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Od K òscelnégò  ë Sm àtka  do R em ù sa  
- lëteracczé dokôzë i ùdbë 

Aleksandra Majkòwsczégò*

Ò Aleksandrze Majkòwsczim a jegò lëteracczich dokôzach je napisóné ju 
dose wiele. Piselë ò nim nié le historiée lëteraturë. W kamie piszącëch ò Maj- 
kòwsczim -  pisarzu są: Jan Kamowsczi, Andrzej Bùkòwsczi, Léón Roppel, 
Damroka Majkòwskô, Lech Bądkòwsczi, Ferdinand Neureiter, Jan Drzeżdżón, 
Jerzi Samp, Gerd Wolandt, Zbigniew Zielonka, Jerzi Tréder ë jinszi, a nawetka 
Józef Bòrzëszkòwsczi* * 1. Z bogactwa tekstów -  wszelejaczich dokózów histori- 
czno-lëteracczich na osobną wzmiónkã, krom R e g io n a lizm u  ka szë b sc zé g ò  
A. Bùkòwsczégò2 zasłużëłë trzë, sztërë ksążczi:

- Tadeùsza Linknera H e ro ic zn a  b io g ra fia  R em u sa . W  z w ie rc ia d le  m itu  
i k a szu b sk ic h  w ierzeń , Gdańsk 1996;

- Ż y c ie  i tw ó rc zo ść  A le k sa n d r a  M a jko w sk ie g o . M a te r ia ły  z  k o n fe re n c ji  
n a u ko w e j: W e jh ero w o  4  X  1996 , pod red. J. Borzyszkowskiego, Wejherowo 
1997;

- „ Ż y c ie  i p r z y g o d y  R e m u s a  ” A le k sa n d r a  M a jko w sk ie g o . P o w ie ś ć  r e g io 
n a ln a  c z y  a rc y d z ie ło  e u ro p e jsk ie ?  -  R e fe ra ty  z  s e s ji  n a u k o w e j zo rg a n izo w a n e j  
p r z e z  K a te d r ę  F ilo lo g ii  P o ls k ie j  W SP  w  S łu p sk u  2 7 -2 8  V 1998 , pod red. T. Lin
knera, Słupsk 1999;

- Józef Borzyszkowski, A le k sa n d e r  M a jk o w sk i (1 8 7 0 -1 9 3 8 ). B io g ra fia  h i
s to ry c zn a , Gdańsk -Wejherowo, 2002.

O kòżdi ksążce ë ji ùtwórcë, ó dokôzach tëch autorów, ó tim, co nowégò 
wnioslë do naji wiédzë ò żëcym i przigódach a dokôzach lëteracczich A. Maj- 
kòwsczégò nôleżałobë rôz czedës przegotować òsóbny referat-artikel. Dzys

* Dzãka E. Gołąbkowi za kaszëbską redakcjo tegó tu tekstu! -  J.B.
1 Òbaczë: C. Obracht-Prondzyński, Bibliografia do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich, 

Gdańsk 2004 i J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876-1938). Biografia historyczna, 
Gdańsk-Wejherowo 2002.

2 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii 
historycznej, Poznań 1950.
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jakno historik mògã rzec pòd adresã tëch wszëtczich autorów le serdeczne 
„Bóg zapłać”, a sóm prawic ò Majkòwsczim -  pòece i pisarzu -  trzëmając sã 
przede wszëtczim chronologii.

Pierszé je  wiedno pitanié: Chto to je A. Majkôwsczi, czim òn béł, czim 
bëła dlô niegò lëteratura? -  Wiémë, że nôleżôł do bëlnëch lëdzy, chtëmëch 
jednym słowa nijak òpisac nie mdzemë mòglë. To béł kaszëbsczi -  pòlsczi dze- 
jôrz, żurnalista, pòlitik, lékôrz, pòeta ë pisôrz, etnograf, a nawetka historik. 
Jegò nôblëższi ùczéń, sekretôrz òsobisti, drëch familëji, Féliks Marszôłk-Mar- 
szôłkòwsczi rzekł ë napisôł ò Nim wspòmink, na podstawie chtërnégò mòżemë 
so wërobic zdanié, że wiedno pòlitika. a nié medicyna, a nawetka nié lëteratura 
czë familëjô bëła ù Niegò na pierszim mòlu3. Procëm temù mòżemë ju terô 
rzec, że nié w pòlitice, le w lëteraturze -  kaszëbsczi, pòlsczi, światowi -  miôno 
Aleksander Majkôwsczi swiécy pełnym blaskã. Osoblëwie jegò Żëcé iprzigòdë 
Remùsa. -  Zwiercadło kaszëbsczé4 -  pierszô kaszëbskô pòwiésc -  je  arcydo- 
kôzã nié le kaszëbsczi, ale téż pòlsczi i europejsczi prozë.

Majkôwsczi ùtwórcą béł całé żëcé. Na kòżdim pòlu òstawił nama baro 
wôrtné dokôzë; wpisôł sã nima w historia ë w dzeje kùlturë kaszëbskò-pòmòr- 
sczi ë pòlsczi. A chòc òd czasów Majkòwsczégò baro wiele lëdzy wzbògacy- 
wało lëteratura kaszëbską, równak żóden autor, żódna pòwiésc czë jinszi dokôz 
ni mògą stanąć wëżi Remùsa i jegò autora. Co prôwda Jan Drzeżdżón próbòwôł 
dokònac kąsk detronizacëji Remùsa i Majkòwsczégò, stôwiając wëżi Alojzégò 
Bùdzysza ë jegò pòwiôstczi zgromadzone w ksążkach Modra kraina (w spol
szczony wersji) i Zemia kaszëbskô (w wersji originalny, pò kaszëbskù)5. 
Równak nicht jinszi za tą  detronizacëją sã nie òpòwiedzôł. Nawetka Barbara 
Pisarek, chtëma nazwała A. Bùdzysza kaszëbsczim Gombrowicza, z Jana 
Drzeżdżonã sa nie zgòdzëła. Remùs w kaszëbsczi prozë je wiedno jeden! 
A szkoda!...

Jak gôdómë, diskùtëjemë ò ùtwórcach lëteraturë, wiedno szukómë 
zdrzódła jich twórczoscë, genius loci, z jaczégò wzãłë sã jich dokôzë. W ka- 
szëbsczich badaniach wôżny je téż swiat jãzëka, dzélu kaszëbiznë, w jaczi je 
ùrosłi ùtwórca lëteraturë.

3 s.
Òbaczë: F. Marszałkowski, Kartuzy w życiu Aleksandra Majkowskiego, SMFA (tzn. Spuścizna 
Feliksa Marszałkowskiego); obaczë: J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski..., s. 553.

4 A. Majkowski, Żëcé i przigodëRemùsa -Zvjercadlo kaszubskji, Toruń 1938.
5 Òbaczë: J. Drzeżdżon, Piętno Smętka. Z problemów kaszubskiej literatury regionalnej lat 

1920-1939, Gdańsk 1973; A. Budzisz, Modra kraina, wybrał, spolszczył i opracował Jan 
Drzeżdżon, Warszawa 1980; tenże, Zemia kaszëbskô, ZK-P, Gdańsk 1982; J. Drzeżdżon, Nowe 
spojrzenie na najwybitniejsze osiągnięcia kaszubskiej literatury regionalnej, „Pomerania”, 
1971, nr 3; a też jego: Z zagadnień prozy kaszubskiej, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humani
stycznego UG. Prace Historyczno-literackie”, 1987, nr 14.
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Wiémë, że òd môłëch lat A. Majkòwsczégò, jegò żëcé szło w świece wiele 
jãzëków i kultur. Przede wszëtczim na codzéń, w dzecyństwie czuł òn mòwã 
kaszëbską, polską i niemiecką. W gimnazjum naùcził sã niemiecczégò, łacëznë 
ë francësczégò. Znôł téż rusczi, bò i z rusczégò i z łacëznë tłomacził na 
kaszëbsczi wierztë6. Pò niemieckù zaczął pisać pòwiésc Der Kaschuben 
Apostel... Jak téż wiémë, nasz pisôrz nigdë pò kaszëbskù nie gôdôł, lëstów téż 
nie pisôł, co ù Jana Karnowsczégò bëło dose czãsté. Mëszlã, że ù Majkòw- 
sczich w Kòscérzënie doma mało abò wcale nie bëło gôdóné pò kaszëbskù. 
Kaszëbizna A. Mąjkòwsczégò miała swòje zdrzódła w Łubianie ù Bôsków 
i w Lamkù na Zaborach. Dopierze na starsze lata doszło zdrzódło kartësczé.

Mòżemë tej rzec, że dlô Majkòwsczégò -  pisarza -  długò nôwôżniészé 
bëłë pôłniowé Kaszëbë -  rodzynnô parafiô Kòscérzëna, do chtërny nôleża Bôs- 
ków Łubiana ë Zabòrë, gdze krewnosc Aleksandrowégò tatka nierôz gòscëła 
i wspòmôgała gimnazjalista czë sztudenta z familëji. Tej tam, w mowie i kraj
obrazu pôłniowëch Kaszëb sã chòwôł i dorôstôł nowi pòeta -  pisôrz kaszëb
sczi, dlô chtërnégò, jak dlô wszëtczich Kaszëbów wzorã béł w nen czas Hiero
nim -  Jarosz Derdowsczi, a nié Florian Cénôwa, jaezégô pisma w czas młodo- 
scë Majkòwsczégò bëłë jesz mało znóné7. Dokôzë Derdowsczégò, òsoblëwie 
epopeja O panu Czôrlińsczim, co do Pucka pò sécë jachôł, bëłë w nen czas 
znóné ë czëtóné na Kaszëbach, a nawetk pòza nima, na całim Pòmòrzu.

Baro wôżné je téż to, że za sprawą Derdowsczégò, pòlsczégò dëcha jegò 
lëteracczich dokôzów, westrzód lëdzy, chtërny bëlë mecenasama w ùczbie 
Mąjkòwsczégò, sprawa kaszëbskô bëła baro wôżnô i dlô nich téż bliskô. Kòżdi 
młodi człowiek z Kaszëb, co sã gamął do nôùczi i studiów, a miôł swiądã swòji 
kaszëbskòscë-pòlskòscë, dostôwôł wspòmóżkã, Stipendium, bez chtërnégò 
karno kaszëbsczich inteligentów nijak bë nie ùrosło8. Tej nen świat na półniu 
Kaszëb, gdze Mąjkòwsczi miôł bëlnëch mecenasów, chòc sóm béł kąsk młodo- 
pòlsczégò òd młodoscë dëcha, ùformòwôł kaszëbsczi dzél jegò dëszë. Je na 
ògle wiedzec, że Majkòwsczi nie nôleżôł do tëch, co grzeszą wdzãcznotą wedle 
swòjëch darczińców, dobrodzejów. Krom tego je wôżné téż to, że letkò wëdô- 
wôł dëtka i że ród zacygół póżiczczi, a wiedno -  do kùńca -  nierôd òddôwôł. 
Przë swòjëch finansowëch kłopotach rechòwôł téż mòże jaż nadto na dëtuszczi 
z honorarium autorsczégò, na co niejednémù wëdôwcë (jemù samémù téż, 
w „Gryfie”) rzôdkò zbiegało.

6 Òbaczë: A. Majkowski, Spiewë i frantówczi, zebr. i òprac. L. Roppel, Gdynia 1957.
7 V V

Òbaczë: Wstãp A. Majkòwsczégò do: Hieronim Derdowski, O panu Czôrlinsczim..., Koście
rzyna 1911.

8
Vide: J. Borzyszkowski, Inteligencja polska Prus Zachodnich 1848-1920, Gdańsk 1986, 
s. 24 in. -  ë téż: B. Osmólska-Piskorska, Pomorskie Towarzystwo Pomocy Naukowej. Pól 
wieku istnienia działalności 1848-1898, Toruń 1948 -  też ji: Kłopoty uniwersyteckie Alek
sandra Majkowskiego, „Arkona”, 1946, nr 9-10.



Ò d  K Ò SC ELN ÉG Ò  Ë  Sm Ã TK A  DO  R e M Ù SA -  LËTER A C C ZÉ D O K Ô Z Ë ... 59

Na jegò kaszëbsczi drodze lëteracczi mòżemë zaznaczëc trzë cządë: 
młodoscë, „Gryfa” i òstatné, kartësczé lata.

Pierszi kaszëbsczi dokôz lëteracczi Majkòwsczégò gwës pòwstôł w Lam- 
kù, gdze pò maturze Aleksander czekôł na lepszé czasë, na Stipendium i na 
wspòmóżkã familëji. Ta bëła kąsk rozczarowónô, bò nié le matka rechòwa, że 
mdze mia ksãdza w rodze... Nôwicy pòmógł mù dr Jan Nepòmùcen Pellowsczi 
-  jakno lékôrz ë dzejôrz TPN w Chełmnie, chtërnémù pòtemù Majkòwsczi sã 
dose brzëdkò òdpłacył9. Béł w nim -  Aleksandrze -  òd młodoscë dëch baro 
kriticzny; stôwiôł baro wësoczé wëmôgania jinszim... Sebie òd młodoscë, 
òsoblëwie òd sztudencczich lat, letkò rozgrzészôł.

Jegò epopeja Jak w Kòscérznie kòscelnégò òbrelë..., dzys kąsk mało 
znónô, chòc mómë téż jeji drëdżi sztôłt Strachë i zrãkòwinë10 *, jak na debiut, 
wcale nie je nôgòrszô. Jan Karnowsczi, mëszlã, rozwiôł wątplëwòscë, co do 
czasu ji pòwstaniô, bò to je  wôżné, czë pisôł to maturzista, czë sztudent... 
Kamowsczi napisôł: Co robił po maturze w czasie od Michała 1895 do 
kwietnia 1897? Przypominam sobie z rozmów z Dr. M. oraz wzmianki pana 
Majkowskiego z  Lamka, że Dr. M. złożywszy maturę, nie wiedział, co począć, 
gdyż na księdza nie miał ochoty, ani powołania, a na studia uniwersyteckie nie 
miał pieniędzy. Przebywał dłuższy czas w Lamku u swego stryja Majkowskiego, 
(Lamk leży na pograniczu powiatu chojnickiego i kościerskiego, nad brzegiem 
rzeki Młosiny, przy szosie Chojnice -  Kościerzyna) i tutaj napisał swą humo
rystyczną epopeję „ Jak w Koscerznie koscełnygo obrełë ”. Rękopis zabrał pan 
Milski z  Gdańska, redaktor i wydawca „ Gazety Gdańskiej ” i wydrukował go 
w r. 1899 w Gdańskun . Drëk tegò dokôzu miôł miescé ju po 1898 rokù, czej 
A. Majkòwsczi, dzãka B. Milsczémù béł we Warszawie na ùroczëstoscë 
pòswiãceniô pomnika Adama Mickiewicza...

W Kóscelnym jako motto dôł Majkówsczi słowa H. Derdowsczégò: „Ni 
ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Pólsczi ”. Pamiãtómë téż, że po dwa- 
dzescë latach (w 1919 r.) we Wielu, za sprawą Aleksandrowégò drëcha ks. Wa
cława Wòjcechòwsczégò, kąsk spowinowaconego z Derdowsczim, òsoblëwie 
dzãka robòce Wicka Rogalë Kòscełny béł debiutã téatru kaszëbsczégò, co nie 
je  bez znaczeniô12. Na hùmòristicznô krotochwila bëła i je wiesołô -  le nié dlô 
wszëtczich... Autor je dose, a nawetka baro òstri w wëtikaniu słabòscy i głëpòtë 
bohaterów, chtërnyma bëlë, ùkôzôny w karikaturalnym widzę mieszkańcowie

9 Òbaczë: wierztë Z môlégo mniasta..., [w:] Wiersze i frantówci, s. 75-93.
10 A. Majkowski, Jak w Kòscérznie kòscelnégò òbrelë..., Gdańsk 1899 i Strachë i zrãkòwinë, 

Gdańsk 1976.
J. Karnowski, Uwagi osobiste o Dr Majkowskim SFMA. Òbaczë: J. Borzyszkowski, A. Maj
kowski..., s. 116. Jinszi badacze z A. Bùkòwsczim bëlë dbë, że nen dokôz pòwstôł w czasach 
studencczich.

12 vòbaczë: K. Ostrowski, Pieśniarz z ziemi jezior. O Wincentym Rogali z Wiela, Gdańsk 1977 
i Gdańsk 1985.
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Kòscérzënë -  Kaszëbi, jaczi żëlë w kòżdim, taczim jak Kòscérzëna „wiôldżim” 
miesce. Chòdzëło Majkòwsczémù ò òsmiészenié casnotë mësleniô domôków, 
òsoblëwie ùpiartoscë, prawùlstwa, pijaństwa, babónów, prostactwa òbëczajów. 
W swòji ùszcziplëwòscë Majkòwsczi nie béł za delikatny -  tak, że ni mòżemë 
sã dzëwòwac Kòcérzôkóm, że nie bëlë tim òbrôzkã ùredowóny. Strzód nëch 
òsób, ùkôzónëch w Kòscelnym nalôżómë wierã téż samégò Majkòwsczégò, 
chtërnégò jô widzã w pòstacëji rechcenwalta, pisarza gminë Żëtowsczégò. Jegó 
credo je w słowach wëpòwiôdónëch do tëch, co pò kòmédëji w Tuszkach prze
szłe doń z prośbą ò napisanie skargów -  pozwów do sądu:

Chceta, żebëm rozniécył razem szesc procesów.
Ale jô  waju, bestije, naucza moresów!
Niech le jaczi żidlók „ szafskop ” wama pòwié,
O tim ani kobieta doma sä nie dowie.
Zwie wósn „głupi Kaszëba!”, a wa sã śmiej eta,
Dose, że gó jesz w pazurë za to nie kiisznieta!
Ale niech le brat na cã leno cos skruzuje,
To sã głupi Kaszëba obrażony czuje.
Wa sąsta głupi, mówią, ja k  tobaka w rogu!
Niech le chto zazdrzi do waszégò progu:
Ni mota ksążczi, ani pòtcëwi gazétë,
A rozdrożdżułé w jizbie są wszësczé tanétë.
Jéta razem z  dzeckami nônãdzniészą strawã,
A waje dëtczijidą na te głupéprawa. (...)
Żebë wôs ojcowie, co Krziżôków bilë,
Uzdrzelë, to w grobie bë sãprzewrócylë.
Wôrto waju pòwiesëc na nôsëchszi sosnie.
A terô mie sã karujta, jinsztë, gdze pieprz rosnieu .
Je w tëch słowach gwës wiele prôwdë, jesz dzys aktualny. Je w nich dzél 

òsobòwòscë pòetë -  pisarza, baro kriticznégò do samégò kùńca procëm domô- 
kóm... To nie je dobrotlëwi Herusz z Wielô. Majkòwsczi chcôł wëchòwac 
Kaszëbów, tchnąc w nich bëlnégò dëcha -  stwòrzëc Kaszëbã krajewióna, òbi- 
watela... Mómë w nim -  ju maturzisce -  nowégò, młodégò ideologa -  węcho
wo wcã starszëch, chtëren chùtkò zabôcziwô ò tim, że jinszi chcą òd niegò téż 
miec przikłôd...

Z Kòscelnym pòszedł Majkòwsczi na studia -  do Berlina, Grifii i Mni- 
chòwa. W Berlinie, chcąc spłacëc dług ù bëlnégò krôwca, Władisa Berkana, 13 14

13 A. Majkòwczi [A. Majkòwczi, pòdobnie jak H. Derdowsczi] miészôł forme „was” („wôs”) 
i „waju”. Colemało stosowôł „was” tak jak w jãzëkù pòlsczim -  przenômni w dokôzach pi- 
sónëch w młodech latach, bò w Remùsu ju tegò błãdu wierã ni ma. W kaszebiznie pòprawné 
dlô mnodżi lëczbë je „waju”, a „was” ùżiwóné je prze zwrôcanim sã do jaczi starszi abò 
wôżniészi osobe -  pòczestnô forma -  E.G.

14 Ibidem, s.
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napisôł dokôz pn. Ballada o Mistrzu Berkanie i trzech pomorskich żupanach 
-  pòdpisëjąc jã  słowama „ułożył wagans scholasticus”15. -  Wôrt gò je so 
przëpòmnąc. To jesz jeden dokôz hùmòristiczny, dose dłudżi i w miarã 
osadzony w realiach zôchòdnosłowiańsczégò strzédnowieczô, co je wôrtné 
zaznaczeniô jakò świadectwo wiédzë i tożsamòscë autora. Sóm méster Berkan 
wëstãpùje w rolë kòwôla -  twórcę ricersczich zbrój i, chtërnégò dësza jesz pò 
smiercë gòni dłëżników... Autor nie zabôcził téż w swòji „skrómnoscë” ò se 
samim, czej wòłô słowama: „I Olko, z dzikich Kaszub Kniaź”... -  Temat, 
dokôz wôrt je  osobny egzegezë lëterackò-psychoanaliticzny. Jak më wiémë, 
jesz gdowa Aleksandra Majkòwskô spłôca dłëdżi „Kniazia Olka” ù Berkana!16

Z wôżniészëch dokôzów Majkòwsczégò z lat sztudérowaniô pòchòdzy 
pòemat napisóny pò pòlskù -  òpùblikòwóny w 1899 r. w „Gwiôzdce Niedzél- 
ny”17, dodôwkù do „Gazétë Gduńsczi” -  pn.18 Pielgrzymka wejherowska, 
chtëmã odprawił młodi pòeta. Pòbrzmiéwô w ni tón baro kaznodzejsczi. 
Doswiôdczenia, przeżëca z ti pielgrzimczi nosył Majkòwsczi w sobie do kùńca, 
a ji przetworzony na jiny ôrt òbrôz nalôżómë téż w Remùsu.

Na ògle równak trzeba rzec, że òbczas sztudiów A. Majkòwsczi za wiele 
i za chùtkò sã nie ùcził... Wiele biwôł na zéńdzeniach sztudencczich organiza
cji; pôcórka ë piwa w knajpach-piwiarniach, gdze spòtikelë sã akademicë nie 
òdmôwiôł. Wiele czëtôł, diskùtowôł, marził... Od czasu do czasu cos napisôł. -  
Osoblëwie pisôł wierzte, chtërne wëdrëkòwôł mù Pòznań za sprawą Bernarda 
Chrzanowsczégò w 1905 rokù -  Spiewë i frantówci. Mądri i ùczałi napiselë, że 
to są wierztë z czasów studiów w Monachium19. Tam téż w 1903 r. zaczął 
Remiisa, na pòczątkù pò pòlskù pn. „Jak Smętek po świecie wędrował”20. 
Z Remiisa przeszedł całé swòje żëcé...

Westrzód wierztów z nëch czasów je  téż jeden długachny, ale dlô pòznaniô 
dëcha -  mentalnoscë A. Majkòwsczégò wôżny, pn. W Berlinie. Podobne są 
Myśli karnawałowe z Monachium21. Są to wierztë biograficzno-wspòminkòwé, 
hùmòristiczno-kriticzné. Wezmë, w Mnichòwie ò Kaszëbach, do chtërnëch 
teskniączka gò brała, napisôł:

Tam niżódnëch nóm òbrazów 
Nie wëstwôrzô méstrów rãka,

15 Òpùblikòwóné w „Gryfie”, 1910, nr 9.
Òbaczë: J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski..., s. 576-577.

17 „Gwiazdka Niedzielna”.
18 Pn. -  pòd nôdpisã.
19 A. Bukowski, Regionalizm..., s. 128-129.

Òbaczë: D. Majkowska, Śladami Remusa (fragment większej całości), Biuletyn Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, 1966, nr 4 i ti sami Z problemów wczesnej twórczości literackiej 
Aleksandra Majkowskiego, „Pomerania”, 1976, nr 4.
A. Majkowski, Wiersze i frantówci, s. 59-61, 53-58.21
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Tam stôrégò zetną dãba 
I  stôwiają Bòżą mãkã...22
Nôpiãkniészé z tamtëch czasów wierztë Majkòwsczégò òpùblikòwóné 

òstałë w cytowónëch Wierszach i frantówkach. Pòdług A. Bùkòwsczégò 
wszëtczé òne stanowią „nowy wkład do literatury kaszubskiej, otwierając 
w niej drogę późniejszej bujnie rozwijającej się liryce ”23. Gwës tak téż belo, 
chòc wiele z nich przëbôcziwô wierztë kritikòwónégò przez niegò Francyszka 
Sãdzëcczégò... Do nôbëlniészëch, w chtërrnëch je wiele mësli baro patrioti- 
cznëch, jaczé brzmią téż w dokôzach jinszëch poetów pò dzys dzéń, jô rechùjã 
Kaszubskò-pòmòrskô mów a, gdze mowa je przedstawiono jakò zabôczonô, 
skrziwdzonô, błotã òczapónô, biédnô serota, przëtulonô pòd strzechą wiesczi 
chëczë.

W twórczoscë Majkòwsczégò, tak z lat młodoscë, jak téż kòscérsczégò 
„Gryfa”, òsóbny ë wôżny mól zajimają originalné wierztë Z małégò mniasta -  
satyry. Pisôł je  pò kaszëbskù i pò pòlskù, a kritikòwôł w nich nié le cëzëch -  
Prësôków, Bismarka, hakatistów, le téż równo serdeczno domôków, chòcbë 
białczi za „Plotczi”, aie téż i lëdzy władzë, co to czekają jaż ùmrze Biédné 
mniasta. Kritika bògatëch -  rządzącëch i wrazlëwòta na biédã jinszëch lëdzy, 
nie bëła ù niegò, ani ù jinszëch kaszëbsczich ùtwórców za czãstô...

Z cządu wëdôwaniô „Drużbë” we Gduńskù i „Gryfa” kòscérskò-sopòc- 
czégò mómë nôwicy programòwëch ùtwòrów -  wierztów patrioticznëch, bù- 
dzącëch w spiącëch Kaszëbach jich dôwnégò pòmòrsczégò -  ricersczégò, 
a chòcbë le gbùrsczégò dëcha... -  procëm hakatistóm i zdrajcom kaszëbskò- 
-pòlsczi sprawë, aie téż adresowónëch do procëmników samégò Majkòws- 
czégò, chtëren w Kòscérzënie ju òd dôwna czuł sã jak „szur w beczce z ka- 
pùstą”, abò człowiek na „przedpieklim”, a mëslôł, że w Wejrowie mdze mòże 
lepi24.

Zamoczony Derdowsczim ë Wdzydzama przekazywôł ùrok kaszëbiznë 
jinszim młodim Kaszëbóm i gòscóm z kraju. Do kùńca towarzëła mù wiôlgô 
miłota Kaszëbów i kaszëbiznë; równak nierôz téż przëchôdało zwątpienie 
i rozczarowanie, chtërne mòżemë wëczëc -  zmiarkować w Pomorzanach:

Ludu mój pomorski, niemy, wykuwany,
Jak pomnik przeddziejowy z skandynawskich głazów,
Piorunami dziejowej burzy poorany,
Pasożytem mchem szary, schronisko dla płazów!

Ja bym cię chciał rozwałić ja k  strzał z  chmury parnej 
I z  twoich gruzów wieczną zbudować świątynię,

22 Ibidem, s. 55.
23 A. Bukowski, Regionalizm..., s. 188.
24 Òbaczë: J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski..., s. 222-225 i 250-258 ë téż 289-307.
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I  czoło wieży wynieść ku gwieździe polarnej,
A w murach zakląć chorał, który wiecznie płynie.

Ty jesteś moich marzeń uroczystą wiosną,
A mojej troski nie przespaną nocą,
Tyś jest zwątpieniem moim, mojej wiary mocą.

A ty jako grobowiec sterczysz starodawny,
Pod którym zagrzebany śpi bohater sławny,
A płazy cię zwiedzają, gdy mchy szare rosną.

Mściwoj25

Je w ti wierzce z 1911 rokù znanka wiôldżégò zderzeniô ideałów ë marze- 
niów Majkòwsczégò z kaszëbskò-pòmòrsczima realiama. Nalôżómë w tim 
i jinszëch dokôzach zdrzódło -  Majkòwsczégò, jak i Karnowsczégò -  rozmie- 
niô jistotë kaszëbskò-pòmòrsczi lëteraturë, nié le w jednym jãzëkù...

Do ùróbkù A. Majkòwsczégò mùszimë zarechòwac jakò cos baro bëlnégò 
bôjczi, drëkòwóné w „Gryfie”26 27. Pò prôwdze wnet cali ùróbk lëteracczi 
„Gryfa” przënôlégô wiôldżim dzélã do Majkòwsczégò. Równak ne bôjczi do 
dzys żdająna równëch jich ùtwórcóm i Majkòwsczémù nastãpców... To je pò 
prôwdze wiôlgô, światowo lëteratura tegò ôrtu!

W òkòlim tradicëji lëdowi lëteraturë -  dëchòwi kùlturë Kaszëbów -  wi- 
dzec mòżemë pòlsczé ë kaszëbsczé ùtwòrë A. Majkòwsczégò, napisóné dzãka 
wanogóm i òdwiedzënóm na Zaborach ë Gochach, jak: Judice Domine nocen- 
tes me..., czë Nigdë do zgùbë nie przińdą Kaszubë!, czë Organy borzysz- 
kowskie .

Z czasu Towarzystwa Młodokaszubów we Gduńskù i Sopòce historicë 
wiedno widzą wierztë Zjazd młodokaszubski (Dose opiekunów) ë Samotny 
bojownik:

Samotny ja  idę przez puszczę i ciszę 
I  nowych gwiazd drogi dla wnuków mych piszę,
By onych zawiodły,
Gdzie topól i jodły,
Bram bronią wolności przybytku. [...]

25 A. Majkowski, Wiersze i frantówci, s. 19.
26 Òbaczë: Bajarz kaszubski. Bajki z „Gryfa" (1908-1912). Przygotował do druku i wstępem 

opatrzył Józef Borzyszkowski, Wejherowo-Gdańsk 2005.
27 Dwa pierszé òpùblikòwóné w „Gryfie”, 1910, nr 10 i 1908/9, nr 1-7, a trzecé w „Dzienniku 

Bydgoskim”, 1938, nr 1 ë téż w Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Tuchomie. Studia i materiały 
do dziejów wsi i rodziny, zebrał i oprac. J. Borzyszkowski, t. VI, Gdańsk -  Lipusz 1999, 
s. 350-358.
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Ipoty mi w drodze ni statku, ni miru2S,
Aż błysną z  mgieł szarych mi oczy szafiru,

A blade omońce* 29 30
Przetopi me słońce
Na ludzi do światła stworzonych29.

No czekanie... ni mòże bëc doch wieczne. Timczasã niejeden z nas, 
chtërnégò mùza nie nawiedza, òbzérô sã za wnukama, gòdnyma miona 
nastãpców A. Majkòwsczégò czë J. Karnowsczégò.

Jan Kamowsczi i Aleksander Majkòwsczi stoją dlô mie wiedno kòl se, 
dzãka Karnowsczémù, chtëren w Majkòwsczim widzôł Méstra, a béł sobą -  
mùskã i sëmienim ruchù młodokaszëbsczégò, jak i nié mni twórczim pisarzã, 
pòetą. Różnice miedzë nima ùjawniwają Wspomnienia moje A. Majkòwsczégò 
i Moja droga kaszubska J. Kamowsczégò31, jak przede wszëtczim intelektualnô 
ùprawa kaszëbiznë òbczas I wojnë światowi i w pierszim cządze odrodzony 
Rzeczëpòspòliti.

U Kamowsczégò -  wrażlëwégò, òtemkłégò na jinszëch ùtwórcë, mómë 
wspaniali cykl refleksyjnëch wierztów „Z wojennego pola” -  m.j. Diablô 
żeńba, Krwawé plonowanie, Miles sclaves, Krwawi wión...22 33 Majkòwsczi 
w Pamiętniku z  wojny europejskiej...22 óstawił nama swój portret lékarza-ofi- 
cérë, „rechméstra” i etnografa-obserwatora, a nawetka malarza-céchòwnika 
i pò përznie pòlitika. Nowim tipã lëteracczim, jaczi sã pojawił w jegò ùtwór- 
stwie je wierzta pn. Epizod rumuński... Nawetka pòznónô pòd kùńc wòjnë hr. 
Aleksandra Starzyńska i wiôlgô miłota do ni nie wëzwòlëłë w nim wiôldżégò 
wëbùchù liriczi -  pòza lëstama34... Wòjna i pòlitika w przëpôdkù A. Maj- 
kòwsczégò nijak nie przëczëniłë sã do rozwòju jegò twórczoscë lëteracczi. Nie 
przëczëniłë sã téż do wzmòcnieniô przëjacelsczi łączbë chòcbë pòmiedzë 
młodokaszëbama -  lëteratama. Wiérny Majkòwsczémù Karnowsczi nie dôł

28 „Miru” -  wierã w znacz. kaszëbsczim: mir / zmir = ùbëtk, spòkój, pòkój -  EG.
29 V

„Òmońce” -  słowò kaszëbsczé. „Òmóńc” / „òmańc” -  jak pòdôwô Zëchta, je to zli dëch, 
zwòdzący lëdzy, ùkazëjący sã jakò blãdny òdżink. W lëteraturze stosowóné je téż w znacz. 
òszëkańc, pòdsziwca, zwòdzyjôsz, ùdôwajk. -  E.G.

30 vÒbaczë: A. Bukowski, Regionalizm..., s. 243-264 ë téż J. Borzyszkowski, Aleksander Majkow
ski..., s. 350-351 i n.; wierztë -  òbaczë: A. Majkowski, Wiersze ifrantówci, Gdynia 1957, s. 20 i 67.

31 A. Majkowski, Wspomnienia moje, „Teka Pomorska”, 1938, nr 5-6 i „Pomorze”, 1988, nr 1. 
J. Karnowski, Moja droga kaszubska, opr. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1981.

32 Òbaczë: J. Karnowski, Nowòtné spiéwë i wiersze, Gdynia 1958, s. 63-72.
33 A. Majkowski, Pamiętnik z wojny europejskiej roku 1914, oprac. T. Linkner, Wejherowo- 

-Pelplin 2000.
Òbaczë: D. Majkowska, Aleksander Majkowski do narzeczonej Aleksandry Starzyńskiej, „Po
merania”, 1976, nr 2.
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radë w czasach pòkòju zrealizować lëteracczi ksãdżi pamiątkowi na pòczes- 
tnosc Méstra z leżnoscë 25-lecégò jegò debiutu lëteracczégò. Sóm béł leno 
pierszim, ùwôżnym recenzenta, interpretatora ùtwórstwa Majkòwsczégò, 
utwierdzającym jegò miescé i rolã w rozwòju kaszëbsczi lëteraturë35. -  Swia- 
dectwów pòdobny skòrnotë ze stronë Majkòwsczégò -  prób recenzji, òszaco- 
waniô doróbkù Karnowsczégò -  wierã nie nalézemë.

W kartësczim cządze -  ni to môłi, ni to wiôldżi sztabilizacji -  A. Maj- 
kòwsczi, mieszkając w Kartuzach, zdanim niejednëch badérów wëcopôł sã 
z pùblicznégò żëcégò, a òddôł sã nibë głównie medicynie i lëteraturze36. Ò ja- 
kòscë jegò służbë mediczny lepi za wiele nie gadać. Jinaczi je z òbszacowanim 
jegò twórczoscë lëteracczi. Co prôwda nie stwòrził w tim czasu niczego nowe
go, ale ju w 1925 rokii J. Kamowsczi we wspòmniónym wëżi artiklu Muza 
kaszubska powojenna stwierdzył: „Najwybitniejszym bez wątpienia dziełem 
literackim literatury z  tego okresu jest Majkowskiego »Żëcé i przigòdë 
Remùsa«, biografia kaszubskiego Don Kiszota”. Rok rëchli z leżnoscë 25-lecó 
debiutu lëteracczégò Karnowsczi stwierdzył: „Dr. M. stanowi sam w sobie 
pomorską indywidualność artystyczną. Sam tę indywidualność w sobie wyrobił 
i je j nie utracił, mimo że w ścisłym zostawał kontakcie ze środowiskami 
literatury polskiej w Warszawie i w Poznaniu. Jest on jednym z niewielu 
Pomorzan, który nie tylko zdołał korzystać ze źródeł kultury polskiej, ale także 
stwarzać dla tej kultury cenny dorobek. (...) Najlepszą ze swoich rzeczy, tj. 
pierwszą powieść kaszubską, zaczął dr. M . publikować dopiero po wojnie w r. 
1922, w drugiej serii »Gryfa«. Powieść ta (»Żëcé i przigòdë Remùsa«) jest 
właściwie biografią takiego prototypu kaszubskiego ja k  Jasiek z  Knieji. Autor 
wnika tutaj w najgłębsze, podświadome i atawistyczne stany psychiki 
kaszubskiej ”37. -  Ta opinia, późni jesz wzbògacywónô, je wcyg aktualno. Jak 
më wiémë w latach 1920. A. Majkòwsczi ùkùńcził swòje dzeło żëcégò 
Remùsa, chtëren w całownym sztôłce sã ùkôzôł dopierze pó latach, ju pó jego 
smiercë. Jednak ju samò ùkôzanié sã I dzéla w 1935 r. wërobiło mù ostatecznie 
markã nôprzédniészégò kaszëbsczégò prozajika, chtërnégò w mésterstwie nicht 
donąd nie przewëższił.

Niejeden z historyków lëteraturë abò „szarëch” czëtińców Remùsa, co ana
lizo welë lëteracczé ùtwórstwò A. Majkòwsczégò i òglowi doróbk lëteracczi

35 vÒbaczë: J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski..., s. 685-687; J. Karnowski, Dr Aleksan
der Majkowski i literatura kaszubska, „Słowo Pomorskie”, 1924, nr 202 i Muza kaszubska 
powojenna, „Mestwin”, 1925, nr 1 i 2.

36 A. Bukowski, Regionalizm..., s. 313-314.
J. Karnowski, Muza kaszubska powojenna, „Mestwin”, 1925, nr 1 i 2. òb. téż: C. Obracht- 
-Prondzyński, Jan Karnowski i Aleksander Majkowski -  30 lat dyskusji, współpracy i przyjaźni, 
[w:] Zycie i twórczość Aleksandra Majkowskiego, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo 1997. 
A téż: J. Karnowski, Sp. dr Aleksander Majkowski (wspomnieniepośmiertne), „Zabory”, 1939, 
nr 1. Też: Sp. dr Aleksander Majkowski, „Zrzesz Kaszebskó”, 1939, nr 1-8.
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Kaszëbów, chwôlił wôrtnotë tegò dokôzu. Dobrze bë bëło je wszëtczé pòzebrac 
i wëselekcjonowac, a pòkazëjąc Remùsa w szeroczim konteksce europejsczim 
dostrzec no wszëtkò, co przëczëniło sã do mésterstwa dzeła i autora. Dzys tak 
samò Majkòwsczi, jak i Remùs jistnieją -  fąksnérëją głównie w sferze mitów 
(przë czim zdôrzają téż sã nadùżëca, manipùlacje), jakbë ich realné wëmiarë 
bëłë za trudné do pòznaniô, a j istniejące w nich problème, przekrôczałë nasze 
mòżlëwòscë. Doticzi to téż jakòscë mòdła jãzëka lëteracczégò, wzoru pisóny 
kaszëbiznë, jaczi stwòrził Majkòwsczi, a jaczi niejeden rôz dogłãbnie zanalizo- 
wôł nama Jerzi Tréder38.

A chòc nie pòmniésziwóm rolë Remùsa, jakò wcyg jedurnégò ti miarë (co 
z żalã trzeba rzec) dokôzu kaszëbsczi prozë, jô widzã i tu zgłôszóm pòtrzebã 
wikszégò achtnieniô i przëpòmnieniô jegò dokôzów pòeticczich, a téż nëch 
mniészëch, pisónëch prozą. Na òsoblëwé bôczenié zasługiwô jegò satiriczny 
dzélëk doróbkù, i ùdbë -  deje głoszone w jegò wierztach „programòwëch”. 
Niedopùszczalné pòwinne bëc przejinaczenia jãzëka -  nié le Remùsa, ale téż 
przejinaczenia wërwónëch z całownégò jegò doróbkù opinii, nôdbów pòliti- 
cznëch itp.39 Przëwòłiwanié miona A. Majkòwsczégò jakò Méstra òbrzesziwô 
do pòznôwaniô jegò òsobòwòscë -  wiôlgòscë jegò òsobë i dokònaniów. A zôs 
-  z drëdżi stronë -  wëstrzegac sã trzeba eksponowaniô nëch jegò opinii, jaczé 
brałë sã z chwilowëch rozczarowaniów czë włôsnëch słabòscy, chtërnëch mù 
Opatrzność nie poskąpiła, a z chtërnyma òn sóm so nie pòradzył, za co płacëlë 
przede wszëtczim jegò nôblëższi -  rodzëzna i... Féliks Marszôłk. Trzeba 
pamiãtac, że A. Majkòwsczi, czej pisôł Pòmòrzanów, òbczas wòjnë, nadôł ti 
autobiograficzny pòwiescë nôprzódka nôdpis „Ormuzd i Aryman”, a pòtemù 
„Ostatni Pomorzanin” -  pò czim, przë òstatkù wësztrichnął słowò „ostatni”. 
Żëcé w całoscë pòtwierdzëło, że to bëła mądrô decyzjô. Móm nôdzejã, jem 
przekònóny, że z naszim pòkòlenim téż nie zeńdą do grobù òstatny Pòmò- 
rzanowie -  Kaszëbi, a mòże bëc, że naji nastãpcowie dożdają sã nowégò do
kôzu na miarã Remùsa.

Żelë sã pamiãtô ò tim, że to pòlitika, a nié medicyna, a tim barżi lëteratura 
czë rodzëzna, stojałë w żëcym Majkòwsczégò na pierszim môlu, trzeba 
pòdzëwiac wiôlgòtã i bëlną jakòsc jegò doróbkù lëteracczégò. Béł òn gwësno 
z pòwòłaniô i talentu lepszim pisarza -  pòetą nigle dzejarzã i pòlitikã. Wëpôdô 
równak téż ùznac jegò doróbk pòliticzny i dostrzec to, co mù sã ùdało òsygnąc 
w pòlitice, nié leno w lëteraturze. Stądka jidze mój slédny wniosk: przegotować

38 J. Treder, Historia kaszubszczyzny literackiej, Studia, Gdańsk 2005, s. 150 i n. (Kaszubszczy 
zna Majkowskiego, główne rysy rozwojowe. -  Przedruk z: Zycie i twórczość Aleksandra Maj
kowskiego, pod red. J. Borzyszkowskiego, Wejherowo 1997, s. 107-123).

39 Móm tu na mëslë „robòtã” E. Prëczkòwsczégò przë teksce Remùsa, jak i artikle lëdzy 
z „Odrodë”, np. A. Szëmichòwsczégò, pùblikòwóné téż w „Pomeranii”, a ticzącé sã ùprocë- 
mnieniô A. Majkòwsczégò do realiów II Rzeczëpòspòliti.
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do wëdaniô na nowò wszëtczé pismiona Aleksandra Majkòwsczégò wedle 
originalnëch tekstów, w starownym òprôcowaniu, z ùwzglãdnienim rãkòpis- 
mionów -  lëstów, notatk itd. -  „Żniwò wiôldżé...”

Na najã wiôlgą wdzãcznosc, nimò wszelaczich niedelikatnoscy, zasługiwô 
jegò biôtka ò czëstosc deji pòmòrsczi i jãzëka kaszëbsczégò, biôtka z prosta
ctwa w kaszëbiznie...40 Jegò wëmôgania stôwióné sobie i jinszima wëdôwająsã 
dzys czims normalnym, naturalnym, chòc mòże i bëłë tej-sej përzinkã za 
wësoczé. Jich trzimanié sã mògłobë zapewnie bëlnąjakòsc kaszëbsczi kùlturze 
i lëteraturze. Równak, bez wzglądu na to, w jaką stronã pùdze kaszëbizna, 
doróbk ideowi i lëteracczi A. Majkòwsczégò dôwô jemù w dzejach domôcy 
lëteraturë i kùlturë niepòdwôżalną pozycjã Méstra.

40 Òb: J. Borzyszkowski, Aleksander Maj kowski..., s. 593.


