
Temat 27: Teatr kaszubski. 

Teatr kaszubski to zjawisko niezwykle szerokie – stwierdził przed ponad dekadą  

w artykule Teatr kaszubski. Od folkloru ku antropologii teatralnej Daniel Kalinowski –  

i niemal zupełnie nieobecne w namyśle teatrologicznym czy literaturoznawczym współczesnej 

kaszubologii. Zagadnienie teatru kaszubskiego nie doczekało się do tej pory wszechstronnego 

opracowania monograficznego, które obejmowałoby (zgodnie z definicją podaną przez 

wspomnianego znawcę literatury kaszubskiej) zarówno dramaturgię, jak i przejawy życia 

teatralnego w postaci zespołów, instytucji czy recenzji teatralnych.  

Ujmując szeroko pojęcie teatru kaszubskiego, należałoby stwierdzić, że obejmuje ono 

nie tylko dokonania w języku kaszubskim, ale także w innych (w rzeczywistości, głównie  

w polskim), pod warunkiem, że są związane z Kaszubami, ich tradycją i kulturą. Posługując 

się tak zdefiniowanym pojęciem możemy szukać początków teatru kaszubskiego w okresie 

baroku. W wydanej w 1643 r. Tragedii o bogaczu i Łazarzu z Pisma świętego wyjętej i nowo 

wierszem opisanej polskim, której autorstwo przypisuje się Janowi Gulińskiemu (zwanemu 

też Śniatowskim; nauczyciel w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku), pojawia się postać 

Kaszuby, który handluje dziczyzną. Dzieło to, jak pisze Daniel Kalinowski, to pierwszy 

sposób wykorzystania kaszubszczyzny do celów ściśle artystycznych.  

Za pierwsze dramaty w języku kaszubskim uważa się dwa (o skromnej objętości) 

dzieła Floriana Ceynowy, oparte na obrzędowości ludowej –Wilëjô Nowégò Rokù 

i Szczodrôczi. Jak wskazuje Daniel Kalinowski w przywołanym na wstępie artykule, świadczą 

o tym, że na Kaszubach były od dawna wykształcone widowiska z określonymi tradycją 

rolami i stałą publicznością, odczytującą kulturowe konwencje widowisk i obrzędów. 

Dramaturgia w języku kaszubskim swój rozkwit osiągnęła jednak dopiero w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego, a to za sprawą ks. Leona Heykego (Agùst Szlôga; 

Katilina), Jana Karnowskiego (Scynanié kani; Zôpis Mestwina; Òtrôk Swãtewita), Pawła 

Szefki (Wesele na Kaszubach; Kòsôrze; Do Cebie Królowò Mario Pòlsczi strzeżemë),  

a przede wszystkim ks. Bernarda Sychty (We gwiôzdkã; Spiącé wòjskò; Hanka sã żeni; 

Dzéwczã i miedza; Bùdzta spiącëch). Dzieła te odwoływały się do kaszubskiej obrzędowości  

i obyczajowości, a także sięgały po wątki polityczne, w duchu polskim (co łączyło się zresztą 

ze stosowaniem pisowni zbliżonej do polskiej). Spotkało się to ostrą krytyką środowiska 

Zrzeszińców. Ich sprzeciw budziła zwłaszcza pisownia stosowana przez ks. Bernarda Sychtę 

oraz ideowy wymiar jego sztuk.  



 

Stefan Bieszk jako Vanoga recenzował na łamach Zrzeszë Kaszëbsczi sztukę ks. Bernarda 

Sychty pt. Spiącé wòjskò (w oryginalnej pisowni autora sztuki: Spiącé uejskue) 
(Źródło: Zrzesz Kaszëbskô, 1937, nr 6) 

 

W grupie Zrzeszińców dramaturgiczną twórczością zajmował się przede wszystkim 

Jan Rompski. Na łamach przedwojennej Zrzeszë Kaszëbsczi ukazywał się jego Wzenik 

Arkónë, a po II wojnie światowej powstało wiele innych utworów, np. Jô chcã na swiat, 

Lelek, Jiwer òstatnëch. Daniel Kalinowski scharakteryzował w następujący sposób twórczość 

Rompskiego: Szczególną cechą dramatów Rompskiego jest neoromantyczna postawa jego 

bohaterów, sławiących ideę regionalnego odrodzenia. Panuje w nich inny klimat 

dramaturgiczny niż np. u Sychty. Coraz bardziej widać, że Rompski przesuwa się w swoich 

dramatach ku uwznioślaniu, heroizowaniu oraz mityzowaniu wydarzeń i postaci. Tym samym 

jego sztuki kierowane były do innego odbiorcy, bardziej inteligenta, człowieka 

wykształconego, aniżeli – jak w przeważającej części dramatów kaszubskich – do prostych 

ludzi środowiska wiejskiego. Dodać tutaj należy, że w okresie międzywojennym  

i powojennym (aż do pierwszej dekady XXI w.) na scenie wystawiono głównie sztuki 



ks. Bernarda Sychty, a twórczość Jana Rompskiego pozostawała niemal nieznana, co 

wynikało m.in. z zakazu publikacji jego sztuk. 

 

Pòrénk Jana Rompskiego nie uzyskał aprobaty cenzora 
(Źródło: Archiwum Instytutu pamięci Narodowej, Odział w Gdańsku, sygn. 0027/886 t. 2, k.227-228) 

 

Wydaje się, że obecnie wzrasta zainteresowanie twórczością Jana Rompskiego i to nie 

tylko z powodu ułatwionego do nich dostępu (jego dramaty w języku kaszubskim zostały 

kilka lat temu wydane przez Instytut Kaszubski w Gdańsku – zob. bibliografia), ale przede 

wszystkim z powodu zmian, które dokonują się w świadomości i wykształceniu Kaszubów.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiwer òstatnëch Jana Rompskiego uświetnił obchody Dnia Jedności Kaszubów w 2012 r. 
(Źródło: http://belok.kaszubia.com/wiadla/jiwer-ostatnech) 

 

Także Aleksander Labuda, przywódca Zrzeszińców, w swym dorobku posiada utwory 

dramatyczne, które jednak do niedawana pozostawały w rękopisach czy maszynopisach 

(np. w 2012 ukazała się sztuka Z czasów Swiãtopôłka Bëlnégò). Z grona Zrzeszińców 

twórczością dramatyczną zajmowali się również Stefan Bieszk i ks. Franciszek Grucza. 

Po II wojnie światowej do stosunkowo nielicznej grupy autorów zajmujących się 

twórczością dramaturgiczną w języku kaszubskim (bądź poruszających problematykę 

kaszubską) dołączyli m.in. Anna Łajming (Szczescé; Gdzie jest Balbina?), Lech Bądkowski 

(Sąd nieostateczny; Sobótka), Aleksy Pepliński (Bëtowsczé strôszczi), Stanisław Janke 

(Roczëzna), Jaromira Labudda (Klucz). Należy jeszcze wspomnieć, że w ostatnich latach 

mamy do czynienia z nowym zjawiskiem (choć na razie jednostkowym) – przekładami 

światowej klasyki na język kaszubski (Romeo i Julia, najsłynniejszy dramat Williama 

Szekspira, przetłumaczony przez Idę Czaję; z kolei w 2007 r. wystawiono w Gdańsku 

Poskromienie złośnicy tegoż autora, a tłumaczenia dokonał Zbigniew Jankowski). 

http://belok.kaszubia.com/wiadla/jiwer-ostatnech


 

 

  

  

   

 

 

 

Poskromienie złośnicy Williama Szekspira (Gdańsk, 2007; fot. A. Frankowska) 
(Źródło: http://expresskaszubski.pl/kultura/2007/04/szekspir-p-kasz-bsk) 

 

Bogata, choć jak dotąd niezbadana, jest tradycja amatorskich teatrów na Kaszubach. 

W okresie międzywojennym na tym tle szczególnie wyróżniały się Kartuzy, Chojnice, Luzino 

(zob.: http://www.telewizjattm.pl/dzien/2013-12-25/27238-regionalny-teatr-dramatyczny-z-

luzina.html?play=on) i Wejherowo (w tym mieście sztuki wystawiano już w XVIII w.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatry amatorskie wystawiały przede wszystkim sztuki ks. Bernarda Sychty 
(Źródło: Klëka, 1938, nr 12) 

  

http://expresskaszubski.pl/kultura/2007/04/szekspir-p-kasz-bsk
http://www.telewizjattm.pl/dzien/2013-12-25/27238-regionalny-teatr-dramatyczny-z-luzina.html?play=on
http://www.telewizjattm.pl/dzien/2013-12-25/27238-regionalny-teatr-dramatyczny-z-luzina.html?play=on


W pierwszych latach po II wojnie światowej, za sprawą Klemensa Derca i Jana 

Rompskiego, głównym ośrodkiem życia teatralnego stało się Wejherowo (m.in. w 1945 r. 

założono Teatr Kaszubski im. Hieronima Derdowskiego, a rok później Teatr Kaszubski im. 

Jana Karnowskiego). Ówczesne przedsięwzięcia miały jednak krótkotrwały żywot. Pod 

koniec lat 50. XX w. próbował się odrodzić Teatr Kaszubski, działający przy wejherowskim 

oddziale Zrzeszenia Kaszubskiego. Jednakże dopiero po przemianach politycznych w Polsce 

z końca lat 80. XX w. nastąpiły korzystne warunki dla działalności teatrów amatorskich  

i możliwości wystawiania sztuk w języku kaszubskim. Do najcenniejszych inicjatyw w tej 

materii należały powstałe na początku lat 90. ubiegłego wieku teatry Bina w Sierakowicach 

(kierowany przez Barbarę Klawikowską) i Dialogus w Parchowie (pod kierownictwem 

Jaromira Szroedera).  

Szczególną formą działalności amatorskiej są teatry szkolne (zob.: 

http://www.wirtualnekaszuby.com/przegladaj-filmy/107-kaszubskie-teatry-szkolne). Nie 

sposób wymienić tutaj wszystkie przedsięwzięcia w tej materii z ostatniego ćwierćwiecza, ale 

warto wspomnieć chociażby o zapceńskim teatrze Beleco, który zyskał ogólnokaszubską 

sławę. Rozwojowi teatrów szkolnych sprzyjają konkursy (np. przeglądy zespołów 

kolędniczych i Przeglądy Teatrów Szkolnych Kaszëbskô Bina).  

W ostatnich latach pojawiło kilka nowych zespołów, np. Teatr Młodych Gotów 

z Sulęczyna, Teatr Prostolinijny z Lini (zob.: http://www.telewizjattm.pl/serwis-

informacyjny/2011-02-08/13784-teatr-prostolinijny-w-lini.html), Amatorski Teatr Kaszubski 

przy oddziale ZKP w Chojnicach, czy Teatr Neokaszubia z Wejherowa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roczëzna w wykonaniu Amatorskiego Teatru Kaszubskiego przy oddziale ZKP w Chojnicach 
(Źródło: http://goksir.eu/aktualnosci/artykul/relacja-ze-sztuki-teatralnej-stanislawa-janke--

rocz%C3%ABzna,aid,776) 

http://www.wirtualnekaszuby.com/przegladaj-filmy/107-kaszubskie-teatry-szkolne
http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2011-02-08/13784-teatr-prostolinijny-w-lini.html
http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2011-02-08/13784-teatr-prostolinijny-w-lini.html
http://goksir.eu/aktualnosci/artykul/relacja-ze-sztuki-teatralnej-stanislawa-janke--rocz%C3%ABzna,aid,776
http://goksir.eu/aktualnosci/artykul/relacja-ze-sztuki-teatralnej-stanislawa-janke--rocz%C3%ABzna,aid,776


Zrodziły się również nowe inicjatywy w sferze przeglądów teatralnych – Przegląd 

Kaszubskojęzycznych Teatrów Ulicznych WEKWIZER, zorganizowany przez 

stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota w 2012 r. (zob.: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLD_JqoH0ihPrQctL0kSkXquhLUH6JqZEB), czy 

zainaugurowany w 2013 r. Przegląd Teatrów Kaszubskich Zdrzadniô Tespisa. Do 

ciekawszych przedsięwzięć w kaszubskim ruchu teatralnym w ostatnim okresie należy też 

zaliczyć teatralno-filmową adaptację opowiadania Mónika Jana Drzeżdżona pt. Testament, 

w reżyserii Andrzeja Sipajły (zob.: http://www.youtube.com/watch?v=tb-t5Wc8xxU). 

Należy wspomnieć, że także profesjonalne teatry wystawiały kaszubskie sztuki (Teatr 

Miejski w Gdyni, słupski teatr Tęcza, czy gdańska Miniatura). Najgłośniejszym 

przedstawieniem była adaptacja dzieła Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa, 

którą pokazano w Teatrze Telewizji w 1987 r. 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat ukazały się też publikacje, które mają na celu rozwój 

edukacji teatralnej wśród młodego pokolenia Kaszubów – Domôcô bina pod redakcją Barbary 

Pisarek, Bożeny Ugowskiej Antologiô kaszëbsczi dramë oraz W krôjnie Grifa autorstwa 

Elżbiety Pryczkowskiej, Teresy Wejer i Doroty Formeli (zob.: 

http://www.youtube.com/watch?v=2VBsaJU_Xwo). 

…………………………………………………………………………………………………... 
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