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W tim numrze „Stegnë” przëzérómë sã przede wszëtczim młodim 
(a nawetka baro młodim) piszącym pò kaszëbskù. Dzãka rozmaji-
tim kònkùrsóm, taczim jak „Twòrzimë w rodny mòwie” i „Bë nie 
zabëc mòwë starków”, corôz czãscy mòżemë pòznawac brzôd jich 
ùtwórczi robòtë. 
W jich przëtrôfkù colemało nôwôżniészé je to, że chcą pisac 
w jãzëkù, jaczi òsoblëwie w pisënkù nie je jima dobrze znóny i wiele 
razy mùszą zazérac do słowôrzów abò prosëc ò pòmòc szkólnëch 
i starszich. Jeżlë zaczinają mającë czilenôsce lat, to mést ju wnetka 
òd nich bãdze zanôlegac stojizna kaszëbsczi lëteraturë. A ju terô 
corôz wicy redotë dôwô nama czëtanié tekstów napisónëch przez 
sztudérów i latosëch absolwentów kaszëbsczi etnofilologie. Do 
tegò karna słëchają m.jin. Emiliô Grzib i Karolëna Weber, chtërny 
pòjôwiają sã w ti „Stegnie”. 
Wszëtczim młodim piszącym żëczimë wiôldżégò ùtwórczégò rozwi-
ju, żebë jak nôrëchli doszlë do rówiznë np. Kristinë Léwnë w proze 
abò Idë Czajiny w pòezje.
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Ida Czajinô

Gwiżdże. 
Liniewsczé Ófle

STRAŻNIK: Sóm na binie
Gwiôzdkã Wa chceta widzec?
Czëc zwónk anioła. Na binã wchôdô nôprzód aniół, a tej wszëtczé strëchë
WSZËTCË: Dze Gwiôzdka chòdzy, tam diôchéł nie szkòdzy.
 A chto Gwiżdża nie wpùscy, tegò biéda zniszczi!
STRAŻNIK: Całowny czas wilëji pò òkòlim Liniewa, pò Liniewsczich Górach, pò Gôrczënie, 
Wësënie i Głodowie chòdzy Gwiôzdka. W miono Bòga Òjca wëmierziwô sprawiedlëwòsc.
Tedë ófle! Dëchë i strëchë! Dali do robòtë! Nie zgnilëc sã!
Gwiżdże nëkają w rzmã òbczas festinu, kòżdi psocy swòjim rekwizytã, diôchéł kłóje widłama, 
smierc òstrzã kòsë hôczi za kark, kòzeł bùcô, bòcón klekòce, kóń skôcze, kòminiôrz smarëje 
szadzą, diôchéł czôrną pastą do bótów.  Na binie òstôwô sóm strażnik, kôrbi do mikrofònu.
STRAŻNIK: Wejle Smiercka! Zmiartô jak knëpel! Biôłô jak zachlastnica! A zëmnô, czejbë 
mòdżiła! 
Môsz të Smierckò, swòjã kòsã dichtich wëklëpóné?! Cobë të tu bëlny ùżëtk zrobia! 
Diôblëszcze, na rodżi z grzésznyma dëszama! Na widłë! Do piekła! Pò całim tu krézu le jednã 
przegrzészoną dëszã të môsz nalazłé! Co to je za zgniłota, co cë gnôtë gniece?! Wez pòkażë 
wszëtczim nã dëszã pòtãpioną, co jã do piekła na widłach wleczesz! 
Diôchéł pòdnôszô wësok widłë z przëkłótą lińcuchama „dëszą“ zrëchtowóną z czôrny stréflë. 
Co z wama strëchë?! Jes të Szëmlu czësto zmetlałi?! Co tak wama słabò jidze w tim Liniewie?! 
Kòsã të môsz, Smierco, stãpiałą?! Na rodżi të bùcónie ni mòżesz?! 
Tedë ju pòjta, wierã wa ju tuwò nic nie zdzejôta. Dobri lëdze w Liniewie mieszkają, Gwiôzdkã 
przëjimają, ò starków zwëk mają starã, tedë pòjta zatuńcowac nasz tuńc óflów.
Na binã wchòdzą dwaji gwiôzdorzë, tuńcëją pòlkã. Wchòdzy Baba, wrzeszczi do mikrofònu:
BABA: Dze ten dżôd je lazłi?! Ùtrôp jeden! Jô mia tu z nim tuńcowac, to je ùcekłi! Jô gò tu 
zarô tą krëkwią znëkóm. 
Wëchôdô z binë i zarô wrôcô z dżadã, tłëcze gò krëkwią pò pùklu. Tuńcëją do spiéwë „Jô cë 
dzadze…“. Pózdni wchôdô Smierc z kòsą, tuńcëje do spiéwczi „Òkrąc sã wkół…“ abò „Mùlszka“, 
cobë to le bëła pòlka z òbrotama, wirowanim.
STRAŻNIK: Do lëdzy
Niech so Biôłô tuńcëje, co ji òstało, kòsa ji stãpiałô, a wa sã ju nie bójta, lëdzëska, jak kòmù 

libretto na wiliowi jôrmark w Liniewie zrëchtowóné
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dzysô radë nie dała, to je dobrô wróżba na dłudżé żëcé w zdrowim.
Wchôdô diôchéł, tuńcëje „dzëka“ z widłama i dëszą na tëch widłach.
STRAŻNIK: Ceszisz të sã Pùrtkù z ti dëszë, co jã na widłach do piekła niesesz. Cesz sã cesz, 
leno tu w Liniewie cos cë słabò szło, z dobrima lëdzama nie wëgrajesz, tedë tã jednã cë mùszi 
sygnąc… a piluj jã dobrze, bò aniół zarô cë tã dëszã ùchwacy, a do nieba ùcecze!
ANIÓŁ: Òddawôj mie diôble tã dëszã, bò jô ce wòdą swiãconą pòkropiã!
Do lëdzy.
Jô jem aniół Liniewa. Òd samégò Bòga Òjca móm nen zwónk dostóné, tej zwòniã jak sã dô, 
a dze je czëc zwãk mòjégò zwónka, tam diôbłë tracą swòjã mòc.
Diôchéł z trzôskã ùcékô, ale wrôcô do tuńca anioła.
Aniół prowadzy tuńc do spiéwczi (jak aniół rozmieje, mòże téż spiewac zôczątk: „Zasôł jô tam 
pszenicã…“ , diôchéł kùńczi „…A wërosła dënica“). Strëchë tuńcëją slôdë za aniołã i diôchłã, 
aniół i diôchéł w pòjedinkã, reszta strëchów w pôrach.
STRAŻNIK: A kòsédra chto nama zatuńcëje? Rozmiejesz të, Bòcónie, czë cë sã nodżi 
pòpindlają? Miedwiédz, Kòzeł, nëże… 
Wszëtczé strëchë tuńcëją. 
STRAŻNIK: To ju latos sygnie ófle z tim tuńcowanim. Terôzkù czas naji je miniãti. Niech terô 
lëdze ceszą sã, że Jezës – Bòżé Dzecuszkò  je ùrodzony a Jegò Matką je Swiãtô Panienka. 
A më za rok wedle kaszëbsczi tradicje przińdzemë, nabrojimë, napsocymë a Panu Bògù tczã 
òddómë.
Gwiôzdczi sã przezeblôkają w lëdzy z kaszëbska òblokłëch i tuńcëją te same tuńce co Gwiżdże 
na zmianã z kòlãdama. Szpetôczel mòże bë przerôbióny wedle tegò, co brëkùje reżiséra.
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Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Jesz do niedôwna nicht ze znajôrzów kaszëb- 
sczi lëteraturë nie rechòwôł do ni Karola Kreff-
ta (1907-1995). Terô – pò ùkôzanim są ksążczi 
„Król Kaszubów. Karol Krefft” – je ju wiedzec, 
że napisôł òn nômni cziledzesąt wiérztów, do 
te czile binowëch szpetôklów. Ùtwórcã nôleżi 
rechòwac do karna Zrzeszińców, z chtërnyma 
béł w równym wiekù a baro zdrëszony, 
mòckò wespółdzejôł, trzimôł tã samã dejową 
niwiznã. 
Jegò ùtwórstwò nie je letczé w rozmienim. 
Kò béł to wiôldżi intelektualësta, znôł czile 
cëzëch mòwów, anticzną kùlturã, a béł téż 
baro bëlnym przëstojnikã i znajôrzã kaszëbi-
znë. Bez dobrégò pòznaniô kaszëbsczi słowi-
znë ni ma co nawetka mierzëc sã do zroz-
mieniô trescë tegò ùtwórstwa. Do te nót jesz 
wgłãbic sã w żëcé i mëslë Kreffta, a zapòznac 
sã z rëmama jegò intelektualnëch rézów. 
Tak przërëchtowóny mòże pòdjąc próbã 
wgłãbieniô sã w tã òriginalną pismieniznã. 
Taką ùdóną próbã – wierã jakno pierszi – 
pòdjãlë młodi z karnów „Cassubia” i „Òska”. 
Bëło to na I Midzëkòngresowim Zjezdze 
Młodëch Kaszëbów w Chmielnie, 18 lësto-
padnika latoségò rokù, w pierszą roczëznã 
I Kòngresu Młodëch Kaszëbów. Nen dzéń 
òsoblëwié béł nacéchòwóny przez wiôldżégò 
Karola Kreffta zwónégò za żëcégò Kaszëb-  
sczim Królã. Kò w jegò jintencji òdbëła sã 
ùroczëstô mszô, a pò ni bëło òdsłoniãcé 
tôflë jegò pamiãcë w Chmielnie, na jaczi stoji 

Karol Krefft
z żëczbama na Gòdë

ò nim napisóné: Załóżca karna sztudérów 
„Cassubia” w Warszawie, pòwòjnowi Sta-
rosta Kartësczi i òjc partów Zrzeszeniô 
Kaszëbsczégò w Chmielnie i Żukòwie. Òbczas 
warkòwniowëch dzejaniów teatralné karno 
bëlno przërëchtowało czile krótczich przed-
stôwków òpiartëch na pòezji Kreffta. 
W ksążce je téż nadczidka, że dzél z ùtwór-
stwa Kreffta je w cëzëch jãzëkach, nôwicy 
w anielsczim. Jeden z nëch wiérztów mô 
fòrmã czekawëch żëczbów na Gòdë. Ale 
kò bënë òbjôwiô sã nama pòkòjowô deja 
egzystencji swiata widzónô przez aùtora. 
Gôdô òn, że wszëtcë są bracynama i ò to 
przënôlégô sã dërch biôtkòwac, nót znikwic 
wòjnë, a dążëc w dobroce i wòlnoce „do 
słuńca, wëżi i wëżi”. W sztrofkach je merkac 
dërch biôtkã midzë złim, jaczé prowadzy do 
„wieczny chòroscë”, a dobrim, co cygnie nas 
do „dzecynnégò szczescégò”. 
Wierã kòżdi mòże sã docygnąc w ny wiérz-
ce jesz wiele jinszich tresców. Tim barżi, że 
dolmaczënk z òriginału béł baro drãdżim 
zadanim. Sedzelë nad tim jaż dwaji bëlny 
znajôrze anielsczégò, doktorze Yurek Hinc 
z USA i Môrcën Òdelsczi z Wrocławia. Dol-
maczënk na kaszëbsczi trzecégò doktora je 
syntezą nëch mëslów, jaczé ùdało sã wëłëz-
gac ùczałim z tekstu. Do te mùsz je jesz wie-
le znac z kùlturów pôłnia Eùropë i Blisczégò 
Wschòdu. Kò Betel to miasto co brewiter zna-
czi „chëcz Bòga”, Potomac tu to wierã jedna 
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Do Pani J. F. Manhattan w anielszczi wersji
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z planetoidów, bòżëna Pirrha (pl. Pyrra) to 
w grecczi mitologii córka Pandorrë a nënka 
Hellena – òjca wszëtczich Greków, a Tofana 
to bëła strasznô trëcëcelka chłopów. 
Na òsoblëwé ùwôżanié zasłëgiwô aniel-
szczëzna Kreffta. Je òna na tëli mòcnô, że 
pòtrafi òn w ni òddac tak drãdżé trescë. Do 
te w òriginale są zachòwóné regùlarné rimë. 
Rôczã do lekturë, jakô je dëcht wëjątkòwô 
w lëteraturze, co pòwsta nad Bôłtã. 

Do Pani J. F. Manhattan

Wilëjô Gòdów je ju nadeszłô – swiãto serc.
Pòkrzesoné bëlné słunuszkò swiécy nama 
terô mòcni.
Piesnie, żëczbë, wëznania wiarë jidą 
z wszëtczich môlów zemi.
Betel – chëcz Bòga wenerëje Gwiôzdã 
i szónëje ji prawò.

Kùreszce, nigdë zadzëwòłóné lëdztwò, 
dozdrzało,
co je mòżebné sã witro stac; 
abò dzecynné szczescé, abò wiecznô 
chòrosc – to zanôlégô co wëbiérómë, 
czemù më służimë! 

«Wszëtcë są bracynama» – niese 
swiãtoblëwé wiadło.
Niebò sã òdwrócëło, słëchô rozmëszlonëch 
swòjińców.
Ti są òbswiécony przez cénie widu 
miesądza,
zdrëszony pòtomacczim swiãtowanim 
Gòdów! 

Dwa partë – stolemë midzë dzecama 
Pirrhë,
w fùl chwatu piãscach trzimiącëch nowi 
òdżin Prometeùsza
mògą prowadzëc nasz lëdzczi ôrt – wiôlgô 
chòc malinkô Andorra
w drãdżi, chòc ùtczëwi maraszbie, do słuń-
ca, wëżi i wëżi.

Żlë nawetka w dłudżich swòjich dzejach 
człowiek nie rozmiôł ùcec
òd nawzôjnégò kaléczeniô sã òbczas 
piarcégò do przódkù,
terô mô rozszérzwiony pòzdrzatk na kòżdi 
ôrt bëcégò człowieka – 
twój pòsobny i redota dzecka są nama 
zwënégą. 

Do pòkrokù i snôżotë prowadzą wòjnowé 
stegnë,
òne òstóną, bò i më òstóniemë lëdzama!
Jigra a biôtka towarzą nama dzéń w dzéń. 
Ale leno fair play je na tim padole 
dozwòloné. 

Krwawé wòjnë Tofanë na wiedno nôleżi 
pòwstrzëmac.
Chcemë dac kòżdi dëszë wòlné wezdrzenié!
Czej wikszô mdze rozmajitosc dobãdzemë 
złoslëwòtã,
a wikszi bãdze pòkrok i redota dlô nas. 

Takô je mòja żëczba nalazłô przë kòlébce:
pòprawic procedurë, przërëchtowac 
Gòdowi gòscyńc.
Trzimanié sã prawa dżunglë mòże w kòżdim 
sztóce bëc znikwioné
i dostac fùl szansã na òbstrojenié swiatowi 
rësznotë.

Znad Bôłtu, 24.12.1957.
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Fòrtunato wërządzył mie krziwdã wiele ra-
zów, a jô cerpiôł w cëszë. Le pózni, czej jô 
ùczuł, że òn sã wëszczérzôł z mòjegò mio-
na Mòntresor, miona stôrégò rodu, jem so 
przësygł, że òn za to zapłacy. To jemù nie 
ùléze. Nie mëslë so, że jem kòmùs ò tim 
gôdôł. Ùkarac to jo, ale ùdba zemstë mùszi 
bëc krëjamnô. Zemsta tej je dobrô, czej 
mscëcél przez niã nie cerpi. Lëchô to je kara, 
czej sygô karzącégò. Lëchô je téż kara, czej 
mscëcél nie òdkrëje swòjegò miona.
Jô nie dôwôł mëslec Fòrtunatowi, że jem mù 
procëmny. Wcyg jô sã ùsmiéchôł do niegò, 
a òn sã nie spòdzôł, że nen ùsmiéch wzął sã 
z tego, co jem miôł dlô niegò ùdbóné. Że nen 
ùsmiéch to le z mëslë ò pòmsce.
Fòrtunato miôł naprôwdã wiôlgą sëłã 
i taczégò człowieka mùszi miec strach. Miôł 
òn równak jednã felã. Baro lëdôł pic dobré 
wino, a co wiãcy – wiele jegò pił. Wiele wie-
dzôł ò bëlnëch winach i pò prôwdze wierził, 
że je jich dobrim znajôrzã. Jô téż znôł stôré 
wina i kùpiôł jem wszëtczé nôlepszé, jaczé le 
szło nalezc. Wino! Wino bãdze mòją pòmstą!
Bëło ju wnetka cemno, czej jem pòtkôł 
jednégò wieczoru na zymkù Fòrtunata, jak 
sóm szedł przez drogã. Gôdôł do mie jesz 
barżi serdeczno jak mô to w zwëkù, bò béł ju 
dosc spiti. Jem béł rôd z tegò pòtkaniô i scës-
nął jem mù rãkã jak przëjacelowi.
– Fòrtunato, co ù cebie?
– Mòntresor! Dobri wieczór, przëjacelu.
– Drodżi Fòrtunato, pò prôwdze dobrze ce 
widzec. Jem ò tobie mëslôł. Szmakôł jem 
mòje nowé wino. Móm kùpioné fùl beczkã 
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Edgar Allan Poe

Beczka Amòntillada

dobrégò wina, a rzeklë mie, że to 
Amòntillado, le...
– Amòntillado? Ni mòże bëc!
– Wiém, to nie wëzdrzi mòżlëwie. 
Przez to, że ni mógł jem cebie nalezc, 
jô pòszedł pògadac z Luchresym. Jeżlë 
chtos sã znaje na winach, to je to 
Luchresi. Òn mie rzekł...
– Luchresi? Òn nie rozmieje rozapartnic 
winów!
– Le gôdają, że òn wié tëlé, co i të.
– Në, biôj. Chcemë le jic.
– Gdze?
– Do twòji kriptë. Szmakac wino.
– Nié, drëchù. Jô widzã, że z tobą nie je 
nôlepi. Kriptë są zëmné i mòkré.
– Móm to gdzes. Chcemë jic. Jem dosc 
mòżlëwi. Zëmno to priszcz. Amòntilla-
do! Chtos cë nałgôł. I jesz nen Luchresi! 
Òn nick nie wié ò winach.
Fòrtunato, gôdającë, wzął mie pòd rãkã 
i tak jak chcôł, jesmë chùtkò szlë do 
mòjegò wiôldżégò kamiannégò pałacu. 
Tam mòja rodzëzna, Mòntresorowie, 
żëją òd stalatów. Miôł jem rzekłé służ-
bie, że ni mògą wëchòdzëc z pałacu,  tak 
jakbë mie pò prôwdze nie bëło, jaż do 
pòstãpnégò rena. Wiedzôł jem, że to 
jima sygnie i że jak le pùdã, nikògò ju 
nie bãdze.
Wzął jem dwie smólnice, jaczé dôwałë 
jasny wid – jedna dlô mie, drëgô dlô 
Fòrtunata. Jem gò zaprowadzył do sze-
roczich dwiérzów. Stamtąd szło ùzdrzec 
kamianné trapë, jaczé cygnãłë sã 
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w cemnotã. Jô mù gôdôł, bë òn òpasował. 
Jem szedł przed nim, pòd zemią, głãbòk pòd 
stôrima mùrama mòjégò zómkù. W kùńcu 
jesmë doszlë do slédnëch stãpniów i jesmë 
tam chwilã pòstojelë. Pòdłogą bëła le ze-
mia – zëmnô i cwiardô. Wchòdzëlë jesmë 
do slédnégò placu wiecznégò òdpòczinkù 
zmarłëch z rodzëznë Mòntresorów. Tuwò téż 
jesmë chòwelë naje nôbëlniészé wina, tuwò 
– w zëmnym, cemnym, pòkójnym lëfce pòd 
zemią.
Fòrtunato nie szedł za gwësno, bò béł spiti 
winã. Wezdrzôł niesmiało na to, co bëło wkół 
niegò, mòckò wëtrzészczającë òczë, bë prze-
niknąc mrok. Tuwò naje smólnice bëłë pò 
prôwdze słabé. Pò sztóce jesmë przënãcëlë 
naj zdrok do cemnotë. Mòglë jesmë òbaczëc 
gnôtë ùmarłëch leżącé w sztôplach wedle 
scanów. Kamë w scanach bëłë dosc mòkré 
i zëmné.
Z dłudżich rzãdów bùdlów, jaczé leżałë na 
zemi westrzód gnôtów, jem wzął tã, w jaczi 
bëło baro dobré wino. Ni miôł jem nick do 
òtemkniãcô wina, cësnął jem temù kùnôszkã 
bùdlë ò kamianną scanã. Dôł jem sã napic 
Fòrtunatowi.
– Tuwò môsz, Fòrtunato, dobri Medoc. 
Wëpij. To naju rozgrzeje.
– Dzãka, przëjacelu. Pijã za zmarłëch, jaczi 
spią kòl naju.
– I jô, Fòrtunato – pijã za twòje dłudżé żëcé.
– Mmm, baro dobré wino, ale co z Amòn-
tillado?
– To je dali, pòj.
Szlë jesmë jaczis czas. Bëlë jesmë terô pòd 
kòrëtã rzéczi; wòda ùchòdzy tuwò kroplama 
i lecy na naju.
– Twòje zbiorë są wiôldżé i  nie j idze 
zrechòwac tegò. Ni ma widzec kùńca.
– Jesmë bëlną rodzëzną i jednym ze starszich 
rodów. To nie je ju dalek. Le widzã, że sã 
trzãsesz z zëmna. Pòj. Jidzemë nazôd, póczi 
nie je za pózno.
– Nie szkòdzy. Chcemë jic dali. Nôprzód rów-
nak chcemë wëpic, Medoc.
Wzął jem ze sztôplów gnôtów pòstãpną 

bùdlã. Zôs dobré wino – De Grâve. Fòrtunato 
wzął je i wëpił wszëtkò, nawetka so nie 
òdpòczął. Smiôł sã i rzucył pùstą bùdlã za 
sebie.
Szlë jesmë corôz głãbi. W kùńcu nalezlë 
sã jesmë w skôrbcu, w jaczim lëft béł tak 
stôri i cãżczi, że naje widë wnet gasłë. Na 
trzech scanach bëło widzec sztôple gnôtów 
wëższé òd najich głowów. Z czwiôrti scanë 
chtos wszëtkò rozebrôł i rozsëpôł wkół naju 
na zemi. W strzódkù scanë bëło wejscé do 
jinégò skôrbca – jeżlë jidze pòzwac tak plac 
szeroczi na trzë stopë, wësoczi na szesc, sé-
dem, a głãbòczi na sztërë. To bëła le dzura 
w scanie.
– Pòj, wlez – jem rzekł – Amòntillado je 
w strzodkù.
Fòrtunato wlôzł niegwësny. Jô zarô za nim. 
Dotknął òd razu slédny scanë. Stojôł gãbą 
do ni i rozmiszlôł zdzëwiony. W ti scanie bëłë 
dwie cãżczé jak żelazo òbrãcze. Na jedny 
wisôł krótczi lińcuch, na drëdżi kłódka. Miôł 
jem gò zatkłé i przëkùté kłódką do scanë, za-
nim Fòrtunato cos pòmëslôł. Jô sã copnął.
– Fòrtunato – jô rzekł – pòłożë rãkã na 
scanie. Pòczuj, jak wòda pò ni płënie. Jesz 
rôz, proszã, nie wrócysz? Nié? Jeżlë nié, tej 
mùszã ce òpùscëc. Ale nôprzód mùszã dlô 
cebie zrobic, co le mògã.
– Ale... Ale Amòntillado?
– Në jo, pò prôwdze, Amòntillado.
Tak jak jô to rzekł, zaczął jem grzebac 
w gnôtach. Rzucył jem je na bòk i nalôzł jem 
kamë, jaczé rëchli jem miôł zjãté ze scanë. 
Chùtkò jem zaczął zôs bùdowac scanã, 
bë zatknąc òtwór, w jaczim stojôł drżący 
Fòrtunato.
– Mòntresorze, co të robisz?
Robił jem dali. Czuł jem, jak cygnie lińcuch, 
trzãsącë, z nerwama. Òstało le pôrã kamów, 
bë je dostac na swój plac.
– Haha, Mòntresorze, dobri szpòrt. Bãdzemë 
sã pózni z tegò smiôc, wiele wieczorów, czej 
bãdzemë pic razã naje wino.
– Pò prôwdze, pic Amòntillado.
– Nie je to za pózno? Ni mùszimë ju wracac? 
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Bãdą na naju żdelë. Chcemë jic.
– Jo, chcemë jic.
Tak jak jô to rzekł, wzął jem slédny kam 
z zemi.
– Mòntresorze, na bòską miłotã!
– Jo, na bòską miłotã.
Nie ùczuł jem òdpòwiescë.
– Fòrtunato! – krziknął jem.
– Fòrtunato.
Uczuł jem le cëchi, cëchi zwãk, jakbë krzik 

strachù. Zakrącëło mie sã w głowie, mùszało 
bëc zëmno. Chùtkò jem wsadzył slédny 
kam na swój plac. Stôré gnôtë złożił jem 
w sztôpel. Pół stalatégò lëdzkô rãka jejich 
nie rëszëła. Pòcziwô w ùbëtkù.

Tłóm. Emiliô Grzib
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Artur Jablonsczi

To cë je ale Mack!

Nôprzód bëlë Legendy kaszubskie, pòtemù 
Bôjczi kaszëbsczé / Bajki kaszubskie, pózni 
Bursztynowy skarb. Legendy z serca Kaszub 
/ Jantarowi skôrb. Legeńdë z serca Kaszëb, 
jesz pózni wiérztczi Żëcé dzecy / Życie dzieci, 
jaż kùreszcze je Mack. Janusz Mamelsczi ju 
òd 18 lat naszim dzecóm ë nama starszim 
bédëje przeżëc przigòdã w kaszëbsczim 
swiece. Nôprzód w tim bôjkòwim – fùl 
ùkôzków, mòrów, diôchlów, czarownic 
ë stolemów, a terô w tim terôczasnym – 
z bómkama, aùtama, kòmpùtrama ë òglowò 
z wszëtczima cywilizacjowima jiwrama.
Wëdôwca Macka, Wëdôwizna Kaszëbskò-
Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, rozglôszô nã 
ksążkã jakno pòwiesc ò jednym môlim roj-
brze, bédowóną dlô nômlodszich czëtinców, 
dzecy 9-12 lat stôrëch. Na 134 starnach, 
farwno céchòwónëch malënkama Joannë 
Kòzlarsczi, czëtińc pòznôwô żëcé titlowégò 
heroje. To móże nalezc, czej sã zazdrzi 
w jinternetã, blós to je trochã za malo. 
Mack je, pòdlug mie, òglowò pòwiescą 
ò dzysdniowëch lëdzach. Je ksążką ò kòżdim 
z nas ë – rzeczëma so – ò cali naszi wsë. 
Dlôte prawie òn tak chùtkò sã czëtińcóm 
ùwidzôl. Ksążka Janusza Mamelsczégò 
przëmôwiô przez prôwdzëwòtã – swiata 
wkól, lëdzczich jiwrów ë w kùńcu téż jãzëka, 
jaczim je napisónô.

Aùtor w Mackù pòkazëje, jaczim òn je bël-
nym òbserwatorã negò swiata, co sóm 
dostarczô témë do wszëtczich dzélëków 
òpòwiescë Mamelsczégò. Szkòla, fami-
liô, spòlëzna wsë, swiat wëzérający ze 
zdrzélnika, czë chòcle roda, są pò prôwdze 
òbalëtima czerpiskama mëslów do rozwicô. 
Pisôrz z czëtińcama prosto ë letkò sã tim 
dzeli. Czasã robi to përznã przekãsno, le bez 
dôwaniô pòùków, bez nadãcégò. Ò ti proze 
nót je rzec, że przë ni më sã dobrze zaba-
wimë ë ani sã nie spòdzejemë, czej przez 
naszã glowã przeńdze glãbszé ùmëslenié. 
Rozmajité jiwrë, te dzecné, co sã tikają 
jedzeniégò abò niejedzeniégò miodnégò, 
czë czasu spãdzonégò kòl kòmpùtra, 
równo jak te lëdzczé,  co narzeszają 
chòcle do staromódnëch ë mòdernëch 
ùdbów na wëchòwanié, czë do ùchódców 
w eùropejsczim kùlturowim rëmie, są 
richtich fejn pòczątka do pògôdczi midzë 
starszima ë dzecama, jakô pò lekturze 
ksążczi móże sã rozwic. Doch w Mackù te 
jiwrë są blós letkò nadczidniãté, co zrze-
szoné je z – jak sã wëdôwô – rozmëslnym 
ë wcyg równym òpasowanim, cobë żóden 
z dzélëków nie rozcygnąc za baro. Zróbmë 
to prawie tej, a móże òsoblëwie tej, czej 
czëjemë, że przez ten skrócënk w tim 
falu, aùtor chcôl nama cos ze swòjégò 

Slów cziles ò ksążce Janusza Mamelsczégò
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pòzdrzatkù wmòdlëc do glowë, co sã Janu-
szowi Mamelsczémù tej-sej zdôrzô.
Chcã jesz napisac ò prôwdzëwòcë jãzëka, 
jaczim przigòdë Macka są napisóné. Kò to je 
pò prôwdze pò kaszëbskù! Wedle tegò, jak 
lëdze gôdają, ti co pò naszémù potrafią, nié 
w żódnym jaczims tam pòl-kaszu. J. Mamel- 
sczi bëlno wëzwëskùje regle naji gramaticzi, 
w tim ùsôdzanié szëkù zdań. Òn sygô pò 
bòkadnosc rzeklën, ale przede wszëtczim 
òn potrafi czësto nôtërno òddac w rodny 
mòwie òdczëca mlodégò czlowieka, taczé jak 
strach, górz, redosc abò wzrëszënié. Robi to 
bez syganiô do jinëch mòdernëch jãzëków, 
jak nama pò kaszëbkù piszącyma czasã 
sã przëtrafi, czej na prziklôd slowò „szok” 
wëzwëskómë.                    
Doma ma dwaji z dzesãclatnym Érika Macka 
czëtóma, a czasã sobie z rãczi wëriwóma, bò 

jeden bë chcôl nã ksążkã wzyc ze sobą do 
robòtë, drëdżi zôs rôd bë jã wząl do szkòlë. 
Jô móm czëté, że to tak nie je blós ù nas. 
Kòl jinëch wëzdrzi jistno, a dzecë ju ni mògą 
sã dożdac nowëch przigód Macka, heroje 
bëlnégò romanu Janusza Mamelsczégò. 
W 2015 r. pózniészi aùtor Macka przëznôl, że 
òn jesz sã wichlô, czë mô pisac pò kaszëbskù, 
czë pò pòlskù. Jemù sã téż rojilo swój czas 
pòswiãcëc na dolmaczenié na kaszëbsczi 
proze Henrika Senkewicza, kò ju pòkôzôl, 
co òn rozmieje, czej przelożil Trenë Jana 
Kòchanowsczégò… Na szczescé je Mack! 
Nëże, Mamelsczi, wezce òstóńce przë 
kaszëbiznie – jãzëkù a kùlturze – ë nama 
dôjce jesz wiele taczich ksążk. Wë môce do 
tegò szmit!

Szczepón Makùrôt z Kòscérznë czëtô „Macka” òbczas akcji „Czëtôj dzecóm pò kaszëbskù” (19.03.2017) 
w Chmielnie. 
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Kristina Léwna

Òno

1.
Lisa zamkla letkò dwiérze do dzecny jizbë. 
– Ssss… – pòkôza do chlopa. 
– Òn, prawie ùsnąl – rzekla i zaczã stawiac na 
stól wieczerzã.
– Jô jem dzysô médëch - rzek chlop a prze-
suwôl talérze. – Dzysô më sã narobilë jak ni-
gdë. Wszëtkò mie bòli: szëja a rãce.
Òna wëjã z lodówczi bùdlã piwa, òtemkla jã 
i nala w dwie szklónczi.
– Jô téż dzysô ni mia letkò. Leb mie bòli òd ti 
robòtë a tëch narzékającëch lëdzy. Ale mùter 
gôda, że nasz Natan téż bél dzys niespòkójny: 
përznã sã légôł, përznã malowôl, ò... tu 
je jegò kôrtka do ce: nie chcalo mù sã ji 
dokùńczëc.
Alek chwôcyl kôrtkã i jã òbzérôl: „Do tatë” 
tam bëlo napisóné, a niżi cyfra 1 i czerwioné 
serce do pòlowë pòmalowóné.
– Dzysô jô jem nr 1 – pòdsmiôl sã chlop 
i wezdrzôl na swòjã bialkã, chtërnã tak 
kòchôl, że nie weòbrôżôl so żëcô bez ni 
i dzecka. Wiedzôl, jak òna cerpia, czej tak 
dlugò ni mògla zańc w cążã. Kùli rézów pò 
doktorach, wiele pëlów, a pózni leżeniô przez 
calé 9 miesąców… Jemù bëlo tej ji tak żôl, że 
czejbë móg, sóm bë sã tam zamiast ni leg. 
A tej pòród… i wiôldżé szczescé, że jaż òn sã 
pòrëczôl, a trzeba przëznac, że malo czedë 
òn rëczôl... Në chëba, że sã mòcno wëpil, tej 
jegò to bralo do wëcô. 
– To sznaps w nim krzëczi – gôda jegò 
tescowô –  a sã tim nie jiscë. Witro gò mdze 
bòla glowa.
– To mdze Natan – rzekla òna, bò to dôr òd 
Bòga, chtëren wszëtkò w se mô: cerpienié 
i òdwôgã, abë na swiat przińc. Òn sã zgòdzyl, 
bò miono ni mialo dlô niegò znaczeniô. 

Sedlë so na zófã. Òn przëniós jesz jednã 
bùdlã piwa. 
– Chcesz pól? – spitôl sã ji, ale òna nie wie-
dzec czemù, bëla niespòkójnô. Móże to dzy-
sô je taczi dzéń, że wszëtcë są markòtny? – 
pòmëslala i zdmùchnã zapachòwą swiéczkã. 
Zapôlëla ledowé widczi nad trapama, czejbë 
ten môli w nocë chcôl przińc do jich lóżka, 
żebë sã nie pòtëmlowôl. Czasã òna chòdzëla 
do dzecka sã legnąc, abë Alek móg sã rich-
tich wëspac.
W nocë bùdzëla sã pòrã razy i zazéra do 
jizbë knôpa, jakbë czëla, że mùszi tam cos 
òdnëkac. 
– Ale jô jem téż przewrazlëwionô – mëslala.
Reno knapskò jesz spalo, czej òni wëjéżdżelë 
do robòtow. Lisa pòda swòji mëmie pieńdze 
i rzekla, co ta mô kùpic na pòlnié.

2.
– Le òstróżno jedzëta! – rzekla stôrô i wlazla 
w chëcze. Pózni ùchilëla dwiérze do dzecka 
i zaczã do niegò gadac, że ju dosc chrapaniô, 
mùszi  z wërow wëlażac, bò òni dzysô jidą 
czarownicã na Wigònie scënac.
Knôp bél cali rozpôlony. Drëżôl. Tak ta zarô 
do Lisë zwòni, żebë ta sã z robòtë zwòlnia 
i pòd dodóm rëgnã nazôd.
– Niech mëma mù dô na gòrączkã lék, 
tam nad lodówką w ny biôli szpini òn je! 
– òdpòwiedza Lisa i zawrócëla aùto pòd 
dodóm. Ledwò wjacha, ju stôrô wëleca 
z òwinionim w dekã Natanã i wsedlë w aùto.
– Jedzemë do szpëtala! – rozdëgòtónym 
glosã nakôza córce, chtërna bëla calô za-
krzëczalô.
– Òn mie ju wczora sã wëdôwôl dzywny – 
rzekla stôrô – ale, żebë to gò jaż tak zmòglo?
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 Ilustr. M. Miklaszewskô

W szpëtalu zarô gò pòlożëlë na salã. Dokto-
rzë zaczãlë przë nim chòdzëc. 
Lisa zazwònila do chlopa. 
– Hmm! – rzek doktor – më jesz rôz zro-
bimë badanié krwie, bò to bë doch nie bëlo 
mòżlëwé?
To Lisã tak zaniepòkòjilo, że zakrëla ùszë 
rãkama, jakbë nie chca tegò czëc.
– Mdze dobrze! – rzek Alek. – To le móże je 
przeznobienié. Të wiész, òn doch chòdzyl 
niwczora pò Wigònie za czarownicą. Móże 
òni za dlugò tej bëlë bùten?
– Móże – rzekla Lisa, a chwôcëla Aleka za 
rãkã. Wiedno gò chwôta za rãkã, bò ji sã 
wëdôwalo, że takô mòcnô òbroni gò przed 
calim swiatã. Trzima gò mòcno.
Doktor jich zawòlôl do se i rzek, że to mù 
nie wëzdrzi dobrze, ale nie chce jesz niczegò 
jima gadac, póczi nie mdze miôl pewnoscë. 
Zrobil wëwiôd, czë chto chòrzôl na reka, itd.
– Terô mòżeta do niegò jic, ale nié dlëżi jak 
10 minut – rzek doktor i pòdôl jima szërtu-
chë i masczi.
–  Synkù! – rzekla Lisa i pòsmùka gò pò 
jegò biôlëch lokach. Przëlożëla lëpë do jegò 
lësënë, chtërna bëla calô zmòklô.

– Jô chcôl dzysô jic nã czarownicã scyc. Bab-
cza gôda, że na Jana mùsza wzyc bilk a ji 
ùcyc nã nogã, a tej w òdzin i spôlëc. Bò tak 
òna mdze mie dërch strôsza. Wezta mie ju 
dodóm! Dzysô je Jana. Jô móm ju wszëtkò 
przërëchtowóné. A czej òna bë na mie tima 
òczama blénkrowa, tej jô bë na niã rzucyl 
miech.

3.
Alek nick nie gôdôl, ale Lisa czëla, że w ni 
pãcô serce.
– Nawetka jak të dzysô ji nie spôlisz, tej wa 
z ómką napôlita w nym stôrim piecu, a jã 
spôlita pózni – rzekla. Kùsznã jesz gò i doda, 
żebë sã ju nie jiscyl czarownicą.
Na pòwrotny drodze zglosnila radio, bò 
Alek jachôl swòjim aùta. Przédnô sziba 
rëcza òd deszczu, ale òna rëcza z wiôldżi 
niepòradnoscë.
Dodóm wlezlë prawie na ten sóm czas. Alek 
bél nerwòwi. 
– Të rzecz ny swòji mùtrze, żebë òna wicy 
do niegò pò kaszëbskù nie gôda, bò to psu 
na bùdã! Òn, knapskò, wierzi w ne bôjczi! 
Niech gò jiny mòwë ùczi! To sã terô liczi! 
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A kaszëbsczi?! Widzysz, co òna z nim plesz-
cze: ò czarownicach, jiskrzeniu, bilkù…, a to 
doch chwast je, czapùrnik…
Dzysô nick nie jedlë. Òna sã nawetka nie 
mëla. Szla sã legnąc do jizbë dzecka tak 
jak wiedno, ale wiedno ju nie mdze nig-
dë! Mëslë ji biegalë pò lepie. Ni mògla sã 
ùspòkòjic. 
– Za co? – pita sã sromòtno i krzëcza.
Reno wstelë zmachtóny: òn – niewëspóny 
i òna – prawie jakbë skądka przëszla.
– Të wez a sã ògarnij – rzek chlop.
Òna wsadla w aùto i jacha do szpitala. Stôrô 
przëszla jak wiedno ò sódmi, ale tej ju nikògò 
nie bëlo doma. Dwiérze òtemklé. Zëmno ja-
czés na niã sã wëlalo, że ta nacygnã jakã.
– Smierc! Jô czëjã smierc! – rzekla w dëchù 
i sã przeżegna.
W szpëtalu Lisa czëla pò pòrenym òbchòdze, 
że to bialaczka, nowòtwór kòmórków krwie. 
Zaczinô sã òd strzódka gnôtów, òd mitczi 
tkanczi, chtërna je w westrzódkù gnôta, gdze 
sã wëtwôrzô krew…
Lisa zemdla, bò doktor rzek, że to je baro 
zaawansowónô chòroba, że mògą tu zasto-
sowac chemioterapiã, ale òni niczegò nie 
òbiecëją...
Natan  gas w òczach, jak sluńce, chtërne za-
chôdô za stodolą: të chcesz jesz je dwigac, 
a òno, ùpiarté, léze w dól.
– Czedë jô pùdã dodóm? – pitôl niecerp-
lëwie. – Czedë jô sã rozprawiã z ną czarow-
nicą? Jakbë czarownica bëla nôwôżniészô na 
swiece.
Czej do szpëtala przëlazla ómka, tej ten zôs 
ò nã czarownicã dopitiwôl.
– Kò jô bë mògla lezc tam sama, ale jô le 
blós bialka jem – gôda – a bialka, jak wiész, 
je slabô. I co to dô, że jô jã ùżôgùjã? Kò òna 
doch zarô òdbije. Më dożdzemë! Të wëzdro-
wiejesz!
Ten slëchôl i gôdôl, że ni mô mòcë, że bil-
ka bë ju nie dwignąl, bò òni mù cos taczégò 
dële, jaczis jift, że mù wszëtczé klatë wëpad-
lë.
Stôrô chca rëczec, ale zarô sã copnã na 

ksążkã, chtërnã czëta – „Òscar i Pani Róża” 
E. E Smitta i doszla do mëslów, że ni móże 
bëc slabô, że mùszi jak na bialka z powiescë 
përznã ùdawac.
– Jô pòniosã bilk! – rzekla.
Knapskò sã dalo nabrac i ùwierzëlo, że jak 
stôrô zaniese séczerã, tej òn ju dô radã.
– A gdze më jã spôlimë? – rzek.
– Kò gdze? – òna na to. – Wszëtcë wiedzą, że 
stôré piece le blós tak spią, a jak të je dobrze 
napôlisz, tej dëszã w nich òbùdzysz!
– Jo? – rzek niedowiérzająco knôp, bò przed 
òczama le miôl grëpã ceglów i nick wicy. Ale 
ómka jesz czëla pôcha chleba z dzecnëch lat. 
Trzeszczenié chróstu i wiôldżé achtnienié do 
chleba. Jakbë samégò Póna Jezëska kledlë 
w żlóbk. Widza, jak bëla takô jak Natan, 
tej pieczenié chleba to bëlo cos... Nié blós 
jic a kùpic w krómie, gdze sã nicht nad tim 
nie zastanôwiô. Òna czëla calé òb wieczerzã 
szëmarzenié wkól niegò: nôprzód bëlo znio-
slé z przãtra kòrëto, taczé z dwùma chwëta-
ma, nibë môlô trëma. Kòrëto jesz òbklejoné 
òd pòprzédnégò casta. Tam ómka wléwa 
„żëcé”: mlodze, co na cepli wòdze i mące 
żëtny ùroslë, a òna je mia czëstą szôto-
rą przëkrëté i zazéra, cobë casto ji z misczi 
nie ùceklo. Pózni doda sól i jesz wicy mączi. 
Ùmëla rãce. Zaczã gniesc. Żda, jaż to ùrosce. 
Wszëtkò òkróm chleba bëlo spòkójné, jakbë 
rëszenié mlinka z kawą: jeden, drëdzi, trze-
cy zac… Zôrna jak żëcé przelatëjącé przez 
mésterny mechanizm. Pózni blachë: fòrmë 
– baro kaléczné, robioné kòl kòwôla, na 
wiôldżé pieczenié: nórtë czasã bëlë òstré, 
ale blacha wiele razy wklôdónô do pieca da 
sã ùgladzëc, jak bialka czë kóń niepòslëszny, 
chtërny wiedzą, że to je jich dzél w nym 
wiôldżim môlim czims. Kòżdi brót ùgladzony 
zëmną wòdą a krziżã nacéchòwóny.
Chróst sëchi, danowi trzeszczôl a bùchôl 
w czerwionëch ceglach. Dżinąl i dôwôl 
żëcé. Wszëtkò zdôwalo sã dobré. Na kùńc 
bëla kùkla: to, co z kòrëta nie miescëlo sã 
do blachë, bo za môlé, trzeba bëlo ùlożëc 
w taczi plińc – bò glodny przińdze i sã mù jã 
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dô! – czëla. – Chleba ni móżesz wërzëcac! – 
dodôwelë.
Wszëtkò w nim bëlo, chòc i smierc bë chca 
spôlëc w nym chlebòwim piecu. Nosëlabë 
chróst i tuńcowa, ale ta chitrô sã tak letkò 
nie dô zwabic. Przegrzecha jedna.
– Jô znóm taczi métel – gôda – że cë òczë 
wińdą na wiéchrz, jak jô negò stôrégò trupa 
rëszã.
– Mie sã chce spac – rzek Natan, a tej òna 
szla.
Doma smierc  bëla  kòl  żëwëch:  L isa 
w jedny jizbie, a Alek w drëdżi. Òna plato-
wa òbleczenié knôpa a smùka kòżdi rańt, òn 
wzérôl na kôrtkã z nr 1. 
Stôrô nawróca pòd dodóm. Tam so wezdrza 
na òbrôzczi swiãtëch i zakrzëcza. Nie mësla-
la, że czedës zwątpi, ale dzysô? Aj, Bòże! Tëli 
cerpieniô! Co za żëcé? Chca do chlebòwégò 
pieca, do nëch dwierzeji, co grzalë a parzëlë: 
tam cekawòsc a rozëm sã czidlë.
Na Wszëtczich Swiãtëch Lisa z Alekã stôjelë 
ju na grobie Natana. Òna zgarina nerwòwò 
kòżdi lëst, chtëren na zëmny marmùr pôdôl. 
Òn stojôl, ale nié jak czlowiek, le pòsąg.
Kòżdégò dnia Lisa pôla ledowé widczi, żebë 
dzeckò do jich lóżka mòglo przińc, a sã nie 
ùczidnãlo w kòstkã. A czej bëlo kòl Bòżégò 
Narodzeniô, tej kùpila kùgle z krómù, wsëpa 
je w grónk i pòstawila na stól. 
– Żódny chòjinczi! – gôda.  – Chòjinka bëla 
dlô niegò jak cud, a cëdów ni ma!
Alek pòsmùtniôl. Lëdzczé żëcé. Chcôl do-
tknąc Lisã, ale ta sã schòwa midzë szpinią 
a lóżkã knôpa. Chca ùmrzéc. Pòlowa ni ju 
ùmarla, tej pò co mô żëc drëdżé pól. – Ni-
gdë jô bë nie żëczëla nikòmù, żebë grzebalë 
swòje aniolë – mëslala. Môlé lómpczi òna 
kùszka. Krzëcza. Òbcéra sã nima. Zbiéra za-
bôwczi, chtërne i tak nierëchòmò stôjalë na 
swòjim placu. Òna je pòrządkòwa, ale nicht 
nima nie robil trzôskù. Schòwa bë sã w nã 
skrzëniã i tam òsta. Midzë nym a nym. Żëcé 
sã skùńczëlo a òna jesz òddichô. Alek klepie 
na dwiérze, bò òn nie rozmieje, że trup nic 
nie czëje, ani czasu, ani żëcô, ani nic… blós 

zakòpac, tak prosto i sã ceszëc… jizba knôpa 
bëla dlô ni jak trëma i bastiliô jednakò… – Jak 
żëc?  – pita.
Alek chcôl jã pòsmùkac, ale ta sã wzbrónia. 
Bëla òd se. Chca ùmrzéc. Cali czas chòdzëla 
na smãtôrz, bò żëcé tam bëlo i smierc ji. 
– Cë mùszi bëc cãżkò – gôdalë bialczi we wsë 
– ale të sã ògarnij i żij dali. Taczi swiat ju je.
Òna le tak pòdslëcha, a wezdrza na jich roz-
juszoné dzecë. 
– Co òne tam wiedzą? – mësla i  szla 
w dzecną jizbã. Tam przez òkno tuńcowalë 
zymkòwé widë slunca. Òna je przëgarina 
rãką do piersë. Chca cepla.
W wilëją jesz kùpila z krómù òstatny 
gwiôzdkòwi przëstrojk. Marny, bò dana sã 
sëpa. Pòstawila to na stól. Chòjinczi nie bëla 
w stanie wëstrojic. Ni mia serca. Kùchòw nie 
piekla, bò wiedza, kùli redoscë ten môli miôl 
przë tim. Dzysô bë tegò nie szarpnã.
Wilëjô przeszla cëchò i zgnilo. Òna zrobila 
so sztëk chleba z serã i wlączëla telewizór. 
Òn ji dôl darënk, ale òna nawetka tegò nie 
rozpakòwa. Pòdzãkòwa i pstrika pò progra-
mach. Tam same kòlãdë. Òna krzëcza. Alek 
wezdrzôl i zamk dwiérze.
– Niech sã wëbòli – mëslôl – kòżdi mùszi 
ùmrzéc, żebë sã narodzëc. Co za zgrëzota! 
Żôl. Żóden òdżin nie je w sztãdze to pòlknąc. 
Milota żëcô – nieżëcô!
Òna szuka drodżi kòżdi dzéń na smãtôrzu, 
bò ji  sã wëdôwalo, że jak w „Bòbkù” 
Dostojewszégò ùczëje glosë. Bëla ò tim 
przekònónô. Żda. A to czekanié na nic sã 
zdalo. Dzysô, witro wszëtkò mialo to samò 
znaczenié.
– Bòże! – wòla, chòc ju w Bòga przesta 
wierzëc. Za co? Dôj mie taczé cos, co jô 
dwignã – prosëla, bò to je nad mie.
– Zeszlégò zymkù, tak mie sã przënômni 
wëdôwò, bòcónów wicy przëlecalo jak terô 
– rzekla Lisënô mëma do chlopa, bò chca 
nã wiôlgą glëchòtã czims przedrzec. Ten nie 
òdpòwiedzôl. Wezdrzôl w niebò. Sluńce, 
ksãżëc… wszëtkò jedno. Dzéń za dniã. Jak re-
tac? Czej retënk je zëmny, cëchi a pòbòżny... 
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Kristina Léwna

Derka
Derka ùrodzyl sã w raju – to bél nórt Prado-
linë Rzéczi Lebë, gdze Bóg wësëpôl z miecha 
wszëtkò, co mù na dnie òstalo. Nie chcalo 
mù sã dali lezc. Chwôcyl za czuczã i sëpnął. 
Pózni szed sã legnąc. 
Derka miôl sztëk jezora i rzéczi, ląkã, pòle 
i las… jednym slowã – rôj. Wszëtcë mù 
zôzdroscëlë. 
– W nym raju blós ni mô bialczi – gôdelë, 
a òn sã za nima nie czerowôl. Robil swòje: 
reno szed na banã 8 kilométrów, bò bél 
palaczã w kòtłowni miesczi. Czej dodóm 
wrôcôl, bëlo ju pòzdze. Nigdë nie wiedzôl, 
co w trôwie piszczalo: żódnëch pludrów. Ro-
bil so jedzenié, pózni stojôl òpiarti ò pórtã 
i wòniôl miodné kwiatë, a zëmą lapôl glosë, 
chtërne gò dobiégalë to z lasu, to z ląk. Calé 
żëcé wiôlgô harmóniô.
Jednégò dnia, czej lôz do robòtë, jegò 
kòledzë mù rzeklë, że mają do niegò fejn 
bialkã: pò pińdzesątce, samòtną, 25 lat żëje 
z chlopã, wkùrwila sã, czej zwònila do Ra-
dia Plus, żebë rzec, że milota ji żëcégò leżi 
w drëdzi jizbie na zófie i òbzérô telewizor, 
a òna schnie i wiãdnie za scaną. Niedzele są 
wiedno taczé same: mszô, a pózni pôlnié, 
córka, zãc, wnëczi…, ale òna bë chca, żebë 
żëcé bëlo përznã jesz dlô ni, a nié òna do 
wszëtczich.
Nen w nym radiu rzek, że co przez Bòga na-
mienioné, to nie minie. Mô cerplëwie żdac. 
To jã zajiscëlo jesz barżi. Zalogòwa sã na 
pòrtalu: „pòznô” i òpisa se. Jakbë ji ùlżëlo, bò 
bëla i përznã anonimòwô, i zôs sã zaczãlo cos 
w ji żëcu dzejac. Takô jakbë drëgô mlodosc. 
Robila wszëtkò, jak donëchczôs, ale zamiast 
rozmëszlac, logòwa sã i òpisywa, co czëje, co 
mia òbleklé, gdze pùdze, kògò spòtka abò 
spòtkô… takô domòwô psychòanaliza.
Kòledzë Derczi zarô pòdjãlë témã: 
– Tã wez! – gôdelë. – Òna je spragłô. Të dobri 

jes, móże z tegò co bëc!
Ale ten le machnąl rãką i gôdôl, żebë mù 
delë pòkù, bò jegò milota jesz jidze.
– Ale të ni môsz 20 lat! – òni mù rzucelë. – Të 
stôri bok jes, a jesz nic ni môsz ùżëté! Wez jã, 
a sã nie czaj!
– Móże witro! – zbiwôl jich Derka, chtëren 
nie chcôl bëc doktorã zlómionëch serców, 
chòc żôl mù bëlo ny bialczi, bò sóm wiedzôl, 
że jakbë òn miôl swòjã, tej kòchôl bë jã jaż 
do swòji smiercë, nawetka czej bë nie bëla 
ju mlodô. Òn kòchôlbë wszëtkò w ni: wlosë 
i skórã, i to, że pierdzy pò jedzeniu, ale jesz 
nie bél fardich na milotã, bò sã takô wedle 
niegò nie zjawila. Tesknil za kims, sóm nie 
wiedzôl za kim, ale serce mù gôdalo – czekôj!
Czej so rëchtowôl wieczerzã, psë sã zjeżëlë 
i pògnalë pòd pórta. Òn za nima. – Bòże! – 
rzek sóm do se i pòdniós bialkã, chtërna bëla 
calô we krwie. Piãknô, drobnô, zjawiskòwô, 
ale takò pòtlëklô.
– Chto cë to zrobil? – òn gôdôl, a mòdlil sã, 
żebë òna blós mù nie ùmarla. Pòlożil jã do 
lóżka. Òna – aj Jezë – zmiartô, përznã w cążi, 
òkrwawioné ùdë, pòbiti brzëch, przeczidlô 
lëpa i nos…
Derka trzãs sã. Zagrzôl wòdã i zacząl jã mëc. 
Przëlożil do lësënë rãkã i zdôwalo mù sã, że 
òna mô gòrączkã. Szed do wsë. Zazwònil, że 
gò nie mdze witro w robòce. Mô gripã. A ti 
sã tak zdzëwilë, bò Derka òd 25 lat nie bél 
chòri.
– To wszëtczich czedës zmògnie – kòmen-
towelë.
Òn drawòwôl pòd dodóm, a nã gwiôzdkã 
z nieba zacząl dozerac.
Na drëdżi dzéń sã ji pitô, jaczé mô miono, 
a òna, że Sabe, że jã wërzucëlë z trupë ta-
neczny i tak òna òsta, i szla przed se.
Òn sã ni móg nadzëwòwac, jak chtos móg 
wërzëcëc taką bialkã. Òn bë nigdë ji nie 
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wërzucyl, to doch bél cud, zjawiskò…
Derka òdmlodniôl. Kùpil so kòlo, żebë do-
dóm chùtczi wrôcac.
Sabe òsta. Përznã ògarina w chëczach, ale 
robòta nie bëla ji nômòcniészą stroną. Lubila 
tuńcowac na lące i kòl jezora. Calima dnia-
ma sã tam przechôda. W klatë wplôta kwiatë 
i tuńcowa. A czej ùrodzëla dzeckò, Derka 
zacząl ji pòmagac. Nosyl môlą na rãkach. 
Kùpiôl wòzyk i pielëchë. 
Òb lato, pòd wieczór, sôdôl na lawã kòl 
chëczë. Pòpijôl z blaszanégò bachra bimber. 
Wkól wònia macéjka i trzeszczelë skòczczi. 
Derka pòdôl bialce bacher, ale nôprzód wëjąl 
z niegò swòjim grëbim pòlcã mùchã, chtërna 
jesz niepòradno caplowa w nym topie. Sabe 
gò chwôca i so pòpila. 
Terô sadla so do niegò tak, że dotikelë sã 
lokcama. Na jegò òpôloné òd sluńca rãce, 
letkò pòdnioslë sã wlosë. Òna jesz blëżi so 
sadla, a nie krëla, że to sã ji widzy. Derka 
pòsmùknąl jã pò rãce, pózni pò wlosach 
i gãbie. Ta, jak kòtka prãżëla sã i drża pòd 
grëbima pòlcama chlopa.
W  ro b ò c e  g ô d e l ë ,  że  D e r ka  j a k b ë 
òdmlodniôl. Chòdzy ògòlony, òpróny, ale 
chcelë òbaczëc jegò szczescé. Ten jich nie 
zaprôszôl. Ni miôl czasu. Miôl co robic. 
Z jich smùkaniô ùrodzëlo sã jesz jedno 
dzéwczã: takô môlô Derka. Marniészé jak 
to pierszé. Môlô Derka bëla rudawô i grëbô, 
a Sabina – drobnô, czôrnô i subtelnô. 
Òbëdwie Derka kòchôl jednakò, chòc Sabe 
mili stroja „swòje dzeckò” niżlë jich. Malo 
co wszëtkò kòl nich wëzdrzalo wiedno tak 
samò. Kòżdi dzéń bél jednaczi. Żëcé jich bëlo 
dopasowóné do cządów rokù. Derka żdôl na 
lato, bò tej móg sã kòchac z Sabe na ląkach 
i nad jezorã, wszãdze…
Chlopi ze wsë baro mù zôzdroscëlë i z ny 
falszëwòtë chòdzëlë do ksãdza na skargã: że 
jak to je mòżlëwé, że Derka bez slëbù żëje, 
dzecy nie chrzcy, do kòscola nie chòdzy…
Ksądz nie chcôl sã baro mieszac, ale czej ti 
napiérelë, że ju nie bëlo do wëtrzimaniô, tej 
gôdôl, że tam pùdze a sã spitô, co i jak.
– Ale żebë jak nôrëchli, bò ti bezbòżnoscë 

òni ni mògą zlëdac! – gôdelë, a sami bë rôd 
taką Sabe kòchelë.
Ksądz sã tam wëbrôl, ale sóm wiedzôl, że 
Derce të nie przegôdôsz, bò òn nikògò nie 
slëchô. Dobri to bél czlowiek: z nikògùm 
sã nie wadzyl i za niczim nie czerowôl, a że 
do kòscola nie chòdzyl… Móże sã mòdlil pò 
swòjémù? Abò òn je gòrszi òd tëch, co do 
kòscola chòdzą? – mëslôl ksądz.
Czej ksądz do Derczi dolôz, zarô so sôd na 
lawã kòl chëczë. – Cëż to je za sztëk do 
czwòrdaniô! – rzek zamiast pòchwôleniô. 
Derka mù pòdôl rãkã i przëniós trzëli-
trową kankã z bimbrã, dwa blaszané 
bachrë i wôrztã z sarnë, chtërna wisa 
w rojszerkòmòrze. 
Ksądz chãtno sã ùgòscyl. Pòsënąl sã na ny la-
wie tak, abë i Derce bëlo wigódno. Gôdôl do 
niegò, co i jak, ale ten doch nie òdpòwiôdôl, 
blós jôd i pil. Nad renã ksądz szed pòd do-
dóm. 
– Jô doch wiedzôl, jak to sã skuńczi – 
gôdôl do se, ale z òdwiedzënów bél baro 
zadowòlony.
Dzecë Derczi chòdzëlë do szkòlë w dludżich 
czitlach i zaplotlëch copach. Bëlë jinszé jak 
reszta szkòlowników. Sabe òdprowôdza je 
przez Lasową Drogã, a pózni pò nie przëchô-
da. Tak dzéń w dzéń, jaż jednégò razu òne 
same ze szkòlë przëszlë i bëlë tim baro 
zdzëwioné.
Sabe ùcekla. Derka òstôl sóm. 
– Co sã ji mòglo òdwidzec? – sã zastanôwiôl, 
ale nie nalôżôl żódnégò wëtlómaczënkù.
Derka przëcyskôl skarniã do scanów i wil. 
Chcôl, żebë w nim pãklo serce i żebë ju 
wicy ni mùszôl sã temù przëzerac. Bél 
sóm. Wszëtkò gò bòlalo. Czej wezdrzôl na 
lóżkò, widzôl Sabe i to gò jesz barżi trôpilo. 
Òbwąchiwôl ji lómpë. Smùkôl glôdczé noga-
wice i zaklôdôl na pùczel ji chùstã. Ta pôcha, 
ji pôcha, mia z nim òstac jak nôdlëżi. Zamikôl 
òczë i jemù sã wëdôwalo, że òna tu je, że sã 
do niegò smieje i gò òchli. 
Żëcé bez ni stalo sã czims, czegò òn nie 
rozmiôl. Sluńce, chtërne tak kòchôl, stalo 
sã do niegò przeklãtim zjawiskã na niebie. 
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Żëczilbë so, żebë òno żdzinãlo z nieba, bò 
za kòżdim jegò wzéńdzenim, òn mùszôl sã 
z nim mòrdowac. Sluńce, wedle niegò, bëlo 
czôrné, ale parzëlo gò tak mòcno, że ni móg 
tegò zniesc.
– Sabe, Sabe! – wrzeszczôl pò cëchù i dzar 
z se lómpë. – Pòj! Pòj! Ale jegò wrzeszczenié 
nick nie znaczëlo, bò chto òn tam bél? Nick, 
zapadlô klëfta drzewa, mech, plisk…
– Czlowiek chce bëc blós czlowiekã: achtnio-
ny përznã. Chòc czej czasã sã pòtikô, a tej to 
doch nick nie znaczi, bò kòżdi mô klëftow fùl 
pòd szpérama, blós glëpc rzecze, że je do-
brze, a pùdze dali. Derka miôl wiôlgą swiądã 
tegò, co wkól sã dzejalo. Jãczenié a trzôsk 
w nim wszëtkò zajãlë. Nie bél sobą. Zesta-
rzôl sã chùtkò, chòc do staroscë jesz mù bëlo 
dalek.
– Sabe! – jãczôl, a jegò jãczenié bëlo 
glosniészé jak wëcé ùrmë wilków. – Le pò 
cëchù! Wszëtkò tak pò cëchù…
Pòdchôdôl do pórtë i krzëczôl. Chlopsczé lzë 
są nié na placu. Ale òn ò to nie dbôl. Derka 
miôl doch jic prosto, równo… miôl sã kòchac 
i ùmierac tak, jak mù bëlo pisóné. A tu… òn 
stoji i krzëczi. Òn teskni.
– Të tu, Derka, zdechniesz! – rzekla mù Ju-
liska, a ùrzeszëla kòzã do bómë. Wlazla 
w chëcze i zaczã zamiatac jizbë. Òtemkla 
òkna i wëmëla grôpë. Rozpôlëla pòd pla-
tą, pòzbiéra jaja w kùrnikù, òskroba bùlwë 
i ùwarzëla pôlnié. Pózni lazla pò dzéwczãta, 
chtërne skôkalë pò grëpach sana.
– Na pôlnié! – rzekla i dzéwczątka pòslëszno 
lazlë za nią.
Julisce, chtërny le òsta kòza, bò bùdink sã 
ze staroscë zarwôl, nie bëlo straszné żëcé. 
Wiele ju widza i dozna. Ni mia nikògò, chto 
bë sã nią zająl.
Derka ò nic sã nie pitôl. Przëszla, kò tej je. 
Takô bialka. Chòc stôrô, to jesz przë rozëmie 
a sëłach.
– Të mùszisz lezc do robòtë! – òna mù 
nakôza, ale ten nie wiedzôl czë móże nã 
pórtã òstawic, bò co mdze, jak Sabe przińdze 
zôs pòbitô, tej chto jã zaniese do lóżka? Chto 

ùmëje? – Aj! Przegrzeszonô pamiãc, chtërna 
tak wiele miescy w se òbrazów. Jakbë to tak 
móg wzyc a wszëtkò z ni wësëpac. – Aj! – 
gôdôl.
– Na co të sã tak trôpisz! – spita sã Juliska. 
– Kò to doch kòżdi wié, że to, co dzëczé, të 
nie òswòjisz, chòc bë nie wiém co. Dzëczé je 
dzëczé! Ni ma taczi klôtczi ani szpôsów na 
to. Të le sã móżesz ceszëc, że të to dzëczé 
miôl. Sztót bò sztót, ale to wiedno lepszi 
nen sztócëk jak nic, bò niechtërny ni mają 
nick. Jima blós le sã tak zdôwò, że òni kògòs 
dobrégò trafilë, a tu klops! Cepli plińc! 
Wszëtkò pòd waserwôgã: pòùklôdóné, „rów-
né”. Żëcé jakbë centerfùgą òdmiérzôl. Blós le 
dôj jima përznã wëpic, tej to z nich wëchôdô, 
te jich niespelnioné widzadla. Co òni bë 
chcelë robic w nëch wërach i jak, a czegò 
jima nigdë nie mdze dóné ani doznac, ani 
nawetka òbezdrzec. Tak të sã ju nie jiscë, bò 
të miôl Òchlëcã zlapóné z Dobrégò Jezora. 
A ta, jak të wiész, nie je dlô zwëczajnëch 
smiertelników. Òna le blós kòl sw. Jana sã 
pòkazëje a òchli chlopów, chtërny pózni cali 
rok lezą jak ne scërze nad wòdã a żdają do 
czerwińca. Bòją sã jic w jezórną tôflã wòdë, 
bò wiedzą, że drogô Òchlëca kôże placëc 
za swój smiéch. A bez ji smiéchù ju żëc nie 
spòsobno. 
Derka jã pòslëchôl. Wlôz w chëcze. Zjôd pôl-
nié, jaczé òna mia zrobioné. Pózni nalôl dwa 
topë bimbru i przëniós je na lawã. Juliska ju 
tam sedza. Wëjąl nokcã z bachra mëgã i ji 
pòdôl. Ta przekrzéwila, wzdrugnã sã i rzekla, 
że to bëlo dobré.
Na drëdżi dzéń òbcãla dzéwczãtóm copë, 
w chtërnëch bëlo fùl zeschlëch kwiatów. 
Klatë pòdniosla i w platã: – żebë waji nie 
bòlalë lëpë! – rzekla. Ùmëla jima glowë. 
Skróca sëknie i naùczëla rzeszac kùrpë. 
W scanã wpra gózdz i przëwiesëla môli, 
czësto zżôlkli a pòszramòwóny òbrôzk Mat-
czi Bòsczi Òstrobramsczi, chtëren wisôl kòl ni 
czedës nad lóżkã.
– Terô jô jem doma! – rzekla.
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Adóm Hébel

Dzecné
brzątwienia

Białka wié, że mdze wiedno młodô
Milenials miast wlezc do robòtë wëlôżô z kòmfòrtzonë
Bezrobòtny wié że nié alkòhól, le Ùkrajińcë mù robòtã wzãlë
Chłop robi te same fele w nowëch szczestlëwëch związkach

Òni wszëtcë sã smieją z dzecka co szło roztrãbarcha gònic
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Zëmòwi ptôch

Czerwiony gilu,
gilu – kòralewi brzëszkù na biôłim sniegù
co żes të mie w dzóbkù drobnym 
przëniósł?
czerwioną gałązkã głogù
abò zôrenkò pszénice – zgùbã lata
mòże?
abò złoté mëslë
òbùté w strzébrzny, mrozowi kwiat
jeden
le jeden
strzébrzny kwiat
malowóny w słuńcu zëmë
skrzący skrama lodu 
co w bestré niebò
wiedno
zdrzec chce
i rosce
wiedno, wiedno
w górã

niedzela, pò kaszëbsczim zéńdzeniu,  
13 XI 2016

Adela Kùik-Kalinowskô

Wiérztë

***
Ti zëmë 
stari są nawetka
ptôchë i chmùrë.
 
Mòcnégò zdrowiô
Dobrégò zdrowiô
Zdrowiô żëczimë.

Dzura w płoce
Mój smiéch
Wënëkô przez niã

Doma
Z dodomù
Do wiecznoscë.
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Danka

W tësãcznëch twòjich jigłach
Drzémie całô sëła chùjkòwégò żëcô
Wòskòwé krople żëwicë jesz nie scwiardłë
Pôcha wiatru w twòjich jiglastëch żëłach
Ùspòkòjiwô
Głãbòk w kòżdą rësã skórë 
przenikô
bë wiedno 
tim samim òdwiecznym ritmã
Òddech wiecznoscë
Swiãtô mòdlëtwa cëchòtë
Mòdlëtwa widu i ùbëtkù
Dac swiatu…
Ta cëchòsc
Le w cëchòtã 
Dô sã ùczëc
Czóle…!
Wiôlgô nadchôdô noc
Głãbòkô 
na tësąc sążni noc
Cëchô noc
W ùbëtkù noc
Wszëtkò spi
Wszëtkò zdrzi…

Wesołé rimë 

Szari
Bestri
Nakrôpióny
Mój mùlk ùkòchóny
W mëslë jasné
Òbleczoné
Z klëką w gôrscë
Wprost przez pòla
Ùrzmë, jarë
I wądołë
Nôprzód dali
W cemny las
Z krôsniãtama 
Je ju czas
Bë sã nasmiôc
Do rozpùkù
Trzëmac brzëcha
Pùkù,pùkù
Pò krëjomù
Stukù, stukù
Z ptôszãtama
I z mrówkama
Z całim lesnym drobnym swiatã
Żëc czej brat z bratã
Jic z redotą w żëcô lata
Jak pón z brutką
Chùtkò, chùtkò
I zabôwiac sã
Milutkò
W ritmie żëcô
wesolutkò
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Dóminika Sypion

Wiérztë

Òdżin i wòda

Òdżin to płom, chtëren w sercu 
kwitnie,
Òdżin to kwiat gòrący
 a wòda to ùsmiéwk
òdżin to bratónk serca
zôs wòda to sostrzëna
Tej razã to je jedna wiôlgô familiô.

 „Krëjamnota”

Mój kòchóny. 
Të mie rzekł to w krëjamnoce.
Jô Ce zagwësniã ò mòji wiérnoce.
To nie je letkò trzëmac słowò.
Mòje wseczëcé bëło za mòcné.
Wszëtczim jem chca rzec,
Że të mie kòchôsz.
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Dësza

Mòja dësza ni mô cwëkù
Mòja dësza krëje nienawisc
Do tegò, chto mie kòchô
Chce ùwòlnic sã òd nieszczescégò
Jednakò ni mòże
Chcã żëc z sensã 
Leno nie wiém jak?
Mòja mësla krëje serce, 
Chto wié ten wié
Chto nie wié ten niech sã nie dowié.
Jednakò jô wiém, że gò kòchóm.

 „Miłota”

Bóg to Òjc, chtëren miłotã
Wërôbiô i nama przeséłô 
Jak lëst w bùdelce. 
Miłota to wseczëcé 
Do drëdżégò człowieka
Miłota je nôwikszô na całim swiece, 
Ale téż w sercu
Ten kògò kòchómë
Wiedno bãdze krótkò nas.
Czej ò nim ùczëjesz
Lica zrobią sã czerwòné
I wiémë, że sã kòchómë. 
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Ida Czajinô

Wiérztë

Ni ma dobëcô

Nie òddëchôj òmónama                                                                                                                                          
w dërgòce                                                                                                                                          
czej krzikają nôbarżi ùtaconé mëslë                                                                                                                     
czej krzikają za kòżdi zadóny szos                                                                                                                          
w nym ùrzasnym môłczenim
Straszlëwô je biôtka wseczëców…
przeczidłô tësącama strzélów                                                                                                                                   
jem dobëtô…
…Kòżdą wëcygóm òstróżno                                                                                                                   
zasëpiwającë renë                                                                                                                                         
léczącyma zélama                                                                                                                                           
mòdlëtwë                                                                                                                                              

…i klątwë

Smierc czarzbónie

Mia zdżiną
czarzélnica…! 

Zdrzelë na niã 
przeczidłą tësącama strzélów!

wzérelë  
czej bëła na ùmercym 
w trón dobëtô

nicht nie widzôł  
cobë sã dwiga  
lékarzëła renë

czemù terô
bùsznô 
i ùrzasnô
w wiôldżi snôżoce 

Kòżdô kropla krëwi  
zamienia sã w czerwienny bùrztin 
Kòżdô łza
w bùrztin złoti…
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Bële nicht jiny

Wëcygóm 
zeza céniów
òdłómczi blôskù                                                                                                                                           
renią mie pôlce
wëpôdają z rãków
pôlą sã pòd stopama 

Ùcékóm
w mòje cénie i mroczi

zatacywóm sã
cëszënkò  
bë czëc  
czedë bãdzesz szukôł  

bële to nie béł nicht jiny                                                                                                                                            
bële të

Móm cë lubiczka zadóné

W szeptach 
wezdrzeniów zamikóm zôklãca żëłama płënie  
wëgòtówka z lubiczka

Drëch mój grzëmòt 
piorënë szmërgô
w nôwëższé drzéwiãta

Wëproszczã sã  
ze wszëtczich zdżibniãców 
pòdniesã głowã
W damicach ùtacã mòc kòżdégò blôskniãcô 
cobë cë swiatu wëkradnąc  

nie znajesz mòcë zôklãców  
nie znajesz gromistoscë môłczeniô

Òczama cë zadóm lubiczka…
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„Stegna”: Skąd sã wzãła ù cebie pasjô do 
kaszëbiznë?
Zuzana Glëszczińskô: Przede wszëtczim 
z dodomù. Jô tak to pòdchwëca òd mòji 
mëmë.

A doma téż gôdô pò kaszëbskù?
Czasã jo, ale wiãcy pò pòlskù.

Wiele lat të sã ùczisz kaszëbsczégò?
Bãdze 6 lat z przerwama.

Òd pierszi klasë?
W pierszi i czwiôrti nié, a tak to jo.

Në, ale kaszëbsczi béł ju rëchli?
Czej jô mia 3 lata, jô rozmia gadac ju jaczés 
wiérztczi. 

A jak z pisanim?
To sã zaczãło òd czëtaniô ksążków i òd pisa-
niô òpòwiôstków do szkòłë. Jô lubiła to ro-
bic. A z kaszëbsczim to bëło tak, że chòdzëło 
ò kònkùrs „Twòrzimë w rodny mòwie”.

I pierszi plac, jo?
Jo, jem mia pierszi plac. Jô mëslała, że bãdze 
chtos lepszi w ti kategorii, bò jô bëła pierszi 

Jô bë chcała miec
wszëtkò òd razu...

rôz w taczim kònkùrsu na napisanié czegòs. 
Jem barżi z czekawòscë to zrobia, jô chcała 
òbaczëc, jak to je.

Zachãcëło ce to do pisaniô dali?
Baro.

Piszesz dali ò czarownicë Hekse, ò jaczi jes 
napisała na kònkùrs?
Piszã dali, ale nié ò Hekse, le ò Maji. Òna nie 
je òbrazã żódnëch mòjich drëchów, ale piszã 
jakbë bëła mòją drëszką. To je pòmiészanié 
tegò wszëtczégò, co móm kòl se i to twòrzi 
całosc. Ale to nie je kònkretnô òsoba.

A skąd bierzesz ùdbë? Skąd Heksa?
Nie wiém, czë jô mògã ò tim gadac, bò to je 
pòmiészanié szkólnëch, jaczich nie lëdóm za 
baro, i tak pòwsta Heksa.

To je nôgòrszi szkólny, jaczi mòże sã trafic 
w szkòle?
Nôgòrszi nié. Miôł bëc niemiłi, jaczégò nie 
jidze lubic. Prosto Heksa. 

A Heksa bãdze téż w przigòdach Maji?
Mòże bëc, że jo. Terô jesz ji ni ma, ale mëszlã, 
że bãdze sã pòjawiac.

Z Zuzą Glëszczińską, jakô latos dobëła pierszi plac w kònkùr-
su „Twòrzimë w rodny mòwie” w kategòrii klas gimnazjalnëch, 
gôdómë m.jin. ò ji ùdbach na pisanié, herojkach ji dokazów 
i kaszëbiznie.
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A fantasticzné dzélëczi bãdą?
Jesz nie wiém. Jô nie lubiã pisac zgódno 
z planã. Robiã jak lecy i parłãczã to w całosc.

Nie chcesz so narzucëc jaczis kònkretny 
témë na pòwiôstkã?
Nié. Nie chcã pisac wszëtczégò pòsobicą. To 
ni mô bëc zaplanowóné do kùńca, a zbiérk 
lóznëch pòwiôstków ò dzéwczëcu w mòjim 
wiekù. W kaszëbsczi lëteraturze ni ma wnet 
nic dlô młodzëznë. Dlô dzecy jo, dlô doz-
drzeniałëch téż, ale dlô młodzëznë za wiele 
ni ma.

Wiele ju taczich historiów pòwstało?
Póczi co razã 3-4. 

A pòstacjô Maji sã zrodza w chwilë pisaniô 
na kònkùrs czë rëchli?
Jô długò jem mëslała ò tim, co jô chcã pisac. 
W wiãkszoscë mëszlã rëchli ò pòstacji. Z Hek-
są téż tak bëło.
Tej ùdba ju bëła, jak jes zaczãła pisac?

Jo, ale jak móm przed sobą kluczplatã, tej 
to płënie. To wszëtkò sã pòwiãksziwô. Jak 
widzã, co jem napisa, tej móm wiãcy ùdbów.

A ùdbë na pòstãpné pòwiôstczi ju są?
Do mie ùdbë przëchôdają, jak sã cos gdzes 
dzeje i je to smiészné abò wôżné dlô mie. 
I tej mëszlã, jak to òpisac, wëcygnąc cos 
z tegò.

Kto cebie zachãcył do pisaniô? Do kònkùrsu 
„Twòrzimë w rodny mòwie”?
Mój szkólny rzekł mie ò tim kònkùrsu, a póz-
ni jem pòszła z tim do mëmë. Mëma mie za-
gwësniła, że to dobrô ùdba. Nôgòrszé je to, 
że jô bë chcała miec wszëtkò òd razu, żebë 
bëło perfekt, a to tak nie jidze. Je téż strach, 
że lëchò to napiszã, że cos z kaszëbsczim nie 
pùdze.

Czedë ju napiszesz, wëdrëkùjesz i czëtôsz, 
tej co czëjesz? Widzy sã to tobie? Zmie-
niwôsz cos?
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Zuzana Glëszczińskô

Heksa

Jem czësto òd se. Chòdzã wcyg to w jednã, 
to w drëgą stronã. Bezwiedno grëzã nokce… 
Jo, jô wiém, to je brzëdalstwò. Leno co robic, 
pò prôwdze jô sã bòjã. A wszëtkò bez jednã, 
baro głupą i nieprzemëszloną òdpòwiesc.
 Zôczątk béł niedowinny. Nowi szkòłowi rok, 
nowô klasa, nowô szkoła. Jô miała na to dosc 
namkłé. Na szczescé do ti sami klasë chòdzëc 
mia téż Kinga, Marlëna i nasza pôrka – Szi-
món a Pioter. Tak so mëszlã, że jich mëma 
mùszi bëc baro za biblijnyma mionama. Òna 
sama je Sara, a ji chłop Abrahóm. Ti to sã ale 
dobrelë – ni ma co! Do terô wzérają na miã 
spòdë łba, bò ani w Biblëji, ani w spisënkù 
swiãtëch nie stoji miono Maja. To dosc przi-
kré, a do te jesz na gwës nie mdze sã jima 
widzała mòja żeńba z Szimkã. Nie mdze jin-
szi radë – bãdzemë mùszelë ùcekac do An-
glie, Niemców abò za wiôlgą wòdã a tam so 
gniôzdkò zakłôdac. To mòże bëc nôlepszô 
ùdba. Jegò tatk gwësno nie mdze za nama 
szukac. Mùszã leno spëtac Szimóna, co òn 
ò tim mësli.
Jo, përzinëszkã za wiele ò starszich mòjégò 
mùlka, a tec nié ò tim jô prawie chcała… Tej 
mòże w kùńcu zacznã, jak sã słëchô.
– Sójków Maja! – czëc je jaczis daleczi, cëzy 
głos. Jô nick.
– Sójków Maja! – zôs to samò. Je to ale 
ùpierdlëwé… Bë mógł nie mùdzëc, czej spiã.
– Pszt, Majkò… Maja. Maja! – chtos mie 
cygnie za rãkã. Mést Kinga.

Niewiele, ale kąsk zmieniwóm. Z Heksą tak 
bëło, że pierszô wersjô bëła dosc zmienionô. 
Ale ta kùńcowô wersjô na papiorze, jak jô jã 
przeczëta, to mie sã widzała. Nie chcała jem 
ji zmieniwac, bò bëła mòja.

Czej piszesz, pòkazywôsz mëmie, drëchóm, 
co robisz?
Mëmie. Drëchóm nié. Heksã jem pierszi rôz 
pòkôza tidzéń przed kònkùrsã. Mój szkólny 
chcôł, bë jô przeczëta to przë klase. Nie lubiã 
tak pùbliczno.

Jaczi béł òdbiér klasë?
Bilë brawò. Czasã chtos pózni chcôł prze- 
czëtac, prawie jak jem dobëła pierszi plac, 
to sã jinteresowelë.

A jak mëma zdrzi na twòje tekstë? Kritikùje?
Kąsk jo, ale nié baro. Chòc do Heksë sã 
przëczepia. Ale ji sã widzy to, co piszã.

Twòja kaszëbizna téż?
Móm starã wëbierac słowa, jaczé pasëją. 
Në i czãsto proszã mëmã ò pòmòc. To dobré 
zdrzódło.

Twòji drësze próbòwelë sã domëslëc, chto 
je chto? Jaczima pòstacjama są? 
Ò Heksã tak nie pitelë – òni wiedzą ò kògò 
chòdzy. Przede wszëtczim pitelë ò Majã.

Piszesz pòwiôstczi. A pòezjô?
Lubiã pòezjã i czãsto jã czëtóm, ale to jesz 
nie je czas, żebë wërażac nią sebie. Mòże 
czedës...

gôdôł Łukôsz Zołtkòwsczi
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- Co të chcesz? Dôj mie pòkù, jem czësto ap. 
Mùszã òdsapnąc! – gôdóm do ni jedną nogą 
ju ù Grzenie.
– Heksa ò cos ce pitô. Lepi jak të sã òckniesz 
– gôdô zdëszonym głosã. Zarô, zarô. Heksa? 
To mô bëc jaczis wic? Tec to ta białka, jaką 
më miałë widzoné wczorô na òtemkniãcym 
szkòłowégò rokù. Strzédnégò rostu, kąsk 
pùklatô, przë se białka z òstrim, dłudżim 
nosã. Całoscë heksowatégò wëzdrzatkù 
dofùlowałë czôrné jak pëk klatë. Zarô bëło 
widzec, że farwa gòrszégô zortu zdzeja-
ła tëli, że terô bë mògłë robic za mòpa na 
szkòłowëch kòritarzach. Do czësta. Në fe-
lowało ji leno wiôldżégò, nadżartégò ka-
pelusza, lózëch a kòdrowatëch lómpów 
i czôrnégò kòta. Chòc to bë mie gò bëło baro 
żôl, czejbë mùszôł prawie do ni przënôleżec. 
Taczi wëzdrzatk i takô mùnia – tegò kòżdi bë 
miôł strach. Gladisa przë ni ni mô niżódnëch 
szansów. Në chiba, że jaczims cëdã ùdô ji sã 
wëpiastowac na łësënie wiãkszą bardówkã. 
Z te to òna mùszi bëc ale bùsznô. Bez całi 
czas pòzérô na dzecë, jakbë òna chca rzek-
nąc: Zdrzijta leno, jak wëzdrzi prôwdzëwô 
heksmiss! 

Jô wstôwóm. Móm nôdzejã, że nie przë-
ùważëła, jak leżã na łôwce. W ny szkòle to 
sã nie słëchô tak cos robic. Jak to miôł rze-
kłé wasta diro – szkòła z tradicjama, nôlepszô 
w òkòlim, bla, bla, bla… Nicht naju nie prze-
strzégôł, że mdą tuwò ùczëłë heksë, jaczé jesz 
pamiãtają zôczątk ti szkòłë w 1919 rokù. 
– Jo, wastnô profesor? – pòstãpnô regla ti 
szkòłë. Nie gôdô sã: „proszã wastnë” czë 
„proszã wastë”, leno „wastnô profesor” 
abò „wasto profesorze”. Wedle mie, to je to 
bùten szëkù, bò wejle tak pò prôwdze taczim 
profesorã je jedurny szkólny òd historie – 
wasta Szczëgel. Chiba kòl 100 lat stôri. Histo-
riô dlô niegò to jak pòwiôstka z dzecnëch lat.
– Sójków Maja, jes to të? – zdrzi terô na miã 
swòjima môłima, wòdnistima slépiama.
– Jo, wastno profesor, to jô jem – rzekła jem 
grzeczno. Nie chcã miec jiwrów ju na pierszi 
dzéń.
– Proszã òdpòwiadac zarô, jak pitóm! Drë-
dżi rôz wpiszã ju felënk na ùczbie. Rozmie-
jemë sã? – ùsmiéwô sã przë tim krzëwò. 
Nôprôwdzëwszô sadisticznô heksa. To mdą 
cãżczé ùczbë geògrafie. Wzéróm w niebò. 
A tak pò prôwdze to na lampã z przepôlo-
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ną widzec ju dôwno swiécówką. Zdôwô mie 
sã téż, że Kinga sedzy jakbë kąsk wërza-
słô. Je bladszô jak wiedno. Mòże to bez te 
wszëtczé wëzdrzatkòwé zmianë. Doszła do 
swiądë, że bez nową szkòłã nót je òbmëslëc 
nowi „imidż”. Terôzka wszëtkò, co wcygô na 
se, mùszi bëc czôrné. Òna mô ju całą fórã 
czôrnëch kòszulków z rockowima karnama, 
jaczich nawetka nie znaje. I to dlô jaczégòs 
knôpa. Smiészné, ale mògã jã zrozmiec. 
Jô bez Szimka nie zaplôtóm ju klatów w te 
głupé splotë. Òn mie gôdô, że wëzdrzã tej 
jak serotka Marisza. Jô nie wiém, co w ni 
bëło lëchégò, ale mëszlã, że mù jidze ò tëch 
wszëtczich knôpów, jaczi mieszkelë razã z nią 
pòd jednym dakã. 
– Tak je, wastno profesor – krziżëjã pôlce. 
Niech mie mdze wëbôczoné to łżélstwò, ale 
nie wierzã, cobë przë mòjim charakterze 
zgnilca całownégò, tak cos ni miało wiãcy 
placu. Zdrzã na drëchnã kòl mie. A matkò, 
cëż òna je takô wërzasłô? Jô czëła, że heksa 
za baro drëszną nie je, ale żebë jaż tak sã 
bez niã trząsc? Alana! Jak ji te nodżi pëtlëją. 
Biédné dzéwczã. A Heksa ò tim czasu pra-
wie bierze sã za maglowanié knôpa z pierszi 
łôwczi. Zarô przed nią. Je mie gò żôl. Në, cëż 
zrobic…. Òpiéróm sã ò stolik. Wiele lepi. Trza 
sã ceszëc z te, że ta białka ni mô òczów wkół 
głowë… Zarô, zarô. Przëzéróm sã bajzlowi na 
ji głowie. Chwilã, cëż to je? Czemù z ti szopë 
wëstôwô òkò?! Ni mòże bëc. Wëcéróm óczë. 
Nié, ni ma. Cos mie sã przëwidzało.
– Sójkówna! Jak sedzysz? Drëdżi  rôz 
zwrôcóm cë ùwôgã – zarôzka jem prosto, 
jakbëm jaczi czij òd miotłë pòłkła. To prôw-
da! To niżódné òmónë! Òna widzy to, co sã 
dzeje z tëłu ni! A matizernoga! Retujce mie! 
Prôwdzëwô heksa!
– Sójka! Co jô rzekła? – terô ji głowa obrôcô 
sã o 360 stãpieniów, a do te jesz z klatów 
wësuwô sã to trzecé òkò. Troje môłëch 
slépiów wëcélowónëch prosto na miã. Tegò 
je ju za wiele.
– Wastnô je jakô nienormalnô! – rëczã na 
całi gôrdzel. I to je nôwiãkszô fela. Narôz 

w klase robi sã czësto cëchò. Wszëtcë 
wzérają prosto na miã. Wërzasłi do gnôta. 
A jô stojã i nick. Mój stółk? Dalek za mną. 
Stojã i zmieniwóm farwã na czerwòną. Hek-
sa zdrzi na miã téż. Ta to je dopiérze ale 
znerwòwónô. Ju widzã, jak cyskô sã na miã 
i rozszarpiwô sztëczk za sztëczkã. Na co mie 
przëszło? Chcã przëbôczëc so chùtkò jaczis 
spòsobë na czarzélnice. Tec czëtała jem ò tim 
slédnym czasã! W głowie pùsto. To je ju mój 
kùńc. Òczë móm zamkłé i żdajã… Żdajã. 
I nick sã nie dzeje nadzwëkòwégò. Wszëtkò 
je normalné. Niżódnëch òczów z tëłu głowë, 
niżódnëch òbrotów ò 360 stãpieniów. Jô 
spała. Pò prôwdze to béł spik! A mariczné 
bùksë! I co terô?
Tak to prawie bëło. I wej terô stojã kòl di-
rektorsczich dwiérzów. We westrzódkù 
są Heksa i mòji starszi. Pewno mògã sã ju 
òddzãkòwac ze wszëtczim, nawetka z mòjim 
zdënkã. Zamkną mie w jizbie na wiedno, 
a ù ni to mdã miała przechlapóné do kùńca 
szkòłowi karierë. A żebë ce… To wszëtkò bëło 
tak prôwdzëwé! Dwiérze sã òtmikają. Mòji 
starszi – nagòrzony i czerwiony jak gùlôczi – 
wërôstają przede mną.
– Cëż je na cebie naszłé?
– Tak cos do szkólny gadac? – zaczinają 
jedno bez drëdżégò. Zaczinóm dolmaczëc. 
Mòże zdënk jesz sã dô ùretac. Zdrzą i cyskają 
nerwòwé blôsniãca. Mòje argùmenté kùńczą 
sã baro chùtkò.
– Majkò, jô mògã zrozmiôc – zaczinô tatk 
– kòżdémù mòże sã przëtrafic, ale wezże 
òpasuj dzéwczã! I wej terô le wiôldżi jiwer 
z ti twòji niewëpôrzony gôdczi dało. 
Sztrôfa mdze na gwës! – ò tim to jô baro 
dobrze wiém. Tak flot nie mdze zabôczoné. 
Pierszi dzéń w szkòle, a jô… szkòda gadac. 
I narôz czëjã nënkã:
– Le Majeczkò, më ce chiba rozmiejemë – 
gôdô jakbë kąsk cëszi i pùszczô òkò do tatë. 
– Ta szkôlnô… jô sã ji bòjã. Òna je jak jakô… 
heksa!
A nie gôdała jô?
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Karolëna Weber

Cyszôk

Arastné pòla samòtné  
Òblokłé są bãdiną. 
Cyszôk môłi a strëpiałi 
Chlëchô tak z cëszkniącą mùnią. 

– Takô stolemnô samòtaDługô skwiega 
na wietewce.
Dze je żëcé, dze miłota?Nalazła nowégò 
miéwcă?

Wkół widzec je leno trëpë,
Drëwającé tak w topielach,
Krãté, sapòwaté drëftë,
Z bruną brëżdżą w slédnëch môlach.

Brëzga sëpie na pajeże 
Nëkającé bënë krza.
Nen jaż w cemkù całi dërżi,
– Czë to wid, czë to nôdzeja?

Przestôł chlëchac, szerok wzérô
W ne pùjczi z ùkalënama.
Łãg mòcny, czëje gò terô,
Òkalô pajiczënama

Ne kòtë mòckò a mòcno.
– Przëszła miłota jak wòlô. 
Spiéwô żużunkã krëjamno.
Żôl pãkł jakno bruzgòla

Na czôrny wòdze wseczëców.
– Wid wrócył téż z nama tuwò,
Më òstóniemë kòl mëslów
Twòjich – mùjknãłë gò lubkò.

Wëbiegłë za ùrzët dalek
Ne môłé, mòkré pajeże.
Równak żdanié dôwô to, że
Wszëtkò wrócô nazôd do Ce.
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Prôwda czë falsz? Krótkô pòlemika z Danielã 
Kalënowsczim 
Jô ò tim ju w „Stegnie” pisôl, że w òsobie 
Daniela Kalënowsczégò, ùczalégò badérë 
z Akademie Pòmòrsczi w Sztolpie,  trafil sã 
Kaszëbóm bëlny czëtińc naji lëteraturë ë ji 
zawòlóny kritik. Wiedno rôd czëtajã jegò 
recenzje, eseje ë nôùkòwé prôce tikającé 
sã naji pismieniznë: liriczi, epiczi ë dramë. 
Z pòkòrą przëjmùjã jegò ùdbë ë wskôzë, ja-
czé mô so ùmëszloné i jaczé dôwô kaszëbs-
czim ùtwórcóm. Ni mògã sã jednak zgòdzëc, 
że leno jegò pòzdrzatk na najã lëteraturã 
je prôwdzëwi, a co piszą jiny, je falszowa-
nim ji òbrazu. Narzeszajã tuwò do artikla  
D. Kalënowsczégò pt. Bez fanfarów, jaczi 
tikô sã 10. numru „Zymkù” ë bél w „Stegnie” 
z séwnika 2017 r. dóny smarą. Piszącë 
ò mòjim teksce ò dzysdniowi kaszëbsczi 
proze, D. Kalënowsczi wëtk mie prawie taczi 
falsz, jak téż dotk cziles jinszich sprôw, jaczé 
ùznôl za mòje fele.
Jô bë nie chcôl tëch slów tegò badérë ë kri-
tika tak czësto bez niżódnégò kòmeńtôrza 
òstawic ë móm nôdzejã, co swòją pòlemiką 
òtemknã pògôdkã, jakô nie skùńczi sã 
blós na tim teksce. W tim falu Kalënows-
czi napisôl, że trudno mù je gatënkòwò-
stilisticzno òpisac, jaczégò ôrtu je ten mój 
articzel kritikòwóny przez niegò ë zarô na-
zwôl gò tekstã esejisticzno-lëteracczim, 
cobë na kùńc jednak pòkazac gò jakno cos 
„quasiakademicczégò”. Móże to òstatné mô 

Artur Jablonsczi

Prôwda czë falsz?
Krótkô pòlemika z Danielã Kalënowsczim 

jaczis związk z mòjima sztudiama dochto-
rancczima, bò z samim tekstã wiera nié. Kò 
„Zymk” nigdë nie bél pismionã nôùkòwim  
ë za taczim nawet nie szlachòwôl. Pi-
szącë articzel do tegò cządnika, jô zarô 
przëjąl fòrmã eseju, w jaczim bãdã chcôl 
wëpòwiedzec swòje ùdbë z kaszëbską lëte-
raturą sparlãczoné w spòsób subiektiwny, 
ni mający z nôùkòwim òbiektiwizmã nic 
pòspólnégò. Daniél Kalënowsczi téż doch 
nié jeden tekt esejisticzny, nienôùkòwi, 
napisôl. Nie rozmiejã blós, dlôcze mój 
pòzdrzatk je falszëwi? Bò nie je jistny z roz-
mienim Kaszëbów przez D. Kalënowsczégò?  
Wasce profesorowi  nie pasëje mòje wi-
dzenie pòstkòlonialné. Pòlôszë òglowò nie 
lubią bëc za kòlonizatorów bróny.  Wòlą 
pògôdkã ò „pòstzależnoscë”. A jô sã pitajã, 
jakô różnica tuwò je? Jeden a drëdżi diskùrs 
traktëje ò kùlturze panëjący ë ti, co je pòd 
panowanim. Ni ma tu placu, cobë w ti témie 
sã rozpisac, ale sygnie przeczëtac Jana 
Karnowsczégò Moja droga kaszubska ë prze-
zdrzec żëcową stegnã wikszoscë Mlodo-
kaszëbów, cobë zrozmiôc, w jaką starnã 
szlë jich ùdbë ë deja. Jeden blós Aleksander 
Majkòwsczi sã zmerkôl, że ta jichnô parola 
Co kaszëbsczé, to pòlsczé Kaszëbów w bisząg 
zaprowadzy. Tedë pòzdrzatczi mògą bëc roz-
majité, co nie òznacziwô, że chtos tu cos tak-
sëje abò ùpòliticzniwô.    
Jeżlë ta sprawa je ju klôr, to òstôwô jesz 
jedno – mómë më prawò pisac ò swòjich 
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dokôzach, czë òstawic to drëdżim? Jidze mie 
ò to, że przëszed taczi czas, czedë twórcë 
lëteraturë wzãlë sã téż za pisanié ò lëteratu-
rze. Kristina Léwna, Bòżena Ùgòwskô, Dark 
Majkòwsczi, Grégór Schramke – to nôzwëska 
tëch, co twòrzą kaszëbską lëteraturã  
ë ókóma ò ni piszą. Jô naprôwdã jaż tak 

nie dulczã chwalbë, jak móże sã wëdôwô 
D. Kalënowsczémù. Jô sã pitóm, jak wiele 
je dzysô Kaszëbów, co taczima sprawama, 
jak lëteratura, sã zajimają? Mómë më tej 
ùdawac, że naszich dokazów ni ma? Zabëwac  
ò nich w naszich tekstach? Rechòwac na to, 
że drëdżi bãdą ò tëch dokazach pamiãtac? 
Pitajã sã, bò móm z tim tôczel. W tim falu, 
czej piszã ò dzysdniowi kaszëbsczi lëtera-
turze, móm jô sebie pòminąc, abò nié? 
Próbòwac wëwidnic swój pòzdrzatk, abò 
nié? Pòkazac calosc, abò blós përznã? Jô 
bë bél rôd, czejbë jesz chtos  – móże z tëch, 
co jich nôzwëska trochã wëżi sã pòjawilë – 
chcôl cos w „Stegnie” ò tim napisac. 
A tak czësto òglowò, dobrze bë bëlo, cobë 
Daniela Kalënowsczégò ò kaszëbsczi lëtera-
turze pisanié, nie bëlo le jedurnym akòrdã 
spiéwë ò ni. Niech akòrdë pòkrewné mdą 
czëc ë niech téż të drëdżé, czësto jinszé, sã 
òdezwią. Móże tej mdzemë blëżi prôwdë, 
abò téż co je falszã rëchli sã doznómë. 

            

Rôczimë na gôdczi do Lëpińc

W gromicznikù 2018 rokù mijô 110. roczëzna ùrodzeniô Józwë Brusczégò 
– bëlnégò doktora z Gôchów, méstra westrzôd gôdëszów. Z ti leżnoscë 
òrganizowóny je kònkùrs na nôlepszą prezentacjã kaszëbsczi gôdczi.

W plestanim bãdą mòglë pòpróbowac sã dzecë i młodzëzna (kategòriô 
klasów IV-VI, kategòriô klasów VII i gimnazjalnëch, kategòriô strzédnëch 
szkòłów) a téż dorosłi. 

Nót je przërëchtowac jednã gôdkã wëbrónégò kaszëbsczégò gôdësza, 
a tej jã przedstawic na binie 20 stëcznika 2018 rokù w szkòle w Lëpiń-
cach. Òrganizatorzë – Zrzesz Szkòłów w Lëpińcach i tuwòtészi part 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô – bédëją téż specjalną nôdgrodã 
za nôbëlniészi włôsny dokôz. 

Swòj ùdzél w przezérkù mòżna zgłosziwac do 15 gromicznika 2018 r. 
Regùlamin i Kôrtã zgłoszeniô jidze nalezc na starnie szkòłë: 
zslipnica@poczta.onet.pl



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

34

ST
E

G
N

A

Dark Majkòwsczi

Piselë ò zwëkach,
codniowim żëcym
i szpòrtach...

Wiôldżi cësk na rozwij kaszëbiznë mògą 
miec lëteracczé kònkùrsë. Jednym z tëch 
nôwôżniészich i nôstarszich je „Bë nie zabëc 
mòwë starków” òrganizowóny w rozmajitëch 
môlëznach pùcczégò krézu. 
Latos òdbëła jã ju 25. edicjô tegò wëdarze-
niô, jaczé mô miono bëlnégò nordowégò 
pisarza Jana Drzéżdżona. Tim razã równak 
aùtor „Twarzë Smãtka” mùszôł sã pòdzelëc 
kònkùrsã z jinym wôżnym Kaszëbą – Florianã 
Cenôwą. Nie je to dzywné – kò mijô 200 lat 
òd jegò ùrodzeniô, a swiãto kaszëbsczi gôd-
czi bëło prawie w Sławòszënie, we wsë, gdze 
prziszedł na swiat bùdzëcél Kaszëb. Wiele tej 
bëło wspòminaniô dokazów Cenôwë, do-
biwcowie dostôwelë jegò rzezbë, a niejedny 
z ùczãstników wëbiérelë dokazë ò ùsôdzcë 
„Skarbù kaszëbskò-słowińsczi mòwë”. Tra-
dicyjno nôwicy równak pòjôwiało sã prozë 
Jana Drzéżdzona. Dzecë z nordë Kaszëb bël-
no rozmieją recytowac jegò bëlacczé tekstë 
i dobrze znają (mòże barżi jich szkólny) jegò 
ùtwórstwò.
To, co je òsoblëwą wôrtnotą „Bë nie zabëc 
mòwë starków”, to recytacjô gwôsnëch 
tekstów. Kòżdi z ùczãstników mùszi napisac, 
a pózni zaprezentowac cos swòjégò. Latos 
rówizna tëch tekstów bëła dosc wësokô, co 
pòdczorchiwôł w pòdrechòwanim przéd-
nik karna òbsãdzëcelów Róman Drzéż-
dżón: Dôwno nie bëło tak wiele dobrëch 
gwôsnëch tekstów. Òsoblëwie widzała mie 

sã bòkadosc òpisënków najich kaszëbsczich 
tradicjów i zwëków – gôdôł. Pò prôwdze ta-
czich tekstów bëło wiele. Dzecë i młodzëzna 
ùdokazniwelë, że wcyg mają swiądã, że jist-
nieje swiat òkróm globalnégò czerwònégò 
Miklosza z reniferama, elfama i jestkù, co 
wëzdrzi jistno na kòżdim stole w Pòlsce. 

Hewò czile przikładów (to wëjimczi z tekstów 
ò Adweńce, Gòdach i Zôdësznym Dniu): 

Jesz długò pò wòjnie w adwence wie-
le knôpów chòdzëło z szopką ë spiéwało 
kòlãdë. Méstrów òd bùdowaniô betlejem-
sczi stajenczi z kùmkã ë figùrkama nazé-
welë szopkôrzama. Pò chëczach chòdzëlë 
téż maszkarë – młodi chłopi przezeblokłi 
za wszelejaczé zwierzãta: kòzã, bòcóna, 
miedzwiedza, kònia, barana, kòzła, krowã. 
Jich przëbëcé miało zapewnic bòkadosc  
ë dobri wzątk w przińdny rok. Nazéwelë jich: 
gwiôzdczi, gwiôzdorë, a na nordze panëszczi. 
Terô zjôwiają sã ju blós w wiliowi wieczór na 
ùprôwianié swòjégò òbleczënkù.
(Aleksandra Bùdnik, kat. kl. IV-VI)

Mój Gwiôzdór
Më dwòje sã znajemë ju pôrã lat. Lëdze 
gôdają, że òn przëchòdzy blós rôz w rokù do 
dzecy, że òn na pewno jistnieje. Starszi bë 
doch nie dôwelë tak glëpasëch darënków. 
Jednak nim òn mô przińc, jô wiedno piszã do 
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niegò lëst. W zeszlim rokù jô chca hùlajnogã, 
ale pózni jô jã wëkreslëla, bò jô nalazla jednã 
w naji szafie. Na wszelczi przëtrôfk jô përznã 
rëchli glosno gôdóm, co jô chcã òd niegò 
dostac. W kùńcu, czej ju prziszed nen czas, 
w dwiérzach stanąl Gwiôzdór z wiôldżim 
miechã. Nôprzód mie përznã wëpitôl, co tam 
w szkòle, doma, pôcerza, a nawet ò knôpów. 
Pòtemù kôzôl pòprawic stopnie i mëmce 
pòmagac. Më so tak përznã pògôdalë. Czej 
òn szed rut, mëmka mù rzekla, ze jak spòtkô 
gdzes tatka, to mô mù rzeknąc, żebë kùpil 
wôrztã a kòstkã masla.
Ten Gwiôzdór to je gòsc. Më sã baro dobrze 
rozmiejemë. 
(Nadiô Joachimiôk Szpinda, kat. kl. IV-VI)

Kaszëbi wierzëlë, że w Dzéń Zôdëszny lëdze 
pò smiercë przëchôdają na swòje grobë. 
Gòspòdëni plotla taczi wińc z danczi, co 
sã nazéwô lebensbaum. Piekla téż dzéń 
przed Wszëtczima Swiãtima brótë chle-
ba, chtërne dzecë rozdôwalë biédnym, a ti 
mielë sã mòdlëc za dësze cziscowé. Swiéce 
na grobach zwóné bëlë „wiecznym widã” 
i są ùlgą dlô dëszë. W Zôdëszny Dzéń przë 
swòjich grobach gromadzëlë sã dësze, 
chtërne mialë wińc pò pôlniu z czisca. Lëdze 
żëjącë mòdlëlë sã przë grobach, gôdalë 
różańc, a dëszë bëlë wëbawioné (...) Kaszëbi 

nigdë ni mielë strachù przed smiercą. 
Wiedno gôdalë, że kòżdi ùmrze, czej jegò 
czas przińdze. Leno trzeba pòzalatwiac 
wszëtczé swòje wôżné sprawë.
(Magdaléna Kùnc, kat. kl. IV-VI)

Wiédza ò zwëkach to przede wszëtczim 
brzôd robòtë szkólnëch kaszëbsczégò 
jãzëka. Jich prôcã je téż widzec, czej zdrzi sã 
na pisënk. Na gwës, òsoblëwie w nômłod-
szich klasach, to nié dzôtczi same miałë starã 
ò pòprawnotã grafie. 
Wiele ùczãstników pisało tekstë, jaczé 
szlachòwałë za gôdkama. Zdôwô sã, że za 
czile lat niejedny z nich mògą miec nôdzejã 
na nôdgrodë we wielewsczich turniérach 
gôdëszów. Rozmielë wej nié leno ùsadzëc 
czekawé tekstë, pasowné do jich wiekù, ale 
téż bëlno je rzeknąc na binie. Téma colemało 
bëła sparłãczonô z codniowim żëcym, z pier-
szima planama na przińdnotã.

Jednégò dnia më jachalë do cotczi Barnadétë 
do robòtë. Tam jô widzã, jak òna paradno 
bialkóm wlosë ùklôdô, bò cotka je frizérką. 
Wa ni môta pòjãcô, jak mie sã to widzalo! Òd 
tegò czasu jô sã dërch bawiã pùpama ë robiã 
jima (...) kòńsczé ògònë, plotã copë. Nawet-
ka mëmka i tatk przińdą sã do mie ùczosac. 
Jô nie cygnã za klatë, jô mùszã bëc fachówcã, 
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bò òni bë wicy do mie nie przëszlë. Nôwiãcy 
ùcechë jô miala, czej jô mògla ùczosac mòjã 
ómã na bal seniora. Mùszã wama rzec, że to 
mie dosc dobrze wëszlo. Mòja óma wëzdrza-
la jak pùpa! Nënkã sã smieje a mie pòwiôdô: 
të gwësno òstóniesz tą frizérką.
(Wiktoriô Kriża, kat. kl. IV-VI)

Jednégò dnia nasz tósz wëpùszczil sã za kòtã, 
a ten niebòrôk wlôzl na nôwiãkszą bómã i ni-
jak ni móg zlezc. A jenë jo! Jak mie bëlo jegò 
żôl. Nie bëlo jiny radë jak prosëc ò pòmòc 
naszich strażaków. Òni zarôzka przëjachelë, 
wëcygnãlë z aùta wiôlgą drôbkã i za sztót 
kòtk bél w dole. Nie waralo dlugò, a òni zôs 
mielë fùl rãce robòtë. Bez te deszcze kòl sąsa-
dów w sklepie nalazlo sã fùl wòdë. Strażacë 
pómpą tã calą wòdã flot wëdostelë. Czej jô 
widza, jak wiele lëdzóm òni pòmôgają, ma 
z bracyną téż chãtno zapisalë sã do strażë. 
Më sã dopiérkù ùczimë: chòdzymë na zbiór-
czi, a tam je pòrządk – mùszimë wiele tre-
nowac, bò më jezdzymë na zawòdë. A dosc 
dobrze nama jidze. (...) Jô jem baro bùsznô 
z tegò, że jô mògã bëc strażakã. Jô nie jem 
gòrszô òd knôpów. Bracyna mie rzek, że jô 
jem czasã nawetka lepszô òd jegò drëchów.
(Agata Lessnaù, kat. kl. IV-VI) 

Nôbarżi òbsãdzëcelóm ùwidzała sã gôdka 
Małgòrzatë Migòwsczi ze Spòdleczny Szkòłë 
w Pilëcach. Szło to hewò tak:

Gwiżdże w Strzelnie

We Wilëjã Gòdów i Nowégò Rokù w Strzel-
nie, wsë na nordze Kaszëb, z chtërny pòchòdzy 
mòja kòchónô nënka, je zwëk chòdzeniô 
panëszków, jinaczi zwónëch gwiôzdka-
ma. Wëzdrzi to tak, że pôrã abò pôrãnôsce 
mlodëch lëdzy a richtich bëńlów przezeb-
lôkô sã w  rozmajité òbleczenia, taczé jak: 
diôbel, jinaczi zwóny pùrtkã, môlpa, bòcón, 
miedwiédz, kamél, kòza, kóń, gwiôzdór, baba 
i dżôd, i chòdzą òd dodomù do dodomù 
z wiesolą mùzyką ë tuńcã, żëcząc wszëtczim 
zdrowiégò ë szczescégò, a lëdze za to wrzuca-
ją jima dëtczi do biksë.
Czedës mòji ónklowie téż chòdzëlë z panësz-
kama. Nôstarszi brat mòji nënczi bél prze-
zeblokli za kònia, a mlodszi za dżada. Nierôz 
przëdarzalë sã jima rozmajité przigòdë czë 
przëtrôfczi. Jednégò rokù ónkel, co bél za 
kònia przezeblokli, zacząl tancowac kòl jed-
nëch lëdzy na pòdwòrzim na dakù òd szam-
ba, a nen bél przetrëpiali i sã pòd nim zlómil. 
Na szczescé drzewiany kóń, na chtërnym 
ónkel sã trzimôl, bél tak dludżi, że gò ùretôl 
przed wpadnienim w no szambò.
I terôzka je co wspòminac. Na szczescé 
dzysdnia w Strzelnie je ju kanaliza i nicht 
do żódnégò szamba nie wpadnie. A më co 
rokù jezdzymë do starków i przëzérómë sã 
panëszkóm. Je to pò prôwdze czekawi i wie-
soli zwëk.
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Jak je widzec, młodô aùtorka sparłãczëła 
tuwò òpòwiôdanié ò zwëkach ze szpòrtã, 
gôdką i familijną historią. 
I jesz jeden tekst, tim razã baro pòwôżny. 
Taczich òbczas latoségò kònkùrsu bëło 
dosc mało. Nie je to mòże nick, co òdkriwô 
wiôldżé krëjamnotë, ale pòkazywô, że 
w młodëch lëdzach je wiele wrazlëwòtë 
na krziwdã i cerpienié. Chòcle dlôte wôrt 
pòchwalëc aùtorkã.
Pies je nôwikszim drëchã czlowieka. Kòżdi to 
wié, le czasã pies, chtëren miôl bëc naszim 
drëchã, stôwô sã niewòlnikã.
Na wsach czãsto widzymë taczi òbrôzk: pies 
ùrzeszony do bùdë, wiele razy dzurawi na 
dwamétrowi czédze.
Lëdze tegò nie widzą, bò to je normalné, 
pies mô pilowac dodomù, jesc néżczi z pôl-
niô i wiedno bëc pòslëszny swòjémù panu. 
Niechtërny zabiwają, że zwiérz téż brëkùje so 
rëszac, wëbiegac, co nie je mòżlëwé, czedë 
calé żëcé je ùrzeszony.
A co sã dzeje òb lato? Lëdze wëjéżdżają nad 
mòrze, w górë abò za grańcã. A co zrobic 
z psã? „Më doch ni mòżemë gò wzyc met” 
– taczé slowa gôdô co drëdżi czlowiek. Jedny 
òddôwają swòje psë do sąsôda pòd òpiekã 
abò do hòtelu dlô zwierząt. Nié kòżdi rów-
nak tak robi. Są taczi, co nie rozmieją sã 
zachòwac pò lëdzkù i zrobią wszëtkò, bë so 
pòzbëc klopòtu. Òstôwiają zwierzãta na dro-
gach, wërzucają z aùtów, skazëjąc je czãsto 
na smierc. (...) 
Mój wùja nalôz w lese ùrzeszonégò do bómë 
mlodégò psa i wząn gò dodóm, bò ni móg 
pòstąpic jinaczi, a mòja szkólnô mô ù se 
môlégò psa, chtërnégò wërzucëlë z aùta. 
Czemù jedny mògą, a drëdżi nié?
(Katarzëna Rambiert, kat. mésterskô)

Winszëjemë wszëtczim aùtoróm tekstów, bò 
w wikszoscë je w nich widzec wiele robòtë. 
A na kùńc lësta dobiwców latoségò kònkùrsu 
„Bë nie zabëc mòwë starków”.

Kl. I-III sp. szk.: 
1. Agata Bòszke (Sp. Szk. w Swôrzewie)
2. Jarosłôw Bisewsczi (Sp. Szk. w Pilëcach)
3. Sandra Wrońskô (Sp. Szk. w Pilëcach)
Wëprzédnienié: Bartosz Bisewsczi
Kl. IV-VI sp. szk.:
1. Agata Lessnaù (Sp. Szk. w Swôrzewie)
2. Wiktoriô Kriża (SP. Szk. w Swôrzewie)
3. Adrianna Bùlczak (Sp. Szk. w Starzënie)
Wëprzédnienié: Nadiô Joachimiak Szpinda 
(Sp. Szk. w Pôłczënie)
Kl. VII sp. szk., kl. II-III gimn., szkòłë wëżigim-
nazjalné:
1. Dorota Gappa (Sp. Szk. w Starzënie)
2. Zuzana Szczegielniak (Sp. Sk. W Celbòwie)
3. Paùlëna Hébel (Sp. Szk. w Celbòwie)
Wëprzédnienié: Juliô Skòczke (Sp. Szk. w Żar-
nówcu)
Méstrowie:
1. Katarzëna Rambiert (Òglowòsztôłcącé 
Liceùm m. Żeromsczégò w Pùckù)
2. Kamil Lessnaù (Sp. Szk. w Starzënie) i Mag-
daléna Rigga (Sp. Szk. w Darżlëbim)
Kònkùrs òdbéł sã 1 gòdnika 2017 r. Òstôł 
zòrganizowóny przez Mùzeùm Pùcczi 
Zemi. Medialny patronat trzimała nad nim 
„Pòmeraniô”, a òsoblëwie ji lëteracczi do-
dôwk „Stegna”. 
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