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W nôblëższim czasu Wëdôwizna Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô wëdô w jedny ksąż-
ce dwa bëlné dokazë Stanisława Janke: „Łiskawicã” i „Psë”. Za pierszim razã òbëdwa 
òstałë wëdrëkòwóné jesz w stôrim pisënkù, tej cãżkò bëło je wëzwëskac òsoblëwie 
szkólnym i ùcznióm.

Mómë nôdzejã, że nowô ksążka òkôże sã bëlną i czekawą lekturą dlô wszëtczich lubòtni-
ków kaszëbsczi lëteraturë. W tim numrze „Stegnë” bédëjemë najim Czëtińcóm dzélëczi 
òbëdwùch dokazów i ju terô zôchãcywómë do lekturë całoscë.

A mòże ùdô sã téż wrócëc do ùdbë przërëchtowaniô filmù na spòdlim „Łiskawicë”? 
Scanariusz zatitlowóny „Ziemia zwana Piekłem” pòd czerënkã Maceja Dejczera napisôł 
Stanisłôw Janke. Reżisérą miôł bëc Jan Jakùb Kòlsczi, ale nie sygło dëtków… Chcemë 
miec nôdzejã, że doczekómë czasów, czej nen bëlny dokôz dô sã òbezdrzec w kinach 
i zdrzélnikach.  
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Stanisłôw Janke

Psë (dzélëk)

Krótkò kùlë stojała mëmka, a jã trzimelë pòd 
pôchã dwaj bracynowie a mòji wùjowie. Òna 
żałosno płakała a sã wëriwała le do przódkù 
pòd samą ùpã żôłtégò piôskù, za jaką ju bëła 
ta kùla a w ni czôrny zark z mòjim niebòszczi-
kã tatkã. Sprzëti stojała ùdżãtô starka i mó-
wiła różańc. Nijak nie płakała, le òczë miała 
szerok òtemkłé a czerwòné, jak òd wiôldżégò 
wietrzëska. Jô stojôł kòl ni a sã trzimôł za ji 
płôszcz i jô téż nick nie płakôł, le zdrzôł na 
tã rzmã lëdzy, co stojelë nawkół kùlë. Chłopi, 
co spùszczelë zark na pòwrozach, mielë czer-
wòné lica i nosë a spiéwelë nôgłosni z tëch 
wszëtczich. Na jinym môlu – spòmidzë lëdzy 
– wëzérała sëwô głowa stôrégò Gòstom-
sczégò, a kòl smiertelnicë stojała Szutczënô. 
Në, ale wnetka te wszëtczé pòstace òkrëła 
dôka mòjégò rozmiszlaniô. Tegò jesz w na-
szym Betlejemie nie bëło: dwaj ùmarłi w tak 
krótczim czasu. Jakże to sã wszëtkò zaczãło? 
Terô jô so mògã docëgac. To bëło hewò tak…
Naszô Psota sã òszczeniła. Jô to wëcknął 
pierszi, bò jô sã wiedno na pòdwòrzim krą-
cył z wëlemiónym szligã w rãkù a z malinką 
taszą na rzemach przewieszoną przez remiã. 
Psota tej z zôwzącym w òczach zdrzała na 
mie, a czej jô za baro wetknął głowã w bùdã, 
òna zarôzkù zaszczekała. Kò tegò òna nig-

dë nie robiła. Przódë jô sedzôł razã z nią 
w bùdze, a më so tak mòglë rozpòwiadac. Jô 
ji òtmikôł mòjã taszkã a pòkazywôł te wszel-
jakòscë: stôri kalãdôrz, na jaczi starka gôda 
„Wierny Naszińc”, co jô gò nalôzł na ùstrze-
chù w kòferkù, tej szeroką klamrã – wierã òd 
pasa – z nôdpisã na westrzódkù „Gott mit 
uns” i szruwa, co bëła përznã zadërdzewiałô. 
Terô te rzeczë bë nijak naszą Psotã nie òb-
chòdzëłë. Òna miała swòje sprawë. Pòmalin-
kù so lizała môłé sëté kùgelczi, kòl chtërnëch 
nie szło pòznac, gdze je pësk, a gdze ògón. 
Ten z biôłim szlipsã bãdze sã nazéwôł Aza, 
a ten z bùrim kòlnérzã Bùri – taczé jô jima 
dôł miona.
We wtórk szczeniãta miałë ju dwa dni. Òd 
rena padôł deszcz, temù jô ni mógł jic bùten. 
Jô sedzôł tej na łôwce kòl òkna w kùch-
ni a zdrzôł przez ùlecałé rutë. Mëmka cos 
gòspòdarzëła w kùchni i szkalowała, że òdżin 
lëchò sã pôli. Nôbarżi òna sã gòrzëła, czej 
z plôtë wëlecała tej-sej szôdz. Kò te biôłé za-
chë bëłë le nizawczora kùpioné. Mëmka le 
z kòdrą chodzëła a je òbcérała.
– Terô jô ju móm so wnetka wszëtkò sprawio-
né – gôdała do se. Tej-sej òtmëkała dwiérze 
a zdrzała w tã jizbã, w jaczi stojałë segmentë 
a leżôł bestri tëpich. Mie bëło zakôzóné w tã 
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jizbã jic. To bëła jizba le dlô gòscy. Przódë 
ta jizba sã zwała paradnicą, le dzysô to sta-
romódné miono do ni nijak nie pasowało. 
Mëmka z tatkã gnieżdżëlë sã w jiny jizbie, 
w jaczi stojałë zachë zrobioné dwadzesce lat 
temù przez Mòlsczich Frãca, co sã zajimôł 
ceselką.
Jô zlôzł z łôwczi a szedł do zdrzadła, co wisa-
ło kòl dwiérzi. Żebë òbôczëc swòjã gãbã, jô 
mùszôł weńc jaż na stółk. Jô tej wëstwôrzôł 
rozmajité mùnie, przë tim jô spiéwôł, co mie 
przëszło do głowë.
– Ju të sã znôwù szpéglëjesz – wadzëła mëm-
ka. – Chto to widzôł, żebë tak długò w zdrza-
dle sã przezerac. Cebie jesz jaczi pùrtk sã 
w nim ùkôże, òbôczisz.
Tej jô chòdzył z nórta w nórt, a w kùńcu zôs 
szedł do òkna. Bùtna nick a nick nie bëło wi-
dzec. Deszcz cëskôł ò daczi, le tak szemarzëło, 
a dôka sã nad nima robiła.
Z naszégò Betlejemù do wsë bëło le mòże 
dwa kilométrë. Kòl nas leno mieszkelë Hinco-
wie, a përznã dali Sochòwie i Pałaszowie. Hin-
ca béł sétmëdzesąt lat stôri a pòmieszkiwôł 
so razã z białką w stôri, kąsk ju ùdżibłi chëczë. 
Jich sënowie bëlë wëjachóny do Gduńska. 
Mëmka gôdała, że òni są ùczałi, mają zmiarté 
białczi, a są czësto òdeszłi òd wiarë. Starszich 
mielë za nick, le czasã do nich przëjachelë, 
ale ju leno pò to, żebë òd nich jaja a masło 
wëprachrowac. Jesz nômili stojelë bùten, bò 
bënë jima za baro smierdzało. Kò òni bëlë 
przënãcony do lepszi pôchë. Stôri Hincowie 
jesz dzys dnia draszowelë cepama a òrelë 
w tã swòjã zmiartą krowã. Do kòscoła, chòc 
jima to ju cãżkò przëszło, chòdzëlë co niedze-
la. Òni mòglë do kòżdégò tak cepełkò gadac, 
że temù jich zwelë Serduszkama. Czej jô czasã 
do nich zazérôł z mòją taszką na remieniu, tej 
jô wiedno pòmógł Hincce przëniesc drzewò 
ze szurka. A òna za to wiedno mie òbdarowa 
jesz cepłim jajã, prosto z kùrzégò gniôzda. 
Hincowie, czej sôdelë do pôłniô, wiedno òd-
môwielë dłudżi pôcérz. To mie bëło dzywné, 
bò kòl nas doma tak cos nie bëło robioné.
Sochòwie mielë wiele dzecy, taczich drob-

nëch a zmiartëch jak zajce na zymkù. Òne 
tak nëkelë całima dniama pò pòlach a stënczi 
pòd nosama pòcygelë. Soszka nômili sedzała 
na łôwce kòl chëczë a kùrzëła cygaretë przez 
sklóny szpëc. Przë tim plwac to òna mògła 
jak jaczi chłop a ten swój kózer òbcërała 
ùnuzlónym szërtuchã, spòd jaczégò czasã 
bëło widzec spódnik. Socha colemało co dzéń 
przëchôdôł dodóm ùżarti, tej białka gò wied-
no wëszarpała za klatë a wënëkała spac.
Socha, wedle mie, to béł baro brzëdczi 
chłop. Rãce miôł dłudżé jak wietwie, a jegò 
długô i zmiartô szëja òd tegò picô jaż dostała 
pùczel. Wierã temù nazéwelë gò Gãgòrã.
Jô wiém, co to są pitowie. Jednégò dnia, czej 
jô szedł z tatkã do karczmë pò cygaretë, tej 
òni tam bëlë. Bez mała lasowi robòtnicë, co 
smierdzëlë òd mòklëznë i żëwicë. W swòjich 
narobiałëch i grëbëch pôlcach trzimelë ma-
linczé czeliszczi z gòrzôłką, a tej bùcelë sã 
czerwònyma łësënama jak szëje gùlôków. 
Stôri Józefòwsczi téż tam sedzôł a wiedno 
dëtczi z ùtobaczałégò sznëptucha wëjimôł 
i zamôwiôł so arbatkã ze szprita. W ti karcz-
mie bëło jak w jaczi plecónce z pszczołama – 
wszëtcë gôdelë a nicht nie słëchôł. A jesz nie 
bëło bëlno wiedzëc, czegò ti chłopi òd sebie 
chcą. Przed karczmą niejedny sã czëbaszëlë, 
a tak czasã jeden drëdżémù wëniécył pają, 
le tak pãcało. A przë tim jesz jima kòl gãbów 
szëmiało, jak jaczim szôlonym szczërzóm.
Pałasz nie béł pitą. Nie béł téż tobacznikã 
ani nie kùrził cygaretów. Béł krôwcã, ni miôł 
swòjich dzecy, le jednégò wëchòwańca, sëna 
swòji sostrë – Sztefóna, jaczi gdzes òd rokù 
béł wëjachóny do miasta. Pałasz miôł malin-
ką białkã, co kòl niegò lôta jak mëga a mù 
nadskôkiwała i w jegò brzëszëskò sztopa 
wszeljaczé szmaczczi. Krôwc Pałasz béł nôło-
żen stojec kòl swòji chëczë z przewieszoną 
przez kark miarą i jesz òbwieszony nitkama 
zdrzôł dzes dalek. Mie sã wëdôwało, że òn 
stoji wiedno na tim samim jistnym môlu. 
A mëmka pòwiôda, że to je niemòżlëwé, bò 
kò jegò białka bë tej ni miała za co mù jestkù 
kùpic, czejbë òn le stojôł a nick nie robił.
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Stanisłôw Janke

Łiskawica (dzélëczi)

Tej jô sã ùrodzył drëdżi rôz. Nôpierwi jô ma-
klôł swòjã twôrz i sã dzëwòwôł, że je takô 
mitkô i gładkô. Pózni jô mùjkôł remiòna i no-
dżi, i tej mie bëło dzywno, że òne są taczé 
parchaté. A czej jô pòłożił rãkã na piersach, 
to jô czuł chùtczé bicé serca. Ten pajk, co 
sedzôł w jednym nórce stôri i dzurawi zófë 
i czajił sã na jakąs òfiarã, terô skòcził na ze-
loną mùszkã, chtërny jô miôł wërwóné skrzi-
dełka. Jô sedzôł na górze czësto kòl kòmina, 
w tim môlu, na chtërnym ju nie bëło tôklów 
niebòszczika starka. Parminie zachôdającégò 
słuńca robiłë na wëkalkòwónym kòminie ja-
czis krëjamné czerwòné plachce. I te wszët-
czé aczipaczi nawkół rozdrzuconé wëzdrza-
łë jak zastëdłé pòstace. Jô gôdôł cos do se 
i słëchôł swòjegò głosu. Słowò szło za słowã, 
a jô ni mógł tegò pòjąc, jak to je mòżlëwé, 
że te rozmajité zwãczi są mòjima mëslama, 
a te mëslë sedzą gdzes w głowie i nie jidze 
jich uzdrzëc.
– Môrcën, të mùszisz zapamiãtac tã chwilã, 
jak të sã zadzëwòwôł sobą i tim wszëtczim, 
co je kòl ce – jô gôdôł. – Kò të mógł nigdë nie 
przińc na ten swiat, të mógł òstac w czôrny 
nocë, gdzes baro dalek, za blónama, za gwi-
ôzdama, a równak të jes tu, bò tak chcôł Pón 
Bóg...
(…)

Gdzes w pòłowie gòdnika Piekło sparłączëło 
sã ze Stôrim Bòrowã lodową skòrëpą. I òd 
tegò czasu më przëchôdelë pò jezorze piech-
ti i jakòs tak nadzwëczôj chùtkò, jakbë më 
mielë sétmëmilowé bótë pòdkùté strachã 
przed czôrnyma toplama Wiôldżégò. Czej 
jô szedł a so wëòbrôżôł, jak sã topiã w tëch 
mòrzkùlach, tej Môłi jak chitri lës pòdrzucôł 
swój strach Gùstowi.
– Hewò le, uwôżôj, tam sedzy Pòdlodnik! – 
gôdôł.
– Jô nie wierzã w żódnégò Pòdlodnika – od-
pòwiôdół tej pòwôżno pierwòrodny Kreftów.
– A prawie że òn tu je! – wrzeszczôł jak 
òszôlałi nasz Napòléòn i Zawisza Czôrny, 
a krącył przë tim mùnią jak jaczis Pùrtk. – 
Mieszkô tam na spódkù w lodowim zómkù, 
a të òstóniesz jegò parobkã.
Gùst tej zaczął jic pòmalë a corôz barżi stra-
chòblëwò zdrzec na cenczi lód.
Môłi z kòżdim dniem jakbë gwësni sedzôł 
na tim prowadnicczim stołkù. Le jô wiedzôł, 
że to jegò rządzenié je taczé na pòzdrzadk 
mòcné, że le knôpi temù gò słëchają, bò 
sã bòją jegò piãscy, jakô rozmùżdżëła Top-
kòwi nos, ale mie òn nie rozkôzywôł, bò 
mie òn brëkòwôł. Nie chcôł bëc pò szkòle 
le ze swòjima starszima bracynama, chtërny 
mielë piãscë jak kóńsczé kótë i jaczé wiedno 
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znakòwelë gò gùczama i sënyma placama na 
cele.
Czej sniég ju czësto béł stajóny na Łisce, tej 
më tam nëkelë razã i sã kùlalë na dzëwëch 
trôwach i wëschłëch wrzosach. I wtenczas 
prawie jô òbmëslôł te ognisté jigrë. Jesmë 
pòdpôliwelë tã spòzymkòwą trôwã, a czej 
òdżin ju sã zaczął rozchòdzëc w dosc wiôl-
dżé kòło, tej më pò nim skôkalë i tańcowelë 
jak òbarchniałi. I tak më długò trãptalë, jaż 
jesmë zgasëlë òstatną skrã.
Nié le pò pôłnim më tam sã zabôwielë, ale 
i téż nocą. Ale jedny nocë, czej jô chcôł pra-
wie ùniesc klëczkã, a tej sã wëmsknąc na 
Łiskã, na mòjã głowã spadła cwiardô rãka 
starczi, a pòtemù tak smarowa, że mie jaż 
ne wszëtczé ògnie w òczach sã zakrącëłë. 
Pózni jô leżôł zgrużdżony i òbòlałi pòd pierz-
ną a przez całi czas mëslôł ò tim, jak Môłi 
chòdzy sóm pò Łisce i mie szukô a wòłô. 
Czej jô òdecknął, jô ùczuł jaczés dzywné ble-
czenié kòtów i głosny pôcerz starczi i mie sã 
zdôwało, że to bëło gdzes bùten. Tej jô chùt-
kò wëskòcził z łóżka i na bòsôka i le w sami 
kòszlë zaczął nëkac na pòdwòrzé. A tam jô 
uzdrzôł starkã z zapôloną gromnicą, tak jak 
wiedno, czej grzëmiało. Równak terô òna 
stojała jak zaczarzonô i zdrzała na wiôldżi od-
żin, co na czerwòno pòmalowôł całé jezoro. 
Jak le mie ùzdrzała, to zarôzkù kôzała złożëc 
rãce i sã mòdlëc. Równak më le odmówilë 
„Pòd Twòjã òbronã ùcekamy sã swiãtô Bòża 
rodzycelkò”, czej w nym przënëkôł zasapóny 
Krefta a rzekł:
– To le sã Knôpikòwô słoma pôli. Mòżece jic 
spòkójno spac... Knôpik je dosc bògati i wiele 
nie stracył – pòdsmiewôł sã przekãsno.
– Tak leno gôdają ti, co w Bòga nie wierzą 
– wëpôlëła mù starka. A mie zarô wnëkała 
w jizbã. A czej jô znôwù leżôł w łóżkù, to jô 
so rojił ò tim, jak bãdã z Môłim wëprôwiôł.  
Jô mù rzeknã, że jô dobrze wiém, chto tą 
Knôpikòwą słomã pòdpôlił. A jak òn mie 
piãscą pògrozy, tej jô pòwiém, że bãdã se-
dzôł cëchò. Abò bãdze tak: czej szkólnô roz-
pòwie nama ò ògniu, co sã w nocë pôlił, tej 

jô na złosc Môłémù zgłoszã sã, a zdrzącë mù 
spòkójno w òczë, rzeknã, że jô w nocë widzôł 
ten wiôldżi òdżin i że to béł baro straszny 
obrôz. Òn sã tej domësli, że jô ò wszëtczim 
wiém. Jo, tak jô zrobiã.
Równak nasz Napòléòn na drëdżi dzéń nijak 
sã nie pòkôzôł w szkòle, a szkólnô nawetka 
słowã nie wspòmniała, że w Piekle sã cos 
pôlëło. Bò òna nick nie gôdała, le przez całi 
czas òbcérała łzë ze swòjich zmùrmòlònëch 
skarniów. A timczasã midzë łôwkama 
chòdzëła gôdka, jak to Gnësa niespòdzajno 
przëjachała dodóm, bò ją z tëch szkòłów 
mają wërzuconé. Machùtów Cyla gôdała, tak 
jak òd swòjégò tatka czëła, że Gnësa tam we 
Warszawie miészała sã do jaczichs manife-
stacjów pòliticznëch, a przë tim tak ną gãbą 
krącëła, jakbë ji cãżkò przëszło te dzywné 
i niepòjãté słowa ze se wëdostac.
Môłi i na dredżi dzéń nie przëszedł do szkòłë. 
I w ti sprawie Cyla nôlepi wiedzała a roz-
pòwiôdała:
– A tatk gôdôł, że nizawczora òjc Witka Rész-
kòwégò béł ùżarti i przekłół widłama swòjã 
białkã... A Részkòwô je niesama, në i z nią 
je lëchò. Wzãlë ją do Gduńska do szpitala... 
A Részka wrzeszczôł, że jegò białka, to je czësto 
sëka, bò le mù wiedno dzecë rodzy... A Môłi 
je ùcekłi z dodomù i sã w stodołach ùkriwô... 
A jesz mój tatk gôdôł, że pò Részkã przëjachała 
milicjô i mô gò ju do kluzë wsadzoné.

***
Zymk tak pò prôwdze pòkôzôł, jak to Piekło 
je brzëdczé i ùnuzlóné. Brunô wòda jak co 
rokù spłiwała z Czôrnëch Bagnów na obòrë, 
na drodżi i stegnë. Tak jakbë ten Trzãsewid, 
ò chtërnym gôdają, że pòmieszkùje na sa-
mim spódkù ti mòrzkùlë, wësmiôł sã z tegò 
całégò sprzątaniô w Wiôldżi Tidzéń. Nick nie 
dało, to szorowanié délów i dwiérzów, to kal-
kòwanié i pranié. To całé błoto rozpriskiwało 
sã pòd wòzã i walëło na lëdzy, lepiło sã do 
bótów i wkrôdało sã do jizbów.
Jesz przed Jastrama Môłi sã pòkôzôł w szkòle, 
ale nama sã zdôwało, że je jesz miészi, niż 
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béł. Chòdzył pò szkòłowim pòdwòrzim 
i zdrzôł na nas pòkórno, jakbë chcôł z nas 
wëdostac lëtosc ò to, że je serotą a tatk se-
dzy w kluzë. Timczasã Gnësa pòszła do bió-
rowi robòtë do Rolniczégò Kółka w Stôrim 
Bòrowie, ale òna mało co urzãdowa, bò le 
wiedno miała odsëniãtą w biórkù szuflôdã 
i le tam w niã zdrza. Pózni chtos wëcknął, że 
òna tam mô ksążkã òtemkłé i tak so czëtô, 
a jak chtos do bióra wlôżôł, tej òna tã szu-
flôdã zamikała.
Pò swiãtach do Piekła wdostôł sã swôrb. 
Nôpierwi lëdze mëslelë, że to gò ti robòtni-
cë przëwloklë, co rowë na łąkach kòpelë, ale 
pózni wszëtcë bëlë dbë, że to le Jan mógł bëc 
tim całim sprôwcą. Czej przëszedł do nas strij 
Matéùsz, jô prawie leżôł w kòmòrze, a star-
ka miała mie wësmarowóné jaczims brunym 
mazëdłã. Jô czuł, jak mù starka gôdała, żebë 
le do mie nie szedł, ale strij wsadzył swòjã 
krëczewkã w dwiérze, letkò je òtemknął, 
a zaczął na mie zdrzec i sã smiôc, jaż mù sã 
brzëch dwigôł.
– Jesz mie to swiństwò mùszôł tu przëwlec 
– mrëczała na mie starka, a strij le sã smi-
ôł i głosno pòrzkôł. W kùńcu strij szedł so 
sadnąc w jizbã, ale dwiérze òstawił letkò 
òtemkłé. Jô mëslôł, że òn bãdze za sztërk 
òpòwiôdôł starce ò farmazynach – jak òn to 
wiedno miôł w zwëkù – ale jô sã ni mógł tëch 
jegò gôdków dożdac. Bò jak le starka mù na 
stół pòstawiła jaja na szpiekù, to sã zdôwało, 
że òn nijak nie skùńczi z tim jedzenim. 
(…)
Pòtemù jô sã zwôł Zacheùszã, jak ten ewa-
nieliczny grzésznik z Jericha, chtërny wlôzł 
na sykòmòrã, żebë òbaczëc Pana Jezësa. Ale 
jô, żebë òbaczëc òdpùstowników, co mielë 
jic na Lelekòwską Kalwariã, wdrapôł sã na 
ólszkã, co sama jedna rosła na przedkòsce-
lim w Stôrim Bòrowie. Jô tam ju béł wczas 
reno, czej jesz żóden kùr nie zapiôł, a wëzno-
błé lëste grałë jak môłé zwónczi. Jak le słuń-
ce pòkôzało swòjã wiôlgą czerwòną głowã, 
lëdze zaczãlë zewsządka jic do kòscoła. Nie-
jedny stôwalë na sztót pòd ólszką, a tej trze-

pelë zakùrzone ruchna, dokładno czëszczëlë 
nosë a jesz sã wëszczelë. Czej ju kòscelny 
mùrë i witraże zadrëżałë piesniama, tej na 
przedkòscelim zatrzimałë sã czësto dzëwé 
kònie Mielewczika z drôbiniastim wòzã, na 
chtërny òdpùstownicë wkłôdalë swòje pin-
dle i tasze.
Jô na mòji ólszce baro dobrze czuł, jak 
lëdze spiéwalë „Czedë rené wstôją zorze”, 
a pózni widzôł, jak wëchôdelë z òbrazama 
i chòrągwiama – dzéwczãta w biôłëch sëk-
niach z mòdrima blewiązkama przez remiã, 
a knôpi téż całi òd górë do dołu òblokłi na 
biôło. Wszëtcë ùstawilë sã pòsobicą. Òrga-
nista z ksãdzã na przódkù, a Mielewczik ze 
swòjim wòzã na kùńcu. Ksądz jesz sã òbrócył 
do òdpùstowników a rzekł:
– Ùmiłowóny w Panu, ta pielgrzimka je jak 
nasze krótczé żëcé na tim zemsczim padole... 
Chcemë le jic w jimiã Bòżé.
Tej zagrałë trąbë i pielgrzimka rëszëła, le tak 
sã na drodze zakùrzëło. „Zacheùszu, zlezë le 
z ti ólszczi i biéj za tą pielgrzimką” – cos mie 
cknãło. Jô tej zlôzł i sã ùwiesył Mielewczi-
kòwégò wòza. A lëdze szlë biôłi, ùkwiecony, 
spiéwny. Pòde drogą dochôdelë pùstkòwió-
nie – jaczis taczi ùkrzëwiony òd ti robòtë, 
z primkama tobaczi do żwaniô w gãbach, 
ùsztiwniony w tëch swòjich czôrnëch ruch-
nach, chtërne pôchniałë naftaliną. I stojałë 
wedle drodżi chëczë z òszôcą na słomianëch 
dakach, jesz pùsté stodołë, rozmajité kaplëc-
czi i bòżé mãczi, przed chtërnyma pielgrzi-
mòwie stôwalë i òdmôwielë głosno pôcerz. 
Na òdpùstowników òsôdôł pich i łaska Bòżo. 
Agata i Frãc Rólbieccë spiéwelë a szlë pòd 
pôchã i trzimelë razã ksążeczkã do nôbòżeń-
stwa. Kò ni mògło bëc jinaczi, czej òni bëlë 
ùwôżóny za nôpòbòżniészich w parafii. 
Pòmión niósł te pòbòżné spiéwë i mòdlëtwë 
midzë rzôdczé lasë, z pòwëkrãconyma 
i pòszarganyma òd wiatru i słuńca chójkama, 
a jezora jak bòsczé oczë. Lëdze wëchôdalë 
przed chëczë i żegnelë sã, a zdrzelë na tą 
farwną i długą lëtaniã pątników.
Słuńce szło razã z nama. Pòwietrzé stało sã 
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òd ti gòrączczi jaż drëżącé. Nawkół sã niosła 
pôcha żëwicë, wrzosu, żëta, a pich stojôł na 
drodze jak jakô dôka. Òdpùstownicë ju nie 
szlë jak przódë: wësztramòwóny i bùszny. 
Przez ten spôr bëlë czësto òmglałi. Chòrą-
gwie ju nioslë òpiarté na remionach, a chłopi 
przë òbrazach corôz cząscy sã mienielë. Czej 
pielgrzimka nalazła sã na drodze midze żëto-
wima pòlama, tej mie sã wiedno wëdôwało, 
że pò złotim jezorze płëną czôłna pòd farw-
nyma żôglama.
Czej òdpùstownicë przeszłe przez Chòchòlice 
a stanãlë na smùgù kòl Bùdzyszka, tej zrobilë 
òdpòczink. Bùdzyszkòwa białka mia ju pòsta-
wiony grôp z kawą i pôrã topùszków. Lëdze 
so pòpijalë i wzdichalë:
– Ach, to szmakô!
Na jich łësënach pòkôzałë sã kropelczi pòtu. 
Timczasã ksądz przechôdôł wedle nich 
i gôdôł:
– Czimże je ta droga przë drodze krziżowi 
Syna Człowieczégò.
Jô téż zlôzł z wòza i zaczął jic wedle pielgrzi-
mów, równak òni na mie krzikelë:
– Môrcën, chto cë kôzôł jic na òdpùst do Le-
lekowa?! Czë starka cë pozwòlëła?!
Ale jô szedł dali wësztramòwóny. „Zache-
ùszu, jidzë le a nick nie òdpòwiôdôj – cos 
mie w westrzódkù pòdpòwiôdało. – Z tima 
lëdzama ni ma co za wiele sejmikòwac”. 
To ju nie bëlë ti sami òdpùstownicë, chtër-
nëch jô widzôł z daleka. Terô, z krótka, òni 
mie czësto szlachòwalë za lëdzama co jidą 
z pòla, do gòscyńca abò òd draszowaniô. Ten 
mòk jima to tak pò prôwdze nacéchòwôł na 
licach. Chtos krziknął:
– Jidzema dali!
Tej pielgrzimka zaczãła pòmału rëszac, 
a ò mie wszëtcë zabëlë.
Od Bùdzyszka droga szła prosto jak sznurk 
i wiedno przez las. Jô so tej mëslôł: „Jakże 
ta pielgrzimka je terô malinkô przë tim wiôl-
dżim lese, czëstim niebie i ti drodze, co sã tak 
cygnie, jakbë kùńca ni miała”.
W pôłnié më ùzdrzelë zwònicã lelekòw-
sczégò kòscoła. Jak sã dobrze chto wsłëchôł, 

tej czuł bijące zwònë na Aniół Pańsczi.Przë 
kùńcu wiôldżégò lasa stojała bòżô mãka 
i krziżowałë sã drodżi, a kòżdą szłë kómpanie 
òdpùstowników z rozmajitëch wsów. Co piel-
grzimka, to jiny lëdze, chòrągwie i obrazë. 
Naszi pielgrzimòwie mrëczelë pòd nosama: 
– Wejle, z Dëmów le mają dwie chòrągwie 
i jeden obrôz. Cëż to je za parafiô?!
Przë ti krziżówce béł wiôldżi òtłóg. Tam te 
wszëtczé pielgrzimczi sã przëwitałë. A to 
bëło tak: nôprzód przed bòżą mãkã pòd-
chôdelë ti, co nioslë krziże, i zaczãlë je kłó-
niac na sztërë stronë, tej to samò zrobilë 
ti òd chòrągwiów, a na kùńc ti, co nioslë 
obrazë. Ti ostatny to robilë nôbëlni. Mie 
tej jaż tak mòcni serce zabiło. Trąbë grałë, 
a sztërzech chłopów wëwijało obrazã z Mat-
ką Bòską, z Panã Jezësã abò z jinyma swiãti-
ma. Wedle mie naszi witelë nôlepi. Nie bëło 
sã wiele co dzëwòwac, kò òni tidzéń przed 
pielgrzimką, dzéń w dzéń pò kòżdim wieczor-
nym nôbòżéństwie, robilë próbë. Ale żódnó 
pielgrzimka nie chcała sã dac na lëchò.
W Lelekòwie wszëtczé pielgrzimczi zarô we-
szłë do kòscoła, a jô razã z Mielewczikã ja-
chôł na ksãżé pòdwòrzé. Ale òn mie zarôzkù 
stąmtądka nëkôł:
– Pùdzesz të do kòscoła! Gdze të sã tu krą-
cysz?! – zaczął pãkac batugã.
Tej jô wënëkôł za pórtã, a tam zaczął sã 
namiszlac, czë jic do kòscoła, czë nié. Ale 
w kùńcu jô so rzekł:
– Zacheùszu, do kòscoła të jesz wiedno 
mòżesz jic.
Jaczis strëszë zamiôtelë kamianą drogã 
wierzbòwima miotłama i zamiotłi piôsk 
sëpelë w karë, a kóńsczé żëmle do bùl-
wòwëch kòszów. Kòl figùrczi Pana Jezësa 
zdjãtégò z krziża z Matką Bòską Bòlescëwą 
stojała jakôs stôrô białka i sã jiscëła:
– Widzysz të, knôpie, ju mie nicht nie 
brëkùje. Òni so terô naszafòwelë młodą biał-
kã do sadzeniô kwiatów przë figùrkach i przë 
krziżach. Òna je bëlniészô, bò je młodô, a jô 
jem stôrô i dzywnô. Taczi òni nie brëkùją...
„Zacheùsz widzy, Zacheùsz mô dobri wid”.
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Jô szedł dali, a białka jesz wiedno jamrowała. 
Timczasã z kòscoła bëło czëc głosné spiéwa-
nié „Te Deum laudamus”, jaż witraże drëżałë.
Na przedkòscelim ùwijelë sã jaczis lëdze. 
Jedny znôszëlë żerdze, déle, łatczi, a jesz 
jiny klepelë młotkama le tak trzôskòwało. 
Òni stôwielë na witro krómë. Jô so mëslôł: 
„Zacheùszu, biéjże spróbùj jakùż te bùdë są 
mòcné”. Tej le jem letkò pòpchnął, a bùda sã 
zakòliba jak jakô pita.
– Pùdzesz të précz stądka, srelo jaczis! – za-
wrzeszczôł pùzowati paniczk. Tej jô szedł, 
a do se gôdôł:
– Pò prôwdze pùzowati paniczkù, prochã jes 
i w proch sã òbrócysz, a twòja bùda téż.
Jô chòdzył pò Lelekòwie i zazérôł we wso-
wé błotka i stëdnie, a w nich nieba sã topi-
łë i słuńca. Pòmalinkù robił sã szark i jô tej 
szedł do kòscoła. Za wiôldżima dwiérzama ju 
bëło prawie cemno, a dali rozcygôł sã smrok. 
Przë wôłtôrzu pôlëłë sã le dwie gromnice, 
a na westrzódkù łiskała sã złotô mònstran-
cjô. W łôwkach tam-sam sedzelë lëdze i sã 
mòdlëlë. Jô wszedł na chùr, usôdł w nórce na 
łôwce, zgrużdżił sã i tak jô ùsnął.
Reno bëło znobno. Lewò rãka czãsto mie 
zmôłkła. Jesz zaspóny i zgrużdżony ze zëmna 
jô szedł sã ùmëc do Pieczełka, malinczégò 
jezórka na westrzódkù Lelekòwa. Jak jô sã 
mił, tej mie sã wëdôwało, że z tegò jezórka 
jidze spiéw i krzikanié. Strij czedës gôdôł, że 
w tim Pieczełkù ùtopilë sã wieselnicë razã ze 
swòjima wòzama.
Jak le słuńce sã pòkôzało, na przedkòscół 
zaczãlë sã schadac lëdze, a krómôrze 
wëstôwielë swòjã tóniznã. Jô szedł zarôzkù 
do ti bùdë, gdze jakôs białka sprzedôwała 
miodné smaczczi i jô kùpił trzë szneczi z glan-
cã. Jaczis wiôldżi i grëbi chłop kùpił so dwa 
kùszczi z ùbitą smiotaną na wiérzkù i zjôdł je 
w dwóch hapsach.
– A Mariczné bùksë! Taczé cos kòsztëje jaż 
dwa złoti, a to je nick – jamrowôł.
Nawkół corôz barżi pãcało, piszczało i hòlowôł 
lëdzczi gòwôr. W tim całim widzawiszczu kró-
lowała karasela. Wiôlgô i farwnô. Ji mrëgającé 

cénie bëłë na całim przedkòscelim. Timczasã 
z kòscoła ju wëchôdała procesjô na kalwariã. 
Jedny lëdze chùtkò nëkalë z przedkòscoła i sã 
przëłącziwelë, równak wiele òstało i stojelë 
przë bùdach. Jô téż chcół òstac, ale na mie 
zarô jaczis krómôrz wadzył:
– Pùdzesz të szedł, na procesjã!
Na kalwariã szło sã pòd górã. Wiôldżé chój-
czi wëtikałë na całi drodze pazurë kòrzeniów. 
Niejedny lëdze przez nie sã pòtikelë. Przë 
drodze stojelë téż kamiany Panowie Jezëso-
wie. Tam-sam sedzelë òpiarti ò chójczi pra-
chôrzowie i cëchò prosëlë:
– Pòretôjce biédnëch i òpùszczonëch.
Czasã chtos sã zlëtowôł i jima włożił jaczégòs 
dëtka do stôri mùcë abò prost na rãkã. A jô 
sã jima ùwôżno przëzérôł, nôbarżi tim ka-
lékóm, bò strij Matéùsz gôdôł, że niejedny 
z nich le tak manią, że mają nodżi wkòpóné 
w zemiã abò òbité blachą, co miało wëzdrzec 
na protezã, i że jesz jiny rozmielë òczama 
przewôlac i ùdawac slepëch.
Czim procesjô bëła wëżi, tim mòcni zawiéwôł 
sëchi piôch i jiglëwié pielgrzimóm w twarze. 
Dzéwczãta z mòdrima wińcama na głowach, 
òblokłé na biôłô, sëpałë ksãdzu, co niósł 
hòstiã, farwné kwiatë pòd nodżi. Grëbô pan-
na jima wiedno kòmańdérowała:
– Swiãti, swiãti, swiãti Pan Bóg zastãpów.
A dzéwczãta le sëpałë te kwiôtczi długò 
rwóny pò rozmajitëch ùrzmach, spichach 
i smùżkach. Równak ksądz i tej całô néga 
òdpùstowników gniotła je bótama. Szlë téż 
w ti procesji stôré białczi òblokłé w czôrné 
ruchna i niosłë gromnice. Kòscelny służkòwie 
zwònilë swòjima malinczima zwónuszkama. 
W pòwietrzim ùnôszôł sã pich i dim òd ka-
dzëdłów i wiedno szłë słowa:
– Swiãti, swiãti, swiãti Pan Bóg zastãpów.
Czej jô wrócył dodóm, starka prawie zléwa-
ła wòdã z grôpa, w chtërnym gòtowałë sã 
bùlwòwe skórë dlô swini. Ji całô pòstac bëła 
òkrëtô biôłima blónama ropë. Jô stanął kòl 
dwiérzi swinsczi kùchni i czekôł, co òna mie 
rzeknie.
– Të béł w Lelekòwie na òdpùsce? – starka 
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sã wëprostowała i pòkôzała swòjã czerwòną 
od cepła twôrz.
– Jo – jô odrzekł cëchò i całi czas zdrzôł, czë 
abë ji rãce nie szëkùją sã do tegò, żebë wëm-
łócëc mòjã głowã. Równak starka le òcarła 
swòjã mòkrą łësënã i rzekła jakbë czësto 
cëzym głosã:
– Mòże jesz cos z cebie bãdze.
A pòtemù jô mòcził mòje òbcarté piãtë w re-
miónkòwi arbace, sztopôł w se jaja ùpiekłé 
na szpiekù i łasył sã jak kòt, czej starka gła-
dzëła mòjã kruzowatą głowã swòją parchatą, 
narobiałą rãką. Jaczés nieznóné cepło roz-
chòdzyło sã tej bënë mie. Ale na drëdżi dzéń 
òna jakbë o tim wszëtczim zabëła i znôwù 
wòlała mùjkac swòje kòtë, niżle mie do se 
przëgarnąc i szepnąc jaczés dobré słowò. 
I jak przódë òdpichała mie od se jak jaczés 
przekléństwò abò złégò dëcha.
(…)
Czim krodzy bëło do zëmë, tim barżi Wiôl-
dżé prëszczało, że jaż wòda zaléwała łączi 
i pòla kòl brzegù, a Damianowô corôz barżi 
głëszëła nas swòjima bómbama krzikù. Rów-
nak më z czasã przënãcëlë sã do te trzôskù 
i jesmë gò słëchelë tak, jak dejmë na to, 
młënôrz szëmiący wòdë. Le òna to wierã 
zmërkała, bò czej jednégò dnia Kóń spòzdzył 
sã na lekcje, tej òna stanã naprocëm niegò 
z jiną bronią – z długą liniałką do mierzeniô.
– Cëż të môsz na swòje ùsprawiedlëwienié?! 
– spitała sã grozno.
Kóń zaczął sã drapac pò swòji sztërokańtny 
głowie a rozsëpiwôł nawkół se biôłé płatczi 
pierzchù. Jesz cãżkò dichôł i nie zdążił pò 
drodze òstawic swòji mòwë, jaką gôdôł òd 
nômłodszich lat i jaką lepi rozmiôł niżle tą 
z elemeńtarza.
– Jô mùszã wiedno reno kòzóm dac żréc 
i całą chòwã òpòrządzëc, bò tatk baro wczas 
jidze do lasa – tłómacził sã pò swòjémù.
– Dôwôj tu mie rãkã! – wrzeszczała Damiano-
wô, a Kóń pòsłëszno wëcygnał rãkã, jakô ju 
dôwno stracëła knôpiczą mitkòsc. I ten wiôldżi 
Kóń nawetka òczama nie mrëgôł, czej spôdałë 
na tã jegò cwiôrdą rãkã razë Damianowi szablë. 

– Żebë të wiãcy – ju sã nie spòzdzył – hòlo-
wało midzë głosnym kôskanim – nick mie – 
nie òbchòdzy – co të – mùszisz robic – doma 
– i ni môsz – ju wiãcy – przë mie – gadac 
tą – parchatą mòwą – zapamiãtôj – rôz – na 
– wiedno! To òdnôszô sã do waji wszëtczich 
– ùniosła nad nama swòjã drewnianą szablã 
– żelë jesz rôz jô ùczëjã to wasze pòj le, wej 
le, sej le – szabla mërgnãła jak mòrdarskô 
lugówka – to wa pòżałujeta!
Cëszô, jakô pòtemù nastała, drëżała niepew-
noscą. Wierã przeczuwała, że wnetka òdlecy 
w swòje stronë – midze spiącé rzmë i gãsté 
krzôczi. I téż jô: czej Naszapanidamianowô 
wezdrzała na mòjã szarą szëjã i nokce, pòd 
chtërne wepchnãłë sã rozmajité brudë, 
znôwù wlôzł w niã dëch biôtkòwaniò. 
– A të jak wiedno jes sã nie umił!  – 
schwòcëła mie za kòlnérz i zawlokła w nórt, 
gdze leżałë miska, mëdło i szczotka. – Skòrno 
të sóm nie chcesz sã mëc, tej to zrobią za 
cebie twòji kòledzë. Pòjta le tu! – wskôza na 
Gùsta, Môłégò i Kònia. Ti pierszi dwaji szlë 
ùsłëszno, ale Kóń stanął przë łôwce jak jaczi 
diôbelsczi kam.
– Jô nie pùdã! – mrëknął i tak zdrzôł, jakbë 
chcôł przez to pòkazac, że żódnô mòc nie 
rëszi gò z tegò môla. Drewnianô szabla ju 
wëniosła sã do górë, ale zarôzkù òpadła jak 
jaczis plińc, bò równak za wiele òprzéczczi 
sedzało w słowach Kònia.
– Më jesz, Hinca, sobie pògôdómë – rzekła 
czësto cëchò zaskòczono szkólnô. – A wë 
dwaji, na co wa czekôta! –  znôwù zawrzesz-
czała. – Në, zabierôjta sã do szorowaniô tegò 
mòrësa!
Mòcné klészcze ji jastrzëbich pôlców trzi-
małë mòjã głowã nad miską, a Gùst zaczął 
redosno i zapalczëwò szorowac, jaż wòda 
sã rozprëskiwała. To jô jesz rozmiôł. Ale cze-
mù Môłi tak jakòs pòmału wcérôł mëdlënë 
w mòje włosë i corôz głosni pòcygôł nosã? 
Dlôcze nie wstąpił w niegò Napòléòn na-
wetka tej, czej jô czësto rozjadłi kòpôł gò 
i draszowôł łokcã w jegò brzëch, jak w jaczi 
bãben? Nick. Tegò jô ni mógł pòjąc.
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Artur Jablońsczi

„Łiskawica” 
– òd Stasiuka do Janczi

Czëtac czë pisac? To pitanié wcyg so zadôwajã. 
Terô tak nó miã jakòs przëszlo, że miast pisac, 
wicy czëtajã. Móże to ta jesénno-zëmòwô 
mãkòlëjô? Gazétë, ksążczi nôùkòwé, socjolo-
giczné, historiczné, a nawetka tomiczi pòézje 
to jo, to jô czëtôl dërch, ale ùtwórstwa prozą, 
òkòma repòrtażów, jô ni miôl w rãce tak do-
brze òd dwadzesce lat. A terô tak mie naszlo. 
Czëtôl jem, czëtôl, jaż sã jô zatrzimôl na „Gro-
chowie” Andrzeja Stasiuka. Òsoblëwô ksążka. 
Le sztërë pòwiôstczi. Ò smiercë. Òdchôdają 
wszëtcë za régą: starka, pòznóny czëdës pisôrz, 
stôrô sëka, nôlepszi drëch. Jedna za drëgą, 
z nëch smiércków, je jakbë pòstãpnym stãpie-
niã na trapach do òdkrëcô krëjamnotë ny biôli, 
co z nią kòżden sã òżeni. 
Wszëtczé ne Stasiukòwé òbrôzë są òsoblëwé, 
le mie nôbarżi ùwidzôl so nen ò starce, co 
wierzëla w dëchë. Zdrzimë nó niã òczama 
knôpa, dlô chtërnégò starczëny swiat bél ju 
jakbë përznã cëzy, chòc gò baro wcygôl swòją 
zwëczajnoscą, cëchòscą ë felënkã jaczégòbądz 
zadzëwòwaniégò. 
Andrzéj Stasiuk pisze: „Tak tej starka wierzëla 
w dëchë. Ë to nie bëla żódnô tam strachlëwô 
abò wërozmiónô wiara, jaką më zwëskiwómë 
przez jeleżnoscową lączbã z zazemią, dzãka sni-
cu abò widzbóm – nié, nick taczégò. Zasôdala 
w nórce, na lóżkù przëkrëtim wôlnianą deką, za 
krzeptã mającë jasnomòdro-zelony krôjòbrôzk 
z dwùma jeleniama kòl wòdospôdu, co z nie-

gò żôlti ë czuwny wid lãpë lãbrowôl blós biôlo-
strzébrzną farwã wòdë, ë pòwiôdala”.  
Nëch cziles zdaniów zarô mie przëpòmnãno 
ò „Łiskawicë” Stanislawa Janczi. To bëla jedna 
z mòjich pierszich ksążków przeczëtónëch pò 
kaszëbskù. Òsta wëdónô w 1989 rokù, pra-
wie tej, czej jô swiądno, pòmalinkù òdmikôl 
nym wszëtczim, czim jô bél namikli òd dzec-
ka, a co dzysô jô bë móg nazwac kaszëbsczim 
kùlturowim rëmã. Jô pamiãtajã, że tedë, sztërë 
dwadzesce lat nazôd, nen drëdżi za régą pò 
„Żëcym ë przigòdach Remùsa” kaszëbsczi ro-
man mie nie wcygnąn. Jo, kò dlô mie to bëla 
tej takô ksążka, co jã móg pòzwac òpòwiescą 
ò dozdrzeliwanim jednégò knôpa, jak to pisalë 
w nym czasu Marian Frida abò Wòjcech Cze-
drowsczi. Ale terô…
Môrcënã Klukã, co je w „Łiskawicë” naszima 
òczama ë ùszama, pòznajemë w mòmeńce, 
czej òn maklô sebie, bò jegò malińczi môg za-
dzëwòwôl sã swòjim bëcym. Tej zôs bëcym 
drëdżich ë kùreszce calim swiatã, to je wsą Pie-
klo ë ji òkòlim nad Jezorã Wiôldżim. Nôprzód ju-
wernota Môrcëna je bezswiądnô. Wszëtkò wkól 
je taczé, jaczé bëc mùszi. Smierc papë ë mamë, 
starka ë ji ùkôzczi, wizrë a dëchë, nawetka di-
ôchlowie, co pòkazëją sã lëdzóm pòd rozmajiti-
ma pòzwama. Szkólnô, co tlëcze za gôdanié pò 
kaszëbskù ë Pón Bóg, co nie rozmieje kaszëb-
sczich mòdlëtwów, ti téż nôleżą do ne pieczel-
négò swiata, kò jinégò Môrcën nie znaje.
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Pòmalë, z bùtna, przëchôdają nowiznë. Z Gne-
są, córką szkólny, co òsta wërzuconô z wëż- 
szich szkòlów we Warszawie, bò sã wdo-
sta w jakąs rewòlucjã, pòjôwiô sã pierszi 
ùmëslënk, za czims jinym, nieznónym. Jedna-
kò dopiérze letnik, pisôrz Makarewicz ë jegò 
córka miészają Môrcënowi w jegò glowie, że 
Bòga ni ma, że Kaszëbi mają jakąs apartną hi-
storiã. Knôp mô so ùdbóné, że mdze pisôrzã 
ë dërch skribli cos w swòjim hefce. A tej jesz 
ta spieklonô telewizjô, z chtërny mieszkańco-
wie Piekla dowiadëją sã, że czlowiek stanąn 
na miesącu! 
Òsoblëwie w tim placu czëtającémù „Łiska-
wicã” S. Janczi, przëpòminô sã „Konopielkã” 
Édwarda Redlińsczégò. Akcja tegò apartnégò 
dokôzu napisónégò w 1973 rokù dzeje sã we 
wsë Taplarë, skrëti w lasach ë blotach, do 
chtërny jednégò dnia przëjéżdżiwô mlodô 
szkólnô. Redlińsczi w swòji ksążce pòkazëje, jak 
jidze znikwic kùlturowi rëm wsë, czej pòddô sã 
òna bezswiądno pòkùsóm cywilizacjowim. Nie 

je jinaczi w Piekle S. Janczi, dze corôz to wicy 
dochôdô z bùtna, môrcënowô cotka ë Maka-
rewicz kãtrzą sã pò bùdach ë zaczinają przëjeż-
dżac rozmajiti lëdze, na przëmiôr taczi Lech 
Wąsôl, a ji mieszkańcowie plątają sã chòcbë 
w strajczi stoczniowé 1970 rokù. 
Prawie ò tim gòdnikòwim czasu, Môrcën stôwô 
sã chlopã. Jegò grzészné calo sztiwnieje, czej 
snije mù sã Grëbô Gòcha. Heroja „Łiskawicë” 
dozdrzeniôl tedë jesz do czegòs, żebë òstawic 
za sobą namienienié ë rozpòcząc żëcé czësto 
swiądné. 
Szkòda, że Stanislôw Janke leno tak letkò ma-
lëje nama nen „egzoticzny”, jak gò pòzwôl pi-
sôrz Makarewicz, swiat kaszëbsczégò Piekla. 
Wiele lëdzczich rzeczów ë zjawiszczów naji 
kùlturë je w „Łiskawicë” leno nadczidniãté. Co 
mie sã nôbarżi w ti proze Janczi widzy, je to na 
zwëczajnosc w òpisanim swiata, chtëren jô téż 
jesz pamiãtajã ë jaczi mógbë dzysdnia niejed-
négò zadzëwòwac. Chto nie wierzi, ten niech 
czëtô.
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Anna Skòtnickô 

Òbrôzczi z pamiãcë

Stôrô kòbiéta – Tolka – sedzy w zeslu, zdrzi 
w pòsowã; mòże spi? Òczë mô òdemkłé. Òb-
zérô òbrôzczi i słëchô tegò, co ji sã w głowie 
nasztrichnãło! Wejle ùzdrza... pierszi òbrôzk.
Stoji w alczerzu, ale baro chce wlezc w najã ji-
zbã, bò wié ju, że tam kòle łóżka, na stółuszkù 
je bikska ze smacznym pùlwrã. Òna ju to wié, 
ale skądka? Tegò so nie wdarzi.
To je malinczé dzéwczątkò, tak môłé, że 
ni mòże dosygnąc do klómczi, a baro chce 
i sygô, bò szmaka tegò brunégò pùlwru mòc-
no kùsy. Jednym razã wejle sã ùdało! Dwiérze 
sã òdemkłë! Ale cëż terô? Terôzkù mùszi 
òpòcëszkù duńc do te stółuszka z ną bikską, 
a wié, że w łóżkù leżi chòri! Òn bë ni miôł tegò 
wiedzec, że to dzewùsk wëjôdô mù nã szma-
kòwitosc. Tak tej dzeckò trekô sã pòd łóżkã, 
cëchò... chùtuszkò... jednã, dwie łëżeczczi 
w gãbã, a tej nazôd. Wejle, ùdało sã!
(To môłé wiedzało, że òno lëchò broji!)
Blewiązka sã sënie pò kùlce w głowie, pòkazy-
wô sã... drëdżi òbrôzk.
Dzéwczątkò dërch je malinczé. Terô doma je 
cos òkropnégò. Fùl lëdzy, dwiérze wszëtczé 
òdemkłé; z jedny jizbë – bez dóm – je wi-
dzec, jak w pańsczi jizbie chtos leżi w trëmie. 
Tam je tak fejn: wiele kwiatów, swiéców; 

dërch chtos wlôżô, klãkô, płacze. Òno téż be-
czi wniebògłosë! Przë ni cotka je ùczëpniãtô 
i jã trzimô, bò òno chce téż jic do ny trëmë.
(Czemù òni nie chcq ji pùscëc?)
A wejle, co terô sã dzeje? W dóm wlôżô 
zgrzébiątkò i jidze prosto do trëmë. Na karkù 
mô czerwòną szléfkã, bò wczora miało ùro-
dzënë – pierszi miesądz żëcégò – tej Tolka 
ze sosterką zawiązałë jemù na szëji czerwòną 
blewiązkã. Chtos wrzeszczi: „zgrzébiątkò 
przëszło gbùra pòżegnac”.
A terô co? Wiôldżi aùtół wjachôł na òbòrã. Piãk- 
no òblokłi chłopi – wszëtcë w równëch ańcu-
gach: swiécącé żelôzné kapelusze, gùzë jak 
gwiôzdeczczi, biôłé rãkawiczczi: wzãlë trëmã 
i z nią jachelë. Wszëtcë za nima jidą piechti. 
A Tolka stoji na drodze i wrzeszczi na całą wies! 
(Nie wzãlë ji ze sobq).
Stôré białcëskò zatrzãsło sã całé na tim zeslu. 
Przódë, w młodoscë, mni sã ò tim mëslało, 
terô, na starosc, znôwù tak letkò sã płacze jak 
za dzecka.

Trzecy òbròzk
Na szasym jedze wiôldżi aùtół. Jak Tolka gò 
widzy, tej wòłô do matczi:
- Mëmùszkò, tatuszka wiezą!
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Czwiôrti òbrôzk
Lëft je cepłi, richtich hëc. Tolka je na smãtôrzu 
ze sostrą i z mëmą. Na grobòwim kòpcu òjca 
je pòpãkónô zemia. To môłé sã ceszi, biégô do 
matczi i wòłô: 
- Mëmùszkò, tatuszk ju wnet wëléze, bò tu ju 
są skałë w nym piôskù!

Piqti òbrôzk
Terôzkù ale je doma fejn, wiesoło, fùl dzecy, 
cotków! Wùjów żódnëch, blós dwùch dża-
deków. Nôpierwi chtos przëwiózł (że z lagru 
jaczégòs) dwie kąsk znóné panie i dwùch 
knôpików: Piotra i Pawła.
Mëma kąsk w nórce chlëchô, gôdô:
- Jónk i Frónk terô bë téż bëlë taczi, ale ùmer-
lë dëcht przed wòjną. 
Z Piotrã i Pawłã fejn bëło chòdzëc w cziskùlã abò 
w stóg słomë na òtłogù, bawic sã, chòc òni gôdelë 
kąsk jinaczi, ale wszëtkò wnet bëło rozmiec. Bab-
cza rzekła, że knôpicë gôdają „z wësoka”, piãk- 
ni jak më, ale nicht sã za tim nie czerowôł.
W stogù dzecë so ùprawiłë jómã – „jizbã” – 
tam miałë rozmajité zôbôwczi: pùpë, flëczczi, 
papiórczi, strzélbë z gnôtów z gãsëch ùdów. 
Czej bëłë wrëczi, tej fejn sã strzélało. Dżadek 
dopasowôł knëple do gnôtów, wrëka pòkrajôł 
w grëbé plôstrë; rozegracjô bëła szôlonô! Bùl-
wë bëłë kąsk za miãtczé, strzélało sã gòrzi.
Mëma i cotczi nie kôżą jic w las; gôdają, że je 
wòjna. Pò drodze téż nie kôżą chòdzëc, ale 
doma, w stogù i w cziskùlë je dobrze. A czej 
przëjachało jesz wiãcy dzecy i cotków, z Gdini, 
tej bëło jak w òchrónce. 
Lorka z ti Gdini mia baro dłudżé włosë, grëbé 
warkòcze niżi pasa, tej reno stoja z grzebieniã 
w gôrzce i wòła: 
- Tante Tonia, komm hier. 
Tolka wiedza, że Lorka chca, żebë cotka Tonia 
jã ùczosa, bò tak jak Lorka wiôldżi nierôz do se 
gôdelë, ale dzecy tak nie ùczëlë gadac.
Pózni sã stało jesz fejni, bò przëszlë jaczis żôł-
niérze i kôzelë wëcygnąc sã z dwùch jizbów. Ti 
wòjskòwi téż tak gôdelë jak Lorka. 
Terô dlô nëch wszëtczich gòscy nie bëło gdze 
spac, tej w jedny jizbie starszi rozłożële sztró-

zaczi na zemi i tak spelë wszëtcë, jak sledze, 
a òb dzéń dzecë pò tëch sztrózakach skôkałë 
i kòzôłczi wëwrôcałë. Tak wiesoło jak tedë, 
Tolce ju nigdë pózni nie bëło!

Szósti òbrôzk
Tolka na tim sztrózakù mia głowã przë do-
mòwëch dwiérzach i jedny nocë czëła jak 
dosc cëchò chtos pònôglôł: ,,fertigmachen, 
fertigmachen!”
A reno ju nie bëło żôłniérzów. Terô w tëch 
dwùch pùstëch jizbach bëło gònienié!
Dżadekòwie mielë bëté na wòjnie, tak ti gôde-
lë, żebë w ne jizbë jesz sã nie wcygac nazôd, 
bò ni ma wiedzec, co jesz bãdze. Wnetk sã 
òkôzało, że òni mielë prôwdã.
Za pôrã dni wieczór wszëtcë biegelë do roz-
werka, wlezlë na diszle i zdrzelë w stronã 
Wieżëcë, a tam gdzes dali baro grzëmiało i sã 
łiskało. Ale terô të błësczi bëłë fejniészé, bò 
w lëfce wisałë „chòjinczi” z piãknyma wida-
ma. Tolka ju wiedza, co to je grzëmòt, temù 
ji bëło dzywno, że wszëtcë głosno jamrëją. 
Nierôz, jak grzëmiało, tej mëmùszka stôwia 
swiécã na òknie i sã òdmôwiało: ,, Pod Two-
ją obronę...”, abò litaniã, ale nicht nie płakôł, 
a ti tu jãczą i biadolą, nôbarżi ti z Gdinie. Jaż 
dżadek rzekł:
- Wa tim rëkã tegò bómbardowaniégò nie 
strzimieta. Mòże waji bùdinczi we Gduńskù
 i w Gdini òstóną stojąc, le pòjta dodóm ró-
żańc òdmawiac, a nié tu jamrowac!

Sódmi òbrôzk
W jednã tã pùstą jizbã mëma wstôwia cze-
rzenkã i kôza czerzniac masło. Ale dzecë gdzes 
dërch ùcékałë, tej zeszło na tã nômniészą, na 
Tolkã. Mëmùsza chwôla jã, że dobrze słëchô 
i pòmôgô, chòc le je sztërë lata starô.
 Czej òna tak czerzniała, tej cotka jednym razã 
wëzdrza bez òkno i zawrzeszcza:
 - Jidą, jidą, ti cepłi jidą, sëpią sã ze szaségò. 
Chùtuszkò przëszëkùjemë sztulczi; tata, kòr-
nusa kąsk, czeliszczi na tablét, przëwitómë 
tëch wëbôwców.
Ale sã wërôbiało!
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Mëma z cotkama na progù z tim chlebã, solą, 
sztulkama; dżadek z bùdelką i czeliszkama 
na tabléce, a ny nowi żôłniérze w krótczich 
kòżëszkach (bez to cotka jich pewno pòzwa: 
cepłi) wnëkelë na òbòrã jak chmùra. Nie 
słëchelë, co dżadek chcôł do nich przemówic, 
le jeden złapôł bùdlã, drëdżi tablét z chlebã, 
trzecy pòpchnął dżadeka, zerwôł mù zégark 
z lincuszkã i strekôł mù skòrznie z nogów, 
czwiôrti złapôł Lénkã, Niemkã, co sã ù nas 
chòwa, cągnął jã w stodołã. Cotczi biegałë 
wkół bez jizbë, a tej w kùchni wskòczëłë na 
platã, na bratnik, znądka w kòmin. Tam jich 
nie nalezlë!
Dżadek leżi w żokach, szkalëje, ni mòże wstac, 
pòmstëje, wëwijô krëkwią, a jeden z tëch „ce-
płëch” w niegò célëje z môłi strzélbë. Babcza 
głosno płacze, mëmùsza szukô cotczi, żôłnié- 
rze lôtają pò jizbach. Na to wlôzł na òbòrã 
wëższi tëch „cepłëch”, strzélnął w lëft, tej ny 
drëdżi gdzes ùceklë, a nen òficéra rzekł, że òn 
zajimò jizbã, bò szôłtës mù mô rzekłé, że ù nas 
je plac.
Tolka to wszëtkò mia widzóné bez skałã przë 
dwiérzach, bò chtos jã kòpnął i òna òsta tam 
sedząc, za dwiérzama.
Zarô zaczãlë jiny „cepłi” nosëc fùl pùdełków 
w pùsté jizbë i nen wëższi tam kwatérowôł.
(Wiele pózni Tolka sã dowiedza, że te pùdełka, 
to bëłë radia.)

Ósmi òbrôzk
Doma terôzkù sã zrobiło jakòs brzëdkò, strasz-
no, smùtno. Cotczi nie spiéwają, są brzëdkò 
òblokłi, dërch mają chùstczi na głowach. Dze-
cë są smùtny, bò żôłniérze – „cepłi” – wkół jich 
stogù na òtłogù ùstawilë fùl aùtółów, tej dzéw-
czątka i knapska ni mòglë tam sã bawic. Dża-
dek je złi, szkalëje dërch pò cëchù, żebë nen 
oficéra nie czuł. Babcza płacze i mówi pôcérz, 
bò białczi i chłopi òd nëch „cepłëch” w jednym 
chléwie zrobilë òdżin, w niegò wrzucywelë 
kamienie, tej babcza gôda, że nas wëpôlą. 
Ten òdżin pózni zgasëlë, chilnãlë wòdã, a tej 
w tã dôkã wlôżelë, a jesz pózni nadżi wëlôżelë 
i trekelë sã w beczczi ze zëmną wòdą. Głosno 

przë tim krzikelë, a babùsza gôda, że są spiti. 
Dżadek, chòc kùlawi, wëprowadzył dzecë w czi-
skùlã, żebë na to nie zdrzałë.
Jednym razã Pioterk wëzdrzôł z kùlë i za-
wrzeszczôł:
- Pali się, nasz stóg się pali!
Ale jômòr sã zrobił, kòżdi jãczôł ò co jinégò:
- Mòja pùpa! 
- Moja taczka!
- Mój samochodzik!
- Mòja kòlibka!
- A jak sã zjéżdżało z górë na dół pò ti słomie! 
A terô „cepłi” to nama pôlą!
Biegómë dodóm, wrzeszczimë do mëmùszë. 
Òna szkalëje na òficérã, bò stóg doch je bliskò 
chëczów. 
Në jo, òn rzekł, że òni brëkùją ten môl do 
pòstawieniô aùtółów. 
Bùten szëkù! Na òtłogù bëło dosc placu jesz 
dlô wiele aùtółów! 
Nick sã ju jednak nie dało zrobic: stogù nie 
bëło, zôbôwków téż nié. Szczescé òd Bòga, 
że ny „cepłi” wnet ùszlë, bò z nima bëła ùce-
miãga. A czej ùchòdzëlë, tej jesz wzãlë kònie. 
Znôwù płacz i trzôsk. Mëmùszka nôpierwi 
chlëcha, a tej szła na tegò wëższégò, tej òn 
przësłôł jaczés dwa kònie nazôd, ale jiné, nié 
nasze: jeden jaczis kòszlawi, a jeden małi,  
mądri, piãkny, leno dosc stari.

Dzewiąti òbrôzk
Za sztërk, jak ti „cepłi” ùszlë, gdiniónie ùjache-
lë, òstelë le knôpicë: Pioterk i Pawełk. Z nima 
téż bëło wiesoło, bò terôzkù ju czasã sã szło 
w las z dżadekã. Za pôrã dni zaczãlë nadjeż-
dżac wòzama w kònie „flichtlindzë”. Kòni 
bëło fùl w chléwach, w stodole, na òbòrze. Ti 
lëdze bëlë głodny, ùmãczony, ùczapóny. Terô 
òni tam spią na tëch sztrózakach. Niejedny we 
wsë nie chcelë jich przëjąc ani fùtrowac, ale 
nasza mëmùsza rzekła: 
- To doch są lëdze.
Jedny òdjéżdżelë, drëdżi przëchôdelë, a czej 
wszëtcë ùjachelë, tej Tolka zaczã sã drapac 
i sã òkôzało, że mô swôrb. Nôgòrzi, że na gło-
wie sã pòrobiłë wrzodë. Włosë mùszałë bëc 
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ògòloné maszinką. Co to béł za ból! Sztërzëch 
chłopów jã trzimało, a piąti gòlił. Dzeckò 
wrzeszczało, wiło sã z bólu jak piskòrz. Mëma, 
sostra i babcza płakałë w najizbie, chłopi trzi-
melë, chlëchelë, pòcészelë. Wreszce bëło pò 
włosach. A tej kąpanié w balice, smarowanié 
czôrną smierdzącą smarą, zawijanié w płôch-
tã i tak kòżdi dzéń, jaż w kùńcu swôrb zdżi-
nął. Nad dwiérzama w alczerzu długò wisôł 
Tolczën warkòcz ze szléfą. Czej ona na niegò 
wezdrza, tej dërch so przëpòmina to òkropné 
przeżëcé, jaż rôz gò spôla.

Dzesąti òbrôzk
Tolka je cos pòdrosłô, czãsto biwô ù babùszë, 
a ta wiãze na spicach stréfle i żoczi dlô wszët-
czich doma i przë tim czëtô. Spicą pòkazywô 
dzeckù lëtrë czë to sã pitô. I tak wejle babcza 
spicą naùcza dzewùska czëtac. Terôzkù òno 
sedzy na westrzódkù jizbë, pòd lãpą z gloką 
i wszëtczima doma czëtô Trilogiã – tóm za to-
miszczã – wkòło, a je piãc lat starô.
(Chto wié, jak òno czëtało te łacyńsczé ma-
karonizmë? Òno sã nie wdarzi, żebë chtos jã 
pòprôwiôł. Wszëtcë słëchelë i płakelë, gdze 
nôleżało. Òni pewno rozmielë to ju wnet na 
pamiãc. 
Czasã przë różańcu babcza wërzekła intencjã: 
za dëszã Pòdbipiãtë. Starô kòbiétka w zeslu 
znôwù sã zatrzãsła, terô ze smiéchù).

Jedenôsti òbrôzk
Mëma gôdô do Tolczi: 
- Przenies le mie tã bikskã z nitkama. 
Dzéwczątkò niese pùdełkò i gò pòznôwô: to je 
piãknô blaszanô biksa z farwnyma sztrépama 
– mòdrim, biôłim i czerwònym – nasztrichniã- 
té są w zygzaczi. Òno terôzkù rozmieje prze-
czëtac, co tam co sztërk je napisóné, tej czëtô: 
,,chocolate”. Cos mu sã w głowie òdmikô. Tak 
tej òno sã pitô:
- Mëmùszkò, co to je: chocolate?
- Szekòlada – matka òdgadiwô.
- Je to pùlwer, ta szekòlada?” – dali sã dopi-
tiwô.
- Czasã platka abò jak bómk, a czasã pùlwer 

– matka òdpòwiôdô. – Jak tatusz béł chòri, 
ni mógł nick jesc, bò wszëtkò wrôcôł, tej 
wùjowie przëwiozlë òd ,,cotczi ÙNR-ë” kąsk 
negò szekòladowégò pùlwru, to dlô tatusza 
bëło dosc kraftné, a tegò òn nie wrôcôł. Na 
szekòlada bëła tu w ti biksë. Szekòlada fejn 
szmakô – matka jesz dopòwiedza.
Jak to dzéwczã zaczãło rëczec! Nareszce 
wëjãczało:
- Jô tatuszkòwi wëjôda nen pùlwer, tã sze-
kòladã – i gôdô, jak to bëło, a mëma nie chce 
wierzëc.
- Tegò të doch ni mòżesz pamiãtac, tec të le 
bëła dwa i pół rokù starô. To bë nie bëło mòż-
no, żebë të to pamiãta.
Ale to jesz nie bëło kùńc, bò terôzkù dzewùsk 
sã jesz pitô ò ten aùtół i ò nëch chłopów piãk-
no òblokłëch, co trëmã wiozlë.
- Jenëskù kòchóny, je to mòżno? – dzëwi sã 
matcëskò. – To të téż môsz w głowie? To bëlë 
ògniowi strażôcë òchòtnicë. Tata do nich 
przënôleżôł, tej òni przëjachelë na pògrzéb 
i trëmã wiozlë. Tata ùmarł, kùczra nie bëło, 
a na smãtôrz doch je szesc kilométrów. 
Terô mëma sã zapatrza w pòsowã, cëchò do-
pòwiedza przëmkłą gãbą, z mòkrima òczama: 
- A z kòscoła na smãtôrz trëmã nioslë; to piãk- 
no wëzdrzało. 
(Dzywno to mòże je, ale jednak pò prôwdze 
taczé òbrôzczi dërch Tolce sã pòkazywają, czej 
òna òczë szerok òdemknie, a nick nie widzy, 
i w głowie brzëmi kòżdé słowò, czej wkòło je 
tak cëchò, że jaż w ùszach zwòni).

Dwanôsti òbrôzk
Tolka nëkô gãsë na pòle. Jak òne fejn rozmieją 
jic – jedna za drëgą – pòmalinkù, młodszi za 
starszima, kòlibią sã na bòczi. Pòle je sztërk òd 
chëczów. Na rżëskach je trôwa i kłosë, òne sã 
dobrze ùpasą.
Gãsë sã najadłë, sadłë w gromôdce, sznoble 
schòwałë pòd skrzidła; spią. Sosterka pastur-
ce przëniosła òbiôd w dwòjôkach. Szmakô do-
brze: maslónka i ùtłëkłé bùlwë ze szpërkama. 
Dzéwczã sã najadło, a tej szło w bùlwë, gdze 
w gniôzdkù są trzë malinczé ptôszczi. Dërch 
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mają rozjãté sznobelczi, są głodné. W te 
òdemkłé dzóbczi dostałë resztã bùlewków òd 
Tolczi. Mòże rôz bãdą najadłé.
(Wiele pózni chtos rzekł, że to fùtrowanié tëch 
ptôszków, to nie bëło dobrze).
Gãsë spią, ptôszczi są nafùtrowóné, tej dze-
wùsk so sadł w trôwie na grańcë, i wej, terô 
òn téż ùsnął. Jak sã òbùdzëła, gãsy nie bëło. 
Tej w rëk! Biégô dodóm na zabicé i wrzask 
wniebògłosë: 
- Mëmùszkò, gãsë sã ùtopiłë! Jô ùsnã! Na pòlu 
jich ni ma!
Kąsk dzywno Tolce bëło, że mëma nick nie 
wadza, le wzãła kòło, na paczétrégrze pòsadza 
Tolkã i jadą szëkac gãsy. Całą drogã mëmùszka 
pòcészô córeczkã, bò ta dërch chlëchô. Òbe-
szłë dwa błotka, ale gãsy nie bëło. Nalazłë sã 
w trôwie na łąkach, nad rówkã. Pewno sfru-
nãłë z ti górczi, gdze sã pasłë, do wòdë, a czej 
sã napiłë, tej so sadłë i spałë w ti trôwie. 
Cëż za redota dlô dzecka! Jaczi pòdzyw dlô 
matczi! Òna wejle wiedza, że te gãsë nie są 
ùtopioné. Ò matce Tolka so mësli, jak ò Bògù 
Òjcu, że òna wszëtkò wié i wszëtkò mòże.
Terô ale nôleżi sã jic do sąsadów wëdolma-
czëc, czemù na łące je trôwa wësedzałô, bò 
wnet doch bãdą chcelë pòtrôw sec, a trôwa 
tam leżi. Dzeckù je wstid. Schòwało sã za 
mëmùszën spódnik. Czëje, jak mëma prze-
prôszô:
- Wëbôczce dzeckù, òno doch le je piãclatné, 
wejle na tim słuńcu ùsnãło. Wezniece so kòp-
kã sana z naszi łączi.
(To bëła szkòła! Wiãcy òno ju nie ùsnãło przë 
pasenim).

Trzënôsti òbrôzk
Doma zaczął mieszkac szkólny. W pańsczi 
jizbie. Ho, ho! Co za pón! Jak piãkno gôdô, 
piãkni jak w kòscele. A smieje sã tak cenkò 
i długò; złoti ząb je widzec. A jimiã: Zygfrid! 
Taczégò miona nicht we wsë ni mô. 
Dzéwczątkò je bùszné: ù nikògò nie mieszkô 
szkólny, le ù nas! 
Mëma czasã wërzékô, gôdô, że robòtë je fùl, 
a szkólnémù jesz mùszi môltëch szëkòwac.

Ale nen szkólny wnetk je ù nas, jak ù se doma: 
przëchôdô w naji jizbë, z nama so gôdô, w sle-
pą babkã sã zabôwiô z dzecama i cotkama, ze 
sosterką szkòłowé nôùczi òdrôbiô. Pò szkòle 
przë draszowanim czasã kònie pògóniô w roz-
werkù, jak Tolce pôlce zazëbną na léckach. 
Pón tej gôdô, że jemù sã przëdô kąsk szpa-
céru.
Jednégò dnia Tolka czëje, jak mëma gôdô do 
szkólnégò:
- Pón szkólny mógłbë to załatwic, żebë to 
môłé ju szło do szkòłë. Òno je ju szesc lat sta-
ré, rozmieje czëtac, wiôldżé je dosc, niechbë 
ju szło. 
Szólszpektór ,,krącył nosã” (mëma gôda cot-
ce), ale òno jednak w jeseni do szkòłë szło. 
Tam jemù sã widzało, to bëło lepi jak gãsë abò 
krowë pasc. W szkòle bëła wiôlgô szafa, a w ni 
fùl ksążków, rozmajitëch, z piãknyma òbrôzka-
ma. To bëłë pasowniészé dlô ni ksążczi, jak ta 
„Trilogia” ù babùszë. Terô òno so czëtało przë 
pasenim krowów: „Pan Drops i jego Trupa”, 
„Szelmostwa lisa Witalisa”, „Na jagody”, bôjczi 
i òpòwiôstczi rozmajité.
(Jak terô ta starëszka tak sedzy w nym zeslu, 
tej jednym razã zaczinô głosno gadac):
,,Znano w świecie różne lisy / był więc lis 
Ancymon łysy / pospolity lisek rudy / pełen 
sprytu i obłudy / (...) lecz nie znano w świecie 
lisa / ponad lisa Witalisa. / Gdy Witalis kroczył 
drogą, / wpierw widziano jego ogon, / co jak 
ruda chmura zwisał, / a dopiero potem lisa”.
(Mòże to szło tak, a mòże kąsk jinaczi, ale to 
téż w ti głowie sedzy, a jesz wiele co jinszégò 
téż! I te piãkné farwné, swiécącé òbrôzczi, na 
całq kartã!)

Sztërnôsti òbrôzk
Jak le Tolka zaczã chòdzëc do szkòłë, zachòrzôł 
dżadek. W jeseni wszëtcë mùszelë wëbierac 
bùlwë, tej przë dżadekù òstôwało to szesclat-
né dzéwczątkò. Jemu to sã widzało, bò mògło 
sedzec w babczënym zeslu, zdrzec na dżadeka 
i czëtac swòje ksążeczczi. Rôz pò òbiedze dża-
dek zachrapnął jakòs jinaczi, tej òno wszëtkò 
zrobiało, jak miało przëkôzóné: zapôlëło gro-
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micã, co stoja w szkle, a tej biegało na ògro-
dë zawòłac babczã (bò jiny wybiérelë dali 
w pòlu). Terô znôwù biegało w przódk i mó-
wiło pôcérz, jaczi rozmiało. Dżadek jã za rãkã 
scësnął; jak babcza doszła, tej ju dżadekòwi 
ùchò robiło sã biôłé.

Piãtnôsti òbrôzk
Tolka terô je dzewiãc lat starô. Zaczinô sã lato, 
a przed żniwama mùszi bëc zwiozłi torf. Do 
Amerik, gdze są błota, je szesc kilométrów. 
Mëma mô wërechòwóné, że òb dzéń mùszą 
bëc zwiozłé trzë fórë, tej to sã dô zrobic. Terô 
mëma wstôjô reno ò trzecy, fùtrëje kònie, bùdzy 
córeczkã, tej ò czwiôrti Tolka jedze tima kònia-
ma, co je „cepłi” òstawilë, za pierszą fórą. Mëma 
przëjedze z tëłu na kòle, to ji zmùdzy mni czasu; 
nakładzą fórã, a tej nazôd, mëmùsza chùdzy, na 
kòle, Tolka pòmalinkù, we dwa kònie wòzã ze 
żelaznyma kòłama. Doma fórã zdrzucają, kònie 
tim czasã żgrzą, i tej jesz rôz, za drëgą fórą. Jak 
drëgô je doma, kònie są wëprzãgłé, òdpòcziwa-
ją, fùtrëją sã, a Tolka pase krowë. Pò òbiedze, 
czej ju nie je tak cepło, jedze za trzecą fórą, 
a mëma z tëłu za nią, na kòle. Na żniwa torf je 
doma, całą zëmã je co pôlëc. Tolka je bùsznô, że 
taką wôżną robòtã rozmieje zrobic; nigdë so nie 
mësla, że mô lëché ferie.
Terô sã òkôzało, jak mądri je ten małi kóń 
òd „cepłëch”. Pòd górą stôwô i òdpòcziwò 

chwilkã, a tej sóm rëszi; na òbòrã rozmieje 
sóm genaù skrącëc, ò nic nie zawadzy. Re-
dzy pòżiczają gò na wiesela do briczi, bò jak 
ùczëje mùzykã, tej tak fejn jidze, jakbë tuń-
cowôł. A w pòlu, czej Tolka brónëje, czasã je 
czëc trzôsk strzélaniégò z kamieniołomów, tej 
nen kóń òd razu sã pòłożi, ùszë schòwie i tak 
cëchò leżi, jaż òprzestóną strzelac. To wejle 
je mądrala! Tolka gò lëdô baro, òn, mëszlã, 
Tolkã téż. 

Szesnôsti òbrôzk
Terô je zëma, wiôldżé smiotë, drodżi zawióné, 
mróz. Mëma ju sztërë dni leżi chòrô. 
Tolka je dwanôsce lat starô, sostra – piãt-
nôsce; nie wiedzą, co robic. Mëmùsza nie 
kôże doktora wòłac, tec to bë mùszôł krowã 
sprzedac, bò gbùrama sã nie przënôleżi ùbez-
pieczenié òd chòrobë. 
Mëma kąsk wstôja, bùlwë skroba, czej Tolka 
przëszła ze szkòłë, ale w nocë sã pògòrszëło 
i Tolka wiedza, co zrobic, bò wszëtkò bëło, jak 
przë dżadekù. Gromica, różańc; jesz kąsk òna 
mëmùszã przëpòdniosła, tej mëma òdmôwia 
całą lëtaniã, a tej rzekła: – terô je dobrze  
– i tak na rãkach Tolczi ùmarła.
(Stôrô kòbiéta sedzy na zeslu, łzë ji lecą pò li-
cach, pò brodze, spôdają na klin. Òna jich nie 
òcérô, òczu nie zamikô; blewiązka filmù sënie 
sã dali, òbrôzk za òbrôzkã, jaż do dzys.)

KASZËBSKÔ INTERNETOWÔ KSÃGARNIÔ

www.kaszubskaksiazka.pl
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Grétka sedza w céni lëpë a rëcza.
Miodné kwiatë wòlają do se wszelejaczé òwadë. 
Czerwińcowi wiater letkò rëszô lëstama bómë, 
a wòniô roznôszô sã het, het dalek, jaż pòd Dą-
browã. To je ten czas, czedë so móżesz përznã 
òdpòcząc. Sana schną zgrabioné w grëpach na 
lące, a jesz je za chùtkò, bë je wòzëc w stodolã, 
wrëczi zasadzoné, matczé zelé zeżniwioné.
Blós Grétka sã tim nie ceszi. Je stôrô i smùtno. 
Zakriwô rãkama twôrz. Je midech. Calé żëcé ro-
bòta i robòta, nic wicy!
Ùròdzëla sã w 1915 rokù na Pùstkach, jakno 
drëdżé z trzënôsce sztëk dzecy ùbòdżégò gbùra, 
Antóna Szidle. Chùtkò naùczëla sã chòdzëc i tak 
samò chùtkò zaczã pòmagac nënce przë nastãp-
nëch dzecach. Ledwò jedno përznã òdroslo, a ju 
drëdżé nënka rodzëla w lóżkù.
Akùszerka przestrzéga, żebë tëch dzecy ju wicy 
na swiat nie sprowadzac, bò pòròdë taczé cãż-
czé. Ale gôdanié jedno, a żëcé co jinégò. I tak 
nënka ùmarla przë trzënôstim dzeckù, a Grétka 
òsta z tą calą gromadą prawie że sama, bò fater 
dërch cos robil, to w pòlu, to w chléwach.
Czasã nie wiedza so radë z nima, tej jich òstôwia 
i biega w chòjinkã. Kladla sã na mechù i dzar-
la rãkama to zelëskò, kòpa nogama, wrzeszcza 
i tak dlugò wrzeszcza, jaż ùsnã. Rôz, nawetka ji 
sã wëdôwalo, że nënka do ni przëszla. Smùka jã 
pò gãbie i wlosach, i gôda, żebë sã tak nie jiscëla, 
że to sã wszëtkò dô. 

Czedë nômlodszi, Léón, miôl dzewiãc lat, wëbù-
chla wòjna i Grétka mùszala jic na slużbã do nie-
miecczégò fërsztë. Zôs slużëla, jakbë to slużenié 
bëlo ji przeznaczoné.
Pò wòjnie przëszla nazôd dodóm. Zaczã dzecë 
ùczëc pôcerza.
Jedno ji glãbòk òstalo w pamiãcë – to jak Léón 
ùmiérôl na zapôlenié plëc:
- Pòj, Grétkò! – wòlôl jã – a jesz rôz chcemë òd-
mówic różańc. Mie sã wëdôwô, że terô jô jem ju 
jegò naùczony. A blós nie rëczë, bò mie sã nick 
nie stónie. Jô wëzdrowiejã, a bdã cë pòmôgôl. 
A za trzë dni Léón ju bél chòwóny na mechòw-
sczim smãtôrzu. 
Grétka, colemalo, dërch tam chòdzëla. Jesenią 
grabila lëstë, latã stôwia mù w wëkù nôpiãknié- 
szé kwiatë, jaczé blós mògla zerwac na lące.
W kùńcu, wëdawac bë sã mòglo, że lëché sã òd 
ni òdwrócëlo; pòzna fòrsz chlopa z fërszterëje 
pò Niemcu. Òn nie bél stądka – to bél Ùkrajińc, 
co pò wòjnie òstôl tu przëdzelony. Kòżdégò wie-
czora sã wëmika do fërszterëje.
- Za czim të tam lézesz? – pitôl sã fater.
- Ale më doch nic taczégò nie robimë – òdpòwiô- 
da Grétka.
I wnetka, òd tegò nic nie robieniô, Grétka zaszla 
w cążã. Ùkraijńca przenieslë na jiną fërszterëjã, 
het pòd Ruską grańcã i nawetka nie bëlo czedë 
mù rzec, że tu dzeckò je w drodze.
- Të, dzewùsu namikli! – wrzeszczôl tatk – „më 
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doch nick nie robimë taczégò” – të mie gôda! 
A to – to òd czegò? Òd smùkaniô? Je nas malo?
I zôs stoja ùpòkòrzono, a zlô na se i cali swiat. 
Czasã marzëla, żebë to dzeckò ùmarlò, że móże 
cos sã temù przëtrafi. Pózni tegò żalowa, że tak 
lëchò móże kòmù żëczëc, a tim barżi swòjémù 
dzeckù.
Stach sã ùrodzyl i glosno rëczôl. Miôl wiôldżé 
chãcë do żëcô. Gréta robila jesz cãżi, bò terô 
i na se, i na niegò mùszala zarobic. Dzeckò leża-
lo w lóżeczkù i baro krzëczalo, ale nicht tam nie 
zazérôl. Pózni, jak ju përznã pòdroslo, tej stalo 
sã taczim pòsmiewiskã dlô jinëch dzecy we wsë.
- Dze të môsz, Stachù, tatka? – pitelë sã wësz-
czérzająco. Czasã téż rzucalë w niegò kalugą, 
a nawetka rôz, lorbasë ze wsë, mù naszczelë do 
gãbë.
- Za tim të tam lôz! – rzekla mù Gréta, ale serce 
jã bòlalo z ny swòji niepòradnoscë.
Tak wërós Stach na taczé pòpichadlo. Përznã so 
pòpijôl, bò jak tu so z tim wszëtczim pòradzëc, 
përznã chòdzyl do robòtë, jaż w kùńcu przepôd 
bez wiescë.
Gréta gò nawet nie szuka, bò dze? Chtos gôdôl, 
że na Szląsk do kòpalnie wëjachôl, jiny zôs cwier-
dzëlë, że w pòrce w Gdini gò mielë widzóné, ale 
nicht nie bél tegò gwës.
Czej fater ùmiérôl w lóżkù, wezwalë szôltësa 
i ùrzãdnika z gminë, żebë spisac testament. 
Wszëtkò dosta Ana i ji chlop, a Gréce mia bëc 
òdpisónô na ląka na Kniewie, a jesz mët nen 
môli sztëczk zemie przë Biélawie.
- Jo, tatkù, më to ji dómë, ale terô pòdpiszce  
– szterowa gò Ana.
Ale ledwò tatk zamk òczë, tej ju Ana zabëla, co 
mia przërzeklé sostrze.
Gréta wëchòwiwa nowi miot dzecy, tim razã 
Aninëch a Ksawra. Pasla z nima gãsë, krowë, 
plotla jima na lące wińce, jesenią zbiéra bùlwë, 
żôlãdze… I tak ùplënãlo zôs pôrã dobrëch lat. 
Sostra ji, wiôlgô pani, òbchôda sã z nią jak 
z pòpichadlã: Biôj, zaniesë! Biôj, przëniesë! Ha-
lôj! Zawieszë! A chleba z maslã nie jédz, tam dlô 
ce je szmôlt! – gôda.
Wiele razy „slużka” ùcéka ze sztëczkã chleba 
w jurczi a rëcza.

Rôz, Gréta, wezdrza w szpédżel i ùzdrza stôrą 
twôrz, sëwé klatë, òczë pòkrëté plewą, wiôl-
dżi, czerwiony nos, chtëren dërch smarowa 
Òxikòrtã, bò ji sã wëdôwalo, że pò tim ta knéra 
sã wëgòji. Dze òstalë te gãsté, czôrné klatë, co 
jich wiedno bëlo za wiele, żebë je zrzeszëc do 
grëpë? Dze ta glôdkô skóra?  A ne szmidech 
szpérë?  Chòdzëla terô przë cziju, żebë sã nie 
zwrócëc.
Jaż rôz córka Anë ji rzekla, że mùszi sã z dodo-
mù karowac, bò òna sã żeni i bdze brëkòwa cot-
czënã jizbã.
- Ana, rzeczë doch co nemù dzewùsowi? – gôdô 
Gréta, ale Ana le sã tak pòdsmia i chùtkò dristnã 
do swòji jizbë.
- Ksawer! – Në, co to mô bëc, kò wa doch 
przërzekla tatkòwi, że wa mie dôta nã ląkã a ze-
miã… Në, gadôjta doch co? Dze jô móm terô jic? 
Wez so ju to, co bëlo mie przëòbiecóné, ale blós 
mie nie wënëkiwôjta? – prosëla.
- Czë cë bëlo co przëòbiecóné? – przemówil 
falszëwò Ksawer – kò më doch nic ju nie pamiã- 
tómë. Terô tu rządzy nowô miotla, a të jes ju, 
Grétkò, stôrô, tasczi cë z pajów lecą, szpérë ce 
nie chcą niesc, dzecë cë ju je strach òstawic…
- Në, dosc, niech sã cotka mie z bùdë karëje!  
– rzekla Truda i pòkôza dwiérze.
Cotka wzã ze swòji jizbë zëmòwi mańtel a szlo-
rë, dwa szertuszczi, żoczi i wëszla bùten. Nie 
wiedza w jaką stonã jic, tak téż so sadla pòd nã 
lëpã. Jakbë sã jesz mniészô zrobila na nym pniu, 
pùczel dosta wiãkszi, zgrużdżëla sã barżi. Kòl ji 
nogów pòlożëla sã sëka, Miszka, téż skrãcznialô 
a stôrô. 
- Aj, Bòże, co ze mną terô bdze? Chto mie we-
znie na stôré lata?  Móże òni wińdą, a mie za-
wòlają, przeproszą, rzeką, że nie chcelë mie 
wënëkac. Rzeką: Pòj, Gréta bënë, a nie sedzë tu 
tak sama! Pòj doch w jizbã, a so zjédz młodzo-
wégò kùcha z rabarberã, a napij sã kawë…
Ale nicht nie wëlôz z bùdë. Wszëtcë drist tam se-
dzelë, chòc krowë ju bãczalë a swinie kwiczelë. 
Nikt sã nie rëszôl.
Gréta chca ju nawetka jic w chléw, dojëc knadżi, 
ale Truda wëzdrza bez kùchniowé òkno i ji pògro-
żëla. Tak téż ta sã zgrzebiala i szla w chòjinkã.  
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Tam so jesz zaplaka, chòc ju bë sã mòglo wëda-
wac, że lzë sã ji skùńczëlë. 
Narôz sã dôka zrobila wiôlgô, a Gréce stalo sã 
zëmno. Òblokla so nen zëmòwi mańtel i  pòd-
niosla z negò mechù.
- Dze më terô, Miszka, pùdzemë? – spita sã let-
kò psa. - Móże më bë szlë do wsë?  Do Sztefë, 
òna je dobrô bialka, ale téż ju starëchnô. Ta bë 
nas doch wzã? Më bë ji nosëlë drzewò do piéc-
ka, a grzëbów nazbiérelë…, kò to bë doch tak 
bëlo wieselni. Òna wiedno mie dôwa léberkã 
i blutkã, jak mia zabité swiniã. Chcemë le tam 
jic! Nicht mlodi nas nie weznie, bò to doch kòżdi 
mô robòtã sóm ze sobą. Të doch to widza, Misz-
ka, jak na nasza Truda na nas frech trzasla. Jô 
mëszlã, że to tak wszëtcë mlodi są tak nerwòwi, 
a stôrëch lëdzy i szczërzów nie lëdają. To doch je 
blós klopòt! – gôda.
Gréce sã wëdôwalo, że dobrą drogą do wsë jidą. 
Zna doch te wszëtczé fértle na pamiãc, ale przez 
nã dôkã malo co bëlo widzec. Wezdrza na ne 
lãpë, co swiécëlë na Wigónie, ale jich wid bél 
môli, wnetka niewidoczny. 
- Pòj, Miszka – pògónia psa – a mie sã nie krą-
cë pòd szpérama. Chcemë sã blós wëdostac na 
Tëlowską Drogã, a tej më so ju pòradzymë.
Ale Miszka sã dërch ji krącëla pòd szpérama, jaż 
Gréta sã zwrócëla prosto w drzón i pòdzarla no-
gawice. Ze szpérów pòleca krew. 
- Żebë blós nié w ne żëlaczi, bò tej to bdze pò 
mie – pòmeslala i zaczã sã wëdrapëwac z negò 
drzónu. Chwëcëla sã dżibczich wietwòw jurkù, 
ale ten ji sã za kòżdą razą wëmikôl z rãków. 
- Në, widzysz të, szczërzu, co të narobil? Terô më 
tu bdzemë mùszelë òstac òb noc! 
Mie sã wëdôwô, że më jesmë w ny cziskùlë kòl 
Szmëtë, bò le w ni wiedno bél drzón a jurk – rzekla.
Szczirz lég so na ji szpérë i chropòwatim jãzo-
rã zlizywôl krew z nogawiców. Gréta sã zgrza 
i z ùmãczeniô ùsnãla. Nie waralo dlugò, jak jã 
òbùdzyl rëmór mòtóra. 
- Chto bë w taką dôkã jachôl na mòtórze? A tej 
jesz bez widu? Pòdcygnãla sã letkò na lokcach 
a wzérô, ale nick nie jedze. 
- Pòj, Miszka, më sã mùszimë stądka wëdostac 
– szturnãla szczërza i wëkracza sã z ny cziskùlë.

- Czëjesz të? To doch graje òrkestra? Ale ò ti 
gòdzënie? Cëż to tam móże bëc? Kò to tak wëz-
drzi, jakbë tam bëlo jaczé wieselé? Ale ti naszi 
domôcy nick nie gôdalë, żebë sã miôl chto żenic. 
Kò zresztą, òni nigdë do mie nick nie gôdalë. Ale 
we westrzód tidzenia? Kò to je jaż niemòżlëwé. 
Pòj, jidzemë – rzekla do szczërza i szlë.
Wëdôwalo sã ji, że je kòl klubù „Ù Itë”, ale nie 
bëla tegò pewnô. Dôka sã trzima wiôlgô, tak że 
ledwò co bëlo widzec.
Pòdeszlë blëżi pòd òkna, chtërne bële òdcygnio-
né, jakbë wieselnicë żdalë na tuńc dlô bùtno-
wëch. Nikògò nie bëlo wicy. Calo wies spa. Blós 
Gréta z nym psã nié. 
- Kò mie sã mést wëdôwô, Miszkò, że më dwie 
le jesmë nôcekawszé ze wsë – rzekla niesmialo 
Gréta i czikrowa w no òkno. 
- Ò, a, ale co za fest wieselé, a co za fòrsz lëdze. 
La… – pòdzywia jich bialka. Ale jakbë nie zna 
nëch wieselników, jakbë nie bële stądka. 
- To są jaczi cëzy lëdze – gôda – a gwësno bòga-
ti? 
Gréta zdrza na stolë, na chtërnëch leżalë szmó-
rowóné kaczczi, gãsë, kùrë, tortë, szpajzë i bóm-
kùszczi…, i tak ji sã  baro zachcalo jesc, że bë 
wnetka wpadla przez no òkno. 
W tim òrkestra òznajmiwô, że je ju czas na „tuńc 
dlô bùtnowëch”. Gòsce sã pòderwalë i nëkają do 
dwiérzi. Pón mlodi wząn Grétã do tuńca, reszta 
nikògò nie przëprowadzëla. Miszka dzywno szcze-
rzëla zãbë, nie wierzëla nym wieselnikóm. Gréta 
wirowa na tuńcsalë. Wëdawac bë sã mòglo, że 
ùbëlo ji lat, że to nie je na stôrô bialka, a mlodi 
dzewùs. Tuńcôrz zrzucyl z ni nen zëmòwi mańtel. 
Terô Grécëszcze stalo sã jesz lżészé. Tak dobrze ji 
bëlo, tak letkò na dëszë, że ju chcabë tam òstac. 
W nym zdrzi, a nen fòrsz mlodi pón mô jednã 
szpérã kóńską, a drëgą kùrzą. Cygnie jã w nym 
tuńcu w nórt salë, corôz dali i dali, że jaż slab-
nie mùzyka. W nym Gréta sã żegnô, a zaczinô 
spiewac „Chto sã w òpiekã…”. Diôbél jã pòrzu-
cyl, a zdżinąl. Wieselnice téż zdżinãlë, i òrkestra, 
i jedzenié, i sala. Òstôl blós nen zëmòwi mańtel, 
chtëren Gréta pòdniosla i òblokla.
- Mie sã wëdôwô, Miszka, że mie je zaszlé w glo-
wã? – kò cëż jô za niestwòrzoné rzeczë widza. 

STEGNA_MARZEC_2014.indd   20 2014-03-03   09:07:35



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

21

Zdżãla sã i szuka palëcë. Chca jic do wsë, do 
lëdzy. Nie ùlazla równak dalek, jak ùczëla glos: 
- Retuj mie, Grétkò, retuj…
- Ale, chto mie wòlo? – pita sã Gréta.
- Jô! Jô jem tu! – letkò chtos òdpòwiôdô.
- Ale dze? Kò to doch ni ma nick widzec przez 
nã dôkã!? Jô jem strëszô baba, móm pòdzar-
té nogawice, a glodnô jesz jem do tegò. Przed 
sztócëkã jô tuńcowa z Diôblã, chtëren mie chcôl 
wząc, sama nie wiém dze? A terô jesz të?!
- Jô jem tu! – zôs sã òdezwôl glos.
Tak Gréta pòdeszla blëżi. Pòczëla, że szpérë mô 
w wòdze, chòc ji sã wëdôwalo, że szla do wsë, 
a nié nad Dobré Jezoro czë Biélawã. Robi jesz 
jeden krok: 
- Jo, pò prôwdze wòda – jidze dali i wòda sygò ji 
pò kòlana. – Dali jô ju nie jidã, bò jô sã bòjã, że 
sã ùtopiã! 
- Pòj, pòj jesz dwa kroczi, tej të mie ùzdrzisz – 
zaprôszô nieznajemny.
- Në, kò czë to bdze miôl bëc mój kùnc, tej jo – 
pòmëslala w dëchù i zrobila ne dwa kroczi. Zdrzi, 
a tam w sécë zaplątóny kôlp. Ùmòrdowóny, cali 
wëszãtolony. Skrzidlo jedno zlómóné, dzëba 
czësto przë wòdze.
- Chto cë tak co zrobil? – spita sã Gréta, jakbë nie 
bëla zdzëwionô tim, że nen kôlp do ni przerzekl.
- To ny marny lëdze mie chcelë zabic a zjesc. 
„Fejn szmórówkã to dô” – gôdalë. Blós, że przez 
nã dôkã òni sã czësto zaplątalë, a ni mòglë mie 
wëcygnąc. Chcą tu przińc witro reno.
- Ale kò jô doch jem za strëszô baba, nie dóm 
radë ce wëcygnąc. Jak ny chlopi so z tobą nie 
pòradzëlë, tej dze jô, taczi przeczidli wiór?
Ale Gréta chwëcëla séc i cygnie. 
- Në, tej rôz! – rzekla Gréta, ale kôlp ani drgnąl. 
– Aj, Bòże, jakùż to je lëchò bëc strëchã – pòża-
lowa sã.
- Në, tej jesz rôz! Ùrduksa! Móże jô ce wëcygnã? 
– ale to nie szlo. Gréta szarpa séc, ale nick to 
nie dôwalo. Na kùńcu sã jesz przewrócëla w nã 
wòdã. Wëczwòrda sã na piôsk i ną swòją palëcą 
próbòwa docygnąc kôlpa blëżi do brzegù. Móże 
tu më so jakòs pòradzymë? 
Kôlp sã prawie nie rëszôl. Przestôl gadac. Gréta 
pòdniosla mù sznobel z wòdë, pòsmùknã gò 

i narôz ùzdrza nen òbrôzk, co gò ji niemieckô 
pani pòkôza, czej òb wòjnã w fërszterëji slużëla: 
- O, polnisch Schweine! Man konnte sehen, das 
Bild Halemba Dead Christ, dass du an Gott gez-
weifelt! Sie, polisch Schwein! 
Tak samò jak tedë sã ùrzasla, bò jesz taczégò 
pòbitégò Bòga nie widza nigdë. Jezës Christus 
wiedno bél fejn namalowóny, a swiãtëch òbra-
zów doch wiele widza, czë to na òdpùstach, czë 
w kòscolach, ale nigdë taczégò marnégò, dze Je-
zës bél tak pòbiti i òkaléczony, że to jaż bë bëlo 
niemòżlëwé, żebë Òn zmartwëchwstôl.
Zôs Gréta negò kôlpa pòsmùknã. Terô widzy 
wrzeszczącé dzecë w Piôsznicczim Lese. Roze-
bloklé, na bòsëch nóżkach, w rujanowi pòrénk 
stoją przë bómach, a stroną Esesmanowie mòc-
no wëpiti, chwôtają je jedno pò drëdżim i roz-
trzaskùją jima glówczi ò ne danë. Dobrze Gréta 
ten òbrôzk z wòjnë zapamiãta, jacha tedë na 
kòle z maslã do miasta. Legla so w krze i jak mësz 
spòd miotlë to òbserwòwa. Nigdë nikòmù ò tim 
nie gôda, bò nie bëla w stanie nalezc slowów, 
chtërnyma bë mògla to òpòwiedzec. Ale nigdë ju 
pòtemù nie òdwôżëla sã zbierac prôwdzywków 
w nym lese, chòc tam roslë nôwikszé i nôwicy. 
Wiedno blós smùka ne danë, przëcyska sã do 
nich. Czasã ji sã wëdôwa, że czëje jak ne dzecë 
rëczą w nëch bómach, a jak przëszlo babsczé lato, 
to że z pajiczënë lecalë wlosë nëch dzôtków.
Gréta òdjãla rãka.
- Chto të jes, że të mie tu taczé ùrzasné rze-
czë pòkazëjesz? – spita sã ptôcha. Jô ju swòje 
wëcerpia! Dôj mie pòkù!
- Jô jem Nôdzeja – letkò, baro letkò i cëchò òd-
pòwiedzôl kôlp. – Ta ùtleklô Nôdzeja.
Gréta jesz rôz gò pòsmùknã. Ùzdrza nënkã 
a tatã, i jesz Léòna, co ji wëszedl na przódk 
i wòlôl: 
- Pòj sa, Gréta, ju do nas! Pòj!
Gréta wëcygô rãkã, chce sã ju do nich dostac, bò 
tam je fejn; tam je widno a ceplo, fùl kwiatów, 
krzeszniów, wiszniów…, chce ju tam bëc. Mô ju 
dosc tegò żëcô. 
Kôlp kladze letkò lep na ji zmiarzlëch kòlanach 
i gôdô:
- Pòj! Chcemë tam lecec!
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Miłotniczka Królewi  
– Brëgida Bùlczôk

Matinkò Swiónowskô

Matinkò Swiónowskô
w parpacë ùzdrzónô,
w rosë Jes ùmëtô,
wiatrã ùmùjkónô.

Ptôszczi Cë spiéwają
Gloria i Hosanna!
Kòżdi serce dlô Ce bije
òd samégò rena.

Ùprôszôsz ù Sëna 
dlô lëdzy co trzeba, 
miłotã i zdrowié, 
i kòżdi sztëczk chleba.

Do Ce z bòrdą grzéchów
grzésznik téż przińc mòże, 
Të jegò Barnicą
przed Sënã bëc mòżesz.

Króluj tedë nama,
òbjimôj òpieką,
mòdlë sã za nama,
aż pò wieczi wieków.

Kaszëb Królewò

Na Kaszëbach przë drodze
Stoji kòscółk drzéwiany,
W nim je môl nôwidzalszi
Niebiesczi, Swiãti Pani.

Sedzy sobie na trónie,
Bò je Kaszëb królewą,
Chòc je w złoti kòrunie
Nie zgardzy rodną mòwą.

Czekô tam razã z Sënã
Na ùmãczonëch lëdzy,
Chce jima dodac mòcë,
Wëpòmóc w kòżdi biédze.

Jak cë je w żëcym cãżkò
Biôj, przed Ji trónã klãknij,
Òtemknij swòje serce
A za Ji bëcé dzãkùj.

Brëgida Bùlczôk z d. Hërsz ùrodza sã 19 maja 1944 rokù w Babim Dole kòle Żukòwa. Spòdleczną szkòłã 
zrobiła w Dzerzążnie, Handlową w Sopòce, a Szkólnowsczé Sztudium we Gduńskù. Bëła szkólną nôpier-
wi w Kôłpinie a òd 1987 rokù jaż do przéńdzeniô na emeriturã w Stajszewie dëcht bliskò Swiónowa. 
Tam midzë jinszima ùczëła téż kaszëbsczégò jãzëka. Nie je dzyw, że – chòc òd lat mieszkô w Kartuzach 
– je wiôldżim miłotnikã Królewi Kaszëb. Pisze dlô Ni i ò Ni. Napisa téż baro wôrtné widzawiszcze te-
atralné „Wigilijné òpòwiôstczi”, jaczé bëło drëkòwóné w „Pòmeranii” (gòdnik 1998) i „Swiónowsczé 
òpòwiôstczi” czile razy wëstôwióné przez szkòłowé dzecë w rozmajitëch môlach na Kaszëbach.  
Ale kò Bùlczôk pisze wierã nôwicy wiérztów. W swòjich hëftach mô jich wiele. Jeden z nich sã ùkôzôł 
w tomikù „Królewò łąk i jezór” (Sianowo–Banino 2009), wiele jinszich drëkòwa „Gazéta Kartëskô. 
Tekst „Krziżewô droga” („Piesnie Rodny Zemi”, Banino 2003) stôł sã znóną piesnią wiôlgòpòstną.
Niżi pòdôwómë dwie wiérztczi Brëgidë Bùlczôk ò Naszi Matince w Swiónowie. (EP)
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Bëło to dôwno, zarôzkù pò drëdżi wòjnie, a mòże 
zdebkò dali, jak jem jesz béł małi szura. 
Mòja wies Stãżëca òsta w tële, „Binóna” téż (takô 
piôskòwô góra), a më wszëtcë z całą rodzëzną cy-
gnãlë z jednym kòniã na nowi plac – do Bëtowa, 
dze jem do dzysô. Wielem sã nasłëchôł ò lëdzach 
z miasta i wiedno béł jô czekawi, jak òni wëzdrzą, 
pò jaczémù gôdają i czë je prôwdą, że jich mòwa 
je dzywnô jakôs, że klektają „z wësoka”. Nijak ni 
mógł jô przińc na to, co to je „z wësoka”…
Wejle, nie minãło co pies szczeknie, jak zawòła 
mie mëmka, dała jaczés dëtczi w gôrsc i wësłała 
do miasta. Miôł jem kùpic cos za szczëpkã tobaczi 
(to je tónô): cëczer, gùtalina i pitroch, a za to co 
miało òstac – młodze.
Wzął jem ne dëtczi w czeszéń, pòdcygnął jem 
bùksówczi i nëkóm z górë w dół, òd mòstu, co 
jidze do Mądrzechòwa i Kòscérznë (terô tegò 
ni ma, le plac z chójkama). Co jak co, ale – wej-
le – Bëtowò tedë wëdało mie sã richtich wiôl- 
dżim miastã. I chòc wiele bùdinków rusczé wòj-
skò zrównało z zemią, chòc jesz bëło czëc za 
przëpôlonym, ale kąsk òstało – i to mie ceszëło. 
Wësoczé kòminë òd stronë tartakù czadzëłë tak, 
jakbë w nich sóm lińcusznik hajcowôł òd samégò 
pòrénôszkù. Ale lëdzy jô miôł widzóné mało, nié 
tak co dzysô i kòżdégò szło dobrze òbtaksowac. 
Mielë jinszé òbùcé, jinszé czôpczi i jaczés bestré, 
srokaté chùstczi na białgòwsczich głowach. To ni 
mùszelë bëc stądka, mielë rozbiegóné blészcze, 
tej jô so pòmëslôł: wejle, to mùszą bëc ti „Bòsy 
Antcë”, ò chtërnëch jô miôł wiele czëté. Na do-
datk – òni tak jakòs dzywno, krzëwò zdrzelë na 
mie spòd jich baranich mëcków, jaż mie dzëkô 
dërgòtka òblecała z górë na dół.
Ale jô, jakbë nigdë nick, drëpsóm dali i dali, 
a mùszita miec wiedzóné, że drëpsôł jem bòsëch-
no pò tëch miastowëch sztrekach – jaż jednym 

razã mie sã cepło i miãtkò zrobiło na samim spód-
kù pòd stopama. A to bëła – wiéta – ta rozgrzónô 
smòła – nen miastowi asfalt, na chtërnym szpó-
rëją dzys ti naji méstrowie òd „dobri robòtë”…
Kùreszce zaczurpôł jem do tegò kùpca, co mie 
mëmka nakôza i gôdóm do ti białczi za wësoczim 
tómbachã, czë bë mie sprzeda za czësti dëtk tegò 
pitrochù do knótowi lãpczi, jedną bruną gùtalinã, 
cëczer, a na òstatkù – ò tëch młodzach. A òna, na 
nen szpôs – wiéta – wëwalëła na mie swòje wiôl-
dżé, mòdré òczë i zrobiła taką dzywną mùniã, jak-
bë mia przed sobą jaczégò głëpiéla z Piéchòwic! 
I cëż wa na to? Tu mie sã jaż czerwòno zrobiło na 
licach – lëdze na mie zdrzą i le sã cmùlą. Na dodatk 
jakôs baba zaczã sã cenkò rechòtac i to na całi głos, 
a za nią dwa pëszné dzewùsë, kąsk wiãkszé òde 
mie, taczé wëpùzdrowóné, kùsé brutczi.
- Powiedz mi, synku, po polsku – rzeknie mie ta za 
tómbachã. – Ja naprawdę nie wiem, o co ci chodzi.
Tak mie to zgòrzëło, że wnetk chcôł jem w niã 
szmërgnąc dzélëkama mëdła, co leżałë za smiard-
ną, mòkrą szôtorą, ale to bëło kąsk za dalekò i nie 
szło mie tegò sygnąc. Kùreszce wëprowadzëła 
mie na sztrasã i rzekła:
- U nas, synku, tego nie sprzedajemy, ten sklep 
jest trochę dalej, to tam, gdzie pisze „kolonialny” 
– u pana Główczewskiego.
Tak tej scësnął jem swòje dëtczi i naczął gnac do 
tegò Główczewsczégò.
Jo, z nim, wejle, szło mie letkò. Òn mie rozmiôł 
òd pierszégò raza. Dostôł jem wszëtkò, co chcôł, 
a na drogã dwa bómczi – i zarôzkù nëkôł jem 
nazôd, rôd, że kùreszce wszëtkò sã szczestlëwie 
skùńczëło.
Òd tegò czasu Główczewsczi to béł mój nôlepszi 
„tómbacher” i kùpc w całim miesce! Dzyskù òn 
nie żëje, ale jegò bùdinôszk jesz trzimô, je z dobri, 
wëpôlony, miemiecczi cegłë.

Wacłôw Pòmòrsczi

Pierszé zakùpë w Bëtowie
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testameńtë przódków mòjich

pôlce brzëmielów grają na fòrtepianach
testameńtë wëpòwiedzóné słowama przód-
ków
mòjich bùdëją pierzasté deje
Cenôwë Derdë Majkówca
jich mesël robi we mie ògród
kaszëbsczégò jestestwa
tradicjô dozdrzeliwô we mie
jak brzadowé jabkò
z kwitnącëch kwiatów jabłóni
szemar ceremónii òjców mòjich
półgłosã szepcą pólné zwónczi

Bòrowô Cotka

królewô chaszczów lesnëch 
i przëtułków mrówków
pòmôrlonô na gãbie 
rozstãpama staroscë
roztrzépónô òddechama wiatru
w lasach pôsô sarnë i zajce
wprôwiô w szëm szemarzącé drzewa
wëproszczonô jak Herbertów człowiek
przëjimô kłón zdżibającëch sã
dãbów kòrunów
òbùtô w mòdrawi lazur nieba
w ògrodach lesnëch
gòscynnô jak Gòsk
zbłądzonym lëdzóm
wskôzywô drogã westrzód drzéw
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kwadratë słuńc

zabierzë mie stąd
w kwadratë słuńc

w rëmiã pò lëdzkù niemòżlëwą
gdze òddichô sã pòezją
delikatno wëgrzebiwóną z gôrdzelë
gdze mgleją lëdzóm serca
z miłoscë
gdze melanchòlia ni mùszi ùmierac
bò nigdë sã nie rodzy
pùsté sztótë dostôwają zamkłosc
a miartwi czas z miartwëch pòwstaje
tam człowiek człowiekòwi 
jak kaszëbsczé dobré krôsniã
dërch je płodny sercã

zabierzë mie stąd
w kwadratë słuńc

pejzaże dzecyństwa

zamikóm òczë jak płatczi stokrotczi
w cemny nocë i wmikóm
w spiącé naczinie rojeniów
i snieniów grimasë

widzã tkankã farwnégò dzecyństwa
na lëstkach błogòstanu
z włóczikijã skrzëpiącym na skrzëpkach
piesnie lawendowé nie dosc
skòmplikòwóné ritmã

dali czëjã wònią gòzdzykòwi kąpielë
jabkòwëch kòmpòtów
z cynamónową szczëptą swòjskòscë
ni móm dosc

przemikóm sã kòritarzama cemnëch kwiatów
w stronã tãczowëch wiatrów
tuńcëjącëch walca w rzékach malënowëch
i widzã łisk ksãżëca skùrczonégò
w mòdlëtwie nad mòjim wërã

w półsmrokù bùdzącégò sã dnia
za dôką głãbiznë nocë
czëjã dotkniãcé nënczënëch rãk
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òni

kòchają sã
dwa słuńca
na jednym 
niebie

słuńce 
zeloné
nôdzeji
i czerwioné
słuńce miłotë
na niebie 
òn i òna
słuńca
dwa

na sztôłt

dobri Bóg
zrobił co mógł
terô trzeba
artistë

to òn 
stwôrzô swiat
niewidzewny

to òn
stôwiô pitania
i bùdzy wątplëwòtë

to òn 
ùdokazniwô
jistnienié Bòga

bò jeżlë 
Òn je
òbjôwiô sã 
w Kùńszce

Janusz Trzebiatowsczi

Wiérztë 
z tomikù „Krawędzie”
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pò prôwdze

jô rzekł
jes w słuńcu
jes w miesądzu
jes we mie

rzekła
w parminiach słuńca
blôskù miesądza
i w klina wezbranim
bëm co reno
mògła mòdlëc sã
do swòjégò bòga
chtërnym jes

jes

westrzód

westrzód
wszëtczégò
òstała mie
białka żëcégò
Smierc

w eroticznym 
sparłãczenim
przeńdzemë 
w wiecznosc
abò
niebëcé
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żëcé

Krziż
drzewò smiercë
i drzewò żëcô
a jegò brzôd
je najim
brzadã

erotizmã
żëcégò
i smiercë

czej òdińdã

niech ùpadnie
w grób
gôrzc jantarów
jak łizë
kaszëbsczé

w zemiã

w Zemiã
Kaszëbską

tłom. DM
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W Darżlëbim òdbéł sã XXI kònkùrs „Bë nie 
zabëc mòwë starków” miona Jana Drzéżdżo-
na. 
Ùczãstnicë biôtkòwelë sã w sztërzech kar-
nach. Trzë z nich to karna wiekòwé, a czwiôr- 
té to karno méstrów, chtërny w ùszłëch edi- 
cjach zaprezentowelë sã na wësoczi wiżawie. 
Rówizna recëtacji – jak pòdsztrichiwelë nôleż-
nicë sãdzowsczi kòmisji – bëła dosc wiôl- 
gô, òsoblëwie westrzód starszich ùczãstni-
ków. 
Jak rok w rok ùczãstnicë kònkùrsu mùszelë 
zaprezentowac na binie dwa tekstë. Pier-
szi z kaszëbsczi lëteraturë ë drëdżi – swój 
gwôsny. Jedną z ùdbów tegò kònkùrsu je 
pòbùdzenié młodëch lëdzy do twòrzeniégò 
gwôsnëch dokôzów ë zôchãcba do ùczbë 
kaszëbsczégò pisënkù. Nôlepszi w swòjich 
karnach dostelë nôdgrodë, przeznónô òsta 
téż nôdgroda za nôpòprawni napisóny tekst, 
a nôwôżniészé wëprzédnienié kònkùrsu – 
nôdgroda miona Jana Drzéżdżona za nôlep-
szą gôdkã trafiła do Jakùba Klebbë ze Sta-
rzëna.
Hewò jegò tekst:
Lëst do Gwiôzdora

Gwiôzdka je ju za dwiérzama. Ceszą sã star-
szi ë dzecë. Przëchôdô gwiôzdor ë przënôszô 
wszëtczim dzecóm darënczi. Jô w tim rokù 
napisôl taczi lëst do Gwiôzdora.

Kòchóny Gwiôzdorze,
Móm nôdzejã, że të jes zdrów, bótë cë nie 

przemikają ë dóndzesz wszãdze tam, gdze 
na Cebie żdżą. Jaczi rôz jô do Cë ju piszã, 
to naprôwdã nie pamiãtóm. Piszã do Cebie 
co rokù, òdkąd rozmiejã pisac. Jednak nie 
wiém, czë te lëstë do Cebie dochôdają, bò co 
rokù pòd danką òstôwiôsz nié to, ò co Cebie 
proszã w lësce.
Temù w tim rokù zrobiã jinaczi. Nie napiszã 
Cë, co jô bë chcôł dostac, le co bëm nie chcôł 
dostac.
Nie wiém, czemù mëslisz, że jô zbiérôm figùr-
czi aniólków. Jô jich nie zbiéróm, òne same sã 
zbiérają, bò co rokù dostôwóm òd Ce pôrã. 
Proszã Cë, nie przenaszôj mie jich wicy.
Za mùcã, szal téż dzãkùjã. Wëbaczë, ale môsz 
ju swòje lata ë nie nadążôsz za módą. Mùce, 
jaczi jô dostôl òd Ce rok ë dwa lata temù, 
mie so nie widzą.
A téż jô bë nie chcôł dostac rózdżi. Pamiãtôj! 
A ùceszã sã z wszëtczégò, co nie mdze aniól-
kã, mùcą czë szalã. 
Lëstã dobiwców kònkùrsu nalézeta na star-
nie: www.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/
id/669. A Czëtińcóm „Stegnë” bédëjemë jesz 
gôdkã Patrika Draws, chtërna òsta wëprzéd-
nionô za bëlny pisënk:
Adwentowi czas
Przódë lat lëdze gôdelë, co nopiãkniészi 
czas to adwentowi czas. W adwence białczi 
schôdałë sã na przãdzenié wôłnë, a tej spi-
éwałë kòscelné piesnie abò snułë so bôjczi 
czë pòwiôstczi.  Lëdze zaniechiwelë tuńców 
ë mùzyczi. Jesz dzysô w niejednëch fami-
liach trzimô sã ten zwëk. Kòżdégò dnia lëdze

Pamiãtają mòwã 
starków 
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wczas reno chòdzą na rôrotë. Dzecë do 
kòscoła przëchôdają z zapôlonyma lãpùsz-
kama. Jesz długò pò wòjnie w adwence 
wiele knôpów chòdzëło z szopką ë spiéwa-
ło kòlãdë. Méstrów òd bùdowaniô betle-
jemsczi stajenczi ze żłóbkã ë figùrkama na-
zéwelë szopkôrzama. Pò chëczach chòdzëlë 
téż maszkarë – młodi chłopi przeòblokłi za 
wszelejaczé zwierzãta: kòzã, bòcóna, mie-
dwiedza, kònia, barana, kòzła, krowã. Jich 
przëbëcé miało zapewnic bòkadosc ë dobri 
wzątk w przińdny rok. Nazéwelë jich: gwiôz- 
dczi, gwiôzdorë, a na nordze panëszczi. Terô 
zjôwiają sã ju blós w wiliowi wieczór.

Ju drëdżi rôz Starosta Pùcczi Wòjcech Det-
tlaff wrãcził nôdgrodã dlô człowieka nôbarżi 
zaangażowónégò w przërëchtowanié kòn-
kùrsu ë robòtã z młodzëzną biorącą w nim 
ùdzél. Tim razã statuetkã Kôlp z Biélawë (to 
je jednã z symbòlicznëch pòstacji w ùtwór-
stwie patrona kònkùrsu) dostôł przédnik juri 
Róman Drzéżdżón. 
Kònkùrs òstôł zrëchtowóny dzãka dëtkóm 
Minystra Administracje ë Cyfrizacje, przez 
Mùzeùm Pùcczi Zemi, w wespółrobòce 
z Pòwiatowim Starostwã w Pùckù ë Ùrzãdã 
Gminë Pùck. 

Red.
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Stojizna kaszëbsczi prasë pò 1989 rokù
Rok 1989 dôł kaszëbsczi kùlturowi tradicji wiôl-
dżé mòżlëwòtë. Dzejania, jaczé pòdczorchiwają 
jãzëkòwą i swiądną apartnosc, ògreńcziwóné 
chùdzy przez bùtnowé pòliticzno-administracyj-
né rozsądzenia wòjewódzczich i państwòwëch 
wëszëznów, terô zmieniwałë swòjã jakòsc. Jist-
niejącé òd 1956 rokù Kaszëbsczé Zrzeszenié 
(òd 1964 zmieniło pòzwã na Kaszëbskò-Pòmòr-
sczé Zrzeszenié) miało pò przełómanim kùńca 
òsmëdzesątëch lat wiele szerszé pòle do zjiscy-
waniô inicjatiwów piastowaniô i rozwiju regio-
nalny apartnoscë, co nie znaczi, że nie pòjôwiałë 
sã sprzecywienia i niechãcë wedle corôz głosnié- 
szégò domôganiô sã ùwôżaniô dlô kaszëbsczi 
tradicji na Pòmòrzim. Westrzód pòliticznëch, 
spòlëznowëch, a nawetka administracyjnëch 
zmianów w latach 1990-2000 przédnym pra-
sowim pùblikatorã dlô Kaszëb bëła „Pomera-
nia”, cządnik jistniejący òd 1963 rokù. Nen, na 
zôczątkù biuletin Przédnégò Zarządu Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, pòzmieniwôł 
sã òb czas lat w corôz ambitniészé pismiono 
i dostôwôł w Pòlsce znaczënk spòdlecznégò 
i nôbarżi ùwôżónégò periodikù tikającégò sã 
pòmòrsczich sprôw. Przédny redaktorowie tegò 
cządnika mielë rozmajité pòzdrzatczi na rozwij 
kaszëbiznë, tej sej czerowelë swòje tekstë do 
jinëch òkrãżów, równak kùńc kùńców wëbiôt-
kòwelë dlô „Pomeranii” mòcny môl na gazét-
nym rënkù. W òsmëdzesątëch latach, do zôcząt-
kù dzewiãcdzesątëch, przédnym redaktorã béł 
Wòjcech Czedrowsczi, pózni Stanisłôw Pestka, 
a òd rujana 1994 r. do stëcznika 2000 r. Cezari 

Òbracht-Prondzyńsczi. W cządze przesztôłce-
niów pòlsczi kùlturë zwòlniony òd dejowégò 
cëskù, aùtorzë „Pomeranii” rôz pùblikòwelë 
tekstë „przezérné” i neùtralné wedle spòlëzno-
wëch przemianów tamtégò czasu, jinym razã 
barżi interwencyjné i pòdskôcającé do przëjim-
niãcô rozmajitëch òbëwatelsczich zachòwaniów. 
Òdemkłëch pòliticznëch czë etnicznëch deklara-
cji westrzód materiałów pòjôwiającëch sã w tim 
cządnikù w òsmëdzesątëch i dzewiãcdzesątëch 
latach nie bëło, aùtorzë dôwelë bôczenié bar-
żi na sprawë kùlturalné (historiô, lëteratura) 
i codniowégò żëcô (ekònomiczno-gòspòdar-
czé problemë), chtërne trzimałë kaszëbskòsc 
w òbrëmienim priwatnëch abò strzodowiszczo-
wëch wëbòrów, na ògreńczony ôrt mającëch 
cësk na spòlëznowé żëcé w tamtim czasu.
Kaszëbskò-pòmòrsczé témë pòjôwiałë sã téż 
w gdińsczi gazéce „Dziennik Bałtycki” z kaszëb-
skòjãzëkòwą „Nordą”, w słëpsczim pismionie 
„Głos Pomorza” z dodôwkã „Głos Kaszëb”. Chòc 
nalôżałë sã w tëch prasowëch titlach artikle ti-
kającé sã historicznëch i terôczasnëch dzélów 
kaszëbsczi kùlturë, to równak ni miałë òne tak 
mòcnégò ùwôżaniô i cëskù, jak te pùblikòwóné 
w „Pomeranii”.
Mòc wërôżaniô spòlëznowò-mentalnoscowégò 
stanowiszcza Kaszëbów òstôwała tej w swójnym 
ùspienim abò téż przërëchtowanim na zama-
nifestowanié sã w jesz barżi żëcznëch leżno-
scach. Prawie aùtorzë nowëch cządników ò ka-
szëbòcentricznym profilu próbòwelë zrobic to, 
na co jiny animatorzë kaszëbsczi kùlturë wnen-
czas nie rozmielë abò nie chcelë sã zdecydowac.

Daniel Kalinowsczi

Czôrno-złotô tożsamòsc. 
Kaszëbòcentriczné pismiona „Tatczëzna” i „Òdroda” (dzél 1)
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Nowé pòkòlenié Kaszëbów. „Tatczëzna”
W maju 1990 rokù pòjawił sã pierszi numr 
kaszëbsczégò pismiona „Tatczëzna”, w jaczim 
dzejelë Pioter Dzekanowsczi, Jarosłôw Ellwart, 
Wòjcech Etmańsczi, Artur Jabłońsczi, Eùgeniusz 
Prëczkòwsczi, Mariusz Szmëdka i Dariusz Szëmi-
kòwsczi, wszëtcë do dzysô dzejający w kaszëb-
sczi rësznoce.
Pismiono wëchòdzëło leno òb rok, do lëpińca 
1991 rokù, prezentëjącë sã blós w 9 numrach 
mającëch òd 8 do 12 strón tekstu. Bëła to pùbli-
kacyjnô inicjatiwa młodëch lëdzy, sztudérów 
trzëgardowëch ùczbòwniów, chtërny bez fi-
nansowégò spòdlô i gazétnégò doswiôdczeniô 
chcelë swòjim dzejanim rozkòscérzac kaszëbską 
spòlëznową pòdmiotowòsc. W decyzji ò zało-
żenim cządnika stôwielë na swiéżosc wezdrze-
niô, emòcjonalny aùtentizm i chãc dotrzeniô 
do mòżlëwie nôszerszégò krãgù Kaszëbów. 
Wëdôwającë swój „samizdat”, stôwelë w swój-
ny òpòzycji do „Pomeranii”, jakô bëła dlô nich 
pùblikatorã, jaczi za mało rëszno reagòwôł na 
„gòrącé czasë” przemianów ùstôwù państwa 
i za słabò wërôżającym kaszëbsczi pónkt widze-
niô na spòlëznowé zjawiszcza tamtégò czasu.
Nie dzejającë w zdecydowóny òpòzycji wedle 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, jaczégò 
„Pomerania” bëła wërazëcelã, zwrócëlë sã 
równak do slédnégò jesz żëjącégò wnenczas 
zrzeszińca – ksãdza Frãcëszka Grëczë, chtëren 
z karna dzejôrzów Regionalnégò Zrzeszeniô Ka-
szëbów, wcyg jesz rëszno realizowôł swòje kùl-
turalné deje. To òn jich zôchãcywôł do twòrze-
niô gwôsnégò cządnika i bédowôł ùżiwanié 
pisënkù kaszëbsczégò jãzëka ùrobionégò przez 
zrzeszińców. Znaczënk miało téż jegò pòpiarcé 
dlô młodëch animatorów, czedë òrganizowelë 
kòlpòrtôż pismiona abò szukelë finansowëch 
strzodków na jegò jistnienié. 
Òrganizatorzë „Tatczëznë” przez ksãdza Grëczã 
nawlékelë téż do wëchôdającégò w latach 1933-
1939 i 1945-1946 cządnika „Zrzesz Kaszëbskô”. 
Bëło to pismiono ò wëraznym kaszëbòcentricz-
nym profilu, pòdczorchiwającym kaszëbską 
jãzëkòwą i kùlturową apartnosc w òdniesenim 
do wrôcający pò I swiatowi wòjnie òdrodzony 

Pòlsczi. Bezòbgôdkòwòsc ùdbë zrzeszińców, 
jich dezynwòltura i psëchòspòlëznowé techni-
czi dzejaniô na kaszëbsczich czëtińców òczarzëłë 
młodëch dzejôrzów z przełómaniô 1989 rokù. 
Òkróm tegò pòdług nich państwòwé i spòlëzno-
wé przesztôłcenia dwadzestëch i dzewiãcdze-
sątëch lat XX wiekù, czedë òni prawie dzejelë, 
szlachòwałë za sobą. Stądka tej przejãcé pòdti-
tla jich pismiona ze „Zrzeszë Kaszëbsczi” (to je 
zawòłaniô: „W mjono Bòsczi nôrodni wzénjik”), 
stądka téż chãc òbjimniãcô swòjim dzejanim 
nié le sprôw kùlturë, ale téż próbë wszczépie-
niô kaszëbsczégò jãzëka w religijnëch òdniese-
niach (liturgiczné spiéwë, hòmiletika, lekcjonôrz, 
mòdlëtwë) abò w nôbarżi zwëkłëch ùżëcach 
ùżëtkòwëch tekstów (ògłoszenia, kùlinarné 
przepisë, spòrtowé wiadomòscë).
W pierszim numrze cządnika w deklaracji 
przédnégò redaktora czëtómë, że: „Naszô ga-
zéta (miesãcznik) drëkòwónô bãdze w dzélu 
pò pòlskù, a w dzélu pò kaszëbskù. Gazétã tã 
adresérëjemë do dërżeniowëch mieszkańców 
tëch zemiów – Kaszëbów i tëch, dlô chtërnëch 
kaszëbizna mòże sã stac abò ju je czims blësczim 
i drodżim sercu” (J. Ellwart, Na zôczątk, „Tat-
czëzna” môj 1990 [nr 1], s. 1). 
Taczé samòòkreslenié swiôdczëło, że nôwôż-
niészą sprawą òpisywóną w pismionie bãdą 
Kaszëbë rozmióné jakò priwatny i emòcjonalny 
rum. Dlô wszëtczich dzejającëch w cządnikù 
lëdzy nôwôżniészą znanką Kaszub òkôzôł sã 
jãzëk. Deklarowelë tej wërazno:
„Stojimë na stanowiszczu, że nasza kaszëbskò 
mòwa je jednym ze słowiańsczich jãzëków – 
jedurną zaòstałoscą – spôdkòwizną Wiôldżich 
Pòmòrzónów – plemión nordowò-zôpadnëch 
Słowiónów (…); jesmë dbë, że najim swiãtim 
òbrzeszkã je miec starã i rozwijac mòwã najich 
starków – Kaszëbów. Nôùka, lingwistika i sla-
wistika ju òd pòłowë XIX wiekù stoją na sta-
nowiszczu kaszëbsczégò jãzëka” (ks. F. Grëcza, 
„Tatczëzna” môj 1990 [nr 1]).
Skùtkã taczégò założeniô bëło to, że w pismio-
nie pòjôwiałë sã wëpòwiescë kritikùjącé lëdzy, 
tak zwëkłëch òbëwatelów, jak i pòliticznëch abò 
administracyjnëch decydentów, chtërny òd-
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môwielë kaszëbiznie statusu jãzëka. Dlô nôleż-
ników „Tatczëznë” òkreslanié kaszëbsczégò jakò 
gwarë bëło znakã deprecjonowaniô jich „rodny 
mòwë”. Bédowelë tej, żebë ùżëwac kaszëb-
sczégò jãzëka nié le w codniowim żëcym, òb 
czas domôcy robòtë abò w familiowim żëcym, 
ale téż w pùblicznëch stojiznach. Pòdczorchiwe-
lë, że chòc jistnieją sztërë przédné kaszëbsczé 
gwarë, to równak mòżna przëszëkòwac jedno 
pòspólné dlô wszëtczich mòdło lëteracczégò 
jãzëka. Stądka tej diskùsjô, jaką prowadzëlë 
z przëstojnikama jistniejący wnenczas normë za-
pisywaniô kaszëbiznë. Jasno òkreslonô strategiô 
redakcji pismiona i kònsekwencjô, z jaką ùżiwelë 
swòjégò pisënkù, sprawiłë, że òstelë bëlno òtak-
sowóny przez ùtwórcã normatiwnégò słowôrza 
kaszëbsczégò jãzëka Eùgeniusza Gòłąbka. Wie-
dzelë téż, że starã ò jãzëk mùszi miec plac ju na 
rówiznie szkòłowi edukacji, dlôte pùblikòwóné 
bëłë w cządnikù artikle ò wprowôdzanim ka-
szëbiznë na ùczbach w pòlsczich szkòłach (Czy 
chcemy się uczyć w szkole po kaszubsku?, 1991, 
nr 1-2).
Z pòzdrzatkù lëteraturoznajôrza w „Tatczëznie” 
wôżny je dodôwk „Wjitrznjô”, w chtërnym 
pùblikòwelë dokazë Frãcëszka Grëczë, Alojzégò 
Nôgla, Mariana Selina i Jerzégò Łiska. W cządni-
kù ni mògło téż zafelowac Aleksandra Labùdë, 
chtëren béł dejologã „Zrzeszë” i òsoblëwie 
mòcno przëcygôł młodëch dzejôrzów, co pro-
wadzëło nawetka do swójnégò mitologizowaniô 
jegò biografie. Z młodszich aùtorów debiutowe-
lë w „Tatczëznie” m.jin. Eùgeniusz Prëczkòwsczi 
i Ida Czajinô. W ògreńczonym z pòzdrzatkù na 
wielënã wëdónëch numrów pismionie pòjawiłë 
sã téż historicznolëteracczé zamkłoscë, cytowó-
né colemało z òbrobieniô Ferdinanda Neureitra. 
Równak mòżemë dozdrzec òsoblëwé òdniese-
nié nôleżników redakcji do jednégò z nôbarżi 
znónëch kaszëbsczich ùtwórców – Hieronima 
Derdowsczégò, chtërnégò na skùtk dejowëch 
wëbòrów parłãczeniô kaszëbsczi tożsamòscë 
z pòlską, czile redaktorów „Tatczëznë” ni miało 
w ùwôżanim.
To òbniżanié wôrtnotë ùtwórstwa lëterata, 
chtërnégò jeden z tekstów béł nieòficjalno na-

zéwóny „kaszëbsczim himnã”, le w rozmienim 
animatorów „Tatczëznë” reprezentowôł pòd-
danié pòlsczim kùlturowim wôrtnotóm, béł 
elementã szerszégò procesu bùdzeniô sã re-
gionalny bùchë. Hewò w anonimòwim artiklu 
przeczëtómë w cządnikù notkã w taczim dëchù:
„Kòżdé kaszëbsczé dodóm miałobë miec kaszëb-
ską fanã (czôrną w górze, żôłtą w dole) i symbòl 
ti zemi, herb wszëtczich kaszëbsczich ksążãtów 
– grifa. Niech kaszëbsczi grif pòlecy zôs nad tą 
zemią, niech kaszëbsczé fanë zôs flatrëją z òk-
nów najich dodómów” (red., Barwy kaszubskie, 
„Tatczëzna” 1990, nr 4).
Skùtkã taczich aktów lokalnégò patriotizmù bëło 
pòliticzné zadzëwòwanié i sprzecywienié w pòl-
sczich prawicowëch òkrãżach. Np. na lecónce 
Nôrodnégò Frontu Pòlsczi, jaczi dzejôł rëszno na 
zôczątkù dzewiãcdzesątëch lat, pòjawił sã ma-
lënk szëbnicë, pòd chtërną òstało wëpisónëch 
dwadzesce nôzwësków kaszëbsczich dzejôrzów, 
a westrzód nich téż redaktorów „Tatczëznë”, co 
równoznaczno pòkazywało, jaczé wseczëca mia-
ło do nich ùltranôrodné pòliticzné karno. 
Corôz òstrzészô diskùsjô bënë karna animato-
rów „Tatczëznë” ò òrganizacyjné zasadë jistnie-
niô pismiona, a téż ò nôrodny status Kaszëbów 
kùńc kùńców spòlarizowała stanowiszcza. Nie 
bëło ùdbë na finansowanié, nie bëło téż czasu 
– na skùtk kùńczeniô sã sztudiów – na wësztôł-
cenié pòspólny dejowi mëslë. Cządnik òprze-
stôł wëchadac. Dzél piszącëch zradikalizowôł 
swòje pòzdrzatczi, dzél zaczął swòje animator-
skò-wëdôwné dzejanié. „Tatczëzna” jakno pi-
smiono stało sã ùszłotą. Òstôł równak program 
dzejaniów wërażony w slédnym numrze [pisënk 
òriginalny]:
Żebë jesz za jich żëcigò we wszëtczich kòscołach 
na Kaszëbach gôdelë, spjéwelë i mòdlelé sã pò 
kaszëbskù;
Żebë we wszëtczich szkòłach na Kaszëbach dze-
cë gôdałë i ùczëłë sã pò kaszëbskù;
Żebë przed kòżdą wsą i kòżdim mjastem ka-
szëbszczim bëła tôblëca z pòlską i kaszëbską na-
zwą sedlënë! (K. Hirsz, „Tatczëzna” 1991, nr 4).
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Jednégò dnia strażnicë wzãlë Józefa do pa-
łacu, do samégò faraóna. Kòl niegò stojelë 
mãdrzcowie i dorôdcë. Józef ùklëkł przed 
nima, a faraón wezdrzôł na niegò i pòwôżno 
rzekł:
- Miôł jem sen. Żóden z mòjich wróżbitów ni 
mòże mie gò òbjasnic. Móm czëté, że të roz-
miejesz tłómaczëc snë. Sniło mie sã, że jem 
stojôł nad sztrądã Nilu. Wtim z rzéczi wëszło 
sédmë tłëstëch i piãknëch krowów, jaczé 
zaczãłë sã pasc nad brzegã. Pózni z rzéczi 
wëszło sédmë baro brzëdczich krowów. Bëłë 
tak zmiarté i tak głodné, że zeżarłë te tłësté. 
Pò jich zjedzenim òstałë równak chùdé. Tak 
mie to wërzasło, że jem sã zbùdzył. Pózni jô 
miôł drëdżi sen, w jaczim jem widzôł sédmë 
złotëch i piãknëch kłosów, jaczé wërosłë 
z jednégò chłądu. Pózni wërosło sédmë ji-
nëch kłosów, zeschłëch i pùstëch. Te brzëd-
czé jakbë wcygnãłë te sédmë pësznëch.
Józef nie mëslôł długò i zarô òdrzekł faraó-
nowi:
- Przez twòje snë Bóg chce cë rzeknąc, co 
sã stónie. Sédmë piãknëch krowów i sédmë 
piãknëch kłosów to sédmë lat wiôldżégò 
bògactwa w Egipce. A sédmë zmiartëch 
i głodnëch krowów, a téż sédmë pùstëch 
wëschłëch kłosów òznôczô sédmë lat gło-
du. Przińdą òne pò sédmë bògatëch latach. 
Mieszkańcë twòjégò kraju bãdą tak głodo-

wac, że zabądą te lata, czej mielë wiele jest-
kù. Głód mdze nikwił twòje państwò.
Faraón słëchôł Józefa baro bôczno. Wiedzôł 
terô, że Egipt brëkùje kògòs, chto mądrze 
bãdze miôł starã ò gòspòdarkã kraju. Wie-
dzôł téż, że to prawie Józef stónie sã nôlep-
szim rządcą. Wstôł i pòdeszedł do Józefa. 
Zjimnął swój piestrziń i włożił mù na pôlc. 
Dôł mù téż piãkné ruchna, a na szëjã pòwie-
sył złoti lińcuch. I rzekł:
- Chcã, żebës zarządzywôł zbiérama i składo-
wanim zbòżô.
I tak Józef zmienił sã w jednégò z nôwôżnié- 
szich lëdzy w całim Egipce.

***
Stało sã tak, jak Józef rzekł do faraóna. 
W Egipce warałë lata òbrodné i bòkadné. 
Pò sédmë latach przëszłë równak cãżczé 
dni. Zbòżé gniło na pòlach abò schło. W są-
sednëch krajach wszëtcë głodowelë. Leno 
Egipcjanowie mielë òstawioné w swòjich 
spikrzach dosc zbòżégò, mączi i chléba. 
Jednégò dnia Józef dozdrzôł westrzód lëdzy, 
co pchelë sã, żebë kùpic egipsczé zbòżé, znó-
né twarze. 
- To niemòżlëwé. Mòji bracynowie… – rzekł 
cëchò sóm do se. 
- Òni téż chòdzą głodny? A òjc? Czë jesz 
żëje? A nômłodszi Beniamin? – tëli pitaniów 

Aleksandra Majkòwskô

Bibliô dlô dzecy. 
Józef i bracynowie
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bùdzëło sã w Józefòwi głowie. Przëbôcził so-
bie dodóm, kòchónégò tatka i jak jegò bra-
cynowie wrzucëlë gò w stëdniã i przedelë.
- Przëprowadzëta do mie tëch chłopów 
z cemnyma włosama! Chcã z nima pògadac 
– zawòłôł do służbë i pòkôzôł pôlcã na swòjã 
familiã. Bracynowie bëlë wërzasłi i niskò kłó-
nielë sã Józefòwi. Nie pòznelë gò!
- Jesmë przëszlë z Kananejsczi Zemi. Chcemë 
kùpic zbòżé! – gôdelë. 
- Nié! Jesta szpiegama! – wrzasnął Józef.
- Ale gdze!? Nie chcemë robic nick lëchégò. 
Jesmë bracynama, sënama Jakùba. Nômłod-
szi z nas òstôł z tatkã, a jeden ju nie żëje.
- Jeżlë gôdôta prôwdã, to niech nômłodszi 
bracyna przëjedze tu z wama i pòcwierdzy, 
że jesta pò prôwdze przëjachelë za zbòżim. 
A w Egipce do tegò czasu òstónie jeden 
z waji, żebëm béł gwës, że przińdzeta nazôd. 
Józef kôzôł téż swòjim słëgóm, żebë dëtczi, 
jaczé bracynowie zapłacëlë za zbòżé, włożëlë 
nazôd w jich miechë. 
Bracynowie chùtkò pònëkelë do òjca 
i òpòwiedzelë mù ò wszëtczim, co sã stało. 
Jakùb nie chcôł sã zgòdzëc, żebë jegò nôm-
łodszi syn pòjachôł do Egiptu. 
- Nié! Beniamin mô òstac ze mną. Z sënów 
Rachelë móm leno jegò. Nie przeżëjã, jeżlë 
cos mù sã stónie.
Ale chùtkò skùńczëło sã zbòżé i bracynowie 
zôs mùszelë jachac. Jakùb widzôł, że nie 
dô sã nick jinégò zrobic i Beniamin rëgnął 
z nima. Czedë nalezlë sã w Egipce, pòszlë do 
pałacu Józefa. Ten kôzôł przërëchtowac cze-

stã. A czej ùzdrzôł Beniamina, z redotë jaż 
łizë pòjawiłë sã w jegò òczach.
- Jak sã czëje waji òjc? Je zdrów? – zapitôł.
- Je z nim wszëtkò dobrze – òdpòwiedzelë 
bracynowie.
Pò jedzenim kùpilë zbòżé. Józef òddzãkòwôł 
sã z nima, ale słëgóm kôzôł włożëc do benia-
minowégò miecha dëtczi i swój strzébrzny 
czelëch. 
Czej leno bracynowie òdjachelë, pònëkelë 
za nima lëdze Józefa, chtërny szukelë prze-
sprôwcã, jaczi ùkrôdł czelëch jich pana. Na-
lezlë gò w miechù Beniamina i wzãlë nôm-
łodszégò sëna Jakùba do sôdzë. 
Zaòstałi bracynowie pòszlë do Józefa i pro-
sëlë, żebë nie robił krziwdë jednémù z nich. 
- Panie! Beniamin to ùkòchóny syn najégò 
òjca. Jegò starszi brat zdżinął. Tatk rzekł, że 
nie przeżëje, jeżlë i jemù cos sã stónie.
Pò wësłëchanim jich prosbë, Józef ni mógł ju 
strzëmac. Zaczął płakac i rzekł:
- To jô jem Józef! To mie jesta przedelë do 
Egiptu!
Bracynowie zadzëwòwóny pedlë ze strachù 
na twôrz. 
- Nie bòjita sã. Bóg sprawił, że jem tuwò. 
Terô mògã wama pòmóc. Czekô waji jesz 
piãc lat głodu. Dostónieta òd mie tëli zbòżô, 
wiele chceta. Nëkôjta do òjca i rzeknijta mù, 
że jem zdrów.
Òjc Józefa, czej sã wszëtczégò dowiedzôł, béł 
baro szczestlëwi. Wespół ze swòjima sëna-
ma, jich białkama, dzecama i całim lëdã za-
mieszkelë w Egipce.
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Kò co to dało smiéchù przë tim? To nie bëło jaż 
mòżno. Nen smiéch béł przë robòce. A wszëtkò 
to z tegò, że Kaszëbi sa baro robòcy i wiesołi. 
Nen szpòrt béł wiedno znóny na westrzédnëch 
Kaszëbach. Prôwdzëwim méstrã òd te béł nie-
żëjący ju cesla Miotk, chtëren baro wiele ze 
swòjima lëdzama bùdowôł stodołów, a wsze-
lejaczich bùdinków z drewna. Przë ti robòce 
mùszôł bëc człowiek baro robòcy i òdpòwie-
dzalny. Zdarzëło sã, że jak bëła dwigónô ce-
selka jaczégòs bùdinka, tej pòmôgelë lëdze ze 
wsë. A czasã sã pòjawilë téż stójcë, co zdrzelë, 
gniotlë, a do robòtë sã nijak ni mielë. Tej na to 
miôł wiedno szëk Miotk. 
Kôzôł jima jic pò gładzëdło do zdrëszonégò 
człowieka. Gôdôł wiedno, że balczi są kąsk 
krzëwé. Przë tim kùńsztowno sã radzył jin-
szich robòtników, co bë tu zrobic. Në i w kùńcu 
gôdôł, czejbë tak bëło gładzëdło, tej bëłabë 
rada. Në i taczi stójk pòczuł sã colemało bùsz-
ny, że mógł jic pò tak wôżną rzecz. Przë tim 
dostôł mòcënkò nakôzóné, żebë le nie zazérôł 
bënë, bò to bë sã mògło ùszkòdzëc, a nawetka 
stłuc. Stójk béł wësłóny wiedno do lëdzy, co 
dobrze wiedzelë, ò co sã rozchòdzy. 
Pamiãtóm dobrze, jak rôz taczi jeden przëszedł 
do naszi chëczi. Sztót òn mùszôł dożdac, a tej 
gładzëdło ju bëło fertich. Béł to tej bëlny pùstak, 
dobrze òbwiniony i wsadzony w miech. Wszëtkò 
to wôżëło kòl półtora centnara. Në i taczi stójk 
trekôł to na bùdowã, czasã nawetka kòl kilo-
métra, a czasã wiózł to wòzã. Czej wëjął to na 
bùdowie, tej smiéch béł taczi, że strzëmac nie 
szło, a zgnilus ju wiedzôł, że na bùdowach sã nie 
stoji i zdrzi, le robi wespół z jinszima. 
Nen szpòrtowny zwëk je do dzys dnia znóny 
i wierã téż „praktikòwóny” w òkòlim Łebnia, 
a Swiónowa, a wierã jesz dze jindze téż. Tam no 

„ùrządzenié” nazéwóné je z niemiecka „sztein- 
hóbel”. Piãkną kaszëbską nazwã „gładzëdło” 
czuł jem w Łądczënie. I ta nazwa téż je no-
térowónô przez ksãdza Gùstawa Pòbłocczégò 
w jegò słowôrzu z 1887 rokù. Pòbłocczi napisôł, 
że je to: narzędzie niby do gładzenia tj. przyci-
nania wystających gałęzi świeżo ugrodzonego 
płotu. Parobcy (lub ktokolwiek inny), chcąc 
kogo z pośród siebie wziąć na fundusz i wy-
wieźć w pole, wysyłają go na wieś do gospo-
darzy po gładzëdło z miechem po ugrodzeniu 
płotu. Pierwszy gospodarz wysyła przybyłego 
do drugiego gospodarza, któremu je niby poży-
czył, ten znów do drugich, aż ostatni, włożyw-
szy tajemnie do miecha spory kamień, odsyła 
z tym, o co prosił, do domu, gdzie z wysłańca 
śmieją się do rozpuku. Zabawa ta odbywana 
na wiosnę – kiedy płoty grodzą – kosztem przy-
głupich, zowie się chodzenie po gładzëdło. Jest 
to rodzaj prima Aprilis na Kaszubach. 
Gładzëdło òpisywô téż ksądz Bernat Sëchta 
w swòjim słowôrzu. Pòdôwô òn, że je to téż 
„żelazko”, co na Kaszëbach czãsto zwóné je 
„platizrã”. Równak w tim nôpierszim – „szpòr-
townym” znaczënkù przëtocziwô historijkã 
z Sëleczëna, jak to tam wëszëkòwelë jednégò, 
a jesz mù nakôzelë, żebë szedł baro òstróżno, 
cobë „gładzëdło sã nie stłëkło”. Zéwiszcze to 
przëwòłôł téż w swòjim nowim słowôrzu Eùge-
niusz Gòłąbk, chtëren nawlékô do słowôrzni-
kòwëch pòprzédców. 
Jesz do niedôwna jem mëslôł, że ta zabawa 
z gładzëdłã bëła le czims nadzwëkòwim w znó-
nëch mie stronach.  Terô – pò zanalizérowanim 
słowôrzów – je wiedzec, że je to dëcht stôro-
dôwny kaszëbsczi szpôs i co nôczekawszé – 
czegò ani Sëchta, ani Gòłąbk wierã nie ju nie 
pòmëslelë – znóny do dzys dnia!

Jan Dosz 

Gładzëdło
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I zarô na pòczątkù mùszi rzec, że miôł prôwdã, 
chòc to „dżiniãcé” dérowac mòże nawetka kòl 
dwasta lat. Kò Kònstantin Kòscyńsczi (Kościński) 
taczi dôł titel swòji ksążce: „Kaszubi giną. Wiązan-
ka wiadomości historycznych i statystycznych”. 
Mòżemë mëslec ò tim titlu, co chcemë, równak 
je gwës, że baro òn rozgłosnił wiédzã ò Kaszëbach 
w całi Pòlsce, chòc wnenczas mùszi wiedzec, że 
bëłë to Prësë. Do dzysa to zéwiszcze je tej sej 
pòwtôrzóné. Mòże prawie ò to szło aùtorowi? 
Ùrodzył òn sã we wsë Wlewek kòle Lidzbarka na 
Warmii 2 czerwińca 1858 rokù. W latach 1899 
– 1903 mieszkôł w Człëchòwie, dze béł sekre-
térą w sądze. To béł nen czas, czej zetkł sã dëcht 
bliskò z Kaszëbama i kaszëbsczim jãzëkã, co gò 
baro zaczekawiło. Zaczął badérowac dzeje tëch 
strón, a kò miôł taką mòżnosc przez przëstãp 
do sądowëch pismionów. Stąd pòwstałë jegò 
artikle ò dzejach wsów bliskò Człëchòwa leżą-
cëch: ò Bòrzëszkach, Kònarzënach, Przechlewie. 
Wszëtkò to drëkòwôł w „Dzennikù Pòznań-
sczim” pòd òglowim titlã „Listy z Kaszub” (1905).
W 1903 Kòscyńsczi béł przeniosłi pòd Berlin, 
dze bëc nie chcôł, bò wnet przëszedł do Wi-
ôlgòpòlsczi. Zamieszkôł na stałé w Pòznanim, 
dze wnetka òstôł nôleżnikã Towarzëstwa Nôùk 
w tim miesce. Wespółdzejôł téż z Towarzëstwã 
Nôùkòwim w Torniu, dze téż drëkòwôł swòje 
artikle. 
Nôwôżniészô dlô nas je równak jegò ksążka „Ka-
szubi giną” wëdónô w Pòznanim w 1905 rokù. 
W dzesãc rozdzélach òpisôł w ni, jak wëzdrza 
niemieckô kòlonizacjô kaszëbsczich zemiów 
pòd zôbòrã. Wszëtkò przerôwnywôł do stónu 
z pòczątków zôbòrów. Òbrôz nen béł dëcht mar-

ny. Kò wszãdze wdzérôł sã Miemc; kùpiwôł ze-
mie i germanił. Na skùtk tegò kaszëbskô mòwa 
szła w nórt. Trzima sã leno mòcno w chłopsczich 
i rëbacczich chëczach. 
Czekawé je, że nôlepi wëzdrzało jesz na nordze. 
Tam nôwicy zemi bëło w kaszëbsczich rãkach  
i nôbëlni trzima sã kaszëbskô mòwa. Dzys – jak 
je wiedzec – syndrom kaszëbiznë je nômòcnié- 
szi w kartësczim pòwiace. Równak wiémë téż, 
że dzys dnia kaszëbizna môłknie w tim pòwiace 
téż z chùtkòscą, jak nigdë. Proroctwò Kòscyń-
sczégò, na nasze nieszczescé, sã terô sprôwdzô. 
Le je jedna wiôlgô różnica – tej zaléwa nas niem-
czëzna, dzys kaszëbizna dżinie wëpiartô przez 
pòlaszëznã. 
Ksążeczka nadto dôwô nama wiele nowiznów 
z pòczątkù wiekù XX ò Kaszëbach, przikładowò 
ò kaszëbsczi szlachce z bëtowsczi i lãbòrsczi 
zemi, chtërna pòd zôbòrama sã niemczëła. Abò 
to, że wies Òliwa kòl Gduńska jesz tej dëcht ka-
szëbską bëła, czë to, że we Gduńskù mieszkało 
kòl 5 procent Kaszëbów, co równak gôdelë pò 
kaszëbskù colemało dërch.  Dzys procent Ka-
szëbów we Gduńskù je pòdobny, le że nicht nie 
ùczëje tam ju kaszëbsczi mòwë na szasym. 
Chto wié, czë jesz czekawszô nie je Kòscyńsczégò 
broszura wëdónô téż w Pòznanim trzë lata pózni 
„Idea słowiańska na Kaszubach”. W ni je baro 
wiele ò dzejanim Floriana Cenôwë. I chòc mòże 
nie pisze òn ò tim dzejanim, jakno czims baro 
bëlnym, to je to òpisóné szerok i mądrze, temù 
wiôldżi pòżëtk to dało dlô rozszérzwieniégò do-
kôzów òjca kaszëbsczi rësznotë. 
Kòscyńsczi ùmarł 15 lëpińca 1914 rokù w rod-
nym Lidzbarkù i tam je pòchòwóny. 

Eùgeniusz Prëczkòwsczi 

Nen, chtëren pierszi rzekł 
– Kaszëbi dżiną

Òni téż rozsłôwielë Kaszëbë. Konstantyn Kościński
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