
– dobrze przyjęli go parafianie. Może to stanowić pewien wzorzec dla innych 
kościołów nie tylko na Kaszubach i stać się przykładem na to, że nie należy 
uciekać od ambitnych projektów, ale próbować osadzać dzisiejszą sztukę w tra-
dycyjnych ramach i nie obawiać się reakcji wiernych. 

Abstrakt
Nowoczesna technologia i nowoczesna sztuka w tradycyjnych  
ramach na przykładzie witraży w kościele pw. św. Józefa  
Rzemieślnika w Gniewinie
Artykuł ukazuje dzieła nowoczesnej sztuki, jakimi są witraże Jarosława Wójcika, 
zamontowane w kościele w Gniewinie. Artysta po konsultacjach teologicznych 
z ks. dr. Marianem Miotkiem wypracował interesującą koncepcję prezentacji hi-
storii zbawienia w obrazach, a co najistotniejsze, użył opracowanej przez siebie 
nowatorskiej metody produkcji witraży w oparciu o technologię fusingu.

Gniewińskie witraże są z jednej – wewnętrznej – strony obrazami, a z drugiej 
płaskorzeźbami, jakich wypukłość sięga do 7 cm. W toku wykonywania prac ar-
tysta musiał pokonać wiele trudności związanych m.in. z doborem odpowiednich 
materiałów do płaskorzeźb i żaroodpornych form, a także zaradzić tworzeniu się 
pęcherzyków powietrznych w wytopionym szkle.

24 http://www.telewizjattr.pl/dzien/2019-12-20/34829-kosciol-w-gniewinie-ks-dr-marian-
-miotk.html (dostęp: 30.10.2020).
Http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-01-05/34833-kosciol-w-gniewinie-mgr-luiza-fijal-
kowska.html; (dostęp: 30.10.2020); 
Http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-01-12/34855-kosciol-w-gniewinie-dr-teresa-klein.
html; (dostęp: 30.10.2020).
Http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-02-02/34874-kosciol-w-gniewinie-jaroslaw-wojcik.
html; (dostęp: 30.10.2020).

http://www.telewizjattr.pl/dzien/2019-12-20/34829-kosciol-w-gniewinie-ks-dr-marian-miotk.html
http://www.telewizjattr.pl/dzien/2019-12-20/34829-kosciol-w-gniewinie-ks-dr-marian-miotk.html
http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-01-05/34833-kosciol-w-gniewinie-mgr-luiza-fijalkowska.html
http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-01-05/34833-kosciol-w-gniewinie-mgr-luiza-fijalkowska.html
http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-01-12/34855-kosciol-w-gniewinie-dr-teresa-klein.html
http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-01-12/34855-kosciol-w-gniewinie-dr-teresa-klein.html
http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-02-02/34874-kosciol-w-gniewinie-jaroslaw-wojcik.html
http://www.telewizjattr.pl/dzien/2020-02-02/34874-kosciol-w-gniewinie-jaroslaw-wojcik.html
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Tematycznie witraże wykazują ciągłość ze średniowieczną tradycją, gdyż przed-
stawiają sceny z Pisma Świętego wzbogacone o chrześcijańskie symbole. Tworzą 
swego rodzaju „Biblia pauperum” nauczając za pomocą obrazów (płaskorzeźb) 
o losach ludzkości od stworzenia przez Boga do Sądu Ostatecznego.

Efekt wielomiesięcznej pracy Jarosława Wójcika zainteresował znawców wi-
trażownictwa w całej Polsce. Dzieło Jarosława Wójcika opisał m.in. prezes Stowa-
rzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona Andrzej Bochacz, który uznał, że 
dzięki nowoczesnym witrażom „niewielki kaszubski parafialny kościół wyrasta do 
rangi wyjątkowego obiektu na mapie nie tylko kraju, ale i całej Europy”.

 
Abstrakt
Modern technology and modern art in traditional frames based  
on stained glass windows in St. Joseph the Craftsman’s Church  
in Gniewino
The article presents stained-glass windows designed by Jarosław Wójcik, mounted 
in the church in Gniewino. These windows are an example of modern art. After 
theological consultations with Fr Marian Miotk, PhD, the artist developed an in-
teresting concept of presenting the history of salvation in paintings, and, what is 
more important, he used an innovative method of stained glass production based 
on fusing technology. 

On the inner side the stained-glass windows in Gniewino are paintings and 
on the outer side they are bas-reliefs, the thickness of which is up to 7 cm. In the 
process of creating the windows, the artist had to overcome many difficulties, 
including the selection of appropriate materials for reliefs and heat-resistant molds, 
as well as preventing the formation of air bubbles in the melted glass.

Thematically, the stained-glass windows refer to the medieval tradition, as 
they present scenes from the Scriptures enriched with Christian symbols. They 
create a kind of “Biblia pauperum”, teaching people – by means of images (reliefs) 
– the history of humanity from the creation of the earth to the Final Judgment. 
The effect of many months of Jarosław Wójcik’s work has attracted the attention 
of stained-glass experts all over Poland. The work of Jarosław Wójcik has been 
described, among others, by Andrzej Bochacz, president of the Stained-glass Lovers 
Association Ars Vitrea Polona, who claims that thanks to modern stained-glass 
windows “a small Kashubian parish church grows to the rank of an exceptional 
place on the map not only of the country, but of the whole Europe”.
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Sanktuarium Królowej Polskiego Morza usytuowane w nadmorskiej i pod-
puckiej wsi Swarzewo cieszy się dużą sławą w regionie kaszubskim. Kult 
cudami słynącego wizerunku znany jest w całej Polsce. W głębi kraju jest 
to najbardziej znane sanktuarium kaszubskie, natomiast liczbą pielgrzymów 
z Kaszub ustępuje jedynie sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie. Sława 
Swarzewa rozwinęła się przede wszystkim w XX-leciu międzywojennym. 
Wówczas miejsce to ściągało licznych pielgrzymów z głębi Polski, pragną-
cych odwiedzić ten wąski nadmorski skrawek odrodzonej Rzeczypospolitej. 
Przybywali tam prezydenci państwa, prymasi i inne wybitne osobistości 
naszego kraju. Był to także czas, kiedy miejsce to zaczęli opiewać literaci, 
zarówno w języku polskim, jak i kaszubskim. Do obecnych czasów powsta-
ło kilkadziesiąt wierszy o Królowej Morza. Jest Ona też wzmiankowana 
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w licznych tekstach prozatorskich, zwłaszcza w polskojęzycznej beletry-
styce Augustyna Necla. Twórczość w języku kaszubskim przede wszystkim 
dotyczy poezji. 

MB Swarzewska w prozie i dramacie

Pierwszym twórcą kaszubskim, który opublikował legendę o znalezieniu fi-
gurki Matki Boskiej Swarzewskiej, był ojciec regionalizmu kaszubskiego, dr 
Florian Ceynowa. Jej treść jest następująca: Do stôrégò Hélsczégò kòscoła 
nôleżôł téż ë Bór. W Bòru mieszkelë òprócz pôrã Niemców sami katolëcë, 
chtërny sobie w Hélsczim kòscele wôłtôrz Nôsw. Mariji Pannë wëstawilë. Ale 
jak wikszô lëczba Bòrowianów, na przëkłôd familiô Turowa ë Bërkòwa, do 
niemiecczégò kòscoła przëstąpiła a reszta Bòrowianów ò kòscół wcale nie 
dbelë, ùleca jim Nôsw. Marija Panna do Swôrzewa na jednã òd mòrza leżącą 
górkã ë tam nad stëdżenką òsadła. Swôrzewiani ji tu pòbùdowelë kaplëczkã, 
dze na Nôsw. Pannã Szkaplérzną wiedno przëmòwë biwają1. 

F. Ceynowa opublikował też humorystyczną historyjkę z jednego z odpu-
stów swarzewskich. Gdy kaznodzieja „trząsł sumienia”, ludzie zaczęli płakać, 
tylko jeden pielgrzym z Żelistrzewa kompletnie się tym nie przejmował, co 
oburzało innych. Tenże skwitował to następująco: Jakùż jô móm płakac. Kò 
jô doch nie jem z waji parafiji. Ten utwór stał się później inspiracją dla dra 
A. Majkowskiego (1876–1938), który stworzył udany wiersz. Tenże w swej 
powieści Żëcé i przigòdë Remùsa także odwołuje się do Pani Swarzewskiej, 
w zdaniu: Mòja òjczëzna leżi na Kãpie Swôrzewsczi, dze Matka Bòskô Swôrzew-
skô królëje rëbacczémù lëdowi2.

Kolejnym pisarzem, który opisywał Rybacką Madonnę, był ks. dr Bernard 
Sychta. W dramacie Spiącé wòjskò, osadzonym w realiach zaborów, ale wyda-
nym tuż po koronacji, jego bohater Miotk wieszczy, że przyjdzie wkrótce do nas 
Polska, która w Pùckù kanie i przed naszą Òpiekùnką, Matką Bòską Swôrzew-
ską sã pòmòdli, a tej z bùrsztinowim sã zarãczi mòrzã, co më ji pòdarëjemë3. 

1 Skôrb kaszëbskò – słowińsczé mòwë, reprint Wejherowo 1985, s. 161 (pierwsze wyd. 
z 1866 r.). Zob. także: B. Chrzanowski, Na kaszubskim brzegu, Poznań, 1910, s. 59.
2 A. Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa, Toruń 1938, s. 356.
3 B. Sychta, Spiącé wòjskò, Wejherowo 1937, s. 43. Zob. także: D. Kalinowski, Odrodzona 
Polska w literackich proroctwach z Kaszub, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka”, 
Gdańsk 2018, s. 179. (kanąc – wstąpić). 
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W swoich utworach B. Sychta bardzo wyraźnie podkreślał, że Polska mogła 
stanąć nad morzem wyłącznie dzięki Kaszubom.

Do tego samego pokolenia należeli pisarze związani z wejherowską „Klëką”, 
między innymi Leon Roppel, Józef Ceynowa, Paweł Szefka, Jan Piepka i Kle-
mes Derc – autor historycznego opracowania o Matce Boskiej Swarzewskiej. 
Wszyscy czuli silny emocjonalny związek z sanktuarium swarzewskim, któremu 
poświęcili niejedną strofę. 

Pierwszy z nich w jednej z opowieści przedstawił okoliczności znalezienia 
figury w czasie wojny i jej powrotu do Swarzewa4. Z kolei J. Ceynowa, autor 
wielu legend kaszubskich, przywołuje swarzewską studzienkę, przy której 
objawiła się cudowna figura, a wraz z nią wytrysła uzdrowicielska woda5.  
J. Ceynowa jest też autorem kaszubsko-polskiej powieści Marcin i jego czasy. 
Jej akcja dzieje się głównie w czasach zaborów na północy Kaszub, zwłaszcza 
w Gnieżdżewie i Swarzewie. Wielokrotnie występują w niej odniesienia do 
Królowej Morza, zwłaszcza do odprawianych tam odpustów6. 

Błagalne i dziękczynne pienia do Pani Swarzewskiej szczególnie płynęły 
w ciągu II wojny światowej, co w literacki sposób ujmuje Halina Wreza, pi-
sarka z Kościerzyny o północnokaszubskich korzeniach. W jej opowiadaniu 
Madonna przyczyniła się do uratowania zesłańców na Sybir, którzy po szczę-
śliwym powrocie codziennie jej dziękowali, po tym, jak: Anka wëcygnã z taszë 
wëgniotłi môłi òbrôzk Matczi Bòsczi Swôrzewsczi. Pòstawiła gò na stole i całô 
rodzëna dzãkòwa Bòżi Mëmce za òcalenié. – Swôrzewskô nasza Pani, kaszëbskô 
mëmkò… – kòżdi dzéń dało sã czëc Anczënã spiéwã7.

Z północnych Kaszub, a dokładnie z Żarnowca, pochodził także Augustyn 
Dominik, autor Gawęd Kaszubskich. W nich zawarł kilka, w których odnosi się 
do Swarzewa. W jednej przytacza przygodę rybaków z Karwi, którzy podczas 
sztormu zaczęli się modlić do Pani Swarzewskiej. Złożyli nawet ślub, że jeśli 
przeżyją, to pójdą pieszo na odpust w butach wypełnionych ziarnkami grochu, 
co też uczynili8. W innej opowieści w humorystyczny sposób przypomniał 

4 L. Roppel, Dykteryjki i historyjki z Kaszub, Gdańsk 1977, s. 190–191.
5 J. Ceynowa, Dobro zwycięża, Gdańsk 1985, s. 31.
6 J. Ceynowa, Marcin i jego czasy, Wejherowo–Gdańsk 2017, s. 114. Liczne odniesienia 
do losów Kaszubów z parafii swarzewskiej znajdują się także w: J. Ceynowa, Urënamle. 
Powiôstczi z komudnëch lat, Gdańsk 1982.
7 H. Wreza, Réza, „Stegna” – dod. Do „Pomeranii”, nr 9/2019.
8 A. Dominik, Gawędy kaszubskie, Warszawa 1986, s. 48.
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okoliczności sporu o granicę między mieszkańcami Gnieżdżewa a Swarzewa9. 
Ten temat w jednym z opowiadań podjął także Jerzy Hoppe, współczesny 
prozaik z Rumi10.

W podobnej stylistyce wypowiada się ks. Roman Skwiercz, znany pro-
zaik i gawędziarz kaszubski, urodzony w Pucku. Najbardziej znana jest jego 
opowieść Pòst na òdpùsce osadzona w realiach pielgrzymki do sanktuarium 
swarzewskiego. Rozpoczyna się następująco: Jakno wiéta, rokrocznie pòbòżny 
lud kaszëbsczi garnie gromadnie do Swôrzewa, żebë ù stóp cëdowny figùrë 
dzãkòwac Bòżi Matce za wszëtczé dobra i przepraszac za wëstãpczi, co sã 
trôfiają w naszim grzésznym żëcym. Jak zewsząd, tak i z Pùcka cygnie kóm-
panijô. W dalszym ciągu pisarz w zabawny sposób przedstawia różne oblicza 
poodpustowej zabawy i gościnności11. 

Także wychowany we Władysławowie prozaik kaszubski dr Artur Jabłoński 
podkreśla w swych powieściach znaczenie Pani Swarzewskiej, która Stojala 
w ceglany, neògòticczi swiãtnicë wëszi wôltôrza, w zloti kòrunie ë jasniala widã 
swòjéhò Bòsczéhò Sëna trzimónéhò na rãkach. Ten opis powstał z perspektywy 
pielgrzyma, zwłaszcza młodzieńca kłaniającego się feretronem przed figurą, 
co czyniło – według pisarza – ale fejn òbrôzk12.

MB Swarzewska w poezji i pieśni

O Morskiej Madonnie jako pierwszy wiersze pisał wspomniany już A. Maj-
kowski13. Znany jest jego wiersz o Pani Swarzewskiej oparty o fabułę legendy 
przedstawionej przez F. Ceynowę. W humorystyczny sposób ukazuje w nim 
ludową pobożność północnych Kaszubów. Wiersz powstał przed 1905 r.14. 

9 Tamże, s. 39–42. A. Dominik (1915–1987) pisał opowiadania, był też gawędziarzem. Jest  
autorem polskojęzycznych Gawęd kaszubskich i kaszubskojęzycznych Tóna z pùstk. 
10 L. Hoppe, Gôdczi wùje Léòna, Gdynia 2013, s. 11–13.
11 R. Skwiercz, Post na odpusce, Gdynia–Puck 1993, s. 3–6.
12 A. Jablońsczi, Namerkôny, Gdynia 1913, s. 56. Zob. także: A. Jablońsczi, Fenyks, 
Gdynia 1915, s. 17–19.
13 Zarówno wiersz A. Majkowskiego, jak i kaszubskojęzyczne wiersze innych poetów, 
opublikowane są w aneksie do pracy monograficznej: E. Pryczkowski, Królowa morza. 
Dzieje kaszubskiego sanktuarium Matki Boskiej Swarzewskiej, Swarzewo–Banino 2019, 
s. 335–377.
14 A. Majkowski, Rëbôk i gbur, [w:] Wiersze i frantówci, Gdynia 1957, s. 121–122. Zob.: 
Aneks. 
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Niewiele młodszy od A. Majkowskiego poeta Franciszek Sędzicki, który także 
pochodził spod Kościerzyny, w swoich ludowych wierszach nieprzypadkowo 
zauważył Swarzewo. W dosyć znanym wierszu z 1926 roku, opisującym Ka-
szuby, autor – obok szeroko znanych Chojnic, Kościerzyny, Kartuz, Oliwy, 
Wejherowa – „zawędrował” także: Do Swôrzewa, Pùcka, Hélë / słôwnëch, 
stôrëch miejsc! / Dali nóm ju mòrsczé tonie / nie pòzwòlą przeńc15.

Kolejne generacje pisarzy wysławiały Madonnę Swarzewską już po jej 
koronacji. Maryja ukazywana była w nich już nie tylko jako Pani, ale tak-
że Królowa. Ks. dr Bernard Sychta w swojej Kòlãdze czci obie kaszubskie 
madonny pisząc: Do Swiónowa wrócã jô dodóm, / Tam Tobie w kòrëtkù tak 
żużkac nie dóm. // Pùdã do Swôrzewa na òdpùst z Tobą, / Dze mie nazéwa-
ją Mòrza Królewą”16. Szczególną cześć B. Sychta oddał w swym pięknym 
wierszu – pieśni Rano, gdy morze się budzi przetłumaczonym też na język 
kaszubski, w którym autor zwraca się do Maryi w słowach: Pòd wieczór nad 
brzegã sôdôsz / Nad głową chòjna Cë szëmi, / Mòrze sã cëchò spòwiôdô / 
Tobie, ze Swôrzewa Pani17.

Najczęściej jednak do Morskiej Królowej zwracali się w poezji „Klëkow-
cy”. L. Roppel poleca jej ludzi morza: W piesni je òdgłos mòrsczich wichrów 
graniô, / Plëskù fale i ùtajony w charszcze / Mòrza szumny tón, / To znôwù 
zabrzmi rozpaczné wòłanie / Rozbitków, co to przë złómionym maszce / Z dôla 
wsłëchùją sã w retënkù zwón18. 

Do jej szczególnych orędowników należeli dwaj mniej znani w dziejach 
literatury kaszubskiej przedstawiciele „Klëki”. Przede wszystkim jest to Józef 
Ceynowa urodzony w pobliskim Połczynie, twórca słynnej pieśni Jem jô rëbôk. 
Jest on autorem wiersza – poematu ukazującego okoliczności i przebieg koro-
nacji w 1937 r. Wizja poety obejmuje przede wszystkim wiernych Kaszubów 
przybywających z różnych okolic. Autor zwraca uwagę na zachowanie ludzi, na 
ludową pobożność, zwyczaje, nawet na stroje i sposób bycia kobiet z różnych 
sfer społecznych. Podkreśla także istnienie pradawnego kaszubskiego zwyczaju 
kłaniania się feretronów: Òbrazë òbrazóm słają pòkłónë, / Chòrągwie chòrą-
gwióm nyksają kòrunë. / Krajanie scyskają rëbôków, bracy, / A kòżdi rëbôk tak 

15 Pòjedzemë na Kaszëbë, [w:] F. Sędzicki, Jestem Kaszubą, Warszawa 1956, s. 34.
16 Zob.: E. Gołąbk, E. Pryczkowski, Më trzimómë z Bògã. Kòscelné mòdlëtwë i spiéwë, 
Gduńsk 1998, s. 144.
17 Tamże, s. 116.
18 L. Roppel, Z piesnią do Cebie jidzemë Mateńkò, Gdańsk 1988, s. 5.
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samò jim płacy19. Inny wiersz powstał w oflagu. Jest to Legenda Swôrzewskô, 
w której opisano pojawienie się figury i cześć, jaką obdarzył ją kaszubski lud. 
Powstała w 1940 r., a opublikowana została tuż po wojnie20. 

O pięć lat starszy od J. Ceynowy, K. Derc, pochodził z sąsiedniego Gnież-
dżewa w parafii swarzewskiej. Jest autorem kolędy, do której muzykę skom-
ponował Antoni Sutowski. W Dercowej wizji do betlejemskiego żłobka z pa-
sturkama razã jidą terô do Ce / Òd najégò lądu i z mòrza rëbôcë.21. Również 
pieśni pisali poeci z Jastarni Marian Selin22 i Maria Boszke23. M. Selin napisał 
m.in.: Ò Marijo, Matkò Swiãtô, / Të przez Bòga wniebòwzãtô, / ùpros Sëna, 
a naj’ Pana, / wiedno niech òstónie z nama24. Również w jego poemacie Bro-
duzë obecny jest wizerunek MB Swarzewskiej zawieszony na ścianie izby 
rybackiej, w której odbywa się akcja widowiska25.

Z kolei M. Boszke napisała rzewną pieśń, do której sama napisała melodię, 
o tytule Swôrzewskô nasza Pani. Jest chętnie wykonywana przez różne gru-
py wokalne, m.in. śpiewano ją podczas pielgrzymki łodziowej na spotkanie 
z Janem Pawłem II w Sopocie (1999). Równie popularne są dwie kolejne: 
Królewò mòrza oraz Swarzewska Pani. Pieśni M. Boszke – obok ks. B. Sychty 
Reno czej mòrze… – należą do najchętniej wykonywanych dzieł muzycznych 
sławiących Królową Morza w języku kaszubskim. Swôrzewskô nasza Pani 
w polskiej wersji językowej włączył do swego repertuaru znany w Polsce zespół 

19 J. Ceynowa, Z tatczëznë, Gdańsk 1981, s. 20–25.
20 J. Ceynowa, Legenda Swôrzewskô, „Chëcz”, dodôwk do „Zrzeszë Kaszëbsczi”, Wejro- 
wò, 25.08.1946, nr 32, s. 3.
21 Kolęda Swôrzewskô, [w:] Kaszëbsczié kolędë i godowé spiéwë, oprac. W. Kirstein, 
Gdańsk 1982, s. 118–119.
22 M. Selin (1937–2016), był muzykiem, choreografem, prozaikiem i poetą. Jest autorem 
tomów poezji: Kaszubski kwiat (1982) i Niech wiater niese piesń (1996). W 2000 roku został 
odznaczony Medalem Stolema. Przez wiele lat był kustoszem chaty rybackiej – muzeum 
w Jastarni. Po śmierci ukazał się zbiór Piesniôrz rëbacczégò żëwòta, obejmujący całą 
twórczość M. Selina. 
23 M. Boszke ur. w 1934 r. W 1972 r. Ukończyła studia ekonomiczne na Uniwersytecie 
Gdańskim. Jest kaszubską poetką, autorką tomiku Piesń lëdzy mòrza (2005). Napisała także 
wspomnienia z czasów wojny Z naszej pamięci. Wspomnienia z Jastarni (2016).
24 M. Selin, Piesniôrz rëbacczégò żëwòta, Wejherowo–Gdynia 2016, s. 64, 66, 82–83, 
85 i 87.
25 M. Selin, Piesniôrz rëbacczégò…, dz. cyt., s. 92.W didaskaliach podano wystrój izby, 
w której ma być m.in.: komoda, na której stoi krzyż i dwa lichtarze, pod oknem skrzynie do 
bielizny, na ścianie obraz przedstawiający figurę Madonny Swarzewskiej.
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Zayazd prowadzony przez Leszka Makowieckiego. Wielokrotnie emitowana 
była w Telewizji Polskiej w programie „Rodnô Zemia”26.

Podobny nastrój napotykamy w twórczości innego poety i pieśniarza z Ja-
starni, Antoniego Konkela, który także zawierza los rybaków Pani Swarzew-
skiej, pisząc: W rodzëznach zgódno / Nóm lata lecą. / Swôrzewskô Nënka / Mô 
nas w òpiece. / Sztorëm czë dôka / Nóm strasznô nie je / Wieczno na mòrzu 
z Bòżą nôdzeją27. 

Z kolei ks. prof. Jan Walkusz z parafii Mściszewice w wierszu Cassubia 
semper fidelis wspomina: Gòdzynczi òpòcuszkù spiéwóné / bë nie zbùdzëc 
Nôswiãtszi Panienczi / w drodze ze Swiónowa do Swôrzewa / jaż na kùńc 
òstawioné Wejrowsczé Górë28. Z tej samej okolicy pochodzi też inny uznany 
poeta kaszubski, który – podobnie jak ks. J. Walkusz – zamieszkał daleko od 
rodzinnej ziemi. Jest nim dr Stanisław Bartelik z Kielc29. Uważa, że Królowa 
Morza na skrzidłach czirczi ùcëszô mòrze w sztormòwé sztërczi30 oraz ochrania 
nasz kraj począwszy właśnie od nadmorskiej krainy31. 

W tomiku Eugeniusza Pryczkowskiego Na jimiã Bòsczé znalazły się dwa 
wiersze odnoszące się do Pani Swarzewskiej. W pierwszym podkreślono, że 
Na jimiã Bòsczé bôtë ju jidą / Pòprzez Pùcczi Wik za régą. Swôrzewskô Nënka 
jim przewòdzy / I krziż drzéwiany na przodzy. W innym wierszu Na sztrąd 
wyraża pokorę rybaków, którzy Swôrzewsczi Nënce niesą tczã i zawsze są 
gotowi wyruszyć w morze na połów32. W jednej nowszej pieśni, o charakte-
rze pielgrzymkowym, podkreśla: Wdzãcznoscë spiéwë pielgrzimczi sëną / Na 

26 Zob.: Konspekt magazynu TVP „Rodnô Zemia”, red. E. Pryczkowski, em.: 9 lipca 2000 r.,  
powtórka 10 lipca.
27 Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, przërëchtowôł E. Pryczkowski, Gdańsk 2006, s. 135.
28 J. Walkusz, Jantarowi pôcerz, Gdynia 1991, s. 8. Autor ur. w 1955 r., w 1980 r. Przyjął 
święcenia kapłańskie w Pelplinie. Jest profesorem zwyczajnym Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, autorem wielu książek naukowych. Należy do najbardziej znanych poetów 
kaszubskich średniego pokolenia. 
29 Stanisław Bartelik ur. w 1950 r. W Augustowie pod Sulęczynem (pow. Kartuzy). Jest 
absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Śląskiej Akademii Medycznej uzyskał tytuł 
doktora. Mieszka w Kielcach. Na początku lat 90-tych zaczął publikować po kaszubsku. 
Jest autorem tomików: Chòc mie szëmią jiné drzewa (2000), Bestré szczescé (2013) i Snica 
(2016) oraz tomu prozy Farwë żëcégò (2006).
30 Pl.: Na skrzydłach mewy ucisza morze w sztormowych chwilach. Zob.: S. Bartelik, 
Bestré szczescé, Banino 2013, s. 14. 
31 Zob.: S. Bartelik, Chòc mie szëmią jiné drzewa, Gduńsk 2000, s. 30 i 54. 
32 E. Prëczkòwsczi, Na jimiã Bòsczé, Gduńsk 2000, s. 25 i 27. Także: Nótë kaszëbsczé. 
Pòpùlarné piesnie, red. E. Pryczkowski, Banino 2008, s. 101.
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sztrąd swôrzewsczi; pò Słowa, / Żlë òne w rodny jesz mòwie płëną, / Jednota 
z mòrzã wzrôstô znowa33.

Feliks Sikora z Luzina prezentuje skarby Kaszub, w tym: Tatkòwe remiã / 
i mëmczi pôłnié, / Swôrzewsczé cëda, / Swiónowskô Maria, / Jezórnô rëba, / 
Wejra Kalwaria34. W innym wierszu Rôczã Waji Kaszëbów zaprasza wszystkich 
na Kaszuby, gdzie jednym z najważniejszych walorów jest morze i swarzewskie 
sanktuarium: Rôczã nad mòrze Bôłtu, / Dze piôsczi / Sztrąd wcyg sëpią, / Bë 
naj Swôrzewsczi wôłtôrz / Bił dali / redosc, cepło. 

Naturalne walory Kaszub ważne są także dla Wandy Lew-Kiedrowskiej ze 
Stężycy, która zwraca się do Matki: Co pòwiész nama, / Nordowim Kaszëbóm 
/ Królewò Pòlsczégò Mòrza? / Sztrąd Bôłtu bez bôtów / Z kòpicą bùdlów, / 
A w wòdze nié sledze / Le smiecë, / Ani jader, ani żaków! / Chcã òdpłënąc35.

Urodzony w Łebnie Leon Gołąbek zwraca się w swych wierszach zarówno 
do Sianowskiej, jak i Swarzewskiej Pani, jako obrończyni Kaszubów, u której 
kaszubski lud zawsze znajduje opiekę, zwłaszcza w czasach okupacji: Bòlesny 
dróżczi Matczi Bòsczi / A czej Hitler zaczął swój rząd / Wëgóniając, wëwôża-
jąc lëdzy stąd / Swôrzewskô Panienka nie czekô na pòżegnanié / Razã z nama 
jedze na wëgnanié36.

Podobne rozumienie tej kwestii wykazywał wieloletni kierownik zespołu 
„Redzanie” Edmund Lewańczyk z Żukowa37. W różnych miejscach Kaszub 
zespół pod jego kierunkiem śpiewał: Tej jô rëszôł dali w drogã / Przez Pùck do 
Swôrzewa, / Tam w kòscółkù je Matinka, / Co nóm strzeże mòrza albo: Môsz 
trón Të w niebie jak i na zemi / Królëjesz nama tu i tam / W Swiónowie Kaszëb 
të jes Królewą / W Swôrzewie mòrze w òpiece môsz38. 

33 Zob.: W górã serca, [w:] Nótë kaszëbsczé…, dz. cyt., s. 161.
34 F. Sikora, Dwie miłotë. Dwie miłości, Rumia 1997, s. 13 i 20. F. Sikora (1940–2019). Jest  
autorem kilku książek historycznych o Kaszubach (w tym cenne dzieło: Kalendarium 
Kaszubsko-Pomorskie), a także dwóch tomików poezji Dwie miłotë. Dwie miłości (1997) 
oraz Mòja kaszëbizna (2012).
35 W. Lew-Kiedrowska, Matinkò, [w:] Ze zymkù na jeséń, Wejrowò 2018, s. 38.
36 L. Gołąbek, Wiérny klón, Banino–Wejherowo–Pelplin 2007, s. 61, 72, 84, 89, 90, 94.  
L. Gołąbek ur. się 26 czerwca 1916 r. w Łebnie (powiat wejherowski). W młodości spotkał 
się z wybitnymi Kaszubami, m.in. z ks. dr. L. Heyke, którzy zainteresowali go kaszubszczy-
zną. Tomik Wiérny klón ukazał się dwanaście lat po śmierci poety, która nastąpiła w 1995 r.
37 E. Lewańczyk (1943–2018) był instruktorem śpiewu i tańca, wieloletnim kierownikiem 
zespołu „Bazuny” z Żukowa i „Redzanie” z Redy.
38 E. Lewańczyk, Wanoga z piesnią, Żukowo 2014. Cytaty pochodzą z wierszy: Kaszëbskô 
wanoga, s. 14, Rëbôk w bôce, s. 41, Tam na mòrzu, s. 42 i Matinka, s. 73.
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Szczególnie chętnie E. Lewańczyk pisał o rybakach i morzu, nad którym: 
stoji białka, / Łzawim òkã w mòrze zdrzi. / Swôrzewską Matinkã prosy, / Żebë 
chłopa retac ji, dlatego że Na mòrzu w bôce rëbôk płënie / A mòrze graje 
swòjã piesń. / Nad bôtã méwë krzikają / A sztrąd szczestlëwi dalek je. / Tam 
w chëczë òstelë domôcy / Bò w mòrze płënąc bëło czas / Pòżegnôł białkã 
i dzecë / A w bôce zrobił krziża znak. / Tej wezdrzôł na swôrzewską stronã 
/ Dze rëbôków Matinka je. / I prosył Swôrzewską Panią / Szczestlëwie wez 
prowadzë mie39. 

Ściśle z samym Swarzewem związany jest Henryk Musa piszący po ka-
szubsku i polsku. Wychował się Pucku. Jego twórczość jest apoteozą morza 
i północnych Kaszub40. W wierszu Maryjo zwraca się do wielu znanych na 
polskiej ziemi wizerunków, na pierwszym miejscu wymieniając z dzieciństwa 
mu najbliższy – swarzewski41.

Kaszubskojęzyczne teksty religijne o Królowej Morza, które powstały już 
w XXI wieku, są częściowo opublikowane w śpiewniku kościelnym Dlô Was 
Panie. Śpiewnik zawiera ponad 120 pieśni. W co najmniej sześciu są bezpo-
średnie odniesienia do MB Swarzewskiej, których autorami są współcześni 
poeci kaszubskiego regionu42.

Okazuje się, że autorami współczesnych tekstów nie są już głównie twór-
cy z północnych Kaszub, jak to było do lat 70-tych XX wieku. Współczesne 
teksty powstają przede wszystkim na potrzeby chórów i innych grup śpiewa-
czych. Ważną twórczą rolę odgrywa w tym dziele festiwal „Kaszëbsczé tónë 
nad Môlim Mòrzã” organizowany co roku od 2000 r. w okolicy sanktuaryjnej 
świątyni. Zespoły uczestniczące w festiwalu obowiązkowo muszą zaprezento-
wać co najmniej jedną pieśń do Matki Boskiej Swarzewskiej. Ten fakt stał się 
inspiracją dla twórców pobudzanych przez liderów grup wokalnych. Pieśni te 
wykonywane są także podczas corocznych wielkich odpustów swarzewskich, 
odbywających się w lipcu oraz wrześniu. 

39 Tamże.
40 H. Musa ur. 1947 r. Zadebiutował tomikiem poezji Wiersze z Kaszub (2005). Potem 
ukazały się: Mòje Kaszëbë (2007), O czym szumią fale. Ò czim szëmią dënëdżi (2008), Mój 
kaszëbsczi swiat (2009), Co wyśpiewały fale zatoki. Co wëspiéwałë dënëdżi Wikù (2012). 
Jest też autorem esejów i wspomnień związanych z północnymi Kaszubami.
41 H. Musa, Co wyśpiewały fale zatoki. Co wëspiéwałë dënëdżi Wikù, Banino 2012.
42 Zob. Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, przërëchtowôł E. Pryczkowski, Gdańsk 
2006.
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Abstrakt
Artykuł prezentuje trwórczość literacką, głównie poezję, napisaną w języku ka-
szubskim, a dedykowaną Matce Boskiej Swarzewskiej. Jest to jedno z dwóch 
najbardziej znanych sanktuariów maryjnych na Kaszubach. Oddziaływuje przede 
wszystkim na mieszkańców północnych Kaszub. Dlatego też najwięcej tekstów 
literackich napisali pisarze z tej części Kaszub. Współczesna twórczość poetycka 
– raczej skromna – powstaje niemal wyłącznie z myślą o tworzeniu nowych pieśni. 

Abstract
The paper presents literature, mainly poetry, written in the Kashubian language 
and dedicated to Our Lady of Swarzewo. Swarzewo is one of the two best known 
Marian sanctuaries in Kashubia. Because the sanctuary has influenced the lives 
of the inhabitants of the northern part of the region, the literary works devoted to 
Our Lady of Swarzewo have been written there. Contemporary poems dedicated 
to Our Lady of Swarzewo are scarce and, almost exclusively, represent lyrics of 
new religious songs. 
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Keywords: 
Poland’s Wedding to the Sea, General Józef Haller, St. Mary’s sanctuary, Swarzewo, 
fight of Kashubian people for the preservation of Polishness, fascination with the 
sea, presidents in Swarzewo

Sanktuarium maryjne w Swarzewie było w czasach zaborów ośrodkiem polsko-
ści. Wynikało to z postawy mieszkańców wsi – Kaszubów, którzy czuli silny 
związek z polskością jeszcze w okresie I Rzeczypospolitej. Do szczególnie 
zasłużonych rodów należeli Pomieczyńscy i Plińscy. Do dziś nazwiska te należą 
do jednych z bardziej popularnych w Swarzewie1.

1 Zob.: Jeszcze jeden dowód polskości, Kopia artykułu odnaleziona w Archiwum Parafial-
nym w Swarzewie. Nauczyciel Augustyn Lubner przybył do Swarzewa w 1925 r. Artykuł 
zatem pochodzi najprawdopodobniej z drugiej połowy lat 20-tych XX wieku. A. Lubner 
pochodził ze starego rodu kaszubskiego z Cisowy. Bardzo dobrze znał język kaszubski oraz  
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W czasie I wojny światowej na ok. 110 dzieci szkolnych Swarzewa dla 
pięciu macierzystym językiem był niemiecki, natomiast 105 posługiwało się 
językiem kaszubskim2. Należy podkreślić, że kaszubskiego nie traktowano 
wówczas jako odrębnego języka. Mówienie w tym języku uważano za uży-
wanie polszczyzny. Natomiast o poczuciu narodowym decydowało wyznanie. 
W tym czasie wszyscy swarzewianie byli katolikami. W czasach zaborów 
obowiązywał podział: Niemiec – ewangelik, Polak – katolik. Stąd mieszkańcy 
Swarzewa czuli się Kaszubami-Polakami. Dotyczyło to nawet rodziny Hellwig 
sprowadzonej z okolic Chojnic na początku XX wieku przez ks. Franciszka 
Hellwiga i posługującej się na co dzień językiem niemieckim. W kolejnym 
pokoleniu wszyscy mówili już po kaszubsku i czuli się Kaszubami-Polakami. 
Tak jest do dziś3.

Tak jednoznaczna kaszubska (polska) identyfikacja przed stu laty była dosyć 
szczególną sytuacją na północnych Kaszubach. Tym bardziej, że wieś odda-
lona jest zaledwie o sześć kilometrów od silnie wówczas zgermanizowanego 

lokalne zwyczaje. Z rodu Pomieczyńskich wywodzili się dwaj księża: Antoni (ur. 1797) 
i Andrzej (ur. 1814). Obaj byli zasłużonymi działaczami na rzecz polskości.
2 Kronika szkoły w Swarzewie lata 1860–1920, „Zeszyty Gminy Puck”, 2017.
3 Informacja od Romana Kużla z Jastrzębiej Góry. R. Kużel urodził się i wychował w Swa-
rzewie. Podkreśla, że Hellwigowie mówili po kaszubsku. Byli bardzo lubiani i zintegrowani 
z miejscową społecznością, do tego stopnia, że podczas próby pozbawienia ich domostwa 
w 1945 r. Przez komunistycznych aparatczyków, miejscowi Kaszubi (w tym ojciec Romana) 
zorganizowali obronę domostwa Hellwigów i nie dopuścili do ich eksmisji.
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powiatowego Pucka4. We wsi nie było jednak majątków ziemskich, których 
właścicielami byli przeważnie Niemcy (np. sąsiedni Łebcz lub pobliska Kro-
kowa oraz Rzucewo). Zamieszkiwali ją głównie kaszubscy chłopi. Niektórzy 
z nich zajmowali się także rybołówstwem. Wszyscy byli silnie związani z wiarą 
katolicką, a przez to także z polskością. W tym języku księża celebrowali msze 
święte nawet w czasie tak zwanej walki kulturowej (Kulturkampf) zapoczątko-
wanej zjednoczeniem Niemiec w 1871 r. Na Kaszubach walka ta miała postać 
intensywnej germanizacji oraz represji wobec Kościoła katolickiego. Wyjątkiem 
wśród swarzewskich proboszczów był ks. F. Hellwig, który na początku XX 
wieku usilnie wprowadzał do liturgii język niemiecki. Ale nawet wówczas 
gorliwi Kaszubi śpiewali pieśni po polsku, zaś niemieckość ks. F. Hellwiga 
była prawdopodobnie głównym powodem jego odejścia w 1910 r., choć oficjal-
nie podawano, że były nim problemy zdrowotne5. Jego następca ks. Wojciech 
Pronobis, na pytanie, w jakim języku ma odprawiać, otrzymał zdecydowaną 
odpowiedź, że po polsku6. 

W 1910 roku zorganizowano w swarzewskim kościele uroczyste obchody 
500-setnej rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. Ich inicjatorem był o. Waw-
rzyniec Ambroży Lewalski, gorący patriota polski, zwany często Kaszubskim 
Skargą7. Ten, ścigany przez pruskie organa władzy, franciszkanin wejherowski, 
ukrywał się w Swarzewie. Przebywał tam od 1890 r. aż do śmierci w dniu 23 
grudnia 1924 r. Jest pochowany na przykościelnym cmentarzu. Przez 34 lata 
głosił w Swarzewie i okolicznych parafiach homilie w języku polskim, nawoły-
wał do zachowania polskości, a nawet do głosowania na polskich kandydatów 
do sejmu pruskiego. Niektórzy wręcz uważają, że dzięki niemu zaczęto określać 
kaszubski fragment wybrzeża przymiotnikiem „polskie”8.

Ojciec A. Lewalski był także gorącym orędownikiem Matki Boskiej Swarzew-
skiej. Głosił jej kult w parafiach północnych Kaszub. Zorganizował w Swarzewie 
także obchody setnej rocznicy śmierci polskiego bohatera narodowego, Tadeusza 

4 K. Kościński, Kaszubi giną, Poznań 1905, s. 46.
5 Zob.: E. Pryczkowski, Królowa Morza. Dzieje kaszubskiego sanktuarium Matki Boskiej 
Swarzewskiej, Swarzewo–Banino 2019, s. 106–107. Ks. F. Hellwig zmarł w 1935 r.
6 Informacja od Jana Zielke ze Swarzewa (ur. W 1926 r.). Ojciec Jana Zielke, który prze-
kazał synowi tę informację, był członkiem rady parafialnej. 
7 G. A. Kustusz, O. Ambroży Lewalski – duszpasterz i patriota, [w:] Wejherowo. Dzieje, 
kultura, środowisko, red. J. Treder, Wejherowo 1993, s. 179–188. Także: A. Necel, Nie rzu- 
cim ziemi, Warszawa 1969.
8 G. A. Kustusz, O. Ambroży Lewalski – duszpasterz, dz. cyt., s. 186.
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Kościuszki. Było to w październiku 1917 r. Do wsi docierały już informacje 
o niepowodzeniach armii niemieckiej. Wówczas o. Ambroży, ze zdwojoną siłą, 
przemawiał codziennie w innej wsi domagając się nauki języka polskiego oraz 
przyłączenia tej części Kaszub do Polski. Działalność franciszkanina zapewne 
miała wpływ na Jana Parchema ze Swarzewa, który wraz z Adolfem Grabowskim 
i Antonim Budziszem z Pucka założył, jeszcze przed odzyskaniem niepodległości 
kraju, w dniu 6 listopada 1918 r. radę robotniczo-chłopską dążącą do włączenia 
ziem kaszubskich do powstającego państwa polskiego9. Wiadomo bowiem, że 
o. Ambroży wykazywał szczególną aktywność w tej sferze. Jednym z jego słu-
chaczy był najbardziej znany bojownik o polskość Kaszub, Antoni Abraham. 
Dla kaszubskiego trybuna o. Ambroży był swoistym mentorem. Bezpośrednio 
przed wyjazdem do Wersalu A. Abraham udał się do Swarzewa, by wysłuchać 
rad Kaszubskiego Skargi10.

Można sądzić, że działalność niestrudzonego zakonnika miała także wpływ 
na szybkie wprowadzenie nauczania w języku polskim w swarzewskiej szkole. 
Już na początku 1919 r. nauka religii, a wkrótce także nauka czytania i pisa-
nia, odbywała się po polsku. Robiono to wbrew zakazom niemieckich władz 
oświatowych. Dlatego w grudniu 1919 r. swarzewski nauczyciel musiał się 
tłumaczyć przed inspektorem szkolnym, który wprowadzenie polskiego języka 
jako wykładowego uznał za wykroczenie11. W innych miejscowościach zmiana 
języka edukacji następowała zazwyczaj dopiero po 10 lutego 1920 r.12.

W wyniku ustaleń Traktatu Wersalskiego podpisanych 28 czerwca 1919 
r., powiat pucki przypadł Polsce. Dopiero w dniu 10 stycznia 1920 r. Niemcy 
ratyfikowały ten traktat. Wówczas mogło rozpocząć się przejmowanie ziem 
przez polską administrację. Końcowym aktem tej zmiany były Zaślubiny Polski 
z Morzem, które wyznaczono w Pucku13.

9 C. Obracht-Prondzyński, K. Korda, Powrót Pomorza w granice Rzeczypospolitej w setną 
rocznicę 1920–2020, Gdańsk 2020, s. 37.
10 Tamże.
11 Kronika szkoły w Swarzewie, cz. II. Mps, kopia w zbiorach autora. 
12 Zob. np. Kronika Szkoły Powszechnej w Tuchlinie 1886–1935: dzieje szkoły i społeczności 
Tuchlina 1856–1945, red. I. Warmowska, B. Knopik, J. Jóskowski; tłum. H. Dawidowski, 
Tuchlino, 2018; E. Pryczkowski, Swiónowskô nasza Matinkò. Dzieje parafii i saktuarium oraz 
cuda Królowej Kaszub, Banino 2016. We wszystkich siedmiu szkołach parafii sianowskiej 
nauczanie w języku polskim rozpoczęło się w 1920 r. 
13 K. Wajda, J. Banach, Pod pruskim panowaniem, [w:] Historia Pucka, red. A. Groth, Gdańsk 
1998, s. 241.
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Przy organizacji tego wydarzenia znaczącą rolę odegrał inny zasłużony Ka-
szuba, o którym do niedawna w zasadzie milczano14. Był to Antoni Miotk uro-
dzony w Lewinku pod Wejherowem, a zamieszkały w Pucku, gdzie od 1909 r.  
prowadził działalność gospodarczą oraz społeczną. Był bliskim współpracowni-
kiem A. Abrahama, z którym miał jechać do Wersalu. Przeszkodzili mu w tym 
niemieccy pogranicznicy (Grenzschutz). Pięć dni przed zaślubinami A. Miotk 
udał się do Torunia, by tam spotkać się z gen. Józefem Hallerem, z którym usta- 
lił przebieg uroczystości15. Generał przybył na nie specjalnym pociągiem z To- 
runia, w otoczeniu wielu dygnitarzy odrodzonego państwa polskiego, m.in. mi-
nistra Stanisława Wojciechowskiego, przyszłego prezydenta Polski. Po drodze 
zatrzymywali się na krótko na niektórych stacjach. Na przykład w podpuckim 
Mrzezinie ustawiono aż cztery bramy powitalne. Na czwartej, najpiękniej ustro- 
jonej, napisano: Witamy na Kaszubach! Generał zaś z pociągu pozdrawiał: Wi- 
tam Was Kaszubów!16 

Msza święta odbyła się w puckim porcie. Potem nastąpił symboliczny akt 
zaślubin poprzez wrzucenie do morza platynowego pierścienia. W ten sposób 
– jak wspominał J. Haller – dotychczasowy strażnik wybrzeża rybak kaszubski 
z jedyną bronią, wiosłem u boku, oddawał straż w ręce marynarza polskiego17. 
Zaślubinom towarzyszyła podniosła atmosfera. Mieszkańcy stroili domy na 
trasie polskich żołnierzy i samego generała. Szczególnie widoczne było to 
w samym Pucku. W oknach zapalano świece, które mieszkańcom rozdawali  

14 Dopiero w setną rocznicę Zaślubin Polski z Morzem, w dniu 10 lutego 2020 r., na 
kamienicy na Starym Rynku w Pucku, której A. Miotk był właścicielem, została odsłonięta 
tablica pamiątkowa. Odsłonił ją prezydent Polski Andrzej Duda wraz z wnuczką Antoniego 
Miotka, Grażyną Miotk–Szpiganowicz i przedstawicielami władz lokalnych. Również w tych 
dniach Rada Miasta Pucka nadała mu tytuł Zasłużonego dla miasta Pucka. Zob.: https://
pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Miotk (dostęp: 30.10.2020 r.). Także: G. Miotk-Szpiganowicz, 
Miotkowie, „Puckie rody” 2020, z. 1, s. 36, gdzie napisano m.in.: „Setna rocznica Zaślubin 
Polski z Morzem, które odbyły się w 1920 roku w Pucku, a których jednym z głównych 
organizatorów był Antoni Miotk, spowodowała zdecydowany wzrost zainteresowania Jego 
osobą. Dziadek miał co prawda swoją ulicę w mieście, ale wiedza o Jego działaniach i ży-
ciu nie była zbyt powszechna. Jak pisał Zygfryd Prószyński (1973) był on »zapomnianym 
działaczem kaszubskim«”.
15 Wypowiedź prof. Andrzeja Grotha. Zob.: Film dokumentalny Do morza przez serca 
Kaszubów, real. E. Pryczkowski, em. TVP, 9 luty 2020 r. Film był potem kilkakrotnie po-
wtarzany w TVP, a także w Telewizji Trwam.
16 „Gazeta Gdańska”, nr 40 z 17 lutego 1920, s. 3.
17 J. Haller, Pamiętniki z wyborem dokumentów i zdjęć, Londyn 1964, s. 216. Zob. Także:  
K. Korda, Ks. Ppłk Józef Wrycza. Biografia historyczna (1884–1961), Gdańsk 2016, s. 118–127.
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bogatsi pucczanie, jak Bazyli Adolph18. Do miasta przybyli mieszkańcy oko-
licznych wsi. Najwięcej przybyło ich z Kępy Puckiej i Swarzewskiej, także 
Starzyńskiej i Oksywskiej19. W tej podniosłej chwili zaślubin biły dzwony 
puckiej fary i swarzewskiego kościoła20. W tym czasie na wieży kościelnej 
w Swarzewie wisiały już tylko dwa dzwony. W 1917 r. rząd pruski zabrał trzeci 
dzwon na cele wojenne21. Po akcie zaślubin niemiecki burmistrz Henryk Wah- 
ner przekazał władzę na ręce tymczasowego burmistrza Antoniego Miotka. 
W domu nowego włodarza nocowali wojewoda pomorski Stefan Łaszewski 
i starosta krajowy, Józef Wybicki. Prestiżową funkcję A. Miotk pełnił do czasu 
przejęcia jej przez przysłanego z Torunia następcy. Sam zaś na wiele lat został 
wicebumistrzem22. 

Generał J. Haller spędził noc po zaślubinach w domu „Stella Maris” w Gdy-
ni23. A już z rana 11 lutego wyjechał wraz ze świtą oraz żołnierzami do sank-
tuarium maryjnego w Swarzewie24. Tam odprawiono uroczystą mszę świętą 
dziękczynną. Współorganizatorem tej części podróży gen. J. Hallera był Leon 
Torliński z Wielkiej Wsi. Ciekawe, że J. Haller w swoich wspomnieniach 
przemilcza swój pobyt w sanktuarium. Przez to pomijają go także publikacje 
powołujące się na wspomnienia generała25. Przemilcza go także kronika szkoły 

18 G. Miotk-Szpiganowicz, Adolphowie, „Puckie rody”, Zeszyt nr 2/2019, s. 20.
19 Roman Kużel z Jastrzębiej Góry wspomina, że do Pucka wybrał się też jego dziadek, dzia- 
łacz społeczny ze Swarzewa wraz z kilkuletnią córką – matką Romana. Zob.: Film doku-
mentalny Do morza. 
20 Józef Ceynowa (1905–1991). Pro memoria, zebrał i opracował J. Borzyszkowski, 
Gdańsk 2005, s. 110–111.
21 Archiwum Parafii w Swarzewie, Protokół wizytacji kanonicznej z 13 września 1926 r., bez  
sygnatury.
22 G. Miotk-Szpiganowicz, Miotkowie, „Puckie rody” 2020, z. 1. 
23 Według wcześniejszych ustaleń generał J. Haller miał nocować w Zdradzie. Tymczasem  
w swoich wspomnieniach wspomina on o noclegu w „Stella Maris”. Należy przyjąć, że tak 
rzeczywiście było, choć wspomnienia pisane były w sędziwym wieku. Stąd jest w nich sporo 
nieścisłości. Zob.: J. Haller, Pamiętniki z wyborem dokumentów i zdjęć, Londyn 1964, s. 216.
24 S. Majkowski, Sanktuarium maryjne Królowej Polskiego Morza w Swarzewie, Gdańsk 
– Swarzewo 1991, s. 29.
25 Zob.: K. Korda, Ks. Ppłk Józef Wrycza. Biografia historyczna (1884–1961), Gdańsk 
2016 czy Natchnieni morzem. Władysławowo – ludzie i ich historie, oprac. M. Abramowicz, 
Gdańsk–Władysławowo 2017. Nie ma jednak wątpliwości, co do zaistnienia tego faktu, 
o czym jednoznacznie mówi wnuk Leona Torlińskiego, prof. Lech Torliński. Zob.: L. Torliński, 
O mym ojcu Józefie Antonim Torlińskim (1911–1968) i ludziach, których kochał, i którzy jego 
kochali, [w:] J. Torliński, Przesądy i zwyczaje lecznicze kaszubskich rybaków nadmorskich, 
Poznań 2008, s. 37 i 41.
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w Swarzewie, która jednakże podkreśla, że generał jechał przez Swarzewo. 
Miejscowy nauczyciel odnotował w niej ponadto kilka innych informacji, m.in.:

Wojska polskie obejmowały powoli Pomorze postępując z południa ku 
północy, a wojska niemieckie ustępowały. Powiat pucki był ostatnim, który 
Polska w posiadanie zajęła. W dzień 10 lutego 1920 były wojska polskie 
w Pucku witane z wielką uroczystością. Dnia następnego przejeżdżał do-
wódca tych wojsk, jenerał Haller przez Swarzewo do Wielkiej Wsi, gdzie 
morze w posiadanie brał26.

Cytowany tekst zapisany był już w języku polskim.
Generałowi towarzyszył także tymczasowy burmistrz Pucka, A. Miotk. 

Zachowały się jego wspomnienia. Podaje w nich, że w Swarzewie generała 
witały dzieci szkolne. Potem wszedł on do świątyni, by nawiedzić „kościół 
swarzewski i cudowny obraz Matki Boskiej Swarzewskiej”27. Wątpliwości 
co do udziału gen. J. Hallera we mszy świętej w Swarzewie rozwiewa sam 
proboszcz swarzewski, ks. Wojciech Pronobis. Podczas kwerendy do pisania 
monografii sanktuarium w Swarzewie28 odszukano własnoręcznie przez pro-
boszcza napisany tekst, który jest podziękowaniem dla biskupa chełmińskie-
go Stanisława Wojciecha Okoniewskiego za akt koronacji. Ks. W. Pronobis 
odnotował w nim następujące zdanie: „Tu w dzień po zaślubinach Polski od-
rodzonej z morzem, dnia 11 lutego 1920 przedstawicielstwo władz polskich 
i armji z gen. Hallerem na czele, wysłuchali mszy św., by oddać hołd po raz 
pierwszy »Królowej Polskiego Morza«”29. Proboszcz swarzewski witając ge-
nerała podkreślił: „Czem Matka Boska Jasnogórska była dla kraju, tem była 
Matka Boska Swarzewska dla morza, tam obroniła kraj, tu zachowała nam  

26 Kronika szkoły w Swarzewie lata 1860–1920, „Zeszyty Gminy Puck” 2017, s. 93. Kro- 
nika obejmuje tekst pisany w języku niemieckim przetłumaczony na polski przez prof. 
Marcina Plińskiego. Skany tekstu polskojęzycznego o zaślubinach dołączone są w aneksie. 
W przygotowaniu do druku jest dalsza część kroniki.
27 A. Groth, Zaślubiny Polski z morzem w świetle „Opisu przyjęcia wojska polskiego 
w Pucku w dniu 10 lutego 1920 r.”, „Zapiski Puckie” 2019, nr 18, s. 33. 
28 E. Pryczkowski, Królowa Morza.
29 Archiwum Parafii w Swarzewie, Kopia dokumentu w posiadaniu autora. Dokument 
znaleziono po ukazaniu się książki Królowa Morza…, stąd nie jest w niej cytowany, 
choć podkreślono w niej także, że w Swarzewie odprawiono mszę świętą powołując się 
na przekazy przedstawicieli znanego rodu Torlińskich. Zob.: E. Pryczkowski, Królowa 
Morza, s. 113.
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morze”30. To zdanie – jak utrzymuje obecny kustosz sanktuarium – stało się 
symboliczną zapowiedzią tego, co nastąpiło siedemnaście lat później, czyli 
uroczystej koronacji cudownego wizerunku31.

Ze Swarzewa gen. J. Haller udał się do Wielkiej Wsi. Tam wziął udział 
w krótkim rejsie na kutrze o nazwie Seestern należącym do zasłużonego rybaka 
Jakuba Myślisza32. Wówczas pojawiły się też plany zakupu działki dla generała, 
na której wkrótce stanął letniskowy dom, nazwany po latach „Hallerówką”. 
Od lat 90-tych XX wieku mieści się w nim filia Muzeum Ziemi Puckiej im. 
Floriana Ceynowy. Powstałe wokół osiedle przyjęło nazwę Hallerowo. Obecnie 
jest ono częścią Władysławowa.

Nie zachowały się wprawdzie przekazy o kolejnych pobytach gen. J. Hal-
lera w sanktuarium swarzewskim. Można jednak przyjąć z pewnością, że takie 
były. Wiadomo, że generał wielokrotnie przebywał w swoim letniskowym 
domku w Hallerowie33. Był gorliwym katolikiem. Brał zatem na pewno udział 
w niedzielnych mszach świętych w Swarzewie, gdyż Wielka Wieś należała 
wówczas do sanktuaryjnej parafii. 

Podobnie było w przypadku wielu innych osobistości, które zaczęły gremial-
nie nawiedzać nadmorski skrawek odrodzonej Rzeczypospolitej. Zaślubiny odbi-
ły się szerokim echem w całym kraju, co wzbudziło wielką fascynację morzem. 
Nieco inaczej rzecz przedstawiała się z perspektywy Kaszubów. Początkowy 
entuzjazm, wywołany przyłączeniem do Polski, dosyć szybko został ostudzony 
przez przybyszy z głębi kraju traktujących Kaszuby jako pole szybkiego i jed-
nocześnie nieuczciwego zarobku. Nic dziwnego, że dla Kaszubów upragniona 
„polskość” szybko stała się synonimem bezładu, zacofania lub prostoty34.

Mimo ogólnego rozczarowania zainteresowanie pasem nadmorskim stało 
się szansą na podniesienie stanu zamożności tych Kaszubów, którzy posiadali 

30 Tamże. Także: K. Derc, Matka Boska Swarzewska cudami słynąca Królowa Polskiego 
Morza, Wejherowo 1970, mps; M. Pliński, Koronacja. Metadialog z ks. Radcą Wojciechem 
Pronobisem proboszczem swarzewskim, Pelplin 2016, s. 60.
31 Informacja od. Ks. Stanisława Majkowskiego – kustosza sanktuarium Królowej Morza  
w Swarzewie. Zob. także: Film dokumentalny Do morza. 
32 J. Haller, Pamiętniki z wyborem dokumentów i zdjęć, s. 216–218.
33 Wypowiedź niemal stuletniego rybaka Władysława Boldy (1921–2020), który osobiście 
kilka razy rozmawiał z gen. J. Hallerem przed wojną w Hallerowie. Zob.: Film dokumen-
talny Do morza…, dz. cyt.
34 G. Berendt, Puck w II Rzeczypospolitej, [w:] Historia Pucka, red. A. Groth, Gdańsk 
1998, s. 244–245.
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grunty blisko morza. W 1923 r. w samym Swarzewie przebywało 325 letni-
ków35. Wiadomo, że w tym czasie Puck odwiedzili na pewno ks. kardynał 
Aleksander Kakowski, bp Stanisław Okoniewski z Pelplina, bp Anatol Nowak 
z Przemyśla, bp Walenty Dymek z Poznania, bp polowy Stanisław Gall i wielu 
świeckich dygnitarzy. Nie ulega wątpliwości, że niektórzy z nich – zwłaszcza 
dostojnicy kościelni – odwiedzali także pobliskie sanktuarium36.

Jednym z nich był prezydent Polski Stanisław Wojciechowski. Do Swarze-
wa przybył 30 kwietnia 1923 r.37. Prezydent modlił się przed cudowną figurą 
o jedność państwa. Towarzyszył mu m.in. ks. kardynał Edmund Dalbor38, który 
odprawił uroczystą mszę świętą. Dostojni goście zwiedzili kościół i zapozna-
li się z historią sanktuarium i znaczeniem cudownej figury. W wydarzeniu 
brały udział także dzieci szkolne39. Przed opuszczeniem świątyni prezydent 
ponownie w skupieniu modlił się do Maryi. Następnie udał się do kwatery 
hallerczyków w Wielkiej Wsi. Parafianie zebrani przed kościołem żegnali go 
okrzykami: „Niech żyje nasz prezydent! Niech żyje!”40.

Morze intrygowało także publicystów i dziennikarzy. Stąd w różnych pi-
smach pojawiały się liczne wzmianki i artykuły o morzu oraz maryjnym Swa-
rzewie. Przykładem jest tekst Ernesta Raulina z Gdyni, w którym napisano 
m.in.:

Okolice Swarzewa są bardzo malownicze. Na południe prowadzi droga do 
Pucka. Przy drodze kapliczkę kaszubską, to wiatrak holenderski spotykamy. 

35 M. Orłowicz, Przewodnik po województwie Pomorskim, Warszawa 1923, s. 526.
36 G. Berendt, Puck w II Rzeczypospolitej, s. 258.
37 Większość źródeł za K. Dercem mylnie podaje, że było to w roku 1924. Kwestię tę 
rozwiewa Kronika szkoły w Swarzewie, cz. II, w której jednoznacznie odnotowano, że wizyta 
prezydenta odbyła się w 1923 r. 
38 Ks. Kard. Edmund Dalbor ur. się 30 października 1869 r. w Ostrowie Wielkopolskim. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie. Był metropolitą gnieźnieńskim i poznańskim  
oraz prymasem Polski w latach 1915–1926. Zmarł 13 lutego 1926 r. w Poznaniu.
39 Kronika szkolna Swarzewa, cz. II. Podano w niej m.in.: „Dnia 30 kwietnia rb. prze-
jeżdżał Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przez Swarzewo udając się do Wielkiej 
Wsi. Do Swarzewa przybył Pan Prezydent o 9-tej godz. rano. Przywitany był przed 
kościołem przez ks. prob. Pronobisa. Pan Prezydent wysłuchał Mszy św. i obejrzał wota 
będące w posiadaniu kościoła. Potem udał się w dalszą podróż. Dzieci szkolne brały 
udział w tej uroczystości.”
40 Archiwum Parafii w Swarzewie, K. Derc, Matka Boska Swarzewska; M. Pliński, Koro-
nacja, s. 61; S. Majkowski, Sanktuarium maryjne Królowej Polskiego Morza w Swarzewie, 
s. 29, gdzie podana jest mylna roczna data wizyty prezydenta.
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Sennie tu i cicho, przytulnie. Nad spokojną wodą zatoki stoją wierzby stare, 
pogarbione, nad nimi sieci się suszą rybackie. Na redzie kutry rybackie 
wielkie, ciężkie, inne niż w Gdyni. A ku końcowi lata przeciągłe trąbienie 
gęsi przyjemnie dźwięczy w czystym powietrzu41.

Z napływem wiernych, także turystów, z głębi kraju związany jest przyrost 
liczby wotów dziękczynnych ofiarowywanych z wdzięczności za doznane łaski. 
Wczasowicze podkreślali: „Mamy u nas wiele rozmaitych kościołów, figur 
i obrazów, ale nigdzie nas tak nie pociąga do modlitwy, jak w Waszym kościele. 
Wasza cudowna Matka Boska przykuwa myśli i serca nasze do modlitwy, do  
Boga”. Dostrzegalny był wzrost ruchu pątniczego42.

Tymczasem w ocenie nauczyciela miejscowej szkoły kult Matki Boskiej 
nieco osłabł w tym czasie. Podkreślił jednak, że na oba odpusty Matki Boskiej 
Szkaplerznej i Narodzenia Najświętszej Marii Panny przybywa po parę tysięcy 
pątników, głównie z Półwyspu Helskiego i okolicznych parafii. Uważał, że 
dawniejsze pielgrzymki były liczniejsze wskazując przykład Gdańska. Ta rzecz 
jest całkowicie zrozumiała ze względu na fakt, że Gdańsk pozostał wolnym 
miastem, z czym wiązały się utrudnienia z przekraczaniem granicy, zwłaszcza 
w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Nauczyciel informował też, 
że na placu przy karczmie J. Konkola sklepikarze wystawiali swoje kramiki 
z krzyżykami, różańcami, obrazkami świętych, książkami do nabożeństwa 
i zabawkami dla dzieci oraz towarami żywnościowymi43.

W tych miejscach odbywały się także przedstawienia teatralne i zabawy 
ludowe. Jedną z nich urządzono po uroczystym poświęceniu sztandaru Towarzy-
stwa Powstańców i Wojaków, które odbyło się w dniu 3 lipca 1927 r.44. W tym 
czasie powstała też kolejna organizacja pod nazwą Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Męskiej i Żeńskiej45. Organizowano akademie i przedstawienia o te-
matyce religijnej i patriotycznej. Przy stowarzyszeniu młodzieżowym powstało 

41 Archiwum Romana Kużla, E. Raulin, Swarzewo nad Małym Morzem, „Kurier Bałtycki” 
[w:] Księga Swarzewo I, bez sygnatury.
42 Archiwum Romana Kużla, R. Wiśniewski, Zapiski o dziejach Swarzewskiej Madonny, 
maszynopis, s. 9. 
43 Kronika szkoły w Swarzewie, cz. II.
44 M. Pliński, Koronacja, s. 62. Także.: E. Pryczkowski, Królowa Morza, s. 126.
45 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży istniało już na pewno w 1928 r. w każdej wsi 
parafii, poza Chałupami. Zob. Diecezja Chełmińska. Zarys historyczno–statystyczny, Pelplin 
1928, s. 522.
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koło mandolinistek, które grą i śpiewem ubogacało różne uroczystości oraz 
wycieczki46.

22 marca 1928 r. obchodzono uroczyście jubileusz 25-lecia kapłaństwa  
ks. W. Pronobisa. Przybyło wielu okolicznych księży i wiernych. Podczas 
nabożeństwa chór męski nauczycieli prowadzony przez Kazimierza Kleina 
odśpiewał Mszę Polską47. W powiązaniu z jubileuszem swarzewskiego pro-
boszcza odbyło się miesiąc później, w dniu 23 kwietnia, poświęcenie kamie- 
nia węgielnego pod budowę kościoła w Łebczu. Uroczystości te prowadził  
ks. dziekan dekanatu puckiego, Bolesław Witkowski48. 

To wydarzenie miało wielkie znaczenie w życiu swarzewskiej parafii. Po 
ponad 350-letniej przynależności Łebcza do Swarzewa, rozpoczęło się wzno-
szenie zniszczonej w 1747 r. świątyni, a w konsekwencji powstanie nowej 
parafii. Budowę zakończono w 1930 r. Już w styczniu 1931 powołano stałego 
wikariusza. Został nim ks. Stefan Radtke, późniejszy męczennik i Sługa Boży49. 
Od tego czasu Łebcz z przyległymi wsiami funkcjonował jako samodzielna 
jednostka duszpasterska50. Wówczas – w 1932 r. – wyruszyła stąd pierwsza 
zorganizowana pielgrzymka do sanktuarium51.

46 Archiwum Parafii w Swarzewie, Biogram ks. W. Pronobisa spisany przez jego siostrę 
Antoninę Pronobis, rękopis. Warto zaznaczyć, że przedstawienia teatralne organizowane 
były dosyć często w Swarzewie, i to zaraz po odzyskaniu niepodległości, a zapewne także 
przed wybuchem I wojny światowej. Dochodziło na tym tle nawet do pewnych konflik-
tów. Na przykład w niedzielę 25 stycznia 1920 r. na sali u T. Meyera urządzono spektakl 
w języku niemieckim, co wywołało oburzenie: „Ażeby ludzi zbałamucić, ogłoszono, iż 
zysk jest przeznaczony na odbudowę kościoła w Łebczu. Czy ktoś coś od tego dostał?” 
– zapytywał korespondent. Zob.: „Gazeta Gdańska”, nr 29 z 6 lutego 1920 r. Gwoli ścisłości 
trzeba wyjaśnić, że w jednym z kolejnych numerów lider komitetu rozbudowy Jan Oberzig 
z Łebcza wyjaśnił, że otrzymał 300 marek na budowę. Dodał do tego: – „Życzyłbym sobie, 
ażeby i zarząd teatru, odbytego u pani Kandau, nie zapominał o budowie kościoła w Łebczu 
i raczył nas chociażby i skromniejszym datkiem uszczęśliwić”. Zob.: „Gazeta Gdańska”, 
nr 40 z 17 lutego 1920 r.
47 Kronika szkoły w Swarzewie, cz. II.
48 Diecezja chełmińska, s. 522.
49 P. Paliński, Przewodnik po polskiem wybrzeżu Bałtyku i po ziemi kaszubskiej, Gdynia 
1934, s. 98.
50 http://genepedia.pl/index.php?Title=%C5%81ebcz_-_Parafia_rz.-kat._pw._%C5%9 
Bw._Marcina (dostęp: 17.04.2019 r.). Oficjalny dekret o powołaniu parafii wystawiono 
dopiero 20 kwietnia 1937 r.
51 M. Trybowski, Ruch pielgrzymkowy do kaszubskich sanktuariów maryjnych w Swa-
rzewie i Sianowie, praca magisterska napisana pod kier. Ks. Bpa A. Śliwińskiego, Lublin 
1989, mps, s. 75.
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W dniach 13 i 14 września 1930 r., odbyła się konsekracja kościoła w Swarze- 
wie po upływie pół wieku od jego poświęcenia. Konsekratorem był ks. bp Kon-
stantyn Dominik – Kaszuba pochodzący z tejże parafii. Na początku ceremo-
nii miał on – według siostry swarzewskiego proboszcza Antoniny Pronobis 
– powiedzieć: „W tej parafii się urodziłem, w tym kościele byłem ochrzczony, 
tu odprawiłem moją pierwszą uroczystą mszę świętą. A teraz Bóg mi daje tę 
wielką łaskę, że jako biskup mogę ten swój ukochany kościół swarzewski, 
w którym króluje cudowna Matka Boska, konsekrować właśnie jako pierwszy 
w mej posłudze biskupiej”52. Zapewne ks. biskup powiedział, że był to jeden 
z pierwszych konsekrowanych kościołów. Wiemy, że nieco ponad miesiąc 
wcześniej, w dniu 22 lipca 1930 r., sufragan chełmiński konsekrował – w za- 
stępstwie schorowanego ordynariusza – swoją pierwszą świątynię pw. św. Trój- 
cy w Kościerzynie53. 

Biskup Konstanty Dominik odwiedzał rodzinną parafię o ile pozwalały 
mu na to możliwości czasowe. Do dziś pamiętają to najstarsi mieszkańcy tych 
okolic, między innymi Władysława Magulska z Gdańska, która wychowała się 
w Swarzewie w rodzinie Rekowskich, tuż po sąsiedzku z kościołem. Często 
wygłaszała wiersze na powitanie celebransów, w tym ks. biskupa K. Dominika. 
Wspomina, że biskup przebywając przez kilka dni w rodzinnym Gnieżdżewie, 
zapewne na urlopie, przyjeżdżał samodzielnie do kościoła powózką. Zosta-
wiał powóz na podwórku Rekowskich. Po mszy spożywał śniadanie, które 
przyrządzała babcia Władysławy o nazwisku Hinzke. Rozmawiali z sobą po 
kaszubsku54.

Wielkim orędownikiem MB Swarzewskiej był Bernard Chrzanowski. Zwrócił 
się w liście z 14 grudnia 1933 r. do bpa S. W. Okoniewskiego z propozycją 

52 Archiwum Parafii w Swarzewie, Biogram ks. W. Pronobisa spisany przez jego siostrę 
Antoninę Pronobis, rękopis.
53 L. Jażdżewski, Ksiądz Biskup Konstantyn Dominik, Pelplin 2013, s. 116. Trzeba również 
pamiętać, że przyszły biskup ochrzczony został w poprzedniej – drewnianej – świątyni.
54 Niosła kòrunë na kòrunacji Swôrzewsczi Matinczi, z Władisławą Magùlską gôdôł  
E. Prëczkòwsczi, „Pomerania” 2019, nr 5, s. 44. Fragment ten w oryginale brzmi następu-
jąco: „Kò jô doch gò dobrze znala. Òn doch bél z Gnieżdżewa. Òn biwôl ù mòji starczi. To 
bëło jesz chùtczi, ale òn ju bél biskùpã. Òn bél ù swòjich domôcëch, mòże na ùrlopie, abò 
jak. Në i òn wiedno przëjéżdżôl do kòscola. Ale òn przëjachôl sóm, jednym kòniã, w taczi 
brice. Òn móg doch jachac kòniã, bò òn z gòspòdarstwa pòchòdzyl. I tej òn ù nas doma te 
kònia òstôwiôl. Òn szed do kòscola, òdprawil mszą, a tej òn przëszed do nas nazôd. I starka 
gò wiedno wzãla na frisztëk. A jô, jak to dzecë, jô tam sedzala i zdrzala, jak òn jôdl. Òni do 
se rozpòwiôdelë, pò kaszëbskù, ale ò czim, to jô ju nie pamiãtajã.”
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wydrukowania obrazka z cudownym wizerunkiem. Obraz ukazał się w dru-
karni św. Wojciecha w Poznaniu. Na stronie czołowej przedstawia wizerunek 
Swarzewskiej Pani oraz napis: „Matka Boska Swarzewska, cudami słynąca 
Królowa Polskiego Morza, módl się za nami”. Na odwrocie opublikowano 
modlitwę o treści: „Matko Boża, która w swarzewskim kościele patrzysz na 
nas, u stóp twoich klęczących i rozmodlonych, prosimy Cię, Panno łaskawa, 
chroń nas rybaków i cały Twój wierny lud, przymorski od nagłej śmierci na 
morzu i wstaw się za nami, Królowo Korony Polskiej, u Twego Syna Jedynego 
Jezusa Chrystusa, aby nas ominęły wszelkie złe przygody. Amen”55.

Parafię swarzewską odwiedził 2 sierpnia 1932 r. prezydent Polski prof. Ignacy 
Mościcki. Jego wizyta związana była z obchodami Święta Morza. Prezydent je-
chał przez Puck, gdzie ustawiono bramę z napisem „Nigdë do zgùbë nie przińdą 
Kaszëbë!” oraz przez Swarzewo. Nie mamy pewności czy wstąpił do sanktuarium 
Królowej Morza. Na pewno był w Wielkiej Wsi, gdzie – jak podano – „pod 
bramą tryumfalną przybraną najrozmaitszym sprzętem rybackim, powitała Pana 
Prezydenta delegacja rybaków.” Prezydent udał się jeszcze do Rozewia, gdzie 
odebrał defiladę batalionu wojskowego oraz do Jastrzębiej Góry56.

Na początku lat 30-tych w Wielkiej Wsi, a właściwie na terytorium Hallerowa, 
zbudowano w stylu neogotyckim kościółek z czerwonej cegły. Jego patronem 
został św. Wojciech. Była to w głównej mierze inicjatywa letników, którzy coraz 
częściej i chętniej nawiedzali Półwysep Helski i teren nadmorski od Karwi do 
Wielkiej Wsi. Od tego czasu odbywały się tam regularne nabożeństwa. Przez to 
mieszkańcy tej wsi oraz Cetniewa i Chłapowa w mniejszej liczbie przychodzili 
do Swarzewa, choć niektórzy do końca życia przybywali regularnie do świątyni 
maryjnej57. Z czasem jednak frekwencja w Wielkiej Wsi zaczęła rosnąć, do tego 
stopnia, że biskup w 1939 r. powołał stałego wikarego. Został nim ks. Ludwik 

55 T. Krzysztof, Trzy Królowe, „Pomerania” 1991, nr 10, s. 26–27. Ta modlitwa publiko-
wana była później kilkakrotnie już bez podania autora, z zaznaczeniem, że odmawiają ją 
rybacy. Zob.: Chroń nas rybaków na morzu, „Słowo Pomorskie” z 12.09.1937, s. 6.
56 Pobyt Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na Wybrzeżu, „Morze” 1932, nr 9, s. 13.
57 O powstaniu kościoła A. Necel pisał: „Projekt budowy napotykał do tej pory na trud-
ności. Między innymi przeciwny mu był nawet ks. Pronobis […]. Urządzano na ten cel 
w parafii wieczory artystyczne, ofiary składało wojsko i różne instytucje. Hojne dary pły-
nęły od rybaków Wielkiej Wsi – Hallerowa i Cetniewa. W latach 1930–1932 w Hallerowie 
stanął kościół, murowany z czerwonej cegły, według projektu warszawskiego architekta 
Juliusza Lisieckiego”. Zob. A. Necel, Nie rzucim ziemi, s. 190–191. Zob. także: M. Kuklik, 
Nordowymi ścieżkami Augustyna Necla, Puck, Władysławowo 2006, s. 77–78.
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Angryk58. Podobnie było w przypadku mieszkańców Chałup, gdy ich miejsco-
wość przydzielono w 1933 r. do powstającej kuracji w Kuźnicy59.

Wydarzenia, które zaistniały po odzyskaniu niepodległości Polski, zwłasz-
cza zaślubiny z morzem, miały ogromny wpływ na życie sanktuarium w Swa-
rzewie. Do tego czasu miało ono charakter ściśle lokalny. Po 1920 r. wzbudzało 
zainteresowanie w całym kraju. Miało to także wpływ na uposażenie świątyni. 
Kościół piękniał, rosła też liczba wotów. Niektóre przedstawiały sporą war-
tość, która budziła zainteresowanie nie tylko orędowników cudownej figury. 
Na początku 1936 r. doszło do kradzieży wszystkich wotów oraz precjozów 
upiększających rzeźbę. To stało się źródłem gorących modłów przebłagalnych 
w całej diecezji chełmińskiej, także dużego zainteresowania mediów, a w re-
zultacie idei ukoronowania figury. Ostatecznie, na mocy dekretu papieskiego 
doszło do uroczystej koronacji w dniach 7 i 8 września 1937 r. 

Zaślubiny Polski z Morzem i związana z nimi wizyta gen. Józefa Hallera 
w sanktuarium maryjnym w Swarzewie, miały przemożny wpływ na jego losy. 
Z niewielkiego miejsca lokalnego kultu, praktykowanego głównie przez ryba-
ków i marynarzy, w ciągu niespełna dwudziestu lat stało się ono znanym w ca-
łym kraju sanktuarium maryjnym. Świadectwem tego był nadany mu wówczas 
tytuł Królowej Polskiego Morza. Do chwili odzyskania niepodległości cudami 
słynącą figurę określano najczęściej mianem Matka Boska Swarzewska lub 
Patronka Rybaków i Żeglarzy. Po zaślubinach do Swarzewa zaczęły przyby-
wać najwybitniejsze osobistości ówczesnej Rzeczypospolitej z prezydentami 
i prymasami na czele. Tak było do II wojny światowej. Po wojnie natychmiast 
odrodził się ruch pielgrzymkowy, który istnieje do czasów współczesnych. 
Obecnie co roku przybywa na duży (wrześniowy) odpust około czterdziestu 
pielgrzymek z północnych Kaszub.

Abstrakt
Sanktuarium Królowej Morza w Swarzewie było na przestrzeni dziejów zawsze 
ośrodkiem polskości. Wieś zamieszkiwali Kaszubi, którzy dbali o polskość, a po 
I wojnie światowej włączyli się w walkę o niepodległość. Stąd po zaślubinach 
Polski z morzem w Swarzewie odprawiono mszę świętą dziękczynną z udziałem 
gen. Józefa Hallera. Później wieś stała się ośrodkiem letniskowym. Nieustannie 

58 Ks. L. Angryk został rozstrzelany w wieku 29 lat przez hitlerowców w październiku 
1939 r. w Lasach Piaśnickich. Zob.: B. Bojarska, Piaśnica, Wejherowo 2001, s. 108.
59 P. Stefański, Wspomnienia z Jastarni 1917–1939, Gdynia 1997, s. 105–106.
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też rósł kult maryjny, który przyciągał wybitne osobistości z głębi kraju, w tym 
prezydentów i prymasów Polski. Rosnący kult oraz łaski otrzymywane w tym 
miejscu sprawiły, że doszło do koronacji cudami słynącej figury Matki Boskiej. 

Abstract
In the past, the Sanctuary of the Queen of the Sea in Swarzewo was the centre 
of Polishness in the region. The Kashubs who were the inhabitants of the village 
maintained their identity and actively supported Poland’s struggle for independence 
after World War I. Hence, after Poland’s symbolic wedding to the sea in 1920, 
a thanksgiving mass, with the participation of General Józef Haller, was celebrated 
there. Later, the village became a popular summer destination. As the cult of St. 
Mary of Swarzewo continued to grow, it started to attract worshipers from all over 
Poland, including the Primates and Presidents of Poland. The growing cult, as well 
as many miracles attributed to the local statue of St. Mary, led to its crowning. 
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Wstęp

Celem artykułu jest omówienie użycia określeń barw w opisach Morza Bałtyc-
kiego w wybranych powieściach Stanisławy Fleszarowej-Muskat (1919–1989)1, 

1 O nazwach barw w twórczości Fleszarowej-Muskat pisałam w następujących pracach: 
D. Stanulewicz, Nazwy barw w opowiadaniu Portret dziewczyny na zielonym tle Stanisławy 
Fleszarowej-Muskat, [w:] Barwa w języku, literaturze i kulturze IV, red. E. Komorowska, 
D. Stanulewicz, Szczecin 2013, s. 139–150; „Błękitny jak niebo oglądane oczyma dziewic”. 
Kilka uwag o roli słownictwa barw w kreowaniu postaci w powieści Lato nagich dziewcząt 
Stanisławy Fleszarowej-Muskat, [w:] Szekspir, Słowacki i gdańskie okolice. Tom jubile-
uszowy dedykowany Pani Profesor Ewie Nawrockiej, red. M. Horodecka, B. Oleksowicz, 
Gdańsk 2014, s. 233–244; „Nieopisany błękit wody, która ściąga na siebie barwę nieba”. 
Nazwy barw w powieści Zatoka śpiewających traw Stanisławy Fleszarowej-Muskat, „Studia 
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pisarki urodzonej w Siennowie na Rzeszowszczyźnie, zamieszkałej od 1945 
roku na Wybrzeżu Gdańskim – najpierw w Gdyni, potem w Sopocie2. 

Fleszarowa-Muskat umieściła akcję licznych swoich utworów na Wybrzeżu, 
a ich bohaterami nierzadko bywali Kaszubi. Grażyna Antoniewicz przytacza 
słowa pisarki z wywiadu radiowego: „Jestem bardzo szczególną marynistką 
– uśmiechała się. – Mnie w moich książkach interesuje morski brzeg. To, co 
zachodzi na polskim, morskim brzegu. To, co czyni z Polaków naród morski. 
Pierwsze moje morze oglądałam z Kamiennej Góry podczas spędzonych u wuja 
wakacji. Tu uświadomiłam sobie, że to miasto będzie kiedyś tematem mojej 
twórczości – wspominała”3. 

Michał Błażejewski sytuuje utwory Fleszarowej-Muskat „pomiędzy li-
teraturą wysoką a popularną”, zauważając także, że twórczość jej jest „rów-
nież odbiciem naszego wybrzeżowego życia, próbą opisania go i wpasowania 
w tradycję, może nawet próbą wykreowania tej tradycji w miejscu i czasie 
niezbyt sprzyjającym zapuszczaniu korzeni”4. Opisy „wybrzeżowego życia” 
znajdziemy w trzech powieściach, które wybrałam, by przypatrzeć się okre-
śleniom kolorów Morza Bałtyckiego: Lato nagich dziewcząt (1960), Zatoka 
śpiewających traw (1967) oraz Wiatr od lądu (1974, pierwsza część trylogii 
Tak trzymać). Wszystkie te powieści znalazły się w przypominającej twórczość 
Fleszarowej-Muskat serii „Mistrzyni powieści obyczajowej”, opublikowanej 
w wydawnictwie Edipresse w roku 2012. 

Akcja pierwszej z wymienionych powieści umieszczona jest w latach 50. 
XX wieku w Sopocie, opisanym „z ciepłym uczuciem”5, a bohaterami są znany  

Językoznawcze: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” 2014, nr XIII, 
s. 245–273. Przykłady opisów morza przedstawione w trzeciej z wymienionych publikacji 
są omówione także w tym artykule.
2 O życiu i twórczości pisarki – zob. K. Świerkosz, Na fali. Portret biograficzny Sta-
nisławy Fleszarowej-Muskat, Warszawa 2013. Zob. także: G. Antoniewicz, Stanisława 
Fleszarowa-Muskat. W tym roku przypada stulecie urodzin i 30. Rocznica śmierci pisarki, 
„Dziennik Bałtycki”, 25 października 2019, https://dziennikbaltycki.pl/stanislawa-fleszaro-
wamuskat-w-tym-roku-przypada-stulecie-urodzin-i-30-rocznica-smierci-pisarki-zdjecia/ar/
c1-14529881, (dostęp: 28.09.2020); B. Szczepuła, Prof. Ewa Nawrocka o życiu i literaturze 
Stanisławy Fleszarowej-Muskat (rozmowa), „Dziennik Bałtycki”, 10 kwietnia 2014, https://
dziennikbaltycki.pl/prof-ewa-nawrocka-o-zyciu-i-literaturze-stanislawy-fleszarowejmus-
kat-rozmowa/ar/3398417, (dostęp: 28.09.2020).
3 G. Antoniewicz, Stanisława Fleszarowa-Muskat. W tym roku przypada…
4 M. Błażejewski, Fleszarowa Sopocka albo – jak być kochaną. W osiemdziesiątą rocznicę 
urodzin Stanisławy Fleszarowej-Muskat, Gdańsk 1999, s. 27.
5 Tamże, s. 14.
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rzeźbiarz i pozująca mu czwórka młodych ludzi. Druga powieść to historia 
powstania Gdyni z punktu widzenia tych, którzy przyjechali ją budować, ale 
i też ludności miejscowej. W tym miejscu przypomnieć warto film Miasto 
z morza z roku 2009, wyreżyserowany przez Andrzeja Kotkowskiego właśnie 
na podstawie tej powieści. W trzeciej powieści główną bohaterką jest młoda 
chemiczka, mieszkająca w Trójmieście, pracująca w zakładzie produkującym 
agar-agar w niewymienionym z nazwy małym mieście położonym nad Zatoką 
Gdańską. 

Podstawowe i niepodstawowe nazwy barw

Zanim skoncentruję się na nazwach barw zastosowanych przez Fleszarową-
-Muskat w opisach Morza Bałtyckiego w wybranych powieściach, pobieżnie 
przestawię klasyfikację nazw barw Brenta Berlina i Paula Kaya6. 

Badacze ci dzielą nazwy barw na podstawowe i niepodstawowe. Podsta-
wowa nazwa barwy musi spełniać pewne warunki, z których cztery są naj-
istotniejsze:

a)  jej znaczenie nie jest sumą znaczeń jej części (tego warunku nie spełniają 
np. przymiotniki niebieskozielony i ciemnoniebieski);

b)  nie jest ona nazwą odcienia innej barwy (to kryterium wyklucza np. cyno-
ber i karmazynowy, ponieważ są nazwami odcieni koloru czerwonego);

c)  jej użycie nie ogranicza się do opisu wąskiego kręgu obiektów (tego 
warunku nie spełniają np. rudy i blond, gdyż odnoszą się przeważnie 
do koloru włosów);

d)  jest ona psychologicznie ważna dla użytkowników danego języka, co 
znaczy, że ją znają i często jej używają (w związku z tym np. sjena 
i ultramaryna nie są podstawowymi nazwami barw)7.

Bazując na przeprowadzonych badaniach Berlin i Kay stwierdzili, że wy-
różnić można jedenaście podstawowych nazw barw. W języku polskim ten 
podstawowy leksykon barw zawiera następujące przymiotniki: biały, czarny, 
czerwony, zielony, żółty, niebieski, brązowy, fioletowy, pomarańczowy, różowy 

6 B. Berlin, P. Kay, Basic Color Terms: Their Universality and Evolution, Berkeley 1969.
7 Tamże, s. 6. 
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i szary – co potwierdzają językoznawcy zajmujący się tym wycinkiem słow-
nictwa8. 

Słownictwo barw w języku rozwija się stopniowo: na początkowo tworzą 
je dwie nazwy podstawowe odnoszące się do bieli i czerni (lub raczej do barw 
jasnych i ciemnych), później zaobserwować można pojawienie się nazw czer-
wieni, zieleni i żółci (lub w odwrotnej kolejności: żółci i zieleni) oraz nazwy 
barwy niebieskiej, a następnie – już w dowolnej kolejności – dołączają nazwy 
fioletu, różu, oranżu i szarości. 

Berlin i Kay doszli do wniosku, że języki mają w różnym stopniu rozwi-
nięte leksykony barw. Istnieją języki tylko z dwiema barwami podstawowymi 
(biały/jasny i czarny/ciemny), z trzema, czterema itd. Jednak używanie tylko 
dwóch lub trzech podstawowych nazw barw w danym języku nie wyklucza 
posługiwania się nawet znacznie większą liczbą określeń kolorów, które nie 
są jednak nazwami podstawowymi. 

Takie podejście do słownictwa barw bywało nieraz krytykowane i mo-
dyfikowane. Badacze m.in. przyjęli założenie, że nazwa barwy szarej może 
pojawić się w języku wcześniej9. Jednak już monografia Berlina i Kaya z roku 
1969 zaproponowała badaczom nowe spojrzenie na leksykon barw i przydatne 
narzędzia do jego analizy.

Barwne obrazy Morza Bałtyckiego

Obrazy Bałtyku w trzech wybranych powieściach Fleszarowej-Muskat można 
podzielić ze względu na opisywaną porę dnia: morze za dnia i morze nocą. 
Pisarka uwypukla również rolę obserwatora u swoich bohaterów i z takiego 
punktu widzenia możemy wyodrębnić następujące sytuacje: pierwszy w życiu 
kontakt z morzem, podziwianie z okna widoku na morze oraz postrzeganie 
morza jako ramy obrazu. Oczywiście pory dnia i sytuacje się na siebie nakła-
dają, jak będzie można zobaczyć w przytoczonych niżej cytatach10.

8 Zob. m.in. R. Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 2004;  
K. Waszakowa, Podstawowe nazwy barw i ich prototypowe odniesienia. Metodologia opisu 
porównawczego, [w:] Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw, nazwy wymiarów, pre-
dykaty mentalne. Część I, red. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Warszawa 2000, s. 17–28; 
D. Stanulewicz, Colour, Culture and Language: Blue in Polish, Gdańsk 2009, s. 249–282.
9 Zob. m.in. R. Tokarski, Semantyka barw…, s. 20.
10 Wszystkie fragmenty trzech powieści cytowane w tym artykule pochodzą z ich wzno-
wień opublikowanych w serii „Mistrzyni powieści obyczajowej” (Warszawa 2012, Edipresse 
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W opisach dziennego morza pojawia się podstawowa nazwa barwy nie-
bieski, np.

1.  Dziś morze będzie intensywnie niebieskie – pomyślała Dorota […] 
(Zatoka, s. 5) 

2.  Po lewej stronie szosy, we wklęsłości wzgórza pokrytego młodym sadem, 
ukazało się morze nieprawdziwie niebieskie, jak z kolorowej pocztówki. 
Ciemna zieleń drzew obrzeżała je od dołu jak rama. (Zatoka, s. 36)

3. Morze! Niebieska ściana morza! (Zatoka, s. 37)

Jak pokazują powyższe cytaty, ta podstawowa nazwa barwy może być 
modyfikowana przez przysłówek intensywnie lub przez przysłówek niepraw-
dziwie i porównanie, bądź stanowić część wyrażenia metaforycznego. Oprócz 
przymiotnika niebieski pisarka używa rzeczownika błękit, niekiedy też meto-
nimicznie. Wtedy leksem ten odnosi się do morza (jego wody), nie tylko do 
jego barwy, np.

4.  Czekała w napięciu, nie ukazał się jednak nawet skrawek błękitu. (Za-
toka, s. 20)

5.  Nie wydawało się odległe, odsunięte pasmem ziemi, zaczynało się tuż 
za parapetem okien i wlewało do pokoju cały swój nieopisany błękit 
rozweselony słonecznym dniem. (Zatoka, s. 27)

Fleszarowa-Muskat kreśli obrazy morza, w którym odbija się niebo – stąd 
bierze się błękitna barwa Bałtyku w pogodne dni. Jak pokazują poniższe przy-
kłady, w takich opisach pisarka używa również rzeczownika błękit, np.

6.  W pełnym letnim słońcu, pod pogodnym niebem, które ciemnym błę-
kitem barwiło wodę w kanale, „Perkun” wyglądał wspaniale. (Zatoka, 
s. 208) 

7.  Odbijało ono całą pogodę nieba i z jego to błękitu brała się ta bar-
wa, jaśniejsza przy brzegach, ciemniejsza na głębi i znów srebrzyście 
płowiejąca ku Helowi, który – gdy zaczęli wstępować na oksywskie 
wzgórze – zabielił się wyraźnie na widnokręgu. (Wiatr, s. 198–199) 

8.  […] oczom podróżnych miała ukazać się zatoka, morski brzeg, zarosły 
tutaj trzciną i szuwarami, niby podmokły brzeg jeziora – dopiero daleko 

Polska). Stosowane tu skróty tytułów: Lato – Lato nagich dziewcząt, Wiatr – Wiatr od lądu, 
Zatoka – Zatoka śpiewających traw.
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poza nim rozpoczynał się ów nieopisany błękit wody, która ściąga na 
siebie barwę nieba. (Zatoka, s. 5)

Natomiast w przypadku zimowego morza, również odbijającego niebo, 
pisarka – w zależności od opisywanych warunków pogodowych – stosuje 
leksemy błękit i srebro oraz szarość i ołowiany:

9.  Tafla Zatoki błyszczy wtedy błękitem i srebrem, a białe zmarznięte 
brzegi są ogromną ramą gigantycznego lustra, w którym przegląda się 
niebo. (Zatoka, s. 276).

10.  Zima nie dodaje Zatoce urody. Zatapia ją szarość – odbicie ciężkiego, 
ołowianego nieba. (Zatoka, s. 275) 

Warto też przytoczyć tu inny fragment, opisujący styk nieba i morza, gdzie 
pisarka używa przymiotnika jaskrawy: 

11.  Niebo pojaśniało, jakby ktoś zeprał z niego ogromną plamę nocy. Ho-
ryzont odcinał się od morza jaskrawą kreską świtu. (Lato, s. 22)

W prozie Fleszarowej-Muskat w opisach morskiego krajobrazu w morzu 
odbija się – jak w lustrze – złote słońce, np.

12.  Zatoka cała leżała pod słońcem. Jaskrawe złoto i mleczny błękit, ostry 
blask i przeźroczysta miękkość głębi, ruchliwa, skrząca się przestrzeń 
między coraz odleglejszymi od siebie brzegami. (Zatoka, s. 232) 

13.  Czerwoną nawę kościoła i stare domy, otaczające ją ciasnym wieńcem, 
oblewał jasny blask poranny, światło odbijające się od Zatoki, jak od 
lustrzanej tafli. (Zatoka, s. 231) 

Leksem złoty opisuje także piasek na dnie przeźroczystego morza:

14.  Patrzyła w morze, podświetlone tu złotym dnem, przeźroczyste jak 
szkło. (Zatoka, s. 119).

W opisie nocnego morza pisarka używa wyrażenia ciemny błękit oraz przy-
miotnika czarny:

15.  […] Zatoka pełna już była mroku, zielonego przy brzegach, połysku-
jącego ciemnym błękitem w głębi. (Zatoka, s. 54)



320   Danuta Stanulewicz, Barwne obrazy Morza Bałtyckiego w wybranych powieściach. . .

powrót do spisu treści

16. To nie zielona ziemia podchodziła pod okienny parapet, ale morze, 
gładkie i niekończące się, jak lustro bez ram, czarne, gdy pochyli się 
nad nim noc. (Zatoka, s. 43)

Jak wyraźnie pokazują przykłady nr 7, 9, 10, 13 i 16, w swoich powieściach 
Fleszarowa-Muskat przedstawia morze jak zwierciadło, w którym w dzień prze-
gląda się słońce. Natomiast w nocy odbija się w Bałtyku księżyc, porównany 
do złotej monety, lub jego smuga, wyglądająca jak połyskująca igła: 

17.  Księżyc odbijał się w Zatoce, ogromny złoty pieniądz, za który można 
było kupić całą noc. (Zatoka, s. 132) 

18.  U wylotu ulicy, między stokiem Kamiennej Góry a kępą nadbrzeżnych 
sosen, ukazało się morze. Przecinająca je księżycowa smuga zwężała 
się ku horyzontowi, coraz cieńsza i ostrzejsza, niczym połyskliwa igła 
wpięta w czarną pierś nocy. (Lato, s. 105)

Jak już wyżej zasygnalizowałam, Fleszarowa-Muskat patrzy na krajobraz 
morski oczami swoich bohaterów. W powieści Wiatr od lądu po odzyska-
niu niepodległości na Wybrzeże przyjeżdżają ludzie z różnych stron Polski. 
Przyszli budowniczy Gdyni – portu i miasta – widzą morze po raz pierwszy 
w swoim życiu: 

(19)  – Morze! – wołali teraz wszyscy przy oknach. – Morze!
  – Gdzie? – szepnął Krzysztof. Widział tylko w oddali za ciemnymi 

sylwetkami sosen jakąś ogromną, połyskliwą jasność, blask rozlany 
szeroko między ziemią a niebem. (Wiatr, s. 24) 

20.  Ale gdy przymknął powieki i otworzył je jeszcze raz, obraz trwał nie zmie-
niony: daleka, niezmierzona błękitność, przysypana złotym pyłem, a nad 
nią zielona, ruchliwa od wiatru przelatującego po sosnach ściana wzgórza 
i dalej niska kotlina, złote od piasku nad brzegiem wklęśnięcie przed na-
stępnym wzniesieniem, stromo opadającym w morze. (Wiatr, s. 37) 

Bohaterowie Fleszarowej-Muskat podziwiają z okien morze – niebieskie 
i błękitne, a także migotliwe:

21.  Potem siedziała naprzeciwko kobiety w pokoju przy kominie, z nie-
bieską przestrzenią Zatoki za oknami, starając się zachować dla siebie 
tylko ten wymiar rzeczywistości, który ogarniały jej oczy, nic ponadto. 
(Zatoka, s. 91) 
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22.  I z okien jej pokoju morze nie wydawało się już odpoczynkiem dla oczu, 
szeroką przestrzenią powietrza i światła, błękitnego blasku. (Zatoka,  
s. 217)

23.  […] z okna widać było poprzez poplątane gałęzie drzew migotliwe 
pasmo morza. (Lato, s. 13) 

W obrazach, które pisarka maluje słowem, morze bywa ich niebieską ramą: 

24.  Płowa ziemia z plamkami zieleni, gdzieniegdzie kolorowe namioty 
i niebieska ramka morza po lewej i po prawej, to był letni pejzaż tego 
pasma ziemi, jego uroda, odkrywana zawsze na nowo, choćby się przy-
jeżdżało tutaj co dnia. (Zatoka, s. 118) 

25.  Szli wzdłuż basenu, w którym znowu stała „Mademoiselle”, naprawiona 
w porcie wojennym, w ten świąteczny poranek nieruchoma, wyraziście 
obrysowana intensywną niebieskością morza. (Wiatr, s. 198)

Analiza opisów morza  
– ze szczególnym uwzględnieniem nazw barw

W opisach krajobrazu morskiego Fleszarowa-Muskat używa zarówno pod-
stawowych nazw barw: niebieski (1, 2, 3, 21)11, zielony (15), czarny (16), jak 
i niepodstawowych, np. błękitny (22), złoty (14, 16, 20), ołowiany (10). Należy 
zwrócić uwagę na użycie – obok przymiotników – rzeczowników odnoszących 
się do kolorów: błękit (4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15), błękitność (20), niebieskość (25), 
szarość (10), srebro (9) i złoto (12). Relatywnie często pisarka decyduje się na 
rzeczownik błękit – co skutkuje oderwaniem cechy (tj. barwy) od przedmiotu 
bądź zjawiska (tu: morza lub nieba) i jej uwypukleniem – o czym też będzie 
mowa poniżej. Tutaj jeszcze dodam, że przeprowadzone wcześniej badanie 
wszystkich nazw barw występujących w powieści Zatoka śpiewających traw 
wykazało, że w wśród określeń błękitu – które najczęściej służą do opisu morza, 
a także nieba – prawie dwa razy większą frekwencją cieszy się rzeczownik 
błękit (11 wystąpień) niż przymiotnik niebieski (6 wystąpień), a pole błękitu 
jest jedynym polem barw z dominacją rzeczowników12. 

11 W nawiasach podaję numery przytoczonych powyżej cytatów.
12 D. Stanulewicz, „Nieopisany błękit wody, która ściąga na siebie barwę nieba”. Nazwy 
barw w powieści Zatoka…, s. 259.
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Pisarka stosuje również leksemy sygnalizujące stopień intensywności bar-
wy: intensywnie (1), intensywny (25), nieprawdziwie (2); jej brak: przeźroczysty 
(12, 14), a także stopień jej jasności: ciemny (2, 6, 7, 15, 19), jasny (7, 13), 
także jasność (19) i pojaśnieć (11). Opisy morza zawierają określenia zjawisk 
świetlnych: połyskliwy (18, 19), połyskujący (15), jaskrawy (11, 12), skrzący 
(12), migotliwy (23), też blask (12, 13, 19, 22) i błyszczeć (9). Ponadto spo-
tkać można zestawienia bądź wyrażenia, np. mleczny błękit (12), srebrzyście 
płowiejąca (7), w których dookreślenie barwy nie tylko sygnalizuje jej ton czy 
jasność, ale także inne cechy: mleczny może odnosić się do jasności, ale także 
nieprzeźroczystości, a srebrzyście nie tylko do koloru metalu, a również do 
połyskliwości. Należy też tu dodać, że srebrzyście jest leksemem wartościu-
jącym pozytywnie. Pisarka używa także leksemów podkreślających bezkres 
morza: ogromny (19), niezmierzony (20), oraz problemy z jego charakteryzacją: 
nieopisany modyfikuje rzeczownik błękit (5, 8), nieprawdziwie – przymiotnik 
niebieski (2). 

Warto też zauważyć, że w opisach Morza Bałtyckiego Fleszarowa-Muskat 
używa metafor i metonimii. Przyjmuję tu definicje tych zjawisk, nie tylko 
językowych, zaproponowane przez Lakoffa i Johnsona. Metafora według nich 
to „rozumienie i doświadczanie pewnego rodzaju rzeczy w terminach innej 
rzeczy”13, zaś metonimia polega na tym, że „Używamy […] pewnej rzeczy, 
realnie istniejącej, by mówić o innej rzeczy, która jest z nią związana”14. 

Pisarka stosuje m.in. metafory (także porównania): morze to lustro (m.in. 
7, 9, 10 i 13), np. Tafla Zatoki błyszczy wtedy błękitem i srebrem, a białe zmar-
znięte brzegi są ogromną ramą gigantycznego lustra, w którym przegląda się 
niebo; morze to rama obrazu (24 i 25), np. niebieska ramka morza po lewej 
i po prawej; morze to budynek (3): niebieska ściana morza; powierzchnia 
morza to pojemnik (15): Zatoka pełna […] mroku, […] połyskującego ciem-
nym błękitem; noc to żywe stworzenie pochylające się nad morzem (16), jak 
również metonimie: blask za morze (19): blask rozlany szeroko między ziemią 
a niebem; błękit za morze/wodę morską (4 i 5), np. nieopisany błękit roz-
weselony słonecznym dniem. Jeżeli chodzi o tę drugą metonimię15, słowniki 

13 G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T. P. Krzeszowski, Warszawa 
1988, s. 27.
14 Tamże, s. 58.
15 Metonimia ta omówiona jest także w: D. Stanulewicz, „Nieopisany błękit wody, która 
ściąga na siebie barwę nieba”. Nazwy barw w powieści Zatoka…, s. 260.
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języka polskiego podają, że rzeczownik błękit, zwłaszcza w liczbie mnogiej, 
jest poetyckim określeniem nieba, np. Księżyc wypłynął na błękity16, natomiast 
w powieściach Fleszarowej-Muskat błękit odnosi się do morza. Takie użycie 
rzeczownika błękit można zaobserwować m.in. w polskiej wersji tytułu filmu 
Le Grand Bleu (The Big Blue) w reżyserii Luca Bessona – Wielki Błękit17, 
gdzie odnosi się on do oceanu, jak również w identycznym tytule czasopisma 
poświęconemu nurkowaniu, „Wielki Błękit”. Zrównanie morza z jego barwą 
sprawia, że jest ono postrzegane jest przez pryzmat tej cechy. Warto tu przy-
pomnieć, że w języku polskim pole błękitu różni się od pól pozostałych barw, 
jako że przymiotnik niebieski nie jest typową podstawową nazwą barwy, dzieląc 
niektóre funkcje z przymiotnikiem błękitny; nadto, prototypowymi odniesie-
niami przymiotnika niebieski dla mieszkańców Wybrzeża są zarówno niebo, 
jak i woda, zaś w innych regionach Polski – jedynie niebo18.

Wracając do metafor i metonimii, przykład nr 5 ([morze] wlewało do po-
koju cały swój nieopisany błękit rozweselony słonecznym dniem) zawiera ich 
połączenie (czyli metaftonimię): metonimia: błękit za wodę morską, która 
oczywiście nie wlewa się dosłownie do pokoju, metafora: woda morska to 
człowiek (ponieważ można ją rozweselić). Można tu się zastanowić również 
nad metaforą ogólniej sformułowaną jako barwa to ciecz. 

I na koniec należy zwrócić uwagę na inny zabieg stylistyczny stosowany 
przez Fleszarową-Muskat – nagromadzenie określeń barw i innych zjawisk 
z nimi związanych, np. w cytatach: nr 7: Odbijało ono całą pogodę nieba  
i z jego to błękitu brała się ta barwa, jaśniejsza przy brzegach, ciemniejsza na 
głębi i znów srebrzyście płowiejąca ku Helowi, który – gdy zaczęli wstępować 
na oksywskie wzgórze – zabielił się wyraźnie na widnokręgu; nr 12: Jaskrawe 
złoto i mleczny błękit, ostry blask i przeźroczysta miękkość głębi, ruchliwa, 
skrząca się przestrzeń między coraz odleglejszymi od siebie brzegami; czy 
nr 20: daleka, niezmierzona błękitność, przysypana złotym pyłem, a nad nią 
zielona, ruchliwa od wiatru przelatującego po sosnach ściana wzgórza i da-
lej niska kotlina, złote od piasku nad brzegiem wklęśnięcie przed następnym 
wzniesieniem, stromo opadającym w morze. 

16 Słownik języka polskiego, tom I, red. M. Szymczak i in., Warszawa 1978, s. 178. Przy-
kład ten również omawia R. Tokarski, Semantyka barw…, s. 116.
17 Le Grand Bleu, ang. The Big Blue, pol. Wielki błękit, reż. L. Besson, Francja – USA 
– Włochy, 1988.
18 D. Stanulewicz, Colour, Culture and Language…, s. 297–303.
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Słowo końcowe

Czytelnicy powieści Fleszarowej-Muskat z pewnością zwracają uwagę na malar-
skość opisów wykreowanych pejzaży, odwzorowujących krajobrazy Wybrzeża 
Gdańskiego. Na tę malarskość składają się nie tylko użyte przez pisarkę podsta-
wowe i niepodstawowe nazwy barw, określenia stopnia ich jasności i określenia 
zjawisk świetlnych, ale również ich nagromadzenie oraz zastosowane wyrażenia 
metaforyczne i metonimiczne. Prawdopodobne jest stwierdzenie, że odczucia 
bohaterów mogą odzwierciedlać zachwyt samej pisarki – urodzonej w innym 
regionie – nadmorskimi widokami. 

W artykule tym zajęłam się obrazami morza tylko w trzech wybranych 
powieściach Fleszarowej-Muskat. Dobrze byłoby opracować to zagadnienie 
szerzej i szczegółowiej: przeanalizować – także pod względem ilościowym 
– wszystkie fragmenty zawierające opisy Bałtyku w tych utworach prozator-
skich pisarki, których akcja toczy się na Wybrzeżu Gdańskim.

Abstrakt 
Celem tego artykułu jest przedstawienie nazw barw i innych określeń z nimi 
związanych występujących w opisach Morza Bałtyckiego w trzech wybranych 
powieściach Stanisławy Fleszarowej-Muskat (1919–1989): Lato nagich dziew-
cząt (1960), Zatoka śpiewających traw (1967) i Wiatr od lądu (1974). Pisarka 
używa zarówno podstawowych, jak i niepodstawowych nazw barw z pola błę-
kitu i pól innych barw, a także określeń odnoszących się do stopnia jasności 
i intensywności barwy. Ponadto, pisarka stosuje w opisach morza wyrażenia 
metaforyczne i metonimiczne. 

Abstract
The aim of this paper is to present colour terms and other words which occur 
in the descriptions of the Baltic Sea in three selected novels by Stanisława Fle-
szarowa-Muskat (1919–1989): Lato nagich dziewcząt [Summer of Naked Girls] 
(1960), Zatoka śpiewających traw [Bay of Singing Grass] (1967) and Wiatr od 
lądu [Wind from the Land] (1974). The writer uses both basic and non-basic 
colour terms representing the category blue and other colour categories, as well 
as words referring to the degree of colour brightness and intensity. Moreover, 
in the descriptions of the sea, the writer employs metaphorical and metonymic 
expressions.
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Tomôsz Fópka 
Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie 

Gduńsczi Ùniwersytet

Letkò bez dëtka  
– pieńdze a kaszëbskô mùzyka

Dëtkòwi mòtiw, jegò rola w kaszëbskòjãzëkòwi, mùzyczny lëteraturze nie bëłë 
donëchczôs pòdjimóné. Mòże dawac do dzëwù, że płatny strzódk, co je jednym 
z widzalszich cywilizacjowëch dobëców – nie je pòwôżniészim pòdskôcën-
kã do docyganiô sã na nôùkòwim spòdlim w mùzycznym kònteksce, w tim 
w kaszëbskò-pòmòrsczim òbrëmim1. Szukającë relacjów pieniądz – mùzyka, 
mòżemë trafic colemało na dzesątczi òdwòłaniów do tematu… zarôbianiô na 
mùzyce. Jednym z cekawszich pieniãżnëch wątków, co wëstãpiwają w kaszëb-
sczi kùlturzë są ne bôjkòwé, przëwòłóné chòcle przez ks. dr. Bernata Sëchtã, 
dze diôbeł Smãtk sëszi pieniądze2. W Cyfrowej Bibliotece Polskiej Piosenki 
sznëkrownik (wëszukiwôrka) nalôżô jaż 278 rekòrdów, wëwòłónëch zéwiszczã 
„pieniądz” – a na gwës jidze nalezc jesz jegò synonimë3.

Waluta ùżiwónô na Kaszëbach zmieniwała sã, tak jak zmieniwała sã pań-
stwòwô przënôleżnosc tëch strón. Ten, chto rządzył, wprowôdzôł swòje pienią-
dze, czãsto ze swòjim wizerënkã, herbã na awersu mònetë czë stronie banknotu4. 
Wôżny béł i je téż nominôł. Wiôldżi òznôczô zachtną wôgã taksowóny rzeczë, 
sprawë; môłi biwô spòdlim sromòtë, wskazywô na niską wôrtosc towôru czë 
ùsłëdżi. Pieniądz je „fenomenã”, co mòże bùdzëc sprzéczné wseczëca: òd eùfòrie 

1 Czekawim wëjątkã je tekst Môrcëna Kùlë Pieniądz jako zjawisko kultury, „Kultura 
i Społeczeństwo” 2011, nr 2–3, s. 171–185.
2 A. Salamònik, Dlaczego na Kaszubach suszą pieniądze? https://etnologia.ug.edu.pl/
kaszuby_suszenie (dostãp: 19.12.2020).
3 https://bibliotekapiosenki.pl/szukaj/wyniki/pieni%C4%85dz (dostãp: 19.12.2020).
4 https://www.skarbnicanarodowa.pl/kroniki-numizmatyczne/179-z-czego-sklada-sie-
-moneta (dostãp: 19.12.2020).

https://etnologia.ug.edu.pl/kaszuby_suszenie
https://etnologia.ug.edu.pl/kaszuby_suszenie
https://bibliotekapiosenki.pl/szukaj/wyniki/pieni%C4%85dz
https://www.skarbnicanarodowa.pl/kroniki-numizmatyczne/179-z-czego-sklada-sie-moneta
https://www.skarbnicanarodowa.pl/kroniki-numizmatyczne/179-z-czego-sklada-sie-moneta
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w przëtrôfkù mòżnoscë zagòspòdarzeniô bòkadnoscë, wëdaniô na brëkòwny 
cél – pò danié so pòkù i samòbójczé zgrôwë, czej mòckò doskacywô fiskalnô 
pòlitika państwa abò czëc je pòkrok w cemiãżenim prawny czë fizyczny òsobë, 
òd jaczi je sã dëtkòwò zanôleżny.  

Piesnie, spiéwczi, w swi nierozłączny, tekstowi szëchce colemało są ò żë-
cym – stądka wątk pieniądza w nich wëstãpiwô. Temù téż, kroczącë szlachã 
walutów a nominałów ùżiwónëch na Kaszëbach – je wôrt rëgnąc bez arastné 
niwë dostãpné w drëkù mùzyczny lëteraturë w kaszëbsczim jãzëkù. Nie je to 
wanoga czësto nôùkòwô, np. chronologicznô, le zrzeszonô tuwò tematiczną  
narracją. Bògato przëwòłóné cytatë wskazywają na kòntekst, w jaczim w do- 
kôzach są pieńdze; jakùż różné, czãsto zaskakiwający. 

* * *

Ò jaczich pieniądzach mówimë, jeżlë jidze ò zamkłosc kaszëbsczich piesni 
a frantówk? Je gôdka ò czile walutach, co są w òbiegù w różnym czasu na 
Kaszëbach. Nié wiedno je w teksce dokładno wiedzec, ò jaczé jidze. Tej-sej 
je to le nominôł. W spiéwce dlô dzecy Môłô rzecz5 je nieznónô blëżi „stówka” 
– mòże sã docëgac, zdrzącë na czas stwòrzeniô dokazu (2013) – PLN6.

I mëmina grochówka
Òd tatë w miészkù stówka 
Môłô rzecz a ceszi mie.
Taczé nibë nick,
Ale wôżné dlô mie je!
Tak sã ceszã tim!

Wiãcy dôwô Jerzi Stachùrsczi w swòji gòdowi spiéwie Gwiôzdka z Wila-
nowa 7:

Pùdzemë do miasta. 
Gloria! Gloria!

5 Dokôz Tomasza Fópczi, co je na platce pt. Cëda òd pòcëdów swiata, czyli spadł kiedyś 
w lipcu śnieżek niebieski…, Gdańsk 2013, a (sóm tekst) w aùdiobùkù Czë mùcha mô jãzëk?/ 
Wiérztë dlô dzecy, [Akademia Bajki Kaszubskiej część 6], Gdańsk 2016.
6 https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1034:pln&catid= 
44&Itemid=208 (dostãp: 16.11.2020).
7 T. Fópka, E. Prëczkòwsczi, J. Stachùrsczi, Piesnie Rodny Zemi, Banino 2003, s. 82.

https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1034:pln&catid=44&Itemid=208
https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1034:pln&catid=44&Itemid=208


332   Tomôsz Fópka, Letkò bez dëtka – pieńdze a kaszëbskô mùzyka

nazôd do spisënkù zamkłoscë

Dostniesz złotëch dwasta.
Gloria! Gloria!

Złoti wëstãpiwô w piesni z Wiôldżi Wsë8: „Szelma karczmareczka, co mie 
wódczi dała / (Trzë) złoté przepité, czwiôrti przepisała”9. Ò „tësącu” je mòwa 
we frantówce z Rotãbarka Òjc i trzë córczi10. W trzech pierszich sztrófkach 
titlowé córczi dostôwają corôz mni spòsobù òd òjca, z tësąca na tësąc. Inwesti-
cjô zabrzadowa leno w przëtrôfkù nômłodszi córczi, chtërna tësący nie dostała, 
a dozérała òjca na stôré lata:

Miôł cë òjc jeden trzë córë
Nie wiedzôł ile dac któréj
A czej òn jaką wëdôwôł
Czile tësączków wiónowôł.
A czej tã pierszą wëdôwôł
Trzë tësące ji wiónowôł
Córeczkò mòjô dajã cë
Nie òpùszczôj mie do smiercë.
A czej tã drëgą wëdôwôł
Dwa tësące ji wiónowôł
Córeczkò mòjô dajã cë
Nie òpùszczôj mie do smiercë.

Jesz barżi niedoòkresloné są prosto… pieńdze, òd jaczich drogszô je lëdzkô 
słownosc, jak przekònywô aùtór Baladë ò stolemie11:

Lëdzczé słowò droższé pieńdzy.
Miôł òjc stolema za zãca,
A ne dzecë stolemczëne
To Kaszëbi są – i basta!

Pieńdze jakno òglowò majątk, przëtomné są np. w tłómaczenim szlagra 
szwedzczégò, mùzycznégò karna ABBA. Jich Money, money brzëmi pò kaszëb-
skù tak:

8 Muzyka Kaszub. Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, òbr. A. Miodu-
chòwskô, L. Bielawsczi, t. II, Warszawa 1997, s. 335.
9 Redakcjowi bédënk: trzë złoté przepité, jeden – na bórg.
10 Pieśni z Kaszub, red. W. Kirstein, L. Roppel, Gdańsk 1958, s. 224.
11 Kaszubski śpiewnik domowy, red. W. Frankòwskô, Gdiniô–Wejrowò 2014, s. 56–61.
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Pieńdze, pieńdze
Maraszba w noc, czurzenié w dzéń, bë spłacëc dług, bankòwi kwit 
Bierze żôl  
I widzec, że nie zbiegnie nick, nie òstnie dlô mie nawet dëtk  
nimò szło  
W mòjich snicach ùdba je 
bë sã trafił mie z kasą strëch 
Nie robia bëm dokładno nick. Rok wkół le bal, i jesc i pic… 
Pieńdze, pieńdze, pieńdze
Szôlëc je gdze
To bògatëch swiat!
Pieńdze, pieńdze, pieńdze
Słuńce wstec je
To bògatëch swiat!
Aha-Ahaaa 
Wszëtkò zrobic bë mógł
Czej bë miôł chòc përznã pieńdzy…
To bògatëch swiat!
To bògatëch swiat!
Dze nańdã chłopa na nen ôrt, co głãbòk w głowã mòjã wlôzł?  
Bierze żôl  
I żelë wòlny bãdze jesz – sã zawiatëjã – nié dlô mie
nimò szło 
Tej jadã précz, nie nańdą mie  
Dze w Las Vegas, czë Mónakò  
W kasynie wëgróm złota wóz a żëcé bãdze ju-le-ju…  
Pieńdze…12

Dëtk to je 10 groszi abò fénigów. Z czasã zaczął znaczëc tëli, co prosto 
kaszëbsczé pieniądze. Pòdobno na płatniczi strzódk mówią górale z Pòdhalô 
(dudki)13. Eùgeniusz Prëczkòwsczi (słowa) i Jerzi Stachùrsczi (mùzyka) zade-
dikòwelë dëtkóm òsóbny dokôz14, dze pasowno, w czile kòntekstach je ùkôzónô 
zanôleżnosc: człowiek – pieniądze. Je wôrt gò przëwòłac w całoscë:

12 Aùtorã trawestacji je Tomôsz Fópka. Tekst sã ùkôzôł w wëdónym na òkòlëcznosc kòncertu 
Szwedzkô aba abò ABBA pò kaszëbskù „Kaszubskiego Duo Artystycznego” w Szkòle w Stôri 
Hëce, 28.02.2017 – Kaszubskim Śpiewniku Śledzikowym 3 – Szwecja, Stôrô Hëta 2017.
13 https://ezakopane.pl/turystyka/slownik-gwary-goralskiej (dostãp: 16.11.2020).
14 E. Prëczkòwsczi, J. Stachùrsczi, Serce miec, Banino 2015, s. 101

https://ezakopane.pl/turystyka/slownik-gwary-goralskiej
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Dëtczi, dëtczi15

Ten sã szarpie przë robòce
Nen sã rwie pò całim swiece
Jinszi żorgô jak sã dô
Dëtka w taszã pchô. 
Dëtczi, dëtczi leno dëtczi
Krącą swiatã, manią wszëtczich
Dlô nich wiele tracy głowã
Rozëm ni mô kòl nich słowa.
Chtos sã drapie w rządów górë
I nabiérô grëbi skórë.
Jegò drëch bë dëtka miec
Trzimô gò za szlëc.
Dëtczi, dëtczi…
Jinszi zgùbił przë nich wiarã
Nie wié ò co w żëcym stara
Mô jesz jaczis bëlny cwëk
– Prawëch nëkô wëk.
Dëtczi, dëtczi…
Le w dëtkòwim taczim szale
Prôwdë nie widzą dëcht wcale,
Że ju w wiôldżi biédzë są
Chòc na dëtkach spią!
Dëtczi, dëtczi…

Ten jistny aùtorsczi duet wspòminô ò dëtkach i jich swiatowëch rządach, 
w jinym swòjim dokazu Serce miec16:

Zdrzë, jak różnie biwô dëcht wszãdze na tim swiece
Jak rôz zło dobiwô – le górą jidze dëtk.
Ach, to tam nie są niżódne dlô nas rzeczë,
Chtërne – jak kòsą – pnie dobra seczą wnetk.

W òptimistnym dëchù ùtrzimónô je spiéwka z Rotãbarka Na grochòwinie17. 
Wińcëjący dokôz białogłowskò-chłopsczi duet brzëmi:

15 Stowôra „Młodi Kaszëbi” ògłosëła (2017) kònkùrs na teledisk kaszëbsczi. Jednym ze 
zwizualizowónëch sztëczków bëłë Dëtczi, dëtczi: https://www.youtube.com/watch?v=lG-
pL-mXac3k (dostãp: 16.11.2020).
16 E. Prëczkòwsczi, J. Stachùrsczi, Serce miec…, s. 10.
17 Pieśni…, red. W. Kirstein, L. Roppel, s. 204.

https://www.youtube.com/watch?v=lGpL-mXac3k
https://www.youtube.com/watch?v=lGpL-mXac3k
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Mdzema robiła wiele sył stónie
Żebë zarobic dëtczi na spanié
Kùpima sobie cepłé pierzënë
Nie mdzema spała na grochòwinie.

Nôdzejã na wzbògacenié mô Bëlny żôłniérz18 z Nowi Hëtë. W ti dzecny 
przëspiéwce czëjemë:

Bëlny żôłniérz
Bëlnô córka
Bëlné żëto
Bëlny kam;
Bëlnô chójka
Bëlné skòpce
Zgarnã dëtków
Bëlny kram!

Pòsobicą, niedostónk dëtków wëkazywô jiny ùtwórca, w dokazu zez zortu 
kaszë-discò Mało dëtka19. Wskazywô żądóné przez terôczasnégò Kaszëbã 
walutë: amerikańsczégò dolara i eùro – walutã Eùropejsczi Ùnie.

Mało dëtka, kasë mało
Miészk pãkati bë sã chcało
Jaczé eùro, chòc dolarë
W mòji taszi chcã miec zarô!
Wsëpta, wsëpta dëtka!
Dôjta, dôjta kasë!
Kùpiã sobie merca
I zamòrsczé wczasë!
Sygnie te ùscëgòwaniô!
Jamrowaniô i stãkaniô!
Pieńdze nôwôżniészé nie są!
Chòcô wôżny kòżdi tësąc…
Wsëpta…

Nôdzeja na pòlepszenié żëcô familie razã z ji pòwikszenim ò zãca wërażonô 
je w tuńcu-wëliczónce z Lëzëna Zãc20:

18 Ulubione pieśni dziecięce z Kaszub i Kociewia, red. P. Szefka, Gdańsk 1979, s. 63.
19 Szladżer karna FLIGER do słowów Tomasza Fópczi: https://www.youtube.com/watch? 
v=aodHO2up8yY (dostãp: 16.11.2020).
20 Tańce kaszubskie, òprac. P. Szefka, zeszyt III, wëd. pierszé, Gdańsk 1969, s. 118–119.

https://www.youtube.com/watch?v=aodHO2up8yY
https://www.youtube.com/watch?v=aodHO2up8yY
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Jeden, sédem a dzesãc
Z dëtkã przińdze zôs mój zãc
Kòrnus na stół pòstawi
Z białką dodóm sã zjawi.
W Łebieniu, Kamieniu
Tam wieselé jegò mdze
W Szczecënie, czë w Gdini
Tam gò òna naléze!

W pòpùlarny frantówce Tata i kòza21 Jana Trepczika z Prokòwa22 i Fran-
cëszka Kwidzyńsczégò titlowi tata kùpiwô kòzã za trzë dëtczi23. Je téż jinô 
wersjô dokazu, pòdónô za Aleksandrã Tomaczkòwsczim, dze kòza kòsztëje 
trzë marczi24. To je przikłôd spiéwë „pieniãżny”, dze waluta zmieniwô sã 
zanôleżno òd czasu, czedë wëkònywô sã nen dokôz:

Mój tata kùpił kòzã
Sto marków za niã dôł
Ùwiązôł jã do wòza
I fùksã pòdcygnął.

Jinô kòza wëstãpiwô w dokazu pt. Naszô kòza z Serakòjców25. Przekôz 
piesni sczerowóny je do wëmëslnëch kawalerów, co przebiérają w kandidat-
kach na białczi:

Są tu we wsë knôpi, co jich pieniądz trôpi
Z kòzą bë sã òżenił, bë le pòsôg wiôldżi béł
Kòzã so zabije, w grónkù mdze miôł miãso
A talarë z pòsagù, schòwô so za przãsło.

We Frantówce pasturka z Rotãbarka26, titlowi pastuszk wëdô zarobionégò 
dëtka na… brëmzã. Spiéwô tak:

21 Wicy ò samim dokazu mòże nalezc tuwò: T. Fópka, Mùzycznô zupa z tatkòwi kòzë, „Pome-
rania” 2013, nr 4, s. 42. Aùtorstwò pierszi sztrófczi i refrenu nôleżi do Jana Trepczika z Prokòwa, 
chtëren przekôzôł nen dokôz wnukòwi, Francëszkòwi Kwidzyńsczémù, co dopisôł pòsobné 
sztrófczi. Aùtorstwò dalszich sztrófów przëpisywô sã téż Aleksandrowi Tomaczkòwsczémù.
22 Pòdôwóm, cobë òdróżnic òd Jana Trepczika z Wejrowa.
23 Nótë kaszëbsczé. Pòpùlarné piesnie, òprac. E. Prëczkòwsczi, Banino 2008, s. 113.
24 A. Tomaczkòwsczi, Wybór pieśni, Gdańsk 1981, s. 35.
25 Tańce…, òprac. P. Szefka, s. 115.
26 Pieśni…, red. W. Kirstein, L. Roppel, s. 237.
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Czedë so zarobiã dëtka
Brumlã sobie sprawiã
Zagróm sobie i swiat wkòło
W zadzëwienié wprawiã.

W przëwòłónym w titlu negò òprôcowaniô kabaretowim Letkò bez dët-
ka27 z mùzyką J. Stachùrsczégò i słowama T. Fópczi ùżëté wërażenié za pół 
dëtka – je temù, cobë pòkôzac skamżotnosc28. W slédnëchny sztrófce dokazu 
pòjôwiają sã, bróné na jedno: grosz i eùro, co mòże òdebrac jakno przërëchto-
wanié do zapòwiôdónégò wprowadzeniô euro do pòlsczégò, mònetarnégò 
systemù w òbrëmim Eùropejsczi Ùnie: 

Do krómù rôd chòdzã cos sprawic dlô se
Za tómbakã chłopiskò z ùsmiéwkã żdże
Zachwôlô, wmòdliwô, za pół dëtka dô
Nie zmerkôsz, że miszk twój sã lóz zrobi flot…
Tak letkò bez dëtków i żëcé nowi zarô cwëk mô
Nie mùszi sã jiscëc, co nowi nóm przëniese dzéń…
Za redostnym sztótã sã mësl wkrôdô nowô
– Za co jô witro chléb kùpiã, czej mie:
Tak letkò bez dëtków…
(…)
Rôz w miesącu płacą za robòtã grosz
Chłop bierze to eùro i do chëczë gnô
Tam białka gòtowi spisënk w rãkã dô:
– Na kùpisz do składu! Wòzyk przed se pchôsz…
Tak letkò…

Òkróm skamżotnoscë Kaszëbama przëpisywô sã zawzãtosc. Tã prawie znan-
kã i dzywnistwò jednégò jegòmòsca ze szpòrtã òpisywô Jón Piépka w pòchò-
dzącym z 1963 rokù dokazu do mùzyczi Wacława Kirkòwsczégò pt. Ùpartélc29. 
Swòje robi téż dëtk w ti spiéwie:

27 Spiéwa nalazła sã na dwùch platkach: We Dwa Kònie – kaszubskie piosenki kabaretowe, 
Chwaszczyno 2010, a téż na Kaszëbsczi Idol 2014, Radio Kaszëbë 2014. W Internece je téż 
teledisk zrealizowóny przez Telewizjã Kaszuby w rokù 2010: https://www.youtube.com/
watch?v=ukJeN2arXSg (dostãp: 16.11.2020).
28 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Warszawa–Kraków 1967, t. 1,  
s. 208.
29 W. Kirkòwsczi, Starzëno mòja wies / Pieśni kaszubskie, Wejherowo 2015, s. 38.

https://www.youtube.com/watch?v=ukJeN2arXSg
https://www.youtube.com/watch?v=ukJeN2arXSg
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W dzéń to mùszôł lãpã palëc
Jakbë stracył, biédôk, wid
A czej dostôł z pòcztë dëtczi
Przedtim w złoscy pòrwôł kwit.

Dëtk, prawie tak, je widzóny, a nawetkã czëti z miłą chãcą, ga sã gò wrzu-
cywô do kòscelny czipczi:

Je to słodkò starkã bëc
Z wiekã sã ni mùszi krëc
Do kòscółka: tup, tup, tup
Tam z białeczką złożił slub
Na kòlektã w czipkã dëtka dôł
Chòcô rząd mù z réńtë dzél zôs wzął
Jakùż bëlno stark sã mô
Szczestlëwi chłop!

To je dzélëk spiéwczi z mùzyką Wacława Kirkòwsczégò do słów T. Fópczi, 
Jeséń żëcô30.

Mòtiw dôwaniô w czipkã, sparłãczony z kòzą – a tak pò prôwdze z kózlëcã 
– jakno psotnym dzéwczëcã – wëstãpiwô téż w kabaretowi spiéwie Kózlã31 
do słowów T. Fópczi z mùzyką J. Stachùrsczégò. Leno, że tam do czipczi 
trôfiô… knąpa:

Chto ùsnął na kôzanim
W sztok wrzucył mëmczi pranié
Dôł knąpã ksãdzu na kòlektã 
A jesz resztã wzął?!

Witold Tréder w swòjim songù Grôjta, Kaszëbi32 wskazywô na wôżną znankã 
mieniô: „Twòja chëcz, z twòjich strón, jes na swòjim wiôldżi pón / Panã bëc, 
dëtczi miec, to je baro piãknô rzecz”. W pòdobnym tónie ùtrzimóny je pòsobny 
jegò dokôz, Mëszlã wiedno33:

30 Kaszubski śpiewnik domowy, s. 150–151. Dokôz nalôzł sã na platce pt. Cządów rokù 
farwë, wëdóny przez Spòdleczną Szkòłã w Bòrkòwie (2007).
31 T. Fópka, Wiérztë ë piosenczi, „ZYMK. Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch”,  
zsziwk 6, 2007, s. 36.
32 W. Tréder, Grôjta, Kaszëbi. Zbiór utworów regionalnych, Sierakowice–Wejherowo 2016, 
s. 14.
33 Tamò, s. 23.
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Eùro, global, spòkò, pa
Mëma, tata niech sã mô
A më jedzem dali
No to nara, pa, pa, pa
Money, money, bla, bla, bla
A të mie jednégò naléj.
(…)
Co drëdżi na saksë rwie
Dëtczi zbiérô, szczescô chce
A i tak je mało
Na Kaszëbach téż to je
Kòżdi wiãcy, wiãcy chce
I wiãcy i bë sã przëdało.

W pòeticczi jimpresje T. Fópczi do mùzyczi J. Stachùrsczégò W spikù34 
jawernota przeplôtô się z snicym, brzątwienim:

Jinszą razą żdajã
Dëcht na kùńcu rédżi,
Co sã w krómù stronã
Rozwinie wnet
Lëdze stoją z lózą taszą
W miészkù fùl
Za pół dëtka rozmajitëch
Smaczków kùpic chcą!
Wtim jem ùsnął, zdrok mie zgasł
W jiny môl ju terô zdrzã…

W dokazu tëch samëch aùtorów, tim razã w piosence dlô dzecy, bajce Szëcô-
gòdowi darënk35 ùżëté òstało wërażenié za pół dëtka:

Zapakòwa jim krómòwô
Cepłą mùcã barónkòwą
W taszã z nôdpisã, firmòwą
Za pół dëtka cos – 
Ledwò doniesc szło…

34 T. Fópka, E. Prëczkòwsczi, J. Stachùrsczi, Piesnie…, s. 156.
35 T. Fópka, J. Stachùrsczi, Piosenki dlô knôpika i dzéwczątka. 20 piosenek kaszubskich  
dla najmłodszych, Chwaszczyno–Czeczewo–Gdańsk 2013, s. 22–23.
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I jesz jeden dokôz tegò aùtorsczégò duetu, Méster żëcô36, dze w drëdżi 
sztrófce liriczny pòdmiot manifestëje: „Z môla nôpierszim ze szkòłë wińc 
– starszim tim bùchã niesc! / Tej do robòtë bëlny. Bë białce halac dëtków 
miech.” 

Z tegò samégò zsziwkù ZYMK-ù pòchòdzy kabaretowô spiéwa Mój przë- 
jacél37. Tą razã do słowów T. Fópczi mùzykã stwòrził Tadeùsz Dargacz, przéd-
nik karna „Kòleczkòwianie”. Nie zafelało i dëtka w spiéwie: Pòtrzébny dëtk 
– òn prosto dô, / Chòc trzecy dzéń nick nie jôdł chłop…

Żelë titel dokazu brzëmi Pòstaw, Genkù 38, to je wiedzec, że bez rozrze-
szeniô miészka sã nie dô. W tim kabaretowim songù, kòżdô sytuacjô zdôwô 
sã bëc pretekstã do namówieniô titlowégò Genka na… wëpitk:

Pòstaw, Genkù! Nie mdze chitri!
Jô pòszpãdérëjã witro…
Miészk rozrzeszë, dëtkã sëpnij – 
Knąpã pòd szëją òdepnij…

Ksądz Antoni Peplińsczi napisôł spiéwã Agatka39. Je to przikłôd miłosny 
historie ze szczestlëwim zakùńczenim. Tak to bë nie bëło, czejbë nié zapòbie-
glëwòta òjca Agatczi:

Bëło sobie Agatka, Agatka
Chtërna dosta òd tatka, òd tatka
Zgòdã na swòje wieselé
A w pòsagù dëtków wiele.
Agatka – òd tatka.

Ten sóm aùtór wspòminô ò dëtkach w swòji nôpòpùlarniészi spiéwie, Kaszëbë 
wòłają nas40. W trzecy sztrófce tegò szlagru zachãcywô do inwestowaniô:

36 T. Fópka, Wiérztë ë spiéwczi, „ZYMK. Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich”, 
zsziwk 4, 2004, s. 16.
37 T. Fópka, Wiérztë ë piosenczi, „ZYMK. Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich”, 
zsziwk 6, 2006, s. 38.
38 T. Fópka. Frantówczi, „ZYMK. Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch”, zsziwk 
8, 2009, s. 26.
39 A. i A. Peplińscë, Antologia lëteracczich dokôzów, red. J. Treder, D. Pioch, Sierakowice 
2009, s. 35.
40 Tamò, s. 47–48.
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Chto chce pòznac piãkné brutczi
Niech wëjimnie swòje dëtczi
I wëjedze na Kaszëbë
Roscą brutczi czejbë grzëbë.

Jan Karnowsczi stwòrził kaszëbską wersjã kòlãdë Hej, w dzień narodze-
nia. W dokazu Hej, kòlãda41 w trzech z trzënosce sztrófk wëstãpiwô płatniczi 
strzódk:

Bëłë tam gazétczi i wszëtczé dodatczi
W miészkù mnodżé dëtczi na wszelczé wëdatczi
I na przësmak wszelczi chleba bez òsełczi. 
Hej, kòlãda, kòlãda!
(…)
Pò tim przemówieniu rozłożëlë darë
„Dzénnik” do czëtaniô i pieniążków miarã
A bòchenek w nôsëpie złożëlë przë krëpie
Hej, kòlãda, kòlãda!
(…)
Za pieniążczi waju czëstô loterijô
Dzysô jakbës w raju, jutro z gòłą szëją
Za taką walutã nie dostóniesz bóta!
Hej, kòlãda, kòlãda!

Dëtczi mòże nalezc w dialogòwi przëspiéwce z rokù 1951, z Dąbrówczi 
w gminie Lëzëno: „Co të tam robił, mój Jaszineczkù? / Kôrtë grôł, ditki brôł, 
mòja dzéweczkò”42. 

Nôbarżi pewno krëjamną walutą, co wëstãpiwô w równo krëjamnëch Kaszëb-
sczich Nótach43 są prësczé półtrojôczi: „To są hôczi, to są ptôczi, to są prësczé 
półtrojôczi”44. Wizerënk ti mònetë w nôbarżi znóny kaszëbsczi, òbrôzkòwi spiéw-
ce mô w se nominał „5”. Jak tłómaczi Tomôsz Rembalsczi: „Z piersza (òd pòcz. 
XVII w.) pòzwa ta òznôcza mònetã ò nominale 1,5 grosza (pòłowa trzech groszi). 

41 Kaszëbsczié kòlędë ë godowé spiéwë, oprac. W. Kirstein, Gdańsk, 1982, s. 71–73.
42 Muzyka Kaszub, t. III, s. 140.
43 Ten dokôz mô swòjã òsóbną ksążkã: R. Drzéżdżón, To je krótczé, to je dłudżé… Wę-
drówki szlakiem obrazkowych nut, Wejherowo–Gdańsk 2013. Zdrzë téż w: T. Fópka, Szlachã 
warszawieniô „Kaszëbsczëch nótów”, „Pomerania” 2015, nr 9, s. 22–23.
44 46 Kaszubski śpiewnik szkolny, red. W. Frankòwskô, Gdiniô–Wejrowò 2014, s. 126–129.
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Na pòczątkù XIX w., w rezultace mònetarny refòrmë, pòzwa półtrojôka prze-
szła na mònetã ò nominale 1/2 strzébrznégò grosza. Pò sparłãczenim Miemców 
w 1871 r. i wprowadzenim do òbiegò niemiecczi marczi (1873), pòzwa ta òsta 
przeniosłô na mònetã ò nominale 5 fénigów, chtërna ilustrëje „prësczégò pół-
trojôka” w Kaszubskich nutach”45.

W kaszëbsczi lëdowi spiéwie królëje talar. Bëła to strzébrznô mòneta, 
na zôczątkù równô złotémù dukatowi. Fąksnérowôł òd kùńca XV stalata do 
pòczątkù XIX46.

Nalézemë gò w drëdżim teksce dokazu Zawiedzonô47. Gduńsczi pańc Jónk 
rechùje talarë, co je namienił swòjémù mùlkòwi, co spiéwie:

Sedzy Jan, so sedzy, w nowi kamienicy
Na cësowim stole48, òn talarë liczi

Rozsëpôł talarë pò cësowim stole
A bãdze to, bãdze, dzéweczkò za twòje

Nie bãdze, nie bãdze, mògła bëm i przësąc
Chòcbë sto talarów, chòcbë nawet tësąc.

W spiéwce z Lezna Pasła Andża pawie49 ksądz, co rzucył ksãdżi midzë 
rewereńdë50 wòłô do Andżë: „Przińdzesz do kòscoła, spòwiedzë wësłëchóm / 
Dóm cë talôr na nowé bócëczi, pòkùtë nie zadóm”. „Ksãżi” mòtiw wëstãpiwô 
téż w piesni zez Wdzydzów51:

Marina, Marina, ksądz jedze
Do kògò? Do kògò? Do cebie
Jaczi to? Jaczi to? Wikari
Nie chce gò. Nie chce gò, bò òn za stari.
Stôrégò, stôrégò pòd łóżkò

45 T. Rembalsczi, Dlaczego prësczé półtrojôczi w „Kaszëbsczich nótach” mają nominał „5”?,  
„Pomerania” 2020, nr 7–8, s. 25–27.
46 Muzyka Kaszub, t. I, s. 232.
47 Pieśni z Kaszub, red. W. Kirstein, L. Roppel, s. 99.
48 Cës je materiałã dżibczim i baro trwałim, stądka béł ùżiwóny m.jin. do produkcje méb- 
lów: https://ladnydom.pl/Ogrody/1,113408,5975152,Cis_zagadkowa_roslina.html (dostãp: 
18.11.2020). 
49 Muzyka Kaszub, t. II, s. 205.
50 Rewerenda – sutanna.
51 Muzyka Kaszub, t. II, s. 207.

https://ladnydom.pl/Ogrody/1,113408,5975152,Cis_zagadkowa_roslina.html
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Młodégò, młodégò na łóżkò
Stôrémù, stôrémù cygara
Młodémù, młodémù talara.

W gòdowi spiéwie Na kòlãdze ze Strzebielëna52 talôr je zabezpieczenim 
przińdnëch pòmëslnëch zbiorów na gbùrstwie:

Na kòlãdze, jak to bãdze
Kòżdi sã ùceszi
A jak chto chce kòlãdowac,
Niechże sã pòspieszi.
Nasz gòspòdôrz przëniósł darë
Talarem dopłacył
Za to w jegò gòspòdarstwie
Wzątk mù sã zbògacy.

W Tãpczu, gm. Lëzëno, Za kòkòszkã (bëło dôwóné – TF) piãc talarów 
złota53. 

Co bës të za nią chcałas, kùkù, 
Żebës ją sprzedac miałas, kùkùrikù!?
Piãc talarów złota, kùkù. 
Piãc talarów złota. Z piãc talarów złota, kùkùrikù!

W Niewiérnym z Rotãbarka54 knôp spiéwô dzéwczëcu: „Wësëpiã talarë na 
dãbòwim stole / Pòj, pòrechùj, dzéwczã, jeżlë të môsz wòlą”55. 

Téż dãbòwé drewno je we frantówce z Kamienia. Mô wiele znaczący titel 
Za czim të sã, stôri dżadze, przëwlôkł?56:

Móm jizdebkã z dãbòwégò drzewa
Nie taczich tu kawalerów trzeba
Jeno taczich, co talarczi mają

52 Kaszubski śpiewnik bożonarodzeniowy, red. W. Frankòwskô, Gdiniô–Wejrowò, 2017, 
wëd. drëdżé rozszerzwione, s. 16–17.
53 Muzyka Kaszub, t. II, s. 224.
54 Pieśni…, red. W. Kirstein, L. Roppel, s. 120.
55 Cekawô rzecz: òb czas nieùdónëch próbów ùdostaniô dzéwczëcégò wiónka za talarë 
– pòstrzédnikã je dãbòwi abò cësowi stół, jaczich drewno je symbòlã trwałoscë.
56 Muzyka Kaszub, t. II, s. 203.
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Co dzéwczãtóm na bączi57 dawają
Za czim të sã, stôri dżadze, przëwlôkł?”
Të stôri dżôd, a jô młodô dzéwczëna.

Nie felëje zdrobnieniów, co je sã ùziwô przë czims ùlubionym, jak w spiéwie 
z Ceszónka Żôl wiónka58:

A talarczi mòje tak òkrãgłé bëłë
Kùlałë sã, kùlałë sã jaż do mòji miłi
Matuleńkò mòjô, nie płaczce bez miarë
Napilim sã, najedlim sã, za jegò talarë.

Mòtiw babczi-spekùlantczi wëstãpiwô w dzecny spiéwie pt. Mia baba ze 
Strzebielëna59, dze talarë wnëkiwają jã w zagrôżbã:

Mia baba, mia baba
Talarë w lese
Czijã jã, czijã jã
Niech je przëniese.
Dôj pòkù, dôj pòkù
Tej stôri bôbce
Ju niese, ju niese
Talarë w czôpce.

Cygnącë „babsczi” wątk – cekawim dokazã są Żebë przepadłé te warszaw-
sczé babë z Sëleczëna60:

Żebë przepadłë te warszawsczé babë
Tru la la la, ra la la la la 
Com sã nachòdzył, com sã na scyskôł
Trzë talarczi stracył, jeszcze nick nie zyskôł.

Kùli talarów mòże kòsztac rozbiti zbónk61? Tegò sã jidze doznac ze spiéwë 
Pón stłukł dzéwczënie zbón z Sobieńczëców w gminie Krokòwa:

57 Tu: dzecë, téż te nieslëbné.
58 Pieśni…, red. W. Kirstein, L. Roppel, s. 121.
59 Ulubione…, red. P. Szefka, s. 37.
60 Muzyka Kaszub, t. II, s. 186.
61 Rozbiti zbónk, tak jak stracony wiónk – mòże symbòlizowac stratę dzéwictwa. Wicy: Anika Na-
wrocka: https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PK/opiekun201810-wianek.html (dostãp: 18.11.2020).

https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PK/opiekun201810-wianek.html
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Szło dzéwczã drogą, niosło zbónk z wòdą
Spòtkôł jã pón, òstłukł ji ten zbón.
Nie płacz, dzéwczã, nie płacz. Jô cë ten zbónk zapłacã
Za glëniany zbón sto talarów tobie dóm.
Sto talarów nie chcała, ò swój zbónk płakała
Ach, mój dobri zbón, co mie òstłukł ten pón.

Talôr je pasowną walutą przë targòwanim sã ò wiónk, jak w dokazu Wôrtosc 
wiónka62 z Rëbôków:

Të jes niegòdzen wiónka mégò
Dôsz tësąc talarów, dôsz tësąc talarów
Nie dóm cë gò.
Bò tësąc talarów marno dżinie,
a wióneczk zelony,
a wióneczk zelony nie zadżinie.

W jinszi spiéwce, Nadobnô dzéweczka za przewóz talarë (wiónk – TF) 
dôwała z Lorińca63 kòl Kòscérznë, czëjemë:

Nockã nocowała, przewòzu czekała
A za òn ten przewóz, talarë dôwała.
(…)
Zapłacył bëm tobie, nie wiém czim móm płacëc
Czelë talarama, czelë wiónek stracëc.

Pòdobno je w òpiarti na lëdowëch mòtiwach spiéwce Jana Trepczika Na-
jadła sã64, dze dzewùs nie chce sã dac za talara sprzedac:

Të so mëslisz za talara
Ju-le-ju-le-jo!
Dóm sã pewno przedac zarô
Ju-le-ju-le-jo!

Sprawa spòsobù, liczonégò w talarach i dëtkach jest baro wôżnô dlô òbòje 
młodëch, i wërażonô je w title dokazu czej’s na Kaszëbach pòwszechnégò 
– Jeżlë môsz talarë, òżeniã sã z tobą65:

62 Pieśni…, red. W. Kirstein, L. Roppel, s. 122.
63 Muzyka Kaszub, t. II, s. 60.
64 J. Trepczik, Lecë choranko. Pieśni kaszubskie, Wejrowò 1997, s. 128.
65 Muzyka Kaszub, t. II, s. 303.
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Ni móm jô talarów, ani strzébra, złota
Tëlkò żem jô biédnô, ùbògô serota.
(…)
Swiécy sã Warszawa jak jedwabnô nitka
Kùpiã jô so dzéwczã za prusczégò ditka.

W Tuchòlsczich Wdzydzach bëła zapisónô w rokù 1932 spiéwka Rëbaczcé 
zégarë smùtnie biją66, dze w òstatnëch sztrófkach nie dochôdô do transakcje: 
tësąc talarów67 za wiónk dzéwczëca:

To tës niegòdzen wiónka mégò
Dôsz tësąc talarów, dôsz tësąc talarów
Nie dóm cë gò.
Bò tësąc talarów marnie dżinie
Mój wianek zelony, mój wianek zelony 
Nie zadżinie.

Pòdobnô „tarifa” bëła òbrzészkã w Strzelnie w rokù 1924. W dokazu Kòle 
jezoreczka68: „A za wiónek talar a za cnotã tësąc / Òbiécôł ji, òbiécôł ji, prze 
wôłtarzu przësądz”.

W Bëtowie bëło płaconé talarama za rozpùszczenié przez młodé dzéwczã 
włosów – „Za rozpùszczoné włosë talarama płacył”69:

Sedzy Pòmòrzanka na bôłim kamieniu
Rozpùscëła włosë na biôłim remieniu.
Przëszedł do ni szewczik, na ji włosë patrzi
I zaczął zarô talarami płacëc.

Kawalér sprzedôł zarobionégò brunégò kònia za talôr i talôr (to je razã dwa), 
co je pò tim przepił. Taką historiã mòże nalezc w piesni Dzeżes të biwôł, mój 
Jaszulinkù?70 z Jastarnie, co jã zapiselë w rokù 1931:

66 Tamò, s. 295.
67 Talôr òb czas prësczégò zôbòru béł równy trzema markama. [Za:] Muzyka Kaszub,  
t. III, s. 140. Terô, dzewiãtnôscestalatny, strzébrzny prësczi talôr je wôrt kòl zbiérôczów kòl 
100 PLN.
68 Muzyka Kaszub, t. II, s. 346.
69 Tamò, s. 348.
70 Tamò, t. III, s. 140. 
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Aż të za niegò dostôl, mój Jaszulinkù?
Aż të za niegò dostôl, mój kòchalinkù?
Òj talôr i talôr, mòja Anulinkò.
Òj talôr i talôr, mòja kòchalinkò.

W Przëtarnie, w gminie Kôrsëno zachòwónô òstała na wieczi frantówkã 
Jô kawalér a të gdowa:71

Dawała mù dwa talarë
Jeden nowi, drëdżi stôri
A òn tëch talarów nie chcôł
Ino z Kaszą nockã spac chcôł.

W jinym dokazu, zanotérowónym w Lesnie w rokù 195172, bùrméster za 
talarë „ùrzãdëje” w karczmie: „Wòlôłbëm szesc talarów dac / I z tą dzéwùszką 
nockã spac”. W Sławòszënie bëła zapisónô krótkô spiéwkã, dze wëstãpiwô 
talôr w towarzëstwie… Kòscuszczi:

Ù Kòscuszczi dobré żëcé73

Bò béł talôr na przepicé
Rum tamta drata, rum tamta! 

Jakno zôpłatã za alkòhól talôr nalézemë téż we frantówce Zawiésëła wiónëczk 
w seni za dwiérzami ze Szlachecczégò Brzezna (gm. Lëpińce)74:

Nie żałujceż tegò, nie żałujceż tegò
Jem sã dosc napijała na talarczi jegò
A talarczi jegò tak òkrãgłé bëłë
Kùlałë sã i kùlałë aż do mòji miłi.

W 1964 rokù w Parchòwie talôr sã nalôzł w szacher-macherowim, sznër-
gòwim òbrëmim. Knôp – zawzãti karcôrz, co wëpòminôł dzéwczëcu òczapóné 
nodżi, czëje w òdpòwiescë:

71 Tamò, s. 319.
72 Tamò, s. 41.
73 Tamò, s. 94.
74 Tamò, s. 335.
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A jô pùdã do strumyka75 (strëdżi – TF), ùmëjã nodżi
Hej, hej, ùmëjã nodżi
A të przegrôsz sto talarów i bãdzesz ùbòdżi76.

Pòdobny wątk (mëcô nogów), w pòdobnym tekstowim òbrëmim ùbòkadnio-
nym ò rzôdkò wëstãpiwającë zdrobnienié słowa „wòda”, nańdzemë we frantówce 
ze Swòrnëchgaców (gm. Chònice) zapisóny w rokù 1932. Mô òna titel: Pierszé 
mòje zakòchanié w tobie jediny77, dze w drëdżi sztrófce wëbrzmiéwô: „A jô 
pùdã do wòdeczczi, ùmëjã nodżi / A të przëgrôsz sto talarów, bãdzesz ùbòdżi”.

W przëspiéwce z Płotowa (gm. Bytów) z 1953 rokù jeden kawalér dzeli sã 
taczim pòmëszlënkã: „Miôł talarczi, miôłem, ale mie wëpadłë / Wszë czeszenie 
zjadłé, talarczi wëpadłë”78.

We wdzãczny pòlce z Przetoczëna (gm. Szemùd) z rokù 1951 ò title Mòje 
talarë kùlałë sã do mòji miłi 79, czëjemë: „Mòje talarë òkrãgłé bëłë / Kùlałë 
sã, kùlałë, do mòji miłi”.

Ruskô kòpiejka, a dokładno piãc kòpiejków je w dzecny, lëdowi spiéwie 
ze Strzebielëna Prosba80:

Małi smiejek 
Prosył piãc kòpiejek
Brzëdôl dużi
Grozył, że mù wkùrzi.

Złoti dukat wëstãpiwô w lëdowi piesni zapisóny w Wejrowie w rokù 1951. Mô 
òna titel: Żôłniérz z panią nockã spôł, pan mù za to dukata dôł81. Sóm titel bë mógł 
całą zamkłosc tłómaczëc. Mùszi rzec, że żôłniérz béł z niedaleczégò Mëlwina:

Dôjże dukat ùbòdżim
Dôj zagòjëc mù nodżi.
Hoja, hoja, hoja, hoja!

75 Redaktorzë Polskiej pieśni i muzyki ludowej czãsto pòdôwają pòlsczé wersje piesniów,  
bez kaszëbieniô. Aùtór tegò òprôcowaniô miôł starã, cobë tzw. kaszëbsczé lëdowé spiéwë 
zapisac w dzysdniowim kaszëbsczim pisënkù.
76 Muzyka Kaszub, t. II, s. 383.
77 Tamò, s. 387.
78 Tamò, s. 84.
79 Tamò, s. 394.
80 Ulubione…, red. P. Szefka, s. 53–54.
81 Muzyka Kaszub, t. II, s. 58–59.
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(…)
Jô ju z panią nockã spôł
Pón mie za to dukata dôł!
Hoja, hoja, hoja, hoja!
(…)
Ju nie spiéwôj, nie spiéwôj
Czej cë Pón mój dukat dôł.
Hoja, hoja, hoja, hoja!

Dukat jakno złoti czerwòny je przëtomny kòl talara w spiéwie-rozmòwie 
z Żukòwa (1951):

Mój Jaszineczkù, cëż të tam robił?
Chùstczi prôł, pò talarkù brôł, mòja dzéweczkò.
(…)
Mój Jaszineczkù, cëż të tam dostôł?
Sto złotëch czerwònëch, mòja dzéweczkò82.

W jiny lëdowi spiéwce z Lorińca w gminie Kòscérzna, co sã zaczinô òd słów  
Òd Pòznania deszcz jidze83 je grosz: „Dôł òn Andżë groszów szesc / Kùp so ribków 
ile chcesz”. Z Bòrzëszków kòl Lëpińców je piesniô Mama cebie, Jaszu, ganiła,84 
dze je trojôk85: „Stwòrził Pón Bóg pijôka, pijôka / Dôł mù na dzéń trojôka”. 

Pòsobnym dokazã, dze sã trojôkã płacy za sznaps, je chòranka zez Wdzydz  
Za trojaczka wëpiłam86 z 1951 rokù, dze białka sã jiscy: „Za trojaczka wëpiłam, 
wszak chòrô bëłam / Niech karczmôrz pòwié, że to na zdrowié”. We wcza-
sniészi wersje tegò dokazu (1932), z Bòrska, gm. Kôrsëno, nalôżómë: „Za 
trojaczkã’m wëpiła i to nie sëła / Niech karczmôrz pòwié, że to na zdrowié”87.

W marszowi spiéwie z Mãcekôłu (gm. Brusë), zanotérowóny w rokù 1932 
nalôżómë ósmôka88: „Co zarobiéłas Dorotkò, të cnotkò? / Trzë ósmaczi za 
pótaczi89, mòja pani matkò”.

82 Muzyka Kaszub, t. III, s. 141.
83 Tamò, s. 72.
84 Tamò, s. 288.
85 Trojôk béł wôrt tëli, co trzë grosze.
86 Muzyka Kaszub, t. III, s. 135.
87 Tamò, s. 136.
88 Ósmôk béł wôrt 2,5 trojôka, wôrtnégò 10 miemiecczich fenigów, przewalutowónëch 
w midzëwòjnowim dwadzescelecym na 15 pòlsczich groszów, za: Muzyka Kaszub, t. III, s. 164.
89 Pótaczi – òd łacyńsczégò pudendum muliebre – białgłowskô pùna. [Za:] Muzyka Kaszub,  
t. III, s. 10. 
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Hewò w Bòjanie, gm. Szëmôłd (1951), bëło spiéwóné ò ósmôkach: „Trina, 
Trina, pòj le sã! Dóm cë witro ósmôka! / Trina przëszła, jô ji dôł. Trina leca 
do miasta”90.

Pòdrëchòwanié

Pòdobno ò pieniądzach sã nie gôdô. Równak sã ò nich spiéwie. Piesniô, kaszëb-
skô spiéwka je bòkadnô we walutë. Nôczãscy i nôwczasni pòtikómë strzébrznégò 
talara. Dali pòjôwiają sã: dukatë, trojôczi, półtrojôczi, ósmôczi, dëtczi, marczi, 
złoté, dolarë, kòpiejczi, eùro i grosze. Płacy sã za prôcã, towôrë i… białogłow-
ską zgòdã. Panieńsczi spòsób téż je liczony. Wëgriwô sã pieniądze w kôrtë  
i… przepijô. Z nominałów je nót wëmienic: jeden, trzë, piãc, stówkã i tësąc. 
Osóbno mùszi wspòmnąc ò pół (dëtka) – w zestôwkù „za pół dëtka”. Òglowò 
kaszëbsczé płatniczé strzódczi są pòzéwóné: pieńdzama i dëtkama. W jednym 
przëtrôfkù wëstąpiłë: money i kasa.

Aùtór negò òprôcowaniô przeprowadzył szeroką kwereńdã, colemało w pi-
sónëch zdrzódłach a scwierdzywô, że mòtiw pieniądza w kaszëbsczi lëtera-
turze wòkalno-instrumentalny òstôwô tematã wôżnym. Dalekò mù równak 
z wôżnoscą do przédnégò wątkù piesniów a spiéwków, nié leno kaszëbsczich 
– midzëlëdzczich łączbów. 

Pieniądz je wôrtoscą do pòliczeniô, co jã aùtorzë, ti anonimòwi i ti znóny 
– stôwiają naprocëm czësto lëdzczich wseczëców, co dôwô zachòwac baro 
brëkòwny balans zamkłoscë. Letkò bez dëtka? W kaszëbsczi piesni dëtk mô 
swòjã wôgã… 
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Danuta Pioch

Mòrze we frazeòlogiznach  
i paremiach kaszëbsczich

Nim przeńdzemë do przënôleżnégò tekstu, wôrt je czile słów pòswiãcëc wëwid-
nieniémù leżnoscë brëkòwaniô słów skłôdającëch sã na jegò titel. Na pierszim 
môlu stoji w nim mòrze. Bãdze òno dzélëkã parłãczącym cawny tekst, chtëren 
pòwstôł w rokù 100. roczëznë òdzwëskaniô przez Pòlskã, a tej téż i Pòmòrzé 
ë Kaszëbë, przëstãpù do mòrza1. To wëdarzenié sprzed sto lat bëło wôżnym 
sztótã dzejów dlô Pòlôchów, a dlô Kaszëbów tim barżi – bò to tedë tak pò prôw-
dze doprzëszlë nazôdka do Macerzë. Stało sã òno wôżnym dzélã kaszëbsczé-
gò ùtwórstwa, chtërno pòsobicą miało zachtny cësk na ekspònowanié mòrza 
w pòlsczi lëteraturze: „Zaczekawienié Pòmòrską, mòrzã i Kaszëbama, jich 
òdwiecznyma wachtarzama i pòsôdłówcama, rozpòczãté przez młodokaszëbów 
na zôczątkù XX stolecégò, dobrało w sztóce òdrodzeniégò Rzeczëpòspòliti 
i przińdzeniô Pòlsczi nazôdka nad Bôłt.”2 Tematika zrzeszonô z mòrzã bëła 
i dali je òsoblëwie atrakcjowô dlô wielnëch ùsôdzców dokazów lëteracczich 
i jinszich tekstów kùlturë: „Apartné dlô nadmòrsczégò krôjmalënkù kùtrë 
i rëbacczé bôtë, rëbacczé jadra, òpùstoszałé zôloje, mewë lôtającé nad wałama 
są nieòdstójnyma atribùtama widzënków mòrsczégò krôjòbrôzka. Wespółgrają 
z nima dokazë plasticznëch kùńsztów […]”3.

Mòrze òczarziwô nié leno lëteratów, pisarzi i ùsôdzców kùńsztu, mòcné 
òsadzenié ti tematiczi widzymë téż w jãzëkù mieszkańców kòlmòrsczi krôjnë,  

1 Wicy na temat znaczeniô mòrza i òdzwëskaniô do niegò przëstãpù m.jin. w: J. Bòrzësz- 
kòwsczi, Historia Kaszubów, Gduńsk 2014; J. Bòrzëszkòwsczi, Historia Kaszubów w dziejach 
Pomorza, Gduńsk 2019, t. III, cz. 2. 
2 B. Arsoba, J. Bòrzëszkòwsczi, Wstęp, [w:] Pomorze i morze w poezji, Gduńsk–Szczecëno 
1998, òbr. B. Arsoba, J. Bòrzëszkòwsczi, s. 6.
3 A. Kùjik-Kalënowskô, Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, Gduńsk–Słëpsk 2011, 
s. 189–190.
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a przédną tegò zòbrazëną są brëkòwóné przez nich bòkadné jãzëkòwé strukturë. 
Żebë tedë dac wòlã tradicje ùrobiony òb czas czilenôscelatnégò dzejaniô Radë 
Kaszëbsczégò Jãzëka – tekst bãdze przede wszëtczim zrzeszony z jazëkòwima 
sprawama.

Mòrze bezògôdkòwò je dzélã jedny z bôłdzów (òdżin, lëft, zemia, wòda), 
chtërne òd zôczątków waraniô lëdzkòscë ùrzékałë jã, i chòc nierôz doznôwała 
z jich przëczënë wiele ùcemiãgów, nie zmieniło to równak przez stalata faktu 
òsoblëwégò nima zaczekawieniô. To òczarzenié nieòbùzdónyma mòcama nalô-
żało òdbicé w rozmajitëch zôkrãżach lëdzczich dzejaniów, a nôbarżi wëbëtné 
i przedstôwné òkôzałë sã te ùwdôrzoné w apartnëch dlô kòżdégò jãzëka struk-
turach jãzëkòwëch – wërazowëch zdrëszënach (frazeòlogiznach4), westrzód 
chtërnëch wiele badérów ùmôlniwô téż przësłowia, rzeczónczi, wëzgódczi czë 
wioderné przepòwiednie; za to jinszi cwierdzą, że paremie5 są òsóbnyma znó-
nyma tekstama i bë ni miôł jich rechòwac do frazeòlogie. Paremie colemało bëłë 
wińdzëną mądroscë i lëdowëch doznôwków, za to frazeòlogiznë pòwstôwałë 
przez ùgwësnioné w jazëkù zestôwianié słów, przë czim jich znaczenia nie bëłë 
wińdzëną znaczeniów słów skłôdającëch sã na nie. Frazeòlogiznë są bòkadoscą 
jãzëka, a czim jãzëk bògatszi, tim wicy w nim frazeòlogicznëch zdrëszënów. 
Ta wielota je téż kòżdą razą zanôleżnô òd niesëznë tematu, dokòła jaczégò 
frazeòlogiznë pòwstôwają. Analizëjącë łączlëwòtã słów w temace mòrze je 
nót scwierdzëc, że je to jedno z barżi bòkadnëch òbrëmiów ùjnëch we wielné 
frazeòlogiczné zdrëszënë i paremie (aùtorka tekstu je za ùznanim tezë ò rozpar-
towanim pòmidzë jednyma i drëdżima).

Kaszëbi z nordë mieszkają nad Bôłtã, ale rzôdkò ti pòzwë ùżiwają, bò dlô 
nich, dërżéniowëch mieszkańców kòlmòrsczi krôjnë, wiedno bëło tu Môłé 
i Wiôldżé Mòrze6. Ò człowiekù òsoblëwie nieòbdónym sã gôdało, że „rëchli 
sã Mòrze òbdô Wiôldżé i Môłé, a të sã nie òbdôsz”7. Rëbôcë jidący na łowitwë 
gôdelë, że „jidą na Môlé Mòrze / Pùcczé Mòrze / Pùcką Plëtã / Bënno” („Më 

4 Definicjô frazeòlogiznë: „ùgwësnionô w wëbrónym jãzëkù wërazowô zdrëszëna, zlek-
sykalizowóny zwrot.” (Słownik języka polskiego, Warszawa 1978, t. I, s. 613).
5 Do paremiów rechùje sã m.jin.: przësłowia, rzeczónczi, wëzgódczi, wioderné przepòwied-
nie. Dzél badérów rechùje paremie do frazeòlogiznów i kładze je w badérné zôkrãżé fra-
zeòlogie, za to jinszi pòdczorchiwają jich apartny charakter jakno ferticznëch tekstów.
6 Termin baro pòpùlarny, òsoblëwie na nordze Kaszëb, żëwi w gôdónym jazëkù; chãtno 
brëkòwelë gò ùsôdzcë piszący ò mòrzu, np. Frãcëszk Fenikòwsczi w dokazu Zapadły zamek.
7 B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocłôw–Warszawa–Kraków  
1969, t. III, s. 113.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przys%C5%82owie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przepowiednie_pogodowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przepowiednie_pogodowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_frazeologiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Frazeologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Frazeologia
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bëlë ù Bënna, Rëbôk szedł do Bënna, Bënno je zamiarzłé”)8 to je wëpłiwają 
na Gduńską Hôwingã, abò na Wiôldżé Mòrze / Bùtno („Rëbôk szedł do Bùt-
na, bëc ù Bùtna, më bëlë ù Bùtna”)9, to òzn. na / nad òtemkłą rëmiã (òtemkłé 
mòrze). W narzeszenim do tegò mieszkańcë Hélsczégò Półòstrowù zwią swój 
môl na zemi Midzëmòrzã, ò czim zeswiôdcziwô tekst z pòematu Hieronima 
Derdowsczégò Ò Panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł: 

Tam gdzes dalek pãdzy òkrãt, jeden tu, tam drudżi,
A tu z lasu cygnie w wòdã zemny jãzëk dłudżi.
Ten z pòczątkù je ceniuszczi, pòtim sã rozszérzô,
A na jegò kùńcu widac cos, jak czejbë wieżã.
Czôrlińsczi sã pitô Mùżë, co téż to bëc mòże?
Ten mù rzecze, że to nasze hélsczé Miedzëmòrzé.
Òno mô, jak wëmierzëlë, sédmë mil długòscë,
Ale czasã jeno szescset kroków szerokòscë10.

Mòrze je sedlëszczã żëcégò baro jinaczącégò sã òd tegò na krôju, Kaszëbi 
próbòwelë je òbłaszczëwic przez nadôwanié stwòróm w nim żëjącym pòzwów 
wzãtëch ze swòjégò òbrëmiô: bëła tej mòrskô swinka ‘delfin’11 (ta pòzwa bëła 
téż ùżiwónô pózni do nazwaniô chòmika); mòrsczi pies ‘foka’12 (pewno z ti 
leżnoscë, że grëzła, co pòcwierdzywelë Kaszëbi wdôrzający so czasë, czedë 
zelintë miałë wòlą na Hélsczim Półòstrowie; Marión Selin z Jastarni gôdôł, 
że nënka bëła przëmùszonô òdprowadzac gò do szkòłë, bò mia strach ò atak 
grëzącëch zelintów); mòrsczi kóń ‘wieloryb’13 (jakno cos wiôldżégò, ale téż 
colemało nieòbùzdónégò). Są téż w mòrzu mòrsczé pannë ‘syreny’14 (westrzód 

8 Tamò, t. I, s. 34.
9 Tamò, t. I, s. 96.
10 H. Derdowsczi, Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł, Gduńsk 2007, s. 325. 
11 Tak w: E. Gòłąbk, Wielki słownik polsko-kaszubski, Gduńsk 2012, t. I, s. 195; E. Gòłąbk, 
Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gduńsk 2005, s. 241; B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich 
na tle kultury ludowej, t. III, s. 112.
12 Tak w: E. Gòłąbk, Wielki słownik polsko-kaszubski, t. I, s. 304; E. Gòłąbk, Kaszëbsczi 
słowôrz normatiwny, s. 241; B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, 
t. III, s. 112.
13 B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 112.
14 J. Tréder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejhe-
rowo 1989, s. 92; tak też w: E. Gòłąbk, Wielki słownik polsko-kaszubski, t. IV, s. 591; E. Gò- 
łąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, s. 241; B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kul- 
tury ludowej, t. III, s. 112.
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wielnëch kaszëbsczich legendów mòże nalezc i te ò syrenach, np. Òksëwskô 
mòrzëczka15). 

Mòrze je niespòdzéwóną bôłdzą, w jednym sztërkù mòże zabrac setczi 
lëdzczich jistnieniów. Nieòbùzdóné są mòrsczé wałë, ò jaczich Kaszëbi gôdelë: 
„Gòsk rozpùscył swòje kònie”16 abò „mòrsczi pùrtka (szôlińc) sã kąpie”17. 
W słowarzu Ramùłta mòże nalezc dlô ti sytuacje òbrazné przërównanié: „mòrze 
rëczi tak straszlëwie, jakbë tësąc diôbłów w nim sedzało”18, a Sëchta notérëje 
pòstãpné: „mòrze mrëczi jak miedwiédz”19, „mòrze rëczi jak sto wòłów”20 czë 
„mòrze plwie ze złoscë, jakbë sã w nim pùrtk ùtopił”21. Ù Roppla za to mòże 
nalezc taczé: „Mòrze tak sã bùrzi, jakbë sã w nim diôbeł ùtopił”22. Równak 
leno mieszkańc kòlmòrsczi krôjnë wié, czim je mòrze, jinszi nie przedstôwiają 
so jegò mòcë: „Chto w pòlu òrze, nie wié, co to mòrze”23 ale „Chto chôdô na 
mòrze, wié co to gòrze”24. 

Apartné frazeòlogiczné ùróbczi daje łączenié mòrza ze zwònama: „mòrze 
jagùje, jakbë zwònë ze zatopionëch kòscołów grałë”25 (ò zatopionëch sétmë 
zwònach z hélsczégò kòscoła – Ucieczka dzwonów26). Tu téż je wôrt przëwòłac 
wërażenié „diôbelsczé òrganë”27 na pòzwanié mòrsczi chaje, czë téż òriginalny 
zwrot „mòrze rozpùszczô swòje diôbelsczé òrganë”28 abò „Wiôldżé Mòrze 
rozpùscëło swòje diôbelsczé òrganë”29.

15 J. Samp, Zaklęta stegna. Bajki kaszubskie, Gduńsk 1985, s. 246–248. 
16 L. Roppel, Z księgi mądrości Morzan. 13 centurii przysłów i powiedzonek kaszubskich 
o morzu, Gdańsk 1965, s. 26.
17 B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. V, s. 215.
18 S. Ramùłt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, Kraków 1893, s. 204.
19 B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 109.
20 Tamò, t. IV, s. 167.
21 Tamò, t. III, s. 110.
22 L. Roppel, Z księgi mądrości Morzan, s. 25.
23 J. Pòmierskô, Przësłowie samò sã rodzy w głowie, Gduńsk 2002, s. 144. 
24 B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 111.
25 Tamò, t. II, s. 69.
26 Ò zwònach z zatopionégò kòscoła w Hélu: F. Cenôwa, Skôrb kaszëbskò-słowińsczi 
mòwë, Wejrowò 1985 (wëdanié fòtoòfsettowé), nr X, s. 161; G. Schramke, R. Struck, 
Legendy rybackie, Gdiniô 2001, s. 94–95.
27 B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 335.
28 Tamò, t. III, s. 109.
29 F. Fenikòwsczi, Zapadły zamek, Warszawa 1958, s. 102.
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Mòrze, wedle wierzeniów lëdu, mô dëszã, co pòkazëją przëkładë: „Duch 
mòrza czasã je baro złi”30 czë „W szëmie mòrza pòznajesz, że òno mô dëszã”31. 
W kaszëbsczi demónologie gôdô sã ò rozmajitëch dëchach wòdnëch, a kòn-
kretno z mòrzã je sparłãczony Gòsk (kaszëbskô równoznaczëna Neptuna) 
i Klabatnik / Klabaternik (dozérny duch rëbôków i marénów)32. 

Wiele paremiów i frazeòlogiznów pòdczorchiwô bezùstónkòwą zmagã 
człowieka z „mòrską bôłdzą” (morskim żywiołem): „Zemia i mòrze we wiecz-
nym żëją spòrze”33 abò „Krôj ë mòrze wiedno są w spòrze”34. Równak nie 
je to przëczëna do niechaniô łączbów z nim, bò je òno zdrojã ùtrzëmaniégò: 
„Mòrze bierze, ale mòrze téż daje”35. Co wicy – rëbôcë ni mògą so przedstawic 
żëcégò i robòtë òkòma mòrza. Wësłôwcą òglowégò jich zdaniô w ti sprawie je 
lëteracczi heroja – rëbôk Mùża – transpòrtëjący bôtã Pana Czôrlińsczégò i tak 
gôdający ò robòce na mòrzu i mieszkanim na półòstrowie:

Nasze wiosczi są òd sebie dalek òddaloné,
Le wązutczé za chëczama mómë tam zôgònë;
Bò wnet wszëtek ląd zajãti je królewsczim lasã,
To te drzewa, co sã w mòrze dłudżim cygną pasã.
Ale më ò wiôldżé grunta wcale tu nie dbómë,
Bò so w mòrzu pòżëwieniô sécama szukómë.
Më Hélanie nie znajemë wòza ani kòni,
Bò nas darmò wòzy wiater pò falisti toni.
Nasze chëcze grodzą nama srodze drodżé scanë,
Bò z rozbitëch je òkrãtów mómë zbùdowóné.36 

Ni ma nad mòrzã ròdzëznë, jaczi mòrze bë nie òdebrało kògòs blëznégò: òno 
„kòchô jich pò swòjémù i nierôz przëcësnie do sebie, a ju wicy nie pùscy; je bez 
sromòtë ë pòżérô lëdzy jak lew”, temù „w mòrzu je wicy lëdzy jak na kraju”37. 

30 L. Roppel, Z księgi mądrości Morzan, 13 centurii przysłów i powiedzonek kaszubskich 
o morzu, Gduńsk 1965, s. 12.
31 Tamò, s. 25 i 42.
32 Wicy na temat wòdnëch dëchów z demónologie kaszëbsczi w: A. Labùda, Bògòwie 
i dëchë naj przodków, Bolszewo 2012.
33 Nowa księga przysłów polskich, òbr. J. Krzëżanowsczi, Warszawa 1970, t. II, s. 524.
34 J. Pòmierskô, Przësłowie samò sã rodzy w głowie, s. 146.
35 B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 109.
36 H. Derdowsczi, Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł, s. 325.
37 B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 109.
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Jedno z przësłowiów głosy, że „kògò Pón Bóg mô w òbronie, ten nawet na mòrzu 
nie ùtonie”38, co mòże òdebrac jakno swójnégò ôrtu zarzékanié jawernotë czë 
dodôwanié sobie dzyrzkòscë przed pòbitwą z niespòdzéwną bôłdzą, temù rëbôcë 
są baro religijny, a na nôrzãdach brëkòwónëch do łowitwë mòże nalezc wiele 
merków to pòcwierdzającëch. W Jastarni rôz w rokù wëchôdô specjalnô procesjô 
na sztrąd, żebë w òkòlim bôłdzë mòdlëc sã za pòtopionëch, tak jakbë lud chcôł 
stanąc òkò w òkò z rakôrzã i przëmùszëc strôszka, żebë mòdlił sã razã z nim, 
a bënômni żałowôł niebëlnëch pòstãpków. I w Sylwestra (zgódno z lëdowima 
wierzeniama) mòrze żôli sã nad wszëtczima pòtopionyma rëbôkama i marénama 
(„mòrze żałuje bëlnëch maszopów”), stądka wedle lëdowëch wierzeniów przëjãło 
òno pòstac białczi na klãczkach ze złożonyma rãkama („Baba na pòkùce”39). 
Chòc mòrze nierôz wzãło żëcé pòstapnym òsobóm z jedny familie, ta nie òd-
stojiwô òd rzeszeniô z nim dalszi swòji egzystencje, bò „rëbôkòwi jic na krôj to 
sromòta, a bëlnégò rëbôka grób je w mòrzu”40. 

Mòrze w jãzëkù lëdu je colemało personifikòwóné: gôdô, jãczi, chrapi, 
graje, skamżi, jiscy sã, płacze, gwiżdże; czasã animizowóné: mrëczi, rëczi, 
wëje, szemarzi, brzãczi41. Te wszëtczé òkreslenia są brëkòwóné do nazwaniô 
szëmù mòrza. Z tegò dokazu wëchôdô pòstãpnô prôwda ò mòrzu, zawiartô 
téż w przësłowim „Czas i mòrze cëchò ùstojec ni mòże”42. Kòżdé z nëch słów 
szlachùjącëch za zwãkama je zôpòwiescą jinszégò stoju mòrza, rëbôk docygô sã 
ò jegò mòcë, czedë je czas rëgnąc na łowitwã („mòrze je żëczlëwé rëbôkòwi”), 
a czedë prosto procëmno („rëbë szłë na wieselé i leno mòrsczi kùr wléze mù 
w jadra”)43. To samò pòkazëje téż przësłowié „Czej mòrze chrapie, rëbôk sã 
pò głowie drapie, czej mòrze rëczi, rëbôk strzeże chëczi”44. Te òkreslenia są 
téż wiodernyma przepòwiedniama, rëczącé mòrze przepòwiôdô sniég („mòrze 
rëczi na sniég”). W gamie artisticznëch strzódków brëkòwónëch do òpisaniô 
stojów mòrza ni mòże zabëc ò epitetach zrzeszonëch przédno z farwama wòdë. 
To je drãdżé do ùwierzeniô, że je jich jaż tëli. Na spòdlim słowarza Sëchtë 
mòże wëpisac wiele rozmajitëch jegò farwów – „mòrze sã mieni na wszelakné 
farwë: złocy sã pòd słuńce ë pòd ksãżëc; skrzëwi sã, czej sã w nim sloneszkò 

38 Tamò, t. III, s. 111.
39 Tamò, t. I, s. 10. 
40 Tamò, t. III, s. 109.
41 Tamò, t. III, s. 109.
42 J. Pòmierskô, Przësłowie samò sã rodzy w głowie, s. 146.
43 B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 109.
44 J. Pòmierskô, Przësłowie samò sã rodzy w głowie, s. 146.
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przezérô; robi sã czerwòné, czej słuńce zachòdzy; zelonkawé, czej sã mô na 
pògòdã; biôłé, czej je wzbùrzoné; mòdrzi sã na szlagã; je cemnomòdré pò 
zôpadze słuńca (tedë zyb jidze z mòrza, zëmnica wëchôdô z mòrza)”45. Bëlną 
pòeticką zòbrazëną nëch wszëtczich stojów mòrza je wiérzta Mariana Selina 
Mòrze szëmi, chtërna dlô ji wiôldżi wôrtnotë w zòbrazowanim mëszleniégò 
lëdzy ò mòrzu bãdze tuwò przëwòłónô w całoscë:

Jak wiedno szëmi to Wiôldżé Mòrze?
Jakbë gôdalo, jakbë wòlalo,
Tak jakbë w swòjich wątpiach slonëch
Wiôldżé serce pòsôdalo.
Mòrze prôcëje, mòrze sã zloscy, 
Czasã zôs glaszcze, smùkô z miloscë.
Nierôz spòkójné je glôdczé calé,
Biôlé barónczi przegóniô z dôlë.
Czasã sã wzbùrzi ë pieni srodze,
To zôs zamrëczi w zmącony wòdze,
To mòrze spiéwô, to sã nadimô,
Òdemklô paszczã szerok rozjimô.
W sluńca parmieniach je òzloconé,
Mòrze sã sklëni, chòc je zmąconé,
We farwach nieba, cemny zeleni,
Dërch mòrze szëmi, strzébrã sã mieni.
Mòcné je mòrze ë jegò walë,
Mòrzu nie òprze sã niżóden wcale,
Czasã téż òddôwô to, co zabierze,
Leno wiedno szëmi. wieczné je mòrze46.

Mòrze nalazło téż òdzdrzódlenié w przësłowiach – wiodernëch przepòwied-
niach. Wôrt tu je wspòmnąc pòstãpné: „Na swiãtégò Grzegòrza jidą wisłë do 
mòrza” abò „Na swiãtégò Grzegòrza biôj, rëbôkù, do mòrza”47 (ò kùńczący 
sã zëmie w òkòlim sw. Grzegòrza – 12 III). 

Mòrskô bôłdzô mô rozmajité skarnie, zaczinającë òd spòkójny, dlô pòkôza-
niô chtërny ùżiwô sã zdrobnieniów w zôkrãżim czasników i pòwstôwają snôżé 
kònstrukcje (cëzé pòlsczémù jãzëkòwi): mòrze grabelkùje, grablingùje. Pò tim  

45 B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 111.
46 M. Selin, Niech wiater niese piesń, Gdynia 1996, s. 41.
47 J. Pòmierskô, Przësłowie samò sã rodzy w głowie, s. 25.
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spòkójnym stoju mògą nastac pòstrzédné fazë: mòcniészé bôłdowanié (mòrze 
sã kòzełkùje), ùnôszanié sã wałów, cëgã jesz bez szëmù (mòrze jidze, bije 
w rzmë, je w rzmie), pòdnôszanié sã wałów i chaja (mòrze doléwô, nadchôdô, 
mô sã do żëcô, òddichô, òdżiwô, daje sã czëc, nadimô sã, zdimô sã, robi, rosce, 
dwigô sã, pòwstôjô, gòrzi sã, jaż sã rëbë płoszą, bùrzi sã, zriwô sã, pòriwô sã, 
wspinô sã, jidze w górã, parłãżi sã jak kòt, jeżi sã, chce wëlezc, je złé, òstrzi 
sã, szczerzi zãbë, jakbë kãsëc chcało, jurzi sã, pierze, wali, przetłukô ò zôlôj, 
grzëwama cëskô), jaż do stoju nôwëższégò rozgòrzeniô (je rozgòrzoné, òrze, 
òrëje, zybie, kòlibie sã, stoji w górze, bùdëje mòstë, wëstôwiô górë, wòjëje, 
bije sã, głëpieje, tańcëje, szôleje, jagùje, rëczi, czipi, wrô, pôrszcze jak kóń, jak 
òszôlałi pies, plwie ze złoscë, jakbë sã w nim pùrtk ùtopił, ùgrizô krôj, pôli sã, 
czadzy, prëzgòli, prëszczi). Wińdzëną tëch dzejaniów je ùjny mòrsczi szum, 
ò jaczim gôdô sã, że „mòrze dzys żabiégò mëdła” narobiło abò „wëzdrzi jak 
kwasné / miodné mlékò”. Pòtemù bôłdzô nazôdka sã òbdôwô, przechôdającë 
pòstãpné cządnice ùlegiwaniô wałów, a jãzëk znôwù mô na nazwanié tëch 
stojów rozmajité spòsobë (mòrze ùlégô, zlégô, ùchilô sã, naddôwô sã, òbdôwô 
sã, òpôdô, kładze sã, chrapi, cëchnie, môłknie, jaż kùreszce nastôwô glada / 
mùlszka)48.

Zgódno z lëdową mądroscą są spòsobë na to, żebë nã bôłdzã ùskrómic: 
„Swiãti Jack wstrzimôł mòrze, że sã dali pòsëwac ni mòże”49 (tu narzeszenié 
do mésternosców tegò swiãtégò ùwdôrzonëch w „Òksëwsczi legendze ò Jackù 
swiãtim”50, gdze je gôdka ò òsëszenim przez niegò przechòdu przez mòrze òb 
czas biôtczi z czarzélcama, chtërny sztëftowelë procëm niemù ksãca).

Mòrze òstało téż ùwdôrzoné w ùcartëch zwrotach, chtërne w swòjim dërżé-
niowim znaczenim ni mają z nim żódny parłãczë: „sprzedawac rëbë, co jesz są 
w mòrzu” ‘obiecać coś niepewnego’, „pùscëc sã bez wiosłów na mòrze” ‘po-
rwać się z motyką na słońce’, „do mòrza wòdã nosëc” ‘o niepotrzebnej i ciężkiej 
pracy’, „wedle tegò mòrze nie wëschnie” ‘jako pociecha w niepowodzeniu’, 
„temù mòże wgadac, że mòrze wëschło”51 ‘o łatwowiernym człowieku’.

Ò wësoczi frekwencyjnoce słowiznë zrzeszony tematiczno z mòrzã mògą 
zeswiôdczëc téż wszëtczé sprawë zrzeszoné z branim zwësków, nié wiedno  

48 B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 109–110.
49 Tamò, t. II, s. 66.
50 J. Cenôwa, Òksywskô legenda ò Jackù swiãtim, [w:] T. Lipski, Remùsowi króm, Gduńsk 
1990, s. 104–106.
51 B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 111.
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wëchôdającëch z łowieniô rib. W słowarzu Sëchtë nalézemë hasło mòrzkùlc52, 
chtërnégò pierszé znaczenié je zrzeszoné z rzeczą abò rozbitim bôtã wërzuco-
nym przez mòrze. Ò sytuacje, jakô towarzëła przepëtowaniémù strzodowiszcza 
i szukaniémù słowa, jaczim bë szło nazwac taką nalézënã òpòwiôdôł sóm aùtor 
słowarza, cwierdzącë, że òstro mùszôł sã nachòdzëc, żebë kùreszce ùdostac 
brëkòwné słowò. Wôrt w tim placu wspòmnąc stôri zwëk zwóny z łac. ius 
naustradi (pòl. prawo brzegowe, a pò kaszëbskù prawò bitë), chtërno dozwôla-
ło zbierac to, co mòrze wërzucëło na sztrąd. Równak pòdjimny mieszkańcë 
kòlmòrsczich òbéndów w krótczim czasu zaczãlë dopòmagac nôtërze i roz-
pôliwelë szuńce w môlach wsëniatëch w ląd, sprowôdzającë w ten spòsób bôtë 
i òkrãtë na kamisté ùbrzedżi, miast do pòrtów. Pòmiónë taczégò prowadzeniô 
sã widzymë we wielnëch dokazach: np. w legendze Sztrądowi rabùsznicë 
i rzimsczi kardinôł 53, w jaczi je gôdka ò gòrzu ksyżëca Swiãtopôłka, chtëren za 
zbiéranié mòrzkùlca, ale téż wzãcé w pòjmanié rzimsczégò kardinała zakôzôł 
prawa brzegòwégò. Temat wëzwëskôł téż Léón Roppel w szpòrtownym dokazu 
Łebianie w niebie54, chtërnégò herojowie – mieszkańcë Łebë: „nierôd w czas 
brizë na mòrze biegalë, a mili bitë na sztrądze zbiéralë”. 

Wëszi pòdónémù zestôwkòwi frazeòlogiznów i paremiów zrzeszonëch 
z mòrzã dalek jesz je do cawnotë, a ju, w òbkrajónym nacéchùnkù je widzec 
jich zadzëwòwną wielënã, co pòcwierdzywô pòstawioną na zôczątkù tezã 
ò niespòdzajny jãzëkòwi bòkadoscë kaszëbiznë w tim zôkrãżim. Wiele z nëch 
kònstrukcjów òstało ùżëtëch abò prosto stwòrzonëch na ùżëtk trójnëch lëte-
racczich ùsôdzków. Westrzód ùtwórców òsoblëwie zwëskiwającëch z mòrsczi 
tematiczi wôrt je wspòmnąc Aùgùstina Nécla55, Jana Trepczika56, Mariana 
Selina i wiele jinszich, jaczich w rozdzélu Kaszubi i żywioł wody wërechòwa 
Adela Kùjik-Kalënowskô57. Pùentą i pòdczorchniãcym tekstu niech bãdą słowa 
Maceja Tamkùna:

52 Tamò, t. III, s. 116.
53 J. Samp, Zaklęta stegna, s. 193–194.
54 J. Cenôwa, L. Roppel, K. Derc, J. Bianga, P. Szefka, F. Schroeder, Poezja twórców 
z kręgu „Klëki”, òbr. H. Makùrôt, Gduńsk 2015, s. 311–312.
55 Wicy ò tim ùsôdzcë i jegò òczarzenim mòrzã pisze A. Kloka, Augustyn Necel – rybak, 
który przeistoczył się w literata, [w:] Obrazy kaszubskiego morza, Bólszewò 2012, red.  
J. Borchmann, M. Tamkun, s. 87–96.
56 Ò mòrsczi tematice tegò ùsôdzcë pisôł m.jin. S. Chòlcha, Jan Trepczyk i jego kaszubskie  
morze, [w:] Obrazy kaszubskiego morza, s.107–125. 
57 A. Kùjik-Kalënowskô, Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, s. 181–204.

http://kaszubskaksiazka.pl/search.php?tag=red. J. Borchmann
http://kaszubskaksiazka.pl/search.php?tag=red. J. Borchmann
http://kaszubskaksiazka.pl/search.php?tag=M. Tamkun
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Symbòlika mòrza rzeszi w sobie przékòwné sparłãczenia: z jedny stronë bez-
grańcznotã, zmiérzanié do Bòga abò kòsmiczny krëjamnotë, z drëdżi – wërwark, 
znikwienié, zagrôżba i sómnota. Je òno procëmstawné lądowi, zamkłé grańcą 
sztrądu. Kòżdé jegò wińdzenié z gwôsny wlëdżi bùdzy ùrzas, kòżdi sztorm je 
mòrdarzczi, colemało krëwawi i przënôszający smierc. Biôtkòwanié na mòrzu 
to téż mòcowanié z nim samim i ze słabòtama biôtczącëch. Pòmòrzanów Bôłt 
scwiardzył, wëchòwôł, wëùcził i leno òni są w sztãdze zrozmiec krëjamnotã 
„naszégò” mòrza58.

58 M. Tamkùn, Przedsłowie, [w:] Obrazy kaszubskiego morza, s. 7.
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Bòżena Ùgòwskô

Stanisłôw Pestka – emisariusz  
niepòdległoscë

Titel na pierszi pòzdrzatk mòże zdawac sã kąsk kòntrowersyjny w òdniesenim 
do kaszëbsczégò pòetë ùrodzonégò prawie dekadã pò òdzwëskanim samò-
stójnotë (8 łżëkwiata 1929 r.), przë czim Pòmòrskô ùdosta jã dwa lata pózni, 
dopiérkù w 1920 r. Wëchòwiwôł sã w inteligencczi familie (òbòje rodzëcë 
bëlë szkólnyma, leno matka pò zdënkù zajãła sã dodomã i dozéranim dzecy), 
w patrioticznym dëchù. Òrãdzą do te bëło nié tak dôwné wëswòbòdzenié z nie-
wòlë zôbòrów pò sztërëlatny wòjnie, jaką rodzëcë przińdnégò pòetë jesz mielë 
w pamiãcë (matka w rokù wëbùchù wòjnë mia 14 lat, a òjc béł ju ùstny – béł 
19 lat stôri), a téż zamieszkiwanié w sąsedztwie niedôwno ùstalony grańcë, kò 
wiãkszosc dzysdniowégò bëtowsczégò krézu nôleża wcyg do Niemców. Stąd 
w Pestce òd nômłodszich lat mòcno zakòrzenioné bëłë deje wòlnoscë. Czej pò 
skùńczenim môlowi spòdleczny szkòłë rozpòczął nôùkã w gimnazjum i liceùm 
w Kòscérznie, noszącym miono widzałégò patriotë, sëna kòscérsczi zemi, béł 
zadzëwòwóny, że na pòstac nijak nie je tam ùtczonô. Stało sã to przëczinkã 
do napisaniô biograficzny broszurë, jaczi dôł titel Piórem i szablą. O generale 
Józefie Wybickim, wëdóną w 1961 r. Pò dekadze przërëchtowôł do drëkù nową, 
rëmniészą pùblikacjã Emisariusz niepodległości. O Józefie Wybickim. Wôrt dac 
bôczenié na lata ùkôzaniô sã tëch wëdôwiznów. Pierszô pòwsta z leżnotë 40. 
roczëznë òdzwëskaniô niepòdległoscë przez Pòmòrzé, a drëgô òstôwô wëdónô 
w niedłudżim czasu pò òbchòdach 50-lecégò.

Drëdżi titel biografii Józefa Wëbicczégò dozwôlô w jinym kònteksce przë- 
zdrzec sã na òkreslenié Pestczi emisariuszã niepòdległoscë. We wstãpnëch sło-
wach swòjégò dokazu Pestka przëbliżiwô mòtiwë, jaczima sã czerowôł:

Tak sã złożëło, że donëchczas Józef Wëbicczi egzystowôł w swiądze naszé-
gò nôrodu leno jakno aùtor nôrodnégò himnu. Zawdzãcziwómë mù równak 
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tak wiele, że nót skùńczëc z tą wstrzëmòwną rezerwą wzglãdã tegò repre-
zentanta nôlepszich patrioticznëch tradicjów. Czimże jinym béł cél roje-
niów Wëbicczégò, jak nié ideałã niepòdległi Pòlsczi, z pòmòcą refòrmów 
przenôszący ôrt fùnkcjonowaniô z jednostczi szlachecczi na spòlëznã1.

Drëgô pùblikacjô miała téż swòje pòliticzné spòdlé. Pòwsta jakno brzôd 
„swiądë ò zasłëgach Wëbicczégò na Kaszëbach”, jak téż pòdnôszónëch przez 
nôleżników Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô pòstulatów òdnôszającëch 
sã do wëstawieniô pòmnika, na ùwdôrzenié tegò ùznónégò dzejarza na rzecz 
samòstójnotë i refòrmatora. Te starania napòtikałë wcyg na rozmajité drãgòtë. 
Pestka diplomaticzno nie wskazywô jaczé, nie pòdsztrichiwô téż swòjich òr-
ganizacyjnëch zasłëgów w tëch pòdjimiznach, a nót pamiãtac, że w òpisy-
wónym czasu béł aktiwnym nôleżnikã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, 
zasôdającym w jegò władzach – Zarządze Òglowim, a téż przédnym redaktorã 
miesãcznika „Pòmerania” (1969–72)2. Dodôwô leno enigmaticzno: „Dopiérkù 
w hewòtnym rokù òstało pòdjãtëch czile inicjatiwów, dzãka czemù pòstac 
Wëbicczégò ùdostónie pełniészi i barżi doòkresliwający wid”3. Leżnotą do te 
„òbwidnieniô” pòstacë Wëbicczégò bëłë roczëznë: 225. roczëzna ùrodzeniô, 
150. roczëzna smiercë i 175. roczëzna pòwstaniô piesnie legionów – Mazur-
ka Dąbrowsczégò, chtëren òd 45 lat (òd 26 gromicznika 1927 r.)4 béł òfi-
cjalnym himnã Pòlsczi. Takô wielëna roczëznów ni mògła òstac bez reakcje 
rządzącëch, temù téż we Gduńskù òstało zòrganizowóné plenarné pòsedzenié 
Wòjewódzczégò Kòmitetu Frontu Jednotë Nôrodu5, inaùgùrëjącé roczëzno-
wé ùroczëstoscë. Z remienia rządu brôł w nich ùdzél „sekretéra KW PZPR, 
Tadeùsz Fiszbach”, chtëren w swòjim wëstąpienim nick nie rzekł ò staraniach 
i inicjatiwach Kaszëbów na rzecz pòdtrzimiwaniô pamiãcë ò zasłëgach Wëbic-
czégò, nic nie rzekł téż ò dzejanim wòjskòwim, diplomaticznym, pòliticznym, 
refòrmatorsczim czë òrganizacyjnym na zajãtëch przez zôbòrców pòlsczich 
zemiach, òdniósł sã leno do jegò patrioticzny pòstawë:

Pòczuwómë sã tej, prawie we Gduńskù, do òbrzészkù zainicjowaniô òb-
chòdów nëch roczëznów z ti leżnotë, że tu jesz wcyg je żëwô tradicjô 

1 S. Pestka, Emisariusz niepodległości, Gduńsk 1972, s. 7 [tłóm. włôsné].
2 Pòstãpny rôz tã fùnkcjã òbjimnął w latach 1990–1994.
3 S. Pestka, Emisariusz niepodległości, dz. cyt., s. 8.
4 Okólnik nr 49 z dn. 26 lutego 1927 r. do Pana Wojewody (wszystkich), „Dziennik Urzę-
dowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” z 30 czerwca 1927 r. nr 1 i 2, poz. 60, s. 58.
5 S. Pestka, Emisariusz niepodległości, dz. cyt., s. 8.
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zrzeszonô z Wëbicczim [wëróżnienié włôsné]. Mómë starã, cobë gò przë- 
baczëc jakno wiôldżégò Pòlôcha — patriotã nié leno mieszkańcóm naszégò 
wòjewództwa, ale téż spòlëznie całégò kraju.

Wëbicczi béł nôleżnikã tegò pòkòleniô, chtërno pierszé w naszich dze- 
jach przeżëło wiôldżi wstrząs: swòjima òczama zdrzało na znikwienié kraju. 
Nimò zwątpieniô i gòrzkòtë, jakô nasta w òjczëznie pò rozbiorach òbji-
mającë przédno nôbarżi patrioticzné karna pòlsczi spòlëznë, Wëbicczi do 
kùńca swòjich dni miôł nadzejã na òdrodzenié Pòlsczi. Béł z tëch patriotów, 
chtërny bezùstôwno szukelë drogów i spòsobów òcaleniô kraju6.

Pòwëższô wëpòwiesc mòże dac do mëszleniô, jak dalek z nôrodny swiądë 
òsta wëpiartô pamiãc i wiédzô ò Wëbicczim, przë czim nie rozchôdało sã leno 
ò samã jegò òsobã, ale téż ò deje, jaczé głosył i niepòdległoscowé dzejania.

Zrzeszeniowô spòlëzna dobrze wëzwëskała nã historiczną chwilã i na spòdlim 
zainaùgùrowónëch roczëznowëch ùwdôrzeniów w nymże rokù wznowiła dze-
jania wkół przëwróceniô pamiãcë ò Wëbicczim, a brzadã nëch staraniów bëło 
m.jin. wëstawienié w tim jesz rokù pòmnika Wëbicczégò pòdług projektu 
Wawrzińca Sampa przë krajowi drodze Gduńsk–Kòscérzna przed skrãtã do 
Bãdomina7.

Pò przëwrócenim nôleżny pamiãcë Józefòwi Wëbicczémù, pòstãpnym, dłu-
gòwarającym òddólnym dzejanim Kaszëbów bëło wëdobëcé z zabëcô znaczącé-
gò wëdarzeniô z 10 gromicznika 1920 r. – zdënkù Pòlsczi z mòrzã. Zdôwac bë 
sã mògło, że 50-lecé tegò historicznégò faktu przëniese jaczés przebùdzenié, 
a timczasã w miesãcznikù „Pòmerania” ùkôzało sã leno môłé napòmknienié 
aùtorstwa Feliksa Marszôłkòwsczégò pòd dosc krëjamnym titlã Przed 50-ciu 

6 Tamò, s. 54 [tłóm. włôsné].
7 Szerszą wiédzã ò inicjatiwach pòdjãtëch w 1972 r., tzw. Rokù Wëbicczégò, mòże nalezc 
w pùblikacje prôcowników Gduńsczégò Ùniwersytetu, w jaczi czëtómë: „W Rokù Wëbic-
czégò i w pòstãpnëch latach pòdjimóné bëłë na Pòmòrzu wielné dzejania i inicjatiwë mającë 
ùwdarzëc Wëbicczégò – projektë pòmników, nazéwanié sztrasów i szkòłów jegò mionã, 
ekspòzycje pamiątków, edicjô pamiątkòwëch medalów, projektë plakatów, a do te kònti-
nuacjô pòpùlarnëch dokazów biograficznëch. Wôrt wëmienic òsoblëwò snôżo ùmôlniony 
pòmnik aùtorstwa Wawrzińca Sampa przë drodze prowadzący do Bãdomina, a z dokazów 
lëteracczich pòwstałé w Italsce studium ò Mazurkù pióra gduńsczégò ùczałégò i lëterata 
Jerzégò Sampa. Równak nôwôżniészą inicjatiwą bëło pòwòłanié i ùtwòrzenié w 1978 rokù 
òddzélu Nôrodnégò Mùzeùm – Mùzeùm Nôrodnégò Himnu w Bãdominie w rodzynnym 
dodomù Wëbicczich”. Pòr. I. Kadulskô, P. Kąkòl, Józef Wybicki pod patronatem Gdańskiego 
Towarzystwa Naukowego na łamach „Rocznika Gdańskiego” i w uroczystościach miasta 
Gdańska, „Rocznik Gdański”, t. LXXVII/LXXVIII, Gduńsk 2017/2018, s. 128.
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laty8. Téż to, co napisôł nijak nie nawiązywô do historicznëch jeleżnosców, 
a òkôzało sã refleksją na temat rozmëszlaniów 34-latnégò Jana Karnowsczégò 
nad wòlną òjczëzną i czekającyma jã drãgòtama, a na kùńcu zamieszczony je 
przedrëk nëch rozwôżaniów9. Wôrt nadczidnąc, że Pestka w nym czasu béł 
redaktorã pismiona i przédnikã redakcyjnégò kòlegium. Gwësno temù òstało 
wëzwëskóné kaszëbsczé słowò Karnowsczégò sprzed pół stalata, cobë nie na-
razëc sã cenzurze, z mëslą, że wëpełni òno swòjã misjã i przekôże dejã tegò 
wëdarzeniô, czegò w spòsób bezpòstrzédny ni mòglë zrobic zrzeszeniowi dze-
jarze i gazétnicë piszący do „Pòmeranii. 

Kąsk widu na „zabëcé” tegò historicznégò wëdarzeniô rzucają słowa Maceja 
Gacha:

Jakno zwënégã II swiatowi wòjnë Pòlskô ùdosta prawie 500-kilométrowi 
pas sztrądu. Kòmùnisticzny panownicë z wiadomëch wzglãdów nie za-
miérzelë kùltiwòwac symbòliczi, jakô pòwsta w 1920 rokù w Pùckù. Z ti 

8 F. Marszôłkòwsczi, Przed 50-ciu laty, „Pomerania” 1970, nr 1, s. 20.
9 J. Karnowsczi, Òjcowizna, „Pomerania” 1970, nr 1, s. 21–22.

Pòmnik Józefa Wëbicczégò 
z wërazno zaznaczoną datą 
pòwstaniô – 1972. 
Zdrzódło: https://images.photo.
bikestats.eu/images/photo/ 
2011/07/27/202544.jpg

https://images.photo.bikestats.eu/images/photo/2011/07/27/202544.jpg
https://images.photo.bikestats.eu/images/photo/2011/07/27/202544.jpg
https://images.photo.bikestats.eu/images/photo/2011/07/27/202544.jpg
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leżnotë na pamiątkã dobëcô Kòlbrzegù przez I diwizjã Armii Wòjska Pòl-
sczégò, kòmùniscë ùstanowilë swój zdënk z Bôłtã, czej to 18 strëmiannika 
1945 rokù, kpr. Frãcyszk Niewidzajło stojącë na mùrze wschòdnégò pirsu 
kòlbrzésczégò pòrtu, cësnął w mòrsczé wałë òbrączkã10. 

Zdënk rokù 1945 téż nie béł jakòs òsoblëwò celebrowóny. Z drëdżi stronë 
wiadomim bëło, chòc gazétë taczich wiadłów nie relacjonowałë (mòże cenzura 
jich nie dopùszcziwa do drëkù?), że równak pòstãpné roczëznë òstôwiałë swój 
pòmión. Mùzeùm Pùcczi Zemi miona Floriana Cenôwë w fòlderze wëdónym 
latoségò rokù z leżnotë 100. roczëznë prezentëje kòwertã z mùzealnëch zbiérów 
z roczëznowim datownikã – 10.II.1970 PUCK, 50 ROCZNICA ZAŚLUBIN 
POLSKI Z MORZEM11. Ta skrómnô nadczidka téż skłóniô do refleksje nad 
geòpòliticzną jawernotą, z jaką przëszło mierzëc sã tejczasnym dzejarzóm 
i zwëczajnym mieszkańcóm Kaszëb. 

Wiele bòkadniészé są infòrmacje òdnôszającé sã do 60-lecô zdënkù Pòl-
sczi z mòrzã. Prôwdac, „Pòmeraniô” narzeszëła do te leno artiklã Zygfrida 

10 M. Gach, Zaślubiny Polski z Morzem: zamiast rozpoznawalnej rocznicy pamiętamy 
wyłącznie o biegu „Od Hallera do Hallera”, zdrzódło: https://histmag.org/Zaslubiny-Pol-
ski-z-Morzem-zamiast-rozpoznawalnej-rocznicy-pamietamy-wylacznie-o-biegu-Od-Hal-
lera-do-Hallera-18382 (dostãp: 27.11.2020) [tłóm. włôsné].
11 Idziemy nad polskie morze – zaślubiny Polski z morzem, Puck 1920 r. Katalog wystawy, 
zdrzódło: https://muzeumpuck.pl/wp-content/uploads/2020/02/Idziemy-nad-polskie-mo-
rze-za%C5%9Blubiny-Polski-z-morzem-Puck-1920-r.-katalog-1.pdf (dostãp: 27.22.2020).

Skan wëjimka Òjcowiznë Jana Karnowsczégò, „Pòmeraniô”, nr 1/1970.

https://histmag.org/Zaslubiny-Polski-z-Morzem-zamiast-rozpoznawalnej-rocznicy-pamietamy-wylacznie-o-biegu-Od-Hallera-do-Hallera-18382
https://histmag.org/Zaslubiny-Polski-z-Morzem-zamiast-rozpoznawalnej-rocznicy-pamietamy-wylacznie-o-biegu-Od-Hallera-do-Hallera-18382
https://histmag.org/Zaslubiny-Polski-z-Morzem-zamiast-rozpoznawalnej-rocznicy-pamietamy-wylacznie-o-biegu-Od-Hallera-do-Hallera-18382
https://muzeumpuck.pl/wp-content/uploads/2020/02/Idziemy-nad-polskie-morze-za%C5%9Blubiny-Polski-z-morzem-Puck-1920-r.-katalog-1.pdf
https://muzeumpuck.pl/wp-content/uploads/2020/02/Idziemy-nad-polskie-morze-za%C5%9Blubiny-Polski-z-morzem-Puck-1920-r.-katalog-1.pdf
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Prószińsczégò12, chtëren dejade nijak nie òdnôszô sã do aktualny roczëznë, 
ale mô starã pòkazac, że skùtkã tegò wëdarzeniô béł rozwij Pùcka, chtëren sã 
stôł „mòcą i mòrską bòkadoscą dzysdniowi Pòlsczi”:

Skan pòczątkòwégò akapitu artikla Z. Prószińsczégò.

Pòstãpné krótczé infòrmacje pòkôzałë sã w zrzeszeniowim miesãcznikù dwa 
miesące pózni, w kùńcowim dzélu „Klëka. Z żëcégò Zrzeszeniô”, to je w infòr-
macjach z regionu. Jedna òbwiescywô, że Riszard Strijc wëkònôł roczëznową 
grafikã, do jaczi pòwstaniô przëczënilë sã Józef Bòrzëszkòwsczi i Wòjcech 
Czedrowsczi, a jaką mòże zakùpic w krómikach òrganizacje we Gduńskù  
i w Pùckù. Wiele do mëszleniô dôwô kùńcowé zdanié tegò lapidarnégò wiadła: 
„Z leżnotë mòżlëwégò zniszczeniô nie mdze òna wësyłónô lëstowno”13… 
W tim samim dzélu je infòrmacjô, szlachùjącë pò inicjałach przërëchtowónô 
przez Wòjcecha Czedrowsczégò, òdnôszającô sã do ùroczëstégò zéńdzeniô 
zrëchtowónégò 10 gromicznika 1980 r. w Pùckù przez môlowi Part K-PZ, a bre- 
lë w nim ùdzél nôleżnicë Zarządu Òglowégò razã z przédnikã Stanisławã 
Pestką. Czedrowsczi rzucô téż kąsk widu na charakter tegò zéńdzeniô, bò chòc 
w ùroczësti artisticzny òprawie, to téż niesący zajiscenié14:

Slédné zdanié pòwëższégò skanu infòrmùje, że nie bëła to jedinô ùroczë-
stosc ùpamiãtniwającô wëdarzenia, jaczé zapòczątkòwałë ùdostanié przez 
Pòmòrską niepòdległoscë. Ze wspòmniónégò ju fòlderu mòże sã doznac, że na 
nôbrzeżim pùcczi rëbacczi hôwindżi pòwstôł zdënkòwi słup, a do te zrëchtowó-
ny òstôł pòpùlarny wnenczas element promòcyjny – leżnotowô chòrądżewka, 
òbzdobionô mòdłã kaszëbsczégò wësziwkù. 

12 Z. Prószińsczi, Morskie początki II Rzeczypospolitej w Pucku, „Pomerania” 1980, nr 2,  
s. 1.
13 Zdrzë: Grafika o zaślubinach z morzem, „Pomerania” 1980, nr 4, s. 41.
14 (wk) [Merkającë pò inicjałach, aùtorã relacje je W. Czedrowsczi – dopisk włôsny], 
W Pucku: 60-lecie zaślubin Polski z morzem, „Pomerania” 1980, nr 4, s. 40.
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Skan wëjimkù relacje 
z ùroczëstégò zéńdzeniô 
w Pùckù z leżnotë 60-lecô 
zdënkù Pòlsczi z mòrzã,  
pòdpisóny inicjałama: ‘(wk)’.

Skan stronë  
nr 24 leżnotowi  

pùblikacje  
Idziemy nad  

polskie morze 
– zaślubiny Polski 
z morzem wëdóny 

przez Mùzeùm 
Pùcczi Ziemi.
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W taczich pòliticzno-spòlëznowëch jeleżnoscach Stanisłôw Pestka twòrzi 
jeden ze swòjich historicznëch dokazów Zaslubienié z Bôłtem. Bez to, że ni 
miôł w zwëkù òznaczac swòjich wiérztów dokładnyma datama pòwstaniô, 
mòże przëjąc, że pòwstôł òn w rokù premierowi pùblikacje. Pierszi rôz aùtor 
zamiescył gò na łamach „Pòmeranii”15 w rokù 1980, to je rokù 60. roczëznë 
titlowégò wëdarzeniô. Przez pòczątkòwé szesc z dzesãcsztróficznégò dokazu 
pòeta refleksyjno rozwôżô „smùtną i krzepiącą dejã” zakùńczoną tesknyma 
wòłaniama-pëtaniama (czë nie są òne wëmòwnym narzeszenim do dobrze 
znónégò Pestce zniewòleniô czasów kòmùnisticznégò reżimù?):

Czedë òd mòrzégò rwisti żôdżel 
Spłënie na piôsk w kaszëbską Itakã?
Czedë stegną z lądu w naje ùbiedrze 
Przińdą òdecknioné, niepòdległé znaczi? 16

W pòstãpnym dzélu ùkôzónô je malarskô wizjô nadcygający do Pùcka 
mòdri armie:

Kònie w słonëch galopùją blónach,
Przédnô starża legendë – same mòdrôczi

pòwitanié „piãknã i chlebã” triumfalno wkrocziwającégò do „malinczégò 
nibë syrena na skale Pùcka” generała Hallera, rozpłomienienié skrëszony rzmë 
lëdztwa przëbëłégò na ùroczëstosc („mrowié tëch, co płaczą”), kùreszce chwi-
lowé zatrzimanié na pòstacë bòhatersczégò ksãdza półkòwnika Wrëczë, cobë 
na pòdobã zascygnionégò kadru w drobnotach ùkazac sztót zdënkù:

Generalsczé remiã sygô pòd niebòzdżib,
Òczë za piestrzeniã lecą nibë za ùkôzką…

Złoté namienienié – Mare Nostrum!

Òstatny, dodóny, a przë tim pòdsëmòwùjący wers, mòże òdczëtac jakno 
krzik redoscë z òdzwëskaniô przëstãpù do mòrza. Je w nim téż skrëtô wiôlgô 

15 J. Zbrzëca, Zaslubienié z Bôłtem, „Pomerania” 1980, nr 6, s. 22. Dokôz òstôł pózni 
zamieszczony w zbiérkù Wizrë ë duchë, wëdónym w 1986 r.
16 Na spòdlim zbiérkù Wizrë ë duchë, Gduńsk 1986, s. 18–19. Pisënk òstôł zestandari-
zowóny.
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nôdzeja („złoté namienienié”). Jakùż stolemné mùszałë bëc te nôdzeje i jak 
wiele sã spòdzéwelë, pò tim „òknie na swiat”, mającë na wzglãdze téż to, że 
dopiérkù co nastałô Pòlskô króm rëbacczich przëstani nie pòsôda włôsnégò 
pòrtu ani flotë, stoczni czë bazë òkrãtowi? 

Drãgò bëłobë sã doszëkac w tim dokazu jaczichs òznaków manifestu. Sta-
nisłôw Pestka ani jakno zrzeszeniowi dzejôrz, ani jakno Jan Zbrzëca–pòeta, 
stojôł z daleka òd pòliticznégò agitacyjnégò dzejaniô, sóm béł dosc mòcno 
zjiwrowóny inwigilacjama zrzeszeniowi spòlëznë lat 70. i 80., realną zagrôż-
bą rozwiązaniô Zrzeszenia òb czas wòjnowégò stónu, likwidacją pòstãpnëch 
wëdôwiznów, w jaczich robił („Kaszëbë”, „Litery”, „Czas”), zawieszenim 
wëdôwaniô „Pòmeranii”, wëstôwanim pòd dwiérzama partijnëch wësoczich 
ùrzãdników (czej béł przédnym redaktorã „Pòmeranii” i prezesã ZK-P), cobë 
òb czas wezwaniô wësłëchëwac jich narzékaniô czë wrzeszczeniô. Ale ta cëchô 
pòkòra nie òznôczała ùstąpieniô i rezygnacje, dëcht procëmno – spòkójno 
wësłëchiwôł i niezanôleżno, czë ùdostôł zgòdã na swòjã prosbã czë nié, swòją 
pòstawą nie narażiwôł Zrzeszeniô na niżódne ògrańczenia. Òsoba barżi eks-
presywnô gwësno bë tëli nie zwëskała17. Zdrzącë na to spòdlé, téż pasëje do 
niegò òkreslenié emisariusz.

Słownik języka polskiego przë pòjãcym emisariusz pòdôwô: „krëjamny 
pòsłańc w wôżny misje, czãsto pòliticzny”18. Prawie słowò „krëjamny” nôlepi 
pasëje do pòstawë Stanisława Pestczi. Nigdë nie stôwiôł sã w centrum ùwôdżi, 
wòlôł bëc òbserwatorã z bòkù, a pòdjimiznóm patrónowôł swòjim piórã. Wôrt 
przëbliżëc trafné słowa, jaczima scharakterizowôł gò Cezari Òbracht-Prondzyń-
sczi: „Stanisłôw Pestka, mającë nié tëli òrganizatorsczi temperament, co pùbli-
cysticzné zacãcé, rozmiôł w swòji refleksje nad sytuacją Zrzeszenia sparłãczëc 
doswiôdczenié dzejarza z głãbią mëslë intelektualistë”19. Ta „głãbiô mëslë” je 
òdzdrzódlonô we wszëtczich jegò felietonisticznëch pùblikacjach i pòeticczich 
dokazach. Aùtora Zaslubieniô z Bôłtem mòże zarechòwac do rëmnégò karna 
cëchëch emisariuszów pamiãcë ò wielnëch wôżnëch sprawach czasu pòzmia-
nów, w tim ò niepòdległoscë. Kùltiwòwôł jã na swój gwôsny spòsób, nié szablą, 
ale piórã (parafrazëjącë titel dokazu pòswiãconégò Józefòwi Wëbicczémù).

17 Tejczasną sytuacjã i inwigilacjã strzodowiska gazétników pòdrobno przedstôwiô 
C. Òbracht-Prondzyńsczi w retrospektiwny pùblikacje Zjednoczeni w idei. Pięćdziesiąt lat 
działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956–2006), Gduńsk 2006, s. 276–316.
18 Zdrzódło: https://sjp.pl/emisariusz (dostęp: 20.11.2020).
19 C. Òbracht-Prondzyńsczi, Zjednoczeni w idei…, s. 266 [tłóm. włôsné].

https://sjp.pl/emisariusz
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W hewòtnym òprôcowanim wëzwëskóny òstôł ten òbjim zaangażowaniô 
Pestczi, jaczi przëczënił sã do wskrzeszeniô, a pòsobicą ùtrwaleniô pamiãcë 
ò ùdostanim niepòdległoscë przez Pòmòrską, jaczégò symbòliczną znanką béł 
ùroczësti zdënk z Bôłtã, mającë przë tim starã, cobë gò pòkazac w mòżlëwie 
szeroczim kònteksce lat 70. i 80., to je czasu pòstãpnëch niepòdległoscowëch 
dążnotów…
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https://muzeumpuck.pl/wp-content/uploads/2020/02/Idziemy-nad-polskie-morze-za%C5%9Blubiny-Polski-z-morzem-Puck-1920-r.-katalog-1.pdf
https://muzeumpuck.pl/wp-content/uploads/2020/02/Idziemy-nad-polskie-morze-za%C5%9Blubiny-Polski-z-morzem-Puck-1920-r.-katalog-1.pdf
https://sjp.pl/emisariusz
https://images.photo.bikestats.eu/images/photo/2011/07/27/202544.jpg
https://images.photo.bikestats.eu/images/photo/2011/07/27/202544.jpg
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Tomasz Fopke 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 

Uniwersytet Gdański

Letkò bez dëtka  
– pieniądze a muzyka kaszubska

Motyw pieniądza i jego roli w kaszubskojęzycznej literaturze muzycznej nie 
był dotychczas podejmowany. Może dziwić, iż środek płatniczy, który jest jed-
ną z istotniejszych zdobyczy cywilizacyjnych – nie stanowi poważniejszego 
pretekstu do dociekań na gruncie naukowym w kontekście muzycznym, w tym 
w obszarze kaszubsko-pomorskim1. Szukając relacji pieniądz – muzyka, natra-
fiamy głównie na dziesiątki odwołań do tematu… zarabiania na muzyce. Jednym 
z ciekawszych wątków pieniężnych występujących w kulturze kaszubskiej są te 
baśniowe, przywołane choćby przez ks. dr. Bernarda Sychtę, gdzie diabeł Smãtk 
suszy pieniądze2. W Cyfrowej Bibliotece Polskiej Piosenki wyszukiwarka znaj-
duje aż 278 rekordów, wywołanych hasłem „pieniądz” – a z pewnością można 
znaleźć jeszcze jego synonimy3. 

Waluta używana na Kaszubach zmieniała się, tak jak zmieniała się przy-
należność państwowa tych terenów. Ten, kto rządzi, wprowadza swoje pie-
niądze, często ze swoją podobizną, herbem na awersie monety czy stronie 
banknotu4. Ważny jest też nominał. Duży oznacza znaczną wagę wycenianej 
rzeczy, sprawy; mały bywa powodem do wstydu, wskazuje na niską wartość 
towaru, usługi. Od pieniędzy często zależy los człowieka. Brak możliwości 

1 Ciekawym wyjątkiem jest tekst Marcina Kuli: Pieniądz jako zjawisko kultury [w:] „Kul- 
tura i społeczeństwo” 2011, nr 2–3, s. 171–185.
2 A. Salamonik, Dlaczego na Kaszubach suszą pieniądze? https://etnologia.ug.edu.pl/
kaszuby_suszenie (dostęp: 19.12.2020).
3 https://bibliotekapiosenki.pl/szukaj/wyniki/pieni%C4%85dz (dostęp:19.12.2020).
4 https://www.skarbnicanarodowa.pl/kroniki-numizmatyczne/179-z-czego-sklada-sie-
-moneta (dostęp:19.12.2020).

https://etnologia.ug.edu.pl/kaszuby_suszenie
https://etnologia.ug.edu.pl/kaszuby_suszenie
https://bibliotekapiosenki.pl/szukaj/wyniki/pieni%C4%85dz
https://www.skarbnicanarodowa.pl/kroniki-numizmatyczne/179-z-czego-sklada-sie-moneta
https://www.skarbnicanarodowa.pl/kroniki-numizmatyczne/179-z-czego-sklada-sie-moneta
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nabycia, zapłaty skutkuje nawet śmiercią. Pieniądz jest rzeczą, która budzić 
może sprzeczne uczucia: od euforii w przypadku możności zagospodarowania 
kroci, wydania na potrzebny cel – po zniechęcenie i skłonności samobójcze, 
gdy nader doskwiera polityka fiskalna państwa czy postępuje ucisk osoby 
prawnej bądź fizycznej, od której jest się uzależnionym finansowo. Pieśni, 
piosenki, w swej integralnej warstwie tekstowej traktują głównie o życiu – stąd 
wątek pieniądza powinien w nich wystąpić. Dlatego też, postępując szlakiem 
walut i nominałów używanych na Kaszubach – warto udać się przez żyzne 
niwy dostępnej drukiem literatury muzycznej w języku kaszubskim. Nie jest 
to wanoga naukowo kostyczna, np. chronologiczna, lecz powiązana strawniej-
szą narracją tematyczną, osobową – wędrówka skokowa, co dodaje tekstowi 
pewnej dynamiki. Przywołane obficie cytaty wskazują na kontekst, w którym 
w utworach znajdują się pieniądze; jakże różny, często zaskakujący. 

O jakich pieniądzach mówimy, jeśli chodzi o treści kaszubskich pieśni, 
piosenek? W grze jest kilka walut, będących w obiegu w różnym czasie na 
Kaszubach. Nie zawsze są one określone w tekście. Czasami jest to jedynie 
nominał. W piosence dla dzieci Môłô rzecz5 jest bliżej nie określona „stówka” 
– w domyśle, zważywszy na czas stworzenia utworu (2013) – PLN6.

I mëmina grochówka
Òd tatë w miészkù stówka 
Môłô rzecz a ceszi mie.
Taczé nibë nick,
Ale wôżné dlô mie je!
Tak sã ceszã tim!

Stawkę podbija Jerzy Stachurski w swojej pastorałce Gwiôzdka z Wilanowa 7:

Pùdzemë do miasta. 
Gloria! Gloria!
Dostniesz złotëch dwasta.
Gloria! Gloria!

5 Utwór Tomasza Fopke zawarty na płycie pt. Cëda òd pòcëdów swiata, czyli spadł kiedyś 
w lipcu śnieżek niebieski…, Gdańsk 2013, oraz (sam tekst) w audiobooku Czë mùcha mô 
jãzëk?/ Wiérztë dlô dzecy [Akademia Bajki Kaszubskiej, część 6], Gdańsk 2016.
6 https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1034:pln&catid= 
44&Itemid=208 (dostęp:16.11.2020).
7 T. Fópka, E. Prëczkòwsczi, J. Stachùrsczi, Piesnie Rodny Zemi, Banino 2003, s. 82.

https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1034:pln&catid=44&Itemid=208
https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1034:pln&catid=44&Itemid=208
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Złoty występuje w pieśni z Władysławowa8: Szelma karczmareczka, co 
mie wódczi dała / (Trzë) złoté przepité, czwiôrti przepisała9. 

O „tysiącu” jest mowa we frantówce z Rotębarka Òjc i trzë córczi10. 
W trzech pierwszych zwrotkach tytułowe córki otrzymują coraz mniej wia-
na od ojca, z tysiąca na tysiąc. Inwestycja ta okazała się być trafiona tylko 
w przypadku najmłodszej córki, która tysięcy nie dostała, a zaopiekowała 
się ojcem na starość:

Miôł cë òjc jeden trzë córë
Nie wiedzôł ile dac któréj
A czej òn jaką wëdôwôł
Czile tësączków wiónowôł.
A czej tã pierszą wëdowôł
Trzë tësące ji wiónowôł
Córeczkò mòjô dajã cë
Nie òpùszczôj mie do smiercë.
A czej tã drëgą wëdôwôł
Dwa tësące ji wiónowôł
Córeczkò mòjô dajã cë
Nie òpùszczôj mie do smiercë.

Jeszcze bardziej niedookreśone są po prostu… pieńdze, od których droższa 
jest ludzka słowność, jak przekonuje autor Baladë ò stolemie11:

Lëdzczé słowò droższé pieńdzy.
Miôł òjc stolema za zãca,
A ne dzecë stolemczëne
To Kaszëbi są – i basta!

Pieńdze traktowane ogólnie jako dobro materialne obecne sa np. w tłu-
maczeniu przeboju szwedzkiej grupy muzycznej ABBA. Ich Money, money 
brzmi po kaszubsku tak:

8 A. Mioduchowska, Ludwik Bielawski, Kaszuby / Polska pieśń i muzyka ludowa / Źródła 
i materiały, t. II, Warszawa 1997, s. 335.
9 Sugestia redakcyjna: trzy złote przepite, jeden – na kredyt.
10 W. Kirstein, L. Roppel (red.), Pieśni z Kaszub. Gdańsk 1958, s. 224.
11 W. Frankowska (red.), Kaszubski Śpiewnik Domowy, Gdynia–Wejherowo 2014, 
s. 56–61.
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Pieńdze, pieńdze
Maraszba w noc, czurzenié w dzéń, bë spłacëc dług, bankòwi kwit 
Bierze żôl  
I widzec, że nie zbiegnie nick, nie òstnie dlô mie nawet dëtk  
nimò szło  
W mòjich snicach ùdba je 
bë sã trafił mie z kasą strëch 
Nie robia bëm dokładno nick. Rok wkół le bal, i jesc, i pic… 
Pieńdze, pieńdze, pieńdze
Szôlëc je gdze
To bògatëch swiat!
Pieńdze, pieńdze, pieńdze
Słuńce wstec je
To bògatëch swiat!
Aha-Ahaaa 
Wszëtkò zrobic bë mógł
Czej bë miôł chòc përznã pieńdzy…
To bògatëch swiat!
To bògatëch swiat!
Dze nańdã chłopa na nen ôrt, co głãbòk w głowã mòjã wlôzł?  
Bierze żôl  
I żelë wòlny bãdze jesz – sã zawiatëjã – nié dlô mie
nimò szło 
Tej jadã précz, nie nańdą mie  
Dze w Las Vegas, czë Mónakò  
W kasynie wëgróm złota wóz a żëcé bãdze ju-le-ju…  
Pieńdze…12

Dëtk to 10 groszy lub fenigów. Z czasem zaczął oznaczać po prostu ka-
szubskie pieniądze. Podobnie na środek płatniczy mówią górale podhalańscy 
(dudki)13. Eugeniusz Pryczkowski (słowa) i Jerzy Stachurski (muzyka) za-
dedykowali dëtkòma osobny utwór14, w którym trafnie, w kilku kontekstach 
ukazano zależność: człowiek – pieniądze. Warto zacytować go w całości:

12 Autorem trawestacji jest Tomasz Fopke. Tekst ukazał się w wydanym na okolicz-
ność koncertu Szwedzkô aba abò ABBA pò kaszëbskù „Kaszubskiego Duo Artystycznego” 
w Szkole w Starej Hucie, 28.02.2017 – Kaszubskim Śpiewniku Śledzikowym 3 – Szwecja, 
Stara Huta 2017. 
13 https://ezakopane.pl/turystyka/slownik-gwary-goralskiej (dostęp: 16.11.2020).
14 E. Prëczkòwsczi, J. Stachùrsczi, Serce miec, Banino 2015, s. 101.

https://ezakopane.pl/turystyka/slownik-gwary-goralskiej
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Dëtczi, dëtczi15

Ten sã szarpie przë robòce
Nen sã rwie pò całim swiece
Jinszi żorgô jak sã dô
Dëtka w taszã pchô. 
Dëtczi, dëtczi leno dëtczi
Krącą swiatã, manią wszëtczich
Dlô nich wiele tracy głowã
Rozëm ni mô kòl nich słowa.
Chtos sã drapie w rządów górë
I nabiérô grëbi skórë.
Jegò drëch bë dëtka miec
Trzimô gò za szlëc.
Dëtczi, dëtczi…
Jinszi zgùbił przë nich wiarã
Nie wié ò co w żëcym stara
Mô jesz jaczis bëlny cwëk
– Prawëch nëkô wëk.
Dëtczi, dëtczi…
Le w dëtkòwim taczim szale
Prôwdë nie widzą dëcht wcale,
Że ju w wiôldżi biédzë są
Chòc na dëtkach spią!
Dëtczi, dëtczi…

Tenże duet autorski wspomina o dëtkach i ich światowym prymacie, w in-
nym swoim dziele Serce miec16:

Zdrzë, jak różnie biwô dëcht wszãdze na tim swiece
Jak rôz zło dobiwô – le górą jidze dëtk.
Ach, to tam nie są niżódne dlô nas rzeczë,
Chtërne – jak kòsą – pnie dobra seczą wnetk.

W duchu optymistycznym utrzymana jest śpiewka z Rotębarka Na grochòwi-
nie17. Wieńczący utwór duet damsko-męski brzmi:

15 Stowarzyszenie „Młodi Kaszëbi” ogłosiło (2017) konkurs na teledysk kaszubski. Jednym 
ze zwizualizowanych utworów były Dëtczi, dëtczi: https://www.youtube.com/watch?v=lG-
pL-mXac3k (dostęp:16.11.2020).
16 E. Prëczkòwsczi, J. Stachùrsczi, Serce miec…, dz. cyt., s. 10.
17 W. Kirstein, L. Roppel (red.) Pieśni…, dz. cyt., s. 204.

https://www.youtube.com/watch?v=lGpL-mXac3k
https://www.youtube.com/watch?v=lGpL-mXac3k
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Mdzema robiła wiele sył stónie
Żebë zarobic dëtczi na spanié
Kùpima sobie cepłé pierzënë
Nie mdzema spała na grochòwinie.

Nadzieję na wzbogacenie ma Bëlny żôłniérz18 z Nowej Huty. W tej dzie-
cięcej przyśpiewce słyszymy:

Bëlny żôłniérz
Bëlnô córka
Bëlné żëto
Bëlny kam;
Bëlnô chójka
Bëlné skòpce
Zgarnã dëtków
Bëlny kram!

Z kolei niedostatek dëtków wykazuje inny twórca, w utworze z gatunku 
kaszë-disco Mało dëtka19. Wskazuje pożądane przez współczesnego Kaszubę 
waluty: dolara amerykańskiego i euro – walutę Uni Europejskiej.

Mało dëtka, kasë mało
Miészk pãkati bë sã chcało
Jaczé eùro, chòc dolarë
W mòji taszi chcã miec zarô!
Wsëpta, wsëpta dëtka!
Dôjta, dôjta kasë!
Kùpiã sobie merca
I zamòrsczé wczasë!
Sygnie te ùscegòwaniô!
Jamrowaniô i stãkaniô!
Pieńdze nôwôżniészé nie są!
Chòcô wôżny kòżdi tësąc…
Wsëpta…

18 P. Szefka (red.), Ulubione pieśni dziecięce z Kaszub i Kociewia, Gdańsk 1979, s. 63.
19 Przebój zespołu FLIGER do słów Tomasza Fopke: https://www.youtube.com/watch?v= 
aodHO2up8yY (dostęp: 16.11.2020).

https://www.youtube.com/watch?v=aodHO2up8yY
https://www.youtube.com/watch?v=aodHO2up8yY
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Nadzieja na polepszenie sytuacji materialnej rodziny wraz z jej powiększe-
niem o zięcia wyrażony jest w tańcu-wyliczance z Luzina Zãc20:

Jeden, sédem a dzesãc
Z dëtkã przińdze zôs mój zãc
Kòrnus na stół pòstawi
Z białką dodóm sã zjawi.
W Łebieniu, Kamieniu
Tam wieselé jegò mdze
W Szczecënie, czë w Gdini
Tam gò òna naléze!

W popularnej przyśpiewce Tata i kòza21 Jana Trepczyka z Prokowa22 i Fran-
ciszka Kwidzińskiego tytułowy tata kupuje kozę za trzë dëtczi23. Jest też inna 
wersja utworu, podana za Aleksandrem Tomaczkowskim, gdzie koza kosztuje 
trzë marczi24. To przykład piosenki „pieniężnej”, w której waluta zmienia się 
zależnie od czasu, w którym wykonuje się ów utwór.

Mój tata kùpił kòzã
Sto marków za niã dôł
Ùwiązôł jã do wòza
I fùksã pòdcygnął.

Inna koza występuje w utworze pt. Naszô kòza z Sierakowic25. Przekaz 
pieśni skierowany jest do wymyślnych kawalerów, przebierających w kandy-
datkach na żony:

20 P. Szefka (zebrał i opracował), Tańce kaszubskie, zeszyt III, wyd. pierwsze, Gdańsk 
1969, s. 118–119.
21 Więcej o samym utworze można znaleźć w pozycji: T. Fópka, Mùzycznô zupa z tatkòwi 
kòzë, „Pomerania” nr 4/2013, s. 42. Autorstwo pierwszej zwrotki i refrenu należy do Jana 
Trepczyka z Prokowa, który przezkazał ów utwór wnukowi, Franciszkowi Kwidzińskiemu, 
ten z kolei dopisał kolejne zwrotki. Autorstwo końcowych strof przypisuje się również 
Aleksandrowi Tomaczkowskiemu.
22 Podaję, aby odróżnić od Jana Trepczyka z Wejherowa.
23 E. Prëczkòwsczi (przërëchtowôł), Nótë kaszëbsczé / Pòpùlarné piesnie, Banino 2008, 
s. 113.
24 A. Tomaczkowski, Wybór pieśni, Gdańsk 1981, s. 35.
25 P. Szefka (zebrał i opracował), Tańce…, dz. cyt., s. 115.
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Są tu we wsë knôpi, co jich pieniądz trôpi
Z kòzą bë sã òżenił, bë le pòsôg wiôldżi béł
Kòzã so zabije, w grónkù mdze miôł miãso
A talarë z pòsagù, schòwô so za przãsło.

We Frantówce pasturka z Rotębarka26, tytułowy pastuszek wyda zaro-
bionego dëtka na… harmonijkę ustną. Śpiewa tak:

Czedë so zarobiã dëtka
Brumlã sobie sprawiã
Zagróm sobie i swiat wkòło
W zadzëwienié wprawiã.

W przywołanym w tytule niniejszego opracowania kabaretowym Letkò bez 
dëtka27 z muzyką J. Stachurskiego i słowami T. Fopkego użyte wyrażenie za 
pół dëtka – jest użyte w celu wskazania skąpstwa28. W ostatniej zwrotce utworu 
pojawiają się, traktowane równolegle: grosz i eùro, co odebrać można jako 
przygotowanie do zapowiadanego wprowadzenie euro do polskiego systemu 
monetarnego w ramach Unii Europejskiej: 

Do krómù rôd chòdzã cos sprawic dlô se
Za tómbakã chłopiskò z ùsmiéwkã żdże
Zachwôlô, wmòdliwô, za pół dëtka dô
Nie zmerkôsz, że miszk twój sã lóz zrobi flot…
Tak letkò bez dëtków i żëcé nowi zarô cwëk mô
Nie mùszi sã jiscëc, co nowi nóm przëniese dzéń…
Za redostnym sztótã sã mësl wkrôdô nowô
– Za co jô witro chléb kùpiã, czej mie:
Tak letkò bez dëtków…
(…)
Rôz w miesącu płacą za robòtã grosz

26 W. Kirstein, L. Roppel (red.) Pieśni…, dz. cyt., s. 237.
27 Piosenka znalazła się na dwóch płytach: We Dwa Kònie – kaszubskie piosenki kabare-
towe, Chwaszczyno 2010 oraz na Kaszëbsczi Idol 2014, Radio Kaszëbë 2014. W Internecie 
jest również teledysk zrealizowany przez Telewizję Kaszuby w roku 2010: https://www.
youtube.com/watch?v=ukJeN2arXSg (dostęp: 16.11.2020).
28 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Warszawa–Kraków, 1967,  
t. 1, s. 208.

https://www.youtube.com/watch?v=ukJeN2arXSg
https://www.youtube.com/watch?v=ukJeN2arXSg
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Chłop bierze to eùro i do chëczë gnô
Tam białka gòtowi spisënk w rãkã dô:
– Na kùpisz do składu! Wòzyk przed se pchôsz…
Tak letkò…

Obok skąpstwa przypisuje się Kaszubom upór. Tę cechę i dziwactwo pew-
nego jegomościa z humorem opisuje Jan Piepka w pochodzącym z 1963 roku 
utworze do muzyki Wacława Kirkowskiego pt. Ùpartélc29. Ma i swoją rolę 
dëtk w tej piosence:

W dzéń to mùszôł lãpã palëc
Jakbë stracył, biédôk, wid
A czej dostôł z pòcztë dëtczi
Przedtim w złoscy pòrwôł kwit.

Dëtk, a jakże, jest mile widziany a nawet słyszany, gdy się go wrzuca na 
kościelną tacę, w tym przypadku – do koszyka:

Je to słodkò starkã bëc
Z wiekã sã ni mùszi krëc
Do kòscółka: tup, tup, tup
Tam z białeczką złożił slub
Na kòlektã w czipkã dëtka dôł
Chòcô rząd mù z réńtë dzél zôs wzął
Jakùż bëlno stark sã mô
Szczestlëwi chłop!

To fragment piosenki z muzyką Wacława Kirkowskiego do słów T. Fopke, 
Jeséń żëcô30.

Motyw dawania na tacę połączony z kozą a właściwie koźlęciem, jako 
psotną dziewczyną występuje również w piosence kabaretowej Kózlã31 do słów 
T. Fopkego z muzyką J. Stachurskiego. Tyle, że tam do czipczi trafia… guzik.

29 W. Kirkowski, Starzëno mòja wies / Pieśni kaszubskie, Wejherowo 2015, s. 38.
30 W. Frankowska (red.), Kaszubski Śpiewnik Domowy…, dz. cyt., s. 150–151. Utwór 
znalazł się na płycie pt. Cządów rokù farwë, wydanej przez Szkołę Podstawową w Bor-
kowie (2007).
31 T. Fópka, Wiérztë ë piosenczi…, Zsziwk 6, dz. cyt., s. 36.
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Chto ùsnął na kôzanim
W sztok wrzucył mëmczi pranié
Dôł knąpã ksãdzu na kòlektã 
A jesz resztã wzął?!

Witold Treder w swoim songu Grôjta, Kaszëbi32 wskazuje na istotny cha-
rakter posiadania: Twòja chëcz, z twòjich strón, jes na swòjim wiôldżi pón / 
Panã bëc, dëtczi miec, to je baro piãknô rzecz. W podobnym tonie utrzymany 
jest kolejny jego utwór, Mëszlã wiedno33:

Eùro, global, spòkò, pa
Mëma, tata niech sã mô
A më jedzem dali
No to nara, pa, pa, pa
Money, money, bla, bla, bla
A të mie jednégò naléj.
(…)
Co drëdżi na saksë rwie
Dëtczi zbiérô, szczescô chce
A i tak je mało
Na Kaszëbach téż to je
Kòżdi wiãcy, wiãcy chce
I wiãcy i bë sã przëdało.

W poetyckiej impresji T. Fopkego do muzyki J. Stachurskiego W spikù34 
rzeczywistość przeplata się z fantazją:

Jinszą raza żdajã
Dëcht na kùńcu rédżi,
Co sã w krómù stronã
Rozwinie wnet
Lëdze stoją z lózą taszą
W miészkù fùl
Za pół dëtka rozmajitëch

32 W. Treder, Grôjta, Kaszëbi / Zbiór utworów regionalnych, Sierakowice–Wejherowo 
2016, s. 14.
33 Tamże, s. 23.
34 T. Fópka, E. Prëczkòwsczi, J. Stachùrsczi, Piesnie…, dz. cyt., s. 156.
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Smaczków kùpic chcą!
Wtim jem ùsnął, zdrok mie zgasł
W jiny môl ju terô zdrzã…

W utworze tych samych autorów, tym razem w piosence dla dzieci, bajce 
Szëcôgòdowi darënk35 użyte zostało wyrażenie za pół dëtka:

Zapakòwa jim krómòwô
Cepłą mùcã barónkòwą
W taszã z nôdpisã, firmòwą
Za pół dëtka cos – 
Ledwò doniesc szło…

I jeszcze jeden utwór tego duetu autorskiego, Méster żëcô36, gdzie w dru-
giej zwrotce podmiot liryczny manifestuje: Z môla nôpierszim ze szkòłë wińc 
– starszim tim bùchã niesc! / Tej do robòtë bëlny. Bë białce halac dëtków 
miech. Z tego samego zeszytu ZYMK-u pochodzi piosenka kabaretowa Mój 
przëjacél37. Tym razem do słów T. Fopkego muzykę stworzył Tadeusz Dargacz, 
szef zespołu „Koleczkowianie”. Nie zabrakło i dëtka w piosence: Pòtrzébny 
dëtk – òn prosto dô, / Chòc trzecy dzéń nick nie jôdł chłop… Jeśli tytuł utworu 
brzmi Pòstaw, Genkù 38, to wiadomo, że bez rozsupłania trzosa nie obejdzie 
się. W tym songu kabaretowym, każda sytuacja zdaje się być pretekstem do 
naciągnięcia tytułowego Genka na… wypitek.

Pòstaw, Genkù! Nie mdze chitri!
Jô pòszpandérëjã witro…
Miészk rozrzeszë, dëtkã sëpnij – 
Knąpã pòd szëją òdepnij…

Ksiądz Antoni Pepliński napisał piosenkę Agatka39. Jest to przykład sielskiej 
historii miłosnej ze szczęśliwym zakończeniem. Nie było by tak, gdyby nie 
zapobiegawczość ojca Agatki:

35 T. Fopke, J. Stachurski, Piosenki dlô knôpika i dzéwczątka / 20 piosenek kaszubskich 
dla najmłodszych, Chwaszczyno–Czeczewo–Gdańsk 2013, s. 22–23.
36 T. Fópka, Wiérztë ë spiéwczi…, Zsziwk 4, dz. cyt., s. 16.
37 T. Fópka, Wiérztë ë piosenczi…, Zsziwk 6, dz. cyt., s. 38.
38 T. Fópka, Frantówczi…, Zsziwk 8, dz. cyt., s. 26.
39 J. Treder, D. Pioch (red.), Antologia lëteracczich dokôzów / Antón i Aleks Peplińscë, Gmi- 
na Sierakowice 2009, s. 35.
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Bëło sobie Agatka, Agatka
Chtërna dosta òd tatka, òd tatka
Zgòdã na swòje wieselé
A w pòsagù dëtków wiele.
Agatka – òd tatka.

Ten sam autor wspomina o dëtkach w swojej najpopularniejszej piosence, 
Kaszëbë wòłają nas40. W trzeciej zwrotce tego szlagieru zachęca do inwestowania:

Chto chce pòznac piãkné brutczi
Niech wëjimnie swòje dëtczi
I wëjedze na Kaszëbë
Rozscą brutczi czejbë grzëbë.

Jan Karnowski stworzył kaszubską wersję kolędy Hej, w dzień narodze-
nia. W utworze Hej, kòlãda41 w trzech z trzynastu zwrotek występuje środek 
płatniczy:

Bëłë tam gazétczi i wszëtczé dodatczi
W miészkù mnodżé dëtczi na wszelczé wëdatczi
I na przësmak wszelczi chleba bez òsełczi. 
Hej, kòlãda, kòlãda!
(…)
Pò tim przemówieniu rozłożëlë darë
„Dzénnik” do czëtaniô i pieniążków miarã
A bòchenek w nôsëpie złożëlë przë krëpie
Hej, kòlãda, kòlãda!
(…)
Za pieniążczi waju czëstô loterijô
Dzysô jakbës w raju, jutro z gòłą szëją
Za taką walutã nie dostóniesz bóta!
Hej, kòlãda, kòlãda!

Dëtczi znaleźć można w przyśpiewce dialogowej z roku 1951, z Dąbrówki 
w gminie Luzino: Co të tam robił, mój Jaszineczkù? / Kôrtë grôł, ditki brôł, 
mòja dzéweczkò42. 

40 Tamże, s. 47–48.
41 W. Kirstein (zebrał i wstępnie opracował), Kaszëbsczié kòlędë ë godowé spiéwë, Gdańsk,  
1982, s. 71–73.
42 A. Mioduchowska, L. Bielawski, Kaszuby…, t. III, dz. cyt., s. 140.
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Chyba najbardziej zagadkową walutą, występującą w równie tajemniczych 
Kaszëbsczich Nótach43 są prësczé pótrojôczi: To są hôczi, to są ptôczi, to są 
prësczé półtrojôczi44. Wizerunek tej monety w najbardziej znanej kaszub-
skiej przyśpiewce obrazkowej zawiera nominał „5”. Jak tłumaczy Tomasz 
Rembalski: „Początkowo (od pocz. XVII w.) nazwa ta oznaczała monetę 
o nominale 1,5 grosza (połowa trzech groszy). Na początku XIX w., w wyniku 
reform monetarnych, nazwa półtrojaka przeszła na monetę o nominale 1/2 
srebrnego gorsza. Po zjednoczeniu Niemiec w 1871 r. i wprowadzeniu do 
obiegu marki niemieckiej (1873), nazwa ta została przeniesiona na monetę 
o nominale 5 fe-nigów, która ilustruje „pruskiego półtrojaka” w Kaszubskich  
nutach”45.

W kaszubskiej pieśni ludowej króluje talar. Była to moneta srebrna, po-
czątkowo równa złotemu dukatowi. Funkcjonował w obiegu od końca XV 
wieku do początku XIX wieku46. Znajdziemy go w drugim tekście utworu 
Zawiedzonô47. Gdański panicz Janek liczy talary, które przeznaczył dla swej 
lubej, śpiewającej:

Sedzy Jan, so sedzy, w nowi kamienicy
Na cësowim stole48, òn talarë liczi

Rozsëpôł talarë pò cësowim stole
A bãdze to, bãdze, dzéweczkò za twòje

Nie bãdze, nie bãdze, mògła bëm i przësąc
Chòcbë sto talarów, chòcbë nawet tësąc.

43 Utworowi temu poświęcono osobną książkę: R. Drzeżdżon, To je krótczé, to je dłu-
dżé… / Wędrówki szlakiem obrazkowych nut, Wejherowo–Gdańsk 2013. O Nótach również  
w: T. Fópka, Szlachã warszawieniô Kaszëbsczëch nótów, „Pomerania” nr 9 (490) wrzesień 
2015, s. 22–23.
44 W. Frankowska (red.), Kaszubski Śpiewnik Szkolny, Gdynia–Wejherowo 2014, s. 126– 
–129.
45 T. Rembalski, Dlaczego prësczé półtrojôczi w „Kaszëbsczich nótach” mają nominał 
„5”?, „Pomerania” nr 7–8 (544) lipiec–sierpień 2020, s. 25–27.
46 A. Mioduchowska, L. Bielawski, Kaszuby…, t. I, dz. cyt., s. 232.
47 W. Kirstein, L. Roppel (red.) Pieśni z Kaszub…, dz. cyt., s. 99.
48 Cis jest materiałem sprężystym i bardzo trwałym, stąd używano go m.in. do produkcji 
mebli: https://ladnydom.pl/Ogrody/1,113408,5975152,Cis_zagadkowa_roslina.html (dostęp: 
18.11.2020). 

https://ladnydom.pl/Ogrody/1,113408,5975152,Cis_zagadkowa_roslina.html
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W przyśpiewce z Leźna Pasła Andża pawie49 ksiądz, rzuciwszy księgi 
między rewerendy50 woła do Andzi: Przińdzesz do kòscoła, spòwiedzë wësłë-
chóm / Dóm cë talôr na nowé bócëczi, pòkùtë nie zadóm. Motyw „księżowski” 
występuje również w pieśni z Wdzydz51:

Marina, Marina, ksądz jedze
Do kògò? Do kògò? Do cebie
Jaczi to? Jaczi to? Wikari
Nie chce gò. Nie chce gò, bò òn za stari.
Stôrégò, stôrégò pòd łóżkò
Młodégò, młodégò na łóżkò
Stôrémù, stôrémù cygara
Młodémù, młodémù talara.

W pastorałce Na kòlãdze ze Strzebielina52 talar stanowi zabezpieczenie 
przyszłych pomyślnych zbiorów na gospodarstwie:

Na kòlãdze, jak to bãdze
Kòżdi sã ùceszi
A jak chto chce kòlãdowac,
Niechże sã pòspieszi.
Nasz gòspòdôrz przëniósł darë
Talarem dopłacył
Za to w jegò gòspòdarstwie
Wzątk mù sã zbògacy.

W Tępczu, gm. Luzino, Za kòkòszkã (dawano – TF) piãc talarów złota53. 

Co bës të za nią chcałas, kùkù, 
Żebës ją sprzedac miałas, kùkùrikù!?
Piãc talarów złota, kùkù. 
Piãc talarów złota. Z piãc talarów złota, kùkùrikù!

49 A. Mioduchowska, L. Bielawski, Kaszuby…, t. II, dz. cyt., s. 205.
50 Rewerenda – sutanna.
51 A. Mioduchowska, L. Bielawski, Kaszuby…, t. II, dz. cyt., s. 207.
52 W. Frankowska (red.), Kaszubski Śpiewnik Bożonarodzeniowy, dz. cyt., s. 16–17.
53 A. Mioduchowska, L. Bielawski, Kaszuby…, t. II, dz. cyt., s. 224.
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W Niewiérnym z Rotębarka54 chłopiec śpiewa dziewczynie: Wësëpiã ta-
larë na dãbòwim stole / Pòj, pòrechùj, dzéwczã, jeżlë të môsz wòlą55. Drewno 
dębowe występuje także w przyśpiewce z Kamienia, o wymownym tytule Za 
czim të sã, stôri dżadze, przëwlôkł?56:

Móm jizdebkã z dãbòwégò drzewa
Nie taczich tu kawalerów trzeba
Jeno taczich, co talarczi mają
Co dzéwczãtóm na bączi57 dawają
Za czim të sã, stôri dżadze, przëwlôkł?”
Të stôri dżôd, a jô młodô dzéwczëna.

Nie brak zdrobnień, które stosowane są przy czymś ulubionym, jak w pio-
sence z Cieszonka Żôl wiónka58:

A talarczi mòje tak òkrãgłé bëłë
Kùlałë sã, kùlałë sã jaż do mòji miłi
Matuleńkò mòjô, nie płaczce bez miarë
Napilim sã, najedlim sã, za jegò talarë.

Motyw babki-spekulantki występuje w piosence dziecięcej pt. Mia baba 
ze Strzebielina59, w której talary wpędzają ją w opresję:

Mia baba, mia baba
Talarë w lese
Czijã jã, czijã jã
Niech je przëniese.
Dôj pòkù, dôj pòkù
Tej stôri bôbce
Ju niese, ju niese
Talarë w czôpce.

54 W. Kirstein, L. Roppel (red.) Pieśni…, dz. cyt., s. 120.
55 Rzecz ciekawa: podczas nieudanych prób wyłudzenia cnoty dziewiczej za talary po-
średniczą stół dębowy lub cisowy, których drewno charakteryzuje trwałość.
56 A. Mioduchowska, L. Bielawski, Kaszuby…, t. II, dz. cyt., s. 203.
57 Tu: dzieci, także te nieślubne. 
58 W. Kirstein, L. Roppel (red.) Pieśni…, s. 121.
59 P. Szefka (red.) Ulubione…, s. 37.
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Kontynuując wątek „babski” – ciekawym utworem są Żebë przepadłë te 
warszawsczé babë z Sulęczyna60:

Żebë przepadłë te warszawsczé babë
Tru la la la, ra la la la la 
Com sã nachòdzył, com sã nascyskôł
Trzë talarczi stracył, jeszcze nick nie zyskôł.

Ile talarów może kosztowac rozbity dzbanek61? Tego dowiadujemy się 
z pieśni Pón stłukł dzéwczënie zbón z Sobieńczyc w gminie Krokowa:

Szło dzéwczã drogą, niosło zbónk z wòdą
Spòtkôł jã pón, òstłukł ji ten zbón.
Nie płacz, dzéwczã, nie płacz. Jô cë ten zbónk zapłacã
Za glëniany zbón sto talarów tobie dóm.
Sto talarów nie chcała, ò swój zbónk płakała
Ach, mój dobri zbón, co mie òstłukł ten pón.

Talar okazuje się być właściwą walutą przy targach o wianek, jak w utwo-
rzem Wôrtosc wiónka62 z Rybaków:

Të jes niegòdzen wiónka mégò
Dôsz tësąc talarów, dôsz tësąc talarów
Nie dóm cë gò.
Bò tësąc talarów marno dżinie,
a wióneczk zelony,
a wióneczk zelony nie zadżinie.

W innej śpiewce, Nadobnô dzéweczka za przewóz talarë (wiónk – TF) 
dôwała z Loryńca63 koło Kościerzyny, słyszymy:

Nockã nocowała, przewòzu czekała
A za òn ten przewóz, talarë dôwała.

60 A. Mioduchowska, L. Bielawski, Kaszuby …, t. II, dz. cyt., s. 186.
61 Rozbity dzbanek, tak jak stracony wianek – może symbolizować utratę dziewictwa. 
Więcej: Anika Nawrocka: https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PK/opiekun201810-wianek.
html (dostęp: 18.11.2020).
62 W. Kirstein, L. Roppel (red.), Pieśni…, dz. cyt., s. 122.
63 A. Mioduchowska, L. Bielawski, Kaszuby…, t. II, dz. cyt., s. 60.

https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PK/opiekun201810-wianek.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PK/opiekun201810-wianek.html
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(…)
Zapłacył bëm tobie, nie wiém czim móm płacëc
Czelë talarama, czelë wiónek stracëc.

Podobnie jest w opartej na motywach ludowych przyśpiewce Jana Trepczy-
ka Najadła sã64, gdzie dziewczyna nie chce się dać sprzedać za talara:

Të so mëslisz za talara
Ju-le-ju-le-jo!
Dóm sã pewno przedac zarô
Ju-le-ju-le-jo!

Sprawa posagu, liczonego w talarach i dëtkach jest bardzo istotna dla obojga 
młodych, i wyrażona jest w tytule utworu powszechnego onegdaj na Kaszubach 
– Jeżlë môsz talarë, òżeniã sã z tobą65:

Ni móm jô talarów, ani strzébra, złota
Tëlkò żem jô biédnô, ùbògô serota.
(…)
Swiécy sã Warszawa jak jedwabnô nitka
Kùpiã jô so dzéwczã za prusczégò ditka.

We Wdzydzach Tucholskich zapisano w roku 1932 śpiewkę Rëbaczcé zé-
garë smùtnie biją66, gdzie w ostatnich zwrotkach nie dochodzi do transakcji: 
tysiąc talarów67 za wianek dziewczyny:

To tës niegòdzen wiónka mégò
Dôsz tësąc talarów, dôsz tësąc talarów
Nie dóm cë gò.
Bò tësąc talarów marnie dżinie
Mój wianek zelony, mój wianek zelony 
Nie zadżinie.

64 J. Trepczyk, Lecë choranko / Pieśni kaszubskie, Wejherowo 1997, s. 128.
65 A. Mioduchowska, L. Bielawski, Kaszuby …, t. II, dz. cyt., s. 303.
66 Tamże, s. 295.
67 Talar w czasie zaboru pruskiego był równy trzem markom. [za:] A. Mioduchowska, L. Bie- 
lawski, Kaszuby…, t. III, dz. cyt., s. 140. Obecnie, dziewiętnastowieczny srebrny talar pruski 
ma wartość kolekcjonerską około 100 PLN.
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Podobna „taryfa” obowiązywała w Strzelnie w roku 1924. W utworze Kòle 
jezoreczka68: 

A za wiónek talar a za cnotã tësąc / Òbiécôł ji, òbiécôł ji, prze wôłtarzu 
przësądz.

W Bytowie płacono talarami za rozpuszczenie przez młódkę włosów – Za 
rozpùszczoné włosë talarama płacył69:

Sedzy Pòmòrzanka na bôłim kamieniu
Rozpùscëła włosë na biôłim remieniu.
Przëszedł do ni szewczik, na ji włosë patrzi
I zaczął zarô talarami płacëc.

Kawaler sprzedał zarobionego gniadego konia za talar i talar (czyli łącznie 
dwa), które potem przepił. Taką historię znaleźć można w pieśni Dzeżes të 
biwôł, mój Jaszulinkù?70 z Jastarni, zarejestrowanej w roku 1931:

Aż të za niegò dostôl, mój Jaszulinkù?
Aż të za niegò dostôl, mój kòchalinkù?
Òj talôr i talôr, mòja Anulinkò.
Òj talôr i talôr, mòja kòchalinkò.

W Przytarni, w gminie Karsin uwieczniono frantówkę Jô kawalér a të 
gdowa71:

Dawała mù dwa talarë
Jeden nowi, drëdżi stôri
A òn tëch talarów nie chcôł
Ino z Kaszą nockã spac chcôł.

W innym utworze, zanotowanym w Leśnie w roku 195172, burmistrz za 
talary „urzęduje” w karczmie: Wòlôłbëm szesc talarów dac / I z tą dzéwùszką 
nockã spac. W Sławoszynie zanotowano krótką śpiewkę, w której występuje 
talar w towarzystwie… Kościuszki:

68 A. Mioduchowska, L. Bielawski, Kaszuby…, t. II, dz. cyt., s. 346.
69 Tamże, s. 348.
70 A. Mioduchowska, L. Bielawski. Kaszuby…, t. III, dz. cyt., s. 140.
71 Tamże, s. 319.
72 Tamże, s. 41.



392   Tomasz Fopke, Letkò bez dëtka – pieniądze a muzyka kaszubska

powrót do spisu treści

Ù Kòscuszczi dobré żëcé73

Bò béł talôr na przepicé
Rum tamta drata, rum tamta! 

Jako zapłatę za alkohol talar znajdujemy również w przyśpiewce Zawiésëła 
wiónëczk w seni za dwiérzami z Brzeźna Szlacheckiego (gm. Lipnica)74:

Nie żałujceż tegò, nie żałujceż tegò
Jem sã dosc napijała na talarczi jegò
A talarczi jegò tak òkrãgłé bëłë
Kùlałë sã, i kùlałë aż do mòji miłi.

W 1964 roku w Parchowie talar ujęto w kontekście hazardowym. Chło-
piec – zapamietały karciarz wypominający dziewczynie brudne nogi, słyszy 
w odpowiedzi:

A jô pùdã do strumyka75 (strëdżi – TF), ùmëjã nodżi
Hej, hej, ùmëjã nodżi
A të przegrôsz sto talarów i bãdzesz ùbòdżi76.

Podobny wątek (mycia nóg) w podobnym kontekście wzbogaconym o rzad-
ko występujące zdrobnienie słowa „woda”, znajdziemy w śpiewce ze Swor-
nychgaci (gm. Chojnice) zapisanej w roku 1932. Nosi ona tytuł: Pierszé mòje 
zakòchanié w tobie jediny77, gdzie w drugiej zwrotce wybrzmiewa: A jô pùdã 
do wòdeczczi, ùmëjã nodżi / A të przëgrôsz sto talarów, bãdzesz ùbòdżi.

W przyśpiewce z Płotowa (gm. Bytów) z 1953 roku pewien kawaler dzieli 
się taką refleksją: Miôł talarczi, miôłem, ale mie wëpadłë / Wszë czeszenie 
zjadłé, talarczi wëpadłë78.

We wdzięcznej polce z Przetoczyna, (gm. Szemud) z roku 1951 o tytule 
„Mòje talarë kùlałë sã do mòji miłi” 79, słyszymy: Mòje talarë òkrãgłé bëłë / 
Kùlałë sã, kùlałë, do mòji miłi.

73 Tamże, s. 94.
74 Tamże, s. 335.
75 Redaktorzy Polskiej Pieśni i muzyki ludowej czësto podają polskie wersje pieśni, bez 
kaszubienia. Autor niniejszego opracowania dołożył starań, aby tzw. kaszubskie pieśni 
ludowe zapisać w obowiązującej pisowni kaszubskiej.
76 A. Mioduchowska, L. Bielawski, Kaszuby…, t. II, dz. cyt., s. 383.
77 Tamże, s. 387.
78 Tamże, s. 84.
79 Tamże, s. 394.
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Rosyjska kopiejka, a właściwie pięć kopiejek występuje w dziecięcej pieśni 
ludowej ze Strzebielina Prosba80:

Małi smiejek 
Prosył piãc kòpiejek
Brzëdôl dużi
Grozył, że mù wkùrzi.

Złoty dukat występuje w pieśni ludowej zapisanej w Wejherowie w roku 
1951. Nosi ona tytuł: Żôłniérz z panią nockã spôł, pan mù za to dukata dôł81. 
Sam tytuł wystarczająco wiele mówi o treści utworu. Trzeba nadmienić, że 
żołnierz był z pobliskiego Milwina:

Dôjże dukat ùbòdżim
Dôj zagòjëc mù nodżi.
Hòja, hòja, hòja, hòja!
(…)
Jô ju z panią nockã spôł
Pón mie za to dukata dôł!
Hòja, hòja, hòja, hòja!
(…)
Ju nie spiéwôj, nie spiéwôj
Czej cë Pón mój dukat dôł.
Hòja, hòja, hòja, hòja!

Dukat jako złoty czerwony obecny jest obok talara w przyśpiewce dialo-
gowej z Żukowa (1951):

Mój Jaszineczkù, cëż të tam robił?
Chùstczi prôł, pò talarkù brôł, mòja dzéweczkò.
(…)
Mój Jaszineczkù, cëż të tam dostôł?
Sto zlotëch czerwònëch, mòja dzéweczkò82.

W innej pieśni ludowej z Loryńca w gminie Kościerzyna, zaczynającej się 
od słów Òd Pòznania deszcz jidze83 występuje grosz: Dôł òn Andżë groszów 

80 P. Szefka (red.), Ulubione…, s. 53–54.
81 A. Mioduchowska, L. Bielawski, Kaszuby…, t. II, dz. cyt., s. 58–59.
82 A. Mioduchowska, L. Bielawski. Kaszuby…, t. III, dz. cyt., s. 141.
83 Tamże, s. 72.
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szesc / Kùp so ribków ile chcesz. Z Borzyszkowych k. Lipnicy pochodzi pieśń 
Mama cebie, Jaszu, ganiła84, w której występuje trojak85: Stwòrził Pón Bóg 
pijôka, pijôka / Dôł mù na dzéń trojôka. 

Kolejnym utworem, gdzie trojakiem płaci się za alkohol, jest przyśpiewka 
z Wdzydz Za trojaczka wëpiłam86 z 1951 roku, gdzie kobieta żali się: Za tro-
jaczka wëpiłam, wszak chòrô bëłam / Niech karczmôrz pòwié, że to na zdrowié. 
We wcześniejszej wersji tego utworu (1932), z Borska, gm. Karsin, znajdujemy: 
Za trojaczkã’m wëpiła i to nie sëła / Niech karczmôrz pòwié, że to na zdrowié87.

W marszowej piosence z Męcikału (gm. Brusy), zanotowanej w roku 1932 
znajdujemy ósmaka88: Co zarobiéłas Dorotkò, të cnotkò? / Trzë ósmaczi za 
pótaczi89, mòja pani matkò. Również w Bojanie, gm. Szemud (1951), śpiewano 
o ósmakach: Trina, Trina, pòj le sa! Dóm cë witro ósmôka! / Trina przëszła, 
jô ji dôł. Trina leca do miasta90.

Podsumowanie

Podobno o pieniądzach się nie rozmawia. Jednakowoż się o nich śpiewa. Pieśń, 
piosenka kaszubska obfituje w waluty. Najczęściej i najwcześniej spotykamy 
srebrnego talara. Dalej pojawiają się: dukaty, trojaki, półtrojaki, ósmaki, dët-
czi, marki, złote, dolary, kopiejki, euro i grosze. Płaci się za pracę, towary i… 
niewieścią przychylność. Wiano panien też jest liczone. Wygrywa się pieniądze 
w karty i… przepija. Z nominałów wymienić trzeba: jeden, trzy, pięć, stówkę 
i tysiąc. Osobno trzeba wspomnieć o pół(dëtkù) – w sformułowaniu „za pół 
dëtka”. Ogólnie kaszubskie środki płatnicze określa się jako: pieńdze i dëtczi. 
W jednym przypadku wystąpiły: money i kasa.

Autor powyższego opracowania przeprowadził szeroką kwerendę, głównie 
w źródłach pisanych i stwierdza, że motyw pieniądza w kaszubskiej literaturze 

84 Tamże, s. 288.
85 Trojak miał wartość trzech groszy.
86 A. Mioduchowska, L. Bielawski. Kaszuby…, t. III, dz. cyt., s. 135.
87 Tamże, s.136.
88 Ósmak miał wartość 2,5 trojaka, wartego 10 fenigów niemieckich, przewalutowanych 
w dwudziestoleciu międzywojennym na 15 groszy polskich, za: Aurelia Mioduchowska, 
Ludwik Bielawski, Kaszuby…, t. III, dz. cyt., s. 164.
89 Pótaczi – od łacińskiego pudendum muliebre – srom niewieści. [Za:] A. Mioduchowska,  
L. Bielawski. Kaszuby…, t. III, dz. cyt., s. 10. 
90 A. Mioduchowska, L. Bielawski. Kaszuby…, t. III, dz. cyt., s. 164.
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wokalno-instrumentalnej pozostaje ważnym tematem. Daleko mu wszakże 
z ważnością do pierwszoplanowego wątku pieśni i piosenek, nie tylko kaszub-
skich – relacji międzyludzkich. 

Pieniądz jest tą wymierną wartością, którą autorzy, ci anonimowi i ci znani 
– stawiają w kontrapunkcie do sfery uczuciowej, czysto ludzkiej, zachowując 
dzięki temu jakże potrzebny balans treści. Letkò bez dëtka? W pieśni kaszub-
skiej dëtk ma swoją wagę… 
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Danuta Pioch

Morze we frazeologizmach  
i paremiach kaszubskich

Nim przejdziemy do tekstu właściwego, warto kilka słów poświęcić wyjaśnie-
niu przyczyny użycia słów składających się na jego tytuł. Na pierwszym planie 
pojawia się w nim morze. Będzie ono komponentem wiążącym cały tekst, który 
powstał w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę, a tym samym także Po-
morze i Kaszuby, dostępu do morza1. To wydarzenie sprzed stu laty było ważkim 
momentem historii dla Polaków, a dla Kaszubów tym bardziej – bo to wtedy 
tak naprawdę wrócili do Macierzy. Stało się ono ważnym elementem tematyki 
twórczości kaszubskiej, która z kolei odbiła się znacząco na eksponowaniu morza 
w literaturze polskiej: „Zainteresowanie Pomorzem, morzem i Kaszubami, ich 
odwiecznymi strażnikami i gospodarzami, wywołane przez młodokaszubów na 
początku XX wieku, wzrosło z chwilą odrodzenia Rzeczypospolitej i powrotu 
Polski nad Bałtyk.”2. Tematyka marynistyczna była i jest niezwykle atrakcyjna 
dla wielu twórców dzieł literackich i innych tekstów kultury: „Charakterystyczne 
dla nadmorskiego pejzażu kutry i łodzie rybackie, sieci rybackie, opustoszałe 
plaże, mewy przelatujące nad falami są stałymi atrybutami ujęć morskiego pej-
zażu. Korespondują z nimi dzieła sztuk plastycznych […]”3.

Morze fascynuje nie tylko literatów, pisarzy i twórców sztuki, silne zakorze-
nienie tej tematyki widzimy także w języku mieszkańców nadmorskiej krainy, 
a doskonałym tego obrazem są używane przez nich bogate struktury językowe. 

1 Więcej na temat znaczenia morza i odzyskania do niego dostępu m. in. w: J. Borzysz-
kowski, Historia Kaszubów, Gdańsk 2014; J. Borzyszkowski, Historia Kaszubów w dziejach 
Pomorza, Gdańsk 2019, t. III, cz. 2. 
2 B. Arsoba, J. Borzyszkowski, Wstęp, [w:] Pomorze i morze w poezji, Gdańsk–Szczecin 
1998, oprac. B. Arsoba, J. Borzyszkowski, s. 6.
3 A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, Gdańsk–Słupsk 2011, 
s. 189–190.
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Żeby zatem uczynić zadość tradycji wypracowanej podczas kilkunastoletniej 
działalności Rady Języka Kaszubskiego – tekst będzie przede wszystkim po-
wiązany z zagadnieniami językowymi.

Morze niewątpliwie jest składową jednego z żywiołów (ogień, powietrze, 
ziemia, woda), które od zarania dziejów ludzkości fascynowały ją, i choć nie-
jednokrotnie doświadczała z ich powodu wielu cierpień, jednak nie zmieniało 
to przez wieki faktu szczególnego nimi zainteresowania. Ta fascynacja nie-
okiełznanymi potęgami znajdowała odbicie w różnych sferach ludzkich działań, 
a najtrwalsze i najbardziej wyraziste okazały się te uwiecznione w specyficz-
nych dla każdego języka strukturach językowych – związkach wyrazowych 
(frazeologizmach4), do których wielu badaczy zalicza także przysłowia, po-
rzekadła, zagadki czy prognostyki pogodowe; inni zaś uważają, że paremie5 są 
odrębnymi gotowymi tekstami i nie należałoby ich włączać w obręb frazeologii. 
Paremie zwykle były wyrazem mądrości i doświadczeń ludowych, frazeologi-
zmy zaś powstawały poprzez utrwalone w języku zestawianie wyrazów, przy 
czym ich znaczenia nie wynikały ze znaczeń wyrazów składających się na 
nie. Frazeologizmy wzbogacają język, a im język bogatszy, tym więcej w nim 
związków frazeologicznych. Ta ilość jest też każdorazowo uzależniona od no-
śności tematu, wokół którego frazeologizmy powstają. Analizując łączliwość 
wyrazów w temacie morze trzeba stwierdzić, że jest to jeden z bogatszych 
obszarów obfitujących w liczne związki frazeologiczne i paremie (autorka 
tekstu skłania się ku tezie rozdzielności pomiędzy jednymi i drugimi).

Kaszubi z północy mieszkają nad Bôłtã, ale rzadko tej nazwy używają, bo dla 
nich, rdzennych mieszkańców nadmorskiej krainy, zawsze było tu Môłé i Wiôldżé 
Mòrze6. O człowieku szczególnie nieokiełznanym mówiono, że „rëchli sã Mòrze 
òbdô Wiôldżé i Môłé, a të sã nie òbdôsz”7. Rybacy wychodzący na połowy 
mówili, że „jidą na Môlé Mòrze / Pùcczé Mòrze / Pùcką Plëtã / Bënno” („Më 
bëlë ù Bënna, Rëbôk szedł do Bënna, Bënno je zamiarzłé”)8, czyli wypływają 

4 Definicja frazeologizmu: „ustabilizowany w danym języku związek wyrazowy, zleksy-
kalizowany zwrot”, (Słownik języka polskiego, Warszawa 1978, t. I, s. 613).
5 Do paremii zalicza się m.in.: przysłowia, porzekadła, zagadki, przepowiednie pogodowe. 
Część badaczy zalicza paremie do frazeologizmów i włącza je w zakres badawczy frazeolo-
gii, inni natomiast podkreślają ich odrębny charakter jako gotowych tekstów.
6 Termin bardzo popularny, szczególnie na północy Kaszub, żywy w języku mówionym; chęt-
nie używali go pisarze piszący o morzu, np. Franciszek Fenikowski w utworze Zapadły zamek.
7 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków 1969, t. III, s. 113.
8 Tamże, t. I, s. 34.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przys%C5%82owie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porzekad%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zagadka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_frazeologiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Frazeologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Frazeologia
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na Zatokę Gdańską, albo na Wiôldżé Mòrze / Bùtno („Rëbôk szedł do Bùtna, 
bëc ù Bùtna, rëbôk szedł do Bùtna, më bëlë ù Bùtna”)9, tzn. na / nad otwartą 
przestrzeń (pełne morze). W związku z tym mieszkańcy Półwyspu Helskiego 
nazywają swoje miejsce na ziemi Midzëmòrzã, o czym zaświadcza tekst z poema-
tu Hieronima Derdowskiego Ò Panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł: 

Tam gdzes dalek pãdzy òkrãt, jeden tu, tam drudżi,
A tu z lasu cygnie w wòdã zemny jãzëk dłudżi.
Ten z pòczątkù je ceniuszczi, pòtim sã rozszérzô,
A na jegò kùńcu widac cos, jak czejbë wieżã.
Czôrlińsczi sã pitô Mùżë, co téż to bëc mòże?
Ten mù rzecze, że to nasze hélsczé Miedzëmòrzé.
Òno mô, jak wëmierzëlë, sédmë mil długòscë,
Ale czasã jeno szescset kroków szerokòscë10. 

Morze jest siedliskiem życia bardzo różniącego się od tego na lądzie, Kaszu-
bi próbowali je oswoić, nadając stworzeniom w nim żyjącym nazwy wzięte ze 
swojego otoczenia: była zatem mòrskô swinka ‘delfin’11 (nazwy tej używano też 
w późniejszym czasie do nazywania chomika); mòrsczi pies ‘foka’12 (zapewne 
z uwagi na to, że gryzła, co potwierdzali Kaszubi pamiętający czasy, kiedy 
foki poruszały się swobodnie po Półwyspie Helskim; Marian Selin z Jastarni 
opowiadał, iż matka była zmuszona odprowadzać go do szkoły, bo obawiała się 
ataku gryzących fok); mòrsczi kóń ‘wieloryb’13 (jako coś dużego, ale też często 
nieokiełznanego). Są też w morzu mòrsczé pannë ‘syreny’14 (wśród licznych 
legend kaszubskich można znaleźć i te o syrenach, np. Òksëwskô mòrzëczka15). 

9 Tamże, t. I, s. 96.
10 H. Derdowski, Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł, Gdańsk 2007, s. 325. 
11 Tak w: E. Gołąbek, Wielki słownik polsko-kaszubski, Gdańsk 2012, t. I, s. 195; E. Gò- 
łąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005, s. 241; B. Sychta, Słownik gwar ka-
szubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 112.
12 Tak w: E. Gołąbek, Wielki słownik polsko-kaszubski, t. I, s. 304; E. Gòłąbk, Kaszëbsczi 
słowôrz normatiwny, s. 241; B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, 
t. III, s. 112.
13 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 112.
14 J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wej-
herowo 1989, s. 92; tak też w: E. Gołąbek, Wielki słownik polsko-kaszubski, t. IV, s. 591; 
E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, s. 241; B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich 
na tle kultury ludowej, t. III, s. 112.
15 J. Samp, Zaklęta stegna. Bajki kaszubskie, Gdańsk 1985, s. 246–248. 
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Morze jest żywiołem nieprzewidywalnym, w jednej chwili może zabrać 
setki ludzkich istnień. Nieokiełznane są fale morskie, o których Kaszubi mawia-
li: „Gòsk rozpùscył swòje kònie”16 lub „mòrsczi pùrtka (szôlińc) sã kąpie”17. 
W słowniku Ramułta można znaleźć dla tej sytuacji obrazowe porównanie: 
„mòrze rëczi tak straszlëwie, jakbë tësąc diôbłów w nim sedzało”18, a Sychta 
notuje następujące: „mòrze mrëczi jak miedwiédz”19, „mòrze rëczi jak sto 
wòłów”20 czy „mòrze plwie ze złoscë, jakbë sã w nim pùrtk ùtopił”21. U Roppla 
zaś można znaleźć takie: „Mòrze tak sã bùrzi, jakbë sã w nim diôbeł ùtopił”22. 
Jednak tylko mieszkaniec nadmorskiej krainy wie, czym jest morze, inni nie 
mają o jego potędze pojęcia: „Chto w pòlu òrze, nie wié, co to mòrze”23 lecz 
„Chto chôdô na mòrze, wié co to gòrze”24. 

Oddzielne twory frazeologiczne daje łączenie morza z dzwonami: „mòrze 
jagùje, jakbë zwònë ze zatopionëch kòscołów grałë”25 (o zatopionych siedmiu 
dzwonach z helskiego kościoła – Ucieczka dzwonów26). Tu warto też przywołać 
wyrażenie „diôbelsczé òrganë”27 na nazwanie burzy morskiej, czy też orygi-
nalny zwrot „mòrze rozpùszczô swòje diôbelsczé òrganë”28 albo „Wiôldżé 
Mòrze rozpùscëło swòje diôbelsczé òrganë”29.

Morze, według wierzeń ludu, ma duszę, co obrazują przykłady: „Duch mòrza 
czasã je baro złi”30 czy „W szëmie mòrza pòznajesz, że òno mô dëszã”31. W de-
monologii kaszubskiej mówi się o różnych duchach wodnych, a konkretnie  

16 L. Roppel, Z księgi mądrości Morzan. 13 centurii przysłów i powiedzonek kaszubskich 
o morzu, Gdańsk 1965, s. 26.
17 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. V, s. 215.
18 S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, Kraków 1893, s. 204.
19 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 109.
20 Tamże, t. IV, s. 167.
21 Tamże, t. III, s. 110.
22 L. Roppel, Z księgi mądrości Morzan, s. 25.
23 J. Pomierska, Przësłowie samò sã rodzy w głowie, Gdańsk 2002, s. 144. 
24 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 111.
25 Tamże, t. II, s. 69.
26 O dzwonach z zatopionego kościoła w Helu: F. Ceynowa, Skôrb kaszëbskò-słowińsczi 
mòwë, Wejherowo 1985 (wydanie fotoofsettowe), nr X, s. 161; G. Schramke, R. Struck, Le- 
gendy rybackie, Gdynia 2001, s. 94–95.
27 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 335.
28 Tamże, t. III, s. 109.
29 F. Fenikowski, Zapadły zamek, Warszawa 1958, s. 102.
30 L. Roppel, Z księgi mądrości Morzan, s. 12.
31 Tamże, s. 25 i 42.
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z morzem związany jest Gòsk (kaszubski odpowiednik Neptuna) i Klabatnik 
/ Klabaternik (opiekuńczy duch rybaków i marynarzy).32 

Wiele paremii i frazeologizmów podkreśla nieustanne zmagania człowie-
ka z „mòrską bôłdzą” (morskim żywiołem): „Zemia i mòrze we wiecznym 
żëją spòrze”33 albo „Krôj ë mòrze wiedno są w spòrze”34. Jednak nie jest to 
przyczyna do zaniechania z nim kontaktów, bo jest ono źródłem utrzymania: 
„Mòrze bierze, ale mòrze téż daje”35. Co więcej – rybacy nie wyobrażają sobie 
życia i pracy poza morzem. Wyrazicielem ogólnej ich opinii w tej sprawie jest 
bohater literacki – rybak Mùża – transportujący łodzią Pana Czorlińskiego i tak 
mówiący o pracy na morzu i mieszkaniu na półwyspie:

Nasze wiosczi są òd sebie dalek òddaloné,
Le wązutczé za chëczama mómë tam zôgònë;
Bò wnet wszëtek ląd zajãti je królewsczim lasã,
To te drzewa, co sã w mòrze dłudżim cygną pasã.
Ale më ò wiôldżé grunta wcale tu nie dbómë,
Bò so w mòrzu pòżëwieniô sécama szukómë.
Më Hélanie nie znajemë wòza ani kòni,
Bò nas darmò wòzy wiater pò falisti toni.
Nasze chëcze grodzą nama srodze drodżé scanë,
Bò z rozbitëch je òkrãtów mómë zbùdowóné.36   

Nie ma nad morzem rodziny, której morze nie zabrałoby kogoś bliskiego: ono 
„kòchô jich pò swòjémù i nierôz przëcësnie do sebie, a ju wicy nie pùscy; je bez 
sromòtë ë pòżérô lëdzy jak lew”, dlatego „w mòrzu je wicy lëdzy jak na kraju”37. 
Jedno z przysłów głosi, iż „kògò Pón Bóg mô w òbronie, ten nawet na mòrzu nie 
ùtonie”38, co można odebrać jako swoistego rodzaju zaklinanie rzeczywistości 
czy dodawanie sobie animuszu przed starciem z nieprzewidywalnym żywiołem, 
dlatego rybacy są bardzo religijni, a na sprzęcie służącym do połowu można zna-
leźć wiele znaków to potwierdzających. W Jastarni raz w roku wychodzi specjalna 
procesja na brzeg morski, by w obecności żywiołu modlić się za potopionych, 

32 Więcej na temat duchów wodnych z demonologii kaszubskiej w: A. Labuda, Bògòwie 
i dëchë naj przodków, Bolszewo 2012.
33 Nowa księga przysłów polskich, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1970, t. II, s. 524.
34 J. Pomierska, Przësłowie samò sã rodzy w głowie, s. 146.
35 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 109.
36 H. Derdowski, Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, s. 325.
37 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 109.
38 Tamże, t. III, s. 111.
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tak jakby lud chciał stanąć oko w oko z oprawcą i zmusić potwora, by modlił się 
razem z nim, a przynajmniej żałował niecnych czynów. I w Sylwestra (zgodnie 
z ludowymi wierzeniami) morze żałuje wszystkich potopionych w nim rybaków 
i marynarzy („mòrze żałuje bëlnëch maszopów”), stąd wedle wierzeń ludowych 
przybrało ono postać kobiety na klęczkach ze złożonymi rękoma („Baba na pòkù-
ce”)39. Choć morze niejednokrotnie pozbawiało życia kolejne osoby z jednej ro-
dziny, ta nie odstępuje od wiązania z nim dalszej swojej egzystencji, bo „rëbôkòwi 
jic na krôj to sromòta, a bëlnégò rëbôka grób je w mòrzu”40. 

Morze w języku ludu jest często personifikowane: gôdô, jãczi, chrapi, 
graje, skamżi, jiscy sã, płacze, gwiżdże; czasami animizowane: mrëczi, rëczi, 
wëje, szemarzi, brzãczi41. Te wszystkie określenia stosowane są do nazwania 
szumu morza. Wynika z tego utworu kolejna prawda o morzu, zawarta także 
w przysłowiu „Czas i mòrze cëchò ùstojec ni może”42. Każda z tych onomato-
pei jest zapowiedzią innego stanu morza, rybak orientuje się po ich natężeniu, 
kiedy czas ruszyć na połów („mòrze je żëczlëwé rëbôkòwi”), a kiedy wprost 
przeciwnie („rëbë szłë na wieselé i leno mòrsczi kùr wléze mù w jadra”)43. 
To samo obrazuje także przysłowie „Czej mòrze chrapie, rëbôk sã pò głowie 
drapie, czej mòrze rëczi, rëbôk strzeże chëczi”44. Te dźwięki są też prognosty-
kami pogodowymi, ryczące morze zapowiada śnieg („mòrze rëczi na sniég”). 
W gamie środków artystycznych wykorzystywanych do opisania stanów morza 
nie można zapomnieć o epitetach związanych głównie z kolorystyką wody. 
Trudno uwierzyć, że może ich być aż tyle. Na podstawie słownika Sychty moż-
na wypisać wiele przeróżnych jego kolorów – „mòrze sã mieni na wszelakné 
farwë: złocy sã pòd słuńce ë pòd ksãżëc; skrzëwi sã, czej sã w nim sloneszkò 
przezérô; robi sã czerwòné, czej słuńce zachòdzy; zelonkawé, czej sã mô na 
pògòdã; biôłé, czej je wzbùrzoné; mòdrzi sã na szlagã; je cemnomòdré pò 
zôpadze słuńca (tedë zyb jidze z mòrza, zëmnica wëchôdô z mòrza)”45. Do-
skonałą poetycką ilustracją wszystkich tych stanów morza jest wiersz Mariana 
Selina Mòrze szëmi, który dla jego ogromnej wartości ilustrującej myślenie 
ludzi o morzu zostanie tu przytoczony w całości:

39 Tamże, t. I, s. 10. 
40 Tamże, t. III, s. 109.
41 Tamże, t. III, s. 109.
42 J. Pomierska, Przësłowie samò sã rodzy w głowie, s. 146.
43 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 109.
44 J. Pomierska, Przësłowie samò sã rodzy w głowie, s. 146.
45 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 111.
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Jak wiedno szëmi to Wiôldżé Mòrze?
Jakbë gôdalo, jakbë wòlalo,
Tak jakbë w swòjich wątpiach slonëch
Wiôldżé serce pòsôdalo.
Mòrze prôcëje, mòrze sã zloscy, 
Czasã zôs glaszcze, smùkô z miloscë.
Nierôz spòkójné je glôdczé calé,
Biôlé barónczi przegóniô z dôlë.
Czasã sã wzbùrzi ë pieni srodze,
To zôs zamrëczi w zmącony wòdze,
To mòrze spiéwô, to sã nadimô,
Òdemklô paszczã szerok rozjimô.
W sluńca parmieniach je òzloconé,
Mòrze sã sklëni, chòc je zmąconé,
We farwach nieba, cemny zeleni,
Dërch mòrze szëmi, strzébrã sã mieni.
Mòcné je mòrze ë jegò walë,
Mòrzu nie òprze sã niżóden wcale,
Czasã téż òddôwô to, co zabierze,
Leno wiedno szëmi. wieczné je mòrze46.

Morze znalazło też odbicie w przysłowiach – prognostykach pogodowych. 
Warto tu przywołać następujące: „Na swiãtégò Grzegòrza jidą wisłë do mòrza” 
lub „Na swiãtégò Grzegòrza biôj, rëbôkù, do mòrza”47 (o kończącej się zimie 
w okolicach św. Grzegorza – 12 III). 

Żywioł morski ma różne oblicza, począwszy od spokojnego, dla oddania 
którego używa się zdrobnień w obrębie czasowników i powstają niepowta-
rzalne konstrukcje (obce językowi polskiemu): mòrze grabelkùje, grablingùje. 
Po tym spokojnym stanie mogą nastąpić fazy pośrednie: silniejsze falowanie 
(mòrze sã kòzełkùje), unoszenie się fal, ciągle jeszcze bez piany (mòrze jidze, 
bije w rzmë, je w rzmie), wzbieranie fal i burza (mòrze doléwô, nadchôdô, mô 
sã do żëcô, òddichô, òdżiwô, daje sã czëc, nadimô sã, zdimô sã, robi, rosce, 
dwigô sã, pòwstôjô, gòrzi sã, jaż sã rëbë płoszą, bùrzi sã, zriwô sã, pòriwô sã, 
wspinô sã, jidze w górã, parłãżi sã jak kòt, jerzi sã, chce wëlezc, je złé, òstrzi 
sã, szczerzi zãbë, jakbë kãsëc chcało, jurzi sã, pierze, wali, przetłukô ò zôlôj, 
grzëwama cëskô), aż do stanu najwyższego rozgniewania (je rozgòrzoné, òrze, 

46 M. Selin, Niech wiater niese piesń, Gdynia 1996, s. 41.
47 J. Pomierska, Przësłowie samò sã rodzy w głowie, s. 25.
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òrëje, zybie, kòlibie sã, stoji w górze, bùdëje mòstë, wëstôwiô górë, wòjëje, 
bije sã, głëpieje, tańcëje, szôleje, jagùje, rëczi, czipi, wrô, pôrszcze jak kóń, 
jak òszôlałi pies, plwie ze złoscë, jakbë sã w nim pùrtk ùtopił, ùgrizô krôj, pôli 
sã, czadzy, prëzgòli, prëszczi). Efektem tych działań jest obfita piana morska, 
o której mówi się, że „mòrze dzys żabiégò mëdła” narobiło albo „wëzdrzi jak 
kwasné / miodné mlékò”. Potem żywioł na powrót się uspokaja, przechodząc 
kolejne stadia opadania fali, a język znowu dysponuje różnorodnymi sposo-
bami na nazwanie tych stanów (mòrze ùlégô, zlégô, ùchilô sã, naddôwô sã, 
òbdôwô sã, òpôdô, kładze sã, chrapi, cëchnie, môłknie, aż wreszcie nastaje 
glada / mùlszka)48.

Zgodnie z ludową mądrością są sposoby na to, by ten żywioł poskromić: 
„Swiãti Jack wstrzimôł mòrze, że sã dali pòsëwac ni mòże”49 (tu odwołanie 
do umiejętności tego świętego utrwalonych w „Òksywsczi legendze ò Jackù 
swiãtim”50, mówiącej o osuszeniu przez niego przejścia przez morze podczas 
walki z czarownikami, którzy nastawiali przeciwko niemu księcia).

Morze zostało również utrwalone w utartych zwrotach, które w swoim za-
sadniczym znaczeniu nie mają z nim żadnego związku: „sprzedawac rëbë, co 
jesz są w mòrzu” ‘obiecać coś niepewnego’, „pùscëc sã bez wiosłów na mòrze” 
‘porwać się z motyką na słońce’, „do mòrza wòdã nosëc” ‘o niepotrzebnej i cięż-
kiej pracy’, „wedle tegò mòrze nie wëschnie” ‘jako pociecha w niepowodzeniu’, 
„temù mòże wgadac, że mòrze wëschło”51 ‘o łatwowiernym człowieku’.

O wysokiej frekwencyjności słownictwa związanego tematycznie z morzem 
mogą świadczyć również wszystkie sprawy związane z czerpaniem korzyści, 
niekoniecznie płynących z łowienia ryb. W słowniku Sychty znajdziemy hasło 
mòrzkùlc52, którego pierwsze znaczenie powiązane jest z przedmiotem lub 
rozbitą łodzią wyrzuconą przez morze. O sytuacji towarzyszącej eksplorowaniu 
środowiska i pytaniu o wyraz, który nazywałby takie znalezisko opowiadał 
sam autor słownika, twierdząc, że nieźle musiał się nachodzić, by wreszcie 
uzyskać potrzebne słowo. Warto w tym miejscu przywołać stary zwyczaj zwany 
z łac. ius naustradi (pol. prawo brzegowe, a po kaszubsku prawò bitë), które 
pozwalało zbierać to, co morze wyrzuciło na ląd. Jednakże przedsiębiorczy 

48 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 109–110.
49 Tamże, t. II, s. 66.
50 J. Ceynowa, Òksywskô legenda ò Jackù swiãtim, [w:] T. Lipski, Remùsowi króm, 
Gdańsk 1990, s. 104–106.
51 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III, s. 111.
52 Tamże, t. III, s. 116.
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mieszkańcy nadmorskich okolic wkrótce zaczęli pomagać naturze, rozpala-
jąc stosy w miejscach przesuniętych w głąb lądu i sprowadzając tym samym 
łodzie i statki na kamieniste brzegi, zamiast do portów. Echa tych zachowań 
widzimy w licznych utworach: np. w legendzie Sztrądowi rabùsznicë i rzim-
sczi kardinôł53, mówiącej o gniewie księcia Świętopełka, który za zbieranie 
mòrzkùlca, ale też zabranie do niewoli rzymskiego kardynała zakazał prawa 
brzegowego. Temat wykorzystał również Leon Roppel w żartobliwym utworze 
Łebianie w niebie54, którego bohaterowie – mieszkańcy Łeby: „nierôd w czas 
brizë na mòrze biegalë, a mili bitë na sztrądze zbiéralë”. 

Powyższemu zestawieniu frazeologizmów i paremii związanych z mo-
rzem daleko jeszcze do kompletności, ale już, w okrojonym zarysie, widać 
ich imponującą ilość, co potwierdza postawioną na wstępie tezę o niezwykłym 
bogactwie językowym kaszubszczyzny w tym zakresie. Wiele z tych kon-
strukcji zostało użytych bądź wręcz stworzonych na użytek licznych utworów 
literackich. Wśród twórców szczególnie eksploatujących tematykę morską 
warto wspomnieć Augustyna Necla55, Jana Trepczyka56, Mariana Selina i wielu 
innych, których w rozdziale Kaszubi i żywioł wody wymienia Adela Kuik-Kali-
nowska57. Puentą i podsumowaniem tekstu niech będą słowa Macieja Tamkuna:

Symbolika morza łączy w sobie sprzeczne skojarzenia: z jednej strony nie-
skończoność, zmierzanie ku Bogu lub kosmicznej tajemnicy, z drugiej – chaos, 
zniszczenie, zagrożenie i samotność. Jest ono przeciwstawne lądowi, zamknięte 
granicą brzegu. Każde jego wystąpienie z własnego basenu budzi grozę, każdy 
sztorm jest morderczy, często krwawy i niosący śmierć. Walka na morzu to 
także walka z nim samym i ze słabościami walczących. Pomorzanów Bałtyk 
zahartował, wychował, wyedukował i tylko oni są w stanie zrozumieć tajem-
nicę „naszego” morza58.

53 J. Samp, Zaklęta stegna, s. 193–194.
54 J. Ceynowa, L. Roppla, K. Derc, J. Bianga, P. Szefka, F. Schroeder, Poezja twórców 
z kręgu „Klëki”, oprac. H. Makurat, Gdańsk 2015, s. 311–312.
55 Więcej o tym twórcy i jego fascynacji morzem pisze A. Kloka, Augustyn Necel – rybak, 
który przeistoczył się w literata, [w:] Obrazy kaszubskiego morza, Bolszewo 2012, red.  
J. Borchmann, M. Tamkun, s. 87–96.
56 O tematyce morskiej tego literata pisał m.in. S. Cholcha, Jan Trepczyk i jego kaszubskie 
morze, [w:] Obrazy kaszubskiego morza, s.107–125. 
57 A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, s. 181–204.
58 M. Tamkun, Przedsłowie, [w:] Obrazy kaszubskiego morza, s. 7.

http://kaszubskaksiazka.pl/search.php?tag=red. J. Borchmann
http://kaszubskaksiazka.pl/search.php?tag=red. J. Borchmann
http://kaszubskaksiazka.pl/search.php?tag=M. Tamkun
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Bożena Ugowska

Stanisław Pestka – emisariusz  
niepodległości

Tytuł z pozoru może wydawać się nieco kontrowersyjny w odniesieniu do ka-
szubskiego poety urodzonego niemal dekadę po odzyskaniu niepodległości (8 
kwietnia 1929 r.), przy czym Pomorze odzyskało ją dwa lata później, dopiero 
w 1920 r. Wychowywał się w rodzinie nauczycielskiej (oboje rodziców było 
nauczycielami, ale matka po zamążpójściu zajęła się domem i wychowywaniem 
dzieci), w duchu patriotycznym. Sprzyjało temu niedawne wyswobodzenie 
z niewoli zaborów po czteroletniej wojnie, którą rodzice przyszłego poety 
doskonale pamiętali (matka w roku wybuchu wojny miała 14 lat, a ojciec był 
już pełnoletni – miał lat 19), a także zamieszkiwanie w sąsiedztwie niedawno 
powstałej granicy, większość terenów obecnego powiatu bytowskiego należała 
już do Niemiec. Stąd w Pestce od najmłodszych lat silnie zakorzenione były 
idee wolności. Gdy po skończeniu miejscowej szkoły podstawowej kontynu-
ował naukę w gimnazjum i liceum w Kościerzynie, noszącym imię wybitnego 
patrioty, syna ziemi kościerskiej Józefa Wybickiego, był zdziwiony, że w żaden 
sposób nie jest tam honorowana ta wybitna postać. To skłoniło go do napi-
sania biograficznej broszury, którą zatytułował Piórem i szablą. O generale 
Józefie Wybickim, wydanej w 1961 r. Po dekadzie wydał znacznie obszerniej-
szą publikację Emisariusz niepodległości. O Józefie Wybickim. Znamienne są 
lata wydania. Pierwsza publikacja powstaje z okazji 40. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Pomorze, druga wydana zostaje w niedługim czasie po 
obchodach 50-lecia.

Drugi tytuł biografii Józefa Wybickiego pozwala w innym kontekście spoj-
rzeć na określenie Pestki emisariuszem niepodległości. We wstępnych słowach 
swej publikacji Pestka wyjaśnia motywy jej powstania:



408   Bożena Ugowska, Stanisław Pestka – emisariusz niepodległości

powrót do spisu treści

Tak się złożyło, iż do tej pory Józef Wybicki egzystował w świadomości 
naszego narodu przede wszystkim jako autor hymnu narodowego. Zawdzię-
czamy mu jednakże tak wiele, że trzeba położyć kres powściągliwej rezer-
wie wobec tego reprezentanta najlepszych tradycji patriotycznych. Czymże 
innym był cel marzeń Wybickiego, jeśli nie ideałem Polski niepodległej, 
za pośrednictwem reform przenoszącej punkt ciężkości z jednostki szla-
checkiej na zbiorowość1.

Druga publikacja miała też swoje podłoże polityczne. Powstała na kanwie 
„świadomości zasług Wybickiego na Kaszubach” oraz postulatów członków 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o budowę pomnika, upamiętniającego 
wybitnego działacza niepodległościowego i reformatora. Zabiegi te jednak 
napotkały trudności. Dyplomatycznie Pestka nie wskazuje jakie, nie podkreśla 
również swoich zasług organizacyjnych w podejmowanych działaniach, a był 
przecież w omawianym czasie aktywnym członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego, zasiadającym w jego władzach – Zarządzie Głównym oraz 
redaktorem naczelnym miesięcznika „Pomerania” (1969–72)2. Dodaje jedynie 
enigmatycznie: „Dopiero jednak w bieżącym roku podjęto szereg inicjatyw, 
dzięki czemu postać Wybickiego uzyska pełniejsze i bardziej wyczerpujące 
oświetlenie”3. Okazją ku temu „oświetleniu” postaci Wybickiego były roczni-
ce: 225 rocznica urodzin, 150 rocznica śmierci oraz 175 rocznica powstania 
pieśni legionów – Mazurka Dąbrowskiego, który od 45 lat (od 26 lutego 1927 
r.)4 był oficjalnym hymnem Polski. Zbieg tych rocznic nie mógł pozostać 
bez odzewu władz państwowych, toteż w Gdańsku zorganizowano plenarne 
posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu5, inaugurujące 
obchody rocznicowe. Z ramienia rządu uczestniczył w nich „sekretarz KW 
PZPR, Tadeusz Fiszbach”, który w swoim wystąpieniu zupełnie pominął sta-
rania i inicjatywy Kaszubów podtrzymujące pamięć o zasługach Wybickiego, 
pominął też działalność wojskową, dyplomatyczną, polityczną, reformatorską 
czy organizacyjną na okupowanych przez zaborców ziemiach polskich, sku-
piając się jedynie na postawie patriotycznej:

1 S. Pestka, Emisariusz niepodległości, Gdańsk 1972, s. 7.
2 Ponownie obejmował tę funkcję w latach 1990–1994.
3 S. Pestka, Emisariusz niepodległości, dz. cyt., s. 8.
4 Okólnik nr 49 z dn. 26 lutego 1927 r. do Pana Wojewody (wszystkich), „Dziennik Urzę-
dowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” z 30 czerwca 1927 r. nr 1 i 2, poz. 60, s. 58.
5 S. Pestka, Emisariusz niepodległości, dz. cyt., s. 8.
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Poczuwamy się więc, właśnie w Gdańsku, do obowiązku zainicjowania 
obchodu tych rocznic z tego względu, że żywa jest tutaj tradycja zwią-
zana z Wybickim [podkreślenie własne]. Pragniemy przypomnieć go jako 
wielkiego Polaka — patriotę nie tylko mieszkańcom naszego województwa, 
ale także społeczeństwu całego kraju.

Wybicki należał też do tego pokolenia, które pierwsze w naszych dzie-
jach przeżyło wielki wstrząs: na własne oczy oglądało upadek kraju. Po-
mimo zwątpienia i goryczy jaka zapanowała w ojczyźnie po rozbiorach 
stając się udziałem przede wszystkim najbardziej patriotycznych odłamów 
polskiego społeczeństwa, Wybicki do końca swych dni nie tracił nadziei na 
odrodzenie Polski. Był z tych patriotów, którzy gorączkowo poszukiwali 
dróg i sposobów ocalenia kraju6.

Powyższa wypowiedź może wskazywać, jak dalece ze świadomości naro-
dowej została wyparta pamięć i wiedza o Wybickim, przy czym nie chodziło 
przecież o samą jego osobę, ale o idee oraz działania niepodległościowe, któ-
rych był głosicielem. 

Społeczność zrzeszeniowa dobrze wykorzystała ów moment dziejowy i na 
kanwie zainaugurowanych obchodów rocznicowych w tymże roku wznowiono 
działania na rzecz przywrócenia pamięci o Wybickim, a owocem tych starań 
jest m.in. budowa w tymże jeszcze roku pomnika Wybickiego wg projektu 
Wawrzyńca Sampa przy drodze krajowej Gdańsk–Kościerzyna przed skrętem 
do Będomina7.

Po przywróceniu należnej pamięci Józefowi Wybickiemu, kolejnym, dłu-
gotrwałym działaniem oddolnym Kaszubów było wydobycie z mroków zapo-
mnienia doniosłego wydarzenia z 10 lutego 1920 – zaślubin Polski z morzem.  

6 Tamże, s. 54.
7 Szerszą wiedzę na temat inicjatyw podjętych w 1972 r., tzw. Roku Wybickiego, do-
starcza publikacja pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, w której czytamy: „W Roku 
Wybickiego i w kolejnych latach podejmowano na Pomorzu liczne działania i inicjatywy 
upamiętniające Wybickiego – projekty pomników, nazywanie jego imieniem ulic i szkół, 
ekspozycje pamiątek, edycja medali pamiątkowych, projekty plakatów, a także kontynu-
acja popularnych prac biograficznych. Wymieńmy tu w szczególności pięknie usytuowany 
pomnik autorstwa Wawrzyńca Sampa przy drodze wiodącej do Będomina, a spośród prac 
literackich powstałe we Włoszech studium o Mazurku pióra gdańskiego uczonego i literata 
Jerzego Sampa. Najważniejszą inicjatywą było jednak powołanie i utworzenie w 1978 roku 
oddziału Muzeum Narodowego – Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie w domu ro-
dzinnym Wybickich”. Por. I. Kadulska, P. Kąkol, Józef Wybicki pod patronatem Gdańskiego 
Towarzystwa Naukowego na łamach „Rocznika Gdańskiego” i w uroczystościach miasta 
Gdańska, „Rocznik Gdański”, t. LXXVII/LXXVIII, Gdańsk 2017/2018, s. 128.
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Wydawać by się mogło, że 50-lecie tego historycznego faktu przyniesie jakieś 
przebudzenie, a tymczasem w miesięczniku „Pomerania” ukazała się tylko nie-
wielka wzmianka autorstwa Feliksa Marszałkowskiego o niewiele mówiącym 
tytule Przed 50-ciu laty8. Treść w żaden sposób nie nawiązuje do aktualnej 
sytuacji, a jest jedynie krótką refleksją na temat rozmyślań 34-letniego Jana 
Karnowskiego nad wolną ojczyzną i czekającymi ją wyzwaniami, po czym 
następuje przedruk owych rozmyślań9. Warto nadmienić, że Pestka był wów-
czas redaktorem i przewodniczącym kolegium redakcyjnego. Posłużono się 
kaszubskim słowem Karnowskiego sprzed półwiecza, by nie wzbudzać po-
dejrzeń cenzury, a jednocześnie wierzono, że wypełnią one misję przekazania 
istoty o tym wydarzeniu, której nie mogli w sposób bezpośredni przekazać 
działacze zrzeszeniowi i dziennikarze publikujący w „Pomeranii”. 

Nieco światła na owo „zapomnienie” o tym historycznym wydarzeniu rzu-
cają słowa Macieja Gacha:

8 F. Marszałkowski, Przed 50-ciu laty, „Pomerania” 1970, nr 1, s. 20.
9 J. Karnowski, Òjcowizna, „Pomerania” 1970, nr 1, s. 21–22.

Pomnik Józefa Wybickiego  
z wyraźnie zaznaczoną datą  
powstania – 1972. 
Źródło: https://images.photo. 
bikestats.eu/images/photo/ 
2011/07/27/202544.jpg

https://images.photo.bikestats.eu/images/photo/2011/07/27/202544.jpg
https://images.photo.bikestats.eu/images/photo/2011/07/27/202544.jpg
https://images.photo.bikestats.eu/images/photo/2011/07/27/202544.jpg
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W wyniku II wojny światowej Polska uzyskała blisko 500-kilometrowy pas 
wybrzeża. Komunistyczne władze z oczywistych względów nie zamierzały 
kultywować symboliki, jaka powstała w 1920 roku, w Pucku. W związku 
z tym na pamiątkę zdobycia Kołobrzegu przez I dywizję Armii Wojska 
Polskiego, komuniści ustanowili swoje zaślubiny z Bałtykiem, kiedy to 18 
marca 1945 roku, kpr. Franciszek Niewidziajło stojąc na murze wschod-
niego pirsu kołobrzeskiego portu, wyrzucił w morskie fale obrączkę10. 

Zaślubiny roku 1945 też nie były jakoś szczególnie celebrowane. Skądinąd 
wiadomo, że choć prasa nie relacjonowała (może cenzura nie pozwalała na 
te relacje?), to jednak kolejne rocznice nie przechodziły bez echa. Muzeum 
Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w okolicznościowym folderze, wydanym 
w roku bieżącym z okazji 100 rocznicy, prezentuje kopertę ze zbiorów muze-
alnych z okolicznościowym datownikiem – 10.II.1970 PUCK, 50 ROCZNICA 
ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM11. Ta skromna wzmianka również skłania 
do refleksji nad rzeczywistością geopolityczną, z jaką przyszło się mierzyć 
ówczesnym działaczom i zwykłym mieszkańcom Kaszub.

10 M. Gach, Zaślubiny Polski z Morzem: zamiast rozpoznawalnej rocznicy pamiętamy 
wyłącznie o biegu „Od Hallera do Hallera”, źródło: https://histmag.org/Zaslubiny-Pol-
ski-z-Morzem-zamiast-rozpoznawalnej-rocznicy-pamietamy-wylacznie-o-biegu-Od-Hal-
lera-do-Hallera-18382 (dostęp: 27.11.2020).
11 Idziemy nad polskie morze – zaślubiny Polski z morzem, Puck 1920 r. Katalog wystawy, 
źródło: https://muzeumpuck.pl/wp-content/uploads/2020/02/Idziemy-nad-polskie-morze-
-za%C5%9Blubiny-Polski-z-morzem-Puck-1920-r.-katalog-1.pdf (dostęp: 27.22.2020).

Skan fragmentu Òjcowiznë Jana Karnowskiego, „Pomerania”, nr 1/1970.

https://histmag.org/Zaslubiny-Polski-z-Morzem-zamiast-rozpoznawalnej-rocznicy-pamietamy-wylacznie-o-biegu-Od-Hallera-do-Hallera-18382
https://histmag.org/Zaslubiny-Polski-z-Morzem-zamiast-rozpoznawalnej-rocznicy-pamietamy-wylacznie-o-biegu-Od-Hallera-do-Hallera-18382
https://histmag.org/Zaslubiny-Polski-z-Morzem-zamiast-rozpoznawalnej-rocznicy-pamietamy-wylacznie-o-biegu-Od-Hallera-do-Hallera-18382
https://muzeumpuck.pl/wp-content/uploads/2020/02/Idziemy-nad-polskie-morze-za%C5%9Blubiny-Polski-z-morzem-Puck-1920-r.-katalog-1.pdf
https://muzeumpuck.pl/wp-content/uploads/2020/02/Idziemy-nad-polskie-morze-za%C5%9Blubiny-Polski-z-morzem-Puck-1920-r.-katalog-1.pdf
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Znacznie bogatsze są informacje odnoszące się do 60-lecia zaślubin Pol-
ski z morzem. Co prawda w „Pomeranii” jedynym nawiązaniem był artykuł 
Zygfryda Prószyńskiego12, który w żaden sposób nie odnosi się do aktualnej 
rocznicy, ale próbuje pokazać, że następstwem tego wydarzenia był rozwój 
Pucka, skutkujący „siłą i zamożnością morską dzisiejszej Polski”:

Skan początkowego akapitu artykułu Z. Prószyńskiego.

Kolejne krótkie informacje pojawiły się w zrzeszeniowym miesięczniku 
dwa miesiące później, w końcowym dziale „Klëka. Z życia Zrzeszenia”, czyli 
informacjach z regionu. Jedna mówi o wykonaniu przez Ryszarda Stryjca 
okolicznościowej grafiki, do której powstania przyczynili się Józef Borzysz-
kowski i Wojciech Kiedrowski, a którą można zakupić w sklepikach organizacji 
w Gdańsku i Pucku. Wiele mówiące jest zdanie końcowe tej lakonicznej infor-
macji: „Z uwagi na możliwość zniszczenia, nie będzie ona rozsyłana listow-
nie”13… W tymże samym dziale jest informacja, po inicjałach sądząc, przygoto-
wana przez Kiedrowskiego, dotycząca uroczystego spotkania przygotowanego 
10 lutego 1980 r. w Pucku przez miejscowy Oddział ZKP, a uczestniczyli w nim 
członkowie Zarządu Głównego z prezesem – Stanisławem Pestką na czele. 
Kiedrowski też rzuca pewne światło, na charakter tego spotkania, bo choć 
w uroczystej oprawie artystycznej, to jednocześnie napawający smutkiem14:

Ostatnie zdanie z powyższego skanu informuje, że nie było to jedyne wyda-
rzenie upamiętniające wydarzenia zapoczątkowujące odzyskanie niepodległo-
ści przez Pomorze. Ze wspomnianego folderu dowiadujemy się, że na nabrze-
żu puckiego portu rybackiego powstał słup zaślubinowy oraz przygotowano 

12 Z. Prószyński, Morskie początki II Rzeczypospolitej w Pucku, „Pomerania” 1980, nr 2,  
s. 1.
13 Patrz: grafika o zaślubinach z morzem, „Pomerania” 1980, nr 4, s. 41.
14 (wk) [Sądząc po inicjałach autorem relacji jest W. Kiedrowski – dopisek własny], 
W Pucku: 60-lecie zaślubin Polski z morzem, „Pomerania” 1980, nr 4, s. 40.
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Skan fragmentu relacji  
z uroczystego spotkania  
w Pucku na okoliczność  
60-lecia zaślubin Polski  
z morzem, opatrzonej  
inicjałami ‘(wk)’.

Skan strony nr 24 
okolicznościowej  

publikacji Idziemy 
nad polskie morze 
– zaślubiny Polski 

z morzem wydanej 
przez Muzeum  
Ziemi Puckiej.
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popularny wówczas element promocyjny – okolicznościowy proporczyk, ozdo-
biony motywem z haftu kaszubskiego. 

W takim kontekście polityczno-społecznym Stanisław Pestka tworzy je-
den ze swych historycznych utworów Zaslubienié z Bôłtem. Jako że nie miał 
zwyczaju opatrywać swych wierszy dokładnymi datami powstania, można 
przyjąć, że powstał w roku premierowej publikacji. Po raz pierwszy autor 
zamieścił go na łamach „Pomeranii”15 w roku 1980, czyli roku 60. rocznicy 
tytułowego wydarzenia. Przez pierwsze sześć zwrotek dziesięciostroficznego 
dzieła poeta snuje refleksję o „smutnej i krzepiącej idei” zwieńczonej pełnymi 
tęsknoty wołaniami-pytaniami (czyż nie są one wymownym nawiązaniem do 
doskonale znanego poecie zniewolenia czasów komunistycznego reżimu?):

Czedë òd mòrzégò rwisti żôdżel 
Spłënie na piôsk w kaszëbską Itakã?
Czedë stegną z lądu w naje ùbiedrze 
Przińdą òdecknioné, niepòdległé znaczi? 16

W dalszej części następuje malarska wizja przybywającej do Pucka błę-
kitnej armii:

Kònie w słonëch galopùją blónach,
Przédnô starża legendë – same mòdrôczi

powitanie „pięknem i chlebem” triumfalnie wkraczającego do „maleńkiego 
niby syrena na skale Pucka” generała Hallera, entuzjazm wzruszonych tłumów 
(„mrowié tëch, co płaczą”) przybyłych na uroczystość, wreszcie chwilowe 
zogniskowanie na postaci bohaterskiego księdza pułkownika Wryczy, by niby 
w zatrzymanym kadrze ukazać moment zaślubin:

Generalsczé remiã sygô pòd niebòzdżib,
Òczë za piestrzeniã lecą nibë za ùkôzką…

Złoté namienienié – Mare Nostrum!
Ostatni, dodany, a zarazem podsumowujący wers, stanowi okrzyk rado-

ści z odzyskania dostępu do morza, a także skrywa wielką nadzieję („złoté 

15 J. Zbrzyca, Zaslubienié z Bôłtem, „Pomerania” 1980, nr 6, s. 22.
16 Na podstawie tomiku Wizrë ë duchë, Gdańsk 1986, s. 18–19. Pisownię zestandaryzowano.
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namienienié”). Jak wielkie musiały być oczekiwania i nadzieje, wobec tego 
„okna na świat”, zważywszy, że dopiero co odrodzona Polska poza przystaniami 
rybackimi nie posiadała własnego portu ani floty, stoczni czy bazy okrętowej? 

Trudno powiedzieć, by utwór ten był jakimkolwiek manifestem. Stanisław 
Pestka jako działacz zrzeszeniowy, a także jako Jan Zbrzyca–poeta, stronił 
od politycznej działalności agitacyjnej, był wyraźnie zmęczony inwigilacjami 
środowiska zrzeszeniowego lat 70. i 80., realną obawą rozwiązania Zrzeszenia 
w okresie stanu wojennego, likwidacją kolejnych wydawnictw, w których 
pracował („Kaszëbë”, „Litery”, „Czas”), zawieszeniem wydawania „Pomera-
nii”, wystawaniem pod drzwiami partyjnych dygnitarzy (gdy był redaktorem 
naczelnym „Pomeranii” i prezesem ZK-P), by następnie wysłuchiwać ich 
narzekań czy okrzyków. Ale ta cicha pokora nie oznaczała ustępowania pola 
i rezygnacji, wręcz przeciwnie – spokojnie wysłuchiwał i niezależnie, czy 
uzyskał akceptację swej prośby czy też nie, swą postawą nie narażał Zrze-
szenia na jakiekolwiek restrykcje. Osoba o bardziej ekspresyjnej postawie 
pewnie by tego celu nie osiągnęła17. W tym kontekście również pasuje do 
niego określenie emisariusz.

Słownik języka polskiego hasło emisariusz definiuje jako „tajny wysłannik 
w ważnej misji, często politycznej”18. Właśnie słowo „tajny” najlepiej pasuje do 
postawy Stanisława Pestki. Nie stawiał się nigdy w pozycji centralnej, wolał zaj-
mować miejsca obserwacyjne, a podejmowanym inicjatywom patronować swym 
piórem. Warto przytoczyć celne słowa, którymi scharakteryzował go Cezary Ob-
racht-Prondzyński: „Stanisław Pestka, mając nie tyle temperament organizatorski, 
ile zacięcie publicystyczne, potrafił w swojej refleksji nad sytuacją Zrzeszenia 
połączyć doświadczenie działacza z głębią myśli intelektualisty”19. Ta „głębia 
myśli” odzwierciedla się we wszystkich jego publikacjach felietonistycznych 
i utworach poetyckich. Autor Zaslubieniô z Bôłtem należy do grona licznych 
cichych emisariuszy pamięci o wielu istotnych kwestiach czasu przełomów, 
w tym o niepodległości. Kultywował ją we właściwy sobie sposób, nie szablą, 
ale piórem (parafrazując tytuł publikacji poświęconej Józefowi Wybickiemu). 

17 Sytuację wówczas panującą i inwigilację środowiska dziennikarskiego szczegółowo  
przedstawia C. Obracht-Prondzyński w retrospektywnej publikacji Zjednoczeni w idei. 
Pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956–2006), Gdańsk 
2006, s. 276–316.
18 Źródło: https://sjp.pl/emisariusz (dostęp: 20.11.2020).
19 C. Obracht-Prondzyński, Zjednoczeni w idei…, s. 266.

https://sjp.pl/emisariusz
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W niniejszym opracowaniu sięgnięto do tego właśnie obszaru jego zaanga-
żowania, przyczyniającego się do wskrzeszania, a następnie utrwalania pamięci 
o odzyskaniu niepodległości przez Pomorze, którego symbolicznym znakiem 
były uroczyste zaślubiny z Bałtykiem, starając się jednak, aby pokazać go 
w możliwie szerokim kontekście lat 70. i 80., czyli czasu ponownych dążeń 
niepodległościowych…

Bibliografia:
Obracht-Prondzyński C., Zjednoczeni w idei. Pięćdziesiąt lat działalności Zrze-

szenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956–2006), Gdańsk 2006.
Pestka S., Emisariusz niepodległości, Gdańsk 1972.
Zbrzyca J., Wizrë ë duchë, Gdańsk 1986.

Czasopisma i akty prawne:
Kadulska I., Kąkol P., Józef Wybicki pod patronatem Gdańskiego Towarzystwa 

Naukowego na łamach „Rocznika Gdańskiego” i w uroczystościach miasta 
Gdańska, „Rocznik Gdański”, t. LXXVII/LXXVIII, Gdańsk 2017/2018.

Karnowski J., Òjcowizna, „Pomerania” 1970, nr 1.
Marszałkowski F., Przed 50-ciu laty, „Pomerania” 1970, nr 1.
Okólnik nr 49 z dn. 26 lutego 1927 r. do Pana Wojewody (wszystkich), „Dziennik 

Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” z 30 czerwca 1927 r. nr 1 i 2, 
poz. 60.

Prószyński Z., Morskie początki II Rzeczypospolitej w Pucku, „Pomerania” 1980, 
nr 2.

(wk), W Pucku: 60-lecie zaślubin Polski z morzem, „Pomerania” 1980, nr 4.
Zbrzyca J., Zaslubienié z Bôłtem, „Pomerania” 1980, nr 6.

Źródła internetowe:
Gach M., Zaślubiny Polski z Morzem: zamiast rozpoznawalnej rocznicy pamięta-

my wyłącznie o biegu „Od Hallera do Hallera”, źródło: https://histmag.org/
Zaslubiny-Polski-z-Morzem-zamiast-rozpoznawalnej-rocznicy-pamietamy-
-wylacznie-o-biegu-Od-Hallera-do-Hallera-18382

Idziemy nad polskie morze – zaślubiny Polski z morzem, Puck 1920 r. Katalog 
wystawy, źródło: https://muzeumpuck.pl/wp-content/uploads/2020/02/Idzie-
my-nad-polskie-morze-za%C5%9Blubiny-Polski-z-morzem-Puck-1920-r.-ka-
talog-1.pdf

Hasło ‘emisariusz’, źródło: https://sjp.pl/emisariusz
Pomnik Józefa Wybickiego przy drodze do Będomina, Źródło: https://images.

photo.bikestats.eu/images/photo/2011/07/27/202544.jpg

BIULETIN RAD
ZËZNË KASZËBSCZÉG

Ò
 JÃZËKA   BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO   2020

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji  
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekt òstôł zrealizowóny dzãka ùdëtkòwieniémù  
Minystra Bënowëch Sprawów i Administracji

          
      

ISSN 1899-4326

ISSN 1899-4318

2020

BIULETIN RADZËZNË 
KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA
BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO

ZKP_biuletyn_RJK-2020_okladka_01_DRUK.indd   1 2021-01-27   06:50:00

https://histmag.org/Zaslubiny-Polski-z-Morzem-zamiast-rozpoznawalnej-rocznicy-pamietamy-wylacznie-o-biegu-Od-Hallera-do-Hallera-18382
https://histmag.org/Zaslubiny-Polski-z-Morzem-zamiast-rozpoznawalnej-rocznicy-pamietamy-wylacznie-o-biegu-Od-Hallera-do-Hallera-18382
https://histmag.org/Zaslubiny-Polski-z-Morzem-zamiast-rozpoznawalnej-rocznicy-pamietamy-wylacznie-o-biegu-Od-Hallera-do-Hallera-18382
https://muzeumpuck.pl/wp-content/uploads/2020/02/Idziemy-nad-polskie-morze-za%C5%9Blubiny-Polski-z-morzem-Puck-1920-r.-katalog-1.pdf
https://muzeumpuck.pl/wp-content/uploads/2020/02/Idziemy-nad-polskie-morze-za%C5%9Blubiny-Polski-z-morzem-Puck-1920-r.-katalog-1.pdf
https://muzeumpuck.pl/wp-content/uploads/2020/02/Idziemy-nad-polskie-morze-za%C5%9Blubiny-Polski-z-morzem-Puck-1920-r.-katalog-1.pdf
https://sjp.pl/emisariusz
https://images.photo.bikestats.eu/images/photo/2011/07/27/202544.jpg
https://images.photo.bikestats.eu/images/photo/2011/07/27/202544.jpg


powrót do spisu treści

BIULETIN RAD
ZËZNË KASZËBSCZÉG

Ò
 JÃZËKA   BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO   2020

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji  
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekt òstôł zrealizowóny dzãka ùdëtkòwieniémù  
Minystra Bënowëch Sprawów i Administracji

          
      

ISSN 1899-4326

ISSN 1899-4318

2020

BIULETIN RADZËZNË 
KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA
BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO

ZKP_biuletyn_RJK-2020_okladka_01_DRUK.indd   1 2021-01-27   06:50:00


