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Swiat pòdług Jana Drzéżdżona 

 

Pisôrz Jón Drzéżdżón ùrodzyl sã 16 maja 1937 rokù w Domôtowie, w Darzlëbsczim 

Lese, a ùmarł 22 zélnika 1992 rokù we Wiôldżi Wsë. Béł 55 lat stôri. Pòchòwôny je 

w Mechòwie. Robił w żëcym jakno szkólny we wiele rozmajitëch szkòłach, a téż ùcził na 

Gduńsczim Ùniwersytece. Pisôł pò pòlskù ë pò kaszëbskù. Razã wëdónëch jegò ksążk je 

26. Pò kaszëbskù napisóné są: „W niedzelny wieczór”, „Zwónnik”, „Na niwach”, „Twôrz 

Smãtka”, „Kòl Biélawë” ë dwa tomiczi pòézje: „Sklëniané pôcorë” ë „Przëszlë do mie”. Òkróm 

tegò w 2013 rokù do czëtińców trôfiłë jegò „Brawãdë” dolmaczoné na kaszëbsczi przez 

Rómana Drzéżdżona. Jón z Domôtowa zrobił téż baro wiele dlô rozwiju kaszëbsczégò 

jãzëka ë lëteraturë. W 1971 rokù ùkôzôł sã drëkã jegò dochtorsczi dokôz „Piętno Smętka. 

Z problemów kaszubskiej literatury lat 1920-1939”, zôs w òsmëdzesątëch latach wëdóny 

òstôł dokôz „Współczesna literatura kaszubska 1945-1980”. To ti książce òn pòswiãcył swój 

articzel „Môlô zemia téż mô serce” w Tygodniku Kulturalnym nr 48 z 1986 rokù, Zbigórz 

Zelónka, chtëren ju téj pisôł: „Książka Drzeżdżona dokumentuje społeczny fakt istnienia 

języka kaszubskiego i literatury kaszubskiej”. 

 

Pò smiercë Jana Dzrzéżdżona jegò ùtwórstwò – tu jidze mie ò dokazë w kaszëbsczim 

jãzëkù – bëło òdczëtiwóné na rozmajité ôrtë. Robił to Jerzi Sãp w „Kaszubszczyzna w prozie 

Jana Drzeżdżona” artiklu nasmarowónym w „Gdańskim Roczniku Kulturalnym” z 1988 r., 

Robił Jerzi Tréder w artiklu „Moje spotkanie z Janem Drzeżdżonem” wëdrëkòwónym 

w ksążce „Jana Drzeżdżona niedokończony tryptyk społeczny a edukacja regionalna” pod 

redakcją Kadzmierza Kòsaka Główczewsczégò w 1993 r. W „Nordze – pismionie kaszëbsczi 

zemi” ùkôzôl sã w 1997 r. mój articzel „Świat według Drzeżdżona” ò zbiérkù pòwiôstków „Kòl 

Biélawë” Jón Drzéżdżón dożdôł sã téż biograficzny mònografie („Monografia bibliograficzna”) 

napisóny przez Joanã Bòrowiakòwą w 1998 r. ë wëdóny w Chmielnie. Wôrt je gwës znac 

articzel Kadzmierza Kòsaka Główczewsczégò „Jana Drzeżdżona etniczność, człowiek i jego 

współczesność” czë Jowitë Kãcyńsczi „Drzeżdżon dla dzieci i nie tylko” – òbëdwa 

òpùblikòwóné w ksążce „Twarze Drzeżdżona” wëdóny w Gduńskù w 2007 rokù pòd redakcją 

Renatë Mistôrz z Ceńtrum Edukacje Szkólnëch. Tam téż są artikle dwòje ùczałëch ze Stolpù: 

Adelë Kùjach-Kalënowsczi ë Daniela Kalënowsczégò: „Przëszlë do mie” i „Drzeżdżon 



intertekstualny. Przypadek Karamoro”. To dwòje wiele placë dało Drzéżdżonowi w napisóny 

razã ksążce ò kaszëbsczi lëteraturze pòd titlã „Òd Smãtka do Stolema” wëdóny w 2009 rokù.  

 

Òglowò wszëtcë są dosc zgódny, że pisanié Drzéżdżona ni móże milëc z brzadnoscą 

aùtorów niechtërnëch czësto bez wôrtnotë czëtińcowëch bestsellerów. Jak napisôł Daniél 

Kalënowsczi, czejbë òn szukôł antenatów pòlsczi prozë Drzéżdżona, tej mógłbë wëmienic 

Frãca Kafkã. Chòc jinszi, na przëmiôr lëteracczi kritik Henrich Beréza pòrównywalë no 

ùtwórstwò do pisaniégò Kòrtazara, Llose, czë Bòrgesa. A w kaszëbsczi lëteraturze? Miôł 

Drzéżdżón za kim szlachòwac? Blós jedno nôzwëskò mógłbë tu rzeknąc: Alojz Bùdzysz, 

chtërnégò dokazë prawie Drzéżdżón zebrôł ë wëdôł w òsmëdzesątëch latach 20. stalatégò. 

 

Jô jem zycher, że Jón Drzéżdżón pòtrafił sã nôlepi wërażac pò kaszëbskù. Jegò 

pòlsczé ùtwórstwò je bòkadné w kaszëbsczégò dëcha, leno nen bez cała, jaczim w nym 

przëtrôfkù je jãzëk, stôwô sã czësto surrealistny. Dopiérze sprłączenié dëcha z całã dôwô 

całosc wëfùlowóną òsoblëwim wezdrzenim na rzeczë môłé ë prosté – Dąbrowa, Biélawa, 

chójka, chëcz, miłosc, starosc, namienienié, smierc, chtërne są nima leno z pierszégò 

pòzdrzadkù, co ùdokazniwô Drzéżdżón w swòjëch kaszëbsczich ksążkach. Czas w nich mijô 

wòlno, jakbë chcôł naju zatrzëmac w naskriblonym Drzéżdżonowim mikroswiece, co gò 

móże mierzëc métermasã w ceńtimétrach ë co nôwëżi w métrach. Ni ma trzeba wikszégò 

rëmù, żebë pòkazac spòsób mëszleniégò, żëcé, wseczëcé czë pòdskacenié Kaszëbów, 

a móże téż jinszich lëdzy òstającëch jesz dërch w zgòdze z nôtërą ë rodą, to je w spòsobie 

lëdztwa jaż òd pòkónów swiata. Prawie w taczich karnach nen pisôrz widzôł òdrodã swiata. 

Sóm tak ò tim pisôł: „Członek grupy etnicznej czuje swoje pradawne dziedzictwo wywodzące 

się od totemów. Zostało ono w pewnych symbolach przekazane przez język, obyczaje 

i najpewniej ukryte w głębokich warstwach duchowych tego ludu. (…) Można powiedzieć, że 

wiek dwudziesty przyniósł śmierć idei narodowych [narodów państwowych – AJ], ponieważ 

narody zniszczył od wewnątrz imperializm. Zatem na to miejsce wejdą ze swoją mitologią 

związki etniczne, które najpewniej okażą się niezwykle kulturotwórcze. (…) Etniczność 

w swej obecnej formie organizacyjnej nie udźwignie najwyższych lotów ducha ludzkiego. 

Musi to zrobić organizacja kontynentalna i światowa. Takie organizacje istnieją i będą się 

coraz prężniej rozwijały”.  

 

W całoscë ò tim prawie – bùtnowëch mòcach ë bënowëch słabòscach môłëch 

kùlturowëch nôrodów, a téż ò jich placu w sztôłtowanim nowégò swiata, chtëren mô bëc 

apart do negò jaczi znajemë – je roman Jana Drzéżdżona „Twôrz Smãtka”. „Czôrny” 

ë „Czerwiony” w nym dokazu, to doch nié co jinszégò, leno ne jimperializnë. Podlégają jima 

na nieszczescé naszi Pùstkòwi, chtërnëch òni wcygają w swòje szeredżi. Blós nié to je 



nôgòrszé, le to, że Pùstkòwi pòmalinkù zabiwają kim są. Że mają ju nã kòlonialną zgrëpinã 

wseczëcégò bëcégò kim gòrszim. Chcemë jesz rôz òddac głos aùtorowi „Twarzë Smãtka”: 

„Smętek jest głównie zagrożeniem z wewnątrz. Dotąd mówiło się, że Smętek jest smutnym 

duchem Kaszub zagrażającym im z zewnątrz. Jakie więc siły tkwią w etniczności. Należy 

zauważyć iż w tej samej książce jest piękna postać chłopca, który wraz ze stolemem walczy 

ze Smętkiem i ostatecznie rzuca w Ògniszcze biały kamień, źródło mocy. Wynikałoby stąd, iż 

ta najstraszniejsza siła, którą jest Smętek zostaje w ten sposób okiełznana, zatem w dalszym 

rozwoju Kaszubi gwarantują zabezpieczenie przed złem”. 

 

Tëli co rzekł Drzéżdżón w swòjim eseju ò etnicznoscë, napisónym zarô pò „Twarzë 

Smãtka” ë na dwa miesące przed swòją smiercą w czerwińcu 1992 r. Chcemë le terô sã 

przëzdrzec, jak òblékł no wszëtkò w kaszëbsczé slowa swòjégò romanu. Hewòle pôrã 

wëjimków: 

 

Czôrny ë Czerwiony 

 

Lëdze są lëdzama. Czédës, przódë lat, téj to że bëlo czësto jinaczi. To jeden drëdżémù 

zrobil tak do wòlë, a so pòmôgalë. Tak bëlë barżi wszëtcë razã. A téj wiedno wieczór téj 

spiewalë kòl ny wòdë w Dąbrowie, kò to bëlo czëc na pùstkach! Ale chto to richtich wié jak to 

bëlo przódë lat? Chto to pamiãtô? 

Pò prôwdze naszi lëdze malo wiedzą, nawet nié to do kògò te jich Pùstczi nôleżą. Ne, terôz 

że do tëch Czôrnëch. A czémù òni na nich gôdają Czôrny, tegò téż nicht nie wié. Wszëtkò 

wszëtczim, ale żebë ti Czôrny mielë dëcht wzyc pòd mòc Pùstczi! Czë to bë mòglo bëc ju tak 

dalek? 

Z jedny stronë Czôrny a z drëdżi Czerwiony. W Dąbrowie ny Czerwiony wcygają chlopów do 

wòjska ë jidą na wòjnã. Cëż to sã bądze terôz na tim swiece robilo, z jedny stronë ti 

z Dąbrowë kòl Czerwionëch, a z drëdżi Pùstkòwianie z Czôrnymë. Naszi lëdze jeden na 

drëdżégò, òjc na sëna, brat na brata, szwadżer na szwagra, je to jaż mòżno? 

Jak tak je, në téj biwôj zdrów! Chòjinka pùdze w lëft, chlopi stąd zdżiną a bialczi mdą rodzëlë 

abò Czerwionëch abò Czôrnëch, a ti mdą na wieczny wòjnie. A téj nick nie òstónie 

z dôwnëch Pùstk ani ze stôri Dąbrowë!  

 

Smãtk 

 

Jak Pùstkòwi są dze w swiece, to lëdze jich òd razë pòznają, bò to je widzec w òczach ten 

cãżczi, cãższi jak nôcãżészô gwiôzda, kam. Ni ma taczi mòcë chtërna bë gò zwalëla, ti 



ludkòwie mùszą z tim żëc. Òni wiedno so tak mëslelë, że jak òn sedzy w chòjince, téj to jesz 

nie je tak zle. Ale terôz czej òn wëlôz, në, chto wié? To sã mùszi co stac. 

Jô, Smãtk, wësësajã dëszã z czlowieka. Nié òd razë, ò tim wiedzą ti nôstarszi na Pùstkach. 

Mlodi so jesz mëszlą: a cëż më, nama to nic nie zrobi. Ale wéle, jô tu jem, a żebë jô móg to 

bëm sã nó to ùsmiôl. Ale jô sã nigdë nie smiejã. Ale pòtrafiã żdac. Jak przińdze czas, téj jô tã 

swòjã szarô pajã wëcygnã a pòlożã na piers czë témù, czë témù, në, a téj ten czlowiek 

dostónie czësto jiny mëslë, a sã mùszi z tim wszëtczim jakòsz pògòdzëc. To ni ma radë.  

To sã mësli, że Smãtk je blós w chòjince. To je mòja pòstacjô, to je prôwda, ale mòje òczë 

ë paje są wszãdze. Nicht nie widzôl z krótka mòjëch òczi, ale òne są, jak ne wiôldżé dzurë 

bez dna. Chto pòdôl rãkã Smãtkòwi, ten je zgùbiony. Jô jem pùsti ë szari. Ten chto sã terôz 

bòji, je ju pòd mòcą Smãtka!  

 

Swiat ze slunyszka 

 

Taczé môlé krôsniã, òno wié lepi jak ti lëdze, czë swiat sã przemieniô na ten ze slunyszka. 

Trzimô w gróscy malinczi strzébrzny zwònuszk, a òn klepie do wszëtczich serc a tam sã 

rozkòscérzô, a blądzy, a biégô, a spiéwô. Bò terôz më to mómë, w chòjince zaswiecëlo 

slunyszkò.  

Në, ta wòjna jednak co da. Zamiast Czôrnëch ë Czerwionëch terôz są Mòdri. Pùstkòwi 

wiedzelë, że to nié blós ne ruchna, ale calô dësza je terôz mòdrô. 

Në widzyta wa, Pùstkòwi lëdze, jaką wa môta chòjinkã. Kò wszëtkò sã tu w ni òdgriwô òd 

samégò piekla jaż do tegò nômiodniészégò ùsmieniô tegò knôpiczka! Ni móże bëc pò wòjnie 

tak samò, jak bëlo przed. 

 

Jón Drzéżdżon mòc òdrodë widzy w młodëch. Prosto pisze w „Twarzë Smãtka”: „Taczi co 

mają za sobą tak co, to, co sã tu dza w chòjince, nigdë nie ùczëją strzébrznégò zwònuszka 

krôsniãca, ani téż graniô môlégò knôpiczka.” To młodi knôpiczk sprawił, że „stôl sã cud – 

zdżinã z lëdzy calô szarosc, a jich piesniô òbeszla calëchny swiat wkól”. 

 

Rozwijającë kùlturã Kaszëbów móżemë jic wëbrónym szlachã, jaczi nama wskôzëje 

nabëté doswiôdczenié ë czerowac sã dbą, że niewëstôwiającë łepa, przeżëjemë jesz 

piãcdzesąt lat jakno jãzëkòwé karno. Ale móżemë téż kùlturã czënic ze swiądą kaszëbsczi 

nôrodny jednotë. Bédowac dwòjiznã do ti pierszi stegnë w òpiarcym ò apartnoscë. Chtos 

rzecze, że nowòmódnô juwernota òbrëmiwô nawzójné przemikanié i dofùlowiwanié sã 

rozmajitëch ôrtów kùlturowi, czë nawetka pòliticzny przënôleżnotë. Zgòda, „dofùlowiwanié 

sã”. Le tegò prawie ni ma. Je zó to czësté zeszlachòwanié kaszëbsczi kùlturë w pòlsczi 

òbëczajnocë. Ë to mdze tak wëzdrzalo, pòkądka Kaszëbi sã nie ùsrãbią wedle Pòlôchów, to 



znaczi, pòkądka nie bądą z Pòlôchama równyma. Kò to je wiedzec, że ò dobëcym taczich 

zgrôwów òkróm jich brëkòwnoscë ë rozëmnoscë rozsądzywô nôtëra argùmeńtów 

w przedstôwianim jistnotë. Téj wszëtkò zanôlégô ò samëch Kaszëbów. Zwëskùjemë wicy 

argùmeńtów, chòcbë czej chcemë òdpòwiedzec na prosté pëtanié: docz sã ùczëc 

kaszëbsczégò. Chcemë dac lëdzóm wòlnotã. Niech wëbierają medzë bëcym a zabëcym. Nic 

wicy. Blós tëli, abò jaż tëli. 

 

Artur Jablonsczi 


