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Stanisłôw Janke

Kaszëbskô proza òd 1989 rokù

Ferdinand Neureiter w swòji Historii kaszëbsczi lëteraturë héwò tak pisze 
ò naj pismieniznie òd pòczątkù ji jistnieniô do lat setmëdzesątëch XX stalata: 
„Przëzérającë sã blëżi kaszëbsczi lëteraturze, më mòżemë przeswiôdczëc, że 
pòezjô mô w ni dose wikszą przewôgã nad prozą. (...) Równak pòdobné zja- 
wiszcze spòtikómë w lëteraturach jinëch môłëch nôrodów ”*.

Czej më wezdrzimë na dzysdniową lëteraturã, òsoblewie na dokôzë wëdó- 
né òd 1989 rokù, czë jakno ksążczi czë téż w cządnikach, më widzymë prawie 
czësto opaczną tendencja. Nowi cząd òbiwatelsczi wòlnotë w Pòlsce, wiele 
zmienił w naj kaszëbszi resznoce, a téż w kùlturze ë lëteraturze. Żle jidze ò żë- 
cé lëteracczé to wjegò òbińdze wëpłënãłë nowé dose jistewné faktë: a) òd 1996 
roku je ùżiwóné nowé módło pisënkù, jak sã wëdôwô zgòdno przestrzegóné 
przez wikszi dzél piszącëch a téż òżëwiającé lëteracką kaszëbiznã; b) na pòlim 
ùsôdztwa pierszorzãdną rolã òbjëmało młodé pòkòleństwò Kaszëbów, zrze
szone w kamach redakcyjnëch -  nôpierwi „Tatczëznë”, ë pòsobno w „Odro
dzę”, „Zymkù” ë „Stegnie”, dodôwkù do „Pomeranii”; c) òkòma wëdowiznë 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô pojawiło sã czile editorów institucjonal- 
nëch czë priwatnëch, w tim Kaszëbsczi Iinstitut ë Oficëna Czëc we Gduńskù, 
Rost w Baninie czë Region w Gdini; d) krom ksążków ë cządników wóżnyma 
nasycelama lëteracczégò ùtwórstwa stałë sã: radio, telewizjo, jinternet; e) baro 
inspirujący dlô rozwiju ùsôdztwa są lëteracczé kònkursë, nôbarżi bòkadnym 
w nym dzélu je Oglowòpòlsczi Kònkùrs Prozatorsczi miona Jana Drzéżdżona 
w Wejrowie.

Oglowô przemiana w całi lëteraturze pòkazëje sã w szechce dejowi. Od 
Florióna Cénôwë tak pòezjô jak ë prozô dokładno trzëmałë sã w ramach re- 
gionalizmù. Nôwôżniészą zgrôwą ùsôdców bëła misjô bùdzeniô Kaszëbów

1 F. Neureiter, Historia literatury  kaszubskiej. Próba zarysu. Przełożyła Maria Boduszyńska- 
-Borowikowa, Gdańsk 1982, s. 274.
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ë wskôziwanié jima na wôrtnotã rodny gôdczi ë òsoblëwòta zwëków, wielgòtã 
gwôsnëch dzejów ë snôżotã òjczësti przirodë, bez wdôwaniô sã w sprawë filo
zoficzne, głãbòczëzna lëdzczi egzystencji, krótkò rzec, bez ùniwersalisticznëch 
ambicji. Përznã òd sôdzë swòjszczëznë próbòwelë sã òderwac młodokaszëbi -  
nôbarżi Léòn Heyke ë Jan Karnowsczi, czej w swòjëch pierszëch liricznëch 
dokôzach piselë ò lãkach ë cëskach doznôwónëch w młodëch latach, ò samò- 
tnoscë ë niespełnionëch wszëcëcach miłosnëch. Z pòwòjnowëch ùsôdców 
w stronã egzystencjonalizmù jakno pierszi w kaszëbsczi pòezji poszedł Jan 
Piepka (Staszków Jan), a pòd kuńc żëcô na méstersczi ôrt ùkôzôł głãbòką 
swiądã tragizmù swòjégò lëdzczégò losu ë nieùchronoscë smiercë, co jesmë 
pòznelë w jegò pośmiertny ksążce Śpiewa i Iza (Gduńsk 2002).

Lëteracką kaszëbiznã na ùniwersalné wëżawë dwignął Jan Drzéżdżón. 
W swój ich dokôzach prozatorsczich, chòc trzëmô sã rodnégò jãzëka, domôcégò 
bëlaczeniô, ë òżëwiô prôwdzëwëch lëdzy z rodzynny wsë, przez wprowa
dzenie świata metafizycznego, ùżëwanié grotesczi, metaforë ë dëcha òpòwied- 
niów, twòrzi baro apartné lëteracczé òbrôzë. Wëdónô rok pò jegò smiercë po
wieść Twarz Smãtka, chtërną bez przesadë më mòżemë pòzwac arcëdokôzã, 
je lëteracczim zôpisã ùtwórcë, apartnym wezdrzenim na krëjamną krôjinã, 
w chtërny pòstacëje z bôjków przëchôdają do jawemëch môlów z dzectwa pi- 
sôrza -  do òkòlégò jezórka Bielawë. Je to téż zarzekłé wrócenie sã do kaszëb- 
sczich archetipów, spòtkaniów materii z metafizyką, a do tegò metaforiczné 
òddzãkòwanié Drzéżdżóna z zemią ë kòsmòsã2. W ti pòwiescë òn pòkôzôł 
skarniã Smãtka, dëcha Kaszëbsczi, chtërnégò znankã nalôzł przez badérowanié 
rëchli w całowny kaszëbsczi lëteraturze3. „Smãtk to je  niemòc -  gôdô òpò- 
wiôdający w jegò pòwiescë. -  Chòcbë ti lëdze chcëlë ja ż  tak, tej to nie jidze. 
Ale nôgòrszé je, że to w nich sedzy. (...) On pòmalinkù nôprzód swòją szarą 
pająjich dichtich wëstraszi, a tej jima kladze, żebë nie czëtalë, bò tã mògą bëc 
jaczé pòkùsë, że na òstatkù òd tegò òglëpieją. A ti ludkòwie so Smãtkòwi pòd- 
dôwają, a pòtemù mają wszëtczégò strach. (...) Tak to je  z tëmë naszëmë lë- 
dzamë, tak prosto rzec, żdżą na swòją smierc. Smãtk z  nich ju  mô wëpité pra
wie wszëtką krew, a wësusóné jich dëcha...

Je to baro głębóczć wezdrzenié na lëdzką depresja ë rezygnacja, na strach 
przed pòznôwanim ë mòcą wiedzbë ód kaszëbsczi stronë, ód òsoblëwòtë naj 
pustko w, w jaczich człowiek baro werazno może òdczëc swòjã pierwòtnotã..

Ukôzką samorodnego artisticznégò drigù më mòżemë pòzwac prozator- 
sczé ùsôdztwò Jana Szutenberga, autora wëdónégò w 2006 rokù zbiérkù pò- 
wiôstków Tobaka dlô Kaszëbów. Midzë ùsôdztwã Drzéżdżóna a Szutenberga je

2
K. Bumat, Wspomnienie Jana Drzeżdżona, „Obok. Krajeński Kwartalnik Kulturalny”, 2006, 
nr 3; S. Janke, Jaśniejąca cząstka, „Pomerania”, 1993, nr 10.
J. Drzeżdżon, Piętno Smętka. Z problemów kaszubskiej literatury regionalnej lat 1920-1939, 
Gdańsk 1973.
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pòzdrzatné podobieństwo -  pòzamkłëch lëteracczich światów. Ù Drzeżdżóna je 
to wspòmnióné ju rëchli òkòlé jezórka Bielawë, w całoscë òbińda rodnégò 
Domôtowa, a ù Szutenberga to je  rodzynnô wies Dąbrowa. Równak na tim ne 
podobieństwa sã kùńczą. A apartnota dokôzów tëch dwùch utwórców zanôlegô 
przed wszëtczim na pąkce widzeniô jednégò ë drëdżégò pisôrza. Żebë to ma- 
lënkòwò pòwiedzëc jô chcôłbë jem zrobić taczé héwò le przërównanié: zdrze- 
nié najawernotã przez Drzeżdżóna je jakbë z wësoczi bómë, a przez Szuten
berga zeza krzewinë. Uprocëmnienié ùniwersalizmù autora Twarzë Smãtka do 
lokalizmù ùsôdzce Tobaczi dlô Kaszëbów bëłobë równak dose falszëwé.

Chòc Szutenberg splôtô swòje pòwiôstczi z môłô wôżnëch sztëczków 
wiejsczi jawernotë, to w całoscë òne sã ùkłôdają w szeroką widzbã dzysdniowi 
gbùrsczi òbëczajnotë. Wszëtkò to je dose szëkòwno pòdóné przez ùsôdcã -  let
ko, szpôrtownie, z distansã do samégò se jakno òpòwiôdającégò. Wôżny je téż 
klimat, swòjsczé wiodro bùdowaniô fabùłë z òsobistëch doswiadczeniów, aie 
zrãczno przemienionëch w całoscë na lëteracką fikcjã. Pòwiôstczi Szutenberga 
są -  òglowò rzec -  wiôlgą wëchwałą żëcô na wsë ë gbùrsczégò etosu, a òso- 
blëwie nałożeniô ë małżeństwa, pòkôzónyma przez sklóną grëżlã przemijaniô 
czasu4. Ë do tegò jesz pisôrz stwòrzëł baro czekawi jãzëk tëch dokôzów -  je to 
w wikszim dzélu rodnô kaszëbizna, aie mésterno pòprzetikónô neologizmama 
ë archaizmama bédowónyma przez zrzeszińców; w tim je widzec ë wiôlgą 
swiądã Szutenberga naj jãzëkòwi spôdkòwiznë ë jegò wëczëcé w ùsôdzanim 
kaszëbiznë apartny, ale jak nôbarżi sparłączony z wszedną gôdką, mòwą lëdu.

Ekstra plac westrzódka ùsôdców dzysdniowi prozë przenôleżi sã Stanisła
wowi Bartelikòwi, ùtwórcë zbiérkù pòwiôstków Farwë żëcégò. Autor urodzo
ny w Augùstowie kòle Sëlëczna, ód cziledzesąt lat żëje pòza Kaszëbską. Jegò 
pòeticczé ë prozatorsczé ùsôdztwò je w całosce naznaczone znanką tesknotë za 
rodnã zemią, za kaszëbizną. Pòwiôstczi Bartelika są colemało krótëchné, stwo
rzone jakno apartné òbrôzczi wërwóné z codniowégò żëcô. W nich nie rëchùje 
sã jakôs nadzwëczajnô puenta, jaczis òsoblëwi dramatizm. Usôdca próbùje 
w nich zatrzëmac pòzdrzatno nawetka mało co znaczący przëtrôfk, ale równak 
zrzeszony z wôżnym kòntekstã abò corniãti apartnym klimatã. Jakno pisôrz 
żëjący dalek ód swòji tatczëznë je baro wrażëwi na zwãczi rodny mòwë, a óso- 
blëwie na rozmajité aspektë bilingwizmù kaszëbskò-pòlsczégò. W niejednëch 
swòjich pòwiôstkach zapisëje pòlsczé dialodżi, jakbë tim samim chcôł pòkôzac 
apartnotã tëch dwùch jãzëków, a w całoscë barżi jawerny òbrôz kòmùni- 
kowaniô sã mieszkańców Kaszëbsczi niżle próbã swòrzeniô gwôsny lëteracczi 
kaszëbiznë (Droga dodóm, Gòsce). W pòwiôstkach Bartelika czëc je tęsknota 
nie le za Kaszëbską, ale téż za wszëtczim co bëło pierwi, za młodëch lat òpò- 
wiôdającégò. Nôbarżi to òddôwô dokôz Bernatowe wspòminczi, w chtërnym 
ùsôdca pòkazëje, że wizytacjo biskùpa bëła czësto jinô przódë niżlë terô. „ Cze-

4 T. Lipski, Dotknięty  smugą cienia, „Pomerania”, 2006, nr 7-8.
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dës, czej biskup przëjéżdżôł -  czëtómë w pòwiôstce -  tej w parafii bëło wiôldżé 
swiãto, spòwiadnicë òbległé, lëdzëska chãtny do pòmòcë, ùceszony. A terô...? 
Przëjedze to i ùjedze. Jakòs to jich tak nie òbchòdzy, ja k  tedë”. Pôrã zdań, 
a jakże sugestiwny òbrôz przemianë kaszëbsczégò lëdztwa.

Pòspólnym dërżeniã eticznégò òdnieseniô pisôrza w jegò pòwiôstkach je 
statkòwnosc -  pòstrzédno widzónô jakò nôbëlniészô cecha Kaszëbów -  na jakô 
skłôdô sã usadzenie, pòwôga ë òdpòwiedzalnota za se ë drëdżich lëdzy.

W òstatnëch latach ùkôzałë sã dokôzë Sztefana Fikùsa, Bolesława Bòrka 
ë Bolesława Jażdżewsczégò, chtërné wzbògacywają ju dose wiôldżi dobëtk 
wspominkowi kaszëbsczi prozë.

Sztefón Fikùs, chtërny je znóny z ùsôdztwa dramaticznégò ë pòeticczégò, 
wspòmnieniów wòjnowëch Pòjmańczicë (1982), wëdół dwa zbiérczi pòwiôst- 
ków Jak to przódë biwało ë Tak téż biwało. W nëch krótczich prozatòrsczich 
fòrmach òn baro zrãczno òpisôł wëjimczi z żëcô swòjégò ë jinëch lëdzy, ane
gdotę ë wëdarzeniô sygającé nawetka początków XX stalata; są téż w jegò 
pòwiôstkach òsoblëwé òpòwiednie ò dëchach ë strôszkach, niejedne z mòti- 
wama ju pierwi òbecnyma w naj rodny pismieniznie. Jegò ùsôdztwò rëchli znó- 
né z przegôdónëch ë czasama nié do kuńca zrzeszonëch òpisënków, terô zwës- 
kało krótkòsc ë wãzłowatosc. Ne dwa òstatné prozatorszczi ksążczi są w cało- 
scë bëlnym pòdsumòwanim ùtwórstwa ë wiôldżégò żëcowégò doswiadczeniô 
pisôrza. Kaszëbskô malëje sã w nich jakno krôjina głãbòk namikłô dzejama 
ë òpòwiedniama, z apartną mentalnoscą lëdztwa, chtërno wiedno mùszało biôt- 
kòwac ò przëtrzimanié, wòlnotã, a téż osobistą gòdnosc, swiôdczëc ò swòji 
wôrtnocë przed cëzyma, jaczi colemało nie rozmielë jãzëka ë kùlturë Kaszë- 
bów, ùznôwelë héwòtnëch mieszkańców za gòrszą ë pòdrzãdną społeczną 
grëpã.

Dose podobną w formie ë stilistice, chóc barżi rozbńdowóny, je  ksążka 
Bolesława Bòrka Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë, tekstë w wikszim dzélu 
nôdgrodzoné w piątim ë szóstim Oglowòpolsczim Kònkùrsu Prozatorsczim 
miona Jana Drzéżdżóna. Na tã ksążkã, midzë jinyma skłôdô sã kòpa wspomin
ków z lat dwadzestëch ë trzëdzestëch XX stalata, jak téż czilenôsce pòwiôst- 
ków ò lesôcczich jęzorach. Utwórca òpisëje w nich lëdzy ë rzeczë prôwdzëwi, 
ale dô sã w nëch pòwiôstkach òdczëc téż wiele lëteracczi kùńszownotë ë w ca- 
łosce didakticzi. Jidze ò to, że Bòlesłôw Bòrk, wielolatny szkolny, z wiôlgą 
swiądą pedagoga wërazno chce przekôzac swòjã wiedzbã ò dôwnëch latach 
młodémù pòkòleństwu Kaszëbów. Temù téż colemało ùżiwô tak pòzwóny 
przez mie czëtankòwi stilizacji, w jaczi òpisënczi ë dialodżi mają w se wiele 
faktów ë òbjasnieniów, a jãzëk je baro akademicczi, stateczny, prawie bez pò- 
wiedzeniów ë frazów z potoczny, zwëczajny mòwë. Osoblëwie w pierszim 
parce ksążczi pisôrz twòrzi swòje pówióstczi na ort felietonów, w chtërnëch 
chce zmieszczëc jak nówicy jinformacji ò òpisëwóny rzeczi, co môlama przë- 
bôcziwô hasło z bedekeru czë leksykonu. Trzeba sã zgòdzëc z redaktora négò
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zbiérkù, profesora Jerzim Trédrã, że kaszëbizna ùżiwónô przez Bòrka „ mòże sã 
baro przëdac -jistno  jak  sama tematika ë téż szëk òpisënkù -  mòwny edukacji 
dzecy ë młodzëznë w szkòle”5. Tim barżi je  to wôżné, że kaszëbsczi swiat, jaczi 
przëwòłiwô ùsôdzca ju prawie w całosce nie jistnieje. Ni maju zôcerków ë kò- 
libków, rozmaj itëch gùsłów ë babónów, wanożników chòdzącëch pò wsach 
z dobrim słowã. Dlô młodëch, chòc żëjącëch na Kaszëbach stôri swiat mòże 
bëc ju czësto egzoticzny ë krëjamny, ale przez to téż czekawi ë zajimny.

Żle jidze ò wspominkowe ùsôdztwò nieżëjącégò ju Bolesława Jażdżew- 
sczégò, to do kaszëbsczi lëteraturë mòżemë przërechòwac dopierze jegò òsta- 
tné dokôzë -  trzecy dzél Wspòmnieniów kaszëbsczégò „gbùra” (w originale 
nen nôdpis je pò pòlskù) ë pòwiesc-wspòmink Jôrmark w Bòrzëszkach. W pier- 
szi z nëch ksążków ùtwórca cygnie dali swòje wspòminczi z òsobistégò żëcô -  
tim razã òd zakùczeniô II światowi wòjnë do pòłowë lat òsmëdzesątëch, a ak
cjo drëdżi òbjimô wikszi dzél XX stalata. Proza Jażdżewsczégò je baro gãstô, 
nafùlowónô anegdotama ë wëdarzeniama, a chronologiczny cyg òpòwiôdaniô 
je dose czãsto przeriwóny rozmajitima digresjama. Przez swòje przigòdë ë spò- 
tkaniô autor pòkazëje klimat codniowégò, wiejscczégò żëcô na pôłniowëch 
Kaszëbach. Widzec je jak wôżnąw żëcym naj lëdztwa w nym czasu òdgriwałë 
rodzynné wëdarzeniô -  narodzënë, òżenk, śmierć, decyzje ë wpłiwë państwa 
ë Kòscoła òdbieróné przez lokalné institucje. Równak zdarzeniô ò wôdze òglo- 
wòkrajowi czë òglowòswiatowi tuwò prawie nie docérałë. Wspòminczi autora 
Jôrmarkù w Bòrzëszkach mają téż tã wôrtnotã, że baro mòcno òdcyskają przë- 
trôfczi z żëcô ë mëszlenié samégò ùtwôrcë; mòżemë rzec, że je  to tipòwô 
mentalnota kaszëbsczégò gbùra, chtërny za młodëch lat côrnął sã ò europejską 
kùlturã ë żił westrzódka wôżnëch historicznëch wëdarzeniów. Jażdżewsczi jak
no bëniél òstôł w czas wòjnë wcygniãti do Wehrmachtu, miôł przez to leżnotã 
pòznac niemiecką kùlturã a jãzëk, a pòzdzë przez zetkanié z francëską resznotą 
òprzéczczi, zwëskôł wiele wiedzbë ò frankòfóńsczi cywilizacji. To doswiôd- 
czenié, jaczé miało téż wiele jinëch Kaszëbów z jegò pòkòleństwa, pòzwôlało 
mù na głãbszé wezdrzenié na kaszëbską tatczëznã ã pòpichało do społecznego 
dzejaniô ë mëszleniô kategoriama dobra wespólnégò.

Z ùsôdzców prozë, chtërny w swòjim doróbkù mają wëdóné ksążczi, na 
pòdsztrekòwanié zasługiwô Róman Skwiercz, autor gôdków ë felietonów 
Trzôsk, Post na òdpùsce, Nié kòżdą dzurã je  letkò zasztopac. Jegò ùtwórstwò 
nôleżi do nôjasniészëch pąktów pòwrôcający w nowi jawernocë kaszëbsczi 
klasyczi òpiarti na spôdkòwiznie gôdk ë òpòwiedniów -  fifów, szpòrtów, wi
ców, czë szãtopórków do śmiechu6. Skwiercz w môłim parce wëkòrzistiwô 
mòtiwë ju znóné z kaszëbsczich szpôsów, òsoblëwie w dwùch pierszich ksą- 
żeczkach, ale w całoscë twòrzi gwôsny ôrt òpòwiôdaniô. A nen mô w se wiele

5 J. Tréder, Słowò do czëtińca, [w:] B. Bòrk, Lesôcczépòwiôstczi ëj iné dokôzë, Wejerowò 2002.
6 T. Linkner, Ku antologii kaszubskiego humoru, „Pomerania”, 1993, nr 11.
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grotesczi ë paradoksów, pòcesznëch dialogów. Utwórca, nawetka żle przë- 
wòłiwô w swòjich gôdkach znóné wątczi, wiednô òsôdzô je w dzysdnowim 
czasu, z realiama ë nôzwëskama parłączącyma sã z nordowima Kaszëbama. 
Barżi ùniwersalny ùsôdztwò ë përznã jiny tip hùmòru Skwiercz pòkazëje 
w swòjëch felietonach, rëchli drëkòwónëch w „Pomeranii”, a pòzebrónëch 
w ksążce Nié kòżdą dzurã je  letkò zasztopac. W nëch dokôzach òn wëszczër- 
zô sã z rozmaj itëch dzysniowëch pòłożënków, przëtrôfków ë zdarzeniów, 
lëdzczich zachòwaniów w nowi jawernoce gòspòdarczi, społeczny ë pòliticzny; 
w satiricznym zdrzadle òn pòkazëje czas naj transformacji z systemù kòmùnis- 
ticznégò na wòlnorënkòwi. Jakno felietonista òn baro sã jinteresëje mòralną 
stroną òbëczajnotë ë widzec je, że głãbòk w se tęskno cygnie za tak pòzwónym 
stôrim pòrządkã ò farwie përznã socjalisticzny ë kònserwatizmã wëpłëwającym 
z katolëcczi nôùczi społeczny. W całosce òn krzëwò zdrzi na rozmaj ité skarnie 
módë, jaczé jidą do nas z zôchòdu, falszëwą gãbã liberalizmù a na òdchôdanié 
Kaszëbów ód rodny mòwë ë tradicji. W nëch felietonach chce bëc szpôrtowny 
ë wëkrëczny, ale tak pò prôwdze nie je jemù do smiéchù.

Przëwòłóny przez mie rëchli Oglowòpòlsczi Kònkùrs Prozatorsczi miona 
Jana Drzéżdżóna dôł ju brzôd trzech antologiów kaszëbsczi prozë: Dërchôj 
królewiónkò (blós w dzélu), Kaszëbskô notera ë Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé 
żëcé. Kòle trzëdzescë ùtwórców tëch pùblikacjów, a jednoczasno laureatów 
kònkùrsu, jesz ni mô swòji gwôsny prozatorsczi ksążczi. Z karna tëch autorów 
nôpòwôżniészi doróbk w tim parce lëteraturë mają Bògùsława Labùdda, Ma
rian Jelińsczi, Witold Bòbrowczi, nôleżący do strzédnégò pòkòleństwa ùtwór- 
ców, a téż ë z młodszi generacji: Roman Drzeżdżón, Łukasz Jabłońsczi ë Grze
gorz Schramke. Ti ùsôdzce, chòc dose zrãczno rëszają sã w lëteracczi warkò- 
wni, rozmieją sygac pò rozmaj ité społeczny tematë, szëkòwno wchôdac w dô- 
wné ë dzysdniowé czasë, a nawetka tam sam òddac baro swójsczi rodny klimat, 
to równak jesz nie stwòrzelë swòjégò apartnégò artisticznégò wëzdrzatkù (wi- 
zerunkù). A to sã ùdało pòdług mie le jedny autorce z tegò wiôldzégò karna -  
Kristinie Léwnie. Ona mô w swòjim doróbkù leno dwie pòwiôstczi O tim, jak  
Jan Drzéżdżón umarł i szedł do nieba ë Zabić Smãtka, nôdgrodzoné w wejrow- 
sczim konkursu w 2001 i 2003 rokù. Ale nawetka ne dwa dokôzë ju pòkazëją 
méstersczi talent autorczi w bùdowanim òsoblëwëch lëteracczich obrazów. 
Akcjo jedny ë drëdżi pòwiôstczi je sparłączonô ze smiercą Drzéżdżóna ë w do- 
mëslënkù z jego rodzynnym Domôtowã, z chtërnégò pisôrka téż pòchòdzy. 
Realia są jak nôbarżi prôwdzëwé, ale òstałë przez autorka òblôkłé w bójkówą 
rojitwã òpòwiôdającégò. Kristinie Léwnie ùdało sã ùłożëc mésterné grotesczi 
z żëcô ë mòtiwów ùtwórstwa Jana Drzéżdżóna, letką, ale téż artisticznô wôrtną 
lëteraturã z lëtarturë. Nawetka ju z tëch pôrã dokôzów je widzec, że pisôrka mô 
gwôsny, nié do pòwtórzeniô stil ë charakter ùsôdztwa, mô swiąda, na czim za- 
nôlégô órginalnosc w lëteracczim ùsôdztwie.
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Zdrzącë na całi òbrôz nômłodszi prozë, òsoblëwie ti, chtërna je drëkòwónô 
w „Odrodzę” ë „Zymkù”, nie widzymë w ni ani jaczis charakteristiczny tema- 
ticzi, tak ja  pierwi bëłë to sprawë zamkłé w òbińdze wsë, ani téż żëwòtny ù naj 
klasyków mëslë -  bùdzeniô swòjińców ë zachãcywanié jich do dozéraniô rod
ny mòwë ë kùlturë. Równak z dokôzów nômłodszégò pòkoleństwa prozaików, 
ò czim jem pisôł w jednym z numrów „Zymkù”, wëpłiwô héwò takô ùdba: 
mòżlëwòta pòkôzaniô kaszëbsczégò jãzëka jakò ùniwersalnégò lëteracczégò 
twòrzëwa. Je widzec, że ùtwórcë mają redotã ze sztôłtowaniô rodnégò słowa 
w artisticzny dokôz, sygającałima gôrscama do skôrbca kaszëbsczi słowiznë7.

Dzysôdnia mòżemë rzec, że w latach 1989-2006 nastôł nôdzwëczajny roz
rost prozatorsczégò doróbkù naj rodny pismieniznë. Równak sama lëczebnota 
nie je w stónie dwignąc na wëżawë zjawiszcza pòzwónégò kaszëbską lëtera- 
turą. Dopierze jakosc ë artisticzô apartnota dokôzów, jak dôjmë na to Remits 
Majkòwsczégò czë Twarz Smãtka ë pòwiôstczi Drzéżdżóna, mògą sã stac bli- 
zama, chtërné tak pò prôwdze pòkôżą bëlnotã, mòc ë wôrtnotã jãzëka ë kùlturë 
Kaszëbów.
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