
Pozymk i Dzecné spiéwë z akòrdionã łączy język kaszubski, poza nim różni jednak wszystko
– od czasu powstania poprzez obsadę aż po źródła inspiracji, a w związku z tym również i stylisty-
kę. Dzecné spiéwë to bowiem po prostu “piosenki dziecięce” – w tym przypadku przeznaczone nie
tylko dla dzieci, ale również do wykonania przez dzieci (choć w przypadku niniejszej płyty w nie-
których ogniwach cyklu z pomocą profesjonalnych śpiewaków). Założenie to warunkuje prostotę
formalną, fakturalną, melodyczną i rytmiczną kompozycji. Kompozytor zrezygnował tu z technik
właściwych sonoryzmowi i skłonił się ku stylistyce bardziej klasycznej, choć nie pozbawionej no-
wocześniejszych elementów. Powstała w rezultacie urokliwa i wdzięczna suita składająca się z pięt-
nastu miniatur: Bómk (Cukierek), Bôjczi cotczi Sowë (Bajki ciotki sowy), Bùnkòwô jazda (Pchla jaz-
da), Czej do noska (Gdy do noska), Chwalisze (Chwalipięty), Kòlibiónka dlô kòta (Kołysanka dla
kota),  Jaska (Jaskółka),  Szëkba wiatru  (Poszukiwania  wiatru),Dzecë  w plëce  (Dzieci  w kałuży,
Zwierzińc  (ZOO),  Percnoga, Żółwiowé menu,  Rëbié spiéwë (Rybie  sprawy),  Rożewò (Rożowo),
Deszczowanié (Deszczowanie).

 Utwór powstał z inicjatywy Tomasza Fopke, literata, kompozytora, animatora kultury ka-
szubskiej i dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, a za-
razem autora tekstów do utworu. Teksty te dotyczą przeróżnych aspektów dziecięcej rzeczywisto-
ści: zwierząt (zgodnie z długą tradycją poezji dziecięcej), zjawisk natury czy też relacji społecz-
nych. 

W wielu spośród tych utworków silnie przejawia się indywidualny język muzyczny kompo-
zytora, który za przedmiot zainteresowania szczególnie obrał sobie rytm. Oczywiście z uwagi na
możliwości  potencjalnych  wykonawców  ten  poziom  komplikacji  rytmicznej,  który  wystąpił  w
przedstawionej dotychczas twórczości kameralnej byłby zapewne niemożliwy do osiągnięcia, a na
pewno niewskazane. A jednak nawet w tych prostych dziecięcych piosenkach artysta znajduje mo-
menty, w których może urozmaicić przebieg rytmiczny przez przełamanie schematów. A zatem, je-
śli walczyk – to złamany pojedynczym taktem na 2/4 (Kòlibiónka dlô kòta), jeśli regularne frazy o
podobnych układach melodycznych –  to  z  elementem wariantywności  metrycznej  (6/8  i  9/8 w
utworze  Bôjczi cotczi Sowë). Stosunkowo największa zmienność metryczna występuje w Czej do
noska, którego tekst mówi o kichaniu. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że pewien niepokój, wywo-
ływany tu przez następstwa różnych, głównie nieparzystych układów metrycznych, współgra z od-
czuciem analogicznego,  choć o ileż bardziej  prozaicznego niepokoju osoby,  która czuje:  “zaraz
kichnę!”
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