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Szanowni Państwo

Na jcenniejsze, co posiadamy, to tożsamość i tradycja. Dzięki

tym wartościom wiemy, kim jesteśmy. Stąd wywodzi się idea
zainicjowanego i organizowanego przeze mnie Dębogórskiego

Święta Tabaki. Kilkusetletnia tradycja tabaczenia oraz wytwarzania
tabaki na Kaszubach dzięki takim inicjatywom nie zaniknie i będzie
pielęgnowana przez dalsze lata. Czego sobie i Państwu życzę.

Tczëwôrtny Czëtińcowie

Nôwôrtniészô, z negò co më mómë, je juwernota ë tradicjô.

Dzãka tim wôrtnotą më wiémë, kim më jesmë. Stądka sã wzãła

deja zaczãtégò ë òrganizowónégò beze mie Dãbògòrsczégò Swiãta
Tobaczi. Czileset lat stôrô tradicjô tobaczeniégò ë robieniégò
tobaczi na Kaszëbach dzãka taczim jinicjatiwóm nie zadżinie

i bądze dozérónô bez pòstãpné lata. Czegò jô sobie ë Wami żëczã.

Szymon Tabakiernik / Szëmón Tobaczérnik

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Rumi, będące inicjatorem napisania książki pt. Święto Tabaki
w Dębogórzu, składa serdeczne podziękowanie firmie Grafprom-Net Szymon Tabakiernik z siedzibą
w Kosakowie za sfinansowanie wydania tej publikacji
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié part w Rëmi, chtëren je jinicjatorã napisaniégò ksążczi Swiãto
Tobaczi w Dãbògòrzim, baro dzãkùje firmie Grafprom-Net Szëmón Tobaczérnik ze sedzbą w Kòsôkòwie
za sfinancowanié wëdaniégò ti pùblikacje

SŁOWO OD AUTORA

K

siążka ta została wydana z okazji jubileuszu 5-lecia Dębogórskiego Święta Tabaki,
które zaistniało na kulturalnej mapie Kaszub dzięki prywatnej inicjatywie radnego
i przedsiębiorcy Szymona Tabakiernika. Święto Tabaki, promujące region i integrujące lokalną społeczność, jest wyrazem troski o zachowanie kaszubskiej tradycji związanej z wytwarzaniem i zażywaniem tabaki. Szymon Tabakiernik przyznaje, że już sam fakt noszenia takiego nazwiska zobowiązuje go do pielęgnowania kultury kaszubskiej i zwyczajów
związanych z tabaczeniem. Warto dodać, że Dębogórskie Święto Tabaki to także święto
kaszubskich tabakier, wśród których królują tradycyjne różki.
Powierzono mi przygotowanie tej publikacji, gdyż od wielu lat zajmuję się obyczajem zażywania tabaki, jestem autorem opracowań związanych z używaniem tytoniu w dawnych
wiekach oraz współautorem książki pt. Tabaka na Kaszubach i Kociewiu (2006). Zawarte
w niniejszym opracowaniu informacje mogą okazać się pomocne w zrozumieniu, czym dla
Kaszubów jest tabaka i dlaczego świętują jej obecność w kulturze i tradycji regionu. Bardzo interesujące są relacje rdzennych Kaszubów starszego pokolenia o zwyczaju zażywania
tabaki w Dębogórzu i w innych miejscowościach gminy Kosakowo. Dzięki nim można też
poznać tradycyjny sposób wytwarzania tabaki, sprzęty do tego służące oraz dowiedzieć się
o wytwórczości tabakierek rogowych, będących przedmiotami autentycznej sztuki ludowej.
Tłumaczenia na język kaszubski dokonał Karol Rhode, kaszubski działacz narodowy, nauczyciel i badacz kultury Kaszubów, wieloletni członek Rady Języka Kaszubskiego.
Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej książki, a szczególnie gospodarzowi Dębogórskiego Święta Tabaki Szymonowi Tabakiernikowi
i weteranowi walk z tabaczną prohibicją (1996–2000) Ludwikowi Bachowi, obecnie
prezesowi Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział w Rumi (zdjęcie na okładce).

Edward Zimmermann
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SŁOWÒ ÒD AÙTORA

T

a ksążka òsta wëdónô z leżnotë jëbleùsza 5-latégò Dãbògòrsczégò Swiãta Tobaczi,
jaczé zapisało sã na kùlturowi kôrce Kaszëb dzãka priwatny jinicjatiwie radnégò
i geszeftmana Szëmòna Tobaczérnika. Swiãto Tobaczi, co promùje región i jintegrëje
môlowëch lëdzy, je znanką starë ò ùchòwanié kaszëbsczi tradicje związóny z produkòwanim
ë zażëwanim tobaczi. Szëmón Tobaczérnik przëznôwô, że ju sóm fakt mieniégò taczégò
nôzwëstka je dlô niegò wskôzą do dozéraniégò kaszëbsczi kùlturë ë zwëków zrzeszonëch
z tobaczenim. Je wôrt dodac, że Dãbògòrsczé Swiãto Tobaczi to téż swiãto kaszëbsczich
tobaczérów, westrzód chtërnëch królëją tradicjowé różczi.
Napisanié tegò dokazu òstało mie dóné, bò od wiele lat zajimóm sã zwëkã zażëwaniégò
tobaczi, jem aùtorã tekstów zrzeszonëch z ùżëtkã tobaczi w dôwnëch czasach ë aùtorã
ksążczi Tabaka na Kaszubach i Kociewiu (2006). Zamkłosc hewòtnégò dokazu mòże bëc
pòmòcnô w zrozmienim, czim dlô Kaszëbów je tobaka i dlôcze swiãtëją ji bëtnosc w kùlturze
ë tradicje regionu. Baro czekawé są relacje stôrëch Kaszëbów ò zwëkù zażëwaniégò tobaczi
w Dãbògòrzim ë jinszich wsach gminë Kòsôkòwò. Dzãka nima mòże téż pòznac tradicjowi
ôrt robieniégò tobaczi, statczi, jaczé bëłë do negò ùżiwóné a wëwiedzec sã wiele ò produkcje
rogòwëch tobaczérów, chtërne są przedmiotama prôwdzëwégò lëdowégò kùńsztu.
Dolmaczënk na kaszëbsczi jãzëk zrëchtowôł Karól Róda, kaszëbsczi nôrodny dzejôrz,
szkólny ë badéra kùlturë Kaszëbów, wielelatny nôleżnik Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka.
Wiôlgô dzãka wszëtczim tim, jaczi pòmòglë przë pòwstanim ti ksążczi, a òsoblëwé
pòdzãkòwanié dlô gòspòdarza Dãbògòrsczégò Swiãta Tobaczi SzëmònaTobaczérnika
i weteranë biôtczi z tobaczną prohibicją (1996–2000) Ludwicha Bachë, terô przédnika
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò part w Rëmi (òdjimk na òbkłôdce).

Édwôrd Cymerman
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Fot. 1 Tytoń szlachetny (Nicotiana tabacum) / Szlachetnô tobaka (Nicotiana tabacum)
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OJCZYZNĄ TABAKI

TATCZËZNĄ

S

tarzy Kaszubi nie mieli wątpliwości,
że pierwszym miejscem na ziemi, gdzie
rosło tabakowe ziele – najpierw diabelskie,
a później święte – była pomorska kraina.
Nazwę tabaka nadał swojej ulubionej roślinie sam diabeł, dla którego największą przyjemnością było palenie suchych tytoniowych
liści w fajce. O diabelskim pochodzeniu ta
bakowego ziela wspomina wybitny etnograf
ks. Bernard Sychta (1907–1982) w książce
pt. Kultura materialna Borów Tucholskich.
Czytamy tam: Według ogólnopomorskich
wierzeń tabakę zasiał diabeł. On to pierwszy
wprowadził zwyczaj zażywania jej.
W Bedekerze Kaszubskim Róży Ostrowskiej i Izabelli Trojanowskiej znajduje się
legenda o tym, jak diabła uprawiającego
dziwne zielsko, w bliżej nieokreślonym
miejscu regionu północnego, przechytrzyła żona miejscowego gospodarza.
Wcześniej diabeł założył się z jej mężem,
że nigdy nie zgadnie, jak nazywa się czarcia roślina. Stawka była bardzo wysoka. Chłop mógł przegrać duszę i szansę
na zbawienie wieczne, zaś diabeł stracić
na rzecz chłopa poletko tajemniczego ziela. Sprytna kobieta szybko wymyśliła sposób na wygranie zakładu. Wymazała się
smołą, gęsto oblepiła pierzem i jako wielkie ptaszysko wlazła w diabelski zagon,
tratując uprawę. Wściekły diabeł myśląc,
że to ogromna sowa, zaczął ją przeganiać

TOBACZI

S

tôri Kaszëbi ni mielë wątpieniégò
w to, że pierszim placã na zemie, dze
rosło tobaczné zelé – nôprzód diôbelsczé,
a pózni swiãté – bëła pòmòrskô krôjna.
Pòzwã tobaka dôł swòji lubòtny roscënie
sóm diacheł, dlô chtërnégò nôwikszą
dołożnotą bëło kùrzenié sëchich
tobacznëch lëstów w pipie. Ò diôbelsczim
pòchôdanim tobacznégò zelégò wspòminô
bëlny etnografa ks. Bernat Zëchta (1907–
1982) w ksążce Kultura materialna Borów
Tucholskich. Mòże tam przeczëtac: Wedle
òglowòpòmòrsczich wierzeniów tobakã mô
pòsóné sóm diôbeł. Òn to pierszi wprowadzył
zwëk ji zażëwaniégò.
W Bedekerze Kaszubskim Rózë Òstrow
sczi ë Jizabelë Trojanowsczi je legeńda ò
tim, jak diachła, jaczi dzywné zelëskò, sôł
w nieznónym placu na Nordze, wëszëkòwa
białka môlowégò gbùra. Rëchli diôbeł miôł
sã wiatowóné z ji chłopã, że òn nigdë nie
wëzgòdnie, jak nazéwô sã czarcô roscëna.
Sôdzka bëła baro wiôlgô. Chłop móg
stracëc dëszã i szansã na wieczné zbawienié,
za to diacheł miôł òddac chłopù môlëk
krëjamnégò zelégò. Chitrô białka chùtkò
wëmësla spòsób na dobëcé wiatowaniégò.
Wësmarowa sã smòłą, gãsto òblepia
piórama i jakno wiôlgô ptôszëca wlazła
w diôbelsczi zôgón, czwòrdającë roscënë.

Święto Tabaki w Dębogórzu / Swiãto Tobaczi w Dãbògòrzim

9

drąc się na całą okolicę: Precz z mojej ta
baki! Oczywiście chłop zakład wygrał
i od tego czasu ludzie zaczęli zażywać tabakę.
Według innej legendy pierwsza diabelska plantacja tabakowego ziela znajdowała
się nad rzeką Wierzycą w okolicach wsi
Pogódki. Kiedyś były to Kaszuby, a teraz
pogranicze kaszubsko-kociewskie. W wyniku zakładu chłopa z diabłem o to, jakie
ziele jest najwspanialsze na świecie, tytoń
czy waldmeister (marzanka wonna), odważny chłop wszedł w posiadanie nasion
tabakowego ziela. Nie znaczy to jednak,
że wygrał zakład, gdyż pozostał on nierozstrzygnięty. Chłop, który przed spotkaniem z diabłem zażywał tylko sproszkowanego waldmeistra, już po pierwszych
niuchach tabaki uznał, że ma ona największą
moc ze wszystkich ziół. Natomiast

Fot. 2 Nasiona tytoniu, według legendy, chłop
dostał od diabła w wyniku zakładu o to, które ziele
jest najwspanialsze na świecie: tabaka czy waldmeister
(marzanka wonna). Z takich maleńkich nasionek wyrasta
wspaniałe tabakowe ziele / Semiona tobaczi, wedle legeńdë,
chłop miôł dostóné òd diôbła w efekce wiatënkù ò to,
jaczé zelé je nôbëlniészé na swiece: tobaka czë waldmeister
(prząszczka). Z taczich malinczich semiónków wërôstô
snôżé tobaczné zelé

10

Rozjadłi diôbeł mëslącë, że to je stolemnô
sowa, zaczął jã wënëkiwac wrzeszczącë
na całé òkòlé: Précz z mòji tobaczi! Rozmieje
sã, że chłop dobéł wiatënk ë òd negò czasu
lëdze zaczãlë zażëwac tobakã.
Wedle jinszi legeńdë pierszô diôbelskô
plantaża tobacznégò zelégò bëła kòl rzéczi
Wierzëcë w òkòlim wsë Pògódczi. Przódë
to bëłë Kaszëbë, a terô kaszëbskòkòcewsczé przëgreńczé. W efekce
wiatënkù chłopa z diachłã ò to, chtërne
zelé je nôbëlniészé na swiece, tobaka czë
waldmeister (prząszczka), dzyrsczi chłop
dostôł semiona tobacznégò zelégò. Równak
nie òznacziwô, że òn dobéł wiatowanié, bò
òstôł òn nierozsądzony. Chłop, jaczi przed
pòtkanim z diôbłã zażiwôł le pùlwrowégò
waldmeistra, ju pò pierszich prizach tobaczi
béł dbë, że òna mô nôwiãkszą mòc ze
wszëtczich zelów. Za to diacheł przëznôł,
że w szmace ë aromie nick nie je lepszé òd
waldmeister.
W ti sytuacje chłop zdradzył diôbłowi,
dze rosce waldmeister i czédë sã gò zbiérô.
Zôs czart dôł jemù fùl bidelk tobacznégò
semieniô. Òdtądka diachłë delektowałë
sã kùrzącë w pipach tobakã zmieszóną
z waldmeistrã, a Kaszëbi wcygelë do nosa
pôchnącô machùła pùlwra z lëstów tobaczi
a waldmeistra. Jednakò chłop pamiãtającë
ò pieczelnym pòchôdanim tobacznégò
zelégò, przed zebranim pierszich lëstów
tobaczi sprowadzył na pòlé plebana.
Jak gôdô legeńda, ksądz òbzerającë tã
cëdowną roscënã béł czësto òczarzony,
pòkropił zelé swiãconą wòdą i rzeknął:
To, co rosce pòd bòżim niebã ni móże bëc złé,
jeżlë dobrze sã negò ùżiwô. To mdze wasz
skôrb. Zażiwôjta tegò zelégò kùli wa chceta.

Fot. 3 Kwiaty tabakowego ziela / Kwiatë tobaczégò zelégò

diabeł przyznał, że w smakowitości i aromacie nic nie dorówna waldmeistrowi.
W tej sytuacji chłop zdradził diabłu,
gdzie rośnie waldmeister i kiedy się go zbiera. Czart zaś darował mu sakwę pełną tytoniowych nasion. Odtąd diabły delektowały się paląc w fajkach tytoń zmieszany
z waldmeistrem, a Kaszubi wciągali do nosa
aromatyczną kompozycję proszku z liści tytoniu i waldmeistra. Pamiętając jednak o piekielnym rodowodzie tabakowego
ziela, chłop przed zebraniem pierwszych
liści tytoniu sprowadził na uprawę plebana. Jak chce legenda, ksiądz oglądając tę
cudowną roślinę nie mógł wyjść z zachwy-

Równak nigdë wa gò nie kùrzëta w pipach,
bò to je diôbelsczi zwëk, chtëren waju gwësno
do piekła zaprowadzy. Stądka mô sã wzãté
na Kaszëbach rzeczenié: Chto zażiwô
nen Pana Bòga wzywô, a chto smãdoli nen
diôbła chwôli. Z ti przëczënë tobakã mòże
téż zażëwac w kòscele i temù jesz dzys
na Kaszëbach je widzec chłopów, co z różka
zażiwają bruny pich òb czas kôzaniégò.
Tã stôrą, piãkną legeńdã ò tobaczny zelim
ë waldmeistrze miôł w pamiãcë ùchòwóné
Édmùnd Til (1926–2001) ze Szczodrowa
na kaszëbskò-kòcewsczim przëgreńczim,
a òsta òpùblikòwónô w ksążce Tabaka
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tu, pokropił uprawę święconą
wodą i powiedział: To, co rośnie
pod bożym niebem nie może być
złe, jeżeli dobrze się tego używa.
To będzie wasz skarb. Zażywaj
cie tego ziela do woli. Jednakże
nigdy nie palcie go w fajkach, bo
to obyczaj diabelski, który was
do piekła niechybnie zaprowa
dzi. Stąd wzięło się na Kaszubach powiedzenie: Kto zaży
wa ten Pana Boga wzywa, a kto
pali ten diabła chwali. Z tego
względu tabakę można zażywać także w kościele i dlatego

Fot. 4 Z podań ludowych można się dowiedzieć, że tabakę na Kaszubach
zażywano od początku świata / Z lëdowëch òpòwiedniów mòże sã wëwiedzec,
że na Kaszëbach tobaka bëła zażiwónô òd pòkónów swiata

Fot. 5 Bauerntabak – tytoń chłopski (Nicotiana
rustica). Tabaka robiona z tego gatunku tytoniu jest dużo
mocniejsza niż ucierana z tytoniu szlachetnego (Nicotiana
tabacum) / Bauerntabak – chłopskô tobaka (Nicotiana
rustica). Tobaka robionô z negò zortu zelégò je wiele
mòcniészô jak mielonô ze szlachetny tobaczi (Nicotiana
tabacum)
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na Kaszubach i Kociewiu (2006), jaką
napiselë Jerzi Zając i Édwôrd Cymerman.
Édmùnd Til nigdë nie wierził, że toba
czné zelé trafiło na Pòmòrzé dopiérze pò
òdkrëcym Americzi. Òn nié rôz miôł
czëté, jak stôri Kaszëbi gôdelë, że tobaka
bëła kòl nich òd pòkónów swiata: Kaszëbi
wiedno tu bëlë i wiedno bëła tuwò tobaka. Jesz
w biblëjowëch czasach wëpùcowelë diachła
ë zabrelë jemù tobaczné zelé, jaczé òn sôł
na jich zemiach. A jak tobaka trôfia za
òcean? Stôri Til miôł na to bëlną òdpòwiesc:
Diôbeł, chtërnémù Kaszëbi nie dôwelë żëc
zabierającë jemù żniwa i ùprzikrziwelë
żëcé, ni móg ju negò zlëdac ë przeniós swòje
tobaczëszcze do Americzi. Tam „tobaczną
roscënã” pózni òdkrëlë żeglarze z Eùropë
nie wiedzącë, że na Kaszëbach òna je ju
dôwno znónô, a kaszëbskô zemia to richtich
tatczëzna tobaczi.

jeszcze obecnie na Kaszubach
widuje się mężczyzn zażywających z różka brązowy proszek podczas kazania. Tę starą,
piękną legendę o tabakowym
zielu i waldmeistrze przechował w pamięci Edmund Thiel
(1926–2001) ze Szczodrowa
na pograniczu kaszubsko-kociewskim, a opublikowana
została w książce pt. Taba
ka na Kaszubach i Kociewiu
(2006), autorstwa Jerzego Zająca i Edwarda Zimmermanna.
Edmund Thiel nigdy nie wierzył, że tabakowe ziele trafiło
na Pomorze dopiero po odkryciu Ameryki. Słyszał nie
raz, jak starzy Kaszubi mówili,
że tabaka była u nich od początku świata: Zawsze tu byli
Kaszubi i zawsze tu była tabaka.
Jeszcze w czasach biblijnych
przechytrzyli diabła i zabrali
mu tabakowe ziele, które na ich Fot. 6 Waldmeister, czyli marzanka wonna (Asperula odorata), niezbędny
składnik tradycyjnej kaszubskiej tabaki. Te wiotkie roślinki mają około 25 cm
ziemiach sadził. A w jaki spo- wysokości / Waldmeister, to je prząszczka (Asperula odorata), baro wôżny dzél
sób tytoń trafił za ocean? Pan tradicjowi kaszëbsczi tobaczi. Te dżibczé roscënczi są kòl 25 cm wësoczé
Edmund miał na to przekonywującą odpowiedź: Diabeł, któremu Ka
szubi żyć nie dawali zabierając mu plony
i uprzykrzając życie, nie mógł już tego znieść
i przeniósł uprawę do Ameryki. Tam „taba
kową roślinę” odkryli później żeglarze z Eu
ropy nie wiedząc, że na Kaszubach znano ją
od dawna, a kaszubska ziemia to prawdziwa
ojczyzna tabaki.
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Fot. 7 Różek leśniczego Holka i znalezione na strychu stare, podniszczone karty do baszki (baśki), tradycyjnej gry
kaszubskiej. Kto nie zażyje tabaki, temu karta nie idzie – mawiano w Dębogórzu. Wielki różek należał kolejno do: Alfonsa
Kloki, Jana Rzepy zwanego Ónkel Jónk i Leona Holka, którzy zażywali z niego podczas ich ulubionej gry w baszkę. Chyba
na zawsze pozostanie tajemnicą, do kogo wcześniej należał ten wspaniały róg i kto wykonał to dzieło rogowniczego kunsztu /
Różk lesnégò Hòlczi ë nalazłé na górze stôré, zbrëkòwóné kôrtë do baszczi, tradicjowi kaszëbsczi jigrë. Chto nie zażëje tobaczi,
temù kôrta nie jidze – gôdelë lëdze w Dãbògòrzim. Wiôldżi różk nôleżôł za régą do: Alfónksa Kloczi, Jana Rzepë znónégò
jakno Ónkel Jónk ë Léòna Hòlczi, chtërny zażiwelë òb czas jich ùlubiony jigrë w baszkã. Wierã na wiedno òstónie krëjamnotą,
do kògò rëchli nôleżôł nen bëlny róg i chto nen dokôz rogòwégò kùńsztu mô zrobioné
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dy na V Dębogórskie
Święto Tabaki zaproponowano mi przygotowanie
opracowania o tradycji wytwarzania i zażywania tabaki
w Dębogórzu i okolicy, bez
wahania przyjąłem propozycję. Choć na realizację zadania
nie miałem zbyt dużo czasu,
byłem przekonany, że sprawnie poradzę sobie z zebraniem
materiału. Mogłem bowiem
liczyć na życzliwość, kontakty
i ogromną wiedzę emerytowanego leśniczego Leona Holka (ur. 1922 r.), który ćwierć
wieku przepracował w leśnictwie Dębogórze. Pana Leona Fot. 8 Leon Holk, który przez 25 lat był leśniczym w Dębogórzu, nadal
zażywa tabakę z wielkiego różka. Dla porównania wielkości pokazuje
poznałem już pod koniec lat różk wykonany przez Henryka Petka, nieżyjącego już wytwórcę tabakierek
Sierakowic. Wielki różek ma 21 cm wysokości (po przekątnej 27 cm),
siedemdziesiątych i wiele razy zdługość
podstawy wynosi 12 cm, grubość 2,7 cm / Léón Hòlka, chtëren bez
miałem okazję podziwiać naj- 25 lat béł lesnym w Dãbògòrzim, zażiwô dali tobakã z wiôldżégò różka. Dlô
przërównaniégò wiôlgòscë Hòlka pòkazëje różk zrobiony bez Henricha Pétkã,
słynniejszy w okolicy wielki ju ùmarłégò wërobnika tobaczérów ze Serakòjc. Wiôldżi różk je 21 cm wësoczi
różek na tabakę, będący ozdo- (pò przezkątny 27 cm), 2,7 cm grëbi, a długòsc pòdstawë to 12 cm
bą jego biura w dębogórskiej
zej na V Dãbògòrsczé Swiãto
leśniczówce. Leon Holk nie mieszka już
Tobaczi òstało mie zabédowóné
w Dębogórzu. Po przejściu na emeryturę
przëszëkòwanié dokazu ò tradicje robie
w 1986 roku przeprowadził się do Łężyc.
niégò ë zażëwaniégò tobaczi w Dãbò
Umawiam się telefonicznie na spotkagòrzim ë òkòlim, jô sã òd razu zgòdzył.
nie i odwiedzam pana Leona w zadbanym
Chòcle na realizacjã zadaniégò jem ni
domku przy lesie. Mówię o przygotowymiôł za wiele czasu, jô béł dbë, że dobrze
wanym opracowaniu, w którym nie może
dóm so radã ze zebranim wiadłów. Nie
zabraknąć informacji o jego wielkim różbëło z tim tôklu, bò jô móg rechòwac
ku. Siadamy przy stole pełnym pamiątek
na żëczlëwòtã, znajemnotë a stolemną
z czasów pracy w leśnictwie, gospodarz
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zażywa i częstuje tabaką, przenosząc się we wspomnieniach
do tak bliskiego jego sercu Dębogórza.
– W latach 1947–49, kiedy za
stępowałem leśniczego Francisz
ka Hoppe, i później, gdy na stałe
w 1963 roku przejąłem leśnictwo
Dębogórze, to prawie wszyscy
gospodarze w okolicy zażywali
tabakę – opowiada pan Leon.
– Przed wojną na kaszubskich
wsiach tak zwykle bywało, że naj
okazalsze tabakiery mieli: ksiądz,
nauczyciel, karczmarz, młynarz
i leśniczy. Mimo, że w Polsce
Ludowej wiele się zmieniło, też
chciałem mieć jakąś wyjątkową
tabakierę. Nie było wprawdzie
problemu z nabyciem nowej taba
16

Fot. 9, 10 Na uroczystości dożynkowe w czasach PRL pożyczano od
leśniczego Leona Holka wielki różk i z wozu częstowano tabaką. Były też
pokazy mielenia tabaki. Niestety, takich fotografii nie udało się znaleźć.
Być może u mieszkańców gminy Kosakowo są jakieś zdjęcia z tabacznymi
akcentami i będzie je można pokazać w kolejnym wydaniu książki /
Na òżniwionowé ùroczëznë w czasach PRL wiôldżi różk béł pòżëcziwóny òd
lesnégò Léòna Hòlczi, cobë z wòza czestowac z niegò tobaką. Bëłë téż pòkôzczi
młocégò tobaczi. Równak taczich òdjimniãców nie dało sã nalezc. Mòżlëwé,
że kòl mieszkeńców gminë Kòsôkòwò są jesz jaczés òdjimczi z tobacznyma
akceńtama i dô sã je pòkazac w pòstãpnym wëdôwkù ti ksążczi

kierki, bo z krowich rogów wyrabiał je szewc
Alfons Kloka w sąsiadującym z Dębogórzem
Kosakowie, ale ja wolałem mieć jakiś wyjąt
kowy, wiekowy okaz. Nową tabakierkę mógł
zamówić każdy. Jeden taki wielki, stary „różk”
miał też Kloka, ale nie chciał go sprzedać. Nie
wiadomo, gdzie go zdobył, ale podobno przez
ten róg zachęcił się do robienia tabakierek i sta
nowił on dla niego wzór przy wyrobie pierw
szych różków.
Ten stary róg był marzeniem wielu tabaczników, którzy wciąż namawiali szewca, żeby im go przehandlował. Przez wiele
lat nikomu to się nie udało. Dopiero w latach sześćdziesiątych przeszedł w posiadanie Jana Rzepy z Dębogórza. Aby odróżnić go od innych Janów o tym samym
nazwisku, mówiono na niego Ónkel Jónk
(wujek Janek), a słynął on z wyrobu rzeźbionych w drewnie ptaszków. Właśnie za
takie ptaszki Jan Rzepa dostał od Alfonsa
Kloki ten wielki różk.
– Kilka lat później „Ónkel Jónk”, będąc
u mnie po drzewo, zobaczył na biurku ko
lorowy wielki atlas ptaków, który w tamtych
czasach trudno było zdobyć – mówi Leon
Holk. – Tak bardzo chciał go mieć, że po
stanowiłem sprawdzić, czy rzeźbiarz już
dość nacieszył się starym rogiem, z którego
zawsze zażywali karciarze grając u niego
w „baszkę” (baśkę – E.Z.). To był odpo
wiedni moment. Atlas ptaków okazał się
pokusą nie do pokonania i jeszcze tego sa
mego dnia zamiana została dokonana ku
obopólnej radości. Na Kaszubach róg trzeba
opić, żeby dobrze służył nowemu właścicie
lowi, więc tradycji również stało się zadość
– śmieje się pan Leon.

wiédzã emeritowónégò lesnégò Léòna
Hòlczi (ùr. 1922 r.), chtëren bez dwadzesce
piãc lat robił w lesyństwie Dãbògòrzé.
Stôrégò Hòlkã jô pòznôł ju pòd kùńc
sétmëdzesątëch lat ë wiele razë jem miôł
leżnosc òbzerac słôwny w całim òkòlim
wiôldżi różk do tobaczi, jaczi je òbstrojã
jegò bióra w dãbògòrsczi ferszterëje. Léón
Hòlka nie mieszkô ju w Dãbògòrzim. Pò
przeńdzenim na emeriturã w 1986 rokù
òn wëcygnął do Łãżëców.
Bez telefón ùgadiwóm sã na pòtkanié ë
òdwiedzywóm stôrégò Hòlkã w zadbóny
chëczë kòl lasa. Pòwiôdóm ò szëkòwónym
dokazu, w chtërnym ni mòże zafelac
jinfòrmacjów ò jegò wiôldżim różkù.
Sadiwóma kòl stołu, na jaczim leżi fùl
pamiątków z czasów robòtë w lese, gòs
pòdôrz zażiwô i czestëje tobaką, prze
noszącë sã we wspòminkach do tak
wôżnégò dlô jegò sërca Dãbògòrzégò.
– W latach 1947–49, czédë jô zastąpiwôł
lesnégò Frãca Hòpã, i pózni, czej w 1963
rokù na wiedno jem przejmnął lesyństwò
Dãbògòrzé, to wnetka wszëtcë gbùrzë
w òkòlim zażiwelë tobakã – òpòwiôdô stôri
Hòlka. – Przed wòjną na kaszëbsczich
wsach colemało tak bëło, że nôbarżi widzałé
tobaczérë mielë: ksądz, szkólny, karczmôrz,
młënôrz ë lesny. Nimò, że w Lëdowi Pòlsce
wiele sã zmieniło, jô téż chcôł miec jakąs
òsoblëwą tobaczérã. Prôwdac nie bëło tôklu
z dostanim nowi tobaczérë, bò z krowiech
rogów wërôbiôł je szewc Alfónks Kloka ze
sąsadnégò do Dãbògòrzégò Kòsôkòwa, ale jô
wòlôł miec jakąs rzôdzëznã. Nową tobaczérã
móg so kòżden jeden òbsztelowac. Jeden taczi
wiôldżi, stôri różk miôł téż Kloka, ale òn gò
nie chcôł przedac. Nie je wiedzec, dze òn gò
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dostôł, ale bòdôj nen róg zachãcył
gò do robieniégò tobaczérów i béł
dlô niegò mòdłã przë twòrzenim
pierszich różków.
Nen stôri róg béł snienim
wiele tobaczników, chtërny
dërch nalinelë na szewca, cobë
jima gò przehańdlowôł. Bez
wiele lat nikòmù to sã nie ùdało.
Dopiérze w szescdzesątëch
latach òbjął gò za swój Jón
Rzepa z Dãbògòrzégò. Cobë
gò rozeznac òd jinszich Janów
ò tim samim nôzwëstkù,
gôdelë na niegò Ónkel Jónk,
a béł òn znóny z ptôszków
wërzinónëch z drzewa. Prawie
za taczé ptôszczi Jón Rzepa
dostôł òd Alfónksa Kloczi nen
wiôldżi różk.
– Czile lat pózni „Ónkel Jónk”,
mdącë kòle mie za drzewã,
Fot. 11 Felicitas Imianowska z ptaszkiem wykonanym przez jej wujka Jana
ùzdrzôł na biórkù farwny
Rzepę z Dębogórza, zwanego Ónkel Jónk. Za takie ptaszki dostał on od Alfonsa
wiôldżi atlas ptôchów, chtëren
Kloki z Kosakowa stary, wielki różk, który później stał się własnością leśniczego
Leona Holka. / Felicytas Jimianowskô z ptôszkã zrobionym bez ji wùjã Jana
w tamtëch czasach czãżkò bëło
Rzepã z Dãbògòrzégò, znónégò jakno Ónkel Jónk. Za taczé ptôszczi òn dostôł
òd Alfónksa Kloczi z Kòsôkòwa stôri, wiôldżi różk, jaczégò miéwcą pózni stôł
dostac – gôdô Léón Hòlka.
sã lesny Léón Hòlka
– Òn tak baro chcôł gò miec,
że jô ùmëslił so sprawdzëc, czë
kùmôcz mô sã ju nawieloné stôrim rogã,
Od Felicitas Imianowskiej (ur. 1932 r.),
z chtërnégò wiedno zażiwelë kartownicë,
której wujkiem był Jan Rzepa, dowiedziajaczi grelë kòl niegò w baszkã. To béł richtich
łem się, że oprócz tego wielkiego różka
mòmeńt. Atlas ptôchów òkôzôł sã pòkùsą
miał Ónkel Jónk jeszcze jeden różk, wykonié do strzëmaniégò i jesz tegò samégò dnia
nany własnoręcznie, więc karciarze nadal
zamiana bëła zrobionô z redotą dwùch strón.
mieli z czego zażywać przy grze w baszkę.
Na Kaszëbach róg je nót òpic, żebë dobrze
Bo bez roga Ónkel Jónk i nikt inny w Dęsłużił nowémù miéwcë, tédë téż wszëtkò sã
bogórzu do kart nie siadał, gdyż kto nie za
stało wedle tradicje – smieje sã stôri Hòlka.
żyje tabaki, temu karta nie idzie.
Òd Felicytas Jimianowsczi (ùr. 1932 r.),
Wielki różek dobrze znają starsi mieszchtërny wùją béł Jón Rzepa, jô sã
kańcy ziemi kosakowskiej, bo w czasach
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Polski Ludowej wielokrotnie podziwiano
go na dożynkach. Podczas tych uroczystości, na wozach jadących z Dębogórza
i innych miejscowości do Kosakowa, odbywały się pokazy m.in. oddzielania ziarna od plew we wialni, przędzenia wełny
na kołowrotku, ubijania masła w drewnianym naczyniu zwanym czerzenką, kucia
żelaza na polowej kuźni i mielenia tabaki
w glinianej misie, zwanej kachlą lub dënicą.
Z wozu częstowano ciastkami i tabaką
sypaną z różka pożyczonego od leśniczego Holka. Ta dobrze doprawiana tabaka cieszyła się tak dużym powodzeniem,
że w czasie dożynkowego przejazdu trzeba było róg napełniać kilkakrotnie. Nie
wiadomo, czy są jakieś zdjęcia z dożynek,
na których widać mielenie tabaki na wozie. Jednakże dołączone do rozdziału fotografie z lat siedemdziesiątych, ze zbiorów Ireny Rzepy z Dębogórza, pozwalają
na dokomponowanie sobie w wyobraźni
tabacznych akcentów.

wëwiedzôł, że króm negò wiôldżégò różka
Ónkel Jón miôł jesz jeden różk, jaczi sóm
so zrobił, tej kartownicë mielë dali z czegò
zażëwac kòl graniégò w baszkã. Bò bez roga
Ónkel Jónk ë nicht jinszi w Dãbògòrzim
do kôrtów nie sadiwôł, bò chto nie zażëje
tobaczi, temù kôrta nie jidze.
Wiôldżi różk dobrze znają starszi
mieszkeńcowie kòsôkòwsczi zemie, bò
w czasach Lëdowi Pòlsczi wiele razë
òbzérelë gò na òżniwinach. Òb czas
nëch ùroczëznów na wòzach, jaczé
jachałë z Dãbògòrzégò ë jinëch wsów
do Kòsôkòwa bëłë robioné pòkôzczi
m.jin. òddzeliwaniégò zôrna òd plewów
w harfie, przëdzeniégò wełnë na kółkù,
czerznianiégò masła w drzewianym
statkù zwónym czerzenką, kùcégò żelazła
w pòlowi kùznie ë młocégò tobaczi
w glëniany misce, zwóny kachlą abò
dënicą. Z wòza bëło naczoné kùszkama
i tobaką sëpóną z różka pòżëczonégò òd
lesnégò Hòlczi. Ta dobrze zrëchtowónô
tobaka tak baro wszëtczim szmaka, że òb
czas òżniwinowégò przejazdu róg nót bëło
czile razë nafùlowiwac. Nie je wiedzec,
czë są jaczés òdjimniãca z òżniwinów,
na chtërnëch je widzec młocé tobaczi
na wòzu. Równak dołączoné do partu
bëlné òdjimczi z sétmëdzesątëch lat, ze
zbiérków Jirénë Rzepë z Dãbògòrzégò,
dôwają mòżlëwòsc wëòbrażeniégò so
jak to wszëtkò wëzdrzało przódë lat.
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Fot. 12 Stanisław Kloka z Kosakowa uciera tabakę w dënicy. Kachla (tak też nazywano misę do mielenia tabaki) oraz mielôk
(nazywany również tobacznikiem) należały wcześniej do jego ojca Alfonsa Kloki, który robił tabakierki rogowe i mielił tabakę /
Stanisłôw Kloka z Kòsôkòwa młocy tobakã w dënicë. Kachla (tak téż nazéwô sã miskã do młocégò tobaczi) ë mielôk (pòzéwóny
téż tobacznikã) nôleżałë rëchli do jegò òjca Alfónksa Kloczi, chtëren robił rogòwé tobaczérë i młół tobakã

20

O TABACE

Ò TOBACE

W DAWNYM

W DÔWNYM

DĘBOGÓRZU

DÃBÒGÒRZIM

R

R

ozmowa o dawnym Dębogórzu
ozmòwa ò dôwnym Dãbògòrzim
wprawiła Leona Holka w znakomiwprowadza Léòna Hòlkã w bëlny
ty nastrój. Sędziwy leśnik chętnie zgodził
ùstôw. Stôri lesny chãtno sã zgòdzył
się opowiedzieć, jak domowym sposobem
òpòwiedzec, jak zrobic kachlińską
wyrabiano tabakę. Dla lepszego wyobratobakã. Dlô lepszégò wëòbrażeniégò ti
żenia tej czynności posłuży nam obraz
robòtë më so wezniemë òbrôz znónégò
bardzo znanego na Kaszubach malarza
na Kaszëbach malarza Léòna Biészczi (ùr.
Leona Bieszke (ur. 1923 r.). Artysta, któ1923 r.). Artista, jaczi òd szkòłowëch lat je
ry od lat szkolnych jest serdecznym kobëlnym drëchã Léòna Hòlczi, namalowôł
legą Leona Holka, namalował przeszło
przez trzë ë pół tësąca òbrazów. Ale
trzy i pół tysiąca obrazów. Ale tylko jeden
blós jeden przedstôwiô młocé tobaczi
przedstawia mielenie tabaki i wszystko,
i wszëtkò, co je do negò pòtrzébné, razã
co jest do tego potrzebne, wraz z opisem
z òpisënkã na drëdżi stronie òbrazu.
na odwrocie obrazu. Pan Bieszke przestał
Biészka òprzestôł malowac w 2011 rokù.
malować w 2011 roku. Jest to ostatni obJe to slédny òbrôz, chtëren òn mô
raz, który namalował, a uwiecznił na nim
namalowóné, a je na nim jegò òjc, co młocé
swojego ojca ucierającego tabakę w rodzinnej kaszubskiej
chacie w Łężycach.
Posłuchajmy teraz leśnika
Leona Holka: W Dębogórzu
i okolicy do ucierania wysuszo
nych liści tytoniu na tabakę uży
wano glinianych mis z rowkami
na dnie. Mówiono na nie „ka
chla” albo „dënica”. Były tam dwa
rodzaje takich mis. W jednych
rowki rozchodziły się promieni
ście od środka dna, drugie mia Fot. 13 Wycinek z tygodnika Kaszuby z 20 lutego 1937 roku. Autor informacji
chyba coś pomylił, bo mielenie liści tabaki siedząc na ziemi jest niewygodne. Tabakę
ły głęboko radełkowane rowki zwykle uciera się siedząc na ławie albo na stołku / Wëjimk z niedzélnika Kaszëbë
20 gromicznika 1937 r. Aùtór jinfòrmacje wierã mô cos zmëloné, bò młocé lëstów
koliste. Do kompletu z „dënicą” ztobaczi
sedzącë na zemie nie je wigódné. Tobakã colemało młocy sã sedzącë na ławie
abò
stółkù
niezbędna była drewniana pałka
Święto Tabaki w Dębogórzu / Swiãto Tobaczi w Dãbògòrzim
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tobakã w familiowi kaszëbsczi
chëczë w Łãżëcach.
Chcemë le terôzka pòsłëchac
lesnégò
Léòna
Hòlczi:
W Dãbògòrzim ë òkòlim
do młocégò wësëszonëch lëstów
tobaczi na pich bëłë ùżiwóné
glëniané misczi z rówkama
na dnie. Òne bëłë pòzéwóné
kachlama abò dënicama. Bëłë
tam dwa zortë taczich misków.
W jednëch rówczi parmienisto
rozchôdałë sã òd westrzódka dna,
drëdżé miałë głãbòk redełkòwóné
krézlowaté rówczi. Do pôrë
z dënicą mùszebny béł drzewiany
palcôter z wërzniãtima rówkama
Fot. 14 Bardzo znany na Kaszubach malarz Leon Bieszke pokazuje jedyny
na jegò wãższim kùńcu, drëdżi
swój obraz przedstawiający mielenie tabaki. Jest to ostatni obraz namalowany
przez tego artystę / Baro znóny na Kaszëbach malôrz Léón Biészka pòkazëje
kùńc béł colemało grëbszi, czasã
swój jedurny òbrôz, jaczi przedstôwiô młocé tobaczi. Je to slédny òbrôz
namalowóny bez negò artistã
jak maczuga. Na taką pôłkã
gôdelë mielôk abò tobacznik.
Dëcht równo jaką pòzwã ùżëlë, to i tak
z wyciętymi rowkami na jej węższym końcu,
kòżden wiedzôł ò co jidze. Mielôk béł kòl
drugi koniec był zwykle grubszy, niekiedy
jednégò métra dłudżi, a robiony we wikszim
jak maczuga. Na taką pałkę mówiono „mie
dzélu z jałówca, rzadzy z jinégò zortu
lôk” lub „tobacznik”. Obojętnie jakiej na
cwiardégò drzewa. To mùszało bëc cwiardé
zwy się użyło, to każdy wiedział o co chodzi.
drzewò, cobë wërzniãté na mielôkù rówczi
„Mielôk” miał około metra długości, a robio
za chùtkò sã nie scarłë ò parchaté dno dënicë
no go przeważnie z jałowca, rzadziej z inne
i nie bëło nót za czãsto pògłãbiwac nacãców.
go gatunku twardego drewna. To musiało być
Lëdze gôdelë, że jałówc temù je nôlepszi
twarde drewno, żeby wycięte na „mielôku”
na tobacznik, bò òb czas młocégò scerają sã
rowki nie ścierały się zbyt szybko o chropowa
krëszënë tegò drzewa ë wmikają w tobakã,
te dno „dënicy” i nie trzeba było zbyt często
dzãka czemù òna nigdë nie zaplesniewieje.
pogłębiać nacięć. Mówiono, że dlatego jało
Sëché lëstë tobaczi przed wrzucenim
wiec na „tobacznik” jest najlepszy, bo w cza
do dënicë bëłë rwóné abò rznioné na môłé
sie mielenia ścierają się drobiny tego drewna
sztëczczi ë mieloné tobacznikã. Pò pierszim
i wnikają w tabakę, dzięki czemu tabaka ni
młocym tobaczny pùlwer béł przeséwóny bez
gdy nie spleśnieje. Suche liście tytoniu przed
sëtkò z malinczima dzurkama. Nôstarszé
wrzuceniem do „dënicy” rwano lub cięto
sëtka do przeséwaniégò tobaczi bëłë robioné
na drobniejsze kawałki i mielono „tobaczni
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z kóńsczich włosów ë bëłë miniaturama
kiem”. Po pierwszym ucieraniu przesiewano
sëtków do przeséwaniô mączi. Z dënicë bëłë
tabakowy proszek przez sitko z maleńkimi
wëbiéróné grëbszé sztëczczi tobacznëch lëstów
otworami. Najstarsze sitka do przesiewa
i pôloné na wãdżel. To zwãglenié bëło robioné
nia tabaki były robione z końskiego włosia
na blasze wëdżãti jak rënienka ë zamkłi
i były miniaturami sitek do przesiewania
na kùńcu, żebë to co bënë nie sëpało sã do ògnia.
mąki. Z „dënicy” wybierano grubsze części
Tobacznicë zwãgliwelë téż na szëfelce, a czasã
tytoniowych liści i doprowadzano je do sta
na szpecjalno zrëchtowóny do ny robòtë
nu zwęglenia. To zwęglanie odbywało się
wiôldżi „łëżce” z blachë, na jaką gôdało
na blasze wygiętej jak rynienka i zamkniętej
sã „kórzczew do tobaczi”. Do zmiôtaniégò
na końcu, żeby zawartość nie wysypywała
tobaczi w dënicë bëła ùżiwónô tobacznô
się do ognia. Zwęglano też na „szëfelce”, czy
nóżka. Wiedno przë nóżce òstawiało
li łopatce, a niekiedy na specjalnie zrobionej
sã pazurë, bò òne baro dobrze zbiérałë
do tego celu dużej „łyżce” z blachy, na którą
resztczi tobaczi z rówków dënicë ë mielôka.
mówiono „kórzczew do tobaczi”. Do zmiata
nia tabaki w „dënicy” używano
zajęczej łapki. Zawsze zostawia
no przy łapce pazurki, bo bardzo
dobrze zbierały resztki tabaki
z rowków „dënicy” i „mielôka”.
Tabaka z pierwszego przemiału,
po wsypaniu zwęglonych dodat
ków, była jeszcze raz mielona
i ponownie przesiewana. Potem
znów ją ucierano, skrapiając
spirytusem albo aromatyczną
nalewką na spirytusie, uzysku
jąc smak i zapach tabaki według
własnej receptury. Po przynaj
mniej tygodniowym „dojrzewa
niu” w kamionkowym naczyniu
lub w butli z ciemnego szkła ta
baka była już dobrze „przegry
ziona” i gotowa do zażywania.
Z tego co panu Holkowi wiadomo, w Dębogórzu i w innych Fot. 15, 16 Fragment obrazu z opisem na odwrocie. Na stole: póta łed zejca
– zajęcza łapka, bremza – sprasowane liście tytoniu, kórzczëw do spalania łętów
wsiach należących do gminy tabaci – duża łyżka zrobiona z blachy do zwęglania łodyg i twardych części liści
oraz innych dodatków, zipk – sitko i różk – tabakiera / Wëjimk òbrazu
Kosakowo nikt nie uprawiał ztytoniu
òpisënkã na drëdżi stronie. Na stole: póta òd zejca – tobacznô nóżka, brëmza
tytoniu. Ani w okresie mię- – sprasowóné lëstë tobaczi, kórzczew do pôleniégò tobaczënów – wiôlgô łëżka
zrobionô z blachë do zwãglaniégò sztrąplów ë cwiardëch dzélów tobacznëch
dzywojennym, ani w Polsce lëstów a jinszich dodôwków, zybk – sëtkò i różk – tobaczéra
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Fot. 17 Wyróżniający się wysokim wzrostem (prawie 1,90 cm) leśniczy Leon Holk, adiunkt Urszula Brucka-Chrulska
i nadleśniczy Henryk Wróblewski / Apartny z przëczënë swòji wiôlgòscë (wnetka 1,90 cm) lesny Léón Hòlka, adiunkta
Òrszula Bruckô-Chrulskô nadlesny Henrich Wróblewsczi

Ludowej (potwierdzili to później najstarsi
mieszkańcy gminy). Uprawa tych roślin
poza kontrolowanymi przez państwo plantacjami była zabroniona, ale Leon Holk jest
przekonany, że gdyby gospodarze na Kępie
Oksywskiej nie mieli innych możliwości
zaopatrzenia w tytoniowe liście lub zakupu
tabaki paczkowanej, to na pewno uprawialiby tytoń na własny użytek. Mimo zakazu
i grożących kar potrafiliby dobrze ukryć
tytoniowe rośliny wśród innych upraw
na polach i w swoich ogrodach. Tu jednak
nie było takiej konieczności.
– Przed wojną bez problemu można było
tanio kupić w sklepach i w gospodach spraso
24

Tobaka z pierszégò młocégò, pò wsëpanim
zwãglonëch dodôwków, bëła jesz rôz mielonô
i zôs przeséwónô. Pòtemù znôwù òna bëła
mielonô, a przë tim zaprawiónô szpritã abò
wòniącyma likérama na szprice, co dôwało ji
szmakã ë pôchã tobaczi przëszëkòwóny wedle
swòjégò receptu. Pò przënômni tidzeniowim
„dochôdanim” w kamenkòwim statkù abò
bùdlë z cemnégò szkła, tobaka bëła ju dobrze
„przegrëzłô” i fertich do zażëwaniégò.
Z tegò co je wiedzec stôrémù Hòlce,
w Dãbògòrzim ë w jinszich wsach gminë
Kòsôkòwò nicht nie seje tobacznégò zelégò.
Ani w midzëwòjnowim czasu, ani w Lëdowi
Pòlsce (mają to pózni pòcwierdzoné

nôstarszi
mieszkeńcowie
gminë).
wane liście tytoniu, które na tym terenie na
Sanié nëch roscënów bëło dozwòloné
zywano „brëmzą” – opowiada Leon Holk.
leno na plantażach kòntrolowónëch
– Pod dostatkiem było też paczkowanych
bez państwò, ale Léón Hòlka je dbë,
tabak. Krótko po wojnie sprzedawano jesz
że czejbë gbùrzë na Òksëwsczi Kãpie ni
cze sprasowane liście tytoniu, a potem tylko
mielë jinszich mòżlëwòtów dostaniégò
paczkowaną po 50 gram tabakę „Gdańską”
tobacznëch lëstów abò kùpieniégò pa
i „Mazurską”. Po wojnie tabaka też nie była
kòwóny tobaczi, to zycher bë jã selë
droga, a kto chciał mógł ją sobie jeszcze odpo
na swój ùżëtk. Nimò zakazu i zagrôżnëch
wiednio doprawić. Z liśćmi tytoniu również
sztrôfów òni bë rozmielë dobrze ùschòwac
nie było tu kłopotu. Miał je zawsze Alfons
tobaczné roscënë westrzód jinszich
Kloka z Kosakowa. Dla siebie i dla innych
na pòlach ë w swòjëch ògrodach. Jednakò
tabaczników. Liście tytoniu przywożono mu
tuwò nie bëło nót tegò robic.
z jakiejś plantacji w pobliżu Białegostoku.
– Przed wòjną bez problemë dało tónio
Ucierał też tabakę w „dënicy”, a chętnych
kùpic w składach i w gòspòdach sprasowóné
na swojską tabakę było sporo. Robił również
lëstë tobaczi, chtërne na tim terenie bëłë
piękne tabakierki z bydlęcych rogów, cieszą
nazéwóné „brëmzą”. – òpòwiôdô Léón
ce się ogromnym powodzeniem. Zmarł dzie
Hòlka. – Dichtich téż bëło pakòwóny
sięć lat temu, ale mieszka tam jego żona i syn
tobaczi. Krótkò pò wòjnie jesz przedôwelë
Stanisław. Na pewno z tabacznych rzeczy coś
sprasowóné tobaczné lëstë, a pòtemù blós
zostało. Jego syn może dużo powiedzieć o ta
bace i wytwarzaniu
tabakierek rogowych,
bo najpierw poma
gał przy ich obróbce,
a potem już robił sa
modzielnie. Najlepiej
się na mnie powołać
i przy okazji serdecz
nie pozdrowić.
W starym domu
w Kosakowie, przy
drodze do Dębogórza, mieszka tylko wdowa po wytwórcy tabakier,
Maria Kloka. Jej
syn Stanisław ma
nowy dom na są- Fot. 18 Liście tytoniu przed mieleniem w dënicy rwano lub cięto na kawałki / Tobaczné lëstë
przed młocym w dënicë bëłë rwóné abò rzniãté na sztëczi
siedniej
posesji.
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Fot. 19 Zwęglanie łodyg i twardych
części liści tytoniowych przed wrzuceniem
do dënicy / Zwãglanié sztrąplów ë cwiardëch
dzélów tobacznëch lëstów przed wrzucenim
do dënicë

Fot. 20 Współczesna dënica wykonana przez ceramika Pawła Selę
z Gowidlina, sitko oraz zajęcza łapka używana do zmiatania tabaki
z dënicy i mielôka / Terôczasnô dënica zrobionô bez keramika Paùla Selã
z Gòwidlëna, zybk ë tobacznô nóżka ùżiwónô do zmiôtaniégò tobaczi
z dënicë i mielôka

Zastaję go przy pracy, akurat jest bardzo
zajęty, ale gdy mówię, w jakim celu przyszedłem i przekazuję pozdrowienia od leśnika Holka, zaprasza na kawę. Otrzymuję
potrzebne mi informacje dotyczące tabaki,
a na rozmowę o tabakierkach umawiamy
się na inny dzień.
– Mój ojciec rzeczywiście miał zawsze
pod dostatkiem liści tytoniu – potwierdza Stanisław Kloka. – W jednostce
lotnictwa w Babich Dołach był zawodo
wy żołnierz z Białegostoku, którego ro
dzina miała wielką plantację tytoniu. Oj
ciec pracował w tej jednostce jako szewc,
a prywatnie też robił lub naprawiał buty
dla tego żołnierza, jego żony i dzieci. Za
to ten żołnierz przywoził mu tyle tytoniu,
ile ojciec potrzebował. Następnie na za
sadzie wymiany produktów, czy pomocy
przy jakiś pracach, jak to w gospodarstwie
bywa, zmielona przez ojca tabaka albo li
ście tytoniu trafiały do tabaczników.
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w pakétach pò 50 gram „Gduńską” ë
„Mazurską” tobakã. Pò wòjnie tobaka téż
nie bëła tak drogô, a chto chcôł móg jã so
richtich doprawic. Z tobacznyma lëstama
tuwò téż nie bëło kłopòtu. Je wiedno miôł
Alfónks Kloka z Kòsôkòwa. Dlô se i dlô
jinszich tobaczników. Lëstë tobaczi jemù
przëwòzëlë z jaczis plantażë w òkòlim
Biôłégòsztokù. Òn téż młół tobakã w dënicë,
a chãtnëch na samòmłótkã bëło wiele. Kloka
òkróm tegò robił piãkné tobaczérë z krowiech
rogów, chtërne lëdze rôd kùpiwelë. Òn ùmar
dzesãc lat nazôd, ale w tim placu mieszkô
dali jegò białka ë syn Stanisłôw. Gwës cos
tam òstało z tobacznëch zachów. Jegò syn
mòże wiele rzeknąc ò tobace i robienim
tobaczérów z rogù, bò òn nôprzód pòmôgôł
kòl jich robieniégò, a pózni ju sóm je robił.
Nôlepi mdze sã na mie pòwòłac a przë
leżnoscë serdeczno pòzdrowic.
W stôri chëczë w Kòsôkòwie, kòle
drodżi na Dãbògòrzé, mieszkô blós

gdowa pò wërobnikù tobaczérów, Mariô
Kloka. Ji syn Stanisłôw mô nowi bùdink
na sąsadnym gruńce. Jô gò dostôwóm
kòl robòtë, prawie fest zarobiałégò, ale
czej gôdóm, w jaczi sprawie przëchôdóm
ë przekazywóm pòzdrówczi òd lesnégò
Hòlczi, òn prosy na kawã. Dostôwóm
brëkòwné mie jinfòrmacje tikającé sã
tobaczi, a na rozmòwã ò tobaczérach ma
sã ùgadiwóma na jiny dzéń.
– Mój òjc pò prôwdze miôł wiedno
dosc tobacznëch lëstów – pòcwierdzywô
Stanisłôw Kloka. – W latawnym karnie
w Babich Dołach béł warkòwi żôłnérz
z Biôłégòsztokù, chtërnégò familiô mia
wiôlgą plantażã tobaczi. Òjc robił tam jakno
szewc, a priwatno téż robił abò ùprôwiôł
bótë dlô negò żôłnerza, jegò białczi i dzecy.
Za to nen żôłnérz przëwòzył
jemù tëli tobacznëch lëstów, kùli
òjc brëkòwôł. Pòtemù jakno
wëmiana produktów, czë pòmòcë
kòl jaczis robòtë, jak to biwô
na gòspòdarce, zrëchtowónô
bez òjca tobaka abò samé lëstë
trôfiałë do tobaczników.
Stanisłôw Kloka òpòwiôdôł,
jak jegò òjc robił tobakã.
Wëszło na to, że to bëło genaù
tak jak pòwiôdôł to Léón
Hòlka. Jesz negò samégò
dnia ùdało mù sã wëszëkac
w domôcy chëczë dënicã,
mielôk, sëtkò ë kamenkòwą
bùdlã
do
dochôdaniégò
Fot. 21 Kachla, mielôk, sitko i kamionkowa butla, w której dojrzewała
ë
trzëmaniégò
tobaczi,
tabaka, używane były przeszło pół wieku przez Alfonsa Klokę z Kosakowa.
W wykonanej przez niego rogowej tabakierce w kształcie buta zachowały się
chtërnëch ùżiwôł Alfónks
jeszcze resztki tabaki / Kachla, mielôk, sëtkò, kamenkòwô bùdla, w chtërny
tobaka dochôda, bëłë bez przeszło pół stalatégò ùżiwóné przez Alfónksa Klokã
Kloka. Jô sã wëwiedzôł,
z Kòsôkòwa. W rogòwi tobaczérze w sztôłce bóta, jaką òn miôł zrobioné,
òstało jesz përznã tobaczi
że dichtich tobacznëch lëstów,

Pan Stanisław opowiedział, w jaki sposób jego ojciec robił tabakę. Okazało się,
że dokładnie tak, jak przedstawił to Leon
Holk. Jeszcze tego samego dnia udało mu
się wyszukać w rodzinnym domu dënicę,
mielôk, sitko i kamionkową butlę do dojrzewania i przechowywania tabaki, których używał Alfons Kloka. Dowiedziałem
się, że spore ilości tytoniowych liści, ale
z plantacji w okolicach Narola w woj. podkarpackim, sprowadzał również Ireneusz
Długi, znany miłośnik tabaki z Rewy.
Po kolejne informacje na temat zażywania tabaki w dawnym Dębogórzu zwróciłem się do Ireny Rzepy (ur. 1937 r.), która od kilkudziesięciu lat promuje kulturę
kaszubską. Najpierw w Stowarzyszeniu
Twórców Ludowych, a obecnie w zespole
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Fot. 22 Irena Rzepa z Dębogórza od kilkudziesięciu lat
promuje kulturę kaszubską. Najpierw w Stowarzyszeniu
Twórców Ludowych, a obecnie w zespole Kosakowianie.
Na zdjęciu umieszczonym na okładce albumu uwieczniono
panią Irenę (w środku) podczas występów kaszubskiego
zespołu w Pucku w 1973 roku. W młodości, orząc pole
wraz z ojcem Józefem Meyerem, nie raz orzeźwiała
się szczyptą tabaki z waldmeistrem / Jiréna Rzepa
z Dãbògòrzégò òd cziledzesąt lat promùje kaszëbskô
kùlturã. Nôprzód w Stowôrze Lëdowëch Ùtwórców,
a terôzka w karnie Kòsôkòwianowie. Na òdjimkù dónym
na òbkłôdkã albùmù je widzec Rzepiną (na westrzódkù) òb
czas wëstãpów kaszëbsczégò karna w Pùckù w 1973 rokù.
W młodoscë, òrzącë pòlé razã ze swòjim òjcã Józefã Mejrã,
tej-sej pòkrzésywa sã prizą tobaczi z waldmeistrã

Kosakowianie. Dobrze trafiłem, bo ojciec
pani Ireny, Józef Meyer (1895–1959), też
tradycyjnym sposobem wyrabiał tabakę.
Być może nigdy nie zacząłby zażywać, gdyby nie powołano go do służby wojskowej
w armii niemieckiego cesarza i pruskiego
króla Wilhelma II, na Kaszubach zwanego Wilusiem. Meyer przez długi czas miał
bardzo silne bóle głowy. Gdy już nie mógł
wytrzymać, zgłosił się do lekarza wojskowego, który stwierdził przewlekłe zapalenie zatok i kazał mu… zażywać tabakę.
W krótkim czasie ból zniknął jak ręką
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ale z plantażë w òkòlim Narolégò
w pòdkarpacczim wòjewództwie, miôł
téż scygnioné Jireneùsz Dłudżi, znóny
lubòtnik tobaczi z Réwë.
Ò pòstãpné jinfòrmacje na témã
zażëwaniégò tobaczi w dôwnym Dã
bògòrzim jô pòprosył Jirénã Rzepã (ùr.
1937 r.), jakô òd cziledzesąt lat promùje
kaszëbską kùlturã. Nôprzód w Stowôrze
Lëdowëch Ùtwórców, a terôzka w karnie
Kòsôkòwianowie. Jem dobrze trafił, bò
òjc Rzepiny, Józef Mejer (1895–1959),
téż na tradicjowi ôrt wërôbiôł tobakã.
Je mòżlëwé, że òn bë nigdë nie zaczął
zażëwac, czejbë nié służba przë wòjskù
niemiecczégò césarza ë prësczégò króla
Wilema II, na Kaszëbach zwónégò
Wiluszã. Mejer bez dłudżi czas miôł
baro mòcné bóle głowë. Czej òn ju ni
móg strzëmac, zgłosył sã do wòjskòwégò
dochtora, chtëren scwierdzył przewlokłé
zapôlenié łãków i kôzôł jemù… zażëwac
tobakã. W krótczim czasu ból zdżinął
jak rãką òdjimnął. Òdtądka Józef Mejer
nie rozestôwôł sã z tobaczką. Czej òn pò
zakùńczenim 1. swiatowi wòjnë przëszed
nazôd do Dãbògòrzégò, sprawił so dënicã
ë mielôk, a tej młół tobakã ze sëchima
lëstama waldmeistra, to je prząszczczi.
Ta wòniącô roscënka, dôwającô tobace
bëlną aromã, dosc bòkadno rosła
w dãbògòrsczim lasu kòl łąków, jaczé sã
cygnãłë w stronã Mrzeżëna (gôdôł téż mie
ò tim lesny Léón Hòlka).
– Zażëcé taczi tobaczi miło pòkrzésywało
– wspòminô Rzepinô. – Jô cos ò tim
wiém, bò mało bë felało, cobë jô sã przënãca
do ti tobaczi. Czej jem bëła 18 lat stôrô,
razã z òjcã jô òra pòlé. Òjc miôł pôrã kòni

i jô téż mia swòjã pôrã kòni.
Czédës, czej jô dopiérze nabiéra
szëkù, òjc zmerkôł, że jô sã baro
spieszã i nie robiã niżódnëch
paùzów, cobë jak nôrëchli bëc
doma. „Prr”, przë mijanim òjc
zatrzimôł kònie ë rzek: „Drãgò,
të sã czegòs mùszisz naùczëc.
Abò zażëwac, abò kùrzëc, bò
taczi kùczer, co kòl òraniégò nie
zażëje, abò nie zakùrzi, to kònie
flot zajedze. Kònie mùszą
òdpòcząc”. Òd negò czasu ma
Fot. 23 Dënica, w której Alfons Kloka mielił tabakę dla siebie i gospodarzy
zaczina òrzbã òd brózdë, jakô
z Kosakowa i okolic. Wymiary: wysokość 12 cm, średnica górna zewnętrzna
dzela pòlé na dwa partë. Òrzącë
23,5 cm, średnica dolna 17,5 cm. Wnętrze tej kachli pokazane jest na fot. 21
/ Dënica, w jaczi Alfónks Kloka młół tobakã dlô se i gbùrów z Kòsôkòwa
w dwie procëmné stronë jaż
ë òkòlégò. Miara: 12 cm wësokô, bùtnowô górnô przemiara 23,5 cm, dólnô
przemiara 17,5 cm. Westrzódk ti kachlë je pòkôzóny na 21 òd.
do greńcë pòlégò i nazôd, ma sã
pòtika kòl ti westrzédny brózdë.
Tédë òjc robił paùzã w òranim. Pòmalinkù
odjął. Odtąd Józef Meyer nie rozstawał się
wëcygôł różk z tobaką, spòkójno so zażił
z tabaczką. Gdy po zakończeniu I wojny
i mie pòczestowôł, a jô dlô towarzëstwa,
światowej wrócił do Dębogórza, sprawił
tej-sej pòkrzésywa sã malinką prizą tobaczi
sobie dënicę oraz mielôk i ucierał tabakę
z waldmeistrã. Jô do dzys pamiãtóm ji
z suchymi listkami waldmeistra, czyli maòsoblëwô aromã. Kachla ë mielôk jesz wiele
rzanki wonnej. Ta aromatyczna roślinka,
lat pò smiercë òjca bëłë doma, a pòtemù dzes
nadająca tabace wspaniały aromat, dość
zdżinãłë. Co sã z nima stało, nie je wiedzec.
obficie występowała w dębogórskim lesie
Rzepinô mia zapitóné czile sztëk lëdzy
przy łąkach ciągnących się w kierunku
w Dãbògòrzim, czë mają jakąs dënicã abò
Mrzezina (mówił mi o tym również leśnimielôk pò przódkach, chtërny zażiwelë
czy Leon Holk).
tobakã. Dwie młodszé białczi rzekłë,
– Zażycie takiej tabaki przyjemnie orzeź
że cos taczégò je na przãtrze i przëniosłë…
wiało – wspomina pani Irena. – Wiem coś
misczi do drobieniégò makù. Za to jedna
o tym, bo mało brakowało, żebym przyzwy
ze starszich sąsôdków przëbôczëła so,
czaiła się do tej tabaki. Gdy miałam 18 lat,
że przódë lat dënicã w pôrze z mielôkã
razem z ojcem orałam pole. Ojciec miał parę
ji krewny miôł dóné do mùzealny jizbë
koni i ja też miałam swoją parę koni. Kie
Miesczégò Dodomù Kùlturë w Rëmi.
dyś, gdy dopiero nabierałam wprawy, ojciec
Kòntaktëjã sã z Ludwichã Bachą,
zauważył, że bardzo się spieszę i nie robię
direchtorã tegò placu, chtëren nié
żadnych przerw, żeby jak najszybciej być
leno zgôdzô sã pòkazac ekspònatë
w domu. „Prr”, przy mijaniu ojciec zatrzy
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Fot. 24 Izba muzealna Miejskiego Dom Kultury w Rumi. W kachli z Dębogórza Eugeniusz Rode
bukowym mielôkiem uciera tytoniowe liście na tabakę. Jego dziadek Józef Lehmann, wytwórca tabakier
rogowych z Cisowej (dzielnica Gdyni), używał tylko dënicy z wtopionymi w dno kawałeczkami kwarcu,
a mielôk miał zawsze z jałowca / Mùzealnô jizba Miesczégò Dodomù Kùlturë w Rëmi. W kachlë
z Dãbògòrzégò bùkòwim mielôkã Eùgeniusz Róda mieli tobaczné lëstë na tobakã. Jegò ópa Józef
Léman, wërobnik rogòwëch tobaczérów z Cësowi (dzél Gdinie), ùżiwôł blós dënicë z wtopionyma
w dno sztëczkama kwarcu, a mielôk béł wiedno zrobiony z jałówca
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mał konie i powiedział: „Trud
no, ty się musisz czegoś nauczyć.
Albo zażywać, albo palić, bo taki
kuczer, co przy orce nie zażyje,
albo nie zapali, to konie zajedzie.
Konie muszą odpocząć”. Od tej
pory zaczynaliśmy orkę od bruz
dy dzielącej pole na dwie części.
Orząc w przeciwnych kierun
kach aż do granicy pola i z po
wrotem, spotykaliśmy się przy tej
środkowej bruździe. Wtedy oj
ciec robił przerwę w orce. Powo
lutku wyciągał „różk” z tabaką, Fot. 25, 26 Kachla i mielôk z Dębogórza eksponowane są w izbie muzealnej
Miejskiego Domu Kultury w Rumi. Kachla ma 11 cm wysokości, 22 cm średnicy
spokojnie sobie zażył i mnie po górnej zewnętrznej, a średnica dolna jest o 3 cm mniejsza. Długość mielôka
95 cm / Kachla ë mielôk z Dãbògòrzégò są wëstawioné w mùzealny
częstował, a ja dla towarzystwa, wynosi
jizbie Miesczégò Dodomù Kùlturë w Rëmi. Kachla je 11 cm wësokô, mô 22 cm
od czasu do czasu, orzeźwiałam bùtnowi górny przemiarë, a dólnô przemiara je ò 3 cm miészô. Mielôk je 95 cm
dłudżi
się maleńką szczyptą tabaki
z waldmeistrem. Jej niezwykły
aromat pamiętam do dziś. „Ka
chla” i „mielôk” były jeszcze wie
le lat po śmierci ojca, a potem
gdzieś przepadły. Co się z nimi
stało, nie wiadomo.
Pani Irena zapytała kilka
osób w Dębogórzu, czy mają
jakąś dënicę albo mielôk po zażywających tabakę przodkach.
Dwie panie z młodszego pokolenia powiedziały, że coś
takiego jest na strychu i przyniosły… misy do ucierania
do òdjimniãcégò, ale nawetka mògã
maku. Natomiast jedna ze starszych sąùmielëc tobakã. I jak tu nie wëzwëskac
siadek przypomniała sobie, że przed laty
taczi leżnoscë? Bierzã pãczk tobacznëch
dënicę w komplecie z mielôkiem jej krewny
lëstów, jadã do Rëmi ë pò krótczim czasu
przekazał do izby muzealnej Miejskiego
genaù òbzéróm wszëtczé ekspònatë.
Domu Kultury w Rumi.
Mielôk je wëtoczony z bùkòwégò
Kontaktuję się z Ludwikiem Bachem,
drzewa, a do métra felëje mù 5 cm, za
dyrektorem tej placówki, który nie tylko
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Fot. 27 Od najdawniejszych czasów tradycyjne ucieranie tabaki na Kaszubach wygląda tak samo – mówi Krzysztof Garstkowiak
z Osłonina, który wraz z synem Sławomirem przygotował na II Dębogórskie Święto Tabaki największą na świecie dënicę
i mielôk (zob. rozdział Dębogórskie rekordy). Jest on właścicielem przydomowej ekspozycji Kaszubskie Zbiory Regionalne / Òd
nôdôwniészich czasów tradicjowé młocé tobaczi na Kaszëbach wëzdrzi tak samò – gôdô Krësztof Garstkòwiôk z Òsłónina, chtëren
razã ze swòjim sënã Sławòmirã na II Dãbògòrsczé Swiãto Tobaczi przëszëkòwôł nôwikszą na swiece dënicã ë mielôk (zazdrzë
do partu Dãbògòrsczé rekòrdë). Je òn miéwcą ekspòzycje stwòrzony kòl swòji chëczi Kaszëbsczé Regionalné Zbiérë
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zgadza się udostępnić eksponaty do sfotografowania, ale
mogę nawet utrzeć tabakę.
I jak tu nie skorzystać z takiej
propozycji? Biorę wiązkę tytoniowych liści, jadę do Rumi
i po chwili dokładnie oglądam
eksponaty.
Mielôk
wytoczony
jest
z drewna bukowego i do metra
brakuje mu 5 cm, natomiast
kachla wykonana jest z gliny
wzbogaconej dużą domieszką
kwarcu, co podczas użytkowania zwiększało wytrzymałość
gotowego wyrobu. Jako tarFot. 28 Ta dënica przez wiele lat używana była do ucierania tabaki.
kę kachla ma we wnętrzu głę- Wokół środkowej części dna widać wytarte od mielenia tobacznikiem pasmo
rowków. Wymiary: średnica górna zewnętrzna 26 cm, średnica
boko radełkowane, spiralnie radełkowanych
dolna 20 cm, wysokość 12,5 cm / Ta dënica bez wiele lat bëła ùżiwónô
młocégò tobaczi. Wkół westrzédnégò dzéla dna je widzec wëcarté òd
rozchodzące się rowki. Dzięki do
mieleniégò tobacznikã pasmò redełkòwónëch rówków. Miara: 12,5 cm wësokô,
uprzejmości dyrektora Ludwi- bùtnowô górnô przemiara 26 cm, dólnô przemiara 20 cm
ka Bacha jest okazja sprawdzić
to kachla zrobionô je z glënë zmieszóny
skuteczność mielenia tabaki w tej dënicy.
z kwarcã, co òb czas ùżiwkù zwiãksziwało
Próbę przeprowadza zaprawiony w uciewëtrzëmałosc tegò statkù. Jakno riwã
raniu tabaki Eugeniusz Rode (ur. 1945 r.),
kachla mô bënë głãbòk redelkòwóné,
co roku aktywnie uczestniczący w Dękrãżno rozchôdającé sã rówczi. Dzãka
bogórskim Święcie Tabaki. Jego dziadek
łaskawòscë direchtora Bachë je leżnosc,
Józef Lehmann (1870–1960), wytwórca
cobë sprawdzëc dzejanié młocégò tobaczi
tabakier rogowych z Cisowej (dzielnica
w ti dënicë. Próbã robi doswiôdczony
Gdyni), używał tylko dënicy z wtopionyw mielenim tobaczi Eùgeniusz Róda (ùr.
mi w dno kawałeczkami kwarcu, a mielôk
1945 r.), chtëren rok w rok bierze aktiw
miał zawsze z jałowca.
ùdzél w Dãbògòrsczim Swiãce Tobaczi.
Pan Eugeniusz z dużą wprawą kręci
Jegò ópa Józef Léman (1870–1960),
mielôkiem i po pewnym czasie suche liwërobnik rogòwëch tobaczérów z Cësowi
ście tytoniu zmieniają się w brązowy pro(dzél Gdinie), dërch ùżiwôł dënicë
szek. Według jego opinii, ucierając tabakę
z wtopionyma w dno sztëczkama kwarcu,
w tej misie trzeba się więcej nakręcić niż
a mielôk béł wiedno zrobiony z jałówca.
w dënicy z rowkami biegnącymi promieStôri Róda z wiôldżim szëkã krący
niście od środka dna, której on najczęściej
mielôkã i pò jaczims czasu sëché lëstë
używa. Ale tabaka utarta w takiej czy in-
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tobaczi zmieniwają sã w bruny
pùlwer. Wedle niegò, mielącë
tobakã w ti misce nót je sã
wicy nakrãcëc jak w dënicë,
dze rówczi parministo jidą
òd westrzódka dna, jaką òn
ùżiwô nôczãscy. Ale tobakã
zrëchtowónô w taczi czë jinszi
dënicë równo dobrze szmakô!
Chcemë le so zażëc!
Òb czas pòstãpny etapë
zbiéraniégò materialów w Dã
bògòrzim jô pòtikóm Jirénã
Rzepã, chtërna z ksążką
w rãce jidze nazôd òd sąsôdczi.
Jô sã pitóm, cëż to je za ksążka?
Òkazëje sã, że je to wëdóny
pòd kùńc 2013 rokù albùm
Fot. Kosycarz. Niezwykłe
Fot. 29 Drutowanie dënic zwiększało ich wytrzymałość podczas ucierania
zwykłe
zdjęcia
Kaszub,
tabaki / Plecenié drótã zwiãksziwało jich wëtrzëmałosc òb czas młocégò
tobaczi
na jaczégò òbkłôdce je widzec
Rzepiną òb czas wëstãpów
kaszëbsczégò karna w Pùckù (1973 r.).
nej dënicy jest tak samo dobra! Chcemë le
W tim albùmie je wicy òdjimniãców
so zażëc!
Jirénë Rzepë. Przë leżnoscë dowiadiwóm
Podczas kolejnego etapu zbierania masã m.jin. ò pòkôzkach młocégò tobaczi òb
teriałów w Dębogórzu spotykam Irenę
czas wëstãpów rozmajitëch fòlklornëch
Rzepę wracającą od sąsiadki z książką
karnów w Pùckù ë Krokòwie. To baro
w ręku. Pytam, jaka to książka? Okaczekawé wiadła, ale mie w tim czasu przede
zuje się, że jest to wydany pod koniec
wszëtczim jinteresérëje dãbògòrsczé
2013 roku album pt. Fot. Kosycarz. Nie
tobaczenié. Jô robiã pamiątkòwi òdjimk
zwykłe zwykłe zdjęcia Kaszub, na okładRzepiny z albùmã w rãce, czej stoji przed
ce którego uwieczniona jest pani Irena
kaplëczką kòl swòji chëczë. Jô kòrzëstóm
podczas występów kaszubskiego zespołu
z rôczbë na kawã, bë za sztërk razã wëbrac
w Pucku (1973 r.). Fotografii z panią Iresã do Frãca Dzerzińsczégò (ùr. 1929 r.).
ną jest w tym albumie więcej. Przy okazji
Dzerzińsczi, jistno jak òjc Jirénë Rzepë,
dowiaduję się m.in. o pokazach mielenia
Józef Mejer, młół tobakã z dodôwkã
tabaki podczas występów różnych zespowaldmeistrã (prząszczka). Òn równak
łów folklorystycznych w Pucku i Krokonie szukôł waldmeistra w dãbògòrsczim
wej. Bardzo ciekawe wątki, ale mnie w tej
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chwili interesują przede wszystkim dębogórskie klimaty. Robię pamiątkowe zdjęcie pani Ireny z albumem w ręku na tle
kapliczki obok jej domu. Korzystam z zaproszenia na kawę, by po chwili razem
udać się do Franciszka Dzierzyńskiego
(ur. 1929 r.). Pan Dzierzyński, podobnie jak ojciec Ireny Rzepy, Józef Meyer,
ucierał tabakę z dodatkiem waldmeistra
(marzanki wonnej). Nie szukał jednak
waldmeistra w dębogórskim lesie, bo miał
go co roku wystarczającą ilość od rodziny Kaletów z Pustek Cisowskich (dzielnica Gdyni). Tam, w lasach ciągnących
się do Koleczkowa, było „waldmeistra”
jak trawy na łące. Jakaż wspaniała była ta
tabaka z „waldmeistrem” – wspomina pan
Franciszek. Teraz jednak chętnie zażyje
tabaki bursztynowej robionej przez Jana

Fot. 30 Franciszek Dzierzyński z Dębogórza, który
tabakę ucierał zawsze z waldmeistrem (marzanką wonną),
opowiedział o karczmie Józefa Boyke zwanego Majórą
i o przedwojennych tabakach tam sprzedawanych / Frãc
Dzerzińsczi z Dãbògòrzégò, chtëren wiedno młół tobakã
z waldmeistrã (prząszczka), òpòwiedzôł ò karczmie Józefa
Bòjczi znónégò jakno Majóra i przedwòjnowëch tobakach,
jaczé bëłë tam przedôwóné

Fot. 31 Budynek z dwuspadowym dachem przy ul. Pomorskiej w Dębogórzu
to część dawnej karczmy, należącej do rodziny Boyke. Przed II wojną światową
sprzedawano tam sprasowane liście tytoniu oraz tabakę Pomorską i Wirgińską /
Bùdink ze sczidłim dakã kòl Pòmòrsczi w Dãbògòrzim to part dôwny karczmë,
co słëcha do familie Bòjka. Przed 2. swiatową wòjną bëłë tam przedôwóné
sprasowóné tobaczné lëstë i Pòmòrskô ë Wirgińskô tobaka
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lese, bò rok w rok miôł gò
dosc òd familie Kalétów
z
Cësowsczich
Pùstków
(dzél Gdinie). Tam, w lasach
co cygną sã do Kòleczkòwa,
bëło „waldmeistra” jak trôwë
na łące. Jakô bëlnô to bëła
ta tobaka z „waldmeistrã” –
wspòminô stôri Dzerzińsczi.
Jednakò terôzka chãtno zażëje
jantarowi tobaczi robiony bez
Jana Drzéżdżona ze Starzëna
ë òpòwié ò dôwnëch czasach.
– Przed wòjną w Dãbògòrzim
bëłë dwie gòspòdë – pòwiôdô
Frãc Dzerzińsczi. – Jedna,
kòle wjazdu òd stronë
Kòsôkòwa, nôleża do Agùsta
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Fot. 32 W okresie międzywojennym najpopularniejszymi tabakami monopolowymi w Dębogórzu była
tabaka Pomorska i Wirgińska / W midzëwòjnowim
czasu nôpòpùlarniészima mònopòlowima tobakama
w Dãbògòrzim bëłë Pòmòrskô ë Wirgińskô

Drzeżdżona ze Starzyna i opowie o minionych czasach.
– Przed wojną były w Dębogórzu dwie go
spody – opowiada Franciszek Dzierzyński.
– Jedna, na wjeździe od strony Kosakowa,
należała do Augusta Ciskowskiego. Druga,
w centrum wsi (budynek przy ul. Pomorskiej 27 jest pozostałością po tej gospodzie – E.Z.), była własnością Józefa Boyke
zwanego „Majórą”. Skąd taki przydomek?
Chyba już mało kto w Dębogórzu to wie.
Opowiem. W czasie I wojny światowej Józef
Boyke został powołany do armii cesarza Wi
lusia. W tym czasie karczmą, jak wtedy mó
wiono na gospodę, zajmowała się jego mat
ka. Pewnego razu jakaś sąsiadka zapytała
ją, jak Józefowi idzie na wojnie, czy dobrze
ich żywią. Matka odpowiedziała, że ma on
lepsze jedzenie niż w domu i niczego oprócz
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Cyskòwsczégò. Drëgô, na westrzódkù wsë
(bùdink kòl Pòmòrsczi 27 je zaòstałoscą
pò ti gòspòdze – E.Z.), bëła miectwã Józefa
Bòjczi zwónégò „Majórą”. Skądka taczé
rągadło? Wierã ju mało chto w Dãbògòrzim
to wié. Jô wami òpòwiém. Òb czas 1. swiatowi
wòjnë Józef Bòjka béł przë wòjskù césarza
Wilusza. W tim czasu karczmą, jak sã tédë
na gòspòdã gôdało, zajima sã jegò matka.
Jednégò razu jakôs sąsôdka mia sã ji spitóné,
jak Józwie jidze na ti wòjnie, czë dobrze jich
tam fùdrëją. Matka òdpòwiedza, że òn mô
lepszé jedzenié jak doma ë niczégò króm
domôcëch strón jemù nie felëje, bò òn nie je
ju taczi zwëczajny żôłnérz, a je ù „majórë”.
Sąsôdka ju w latach i përznã głëchô zrozmia,
że Józef je ju majórą. Zarôzka rozpòwiedza
pò wsë, że Bòjka wierã mô òstóny jaczims
heroją, bò césôrz mô gò wësok awansowóné
i òn terô je majórą. Pózni wëszło, że Józwie
dobrze sã żëło, bò òn òstôł òrdinansą majórë
i kòle tegò òficérë zmina jemù wòjna. Òd
negò czasu na Józefa Bòjkã gôdelë „Majóra”
ë jak chtos szed do jegò gòspòdë, to téż gôdôł,
że jidze do „Majórë”. Przed wòjną móg tam
wszëtkò dostac, tak jak w składze. Rozmieje
sã, że bëła tam téż mònopòlowô tobaka
ë tobaczné lëstë. Z pakòwónëch tobaków
nôbarżi pòpùlarnô bëła „Pòmòrskô” ë
„Wirgińskô”, chtërnëch ju za knôpa jem
spróbòwôł. W Dãbògòrzim i òkòlim kòżden
chłop zażiwôł, bò chto nie tobaczi, nen nick
nie znaczi. Jedny mielë różk do tobaczi,
a jiny plaskatą rogòwą dózã. Nôbarżi
paradné tobaczérë bëłë wërobioné na szôłt
bóta, a pò wòjnie béł z nich słôwny Alfónks
Kloka, szewc z Kòsôkòwa. Òn téż jakno
jedurny z naji gminë robił baro piãkné
różczi do tobaczi.

rodzinnych stron mu nie brakuje, bo on nie
jest już taki zwykły żołnierz, a jest u „majó
ry”. Sąsiadka już w podeszłych latach i trochę
głucha zrozumiała, że Józef jest już „majórą”,
czyli majorem. Rozpowiedziała zaraz po wsi,
że Boyke chyba jakichś bohaterskich czynów
dokonał, bo cesarz go wysoko awansował i on
jest „majórą”. Później wyjaśniło się, że Józe
fowi nieźle się wiodło, bo został ordynansem
majora, pełniąc służbę wojskową przy tym
oficerze. Od tego czasu na Józefa Boyke mó
wiono „Majóra” i jak ktoś szedł do jego gospo
dy, to też mówił, że idzie do „Majóry”. Przed
wojną było tam do kupienia wszystko, tak
jak w sklepie. Rzecz jasna, była tam też ta
baka monopolowa i liście tytoniowe. Z pacz
kowanych tabak najpopularniejsza była
tabaka „Pomorska” i „Wirgińska”, których
spróbowałem już jako dzieciak. W Dębo
górzu i okolicy każdy chłop zażywał, bo kto
nie tabaczy, ten nic nie znaczy. Jedni mieli
„różk” na tabakę, a niektórzy płaską rogową
„dózę”. Najbardziej paradne tabakierki były
wyrobione w kształcie buta, a po wojnie sły
nął z nich Alfons Kloka, szewc z Kosakowa.
On też jako jedyny w naszej gminie robił bar
dzo ładne różki do tabaki.
Jednym z najstarszych tabaczników
w Dębogórzu jest także Augustyn Formella (ur. 1933 r.), który znaczną część
życia przepracował u leśniczego Holka,
ściągając swoimi końmi pnie drzew z lasu
do drogi.
– Robotnicy leśni tęgo zażywali tabakę, bo
dodawała ona siły, orzeźwiała i wyostrzała
wzrok – zapewnia pan Augustyn. – Za
moich czasów nie było jeszcze w sprzedaży
plastykowych pudełeczek-tabakierek, takich
jak teraz te niemieckie, a nie każdy miał ta

Jednym z nôstarszich tobaczników
w Dãbògòrzim je téż Agùstin Fòrméla
(ùr. 1933 r.), chtëren wiôldżi dzél swòjégò
żëcégò mô przerobioné kòl lesnégò Hòlczi,
zwlôkającë swòjima kòniama drzewiané
kloce z lasa do drodżi.
– Lesny robòtnicë dichtich zażiwelë tobakã,
bò òna dodôwa jima kraftu, pòkrzésywa ë
wëòstrziwa zdrok – zagwësniwô Fòrméla. –
Za mòjëch czasów nie bëło jesz do kùpieniégò
plastikòwëch bùsków-tobaczérów, taczich
jak terô te niemiecczé, a nié kòżden miôł
różk. Ale më so dôwelë radã. Bùdelczi pò

Fot. 33 Po przedwojennych tabakach pozostały
wspomnienia i zawieruszone gdzieś na strychu
podniszczone opakowania. Obecnie są to rarytasy
kolekcjonerskie / Pò przedwòjnowëch tobakach òstałë
wspòminczi i zapòdzóné, dzes na przãtrze zbrëkòwóné
bùsczi. Terôzka je to baro czekawi zwësk dlô kòleksjonérów
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medicynach ò grëbëch scanach,
sztopóné tropą, téż bëłë baro
praktisz. Jak sã nawetka taką
zgùbiło, to nie bëło żôl, a jaczis
z drëchów pòczestowôł swòją
tobaką. Pòstãpnégò dnia zôs
przënôszało sã z chëczów
fùl bùdelkã tobaczi. To bëło
wigódné.
Më jesmë tak nie robilë, ale
w Dãbògòrzim pòwiôdelë,
że jak chtos dôwni za czãsto
wëcygôł rãkã za cëzą tobaczérą,
to do jedny z nich chłopi wsëpelë
tobakã ùmieszóną z natronã.
Wszëtcë co sedzelë kòle stołu
Fot. 34 Augustyn Formella z Dębogórza znaczną część życia przepracował
w gòspòdze ò tim wiedzelë,
u leśniczego Holka, ściągając swoimi końmi pnie drzew z lasu do drogi. Robiąc
w lesie tęgo zażywaliśmy tabakę, bo dodawała ona siły, orzeźwiała i wyostrzała
òkróm negò co miôł dostac
wzrok – zapewnia pan Augustyn / Agùstin Fòrméla z Dãbògòrzégò wiôldżi
dzél swòjégò żëcégò mô przerobioné kòl lesnégò Hòlczi, zwlôkającë swòjima
pòùkã. Czej nen miôł ju dobrze
kòniama drzewiané kloce z lasa do drodżi. Robiącë w lese më dichtich zażiwelë
tobakã, bò òna dodôwa nama kraftu, pòkrzésywa ë wëòstrziwa zdrok. – zagwësniwô
wzãté, chtos westrzód zédlów,
stôri Fòrméla
bùdlów ë czeliszków krëjamno
kłôd tobaczérã-łapicã. Zażëcé
tobaczi z natronã miało dac tak mòcné
bakierkę. Ale sobie radziliśmy. Grubościenne
pôlenié w nosu, że òbsztrôfòwóny nëkôł
buteleczki po lekarstwach, zatykane korkiem,
bùten i próbòwôł wëzbëc sã wszëtczégò
też były bardzo praktyczne. Jak nawet taką
co miôł w nosu. A czasã nawetka wkłôdôł
się zgubiło, to rozpaczy nie było, a któryś
gãbã do wãbórka z wòdą, żebë zmiészëc
z kolegów poczęstował swoją tabaką. Następ
to pieczelné pôlenié. Jim wiãcy grzebôł
nego dnia znowu przynosiło się z domu pełną
w tim nosu, tim gòrzi, bò pòtemù bez
tabaki buteleczkę. To było wygodne.
czile dniów miôł czerwioną ë òpùchłą
Myśmy tak nie robili, ale w Dębogórzu opo
knérã. To bëła strasznô pòùka, ale sto
wiadano, że jak ktoś dawniej za często wy
proceńt skùtkòwnô, cobë kògòs òdnãcëc òd
ciągał rękę po cudzą tabakierę, to do jednej
syganiégò dërch za cëzą tobaką.
z nich wsypywano tabakę zmieszaną z sodą.
Krótkò pò wëbùchaniãcym wòjnë
Wszyscy siedzący przy stole w gospodzie
òbëdwie gòspòdë w Dãbògòrzim òstałë
o tym wiedzieli, oprócz tego co miał dostać
zamkłé, a pò wòjnie béł ju le blós dosc
nauczkę. Gdy ten był już dobrze podchmie
lëchò òpatrzony króm. Wszëtczégò
lony, ktoś wśród kufli, butelek i kieliszków
felało, ale jednégò dnia w Dãbògòrzim
kładł niepostrzeżenie tabakierkę-pułapkę.
pòkôzałë sã przedwòjnowé alkòhòle
Zażycie tabaki z sodą podobno powodowało
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ë tobaka. Mieszkeńcowie ni mòglë sã
tak mocne pieczenie w nosie, że ukarany wy
nadzëwòwac.
biegał na dwór i próbował pozbyć się wszyst
– Niedługò pò wòjnie razã z lesnym Frãcã
kiego co miał w nosie. A niekiedy nawet wsa
Hòpą jô òstôł rôczony na richtich bal kòle
dzał twarz do wiadra z wodą, żeby złagodzić
Jana Skwiércza w Dãbògòrzim, chtëren
to piekielne pieczenie. Im więcej grzebał
miôł gòspòdarkã na westrzódkù wsë, kòl
w tym nosie, tym gorzej, bo potem przez parę
stawù – wpòminô Léón Hòlka. – Bëło tam
dni miał go czerwony i opuchnięty. Okrutna
ju dosc tëli mieszkeńców wiosczi. Na stole
była to nauczka, ale w stu procentach sku
króm jedzeniégò, bëło fùl szpritu, sznapsu,
teczna, aby kogoś oduczyć od ciągłego sięga
cygaretów, cygarów ë tobaczi. Wszëtkò sprzed
nia po cudzą tabakę.
wòjnë. Jô pamiãtóm, że na sznapsu béł jesz
Krótko po wybuchu wojny obie gospoprzedwòjnowi priz. Pół litra z czerwioną
dy w Dębogórzu zostały zlikwidowane,
etikétą kòształo 90 groszi, a z mòdrą 1,10 zł.
a po wojnie był już tylko dość marnie zaBëło tegò tak wiele, że kòżden móg pic,
opatrzony sklep. Wszystkiego brakowało,
ale pewnego dnia w Dębogórzu pojawiły się przedwojenne alkohole, tytonie i tabaka.
Mieszkańcy ze zdziwienia
przecierali oczy.
– Niedługo po wojnie razem
z leśniczym Franciszkiem Hoppe
zostałem zaproszony na praw
dziwą ucztę u Jana Skwiercza
w Dębogórzu, który miał gospo
darstwo w środku wsi, przy sta
wie – wspomina Leon Holk. –
Było tam już sporo mieszkańców
wioski. Na stole oprócz jedzenia
pojawił się spirytus, wódka, pa
pierosy, cygara i tabaka. Wszyst
ko sprzed wojny. Pamiętam,
że na wódce była jeszcze przed
wojenna cena. Pół litra z czerwo
ną etykietą miało cenę 90 groszy,
a z niebieską 1,10 zł. Było tego
tyle, że każdy mógł pić, palić
i zażywać, co chciał i ile chciał. Fot. 35 Najstarsi mieszkańcy gminy Kosakowo mówili, że przede wszystkim
zażywano tabakę z różków, dużo rzadziej używano rogowych dóz (fot. 36, 37)
Wtedy Jan Skwiercz powiedział / Nôstarszi mieszkeńcowie gminë Kòsôkòwò pòwiôdelë, że tobakã bëła zażimi, skąd to wszystko jest. Oka wónô przede wszëtczim z różków, wiele rzôdzy z rogòwëch dózów (36, 37 òd.)
Święto Tabaki w Dębogórzu / Swiãto Tobaczi w Dãbògòrzim
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Fot. 36 Takie dózy nie były zbyt wygodne w użyciu, bo
żeby zażyć tabaki trzeba było otwierać wieczko i palcami
wziąć szczyptę. Poza tym mało higieniczne, szczególnie
przy częstowaniu wielu osób / Taczé dózë nie bëłë za
baro wigódné do ùżëtkù, bò żebë zażëc tobaczi bëło nót
òdemknąc wieczkò i pôlcama wząc swòją prizã. Òkróm
tegò to nie bëło za czësté, òsoblëwò òb czas czestowaniégò
wiele lëdzy

zało się, że pod koniec sierpnia 1939 roku,
tuż przed wybuchem wojny, wszystkie alko
hole i wyroby tytoniowe z gospody w Chylo
ni (dzielnica Gdyni – E.Z.) przewieziono
do gospodarstwa Jana Skwiercza w Dębo
górzu. Właśnie tam, bo siostra gospodarza
była żoną prowadzącego chylońską gospodę.
Miał na nazwisko Troka. Na terenie tego go
spodarstwa Skwiercz z Troką wykopali duży
dół, zabezpieczyli go deskami i tam ukryli
bardzo dobrze opakowane towary z gospody.
Wybuchła wojna. Trokę hitlerowcy zamor
dowali w Piaśnicy, a rodzina Skwierczów
musiała opuścić swoje gospodarstwo, które
zajął niemiecki zarządca Nelke. Dopiero
po wojnie Jan Skwiercz mógł zajrzeć do do
brze zamaskowanego schowka. Okazało się,
że wszystkie towary są w bardzo dobrym
stanie. Tylko w butelkach tej tańszej wódki,
z czerwoną etykietą, wytrąciła się warstwa
białego osadu. Mówiliśmy na to karbid, ale
nad tą warstwą wódka była nadal klarowna
i nic się nie zmarnowało.
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kùrzëc i zażëwac, co chcôł ë kùli chcôł. Tédë
Jón Skwiércz rzeknął mie, skądka to wszëtkò
je. Wëszło na to, że pòd kùńc zélnika
1939 rokù, zarôzka przed wëbùchniãcym
wòjnë, wszëtczé alkòhòle ë tobaczné produktë
z gòspòdë w Chilonie (dzél Gdinie –
E.Z.) òstałë przewiozłé na gbùrstwò Jana
Skwiércza w Dãbògòrzim. Prawie tam,
bò sostra gòspòdarza bëła białką miéwcë
chilońsczi gòspòdë. Òn miôł na nôzwëstkò
Troka. Na terenie negò gruńtsztëkù Skwiércz
z Troką mielë wëkòpóné wiôlgą kùlã,

Fot. 37, 38 Wygodniejsze w użyciu od dózy pokazanej
na poprzednim zdjęciu były dózy z otworem we wieczku,
służącym do sypania tabaki. Zakrywano je najczęściej
rogowymi płytkami w kształcie rybki / Wigódniészé
w ùżëtkù òd dózë, taczi jaką je widzec na slédnym òdjimkù,
bëłë dózë z òdemkniãcym we wieczkù, chtërne służëło
do sëpaniégò. Nôczãscy òne bëłë zakriwóné platkama
w sztôłce ribczi

zabezpieczëlë jã délama i tam
schòwelë baro dobrze òpakòwóną
wôrã z gòspòdë. Wëbùchła
wòjna. Trokã hitlerowcowie
zabilë w Piôsznicë, a familiô
Skwiérczów mùsza jic précz ze
swòjégò gbùrstwa, jaczé dostôł
niemiecczi zarządca Nélka.
Dopiérze pò wòjnie Jón Skwiércz
móg zazdrzec do dobrze zatacony
kùlë. Wëszło na to, że całô wôra
je w baro dobrim stanie. Leno
w bùdlach ti tańszi gòrzałczi,
z czerwioną etikétą, wërobia
sã szëchta biôłégò mątu. Më
na to gôdelë karbit, ale nad tą
Fot. 39, 40 Wielu tabaczników wciąż ma ogromny sentyment do tabaki
szëchtą sznaps béł dali klôr ë nick
Gdańskiej i Mazurskiej / Wiele tobaczników dërch mô wiôldżi sentimeńt
do Gduńsczi ë Mazursczi tobaczi
sã nie zmarnowało.
Stôri
tobacznicë
wspòminają, jak tédë jesz bez dłudżi
Starzy tabacznicy wspominają, jak przez
czas zażiwelë przedwòjnową Pòmòrską
długi czas raczyli się wtedy przedwojenë Wirgińską tobakã. Òni pòwiôdelë,
ną tabaką Pomorską i Wirgińską. Mówią,
że przedwòjnowëch tobaków nie bëło nót
że przedwojennych tabak nie trzeba było
doprawiac jak tëch pòwòjnowëch i nie
doprawiać jak tych powojennych i nie domdze jima równô niżódnô pózniészô
równa im żadna późniejsza polska tabapòlskô tobaka. Nimò taczégò gôdaniégò
ka. Mimo to wielu tabaczników wciąż ma
tobaczników dërch mô wiôldżi sentimeńt
ogromny sentyment do tabaki Gdańskiej
do Gduńsczi ë Mazursczi tobaczi.
i Mazurskiej.
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Fot. 41 Tabakierka w kształcie skòrzni, czyli buta z cholewą, wykonana przez Alfonsa Klokę / Tobaczéra w sztôłce skòrzni,
to je bóta z chòlawą, jaką zrobił Alfónks Kloka
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ednym z najlepszych wytwórców tabaednym z nôlepszich wërobników
kier rogowych na Kaszubach, a zarazem
tobaczérów z rogù na Kaszëbach,
najmniej szerzej znanym, był niewątpliwie
a równoczasno jednym z nômni znónëch,
Alfons Kloka z Kosakowa (1914–2004).
béł gwës Alfónks Kloka z Kòsôkòwa
Wprawdzie w książce pt. Sztuka ludowa
(1914–2004). Prôwdac w ksążce Sztuka
Kaszubów (1995) jest wymieniony wśród
ludowa Kaszubów (1995) je òn pòdóny
współczesnych rogowników kaszubskich
westrzód terôczasnëch kaszëbsczich
cieszących się największym uznaniem,
rogarzów bãdącëch nôlepszima w swòjim
ale nie ma tam nic więcej na jego temat.
fachù, ale ni ma tam nick wicy na jegò
W żadnej publikacji nie znalazłem też
témã. W żódny pùblikacje jô téż ni móm
zdjęć tabakier wykonanych
przez Alfonsa Klokę.
Faktem jest, że sam mistrz,
jak i jego następca Stanisław
Kloka (ur. 1957 r.), o popularność nigdy nie dbali. Nie dawali swoich tabakier na konkursy
i wystawy sztuki ludowej, nie
prezentowali wyrobów rogowniczych na żadnych jarmarkach i innych imprezach regionalnych. Mimo to wszystkie
ich tabakierki natychmiast
znajdowały nabywców. Nic
w tym dziwnego, gdyż byli
ostatnimi wytwórcami najbardziej tradycyjnych kaszubskich różków zakończonych
starannie wyrzeźbioną tëlpą,
czyli tulipanem. Dużym uznaniem cieszyły się też tabakierki Fot. 42 Z tego rogu ojciec zrobiłby piękny „but” – mówi jego syn Ryszard Kloka
/ Z negò roga òjc bë zrobił piãkny „bót” – gôdô jegò syn Richard Kloka
w kształcie skòrzni czyli bu-
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Fot. 43 W domu Alfonsa Kloki do dziś zachował się jego warsztat szewski / Doma kòl Alfónksa Kloczi do dzys mô sã
ùchòwóny jegò szewiecczi warstat

Fot. 44 Budynek gospodarczy, w którym Alfons Kloka wraz z synem Stanisławem robił tabakierki / Bùdinôszk, w chtërnym
Alfónks Kloka razã ze swòjim sënã Stanisławã robilë tobaczérë
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tów z cholewami. Żartowano,
że były tak starannie wymodelowane, jakby miały je nosić baśniowe kaszubskie krośnięta. Z pewnością byłoby
im wygodnie chodzić w nich
przez knieje, bo Alfons Kloka
był z zawodu szewcem i dobrze znał swój fach. Ale choć
nie dla skrzatów, a na użytek
tabacznej braci wyczarowywał z rogów buty z cholewami,
to skòrznie do tobaczi musiały
Fot. 45 Maria i Alfons Kloka na przyjęciu w Restauracji Kaszubskiej
wyglądać jak prawdziwe buty.
w Kosakowie, po otrzymaniu medali z okazji 50-lecia ślubu. Pan Kloka
Alfons Kloka zwykł mawiać: zażywa własnoręcznie utartej tabaki ze zrobionego przez siebie różka / Mariô
Kloka na rozegracje w Kaszëbsczi Restaùracje w Kòsôkòwie,
Nigdy nie robię na ilość, bo jakość ëpòAlfónks
dostanim medalów z leżnotë 50. roczëznë slëbù. Alfónks Kloka zażiwô
jest najważniejsza, a to wymaga kachlińsczi tobaczi z różka, jaczi sóm zrobił
czasu. Trzeba zawsze pamiętać
nalazłé òdjimków różków zrobionëch bez
o tym, że później ktoś oglądając tabakierkę
Alfónksa Klokã.
nie zapyta jej posiadacza, jak długo była ro
Prôwdą je, że sóm méster, jak i jegò
biona, ale kto ją robił.
pòsobnik Stanisłôw Kloka (ùr. 1957 r.),
– Mój ojciec w jednych sprawach był nie
nigdë ni mielë starë ò pòpùlarnosc.
zwykle twardy, w innych wrażliwy – opoNie dôwelë swòjëch tobaczérów na
wiada Stanisław Kloka, którego ojciec nakònkùrsë ë wëstôwczi lëdowégò kùńsztu,
uczył rogowniczego kunsztu. – Nie chciał
nie pòkazywelë rogòwëch produktów
robić tabakierek z rogów zabitych krów, tylko
na niżódnëch jôrmarkach i jinëch
z tzw. spadów. Krów w okolicy było bardzo
regionalnëch rozegracjach. Nimò to
dużo, nie tak jak teraz, a jak się nieraz fest bo
na wszëtczé jich tobaczérë zarô bëlë
dły to „gubiły rogi”. Pusty róg spadał, a trzon
klientowie. Ni ma w tim nick dzywnégò,
po pewnym czasie obrastał rogiem na nowo.
bò bëlë òstatnyma wërobnikama nôbarżi
Tak, jak u człowieka zerwany paznokieć też
tradicjowëch kaszëbsczich różków zakùń
po jakimś czasie odrasta. Jednak ten odro
czonëch dbało wërzniãtą tëlpą. Baro
śnięty róg ma już inną budowę, często jest
pòpùlarné bëłë téż tobaczérë w sztôłce
zdeformowany i słaby, więc na tabakierki się
skòrzni. Lëdze sã smielë, że òne bëłë tak
nie nadaje.
bëlno wëprofilowóné, jakbë je miałë nosëc
To samo zdanie na temat jakości odrobôjkòwé kaszëbsczé krôsniãta. Zycher
śniętego krowiego rogu mają inni wytwórbë bëło jima w nich wigódno chòdzëc
cy tabakier rogowych. Henryk Lessnau
bez kneje, bò Alfónks Kloka béł szewcã
z Chałup i Jan Drzeżdżon ze Starzyna,
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i dobrze znôł swój fach. Chòcle
nié dlô krôsniôków, a na ùżëtk
tobaczników twòrził z rogù
bótë z chòlawama, to skòrznie
do tobaczi mùszałë wëzdrzec
jak prôwdzëwé bótë.
Alfónks Kloka wiedno gôdôł:
Jô nigdë nie robiã na wielosc,
bò kwalitet je nôwôżniészi,
a to brëkùje czasu. Wiedno je nót
pamiãtac ò tim, że pózni chtos
òbzerającë tobaczérã nie zapitô ji
miéwcã, jak długò bëła robionô,
ale chto jã mô zrobioné.
Fot. 46 Irena Rzepa z rogami zgubionymi przez krowy, które straciły je
– Mój òjc w jednëch sprawach
bodąc się na pastwisku. Alfons Kloka nie chciał robić tabakierek z rogów
béł baro cwiardi, w jinszich czëłi
zabitych krów, tylko ze spadów, które zbierali dla niego gospodarze / Jiréna
Rzepa z rogama zgùbionyma bez krowë, chtërne je stracëłë bòdącë sã na wédze.
– òpòwiôdô Stanisłôw Kloka,
Alfónks Kloka nie chcôł robic tobaczérów z rogów zabitëch krowów, le blós ze
spadów, jaczé gbùrzë dlô niegò zebrelë
chtërnégò òjc mô naùczoné
rogòwégò kùńsztu. – Òn nie
chcôł robic tobaczérów z rogów zabitëch
których można co roku spotkać na Świękrowów, le z tak zwónëch spadów. Krowów
cie Tabaki w Dębogórzu, takich rogów
w òkòlim bëło baro wiele, nié tak jak terôzka,
w ogóle nie biorą.
a jak sã nierôz fest bòdłë to „gùbiłë rodżi”.
– Krowy traciły rogi nie tylko wtedy, gdy
Lóz róg spadiwôł, a dërżéń zôs pò jaczims
się bodły – uzupełnia Irena Rzepa z Dęczasu òbrôstôł rogã. Tak, jak kòl człowieka
bogórza. – Pędząc w oborze do pełnego ko
zerwóny nokc téż pò krótczim czasu z nowa
ryta uderzały niekiedy rogami o znajdującą
òdrôstiwô. Jednakò nen òdrosłi róg mô ju
się nad korytem poprzeczkę ze stalowej rury.
jinszą bùdacjã, czãsto je òdsztôłcony ë słabi,
Wtedy też traciły rogi. Kiedyś mieliśmy sporo
tej na tobaczérë òn sã nie nadôwô.
krów i wszystkie rogi „zgubione” na pastwi
Tak samò ò wôrtnoce òdrosłégò kro
sku i w oborze trafiały do Alfonsa Kloki.
wiégò rogù mëslą jiny wërobnicë rogò
Inni gospodarze też dla niego odkładali, więc
wëch tobaczérów. Henrich Lesniewa
na brak rogów nigdy nie mógł narzekać.
z Chałëpów i Jón Drzéżdżón ze Starzëna,
Stanisław Kloka zgodził się opowiedzieć,
jaczich mòże rok w rok pòtkac na Swiãce
jak wraz z ojcem robili różki i skòrznie.
Tobaczi w Dãbògòrzim, taczich rogów
Tylko te dwa rodzaje tabakierek powstaczësto nie bierzą.
wały w ich warsztaciku rogowniczym. Pan
– Krowë gùbiłë rodżi nié blós tédë, czej
Stanisław nie wie, czy wcześniej spod ręki
sã bòdłë – dopòwiôdô Jiréna Rzepa
ojca wyszły też jakieś rogowe dózy, gdyż
z Dãbògòrzégò. – Nëkającë w òbòrze
Alfons Kloka robił już tabakierki na dłu46

go przed jego urodzeniem. Posłuchajmy
zatem obiecanej relacji: Rogi gotowaliśmy
razem z kartoflami dla zwierząt w budynku
gospodarczym znajdującym się przy domu.
Po kilku godzinach przy pomocy żelaznych
szczypiec sprawdzaliśmy, czy są już wystar
czająco miękkie. Rozmiękczony róg spłasz
czany był w imadle między dwiema płytkami

do fùl kòrëta czasã rogama walëłë ò bãdący
nad kòrëtã przécznik ze stalany rórë. Tédë
téż tracëłë rodżi. Czédës më mielë wiele
krowów i wszëtczé rodżi, chtërne òne zgùbiłë
na wédze ë w òbòrze trafiałë do Alfónksa
Kloczi. Jinszi gbùrzë téż je dlô niegò òdkłôdelë,
tej òn wiedno rogów miôł skòpicą.

Fot. 47 Na Święcie Tabaki w Dębogórzu Jan Drzeżdżon, wytwórca tabakier ze Starzyna w pow. puckim, pokazał rogi
w różnych fazach obróbki / Na Swiãce Tobaczi w Dãbògòrzim Jón Drzéżdżón, wërobnik tobaczérów ze Starzëna w pùcczim
krézu, pòkôzôł rodżi w rozmajitëch fazach òbróbkù
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Stanisłôw Kloka zgòdzył
sã òpòwiedzec, jak wespół
z òjcã robilë różczi ë skòrznie.
Leno ne dwa zortë tobaczérów
pòwstôwałë w jich rogòwim
warstace. Młodszi Kloka nie
wié, czë jegò òjc miôł czédës
zrobioné téż jaczés rogòwé
dózë, bò Alfónks Kloka
tobaczérë robił jesz wiele
lat przed jegò ùrodzenim.
Chcemë tej pòsłëchac òbiecóny
relacje: Rodżi bëłë warzoné razã
z bùlwama dlô chòwë w bakùzu
Fot. 48 Obok rogu z bukowymi klinami pokazany jest spłaszczony fragment
kòle chëczë. Pò czile gòdzënach
rogu, z którego robi się płytki mocowane z drewnianymi denkami różków /
żelôznyma klészczama më
Kòl roga z bùkòwima klinama je widzec plaskati fragmeńt roga, z jaczégò robi
sã platczi mòcowóné z drzewianyma przëkriwkama różków
sprôwdzywelë, czë òne są dosc
mitczé. Zmitczony róg béł
splëszczany w szrubsztokù midzë dwùma
z grubej blachy. W róg wbijało się młotkiem
platkama z grëbi blachë. W róg wbijało
stalowe prawidło (klin – E.Z.) i zostawiało
sã młotkã stalané mòdło (klin – E.Z.)
do następnego dnia. Mieliśmy dwa rodzaje
i òstawiało do pòstãpnégò dnia. Ma mia
prawideł – płaskie do robienia różków oraz
dwa zortë klinów – plaskaté do robieniégò
w kształcie stożkowego walca do wyrobu
różków a w sztôłce kùżlowatégò walca
skòrzni, czyli tabakierek w kształcie butów
do produkcje skòrzni, to je tobaczérów
z cholewami. Gdy było pewne, że róg zacho
wëzdrzącëch jak bótë z chòlawama. Czej
wa swój kształt i się nie zdeformuje, to wy
bëło gwës, że róg ùtrzimô swój sztôłt i sã nie
ciągało się go z imadła. Następnie w meta
zdefòrmùje, to béł wëcygóny ze szrubsztoka.
lowe pudełko po paście do butów wlewało
Pòtemù w metalową bùskã pò wiksu nót bëło
się denaturat i zapalało. Ostre zakończenie
wlôc brënabór ë zapalëc. Òstré zakùńczenié
rogu po posmarowaniu woskiem było tak
rogù pò pòsmarowanim wòskã bëło tak długò
długo podgrzewane nad ogniem, aż zrobi
pòdgrzewóné nad ògniã, jaż sã zrobiło mitczé.
ło się miękkie. W imadle końcówka została
W szrubsztokù kùnôszk òstôł przëgiãti
przygięta ku dołowi, a róg pozostawał w nim
w dół, a róg béł w nim jaż do òbstëdnieniégò
aż do ostygnięcia i stwardnienia. Przy pomo
ë scwiardnieniégò. Z pòmòcą szkła zdzerónô
cy szkła zdzierana była chropowata warstwa
bëła parchatô szëchta rogù. Szkło sã krëszëło,
rogu. Szkło się kruszyło, ale myśmy tak dłu
ale ma tak długò nim jachelë, jaż wiéchrzëzna
go jechali tym szkłem, aż się powierzchnia
zrobia sã głôdkô. Szkła bëło fùl i nie bëło nót
zrobiła gładka. Szkła było pod dostatkiem
za nie płacëc. Sztôłt bóta w dólnym dzélu,
i nie trzeba było za nie płacić. Kształt buta
48

òsoblëwò kòl hawsëca, béł robiony raszplą.
w dolnej części, zwłaszcza przy obcasie, wy
Pózni ma wëgładzywa to szkłã, wëkùńczającë
rabiany był gruboziarnistym pilnikiem. Na
rozmajitima nożama, chtërne ma sami robiła
stępnie wygładzaliśmy szkłem, dopracowu
z chwacëdłów. Nie bëło téż nick lepszégò òd
jąc różnymi nożykami, które sami robiliśmy
tëch nożów òb czas wërzinaniégò kùnôszka
z brzeszczotów. Nie było też nic lepszego
rogù w sztôłce kaszëbsczi „tëlpë”. Ma
od tych nożyków przy rzeźbieniu końcówki
jesma z òjcã kòle „tëlpë” robiła dodôwkòwò
różka w kształcie kaszubskiej „tëlpy”, czyli
jesz dzurczi, taczé nibë òczë, z jaczima
tulipana. Myśmy z ojcem przy „tëlpie” dodat
zakùńczenié różka wëzdrzało jak mùnia
kowo robili dziurki, takie niby oczy, z który
(pësk krowë – E.Z.). Taczé dwa w jednym.
mi zakończenie różka wygląda jak „mùnia”
I „tëlpa”, i „mùnia”.
(pysk krowy – E.Z.). Takie dwa w jednym.
Czej wiéchrzëzna rogù bëła ju głôdkô, jegò
I „tëlpa”, i „mùnia”.
dólny dzél béł ùrzniony ë wërównóny. Pò òbù
Gdy powierzchnia rogu była już gładka,
stronach różka òjc wërzinôł trzë wòdorówné
dolna jego część była obcięta i wyrównana.
rówczi – westrzédny szërszi, a pòd nim
Po obu stronach różka ojciec wycinał trzy po
i nad nim wąsczi. Za to jô na òznaczenié
ziome rowki – środkowy szerszy, a pod nim
swòjëch różków jem wërzinôł trzë wąsczé
i nad nim wąski. Natomiast ja na ozna
rówczi, z chtërnëch dwa dólné bëłë pòłączoné
czenie swoich różków wycinałem trzy wą
skie rowki, z których dwa dol
ne połączone były iksowatymi
krzyżykami, tworząc szlaczek.
To były takie nasze merki –
znaki wytwórcy. Rowki według
narysowanego ołówkiem wzoru
wycinaliśmy nożykiem z brzesz
czotu. Pod kątem, z jednej
i z drugiej strony rowka, a na
stępnie pogłębialiśmy go ostrzem
przez środek. Do skrobania we
wnętrznych ścianek rogu służył
wygięty na końcu gruby stalowy
drut ze sklepaną i naostrzoną
płaską końcówką. Wszystkie ta
bakierki robiliśmy ręcznie, bez
użycia narzędzi mechanicznych.
Nawet otwór w zakończeniu Fot. 49 Do zespolenia rogowych płytek z drewnianymi denkami (najczęściej
z drewna lipowego) używa się rogowych, mosiężnych lub miedzianych
różka był robiony przy pomocy kołków. Eksponat ze stoiska Jana Drzeżdżona / Do zrzeszeniégò rogòwëch
z drzewianyma przëkriwkama (nôczãscy z lëpòwégò drzewa) ùżiwô
stalowego pręta z odpowiednio platków
sã rogòwëch, mòsągòwëch abò kòprowëch téblów. Ekspònat ze stojiszcza Jana
wyciętą i naostrzoną końcówką. Drzéżdżona
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Fot. 50 Stanisław Kloka z Kosakowa najpierw pomagał ojcu robić tabakierki rogowe, a później wykonywał je samodzielnie.
Na tym zdjęciu pan Stanisław został uwieczniony w chwilę po odnalezieniu dënicy i mielôka w zakamarkach warsztatu
szewskiego swojego ojca Alfonsa Kloki / Stanisłôw Kloka z Kòsôkòwa nôprzód pòmôgôł òjcu robic rogòwé tobaczérë,
a pòtemù sóm je robił. Na tim òdjimniãcym òn òstôł ùwieczniony sztërk pò tim jak, w jaczims nórce szewiecczégò warstatu
swòjégò òjca Alfónksa Kloczi, nalôz dënicã ë mielôk
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Dokładnie w ten sam sposób, jak ojciec ro
bił w latach pięćdziesiątych, tak wszystkie
tabakierki robiliśmy i pod koniec lat dzie
więćdziesiątych, gdy zakończyliśmy naszą
wytwórczość rogowniczą.
W ciągu kilkunastu lat nieużywane
drobne narzędzia, wykonane specjalnie
do obróbki rogów, gdzieś się zawieruszyły. Z gotowych wyrobów Stanisław Kloka
ma tylko pierwszy samodzielnie wykonany przez siebie różk. Jego brat Ryszard zachował na pamiątkę różek zrobiony przez
Alfonsa Klokę, a siostra Maria Schimmelpfennig tabakierkę ojca w kształcie
buta z cholewą. Druga córka, Gabriela
Kozłowska, ma zdjęcie z uroczystości
50-lecia ślubu rodziców, na którym widać,
jak Alfons Kloka sypie na dłoń tabakę ze
swojego różka. W zakamarkach warsztatu szewskiego pan Stanisław odnalazł
jeszcze dënicę i mielôk używane przez jego
ojca do ucierania tabaki oraz sitko do jej
przesiewania. To na razie wszystko, ale
przy większych porządkach w pomieszczeniach gospodarczych i w domu rodziców może odnajdą się inne rzeczy związane z tabacznym tematem.
Często spotykam się z opinią, że wytwórczość najbardziej tradycyjnych różków, będąca elementem najgłębiej zakorzenionej kaszubskiej sztuki ludowej,
skończyła się wraz ze śmiercią słynnego
rogownika Henryka Petka z Sierakowic.
Trudno się z tym zgodzić, bo przecież
Henryk Petk zmarł w 1996 roku, gdy
Alfons Kloka i jego syn Stanisław wciąż
jeszcze robili różki z tëlpą (do 1998 r.).
A nie ma chyba bardziej tradycyjnego motywu zdobniczego kaszubskich tabakie-

jiksowatima krziżikama, twòrzącë knëpczi.
To bëłë taczé naje merczi – znaczi wërobnika.
Rówczi wedle mòdła wëmalowónégò bliwkã ma
wërzina nożã z chwacëdła. Pòd kątã, z jedny
i z drëdżi stronë rówka, a pòtemù ma gò òstrzã
pògłãbiwa przez westrzódk. Do skrobaniégò
bënë scanków rogù służił wëdżãti na kùńcu
grëbi stalany drót ze sklepónym ë naòstrzónym
plaskatim kùnôszkã. Wszëtczé tobaczérë ma
robia rãczno, bez ùżëcégò mechanicznëch
nôrzãdów. Nawetka dzura w zakùńczenim
różka bëła robionô za pòmòcą stalanégò prãta
z richtich wërzniãtim ë naòstrzonym kùnôszkã.
Genaù tak, jak òjc robił w piãcdzesątëch latach,
tak wszëtczé tobaczérë bëłë robioné pòd kùńc
dzewiãcdzesątëch lat, czej ma skùńcza naszą
rogòwą robòtã.
Òb czas czilenôsce lat nieùżëtkù
malinczé nôrzãdła, zrëchtowóné apart
do òbrôbianiégò rogów, dzes przepadłë.
Z fardich produktów Stanisłôw Kloka
mô blós pierszi różk, jaczi sóm zrobił. Jegò
bracyna Richard òtrzimôł so na pamiątkã
różk zrobiony bez Alfónksã Klokã, a sostra
Mariô Szëmelfenig òjcową tobaczérã
w sztôłce skòrzni. Drëgô córka, Gariela
Kòzłowskô, mô òdjimk z fejrowaniégò 50.
roczëznë slëbù swòjëch starszich, na jaczim
je widzec, jak Alfónks Kloka sëpie na rãkã
tobakã ze swòjégò różka. W chòmòrach
szewiecczégò warstatu Stanisłôw Kloka
nalôz jesz dënicã ë mielôk ùżiwóny bez jegò
òjca do młocégò tobaczi, a téż sëtkò do ji
przeséwaniégò. Na nen czas to wszëtkò, ale
òb czas wikszich pòrządków w szurkach
ë doma kòl starszich mòże nalézą sã jiné
zachë zrzeszoné z tobaczenim.
Jô sã czãsto pòtikóm ze zdanim,
że produkcjô nôbarżi tradicjowëch różków,
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Fot. 51 Szlaczek u podstawy różka identyfikuje wytwórcę, którym jest Stanisław Kloka / Knëpczi kòl pòdstawë różka,
chtërne jidentifikùją aùtora, jaczim je Stanisłôw Kloka

rek niż tulipan wyrzeźbiony na wygiętym
zakończeniu różków do tobaczi. Warto
dodać, że Henryk Petk nie robił dość pracochłonnej kaszubskiej tëlpy. Zakończenie jego różków było bardzo uproszczone,
co wynikało niewątpliwie z wielokrotnie
większej skali wytwórczości od warsztatu
kosakowskich rogowników.
Czy zatem pewien etap wytwarzania
tradycyjnych kaszubskich różków, będących przedmiotami autentycznej sztuki
ludowej, miał swój kres u schyłku XX
wieku? Być może tak. Jest jednak nadzieja, że Stanisław Kloka znowu będzie ro-
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jakô je elemeńtã nôgłãbi zakòrzeniałégò
kaszëbsczégò lëdowégò kùńsztu, skùńcza
sã razã ze smiercą słôwnégò rogarza
Henricha Pétczi ze Serakòjc. Czãżkò je
sã z tim zgòdzëc, bò doch Henrich Pétka
béł ùmarłi w 1996 rokù, czédë Alfónks
Kloka i jegò syn Stanisłôw jesz dërch
robilë różczi z tëlpą (do 1998 r.). A wierã
ni ma barżi tradicjowégò ôrtu zdobieniégò
kaszëbsczich tobaczérów jak wërzniãtô
tëlpa na wëgiãtim zakùńczenim różków
do tobaczi. Je wôrt dodac, że Henrich Pétka
nie robił kaszëbsczi tëlpë, chtërna brëkòwa
wiele robòtë. Zakùńczenié jegò różków

bił różki z tëlpą. Ma takie plany. Jeśli je
zrealizuje, to odrodzenie wytwórczości
rogowniczej w Kosakowie mogłoby stanowić istotny akcent w promocji gminy,
tak bardzo przecież związanej z kulturą
i tradycją kaszubską.

bëło baro ùproszczoné, czegò przëczëną
zycher bëła wiele wikszô skala produkcje,
jak we warstace kòsôkòwsczich rogarzów.
Je tej mòżebné, że jedna etapa
wërôbianiégò tradicjowëch kaszëbsczich
różków,
bãdącëch
przedmiotama
prôwdzëwégò
lëdowégò
kùńsztu, zakùńcza sã
pòd kùńc 20. stalatégò? Je
mòżlëwé, że jo. Równak je
nôdzeja, że Stanisłôw Kloka mdze dali robił różczi
z tëlpą. Òn mô taczé planë.
Jeżlë je zrealizëje, to òdroda
rogòwi robòtë w Kòsôkòwie
bë mògła stac sã wôżnym
akceńtã w promòcje gminë,
doch tak baro zrzeszony
z kaszëbską kùlturą ë tradicją.

Fot. 52 Tëlpa (tulipan) i mùnia (pysk krowy) na zagiętej części różka wykonanego
przez Alfonsa Klokę / Tëlpa ë mùnia na zadżãtim dzélu różka zrobionégò bez
Alfónksa Klokã
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Fot. 53, 54 Dembogorsz (Dębogórze), Kossakau (Kosakowo) i inne miejscowości należące obecnie do Gminy Kosakowo
na mapie opracowanej pod koniec XVIII w. przez Daniela Gottloba Reymanna (wydanie z I poł. XIX w., zbiór Marek Fota)
/ Dembogorsz (Dãbògòrzé), Kossakau (Kòsôkòwò) i jiné wsë, jaczé nôleżą dzysô do Gminë Kòsôkòwò na kôrce zrëchtowóny
pòd kùńc 18. stalatégò bez Daniela Gòtloba Rejmana (wëdôwk z 1. pòł. 19. stalatégò, zbiér Mark Fòta)
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Fot. 55 Różek z gryfem należy do Ireneusza Długiego z Rewy, który przez wiele lat był rewskim rybakiem łodziowym /
Różk z grifã nôleżi do Jireneùsza Dłudżégò z Réwë, jaczi bez wiele lat béł réwsczim bôtowim rëbôkã

RYBAK BEZ TABAKI

RËBÔK BEZ TOBACZI

JEST JAK RYBA

JE JAK RËBA

BEZ WODY

BEZ WÒDË

P

istno jak dlô Dãbògòrzégò symbòlą
dôwnégò tobacznégò zwëkù je człowieklegeńda, lesny Léón Hòlka ze swòjim
wiôldżim różkã, tak dlô Réwë je nim
nôsłôwniészi kaszëbsczi armatora Klémens
Dłudżi (1886–1972). Më bë dzys mało
wiedzelë ò tim armatorze, czejbë sã nim nie
zajinteresérowôł maréna ë pisôrz Tadeùsz
Krësztof. Òni sã pòznelë w szescdzesątëch
latach w Réwie. Klémens Dłudżi òpòwiôdôł
jemù ò swòjim żëcym, przigòdach

odobnie jak dla Dębogórza symbolem
dawnego tabacznego obyczaju jest człowiek-legenda, leśniczy Leon Holk ze swoim
wielkim różkiem, tak dla Rewy jest nim
najsłynniejszy armator kaszubski Klemens
Długi (1886–1972). Dziś niewiele wiedzielibyśmy na temat tego armatora, gdyby nie
zainteresował się nim marynarz i pisarz
Tadeusz Krzysztof. Poznali się w latach
sześćdziesiątych w Rewie. Klemens Długi
opowiadał mu o swoim życiu, przygodach

J
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Fot. 56 Pisarz Tadeusz Krzysztof z córką Barbarą (Rewa, 2008) / Pisôrz Tadeùsz Krësztof z córką Barbarą (Réwa, 2008)

na morzu, należących kiedyś do niego szkutach Heinrich i Helena oraz o zwyczajach
rybaków i marynarzy. Tadeusz Krzysztof
tak był zafascynowany Rewą i Klemensem Długim, że po jego śmierci kupił dom,
w którym mieszkał stary żeglarz. Właśnie
w tym domu, wśród pamiątek po swoim
poprzedniku, powstała książka pt. Klemens
Długi – armator kaszubski z Rewy (2005).
Nie wszystkie informacje dotyczące słynnego armatora znalazły się w książce Tadeusza Krzysztofa. Przez wiele lat odwiedzałem pisarza w jego domu przy brzegu
zatoki. Dzięki temu dowiedziałem się o interesujących wątkach, których próżno szukać w jego książkach.
Klemens Długi znany był w okolicy jako
koneser wybornej tabaki. Przed wojną
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na mòrzim, nôleżącëch czédës do niegò
szkùtach Henrich i Léna, a téż ò zwëkach
rëbôków ë marénów. Tadeùsz Krësztof
béł tak zafascynowóny Réwą ë Klémensã
Dłudżim, że pò jegò smiercë kùpił bùdink,
w jaczim mieszkôł stôri żeglôrz. Prawie
w ti chëczë, westrzód pamiątk pò swòjim
pòprzédcë, pòwsta ksążka Klemens Długi –
armator kaszubski z Rewy (2005). W ksążce
Tadeùsza Krësztofa nie nazlazłë sã wszëtczé
jinfòrmacje, chtërne tikałë sã słôwnégò
armatorë. Bez wiele lat jô òdwiedzywôł
pisarza w jegò chëczi kòl Môłégò Mòrzégò.
Dzãka temù jem sã wëwiedzôł ò czekawëch
wątkach, jaczich sã nie naléze w jegò
ksążkach.
Klémens Dłudżi béł znóny w całim
òkòlim jakno znajôrz bëlny tobaczi. Przed

zażywał przede wszystkim tabaki gdańskie, zwłaszcza z wytwórni Juliusa Gosdy. Kupował je, wożąc na swoim małym
żaglowcu Helena żwir, piasek, kamienie,
drewno i trawę morską do Gdańska, znajdującego się w okresie międzywojennym
poza granicami Polski. Na wcale nie małą
skalę przemycał alkohole, tytoń, cygara
i tabakę. Towary kupowane na statek były
wolne od cła i akcyzy, a więc dużo tańsze.
Dzięki temu sklep kolonialny przy zajeździe Kreftów w Rewie miał najlepsze
zaopatrzenie w okolicy i niewygórowane
ceny. W czasach Polski Ludowej Klemens
Długi zadowalał się kupowaną w sklepie
tabaką Gdańską, która z prawdziwą gdańską tabaką miała jedynie wspólną nazwę.
Sędziwy żeglarz potrafił jednak tak doprawić swoją ulubioną używkę, że wzbudzała zachwyt wszystkich rewskich tabaczników. Klemens Długi opowiadał
Tadeuszowi Krzysztofowi, że dawniej
w Rewie każdy chłop zażywał tabakę, choć
jednemu „różk” tabaki na dzień było mało,
a inny zażywał z umiarem, tak więcej dla
zdrowia, orzeźwienia i dla towarzystwa. Bez
tabaki żaden rybak nie wypływał na morze,
bo rybak bez tabaki jest jak ryba bez wody.
Dużo z tych, co zażywało tabakę paliło też
fajkę albo żuło prymkę (tytoń do żucia –
E.Z.). Dawniej w Rewie nigdy nie zdarzy
ło się tak, że ktoś poczęstował kogoś tabaką,
a poczęstowany odmówił. To byłaby obraza
taka sama, jakby ktoś nie uścisnął ręki po
danej na przywitanie. Trzeba było zażyć
choć tylko małą szczyptę, tak dla oka, ale ni
gdy nie odmawiać. Było w zwyczaju, że ten
co częstował tabaką zawsze najpierw sam jej
zażył. Każdy Kaszuba miał „różk”, co go do

wòjną òn zażiwôł przede wszëtczim
gduńsczé tobaczi, òsoblëwò z firmë Julisa
Gòzdë. Kùpiwôł je, wòzącë na swòjim
môłim òkrãce Léna czis, piôsk, kamienia,
drzewò ë czidzã do Gduńska, chtëren
w midzëwòjnowim czasu nie béł
w greńcach Pòlsczégò Państwa. Dłudżi
szmùglowôł téż dosc tëli alkòhòlu,
cygarów ë tobaczi. Wôra kùpiwónô
na òkrãt bëła wòlnô òd cła i akcyzë, temù
téż wiele tańszô. Dzãka niemù kòlonialny
króm kòl karczmë Kreftów w Réwie miôł
nôlepszé zazychrowanié w òkòlim i nié
za wiôldżé prizë. W czasach Lëdowi
Pòlsczi Klémens Dłudżi dôwôł so radã
kùpiwającë w składze Gduńską tobakã,
chtërna z richtich gduńską tobaką mia blós
pòspólną pòzwã. Stôri żeglôrz jednakò
rozmiôł tak doprawic swój lubòtny ùżiwk,
że chwôlëlë gò wszëtcë réwsczi tobacznicë.
Klémens Dłudżi òpòwiôdôł Tadeùszowi
Krësztofòwi, że przódë lat w Réwie kòżden
chłop zażiwôł tobakã, chòcle jednémù
różk tobaczi na dzéń to bëło mało, a jiny
zażiwôł z rozëmã, tak wicy dlô zdrowiégò,
pòkrzéseniégò ë dlô towarzëstwa. Bez tobaczi
niżóden rëbôk nie wëjéżdżôł w mòrzé, bò
rëbôk bez tobaczi je jak rëba bez wòdë.
Wiele z nëch, co zażiwelë tobakã kùrzëło
téż pipã abò primkòwało. Przódë w Réwie
nigdë nie bëło tak cos, że chtos pòczestowôł
kògòs tobaką, a pòczestowóny òdmówił.
To bë bëła takô sama òbraza, jakbë chtos nie
scësnął rãczi pòdóny na przëwitanié. Bëło
nót zażëc chòcle blós môłi priz, tak dlô òka,
ale nigdë nie òdmawiac. Wedle zwëkù nen
co czestowôł tobaką nôprzód wiedno sóm
ji zażił. Kòżden Kaszëba miôł różk, co gò
dostôł na wieselim òd òjca, czasã òd starka.
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Fot. 57 Klemens Długi na okładce książki autorstwa Tadeusza Krzysztofa i ulubiona rogowa dóza tego najsłynniejszego
kaszubskiego armatora, zaprezentowana w książce Jerzego Zająca i Edwarda Zimmermanna pt. Tabaka na Kaszubach
i Kociewiu (2006) / Klémens Dłudżi na òbkłôdce ksążczi Tadeùsza Krësztofa i ùlubionô rogòwô dóza tegò nôsłôwniészégò
kaszëbsczégò armatorë, pòkôzónô w ksążce Jerzégò Zająca ë Édwarda Cymermana Tabaka na Kaszubach i Kociewiu (2006)

stał na weselu od ojca, nieraz od teścia. Taki
„różk” był jak ślubna obrączka i zgubić go,
to jak zgubić ślubną obrączkę, dlatego każdy
swój „różk” pilnował. To był „różk” na całe
życie, a na końcu szło się z nim do św. Pio
tra, który jak z Kaszubą zażył dobrą porcję
tabaki, to go zaraz do raju wpuszczał.
Tadeusz Krzysztof opowiadał, że Klemens Długi, gdy pierwszy raz się spotkali, miał różek, rogową dózę i kamionkowe
oraz szklane flaszeczki na tabakę. Tego
różka po śmierci rewskiego armatora już
nie było. Prawdopodobnie ktoś z krewnych (Klemens Długi nie miał dzieci),
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Taczi róg béł jak slëbny ring, dlôte kòżden
swòjégò różka pilowôł. To béł różk na całé
żëcé, a na kùńcu sã z nim szło do sw. Piotra,
chtëren jak z Kaszëbą zażił dobri priz
tobaczi, to gò zarôzka do raju wpùszcziwôł.
Tadeùsz Krësztof òpòwiôdôł, że
Klémens Dłudżi, czej òni sã pierszi
rôz mielë pòtkóné, miôł różk, rogòwą
dózã i kamenkòwé a szklané bùdelczi
na tobakã. Negò różka pò smiercë
réwsczégò armatorë ju nie bëło. Mést
jaczis krewny (Klémens Dłudżi ni miôł
dzecy), zgódno ze stôrim zwëkã, wsadzył
mù gò w zark. Nie je wiedzec, czë stôri

kapiténa miôł rëchli téż jinszé tobaczérë.
zgodnie ze starym zwyczajem, włożył mu
Mòżlëwé, że jakôs bëła na dwamasztówcu
go do trumny. Nie wiadomo, czy sędziwy
Léna, chtëren na zôczątkù 1945 rokù
kapitan miał wcześniej też inne tabakierruskô artileriô mia zatopioné w òkòlim
ki. Być może jakaś znajdowała się na dwuRéwë, mni wiãcy na wësokòscë dôwnégò
masztowcu Helena, który na początku
pòrtowégò sedlëszcza Bëka. Razã z Léną
1945 roku radziecka artyleria zatopiła
òstałë zatopioné dwie jiné réwsczé
w pobliżu Rewy, mniej więcej na wysoszkùtë. Czile lat nazôd Ludwich Bacha,
kości dawnej osady portowej o nazwie
direchtór Miesczégò Dodomù Kùlturë
Beka. Wraz z Heleną spoczęły na dnie
w Rëmi, nalôz w snôdczi wòdze Môłégò
dwie inne rewskie szkuty. Kilka lat temu
Mòrzégò kòl Bëczi rogòwą tobaczérã
Ludwik Bach, dyrektor Miejskiego Domu
z przełómaniégò 19. ë 20. stalatégò. Më
Kultury w Rumi, znalazł w płytkiej wonigdë sã nie wëwiémë, czë ta tobaczéra
dzie zatoki przy Bece rogową tabakierkę
pòchôdô z jaczis z réwsczich òkrãcëznów.
z przełomu XIX i XX wieku. Nie dowieRównak je wôrt pòkazac, jak wëzdrzi
my się nigdy, czy ta tabakierka pochodzi
rogòwô tobaczéra (z platką wieczka
z któregoś z rewskich wraków. Warto jedzrobioną ze sztëczny
nak zaprezentować,
materie),
chtërna
jak wygląda rogowa
cziledzesąt lat mô
tabakierka (z płytką
przeleżoné na dnie
wieczka wykonaną
Môłégò Mòrzégò,
ze sztucznego twobò taczé nalezniskò
rzywa), która przeleto pò prôwdze rzô
żała kilkadziesiąt lat
dzëzna (60 òd.).
na dnie Zatoki PucTobaczné familio
kiej, bo takie znalewé tradicje cygnie
zisko to wyjątkowa
dali Jireneùsz Dłudżi
rzadkość (fot. 60).
(ùr. 1956 r.), krewTabaczne tradycje
ny kapiténë môłégò
rodowe
kontynuòkrãtu Léna, Klé
uje Ireneusz Długi
mensa
Dłudżégò.
(ur. 1956 r.), krewBez czilenôsce lat béł
ny kapitana Heleny
òn bôtowim rëbôkã
Klemensa Długiego.
w Réwie, a pózni naPrzez
kilkanaście
lôz robòtã na léprowlat pan Irek był rynikach, dze chce robakiem łodziowym
bic jaż do emeriturë.
w Rewie, a następnie
Całé warkòwé żëcé
znalazł zatrudniena wòdze ë wiedno
nie na holownikach, Fot. 58 Klemens Długi / Klémens Dłudżi
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z kaszëbską tobaką w tradicjowim kaszëbsczim różkù. Ze
swòjëch dzecnëch lat Dłudżi
pamiãtô, że wikszosc rëbôków
w Réwie ë Mechelindze zażiwa
tobakã.
– Wiãkszosc tobaczącëch
rëbôków dërch ùżiwa różków –
gôdô Jireneùsz Dłudżi. – Ale
bëlë téż taczi, chtërny na co dzéń
zażiwelë tobakã ze szklanëch
bùdelków zasztopónëch tropą,
a blós na niedzelã i swiãta
mielë bruny pùlwer sëpóny
z różka. Wszëtcë tobacznicë
jidącë do kòscoła brelë swój różk
i na chórze wespół z drëchama,
Fot. 59 Szkuta Helena w Gdańsku (na Motławie) / Szkùta Léna we Gduńskù
sąsadama ë znajemnyma za
(na Mòtławie)
żiwelë tobakã. Na zaczãcé mszi,
òb czas kôzaniégò ë pò mszi,
gdzie zamierza pracować aż do emerytury.
czej òni rozchôdelë sã dodóm. A w czasach,
Całe zawodowe życie na wodzie i zawsze
czej òrganistą béł Rëbarczik, tobacznik nad
z kaszubską tabaką w tradycyjnym katobacznikama, to chłopi pòtikelë sã ju pół
szubskim różku. Ze swojego dzieciństwa
gòdzënë przed mszą ë fest zażiwelë. Kòżden,
pamięta, że większość rybaków w Rewie i Mechelinkach
zażywała tabakę.
– Większość tabaczących ry
baków stale używała różków –
mówi Ireneusz Długi. – Ale
byli też tacy, którzy na co dzień
zażywali tabakę z zamykanych
korkiem szklanych buteleczek,
a tylko w niedzielę i święta de
lektowali się brązowym prosz
Fot. 60 Tak wygląda tabakierka z przełomu XIX i XX w., która przeleżała
kiem sypanym z różka. Wszyscy kilkadziesiąt lat na dnie zatoki. Znaleziona została w przybrzeżnej wodzie
wysokości miejsca zatopienia w 1945 roku żaglowca Helena i dwóch innych
tabacznicy idąc do kościoła bra na
rewskich szkut / Tak wëzdrzi tobaczéra z przełómaniégò 19. ë 20. stalatégò,
mô przeleżałé cziledzesąt lat na dnie Môłégò Mòrzégò. Òna òsta nalazłô
li swój „różk” i na chórze wraz jakô
w wòdze kòl sztrądu na wësokòscë placu zatopieniégò w 1945 rokù żaglówca
z kolegami, sąsiadami i znajo Léna i dwùch jinszich réwsczich szkùtów
60

Fot. 61 Ireneusz Długi z Rewy, zażywając tabakę z kaszubskiego różka, często wspomina swojego krewnego Klemensa
Długiego, właściciela szkut Helena i Heinrich / Jireneùsz Dłudżi z Réwë, zażiwającë tobakã z kaszëbsczégò różka, czãsto
wspòminô swòjégò krewnégò Klémensa Dłudżégò, miéwcã szkùtów Léna i Henrich
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chto miôł dostóné w dzéń slëbù
swój różk, baro gò szónowôł
i miôł gò jaż do swi smiercë. Dlô
niechtërnëch taczi różk béł wôrt
wicy jak złoto. Kawalérowie
mielë plaskaté drzewiané dózë,
nôczãscy zrobioné z wiszniowi
kórë, ze spódkã ë wieczkã
zrobionym z lëpë. Jich żëcé
kùńczëło sã rozbicym hawsëcã,
czej le bëniel dostôwôł òd òjca
na wieselim richtich chłopsczi
różk. Tédë dopiérze béł
to prôwdzëwi chłop. Dlôte taczé
dózë nie przetrzimałë do najëch
czasów. Ò stôri różk téż je kòl
nas drãgò, bò òn szed ze swòjim
miéwcą w grób. Jô czile razë miôł
widzoné, jak ùmarłémù rëbôkòwi
w zark wkłôdelë różk z tobaką,
klészczkã, to je szëdło do szëcégò
sécy, jigłã do sztepòwaniégò,
grzebiéń ë jiné zachë. Niechtërny
Fot. 62 Przed wojną Klemens Długi zażywał przede wszystkim tabaki
lëdze gôdelë, że robią tak temù,
gdańskie, zwłaszcza z wytwórni Juliusa Gosdy. Jeszcze w latach 70. miał
cobë ùmarłi sã ò swòje rzeczë nie
kilka takich kamionkowych flaszeczek na tabakę / Przed wòjną Klémens
Dłudżi zażiwôł przede wszëtczim gduńsczé tobaczi, òsoblëwò z firmë Julisa
dopòmnął.
Gòzdë. Jesz w 70. latach òn miôł czile sztëk taczich kamenkòwëch bùdelków
na tobakã
Ò pòwszechnoscë tegò
zwëkù na Kaszëbach, nié blós
kòl rëbôków, gôdôł mie téż Léón Hòlka
mymi zażywali tabakę. Na rozpoczęcie mszy,
a wszëtcë mòji rozpòwiôdacze òb czas
podczas kazania i po mszy, gdy się rozcho
zbiéraniégò jinfòrmacjów do ti ksążczi.
dzili. A w czasach, gdy organistą był pan Ry
Jakno dobri przëmiôr mòże tuwò dac,
barczyk, tabacznik nad tabaczniki, to spoty
że słôwny rogôrz z Kòsôkòwa, Alfónks
kali się już pół godziny przed mszą i ostro
Kloka, na swòjã òstatną drogã dostôł òd
zażywali. Każdy, kto miał „różk” otrzyma
sëna Stanisława różk z tobaką ë kôrtë
ny w dzień ślubu, bardzo go szanował i miał
do baszczi, ùlubiony jigrë jegò òjca. Jeżlë
go aż do swojej śmierci. Dla niektórych taki
je to prôwda, że sw. Pioter lubi fest zażëc
„różk” był więcej warty niż złoto. Kawale
i òdmikô tobacznikóm dwiérze do raju
rowie mieli płaskie drewniane „dózy”, naj
(a Klémensowi Dłudżémù w tëch sprawach
częściej zrobione z kory wiśni, z denkiem
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i wieczkiem wykonanym z lipy. Kończyły
mòże wierzëc), to mają òni zycher nôlepszi
one swój żywot rozwalone obcasem, jak tyl
plac kòle swiãtégò rëbôka-tobacznika.
ko dostali od ojca na weselu prawdziwy mę
ski „różk”. Wtedy to dopiero był
prawdziwy chłop. Dlatego takie
„dózy” do naszych czasów się nie
zachowały. O stary „różk” też
u nas trudno, bo z właścicielem
szedł on do grobu. Parę razy wi
działem, jak zmarłemu rybako
wi wkładano do trumny „różk”
z tabaką, „klészczkę” czyli szydło
do wiązania sieci, igłę do cerowa
nia, grzebień i inne przedmioty.
Niektórzy mówili, że robią tak
dlatego, żeby zmarły nie upo
mniał się o swoje rzeczy.
O powszechności tego zwyczaju na Kaszubach, nie tylko wśród rybaków, mówił też
Leon Holk oraz wszyscy moi
rozmówcy podczas zbierania materiałów do tej książki.
Jako dobry przykład można
podać, że słynny rogownik
z Kosakowa, Alfons Kloka,
na swoją ostatnią drogę dostał
od syna Stanisława różek z ta- Fot. 63 Druga strona kamionkowej flaszeczki na tabakę, w której
sprzedawano tabakę kachlińską (mieloną tradycyjnie, tak jak kiedyś w kachli,
baką i karty do baszki (baśki), czyli dënicy) z gdańskiej wytwórni Juliusa Gosdy / Drëgô strona kamenkòwi
na tobakã, w jaczi bëła przedôwónô kachlińskô tobaka (tradicjowô
ulubionej gry jego ojca. Jeśli bùdelczi
mielonô, tak jak przódë w kachlë, to je dënicë) z gduńsczi firmë Julisa Gòzdë
to prawda, że św. Piotr lubi
dobrze zażyć i otwiera tabacznikom drzwi do raju (a Klemensowi Długiemu w tych sprawach można wierzyć),
to mają oni na pewno najlepsze miejsce
u boku świętego rybaka-tabacznika.
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Fot. 64 – 69 Obecnie wśród rybaków zażywających tabakę niewielu ma tradycyjne kaszubskie różki i rogowe dózy.
Próbuje to zmienić były rybak Ireneusz Długi z Rewy, zachęcając kolegów do zażywania tabaki z różka. Rybacy łodziowi
najczęściej jednak korzystają z plastikowych pudełeczek-tabakierek z niemiecką tabaką Pöschla. Na zdjęciach: załoga łodzi
REW 18, z której tylko Piotr Skelnik delektuje się tabaką / Dzysô westrzód rëbôków, chtërny zażiwają tobakã mało mô
tradicjowé kaszëbsczé różczi ë rogòwé dózë. Mô to starã zmienic ùszłi rëbôk Jireneùsz Dłudżi z Réwë, zachãcywającë drëchów
do zażëwaniégò tobaczi z różka. Równak bôtowi rëbôcë nôczãscy ùżiwają plastikòwëch bùsków-tobaczérów z niemiecką
tobaką Pöschla. Na òdjimniãcym: òbsada bôtu REW 18, z jaczi leno Pioter Skelnik delektëje sã tobaką
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Fot. 70 Historyczny plakat z I Dębogórskiego Święta Tabaki w 2010 roku / Historëczny plakat z I Dãbògòrsczégò Swiãta
Tobaczi w 2010 rokù
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ŚWIĘTO TABAKI

SWIÃTO TOBACZI

I KASZUBSKICH

Ë KASZËBSCZICH

TABAKIER

TOBACZÉRÓW
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aréna ë pisôrz, pierszi Hònorny
Mieszkeńc Gminë Kòsôkòwò,
Tadeùsz Krësztof z Réwë (1932–2011),
czej jô béł kòl niegò na zôczątkù 2010 rokù,
pòkôzôł mie òdjimczi Kaszëbów zeza
òceanu. Na czile òdjimniãcach mòże bëło
dozdrzec kaszëbską stanicã. Z jedny
stronë stanicë bëło widzec òbrôzk Matczi
Bòsczi, a z drëdżi wiôldżi różk z tobaką.
Widzącë mòje zajinteresérowanié, Ta
deùsz Krësztof rzek: Òbrôzk Matczi
Bòsczi ë różk z tobaką, to sparłączenié
symbòlów wiérnotë katolëcczi wierze
ze symbòlą stalatny kaszëbsczi tradicje.
Czejbë nie bëło grifa, mést znanką Kaszëb
bë béł różk z tobaką, bò tobaka dlô richtich
Kaszëbë to je swiãtosc. W nëch dwùch
zdaniach je całô òdpòwiesc na pëtanié,
jaczé czasã je czëc: Czim dlô Kaszëbów je
tobaka, że òni fejrëją ji bëcé w kùlturze ë
tradicje regionu?
Wedle legeńdë tobaka przódë bëła
diôbelsczi zelã, ale Kaszëbi nawetka
diachła wëszëkòwelë, za co Pón Bóg jima
pòbłogòsławił i òd negò czasu òna nie je
ju diôbelsczi, a swiãtim zelim. Ò tobace,
jakno swiãtim zelim, gôdô pòpùlarné
na Kaszëbach pòwiedzenié: Tobaka to je
swiãté zelé, mòże jã zażëwac doma, w robòce
ë kòscele, we wszëtczé dnie. Tobaka mô
òsoblëwą mòc, skòrno pòwiôdają: Kaszëba
wszëtkò strzimô, czej òn mô chléb ë różk

arynarz i pisarz, pierwszy Honorowy Obywatel Gminy Kosakowo,
Tadeusz Krzysztof z Rewy (1932–2011),
gdy byłem u niego na początku 2010 roku,
pokazał mi fotografie Kaszubów zza oceanu. Na kilku zdjęciach można było dostrzec kaszubski sztandar. Z jednej strony
sztandaru widniał wizerunek Matki Boskiej, a z drugiej wielki różek na tabakę.
Widząc moje zainteresowanie, Tadeusz
Krzysztof powiedział: Wizerunek Matki
Boskiej i różek z tabaką, to połączenie sym
bolu wierności religii katolickiej z symbolem
odwiecznej kaszubskiej tradycji. Gdyby nie
było gryfa, godłem Kaszub byłby prawdopo
dobnie różek na tabakę, bo tabaka dla praw
dziwego Kaszuby to jest świętość. W tych
dwóch zdaniach zawarta jest odpowiedź
na pojawiające się niekiedy pytanie: Czym
dla Kaszubów jest tabaka, że świętują jej
obecność w kulturze i tradycji regionu?
Według legendy tabaka była ongiś dia
belskim zielem, ale Kaszubi przechytrzyli
nawet diabła, za co Pan Bóg im pobłogosławił i od tej pory nie jest już diabelskim,
a świętym zielem. O tabace, jako świętym
zielu, mówi popularne na Kaszubach powiedzenie: Tabaka to jest święte ziele, moż
na ją zażywać w domu, pracy i w kościele,
w świątek piątek i niedziele. Tabaka ma
szczególną moc, skoro powiadają: Kaszu
ba wszystko zniesie, gdy ma chleb i „różk”

M
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Fot. 71 Znany wytwórca tabakier rogowych Jan Drzeżdżon (z prawej) i Andrzej Olszewski, który słynie z Tobaki od mistrza,
zażywają na rozpoczęcie Dębogórskiego Święta Tabaki / Znóny wërobnik rogòwëch tobaczérów Jón Drzéżdżón (z prawi) ë
Andris Òlszewsczi, chtëren je znóny z Tobaczi òd méstra, zażiwają na rozpòczãcé Dãbògòrsczégò Swiãta Tobaczi

tabaki oraz Kaszuba tabakę na równi z chle
bem stawia.
Nic zatem dziwnego, że wprowadzony
w 1996 roku zakaz produkcji i sprzedaży
tabaki wywołał bunt na Kaszubach, jako
zamach na odwieczną tradycję. Mówiono:
Uchwalajcie sobie co chcecie sejmowe pùrtki
(diabły – E.Z.), a my i tak będziemy robić
i zażywać tabakę. Kaszubów nie odstraszyły groźby ograniczenia wolności i grzywna
do 25 tys. PLN. Masowo zaczęto sprowadzać tytoniowe liście z plantacji w innych
rejonach kraju. W ogrodach i na polach
potajemnie uprawiano tytoń. Wyciągano
ze strychów zapomniane już nieco dënice
i tobaczniki do mielenia tabaki, a kto ich
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tobaczi a Kaszëba tobakã z chlebã stôwiô
na równi.
Tédë nick dzywnégò w tim, że
wprowadzenié w 1996 rokù zakazu
produkcje ë przedôwaniégò tobaczi dopro
wadzëło do bùńtu na Kaszëbach, procëm
atace na stalatną tradicjã. Gôdało sã:
Mòżeta so ùradzywac co le chceta, sejmòwé
pùrtczi, a më i tak bądzemë robic ë zażëwac
tobakã. Kaszëbów nie òdstraszëłë grozbë
sôdzë ë sztrôfa do 25 tës. PLN. Masowò
zaczãło sã sprowadzanié tobacznëch lëstów
z plantażów w jinszich dzélach państwa.
W ògrodach ë na pòlach bëło sóné
tobaczné zelé. Z przãtrów bëłë scygóné
ju përznã zabëté dënice ë tobaczniczi

nie miał, to sięgał po elektryczny młynek
do kawy. Zażywano i nabierano mocy
do walki z tabaczną prohibicją. Zdecydowane protesty członków Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, działaczy regionalnych, niektórych pomorskich posłów
i senatorów, samorządowców, a nawet
duchownych, np. ks. kanonika Bazylego
Olęckiego z Linii w pow. wejherowskim,
po czterech latach nieustępliwych zmagań zakończyły się dopuszczeniem produkcji i sprzedaży tabaki. Od 6 stycznia
2000 roku można było wreszcie ją legalnie
kupić. Do dziś tabacznicy nie mogą darować tym, co w Sejmie głosowali przeciw
zniesieniu tabacznej prohibicji, kilkakrot-

do młocégò tobaczi, a chto jich ni miôł, nen
ùżiwôł elektricznëch młinków do kawë.
Lëdze zażiwelë ë nabiérelë mòcë do biôtczi
z tobaczną prohibicją. Fest protestë
nôleżników
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò
Zrzeszeniégò, regionalnëch dzejarzów,
niechtërnëch pòmòrsczich pòsélców ë
senatorów, samòrządarzów, a nawetka
dëchòwnëch, np. ks. kanónika Bażula
Òlãcczégò z Lënie we wejrowsczim krézu,
pò sztërzech latach cwiardëch sztridów
zakùńczëłë sã zgòdą na produkcjã ë
przedôwanié tobaczi. Òd 6 stëcznika
2000 rokù móg jã kù reszce legalno kùpic.
Do dzys tobacznicë ni mògą wëbaczëc tim,
co w Sejmie welowalë procëm znieseniémù

Fot. 72 Dębogórskie Święto Tabaki odbywa się na usytuowanym obok stawu boisku. Zdjęcie wykonano na godzinę przed
rozpoczęciem tabacznej imprezy w 2010 roku / Dãbògòrsczé Swiãto Tobaczi je òrganizowóné na bòjiszczu kòl stawù. Òdjimk
òstôł zrobiony gòdzënã przed rozpòczãcym tobaczny rozegracje w 2010 rokù
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Fot. 73 Szymon Tabakiernik: Już sam fakt noszenia takiego nazwiska zobowiązuje mnie do pielęgnowania kultury kaszubskiej
i zwyczajów związanych z tabaczeniem / Szëmón Tobaczérnik: Ju sóm fakt mieniégò taczégò nôzwëstka je dlô mie wskôzą
do dozéraniégò kaszëbsczi kùlturë ë zwëków zrzeszonëch z tobaczenim

Fot. 74 Choć w ten jeden wrześniowy dzień w Dębogórzu króluje tabaka i wszystko, co z nią związane, to na brak innych
atrakcji nikt nie może narzekać / Chòcle w nen jeden séwnikòwi dzéń w Dãbògòrzim królëje tobaka i wszëtkò, co je z nią
zrzeszoné, to na felënk jinszich atrakcjów nicht ni mòże nick rzec
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nie odrzucając zmiany ustawy w punkcie
dotyczącym tabaki. Wbrew intencjom sejmowego ustawodawcy, w czasie obowiązywania zakazu nastąpił renesans obyczaju
zażywania tabaki.
Kaszuby są jedynym regionem, w którym
podczas różnych imprez śpiewa się pieśni
o tabaczce – świętym zielu, recytuje o niej
wiersze. Przedstawia w teatrzykach scenkę,
jak dzięki przechytrzeniu diabła Kaszubi jako pierwsi na świecie zażywali tabakę. Są nawet kaszubskie nuty tabacznika.
Natomiast w Dębogórzu, na boisku obok
zadbanego otoczenia stawu, od 2010 roku
organizowane jest Święto Tabaki. To wspaniały festyn nie tylko integrujący lokalną
społeczność, ale ściągający gości z różnych
rejonów kraju. Choć w ten jeden wrześniowy dzień króluje tam tabaka i wszystko,
co z nią związane, to na brak innych atrakcji nikt nie może narzekać. Gwarantowana
jest znakomita zabawa dla całej rodziny.
W ubiegłych latach podczas swoich występów dobrą zabawę zapewniali: Rudi Schuberth z Wałami Jagiellońskimi, Szymon
Wydra z grupą Carpe Diem, Krzysztof
Daukszewicz, Konjo, Kasia Kowalska, Jerzy Kryszak, Kabaret Świerszczychrząszcz
itd. Dzieci zabawiała Majka Jeżowska i aktorzy Teatru Muzycznego w Gdyni oraz
animatorzy dmuchanych atrakcji. Maluchom i starszym dzieciom wiele niezapomnianych wrażeń dostarczyło widowisko
Czarnoksiężnik z Krainy Oz w wykonaniu
Teatru MUZA. Ale wszyscy uczestnicy
imprezy, dzieci, młodzież i dorośli, z podziwem przyglądali się występom strongmana Krzysztofa Schabowskiego z Gdańska.
Przy okazji odbył się konkurs wyłaniający

tobaczny prohibicje, czile razë òdrzucającë
zmianë ùstawù w pąkce tikającym sã
tobaczi. Naprzék jintencjóm sejmòwégò
ùstôwcë, òb czas fąksnérowaniégò zakazu
przëszła òdroda zwëkù zażëwaniégò
tobaczi.
Kaszëbë są jedurnym regionã, w jaczim
òb czas rozmajitëch rozegracjów spiéwô sã
piesnie ò tobaczce – swiãtim zelim, recytëje
sã ò ni wiérztë. W téaterkach przedstôwiô
sã scenã, jak dzãka wëszëkòwaniémù
diôbła Kaszëbi jakno pierszi na swiece
zażiwelë tobakã. Są nawetka kaszëbsczé
nótë tobacznika. A w Dãbògòrzim,
na bòjiszczu kòl zadbónégò terenu wkół
stawù, òd 2011 rokù ògranizowóné je
Swiãto Tobaczi. To pëszny festin, chtëren
nié le blós jintegrëje môlowëch lëdzy, ale
scygô gòscy z rozmajitëch strón. Chòcle
w nen jeden séwnikòwi dzéń królëje tam
tobaka i wszëtkò, co je z nią zrzeszoné,
to na felënk jinszich atrakcjów nicht ni
mòże nick rzec. Zazychrowónô je bëlnô
zabawa dlô całi familie. W ùszłëch latach
òb czas swòjëch wëstãpów dobrą zabawã
zagwësnilë: Rudi Szubert z Jagelońsczima
Wałama, Szëmón Wëdra z karnã
Carpe Diem, Krësztof Daùkszewicz,
Kònjo, Kasza Kòwalskô, Jerzi Kriszôk,
Kabaret Swierszczichrząszcz ëtd. Dzecë
bawiła Majka Jeżowskô ë achtorowie
Mùzycznégò Téatru w Gdinie, a téż
animatorowie dmùchónëch atrakcjów.
Môłim ë wiãkszim dzecóm wiele
snôżich doznaniów dało widzawiszcze
Czarzbón z Krôjnë Óz we wëkònanim
Téatru MÙZA. Ale wszëtcë bëtnicë
rozegracje, dzecë, młodzëzna ë dorosłi,
ze zdzëwòwanim òbzérelë wëstãpë
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Fot. 75 Dębogórskie Święto Tabaki to wspaniały festyn integrujący lokalną społeczność i ściągający gości z różnych
rejonów kraju / Dãbògòrsczé Swiãto Tobaczi to pëszny festin, chtëren jintegrëje môlowëch lëdzy i scygô gòscy
z rozmajitëch strón

najsilniejszych uczestników imprezy. Choć
siłaczy było wielu, nikt jednak nie dorównał
Krzysztofowi Schabowskiemu. Po wysiłku
fizycznym i emocjach dużym powodzeniem cieszyły się stoiska z małą gastronomią, na których pyszniły się wszelkie
specjały kuchni kaszubskiej. Nie zabrakło
nawet smakowitych regionalnych nalewek.
Przy niemal każdym stoisku można było
delektować się kaszubską tabaką o różnorodnych, wybornych aromatach, ucieraną
jałowcowym mielôkiem w glinianej dënicy
(jak zapewniali wytwórcy). Była tabaka
bursztynowa, śliwkowa, wiśniowa, sosnowa, anyżowa, jałowcowa, miodowa, z dodatkiem waldmeistra, miętowa, malinowa
i wiele innych. Każdy chętny mógł spróbować surowego brązowego proszku w trakcie
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strongmena Krësztofa Schabòwsczégò
ze Gduńska. Przë leżnoscë òdbéł sã
kònkùrs na nômòcniészégò bëtnika
rozegracje. Chòcle mòcarzów bëło wiele,
równak nicht nie dôł radë Krësztofòwi
Schabòwsczémù. Pò ùmãczenim ë
emòcjach baro pòpùlarné stałë sã stojiszcza
z jôdą, dze bëło bëlnô widzec wszelejaczé
smaczczi kaszëbsczi kùchnie. Nie
zafelało nawetka smacznëch regionalnëch
likérów. Wnetka kòle kòżdégò stojiszcza
móg òszmakac kaszëbsczi tobaczi ò
rozmajitëch, òsoblëwëch aromach, mielóną
jałówcowim mielôkã w glëniany dënicë
(jak zagwësniwelë wërobnicë). Tobaka
bëła jantarowô, slëwòwô, wiszniowô,
chójkòwô, anyzowô, jałówcowô, miodowô,
z dodôwkã waldmeistra, òberwasowô,

Fot. 76, 77, 78 Plakaty Święta Tabaki w Dębogórzu (pierwszy plakat imprezy zaprezentowany jest na początku
rozdziału) / Plakatë Swiãta Tobaczi w Dãbògòrzim (pierszi plakat rozegracje je pòkôzóny na zôczątkù partu)
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Fot. 79, 80 Występ Szymona Wydry z grupą Carpe Diem w 2011 roku zgromadził w Dębogórzu ok. 7 tys. widzów /
Wëstãp Szëmòna Wëdrë z karnã Carpe Diem w 2011 rokù zebrôł w Dãbògòrzim kòl 7 tësący sztëk lëdzy pùbliczi
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ucierania tytoniowych liści przez Andrzeja
Olszewskiego, albo zażyć z wielkiego roga
dobrze doprawionej przez niego tabaczki. Na scenie wielokrotnie pojawiały się
kaszubskie zespoły folklorystyczne, przygrywały kapele, snuto opowieści i legendy o tabace. Zachwyt wzbudzały stoiska
z wszelakimi wyrobami kaszubskiej sztuki
ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła artystycznego. Dużo można by o tym pisać, ale
w tym opracowaniu interesują nas przede
wszystkim wątki związane z tabaką.
Każdego roku, oprócz pokazów tradycyjnego sposobu mielenia tabaki, ogromnym zainteresowaniem cieszą się stoiska
z tabakierkami rogowymi. Rogownicy
z powiatu puckiego, kartuskiego i kościerskiego nie tylko oferują do sprzedaży znakomite tabakierki. Przygotowują też mini
wystawy przepięknych wyrobów, z którymi na razie nie chcą się rozstać. Wytrawni
kolekcjonerzy kaszubskich tabakier – małych dzieł sztuki, którzy żadnego Święta
Tabaki nie opuszczą, mają jednak swoje
sposoby, żeby pozyskać kolejny eksponat
do zbioru. Przyjeżdżają niekiedy z drugiego krańca Polski lub zza granicy i nie
wyobrażają sobie sytuacji, że z polowania na najatrakcyjniejsze tabakiery wrócą
z pustymi rękami.
Oprócz tabaki i tabakier rogowych coraz większym zainteresowaniem cieszą się
ceramiczne tabakierki w kształcie kaszubskiego różka oraz flaszeczki na tabakę
produkowane przez ceramika Pawła Selę
z Gowidlina. Podczas IV Dębogórskiego
Święta Tabaki pan Sela po raz pierwszy
zaprezentował dënice ze swojej pracowni.
Tradycyjne ucieranie tabaki w dënicy za-

malënowô ë wiele jinëch. Kòżden chãtny
móg so spróbòwac sërowégò brunégò
pùlwru òb czas młocégò tobacznëch
lëstów bez Andrisa Òlszewsczégò, abò
zażëc z wiôldżégò roga dobrze bez niegò
doprawiony tobaczczi. Na binie dërch
bëło widzec kaszëbsczé fòlklorné karna,
przëgriwałë szpele, gôdkarze pòwiôdelë
òpòwiescë i legeńdë ò tobace. Lëdze
z czekawòscą pòdchôdelë do stojiszczów
z wërobinama kaszëbsczégò lëdowégò
kùńsztu, rãczny robòtë a artistnégò
rzemiãsła. Wiele bë sã dało ò tim pisac,
ale w tim dokazu jinteresérëją nas przede
wszëtczim wątczi zrzeszoné z tobaką.
Kòżdégò rokù, òkróm pòkôzków
tradicjowégò ôrtu młocégò tobaczi, baro
pòpùlarné bëłë stojiszcza z rogòwima
tobaczérama. Rogarze z pùcczégò,
kartësczégò ë kòscersczégò krézu nié
blós mają na przedanié bëlné tobaczérë.
Rëchtëją téż mini wëstôwczi przepiãknëch
wërobinów, z jaczima jesz nie chcą
sã rozchadac. Òbeznóny zbiéracze
kaszëbsczich tobaczérów – môłëch
dokazów kùńsztu, chtërny niżódnégò
Swiãta Tobaczi nie wësadzą, jednakò
mają swòje spòsobë, cobë zwëskac
pòstãpné ekspònatë do zbiérów. Czasã òni
przëjéżdżają z drëdżégò kùńca Pòlsczégò
Państwa abò zeza greńcë i nawetka nie
mëslą ò sytuacje, czejbë mòglë z jachtë
na nôbëlniészé tobaczérë przëjachac nazôd
z lózyma rãkama.
Òkróm tobaczi ë rogòwëch tobaczérów
corôzka barżi pòpùlarné stôwają
sã keramikòwé tobaczérë w sztôłce
kaszëbsczégò różka a bùdelczi na tobakã
produkòwóné bez keramika Paùla Selã
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czyna się bowiem cieszyć coraz większym
zainteresowaniem. Podobnie jak zażywanie tylko kaszubskiej tabaki z kaszubskiej tabakiery, jest przejawem troski o zachowanie tradycji i kultury regionu. Ma
w tym swój znaczący udział Święto Tabaki w Dębogórzu, które zaistniało na kulturalnej mapie Kaszub dzięki prywatnej
inicjatywie radnego i przedsiębiorcy Szymona Tabakiernika. Trzeba dodać, że festyn organizowany jest wyłącznie ze środków własnych, przy wsparciu przyjaciół.
Pan Tabakiernik przyznaje, że już sam
fakt noszenia takiego nazwiska zobowiązuje
do pielęgnowania kultury kaszubskiej i zwy
czajów związanych z tabaczeniem.
Nie kryją zachwytu dla dębogórskiej imprezy liczni tabacznicy z różnych rejonów
Polski. Tabaczna brać często nazywa pana
Szymona Tabakiernikiem od kaszubskiego
Święta Tabaki. Wielu z nich dopiero dzięki
tej imprezie dowiedziało się o znaczeniu
tabaki z roga w kaszubskiej tradycji. Poprzez informacje w prasie, radiu i telewizji
o atrakcyjnych wydarzeniach podczas tej
imprezy, jak np. ustanowienie rekordów
świata w kategorii największa na świecie ta
bakiera, „dënica” i „mielôk”, o Dębogórskim
Święcie Tabaki dowiaduje się coraz więcej
osób w kraju i za granicą. Niewątpliwie
jest to zasługująca na ogromne uznanie
wspaniała inicjatywa promująca region,
a w szczególności Dębogórze, gdzie swoje
święto ma tabaka i kaszubskie tabakiery.
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z Gòwidlëna. Òb czas IV Dãbògòrsczégò
Swiãta Tobaczi Sela pierszi rôz miôł
prezeńtérowóné dënice ze swòjégò
warstatu. Wszëtkò temù, bò tradicjowé
młocé tobaczi w dënicë stôwô sã corôzka
pòpùlarniészé. Jistno jak zażëwanié leno
kaszëbsczi tobaczi z kaszëbsczi tobaczérë,
je znanką starë ò ùchòwanié tradicje ë
kùlturë regionu. Swój wiôldżi ùdzél mô
w tim Swiãto Tobaczi w Dãbògòrzim,
chtërno zapisało sã na kùlturowi kôrce
Kaszëb dzãka priwatny jinicjatiwie radnégò
i geszeftmana Szëmòna Tobaczérnika.
Nót je dodac, że festin je rëchtowóny blós ze
swòjëch pieńdzy, przë wspiarcym drëchów.
Tobaczérnik przëznôwô, że ju sóm fakt
mieniégò taczégò nôzwëstka je dlô niegò
wskôzą do dozéraniégò kaszëbsczi kùlturë
ë zwëków zrzeszonëch z tobaczenim.
Dãbògòrskô rozegracjô ùwidza sã
wiele tobacznikóm z rozmajitëch strón
Pòlsczégò Państwa. Tobacznô kómpanijô
czãsto nazéwô gòspòdarza Tobaczérnikã
òd kaszëbsczégò Swiãta Tobaczi. Wiele
z nich dopiérze dzãka ti rozegracje
wëwiedzało sã ò znaczenim tobaczi z roga
w kaszëbsczi tradicje. Pòprzez jinfòrmacje
w gazétach, radiu ë telewizje ò atrakcjach
Dãbògòrsczégò Swiãta Tobaczi, taczich
jak: ùstanowienié rekòrdów swiata
w kategòrie nôwikszô na swiece tobaczéra,
dënica ë mielôk, wiédzô ò ti rozegracje
dochôdô do corôzka wicy lëdzy kòl nas
ë za greńcą. Gwës je to bëlnô jinicjatiwa,
chtërna promùje región, a òsoblëwò
Dãbògòrzé, dze swòje swiãto mô tobaka
i kaszëbsczé tobaczérë.

Fot. 81

Wyczyny siłowe strongmana Krzysztofa Schabowskiego / Mòcarné pòkôzczi strongmena Krësztofa Schabòwsczégò

Fot. 82 Majka Jeżowska zabawiająca najmłodszych uczestników dębogórskiej imprezy / Majka Jeżowskô bawiącô
nômłodszich bëtników dãbògòrsczi rozegracje

Święto Tabaki w Dębogórzu / Swiãto Tobaczi w Dãbògòrzim

77

Fot. 83, 84 3 września 2011 roku przy muzyce kaszubskiej kapeli świętowano pobicie rekordu świata w kategorii: Największe
na świecie „dënica” i „mielôk” do ucierania tabaki. Rok wcześniej w Dębogórzu pobito rekord w kategorii: Największa tabakiera
tradycyjna na świecie (zob. następny rozdział). Na zdjęciu powyżej: Szymon Tabakiernik ucierający tabakę rekordowym
mielôkiem w największej dënicy, w prawym rogu rekordowa tabakiera (częściowo przykryta wiązką tytoniowych liści). Obok
pana Szymona: tobaczny stolem Andrzej Olszewski i Paweł Konjo Konnak / 3 séwnika 2011 rokù przë mùzyce kaszëbsczi
szpelë bëło swiãtowóné pòbicé rekòrdu swiata w kategòrie: Nôwikszô na swiece dënica ë mielôk do młocégò tobaczi. Rok rëchli
w Dãbògòrzim òstôł pòbiti rekòrd w kategòrie: Nôwiãkszô tradicjowô tobaczéra na swiece (òbezdrzë w pòstãpnym parce).
Na òdjimkù wëżi: Szëmón Tobaczérnik mielący tobakã rekòrdowim mielôkã w nôwikszi dënicë, w prawim nórce rekòrdowô
tobaczéra (w dzélu przëkrëtô pãczkã tobacznëch lëstów). Kòl gòspòdarza tobaczny stolem Andris Òlszewsczi ë Paùel Kònjo
Kònôk
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Fot. 85 Ceramik Paweł Sela z Gowidlina w powiecie kartuskim wyprodukował na Dębogórskie Święto Tabaki gliniane
kaszubskie dënice, tak bardzo poszukiwane przez miłośników tabaki ucieranej tradycyjnym sposobem / Keramik Paùel
Sela z Gòwidlëna w kartësczim krézu wëprodukòwôł na Dãbògòrsczé Swiãto Tobaczi glëniané kaszëbsczé dënice, tak baro
brëkòwóné bez lubòtników tobaczi robiony wedle tradicjowëch metodów
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Fot. 86 Ceramiczne tabakierki w kształcie kaszubskich różków oraz flaszeczki na tabakę, wykonane przez Pawła Selę,
cieszą się niesłabnącym powodzeniem wśród uczestników Święta Tabaki / Keramikòwé tobaczérë w sztôłce kaszëbsczégò
różka a bùdelczi na tobakã, produkòwóné bez keramika Paùla Selã, bëłë baro pòpùlarné westrzód bëtników Swiãta Tobaczi
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Fot. 87 Andrzej Olszewski swoją słynną Tobakę od mistrza uciera jałowcowym mielôkiem w glinianej dënicy wykonanej przez
Pawła Selę / Andris Òlszewsczi swòją słôwną Tobakã òd méstra mieli jałówcowim mielôkã w glëniany dënicë zrobiony bez
Paùla Selã
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Fot. 88 Od Jana Drzeżdżona ze Starzyna w powiecie puckim rozpoczyna się prezentacja tabakierek znanych na Kaszubach
rogowników, które wystawiali na swoich stoiskach podczas Dębogórskiego Święta Tabaki / Òd Jana Drzéżdżona ze Starzëna
w pùcczim krézu zaczinô sã pòkôzk tobaczérów zrëchtowónëch przez znónëch na Kaszëbach rogarzów, jaczé pòkazywelë
na swòjëch stojiszczach òb czas Dãbògòrsczich Swiãtów Tobaczi
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Fot. 89 Zainteresowanie oglądających tabakierki na stoisku Jana Drzeżdżona wzbudził różek o nietypowym kształcie,
z końcówką kojarzoną z łbem foki / Zaczekawienié òbzerników na stojiszczu Jana Drzéżdżona rozbùdzył różk ò apartnym
sztôłce, kùnôszkã szlachùjącą za łepã zélinta
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Fot. 90

84

Dóza z rybką. Wyk. Jan Drzeżdżon / Dóza z ribką. Aùtór: Jón Drzéżdżón

Fot. 91 Dóza wykonana przez Jana Drzeżdżona / Dóza zrobionô bez Jana Drzéżdżona
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Fot. 92, 93 Pokazany z obu stron różek wykonany został przez Jana Drzeżdżona / Pòkôzóny z òbëdwùch strón różk òstôł
zrobiony bez Jana Drzéżdżona
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Fot. 94, 95 Henryk Lessnau z Chałup w pow. puckim i wykonane przez niego tabakierki / Henrich Lesniewa z Chałëpów
w pùcczim krézu i zrobioné bez niegò tobaczérë
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Fot. 96

Różek o niebywałej kolorystyce. Wyk. Henryk Lessnau / Różk ò apartny farwie. Aùtór: Henrich Lesniewa
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Fot. 97 Skòrznia, czyli but z cholewą. Wyk. Henryk Lessnau / Skòrznia, to je bót z chòlawą. Aùtór: Henrich Lesniewa
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Fot. 98 Zając, tabakierka z rogu jelenia. Wyk. Henryk Lessnau / Zejc, tobaczéra z jeleniowégò roga. Aùtór: Henrich
Lesniewa
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Fot. 99 Tabakierka w kształcie orki. Wyk. Henryk Lessnau / Tobaczéra w sztôłce òrczi. Aùtór: Henrich Lesniewa
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Fot. 100 Tabakiera w formie toporka strażackiego. Wyk. Henryk Lessnau / Tobaczéra w sztôłce ògniarzowégò bilka. Aùtór:
Henrich Lesniewa
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Fot. 101 Tabakierka w kształcie buta z cholewą. Wyk. Henryk Lessnau / Tobaczéra w szôłce bóta z chòlawą. Aùtór: Henrich
Lesniewa
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Fot. 102 Włóczęga. Tabakę zażywa się po wyjęciu zatyczki w kształcie fajki. Wyk. Henryk Lessnau / Wãdrowczik. Tobakã
zażiwô sã pò wëjãcym tropë w sztôłce pipczi. Aùtór: Henrich Lesniewa
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Fot. 103 Burczybas, tabakierka w kształcie kaszubskiego instrumentu ludowego. Wyk. Henryk Lessnau / Bùrczibas,
tobaczéra w sztôłce kaszëbsczégò lëdowégò jinstrumeńtu. Aùtór: Henrich Lesniewa
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Fot. 104

Fallus. Wyk. Henryk Lessnau / Pënka. Aùtór: Henrich Lesniewa
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Fot. 105

98

Pingwiny. Wyk. Henryk Lessnau / Pingwinë. Aùtór: Henrich Lesniewa

Fot. 106

Mewy. Wyk. Henryk Lessnau / Miewë. Aùtór: Henrich Lesniewa
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Fot. 107, 108

100

Tabakierki wykonane przez Henryka Lessnaua / Tobaczérë zrobioné bez Henricha Lesniewã

Fot. 109

Rudolf Kręcki z Brodnicy Górnej w powiecie kartuskim / Rudólf Krãcczi z Górny Brodnicë w kartësczim krézu
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Fot. 110

102

Szczupak. Wyk. Rudolf Kręcki / Szczëka. Aùtór: Rudólf Krãcczi

Fot. 111 Żółw. Wyk. Rudolf Kręcki / Żłów. Aùtór: Rudólf Krãcczi

Święto Tabaki w Dębogórzu / Swiãto Tobaczi w Dãbògòrzim

103

Fot. 112

104

Niedźwiedź. Wyk. Rudolf Kręcki / Miedwiédz. Aùtór: Rudólf Krãcczi

Fot. 113 Orzeł. Wyk. Rudolf Kręcki / Òrzeł. Aùtór: Rudólf Krãcczi
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Fot. 114

106

Skòrznie. Wyk. Rudolf Kręcki / Skòrznie. Aùtór: Rudólf Krãcczi

Fot. 115 Piotr Turzyński z Piechowic w powiecie kościerskim / Pioter Turzińsczi z Piechóc w kòscersczim krézu
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Fot. 116

108

Różki z warsztatu Piotra Turzyńskiego / Różczi z warstatu Piotra Turzińsczégò

Fot. 117 Oprawiony w srebro różek wykonał Piotr Turzyński / Wsadzony w strzébro różk zrobił Pioter Turzińsczi
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Fot. 118 Szymon Tabakiernik z rekordową tabakierą, 25 września 2010 roku / Szëmón Tobaczérnik
z rekòrdową tobaczérą, 25 séwnika 2010 rokù
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b czas I Dãbògòrsczégò Swiãta
Tobaczi (25 séwnika 2010 r.)
gòspòdôrz rozegracje Szëmón Toba
czérnik pòkôzôł stolemną tobaczérã.
Na jegò prosbã zrobił jã z lëpòwégò drzewa
bëlny kùmôcz Grégór Sobalsczi z Dãptowa
(dzél Gdinie). Òna mô sztôłt tradicjowégò
kaszëbsczégò tobacznégò różka ë gromistą,
jak na kaszëbsczi różk, wësokòsc 76,5 cm.
Spòkójno wchôdô w niegò półtora wãbórka
(10 litrowégò) tobaczi. Dlô ùznaniégò
rekòrdu w kategòrie nôwikszô tradicjowô
tobaczéra je nót jã zrobic z jednégò sztëka
drzewa (pòprzez wëkùmanié westrzódka),
a człowiek, jaczi pòkôzëje tobaczérã mùszi
bez pòmòcë sóm z ni zażëc i pòczestowac
jinszich. Z pòzdrzatkù na czãżôr ë wiôlgòsc
tobaczérë nie je to takô letkô sprawa. Je
to nôbarżi efektiwny dzél ùstanowianiégò
negò rekòrdu.
Do 25 séwnika 2010 rokù nôwiãkszô
tobaczéra bëła bùchą Mariusza Ler
chenfelda, Kòcewiôka, chtëren mieszkô
w Hambùrgù. Jegò różk do tobaczi mô
52,5 cm wësokòscë. W Dãbògòrzim
nen rekòrd òstôł pòbiti ò 24 cm, co je
zapisóné w Knédze Pòlsczé Rekòrdë ë
Òsoblëwòtë, krajewi równoznaczënie
Knédżi Ginesa. Jednakò Lerchenfeld trzi
môł dali palmã przédnictwa w kategòrie:
Nôwiãkszé na swiece dënica ë mielôk
do młocégò tobaczi. Òn mô dënicã ò
bùtnowi przemiarze 41,5 cm, a bùkòwi
mielôk je równo półtora métra dłudżi.

odczas I Dębogórskiego Święta Tabaki (25 września 2010 r.) gospodarz imprezy Szymon Tabakiernik zaprezentował ogromną tabakierę. Na jego
zamówienie wykonał ją z drewna lipowego znakomity rzeźbiarz Grzegorz Sobalski z Demptowa (dzielnica Gdyni). Ma
kształt tradycyjnego kaszubskiego różka
na tabakę i gigantyczną, jak na kaszëbsczi
różk, wysokość 76,5 cm. Mieści się w niej
swobodnie półtora wiadra (10 litrowego)
tabaki. Dla uznania rekordu w kategorii największa tabakiera tradycyjna należy
ją wykonać z jednego kawałka drewna
(poprzez wydrążenie wnętrza), a osoba
prezentująca tabakierę musi bez niczyjej
pomocy sama z niej zażyć i poczęstować
innych. Biorąc pod uwagę ciężar i wielkość
tabakiery stanowi to nie lada wyczyn. Jest
to najbardziej widowiskowa cześć ustanawiania tego rekordu.
Do 25 września 2010 roku największą tabakierą szczycił się Mariusz Lerchenfeld, Kociewiak mieszkający na stałe
w Hamburgu. Jego różek na tabakę ma
52,5 cm wysokości. W Dębogórzu rekord
ten został pobity o 24 cm, co zostało zapisane w Księdze Polskie Rekordy i Osobliwości, krajowym odpowiedniku Księgi
Guinnessa. Jednakże Lerchenfeld nadal
dzierżył palmę pierwszeństwa w kategorii: Największe na świecie „dënica” i „mie
lôk” do ucierania tabaki. W swoim zbiorze
ma dënicę o średnicy zewnętrznej 41,5 cm,

Ò
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Fot. 119 Dla uznania rekordu osoba prezentująca tabakierę przed przedstawicielem Towarzystwa Kontroli Rekordów musi
bez niczyjej pomocy sama zażyć z niej tabaki i poczęstować innych / Dlô ùznaniégò rekòrdu człowiek, chtëren pòkôzëje
tobaczérã przed przedstôwcą Towarzëstwa Kòntrolë Rekòrdów mùszi bez jaczi le pòmòcë sóm zażëc z ni tobaczi ë pòczestowac
jinszich lëdzy

a długość bukowego mielôka wynosi równe
półtora metra. Szymon Tabakiernik, mając już największą na świecie tabakierę tradycyjną, postanowił uatrakcyjnić II Dębogórskie Święto Tabaki (3 września 2011 r.)
i pobić również ten rekord. Dla pana Szymona przygotowania tych przedmiotów
podjęli się, mieszkający w Osłoninie gmina Puck, Krzysztof Garstkowiak z synem
Sławomirem. To ludzie zafascynowani
północnymi (nordowymi) Kaszubami,
gromadzący w przydomowej galerii Kaszubskie Zbiory Regionalne dawne przedmioty o charakterze etnograficznym. Ze
względu na nazwę wsi, Dębogórze, gdzie
odbywa się Święto Tabaki, przygotowali
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Szëmón Tobaczérnik, mającë ju nôwikszą
na swiece tradicjową tobaczérã, ùmëslił
so ùatrakcjowic II Dãbògòrsczé Swiãto
Tobaczi (3 séwnika 2011 r.) i pòbic
téż nen rekòrd. Przëszëkòwanim tëch
rzeczów dlô Tobaczérnika zajãlë sã
Krësztof Garstkòwiôk ze sënã Sławòmirã,
chtërny mieszkają w Òsłóninie gmina
Pùck. To lëdze, jaczi są zafascynowóny
nordowima Kaszëbama i kòl swòji chëczi
stwòrzëlë galeriã Kaszëbsczé Regionalné
Zbiérë, dze mòże òbezdrzec zachë ò
etnograficznym znaczenim. Z pòzdrzatkù
na pòzwã wsë, Dãbògòrzé, dze òdbiwô
sã Swiãto Tobaczi, Garstkòwiôcë
przërëchtowelë mielôk z dãbù. Je òn

mielôk z dębu. Ma on 167 cm długości i jest
dłuższy od mielôka Lerchenfelda o 17 cm,
natomiast gliniana dënica ma 52 cm średnicy zewnętrznej i jest większa od dënicy
Mariusza Lerchenfelda o 10,5 cm.
Z tobacznikiem zrobionym przez Garstkowiaków związana jest pewna historia.
Mielôk o bardzo tradycyjnym kształcie
był już gotowy, gdy rozeszła się na Kaszubach wieść o zamachu na wolność świętowania tabacznego obyczaju podczas IX
Mistrzostw Polski w Zażywaniu Tabaki,
które odbyły się w Chmielnie ostatniego
dnia lipca 2011 roku. Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych zarzuciło organizatorom mistrzostw promowanie używek i wyrobów tytoniowych.
Na imprezę przyjechali policjanci, spisali
dane osób handlujących tabaką, wykonali dokumentację fotograficzną i skierowali
sprawę do prokuratury. Po tym zdarzeniu
Sławomir Garstkowiak dokonał zmiany kształtu mielôka w jego dolnej części
(to ta węższa część z tarką). Zwężył dolny
odcinek robiąc wygodny uchwyt na ręce.
Na wypadek, gdyby zaszła potrzeba użycia jej jako wielkiej pały. – Niech ten re
kordowy „tobacznik” ma też i symboliczną
wymowę – powiedział Krzysztof Garstkowiak. – W razie zagrożenia, potężne
kaszubskie chłopy takimi „mielôkami” goto
wi będą bronić swojej odwiecznej tabacznej
tradycji i obyczajów przekazanych im przez
ojców i dziadków. Bo tabaka na Kaszubach
to rzecz święta, a świętości szargać nie damy.
Według warunków uzyskania rekordu
w kategorii największa „dënica” i „mielôk”
są one traktowane nierozłącznie, czyli
jest to jeden rekord. Z tego powodu oba

167 cm dłudżi, a dłëgszi òd mielôka
Lerchenfelda ò 17 cm, za to glënianô
dënica mô 52 cm bùtnowi przemiarë ë je
ò 10,5 cm wikszô òd dënicë Mariusza
Lerchenfelda.
Z
tobacznikã
zrobionym
bez
Garstkòwiôków je zrzeszonô jedna
historiô. Mielôk ò baro tradicjowim
sztôłce béł ju fardich, czej na Kaszëbach
rozeszło sã wiadło ò atace na wòlnotã
fejrowaniégò tobacznégò zwëkù òb czas
IX Mésterstwów Pòlsczi w Zażëwanim
Tobaczi, jaczé òdbëłë sã w Chmielnie
òstatnégò dnia lëpińca 2011 rokù.
Pòlsczé Towarzëstwò Zdrowòtnëch
Programów òbskarżëło òrganizatorów
mésterstwów ò promòwanié ùżiwków ë
tobacznëch produktów. Na rozegracjã
bëlë przëjachóny szandarowie, spiselë
pòdôwczi lëdzy, chtërny hańdlowelë
tobaką, zrobilë dokùmeńtalné òdjimczi
i pòdelë sprawã do prokùraturë. Pò
tim zdarzenim Sławòmir Garstkòwiôk
zmienił sztôłt mielôka w jegò dólnym
dzélu (to nen wãższi part z riwką). Òn
zwãżił dólny sztëk robiącë wigódny chwët
na rãce. Na wëpôdk, czejbë bëło nót gò
ùżëc jakno wiôldżégò palcôtra. – Niech le
nen rekòrdowi tobacznik mô téż symbòlną
wëmòwã – rzeknął Krësztof Garstkòwiôk.
– W sytuacje zgrożbë, stolemny kaszëbsczi
chłopi taczima mielôkama mdą w sztãdze
brónic swòji stalatny tobaczny tradicje
i zwëków òtrzimónëch pò òjcach ë ópach.
Bò tobaka na Kaszëbach to swiãtô rzecz,
a swiãtosców më nie dómë szargac.
Wedle warënków dobëcégò rekòrdu
w kategòrie nôwikszô dënica ë mielôk są
òne traktowóné razã jakno jeden rekòrd.
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Fot. 120

Częstowanie tabaką z rekordowej tabakiery / Czestowanié tobaką z rekòrdowi tobaczérë

te przedmioty muszą być większe niż
odnotowane poprzednio. Dënica o kolistym przekroju poziomym powinna być
wykonana z gliny, a decydującym wymiarem jest rekordowa średnica zewnętrzna.
W przypadku mielôka wymaga się, aby
zrobiony był z twardego drewna i istotna
dla rekordu jest jego długość. Ale to jeszcze nie wszystko. Trzeba pokazać, że jedna
osoba może przenieść dënicę i wielkim mie
lôkiem samodzielnie utrzeć w niej tabakę.
W Dębogórzu taką próbę przeprowadził
Andrzej Olszewski, trzykrotny zwycięzca
chmieleńskich Mistrzostw Polski w Zażywaniu Tabaki. Przy ogromnym aplauzie
publiczności próba zakończyła się pomyśl-
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Z ti przëczënë òbadwa te statczi mùszą
bëc wiãkszé jak te zapisóné rëchli. Dënica
ò krézlowatim wòdorównym przerzinkù
mô bëc zrobionô z glënë, a miarą jakô
rozsądzywô ò dobëcym je rekòrdowô
bùtnowô przemiara. W przëpôdkù
mielôka wëmôgóné je, cobë béł zrobiony
z cwiardégò drzewa ë dlô rekòrdu wôżno
je jegò długòsc. Ale to jesz nie je wszëtkò.
Je nót pòkazac, że jeden człowiek mòże
przeniesc dënicã i sóm wiôldżim mielôkã
zmielëc w ni tobakã. W Dãbògòrzim
mô to spróbòwóné Andris Òlszewsczi,
trzërazowi dobiwca chmieleńsczich Mé
sterstwów Pòlsczi w Zażëwanim Tobaczi.
Òb czas stolemnégò aplaùzu pùbliczi
próba sã ùda, co òstało ùwiecznioné

nie, co uwieczniono wpisem do Księgi
Polskie Rekordy i Osobliwości.
Po przeszło dwóch latach rekord w kategorii największa tabakiera tradycyjna został
pobity. Obecnie największą tabakierę ma
Jerzy Zając, kolekcjoner z Gdyni, posiadający największy zbiór tabakier z Kaszub
i Kociewia. Jej wysokość wynosi 85 cm
i też ma formę kaszubskiego różka. Obie
największe na świecie tabakiery są bardzo

wpisënkã do Knédżi Pòlsczé Rekòrdë ë
Òsoblëwòtë.
Pò przeszło dwùch latach rekòrd
w kategòrie nôwikszô tradicjowô tobaczéra
òstôł pòbiti. Terôzka nôwiãkszą tobaczérã
mô Jerzi Zając, kòlekcjonéra z Gdinie,
chtëren mô nôwikszi zbiér tobaczérów
z Kaszëb ë Kòcewiégò. Je òna 85 cm
wësokô i téż mô fòrmã kaszëbsczégò
różka. Òbëdwie nôwikszé tobaczérë

Fot. 121 Od lewej: Szymon Tabakiernik z rekordowym mielôkiem i Andrzej Olszewski z największą dënicą / Òd lewi:
Szëmón Tobaczérnik z rekòrdowim mielôkã i Andris Òlszewsczi z nôwikszą dënicą
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do siebie podobne. Wykonał je bowiem
ten sam rzeźbiarz, Grzegorz Sobalski
z Demptowa…
W Dębogórzu nie powiedziano jeszcze
ostatniego słowa w biciu rekordów, choć
z założenia organizatora Święta Tabaki, Szymona Tabakiernika, jest to przede
wszystkim dobra zabawa i promocja Kaszub. Nadal jest tam największa na świecie dënica i mielôk. A trzeba podkreślić,
że od czasu ustanowienia rekordu w Dębogórzu największa na świecie tabakiera
nie jest już w Niemczech, lecz na pomorskiej ziemi.

na swiece baro za sobą szlachùją, bò mô
je zrobioné nen sóm kùmôcz, Grégór
Sobalsczi z Dãptowa…
W Dãbògòrzim jesz nie je rzekłé slédné
słowò w sprawie bicégò rekòrdów, chòcle
z założeniégò òrganizatora Swiãta Tobaczi,
Szëmòna Tobaczérnika, je to przede
wszëtczim dobrô zabawa ë promòcjô
Kaszëb. Je tam dali nôwikszô na swiece
dënica ë mielôk. A je nót pòdsztrichnąc,
że òd czasu ùstanowieniégò rekòrdu
w Dãbògòrzim nôwiãkszô tobaczéra
na swiece ju nie je w Niemcach, ale
na pòmòrsczi zemie.

Za trwałe miejsce Dębogórskiego Święta
Tabaki w kulturze kaszubskiej! Chcemë le
so zażëc!

Za wiednobawny plac Dãbògòrsczégò
Swiãta Tobaczi w kaszëbsczi kùlturze!
Chcemë le so zażëc!
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THE SNUFF TOBACCO
FESTIVAL IN DĘBOGÓRZE

T

he book has been published on the occasion of the jubilee of the 5th Snuff Tobacco
Festival in Dębogórze (Kaszubia, Gdańsk Pomerania – photo 53) which has been organised since 2010 thanks to a private initiative of the councillor and entrepreneur Szymon
Tabakiernik (on the cover on the right and photo 73, 84, 118, 121). The Festival is a sign of
the concern to preserve the Kaszubian tradition associated with snuff producing and taking.
In the book there are reports of Dębogórze and its surroundings inhabitants on manufacturing horn snuff mulls and on grinding and taking snuff as well. They tell that for ages
snuff has been ground in clay bowls with a long baton usually made of juniper (photo 12,
50, 85, 87). In Kaszubia snuff has often been scented with galium odoratum (photo 6) and
most often taken from traditional horns made from cattle horns (photo 7, 35, 51, 52). We
also find out that according to old legends Kaszubia was the first place in the world where
tobacco was growing. It was grown by devils for whom smoking dry tobacco leaves in their
pipes was the greatest pleasure. Anyway, Kaszubian peasants cheated the devils and took
the tobacco away. However, they didn't smoke tobacco in pipes as it had been devil's custom.
Since the beginning of the world they have always taken snuff.
Kaszubia is the only region in Poland where during different events songs about snuff are
performed, poems recited and the moment when Kaszubian peasants cheated the devil and
started taking snuff is acted on the stage. The even are Kaszubian notes of Snuffer (photo
71). In 2010 and 2011 during the Snuff Festival the world record in the categories: the biggest traditional snuff box and the biggest clay bowl for grinding tobacco were beaten (photo
118–121).
Within years 1996–2000 in Poland there was prohibition on snuff production and its
sale, but Kaszubian people protested and thanks to it abolition of the ban was intoduced.
Nowadays during the fete of Snuff Tobacco Festival in Dębogórze the significance of the
strong Kaszubian tradition and culture is best seen.
Translation: Iwona Zapolska-Maciejowska
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SCHNUPFTABAK FEST
IN DEBOGORZE

D

ieses Buch wurde zum fünften Jubiläum des Schnupftabaks Festes in Debogorze
(Dembogorsch, Eichenberg- Foto 53) veröffentlicht. Dank eigener Initiative des Unternehmers, Herrn Szymon Tabakiernik (Foto 73, 84, 118, 121 und auf Buchcover, rechts)
der zugleich die Funktion des Landkreisrates von Kosakowo (Kossakau) ausübt, wird das
Fest bereits seit 2010 organisiert. Das Ziel des Festes ist die Erhaltung der traditionellen
Schnupftabakherstellung, sowie die Kult des Tabakschnupfens in der Region Kaschubien.
In diesem Buch werden Meinungen beschrieben der Bevölkerung von Debogorze und der
Umgebung über das Ritual des Tabakschnupfens, dessen Herstellung, die Kunst der Zubereitung (mahlen, reiben der Tabakblätter) sowie die Fertigung der Schnupftabakhörner. Die
Einheimischen erzählen davon dass, seit Jahrhunderten Schnupftabak in einer Lehmschüssel,
per Hand mit einem Stock aus Wacholderholz gemahlen (gerieben) war (Foto 12, 50, 85, 87).
In Kaschubien wurde der Schnupftabak oft mit einem Waldmeisteraroma (Foto 6) verfeinert
und meistens aus einem traditionellen für diese Region Schnupftabakstierhorn (Foto 7, 35, 51,
52) konsumiert (in die Nase eingesaugt). Wir erfahren in diesem Buch dass, laut einer alten
Legende zufolge, Kaschubien der erste Ort auf der Erde gewesen ist, wo Tabak wuchs und
vom Teufel persönlich angebaut wurde. Für den Teufel war dann das höchste Vergnügen, die
trockenen Tabakblätter in einer Pfeife zu rauchen. Weiter hieß es, die Kaschuben haben den
Teufel überlistet, ihm den Tabak weggenommen, diesen aber nicht in einer Pfeife geraucht,
weil das ein Teuflischer Brauch war, sondern den Tabak geschnupft.
Kaschubien ist das einzige Gebiet Polens, wo auf Volksfesten Gedichte gelesen, Lieder über
Schnupftabak gesungen werden und Theater und Spiele dem Schnupftabak Legende gewidmet werden, wo den Kaschuben gelungen ist den Teufel zu überlisten und sie dann, als die
ersten Menschen auf der Welt den Schnupftabak schnupfen könnten. Es gibt sogar Tabakschnupfer-Musiknoten was absolut einmalig in der Musikwelt ist, anstatt der üblichen Musiknoten werden in Kaschubien eigene Notenzeichen (Foto 71) verwendet. Zu den spektakulärsten Ereignissen, auf den Schnupftabakfesten 2010–2011 gehörten mit Sicherheit, die zwei
Weltrekorde in der Kategorie: größte Schnupftabakdose und die größte Lehmschüssel für die
traditionelle Zubereitung des Tabaks (Foto 118–121).
Das in Polen verhängte, Schnupftabak- Produktion und Verkaufsverbot, in den Jahren
1996–2000 wurde schließlich doch, durch massive Proteste der kaschubischen Bevölkerung
amtlich aufgehoben. Wie wichtig die alte Tradition für die Kultur der Kaschuben ist, sieht
man wohl am besten auf den Schnupftabakfesten in Debogorze.
Übersetzung: Virginia Ekert
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