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Instytut Kaszubski konsekwentnie realizuje zainicjowan¹ przed kilku laty przez
prof. Z. Zielonkê seriê Biblioteka Pisarzy Kaszubskich. Stawia ona sobie trzy
g³ówne cele: 1. krytyczne filologiczne opracowanie kaszubskojêzycznych utwo-
rów pisarzy wed³ug wersji autorskich – powsta³ych w ró¿nych pisowniach – na
podstawie ostatnich wydañ za ¿ycia autorów b¹dŸ wprost z rêkopisów, gdy tylko
takie siê zachowa³y; 2. opracowanie ich wersji znormalizowanych, tj. we wspó³-
czesnej normie jêzykowej, aby mogli je czytaæ i doskonaliæ swój jêzyk ucz¹cy siê
kaszubskiego w szkole; dotyczy zw³aszcza sfery ortografii, w ma³ym stopniu fleksji,
ca³kowicie zaœ bez ingerencji w sk³adniê i s³ownictwo z frazeologi¹; 3. zaprezen-
towanie we wstêpach, napisanych przez znawców, najnowszego stanu badañ –
oczywiœcie, z uwzglêdnieniem dawnego – w zakresie historyczno- i teoretyczno-
-literackim i jêzykowym; pierwsze opracowanie mo¿e inspirowaæ dalsze badania,
drugie zaœ mo¿e mieæ te¿ istotne znaczenie w prognozowaniu i stabilizowaniu
rozwoju literackiej kaszubszczyzny.

Jêzykoznawca w tej serii odpowiada za komentarz filologiczny do wersji
autorskiej i za kszta³t wersji znormalizowanej; zwykle te¿ przepisuje same teksty.
To ogromna i czasoch³onna praca! Niektóre utwory oraz niektórzy pisarze czy
grupy literackie ukazywane s¹ te¿ przez historyków na tle uwarunkowañ zewnêtrz-
nych, co pojawia siê w 4 tomach, a wiêc dotycz¹cych J. Karnowskiego (C. Ob-
racht-Prondzyñski), Remùsa, poezji m³odokaszubów i zrzeszeñców (J. Borzysz-
kowski). Wersje autorskie zwykle maj¹ te¿ s³owniczki, które w nowych wyda-
niach s¹ przedrukowane, ale z dodaniem wydobytych z tekstu innych ciekawych
wyrazów, które zaznacza siê asteryskiem. S³owniczki te zas³uguj¹ na osobne zba-
danie. Poza tym u¿ytkownik tej serii dowie siê tutaj sporo o stanie rêkopisów
i maszynopisów czy zmianach dokonywanych przez poprzednich wydawców.
I wreszcie w tomach tych podaje siê wyczerpuj¹c¹ i aktualn¹ bibliografiê zwi¹-
zan¹ z danym autorem czy utworem.
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Seriê otworzy³a w 2007 r. prezentacja dwóch utworów F. Ceynowy (1817–
–1881), pierwszego w dziejach kaszubskiego pisarza, tj. Rozmòwa Pòlôcha
z Kaszëb¹ (1850) i Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã (1868), pierwsza porównana
z wersj¹ „wiêzienn¹” z roku 1848 (wyd. Z. Szultka) – w opracowaniu J. Tredera
– bêd¹ce bez w¹tpienia dokonaniami literackimi, co stwierdza A. Bukowski (Re-
gionalizm kaszubski, 1950), nie okreœlaj¹c go wprost pisarzem, nawet w biogra-
mie (S³ownik biograficzny Pomorza Nadwiœlañskiego, t. 1, 1992), gdzie nawet
nie wymieni³ pierwszej Rozmòwë…, z zastosowaniem paraboli Kaszub jako Pa-
lestyny, przy pomocy której w sposób literacki odpowiada na pytania, stawiane
w tym czasie jemu przez uczonych z Petersburga: Kim s¹ Kaszubi? Jaka jest ich
historia i geneza nazwy? Jakie s¹ granice Kaszub, jaka mowa Kaszubów? Itd.
Fakt ten nale¿y tutaj podkreœliæ, poniewa¿ tak¿e J. Drze¿d¿on nie uznawa³ Cey-
nowy za pisarza, a przecie¿ poza tym w jakimœ celu t³umaczy³ bajkê A. Puszkina
Ò rëbôkù i ribce (1868), a na pewno „zmyœli³” bajkê Ò Czeszkòwsczim abò Czeszkù
(1868), inaczej „ò ¿elôznym wilkù”, niew¹tpliwie wed³ug niekaszubskiego poda-
nia o za³o¿eniu Wilna. Warto by z materia³ów opublikowanych w „Skarbie” wy-
selekcjonowaæ dalsze jego w³asne teksty literackie.

Tom 2., tak¿e z 2007 r., opracowany przez J. Sampa (wstêp historycznolite-
racki), J. Tredera (wstêp jêzykowy) i E. Go³¹bka (wersja znormalizowana z przy-
pisami – po kaszubsku), przekazuje utwór H. Derdowskiego (1852–1902) Ò panu
Czôrliñsczim, co do Pùcka pò sécë jachô³ (1880); wersja oryginalna w wersji
skanu uniemo¿liwi³a umieszczanie w przypisach filologicznego komentarza.
W przysz³oœci w tej serii trzeba wydaæ dalsze utwory tego pierwszego kaszub-
skiego poety, jak np. Kaszuba pod Widnem (1883) i Jasiek z Kniei (1885).

W nastêpnym roku wydano gruby tom 3. pt. Dramaty Bernarda Sychty. T. I
Dramaty obyczajowe (2008), oprac. J. Treder i J. Walkusz, zawieraj¹cy znane
i drukowane utwory kaszubskie: Hanka sã ¿eni (1937), Dzéwczã i miedza i Gwiô-
zdka ze Gduñska (1938), a tak¿e po kociewsku Wesele kociewskie (1959). Niestety,
od okolicznoœci niezale¿nych od wydawcy dot¹d nie móg³ siê ukazaæ tom 2., poza
wstêpami prawie do druku gotowy (w wersji elektronicznej), obejmuj¹cy dramaty
historyczne Sychty, tj. Spi¹cé uejskue (1937), Bùdzta spi¹cëch (1939), Òstatnô
gwiôzdka Mestwina i Przebùdzenié (1939), ostatni utwór niedrukowany i dot¹d
najwspanialszy dramat napisany po kaszubsku.

Jako tom 4., z wydanych najgrubszy (s. 920 stron), wysz³y J. Rompskiego
Dramaty kaszubskie (2009), oprac. przez J. Tredera i ze wstêpami A. Kuik-Kali-
nowskiej, D. Kalinowskiego, tylko kaszubskojêzyczne, mianowicie: Wzénik Ar-
kónë (1938 i 1945), Ò¿niwinë (1947), Jô chcã na swiat (1946), Lelek (1948),
Zemia (1952), Pòrénk (1956), Lepszé chëcze (1958), Roztrãbarch (1958) i Jiwer
òstatnëch (?), a wiêc a¿ 9 utworów, w tym wiêkszoœæ z maszynopisów, rzadko
z rêkopisów. Wczeœniej drukowane by³y tylko: Wzénik (akt I) i Ò¿niwinë, a tak¿e
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Jô chcã na swiat i Jiwer òstatnëch. Niestety, brak przewa¿nie w pe³ni wiarygod-
nych wersji autorskich, a w niektórych znaæ poprawki J. Trepczyka, np. wyraŸnie
w ostatnim. Dlatego tylko dwa pierwsze dramaty wydrukowano tu w dwu wer-
sjach, pozosta³e tylko w wersji wspó³czesnej, znormalizowanej. Spuœcizna lite-
racka Rompskiego znajduje siê w MPiMK-P w Wejherowie, które jest wspó³wy-
dawc¹ tomu.

Tom 5. z 2010 r., oprac. przez J. Tredera i ze wstêpem J. Borzyszkowskiego
i A. Kuik-Kalinowskiej, niejako „wraca” do porz¹dku chronologicznego kaszub-
skiej literatury, czyli do A. Majkowskiego, pisarza kontynuuj¹cego zrazu twór-
czoœæ Derdowskiego (Jak w Kòscérznie kòscelnégò òbrelë…, 1898), i zawiera
arcydzie³o kaszubskiej literatury pt. ¯ëcé i przigòdë Remùsa (1938, faktycznie:
1939), tylko w wersji autorskiej, porównane z rêkopisem i maszynopisem, a tak¿e
z fragmentami drukowanymi wczeœniej; w niemal 2 tys. przypisów doœæ skrupu-
latnie wskazano b³êdy i dopisano wa¿niejsze zmiany tekstowe, w tym szczególnie
znamienn¹: Aryman na Smãtk, o której szerzej pisze siê we wstêpie jêzykoznaw-
czym, gdzie te¿ dok³adniej opisano rêkopis i maszynopis (w MPiMK-P w Wejhe-
rowie). W wyniku porównania poprawiono nie tylko tzw. literówki (niektóre zna-
cz¹ce, np. nôsëchszi nórcëk za: nôcëchszi), ale uzupe³niono w kilku miejscach
brakuj¹ce elementy tekstu, wobec czego ostateczny tekst powieœci jest d³u¿szy
niemal o pó³ strony.

Tom 6. z 2011 r., oprac. przez M. Cybulskiego, nadto ze wstêpami C. Obracht-
-Prondzyñskiego i D. Kalinowskiego, przynosi Dramaty J. Karnowskiego, a wiêc:
Zôpis Mestwina (1932), Libùsza, Òtrok Swiãtowida, Kaszëbi pòd Widnã, Wesele
kaszubskie, Scynanié kani (1932) i Czôrliñsczi; Wesele tylko w wersji autorskiej,
a brak takiej wersji obrazu I Libùszi. Wersje znormalizowane bez w¹tpienia spra-
wiaj¹ wra¿enie bardziej kaszubskich.

Tom 7. przedostatni z 2012 r., pt. Poezja m³odokaszubów, oprac. przez
H. Makurat, nadto ze wstêpami J. Borzyszkowskiego i A. Kuik-Kalinowskiej,
prezentuje w dwu wersjach tekstowych dostêpn¹ poezjê tej grupy twórczej, wed³ug
wydanych wczeœniej osobno tomików i ponadto „rozproszonych w czasopismach”,
czyli A. Majkowskiego – ok. 40 utworów, J. Karnowskiego – ok. 85 utworów
(w tym przek³ady i parafrazy) i L. Heykego – ponad 100 tekstów. Szkoda, ¿e nie
zosta³y tu w³¹czone utwory Karnowskiego w rêkopisach, na które wskazuje
w zakoñczeniu swego wstêpu J. Borzyszkowski.

I wreszcie tom 8. z 2013 r. pt. Poezja zrzeszyñców, oprac. H. Makurat, poza
tym ze wstêpami J. Borzyszkowskiego i D. Kalinowskiego – liczy 880 stron
i mieœci utwory 6 autorów: J. Trepczyk – 166 wierszy, w tym 60 „rozproszonych
w czasopismach i antologiach”; A. Labuda – 38, z tomiku Kaszëbsczim jesmë lëdã
(1996, ale faktycznie z przedwojennej „Zrzeszë”); J. Rompski – 154 – tylko „roz-
proszone” oraz z rkps i mps, tj. z pominiêciem publikowanych w tomiku Wiérztë,
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w którym znaæ liczne i znacz¹ce ingerencje J. Trepczyka, o czym nieco wiêcej we
wstêpie (s. CII-CIII); i ja o takich ingerencjach Trepczyka napomykam w opisie
jêzyka jego dramatów; S. Bieszk – 37 sonetów (ostatni nr: XXXVIII?) oraz
z wierszy „rozproszonych” – 23; F. Grucza – 6; F. Marsza³kowski – 8; by³ on
sekretarzem A. Majkowskiego, a Majkowski stworzy³ jakby pomost ze zrzeszeñ-
cami, bêd¹c prezesem ZRK i drukuj¹c swoje teksty w „Zrzeszë Kaszëbsczi”, choæ
mia³ do ich pogl¹dów i dzia³añ zastrze¿enia. Pominiêto w tomie „œladow¹” i ma³o
znacz¹c¹ twórczoœæ I. Szutenberga, B. Sobczaka, J. Kolki, R. Komkowskiego,
L. Torliñskiego, E. Jonasa, F. Tredera, B. Richerta.

Choæ w publikacjach wczeœniejszych tych pisarzy nie by³o osobnych s³ow-
niczków (tylko niekiedy przypisy), to i tu na koñcu do³¹czony zosta³ s³owniczek
kaszubsko-polski, mo¿e nawet za skromny i s³abo charakteryzuj¹cy osobliwoœci
leksyki (semantyki) w ich twórczoœci, np. na tle m³odokaszubów.

Dr H. Makurat przepisa³a wszystkie teksty i opatrzy³a je licznymi i niezbêd-
nymi komentarzami. Ona odpowiada za normalizacjê jêzyka poezji zrzeszeñców.
Napisa³a te¿ obszerny i wnikliwy wstêp jêzykowy, w którym wszak¿e nie udo-
wodni³a – moim zdaniem – swego twierdzenia, ¿e „kaszubszczyzna zrzeszyñców
odznacza siê wy¿szym stopniem zunifikowania ani¿eli jêzyk wczeœniejszej grupy
literackiej, jak¹ tworzyli m³odokaszubi”. Polemizuje tak z pisz¹cym niniejsze
s³owa, który wczeœniej wyrazi³ pogl¹d odmienny. H. Makurat usprawiedliwia to
rzekomym oparciem siê J. Tredera przede wszystkim na ocenie „pisowni i orto-
grafii” (!), gdy „tymczasem zrzeszyñcy œwiadomie podejmuj¹ siê normalizacji
jêzyka tak¿e na p³aszczyŸnie s³owotwórstwa i leksyki”. I tu przeczê, gdy¿ s³owo-
twórstwu i ich leksyce poœwiêci³em te¿ sporo uwagi. Mo¿e oni próbowali norma-
lizowaæ s³owotwórstwo i leksykê, ale zamierzeniu przeczy ostateczny efekt, m.in.
szerokie wprowadzenie neologizmów i zapo¿yczeñ z niemieckiego, obok natural-
nych interferencji leksykalnych z jêzyka polskiego, a ponadto szerokie wykorzy-
stywanie – tylko w zale¿noœci od potrzeb rytmicznych czy rymowych – istniej¹-
cych w kaszubszczyŸnie mówionej ró¿nych wariantów jêzykowych: fonetycznych
i morfologicznych. Bezsprzecznie kaszubszczyznê zrzeszeñców cechuje wy¿szy
stopieñ tzw. idiosynkratyzmu, tj. wiêkszego jej oddalenia od kaszubszczyzny
mówionej, na co dowodem jest te¿ porównanie t³umaczenia Ewangelii F. Gruczy
z t³umaczeniami E. Go³¹bka i o. A. Sikory. Przy okazji szerzej uzasadniê swoje
stanowisko.

Prof. J. Borzyszkowski w swym wstêpie okreœli³ uwarunkowania historyczne
twórczoœci tej grupy, a tak¿e w krótkich biogramach – umieszczonych zawsze
przed prezentacj¹ wierszy ka¿dego poety – poda³ ich krótkie biogramy.

Wstêp literaturoznawczy prof. D. Kalinowskiego bardzo trafnie pointuje isto-
tn¹ wymowê wierszy poetów-zrzeszeñców w udanie sformu³owanych podtytu-
³ach: „Jan Trepczyk – poeta œpiewaj¹cy”; „Aleksander Labuda – twórca w s³u¿-
bie”; „Jan Rompski – artysta wszechstronny”; Stefan Bieszk – pisz¹cy myœliciel”;
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„Franciszek Grucza i Feliks Marsza³kowski. Pomiêdzy emocj¹ wspólnotow¹
a indywidualn¹”.

Edytorska i jednolita poligraficzna „oprawa” (M. Ostoja-Lniski) tego tomu
i pozosta³ych w serii stoi na wysokim poziomie. W tym tomie wprowadzono
pewne zmiany, a wiêc: a) we wstêpie paginacjê cyframi rzymskimi, a wiêc tutaj
od s. V do CLVI; b) tzw. ¿yw¹ paginê w ca³ym tomie; c) w wersji autorskiej na
pocz¹tku krótkie notki o autorach pióra J. Borzyszkowskiego

Na karcie tytu³owej i na ok³adce ksi¹¿ki jako autorzy figuruj¹ wymienieni
pisarze, a przecie¿ oni jej nie napisali. W ksi¹¿ce przyjêto okreœlaæ ich wariantem
zrzeszyñcy, który jest niepe³nym spolonizowaniem kasz. zrzesziñcë i jest prefero-
wany przez historyków, gdy jêzykoznawcy w tekstach polskich s³usznie u¿ywaj¹
tylko wariantu zrzeszeñcy; kaszubskie formacje typu babiñc, krowiñc, S³owiñc,
¿ôbiñc regularnie odpowiadaj¹ pol. babiniec, krowieniec, S³owieniec, ¿abiniec
itp.

Z dawnej literatury pozosta³y do opracowania utwory Derdowskiego, Kar-
nowskiego, Heykego. Osobno nale¿y wydaæ twórczoœæ F. Sêdzickiego, a potem
reszty tzw. klëkówców, tj. L. Roppla, P. Szefki, J. Ceynowy. W oddzielnych to-
mach trzeba by przypomnieæ twórczoœæ tzw. prozaików pó³nocnokaszubskich, tj.
A. Budzisza, J. Bilota i J. Patocka, jak te¿ tzw. pisarzy ludowych, np. J. Klebba,
W. Rogala, J. Rompczyk, T. Kropid³owska. Twórczoœæ tych pisarzy jest ma³o znana
i wydana tylko w dawnych pisowniach. Potem w tomach u³o¿onych wed³ug ró¿-
nych kryteriów nale¿y opracowaæ twórczoœæ pisarsk¹ po 1945 r. Oczywiœcie, prio-
rytet maj¹ utwory napisane po kaszubsku! Pracy pozosta³o jeszcze na wiele lat,
a jak widaæ, osób czynnie zaanga¿owanych nie ma za du¿o. Dziêki tej serii
i istnieniu wersji elektronicznych tekstów bêdzie mo¿na intensywnie badaæ ewo-
lucjê jêzyka kaszubskiego i pracowaæ nad histori¹ literatury kaszubskiej.

Teksty autorskie i znormalizowane opublikowane w tej serii – o charakterze
naukowym – powinny byæ podstaw¹ do wydañ szkolnych i popularnych!


