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1

Jednym z kaszëbsczich zwëków, jaczi w òstatnym czasu przeżiwô prôwdzëwą òdrodã, 
je scynanié kani. Z kòżdim rokã corôz wicy szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka prezentëje 
wespół z ùczniama to widzawiszcze na binach. Jistno robią niejedne partë Kaszëbskò-
Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, a nawetka szôłtësowie z mieszkańcama wsów na całëch 
Kaszëbach. Jima wszëtczim bédëjemë dokôz Teresë Wejer, chtëren mòże bëc spòdlim 
do ùkłôdaniô „swòjégò”, barżi môlowégò, scenarnika. 
Nie zafelëje téż w ti „Stegnie” dzecny pòezji, bò doch czerwińc zaczinómë òd jich 
swiãta. Jak napisôł Eùgeniusz Prëczkòwsczi:

Dzecynny czas, tak piãkno w nas
Na wiedno ju òstnie w sercu
Co wiémë ters, më mdzemë dërch
Niesc wiérno przez całé żëcé.

Nen swiat jô w mëslach chòwiã
Jak bôjkã – le prôwdzëwą
W ni mëmczi słowò czëjã
Kaszëbską rzekłé mòwą.

Mòże prawie w czerwińcu wôrt so wząc te słowa do serca i zrobic wszëtkò, żebë 
najim nômłodszim dzecynny czas parłãcził sã téż z kaszëbską gôdką mëmczi i tatka.
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Czôrny kléd 

dzys 
jesz barzi czëjã szëk słów
dzectwa
niezabôczałëch 
„stôrô Wentka 
czëstô”

mòje żëcé szelëpëcé
bë sã skùńczëło
móm ju kléd do zarka ùszëté
w nórce ùtkłé

…czedë jesz niewëblakłi…

Ida Czajinô

XXX

Zemio
w kùlã głãbòką
ùtacë
no serce
co pãkłé
bez całowné żëcé
za dłudżé

pãklëna serca
długô
jak żëcé

XXX

…a Bóg mie przebaczi
no żëcé
niewôrtny królewiónczi
ten slédny rôz
pò rôz pierszi
pùdã pòkórno
w piôch zemi

bò żëcé 
za wiele miało bùchë
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Karolëna Serkòwskô
***

copnąc sã
do pòczątkù
wszëtczich
ùszłëch 
dniów

zazdrzec
w nórtë
niepòznóné
zabôczoną
pòkòlibac sã
zybówką

na wiôldżi łące
nalezc
zaczarzoné
słuńcã
rosą
kwiatë

pòwiedzec
jima 
jak wëzdrzą
pùsté òkna
w pùstim
dodómie

czë wôrt bëło
szukac wòlnotë
brac mùszebnotë
nie znac przińdnotë

czasã przińc
bez czasu
datów
pòłączeniów
na lënii
gôdków

i ùczëc
cëszã

na wczora

wiedno
pamiãtac 
ò sprawach 
„na wczora”

mùszisz

pògadac 
zakòpóną 
gôdką

widzec farwë
w swójsczim 
widze

òbsadzëc sã
w tësącach ról

chcesz

bò to miôł bëc
twój film

kòl swiata jes
zdrzącë
na żëcé 
nié swòje

żôl ce
samégò sebie

dze jes
czej rechùją sã
zymczi
dzeją sã
twòje sprawë?

czas
nëkac 
na plan
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 ***

pół Cebie
òstało

nad kòlibką
stojisz 
nierozëmno

wiele bës dôł
żebë tak òstac
na wiedno

kawel nie chce
miec Cebie
kòl se

tej nie mdzesz
Człowiekã

chcôłbës 
zaprzékòwac

le nié lëdze
doch głosu
ni mają

spinczi

rozpùszczoné włosë
wałowałë na wòlnym
wietrze

letkò wplotłé 
w cepłé pôlce
nocë

wòda nie dërgòta
blós bùlgrot
tam sam
bëło czëc…

pòrénk 
swòjim 
òstrim widã
chcôł zabrac ji
gwiôzdë 

chòc niewiele
jich ju bëło

nie dobëła
ti nierówny 
biôtczi

dopiérze
pózni
dzéń
nalôzł

w czeszeni
czôrné spinczi 

czerwiec2012.indd   4 2012-06-01   07:41:51



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

5

***

Za dôką wcyg to bëło
Mieczã chãcë cziwelësmë
Jaż dobëcô naj
Rëk dobëtëch czëc béł
Dolëbôka
Më zabilë smòka

***

Smrok cziwie głowë
Zdrok ùcékô lubno
Krok-czerënk na cebie
Slôdk të fejny môsz jak
Smòk co jem gò zabił
Temù jô zasłużił na ce

Adóm Hébel

Wiérztë 

Jakùż to sã stało

Òkrãcczi pirat
Jamrowi kòt
A më sã wëdżibac
I bawic mët

Pijacczi òkrãt
I kòcô spiéwa
Nas kòle dzesãc
Dobëcé z piwã

Tak to wëzdrzało
Tak më dzejelë
A òni nóm pò tim
Ò profesjonalëznie gôdelë

***

Słuńce skrzéwiło mie gãbã
A jô pamiãtôł twòje òczë
Z pòniedzôłkù
Alaże, je zymk
A jô le smiejã sã do se
Zymk, jak kòżden jiny
I të jak kò...
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Dzecynny czas 

Kòl rzéczi sprzëti lasa
Wies rodnô je ùczëpłô
Dze òjców przeszłë czasë
I dzectwò mòje cepłé.

Dzecynny czas, tak piãkno w nas
Na wiedno ju òstnie w sercu
Co wiémë ters, më mdzemë dërch
Niesc wiérno przez całé żëcé.

Nen swiat jô w mëslach chòwiã
Jak bôjkã - le prôwdzëwą
W ni mëmczi słowò czëjã
Kaszëbską rzekłé mòwą.

Tej wszëtkò nazéwóné
Pò mionie bëło wiedno:
Złé bëło za zło bróné,
A tczoné dobro wszedno.

Dzecny dzéń

Kòżdi starszi sã redëje
Czej sã dzeckò do nie smieje
I sã rôd zabôwiô samò
Tak co spòcząc mògą mëmë.

Dzéń za dniã tak chùtkò nëkô
Temù kòżdi w mëslach szukô
I do dzecy jidze z wiarą,
Że rôz czedës mdą pòdpiarą. 

Ale dzôtczi czãsto wprzék
Dadzą swòjim czënóm biég.
Jim nad kòżdi nowi przid
Barżi felô starszich wid.

Kąsk za wiele je ti felë,
Że jim mòżno dac do wòlë.
Że jak wszëtkò mają nadto 
Doch są wdzãczné gwësno za to…

A jim barżi nót wcyg znowa
Serca, lubkòscë i słowa.
Wôrt je procem dogôdzaniô
Stawic bëlné wëchòwanié.

Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Wiérztë dlô dzôtk 
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Wespół dërno

Jô jem mòcno rada, że móm doma brata
Chòc mie psocy pòskróbk rëszny
Je òn miłi i pòceszny.

Nikòmù gò nie dóm, tak gò baro lëdóm.
Z nim sã gòniã i przëcywióm
Rozpòwiôdóm, piesnie spiéwóm. 
Chòc mie nierôz zbroji, za nim stojã.

Mòja sostra – smiészka lubi sedzec w knéżkach
Wcyg mie chłoscy do czëtaniô
Malowaniô i pisaniô.

Mie tak lubi wiedno, że më jesmë jedno
Przë ùczenim i zabawie 
Przë robòce, w kòżdi sprawie.
Dzejac wespół chcemë. Do se lgniemë.

I chòc sztridka przińdze, chùtkò òd nas wińdze
Bò lżi w karnie – wiedno w ceszbie –
Nëkac wërgle, òstac w drëszbie.

Biédné są te dzecë, co są sómné w chëcze
Chòc jim może je wiesoło
Starszi kòl nich gònią wkòło
Równak – chòc mizerno – wespół dërno.

Pò smiéchù płacz

Jenë z nieba, cëż je stóné
Z dzôtkama cos je zdzejóné
Nijak z jizbë nie chcą rëmac
Robią jôch, że nie j’dze strzëmac.

Bò to bratkù nie je wòlno
Z cëzy krziwdë smiôc sã bëlno!
Żlë mdzesz wiele przë tim skakac
Tej pò smiéchù przińdze płakac.

Gònią, piszczą – smiéchù grëpa
Wtim knôp balą dostôł w lëpã 
Wpół sã zgrużdżił, òczë prëk
I pò smiéchù nastôł rëk.

Drëszka dëcht tim ùceszonô
Jaż sã copnã rozbawionô
Na keńt stołu przë tim wnëka
I smiéch znôwù stôł sã rëkã.

Drëdżich smiéch jął z nogów zwalac,
Na to tatk ju ni mógł zgarac.
Czapnął slôdë gzubów tëch
W chëczach béł jesz wikszi chlëch.
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Grają:
Szôłtës
Wójt abò bùrméster 
Pón z miasta
Bògati gbùr 
Lesny i jegò białka
Sãdza  
Kat i jegò białka
Szkólny i jegò białka

Akcjô dzes w plenerze, farwno òblokłi lëdze 
wòłają do sebie, szukającë kani.
KASZËBA I
Szukómë Kaniã òd samégò rena! Szukómë 
Kaniã!
KASZËBA II
Môsz jã?
KASZËBA III
Chto broji, ten sã bòji. Alaże. Dze òna je!?
KASZËBA IV
Mòże òna je kòl jezora i szukô wòdë?
KASZËBA I
To je bùten szëkù! Cobë taczégò wiôldżégò 
ptôcha nie nalezc!
KASZËBA III
Lëdze w miesce pòwiôdają, że Kania pije blós 
z kamienia.
KASZËBA IV
Cos merkóm nosã, że òna lôtô nad kar-
tësczim lasã.
KASZËBA I
(pitô sã lëdzy)
Widza, widza wa Kaniã?

KASZËBA II
100 talarów dóm za ptôcha, mòże chtos gò 
wëdô?
KASZËBA III
Wejle je, sedzy tam pòd krzã!
KASZËBA IV
Gwës to òna je! Bierzë jã i nëkôjma do sądu!
Twòrzi sã farwny marsz. Kania na nosëdłach. 
Mùzyka, przëspiéwczi.
KASZËBA I
Jidzemë z Kanią,
Wezdrzëta na nią.
Póczi jesz żëje, póczi je czas.
Niech swòje grzéchë na sobie czëje!
BÙRMÉSTER
Gminnô wiesc niese, co Kania zmówiła sã 
z biesã!
Zle sã dzeje z kaszëbsczim lëdã!
Zło, pògòrchë, pludrë i jiné cëda!
Za te wszëtczé grzéchë, Kanio drogô,
Terô bãdze sztrôfa srogô!
Kania żëła sobie dłudżé lata z pańska,
Lôta nawet jaż do Gduńska. 
Kùreszce straż mô jã pòjmóné,
Sąd nad nią bãdze òdprôwióny!
SZANDARA
Wszëtcë wstajac! Sãdza zajimô plac!
Wlôżô òbsądzëcél i òbrońca, białczi, bùr-
méster i pón z Gduńska.
Wszëtcë sadac na swòjim placu, bò i czekac 
ni ma na co!
SÃDZA
W miono naszi kaszëbiznë ùmiłowóny
Òdmikóm sprawã Kani.

Teresa Wejer

Scynanié kani
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Wezta wszëtczé paragrafë i ùstawë 
do ti wôżny sprawë.
Skarżëta lëdze smiało, 
Bë so w Kartuzach lepi dzejało.
BÙRMÉSTER
Mùsz je wëdac òbsąd sprawiedlëwi,
Dobri, a nié złoslëwi.
Wszëtcë gôdają, co ta hewò Kania wiele mô 
na sëmieniu.
Terô më tu mdzemë radzëc,
Jakbë jã zgładzëc!
SZANDARA
Pón z Gduńska chce zabrac głos!
SÃDZA
Cëż tam je czëc w wiôldżim miesce?
PÓN Z GDUŃSKA
E tam! Szkòda gadac.
Nóm tu Ùnia dëtczi daje,
Le ti naszi gòspòdarze
Dają wszëtkò Kani w darze.
SÃDZA
Kanio, szëkuj sã na scãcé! Je na cebie bëlné 
wzãcé!
PÓN Z GDUŃSKA
Zbùdowelë nama le pòłowã aùtostradë na Eùro!
Kania makla w tim swé łapë pewno!
Terô mùszã jachac do Warszawë
Narobic wiôldżi wrzawë,
Sprawã òddac naszim pòsélcóm – pësznym 
łżélcóm.
SZANDARA
Chto pòstãpny zabiérô głos?!
LESNY
Jô, jô! Jô móm cos do pòwiedzeniô!
W naszi gminie wiele smiecy w lasach,
Długò szukelë më sprawcë,
Le nie dôta wiarë,
Kaniskò niosło smiecë do swòji pieczarë!
BIAŁKA LESNÉGÒ
A jô wama pòwiém cos.
W Pòlsce człek z biésã
Robi bëlné jinteresa!
Jeden dëtczi sztopie w stréfle,
Drëdżi slôdk òpôliwô na Tenerifie.
A nen biédny czëje blós krzik Kani.
Rzeknã głosno: To je żëcé do bani!

ÒBROŃCA
Dôjta bôczenié mòji kòchóny,
Mało robic, a prawa miec,
Kò le w Pòlsce dobrze żëc!
SZANDARA
Wòłóm na swiôdka białkã kata. Kacënô, pòj-
ce tu, a chùtkò!
BIAŁKA KATA
Òbiecywelë nama Japóniã i Chinë,
A wëszłë z tegò czësté kpinë!
Bez to w kraju nie jidze niżódnô robòta.
Terô Kania sã ceszi,
Dërchã bëlno grzeszi.
SÃDZA
Wiôldżi wërszaft, gôdóm wóm, z tą Kanią 
móm!
Chto pòstãpny? Szkólny, jo?
SZKÓLNY
Gôdóm wama, w szkòłach to ju nie je do 
zlëdaniô!
Bez te kòmpùtrë, móbilczi, dzecëska wpôda-
ją w nôłodżi,
Rzeknã prosto: nasz górz na Kaniã bãdze sro-
dżi!
BIAŁKA SZKÓLNÉGÒ
A matizernoga! Co sã w naszi szkòle dzeje?
Dzecëska mają wiãcy jak szkólny do gôdaniô,
A tôczel mają z tim richtich ùczenim!
Młodi pòkazywają gòłi pãpczi,
Pòkùsné ùdzëczi,
To bez te Kani nëczi!
ÒBROŃCA
A tam! Do cze so dzys ùczëc,
lepi so w chëczë fejn pòleżec!
SÃDZA
A na naszich snôżich Kaszëbach widzec je 
dzejanié Kani? 
KASZËBKA
Wejtale! Nasze dzurawé, lëché drodżi,
To je dzejanié Kani wrodżé!
ÒBROŃCA
Co? Eee… dze? Dzurë w płoce?
Wôżniészé je bezrobòcé! 
KASZËBA
Ledzóm w łepach jaż sã miészô,
Jakbë to zrobic, bë dëtczi zarobic!
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Krizys panëje wkół,
Kania mùszi wząc pòd òstri topór!
SZANDARA
Dzywné nastałë czasë  
Lapsë, lóntrusë i lorbasë. 
Kradną aùta, niszczą miasto,
Kania z nima w parkù klaprowała
I krëjamno spiskòwała.
Terô wësokô ławò!
Mùszice zając sã chùtko tą sprawą!
SÃDZA
To doch nie je do strzëmaniô,
To je wszetkò wina Kani!
ÒBRONA
Nie chcã nic czëc! Żódné klapë, pòmówienia,
Blós prôwdzëwé òskarżenia!
To nie je mòżno tak wiedno słëchac,
Lëdze lubią narzekac.
Lepi wszëtkò na Kaniã znëkac!
Jak sã z kłopòtów samémù wëtrëkac.
KASZËBA II
Dôlëbóg! Terô pòwiém rzetelno!
Dzysdnia człowiek na nic nigdë ni mô czasu, 
Nawet jic do lasu. 
Kania temù winnô, 
Zdżinąc pòwinna.
SÃDZA
Òj, të Kanio, Kanio!
Nie bãdzesz të długò żëła
I òd naszich jiwrów tëła!

Tej szëkùj òstatné słowò 
i na smierc bãdzë gòtowô!
Słëchôł jem tu ùwôżno,
Bãdzeta mielë spòkój swiãti,
Czej Kania bãdze scãtô!
ÒBRONA
Mie tam je wszëtkò równo. Niech skònô!
BIAŁKA SÃDZË
Òj të Kanio!
Të doch mògła sedzec na zelonym dãbie, 
A nié sã panoszëc pò Kaszëbach wszãdze!
LËDZE (razã)
Za te wszëtczé krziwdë Kaniã scąc, abë nie 
pòwsta nigdë! Przenigdë!
KAT
Òbchòdzy trzë razë wkół Kani.
Za wszëtczé winë Kani,
Łep sã zarô zwali.
Czejbëm nie wëpełnił sãdzë rozkazu,
Wnetka mòja głowa bë spadła do razu.  
Scynô Kani głowã.
LËDZE (razã)
Wiwat! Wiwat! Wiwat!
SZANDARA 
Wëpełnił sã nôwëższi wëmiar sztrôfë za pso-
të i czarë, 
A më pòjma w tuńc szôlony. Jesmë wëzwòlo-
ny!
Kaszëbsczé tuńce i spiéwë.

Tłom. W.M.

Òdj. L. Radzimińskô
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Grégór Schramke

Kawel (dzél 3 òstatny)
Binowi dokôz w trzech zdrzadniach. Na trzech aktorów.

KAMILA
Nie przerëwôj, tej sã dowiész. Czej jes òde-
szedł, stało sã czejbë chto mie dëszã wër-
wôł. Żëcé sã stało pùsté, bez szëkù. Òsta jem 
sama, rozmiejesz? Dëcht czësto sama, nazôt 
w mòjim jak wej tedë zëmnym a smãtnym 
mieszkanim. Sama. 
(pò sztóce)
W pierszim sztërkù jem chca wząc pële, za-
pic je ë ju nigdë sã nie òbùdzëc. Krótkò bëło 
tegò, kò ju jem gôrzc jich mia w rãkù. Rów-
nak przelãkła jem sã tegò.
(pò sztóce)
Pòtim zaczã jem mëslec nad tim, co sã sta-
ło. Wiele jem mësla. Szuka jem, czedë ë co 
jem zrobia lëchò, co jem taczégò zdzeja, 
że jes òprzestôł mie kòchac. Pózni zapòlił 
sã we mie górz na ce ë z pòmstë do ce, jo, 
z pòmstë, jem zaczãła chòdzëc pò pùbach 
a diskòtékach. Nié za baro jem wëmiszla, 
jeżlë jidze ò chłopów. Niejednémù jem sã 
òddôwa, a za kòżdim razã jem so wëòbrôża, 
jakbës mùszôł sã wnerwiac, że terô kòżdi 
mòże miec to, co le do ce nôleżało. 
MÔRCËN
Przikro mie. Jem nie wiedzôł, że tak ce to... 
KAMILA
A czejbës wiedzôł, to co? Bës ze mną ze-
rwôł?
(chłop môłczi) 

KAMILA
Bës zerwôł?
MÔRCËN
Jo.
KAMILA
Wiedza jem, że tak òdpòwiész.
MÔRCËN
Wëbaczë, le tak to blós wszëtkò lëchò wëszło! 
Przińdz kùreszce na to, że na zôczątkù béł jem 
zycher, że ce kòchóm. Co mògã za to, że to sã 
pòkôzało leno òsamãtanim?
KAMILA
Jo, wa wszëtcë le sã òsamãtiwòta. Le to ju 
nie je wôżné. Słëchôj dali. Bëła jem tej z nie-
jednym. Ë czasã jes mie z tim a tamtim dzes 
tam widzôł, równak sã mie zdôwało, że to 
niżódnégò doznania na ce nie robi. W kùń-
cu jem sã przekòna, że pò prôwdze nick 
a nick ce nie òbchòdzy z kògùm jem. Tedë 
téż przëszło òdecknienié. Docarło do mie, że 
to le sobie sami ból sprôwióm, sebie mãczã 
ë niszczã, a të nawetka czejbës wiedzôł, 
dlôcze to wszëtkò robiã, dlôcze zadôwóm 
sã z tima chłopama, to na zycher ce bë to 
ju nijak nie òbeszło. Wzã jem sã tej w gôrzc 
ë zaczã jem z tegò bagnowiszcza wëlażac. 
Pòmale znôwù żëc. Na nowò kawkòwac 
z drëchnama, nazôt dozerac swòjã kariérã, 
zabôczëwac sã w swòjëch zajimnotach, latac 
pò krómach. Pòtka jem téż jednégò chłopa, 
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baro miłegò ë żëcznégò, chtëren béł baro 
za mną. Zaczãłë sã jaczés kina, wińdzenia 
do restoracjów, zéńdzenia ù znajemnëch, 
te same ksążczi. Serce dërgnãło. Kùszniãca, 
szpacérë, przëczulania. Wszëtkò pòmalinkù, 
malinczima stãpnieniama do tegò, bë na-
deszedł nen dzéń, a miôł nadéńc ju wnet, 
bë jednégò pòrénka òbùdzëc sã przë nim. 
Ë tedë sã to sta. Cos..., cos mie tchnãło 
ë zrobia jem badérowania. 
MÔRCËN
Badérowania?
KAMILA
Jo. Wëniczi przëszłë piãc dniów dowsla-
dë. Jesz tegò samégò dnia pòtka jem sã 
z dochtorã, pòtemù pòczëta w Jinternece. 
Pòsobnégò pòpôłnia jem sã zeszła z mòjim 
mùlkã ë zerwa z nim. Nie bëło letkò. Nie 
pòwiedza jem mù prôwdë, bò nie chca jem, 
bë czasã z lëtoscë òstôł przë mie. Kò nie chca 
jem taczégò pòswiãceniô! Nie strzima bëm 
tegò! Nałga jem tej jemù ë to straszlëwie. Na 
zycher znienawidzył mie do sami nédżi. A tej 
jô jem przeblecza całą noc ë dzéń… 
(ùriwô na sztót)
Wczora jem przechòdzëła kòl negò pùbù 
ë cos, nié wiém co, mie pchnãło, bë wlezc 
do niegò. Równak czej jem ju bëła bëne 
ë òbôcza ce, cos zaczãło mie gadac, że to 
nie je przëtrôfk. 
Jena, të jes zniszcził mòje żëcé ë wszëtczé 
mòżnotë na jegò òdbùdowanié ë szczescé. 
Të, szôtornikù jeden! Të!
MÔRCËN
Co? Jô? Jak? Kò jô nie kòzôł ce zrëwac...
KAMILA
Nié, nie kòzôł. Le bez ce jem mùsza to zrobic 
ë bez ce ju do kùńca żëcô mdã sama. Ë doch 
do jasny chòlerë nie zasługiwôsz na to, bë 
mòje nieszczescé cë sëchim pãkã ùszło!
MÔRCËN
Do pùrtka, wcyg nie wiém ò czim të gôdôsz! 
To doch jakôs òbarchniałota! Rzeczesz mie 
w kùńcu, co të môsz so ùdbóné zrobic? 
KAMILA
Jô? Nick. 

MÔRCËN
Nick?
KAMILA
Nié. Jô ju jem zrobia. Ju sã wszëtkò stało. 
MÔRCËN
Co sã stało? Nie rozmiejã.
KAMILA
Jes przed sztótã rzekł, że ni móm nick 
twòjémù dzeùsowi gadac, bò pòpamiãtóm, 
nié? Tak tej cë rzekã, że jô ni mùszã jemù 
nick a nick gôdac. Të sóm to zrobisz.
MÔRCËN
Co? Jô?
KAMILA
Jo. Prawie të. Kò jã kòchôsz, jo?
MÔRCËN
Jo. Le to doch nie òznôczô, że ji co pòwiém. 
Nie mëslë so. 
KAMILA
Rzeczesz. Ë to mòże nawetka witro.
MÔRCËN
Ò czim të, do pùrtka, gôdôsz? 
KAMILA
Ò tim, że pùdzesz do ni ë bë nie zniszczëc ji żëcô, 
zerwiesz z nią, tak jak jô z mòjim knôpã jem ze-
rwa. Bò co to bë bëło za bëcé z tobą terô?! Òna 
bë sã mòże na to zgòdza, le czë ë të? Czë bës 
przëstôł na ji pòswiãcenié? Czë jaż taczé brze-
miã a nieszczescé bës na niã złożił? Jeżlë jã pò 
prôwdze kòchôsz, to na zycher nie. Tej òdéń-
dzesz òd ni, dôsz ji wòlną dargã ë szansã na 
szczescé. Ë to terô, przed wajim zdënkã. 
MÔRCËN
Jes òbarchniałô! Jes pòstrzélonô!
KAMILA
Słëchôj mie le. Słëchôj. Mdze jak gôdóm. 
Tak zrobisz, a tej sóm, pò prôwdze sóm, za-
czniesz pòmalinkù ùmierac. Ze swiądą, że 
mòże to zajimnie rok, mòże piãc lat, mòże 
nawetka dzesãc. Le mòże sã ë tak zdarzëc, 
że równak nie òstóniesz zasądzony na chùt-
ką smierc. Za to dejade bãdzesz skôzóny na 
sómnosc, na całé dłudżé żëcé w sómnoscë, 
na sómną starosc ë tej dopiérze sómné 
ùmercé. A wszãdze të bãdzesz sã czuł jak 
jaczi trãdowati. 

czerwiec2012.indd   12 2012-06-01   07:41:55



13

MÔRCËN
Matizernoga, nie chcesz mie wierã pòwie- 
dzec, że…
KAMILA
Jo, prawia chcã. Móm AIDS.
MÔRCËN
AIDS! Jena… jak?
KAMILA
Mùszôł mie zarazëc jeden z tëch, z jaczima 
jem bëła pò ce. Ë widzysz terô? Jeżlë nie 
chcesz ti swòji zarazëc ë ji zniszczëc żëcégò, 
zerwiesz z nią. Ë mdzesz żił z tą swòją sóm-
noscą, straconym szczescym ë z chòroscą. 
Tak jak wej jô. Ë to prawie je ta mòja pòmsta 
na tobie.
(sztót òbadwòje môłczą ë tej…)
MÔRCËN
Cha cha cha cha! Cha cha cha cha!
KAMILA
(niegwësno)
A të z czegò sã smiejesz? 
MÔRCËN
Z cebie, głupô babò. 
KAMILA
Ze mie?
MÔRCËN
Kò nawetka jeżlë to prôwda z tim twòjim 
AIDS, to twój plan mô jednã wiôlgą felã! 
Kò nie wiész, że jeżlë pòjedze sã do bòle-
nicë w pierszich 24 gòdzënach òd zaka-
żeniô, to dadzą ce zastrzik ë sã HIV-ã nie 
zarazysz? A doch nie minãło jesz dzesãc 
gòdzënów! 
KAMILA
Wiém to wszëtkò. Doch robiã w bòlenicë, 
në nié?
MÔRCËN
Wiész? Ë co?
KAMILA
Co ë co? Nick. Kò mëslisz, że pòjedzesz wząc 
zastrzik? Jo? A jak wińdzesz ze swòjégò 
mieszkaniô? Wiész, dze môsz klucze? 
MÔRCËN
Co?
(pò sztócëkù)
Jes mie zasztëka?!

KAMILA
Ùhm.
MÔRCËN
Të szôtornico jedna! Le nick to, mdã klepôł 
w dwiérze tak długò, jaż chtos mie ùczëje. 
KAMILA
W òbité òd bëna skórą ze szpecjalnym pro-
cëmzwãkòwim materiałã? Wezkôj mie nie 
rozsmiészëwôj! Znajã twòje mieszkanie jaż 
za dobrze! A tak pòreszce, jak do nich dóń-
dzesz, co? Czorgającë sã?
MÔRCËN
Co?
KAMILA
A nie czëjesz sã czasã dzywnié mgło, słabò 
ë czë nie krący cë sã w łepie? Za baro jak na 
kaca? 
(Môrcën kąsk sã dwigô, le zarô òpôdô nazôt 
na wëro)
MÔRCËN
Jena…
KAMILA
Òstrzégóm, lepi leż cëchò, bò mdze z tą 
twòją banią jesz gòrzi, wiele gòrzi. Ë nie rób 
sã na jaczégòs heroja, bò tak a tak nigdze 
nie zalézesz. Ju jem to sprawiła, żebës bez 
nômni pôrãnosce gòdzyn nie béł w sztãdze 
ùtrzëmac sã na swòjëch szpérach, a nawetka 
na sztërzôka dze duńc.  
MÔRCËN
Chòléra, co jes mie zrobia?!
KAMILA
Hm, në cëż, ni mùszało sã brac ti narkòtiznë, 
że tak rzekã.
MÔRCËN
Co?
KAMILA
To, co czëjesz.
MÔRCËN
Le jô doch niżódny…
KAMILA
(wëbùchiwô smiéchã)
Òj głëpiélo, głëpiélo! Cos tak nen twój wied-
no pòchwôtny môg nié za baro sã dzysô 
sprawùje, co? Le nie je dzywné, kò pò tim, 
co jem cë da?! 
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Në dobra, nie mdã ce mòrdowa ë zarô tu ce 
wszëtkò rzekã. Pamiãtôsz w nocë, pò drëdżim 
razu, tã lãpkã wina? Jes sã smiôł, czë jô jem 
czegò do negò pitkù nie dosëpa, bò szmakô 
kąsk jinaczi, nié? Në cëż, prôwdą je, że jem do-
sëpa. Wiedza jem, że w twòji kąpnicë, w szaf-
ce nad ùmiwalką nalézã pële, jaczé mdze mie 
nót. Tak tej pò winkù jes so fejn ùsnął a jô 
wiedza jem, że żużkac tak mdzesz jesz nômni 
pôrã gòdzënów. Jem sã tej òbùła ë pòjacha do 
bòlenicë, że nibë jem zabôcza wząc z gabinetu 
jednëch wôżnëch papiorów. Wzã jem, tak na 
wszelejak, jaczés kôrtczi z biórka, równak wôż-
niészé bëło co jinszégò. Jakno anestozjologa 
móm dostãp do wszelejaczich „cëdownëch” 
pëlów, jak wierã pamiãtôsz. Le mùsza jem òpa-
sowac, cobë mie nicht nie widzôł. Dało sã. Wzã 
jem, co jem brëkòwa ë przëjacha nazôt do ce. 
Tej jem tobie fejn ùżużkónémù zrobia zastrzik 
ë bëło pò wszëtczim. Żebë ce kąsk ùnierëcha-
wic. Tak na wszelejak.
MÔRCËN
Të sëkò! Le nie mëslë so, że...
KAMILA
Że co? Że mie sã nie ùdô? Òj ùdô sã, ùdô. 
Mia jem do rena wiele czasu, bë wszëtkò òb-
mëszlëc. Bò co zrobisz? Mdzesz wrzeszczôł, 
mającë nôdzejã, że chtos ce ùczëje? Doch 
jem nie zabôcza, że w twòjim mieszkanim 
mògła jem jãczec a krzikac tak głosno, jak 
jem le chca, bò jak jinszé w tim blónowni-
kù dlô „lepistójnëch”, jaczim ju tedë jes béł, 
scanë są grëbé ë na dodôwk wëłożoné szpe-
cjalnyma procëmzwãkòwima platama. A tak 
przë leżnoscë, to dobrô rzecz. Nie zabôcza 
jem téż, że doch le na nogach nigdze nie za-
wanożisz ë że mòżesz na rãkach doczorgac 
sã do laptopa ë pòwësëłac mejle z pros-
bą ò pòmòc. Dejade bë wësłac mejla bës 
mùszôł nôprzód negò swòjégò kòmpùtra 
òdpôlëc. A drãgò to bez kabla ë baterie zro-
bic…
MÔRCËN
Në jo, drãgò. Za drãgò. Le nick to, kò zabôcza 
jes ò jednym. Ò móbilce. Doch gôdómë terô, 
tak tej ni mògła jes ji skażëc, no nié?

KAMILA
Mògła jem. A pò prôwdze nié jô sama, bò sã 
na tim nie znajã. Dejade jedna persona jo. 
Ë jesz dopòwiém, że jã znajesz. Chòc mòże 
nié tak dobrze, jak jes béł dbë, cha, cha, cha!
MÔRCËN
Co? Chto?
KAMILA
Pò prôwdze mëslisz, że cë pòwiém? Rzekã 
le, że persóna ta robi przë zabezpieczeniach 
procëm rozmajitim hackeróm. Pòzna jem 
jã niedôwnô, równak jakôs nitka naju wnet 
fest ze sobą zrzeszëła, że tak rzekã. Ë to tak 
mòckò, że mògła jem do ti persónë wczora 
w nocë zazwònic, wząc ze sobą twój tele-
fón ë pò drodze do bòlenicë wjachac do ni, 
chòc bëła to dopiérze czwiôrtô reno. Ë nie 
zbawiło ti persónie wiele czasu, bë wëwalëc 
wëk twòjégò antiwirusa ë rozmajitégò ôrtu 
firewallë czë co tam jinszégò, wlezc w Jin-
ternet ë nalezc to, czegò szuka, tim barżi, 
że wiedza, dze szëkac, cha cha. Tak tej czej 
jem wjacha do ni z drodżi z bòlenicë, wirus 
ju wnet béł zajinstalowóny. Në ë wedle ti 
persónë rechùnkù, prawie... trzë a pół mi-
nutë dowsladë skùńcził òn swòjã robòtã. 
Czej sã rozłączima, ju nazôt z ny móbilczi nie 
zazwònisz.
MÔRCËN
Szpòrtëjesz. Pòwiédz, do jasny cholerë, że 
szpòrtëjesz! 
KAMILA
Nie rechùj za tim.
MÔRCËN
To, kùrka, jaczés diôchelsczé ùbrzątwienié. 
To sã nie dzeje jawerno! Ni mòże, do jasny 
chòlerë, ni mòże!
KAMILA
Cha cha cha, òj mòże, mòże.
MÔRCËN
Trzëm pësk, sëkò. A skądka wiész, że jem ju 
nie zazwònił pò pòmòc? 
KAMILA
Wiém, bò ce ju òd dłëgszégò czasu òbzéróm. 
Gardina pò prawi rozsuwô sã do kùńca 
ë òdsłoniwô ekran. Na niegò pôdô òbrôz 

czerwiec2012.indd   14 2012-06-01   07:41:55



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

15

z kamérë ùstawiony na szpini. Widzyma le-
żącégò Môrcëna. W tim samim czasu widë 
w jegò jizbie słabną, tak, że stôwô sã òna le 
czejbë spòdlim do te, co je widzec na ekranie.
MÔRCËN
Co? Dze? 
KAMILA
Wezdrzë na szpinią.
MÔRCËN
(wzérô)
Nick nie…
KAMILA
Barżi do górë. 
MÔRCËN
Kaméra...
KAMILA
Jo. Ze szpecjalną wspòmògą ë mòżnotą 
przesëłu sygnału dzebądz na swiece jes. 
Cëdeńkò. Ë jem to dosc wësok pòłożëła, bës 
mie tegò czasã nie scygnął czë zwalił. Në, 
bënômi do czasu jak òdzwëskôsz mòżnotã 
ùstaniô na szpérach, sã rozmieje. Rzekã téż, 
tak dlô twòji wiédzë, że ta chãc òbzéraniô 
ce bëła téż przédną przëczëną zrobieniô 
ce tegò zastrzika. Kò doch dwiérze zabez-
pieczoné, bez òkno téż nie wëlézesz, a bës 
sã bez nie nie wëdzérôł, jem z nich klëczczi 
pòwëjałã. A doch rutów wëbic sã ù ce nie 
dô, jak jes czedës chwôląco sã pòkôzywôł, 
ë mùszã tu terô znôwù rzeknąc: „Ach, jak jô 
kòchóm twòje mieszkanié!”. 
MÔRCËN
Diachelnico, òbôczisz, zgnijesz w sôdzë za 
to!
KAMILA
Serio? Kò jô tegò takô zycher nie jem. Bò 
skądka wiész, że prawie na dzys wieczór ni 
móm kùpioné bilietu na fliger do jaczégòs 
pësznégò placu, dze nicht mie nie naléze, 
co? 
(chłop môłczi)
KAMILA
(jironiczno)
A nawetk czejbëm ni mia, to jak bës tegò do-
kònôł, bë mie do sôdzë wsadzëlë? Bës pòja-
chôł na pòlicjã? Ë co bë szandarzë rzeklë, 

czejbë nalezlë w twòji krëwi narkòtëznã? 
Bò mòże jes nie przëszedł na to, że jem 
szpecjalno dobra taczé pële, jaczé we krëwi 
òstôwiają le taczi sóm szlach, co zwëczajné 
„dradżi”. Le równak dôjmë na to, że szan-
darzë bë nie wzãlë ce za czpùna, co miôł 
jaczés „filmë” ë cë ùwierzëlë? Ë zazwònilë 
do bòlenicë, bë pòcwierdzëc, że jem tam 
bëła? A co të na to, jakbëm ce terô rzekła, 
że wachtôrz na brómie bë jima rzekł, że nie 
bëło mie tam dzysô? Skądka wiész, że jem 
cë nie nałga ë jem nie wzã tëch pëlów ze 
swòjëch domôcëch spiżów? Co? A doch na 
jaczims przesłëchanim bëm jima rzekła, że 
jo, że pò prôwdze jem bëła z tobą, le czej 
jem wëchòdzëła z kąpnicë, to jem ùzdrza, 
jak so wstrzikiwôsz jaczés gówno, a tej za-
czinôsz sã dzywno zachòwëwac ë jem sã 
pòsztridowa z tobą ë ze strachù ò cebie, ò to 
bës sã czegò nie narobił, jem ce zasztëka. 
Ë co të na to? 
(chłop môłczi)
KAMILA
Hm? 
MÔRCËN
(miãtczim, ùmòdlëwnym głosã)
Jena, jena, Kamilkò, dlôcz mie to robisz, co?! 
KAMILA
(cwiardo)
Wiész dobrze, dlôcze, sëczinsënie.
MÔRCËN
Matizernoga, Kami, proszã, wezkôj pòzwól 
mie wząc nen zastrzik! Nie rób mie tegò! Za-
zwòni do kògùs, proszã. Proszã! Wez...
KAMILA
Trzëm pësk, szôtornikù! Terô to Kami, Kamil-
kò, jo? A òsmë miesãcy dowsladë to „pakùj 
sã a jidze stąd”, jo?
MÔRCËN
Jena, proszã, wez pòzwól mie… Kamùlinkò, 
zrobiã co le chcesz. Òbiecëjã… Rzucã Lénkã 
ë wrócã do ce. Òstónã z tobą na wiedno. Le 
nie pòzwòlë, proszã, nie pòzwòlë, bë mie 
HIV zarazył!
KAMILA
Òprzestóń łżëc, bò mie jaż na rzëganié bie-
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rze! Nie wierzã ce, gnoju. Nie wierzã w ani 
jedno twòje chòlerné słowò!
MÔRCËN
Kama, do jasny anielczi, to doch nie je mòja 
wina, że...
KAMILA
Twòja ë mùszisz za to zapłacëc. Miłi gôdczi 
z twòją brutką. Në ë miłégò żëcô. Trzëm so.
(Cągłi sygnôł)
Gardina z lewi òdsłoniwô sã jesz barżi ë wi-
dzyma sedzącą na zeslu Lénã. Wzérô na Ka-
milã. Ùsmiéchô sã. Ta òdkłôdô òd ùcha mó-
bilkã, òdwrôcô sã do białczi ë òdwzajemniwô 
ùsmiéwk. 
KAMILA
Në ë zrobioné.
LÉNA
Zrobioné. Cekawé czedë òdkrëje, że je 
czësti?
KAMILA
Wierã za pôrã dniów, czej zrobi badérowa-
nia ë przińdą wëniczi. Le do tegò czasu kąsk 
sã nastrachô.
LÉNA
Òhò, ë to fest.
KAMILA
Cha cha cha! Jesma dëcht czësto diôchelsczi 
plan ùmëslëłë!

LÉNA
(téż sã smieje)
Pò prôwdze pùrtka wôrt!   
KAMILA
Le wiész Léna, nie wierza jem, że sã nóm 
ùdô. Wiész, pòtkac gò samégò, a ju òso-
blëwie tak, jak to sã stało. To ni mógł bëc 
le czësti przëtrôfk! To mùszało bëc dzes za-
pisóné!
LÉNA
Mòże ë jo? Chto wié?
KAMILA
(wnym z wiôlgą wdzãcznoscą)
Léna, dzãka za pòmòc. Z tim telefónã téż. 
Jena, Lénkò, pò prostémù Kawel mie ce ze-
słôł!
LÉNA
(zrësziwającë remionama)
Dôj pòkù, Kama! To prawie mie zesłôł cebie! 
Doch jem ce ju ze sto razy gôda, że jem chca 
z tim głupim bùszónã zerwac, le nie wiedza 
jem jak! Ni mògła jem tak wej stanąc a pro-
sto mù w òczë rzec: „Sorczi, le to wszëtkò 
bëło blós òsamãtanim”. Kò òn tak baro mie 
kòchô!

Gardina
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„Proszã waji, 
miłé dzôtczi,

Pò kaszëbskù 
nie zabôczta!”

A. Nôdżel
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Tragediô w trzech aktach
- z òpisanim dramaticznégò cągù binowëch 
gestów
- i ze wstãpã
Tłom. Ida Czajinô

Jak le Graf wëchôdô, Sądca skrësziwô rãce 
i przechôdającë sã gôdô.
Bina V
SĄDCA
Wejle je czas, bë trzëmac òstro w léckach 
a na mùsz.-
Do Salome
Dozwònic jem sã ni mógł – dze że ùszë?
SALOME
Wastnô mia rozesłóné wszëtczich
Ò wastã sã jiscącë – i tuwò jidze…
SĄDCA
Wejle je czas, bë trzëmac òstro w léckach 
a na mùsz -.
Wzérającë na zachë.
Przeniesc negò chùtkò no nie je mòżebno,
Tedë złożëc jakbë do przenieseniô,
Abò cobë w grëpie mòżno bëło
Wërzucëc za dwiérze… czë pòd ùstrzechã 
schrónic.
Zatrzëmiwô sã i nasłëchiwô
Durejczëny czëjã pòspiéwné kroczi.
Rôd wiedzec chce ò Astronómie
I ò apartamentach do wzãcô –
- Wej ùchawô jak pòprowadzã sprawã? –
Czëli chłop z bëlną żdaje nowòscą.
SĄDCZËNÔ
Nëkóm dërch za Tobą, nëże! Naczidełkò,
Të, jaczémù dzysô sã zwierzëc żëczã

Cëprión Kamil Norwid

Piestrzińc Wiôldżi Wastny
To je Ex-machina-Naczidełkò (dzél 3)

(Nié żebë jô sã spòwiôdała wiedno,
Równak, czej leżnosc apartnô je).
Pateticzno. 
Kò czemu widzã Klémãsa nieczëłim!
SĄDCA
Cwiardo
Mie nôprzód pëtac trzeba ò wôrtné zd a r ze -
n i é .
W ùchò białczi.
Astronóma móm w chëczach, rozmiejesz?
Apartameńta wzãté…
SĄDCZËNÔ
Òbòjãtno i zëmno.
Cëż to je
Wedle wiédzë chtërną jô cë przënôszóm!?...
Czëjesz: reno Hrabinô H a r r y s
Przësłała do szkòłë ze zapëtanim
Ò  Re d ż i s t e r- p a n n ó w …
SĄDCA
Z ùbòlëwkã.
To doch nie je wiele…
SĄDCZËNÔ
Czëjesz mie… czekawô przëczënë
Wëpëta jem sã pòsłańczika – słëchôj – 
Nëże Naczidełkò, w s zë tc zé  p a n n ë  m d ą
Rô c zo n é  d z y s  n a  w i e c zó r k … !
SĄDCA
Ze smiéchã.
Wejle a k t  dopiérkù czej nowòsc
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Naczidełczi, hewò fa k t  kò bezògôdkòwi!
SĄDCZËNÔ
Òbòjãtno.
Czë akt, czë fakt, żelë ùdałi…
SĄDCA
Zëmno
Lodżiczi nie znaje cos Naczidełczënô –
SĄDCZËNÔ
Swôrni.
Òna wierã przeczëtała wicy
Jak c h t o  j i ny  --
SĄDCA
Òbrôcającë sã do wslôde.
W Dorpace czëtają…
SĄDCZËNÔ
Mòże całą „H ò w a n ã ” Klémãsyczkù!
SĄDCA
Bez remiã.
I „Ò j c zë z n i ô ka ” ! Bruteczkò!
Òbrôcającë sã.
A k t  w e d l e  fa k t u  j e  „ c ze j b ë  p i s c  d o 
s n ë b ë ”
Nieùczałé wrażenie,
Leno dërżéń – mëslë apartny,
W pòwiôstkach je wicy zdrowégò szëkù
Jak w Parisczi dzys lëteraturze – 
Co Filozófa naj sóm ùdokôzôł…!
SĄDCZËNÔ
Ùdôwô òdéńdzenié, tacy sã za dwiérzë
„ L e s  g o û t s s  o n t  d i f f e r e n t s ”.  Mon 
cher mari.
SĄDCA
„ D e g u s t i b u s  d i s p u t a n d u m  n o n 
e s t ”.
SALOME
Cosk bez jich pësczi gôdô jãzëkama – 
SĄDCA
W mónologù.
Naczidełkò znaje wôgã jinteresów
I klasyficérowac je rozmieje – 
czëli je Naczidełkò – leno i òstri,
Ani bëlë czemù pòpùszczający,
Òn! znaje òbòwiązk w a s t ë  D o m ù …

SĄDCZËNÔ
Nawrôcającë naprocëm chłopa

Naczidełczënô sztôłcy generacjã
Nôprzënôleżniészich pannów w swiece!
Przindnëch M a t k ,  b i a ł k  i  b ò h a t é r k ,
Chtërne cësk òn pòdzelą i  tr iumf!.. .
Òna! rzeszącë miodnotã z sëroscą,
Trzimie lécczi rządu w swòjim Dodómù,
I niżóden gwës ji nie mdze ùczuł!
SĄDCA
Cwiardo.
Béł Naczidełkò sądca i sądcą je
Rozmienié zachów òbjimającym;
Co rozpëzglô òn, rozpëzglô nielëchò!
Rozmieje téż drëdżim zamknąc pësk.
SĄDCZËNÔ
Z gòrzã.
Naczidełczënô nie dô sã zagłëszëc
Pùstim i bez sztélu gôdkóm;
Socznosc prizëje, leno chce i sztôłtu snôżotë 
–
Klémãsyczk znaje doch S y n t h e zã ??
Ze zgardą wëchôdô.
SĄDCA
Za białką.
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A n t ë - t h e zã  bòdôj i p ro t h e zã ! ...
Za sztërk.
Zacządwił Naczidełkò dze rôz w żëcym
Rozmajiti zamkłoscë ùgòdowi zawôrczi,
I ju mù përzinkã zwëskac pòtrzeb
Tam i sam sąsadczich przëstojeniów,
Cobë na wiedno zaòstôł tim, jaczi mô prôw-
dã!...
We wszëtczich Kòmitetach, wszëlejaczégò 
dërżénia:
Z ùsmiéchã.
Wnenczas Klémãtinka jemù knyksnie!
Sprawkã nã, abò henëtnã, przedstôwùjącë –
Leno zmôłczi Nen, co terô ùczi…
Zażiwającë.
Zwòniącë letuszkò pôlcã w różk –
Jednym leno pôlcã rôz i drëdżi
Prezes pãcnie… cëż wastnô Naczideł-
czënô!?...
SĄDCZËNÔ
Zazérô jesz rôz bez dwiérzë.
Mónologów dëcht sã nie zabróniô.
SĄDCA
Za białką wòłającë.
„Sobò-słowieniów” – przënômni gadôj 
czësto,
Gwôsnëch starków jãzëka nie plëgawië! – 
SĄDCZËNÔ
Sztëk głowë zeza dwiérzów pòkazywô.
Wëłżełłownô z rózdżi… znaje swój jãzëk.
Sądca ùchôdô za białką.
SALOME
Òpiérô sã na szczotce.
Tak to je co dzéń! dze le sã ùpasëją, 
Zarôzkù pòkazëją sã jãzëczi – 
Nié wëzgôdnąc czemù? Nie wiedzec,
Co brëslëje z nich miemiecką gôdką!
Pòczim narôz: Jegòmòsc w jednã stronã,
W drëgą Jimòsc… Dopiérkù na nowò 
Rozesłóny słëgòwie tam i sam:
Szëkac wastã i za wastną gònic,
Cobë jesz głosni sã wadzëc!
Nasłëchającë.
- Czëjã – pòtkôł Sądca Astronómã…
Wiôldżé szczescé, co nen gò zatrzëmie,
Nie nagòni na ten ôrt białczi,

Ùcëchną sã chòc na sztërk, sztridë – 
Salome ùkłôdô resztã ksążk i òbzérô sã.
- Wejle – wierã co je dëcht w s z ë t k ò 
w  p ò r z ą d k ù
J a k b ë  w ë n a j i m n i k  b é ł  j u  ù m a r -
ł i … … … … . .
***
Mój Bòże!
Cëchim lëdzóm swiat placu żałuje:
Czejbë zalónym, corôz, corôz dali,
Òbjimóny są, i dërchã pchóny,
Jaż slédny dzéń łësënã zaléwô.
SZELIGA
Z czikrã w rãce wchôdô.
To ju sygnie – sygô òpòrządzeniô wajégò
Wedle nëch òczen i wedle czile gòdzyn
Nie wôrtno – nie przënôlégô
Sërbac ò wszëtkò!
SALOME
W chëczach kòl naj
Dlô nômniészi zachë tak bë robił – 
SZELIGA 
Do Salome.
Wënajimnik, chòc cerpi òbarch,
Zdô sã równak bëc s p ò kó j ny m  –
SALOME
Nen, chto tak cos gôdôł wasce grafòwi,
Mùszi wierã zamanówszë cerpic…
- më dwiérznicë,
Lepi jak chto le znajemë zachë.
Z westchniãcym.
Lëdze cëchi są wërodzélcama swiata!...
I òdpichô òn jich bezòprzëstónkòwò:
Corôz dali, corôz chùdzy ze zemi…
Wej, kùreszce rzeką: „h e w ò  ò b a r c h n i a -
ł i !”
czej’m bëła panna, a szëła kòl ksyżny
(chtërna mòże grafòwi je znónô),
Ksyżny Ò rsy  (co bëła a k t o r k ą ),
Tam jô sã nazdrzała dzëwów – swiata!...
Głãbòk.
Nié kòżdny – bo, jaczi ze sobą gôdô, 
Je òbarchniałi…
- i nie kòżdny nawetk,
Co tak żôrotno mieszkô, je b ë l e  c h t o ! –
SZELIGA
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Môta i tuwò krodzy widzałi pałac
Ny hrabinë H a r r y s …
SALOME
Hewò, Wasta,
Wiôlgô drogòcëna – hewò takô dobroc,
Że leno dwie, równé w òkòlim:
K s ą d z  P r o w i n c j ô ł  i  Wa s t n ô  H r a b i -
n a !
SZELIGA
A chłop?
SALOME
A chtëż nie wié, że hewò gdowa?!...
SZELIGA
Móm zabôczoné… czuł jem przódë: 
Leno z daleczny nawrôcôł rézë,
Béł jem dbë, że wszëtcë pòżeniałi…
SALOME
Òpòrządzającë jesz w jizbie.
Przënôlëgałobë to i Ji zdzejac – 
Równak, co më mëslimë, a co wastostwò,
To dwie rozmajité zachë biwają.
SZELIGA
Że ń b a  d l ô  w s zë t c z i c h  j e  ta  s a m a
SALOME
Tak téż i ksądz Prowincjôł nôùczô,
Jaż nierôz łzë bez brële ceczą,
(Co równak w kòscele czëc wërazni…)
SZELIGA
A Hrabinô wej pòbòżnô je
I doch znaje Òjca Prowincjała?...

SALOME
Głosno.
Wej tak, jakbë pëtôł chto: czë jô
Znajã ne trapë i ne jich pòrãczé?
***
Dzeżbë swiãto Przënôswiãtszi Pannë
Bëło ùswiãconé z taczim blôskã
Wòskòwëch swiéców – wiôldżich czej Je-
gòmòsc!
(Że tu wastã grafa przeproszã.)
Rozskôcono.
Dzeżbë tëli kwiatów! Robionëch różów!
Lëlijów ze strzébrznyma lëstama –
Drodżich kadzëdłów i òrnatów, jaczé
Czejbë blachë złota, tak łómią sã;
Dzeżbë bëło tëli, w Bòżé Cało,
Sztrusënëch piórów kłóniającëch sã czejbë 
dëszë
Przed ùtaconym sakrameńtã…
Czejbë równëch w swiece felowało Hrabi-
nów!
Głãbòk.
Wejleszcze COS przënôlégô DAC… i niebù – 
Chòcbë pôchnącégò dëmù chmùrkã
Żelë nic dac ze se ni mòże człowiek,
Co mô wszëtkò, jakbë pòżëczoné!
Merkającë.
Co jô równak gôdóm, mòże nie je nót
Z  w a s t o w i m  p r z e p r o s z e n i m  s t ô r ô 
s ł ë ga .
Wëchôdô.
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Hana Kaszuba

„Remùsowé chëcze” (dzél 2.)
Tłom. Dariusz Majkòwsczi

Chëcz ù Majkòwsczégò mô rozmajité skar-
nie. Ù Zôbłocczégò fizykalnô jawernota je 
wëmiészónô z miticzną. To w chëczë Remùs 
òczama zadzëwòwónégò i òdkriwającégò 
dzecka (jistno jak bòhatéra òpòwiôdaniów 
B. Schulza1) dozdrzi, że ten realny swiat 
abò blós jegò dzéle są pùnktã òpiarcô dlô 
nadzwëkòwi wëòbraznie, chtërna pòwòłiwô 
swiat ò jinëch wëmiarach. 
Tim, co parłãczi te dwie wiéchrzëznë je 
zédżer, co wisy w czeladny jizbie. „Miôł òn 
biegas dłudżi na pół cygła, a wôżczi jak sta-

1 Pòdług W. Wëskiela: „To epoka dzectwa nie ùznôwô 
greńców midzë bënã psychiczi, a swiatã wkół, midzë 
spikã a jawernotą, midzë jintelektualnym a sensualnym 
procesã”. W. Wëskiel, Świat i język w dziele Brunona 
Schulza. „Ruch Literacki” 1977 z. 2.

pòrë òpòczné wisałë na grëbëch sznurach. 
A pòkąd biegas szedł rôz stądka i nazôd, 
wiedno w nim nico sã zadzarło, jakbë co 
cwiardégò pòłknął” (s. 33). Pòdług słów Mar-
cyjannë: „To nie je zégar jak jinszé zégarë. Òn 
wié, co sã stónie w przëchòdnym czasu – òn 
widzy Smierc!” (s. 33). Môłi Remùs ùzdrzi 
w nim wszëtkò, co mògła mù pòdpòwie-
dzec dzecnô wëòbrazniô: czarzélca, mãdrz-
ca i kùreszce drëcha. „Tak jô z jesz wiãkszą 
ùwôgą mù sã przëzérôł. A tak mie sã zdało, 
jakbë zégar na mie patrzôł skarnią jak czło-
wiek. Miôł òn na ni dużé liczbë czôrné a na 
brodze krôsewé kwiôtczi. A jô so tak ùwôżôł: 
- Czejbë òn tak mógł gadac mòwą lëdzką. 
Cëż bë òn nie naòpòwiedzôł! (…) Stôri zégar 

czerwiec2012.indd   22 2012-06-01   07:41:57



23

ST
E

G
N

A

scygnął na sã czilka parmieni słuńca, co przez 
òkno swiécëłë na pòdłogã, i zdrzôł na dzéw-
kã jak mądri stôri człowiek, co sã ùsmiéchô, 
bò wié wszëstkò”. (s. 33)
Òdnądka ten „wszëtkòwiedzący” i ùpersoni-
fikòwóny zédżer stôwô sã dlô Remùsa miticz-
nym atribùtã. I tak jak zwón, bił larum, czej 
na pùstkòwiu miało zdarzëc sã cos lëchégò 
abò czekała smierc. 
Ale zédżer to nié leno atribùt, to téż „mi-
ticzny prowadnik i biblijny aniół stróż, 
a jednotonowô rësznota biegasa pòkazy-
wała drogã, jaką mô jic „kaszëbsczi prorok”. 
To òn pòprowadzy na biôtkã z Gòlijatã i na 
zómkòwiskò, to òn chroni przed nieszcze-
scym, to òn kùreszce òprzestónie bic i òsta-
wi  Remùsa samégò, czedë ùmrze pòwstańc 
Zôbłocczi. „Jakbë na òdpòwiédz zagòtowało 
sã w stôrim zégarze i zaczãło bic. Bëła to pra-
wie ósmô gòdzëna z wieczora, a jô licził tak 
niechcąco do òsmë, ale zégar bił wstec dali 
i dali. Jaż Michôł sedzący do zégara plecama 
òbrócył sã i pitôł zdzëwiony: 
- Cëż ten zégar tak długò bije?
- Bił dwanôstą gòdzënã! – rzekł jem.
- To je ta nieszczestlëwô gòdzënã! – krziknãła 
Marcyjanna i wëbiegła. (…) A stôri zégar jak 
ten trup w górze na mie wzérôł, bò jegò bie-
gas stanął. Chcôł jem gò chiże pòpchnąc, ale 
Michôł zatrzimôł mie rãkã i rzekł:
- Ùmarł pón. Niech stoji czas!” (s. 126-127)
Zédżer wëbił miticzną gòdzënã i wëfùlowôł 
sã czas. I jistno jak dopełnił sã czas Jezësa 
w Nazarece i zaczął sã cząd ewanielizacji, tak 
w chëczë Zôbłocczégò wëfùlowôł sã czas Re-
mùsowégò dzectwa i basniowégò ôrtu zdrze-
niégò na swiat. Òdnądka gòdzënë wëbijóné 
przez stôri zédżer nie są ju jakąs lózą fòr-
mą, zwëkłim pòkrokã chwilów, jednëch pò 
drëdżich, a stôwają sã czasã samòstójnégò 
żëcô. Mô tej plac sakralizacjô jegò czasu.
Dlôte òdchôdô z raju swòjégò dzectwa, 
dze dozdrzeniôł do dzejaniô, pò pòznanim 
historie kaszëbsczi zemi. Zaczinô sã jegò 
pielgrzimòwanié. I tak jak zmieniwô sã żëcé 
Remùsa, tak zmieniają sã òbrazë chëczów, 

chtërne pòtkô na swòji drodze. Pierszą z nich 
bãdze miticzné dodóm Julczi. Remùs trôfiô 
tu razã ze swòjim drëchã Trąbą òb czas sni-
éżny kùrzatwë. Ju zdrzącë z bùtna, ta chëcz 
je fùl krëjamnotów: „Remùs, jô tu nick wiãcy 
nie widzã jak samã chëcz, bez stodołë, bez 
chléwów i bez òbòrë. To je jaczés dzywné 
pòsodłowié w ti pùsti. To jak w bôjce ò mòr-
darzach i jich schroniskach. Żebë to tu nie 
bëłë równak nasze stronë, za nick w swiece 
bëm do ti chałupë nie wlôzł” (s. 367).
Ji bënë téż bùdzy strach, a niecodniowòsc 
pòwòłiwónëch przez Majkòwsczégò do żëcô 
òbrazów, nalazła tu swòje apògeùm. „Za do-
bré pół gòdzënë weszłasma na môłą górkã, 
na chtërny stojała chałupa, na pół w smiegù 
zapadłô. Z jednégò niewiôldżégò òczenka 
żôłił sã wid. Przed nią kawałk pòłómónégò 
płotu sztoperczëło ze smiegù z luką dlô dwi-
érków, chtërne pewno pòłómóné pòd smie-
gã leżałë. (…) Tak ma tedë w gromadze òde-
mknãła dwiérze, chtërne prowadzëłë w môłi 
domòwnik.  Z tegò ma sã domaklała w strón 
wiôldzégò kòmina do drëdżich dwiérzi, przez 
chtërne skałami szklił sã wid. (…) W jizbie 
pôlëła sã le jedna drzôzga, zatchłô w kòmin-
kù. Przë ji widze doznac sã bëło mòżno, że 
łóżka ani statków żódnëch w jizbie ni ma. Na 
glënianny pòdłodze sedzała górą gromadë 
drewk czôrno òbleczonô pòstacëjô kòbiétë 
(s. 367-368).
Pò prôwdze nadzwëkòwô to chëcz i nadzwë-
kòwé sã dzeją wëdarzenia, przëwòłóné przez 
Majkòwsczégò. Tuwò rzeczë i sprawë tracą 
swòje pierszé znaczenié, chrzescëjańsczi 
pòrządk wespółżëje z drëdżim pòrządkã, 
ùstanowionym przez biôtkã dobrégò dëcha 
Òrmùzda i złégò – Arimana.
Nôprzódka słowama Julczi Remùs pòznôwô 
pełniã swòjégò archetipù – Witosława. Pó-
zni òstónie pòwòłóny, jistno jak biblijny 
Móżesz, na zbôwcã, chtëren mô prowadzëc 
swój nôród do wëbawieniô zaklãtégò zóm-
kù. „Dóm cë tej miecz i wid, bës wiódł za 
sobą wëbrónëch swòjégò nôrodu” (s. 369). 
Kùreszce  pòjôwiô sã Czernik, jaczi niese zło, 
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chtos, dzãka kòmù to zło stało sã czims real-
nym, jawernym, wcelonym.
I wnenczas chëcz stôwô sã placã, dze miésza-
ją sã swiatë christanizmù, słowiańsczi i skan-
dinawsczi mitologii. Tuwò mitë òżëwiają sã, 
przemôwiają, tikają najich wôżnëch sprôw. 
I tak jak bùten dôwają pòznac swòjã mòc 
bôłdze nôtërë, tak w chëczë staną do biôtczi 
dwie òdwieczné mòce: Dobra i Zła2. „W tim 
widze stojelë òni naprocëm sebie: Julka 
i Złé w pòstacëji Czernika – i zdrzelë na se-
bie z òczama, z chtërnëch pôlëłë sã wzgar-
da i górz wieczny. I ùdało jim, jakbë dwie 
mòce sã tu próbòwałë, òba wiôldżé, piãkné 
i straszné” (s. 372).
W miónkach Dobra i Zła chëcz pòjôwiô sã 
w eticznym pòzdrzatkù. To ju nie je rëmiô 
wrosłô w kaszëbsczi krajòbrôzk, ale miticz-
nô rëmiô, rëmiô całégò lëdztwa, dze warô 
òdwiecznô biôtka Bòga z Szatanã czë pòdług 
kaszëbsczi demònologii miónczi Dobra, 
chtërnégò wcelenim je Julka, z òdwiecz-
nym niedrëchã Smãtkã. Mô tu plac wòjna 
ò Remùsowégò dëcha i ò jegò wòlã dzejaniô 
w miono dobra. Miónczi, chtërnëch òbrôz 
pòsłużił aùtorowi do ùkôzaniô prôwdë, jakô 
swiôdczi ò złożony jistoce swiata. Tuwò wôrt 
przëwòłac Paula Ricoeura, chtëren ùczi nas 
òdczëtëwac i jakbë na nowò rozmiôc wiôl-
dżé mitologie lëdztwa, jaczé òpòwiôdają 
ò nôtërze dobra i zła3 czë pòzdrzatk maniche-
jizmù, chtëren głosył, że zło realno jistnieje 
i òd wiedna biôtkùje sã z dobrã. 
I jak warô òdwieczné pitanié ò nôtërã czło-
wieka, ò nôtërã zła w swiece, tak warô pita-

2 Mùsz je tu przëwòłac J. Tischnera, chtëren scwier-
dzywô, że „chrzescëjaństwò niese w se òsoblëwą 
òdpòwiédz na pitanié ò dobro i zło. Z jedny stronë, 
nawlékô do judaizmù, do biblijnëch tekstów ò raju, 
ò pierszim ùpôdkù Adama i Éwë, do wënëkaniô z raju, 
zôzdroscë Kajina, niewòlë wëbrónégò nôrodu, z drëdżi 
stronë przënôszô swòje dotëgòwania i tłomaczenia. 
Gôdô ò òbjawienim zjisconym przez Jezësa 
Christusa, ò òdkùpienim i zmartwëchwstanim. Ale 
chrzescëjaństwò to téż stolemny żoch tradicji. Żoch, 
do jaczégò jak rzéczi płëną strëdżi grecczi, rzimsczi, 
anticzny, pògańsczi mëslë”, J. Tischner, Wędrówki 
w krainę filozofów, Kraków 2008, s. 64-65. 
3 Przër. J. Tischner, Wędrówki…d.cyt., Kraków 2008, s. 
45-53.

nié Remùsa: „Kim të pò prôwdze jes Remùsu, 
jaczé môsz namienioné dzeło?” Òdpòwiédz 
nie padła w chëczë Julczi. „Ale jednégò cë 
dac ni mògã (…) To të sóm miec mùszisz” 
(s. 369). Bò jak cwierdzy T. Linkner: „Takô je 
miara i téż sprôwdzenié psychiczny dozdrze-
niałotë jednostczi pòddóny jindiwidualiza-
cji, jednostczi pragnący sëłë, mòcë herosa”4. 
Z tëch miónków przëszło Remùsowi samémù 
wińc na wòlną rëmiã i òpùscëc chëcz Julczi, 
bò dżinie jegò wiérny drëch Trąba.
Nôteralisticzną sztrukturã remùsowëch 
chëczów dopełniwô nadzwëkòwi plac, wnet-
ka „swiãtô chëcz”, zbùdowónô na Glónkù, 
òstrowie Wdzydzczégò Jezora. „Terô ma sã 
nalazła w chãdodżi jizbie ze scanami z gła-
dzonégò drzewa i z pòsową z déli. Na pòdło-
dze, tak samò délowóny, leżałë jak diwanë 
plecónczi ze słomë i sycënë. Stół a stółczi 
wkół niegò stojałë na jizbie, a pòd jedną 
scaną ława wëbitô na ksztôłt zófë, òbcygni-
ãtô sëknã w kwiôtczi. Drëgô scana bëła do 
trzech czwiercy wëkùmónô na ksztôłt wiôl-
dżégò pòdpiécka i tam stojało łóżkò, pòkrëté 
pòscelą. Terô jô téż ùzdrzôł drëdżé òczennice 
òbòk nëch pierszich, a jak jem je òdemknął, 
tej sã stało widno, jak w kòżdi gbùrsczi cha-
ce. Widzec terô bëło, że niebòszczëk król je-
zora sobie tu głãbòkò pòd zemią miôł miesz-
kanié ùszëkòwóné na dłudżi czas. W scanach 
wsadzoné bëłë môlami dwiérczi a jak je òde-
mknął, tej za nimi òtmikałë sã môłé szafë. 
(…) A nad łóżkã pòwiészony krziż swiôdcził, 
że tu mieszkôł nasz człowiek” (s. 275).
Nalôżającô sã westrzód wòdów stôwô sã 
i miticzną arkadią i biblijnym rajã. „Òstrów to 
wej nôbarżi pełny òbrôz stwòrzeniô – rzekł-
bë Eliade – a wòdë to pramacérz i symbòl 
żëcô”5.  
Tuwò ùniwersalny mit pòtkôł sã z chrze-
scëjańsczim. I tak jak w biblijnym ògrodze 
jistniało „drzewò pòznaniô”, tak na Glón-
kù je chëcz, wëkùmùnô w stôrim drzewie, 
dze Remùs przeżiwô grozã, przechòdzy mi-
4  T. Linkner, Heroiczna…dz.cyt., s. 81.
5 Tamże, s.88.
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ticzną przemianã, przeżiwô nôbarżi szcze-
stlëwé dni swòjégò żëcô, ale i nôwikszą 
tragediã. Nôprzódka òżëją tu dëchë historii, 
przëwòłóné słowama ksãdza Pawła, przez 
jaczégò przemôwiô filozofiô lëdu całégò 
swiata i chtëren stónie sã, tak jak rëchli 
Zôbłocczi, jegò miticznym szkólnym. Z jegò 
pòwiôdaniów Remùs nié leno pòznô dzeje 
kaszëbsczi zemi, ale òdbãdze długą ùczbã, 
tikającą sã òglowòlëdzczich żëwëch prôw-
dów i ùniwersalnych przeżëców lëdów, jak 
i pòjedinczégò człowieka. Bò chëcz Stolema, 
w chtërny sã nalezlë, je sakralnym môlã, a na 
òczach czëtińca òżiwają biblijné historie6. To 
kùreszce niesmiertelny plac, dze jak Adam 
i Éwa, Remùs i Klémãtina (królewiónka je-
zora) pòznôwają szmakã miłotë. Jak pisôł 
Z. Zielonka: „Dokôz Majkòwsczégò spisy-
wô testament, bùdëje wiôldżi mit miłotë. 
Je himnã miłotë, tak jak nôwikszé dokazë 
stwòrzoné przez Eùropejczików, zanurzo-
nym w nôczëstszé zdrzódło miłotë – chrze-
scëjaństwò”7, a òbstojenim tëch wôrtnotów 
są prawie chëcze, prosté z grëbëch camrów 
bùdowóné.
W tim miticznym òbrëmienim (òkreslenié 
T. Linknera) òstôwô pòczãti syn Remùsa, 
chtëren w przińdnoce mô cygnąc dali do-
kôz swòjégò òjca. Bò „człowiek pòstawiony 
w raju je stwòrzony do szczescô” 8 i leno 

6 Miticzné tłomaczenié tegò môla przedstawił 
w drobnotach T. Linkner w ksążce Heroiczna biografia 
Remusa, dlôte piszã leno ò biblijny jinterpretacji. 
7 Z. Zielonka, Wyznaczniki…d. cyt., s.29.
8 T. Jelonek, Biblia w kulturze świata, Kraków 2007, s. 
251.

miłota mòże bùdowac prôwdzëwé lëdzczé 
wôrtnotë. Tak bëło i w ti chëczë. Przeżiwó-
né szczescé zatracëło w nich pòczëcé cza-
su. Ale biblijnô historiô zrobiła kòło, a mi-
łotã zabił grzéch Remùsa. Dopełniwają sã 
dzeje pierszich lëdzy – grzéch, smierc mają 
nacéchòwóné znakã znikwieniô pòstãp-
né pòkòlenia. Jak pisze T. Linkner: „Glónk 
òprzestôł bëc rajã, jistno jak dôwné Ka-
szëbë z òpòwiesców królewiónczi, a Remùs 
i Klémãtina mùszelë òpùscëc nen òstrów. Ka-
szëbi stracëlë swiãtą rëmiã, miticzné sacrum, 
dze mòżlëwô bëła metamòrfòza jich òbrońcë 
w solarnégò herosa”9.
I tak spôlëła sã òstatnô chëcz, jaką Remùs 
pòtkôł na swòji drodze. Tak kùreszce dżi-
ną z kaszëbsczégò widnika dôwné chëcze, 
„mòcné, w srąb bùdowóné z camrów, jaczich 
dzys nie nalézesz ju w cemnym bòrze”. Ale 
chòc dzysô zmieniłë swój wëzdrzatk, to jak 
pòkazywô Aleksander Majkòwsczi, nie dô 
sã jich zamknąc w klómkach swójszczëznë. 
Bò wej „kaszëbskòsc” to przédno rëmiô 
dëchòwòscë, a swiat kaszëbsczi chëczë przez 
rządzący w ni bënowi pòrządk, célowòsc 
òdsélô do Biblii. Jistno jak òna są gwarancją 
sensu swiata i dëchòwi równowôdżi człowie-
ka. Dlôte téż Remùs pòwié: „Tegò wieczora jô 
ju spôł w Lëpnie w mòjim łóżkù. Szczestlëwi, 
że móm jednak swòje doma” (s. 221).

9 T. Linkner, Heroiczna…d.cyt., s.90.
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Czësto niedôwno dowiedzôł jem sã, na jak 
òsoblëwi ôrt „achtnął” nôleżników jedny 
partie jeden z ùczãstników najégò pòliticz-
négò żëcô. Rzekł òn jima, że są, jak to sã gôdô 
z pòlska, „naćpaną hołotą”. A rzekł tak ò nich 
„leno” dlôte, że są westrzód nich lëdze, co rôd 
pôlą (abò są za tim, żebë mòżna bëło zgódno 
z prawã pôlëc) rozmajité zelëska. Wëzdrzi tej 
na to, że nié leno kraje, ale téż rozmajité par-
tie mają swòje apartné zwëczi...
Ò tim jak dzywné mògą to bëc zwëczi doznôł 
jem sã niedôwno z lëstu, jaczi wësłôł do mie 
Alfred Sznëptuch-Kùzrowsczi z Kùbicowa. 
Przeczëtôjta, co do mie napisôł:
W slédnym czasu zdarzëło mie sã, że trafił 
jem (przez przëtrôfk gwësno) na walné zéń-
dzenié nowi partie. Sta sã to, czej przëchôdôł 
jem kòle jednégò stôrégò, rozwòliwającégò 
sã bùdinkù. Na dwiérzach, co prowadzëłë 

do westrzódka, wisa kôrta, na jaczi napisóné 
bëło, że bëne òdbiwô sã zéńdzenié nôleżni-
ków Partie Zgniłëch Pijôków. Zacekawił jem 
sã i przëzdrzôł ny kôrce. Dowiedzôł jem sã 
z ni, że kòżdi ùczãstnik pòtkaniô mô na nie 
przińc w czit ùżarti a òkróm tegò mùszi miec 
ze sobą wzãté abò przënômni pół litra sznap-
su, abò chòc piãc bùdlów piwa (kò doch nié 
kòżdi pita lubi lôc w gôrdzel kòrnusa). Ò to, 
żebë czasã na zéńdzenié przez przëtrôfk nie 
przëlôzł chtos za baro trzezwi, mielë miec 
starã dwaji specjalno do tegò wëznaczony 
„wachtôrze”, co pilowelë kòle dwiérzów. Je-
den z nich miôł alkòmatã sprawdzac, czë ti, 
co przëchôdają na zéńdzenié, są dosc mòc-
no ùżarti. Drëdżi zôs mùszôł sã przëzérac, 
czë kòżdi ùczãstnik mô tëli „procentowëch” 
napitków, kùli sã przënôlégô. Pò krótczim na-
mëslenim ùdbôł jem so wlezc do bëna.

Słôwk Fòrmella

Partiô Zgniłëch Pijôków
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Czej wlôzł jem do westrzódka, nalôzł jem sã 
w dosc wiôldżim dómie. Na dwùch stółkach 
niedalek dwiérzów sedzelë dwaji spiti „wach-
tôrze” a z jedny z dali pòłożonëch zalów 
bùdinkù dochôdôł do mòjëch ùszów jeden 
wiôldżi pijacczi feflot. Béł to znak, że zéńdze-
nié je ju zaczãté. Pòmalinkù zrobił jem czile 
kroków dali. Pierszi „wachtôrz”, nen z al-
kòmatã, leno przëzdrzôł mie sã, ale òkôzôł sã 
tak zgniłi, że nawetka nie sprawdzył, czë jem 
dosc mòcno spiti. Machnął blós rãką i dôł 
mie znak, że mògã jic dali. Drëdżi „wach-
tôrz”, kòle chtërnégò jem przëchôdôł, béł 
ju za to jaż tak ùżarti, że nawet nie dozdrzôł 
tegò, że jem przëszedł. Tak tej ùdało mie sã 
pò trzezwémù i bez niżódnëch bùdlów wlezc 
na zalã, gdze òdbiwało sã Walné Zéńdzenié 
Partie Zgniłëch Pijôków.
Ùczãstników bëło kòle sto sztëk lëdzy, cole-
mało chłopów. Wszëtcë cos do se feflotelë 
i wnetka dëcht nicht nie słëchôł przédnika, 
chtëren stojôł na wiôldżim stole, żebë gò 
wszëtce widzelë. Òkòma niegò stojelë dwaji 
bówce, co gò pòdtrzimiwelë, żebë sã czasã 
nen patarôk biédny nie zwrócył. Rëczôł òn 
głosno do zeszłëch:
- Witôjta mie tuwò, wa przesniti w czit ùżar-
ti zgniélcowie. Mùszita wiedzec, że baro sã 
ceszã, że tuwò jesta. I mùszita wiedzec, że 
taczi jak më, téż są spòlëznie pòtrzébny. Bò 
chtëż, jak nié më dôwô wiãcy dëtków z ak-
cyzë do państwòwégò bùdżetu? Abò, co bë 
sã stało, jakbë më mielë robòtã i cos robilë?! 
Tedë wiele lëdzy ni miałobë gdze i co robic, 
bò më bë jima zabierelë plac! A tak to më 
jesmë szczestlëwi, bò nick nie darwómë ro-
bic a przë leżnoscë téż dôwómë mòżlëwòtã 
nalézeniô robòtë tima, co ji pò prôwdze 
brëkùją! Temù téż jem dbë, że najé zgniél-
stwò twòrzi môle robòtë!
Ti niechtërny, co słëchëlë tegò, co szlabrotôł 
przédnik, zaczãlë zarô mòcno klãskac rãkama 
i głosno rëczëc:
- Mądro gôdô!
- Jo! Dac mù jesz wiãcy kòrnuska!
- Temù téż jem dbë, że to prawie më jesmë 

richtich patriocë, bò to më z akcyze ùtrzimi-
wómë skôrb państwa! – feflotôł dali przéd-
nik.
Co dzejało sã pózni òb czas zéńdzeniô, nie 
pamiãtóm. Wiém leno, że nowi drëszë, ja-
czich jem tam pòznôł, co sztót bédowelë mie 
corôz to wicy sznapsu. Nie pamiãtóm téż, jak 
trafił jem dodóm...
Pòstãpnégò dnia òdeckł jem z mòcnym bòle-
nim głowë. Wkłôdóm rãkã do czeszeni na 
piersë, żebë wëcygnąc wiertlówkã, a bënë 
móm... kôrtkã, na jaczi krzëwim pismã wëpi-
sóné bëło, że jem kandidatã na nôleżnika 
Partie Zgniłëch Pijôków. Pò czile minutach 
przëbôcził jem so, że dzysô doch je wtórk 
i móm bëc òd ósmi reno w robòce. Przëz-
drzôł jem so na zédżer. Bëło ju... dwadzesce 
pò dzesąti.
- Eeee – rzekł jem tej do se – nie je ju wôrt 
jic dzysô do robòtë. A nôlepi to jã szmërgnã 
i bãdã miôł z nią pòkù – legnął jem sã nazôd.
Pò tidzéniu òstôł jem jednym z wiceprzéd-
ników partie w swòjim domôcym gardze. 
A przë leżnoscë jem sã dowiedzôł, że „wach-
tôrze”, co przez swòje zgniélstwò ë pija-
czëznã wpùszczëlë mie (tedë jesz trzezwégò) 
na zéńdzenié, nie dostelë niżódny sztrôfë. 
Prôwdac nibë nie zrobilë tegò, co mielë zro-
bic, z drëdżi równak stronë to, że bëlë mòc-
no zgniłi i ùżarti, bëło bëlnym dokazã na to, 
że robią wszëtkò „wedle linie” partie. A to 
slédné doch w kòżdi partie je nôwôżniészé. 
I tegò mùszimë sã trzimac!

Alfred Sznëptuch-Kùzrowsczi z Kùbicowa

Leno partiô bëlno wié,
Co môsz robic, a co nié.

PS. W tim môlu miôł jem lëszt napisac ju-
werno jak Gùczów Mack, to je „Chcemë le 
so zażëc”. Terôzka równak ju wiém, że tak 
cos nie je tu pasowné. W môl słowa „zażëc” 
dôwómë tej „wëpic”.
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Bòlesłôw Lesmión
Tłom. Ida Czajinô

Mak

Stanã żëczno za cérznią chróscewą,
Wejle Szwernót za krzã ju lóprowôł –
Wpół jã zdżibôł, miãgòlił mùlch skarniã,
Biôłé cało pòmùżdżił mùsklarno!
Kò të szmëchcë sã szmëchtno
Të szaropùce achtno.
Biôłé cało pòmùżdżił mùsklarno.

Dichã wdërchôł do jeji sã dichù,
W ji dërgòce dërgòtã zawichlôł.
Nie òbszcządził lëpama pò nórtach,
Zwrëjarził, wej czëłotą na pùstkach!

Kò të szmëchcë sã szmëchtno
Të szaropùce achtno.
Zwrëjarził, wej czëłotą na pùstkach.

I skògòlił ji nodżi i rãce,
I skògòlił ne dichë czôglãcé,
I dze w ùrtoszcze cësnął z czichòtã,
Wëkrëkóné bez niegò w kòchòtã!
Kò të szmëchcë sã szmëchtno
Të szaropùce achtno.
Wëkrëkóné bez niegò w kòchòtã.

„Dze jô pùdã, na jaczé cerpiska?
Jak téż Bòga sã òczóm wëmiksnã?
Nié mie klãknąc na grzészné kòlano,
Nié przeżegnac sã rãką sczapóną!” 
Kò të szmëchcë sã szmëchtno
Të szaropùce achtno. 
„Nié przeżegnac sã rãką sczapóną.”

Mia w mëszlenim te lëpë sësyńce,
Czedë makù zriwała czerwińce.
Fùl sromòtë i lãkù, i zmazë
Przeżegna sã tim makã trzë razë!
Kò të szmëchcë sã szmëchtno
Të szaropùce achtno.
Przeżegna sã tim makã trzë razë.

„Rozemknijta na niebny rozesce
Wszëtczé dwiérzë do raju i szczescô.
Bò jô w niebie no dzéwczã miec mùszã,
Jaczé makã przeżegnało dëszã!”
Kò të szmëchcë sã szmëchtno
Të szaropùce achtno.
„Jaczé makã przeżegnało dëszã.”
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Cëchô wòda głãbòk je 
tłom. Ana Gliszczińskô

Płëna strëga bez zelony las
A na sztrądze leżôł stokilowi kam
Płëna strëga a za jaczis czas
Stokilowi kam dzes zdżinął
Strëga płënie tak jak płënã
Ref. 
Cëchô wòda głãbòk je
Nie wiész bëlno jak i dze
Nie zdążisz bëlno zabezpieczëc sã
Bò nie znô nicht spòsobù 
Bë sã òpasc òd ti wòdë
Cëchô wòda głãbòk je
Jak głãbòkô? Chtëż to wié?
Mô prôwdã, rzeknã prosto, to przësłowié:
Cëchô wòda głãbòk je

Szła dzéweczkã bez zelony las
Pòzdrzała na knôpã blós le jeden rôz
Tak pòzdrzała a za jaczis czas
Le jak widzec ji pësznota
Bëła jak ta głãbòk wòda
Ref.

Płënie strëga bez zelony las
Skùńcził sã ju dlô mie mój dzéwczëcy czas
Dzys le czasã – powiém wama tak – 
Jak mój mùlk mô jaczé nëczi
Spiéwóm sobie jak nôcëszi

Blós òmana
(Czerwòny tëlpón)
Tłum. Jiwòna i Wòjcech Makùrôcë

Ju ni móm dëcht nick blós òmanã,
Że swòje pragniączczi móm sama.
Ju ni móm dëcht nick blós òmanã,
Że mògã je miec.

Mia jem sebie na wiedno
Chtos wzął mie i to jedno.
Co móm robic bez sebie jak żëc.
Bez sebie jak żëc.

Mia jem le swòje słowa
Chtos ùdbôł, że to pòłwa.
Co móm zrobic, bez słowów jak żëc,
Bez słowów jak żëc.
Ref. 
Mia jem serce òdemkłé
Chtos je zamknął i fertich.
Co móm robic bez serca jak żëc,
Bez serca jak żëc.

Mia jem spòkójné ùdbë 
Le chtos w nich szukôł wòjnë.
Co jô terô móm zrobic, jak żëc,
Jak terô móm żëc.
Ref. 

W Lëpińcach ju trzecy rôz òdbëł sã Festiwal Pòlsczich i Swiatowëch Hitów. 34 ùczãstników 
spiéwało na binie dokôzë taczich gwiôzdów, jak Michael Jackson, Marila Rodowicz czë Ana 
Jantar. Hewò pôrã przikładów tekstów spiéwów pò kaszëbskù, chtërne jesmë mòglë czëc òb 
czas Festiwalu.

Pò kaszëbskù téż mòżna…
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Wiedno tam dze Të
(Lady Pank)
Tłom. Jiwòna i Wòjcech Makùrôcë

Jô mieniã kòżdé tchnienié w wiater-nie-
ùbëtk 
Bë wzął mie nazôd tam, dze – të môsz swój 
pòrządk 
Jô złożã wszëtczé szeptë w jeden cepłi krzik 
Żebë nalôzł ce jaż tam, dze môsz schòwóné 
spik. 
 
Ju terô wiém, że dnie są blós le do te, 
żebë nazôd w kòżdą złotą noc jic do ce. 
Nie znóm słowów co bë miałë jaczi cwëk 
Jeżlë blós to jedno – jedno blós jem gwës: 
Bëc tam, wiedno tam, dze të. 
 
Ju nie pitôj ò witro – to za tësąc lat 
Na biôłim czôłnie płëniem w nórt krëjam-
nëch dat. 

Jô złożã nasze szeptë w jeden cepłi krzik 
Co ju nie zadżinie nama i łzë téż wësëszi. 
Ju terô wiém, że dnie są blós le do te, 
żebë nazôd w kòżdą złotą noc jic do ce. 
Nie znóm słowów co bë miałë jaczi cwëk 
Jeżlë blós to jedno – jedno blós jem gwës: 
Bëc tam, wiedno tam, dze të. 
 
Ju terô wiém, że dnie są blós le do te, 
żebë nazôd w kòżdą złotą noc jic do ce. 
Nie znóm słowów co bë miałë jaczi cwëk. 
Jeżlë blós to jedno – jedno blós jem gwës: 
Bëc tam, wiedno tam, dze të. 
 
Wstôjac w swòjim niebie, tam téż i spac 
chòdzëc 
Bëc tam, wiedno tam, dze të. 
Z widã żegnac ce, a wieczór kòl ce leżec 
Bëc tam, wiedno tam, dze të. 
Wstôjac w swòjim niebie, tam téż i spac 
chòdzëc 
Bëc tam, wiedno tam, dze të. 
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Słôwk Fòrmella

Zeżarté dzeckò banowi rewòlucje 
(dzél  szósti)

Zarôzka pò tim Agnes nazôd pòłoża głowã 
na radkòwim klinie i zamkła òczë. Rôdk téż 
òpiarł głowã ò nórt przedzélu kòle òkna i bez 
czile minut sedzôł cëchò w cemnoscë. Cuch 
dërch stojôł. Kùreszce Rôdk na sztërk òdemkł 
òczë i przëzdrzôł sã na mónitórk swòji mó-
bilczi, chtërna zastãpiwa mù zégark. Bëło ju 
wnetka piãtnôsce pò czwiôrti reno i cuch ju 
òd bezmała dzesãc minut pòwinien jachac. 
Rôdk przëbôcził so, co stało sã slédnégò wie-
czora i jaż zacësnął zãbë. „Do biésa! To pò 
prôwdze jaczés prawò Murphy’egò. Wczora 
jesma sã zdebło spóznilë i nen przesniti cuch 
prawie tedë jachôł w swòjim richtich czasu. 

Prawie jakbë nama na przék! A terôzka?! Sy-
gnie, żesmë przëszlë na czas, a nen diôblin 
stoji!” Rôdk nie béł w sztãdze sã strzëmac 
i cëchò pôrsknął ze zgardą lëpama i pòmëslôł 
jesz: „Cekawi jem, co bë sã stało, czej bë më 
przëszlë chòc jednã minutkã pózni? Żdelë bë 
ti lelece téż tak długò?!”.
Knôp wzdichnął cãżkò i doszedł do swiądë, 
że nie je wôrt ju terô za baro sã za tim cze-
rowac. „Szkòda zdrowiégò” pòmëslôł, zamkł 
òczë i nazôd òpiarł głowã w môlu w nór-
ce przedzélu kòl òkna. Czile minut pózni 
bana rësza. „Kùreszce!” pòmësłôł so Rôdk. 
Òdemkł slépia, zôs przëzdrzôł sã na móbil-
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kã. Bëło ju dzewiãtnôsce minut pò czwiôrti. 
Jesz rôz wzdichnął głãbòk, telefón wsadzył 
do czeszenie i nazôd ùłożił wigódno głowã, 
żebë so jesz përznã òdpòcząc pò slédny ma-
lëchno przëspóny nocë.
Réza wara ju czile minut. Cuch pòmalinkù 
jachôł bez las i wcyg pòd górã. Rôdk i Agnes 
ùsnãlë jaż kùreszce...
- Szszszszuuut – flot òdemkłë sã przesuwóné 
dwiérze do przedzélu. Do westrzódka wlôzł 
kònduktor i zapôlił nié za mòcny wid.
- Witóm – rzekł – proszã bilietë do kòntrolë.
Rôdk zarô òdeckł. Niechãtno przëzdrzôł 
sã kònduktorowi i wëjął bilietë z czeszeni. 
Agnes rësza sã kąsk na jegò klinie ale wcyg 
żużka. Rôdk téż chcôł so jesz përznã pòspac, 
abò przënômni kąsk pòsedzec spòkójno 
ò cemnicą z zamkłima slépiama, żebë òd-
pòcząc. Kònduktor timczasã ùwôżno òbzérôł 
bilietë i nalepczi na lëpë, co bëłë do nich 
przënôleżné. Rôdk ju dulcził na to, że dostó-
nie je nazôd i mdze miôł pòkù jaż do kùńca 
réze, ale wtim...
- Papiorë waje proszã – rzekł czësto nie-
spòdzajno kònduktor.
Przez Radka jakbë sztróm przeszedł, bo tak 
cos sã nie spòdzôł.
- A ò co Wama jidze? Cos znôwù nie je rich-
tich?! – spitôł nerwés – Kò doch nalepczi na 
gãbë mielë jesma nalepioné.
- Jo – òdrzekł kònduktor – ale nié ò to mie 
jidze. Te bilietë są ju terôzka niewôżné, bò są 
kùpioné na cuch, co miôł jachac rëchli.
- Ale jakùż to?! – rozjarchòlił sã Rôdk. W tim 
samim sztërkù Agnes òdeckła, pòdniosła gło-
wã z mùlkòwégò klina i sadła prosto. 
- Wiémë doch, że mielë jesmë jachac rëchli, 
ale nen biliet doch jesz na gwës je wôżny! – 
dodôł knôp.
- A ò jaczi wa mielë jachac? – spitôł sã kòn-
duktor.
- Wczora ò pół dzesąti wieczór – òdpòwiedza 
Agnes, chtërna zarô pò òdecknienim zmerka, 
cëż tu je lóz.
- Në, hm, to bë sã zgôdzało - rzekł kòntroléra 
– bò na biliece wëdrëkòwóné je, że mielë 

jesta jachac midzë dzewiątą wieczór wczora 
a trzecą w nocë dzysô.
Agnes zarôzka sã zrësza. Wëcygnã rãkã do 
kònduktora i rzekła dërno:
- Dzeż to je napisóné?! Pòkôżce mie ne prze-
klãté bilietë!
- Môce hewò – kòntroléra pòdôł bilietë 
Agnese. Ta przëzdrza sã przez sztócëk na nie, 
przëgrëzła lëpë i rzekła głosã, w jaczim górz 
wëmiészôł sã z rąganim:
- Baro fejn!
Rozdërgòtóny òd jãkòrczi Rôdk wzął bilietë 
z agnesëny rãczi i bez sztërk przëzérôł sã 
jima, pò czim rzekł:
- Ale cos mie tuwò nie pasëje. Kò doch wied-
no, czej jem kùpòwôł bilietë na cudżi przed 
pôłnim, a nawetka wczas reno, w kase gôde-
lë, że na nëch bilietach mògã jachac jaż do 
wieczora.
- Jo, jo – òdrzekł na to zarô kòntroléra – 
tak cos mògło bëc mòżlëwi leno w Miesczi 
Banie, bò tam bilietë wôżné są dwanôsce 
gòdzyn. Ale më w Përdëgóńsczich Cugach 
mómë ju czësto jinszé reglë. Ù nas biliet wôż-
ny je szesc gòdzyn. Żebë jachac nym cugã, 
wa bë mùszelë przedłużëc wôżnotã nëch bi-
lietów w kase abò ù mie zarô pò wlézenim 
do cugù, a wa tak cos nie zrobia.
- Ale terô sã widzymë i mòżemë to zarô zro-
bic – rzekł flot Rôdk.
- Ale zarôzka – przerwôł mù kòntroléra – terô 
je ju za pòzdze. Cuch jedze ju pôrã minut, 
a wa nié leno, żesta nie przëszlë do mie do 
pierszégò wagónu, ale nawetka czej jem do 
waju wlôzł, nie bëło widzec pò waju, żebë wa 
mielë chãc tak cos zrobic.
- Nie szlë jesmë do pierszégò wagónu, leno 
żdelë jesmë tuwò. To doch je wszëtkò równo, 
czë to më przińdzemë do waju, czë wë do 
naju! – rzekła dërno Agnes.
- Wejle, wejle, cëż wa mie tu prawita?! – 
òdrzekł na to kònduktor – To nie je wszët-
kò równo! Tak sã mòże wama wëdôwô, ale 
lëchò sã wëdôwô! W przepisach banowi 
pòdjimiznë Përdëgóńsczé Cudżi je wërazno 
napisóné, że pasażéra, co ni mô kòl se wôż-
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négò bilietu, mùszi zarôzka pò wlézenim do 
cugù jic do czerownika składu, jaczim jedze.
- Ale – Rôdk chcôł cos rzeknąc, ale kòntro-
léra nie dopùscył gò do głosu i cygnął swòjã 
gôdkã dali:
- Jiwru z nalézenim czerownika niżódnégò ni 
ma, ani ni mòże bëc, bò mô òn wiedno swój 
przënôleżny mù môl na zôczątkù pierszégò 
wagónu i ti, co bë gôdelë, że ni mòglë tam 
trafic, łżą i kùńc!
Jesz czile minut warało kôrbienié kòntrolérë 
z Radkã i Agnesą. Czej nie pòmògłë jinszé ar-
gùmentë, knôp ùdbôł so òstróżno zabédo-
wac kònduktorowi môłi pòdpłacënk. To, co 
pòmògło w przëtrôfkù banowëch wach-
tôrzów, terôzka nie przëniosło równak bël-
négò brzadu. Kòntroléra òkôzôł sã „cwiardi” 
i dëcht nick nie chcôł ùstąpic. Nawetka kąsk 
sã znerwòwôł i rzekł dosc głosno:
- Za kògò të mie môsz?! Mëslisz, że ju wszët-
kò i wszëtczich jidze kùpic za dëtczi?!
Kùreszce sta sã tak, że wszëtcë sã fest 
rozjarchòlelë a kùńc sztridu béł taczi, że 
Rôdk i Agnes frëchòwno rzeklë, że napiszą 
òdwòłanié do przédnictwa pòdjimiznë Për-
dëgóńsczé Cudżi. Kòntroléra òdrzekł na to, 
że mòżno je pózni tak cos zrobic, ale tak czë 
jinak sztrôfa mô bëc zapłaconô tu i terô. Za-
grozył nawetka, że zawezwie wachtôrzów 
abò szandarów i jesz pòdwëższi sztrôfã za 
òbrazã ùrzãdnika òbczas służbë. Rôdk tej, 

wcyg klnącë pòd knérą, wëcygnął z taszë sto 
dëtków i dôł je kònduktorowi. Nen wëpisôł 
cédelk, wzął pieniãdze i w kùńcu szedł lóz 
a młodi òstelë w swòjim przedzélu z kòmùd-
nyma mùniama. Kò doch w taszë òstało jima 
leno dzesãc dëtków a w Bòrzãcënie ni ma 
bankòmatów...

***

Zaczinôł sã zymk. Wiodro bùten robiło sã 
corôz to lepszé. Tak bëło téż w ten pònie-
dzôłk. Równak szpektor do sprawów wsze-
lejaczich i bëlejaczich Michôł Mizuno ni 
miôł czasu zwrôcëwac na to ùwôdżi. Dëcht 
czësto òpaczno. Wcyg bënë se czuł nieùbëtk, 
bò dostôł prawie dosc drãdżé dlô se zada-
nié i nie béł gwësny, czë dobrze dô so z nim 
radã. W slédnym tidzeniu szef kôzôł mù bël-
no przërëchtowac sã do cządnikòwi kònfe-
rencje, co w nôblëższim czasu mia sã òdbëc 
w sedzbie Przédnictwa Òbéńdowi Banë. 
Przédną temą, jakô mia bëc òbgôdiwónô òb 
czas ny kònferencje miałë bëc zmianë, jaczé 
wprowôdzoné òstałë w òstatnym czasu we 
wszëtczich banowëch pòdjimiznach a chtër-
ne przédnicë Òbéńdowi Banë ùdbelë so na-
zwac „banową rewòlucją”.

Kùńc szóstégò dzéla
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Nômłodszi syn Mscëwòja I Spòkójnégò i Zwi-
nisławë. Ùrodzył sã kòl 1210-1212 rokù. Za-
czął pùbliczné dzejanié nadzwëkòwò chùtkò. 
Òstôł wspòmnióny przez òjca w fùndacyjnym 
dokùmeńce klôsztoru norbertanków w Żu-
kòwie wëstawionym kòl 1212-1214 rokù, to 
je jakno pôrãlatny knôp. 
Pò smiercë Mscëwòja I Racybòr dostôł do 
rządzeniô Biôłogardã nad Łebą. Dlôte że 
béł wnenczas niefùllatny, miôł kòl 7-10 lat, 
òstôwôł pòd dozérã starszégò bracynë Swi-
ãtopôłka. Historicë do dzysdnia sztridëją sã, 
czedë Racybòr stôł sã samòstójny i zaczął 
sómné rządë nad Biôłogardą. Przëjimô sã, że 
mògło to sã stac midzë 1227 a 1233 rokã. Jiw-
rë są téż z òbjimã greńców biôłogardzczégò 
ksyżëstwa. Colemało gôdô sã, że wchôdało do 
niegò leno nôblëższé òkòlé Biôłogardë, to je 
dzysdniowi lãbòrsczi i nordowi dzél wejrow-
sczégò krézu, ale pòdług niejednëch ùdbów 
(bënômni na zôczątkù) téż pùckô zemia.
Nie je wiedzec, czë dozér starszégò bracynë 
béł czims cãżczim dlô Racybòra, czë Swiãto-
pôłk nawetka pò dóńdzenim przez niegò do 
dozdrzeniałëch lat dali próbòwôł zôwadzac 
w rządzenim Biôłogardą. Wiémë leno, że 
Racybòr baro chùtkò dogôdôł sã z Sambòrã 
II i wspiérôł jegò dzejania procëm seniorowi 
Gduńsczégò Pòmòrzô. Związczi bëłë baro 
mòcné, bò mést na dwòrze kòl Racybòra 
chòwała sã Małgòrzata, nôstarszô córka Sam-

bòra II, pózniészô królewô Dëńsczi.
W 1237 rokù Racybòr niespòdzajno, dzejają-
cë z pòdskacënkù Sambòra II i włocławsczégò 
biskùpa Michała, zaatakòwôł swiéżo zajim-
niãtą przez Swiãtopôłka słëpską zemiã. Bez 
wątpieniégò mógł sã czëc w zagrôżbie, bò 
pò dobëcym Słëpska przez Swiãtopôłka kòl 
1236 rokù, ksyżëstwò Racybòra bëło òbkrą-
żoné ze wszëtczich stronów przez zemie star-
szégò bracynë. Òkróm te, jegò najachanié na 
słëpską zemiã wpisywało sã w cyg dzejaniów 
pòdjimónëch procëm Swiãtopôłkòwi przez 
pòmòrsczich juniorów, kùjawsczégò biskùpa 
i Krzëżacczi Zôkòn.
Òdpòwiésc Swiãtopôłka przëszła natëchsto-
pach. W lëstopadnikù 1238 rokù dobéł i spôlił 
Biôłogardã. Sómny Racybòr òbdôł sã bracy-
nie. W dogôdënkù bez wątpieniô pòmògła 
sostra ksążãtów, żukòwskô przeòrisza Witosła-
wa, chtërny wdzãczny Racybòr dôł w darënkù 
wies Zblewò.
Stracënk z 1238 rokù nie zmienił pòliticzi Ra-
cybòra. Dali zmôwiôł sã z Sambòrã II procëm 
starszémù bracynie. Czedë wëbùchła wòj-
na Swiãtopôłka z Krzëżacczim Zôkònã i jegò 
zdrësznikama w 1242 rokù Racybòr ùgòdzył 
sã krëjamno z ksyżëcã Kazmiérzã kùjawsczim, 
że jeżlë stracy Biôłogardã (wspiérało gò tu 
doswiôdczenié niedôwnëch wëdarzeniów) 
dostónie w zôstãpstwie pògreńczną wëszo-
grodzką zemiã. Równak Swiãtopôłk doznôł 

34

ST
E

G
N

A

Racybòr
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sã ò tëch òbgôdkach i wsadzył Racybòra do 
cãżczi sôdzë. Całą wòjną biôłogardzczi ksyżëc 
przesedzôł tej w prize. Dopiérze òb czas ùbët-
nëch dogôdënków w 1248 rokù ùpòmnął sã 
ò niegò Sambòr II. Brëkòwnô bëła jinterwen-
cjô papiesczégò nuncjusza Jakùba z Leodium 
i wëklãcégò rzëconégò na Swiãtopôłka, żebë 
Racybòr wrócył na wòlą. 
Nie je wiedzec, czë to cãżczé wòjnowé prze-
żëca, czë téż przekònanié sã kùńc kùńców do 
pòliticzi starszégò bracynë, miałë sprawioné, 
że pò zwòlnienim z sôdzë Racybòr zerwôł 
kòntaktë z niedrësznym Swiãtopôłkòwi Sam-
bòrã II i òd te czasu béł lojalnym juniorã gduń-
sczégò ksyżëca. W 1252 rokù òstôł swiôdkã 
fùndacji przez Swiãtopôłka nowégò klôsztoru 
cystersów w Bùkòwie Mòrsczim, a w 1256 
rokù wspiérôł gò swòjima wòjskama w wòjnie 
ò Nakło z wiôlgòpòlsczima ksyżãtama. Brôł téż 
ùdzél w pòstãpnëch nadaniach Swiãtopôłka 
dlô pòmòrsczich klôsztorów, wëstãpòwôł jak-
no swiôdk w sztridach midzë Òléwą a Żukòwã 
ò Òksëwską Kãpã.
Wierã pò smiercë Swiãtopôłka w 1266 rokù 
w żëcym Racybòra doszło do wiôldżi pòzmia-
në. Wstąpił do Krzëżacczégò Zôkònu. Ten krok 
miôł pòwôżné skùtczi dlô całégò Gduńsczégò 
Pòmòrzô. Swójnym „wkùpiszã” do Zôkònu 
bëło darowanié mù przez Racybòra całi bi-
ôłogardzczi zemi, ò co pózni Krzëżôcë baro 
mòcno sã ùpòminelë.
Nieznóny je kawel Racybòra jakno bracy-
në-ricerza Krzëżacczégò Zôkònu. Pózniészô 
tradicjô pòdôwô, że rësził do Zemi Swiãti, 
ale nie docarł na môl, bò ùmarł na Rodos. 
Dzysdniowi historicë są dbë, że mógł prze-
bëwac w jednym z pòsadłowiów Zôkònu 
w Grecji. Nieznóny je téż rok smiercë Racy-
bòra. Wiémë, że ùmarł 6 łżëkwiata. Nekro-
lodżi òléwsczi i żukòwsczi pòdôwają 1292 
rok. Je to równak mało mòżlëwé, bò w 1282 
rokù Krzëżôcë zaczãlë z bratówcã Racybòra 
Mscëwòjã II proces ò zapisóné jima ze-
mie, i czejbë Racybòr jesz żił, gwës òstôłbë 
pòwòłóny jakno swiôdk. Wierã miała plac 
zmiłka w zôpisu i mòże chòdzëc ò 1272 rok. 

Tak a tak nie żił ju w 1276 rokù, bò tedë 
Krzëżôcë wëstãpiwają do rzimsczégò króla 
Rudolfa Habsbùrga ò pòcwierdzenié jegò 
darowiznë.
Zdôwô sã, że Racybòr béł słabą jindiwidual-
noscą, bò całé swòje żëcé òstôwôł pòd cëskã 
bracynów, nôprzódka Sambòra, a pózni Swi-
ãtopôłka. Czedë ùmarł ten drëdżi, felënk bël-
niészi pòstacji mógł sprawic, że Racybòr wstą-
pił do zòrganizowónégò Krzëżacczégò Zôkònu. 
Historiô nie òbeszła sã łaskawò téż z jegò sto-
lëcą. Mni jak sztërdzescë lat pò smiercë Ra-
cybòra stolemny gard w Biôłogardze òstôwô 
òpùszczony i tracy do czësta swój znaczënk na 
rzecz samòstójnégò Lãbòrga, òstôwający leno 
môłą wsą.
Na medalionie Wawrzińca Sampa widzymë 
Racybòra jakò starszégò ju chłopa, chtëren 
głãbòk sã mòdli, co mòże znankòwac jegò 
pòbòżnotã, chtërny skùtkã bëłë nadania dlô 
klôsztorów i wstąpienié do Krzëżacczégò 
Zôkònu. Ò jegò przënôleżnoce do Krzëżôków 
zeswiôdcziwô téż wiôlgô broda, jakô bëła 
znanką wòjarzczich mnichów. Pò prawi stro-
nie widzymë téż gòdło Zôkònu, chtërnégò Ra-
cybòr òstôł bracyną-ricerzã. A pò lewi stronie 
mòżemë dozdrzec krëjamny sztôłt, jakbë żni-
je, jakô gôdô cos ksãcu do ùcha. Czë pòdszep-
tiwô mù ùdbã zdrëszeniô sã z niedrëchama 
Swiãtopôłka i Pòmòrzô, do czegò, jak wiémë, 
doszło?
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Wiele zwëków, a pòwiôstków wierã bë ju 
nicht nie béł w sztãdze pòznac, czejbë nié 
dokôz „Kaszuby i Kociewie: język, zwyczaje, 
przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe 
w północnej części Prus Zachodnich” wëdó-
ny w 1892 rokù w Pòznanim. Jakno autor 
pòdpisôł sã dr Nadmòrsczi. Je to równak 
pseudonim Józefa Łãgòwsczégò ùrodzonégò 
8 stëcznika 1852 rokù w Michòrowie kòle 
Sztumù. Béł òn historikã, etnografã i szkól-
nym, a do te badérowôł kaszëbsczi jãzëk 
i kòcewską gwarã. 
Strzédną szkòłã zrobił w Collegium Maria-
num w Pelplënie i chełmińsczim gimnazjum. 
Sztudérowôł filologiã i historiã we Wrocła-
wiu, dze zetkł sã z Lëterackò – Słowiańsczim 
Towarzëstwã, tim samim, co rëchli miało 

wiôldżé znaczenié dlô bùdzëcela kaszëbsczi 
rësznotë, Floriana Cenôwë. Doktorat zrobił 
w Królewcu w 1879 rokù, a ju w 1881 trafił 
do wejrowsczégò gimnazjum jakno szkólny, 
dze ùcził pòlsczégò, historii i geògrafii. Tam 
baro zaczekawił sã Kaszëbama. Zbiérôł sło-
wiznã, zwëczi, pòwiôstczi, tãgòdczi i lëdo-
wé spiéwczi. W swòjim dokôzu pierszi rôz 
przërównôł, jak sã mô kaszëbskô kùltura 
do kòcewsczi. W Wejrowie béł le piãc lat, 
bò Miemcóm nie widzało sã jegò dzejanié 
i gò nëkelë jaż do Westfalii. Ten czas równak 
sygł, żebë zebrac bëlny materiał, chtëren do-
fùlowôł w Miemcach dzãka drëchóm z Ka-
szëb. Brzôd ti robòtë je do dzys baro widzałi, 
a jegò czëtanié przënôszô wëjątkòwą redosc 
i łakòtã. Kò wezmë na to, dzys ju mało wiémë 
ò rozmajitëch przesądach, co przódë bëłë 
dlô lëdzy baro wôżné. Dlô przikładu chce-
më przëbôczëc, co przódë brëkòwelë wie-
dzec naòżéńcowie. Hewò le, czëtómë: Jeżeli 
w Sianowskiej okolicy młoda para wybiera 
się do ślubu, młodzian przewraca w bótach 
wiechcie, narzeczona zaś podwiąże pończo-
chy czystym dzałem (wyciosany len), podczas 
ślubu klęczą oboje tak ciasno obok siebie, że 
nikt pomiędzy nimi przejrzeć nie może, a to 
dla tego, aby czarownica, albo źli ludzie nie 
mogli im szkodzić i żeby się zawsze dobrze 
zgadzali. Taczich òpòwiôstków je w ksążce 
„Kaszuby i Kociewie” dosc wiele. Czëtô sã je 
wnet jak, jakbë nie bëłë z tegò swiata, a kò 
doticzą òne doch naszich starków, a przez to 
téż nas samëch. Dzél z nich pòdóny je pò ka-
szëbskù. Hewò jedna z nich, chtërna doticzi 
wieszczich, tematu dzys ju wnet zabëtégò, 
ale przódë jakùż wôżnégò dlô wszëtczich. 
Kò chcemë kąsk so to przëbôczëc dzãka 

Józef Łãgòwsczi.
Ò kaszëbsczich wierzeniach z kùńca XIX wiekù 

Òni téż rozsłôwielë Kaszëbë! 
Jan Dosz
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taczi historii, jaką pòdôwóm w dzysdnio-
wim pisënkù: Në, Matisu, tu dzys chòdzëła 
Aneczka prosëc na pùstą noc, pùdzesz të?  
To doch mùszi i pòwinno sã jic. – To nóm 
bądze trzeba, to le miã bãdzesz wòłôł, to 
pùdzemë razem kąsk sã pòmòdlëc za tã 
dëszã. – Në, jo jo! – To je terô agwańt, to 
bądzemë terô agwańtowé piesnie spiéwe-
lë, a tedë te pògrzebòwé kòle dnia, różańc 
i gòdzynczi. – Në jo, jo! Ale słëchôj le Ankò, 
òn ten niebòszczëk béł taczi czerwòny za 
żëcô, to z nim pò smiercë nie bãdze dobrze, 
jegò mùszi dobrze òpatrzëc, bò òn bë nas 
mógł wszëtczich do sebie halac. – Jo, jo, to 
je prôwda. – Ale cobë to bëło nôlepszégò, to 
mùszi mù dac w trëmã, bò to je z nym tak, to 
dô òpich i wieszczich, to dô na kòżdëch jin-
szé rzeczë. Ten òpi, czej sã ùrodzy, ten zarô 
mô dwa zãbë, a ten wieszczi, czej sã ùrodzy, 
ten mô czôpkã na głowie. Ta baba przë tim 
chwitaniu, ta to dobrze wié, kòmù òna do-
brze chce, to òna zarô zãbë wëczidnie, a tã 
czôpkã òna zarô z główczi zjimnie i spôli a dô 
temù dzeckù wëpic, to tedë ju nie bãdą òpi 
ani wieszczi. A jak to nié tej ten òpi pò smier-

cë jidze do zwònów i zwòni, to tak dalek, jak 
te zwònë je czëc, to ti lëdze wszëscë wëmrzą, 
a ten wieszczi ten zarô pò smiercë zabiérô 
nôprzód krewnëch, a pòtemù sąsadów i znó-
nëch, tëch, co òn nôbarzi kòchôł! […]
To le je wëjimk z nëch „sensacyjnëch” 
òpòwiôstków. Je jich wiele wicy na wnet 
170 stronach. W tim téż je piãkny dzél ka-
szëbsczich dôwnëch spiéwów. Czej nen do-
kôz sã ùkôzôł Łãgòwsczi robił w Miemcach. 
Pò sédmë latach wrócył òn z negò „zesła-
niô” w rodné stronë, le do Wejrowa ju nie 
przëszedł. Òstôł szkólnym w Wãgrowcu, a tej 
w Pòznanim. Dali dzejôł. Wiele drëkòwôł 
w pismionach. Ò Kaszëbach pisôł w Rocz-
nikach Towarzëstwa Nôùkòwégò w Torniu, 
chtërnémù – jak nasta Pòlskô - przédnikòwôł 
w latach 1920-23. Zachãcywôł  do òbezdrze-
niô Gduńska, Sopòtów, Hélu, ale téż Szwaj-
carii Kaszëbsczi i jinszich dzélów naszégò 
regionu. Ùmarł 13 lëstopadnika 1930 rokù 
w Pòznanim, dze je pòchòwóny. Jegò syn 
Stanisłôw Walãti béł direktorã Mòrsczégò 
Ùrzãdu w Gdini. Na pòczątkù wòjnë zamòr-
dowelë gò Miemcë. 
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