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1

Czim bëła chëcz dlô bòhatérów „Żëcégò i przigòdów Remùsa”? Symbòlã cwiar-
dëch, strażników biédnégò, ale jakże kòchónégò kraju, dëchòwim skôrbcã tegò, co 
niesmiertelné, placã, dze sã przechòdzy pierszé jinicjacje… A co z tëch symbòlów 
òstało do dzysô? Chcemë pòszëkac na to òdpòwiescë, czëtającë artikel Hanë Kaszëbi-
ny ò Remùsowëch chëczach.

Wiele symbòlów, tim razã miłotnëch, nalézemë téż w dokazach Tómka Fópczi, 
jaczé nalazłë sã na platce „Miłota”, a w wiérztach Karolënë Serkòwsczi. 

Téż zakòchóny – chòc barżi w Bògù i kaszëbsczi nôtërze – je br. Zbigórz 
Joskòwsczi, chtërnégò dzélëczi nônowszégò pòeticczégò brzadu drëkùjemë w ti „Ste-
gnie”. Kùreszcze, miłoce pòswiãcywô swój dokôz na binã Teresa Wejer. Nalézemë 
tuwò kòchanié dobré, jak w przëtrôfkù Damroczi i ji starszich, ale téż to lëché, jaczé 
rosce z chãcë rządzeniô i zbiéraniô dëtków. 

Mómë nôdzejã, że naji Czëtińcowie z miłotą pòdéńdą do kaszëbsczégò słowa w tim 
numrze najégò pismiona i rôd przeczëtają „Stegnã” òd pierszi do òstatny stronë.
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Kòrzenie kaszëbsczi lëteracczi stegnë Brata 
Zbigòrza Joskòwsczégò OFMConv parłãczą sã 
z sanktuarium Królewi Kaszëb w Swiónowie. 
W 2002 rokù sã ùkôza ksążka ò kaszëbsczim 
sanktuarium (E. Pryczkowski, Królowa Ka-
szub, Banino – Sianowo 2002). Pòd ji wpłiwã 
Br. Jóskòwsczi ùdbôł so napisac pasyjné roz-
wôżania, jaczé òdnôszałë sã do bùdowónëch 
wnenczas w Swiónowie stacjów Krziże-
wi Drodżi. Pierszé szczegółë tikającé sã 
wëdaniô pasyjnégò dokôzu òstałë przëjãté 
w pamiãtny rozmòwie telefóniczny, jakô bëła 
dëcht pò ùkôzanim sã ksążczi ò sanktuarium. 
Tej br. Zbigórz zwònił ze swòji francyszkańsczi 
sedzbë w Elbingù. Ta gôdka bëła pòczątkã 
dłudżi wespółprôcë, jakô ju zrodzëła i dërch 
rodzy corôz to barżi szlachetné brzadë. 
Ju na zôczątkù 2004 rokù ùkôza sã w Bani-
nie ksążka Przez Krziż do Bòga z imprimatur 
biskùpa Jana Bernata Szlôdżi. Je òna brzadã 
pògłãbionëch rozwôżaniów wprowadzonëch 

w religijny kóntekst. W jaczims dzélu je to 
pòstãpny krok eschatologicznégò dodrzeni-
waniô pò debiutancczim dzele z 2001 rokù 
ò titule Rekolekcje z... Bł. Jan XXIII (Kraków 
2001). Promòcjô Przez Krziż do Bòga bëła 
razã z dëchòwim pòczątkã swiónowsczich 
stacji pasyjnëch. Bëło to 5 strëmiannika 
2004 rokù. Ùroczëstą I Kaszëbską Drogã 
Krziżewą òdprôwiôł ks. prof. Jan Perszón 
razã z kùstoszã sanktuarium, ks. Waldemarã 
Piepiórką òdznaczonym pò smiercë (+ 
10.02.2008) Kawalersczim Krziżã Òrderu 
Òdrodzeniô Pòlsczi. To historiczné wëda-
rzenié z 2004 rokù zaczãło nową tradicjã 
òdprôwianiô Krziżewëch Dróg w kaszëbsczim 
jãzëkù. Kòżdégò rokù nym ùroczëznóm, na 
jaczich są sta lëdzy z całëch Kaszëb, towarzą 
jaczés òsoblëwé wspòminczi, przikładowò 
Jana Pawła II, ks. Piepiórczi, Sybiraków, etc. 
Przez Krziż do Bòga sprawiło téż òdprôwianié 
stacjów w rodny mòwie we wiele parafiach 

Eugeniusz Prëczkòwczi

Dokôz mëslów i rãczi
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na całëch Kaszëbach. Rëchtują to przede 
wszëtczim partë Kaszëbskò – Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô. 
Pò dwùch latach w Baninie wëdóné òstało 
pòsobné dzelo – mònografiô Gòwidlëna 
ò titule Gród Gòwida. Pò taczim cządze ba-
dérsczi robòtë przëszedł czas na pòeticczé 
refleksje, jaczé sã òbjawiłë jaż w trzech tomi-
kach wiérztów: Na morzu życia (2006), Tryp-
tyk franciszkański (2007) i òsoblëwi wôrt-
notë w kaszëbsczi lëteraturze W remionach 
Piãknoscë (2007). Pòsobné dwa lata ùtwórczi 
maraszbë przënôszają wnet nastãpné do-
kôzë, czësto pioniersczé i baro przëdatné 
w nôùkòwi lëteraturze Kaszëb. Sa to: Bisku-
pi z ziemi kaszubskiej. Słownik biograficzny 
(2008), Święci z Kaszub. Błogosławieni Słudzy 
Boży oraz świętobliwie zmarli Kaszubi i inni 
związani z Kaszubami (2009), a téż nômacht-
niészé z nich, brzôd benediktińsczi robòtë, 
to je Katalog starych druków Biblioteki Fran-
ciszkanów w Gnieźnie (2010). 
Te wszëtczé ksążczi – òkróm debiutu – 
ùkôzałë sã w banińsczi wëdôwiznie „Rost”, 
z jaczim dëchtownô wespółrobòta mô 
emòcjonalné pòspòdlé òpiarté na kaszëb-
sczim gruńce. W to wpisywô sã bëlno nen to-
mik pòlskò-kaszëbsczich wiérztów, ò jaczim 
recenzentka Ludmiła Gòłąbk napisa, że są 
w nim słowa złożone w modlitewnym geście 
– prośby o łaski skierowane do Matki Bożej 
(Mòdlëtwa serca), czy też wyrazy uwielbie-
nia wobec Boga, Stwórcy świata, jak np. 
w kaszubskim wierszu „Te Deum laudamus”. 
Ten ostatni, finalny dla całego zbioru utwór 
jest szczególnie interesujący pod względem 
artystycznym. Odczuwa się w nim wyjątkową 
atmosferę nocy Zmartwychwstania Pańskie-
go. Na tã wiérztã, tak pò prôwdze piesniã, 
wezdrzôł téż teòlogiczny recenzent, ks. prof. 
Jan Perszón, chtëren nazwôł jã kapitalną, 
a téż dostojną. Napisôł, że: Całość tomiku, 
choć bardzo zróżnicowana pod względem 
formy i treści, prezentuje wysoki poziom 
artystyczny i – chciałoby się dodać – teolo-
giczny.

Nen òstatny òbsąd prôwdzy sã òbczas anali-
zë dokôzów. Ò wësoczich artisticznëch walo-
rach teòlogicznëch tomikù decydëje zachtné 
bògactwò dëchòwé kò dërch jesz młodégò 
pòetë. Kòżdô z nastãpnëch jegò ksążk 
wnôszô wiôldżi pòtencjôł wiédzë i mądrosco-
wëch rozwôżaniów wkół tematiczi dzełów. 
Chto wié, czë zdrojã nëch nagłãbszich anali-
zów nie bëła prawie ksążka ò swiãtoblëwëch 
Kaszëbach. Wiele z nich bëło mãczelnikama 
òstatny wòjnë. Rozmëszlenié nad jich 
pòstawą i  słowama dôwô Czëtińcowi 
òsoblëwé wseczëca. Jakbë chòcle na sztót 
òderwôł sã òd tragicznëch przeżëców hero-
jów ny ksążczi, tej mógłbë rzec, że to wszëtkò 
je òsoblëwie pòczestnym kawlã martirolo-
giczny pòezji. Taczé bënowé przërëchtowa-
nié pòzwòliwô na wiele barżi dodrzeniałé 
zrozmienié doswiôdczeniów dzysdniowégò 
żëcégò, na przikłôd òdińdzenié Jana Pawła II 
czë smòleńsczi tragedii. 
To bë wierã nie szło równak pòkôzac tegò 
tak widzało, czejbë nié wësoczi kùńszt 
lëteracczi pòetë. Autor ùżiwô barżi tra-
dicyjny fòrmë wiérztów rimòwónëch. 
I nót je dodac: baro dobrze! Takô fòrma 
wëmôgô wiôldżi wëòbrazni i bògati słowi-
znë i w pòlsczim jãzëkù, i w kaszëbsczim. 
Do te kòniecznô je tu wiôlgô zdatnosc 
dokładnégò wërôżaniô tresców za pòmòcą 
szpórowny i dosc dokładno òkreslony lëcz-
bë słów. Przë tak ambitnëch założeniach 
lëteracczich letkò jidze zagùbic dokładnosc 
wëpòwiedzów na rzecz nacygónëch rëmów. 
Tegò lëchégò zjawiszcza – za wiele tegò 
mómë w dzysdniowi lëteraturze kaszëb-
sczi – nijak nie jidze spòtkac w ùtwórstwie 
br. Zbigòrza. To wszëtkò stôwiô nã pòezjã 
na wësoczi niwiznie, a ji autora na jednym 
z pierszich môlów westrzów dzysdnio-
wëch kaszëbsczich lëteratów młodégò 
pòkòleniô. Czejbë kąsk przejinacził puentã 
jednégò z nôpiãkniészich wiérztów ùjãtëch 
w tomikù, tej mòże w tim môlu rzec: Za do-
kôz Twòji mëslë i rãczi më Kaszëbi z serca 
skłôdómë pòdzãczi!
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Z rozchmùrzoną twarzą

Smùtk, to serca je wiodro – łzama płaczą lëdze, 
niebò twarzów sã dôką kòmùdną zacygô, 
sygnie zdebło nôdzeje, bë lëchi pògòdze 
kùńc dac. – Redosc, jak słuńce na zenit sã dwigô. 

Rozmajité je wiodro, tak jak lëdzczé dzeje – 
nie wëzgòdniesz prognozów, jaczé sã wëdarzą. 
Żëcé biwô rôz psotné, to sã żëczno smieje. 
Nôwôżniészé – jic bez nie z rozchmùrzoną twarzą…

Nocny trubadura

Miesądz złoty w sztôłce różka, 
tak jak bëlny trubadura 
chòdzy pò niebiesczich dróżkach 
i pisze piesń gãsym piórã. 

Zôs letëchno drżącym głosã 
swòje piesnie spiéwô swiatu. 
Z òczów jegò łzawô rosa 
òpôdô w czielëchë kwiatów. 

Jak są stôré swiata dzeje 
 – skòrno słuńce chce ju wstac – 
kùr na płoce hejnał pieje, 
miesądz jidze słodkò spac.

Br. Zbigórz Jóskòwsczi

marzec2012.indd   4 2012-03-02   01:23:20
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Mòdlëtwa serca

W lëdzczim słowa niedostatkù 
czësto nie wëpòwiém se, 
tej chcë wczëc sã, Bòżô Matkò, 
co mòje serce rzec chce:
w żëcô mòmeńce móm starã 
z łaską Bòga jic bez swiat, 
kòchac, miec nôdzejã, wiarã, 
sercã mierzëc długòsc lat. 
Proszã Matkò: jak deszcz z nieba 
spùscë łasczi Bòsczi zdrój, 
żebëm czënił, co je trzeba 
– wòlã, jaką mô Syn Twój.

marzec2012.indd   5 2012-03-02   01:23:21
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Pò zdebkù ùrastac w miłotã
Ani Skòtnicczi

W spikù miã bùdzy miłota
W kòrunce lëbëch słów
I wrëjów zbùdzony gen
Przez sztachétë rubaszno trekô sã
Blëszny nieòpierzony pòrénk
Młodé pilczi, gùlãta
Ùczą sã spiewac hosanna.

A miã tak ùceszno je zdrzec
Jak zymk so kùńsztowno klédëje
Pò cemny ùczarzony nocë
Nykleje sã nowi wid
I smiejã sã sóm do se fùl gãbą
I nie chcã kùńca swiata òbzerac
Blós le tak pò zdebkù
Ùrastac w miłotã.

Marian Kwidzińsczi
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Tómk Fópka

Miłota

Ùdba na Miłotã przëszła pò napisanim do Stegnë 12 lëstów miłotnëch. Pierszi duet ze 
swòją mùzyką wëkòna Weronika Kòrthals- Tartas z chłopã, Łukaszã. Na pòsobné przëszło 
jesz pòżdac. Pò drodze bëła telewizyjnô Bitwa na Głosë, dze jesmë z kòmpòzytorką pòtkelë 
karno bëlnëch spiéwôków, z chtërnëch wikszosc zaspiéwa na platce. Jesenią ùszłégò roku 
robòta rësza z môla, pòwstało razã 12 piesniów z mùzyką Weroniczi i mòjim tekstã. Téż 
wspòmnióné lëstë z mùzyką Tadeùsza Kòrthals òstałë nagróné przez Magdã i Adama. Do 
karna spiéwôków z Bitwë dołączëło sétmë pôrów z Kaszëb, prôwdzëwëch mùzycznëch per-
lów ti zemi. Co z te wëszło? Pòsłëchôjta, przeczëtôjta a rzeczta sami…
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Jednym sã stac

Mërgô widu farwów sta
Diskòteka w Szadëch Krzach
Nicht nikògò tuwò nie znô…
Bit rozedrgô nodżi dwie
Pãpk na wiérzkù bãdze wnet
Wejle, dwùch jesz wòlnëch przëszło…

Wëpùscë z rãczi skło
Jem naczekónô dosc
I côrnij w tuńcu mie
Dze chcesz…

Zabôczoné móm, co je bùten nas
Nie je wôżné nick, leno mają grac
Jeszcze blëżi bëc – jaż sã jednym stac, 
jednym stac…

Zarô ùzdrzôł jem ce tam
Pòd ną scaną, jes sã smia
I na sztót sã zdrok nasz pòtkôł…
Jem òdstawił kómpla w nórt
W sklónce òsta wlóné pół
Ju jem z òczów twòjëch czëtôł…

Le na mie wzérôj sã
A sã wëdzibôj tak
I skôczë równo w ritm
Të wiész…

Zabôczoné móm, co je bùten nas
Nie je wôżné nick, leno mają grac
Jeszcze blëżi bëc – jaż sã jednym stac, 
jednym stac…

Taczi òd se

Tak mie je jakòs letkò, tak dzywno
Jakbë mie miałë ùrosnąc skrzidła
Jem czësto òd se, szczescym nadczidłô 
Jo, tak czëjã sã…
Rôd bëm, co żëje òbjął remieniã
Jak òdzëwiałi wskòkł do strëmieniô
A òb noc z wilkã do nieba wëjã
Co to mie sã sta?
Co to mie sã sta?

Miłosc mô nas krótkò
To są jeji skùtczi
I kòchaniô kłódką
Mô zrzeszoné nas
Miłowaniô znaczi
Zagùbioné madżi
Rãka szukô rãczi
I na jedno dwa
Tak nôtëra chca!

Pùdzemë bòso witro przez miasto
I zjémë grizu grôp fùl na gãsto
A bórmasziną skrącymë casto
To wòlno nóm je!
Bãdzemë czëtac wiérztë przë swiécy
Z centnara bùlew zrobimë plińców
I zamalëje cała nóm słuńce
Jak smaczno je żëc!
Jak smaczno je żëc!

Miłosc mô nas…
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Miłotë znak

Miłujã ùsmiéwczi,
Twój òczów przë tim blôsk…
Nôbarżi jes blisczi,
Czej òpòwiôdôsz szpôs…

Jô kòchóm cã całą,
Òd stopczi jaż pò włosk…
I wcąg je mie mało
Wsłëchiwac sã w twój głos…

Przed nama òtemkł sã całi swiat
Dlô naju pôchnie kòżdëchny kwiat
To miłotë znak…
To miłotë znak…
To znak…

Òddichóm le dlô ni
Dlô niegò leno jem
Tak ba namienioné,
Że „të” i „jô” to „më”…

Przed nama…

marzec2012.indd   9 2012-03-02   01:23:26



10

ST
E

G
N

A

Zdrzadniô II

Ta samô zdrzadniowizna, z tim, że białka nie 
sedzy ju na stółkù, leno na zófie, przë chło-
pie. Są do se òbrócony a bëlno so pòwiôdają 
ë co sztót wëbùchiwają smiéchã. Ze stołu ju 
zdżinãłë ne glasczi a bùdle ze zdrzadni I, za 
to zjawiłë sã nowé – te samégò zortu, jaczé 
stoją przed najima herojama, z tim, że tëch 
òd drinków białczi je mni, jak bùdlów chłopa.
W pùbie ju sã zlózowało. Widzec zrobiła sã ju 
póznô gòdzëna ë dzél lëdzy ju szło précz.

(smiéch)

KAMILA
... A pamiãtôsz tã jimprezã, czedë Tómk so 
przebił rãkã? 
MÔRCËN
Przebił rãkã?
KAMILA
Në wiész, na gebùrstagù Andrisa. Zeszło 
sã tedë lëdzy a lëdzy. Jena, cëż tam bëło za 
niemòżebné gòlcowanié! Ë narôz chtos tej 
wpôdł na ùdbã, bë so pòtuńcowac. Chùtkò 
w drëdżi jizbie pòd scanã pòszłë stółczi a stół 
ë tej dawôj!
MÔRCËN
Aha, ju wiém. Tedë czedë òn chlapnął w nen 
przëcemk, jo? 
KAMILA
Jo, prawie tedë.
MÔRCËN
Pamiãtóm nen wieczór. To bëło czej jesma 
zaczãlë chòdzëc ze sobą, jo?

KAMILA
Jo.
MÔRCËN
Jena, nen Tómk to béł tedë ùżarti! Pamiãtóm, 
co òn wëstwôrzôł przë tim swòjim tuńco-
wanim. Ë tej narôz tak jakòs môchnął rãką 
ë zahôknął ò taczi kùglowati przëcemk. Tej 
ùzdrzôł nen ùżartélc, jak cos biôłégò lecy 
w dół ë zdôwało mù sã, że to balón. Ë pac-
nął w to rãkama, bë przebic. A to le tak pãkło 
ë skło mù jedną starną rãczi wlazło, a drëgą 
òn so je wëcygnął. 
KAMILA
Jo, tak to wej bëło. Jem prawie jaczims 
trafùnkã kòl niegò sã tedë nalazła ë nigdë nie 
zabôczã jegò zdzëwiony mùni, jak òbôcził no 
skło wëlôżającé z wiérzkù rãczi. 
MÔRCËN
Cha, cha, cha! Jo, jô téż so to wdôrzóm! Doch 
jem tedë prawie z tobą tuńcowôł! Chłop béł 
w taczim zdzëwòwanim, jak czejbë narôz chto 
mù rzekł, że na papieża òstôł wëbróny. Słôwk 
miôł wëpité, równak za niczim sã nie czerowôł, 
le zawiózł gò do bòlenicë. A pózni pòwiôdôł, że 
czej tam òbôcził co sã dzeje, to ùrzasłi chwôcył 
dochtora za rãkã ë z gòrzã na niegò, dlôcz 
nen niżódnégò znieczëca Tómkòwi nie dôwô. 
A nen kùńda le tak sã na niegò szpòrtowno 
przëzdrzôł ë rzekł: „A za czim? Doch òn je ju 
dosc znieczëcowóny”. Ë gò zesził dëcht czësto 
na żëwégò. Dejade pò prôwdze Tómk béł tak 
ùżarti, że nick a nick nie czuł. 
KAMILA
Jo, a jaczi tej béł bùszny z tëch szramów pò 
szëcym!

Grégór Schramke

Kawel (dzél 2)
Binowi dokôz w trzech zdrzadniach. Na trzech aktorów.
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MÔRCËN
Prôwda! Jaż gò sã słëchac nie dało! Dërch 
wkół le ò tim!
KAMILA
Ùhm. Pamiãtnô jimpreza. A wdôrzôsz so, co 
sã dzejało pò rozegracje? 
MÔRCËN
Pò rozegracje? Nié, a co?
KAMILA
Kò, wiész. Jesma wsedlë do autóła...
MÔRCËN
Ach to! Jo, pamiãtóm. Òhò, ë to bëlno! Jem 
béł dosc ùżarti, le jem sã ùpiarł, cobë ce 
òdwiezc dodóm.
KAMILA
Jo. Jesma pòjachelë ë... dalek nie zajachelë. 
Bënômni nié tak zarô.
MÔRCËN
Cha, cha! Kò jak jem mógł jachac, jak jes mie 
òdpiãła rozpórk ë zdżinã pòd czerownicą?!
KAMILA
A chto zaczął? Jesz dobrze jesma nie rëszëlë, 
a të ju swòją rãką mòje kòlano mùjkôł.
MÔRCËN
Jô jem blós mùjkôł!
KAMILA
Blós mùjkôł?! Téż mie „blós mùjkanié”! Le tak 
corôz to wëżi a wëżi, jaż do sami górë! 
MÔRCËN
Jes mie tegò nie broniła!
KAMILA
Në jo, prôwda. Ach, jeżlë jidze ò wërkòwé za-
chë, to sã jesma bëlno dopasowelë.
MÔRCËN
Ò, co to, to jo.
KAMILA
A pamiãtôsz, jak jes sã przestrojił za szandarã?
MÔRCËN
Jo, to cë bëła ùdba, nié?
KAMILA
Mia jem na ce górz, jak diôchéł. Ju wicy jem 
sã w nym krómie nie pòkôza!
MÔRCËN
Nié? A kò dlôcze?
KAMILA
Jesz sã pitôsz? Doch jem so stoja ë przezéra 

seczenczi, czej jes narôz wlôzł òblokłi w nã 
wënajãtą na maskinbal ùnifòrmã ë przë tëch 
wszëtczich krómòwëch a jinszich lëdzach jes 
do mie pòdeszedł, skłódkòwôł gôdającë, że 
jem aresztowónô, a tej wëprowadzył.
MÔRCËN
Cha! Cha! To cë le béł szpòrt, nié?
KAMILA
Szpòrt? Mësla jem tam, że ce zabijã. A të jesz, 
kùńdo jeden, czej jem sã ce rozgòrzonô pita, 
co do chòlerczi jedny wëstwôrzôsz ë chca jem, 
bës mie pùscył, të przë tëch lëdzach òdpiarł, 
że chòc jem twòją brutką, to tak a tak sã karze 
nie wëwinã. Jena, jaczi jô mia górz na ce!
MÔRCËN
Le pózni jes mie przebaczëła…
KAMILA
Òj, jo, jo. Jak të jes mie tam zawiózł do tegò 
swòjégò mieszkaniô, a tej tak szmërgnął na 
to łóżkò... Nigdë, pò prostémù nigdë tegò nie 
zabôczã.
MÔRCËN
Òhò, jô téż. To bëło cos nadzwëk. 
KAMILA
Jena, jaż na sóm wspòmink mie sã cepło robi. 
MÔRCËN
Mie téż.
KAMILA
Ach, bëlné to bëło.
MÔRCËN
Swiãtô prôwda.
KAMILA
Szkòda, że jesma ju czegòs taczégò nigdë nie 
pòwtórzëlë.
MÔRCËN
A wej szkòda. 
KAMILA
Le nick to. Napijma sã za stôré, dobré czasë.
MÔRCËN
Napijma!
KAMILA
Za wspòminczi!
MÔRCËN
Za wspòminczi!
KAMILA
Do dna!
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MÔRCËN
Do dna!
(Piją. Chłop wëtutkiwô całą bùdlã, białka le 
lëpë ùmòcziwô)
MÔRCËN
Hej, òszukiwôsz!
KAMILA
Cëż të! Jô pò prostémù ju tak wiele ni mògã! 
A òkróm tegò móm strach, że jeżlë jesz so 
kąsk gòlnã, to zacznã robic głupé rzeczë. 
MÔRCËN
Głupé rzeczë? To znaczi?
KAMILA
Nié, nick. Nie pòwiém cë. Zabôczë ò tim. 
MÔRCËN
Rzeknij.
KAMILA
Nié.
MÔRCËN
Në pòwiédzże. Wiész, jak nie lëdóm, czej zaczi-
nôsz cos gadac, a tej nie kùńczisz. 
KAMILA
Taczé...
(przesuwô sã do Môrcëna ë zaczinô gò 
kùszkac w lëpë) (Gardina)

Zdrzadniô III

Le prawi part gardinë sã rozsuwô (ë to nié do 
samégò kùńca!) tak, że widzyma, co sã dzeje 
le na dzélu binë. Najim òczóm sã tej ùkôzywô 
jizba, fejn, nowòmódno ùmeblowónô, 
z czegò nôbarżi przëcygô zdrok szeroczé 
wëro na westrzódkù, całé terô pùruńcowóné, 
na jaczim, na brzëchù, z rãką spadłą na pësz-
ny wëscelôk spi Môrcën. Kòl łóżka wôlają sã 
jaczés bùdlë, néżczi jedzeniô, pòszmërgóné 
ruchna. Wnym rozbrzëmiéwô zwónk mó-
bilczi. Chłop zrësziwô sã, stãkô, szukô na 
pòdłodze za telefónã. W kùńcu nalôżô gò. 
Przëkłôdô do ùcha.

MÔRCËN
(cãżkò òbrôcającë sã na plecë)
Halo?

LÉNA
Witôj, mùleczkù.
MÔRCËN
Léna?
LÉNA
A chto bë jinszi? 
(smieje sã) 
Ju môsz mie zabôczoné? Tak chùtkò? Nëże 
le! A mòże jesz chto jinszi do ce „mùleczkù” 
gôdô, jak mie ni ma, co? Przëznôj sã, 
lóntruskù mój kòchany.
MÔRCËN
Në cëż të, Léneczkò! Jô jem leno zdebkò za-
spóny.
LÉNA
Zaspóny? Wejle, pierszô pò pôłnim, a ten jesz 
we wërach gnije. Gòlcowôł jes wierã dze, co?
MÔRCËN
Në ë mie môsz! Jo, dejade le kąsëczk. Rëgnął 
jem na pôrã piwków z najima drëchama, wi-
ész Tómkã ë Kaszą, Móniką, Słôwkã ë Witką. 
Fejn bëło, pòkôrbilë so jesma ë nie wiém 
czedë nen czas znëkôł. Równak to nié bez to 
jô jesz spiã, bò jem sã ùżarł. Jô so dzysô tak 
cos nie czëjã. Ni ma ce w łóżkù, to miarznã 
ë wierã jem ùzëbł.
LÉNA
Bòrôczëskò! Ë niżódna sã nie nalazła, cobë 
chca ce ògrzôc?
MÔRCËN
Mòże ë jakô bë chca, dejade jô doch le cebie 
jedurną chcã miec kòl se! Na jinszé nawetka 
nie zdrzã. Dlô mie òne ju są wëbladłé. Të, le të 
jes mòje słunuszkò ë mój kwiôtuszk nômilészi.
LÉNA
Ach, të to do białczi rozmiejesz gadac! 
Kòchany jes, wiész?
MÔRCËN
Të barżi, skarbùlkù.
LÉNA
Miło to czëc. Terô równak ju mùszã kùńczëc.
MÔRCËN
Co, ju? Doch dopiérze co jes zazwònia!
LÉNA
Jo, wiém, dejade to blós tak na sztócëk, cobë 
chòc ùczëc twój głos, bò ju jem z tesknicë 
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ni mògła wëtrzëmac. Në, le terô ju mùszã 
kùńczëc, bò jedzema do przëmierzeniô ny 
mòji slëbny sëkni, a tatk ju żdaje w autole 
ë widzã, że mëmka téż je ju fertich. Gôdóm ce, 
jakô niemòżebnie cëdnô je ta sëknia! Snôżô, 
pò prostémù snôżô. Tatk gôdô, że wëzdrzã 
w ni jak jakô princesa. Pòreszce òbôczisz 
sóm, przë wôłtôrzu! Jena, ju sã ni mògã do-
żdac. Jakô jô jem szczestlëwô, Môrcënkù! 
Dzãka, dzãka Kawlowi ë tobie, mùleczkù, za 
no szczescé!
MÔRCËN
Ë jô jem szczestlëwi. Baro. Kòchóm ce, 
skarbùlkù, nadzwëk, niemòżebnie!
LÉNA
Jô ce téż, swiece mój. A terô mùszã ju pò 
prôwdze kùńczëc. Mòże zazwòniã pózni. Do 
ùczëcô!
MÔRCËN
Pa! Kòchóm ce.
LÉNA
Ë jô cebie.
(Bòhatéra ùpùszcziwô móbilkã na zemiã 
ë z jãczenim chwôtô sã za głowã)
MÔRCËN
Cëż jô móm narobioné?! Cëż jô móm, do 
smãtka przeklãtégò, narobioné?! 
(jãczi)
(wnym móbilka znôwù zwòni. Chłop nama-
kléwô leżący na zemi telefón, chwôtô gò ë bez 
zdrzeniô na to, chto zwòni, przëkłôdô do ùcha)
MÔRCËN
Co mùleczkù nôùkòchańszi?
KAMILA
(jironiczno)
Òooo, „mùleczkù nôùkòchańszi”?! Wejle, jak 
të mie fejn pòzéwôsz. Jak za dôwnëch czasów. 
Brawò, brawò!
(chłop w jednym sztóce trzézwieje a pòd-
nôszô do sedzączczi, le wnym z jãkã chwôtô 
sã wòlną rãką za głowã ë nazôt pôdô na 
pòdëszënã) 
MÔRCËN
(z niechãcą)
Kamila? Za czim të zwònisz?
Lewi dzél gardinë sã òdsłoniwô, dejadë nié 

do samégò kùńca. Widzec je jizbã, téż fejn 
ùmeblowónô, chòc zdebkò skrómni jak ta 
sprzëti, òdsłoniãtô na zôczątkù ny zdrzadni, 
a pòza tim miészô. Widzec sã dôwô wëgód-
ną zofã, fejn zdobną szpiniã, stolik, zesle, a na 
pòdłodze snôżi sã wëscelôk. Pòd scaną za to, 
przë wiôldżim òknie stoji ùstawioné biórkò 
z kòmpùtrã, przed jaczégò mónitorã sedzy 
Kamila. Do ùcha mô òna przëłożoné móbilkã. 
Białka wstôwô ze stółka ë zaczinô pòmale 
chòdzëc pò jizbie, to w tã, to wew tã starnã. 
KAMILA
 „Za czim të zwònisz”? Hm, barżi mie sã wi-
dzało „mùleczkù nôùkòchańszi”, niżlë to war-
czenié. Në, le nic, ni ma co. Cëż tam ù ce? 
Mòckò jes skacowóny?
MÔRCËN
Co?
KAMILA
Pitóm sã, czë jes mòckò skacowóny. Mòralno 
ë alkòhòlowò, sã rozmieje. 
MÔRCËN
Czë le za tim zwònisz? 
KAMILA
(jironiczno)
Në wiész, kłopòtóm sã ò ce.
MÔRCËN
Nie brëkùjesz.
KAMILA
Ò, nie gadôj tak. Renisz mòje samaritańsczé 
òdczëca. Në, le miészé z tim. Zwònia jem 
przed sztótã, le bëło zajãté. Wierã jes gôdôł 
ze swòją brutką, co? Cëż tam ù ni? Rada bëła 
z tegò, co jes nawëstwôrzôł? Bùszno, że pół 
nocë jes wëro ruńcowôł? A mòże jes ji nick 
nie pòwiedzôł, a le ùdôwôł dobrégò bëńla, 
co? 
MÔRCËN
Zamknij sã!
KAMILA
Òho, widzã, że równak jes ji nic nie rzekł.
MÔRCËN
A cëż të mësla?! Że ji tak zarô zaspiéwóm: 
Ò mùlkù, wczora jem sã kąsk nagòlił, a tej 
wnet do rena bùszowôł z taką jedną mòją ex, 
dejade nick sã nie martw, to doch dlô mie nick 
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nie znaczi ë za ne dwa tidzenie bãdzema sã 
żenilë?!
KAMILA
Cha, cha, to bë bëło cos! Rôd bëm bëła przë tim.
MÔRCËN
Nie rechùj za tim. Ë të téż ji nick nie rze-
czesz, rozmiejesz? Trzëm pësk, bò jak nié, to 
pòżałujesz.
KAMILA
Wejle, jak mù sã zjinaczëło! Wczora to òn 
kùszkôł mòje lëpë, szeptôł do mòjégò ùszka 
snôżé słówka, mùjkôł włosë a całé cało tak, 
że jaż mie dërgòtczi przëchòdzëłë ë nawetk 
w tim prawie sztóce jaż mie hëc òbjimô, 
a terô: „trzëm pësk”. Jak to chłopi! Jak brëkùją 
wëlewkù na semiã, to są taczi cëdowny 
a miãtczi, a czej ju dostóną, co chcelë, tej 
biôj, szôtornico, skądkaż jes przëszła! Le jedno 
łżélstwò w nich!
(chłop nick nie òdrzékô, Kamila pò sztóce cy-
gnie dali)
Mùszisz przëznac, że fejn nama wczora bëło. 
Widzało mie sã to ë wiém, że tobie téż. Baro. 
Jaż tak mie pò głowie mëslë wanożą, że z tą 
twòją to wierã tak fejn ni môsz. Mòże òna je 
z tëch zëmniców, co?
MÔRCËN
Ji sã nie czép.
KAMILA
Kò jô sã ji nijak nie czépióm! Blós tak so roz-
wôżóm. Pòreszce to nie ji wina, że za pënką tak 
nie je. A wiész, zdradzã cë jednã krëjamnotã, 
bës sã pòczuł lepi: mie wczora bëło wnetk tak, 
jak za dôwnëch czasów, le ta nótka żalu, ten 
wdôr ò tim, jak jes mie szmërgnął w nórt, wcyg 
dzes tam pògriwa. Mùszisz przëznac, że jeżlë 
jidze ò seks, to jesma sã bëlno dobrelë. 
MÔRCËN
Kama, nie zwònisz wierã pò to, żebë...
KAMILA
Żebë co? Żebë sã z tobą ùgôdac na jesz jaczés 
miãgòlenié? Ò, nié, nié. Nie mëslë so. To bë 
cë fejn pasowało, czejbës tak miôł jednã do 
wëra, a drëgą na całą resztã, co?
MÔRCËN
Në cëż të!

KAMILA
A ju jem mësla.
MÔRCËN
Słëchôj Kama. To, co bëło wczora, ni miało sã 
nigdë stac. Żałujã tegò, jak niczégò jinszégò na 
swiece. Jô kòchóm Lénkã...
KAMILA
Cha, cha, kòchôsz Lénkã?! Ë z ti wiôldżi miłotë 
jes mie w wajëch wërach gniótł?
MÔRCËN
Nie przerëwôj! Jo, jô jã kòchóm. Wczora jem 
so gòlnął ë... 
KAMILA
Ë co? Ë tak pò prostémù sã stało?
MÔRCËN
Jo, tak pò prostémù sã stało.
KAMILA
Hm, skòrno tak gôdôsz. Wiédzkôj, knôpkù, że 
czejbë cë z nią bëło tak dobrze, jak prawisz, to 
nawetka czejbës béł ùżarti jak nen brifka, do 
niczegò bë nie doszło. Mòże tej nié wszëtkò 
tam graje, co?
MÔRCËN
A të co, w psychòloga sã bawisz? Wiédzkôj të, 
że jô jã pò prôwdze kòchóm, òna je tim wszët-
czim nôlepszim, co mie w żëcym pòtkało. Ë ni 
môsz rëchtu. Je mie z nią dobrze, baro do-
brze, w kòżdim sztócëkù, òb dzéń ë òb noc. 
W łóżkù téż je bëlno.
KAMILA
Në nick, hm, drãgò mie w to ùwierzëc. Në, le 
co zamiszlôsz z tim zrobic? 
MÔRCËN
Z czim?
KAMILA
Ju jes zabôcził? Z tim całim wczora pasenim 
psów ze mną. 
MÔRCËN
A co móm z tim robic?
KAMILA
Nic ji nie rzeczesz?
MÔRCËN
A co móm rzec?! Doch to bãdze wszëtczégò kùńc!
KAMILA
Tej co, bez całé żëcé chcesz w taczim łżélstwie 
żëc?
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MÔRCËN
A co ce to òbchòdzy?! Czë pò to zwònisz, bë 
mie jesz drãczëc?
KAMILA
Mòże...
MÔRCËN
Mòże? Ò co cë jidze?
KAMILA
Ò co? Mòże zgòdniesz sóm. Doch wiedno jes 
béł taczi mądri... 
MÔRCËN
Słëchôj, jeżlë chcesz dëtków...
KAMILA
Nié, nié ò te twòje smierdzącé dëtczi nie 
chòdzy! Wsadzë je so wiész dze! 
MÔRCËN
To co, chcesz, bëm do ce wrócył? Na to na-
wetka...
KAMILA
Cha, cha! Le ce szpòrt! Nié, nie chcã. Ju nie. 
Ju dôwno nié. 
MÔRCËN
Në tej ò co ce jidze?
KAMILA
Dobra, pòwiém, ò co! Czej òsmë miesãcy do-
wsladë jes rzekł: „Wiész Kama, sorczi, le ni 
mògã bëc ju dłëżi z tobą” swiat mój òbrócył 
sã w përzënë. Jem ce tak kòcha, jak białka 
je w sztãdze le rôz w żëcym pòkòchac. Të 
jes béł dlô mie całim swiatã, pò prostémù 
wszëtczim. Czej jes sã smiôł, jô smia sã 
z tobą, czej jes béł zasmãcony, mòje bëne 
jãczãło w smrokù. Jak nen scyrz jem wzéra 
w twòje òczë, szukającé żëczbów so jesz nie-
zażëczonëch, jak nen scyrz jem szła za tobą 
wszãdze, fertich lizac ce pò rãkach ë ceszëc 
sã òpeplënama z twòjégò stołu. Jem wszëtkò 
dlô ce robia, jes mógł miec mie na kòżdëchné 
zachcenié. Òprzestało sã dlô mie rechòwac 
to wszëtkò, co bëło czedës dlô mie tak baro 
wôżné – kariéra, mòje zajimnotë, mòje 

drëszczi, mòjé całé żëcé. Òdda jem sã tobie 
calëchno, dëcht calëchno – z całã ë dëszą. 
Tak jak blós białka rozmieje to zrobic. Ë të, 
pieczelnikù, jes to wzął, przëjął, jaż jednégò 
dnia, jak jakąs bezwôrtną szôtorã, do pùrtka 
szmërgnął mie ë to, co jem cë da. Ë jes so 
pół gòdzënë pózni pòszedł do robòtë, czej-
bë sã nick nie stało. Bëm sã mògła w ùbëtkù 
spakòwac a jic.  
MÔRCËN
Wëbaczë... 
KAMILA
(gòrzkò sã smieje)
Cha, cha, cha! Wëbaczë? Co mie pò twòjim 
„wëbaczë”?! Jes dbë, że to terô wszëtkò spra-
wi? Tedë téż, gnóny mòże jaczims zrëchã 
sëmieniô, jes rzekł, jak òd niechceniô „wëba-
czë”. Rzucył jes to ë mëslôł, że ju wszëtkò gra-
je, co?
MÔRCËN
Jena, to co të òde mie chcesz? Móm padnąc 
a ce na kòlanach błagac?
KAMILA
Nié, nie brëkùjesz. Ë tak pò prôwdze, to jô ju 
nick òd ce nie chcã.
MÔRCËN
Nick?
KAMILA
Nick. Bò to, co jem chca, jem dosta.
MÔRCËN
Co? Nie rozmiejã. Jes chca jesz rôz ze mną 
pòbëc?
KAMILA
Cha cha, nie dodawôj so, bò jesz pãkniesz, jo? 
Jes dobri w ne grajné sprawë, baro dobri, lep-
szi niżlë ti jinszi, le nié jaż tak, bë le jedurnym 
snienim białczi bëło, bës na niã wlôzł. Nié jaż 
tak, Môrcënkù!
MÔRCËN
Tej co?
Jô? Nick. 
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Wëstãpiwają: 
Damroka – ksążënka znad jezora Kłodno kòl 
Chmielna
Matka
Òjc Swiãtopôłk
Dwór
Starżnicë
Złi ksążã Swarożëc
Rabùsznicë

Akcjô legeńdë dzeje sã dôwno temù krótkò 
Chmielna, dze stojôł gard ksążëca Swiãtopôłka, 
chtëren prawie je z dwòrã na jachce.

Scena I

SWIÃTOPÔŁK
Sczerujta te psë, hewò tam w tëch krzach 
ùzdrzôł jem zajca.
SŁAWÒJ
Wezże gò ùstrzélë! 
Pòdchôdają do zwierza
DOBROMIR
Në, nie chcã was chwôlëc, ale môce célné 
òkò, le pòzôzdroscëc.
SWIÃTOPÔŁK
Dobré psë, fejn jidą za zwierzã, bez nich nick 
bësmë nie zdzejalë.
DOBROMIR
Hewò, hewò, tam młodi jelónk, chùtkò ksążã, 
pòdôjce mie strzélã.
Strzélô z łãkù

SWIÃTOPÔŁK
Dobromirze, célny strzél! Terôzka mòżemë 
wracac do gardu.
SŁAWÒJ
Alana! Dôwno nie bëło taczi jachtë.
DOBROMIR
Dóm sygnal, że kùńc jachtowaniô!
Graje na rogù. W tim czasu na binã wjéżdżi-
wają rzemiãsnicë ze swòjima wërobinama: 
grôpama, bótama... Twòrzą klimã placu pòd 
zómkã

Scena II

Mùzyka jak na strzédnowiecznym jôrmarkù
DAMROKA
Niech bãdze pòchwôlony młodi grónkòwnikù. 
Co môsz dzys nowégò?
GRÓNKÒWNIK
Dlô ce, snôżô pani, móm piãkné tasczi.
DAMROKA
Dôlëbóg! Piãkné. A wiele të bë chcôł za 
jednã?
GRÓNKÒWNIK
Mało wiele, twòjã rãkã!
DAMROKA
A tam głëpòtë òpòwiôdôsz.
Smieje sã
Gadôj prôwdã, co bës chcôł?
CESLA Z BÒKÙ
Të knôpkù, jes blós czeladnikã, jô jem méster 
ceselsczi nôlepszi w gardze! Mie pòkòchôj, 
pani!

Teresa Wejer

Dobro dobãdze
Na spòdlim legeńdë Józefa Cenôwë

Dolm. Dariusz Majkòwsczi
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DAMROKA
Dze dwùch sã bije, tam trzecy zwëskô! Wejle 
szewcu, szukôsz białczi? Bãdzemë żëc długò 
i szczestlëwie.
Smieje sã i tuńcëje
CESLA
Dobrawò, mie nie je do smiéchù. Znają ce tu 
wszëtcë, jes takô pësznô i widzałô. Doch ni 
mòżesz òstac stôrą panną. Wëbierzë so kògòs, 
bò ni mògã zdrzec, jak jes sama.
CZOWIEK Z JINÉGÒ KRÓMÙ
Kòkòszczi, kùrónczi, kòkòszczi, kùrónczi...
Wchôdają lëdze z jachtë
DAMROKA
Ò, widzã tatkù bëlny brzôd jachtë. Długò to 
warało. Më z mëmką bëłë ju czësto w stra-
chù.
SWIÃTOPÔŁK
Përznã nama zeszło, ale bëło wôrt.
DAMROKA
Pòdôj mie òjcze strzéle, òdetchnij kąsynk, 
jes gwës ùtodrowóny. Pòslã zarô lëdzy, żebë 
zrëchtowelë bëlné zjestkù.
SWIÃTOPÔŁK
Të, córeczkò, wiedno wiész, czegò jô brëkùjã.
DAMROKA
A cëż sã stało tatkù z twòją rãką?
SWIÃTOPÔŁK
Nick taczégò, szlë më bez gãsti las i côrnął jem 
ò wietew.
DAMROKA
Zarô halóm cos do òwiniãcô.
SWIÃTOPÔŁK
Ni mùszisz, mòje dzeckò. Nicht na swiece 
ni mô tak dobrégò serca jak të Dobrodëch-
no!
Z bòkù wchôdô mëmka
MATKA
A tu të jes! Biéj córkò, a dopiluj młodëch co 
terminëją ù méstra Sowizdrzała. Òbôczë, czë 
czegò jima nie felëje!
DAMROKA
Ju jidã mëmkò.
MATKA
A nie zabôczë zbóna z wòdą, gwës chce so 
jima pic.

DAMROKA
Jo, wszëtczégò dopilëjã.
MATKA
Jaż ni mògã ùwierzëc, że Bóg dôł nama taką 
dobrą i mądrą córkã.
SWIÃTOPÔŁK
Niech le rãka Bòskô broni tegò, chto bë jã 
chcôł skrziwdzëc.
MATKA
Ksążã, mùszã cë jedno rzeknąc. Czej jes béł 
na jachce, tej nawiedzył nas ksążã Swarożëc, 
naji sąsôd. Ten niegòdzywc chcôł naszi córczi 
i wiôldżégò majątkù. Jesmë gò wënëkelë, ale 
rzekł, że nama nie òdpùscy.
SWIÃTOPÔŁK
Dopiérze terô mie to gôdôsz, białkò. Mùszã 
przërëchtowac gard do biôtczi. Starżnicë!
Przëchôdô dwùch starżników
Damroka zamknąc w górny jizbie i pilowac 
jã dzéń a noc. Rëszac sã flot. A të zasztëkôj 
brómã. Ni ma czasu. Wartôrzów i całą służbã 
pòstawic na nodżi.
MATKA
Nen Swarożëc nie je richtich w rozëmie.
SWIÃTOPÔŁK
Wiele razë móm czëté, że je baro mscëwi i bez 
serca. Dlô dëtka zrobi wszëtkò, co mù Lëcëper 
rzecze do ùcha.
STARŻNIK
Panie! Cos je widzec z warowny wieżë. Pòj 
chùtkò!

Scena III 

Mùzyka

DAMROKA w sómnoce spiéwô                    
Jô bë leno chcała 
Żebë naszi mòwë
Co jã Pón Bóg dôł   
Nie przëkrëłë grobë 

Żebë zawdë precz  
Tësąc lat jesz żëła 
Nigdë twòja chëcz
Dlô ni klôtką bëła.
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Żebë w letny dzónk
Zapragnãła słuńca
Lotu smiałi krąg 
Nigdë ni miôł kuńca.

DAMROKA
Ach, Bòże, Bòże, biédné mòje namienienié. 
Dlô Swarożëca wôżné są blós majątk, złô 
słôwa, a dze jegò sëmienié? Naszi lëdze bãdą 
ùmiérelë beze mie. Co terô bãdze? Co terô 
bãdze?
Scena IV

RABÙSZNIK
Stój, jeżlë jesz cë żëcé szmakô. A sã nie 
òbzérôj!
KÙPC
Czë jô jem w piekle, czë co?
RABÙSZNIK
Ù samégò pòczestnégò Pùrtka. A w ti skrzëni 
môsz wierã talarë, co? 
KÙPC
E tam, talarë, móm cos lepszégò. Talérze, ta-
sczi, grôpczi òd naszégò nôlepszégò grónkò-
wnika z Chmielna.
RABÙSZNIK
Topków móm dosc.
KÙPC
Widzã, że nick tu pò nas. Mòżemë jic?
RABÙSZNIK
A dze hańdlëjece tima rzeczama?
KÙPC
Në, jak dze. W gardze Swiãtopôłka.
RABÙSZNIK
Ù Swiãtopôłka, pòwiôdôsz, hmm. To móm 
mëslã. Wezle wszëtkò wëladuj tuwò, le òstawi 
tã skrzëniã. A flot! A terô nëkôj stądka.
Kùpcowie wszëtkò òstôwiają i ùcékają.

Scena V

Cëchô mùzyka. Je czëc nocné ptôchë. Na binie 
leżi skrzënia, z chtërny wëchôdô ksążã Swaro-
żëc. Pòdchôdô do brómë, òdmikô jã, wchôda-
ją jegò drësze

RABÙSZNIK
Gadôj, dze je ksążënka? 
Łapie za szëją starżnika
STARŻNIK
Nie wiém, panie, nie wiém...
RABÙSZNIK
Të pùdzesz w tã stronã, a të w tã... Prze-
sznëkrowac wszëtkò. Kòżdi nórt w kòżdi jizbie.
STARŻNIK
Mùszã zatrąbic na alarm.
Zaczinô trąbic, ale rabùsznicë wëriwają mù 
trąbkã. Starżnik wëcygô miecz.
Chroni swòjã blësã, bò wnetk bãdze łësô!
SWAROŻËC
Wnetk Damroka bãdze mòja, na nick biôtka 
twòja.
Biôtka. Jeden z rabùszników nalôżô w tim 
czasu Damrokã, jakô sedzy na ławie. Bierze jã 
pòd rãkã i ùcékô.
DAMROKA
Të niegòdzywcu, nigdë nie bãdã twòja.
SWAROŻËC
To sã jesz pòkôże, he, he...
DAMROKA
Bãdzesz sã w piekle smażił!
SWAROŻËC
Ale chùdzy òstóniesz mòją białką i mój bãdze 
ten gard. 
DAMROKA
To sã nigdë nie ùdô, të rabùsznikù!
SWAROŻËC
Bãdã nôbògatszim człowiekã, a të bãdzesz 
mòją damą.
DAMROKA
Bòże, widzysz mòjã krziwdã. Pòmòżë mie. 
Do Swarożëca
Mój tatk cë tegò nie darëje. Pòczëjesz jegò 
pòmstã.
Wëchòdzą jedną stroną binë. W tim czasu 
z drëdżi stronë wchòdzą wòjarze Swiãtopôłka, 
jaczi chce ùdostac nazôd córkã.

Scena VI

Swiãtopôłk wespół ze swòjima starżnikama 
przed mùrama gardu Swarożëca
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SWIÃTOPÔŁK
Czeruj nas Panie na dobrą drogã, doch miłota 
i dobro mùszą dobëc nad swiatã. 
STARŻNIK I:
Pòdôjta bómã. Przebijemë brómã: rôz, rôz-
-dwa, dwa-trzë... I jesz rôz.
Taranã próbùją rozbic brómã.
STARŻNIK II
Piekło je wierã pùsté, bò wszëtcë pùrtcë trzi-
mają tã brómã.
STARŻNIK III
Pòdôjta tã pùszczówkã, przerzucymë kamienie.
STARŻNIK IV
Rôz, dwa, trzë, pòdôj kam. Taczi wësoczi mùr. 
Nie dómë radë.
Cëskają stëropianowé kamë
Jenësa! Tam leją smòłã na naszich! Lëchò to 
widzã! 
Biôtka
SWIÃTOPÔŁK
Starżnik, bij w bãbnë, mùszimë sã copnąc.
Copią sã przë zwãkach bãbna

Scena VII 

Czëc stôri głos zeza binë: Swiatã ni mòże dërch 
rządzëc zło. Czas nôwëższi, żebë spełniło sã 
dobro.
Czëc grzmòtë
DAMROKA
zamkłô w wieżë z òknã
Jô nieszczestlëwô, chto mie pòmòże. Chto mie 
pòmòże... Mëmkò, tatkù!
Zriwô sã mòcny wiater, pòjôwiają sã dwa 
kôłpie, wëpôdô òkno, przez chtërne ptôchë 
wëcygają dzéwczã.

GŁOS STÔRI BIAŁCZI
Chwëcë, chwëcë ksążënkò te kôłpie za szëjã, 
a bãdzesz wòlnô!
Wiater robi sã jesz mòcniészi. W tim samim 
czasu gard Swarożëca zapôdô sã pòd zemiã. 
Zwãkòwé efektë.
SWIÃTOPÔŁK
Widzysz, gard Swarożëca zapôdł sã pòd zemiã. 
Tak sã dzeje rabùsznikóm i niegòdzywcóm. 
Widzysz, Damrokò, të môsz dobré serce, a do-
bro wiedno mùszi dobëc.
DAMROKA
Kòchóny tatkù, jak to dobrze, że jesmë razã.
SWIÃTOPÔŁK
Chcemë ùtczëc tã chwilã.
Mògą zacząc sã tuńce abò wëjimk z ksążczi 
Dobrogòst i Miłosława (L. Heyke)

Niedalek tu Chmielno leżi
Ten prastari gród pòmòrsczi
Swiãtopôłk pòchòdzy z niegò

I òn dzysô tam przebiwô.
Droga jidze przez Tamòwã,
Z chtërny widok je na Kłodno
Biôłi, Rekòwò, Radënia…

Gród pòmidzë wòdą leżi
Niedostãpny i warowny,
Lasami je zaceszony…

Swiãtopôłk tu wiele biwô
I na łowë so wëjézdżô.
Swiãtopôłk pògańsczi ksążã

Pierszi gród ten pòbùdowôł
Pò nim Subisłôw pòbòżny
Wzył pòmòrsczé panowanié 

Tekst mòżna zmienic w baladã.
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***
Twòja letkò brunô skóra 
nosy na se
znanczi tego lata
spijajã z ni 
tamto slunuszkò
e mòrską sól
zamikajã òczë
tak dobrze 
kòlibac sã 
na dënëgach 
milotë

***
W telefónie czëjã
jego bezzwãczny glos
dzysô
ò ósmi
dobrze
…
jak to je zëmno

***
Twòje lica
czerwioné mrozã
wlosë szadé wiatrã
w kól lëdze gùtorzą
nasze zmiarzlé lëpë
kùszkają rańtë tasków
są spraglé sebie

syglo le slowò
żebë wszëtkò wzãno kùńc

***
Drëżącyma rãkama
sygajã za cygaretą
sëchi z gòrzu lëpë
scykają apfelzynowi filter
òczë pòbieglë lzama 
trodel

ArkónArtur Jabłońsczi
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***
Czej ce ni ma
Czej ni mògã ce dotknąc
jak mëga 
twòjëch soków dulczã
jak miedwiédz za miodã 
sã chôlpiã
jak pies 
na bùtnie depcã
jak miéwa
westrzód sztormù krziczã

spragli
wëpòszczony
ùrzasli  

***
Spijajã lzë
z twòjégò lica
jakbë jem sã pòjil
kwasnym winã

leno ju nie rëczë
pòj 
przëgrużdżë sã

***
Drżisz w mòjëch remionach
midzë nama ni ma rëmù
na nômniészi chùch lëftë
letëchno pieszczã nabùcznialé piersë
kùńcama drëżącëch pôlców 
chcã dostac dzëwi lakòtë

wanożã przez twòje calo
centiméter za centimétrã
sztót za sztótã
bez slów

të dërgòtôsz

***
Na frisztëk 
kòlôcz z glëmzą
kawã z mlékã
wòniô ùszli nocë
to nie dô nic bëlniészégò
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Minãłë wieczi, a më jesmë òstelë, bò „mòcnô 
je ta chata nasza, w srąb wëbùdowónô z cam-
rów, jaczich ju dzysôdnia nie natrafisz w czôr-
nym bòrze” (s. 33)1.
Tak pisôł Aleksander Majkòwsczi w „Żëcym 
i przigòdach Remùsa”. I „chòc ten nadzwëkòwi 
tekst przedstôwiô Kaszëbów w socjologicz-
nym, historicznym, òbëczajowim, przedmio-
towim ùjimniãcym, tak że pòwiesc tã mòżna 
pòzwac kaszëbsczim epòsã, to – jak cwierdzy 
prof. Z. Zelónka – je òn równoczasno wiôldżim 
mitograficznym tekstã. Dosłowny Kaszëbi 
òstôwają wëniosłi tu do sferë mitu. I z tegò 
môla, nôwëższégò, nicht jich ju nie wënëkô. 
Takô je mòc wiôldżi lëteraturë”2. 
I z tegò môla nie wënëkô téż nicht òbrôzu 
kaszëbsczi chëczë. Chòc w sami pòwiescë 
jich òpisënczi zajimają niewiele placu, 

1 A. Majkòwsczi, Żëcé i przigòdë Remùsa, Òficyna Czec, 
Gduńsk. Wszëtczé cytatë pòchòdzą z tegò wëdaniô, 
a numrë stronów są pòdóné w nawiasach.
2 Z. Zelónka, Wyznaczniki arcydzieła „Życia i przy-
gód Remusa” Aleksandra Majkowskiego, [w:] „Życie 
i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego. Po-
wieść regionalna czy arcydzieło europejskie, pòd. red.  
T. Linknera, Słëpsk 1999, s. 29.

to „Remùsowi òbrôz chëczë” je jednym 
z nadzwëkòwëch słów-òbrôzów, zbiérającëch 
w se całownotã doswiôdczeniô; zgrôwô téż 
do tegò, żebë stac sã wizerënkã doswiôd-
czeniô; wizerënkã wnetka wszëtczégò, co 
jistnieje. Jawernota ù Majkòwsczégò nie za-
mikô sã w krãgù priwatnoscë, le òdnôszô sã 
do transcendentny deji, a swiat zaczinô sã òd 
naszi chëczë. „Pòd tim pòjãcym tacy sã wiele 
òdnieseniów i òdwòłaniów, chtërne bùdowała 
i rozkòscérzała piesń, pòezjô, pòwiesc, całô 
wëòbrazniô spòlëznë, òsoblëwie słowiańsczi, 
dlô chtërny chëcz to nie je leno pòwszédny 
jistnik”3.
 Ùniwersalnosc i semanticznô zamkłosc 
chëczë wëchôdô stądka, że je fòrmą rëmnotë. 
A człowiek zdrzi na swiat prawie w rëmnëch 
kategòriach. A przedstawiony w pòwiescë 
Majkòwsczégò, chòc tak blësczi celticczi eks-
presji (co przedstawił T. Linkner w ksążce „He-
roiczna biografia Remusa”), je równak swiatã 
apartnym, swiatã kaszëbsczi fantasticzi, 

3 J. Kãcyńskô, Ojczyzny Remusa, [w:] „Życie…dz.cyt., s.66.

Hana Kaszuba

„Remùsowé chëcze” (dzél 1)
Dolm. Dariusz Majkòwsczi
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chtërnégò dërżeniowim elemeńtã są chëczë, 
głãbòk wrosłé w topògraficzny pòrządk 
i krajòbrôzk Kaszëbsczégò Pòmòrzô. Czãsto 
roznëkóny, na pùstkach, z dôla òd cywiliza-
cji. „Chata Zôbłocczégò òd nórtowëch wia-
trów zataconô bëła za górą” (s. 66). Micha-
łowô chëcz „jak grzib stôri wëzérała ze sadu 
zgùrdżałëch wiszón môłim òknã” (s. 107). „Za 
dobré pół gòdzënë weszłasma na môłą górkã, 
na chtërny stojała chałupa, na pół w smiegù 
zapadłô” (s. 367). „Skôkającë z kãpë na kãpã 
[jesma] zaszła do chałupë, chtërny biôłé scanë 
swiécëłë sã z czôrno sztrëchòwónégò smòłą 
wiązarka” (s. 355).
Ale to prawie te chëczë – mòcné, w srąb 
bùdowóné z camrów, bëłë i są placã, jaczi je 
warënkã wiecznégò jistnieniô kaszëbsczégò 
lëdu. Są symbòlã cwiardëch, òdwiecznëch 
strażników pòlsczégò pòbrzegù i j ich 
pësznégò, biédnégò, ale jakże kòchónégò 
kraju. Co prôwda Remùs (a z nim òdbiérca 
pòwiescë) nie znaje ti pierszi, domôcy 
chëczë (co je znanką jegò „apartnoscë”4), 
ale pòznôwô wielepòkòleniową chôtã 
gòspòdôrza Zôbłoc-czégò na Lëpińsczich 
Pùstkach, chtërna skłôda sã z czeladny jizbë 
(zwónô téż kùchnią), dze òdbiwało sã codnio-
wé żëcé mieszkańców, a téż jizba na górze, 
w jaczi mieszkôł Straszk (ò jinëch môlach sã 
nie gôdô, òkróm stojiznë, czedë zjôwiô sã 
Czernik z szandarą i Pón wprowôdzô gò do 
jizbë)5.  Pòznôwô téż chëcz Michała. Te môle 
stôwają sã dlô môłégò Remùsa swójną en-
klawą bezpiekù i ùbëtkù. Drësznym môlã je 
czeladnô, dze Marcyjanna pòdôwa paróbkóm 
jedzenié. Michałowô chôta bëła lubnô i cepłô, 

4 Pòdług T. Linknera nie je to przëtrôfk. „Nieznóny 
pòchòdzënk béł autorskò przemëszlony, żebë bôczenié 
sczerowac na nadzwëkòwòsc bòhatérë”, T. Linkner, 
Heroiczna biografia Remusa, Gduńsk 1996, s. 27.  Je 
téż znanką jegò profeticznégò pòwòłaniô i jegò alter 
Christus (òkreslenié pòdôwóm za Z. Zelónką, Z. Zelónka, 
Wyznaczniki…dz. cyt., s. 28). Tak jak nie znajemë pierszich 
lat żëcégò Remùsa, tak i w całi Biblëji nie nalézemë ani 
jednégò fragmentu, jaczi òpisywô dzectwò Jezësa. Pierszi 
zôpisë tikają sã ju młodzëznowégò wiekù i jegò bëcégò 
w swiãtnicë.
5 Przër. K. Złotowskô, Przestrzeń w powieści Majkowskiego, 
[w:] „Życie…dz.cyt.,s. 76

òsoblëwie w dłudżé adweńtowé wieczorë, 
czej Michôł prawił, a Marta zapôlëła pòstãpné 
sztëczczi drzewa w kòminie6. „Taczé mądré 
gôdczi Michôł prowadzył we wieczorë ad-
wańtowé, a Gòdë nadchòdzëłë co dzéń blëżi. 
Bëło tam cepło w jegò chôce i ùbëtno i jô rôd 
tam zachòdzył. Bò z jegò spiewù ceszëlë sã 
swiãti na scanach, a jegò gôdka bëła cnotlëwô 
i krotochfilnô. Nie wiedzôłbëm pòwiedzec, 
czë nen cepłi wid w jegò chôce bił z kòminka, 
czë ze spiéwë i pòwiôstk Michała, czë téż òd 
skarni Martë, wiãzący przë kòminkù cëchò jak 
kòtka” (s. 110). 
I tak kaszëbskô chôta stôwô sã praòjczëzną 
Remùsa, dze òstôwô zaspòkòjonô spòdlecznô 
pragniączka człowieka, chãc swòjégò môla, 
w chtërnym czëje sã ù se. Stôwô sã wnet-
ka biblijnym rajã. „Stôrô chata Michałowô, 
w chtërny òn swòje piesnie wieczorami spi-
éwôł, wëdôwała mie sã jak raj, do chtërnégò 
aniół w ùrodze Martë mie rôcził” (s. 104).
Nôblëższé òbkrãżé je w jegò òdbiorze (w tim 
czasu widzy swiat òczama dzecka, a jegò 
mëslenié je animisticzné)7 ùpòrządkòwóną 
i sharmònizowóną rëmnotą, dze wszëtkò mô 
swój plac, a kòżdi przedmiot mô òkresloné 
predestinacje i funkcje8.  Wëjimkã są cemné, 
òpùszczoné kòmórczi, w chtërnëch, pòdług 
kaszëbsczi demònologii, mieszkô Straszk.
Majkòwsczi przëwôłiwô gò słowama Marcjan-
në, chtërna pòwié, że „lëdzczé òkò w kòżdi 
mòże zazdrzec nórt, bò dobrô w nim rządzy 
gòspòdëni. Ale wierzë mie, knôpkù, kòżdô 
chata mô jeden taczi nórt, chdze słuńcu za-
stawią òkno i sąsada nie zaprowadzą. Samò 

6 Tamże, s.76
7 Je tu wôrt przëwòłac B. Bettelheina, chtëren scwier-
dzywô: „Mëslenié dzecka òstôwô animisticzné, jaż do 
wiekù dozdrzeniwaniô. Starszi i szkólny gôdają mù, że 
przedmiot nick nie czëje ani sóm nick nie robi, a òno 
ùdôwô, że jima wierzi, chcącë sã widzec abò ze strachù, 
że òstónie wësmióné, równak w głãbi dëszë wié lepi.(…) 
Zgódno z mëslenim dzecka w słuńcu, kamieniu i wòdze 
je dëch szlachùjący za człowiekã, tej czëje i dzejô jak 
człowiek (…). Wszëtkò, co jistnieje, szlachùje za nama 
samima. Jezlë nie rozmiejemë tegò, co kamienie, drzewa 
i zwierzãta mają nama do rzekniãcô, to dlôte, że nie 
jesmë z nima dosc mòckò sparłãczony”. B. Bettelheim, 
Cudowne i pożyteczne. Warszawa 1996, s. 83.
8 Przër. K. Złotowskô, Przestrzeń …dz.cyt., s. 76.
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le òkò Bòsczé tam wezdrzi. 
- A cëż w tim nórce jesta? – pitôł jem sã.
- Straszk! – òdrzekła Marcyjanna. – A bôczë, 
że i naju chata mô taczi cemny nórt i taczégò 
Straszka (s. 34).
Na taczi ôrt, jistno jak w całi pòwiescë, tak 
i w òpisënkù chëczë, realné môle parłãczą 
sã z nierealnyma, colemało pòdswiądnyma, 
chtërne realizëją sã w niczim niezrzeszony 
wëòbrazni, fantastice i wierzeniach. W ti 
ewazji fantasticznoscë (tak mô to pòzwóné 
Z. Zelónka) zamkłô je pasja ùkazywaniô 
prôwdzëwégò swiata Kaszëbów, z jich 
przekònaniama i kùlturowima mòdłama. 
Dlôte w chôce Zôbłocczégò zwëkłémù żëcémù 
i zwëkłim jizbóm towarzëłë nadzwëkòwé zda-
rzenia i nórtë, w chtërnëch mieszkałë ùkôzczi.
Straszk to zanimizowóné zło, szkòdlëwé, 
ùspioné, równak mającé mòżlëwòtã dzejaniô. 
Dlô mieszkańców chëczë taczé towarzëstwò 
bëło czims nôtërnym. I chòc béł parłãczony 
z cemnicą, czãsto ze smiercą, „chtërna na 
pùstkòwiu klepała kòsã”, to równoczasno béł 
dëchã dodómù i czedë gò zafelało „to  we-
spół ze Straszkã ùszła z pùstkòwiô wszelejakô 
wiesołosc”.
Ale chëcz to nié leno pòczëcé bezpiekù, to 
téż plac, w chtërnym Remùs przechòdzy 
pierszé jinicjacje, dzeje sã pierszé doswiôd-
czenié jegò tożsamòscë – etniczny, nôrod-
ny i ti òglowòlëdzczi. To Michôł przez swòje 
òpòwiescë prowadzy gò nôprzódka na strëch, 
„dze jak w Mickewiczowsczim zascónkù 
zaòstałë sã z dôwnëch czasów cãżczé szable 
rącznice, co krzemieniã dają ògnia”9. Pòtemù 
wprowôdzô do kaszëbsczi jizbë wëdarze-
nia i ùszłé historiczné cządë; òpòwié mù 
ò biôtkach Kaszëbów z Krzëżôkama i Szwéda-
ma. Na ten ôrt Michałowô chôta stôwô sã 
w adweńtowé wieczorë areną, na chtërny 
òżiwają dôwné dzeje, historiô całégò lëdz-
twa, z òdwieczną teskniączką za straconym 
rajã10. To ze słów Michała doznô sã Remùs, 

9 Tamże, s.40.
10 Pòdług Słowarza Biblijny Teologii béł czas, czej 
człowiek żił w ùbëtkù, ale gò ùtracył i òstôł wënëkóny 

że „z kòżdim pòkòlenim naszi lëdze są miészi 
i lëchszi. Jo, naszi przodkòwie, to jesz bëlë 
lëdze òdwôżnégò dëcha i mòcny piãscë! 
(…) Ale dzysészi lëdze zabôczëlë ò nëch wi-
ôldżich czënach” (s. 109). Antëcypacją negò 
straconégò raju je zemia, kaszëbskô zemia, 
jakô tak letkò trôfiô w cëzé rãce. Tu na naszim 
pùstkòwiu jesz wszëtkò jidze pò stôrémù, ale 
za naju lasami i wòdą ju białczi noszą żniwa 
na głowach a sënowie gbùrsczi przedôwają 
òjczëznã, bë szëkac pò miastach letczégò chle-
ba. To jidze stąd, że chłopë są corôz słabszi i le-
gawszi. Chdzeż sã pòdzelë naju przodkòwie-
stolemë, ò chtërnëch pòwiôdelë starszi?” 
(s. 109-110) Chëcz rosce tu do symbòlu Pru-
sowsczi „Placówczi”, stôwô sã zaòstałoscą 
wôrtnotów i zawòłaniô Kònopnicczi „Twier- 
dzą nam będzie każdy próg”.  I chòc, jak 
scwierdzywô C. Obracht-Prondzyńsczi, „za-
scónczi òprzestałë bëc zascónkama, to jesz 
wiele elemeńtów dôwny tradicyjny kùlturë 
warało”, tu mùsz je dodac, bò warało 
w chëczach11.
Przëjimającë perspektiwã Remùsa, czëtińc 
pòznôwô téż nadwëkòwą atmòsferã 
„kaszëbsczégò gniôzda”, z jegò wierzenia-
ma i nadzwëkòwą religijnoscą. „Nad łóżkã 
pòwiészony krziż swiôdcził, że tu mieszkôł 
nasz człowiek” (s. 275) „W Michałowi chace, 
(…) swiãti zdrzelë  ze scanów”. 

z raju, stôł sã wënëkańcã. Wënëkanié zmieniwô sã 
w pielgrzimòwanié, bò Bóg nie òpùscył człowieka, 
le dôł mù nôdzejã, zapòwiedzôł niastã z dzeckã, jakô 
dobãdze zło i wrócy człowiekòwi ùtracony rôj, nowi 
„dodóm ùbëtkù”. Całô biblijnô historiô wskôzywô na 
człowieka, jaczi błądzy, szëkającë Bòga, a Bóg, chtëren 
sã òbjôwiô, wëchòdzy na pòtkanié człowiekòwi i dôwô 
mù mir. Człowiek ùtracył mir, w zagrôżbie nalazła sã 
jegò egzystencjô, bò wszëtkò òbrócëło sã procëm niemù 
i mùszôł òpùscëc zemsczi rôj, mùszi òpùscëc swòje 
dodóm ùbëtkù i òstac wënëkańcã wëstawionym na 
drãgòtë, cãżką robòtã, mùszôł jesc gòrzczi chléb, cãżkò 
robiąc (przër. Rdz 3, 17 - 19). Słowôrz biblijny teologii, 
pòd red. X.L. Dufoura, Pòznań 1994, s. 850-852.
11 Pòdług C. Obrachta-Prondzyńsczégò: W swòji 
pòwiescë Majkòwsczi bëlno mô ùchwëconé sztërk 
rozpadu dôwnégò kaszëbsczégò spòlëznowégò”, 
C. Obracht-Prondzyńsczi, Epopeja Aleksandra 
Majkowskiego a inteligencki epos, [w:] „Życie…
dz.cyt.,s.123. Pisôł ò tim téż J. Karnowsczi w szkicu 
Ludność kaszubska w ubiegłym stuleciu wëdónym jakò 
nadbitka z „Grifa” w Kòscérznie w 1911 r.
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Tak chëcz stôwô sã „dëchòwim skôrbcã” tegò, 
co niesmiertelné, stôwô sã tim, co niese re-
ligijné tradicje, jaczé zagwësniwają waranié 
i kùlturową apartnosc. 
Tak jak bronowickô chëcz z dokazu S. Wës-
piańsczégò „Wesele” przez jednã noc bëła 
nafùlowónô nôrodnyma spiéwama, tuńcama, 
tak kaszëbskô chôta je fùl religijnëch spiéwów. 
Rzeklëna: „Më trzimòmë z Bògã” nalazła tu 
całowné òdbicé. Òbrazë i krziże wiszącé na 
scanach, to nié farwné zdobniczi, ale symbòl 
wiérnotë i sparłãczeniô z Bògã. A Michałowô 
chëcz stôwô sã miticzną i biblijną rëmnotą, 
jakô dôwô wërazné òbrazë dlô przekôzaniô 
głãbszi mëslë, sygający – wiedno dlô człowie-
ka aktualnëch – ontologicznëch pitaniów. Bò, 
jak pisze Majkòwsczi: Żëcé lëdzy i nôrodów 
wiãcy je bôjką, niże sã zdaje. Mëszlą, że jidą 
swòją wòlą, a to rãka Bòskô jich prowadzy jak 
gwiôzdë pò drogach le Bògù wiadomëch. Të 
i jô, i wszëscë na tim pùstkòwiu mają swòje 
drodżi przepisóné” (s. 124).
Chëcz stôwô sã téż rëmnotą psychiczny 
i dejowi ewòlucji przédnégò bòjatéra. Tuwò 
mają plac pierszé biôtczi Remùsa midzë jegò 
basniowim snicym ò wëbawienim zapadłégò 
zómkù a cwiardima realiama jawernotë, 
chtërne Marcyjanna mô starã mù pòkôzac 
z pòmòcą „trãpka i warząchewczi”. Tak jak 
człowiek i lëdztwò òd nôdôwniészich czasów, 
tak Remùs w chëczë doswiôdcziwô mión-
ków midzë wiérnotą, lojalnoscą a bënową 
brëkòwnotą spełnieniô swòjégò pòwòłaniô. 
Wëbiérô téż na niwiznie bënowëch prze-
żëców, midzëlëdzczich òdnieseniów, łączbë 
i wseczëców. Jegò dëchòwim prowadnikã 
stôwô sã Zôbłocczi, dôwny pòwstańc, chtëren 
robi z niegò erbã dzejowégò testameńtu, jaczi 
mô dwignąc zapadłi zómk kaszëbsczi chwałë. 
I terô ta zwëkłô chëcz, w srąb bùdowónô, 
dostôwô znanków cëdownoscë, a w sercu 
Remùsa zapôli sã dëch i prorockô misjô na-
wrôcaniô i bùdzeniô nôdzeji. Prôwdzëwim 
bòhatérą òpòwiôdaniów Zôbłocczégò je wej 
historiô i słôwa, dwie wôrtnotë, co sztôłtëją 
spòlëznã i człowieka. Je to historiô mòcno 

sparłãczonô z miticzną ùszłotą. Jak w zdrzadle 
przesuwają sã w jizbie pòd dakã kaszëbsczé 
dzeje zaklãté w grobach w Òléwsczi Katedrze, 
na òrmùzdowëch stegnach czë w tragedii 
germanizowónégò Pòmòrzô. Wszëtczé zrze-
szoné z kaszëbsczim pòchòdzënkã i z jegò mi-
ticznym òbrazã, stôwają sã dlô Remùsa widã, 
chtëren bãdze gò prowadzył pò drãdżich, ka-
szëbsczich, a przë tim baro òglowòlëdzczich 
drogach. I tak jak Bóg pòwòłôł Ôbrama, 
gôdającë: „Wińdzë z twòji domôcy zemi 
i z dodómù twòjégò òjca do kraju, jaczi to-
bie wskôżã” (Rdz 12,1), tak Zôbłocczi mô 
pòwòłóné Remùsa gôdającë: „Pùdzesz tedë 
i òdwiedzysz òstatné granice, chdze mówią 
naszą gôdką. A bãdzesz zadôwôł pëtanié: 
Chcôł të wëbawic zapadłi zómk? Chcôł të 
przeniesc królewiónkã przez głãbòką wòdã? 
A chto cë òdrzecze: Chcã! – ten je jedną 
skrą Òrmùzdową wiãcy. Przińdze czas (…), 
a zapanëje na zemi naszi swòbòda i ùbëtk 
i szczestlëwòsc” (s. 126).
Chëcz Zôbłocczégò, jak i całé pùstkòwié stôwô 
sã Mickewiczowsczim matecznikã, dze Remùs 
dozdrzeniwô do dzejaniô, dze zgódno ze 
stôrotestameńtowim przesłanim òstôwô na-
maszczony i dostôwô dëcha, chtëren robi gò 
spòsobnym do dzejaniô i bùdzeniô nôdzeji12.
I to historiczné doswiôdczenié Remùsa, ta 
historicznô metafizyka, w chtërny kòżdé 
pòkòlenié bùdëje sztëczk tegò nibë drzewa 
i ùmiérô, a tedë nawetka jich grobë stôwają 
sã dzélama jich bùdowni, jakô wcyg rosce kù 
niebù i słuńcu”, pòzwòliwô mù pòznac, òdkrëc 
i ùkòchac tã òjczëznã, jakô nie pòchôdô 
„ani z krwi, ani z cała, ani z wòlë chłopa”  
(J 1,13), ale z Bòga, Òjca lëdów i zemiów13. 
Nié bez przëtrôfk przëwòłiwóm tuwò Biblëją. 
Szlachòwnotë, analogie, nawzôjné przezéra-
nié sã w se biblijnëch i miticznëch wëdarze-
niów nie są czims przëtrôfkòwim. Òne twòrzą 
jistnienié prezentowóny w pòwiescë jawer- 
notë.

12 Przër. T. Linkner, Heroiczna…dz.cyt., s.76.
13 Przër. J. Kãcyńskô, Ojczyzny…dz. cyt. 
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Rzeklë jesce, że nen przeklãti zédżer widzec 
je òd stronë kòridora. Ale czedë jesmë przed 
sztërkã szlë tamtądkã nazôd na banowiszcze, 
nie dozdrzôł jem gò z tamti stronë.
Në jo, kòridor doch je cemny, bò lãpë są ju 
òd dłudżégò czasu pòtłëkłé przez lóntrusów, 
co wcyg sã tuwò krącą, a tôfla zégra òd tamti 
stronë je òbczapónô czôrną farwą. A òkróm 
tegò jesce sã spieszëlë, a, jak to sã gôdô, dze 
sã chto spieszi, tam sã diôbéł ceszi. Mòglë je-
sce tej gò nie dozdrzec...
A wë sã nigdze i nigdë nie spieszice – spitôł 
dërno Rôdk.
A dze sã tuwò spieszëc? Czë to je wôrt? – gôdôł 
pòmalinkù z mùnią zmarachòwónégò żëcym 

człowieka sprzedôwca. – Do tegò baru téż mie 
sã nigdë nie spieszi. Móm lëszt, żebë szmër-
gnąc tã robòtã. Nie lónëje mie sã tu sedzec 
tëli gòdzyn za taczi mizerny wzątk. A òkróm 
tegò – zrobił krótką pauzã – drãgò je mie tuwò 
wëtrzëmac. Wcyg człowiek mùszi sã nerwòwac 
na rozmajitëch lelekòwatëch „waspanów”, co 
jima wiedno cos sã nie widzy. Ale zarôzka, nie 
mówiã doch ò waju – dodôł flot, bò widzôł, że 
Rôdk kąsk sã zrësził i zdążił ju zrobic krzëwą 
mùniã. – Kò doch wiéta wierã, jak to z lëdza-
ma je. Ti jamrëją, że miãso nie je swiéżé, jinszi 
feflocą, że jestkù za zëmné, a jesz jiny gòrzą sã, 
że za długò mùszą żdac. A kùli sã przë tëch leż-
noscach nasłëchóm, to leno sóm jeden wiém.

Słôwk Fòrmella

Zeżarté dzeckò banowi rewòlucje 
(dzél piáti)

marzec2012.indd   26 2012-03-02   01:23:34



27

ST
E

G
N

A

Në jo, tej mòże jô lepi pùdã – òdrzekł na to 
Rôdk. Dozdrzôł téż, że przed lôdą w rédze żda-
je ju troje lëdzy. Nigle równak wëszedł z baru, 
przëbôcził so jesz cos.
A, jesz jedno. Mòżece mie rzeknąc, jakô to 
mògła bëc gòdzëna, czej jesmë tuwò pier-
szi rôz przëszlë i òbsztelowôł jem ù waju 
zapiekónkã?
A Mariczné Bùksë, a skądka jô to terôzka 
mògã wiedzec? Kò doch widzyta, że ni móm 
czasu zdrzec na zédżer.
Në, ale tak mni wicy?...
Mni wicy, mni wicy... – w głosu sprzedôwcë 
czëc ju bëło niecerplëwòtã – tak mni wicy to 
mògło bëc kòle pół dzesąti.
Jesce gwësny?
W tim sztërkù chtos chwôcył Radka za remiã.
Długò jesz bãdzeta tuwò kôrbilë?! Co wama 
sã wëdôwô, że na latowiszczu tuwò jesta?! 
Abò kùpisz cos tu knôpie, abò biôj stądka lóz, 
bò më tu ju całą chwilã żdajemë!
W pierszim sztóce Rôdk chcôł cos frëchòwno 
òdrzec, ale na szczescé zarôzka doszedł do 
swiądë, że ny lëdzëska, co stoją za nim, mają 
doch prôwdã. Temù téż wëszedł chùtkò 
z baru i nalôzł sã zôs w przédny zalë bano-
wiszcza. Agnesa, co ni mògła sã ju dożdac 
kùńca Rôdkòwégò kôrbieniô ze sprzedôwcą, 
wëszła z baru ju rëchli. Rôdk dozdrzôł jã kòle 
tôfle, na jaczi wëpisóné bëłë gòdzënë, czedë 
wëjéżdżają cudżi.
Pòstãpny cuch do Bòrzãcëna mdze dopi-
érze piãc pò czwiôrti reno – rekła krótkò 
do swòjegò knôpa, pò czim zarô sczerowa 
sã  w stronã wińscô. Krótkò za nią czurpôł 
z torbama Rôdk. Nie minãło pół gòdzënë 
a leżelë ju w wërze w wënajimóny przez 
se òd miesąca jizbie. Nastawilë wekrë 
w swòjëch mòbilkach i ùdbelë so, że so zde-
bło pòspią. Spik równak nie przëchôdôł ani 
do Rôdka ani do Agnesë. Òsoblëwie dzewùs 
krącył sã w wërze na wszelejaczé stro-
në i ni mógł òdnëkac mëslów, co na przék 
nocë, wcyg wanożëłë pò ùmãczony głowie. 
Kò doch Justina ju òd czile miesãcy rôcza 
Agnesã do latny chëczë swòjëch starszich 

w Bòrzãcczich Chróstach, ale jak to w żëcym 
biwô, wiedno cos nie pasowało. Prawie dzy-
sô ùdało sã Agnese wińc kąsk rëchli z robòtë 
(normalno sedza jaż do kùńca zmianë, to je 
do dzesąti wieczór), bò baro ji zanôlégało, 
żebë jachac na dzysészi gebùrstach Justinë 
ë ji pôrnicë Janczi, co béł rëchtowóny prawie 
w Bòrzãcczich Chróstach. Ju wczora, to je we 
czwiôrtk pita sã przédnika, czë w piątk mdze 
mògła kąsk chùtczi wińc, a nen ji òdrzekł, że 
jo, ale mdze mùsza so sama nalezc kògòs, 
chto jã zastąpi. Pita sã czile drëszków, jaż 
kùreszce zgòdza sã na to Aszka. Zarô pò 
robòce pòszła z Rôdkã na banóf, żebë kùpic 
biliet do Bòrzãcëna na pòstãpny dzéń na 
pół dzesątą wieczór. Baro sã cesza, że chòc 
na sztërk bãdze mògła wërwac sã z negò 
codniowégò rozwerkù, w jaczim wcyg mùsza 
sã mãczëc. Ùrodzënowô rozegracjô Justinë 
ë ji sostrë mia zacząc sã prawie w piątk 
wieczór. Jaż do wieczora wëdôwało sã, że 
wszëtkò bãdze dobrze, ale na banowisz-
czu sta sã to, co sã sta i Agnes richtich sã 
rozgòrza. Ni mògła zlëdac Rôdkòwi gôdczi 
ze sprzedôwcą, wëszła tej z baru na przéd-
ną zalã banowiszcza i zarôzka zazwònia do 
Justinë i rzekła ji, że przédnik nie pùscył ji 
z robòtë i mdze mògła przëjachac dopiérkù 
witro reno. Wstëdza sã przëznac, że spózni-
lë sã z Rôdkã na cuch, a òsoblëwie tegò, że 
sta sã to na tak głupi ôrt. Justina pòcesza 
jã równak, że jaż do niedzelë pò pôłnim 
bãdze sedza z sosterką i całim karnã drësz-
ków i drëchów w chëczë w Bòrzãcczich 
Chróstach, temù téż nawetka, czejbë Agnes 
ë Rôdk przëjachelë w sobòtã reno, bãdze 
i tak dosc tëli czasu, żebë so bëlno zabawic 
i pògadac. Terô Agnesa krąca sã w łóżkù 
na rozmajité stronë i ni mògła ùsnąc, ale 
leża cëchò, bò dërch mia nôdzejã, że spik 
kùreszce przińdze. Czëła téż, że ji górz na 
bëńla, co leżôł kòle ni, téż ju przeszedł. „Kò 
doch nie chcôł lëchò – mësla so – skądka 
mógł wiedzec, że nen przeklãti zédżer nie 
chòdzy?...”. Pò jaczims czasu przëszedł Grze-
nia i dzewùs ùsnął, ale...
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Prrrlim, prrrlim, drim, dlim! Prrrlim, prrrlim, 
drim, dlim! – w cëchi donëchczôs i czësto 
cemny jizbie czëc bëło głosny zwãk wekra 
z Rôdkòwi mòbilczi. Za sztërk òdezwa sã téż 
na Agnesënô.
Pò czile minutach dëcht nic niewëspóny 
dzewùs i knôp wstelë z wërów. Bez niżód-
nëch dłudżich rëchtowaniów òbleklë sã i flot 
rëszëlë w stronã banowiszcza. Tim razã nie 
spóznilë sã tam. Na wnetka czësto lózy w tim 
czasu perón wchôdelë ju za piãc czwiôrtô. 
Cuch dopiérze miôł bëc pòdstawiony. Rôdk 
wezdrzôł na mòbilkã, bò nie béł przënãcony 
nosëc zégra na rãce i rzekł do Agnesë:
Terôzka jesmë ò richtich gòdzënie. Jesz mómë 
czas.
Ale chcemë ju lepi òstac tuwò, bò jak dzes sã 
rëszimë, to znôwù cos sã stónie – òdrzekła 
Agnesa.
Gwësno môsz prôwdã. Òstóniemë tuwò. Jô 
téż doch ju nie chcã miec wiãcy jiwrów.
Witómë waji – wtim czësto niespòdzajno 
òdezwôł sã chtos z tëłu. Bëniel i brutka flot 
sã òdchlastnãlë i ùzdrzelë dwùch banowëch 
wachtôrzów.
Pòkôżta nama swòje papiorë – rzekł jeden 
z nich.
A to czemù? – spita sã dërno Agnesa.
Wachtôrze w pierszim sztóce nick na to nie 
òdrzeklë leno nen wëższi z nëch rãką pòkôzôł 
Agnese i Rôdkòwi tôflã, co wisa na wësoczim 
stołpie lãpë, chtërna stoja òkòma nich. Na 
tôflë ti, co leno grëbim drótã przërzeszonô 
bëła do stołpa, widzec bëło nacéchòwóné 
kòło, co nibë miało bëc lëdzką gãbą. Bënë 
tegò kòła widzec bëło dwa pąktë (nibë òczë) 
ë sztrich, co miôł bëc nosã. W môlu, dze lëdze 
mają lëpë, „gãba” nacéchòwónô na tôflë miôł 
bëc dosc widzałi prostokąt, chtëren béł znan-
ką nalepczi, co prawie zasłoniwa i zamika te 
lëpë.
Wiéta może, co òznôczô nen znak? – spitôł sã 
tej banowi wachtôrz.
Rôdk i Agnes zarô zmerkelë, że postãpny ju 
rôz ni mielë szczescégò. Zajiscony przëzdrzelë 
sã kąsk blëżi tôflë i dozdrzelë pòd céchùnkã 

nôdpis: „Pasażéro! Chcesz bëlno czëc głosni-
czi, to sóm bądzë cëchò! Nie jes tuwò sóm 
a jinszi téż chcą czëc wiadła ò cugach!”
Pò sztóce Rôdk  rzekł:
Jo. Jô doch wiém, co nen znak òznôczô.
Në, i czemù wa tej nie nalepilë so nalepków 
na gãbë, skòrno wiéta, że mùsz je tak cos zro-
bic?
Eeeeeh – òdrzekł na to zajiscony Rôdk  – më 
doch zabôczëlë. Më sã spieszëlë a òkróm tegò 
nen przepis ò nalepkach je czësto nowi i jesz 
nie zdążëlë jesmë przënãcëc sã do niegò.
Jo, tak to prawie je – pòwiedza Agnes – bądz-
kôjta lëdzama. Kò doch kòżdémù mòże sã tak 
cos zdarzëc, że ò czims zabôczi.
Jo, jo. Prôwda to nibë je, ale z drëdżi stronë 
przepisów mùszi sã trzëmac – rzekł jeden 
z wachtôrzów z letczim ùsmiéwkã na gãbie – 
Jak më terôzka wama òdpùscymë, tej ju na 
wiedno bãdzeta mëslelë, że prawa nie je nót 
szónowac. A tak doch ni mòże bëc. Ùwôżaniô 
dlô prawa téż je mùsz sã naùczëc, doch jo?
Ale më doch prawò szónujemë. Nawetka, 
czejbë wa terô nama òdpùscëlë, to nick 
lëchégò doch sã nie stónie. Spieszëlë jesmë 
sã na banã i jesma zabôczëlë, ale na gwës 
pózni ju wiedno mdzemë pamiãtelë ò nalep-
kach – zagwësniwôł banowëch wachtôrzów 
Rôdk. Ti równak nie chcelë dëcht nic ùstąpic.
Më ni mòżemë tak lëdzama òdpùscëwac – 
rzekł nen wëższi wachtôrz – bò przënãcą sã 
do tegò, że sã robi, co chce a tedë wszëtcë 
mają na nas górz, że ni ma pòrządkù na banie. 
Kùńc gôdczi! Mùszita zapłacëc pò sto dëtków 
sztrôfë òd człowieka.
A Marija Józef! – krziknã Agnes – jesta wa 
òbarchniałi? Dwasta dëtków mómë wama 
dac blós za to, żesmë zabëlë ò czësto nowim 
przepisu?
Tec to je wszëtkò równo, czë przepis je nowi, 
czë stôri. Cëż wa so mëslita, że blós tëch 
stôrëch prawów mómë sã trzëmac a nowëch 
ju ni?! A zresztą sto dëtków òd òsobë to je 
nômni, co mòżemë za tak cos dac, tak tej lepi 
nie jamrujta, że to je jaż tak wiele.
W tim samim sztërkù czileset métrów dali 

marzec2012.indd   28 2012-03-02   01:23:35



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

29

pòkôzałë sã widë cugù, co ju za krótczi czas 
miôł bëc pòdstawiony kòle perónu a z gło-
sników czëc bëło niewërazny feflot, z jaczégò 
dosc drãgò bëłobë sã czegòs wëdowiedzec. 
Rôdk  i Agnes przëzdrzelë sã na se z nôdze-
ją, że mòże jedno z nich naléze jaczis bëlny 
spòsób na pasowné zakùńczenié ny głupi 
sprawë. Timczasã cuch béł ju corôz blëżi per-
ónu. Kùreszce Rôdk  zabédowôł wachtôrzóm:
Mòże pùdzemë kąsk na bòk? Chcã wama cos 
rzeknąc.
Wachtôrze przëzdrzelë sã na se. Rôdkòwi 
wëdôwało sã, że nen, co przed sztërkã letkò 
sã ùsmiéchôł, terôzka baro letëchno mërgnął 
òkã do swòjégò kamrôta. Zarô pò tim knôp 
òdeszedł z wachtôrzama czile métrów òd 
swòjégò dzewùsa i pò ùgwësnienim sã, że 
nicht jich nie czëje, zaczął cos jima òpòcuszkù 
gadac.
Agnes blós na sztót òdchlastnã sã w jinszą 
stronã, a ju pò niedłudżim czasu pòdszedł do 
ni Rôdk  i wzął jã za rãkã.
Në, chcemë le ju wlezc bënë – rzekł do swòji 
brutczi i razã z nią mët sczerowôł sã w stronã 
cugù do Bòrzãcëna, co prawie zatrzimôł sã 
kòle perónu, na jaczim żdelë. Czej wlôżelë do 
wagónu, Rôdk  gôdôł Agnese, co dzejało sã 
przed sztërkã.
Dôł jem jima piãcdzesąt dëtków i delë nama 
pòkù. Lepi stracëc piãcdzesąt jak dwasta, 
doch jo? Aha, wez le chòc na krótëchny 
sztócëk nalep nã przesnitą nalepkã na lëpë. 
Zarô pò tim mòżesz jã zjąc. Chòdzy ò to, że 
kòntrolérowie w banie sprôwdzają, czë na 
nalepkach je znak, że bëłë òne nalepioné na 
gãbã. Jeżlë zmerkają, że chtos tegò nie zrobił, 
tej juwerno jak wachtôrze mògą wëpisëwac 
sztrôfë.
Rôdk  nalepił so nalepkã na gãbã i zarôz-
ka pò tim jã zjął. To samò zrobia Agnes. 
Pòtemù wlezlë do wòlnégò przedzélu. 
Z jegò nalézenim ni mielë dëcht niżódnégò 
jiwru, bò w tim cządze rokù w sobòtã reno 
w stronã Barabónina jeżdzëło baro mało 
lëdzy i wagónë wiozłë colemało lëft a nié 
pasażérów. Jinaczi bëło w te dnie tidzénia, 

czej mieszkańcowie Barabónina, Bòrzãcëna 
i wiele jinëch môlów z negò òkòlô, jachelë 
wczas reno do robòtë we Wiôldżim Gar-
dze i czej wëjéżdżelë stamtądka pò pôłnim 
nazôd. Tedë niemòżlëwim bëło nalezc plac 
do sadniãcô, a tej sej nawetka ti, co stojelë, 
bëlë fest scësniãti. Czasã, czej wiodro bëło 
bëlné, jachelë w ne kąsk „zapadłé” stronë 
téż turiscë, chtërnëch przëcyga snôżota ti 
zemi. Terô równak, na przedzymkù, za wczas 
jesz bëło na turisticzné wanodżi, temù téż na 
cuch do Barabónina przez Bòrzãcëno żdało 
na wiôlgògardzczim perónie tëli lëdzy, że dôł 
bë radã jich zrechòwac na pôlcach dwùch 
rãków.
W przedzélu bëło cemno, ale ani Rôdk ani 
Agnes ni mielë lësztu, bë zapôlëc wid. Sedlë 
so wigódno na swòjëch placach. Pò minuce 
równak dzewùs wpôdł na ùdbã, żebë sã le-
gnąc. Pòłoża głowã na Rôdkòwëch kòlanach 
a szpérë wëcygnã na sedzenim.
Wiész të co? – Rôdk  przëbôcził so cos 
i rzekł do swòji brutczi – czej dostelë dëtczi 
zarô jinaczi zaczãlë ze mną gadac. Stelë sã 
zarô tak dobri, że nawetka mie òstrzégelë 
przed kòntrolérama w cugù. Prôwdac pò 
wsadniãcym w cuch ni mómë ju òbrzészkù 
miec nalepków na gãbie, ale kònduktorzë 
wiedno ùwôżno sã jima przëzérają, żebë wie-
dzec, czë bëłë òne ùżëté, czë nié.
Jo, gôdôł jes ju ò tim – òdrzekła Agnes. Wtim 
dejade pòdniosła kąsk głowã i sczerowa 
òdemkłé szerok òczë na swòjégò mùlka.
Rzeczë mie – òdezwa sã ze zdebłã nieùbëtkù 
w głosu – pò tim, jak të dôł tima pieczelni-
kama nen pòdpłacënk, to kùli dëtków nama 
òstało?
Kòl sto dzesãc – òdrzekł na to Rôdk .
To sygnie nama do kùńca rézë? Tec wiész, że 
w Bòrzãcënie ni ma bankòmatów.
Jo. To ju nóm na gwës sygnie. Jesz zbiegnie. 
Kò doch jaż tëli nie bãdzemë tam kùpiwelë.
Në jo. Wierã jo – òdrzekła na to Agnes.

Kùńc piątégò dzéla
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Òdżin

Zaniécony żôr
na ògniszczu 
wòlno dogòriwô
lëftã gòrzczich 
słów.

Zapôlony płom
òdchôdô 
za chùtkò
w starnã dnia.

A srébrził sã
całą noc
z mòcą
òrzła.

Rozszôlałé
serce
chòc sã bojało
chcało

wëpôlëc 
kòżdi złi spik
bez żalu
do żëcô.

Spôlonô òsta
òpòcemkù
slédnô gòdzëna
nôdzeje.

Pòpielëszczã
mùszi sã ògrzôc
na wspòmnienié 
òstôł pich.

Bez Nôdzejno

złoté cénie
na szëji
zatopioné
w łiskù 
szëmiący 
wòdë

niewidzalnô
ùbëtnô
rãka òplotłô
miãtkòscą
blós w cëszë
ùchôdającégò dnia

nielëtoscëwò
snienia
bùdzy 
do żëcô

le
jô gaszã
niegwësno
z bez nôdzeją
na wiecznosc
i bez wiarą
na twòje żdanié

Karolëna Serkòwskô

marzec2012.indd   30 2012-03-02   01:23:37



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

31

***

Bana
Nié w tã starnã
Skrącëła

Głowa
Nié te mëslë
Na se wzãła

Dlôcze

Chcesz wjachac
W zakôz?
Doch widzec
Że mdą z tegò
Jiwrë

Zemia jesz zëmné
Trzimô 
W swëch kòrzeniach
Lëdzczé wezdrzenia
W przińdnotã

A të ju 
Żdajesz
Za latã

nié to

zabôczëc chcã
bò to nié to
co miało bëc

zabôczë të
chòc ò to szło
żebë cos bëło

pamiãtac mùszã
nie dô sã
tak letkò
wëmazac ce

nie mdzesz tu
tej mùszi bëc lżi…
le mòże i të
pamiãtôj mie

znôwù

znôwù młodi
znôwù twój
z ùsmiéchã 
schòwónym w taszë
przed cëzym
wezdrzenim

brzadë barżi słodczé
lëft jesz swiéższi
a nodżi fùl mòcë
do przeńdzeniégò
kamianny drodżi
do célu

i jakbë mòtilów wicy
w ògardze…

blós szkòda
że na sztót
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Je wiedzec, że w 1927 rokù pòwstała kòrpò-
racjô sztudérow „Cassubia” w Warszawie. 
Założił jã wiôldżi i zasłużony kaszëbsczi 
dzejôrz Karol Krefft z Òtomina kòl Żukòwa. 
Tej béł òn sztudérą prawa. Równak ò ka-
szëbiznie westrzód sztudérów w Warszawie 
bëło ju wiedzec kąsk rëchli. Pierszé zwia-
stënczi pòjawiłë sã w pismionie „Akademik 
Pomorski”. Prawie w 1927 rokù, ale jesz 
przed założenim „Cassubii”, przërëchtowó-
nô bëła jednodniówka Kòła Akademicczégò 
Pòmòrzanów. Òpiekùnã tegò kòła béł prof. 
dr Francyszk Czubalsczi. 
Kòło pòwstało 14 strëmiannika 1925 rokù 
Jegò przédnikã béł na samim zôczątkù Alojzy 
Zakrzewszi, ale jesz w tim samim rokù òstôł 
nim Roman Òdejewsczi, a pò nim Stanisław 

Nowak. Nen przédnik zrobił wiele lëchégò. 
Dopiérze jegò nastãpnicë Bielicczi i Kacza-
nowsczi naprawilë szkòdë, co Nowak spra-
wił. W lëstopadnikù 1926 przédnikã Kòła 
òstôł Maksymilian Robalewsczi, a pò nim zôs 
Kaczanowsczi. Tej pòwsta ta jednodniówka. 
Czãżkò je rzec wiele z westrzód 54 nôleżni-
ków kòła bëło Kaszëbów. Gwësno béł nim 
sekretéra Jan Bielawa. Wszëtkò wskôzywô 
na to, że to òn je autorã tekstu pò kaszëbskù 
pòdpisónégò przez „b”, jaczi wëdrëkòwóny 
béł w tim pismionie, a jaczi niże w cało-
scë cytujemë. Nen Bielawa béł téż jednym 
z załóżców kòrpòracji „Cassubia”. Zdrzącë na 
jãzëkòwé znanczi tekstu pòchòdzył òn z pôł-
niowëch strón Kaszëb. Òrtografiô dopaso-
wônô je do dzysdniowëch wskôzów.

Cãżczi chléb Kaszëbë

Trzeba bãdze ju wstac, pòwiedzôł do sebie 
pewien gbùr kaszëbsczi. Przecarł òczë i wëz-
drzôł przez òkno. Ledwò sã zaczãło drzeniec. 
Na dwòrze bëło dëcht cëchò, eszcze ani 
skaromùszczi nie spiéwałë. I òn bë sã rôd 
pòleżôł troszkã dłëżi i eszcze zdzebkò sã prze-
spôł, bò gò gnôtë pòrządnie bòlałë òd robòtë 
w tëch żniwach. Ale ni mòże sã pòzwòlëc na 
taczé dłudżé wëlegiwanié, bò chto bë za 
niegò zrobił jegò robòtë. 
Wstôł tedë, przeżegnôł sã swiãcona 
wòdą, zmówił krótczi pôcórk do Matczi 
Bòsczi i wëszedł na pòdwòrzé. Na swiéżim 
pòwietrzu czuł sã zarô lepi i mni zmãczony. 
Przecągnął sã pòrządnie, zéwnął pôrã razy, 
a tej pòszedł do chléwa òbôczëc, czë wszëtkò 
w pòrządkù. Pògłaskôł mizerné szkapskò, 
wsëpôł mù troszkã seczczi, przëzdrzôł sã 
smùtno na chùdé krówczi, a pòtemù za-

Jan Dosz

Zwiestniczi kaszëbiznë w Warszawie

zdrzôł téż i do swini, do stodółczi, òbezdrzôł 
całą òbòrã. 
Czedë ju wszëtkò òbôcził, zjął kòsã z hôka, 
na chtërnym wisała i zabrôł sã do ji wëklepa-
niô. Robòta ta jegò długò nie bawiła. Skòrno 
jã skùńcził, pòszedł chiże na pòle i zaczął 
sec swòje mizerné żëtkò. Brôł barzo szero-
ką rézã, a mimò wszëtkò pòkòsk béł cenczi. 
Piãta kòsë przëcyskôł z całi sëłë, jaż kamienie 
grochòtałë, a eszcze ni mógł ùsec swòji mër-
lënë. Sekł tak chiże jak tëlkò mógł òd 3 reno 
jaz do 7. Tedë pòszedł do chëczë na frisztëk. 
Najôdł sã prostowégò sëchégò chleba, pòpił 
troszkã kawë i znôwù biegôł chwatkò na pòle. 
Biédôk ten tak prôcëje bez całi dzéń òd rena 
do cemnégò wieczora, a z biédą tëli ùrobi, że 
mô sëchi chlébk i bùlewkã do zjedzeniô i tëli 
pieniãdzy na òpłacenié pòdatków. 
Òj cãżkô to robòta ùprôwiac taczé nieùro-
dzajné piôsczi!

b.
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Józef Cãżczi
Dolm. Tomôsz Ùrbańsczi

Mòja wies

Chëczë wcësnioné w sztrąd jezora
Wierzbòwëch lëstów złotëch kòżëchã
Na jeséń letczącą i grãdą
W spòsób
To mòja wies mój môl
Na całą resztã dniów pò...
A tej dali...
I czej żëcé przeczidnie mie czas
Chdzes na kùńcu
Bùten szëkù niespòdzóno
Bãdã zdzëwòwóny smùtkã dzecka
Sztrôfòwónégò bez winë
I zapragnã sã copnąc do czasu
Dzecczëznë
Jaczé wiôldżé drzewiãta
Jaczi wiôldżi rum
Jakô wiôlgô dôka
Czemù w swiądze rodzy
Sã pierszi strach
Bò wiãcy wiém ò biédze?

Pòdarënk òd losu

I przëszło znôwù nie wiedzec skąd
Zybã deszczã wspòminkama
Bòkadoscą lizów
Szari smùtk kòmùdnëch dniów
Przed nama
Letnëch szorów kòl piãcdzesąt minãło
Lëdzy blësczich tëli samò
Òdnëkało chdzes
Szari smùtk kòmùdnëch dniów
Przed nama
Czedë zateskniã sóm za sobą
A wòniô lata wrócy zëmą
Pòwrócã z nôdalszich nawetk dôlów
W cemnicë nocë miłota òdżin rozpôli
I czas zatrzimô sã tuwò
A los tak piãkno zagrô ze mną
Dlô Ce
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Nôstarszô córka tczewsczégò ksążëca 
Sambòra II i jegò białczi Mechtildë. Zrobiła 
gwës nôwikszą pòliticzną karierã z całi dina-
stii Sobiesławiców. Ùrodzëła sã kòl 1234 r. 
Mòżlëwé, że jaczis czas spãdzëła kòl swòjégò 
wùje Racybòra w Biôłogardze nad Łebą, bò 
tameczné legeńdë ò ni wspòminają. W 1248 
r., czedë miała 14 lat, starszi wëdelë jã za 
Krësztofa, ksążëca z dëńsczi dinastii Estrid-
senów. Rządzył òn òstrowama Lolland i Fal-
ster i béł nômłodszim sënã króla Waldema-
ra II (tegò, chtërnémù w 1210 r. przësygôł 
na wiérnotã stark Małgòrzatë – Mscëwój 
I Spòkójny). Mòżlëwé, że zdënk przërëchto-
welë meklembùrsczi ksążëcowie, z chtërnëch 
pòchòdzëła matka Małgòrzatë. Mést w tim 
czasu nie bëło meklembùrsczi ksyżënczi w pa-
sownym wiekù. Krësztof miôł dwùch star-
szich bracynów – Erika i Abla, i zdôwało sã, że 
ni mô òn wikszich szansów na przejimniãcé 
tronu. Zdënk z córką mni wôżnégò panowni-
ka, dzes z greńców chrzescëjańsczégò swiata, 
mògło pòkazëwac jegò znaczënk w dëńsczim 
systemie rządzeniô. Kawel równak chcôł ji-
naczi.
Pò smiercë Waldemara II królã Dëńsczi 
òstôł Erik IV, chtëren chùtkò pòsztridowôł 
sã z młodszima bracynama. W 1250 r. òstôł 
zabiti, mést z rozkazu swòjégò bracynë Abla, 
jaczi przejął pò nim tron. Dwa lata pózni Abel 
zdżinął w biôtce z Frizama, òstôwiającë mało-

latnëch sënów, chtërny na dodôwk nie prze-
biwelë w Dëńsczi. W ti stojiznie na króla òstôł 
kòrunowóny Krësztof. W 1252 r. Małgòrzata, 
leno òd 4 lat zdónô, òstała królewą Dëńsczi.
Rządë Krësztofa I bëłë fùl biôtków. Ju na 
zôczątkù mùszôł dac so radã z jinwazją kró-
la Norwesczi Haakona IV i holsztińsczich 
hrabiów, chtërny pòpiérelë sënów Abla. 
W ji skùtkù pòwstało samòstójné hrabstwò 
Szlezwikù, jaczé òbjimnął syn Abla Wal-
demar. Pò skùńczenim wòjnë Krësztof 
miôł starã zmòcnic państwò i pòzycjã kró-
la, co bëło przëczëną òpòzycji machtnëch 
i Kòscoła, reprezentowónégò przez mòcnégò 
arcëbiskùpa Lundu, Jakùba Erlandsena. 
W 1259 r. król wsadzył arcëbiskùpa do sôdzë, 
przez co Dëńskô òsta òbłożonô interdiktã, 
a królewskô pôra klątwą. Dzél biskùpów 
pòpiarł Krësztofa, równak jiny wezwelë na 
pòmòc rugijsczégò ksążëca Jaromara II. 
Bùńtownicë dobëlë nad królewsczim wòjskã 
i spluńdrowelë Kòpenhagã. Niespòdzajno 
Krësztof ùmarł òb czas przërëchtowaniów 
do òdpiarcô narabczeniô. Pòdług klaprów, 
òstôł zatrëti.
Smierc Krësztofa pòstawiła Małgòrzatã 
w nowi stojiznie. Jich nôstarszi syn Erik 
ùrodzył sã w 1249 r. W chwilë smiercë 
òjca miôł leno 10 lat i ni mógł samòstójno 
òbjimnąc tronu. Małgòrzata wzãła tej rzą-
dë w jegò miono i òstała królewą-regent-
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Małgòrzata

 Robert Chrzanowsczi                                 Dolm. Dariusz Majkòwsczi 
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ką Dëńsczi. Cygnãła dali cwiardą pòlitikã 
swòjégò chłopa. Chùtkò doprowadzëła do 
kòrunacji Erika na króla, czim scygnãła na se 
niedrësznotã dzélu kòscelnëch hierarchów. 
Próbòwała òdzwëskac pôłniową Jutlandiã, 
ale ni miała szczescô. W 1261 r. pò stracënkù 
pòd Lohede, dosta sã do sôdzë. Trzimó-
nô wespół z Erikã przez hrabiów Holsztinu 
w Hambùrgù, nawlékła kòntaktë z brunszwic-
czim ksążëcã Albrechtã, dzãka chtërnémù pò 
rokù wëszła na wòlnotã. Albrecht òstôł pózni 
namiestnikã w Dëńsczi i biwôł czãstim gòscã 
ù królewi, z jaką miała gò parłãczëc mòcnô 
łączba.
Dzãka wòjskóm Albrechta Małgòrzata wró-
cëła w 1262 r. do Dëńsczi i òstro rozprawiła sã 
z procëmnyma ji machtnyma. Pòpiarł jã dzél 
kleru, w tim wôżny biskùp Vibòrga Nils. W tim 
samim rokù òficjalno òsta ùznónô fùllatnosc 
ji sëna Erika, i na skùtk tegò Małgòrzata miała 
mù przekôzac rządë. Równak, jesz przez wie-
le lat trzimała w rãkach prôwdzëwé panowa-
nié. Ju w 1263 r. ùdało sã ji ùdostac ù papiéża 
Ùrbana IV zgòdã na erbòwanié dëńsczégò 
tronu przez białczi. W 1272 r. wëszła dobët-
no z sztridu z arcëbiskùpã Jakùbã Erlandsenã, 
chtëren mùszôł zjąc z ni klątwã, pòd jaką bëła 
przez 14 lat. Arcëbiskùp ùmarł dwa lata pózni 
na Rugii.
Pò òficjalnym ògłoszenim fùllatnoscë Erika 
V Małgòrzata dosta òd sëna w dosmiert-
né miectwò Estoniã, w chtërny rządzëła 
do czësta samòstójno. Bëlno sã przëczëni-
ła do rozwiju ti krôjnë, òsoblëwé bôczenié 
miała na Tallin, z chtërnégò chcała zrobic 
mòcny gòspòdarczi òstrzódk i kôzała gò 
òbjąc stolemnyma, pòdzëwiónyma do dzy-
sô, òbronnyma mùrama. Jistno jak ji òjc 
w Tczewie, tak i òna pòpiérała miemiecczich 
kòlonistów, a òsoblëwie lubecczich mieszczó-
nów.
Na zôczątkù òsmëdzesątëch lat Małgòrzata 
stracëła cësk na rządë w Dëńsczi. Kòsztowné 
wòjnë prowadzoné w Szwecji przez Erika V 
zadłużëłë skôrb i sprawiłë dewaluacjã dëtka 
(stądka sã wzął przëtómk króla „Glipping”, to 

je bijący lëchą mónetã). Òpòzycjô zmùszëła 
gò w 1282 r. do ògreńczeniô absolutnégò 
królewsczégò panowaniô i òddaniô dzélu 
prawów òdbiwónym rok w rok zjôzdóm. 
Zniechãconô Małgòrzata ùdała sã do blësczi 
ji Meklembùrgii, skądka pòchòdzëła ji matka, 
dze w gòdnikù 1282 r. ùmarła w Rostockù. 
Mia leno 48 lat. Na zôczątkù òstała pòchò-
wónô w rostocczim cystersczim klôsztorze 
sw. Krziża, pózni cało bëło przeniosłé do 
kòscoła cystersów w Doberanie.
Małgòrzata bëła bez wątpieniô mòcną 
i rëszną białką, chtërny spòsobnoscë bëło 
widzec w nadzwëkòwò cãżczi pòliticzny sto-
jiznie Dëńsczi w pòłowie XIII wiekù. Gdowa, 
òbłożonô klątwą, z môłima dzecama, jaczim 
wcyg grozył niebezpiek, òbkrążonô przez 
niedrësznëch ji lëdzy – dobëła wërazno nad 
swòjima procëmnikama. Przez pôrã lat bëła 
panownikã jednégò z nômòcniészich pań-
stwów Nordowi Europë, a przez pòstãpnëch 
pôrãnôsce miała mòcny cësk na jegò pòlitikã. 
Te znanczi charakteru, jaczé rozsądzëłë ò ji 
dobëcym – bùcha, nôpiartosc, a téż legòta 
do ridowaniô na kòniu i jachtë, sprawiłë, 
że przeszła do wiele legeńdów, w jaczich je 
zwónô „Czôrną Grétą” abò „Dzëką jachtôrz-
ką”, czë téż pòzéwónô „Sprenghengest” („Co 
kóń wëskòczi”). Trafiła téż na kôrtë lëteratu-
rë. To doch Małgòrzatã Sambòrównã pòtikają 
nad kòlłebsczich bagnach Rémùs i Trąba 
w epòpeji Aleksandra Majkòwsczégò.
Na medalionie Wawrzińca Sampa widzymë 
Małgòrzatã jakò dozdrzeniałą białkã ò zdecy-
dowónëch i cwiardëch rësënach, a téż òstrim 
wezdrzenim. Ji włosë są rozpùszczoné, 
ùjimniãté leno skrómną òbwiązką. To 
symbòle ji niezanôleżnotë i mòcny wòlë. 
Pòd chùstą wkół szëji mòżemë ùzdrzec ele-
meńtë zbroji, jaczé przëbôcziwają nama 
ò cãżczich biôtkach, chtërne mùszała dobëc 
Małgòrzata, żebë zagwësnic sukcesjã swòjim 
dzecóm. Z bòkù mòżemë pòdzëwiac głowã 
kònia, chtëren przëpòminô nama ò nôbarżi 
znónym przëtómkù Małgòrzatë – „Spren-
ghengest”.
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Kąsk pòdobno do Marilë Wòlsczi ze Lwòwa, 
chtërna „szuka stolëcë Kaszëb”, twòrzëła Zu-
zanna Rabskô z Warszawë, chtërna bëła pisôrką 
młodopòlsczégò stilu i patrioticznégò szlachù. 
Kòcha Kaszëbë, òsoblëwie nadmòrsczé stronë. 
Jima pòswiãcą përznã swòjégò taleńtu. 
Ùrodza sã 22 séwnika 1888 rokù w Warszawie 
w familii Jadwidżi i Aleksandra Krausharów. 
Ji starszi bëlë żëdowsczégò pòchòdzeniô, ale 
w 1905 przëjãlë katolëcką wiarã. Òjc béł pòlsczim 
adwòkatã, pisarzã i historikã. Mô bëlné zasłëdżi 
dlô naszégò kraju. 
Zuzanna skùńczëła Jagellońsczi Ùniwersytet 
w Krakòwie. Robia w czëtnicach, ùdzeliwa sã 
w towarzëstwach dobrocëznë. Bëła żeniałô 
z Władisławã Rabsczim, pòlsczim pisarzã, ùczałim 
i pòlitikã. Òd 1925 rokù pisa w lëteracczim dzélu 
„Kùriera Warszawsczégò”. Òsoblëwie rôd lubia pi-
sac wiérztë. Je autorką sztërnôsce ksążków lëterac-
czich, w tim nôwicy tomików pòezji i pòwiesców. 
Pòd kùńc żëcégò napisa téż wspòmnienia ò titule 
„Moje życie z książką” (1959). Bëła to ji òstatną 
ksążkã, zôs pierszé wiérztë wëda ju w 1909 rokù, 
czej mia leno 21 lat. 
Czej nasta Pòlskô zaczãła jezdzëc na Półòstrów 
Hél, żebë kąsk òdpòcząc, ale wierã jesz barżi chca 
pòznac dëcha Kaszëbów. Zdrësza sã z rëbôkama, 
pòzna jich robòtã i mëszlenié, zapòzna sã téż 
z kaszëbską – rëbacką mòwą. Brzadã tëch rézów 
i dzejaniô je ksążka „Baśnie kaszubskie” pierszi 
rôz wëdónô w 1925 rokù. Pózni czile razy bôjczi 
te bëłë wznôwióné. W przedmòwie Rabskô pisze: 
„Choć Niemcy długo gnębili tę ziemię, narzucając 
swoją mowę i obyczaje, serca Kaszubów są na 
wskroś polskie. Nie dziwcie się, jeśli uderzy was 
różnica między ich mową, a naszą. Nie zmiękczają 
spółgłosek w czasownikach, mówią zjesc, pòjsc, 
a zamiast pasterz mówią pastuch, zamiast diabeł 
– diacheł, zamiast chata – checza, zamiast ścieżka – 
steczka, ale ich przecież zrozumieć można.” W tim 
zdanim, jaczé je gwësno miłé dlô Kaszëbów, jidze 
letkò zmerkac, że nie je równak tak letkò zrozmiôc 

kaszëbską mòwã, skòrno sã nalazło w nim czile 
ùproszczeniów i nawetka drobnëch felów (za-
miast steczka pòwinno bëc stegna). Mùsza rów-
nak Rabskô i tak dosc dobrze pòchwacëc rëbacką 
mòwã, bò ji legeńdë są baro piãkné, lëterackò 
bògaté z wiele metafòrama i snôżima òpisama 
kaszëbsczich strón, w tim są téż wątczi historicz-
ne, jak chòcbë hewò taczi pòczątk w legeńdze 
ò stolemach: „Dawnymi czasy, zanim na ziemiach 
pomorskich panował Sambor i Mestwin, chodziły 
po ziemi kaszubskiej stolemy”. Z jinszich legeńdów 
dowiémë sã, jak zatopioné òstało pierszé miasto 
Hél, ò hélsczich zwònach, ò gduńsczim zégrze, 
ò kamieniu zwónym „bòżô stopka”, ò herbie 
Pùcka, ò jezorze, co sã zwie „Dobré” kòle Krokòwë 
i jesz czile jinszich piãknëch sprawach, w tim na-
wetka ò ksążniczce kòle Kartuz. Wëzdrzi na to, że 
chòdzą ò snôżą Damrokã, ò jaczi Rabskô zaczãłã 
pisanié tak: „Piękniejsza od gwiazdy, co żeglarzom 
na morzu przyświeca, była córka potężnego wład-
cy Pomorza, Świętopełka”. 
Nôwicy z tëch wszëtczich òpòwiôstków pòzna 
dzãka jednémù stôrémù rëbôkòwi, co za mło-
da żeglowôł pò daleczich mòrzach, ale tak baro 
kòchôł swòjã môłą tatczëznã nad pùcczim wikã, 
że wiedno tu wrôcôł i kùreszce złożił swòje gnôtë. 
Pòd kùńc przedmòwë do kaszëbsczich legeńdów 
autorka òdda mù taczi hewò hołd: „Poczciwy stary 
rybaku helski! Naprawiając sieci i pykając z krótkiej 
fajeczki, ileś tego lata naopowiadał baśni i legend 
zrodzonych na kaszubskiej ziemi. Ile dzięki Tobie 
ożyło starych podań, o których dziś mało kto wie! 
Nie potrzebowałeś powtarzać, że kraj ten polski 
był i pozostanie, bo to biło z każdego twego słowa! 
Garstkę podań i baśni, które usłyszałam w kaszub-
skiej mowie z ust starego rybaka powtórzę wam 
po swojemu. Może kiedyś spotkacie go na wybrze-
żu i resztę gadek wam dopowie”. 
Zuzanna Rabskô ùmarła 23 rujana 1960 rokù. Ji 
córką bëła Aleksandra Stipułkòwskô, wielelatnô 
dzénnikôrka Radia Wòlnô Europa (pseudonim: 
Jadwiga Mieczkòwskô).

Zuzanna Rabskô − autorka bôjków stôrégò rëbôka

Òni téż rozsłôwielë Kaszëbë! 
Jan Dosz
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Òni téż rozsłôwielë Kaszëbë! 
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