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Niematerialne dziedzictwo kulturowe
północnych i środkowych Kaszub

D

ziedzictwo kulturowe w ujêciu tradycyjnym rozumiane by³o jako dorobek
poprzednich pokoleñ przekazywany w procesie transmisji miêdzypokoleniowej. Obejmowa³o zarówno artefakty materialne, jak te¿ wzory zachowañ,
instytucje, zwyczaje, obrzêdy. W spo³eczeñstwach tradycyjnych by³o przekazywane w sposób bezrefleksyjny. W nowoczesnych i ponowoczesnych jest przedmiotem sporów, badañ i konwencji. Zwraca siê uwagê na jego powstawanie,
przemiany i trwanie. O znaczeniu dziedzictwa kulturowego w Polsce œwiadczy
fakt, ¿e w 2011 roku powsta³ Narodowy Instytut Dziedzictwa, który opracowa³
now¹, rozszerzon¹ definicjê, w myœl której dziedzictwo kulturowe:
Stanowi ono dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleñ, jak równie¿ dorobek naszych czasów. Oznacza wartoœæ – materialn¹ lub niematerialn¹ – przekazan¹ przez przodków i okreœlaj¹c¹ nasz¹ kulturê. Zawiera w sobie wszystkie skutki
œrodowiskowe wynikaj¹ce z interakcji pomiêdzy ludŸmi a otoczeniem na przestrzeni
dziejów1.

W myœl powy¿szej definicji dziedzictwo dzieli siê na materialne i niematerialne. W starszych definicjach pojêcie dziedzictwa ogranicza³o siê do pierwszego
z wymienionych. Ono te¿ zosta³o objête ochron¹ ustawow¹. Zarówno specjaliœci,
jak i przedstawiciele grup etnicznych dostrzegali potrzebê ochrony dziedzictwa
przekazywanego drog¹ ustn¹, a wiêc bardziej ulotnego i niewymiernego, a tak¿e
praktyk i obrzêdów kultywowanych przez grupy etniczne i regionalne. W dniu
17 paŸdziernika 2003 roku w Pary¿u na trzydziestej drugiej Konferencji Generalnej UNESCO uchwalono i przyjêto Konwencjê UNESCO w sprawie ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zosta³a ona ratyfikowana przez Polskê w sierpniu 2010 roku. W myœl ustaleñ Konwencji niematerialne dziedzictwo
kulturowe:
1
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oznacza praktyki, wyobra¿enia, przekazy, wiedzê i umiejêtnoœci – jak równie¿ zwi¹zane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeñ kulturow¹ – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznaj¹ za czêœæ w³asnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich
otoczeniem, oddzia³ywaniem przyrody i ich histori¹ oraz zapewnia im poczucie
to¿samoœci i ci¹g³oœci, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do wzrostu poszanowania
ró¿norodnoœci kulturowej oraz ludzkiej kreatywnoœci2.

Od ponad dwóch dekad coraz powszechniejsze w naukach spo³ecznych jest
traktowanie dziedzictwa jako dynamicznego, zmiennego w czasie procesu, na
który wp³ywaj¹ zarówno status i aspiracje grupy etnicznej, jak te¿ sytuacja polityczna i historyczna3.
Dziedzictwo kulturowe nie jest ustalonym zbiorem elementów kulturowych
arbitralnie uznanych za istotne i cenne z punktu widzenia historii czy elit, lecz
jest zmiennym w czasie konstruktem spo³ecznym. Najczêœciej przyjmuje siê to,
co zosta³o uznane za wa¿ne i znacz¹ce dla to¿samoœci grupy, odrzuca zaœ wszystko,
co nie przystaje do autoportretu grupy w danym czasie – zarówno artefakty (np.
strój, sprzêty), jak te¿ wzorce zachowañ i normy moralne.
W wyniku przemian gospodarczych i kulturowych na Kaszubach nast¹pi³a
niwelacja kultury materialnej, zachowa³o siê natomiast du¿o przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jest ono rodzajem kodu zawieraj¹cego podstawowe, znacz¹ce dla danej grupy przekazy symboliczne, znaczenia i wartoœci.
Niematerialne dziedzictwo kulturowe jest jednoczeœnie tradycyjne, wspó³czesne
i ¿ywe, gdy¿ obejmuje nie tylko sk³adniki odziedziczone z przesz³oœci, ale tak¿e
aktualne, twórczo przekszta³cane zwyczaje i praktyki. Przejawy niematerialnego
dziedzictwa kulturowego ewoluuj¹ w odpowiedzi na zmieniaj¹ce siê warunki,
stanowi¹c ³¹cznik miedzy teraŸniejszoœci¹ i przysz³oœci¹. Dziêki twórczym przekszta³ceniom dziedzictwo niematerialne pozostaje wci¹¿ aktualne dla kultywuj¹cych je grup regionalnych, etnicznych, daj¹c im poczucie to¿samoœci i ci¹g³oœci w czasie. Dziedzictwo kulturowe jest swoist¹ „wartoœci¹ dodan¹”, którego
znaczenie wzrasta z czasem. Zainteresowanie nim wynika z faktu, ¿e podobnie
jak tradycja jest czymœ, co odró¿nia grupê etniczn¹ od bezkszta³tnego t³umu4.
Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie wybranych elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego Kaszubów, ze szczególnym akcentem na
2
3
4

Tekst Konwencji opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2011 roku , nr 172, poz. 1018. Definicja dziedzictwa, s. 10039. Obowi¹zuje od 16 sierpnia 2011 roku.
M. Lubaœ: Wprowadzenie. Tradycja a zmiana spo³eczna, [w:] Tworzenie i odtwarzanie
kultury, red. G. Kubica, M. Lubaœ, Kraków 2008, s. 15 i n.
J. Szacki, Tradycja. Przegl¹d problematyki, Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1971, s. 34.
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dziedzictwo rybaków. Przeprowadzone przez autorkê oraz zespó³ badania pokaza³y, ¿e na Kaszubach pó³nocnych i œrodkowych zachowa³o siê du¿o jego przejawów. Przyk³adem s¹ obrzêdy i zwyczaje doroczne. W okresie od Bo¿ego Narodzenia, a niekiedy ju¿ od koñca adwentu do Trzech Króli chodzi³y i chodz¹ do
dzisiaj w wielu miejscowoœciach na pó³nocnych i œrodkowych Kaszubach wieloosobowe barwne grupy przebierañców z maszkarami zwierzêcymi. Nale¿y podkreœliæ, ¿e jest to tradycja autentyczna, przekazywana z pokolenia na pokolenie,
a nie zrekonstruowana, chocia¿ w niektórych miejscowoœciach zdarzaj¹ siê przerwy w dzia³alnoœci zespo³ów kolêdniczych.
W ka¿dej miejscowoœci grupy mia³y inn¹ nazwê, np. w ¯elistrzewie, Po³chowie, Po³czynie, Smolnie paneszki, zaœ w Gnie¿d¿ewie – barany, Pomieczyñskiej Hucie maszki, a Przodkowie i Kosowie gwiazdki. Nieco inny by³ te¿ zestaw
postaci w poszczególnych grupach – zale¿nie od miejscowoœci i terminu, w jakim
odbywa³ siê wystêp. I tak w sk³ad grup kolêdniczych odwiedzaj¹cych mieszkañców pó³nocnych Kaszub w Wigiliê najczêœciej wchodzi³ gwi¿d¿ lub gwiazdor,
pe³ni¹cy rolê przewodnika i przebierañcy – koza, baran, bocian, niedŸwiedŸ,
jeŸdziec na koniu, dziad i baba, policjant, Cygan, diabe³, œmieræ, anio³, kominiarz.
Grupie towarzyszy³ w przesz³oœci czêsto muzykant z akordeonem5. Zespo³y dawa³y i daj¹ improwizowane przedstawienie polegaj¹ce na naœladowaniu g³osów
zwierz¹t oraz prezentowaniu zachowañ typowych dla tego, za kogo kto siê przebra³. Wszystko odbywa siê poœród psot i figli, jest gwarno i weso³o. Kolêdnicy
sk³adaj¹ gospodarzom ¿yczenia i odœpiewuj¹ kolêdê. W widowisku tym tkwi¹
echa dawnych wierzeñ i wp³ywów kulturowych, przypisuj¹cych zwierzêtom si³ê
witaln¹ i moc wegetacyjn¹ (kozio³), odpêdzania z³a (niedŸwiedŸ) i przynoszenia
pomyœlnoœci (bocian).
W ¯elistrzewie tradycja chodzenia paneszek siêga „niepamiêtnych czasów”.
Odwiedzaj¹ one mieszkañców dwa razy: pierwszy raz w Wigiliê, a nastêpny
w Sylwestra lub Nowy Rok. W ka¿dym przypadku nieco inny jest sk³ad zespo³u.
W Wigiliê w sk³ad grupy wchodz¹: gwi¿d¿ – przewodnik grupy, który zak³ada,
ciemny kapelusz, futrzan¹ kamizelkê, kremowe spodnie, bia³¹ koszulê oraz wysokie skórzane buty. Ponadto image gwi¿d¿a tworz¹: sztuczna broda, w¹sy i jaskrawy makija¿. Jego atrybutami s¹ natomiast mocna drewniana laska, na której
siê opiera oraz dzwonek, którym og³asza przyjœcie grupy. Za nim id¹: gwiazdor,
Cygan, dziad i baba, niedŸwiedŸ, bula krowa z rogami oraz kominiarz. Paneszki
odwiedzaj¹ domy w Wigiliê od oko³o godziny 17.00 a¿ do 24.00. Id¹ tam, gdzie
gospodarze ich wpuszcz¹.

5

K. Sza³aœna, Rekwizyty obrzêdowe, [w:] Sztuka ludowa Kaszubów. Przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ, red. W. Szkulmowska, Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne, Bydgoszcz
1995, s. 72.
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1. Paneszki przed rozpoczêciem kolêdowania w ¯elistrzewie, 31.12.2013 r.
(fot. A. Kwaœniewska)

Obecnie najczêœciej daj¹ wystêp na podwórzu lub na chodniku prowadz¹cym od furtki do domu. Jest to krótkie wyst¹pienie, bêd¹ce skrótem widowiska
opracowanego przez Paw³a Szefkê. Natomiast gwi¿d¿ po wczeœniejszym porozumieniu z rodzicami idzie do domu, gdzie rozdaje dzieciom przygotowane wczeœniej prezenty.
Z kolei w Sylwestra w sk³ad grupy paneszek, odwiedzaj¹cych mieszkañców
¯elistrzewa, wchodzi: m³oda para, kominiarz, jeŸdziec z koniem, krowa, diabe³,
koza, bocian, œmieræ. Uwagê przykuwa bery – postaæ owiniêta powrós³ami ze
s³omy, prowadzona przez przewodnika. Dawniej na koniec widowiska jego s³omiany p³aszcz by³ uroczyœcie palony, gdy¿ symbolizowa³ z³o i nieszczêœcia ca³ego
minionego roku, jakie spotka³y miejscowoœæ. Jego spalenie mia³o byæ symbolicznym zniszczeniem i wejœciem z „czyst¹ kart¹” w Nowy Rok.
Obecnie, z uwagi na fakt, ¿e przygotowanie powróse³ ze s³omy trwa nawet
pó³tora dnia i jest problem z uzyskaniem odpowiedniego surowca, bery chodzi
po wsi w „misiowatym p³aszczu”, a s³omiany zak³ada jedynie na Przegl¹d Zespo³ów Kolêdniczych. Paneszki z ¯elistrzewa maj¹ dwa komplety strojów. Jeden „na
wioskê, gdzie wychodz¹ biedniej ubrani, po swojemu. Drugi – lepszy, na wystêpy
na scenach, a zw³aszcza Przegl¹dzie Zespo³ów Kolêdniczych” 6. W Sylwestra
6

Wywiad 7 ¯EL-PU; NDKPW.
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kolêduj¹ od ok. godz. 16.00 do 24.00. Za wystêpy podobnie jak w Wigiliê dostaj¹ detczi, czasem s³odycze, które dzielone s¹ po zakoñczeniu wystêpów, miêdzy cz³onków grupy. Z obserwacji uczestnicz¹cej prowadzonej przez autorkê
w czasie kolêdowania wynika, ¿e niektórzy mieszkañcy ju¿ w trakcie wejœcia
grupy wrêczaj¹ wynagrodzenie, daj¹c tym sygna³, ¿e nie s¹ zainteresowani jej

2. Paneszki z ¯elistrzewa w drodze na wybudowania, 31.12.2013 r.
(fot. A. Kwaœniewska)

3. Taniec Baby z Dziadem i Gwiazdorów – pocz¹tkowa faza wystêpu Gwiazdki
z Tuchlinka, Wie¿yca 2013 (fot. ze zbiorów Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego)
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wystêpem. Tak¿e w popegerowskim bloku w tej miejscowoœci jedna z mieszkanek przekaza³a datek przez okno – nie wpuœci³a jednak grupy do mieszkania, jak
te¿ na schody.
Z kolei tam, gdzie s¹ m³ode ma³¿eñstwa z dzieæmi, wystêp trwa d³u¿ej, gdy¿
to one s¹ najbardziej zainteresowane widowiskiem. Tak¿e starsze osoby daj¹ siê
wci¹gaæ do zabawy. W Sylwestra paneszki s¹ czasem czêstowane alkoholem, co
powoduje, ¿e wystêpy staj¹ coraz bardziej ¿ywio³owe.
Dawniej w sk³ad zespo³ów kolêdniczych wchodzili wy³¹cznie mê¿czyŸni,
obecnie zdarzaj¹ siê te¿ dziewczêta. Kostiumy cz³onkowie zespo³u w ¯elistrzewie wykonuj¹ sami. „Trochê pieniêdzy da so³tys, czasem s¹ p³atne wystêpy”.
Obecnie próby oraz szycie kostiumów odbywa siê w Wiejskim Domu Kultury
w ¯elistrzewie. Opiekunk¹ zespo³u jest Maria Busz, kierowniczka WDK. Jej zdaniem zwyczaj chodzenia kolêdników w tej i innych miejscowoœciach zanika gdy¿:
ludzie s¹ wygodni. Wol¹ posiedzieæ w cieple, ni¿ chodziæ, czêsto jest mróz i œnieg.
M³odym siê nie chce, wol¹ komputer, telewizor, nie chce siê wychodziæ7.

Z kolei w Gnie¿d¿ewie w Sylwestra chodz¹ barany – czasem a¿ dwie grupy.
Pierwsza z³o¿ona z m³odszych osób oraz druga ze starszych. W sk³ad baranów
wchodz¹: baba i dziad, diabe³, kominiarz, baran, bocian, grajek z akordeonem,
ma³pa. W tej samej miejscowoœci, jak podaje respondentka:

4. Diabe³ i jeŸdziec na koniu z grupy kolêdniczej z ¯elistrzewa, 31.12.2013 r.
(fot. A. Kwaœniewska)

7
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5. Wystêp diab³ów jest najbardziej ekspresyjny, 31.12.2013 r.
(fot. A. Kwaœniewska).
Dawniej chodzili z Królem Herodem od Bo¿ego Narodzenia do Trzech Króli. Ponad
20 lat nie by³o. Piêæ lat temu zosta³o wznowione – by³o trudno opracowaæ tekst,
nikt go nie zna³8.

W sk³ad Herodów w Gnie¿d¿ewie oprócz g³ównego bohatera wchodzi anio³,
diabe³, œmieræ i rycerz. Pokazuje to, ¿e dziedzictwo kulturowe jest wartoœci¹ nie
tylko deklarowan¹, ale te¿ realizowan¹, a spo³ecznoœci lokalne same reaktywuj¹
porzucone obrzêdy.
Zdaniem respondenta z tej miejscowoœci:
Przed wojn¹ w zespo³ach chodzili najbiedniejsi parobcy. To byli z biednych rodzin,
chodzili, aby sobie przez œwiêtami dorobiæ. Zbierali siê wieczorami u jednego
gospodarza w oborze i robili maszkary. Chodzili do polskich i niemieckich gospodarzy. U niemieckich, jak zaœpiewali kolêdê po niemiecku, dostali podwójny datek.
Czasem po wsi chodzi³y dwie partie [zespo³y]. Gdy siê zesz³y, to bili siê i zabierali
pieni¹dze9.
8
9

Wywiad 4 GND¯-PU; NDKPW.
Wywiad 1 GND¯-PU; NDKPW.

319

Jem jô rëbôk... Rybołówstwo na Kaszubach – tradycja i współczesność

Tak¿e w ¯elistrzewie dochodzi³o w przesz³oœci do rywalizacji i bójek miêdzy
miejscowymi paneszkami a konkurencyjn¹ grup¹ z Po³chowa. Jej przyczyn¹ by³a
swoista walka o wp³ywy i wchodzenie jednej grupy na terytorium s¹siedniej
– zw³aszcza do domów po³o¿onych na obrze¿ach obu wsi. Respondentka z ¯elistrzewa wspomina, ¿e jedno z takich zajœæ skoñczy³o siê tragicznie, gdy¿ cz³onek zespo³u kolêdniczego zgin¹³, wpadaj¹c pod ko³a poci¹gu10.
W Strzelnie maj¹cym bogate tradycje ¿ycia kulturalnego paneszki chodzi³y
dawniej trzy razy: 24 grudnia, 31 grudnia (do³¹cza³ niedŸwiedŸ) i 6 stycznia
(do³¹cza³ wielb³¹d, którego tworzy³y dwie osoby). W koñcu lat osiemdziesi¹tych nast¹pi³a kilkuletnia przerwa w dzia³alnoœci zespo³u. Po wznowieniu dzia³alnoœci wiêkszoœæ zespo³u tworz¹ dziewczêta, które przygotowuj¹ kostiumy
i przedstawienie w Wiejskim Domu Kultury. Paneszki odwiedzaj¹ mieszkañców
Strzelna obecnie 30 grudnia. W sk³ad zespo³u wchodz¹: baba i dziad, jeŸdziec
z koniem, ma³pa, niedŸwiedŸ prowadzony przez dziada, œmieræ, koza (2 osoby)
gwiazdor, który rozdaje dzieciom cukierki, bocian. Dawniej w zespole by³ kominiarz, którego obecnie nie ma. Jest natomiast Nowy Rok, którego dawniej nie
by³o. Zespo³owi towarzyszy muzykant graj¹cy na akordeonie. Ciekawe jest w³¹czenie do zespo³u ma³py. Najprawdopodobniej by³a przedstawicielk¹ „obcych”,
jak w innych zespo³ach Cygan lub ¯yd. Ma³pa robi ró¿ne psoty, nie smaruje
jednak sadz¹.

6. Bery prowadzony przez przewodnika, 31.12.2013 r.
(fot. A. Kwaœniewska)
10
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Powy¿szy przyk³ad pokazuje, ¿e dziedzictwo niematerialne ulega zmianom
i modyfikacjom wynikaj¹cym z szerszego kontekstu spo³eczno-kulturowego.
Coraz czêœciej inicjatywy oddolne mieszkañców wspierane s¹ dzia³aniami instytucjonalnymi. Paneszki, zamiast jak dawniej w domu prywatnym czy stodole,
zbieraj¹ siê w Domu Kultury, gdzie przygotowywane s¹ te¿ i przechowywane
kostiumy.
Tak¿e w Smolnie do oko³o 1995 roku chodzi³y paneszki. Podobnie jak
w ¯elistrzewie kolêdowa³y dwa razy, a sk³ad zespo³u w ka¿dym przypadku by³
nieco inny. Na Bo¿e Narodzenie chodzi³y: baba i dziad, koñ, œmieræ, bocian,
koza, byk, diabe³ , ma³pa. Z kolei w Nowy Rok lub w Sylwestra postacie sz³y
w orszaku w nastêpuj¹cej kolejnoœci: para m³oda („m³ody we fraku i cylinderze,
a m³oda w bia³ej œlubnej sukni”), akordeonista, jeŸdziec na koniu (jeŸdziec mia³
he³m stra¿acki na g³owie), diabe³, bocian, koza, byk, niedŸwiedŸ z przewodnikiem. NiedŸwiedŸ ubrany w s³omiany p³aszcz „pokazywa³, jak ludzie id¹ do
pracy, jak z pracy, jak z knajpy, a na koniec jak p³ac¹ i wyci¹ga³ patelniê po
datki”11.
Na koñcu szed³ kominiarz, który malowa³ twarze gospodarzy, a zw³aszcza
dziewcz¹t sadz¹ i wygarnia³ popió³ z pieca. Respondent ze Smolna, który w m³odoœci chodzi³ w zespole paneszek przebrany za konia, wspomina:
Koñ na Nowy Rok skaka³ na krzy¿, a na Sylwestra (na Stary Rok) – dwa kroki do
przodu, jeden do ty³u – ludzie patrzyli i komentowali, czy dobrze skacze. Kiedyœ
podpity mê¿czyzna za¿yczy³ sobie „Koñ na stó³. P³acê stówê”. Wskoczy³em na stó³,
a stó³ siê rozpad³. Stówê dosta³em. To by³o wtenczas du¿o pieniêdzy [koniec lat 70.
lub pocz. 80.]12.

W grupie przebierañców chodz¹cej w Smolnie w Wigiliê datki zbierali dziad
i baba, a w Sylwestra niedŸwiedŸ na patelniê. Kostiumy, podobnie jak w innych
miejscowoœciach robili sami uczestnicy, a maski Stefan Zola, który „Jak zrobi³
maskê, to dzieci p³aka³y”13.
Drugim obszarem, gdzie zachowa³a siê tradycja wystêpów grup kolêdniczych,
s¹ œrodkowe Kaszuby, a zw³aszcza gminy Przodkowo, Sierakowice i Kartuzy.
W Przodkowie funkcjonuj¹ dwa zespo³y: gwiazdki (grupa m³odzie¿owa), która
chodzi w Wigiliê. M³odzie¿ sama siê organizuje i przygotowuje kostiumy. Kolêduj¹ w Przodkowie, w Kczewie i okolicznych wybudowaniach. W sk³ad grupy
wchodzi: stra¿ak, policjant, œmieræ, bocian, kominiarz, diabe³, baran, koñ, dziad
z bab¹, gwiazdor. Drugi zespó³ to Trzej królowie (grupa dzieciêca), który chodzi

11
12
13

Wywiad 6 SMN-PU; NDKPW.
Wywiad 6 SMN-PU; NDKPW.
Wywiad 6 SMN-PU; NDKPW.
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po Bo¿ym Narodzeniu do Trzech Króli. Grupê prowadzi przewodnik z gwiazd¹.
Jedno z dzieci niesie szopkê, a inne s¹ przebrane za Trzech Króli. Respondenci
podaj¹, ¿e dawniej kolêdowa³o w okolicy wiêcej zespo³ów i dochodzi³o miêdzy
nimi do bójki. Zespo³y przyjmowane s¹ dobrze, „bo wszyscy na to czekaj¹”,
jednak coraz rzadziej wpuszcza siê je do domów.
W tej samie gminie w miejscowoœci Kosowo w Wigiliê chodz¹ gwiazdki.
W grupie jest g³ównie m³odzie¿ od szesnastego roku ¿ycia oraz osoby doros³e.
Kierownikiem grupy jest Adam Kolka. Od pocz¹tku grudnia w miejscowej œwietlicy odbywaj¹ siê próby przedstawienia, gwiazdki szyj¹ te¿ i naprawiaj¹ stroje.
S¹ one przechowywane w tej¿e œwietlicy na strychu. W sk³ada grupy wchodz¹
nastêpuj¹ce postacie: diabe³, bocian, kogut, miœ, koñ, gwiazdor (Miko³aj), baba
z dziadem, bula (byk), wsiun, policjant, kominiarz, baran, grajek, bocian.
Zdaniem respondentki œmieræ ostatnio nie chodzi, gdy¿ budzi³a strach: „ka¿dy
siê ba³ tej œmierci”. Gwiazdki kolêduj¹ w Kosowie, Przodkowie, Mas³owie, Osowej Górze, Kobysewie, zazwyczaj zaczynaj¹ od godziny 17.00, a koñcz¹ oko³o
godziny 22.00. Czasem maj¹ specjalne zamówienia, wiêc jad¹ tam, gdzie s¹
zaproszeni.
Tak¿e w gminie Kartuzy w Pomieczyñskiej Hucie kultywowany jest zwyczaj chodzenia kolêdników nazywanych tu gwiazdkami lub maszkami. Daj¹
wystêpy dwa razy: w Wigiliê i na Trzech Króli:
We Wigiliê sami mê¿czyŸni to by³y chodzili po to, ¿eby sprawdziæ, gdzie jakie s¹
panny, to byli kawalerowie, ¿adne ¿onaty siê za kominiarza czy bociana nie przebiera³, umalowani tacy byli i na wejœciu zawsze dostawali kuchê, czyli takie ciasto,
a kuchnia po ich wizycie to zawsze ca³a zdemolowana by³a! A dziewczyny m³ode
ucieka³y przed nimi, bo bocian szczypa³, œmieræ goni³a, diabe³ pika³ to by³ cyrk!
i potem by³o znowu¿ sprz¹tanie tej kuchni, bo zanim gwiazdki przysz³y, to nikt nie
siada³ do Wigilii, to nie by³o tak, ¿e my zobaczymy pierwsz¹ gwiazdkê na niebie,
najpierw te gwiazdki wytañczy³y, pieruna w tej kuchni narobi³y, wszêdzie od tej
sadzy, potem by³o szybko mycie tych kuchni i potem siê siada³o do sto³u, do wieczerzy14.

Z kolei w œwiêto Trzech Króli w Pomieczyñskiej Hucie chodz¹ dzieci i sk³adaj¹
¿yczenia.
Tradycja chodzenia paneszek, gwi¿d¿y, gwiazdek na Kaszubach siêgaj¹ca
„niepamiêtnych czasów” zanika, gdy¿ mieszkañcy nie chc¹ ich wpuszczaæ. W latach dziewiêædziesi¹tych paneszki w Strzelnie wpuszczano do 70-80 domów lub
na podwórze – dzisiaj jest to razem oko³o 30 wejœæ (³¹cznie domy i podwórza)15.
Zdaniem respondentki z Gnie¿d¿ewa:
14
15

Wywiad 05-PMH-15.
Wywiad 3 STRZ-PU; NDKPW.
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Zespo³y przestaj¹ chodziæ, bo ludzie nie wpuszczaj¹ do domów. Wpuszczaj¹ jedynie na podwórze. Dawniej rozsypywali popió³ w domach i smarowali sadz¹ spod
garnków. Trzeba by³o po nich sprz¹taæ, ale nikt siê nie obra¿a³16.

Na Pó³wyspie Helskim tradycja chodzenia zespo³ów kolêdniczych zanik³a.
W Jastarni niektórzy respondenci pamiêtaj¹, ¿e „kiedyœ chodzili z szopk¹ teraz
ju¿ mniej”17. Zwyczaj ten kojarzony jest g³ównie z odwiedzinami przebranych
dzieci.
No tak chodz¹, przebieraj¹ siê dzieciaki g³ównie, choæ w zesz³ym roku chodzi³y trzy
kobiety, wiek no czy ja wiem 30-40, chodzi³y po prostu dla œmiechu dla zabawy
po s¹siadach do znajomych, zreszt¹ Jastarnia jest ma³a, wiêc w zasadzie wiêkszoœæ
siê ludzi zna i tak cz³owiek patrzy³ i siê zastanawia³, kto to jest (œmiech), czêsto
po g³osie siê poznaje wtedy, a dzieci to z jakaœ szopk¹ z papieru po to, ¿eby zarobiæ
tam parê groszy18.

Jedynie we W³adys³awowie niektórzy respondenci wspominali, ¿e chodzili
i chodz¹ sporadycznie przebierañcy. Tak¿e w KuŸnicy respondenci pamiêtaj¹
kolêdników.
Obok autentycznych zespo³ów przebierañców odwiedzaj¹cych mieszkañców
w domach, powstaj¹ grupy prezentuj¹ce swoje umiejêtnoœci wy³¹cznie na scenach. Jest to rezultat organizowanych od wielu lat przegl¹dów zespo³ów kolêdniczych. Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych w Sierakowicach odbywa siê Przegl¹d Zespo³ów Kolêdniczych Województwa Pomorskiego, natomiast w Strzelnie
od po³owy lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku – Powiatowy Przegl¹d Zespo³ów Kolêdniczych (powiatu puckiego). Ten ostatni przeniesiony zosta³ do wiêkszej sali w Wiejskim Domu Kultury w ¯elistrzewie. Wydaje siê, ¿e dziœ, zamiast
chodziæ tradycyjnie od domu do domu, kolêdnicy wol¹ wystêpowaæ na scenie
i konfrontowaæ swoje umiejêtnoœci z innymi zespo³ami. Maj¹ tak¿e, o czym ju¿
wspomniano, specjalne kostiumy na scenê. Powodem tej zmiany mo¿e byæ m.in.
inne ni¿ kiedyœ nastawienie mieszkañców, którzy s¹ ma³o zainteresowani wystêpami paneszek, maszek i gwi¿d¿y. To sprawia, ¿e kolêdnicy wybieraj¹ sceniczn¹
formê prezentacji, by kontynuowaæ tradycjê.
Do zmiany formy tradycji przyczyniaj¹ siê te¿ szko³y, w których powstaj¹
zespo³y kolêdnicze. Wystêpuj¹ one podczas imprez szkolnych, wiejskich i gminnych, rzadziej kolêduj¹ natomiast po domach. Bior¹ te¿ udzia³ w przegl¹dach
zespo³ów kolêdniczych, przechodz¹c przez eliminacje gminne i powiatowe. Jest
to przyk³ad zmiany kana³u transmisji tradycji, w której rodzinê, grupê rówie16
17
18

Wywiad 4 GND¯-PU; NDKPW.
Wywiad 05-JAS-01.
Wywiadu 05-JAS-10.
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œnicz¹ i s¹siedzk¹ zastêpuj¹ instytucje. Zespó³ dzieciêcych gwi¿d¿y istnieje np.
w szkole w Wilanowie. Grupê przygotowuje nauczycielka, a stroje szyj¹ i pomagaj¹ przygotowywaæ rodzice oraz dziadkowie. W sk³ad grupy wchodzi: gwiazdor,
Nowy Rok, purtk, koñ, gajowy, kominiarz, ¯yd, policjant, dziad Feliks (czêstuje
tabak¹), grajek, baba, dwa anio³y (du¿y i ma³y). Grupa jest dobrze przyjmowana, gdy¿ „to s¹ nasze dzieci, wiêc ich przyjmujemy chêtnie”, „a nawet informujemy siê nawzajem, aby nie zapomnieæ, ¿e dzieci przyjd¹”19. Dzieci odwiedzaj¹
Hopy, Wilanowo, Pomieczyno, Barwik. Bior¹ te¿ udzia³ w przegl¹dach kolêdniczych.
Jak ju¿ wspomniano, zespo³y przebierañców w wielu miejscowoœciach chodzi³y i chodz¹ w ostatni dzieñ roku. Zwi¹zane by³o to z obrzêdowym wypêdzaniem starego roku. W przesz³oœci towarzyszy³o temu strzelanie z batów, walenie
w patelnie i blachy20. Do niedawna jeszcze na Kaszubach i Kociewiu (a tak¿e
w Wielkopolsce) w noc sylwestrow¹ p³atano sobie ró¿ne psoty i figle, np. rozbierano wozy na czêœci i umieszczano je w przedziwnych miejscach, np. na dachu stodo³y, czêsto malowano szyby sadz¹, drutowano drzwi, aby gospodarze
nie mogli wyjœæ z domu. Zwyczaj ten, dawniej powszechny, obecnie praktykowany jest coraz rzadziej. ¯yje natomiast w pamiêci œredniego i starszego pokolenia. Wœród m³odzie¿y nie widaæ chêci jego reaktywowania. Respondentka
z Pomieczyñskiej Huty z nostalgi¹ wspomina zarówno psoty w noc sylwestrow¹,
bêd¹ce domen¹ m³odzie¿y, jak i odwiedziny przebierañców:
psoci³o siê w nocy w Sylwestra, bo ch³opy to pi³y i to tak siê zwykle napili, ¿e nie
widzieli, co m³odzie¿ wyprawia, a m³odzie¿ w tym czasie buszowa³a po podwórkach
(œmiech) i kiedyœ te¿ przychodzili przebierañcy stary rok i nowy rok i ten stary rok to
ju¿ taki naprawdê staruszek i taki ubrany, i chyba z pó³ godziny tych wierszy deklamowali i póŸniej go tam ta œmieræ tam kos¹ i diabe³ ten stary rok na wid³ach wynosi³,
a nowy rok zostawa³ i teraz ju¿ tego nie ma, bo w³aœciwe no nie ma komu przekazaæ
tej tradycji, a to by³o fajne takie...21

Mieszkanka tej samej Pomieczyñskiej Huty wspomina, jak dawniej obchodzono Sylwestra w jej miejscowoœci, a tak¿e jakie zwyczaje towarzysz¹ wejœciu
w Nowy Rok obecnie:
Ha! W Sylwestra psikusy siê robi³o! Normalnie m³odzie¿ przychodzi³a i w nocy na
podwórku ci robi³a porz¹dek! A kiedyœ to jednej znajomej, co mia³a taki stary komin,
szybê po³o¿yli od góry na wylot, a ona z do³u patrzy; Jezus! No, ona niebo widzi,
a siê nie pali³o! Dymi siê, a ognia ni ma, dym wali na cha³upê! A oni po³o¿yli szybê
tak na komin i tego dymu tyle, a¿ w koñcu koœ wpad³ na pomys³, nie wiem, mo¿e
19
20
21

Wywiad 25 E.G. HO- KAR; NDKPW.
Zob. B. Stelmachowska, Rok obrzêdowy na Pomorzu, Toruñ 1933.
Wywiad 05-PMH-15.
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z tych, co to zrobili ch³opców, ¿e za pó³ litra pomo¿e i po drabinie wszed³ na ten
komin i mówi: to¿ wy macie szybê po³o¿on¹! To siê nie pali³o nie? A no i na wsi to
jest jeszcze taki zwyczaj, ¿e godzina dwunasta zaczyna siê Nowy Rok, to w kapliczce
dzwoni¹, wtedy siê ca³a wieœ schodzi, ludzie id¹ z szampanem z wódk¹, petardami22.

Respondent ze Smolna pamiêta, ¿e:
Za mojego dzieciñstwa wystawia³o siê powszechnie furtki, bramy. Dawniej by³o to
normalne (lata 60. i 70.). Dzisiaj by³aby zaraz policja23.

W Borkowie jeszcze w latach osiemdziesi¹tych psoty by³y czêste. Najczêœciej
wynoszono furtki, bramy ale zdarza³o siê te¿ przeniesienie budy z psem czy
drewnianej ubikacji24. W Strzelnie jeszcze obecnie, chocia¿ rzadko, praktykowane s¹ sylwestrowe psoty:
doœæ rzadko np. wystawia siê bramy. Zwyczaj zanika, gdy¿ ludzie traktuj¹ to jako
z³oœliwoœæ. Dawniej powszechnie wystawiano bramy, rozk³adano wozy, malowano
szyby wapnem25.

Tak¿e w Borkowie zdarzaj¹ siê psoty, ale rzadziej, ni¿ dawniej:
m³odzie¿y siê nie chce. O pó³nocy s¹ fajerwerki, kiedyœ tego nie by³o. Spotkaj¹ siê,
postrzelaj¹ petardy. Bramy teraz s¹ inne, mocniejsze. Starsi wiedzieli, ¿e jest Sylwester i m³odzi psoc¹ i nikt tego nie bra³ im za z³e. A teraz mog¹ donieœæ na policjê
i takie psoty mog¹ byæ karane26.

W Przodkowie jeszcze w latach dziewiêædziesi¹tych zwyczaj by³ powszechny, a „bramy, wrota, wóz wywlekali na pola”. Obecnie jednak zanika, bo „m³odzie¿ nie ma czasu, musi w komputerach siedzieæ”. Ponadto, zdaniem respondentki, rodzice m³odzie¿y obawiaj¹ siê, ¿e „za psoty bêd¹ doniesienia na policjê”27.
Zwyczaj psot sylwestrowych mia³ cechy ludowego karnawa³u, dla którego
charakterystyczne by³o odrzucenie zwyczajów i regu³ stosunków miêdzyludzkich z dnia powszedniego28. By³ to „czas na opak” z odrzuceniem oficjalnych
hierarchii, akcentowanie wzglêdnoœci porz¹dku (zarówno spo³ecznego, jak te¿
22
23
24
25
26
27
28

Wywiad 05-PMH-16.
Wywiad 6 A.K. SMN-PU; NDKPW.
Wywiad 23 E.G. BOR-KAR; NDKPW.
Wywiad 3 A.K. STRZ-PU; NDKPW.
Wywiad 23 E.G. BOR-KAR; NDKPW.
Wywiad 21 E.G. PRZ-KAR; NDKPW.
O karnawalizacji pisa³ Michai³ Bachtin w pracach: Problemy poetyki Dostojewskiego, prze³.
N. Modzelewska, Warszawa 1970, a nastêpnie w pracy Twórczoœæ Franciszka Rabelais’ego
a kultura ludowa Œredniowiecza i Renesansu, prze³. A. i A. Goreniowie, Kraków 1975.
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fizycznego). W kulturze tradycyjnej na stra¿y norm sta³o starsze pokolenie, które
pozwala³o m³odzie¿y (a tak¿e kobietom) w wyj¹tkowych momentach roku na
praktyki sprzeczne z codziennymi regu³ami. St¹d te¿ nikt nie obra¿a³ siê na wyniesienie bramy czy przykrycie szyb¹ komina. Jednak wraz z odejœciem od kultury tradycyjnej miejsce prawa zwyczajowego zajmuje prawo pisane. St¹d te¿
w obawie przed potraktowaniem psot jako wandalizmu odchodzi siê od dawnych zwyczajów.
W Strzelnie natomiast jeszcze do dzisiaj sporadycznie praktykuje siê w Sylwestra przed po³udniem „obdzwanianie drzewek” na urodzaj. Zdaniem respondentek do lat szeœædziesi¹tych XX wieku obdzwanianie drzew owocowych w tej
miejscowoœci by³o powszechn¹ praktyk¹. Robi³y to dzieci, które biega³y naoko³o
ka¿dego drzewa, mówi¹c: „Jadrzne jab³ka, jadrzne kruszczi na ten Nowy Rok”29.
Zwyczaj ten opisa³ po raz pierwszy Florian Ceynowa w artykule z 1851 roku30,
w którym podaje, ¿e na pó³nocnych Kaszubach po zmierzchu w ostatni dzieñ
starego roku ch³opcy zbierali siê w grupê i szli przez wieœ, dzwoni¹c dzwonkami,
klekotkami i grzechotami oraz wykrzykuj¹c formu³y bêd¹ce rodzajem magicznych zaklêæ, np. „Jêdrne jab³ka, jêdrne gruszki, jêdrne œliwki, jêdrne wszystko
¿ytko”, i „Jêdrne g¹si¹tka, jêdrne kurcz¹tka” czy te¿ „jêdrne Ÿrebi¹tka, ciel¹tka,
jagni¹tka”31. Formu³y takie wykrzykiwali, biegaj¹c te¿ naoko³o drzew w sadzie
oraz na polach za wsi¹, aby jak najdalej wypêdziæ stary rok. Trwa³o to d³ugo,
a dzieci czêsto by³y tak przemarzniête, ¿e „ od zimna helskie dzwony s³ysza³y”.
Nastêpnie – jak podawa³ Ceynowa – do wypêdzania starego roku zabierali siê
¿onaci mê¿czyŸni, którzy strzelali z karabinów oraz parobkowie – ich specjalnoœci¹ by³o strzelanie z batów.
W czasie prowadzonych badañ nie spotkano siê z wró¿bami w wieczór sylwestrowy, o których pisa³ Longin Malicki32. Respondenci nie s³yszeli te¿ o takich
praktykach w przesz³oœci. Czêœæ osób podawa³a natomiast, ¿e niektóre starsze
osoby obserwuj¹ pogodê od Bo¿ego Narodzenia do Trzech Króli i prognozuj¹
na tej podstawie pogodê na ca³y nadchodz¹cy rok.
Na pó³nocnych i œrodkowych Kaszubach do dzisiaj powszechna jest praktyka
oddawania d³ugów przed Nowym Rokiem. Dotyczy to zarówno pieniêdzy, jak
te¿ przedmiotów, narzêdzi czy nawet soli od s¹siadki. Wejœcie z d³ugami (np.
zaleg³ymi op³atami) w Nowy Rok jest z³¹ wró¿b¹. Pierwszy dzieñ Nowego Roku
by³ dawniej dniem szczególnym, prognozowano pogodê, a tak¿e wró¿ono przysz³oœæ. Z³¹ wró¿b¹ by³o spotkanie jako pierwszej kobiety.

29
30
31
32

Wywiad 3 A.K. STRZ- PU; NDKW.
[F. Ceynowa], Wigilia Nowego Roku, „Gospodarz”, dodatek do „Nadwiœlanina”, 1851, nr 17.
Ibidem, s. 133.
L. Malicki, Rok obrzêdowy na Kaszubach, WOK, Gdañsk 1986, s. 19.
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Jednym z wydarzeñ roku obrzêdowego by³y dawniej Zapusty, po kaszubsku
zôpustë. Zaczyna³y siê trzy dni przed Œrod¹ Popielcow¹. Szczególny przebieg
mia³y zôpustë u rybaków na Pó³wyspie Helskim oraz we wsiach nad Zatok¹
Puck¹. Cz³onkowie maszoperii zbierali siê wówczas w domu szypra, gdzie szyli
laskorn, czyli ³¹czyli czêœci ma³ych sieci w du¿y niewód do po³owu ³ososi33.
Gdy niewód by³ gotowy, wieszano go pod sufitem i huœtano siê na nim, co mia³o
przynieœæ obfite po³owy ³ososi, bêd¹ce podstawowym Ÿród³em dochodów rybaków. Zakoñczeniu szycia niewodu towarzyszy³y tañce oraz poczêstunek z³o¿ony
z kawy i kucha lub piwa, a u zamo¿niejszych rybaków wina.
W rodzinach rolniczych zapusty spêdzano na zabawach. Do okresu miêdzywojennego urz¹dzano je w karczmach wiejskich. Tañczono wówczas oryginalne
tañce figurowe jak szewc i miotlôrz czy te¿ czapkowóny i kominôrz 34. Najwa¿niejszym elementem dawnych zabaw zapustowych by³y tañce na wësoki len lub
na dobri len. Mia³y one na celu spowodowanie pomyœlnego wzrostu tej roœliny,
która by³a podstawowym surowcem do wyrobu tkanin. Tañce te wykonywa³y
kobiety, gdy¿ to one zajmowa³y siê obróbk¹ lnu i tkactwem.
W czasach, do których siêgaj¹ pamiêci¹ respondenci, w zôpustë jad³o siê
miêso, piek³o p¹czki, chruœciki, pi³o wódkê. Natomiast w œrodê popielcow¹ szorowano patelnie, których nie u¿ywa³o siê a¿ do Wielkanocy. Miêsa jeszcze w latach szeœædziesi¹tych jedzono w Wielkim Poœcie niewiele lub wcale, np. w tylko
w niedzielê kie³basê35. Obecnie na Zapusty piecze siê najczêœciej rade kuchy
(chruœciki) i p¹czki.
W przesz³oœci wa¿nym dniem dla rybaków, zw³aszcza z Jastarni, by³ dzieñ
œw. Grzegorza przypadaj¹cy 12 marca. Przys³owie g³osi³o: „Na swiêtégo Grzegorza bierz rëbôku do morza”. W tym dniu rozpoczynano zwyczajowo sezon
po³owów ³ososiowych36. Przed pierwszym po³owem, wczeœnie rano dokonywano
na str¹dze poœwiêcenia niewodu. Odbywa³o siê to bez udzia³u kobiet. Po poœwiêceniu pierwszego zarzucenia sieci dokonywa³ szyper. Z kolei we wsiach
rolniczych zwyczajowym terminem rozpoczynania prac polowych by³ dzieñ
19 marca, czyli dzieñ œw. Józefa. Zarówno we wsiach rybackich, jak i rolniczych
opisane zwyczaje ju¿ nie s¹ praktykowane. Respondentka z Pomieczyñskiej Huty
podaje natomiast, ¿e w dzieñ œw. Józefa by³a zwyczajowa dyspensa (dzieñ ten
przypada w Wielkim Poœcie), która dotyczy³a zarówno jedzenia, jak te¿ u¿ywek:
No z tym okresem to to, ¿e zabaw hucznych wesel tego niczego nie by³o, ale w œw.
Józwa Józef król nieba 19 marca o no, wtedy mo¿na by³o paliæ piæ ca³a wieœ! I wtedy
dawaliœmy czadu ca³a wieœ! Jak ktoœ sobie odmówi³ papierosków, alkoholu czy
33
34
35
36

B. Stelmachowska, op. cit., s. 99.
L. Malicki, op. cit., s. 27.
Wywiad 6 A.K. SMN-PU; NDKPW.
L. Malicki, op. cit., s. 33.
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czegoœ tam, to na JóŸwa wszyscy jedli i t³usto i pili, to by³ jeden dzieñ, kiedy w tym
poœcie dawa³o siê czadu, no i wtedy ch³opy normalnie g³upieli ze szczêœcia (œmiech)37.

Wydarzeniem zapowiadaj¹cym zbli¿aj¹c¹ siê Wielkanoc, czyli Jastrë, by³a
i jest Niedziela Palmowa. W tym dniu œwiêcono w koœcio³ach „palmy”. W przesz³oœci na Kaszubach by³y to ga³¹zki wierzby. Wed³ug dawnych wierzeñ ga³¹zki,
a zw³aszcza bazie posiada³y moc ochronn¹, magiczn¹ i lecznicz¹38. Przypisywano
im zdolnoœæ oddalania nieszczêœcia, a zw³aszcza chorób zarówno u ludzi, jak
i zwierz¹t, a tak¿e sprowadzania pomyœlnoœci i urodzaju. St¹d te¿ ka¿da osoba
w rodzinie musia³a po³kn¹æ œwie¿o poœwiêcon¹ baziê w celu ochrony przed chorobami. Pozosta³e ga³¹zki zatykano za obrazami, wieszano tak¿e w stajniach
i ulach pszczelich. Wspó³czeœnie w koœcio³ach na pó³nocnych i œrodkowych Kaszubach œwiêci siê zarówno tradycyjne „palmy” z witek wierzbowych, jak te
wykonane z suszonych i barwionych kwiatów oraz traw. Czêsto w jednym zestawie s¹ obydwie „palmy”.
W Przodkowie œwiêci siê ga³¹zki wierzbowe z dodatkiem bukszpanu przewi¹zane wst¹¿eczk¹. „Kupowanych palm jest ma³o”. Tak¿e w Kosowie palmy
s¹ „takie nasze z bazi, w³asnorêcznie wykonane. Prawie ka¿dy ma posadzone
wierzby, zrywa siê ga³¹zki z baziami i dodaje bukszpan”39. Rzadko kupuje siê
gotowe palmy sprzedawane przed koœcio³em. Respondentka z tej miejscowoœci
podaje te¿, ¿e bazie s¹ po³ykane, matka mówi dzieciom: „Masz zjeœæ jedn¹
palemkê”40.
Z Wielk¹ Sobot¹ zwi¹zany jest zwyczaj œwiêcenia potraw. Mia³ on zapewniæ
dostatek po¿ywienia na ca³y rok i sakralizowaæ je. St¹d te¿ w koszyku nie mog³o
zabrakn¹æ tak podstawowych i symbolicznych produktów jak sól, jajko, chleb,
mas³o, a tak¿e miêso i wêdlina. Zwyczaj œwiêcenia potraw na Wielkanoc na
pó³nocnych Kaszubach ma niezbyt dawn¹ metrykê. Respondentka ze Strzelna
podaje, ¿e w tej miejscowoœci zarówno przed 1939 rokiem, jak i po wojnie a¿ do
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych nie by³o zwyczaju œwiêcenia potraw na Wielkanoc. Po 1990 roku zwyczaj ten wprowadzi³ nowy ksi¹dz. Obecnie zanosi siê
œwiêconkê w koszyczkach do koœcio³a41.
Tak¿e na œrodkowych Kaszubach w Przodkowie zwyczaj ten zosta³ wprowadzony zdaniem respondentki w latach siedemdziesi¹tych przez miejscowego
ksiêdza. Obecnie jest powszechnie praktykowany.
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Wywiad 05-PMH-16.
L. Malicki, op. cit., s. 33.
Wywiad 22 E.G. KOS-KAR; NDKPW.
Wywiad 22 E.G. KOS-KAR; NDKPW.
Wywiad 3 A.K. STRZ-PU; NDPW.
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Z kolei w Jastarni œwiêcenie potraw zosta³o wprowadzone przez ksiêdza
Wojciecha G³ówczewskiego po 1947 42. Obecnie wiêkszoœæ respondentów w tej
miejscowoœci uwa¿a, ¿e jest to zwyczaj znany tutaj „od zawsze”. W rybackiej
œwiêconce znaleŸæ mo¿na wszystko to, co w innych rejonach kraju, a wiêc: sól,
jajko, chleb, kawa³ek miêsa, ciasto baranka z mas³a lub cukru. Ponadto niektórzy respondenci wk³adaj¹ te¿ kawa³ek ryby43.
W Jastarni w nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielê Wielkanocn¹ praktykowany jest zwyczaj zwany „bêblowaniem”. Polega on na obchodzeniu miejscowoœci przez grupê mê¿czyzn, którzy wygrywaj¹ rytm na wielkim bêbnie obci¹gniêtym skór¹. Ponadto przed rezurekcj¹ obchodz¹ oni jeszcze z bêbnem trzy
razy koœció³ dooko³a. W latach osiemdziesi¹tych zwyczaj „bêblowania” zosta³
zarzucony, jednak po krótkiej przerwie powrócono do niego i jest praktykowany
do dzisiaj. Jest elementem lokalnej kultury i to¿samoœci.
Z Wielkanoc¹ zwi¹zane s¹ na Kaszubach jeszcze dwa zwyczaje. Pierwszym
jest robienie „gniazd”, w które wk³adano s³odycze dla dzieci. Zwyczaj ten powszechny na Œl¹sku i Pomorzu zosta³ zapo¿yczony z tradycji niemieckiej44. W Strzelnie „gniazda” dla dzieci robi³o siê i robi w pierwszy dzieñ Wielkanocy. Chowano je w ogrodzie lub w domu45.
W Hopach „pies musia³ byæ uwi¹zany, aby zaj¹ca nie wystraszy³”, a „do
okna podk³adany by³ dyl, aby zaj¹c ³atwiej wszed³ do domu”46. Natomiast
w Jastarni:
Tutaj, jak teœciowa opowiada³a, to w³aœnie szukali jajek schowane gdzieœ, pochowane jajka w tutejszym lesie i dzieci szuka³y i jeszcze stukanie siê jajkiem i komu
siê nie st³uk³o, ten mia³ szczêœcie47.

Drugim zwyczajem wielkanocnym jest dyngus, zwany na Kaszubach degusëm. Uznany za pogañski, grzeszny i nieobyczajny by³ zwalczany przez Koœció³.
Pierwsza wzmianka o nim zawarta jest w ustawie synodu poznañskiego z 1420
roku, w którym nakazywano ksiê¿om, aby dyscyplinowali swoich wiernych, którzy w drugie i trzecie œwiêto wielkanocne polewali siê wod¹ oraz wymuszali
podarunki g³ównie w postaci jajek48. Mimo zakazów zwyczaj przetrwa³ do czasów wspó³czesnych. Na Kaszubach w poniedzia³ek wielkanocny m³odzie¿ mêska udawa³a siê do domów, gdzie mieszka³y dziewczêta i ch³osta³a je zielonymi
42
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Ks. Wojciech G³ówczewski by³ proboszczem Jastarni w latach 1947–1972.
Wywiad 05-JAS-20.
B. Ogrodowska, Polskie obrzêdy i zwyczaje doroczne, Muza S.A., Warszawa 2006, s. 169.
Wywiad 3 A.K. STRZ-PU; NDPW.
Wywiad 25 E.G. HO-KAR: NDKPW.
Wywiad 05-JAS-01.
B. Ogrodowska, op. cit., s. 173.
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ga³¹zkami brzozy lub ja³owca. Uderzanie ga³¹zkami, wed³ug dawnych wierzeñ
mia³o zapewniæ zdrowie, urodê i pomyœlnoœæ. Tote¿ mimo ¿e takie „dyngowanie” bywa³o bolesne, dziewczyny nie stosowa³y radykalnych œrodków, aby uchroniæ siê przed nim. Odwrotnie, by³o to oznak¹ zainteresowania dziewczyn¹ przez
m³odych mê¿czyzn.
W Strzelnie praktykowano, zdaniem respondentki, „suchy”, zielony dyngus
„dla zdrowia”. W celu u³atwienia wejœcia dëgownikom w drugi dzieñ œwi¹t
w wielu domach nie zamykano drzwi na klucz. Natomiast jako wynagrodzenie
za dyngus dawano jajka, ciasto, a czasem wódkê. Dzisiaj daje siê pieni¹dze albo
wódkê49. Dopiero w latach siedemdziesi¹tych i póŸnej zaczêto stopniowo wprowadzaæ w Strzelnie „mokry” dyngus50. Ta druga forma przyjêta zosta³a od ludnoœci nap³ywowej w okresie powojennym i obydwie formy wystêpowa³y obok
siebie. Jednak „suchy” dyngus zacz¹³ zanikaæ szybciej.
Zdaniem respondentki w Kobysewie jeszcze „10–15 lat temu na dyngus wrzucali dziewczyny do stawu”51.
W Kosowie dyngus ja³owcem jest powszechny, czasem dyngownicy „obiegn¹
ca³¹ wieœ”. Ponadto gdy jest ciep³o, jest te¿ „mokry” dyngus. Jednak mieszkañcy nie chc¹ wpuszczaæ m³odzie¿y do domów52.
Przemiany modernizacyjne i towarzysz¹ca im prywatyzacja ¿ycia powoduj¹,
¿e „dëguse” ograniczaj¹ siê coraz czêœciej do symbolicznego uderzenia po nogach m³odych kobiet z najbli¿szej rodziny i znajomych lub te¿ polewania wod¹
przez dzieci.
Kolejnym œwiêtem religijnym, wokó³ którego rozwinê³y siê zwyczaje i praktyki niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jest Œwiêto Zes³ania Ducha Œwiêtego, znane powszechnie jako Zielone Œwi¹tki. Przypada ono piêædziesi¹t dni po
Wielkanocy. Ludowe obyczaje zwi¹zane z tym œwiêtem maj¹ swe Ÿród³a w obrzêdowoœci przedchrzeœcijañskiej. Ich archetypem by³y magiczne praktyki, które
mia³y oczyœciæ pola i obejœcia z demonów, odpowiedzialnych wiosn¹ za proces wegetacji oraz zapewniæ obfite plony. W tym celu przyozdabiano domy zielonymi ga³¹zkami, tatarakiem, kwiatami, co mia³o zapewniæ urodzaj, a tak¿e
ochroniæ przed urokami. Powszechnie wycinano m³ode brzózki i stawiano je
przy wejœciach do domów, pod krzy¿ami i kapliczkami. Przede wszystkim
jednak zdobiono nimi koœcio³y i ich otoczenie.
Na œrodkowych i pó³nocnych Kaszubach przetrwa³ zwyczaj zdobienia koœcio³a i domów na Zielone Œwi¹tki zielonymi ga³¹zkami brzozy. Zdobienie koœcio³ów jest powszechne, natomiast domów ju¿ nie. Przyczyni³y siê do tego m.in.
49
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Wywiad 3 A.K. STRZ-PU; NDPW.
Wywiad 3 A.K. STRZ-PU; NDPW.
Wywiad 21 E.G. KOB-KAR; NDKPW.
Wywiad 22 E.G. KOS-KAR; NDKPW.
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ograniczenia i kary nak³adane przez leœników za nielegalne wycinanie brzózek
w lesie. Jednak np. w Hopach zdaniem respondentki nadal zdobi siê domy ga³¹zkami brzozy. Tak¿e w Przodkowie i Kobysewie. Podobnie ustraja siê krzy¿e
przydro¿ne53. Natomiast w Strzelnie zwyczaj zdobienia domów zielonymi ga³¹zkami by³ praktykowany do lat szeœædziesi¹tych.
Z Zielonymi Œwi¹tkami zwi¹zany by³ te¿ zwyczaj „majenia” byd³a i zwierz¹t
udaj¹cych siê na pastwisko. Robili to dawniej pasterze wyganiaj¹cy zwierzêta
na wspólne dla ca³ej wsi pastwisko, za co otrzymywali wynagrodzenie od poszczególnych gospodarzy. Respondent ze Smolna wspomina:
Pamiêtam, ¿e w dzieciñstwie [ lata 60.] robi³o siê wianki z kwiatów krowom na rogi
i gêsiom na szyje. Za to pastuch dostawa³ od gospodarza jakiœ grosz54.

Respondenci z powiatu kartuskiego równie¿ pamiêtaj¹ o zwyczaju przystrajania zwierz¹t, a zw³aszcza krów w wianki55. Jednak zauwa¿aj¹, ¿e coraz mniej
osób praktykuje ten zwyczaj. Zdaniem respondentki z Pomieczyñskiej Huty:
Na Zielone Œwi¹tki stroi siê zwierzêta, ale te¿ siê przynosi brzózkê – ja zawsze mia³am przy p³ocie przed sklepem zielon¹ brzózkê56.

Natomiast ci¹gle ¿ywa jest sobótkowa tradycja palenia ognisk i urz¹dzania
przy nich zabaw, czy to na placach wiejskich, czy w ogrodach przydomowych.
Dziêki artyku³owi Floriana Ceynowy wiemy, jak obchodzono Sobótkê na Kaszubach w po³owie XIX wieku57. Mieszkañcy wsi i miasteczek zbierali siê wówczas
23 czerwca wieczorem na wzgórzach, gdzie palono beczki z resztkami smo³y
umocowane na s³upach, œpiewano piosenki, opowiadano legendy oraz urz¹dzano
konkursy polegaj¹ce na wspinaniu siê po namydlonych dr¹gach po nagrodê jak¹
by³a kie³basa lub ser. Zabawy koñczy³y przed pó³noc¹,
albowiem po pó³nocy inni goœcie na tem miejscu bawiæ siê zwykli; ka¿da czarownica
ma na pogotowiu ³opatê, miot³ê lub wid³y aby jak najprêdzej kominem na œwiêtojañsk¹ górê wyruszyæ58.

Rozpowszechnione by³o te¿ przekonanie, ¿e w noc sobótkow¹ po zapadniêciu zmroku czarownice nie tylko udaj¹ siê na sabat, ale te¿ czyhaj¹ w ka¿dym
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Wywiad 25 E.G. HO-KAR; NDKPW.
Wywiad 6 A.K. SML-PU; NDKPW.
Wywiad 05-PMH-15.
Wywiad 05-PMH-16.
[F. Ceynowa], Œwiêtojanki czyli Sobótki, „Gospodarz”, dodatek do „Nadwiœlanina”, 1851,
nr 18, s. 141-142.
Ibidem, s. 142.
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7. Uczestnicy Sobótki w Jastarni (fot. A. Konkel)

ciemnym miejscu. Ognisko w postaci beczki zapalonej smo³y umieszczone na
s³upie dawa³o kr¹g œwiat³a szerszy ni¿ ognisko na ziemi, tote¿ nale¿a³o przebywaæ w jego krêgu.
Do tradycji opisanej przez Ceynowê nawi¹zuje wspó³czesna Sobótka w Jastarni. Organizowana jest od lat przez m³odzie¿ mêsk¹ w „wieku poborowym” –
dawniej musieli mieæ 21 lat, obecnie 19 (chocia¿ poboru ju¿ nie ma). Na czele
pochodu sobótkowego idzie orkiestra, za ni¹ Neptun wraz ze swoj¹ ¿on¹ Prozerpin¹. Dalej m³odzi mê¿czyŸni z pomalowanymi twarzami, którym towarzysz¹
dziewczêta ubrane w stylizowane tuniki.
Najwa¿niejszym elementem pochodu jest zaprzêg konny, który ci¹gnie d³ugi pal sosnowy, na koñcu którego znajduje siê beczka ze smo³¹. Na specjalnie
przygotowanym placu nad Zatok¹ poborowi podnosz¹ i ustawiaj¹ pionowo pal.
Jest to swoisty pokaz si³y i zrêcznoœci59. Nastêpnie rozpoczyna siê wyœcig o to,
kto zapali beczkê ze smo³¹. Innym wa¿nym elementem uroczystoœci sobótkowej
jest symboliczne przekazanie przez burmistrza kluczy do bram miasta. W blasku
ognia rozpoczyna siê zabawa z tañcami trwaj¹ca prawie do œwitu. W jastarneñskiej Sobótce uczestnicz¹ zarówno mieszkañcy, jak i turyœci. Sta³a siê wa¿nym
elementem lokalnego niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Respondentka
z Jastarni tak opowiada o tym obrzêdzie:
59

Wywiad 05-JAS-20.
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Noc œwiêtojañska jest generalnie fantastycznym dniem, nie wiem, kiedy zainicjowano uroczyste obchody, ale mój tata urodzony w 1928 roku nieraz opowiada³ o swojej
sobótce. Same obchody maj¹ bardzo dalekie korzenie, nie wiem, kiedy to siê zaczê³o, ale charakterystyk¹ tego by³o, ¿e m³odzie¿, która przygotowywa³a te obchody, s¹
to ch³opcy i dziewczyny, teraz nie ma ju¿ obowi¹zku s³u¿by wojskowej, ale kiedyœ
obowi¹zywa³a i byli to 19-latkowie, którzy po ukoñczeniu szkó³ wchodzili w ten
wiek dojrza³oœci i w³aœnie ta noc œwiêtojañska to by³o takie wpuszczenie ich w doros³oœæ, teraz to ca³e œwiêtowanie siê zmieni³o, bo teraz symbolicznie przekazuje siê
klucz, tak jakby na tê jedn¹ wyj¹tkow¹ noc oni dostaj¹ prawa bycia gospodarzami
miasta, ale myœlê ¿e za czasów mojego taty to nie by³o to takim akcentem, ¿e m³odzie¿ nagle staje siê doros³a i odpowiedzialna za miejscowoœæ myœlê, ¿e by³o to
dopuszczenie przejœcie tego progu z ch³opiêcoœci w tê w mêskoœæ, a ¿e dziewczyny
rówieœniczki jak najbardziej te¿ w tym uczestniczy³y, z tym ¿e one nie mia³y tego
obowi¹zku. Podczas nocy œwiêtojañskiej zawsze dziewczêta rzuca³y i rzucaj¹ wianki
na wodê, cech¹ tych wianków by³o to, ¿e to mia³y byæ wianki z kwiatów polnych,
teraz to siê trochê zmieni³o, bo wiadomo, dziewczyny biegn¹ do kwiaciarni po kwiaty, ale kiedyœ to by³y kwiaty polne albo kwiaty z grz¹dek rabatowych ko³o domu, to
nie mog³y byæ gerbera czy goŸdzik, czy kwiat w³aœnie kwiaciarniany, to by³o w³aœnie
takie charakterystyczne60.

Tradycja wspólnego spêdzania Sobótki w wielu miejscowoœciach jest podtrzymywana przez instytucje kultury i samorz¹dy, które zapraszaj¹ na ten dzieñ
zespo³y wokalne i muzyczne. W trakcie takich spotkañ odbywaj¹ siê niekiedy
konkursy na najpiêkniejsze wianki – puszczane potem w nurt rzeki czy na jezioro
z zapalonymi œwieczkami. Przyk³adowo „w ¯ukowie nad jeziorem jest ognisko

8. Sobótka w Jastarni (fot. A. Konkel)
60

Wywiad 05-JAS-06.
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gminne, puszczane s¹ wianki i zabawa – m³odzie¿ chêtnie jeŸdzi do ¯ukowa”61.
Respondent ze Smolna wspomina, ¿e:
Dawniej rozpalano ognisko ko³o Blizowej Góry i m³odzie¿ siê bawi³a. Dzisiaj nie
ma wspólnej zabawy – sporo osób robi ogniska na w³asnej posesji62.

Drugim obok Sobótki obrzêdem praktykowanym na Kaszubach w okresie
letniego przesilenia by³o œcinanie kani. Jako pierwszy opisa³ przebieg tego widowiska Florian Ceynowa, który zna³ je z autopsji63. W formie autentycznej
œcinanie kani przetrwa³o najd³u¿ej na pó³nocnych Kaszubach, gdzie organizowano je do pocz¹tku XX wieku, a sporadycznie do pierwszego æwieræwiecza
XX wieku. W okresie miêdzywojennym zosta³o reaktywowane za spraw¹ Szczepana Tarnowskiego i Jana Karnowskiego i dostosowane do potrzeb teatrów szkolnych oraz amatorskiego ruchu artystycznego64. Dziêki czemu przetrwa³o do czasów wspó³czesnych. Jan Rompski zestawi³ wszystkie znane z publikacji i materia³ów rêkopiœmiennych wersje zwyczaju, usi³uj¹c odtworzyæ jego hipotetyczn¹
pierwotn¹ postaæ65. Sam by³ tak¿e autorem zrekonstruowanej wersji widowiska,
przeznaczonego do wystawiania przez amatorskie zespo³y artystyczne66.
Œcinanie kani by³o odgrywane przez pasterzy na placu wiejskim w dzieñ œw.
Jana lub w pierwsz¹ niedzielê po tym œwiêcie. Jego treœci¹ by³ s¹d nad drapie¿nym ptakiem kani¹ – uosobieniem z³a, zaœ g³ównymi bohaterami oprócz tytu³owej bohaterki byli: so³tys, kat, leœniczy, przysiê¿ni, rakarz, dziewczêta. Sêdzi¹
by³ so³tys, który skazuj¹c kaniê, ostrzega³:
Moje mi³e matki
Strze¿cie wasze dziatki
Aby nie przysz³y pod katowskie rêce67.

Wyrok wykonywa³ kat przez œciêcie g³owy ptaka. Najwa¿niejsz¹, co roku
aktualizowan¹ czêœci¹ widowiska, by³o oskar¿enie kani, któr¹ obwiniano o wszelkie nieszczêœcia, jakie przytrafi³y siê mieszkañcom miejscowoœci.
Œcinanie kani jest najciekawszym obrzêdem (widowiskiem) kaszubskim,
a jego geneza tematem dociekañ i interpretacji. Zdaniem Jana Rompskiego
61
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Wywiad 23 E.G. ¯UK-KAR; NDKPW.
Wywiad 6, A.K. SMN-PU; NDKPW.
F. Ceynowa, Œwiêtojanki czyli Sobótki, „Nadwiœlanin”, 1851, nr 18-19. Przedruk w „Kaszëbë”, 1961, nr 11.
Œcinanie kani. Staro¿ytne widowisko kaszubskie opracowane przez Szczepana Tarnowskiego, przedmowa J. Karnowskiego, Toruñ 1933.
J. Rompski, Œcinanie kani. Kaszubski zwyczaj ludowy, MET, Toruñ 1973.
Maszynopis widowiska znajduje siê w spuœciŸnie Jana Rompskiego w Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, nr R-1816.
[F. Ceynowa], Œcinanie kani, „Gospodarz”, dodatek do „Nadwiœlanina”, 1851, nr 1, s. 150.
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9. Inscenizacja obrzêdu œcinania kani w wykonaniu Kaszubskiego Zespo³u Pieœni
i Tañca Sierakowice, 2014 (fot. ze zbiorów Gminnego Oœrodka Kultury
w Sierakowicach)

i Teresy Karwickiej ma ono genezê kultowo-magiczn¹, przy czym niektóre
elementy mog³y wejœæ póŸniej i mog¹ nie mieæ zwi¹zku z pierwotnym sensem68.
Œcinanie kani nale¿y do grupy zwyczajów, których pierwotnym celem by³o zapewnienie p³odnoœci i wegetacji, a póŸniej nawarstwi³y siê inne wp³ywy wynikaj¹ce ze zmian spo³eczno-kulturowych. Z biegiem czasu pierwotny sens zwyczaju uleg³ zapomnieniu, pozosta³a natomiast widowiskowa, teatralna forma.
Obecnie widowisko Œcinanie kani oparte na tekœcie Szczepana Tarnowskiego
wystawia co cztery lata Wiejski Domu Kultury w Strzelnie. Ostatnie mia³o miejsce w 2012 roku. Zdaniem respondentki, „Czeka³o i czeka siê na oskar¿enie
kani, chocia¿ nie podaje siê nazwisk i tak wiadomo o kogo chodzi”69. Œcinanie
kani by³o te¿ wystawiane w powiecie kartuskim w Szymbarku, Sierakowicach
i Chmielnie oraz w puckim w Wierzchucinie.
Z innych zwyczajów zaliczanych do niematerialnego dziedzictwa kulturowego nale¿y wymieniæ przygotowywanie i œwiêcenie wianków z zió³ w oktawê
Bo¿ego Cia³a. Wianki te nastêpnie zawiesza siê przy obrazach, pali siê w czasie
burzy, stosuje siê jako lekarstwo: „jak jest g³êboka wiara, to pomo¿e”70.
68

69
70
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W Kobysewie robi siê wianki z macierzanki: „chodzi siê do lasu po macierzankê, roœnie przy miedzy” i „¿ó³tych jêzyczków”. Liczba wianków jest ró¿na –
od jednego do czterech. Przez ca³y rok wisz¹ w pokoju, natomiast „Gdy jest
burza, wianki k³adzie siê na ogieñ”71. Na pó³nocnych i œrodkowych Kaszubach
powszechne jest te¿ nadal œwiêcenie zió³ i kwiatów na Matkê Bosk¹ Zieln¹.
Prowadzone badania pokaza³y, ¿e ze zwyczajów rodzinnych na Kaszubach
powszechnie praktykowane jest t³uczenie szk³a w przeddzieñ wesela. Zwyczaj
ten nazywany jest polterabend lub polter. W Smolnie na polter wystawia siê na
podwórze stó³, na którym ustawia siê poczêstunek i wódkê. Goœcie, jak podaj¹
respondenci, siedz¹ czêsto do rana, wiêc domownicy nastêpnego dnia s¹ zmêczeni. W zwi¹zku z czym polterabend urz¹dza siê coraz czêœciej tydzieñ przed
weselem72.
W Hopach, zdaniem respondentki polterabend jest czêsto wiêkszy ni¿ wesele.
Uczestniczy w nim nawet 200 osób – g³ównie s¹siedzi i znajomi. Rozstawiane
s¹ namioty, w których urz¹dza siê poczêstunek. Na polterabend zaprasza siê te¿
orkiestrê. Natomiast szk³o t³uczone jest na wczeœniej przygotowanej przyczepce
(platformie), aby m³odzi nie „musieli tak du¿o sprz¹taæ”73.
Tak¿e w Strzelnie „na polterabend przychodzi coraz wiêcej osób. Pije siê
wiêcej wódki ni¿ na weselu. Wesele robi siê w restauracji, a polterabend
w domu”74. Popularnoœæ i rozwój tego zwyczaju wynika z faktu, ¿e mo¿e w nim
uczestniczyæ ka¿dy. Jest to wydarzenie dla mieszkañców wsi. St¹d te¿, aby nie
byæ pos¹dzonym o sk¹pstwo i niegoœcinnoœæ, rodzice panny nie ¿a³uj¹ jedzenia
i alkoholu. Natomiast wesele urz¹dzane jest w restauracji, a goœcie zapraszani
pisemnie. Ma charakter rodzinny i zamkniêty. St¹d te¿ rzadziej przychodz¹ na
wesela przebierañcy, czyli dziad i baba, baby, przestrojony.
W Hopach, zdaniem respondentki, baby obecnie przychodz¹ na zamówienie, dawniej, gdy wesela by³y w domu, „to ka¿dy wiedzia³, ¿e bêdzie wesele,
chodzili czêœciej i nie trzeba by³o zamawiaæ”75.
W Kobysewie baby przychodz¹ przed pó³noc¹ zarówno gdy wesele odbywa
siê w domu, jak i restauracji. Sk³adaj¹ dowcipne ¿yczenia m³odej parze i tañcz¹
z ni¹ taniec. S¹ te¿ „zawodowi” przebierañcy, maj¹cy przygotowane wiersze. Ci
ostatni dostaj¹ za swoje wystêpy pieni¹dze76.
W Borkowie zazwyczaj przychodzi jedna para dziad i baba, ale czasem
i trzy. „Jedni nie zd¹¿¹ wyjœæ, drudzy ju¿ czekaj¹”. Zdarza siê, ¿e s¹ celowo
71
72
73
74
75
76

Wywiad 21 E.G. PRZ-KAR; NDKPW.
Wywiad 6 A.K.SML-PU; NDKPW.
Wywiad 25 E.G. HO-KAR; NDKPW.
Wywiad 5 A.K. STRZ-PU; NDKPW.
Wywiad 25 E.G. HO-KAR; NDKPW.
Wywiad 21 E.G. PRZ-KAR; NDKPW.

336

Anna Kwaśniewska, Niematerialne dziedzictwo kulturowe północnych i środkowych Kaszub

zapraszani przez rodziców m³odych, „aby goœci rozweseliæ”. Przebierañcy w Borkowie czêsto wyg³aszaj¹ swoje przemówienia w jêzyku kaszubskim77.
W Strzelnie przestrojony to dwie osoby, które przychodz¹ na wesele oko³o
pó³nocy, daj¹ drobny prezent, sk³adaj¹ ¿yczenia i tañcz¹ taniec z m³od¹ par¹78.
Zdaniem respondentek jest to zwyczaj czêsto praktykowany.
Innym zwyczajem zwi¹zanym z weselem jest „stawianie bram”. Czêsto jest to
sznurek przeci¹gniêty przez drogê, któr¹ jedzie orszak œlubny. Niektóre „bramy”
s¹ bardziej pomys³owe, dekorowane kwiatami i innymi ozdobami. Czasem na
lince wiesza siê ubranka dla dziecka, a panna m³oda musi je zdj¹æ. Jest to jej
pierwsza praca jako ¿ony79. Niekiedy z boku drogi stawia siê stolik i wrêcza
nowo¿eñcom bukiet kwiatów wraz z ¿yczeniami. Zwyczajowym wynagrodzeniem i wykupieniem „za bramê” jest butelka wódki, a jeœli „bramê” stawiaj¹
dzieci, to daje im siê s³odycze. Stawianie bram jest powszechnie praktykowane
na pó³nocnych i œrodkowych Kaszubach. Liczba bram niekiedy dochodzi do kilkunastu. Czasem, np. w Gnie¿d¿ewie, m³oda para wybiera d³u¿sz¹ drogê przejazdu, aby „wykupiæ” postawione bramy. „Bramy” s¹ elementem wesela.

Zwyczaje i wierzenia rybaków
Zwyczajom rybaków polskiego wybrze¿a Ba³tyku poœwiêci³a swoj¹ pracê
Bo¿ena Stelmachowska80. Obecnie, osiemdziesi¹t lat od jej badañ, mo¿emy porównaæ, ile pozosta³o z dawnych zwyczajów, wierzeñ i przes¹dów. Trzeba pamiêtaæ, ¿e badania z tej dziedziny nale¿¹ do trudnych. Czêœæ respondentów zarówno
w czasach B. Stelmachowskiej, jak i obecnie, obawiaj¹c siê oœmieszenia, nie
podaje znanych i praktykowanych zwyczajów i wierzeñ.
Kutry, ³odzie i sieci by³y podstawowymi narzêdziami w pracy rybaków, tote¿
traktowano je szczególnie. Czêst¹ praktyk¹ by³o i jest poœwiêcenie nowo zbudowanej ³odzi czy kutra. Œwiêcono tak¿e sieci. Mia³o to zapewniæ pomyœlnoœæ
w po³owach oraz uchroniæ przed nieszczêœciami. Emerytowany rybak z W³adys³awowa mówi³ o skutecznoœci œwiêcenia sieci:
Kuter traktujê jak rzecz ¿yw¹. Œwiêcono kutry zawsze, ale oficjalnie sieci nie œwiêcono, choæ ja sam, jak by³ pech i ryby nie wchodzi³y, to po cichu w nocy polewa³em
wod¹ œwiêcon¹ wziêt¹ z domu i wtedy zaraz pech przechodzi³, no, ale to przecie¿
nie by³o nic zdro¿nego...81.
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Œwiêcenie sieci oraz inne praktyki pamiêta rybak z W³adys³awowa:
Ja jeszcze pamiêtam, ¿e bywa³o tak, ¿e jak ktoœ mia³ now¹ siatkê, to œwiêci³ i to by³o
jeszcze jak ja zaczyna³em p³ywaæ, z opowiadañ s³ysza³em te¿ o tym, ¿e czerwon¹
wst¹¿eczkê wi¹zali, ¿eby siê nie pl¹ta³a, ¿eby tam nikt nie zaczarowa³, kiedyœ to
jeszcze tak okadzali, to siê zgadza, ale od lat 60. to ju¿ na pewno nie82.

W rodzinach rybaków, marynarzy i ¿eglarzy na Pó³wyspie Helskim nadal powszechne jest przekonanie, ¿e nie nale¿y zaczynaæ wa¿nych wydarzeñ w pi¹tek:
Mój teœæ mawia³ zawsze „w pi¹tek z³y pocz¹tek” i ju¿ nawet w rodzinie robimy sobie
z tego troszkê ¿arty, ale wiemy, ¿e on bardzo nie to ¿e przestrzega, ale pilnuje ¿eby
nie rozpoczynaæ jakiejkolwiek pracy, która wi¹¿e siê z jakimœ d³ugotrwa³ym okresem, obojêtnie, czy on bêdzie kosi³ trawê, czy on planuje jakiœ wyjazd, czy mia³
budowaæ ³ódŸ, to nie by³o mo¿liwoœci, ¿eby zacz¹³ w pi¹tek, przeczeka³ i zaczyna³
od soboty, no i jeszcze niedziela kiedyœ by³o nie do pomyœlenia, ¿eby rybacy wyp³ywali w morze w niedzielê, niedziela by³a dniem œwi¹tecznym, dniem koœcielnym,
dniem rodzinnym, ale rzeczywistoœæ zmusi³a nas do tego, ¿e trzeba by³o tê tradycjê
z³amaæ i przez to respektowanie tych œwi¹t mówi¹ o Jastarni „œwiêta ziemia”, œmiej¹
siê z nas, ¿e przez to tracimy, bo to nie tylko w niedziele, ale i wszystkie œwiêta
koœcielne nie chodzi siê na morze83.

Potwierdza to tak¿e respondentka z Jastarni:
Nie mo¿na zaczynaæ w pi¹tek, np. ca³y tydzieñ siê nie sz³o, bo od poniedzia³ku by³o
sztormowo i w ten pi¹tek no ju¿ mo¿na by, bo ta pogoda pozwoli³a, to czêsto by³o
tak, ¿e albo nie by³o ryby, albo sieci podarte, bo pi¹tek z³y pocz¹tek84.

Rybak z W³adys³awowa:
Nie zaczyna siê ¿adnej roboty w pi¹tek, my jak mieliœmy niebieski kuter i mieliœmy
wyp³yn¹æ, to staliœmy, czekaliœmy do pó³nocy, ¿eby tylko wyp³yn¹æ po 24 ju¿
w sobotê85.

Respondentka z Jastarni wspomina, ¿e:
Jak ja p³ynê³am w pierwszy szkolny rejs, jak mia³am 12 lat, to mieliœmy wyp³yn¹æ
w³aœnie w pi¹tek, ale musieliœmy czekaæ do pó³nocy, bo ¿adni rodzice tutejsi siê
nie zgodzili, ¿eby wychodziæ w pi¹tek, tak¿e musieliœmy czekaæ i czekaæ do pó³nocy
i wyszliœmy minutê po...86
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Kolejnym, doœæ czêstym wœród rybaków, jest przekonanie, ¿e „jak siê gwi¿d¿e,
wydaje gwizdy ustami na morzu, to przynosi pecha”87.
Rybak z W³adys³awowa:
nie wolno gwizdaæ na morzu – zw³aszcza jeden co w marynarce norweskiej s³u¿y³,
to strasznie my³ g³owê, jak tylko ktoœ zagwizda³ na wodzie, u niego by³ zakaz
i koniec!88.

Tak¿e rybak z KuŸnicy na pytanie „Czy mo¿na gwizdaæ na morzu”?, odpowiedzia³: „Nie mo¿na, bo sztorm mo¿na wywo³aæ89.
Kolejn¹ kwesti¹ podnoszon¹ w badaniach by³y wierzenia zwi¹zane z kobietami. Respondenci pytani o to, czy spotkanie kobiety przez rybaka wyp³ywaj¹cego w morze wró¿y³o nieszczêœcie, odpowiadali przecz¹co. Jednak respondent
z KuŸnicy przypomina³ sobie, ¿e:
ale te¿ by³o coœ takiego, ¿e kobieta nie mo¿e przejœæ przez niewód, sam kiedyœ jak
ma³y by³em widzia³em, jak jedn¹ babê star¹ zawracali, ¿eby dok³adnie t¹ drog¹ sam¹
wróci³a i drugi raz przesz³a90.

Zdaniem emerytowanego rybaka z W³adys³awowa:
Kiedyœ by³ przes¹d, ¿e kobiety przynosz¹ pecha, nawet na pla¿ê nie mog³a wejœæ,
jak kuter podchodzi³ dopiero póŸniej, teraz ju¿ zniesiono, za moich czasów dwie
kobiety prowadzi³y normalnie ³odzie91.

Inny rybak z tej samej miejscowoœci pamiêta, ¿e:
(...) no, by³ kiedyœ taki przes¹d, ¿e na kuter powiedzmy nie wpuszczano kobiet, teraz
to ju¿ mniej, ale by³o coœ takiego92.

Z uwagi ¿e kobiety w tym zawodzie by³y rzadkoœci¹, w pamiêci rybaków
utrwali³ siê fakt, ¿e w okresie powojennym dwie kobiety by³y w³aœcicielkami
³odzi rybackich w Gdyni-Oksywiu i jedna w Mechelinkach. By³y to jednak wyj¹tki. W³aœcicielkami ³odzi zostawa³y jedynie wdowy lub córki rybaków, jeœli
nie mieli syna.
Respondentka z Jastarni wyjaœnia³a podzia³ ról w rodzinach rybackich:
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No, niby powodowa³y nieszczêœcie, no, dobrze, ale ogólnie rzecz bior¹c, mimo wszystko
by³ to raczej tradycyjny uk³ad rodziny, faceci na morze, a kobiety z dzieæmi w domu
i te kobiety nie czu³y siê zniewolone. Facet rz¹dzi³ na morzu, a na l¹dzie kobieta i to
od niej zale¿a³ komfort pracy mê¿a, bo wszystko, co na l¹dzie, to ona musia³a przygotowaæ, musia³a siê zaj¹æ domem dzieæmi, w miêdzyczasie musia³a jeszcze z dzieæmi
gdzieœ tam nareperowaæ sieci, przygotowaæ tak, ¿eby ten ch³op jak wróci z morza móg³
w³aœciwie zjeœæ i po³o¿yæ siê spaæ i rano znów iœæ na morze. Taka by³a tradycyjna rola
i po prostu ka¿dy wiedzia³, co ma robiæ i wszystko by³o pouk³adane. Kobieta mia³a
bardzo du¿o do powiedzenia, rz¹dzi³a tym, co do niej nale¿a³o i u faceta to samo93.

Podzia³ ten wynika³ zarówno z tego, ¿e praca rybaka wymaga³a w przesz³oœci si³y fizycznej. Po wprowadzeniu nowoczesnych sprzêtów i u³atwieñ nadal
jest to dziedzina „mêska”. Jeden z respondentów opowiada³ autorce, ¿e gdy
w Jastarni na kuter rybacki przed wyp³yniêciem w morze wesz³a s³u¿bowo urzêdniczka, nie podoba³o siê to rybakom, którzy uwa¿ali, ¿e przyniesie im pecha.
Czêœæ rybaków z Pó³wyspu wierzy te¿, ¿e brak ryb w sieci lub inne niepowodzenia s¹ skutkiem dzia³ania Jonasza, którym jest jeden z cz³onków za³ogi. Po
ustaleniu, kto to jest, „Jonasza trzeba rozebraæ i za burtê go i z powrotem i wtedy
taki Jonasz ju¿ nie jest groŸny”94.
Inne przekonanie zwi¹zane jest ze szczupakiem. Niektórzy respondenci dostrzegaj¹ wyj¹tkow¹ konstrukcjê oœci tej ryby, w których dopatruj¹ siê narzêdzi
s³u¿¹cych do ukrzy¿owania Chrystusa. W zwi¹zku z czym szczupak by³ czêsto
przeznaczany na podarunek dla ksiêdza.
Respondentka z Jastarni:
Mówi siê o szczupaku, ¿e ma w g³owie oœci, które maj¹ kszta³t narzêdzi, które s³u¿y³y do ukrzy¿owania Jezusa, czyli gwoŸdzie, m³otek, jakieœ tam obcêgi, takie tam oœci
w jego strukturze g³owy s¹, maj¹ kszta³t i to jest ksiêdzowa ryba czy coœ w tym stylu
ten szczupak i ponoæ jak siê zdarzy³ szczupak, to szed³ do ksiêdza95.

Inna respondentka z Jastarni:
A z takich specjalnych ryb to ksi¹dz dostawa³ szczupaka, bo to ksiêdzowa ryba, bo
w jego g³owie mo¿na znaleŸæ wszystkie narzêdzia, którymi by³ ukrzy¿owany Pan
Jezus96.

Do niematerialnego dziedzictwa kulturowego rybaków nale¿y zaliczyæ tak¿e
zwyczaj dzielenia siê rybami nie tylko z rodzin¹ i znajomymi, ale te¿ z wdowami
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po rybakach i osobami chorymi. Zwyczaj ten praktykowany przez wieki w maszoperiach przetrwa³ do dzisiaj.
No, po maszoperiach du¿o zosta³o, dalej np. zawsze by³o tak, ¿e wdowie siê nale¿y,
teœæ opowiada³, ¿e jak jest wdowa, to wdowie trzeba zawsze coœ daæ, czy choremu
s¹siadowi to te¿ choremu te¿ siê zawsze nale¿a³o...97

W badaniach pytano te¿ „Czy znany jest zwyczaj dawania sieci zmar³emu
do grobu, ¿eby nie powróci³ (co rok rozwi¹zuje jeden wêze³)”? Rybak z W³adys³awowa odpowiedzia³:
Sieæ do trumny to w Jastarni i KuŸnicy wk³adali, jak to tam kto chcia³, oni tam to
robili, u nas nie98.

Niektórzy respondenci znali ró¿ne praktyki nie tyle dotycz¹ce sieci, lecz ró¿nych ulubionych przedmiotów, które spe³niaj¹c wczeœniej wyra¿one ¿yczenie
zmar³ego, wk³adano do grobu.
nie kawa³ek sieci, ale jak umrê to „w³ó¿ mi to i to”. Kolega mê¿a chcia³ taliê kart,
æwiartkê i paczkê fajek. Ale dziadek, to ostatnio babcia siê przyzna³a, ¿e najstarszy
syn dziadka w³o¿y³ mu klejszkê, to jest taka ig³a do szycia sieci, w³o¿y³ mu pod poduszkê bodaj¿e. Ka¿dy coœ tam ze sob¹ chce wzi¹æ i tu jest tak, ¿e siê daje to co chcia³ 99.

Jednoczeœnie rybacy podkreœlaj¹, ¿e s¹ bardzo wierz¹cy:
Rybacy byli, s¹ i prawdopodobnie zawsze bêd¹ bardzo wierz¹cy i dawali na mszê,
¿eby mieæ szczêœcie100.

Respondentka z Jastarni podkreœla, ¿e:
na kutrze wyryte w drewnie wezwanie do Pana Boga „Bóg z nami” albo „Szczêœæ
Bo¿e” – takie by³y akcenty i takie zna akcenty i to do dzisiaj niektórzy w³aœciciele
maj¹101.

Rybak z W³adys³awowa:
(...) no, najbardziej siê modl¹, jak jest niebezpieczeñstwo, to najwiêcej u nas by³o do
Matki Boskiej Swarzewskiej, bo to patronka rybaków, ale i do œw. Piotra i to do tej
pory 29 czerwca kutrem p³ywamy do Pucka, tam siê spotykamy na œrodku zatoki
z tymi ³odziami z Jastarni i Helu, tam jest modlitwa za tych, co zmarli, co zginêli
w tym roku i póŸniej do Pucka siê p³ynie na odpust102.
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Niematerialne dziedzictwo nale¿y do sfery kultury duchowej i symbolicznej, która nie tak eksponowana jak dziedzictwo materialne zachowa³a podstawowe kody i wartoœci istotne dla danej grupy. Tak d³ugo, jak w zmieniaj¹cych
siê przejawach dziedzictwa niematerialnego pozostanie ten podstawowy zbiór
norm, praktyk, zwyczajów, zachowañ istotnych dla danej grupy, tak d³ugo przetrwa jej to¿samoœæ.
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