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Miedzwiôdk Édk, dlô drëchów Winia Pùfôtk, abò prosto Pùfôtk, jednégò dnia przechôdôł sã 
pò Lese, mrëczącë bùszno sóm do se. Tegò prawie rena, czej robił przed zdrzadłã chwatné 
Czwiczënczi, ùłożił so môłą Mrëczónkã: Tra – la – la, tra – la – la, czej sã wëcygôł tak wësokò 
jak le mógł i pòtemù Tra – la – la, tra – la – ej, retôjta – la, czej próbòwôł dosygnąc do zemi 
– tak zaczinô sã jedna z historiów, jaką przeżił baro znóny miedzwiôdk ò môłim rozëmkù. 
Òd czile miesący mòżemë przigòdë Pùfôtka czëtac téż pò kaszëbskù. To wiôlgô redota dlô 
szkólnëch, dlô starszich, co chcą doma ùczëc swòje dzôtczi kaszëbsczégò jãzëka, i dlô wszët-
czich lubòtników tegò dokazu.
Ò ksążce, robòce nad ji tłómaczenim jesmë ju piselë w  gromicznikòwi „Pomeranii”, a terô 
wrôcómë do ni téż w „Stegnie”. Mómë nôdzejã, że dzãka temù karno czëtinców bãdze wcyg 
wiãkszé, a mòże zôchãcy to do pisaniô najich ùsôdzców i doczekómë sã w kaszëbsczi lëtera-
turze bòhatéra tak znónégò w swiece jak Pùfôtk?
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Dariusz Majkòwsczi

Zbògacenié kaszëbsczi
lëteraturë

Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié wëdało 
ksążkã Miedzwiôdk Pùfôtk. Nen bestseller, 
jaczégò aùtorã je Alan Alexander Milne, 
skaszëbiła Bòżena Ùgòwskô.
Ksążka ò miedzwiôdkù, chtëren ni miôł 
za wiele rozëmkù, je dobrze znónô nié le 
dzecóm na całim swiece. Ju òd 90 lat jidze 
jã czëtac w rozmajitëch jãzëkach. Kùreszce 
jesmë sã ji dożdelë téż pò kaszëbskù. Jak 
przëznôwô aùtorka tłómaczeniô B. Ùgòwskô 
przédnym sprôwcą béł Tomôsz Wicherke-
wicz, dzysdnia profesor Ùniwersytetu Ada-
ma Mickewicza w Pòznaniu, priwatno wiôl-
dżi lubòtnik Pùfôtka, chtëren zbiérô dokôz 
Milnégò w jãzëkach nôrodnëch miészëznów 
i etnicznëch karnów. 
Nie wdôrzóm so ju, jak przëszło do te, że 
prawie we mie Tómk widzôł negò przełóż-
cã, a jô sã na to zgòdzëła. Mòże temù, że 
rëchli mielë më przigòdã z pòspólnym tłó-
-maczenim dwùch frizyjsczich wiérztów na 
kaszëbsczi („Pomerania” 6/1995). Tómk béł 
téż pòczątkòwim kònsultantã i recenzentã 
mòjich jiwrów z òriginalnym tekstã – to bëła 
wiôlgô pòmòc – pòdczorchiwô B. Ùgòwskô. 
Brzôd ti robòtë to bez wątpieniô wôżné 
zbògacenié kaszëbsczi lëteraturë, w jaczi 
wcyg felëje bëlnëch dokazów dlô dzecy. Je 
to wiôldżi jiwer tak dlô szkólnëch, jak i star-
szich, co chcą òd dzecnëch lat ùczëc swòje 
dzôtczi rodny mòwë. Miedzwiôdk Pùfôtk 
dôwô jima w rãce nôrzãdzé sprawdzoné ju 
w rozmajitëch krajach i rôd czëtóné.
Nadto je to lëteratura ò ùniwersalnëch 
wôrtnotach: miłoce do nôblëższich, drësz-
bie, nawzôjnym pòmôganim, wdzãcznoscë, 

ùmiejãtnoscë dzãkòwaniô, proszeniô, prze-
prôszaniô, co tak rodzëcë, jak i szkólny 
mògą wëzwëskac nié le do kwestii eduka-
cyjnëch, ale téż wëchòwawczich. Mómë 
téż taczé bògactwò bòhaterów, chtërny nie 
są ideałama, a równak wszëtcë są lëdóny 
i pòzytiwno òdbiéróny, że kòżdi mòże nié le 
òdnalezc sebie w nich, ale téż na spòdlim 
nëch zwierzãcëch antropòmòrficznëch 
pòstacjów sztôłtowac swój charakter, 
wrazlëwòsc i òsobòwòsc, kò dorazu wiémë, 
jaczé jich słabòscë nama nie pasëją, a co czë-
ni z nich prôwdzëwëch bòhaterów – dodôwô 
tłómaczka.
Jednym z nôwiãkszich tôklów òbczas robòtë 
nad kaszëbienim Pùfôtka, bëło wëmëszlenié 
mionów i pòzwów môlów. Mùszałë òne nie 
òdchadac za baro òd anielsczégò òriginału, 
a z drëdżi stronë bëc zrozmiałé dlô najich 
czëtińców.
Niejedné miona, wezmë na to òsła, są 
ònomatopejiczné, zwãkòszlachòwné, stąd-
ka mómë Ijaòsła. Jiné, jak chòcbë przédnégò 
bòhatera, mają barżi złożoné pòchòdzenié. 
Mùszimë wiedzec, że A. A. Milne napisôł swój 
dokôz na spòdlim pòwiôstków òpòwiôdónëch 
swémù synkòwi Krësztofòwi. Ten, co wi-
dzec téż w ksążce, béł nié le słëchińcã, ale 
i wespółùtwórcą òpisywónëch przigòdów 
i przëtrôfków. Téż miedzwiôdk swòje miono 
jemù prawie zawdzãcziwô. W môlecznym 
zoòlogicznym ògrodze bëła miedzwiedzëca 
ò mionie Winnipeg, òd kanadijsczégò mia-
sta, a syn Milnégò nazéwôł jã Winnie i tak 
òjc zapisôł w ksążce, co jô zmieniła na barżi 
swójsczé Winia. Drëdżi dzél swégò miona 
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nasz miedzwiôdk zawdzãcziwô łabądzowi 
z miesczégò parkù, chtërnégò Krziszk zwôł 
The Pooh, bò pôrzkôł. Nen Łabądz je w tek-
sce zakamùflowóny pòd pòzwą Pùfąc, ale 
że miedzwiôdk ni mô zwëków i manérów 
łabądza, tej na pòdobã słowa miedzwiôdk 
pòwstôł Pùfôtk. 
Blós jedna pòzwa nie òstała skaszëbionô. Ji-
dze ò nôzwëskò, pòd jaczim mieszkôł Pùfôtk 
– Sanders. B. Ùgòwskô nalazła infòrmacjã, że 
pòjawiło sã òno w ksążce na tczã wëdôwcë, 
co prawie tak sã zwôł. Ùzna jem tej, że ni 
móm prawa tegò zmieniewac, nadto na 
Kaszëbach mómë taką plejadã rozmajitëch 
nôzwësków, że ta kwestia dzecóm jiwrów 
wierã nie narobi – gôdô tłómaczka.
Rôczimë do czëtaniô przigòdów miedzwiôd-
ka ò baro môłim rozëmkù, a ju w tim numrze 
„Stegnë” dôwómë czile dzélëków wiôldżégò 
dokazu, co kùreszce jidze przeczëtac téż 
w kaszëbsczim jãzëkù.

Prosątkò mieszkało w baro widzałi chëczë, 
w samim westrzódkù bùka, a nen bùk béł 
w samim westrzódkù Lasu i Prosątkò mieszka-
ło w samim westrzódkù chëczë. Kòle chëczë 
leżôł sztëk złómónégò déla z nôdpisã: PRZE-
CHÓD W. Czej Krësztof Robin spitôł sã Prosąt-
ka cëż to òznôczô, tej rzekło, że to je miono 
jegò starka i je òno w rodzënie ju òd wiele 
lat. Krësztof Robin rzekł, że ni mòżna sã zwac 
PRZECHÓD W., ale Prosątkò na to, że doch 
mòżna, skòrno jegò stark tak sã zwôł, a je to 
skrót òd Przechòdu Wal, ce je znôwù skrótã 
od Przechòdu Walerégò. Jegò stark miôł dwa 
miona, tak na przëtrôfk, czejbë jedno zgùbił.
– Przechód pò jednym strëju, a Waleri pò 
Przechòdze.
– Jô téż móm dwa miona – rzekł Krësztof Ro-
bin jakbë òd niechceniô.
– Në, tej sóm widzysz, że to prôwda – 
òdrzekło Prosątkò. 
 Jednégò piãknégò zëmòwégò dnia, 
czej Prosątkò prawie òdgarinało sniég sprzed 
swòji chëczë, narôz pòdniosło òczë i ùzdrzało 

Winiã Pùfôtka. Pùfôtk krążił i krążił wkół roz-
miszlającë ò czims jinszim, i czej Prosątkò 
zawòłało za nim, òn dëcht nie przeriwającë 
szedł dali.
– Ejże – rzekło Prosątkò. – Cëż të robisz?
– Jachtëjã – rzekł Pùfôtk.
– Jachtëjesz! Co?
– Cos merkóm – òdrzekł Pùfôtk baro krëjam-
no.
– Merkôsz! Cëż? – spitało Prosątkò pòd-
chôdającë blëżi.
– To téż to, sóm sã pitóm „co”?
– A jak mëslisz, cëż na to òdpòwiész?
– Przińdze mie pòczekac, pòczi tegò nie 
złapiã – òdpòwiedzôł Pùfôtk. – Në, przëzdrzë 
sã – pòkôzôł w dół na zemiã – cëż të tam wi-
dzysz?
– Szpùr – rzekło Prosątkò – stopczi – i wëdało 
cëché pisknienié z przejãcégò. – Ej, Pùfôtkù! 
Czë mëslisz, że..., że..., że... to je Łësëca?
– To mòże bëc – òdrzekł Pùfôtk. – Czasama 
je, a czasama nié. Z szpùrã to nigdë nie je nic 
gwësnégò.

Malënczi: E.H. Shepard
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***
Stôri, sëwi Ijaòseł stojôł samòtno w zarosłim 
òstama nórce Lasu, przédné szpérë rozsta-
wioné szerok, łeb zwieszony na bòk i roz-
miszlôł ò rozmajitëch sprawach. Czasama 
rozmiszlôł so smùtno: „Czemù?”, abò czasa-
ma mëslôł: „Czemù że to?”, a czasã mëslôł: 
„A czemùż prawie tak?”, a nierôz to ju sóm 
nie wiedzôł ò czim òn mësli. Czej tedë Winia 
Pùfôtk przëczurpôł do niegò, Ijaòseł baro sã 
ùcesził, że mòże bez chwil ã przestac mëslec, 
pò to, bë rzec kòmùdno:
– Jak sã miéwôsz?
– A jak të sã miéwôsz? – rzekł Winia Pùfôtk.
 Ijaòseł pòkrącył łbã.
– Jakòs nié za baro – òdrzekł – Nie wëdôwô 
mie sã, żebëm w całoscë òd dłëgszégò ju cza-
su czuł sã jakòs.
– A jenkù jo – rzekł Pùfôtk. – Tak mie ce żôl. 
Niechle cë sã przëzdrzã.
 Tak tej Ijaòseł stojôł zdrząc kòmùdno 
w zemiã, a Winia Pùfôtk òbchôdôł gò całégò 
wkół.
– Ejże, a cëż to sã stało z twòjim ògónã – 
spitôł zadzëwiony.
– A cëż sã z nim stało? – spitôł Ijaòseł.
– Ni ma gò tu!
– Jes të tegò pewny?
– Kò ògón abò je, abò gò ni ma. Doch na to 

mòże bëc czësto gwës, a twòjégò ni ma!
– Co tej je?
– Nick!
– Niech le jô sã przëzdrzã – rzekł Ijaòseł 
i pòmału sã òbrócył do môla gdze przed 
chwilką béł jegò ògón, a tej, czej sã doznôł, że 
nie ùdô mù sã gò złapac, òdwrócył sã w drëgą 
stronã, jaż wrócył tam, gdze béł na pòczątkù. 
Tedë wsadzył łeb midzë przédné szpérë, 
jaż w kùńcu rzekł z przecygłim i żerôtnym 
wzdichnienim:
– Zdaje sã, że pò prôwdze je, jak gôdôsz.

***
Padało i padało, i padało. Prosątkò scwier-
dzëło, że nigdë w swòjim żëcym, a jeden Bóg 
raczi wiedzec jak je òno stôré – trzë, a mòże 
sztërë lata – nie widzało òno tëli deszczu. I to 
wcyg i wcyg, i wcyg.
– Żebëm tak le – mëslało zdrzącë bez òkno 
– béł ù Pùfôtka w chëczë, abò w Krësztofa 
Robina chëczë, abò w Trusowi chëczë, czej 
to zaczãło padac, tej bënômni miôłbëm terô 
towarzëstwò, zamiast bëc tu czësto samémù 
i ni miec nick do robòtë króm przemëszliwa-
niô czej to òprzestónie. – I przedstawił so se 
z Pùfôtkã jak gò pitô: „Widzôł të czej taczi 
deszcz, Pùfôtkù?, na co Pùfôtk òdpòwiôdô: 
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„Nie je òn paskùdny, Prosątkò?, a Prosątkò na 
to: „Czekawé, jak to tam wëzdrzi ù Krëszto-
fa Robina?”, na co Pùfôtk: „Zdôwô mie sã, 
że biédny, stôri Trus to mùszi bëc blisczi 
utoniãcégò w ten czas”. I przëjemno bëłobë 
so tak pògadac, bò pò prôwdze ni ma nic 
cekawégò w taczim zalenim, czej ni mòże 
tegò z nikògùm dzelëc. 
 Bò tak pò prôwdze bëło to ce-
kawé. Môłé, sëché rówczi, w chtërnëch 
Prosątkò sznëkrowało tak czãsto, zamieniłë 
sã w strëdżi, môłé strëdżi, w chtërnëch sã 
szlapało, stałë sã rzékama, a rzéka midzë 
chtërny òstrima brzegama bawilë sã tak re-
dosno, wëlała sã ze swégò kòrëta i zajima 
ju wszãdze tëli placu, że Prosątkò zaczinało 
przemëslëwac, czë czasã nie dońdze wnetka 
i do jegò łóżka.
– To je përznã Nieùbëtné – rzekło do se – bëc 
Baro Môłim Zwierzątkã Czësto Òbkrążonym 
bez Wòdã. Krësztof Robin i Pùfôtk mògą 
sã retac przez Wlézenié na Drzewò, a Kan-
gamëma mòże sã retac przez Skôkanié, a Trus 
mòże sã retac przez Zakòpanié sã, a Sowa 

mòże sã retac przez Òdlecenié, a Ijaòseł mòże 
sã retac przez… przez… Zrobienié Wiôldżégò 
Trzôskù Przed Ùretanim. A jô jem tuwò, 
czësto òtoczoné wòdą i ni mògã zrobic nick.
– A taczi Pùfôtk – mëslôł so – Pùfôtk ni mô 
za wiele Rozëmkù, ale jemù nigdë sã nie 
stónie niżódna szkòda. Robi głupé rzeczë, 
a jemù wiedno òne ùńdą sëchim pãkã. Abò 
takô Sowa. Sowa tak pò prôwdze ni mô 
rozëmù, ale òna Znô Rzeczë. I òna bë wie-
dza, co je Nôlepszą Rzeczą do Zrobieniô, 
czej sã je Òbkrążonym bez Wòdã. Abò Taczi 
Trus. Òn nie ùcził sã z ksążków, ale wiedno 
pòtrafi Ùmëslec jakąs Mądrą Ùdbã. Abò Kan-
gamëma. Òna nie je mądrô, nié, Kangamëma 
nie je, ale òna bëłabë tak niespòkójnô 
ò Kangùszka, że zrobiłabë Nôlepszą z Rzeczi 
do Zrobieniô czësto bez mëszleniô ò tim. Abò 
jesz Ijaòseł. Ijaòseł, swòją drogą, to je ju tak 
nieszczestlëwi, że nawet bë ò tim nie mëslôł. 
Zastanôwiô mie le, co bë zrobił Krësztof Ro-
bin?
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28 rujana łońsczégò rokù minãło dwadzesce lat òd smiercë Karola Kreffta zwónégò  jesz 
za żëcégò Kaszëbsczim Królã. Béł to wësok ùczałi przedwòjnowi ùrzãdownik Pòmòrsczégò 
Wòjewództwa. Jakno sztudéra założił w Warszawie sztudérską kòrpòracją „Cassubia”. W 1936 
rokù wespółzakłôdôł Stowôrã Miłotników Kaszëbiznë „Stanica” w stolecznym Torniu. Béł 
drëchã i wiôldżim lubòtnikã Aleksandra Majkòwsczégò. Mòckò zdrëszony béł téż ze Zrze-
szińcama, òsoblëwie z Aleksandrã Labùdą i Janã Trepczikã. Wnet pò wòjnie òstôł kartësczim 
starostą. Béł nim krótkò, bò tej zmieniłë sã czasë, a òn do nich nie pasowôł. Kò béł wiôldżim 
kaszëbsczim dzejarzã, miôł szeroczé kòntaktë, znôł czile mòwów. Béł tej ùstëgòwóny przez 
pòliticzny system. W 1956 rokù béł jesz westrzód załóżców Kaszëbsczégò Zrzeszeniégò. Założił 
pierszé partë ti òrganizacji w Żukòwie i Chmielnie. Le wnetka tak mù zaczãlë doskacac, że jegò 
wrazlëwô na krziwdã lëdzką pòstacjô nie strzima tegò i pòpadła w chòrosc. 
K. Krefft równak jesz pisôł. I jedno szczescé! Mało te sã zachòwało, dzél nie je do òdczëtaniô, 
ale kò równak czãsc sã òsta w dobrim stónie. Je to le czile wiérztów i sztërë binowé dokazë. 
A w nich... wiele mądroscë, doswiôdczeniégò, wiédzë, ùdbów Kaszëbsczégò Króla. Jesz latos 
mô wszëtkò to sã ùkôzac w rëchtowóny ksążce – biografii króla znad Redëni. A niżi jeden 
z nëch dokazów. (jd)

Karol Krefft

Kasa Swiãtopôłka (dzél 1.)
Legenda: rok 1261. Swiãtopôłk Wiôldżi zretôł wòlnosc Państwa Gduńsczich Kaszëb. Jesz nie 
są skùńczoné pertraktacje z òstatnyma napastnikama: Dëmińsczim Wôrtësławã i biskùpã 
Hermanã z Kamienia. Swiãtopôłk z môłim pòcztã je w drodze ze Gduńska do Żukòwa, dze 
ksénią norbertanków je sostra jegò Witosława. Òna mô bëc rôczonô do sprowadzeniô ùgòdë 
z Dëmińsczim i Biskùpã kòle dopłëwù Czôrnicë do Rëdeni. Zesôdają z kòni. 

Òsobë:
1. Swiãtopôłk Wiôldżi;
2. Wôrtësłôw – jegò syn młodszi;
3. Swiãca Pioter – rowienik Wôrtësława;
4. Niklót – wòjôrz ze Sztołpù;
5. Ratëbór – wòjôrz z Òksëwiô;
6. Barnim – wòjôrz z Zôbòrów;
7. Òbadia – ògrodnik żukòwsczi;
8. Wisznia – kòniôrz Òbadii;
9. Maszka – kòniôrz ksążëcy;
10. Mòjmir – kòniôrz ksążëcy;
11. Daniel – cysters z Òlëwë.

Swiãtopôłk: Witosławë môl za tim hewò je lôskã! Jeden sodlôka skòk! Ale pòżdómë jesz. Na 
mszë swiãti są norbertanczi. Niech sã mòdlą. Cobë sã chùtuszkò gòjiłë renë z nëch dłudżich 

Pismienizna Króla – Karola Kreffta
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cãżczich biôtk. Niech żukòwskô Matka Bòskô je Kaszëbóm bliskô. Niech nasze 
naradë mdą szczestlëwé. Niech zlëtuje sã nad lëdama Herkùsa Monte1.
Wôrtësłôw: Ksążëcu mój i tatkù! Kùliż czasu tu pòczekómë?
Swiãtopôłk: kładze sã, leżi wspiarti na łokcu
Pòżdómë jaż Daniel zmówi jeden wiôldżi różańc. Bòli bòk! Zlegnã kąsyczk. 
Ratëbór! Bôczë, cobë do klôsztoru wjacha drëżëna òpòrządzonô. Jak wòjôrze, 
co dobëlë wczora, a są tej w se dbë, że dobãdą wiedno, czej ò zemiã najich 
òjców biôtczi nowé bë miałë bëc. A bliskò na pòrénkù są. Ju są!
Niklót: Wasta, nasz ksążëcu! Czë terô móm wëjąc spisë rabùnków òkrãgù 
Sztołpë?
Swiãtopôłk: Tak zrób! Hénë pòd rzmą, na nym pniu, rozłóż dokùmeńta. 
A krótkò ùłóż pòsélstwò swòje ze sztołpsczégò kasztelu. To, co jes w drodze 
mówił, wëdôwô mie sã w gòrzu zrobioné. Serce! Serce, Niklót, to niech wied-
no je górą, ale głowa, głowa zëmnô, spòkójnô! A kséni rozmieje le sprawë 
pòstawioné krótkò, spòkójno, ale z mòcą na smierc i żëcé! Nigdë wichlëc, le 
błogòsławic abò chwatkò cąc mieczã!
Niklót: To nie je stożoné! To je skarga krëwi i łzów lëdzczich, pòpiołów 
zgòrzałëch chramów to je. 
Swiãtopôłk: Tam, przë pniu mie żdôj. Terô biôj! (Niklót jidze dali) Maszka! 
Maszka! (Maszka przëbiégô). Hewò mój Swarożëc, je ten kóń zachòrzałi? Nick 
nie rżôł. A żarté miôł? Dôj mù kąsk jiglënë, ale pòjëc, jaż czësto òbeschnie. 
Dozerôj mie te òdżera, Maszka! (blëżi pòdchôdają Wôrtësłôw ze Swiãcą2). Te 
je nôlepszi kòniôrz w całim mòjim kraju. A przë ce mòje kònie, czej ju nie żëją 
baro długò, to żëcé kùńczą le w krëwawi biôtce abò tatarzczi gònitwie!
Maszka: Wasta, nasz ksążëcu! Jinaczi nie bëłobë kòni ju tu. To bë nie szło. Za 
wiele bëło tëch strasznëch biôtków, a tëch gòńbów (òdchôdô).
Wôrtësłôw: Tatkù! To tu są strzënë i kalmùsë ti chmieléńsczi Redëni. Tu Mszczuj 
łoni tëli wszelejaczégò nachwôtôł ptôszstwa. I te piãkné dwie wëdrë òn stądka 
mô żëwé w kasztelu nad Mùtławą. Më z Piotrã chcemë dlô kséni zradzëc piérzą 
z kôłpi, a na darënk dlô żukòwsczi słôwny kùchni pół kòpë kaczk. 
Swiãtopôłk: To le zróbta. A złapta całą kòpã gãsy abò kaczk. Pół drëżëna jesz 
dzysô sama zjé do wieczora. Bò strôwã spòsobią nasze norbertanczi nôbël-
niészé. Chòc mie te gòrzczé zëmné krople zymkòwé, co òne tam kamieniama 
marmùrowima wëcyskają z młodégò rosceniégò, są na żôłądk pòtrzébné. Ale 
na kaczkã krëchą jô so gwës pòzwòlã. Tej biôjta, nie tracta czasu! Le nié do 

 1 Herkus (Henryk) Monte z rodu Montewidów – wódz prësczégò plemienia 
Natangów òbczas II prësczégò pòwstaniô w latach 1260-1274. W młodoscë béł wëdóny 
jakno zakładnik Krzëżôkóm, béł bëlno wëùczony w Magdebùrgù. Pò klãsce Krzëżôków 
pòd Durbą (1260) òstôł przédnikã pòwstaniégò. W 1261 dobéł nad Krzëżôkama. Zôs 
w 1262 r. òstôł reniony òbczas dobiwaniô przez Krzëżôków Królewca. W 1263 jesz rôz 
dobéł nad Krzëżôkama, a wiôldżi méster Helemrik von Wurzburg zlégł w pòbitwie. Mon-
te zdradzony zdżinął òd Krzëżôków w 1273 r.
 2 Swiãcowie (pol. Święcowie) bëlë znacznym i bògatim rodã  w XIII i XIV sta-
latim. Pò 1307 rokù ùtwòrzëlë spôdkòwiznowi dominium na Westrzédnym Pòmòrzim, 
w òkòlim Słëpska.
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wòdë, a nié za dalek! Żlë mój skandinawsczi jachtôrz Ringò nie je dzes sprzëti, to jesz na 
noc rëszita dali, do Łebsczich Błot, a tej zarô nazôd do Żukòwa. Temù sã nie mãczta! To nie 
je biôtka z kaczkama. Do płoszeniégò wezta so jaczégòs knôpka z ny tam chëczë. Ale, le pò 
dobrocë. Bò kséni tu ò wszëtkò sã pitô, a nick nie przepùscy. Temù téż tu wszëtkò piãkno 
plónëje. (Wôrtësłôw ze Swiãcą òdchôdają, zbliżiwô sã bratk Daniel).
Daniel: Nasz ksążëcu! Piãkny, czësti, dzysô je majewi pòrénk. Jô chcôłbë ju bëc przed wôłtôrzã 
Matczi Bòsczi. Mòdlëtwa sama na lëpë sã cësnie do naszi królewi, czej wkół je jak w paradiżu.
Swiãtopôłk: Frater le wzérô do nieba. A ten lud hewò, ten tëli brëkùje lëdzy, co ò jegò 
bezpiekù bë mëslëlë i dalszim żëcym. A kùliż to niedowinny krëwi piłë na naszim pôłniu 
piôsczi òd stalatów, co ricerzama Nôswiãtszi Pannë sã zwią. Òstawce le na chwilã paradiż, 
a pòwiédzce mie Daniel, kùliż grzëwien wzął jes ze sobą z naszi òlëwsczi kasë?
Daniel: Móm dzesãc miészków wiedno z jedną grzëwną, a za półtora rozmajitégò strzébra 
we Wãgòrzënie.
Swiãtopôłk: Czej do Żukòwa tur, tej to je mało, skąpò. Żlëbë Daniel wiedzôł, że strzébro 
to mô jic na paramenta do kòscołów wërabòwónëch przez Dëmińsczégò i lëdzy Biskùpa 
Kamińsczégò, tej bë Frater tak cenkò nie béł òdsëpôł, co? A mógł jes wząc wiãcy, bò jesz ti 
nowi mòji sąsadze òd Niecë Bòles i Przemisł nóm dosëpią piãcset grzëwnów.
Daniel: Nullus argento color est avaris abdito sociis. Ne speres!3 
Swiãtopôłk: Nié, Daniel! Të pò Szadim Bòlesu4 z rokù 1166 i pò wëpadze Prësów z rokù 1223 
Pòlôszë na nas szagò zdrzelë! Bò ni mòglë zlëdac, bë nasz Grif trzimôł całą bùrsztinową Bôłtu 
Krëjã jaż do Lëtewsczi abò do Jadzwińsczi Wisłë. Tej dzysô je jinaczi. Òni wiérno ju czëją, że 
Kaszëbi są nôbëlniészim sąsôdã. Dzysô widzą, czë ten głupi, a w żëcym brzëdczi, złi Kònrad 
Piastowsczi5 nawarził z tim Torëlsczim Vogelsengã, dze Balk6, a tej sóm słôwny Salza7 cwiardo 
sedlë. A z Lëbawë ju Pòlôchów wëmiotlë! 
A dlô Hermana von Salzë mają òbaji papież i cesôrz chãtné ùchò. Dzysô, czej papież kôże sã 
całémù swiatu mòdlëc za wòjnã na zniszczenié Prësów, dzysô Kraków widzy, że naji dobëcé 
nad zôtorama Rządzë8, to béł jediny tur bezpiekù òd Bôłtu! Dzysô Piascë widzą, że nié dlô 
nich césôrz sle wòjarzów na Herkùsa, na Glabba, na Diwana! A żlë òstatnëch Kùrów mielëbë ti 
Salzowi zgniesc, tej łôtwi òbrócą sã na pôłnié. Jo, Pòlôszë są wiérno ju nawrócony. Ale że nen 
Ottokar9 tak wspiérô Krzëżôka. Mést drogò mù césôrz za to płacy. Bò ten Czech – to jak mòji 
do nie wësłóny pòwiôdelë – to wiôldżi a mądri wòjôrz i rządca. A lëdowi, méstróm a kùpcóm 
dobri. Ale jinaczi w cepłëch stronach, a jinaczi tu. Tam mądri, a tu za baro słëchô papieża. Bò 

 3 Kasz. dosł.: Nié strzébrznô farwa je krëjamnotą jegò towarzëszów. Nie spòdzéwôj sã.
 4 Chòdzy ò (pòl.) Bolesława IV Kędzierzawego (ùr. kòl 1122 – ùm. 1173). Béł to mazowiecczi 
ksążã, a pòtemù sląsczi i krakòwsczi, syn Bòlesława Krzëwògãbnégò.
 5 Chòdzy ò ksążëca Kònrada Mazowiecczégò, co sprowadzył w 1226 r. Krzëżôków. 
 6 Herman von Balk béł wiôldzim wòjôrzã i méstrã krzëżacczégò zôkònu (1209-1239). Z nim 
Kònrad Mazowiecczi kònszachtowôł i dogôdôł jich sprowadzenié na pòlsczé zemie. Chùtkò sã midzë 
sobą pòhajtakòwelë. 
 7 Hermann von Salza, herbù Lilium (ùr. kòl 1179 – ùm. 1939) béł wiôldżim méstrã zôkònu 
w latach 1210-1239. Béł to nôpierszi sprôwca pòtãdżi zôkònu.
 8 Bitwa pòd Rządzã kòle Grëdządza bëła w 1243 abò 1244 rokù. Krzëżôcë bëlë dëcht òsłabiony 
pòbitwama ze Swiãtopôłkã i tej nacerlë na nich Prësowie. Krzëżôcë òstelë tam rozbiti w trón. Pòtemù 
Swiãtopôłk zajął jesz Zantir. Krzëżôcë sã mscëlë na Swiãtopôłkù i ùdôwelë na niegò do papieża krzëwé 
òbsądë.
 9 Przemisł II Ottokar, król czesczi (ùr. kòl 1233 – ùm. 1273 z dinastii Przemislëdów.
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papiéż zmilony przez łeż jednã i drëgą tegò Salzë. Òszukają te Ottokara. Jegò nowé miasto 
Królgard w lasach Twamgotë, nié dlô swòjich òn stôwiôł. Abò Herkùs abò Salza gò mdze miôł, 
ale nié Czechama Piast. A mòglë miec më. Le ta miãtkô głowa biskùpa Kristiana, a lëchòsc 
Kònrada i slepòta papieżników. Jo, wej tak to je, Frater, cum sociarum argento10. Dô, dô Bòles 
z Przemisłã te 500 grzëwnów. Chòba, że ju jich òmòtôł Salza i wëszczwie na nas znôw. 
Daniel: Czë pò prôwdze takô strasznô wòjna sã rozżôlëła òd Pògezańczików do daleczich tam 
dzes Szudanów. Że białczi są bróné, bité, zabijóné i dzôtczi tëch lëdzy jaż do nômiészich? Czej 
klëczã przë różańcu, a bòlesny tajemnicë, mòdlã sã do naszi wspólny Matczi w niebie. Tej tak 
cos to doch bëc ni mòże, jô wierzã. 
Swiãtopôłk: Wiém, że tak sã dzeje. Terô, jak më tu gôdómë przë nym słunuszkù, czej Frater 
chcôłbë ju klëczëc midzë kwiatama, co norbertanczi mają bògato ùstawioné pòd wôłtôrzã 
królewi nieba! Jo, Frater, non ad oculos Vestros ista crudelia. Tu ora. Ora.11 A terô òstróżno 
słëchôj. Czej do Żukòwa pòstãpną razą mdze nóm droga, tej nie chcëwi strzébra dlô kséni 
Witosławë. A terô halôjta Niklóta òd tegò tam pnia. To leżenié mie dobrze zrobiło w bòkù. 
Tak mie ju nie drze i kòle. Tu na tim kamie wëstawimë rechùnk za stołpsczé stronë. Tu dôjta 
dokùmeńta. 
A, Frater. Póczi jô mdã z tim stołpsczim wësłannikã rozprôwiôł, të zacznij drëdżi wiôldżi ró-
żańc, a dôj znac, czej mdze czas. A pòmòdlë sã ò biédnëch Prësów. Òni ju Żukòwa pôlëlë nie 
mdą. Dimittamus paganorum sacrilegis manibus sicut et nobis dimittat Deus12. 
(Daniel òdchôdô, a za chwilkã je nazôd. Niese z Niklótã dokùmeńta. Kładzą przed Swiãtopôłkã 
na kam). 
Niklót: Wasto ksążëcu! Jem przemëslôł wszëtkò a zrechòwôł. To je wiele. Mòc grzëwnów bë 
sã nôleżało. To, co napisóné, to je pewné. Cobë sã mie zafédrowało, to béłbë darënk dlô tëch 
pòdpôlôczów i mòrdarzi. 
Swiãtopôłk: Zëmną głowã stôri, bëlny wòjarzu. Dze Biskùp Rzimù, tam przë kséni nigdë nie 
mów: „mòrdarze”. Słëchôj. Ùcz sã zrobic to, co mòżebné, chòcbë to nie bëło nôbëlniészé. 
Cos wama rzeknã. Ale do waji to òstónie tajnią. Stoji za to mie kòżdégò z waji głowa. Niedôw-
no òd Natangów przez Pògezaniã doszedł do mie Auktumo, wiôldżi wòjôrz pògezańsczi 
z pòsélstwã òd samégò Herkùsa Monte. Òd Lëtwë jesz bliskò Gduńska zażartô jidze biôtka 
ò żëcé i wòlnosc Prësów. Monte prosy ò pòmòc za wszeden priz. 
A jô jich rozmiejã. Jô bë jesz rôz chcôł jich gònic òd brzegów jezora Rządz w brómë Tornia. 
Ale Kaszëbi są wëkrwawiony. A całi swiat mòdli sã ò dobëcé Krziżewëch Fratrów. Nawetka 
zeza wiôldżich gór nadeszła machtnô rzma Czechów procëmkù Montémù. Czë òn przedër-
chô, jak jô przez mòje sztërdzescë bezmała lat dzyrzczi biôtczi? A zdrzë Niklóce, jô nie jidã 
bëlnémù Herkùsowi na pòmòc. Jô jadã léczi pic do Żukòwa i pùdã z tą Czerwòną Brodą, jak 
te jachtarza mégò Ringò nazéwóm, na jelenie w nadredëńsczé smùdżi. Tak mdze dlô waji 
lepi. A niech mòdlëtwë nasze w chramach kaszëbsczich swiôdczą procëm Bòga, że chcemë 
òd pòrénkù miec wòlnëch Prësów, a nié drëdżé wiôldżich cëzyńców mòrze. A cëż Bóg zrobi? 
Chto dobãdze? Biédny je Herkùs Monte. Wszeden swiat na nie jednégò. Czerwòny tam òd 
krëwi dzysô jantar. 
Niklót: Czuł jem, że Prësowie to lëdze w jachce i biôtce bëlny, a serca łaskawégò, ale dzëczi, 
niechrzcony. Czemùż to jesz nie są w Kòscele Swiãtim? 

 10 Kasz.: Skamrôconô ze strzébrã.
 11 Kasz.: Nié w twòjich òczach, chtërne są òkrutné. Mòdlëta sã. Mòdlë.
 12 Kasz.: Niech Bóg nama wëbôczi w rãce pògónów i swiãtokradczich.



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

Podpis 
do 
zdjęcia: 
Sztatura 

10

Swiãtopôłk: Żlë bë jesz mój tatk, ksążã Mszczuj béł sprawił ze Chrztã Swiãtim, tej Prësowie 
bë dzysô bëlë pòd zôkón Òjca Swiãtégò. Le terô, pò tim pôlenim pôłniowi Pòmezanii i ma-
zowsczich sadëbów przed pół wiekã, dzysô nawrócenié òd Pòlôchów czë Miemców, to je 
założenié rzecuża stôlanégò, krzëżacczégò rzecuża na szëjã piãknégò, wòlnégò lëdu. To mést 
smierc je lepszô. A w wòjnie, biôtce òna nigdë nie je dalek... Më jã widzelë bliskò, czile razy, 
baro bliskò. Chùcha òna nóm zëmnym w gãbã...
Niklót: Jô wiele sã mòdlã, a baro do Matczi Bòsczi. Ale czemù Ji ricerze tëli zabijają lëdzy. Czë 
to téż je mòdlëtwa pògónów ùsmiercac? 
Swiãtopôłk: Spitôsz sã lepi Daniela, jak przińdze nazôd. I jô tak wòłôł, czej ti z krziżama 
główkã swiãti Barbarë z Nikòmédii nóm ze Sartawicczi kaplëcë ùkredlë, a do swégò mia-
sta wzãlë. Òdżałowac ni mògã, że swiãtą tã relikwiã nie dôł jem naszim norbertankóm do 
Żukòwa. Tu ten cëdowny skôrb béłbë nôpiãkni doma. Tu je tak mileczno. Tu redosc je żëc 
(przëchôdô kòniôrz ksążëcy Mòjmir).
Mòjmir: Jaczis stôri chłop òbzérô Swarożëca i te drëdżé sodlôczi a mówi, że mô prawò i że je 
słëga i przëjôcél waji, wasto nasz ksążëcu.
Swiãtopôłk: Halôj gò tu, dôj gò sa. 
(Pòdchôdô Barnim, a za nim Mòjmir ze stôrim chłopã).
Barnim: Żebë to jaczi najãti nie béł. Temù niech tu stanã. Tam w mòjich Zôbòrach rôz na-
rabczëlë przë ògniskach grëpã cëzyńców, a ti dosc tëli znelë nasze zôbòrsczé drodżi midzë 
jezorama...
Swiãtopôłk: Tëch më mielë schwôtóné. Dôł jem jich wëpùscëc na prosbã arcëbiskùpa 
z Magdebùrga. Ale zbrójméster w Swiecu dobrze so òbezdrzôł jich wizérë przë hełmach 
i spòjeniu pancerzi, jak téż stôl jich mieczów më próbòwelë. Herkùs Monte, co nie je chrzczo-
ny, mógł bë béł z nima zrobic jinaczi. Bò dobrze jima z òczu nie patrzëło. 
(Mòjmir prowadzy Òbadiã, chłopa statecznégò z biôłą brodą. Swiãtopôłk zdrzi na nie z górë 
do dołu).
Swiãtopôłk: Chto të?
Òbadia: Wiôldżi wódco naszégò kraju! Jô jem stôri Òbadia. Ògrodnik żukòwsczi. Do kòscoła 
naszégò znôszóm kwiatë i gałązczi, a bòżim klôsztornicóm zbiéróm, czim sôd a las plónëje. 
Kséni żukòwskô sama haliwô jesz wiedno kwiatë i zeloné dlô Matczi Bòsczi i na swiãté pro-
cesje. Òd ni, naszi swiãtoblëwi Matczi, wiém, jak wëzdrzice terô i jak cãżczé je waje żëcé, 
wódco ksążëcu. 
Swiãtopôłk: Kùliż lat mieszkôsz w céni klôsztoru?
Òbadia: Wiãcy jak pół sta. Was młodim jem widzôł czile razy. A wdarzã sã Sambòra I i wajégò 
òjca swiãti pamiãcë Mszczëga.
Swiãtopôłk: Jes ògrodnik, a prawisz jak ùczałi òpat. A skąd të nas widzôł? Më nadjachelë 
reno, a jesmë nad Czôrnicą za rzmą. 
Òbadia: Tam hénë jem sadzył miodowé lëpë i kasztanë. Nasza kséni Matka Witosława jima 
je baro radô, za swiécznikòwé kwiatë. A wnëczka mòja zbiéra grzëbë reno i waji ùzdrza, czej 
słuńce bëło ju wëszłé. A przëleca sã przezebléc za knôpa, bò to rozmajice biwô...
Swiãtopôłk: Terô? Tu doch je pòkój. Wòjna je strasznô òd Pògezanii na pòrénk. Ale nié tu! 
Krzëżôk tu terô nosa nie wsënie. Mãczi gò Herkùs Natangów, a Prësowie. Chcą drëżbã z nama. 
A Pòlôsze, ti terô téż nalezlë wid. Jo, Jesaja, a kùliż Wë ju môce lat?
Òbadia: Jô jem Òbadia, ògrodnik Òbadia, wasto wódco! A jem 16 lat stôri. 
Swiãtopôłk: Jesz rôz. Tak wë do nas mówice. Chto was tak ùcził mówic?
(Nadchôdają Ratëbór i Daniel).
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Òbadia: Wiôldżi nasz wódco, nié na smiechòwiszcze jem tak rzekł, nie pòdkôrbióm. Taczi mój 
stôrégò ògrodnika rozëm, że do żëcégò rechùjã le czas ten, co dlô lëdu i państwa béł z pòżëtkã 
i dlô naszégò kraju wódcë. A taczégò czasu jem narechòwôł lat hewò le 16.
Swiãtopôłk: Frater Daniel. Czëlë wë, co ten dobri tu kwiatôrz żukòwsczi gôdô? Półsta lat 
sedzy w céni Żukòwa, ale żëcégò mô dotądka le 16 lat.
Daniel: Sive latro sive idiota bic ante vas stat Propellatur bine iste mente captus13.
Swiãtopôłk: smieje sã wiesoło, głosno
Erras Frater, Vulpeculem bic callidam cerno14. Séfania czë Òbadia, prorokù. Jô wóm 
przepòwiém. Żlë tak rechùjesz czas, tej sã miodu z tëch drzéwk nie dożdôsz. 
Òbadia: To je prôwda. Jinszi dlô mie ni ma prôwdë. Wódca nasz słôwny. Ale czej jém miód 
z tëch sadzonëch przez tëch, co żëlë przede mną, tej to sã baro nôleżi sadzëc dlô tëch, co 
mdą za mną tu pszczołë mielë. 
Swiãtopôłk: smieje sã głosno 
Frater, czëlë wë terô? Czemù taczi głowë nie nosył ten in publicis (pùbliczno) taczi imbecillis 
(słabi) biskùp Kristian. Habakùk. To wë rzeklë mądrze a piãkno. Wôrt jesce drëszbë kséni 
Witosławë, Fratrze. Darënk prorokòwi. Dac mù dwa miészeczczi. Te słowa są strzébra wôrt. 
(Wòjôrze sã smieją, Daniel jidze halac srébro. Òbadia téż sã terô ùsmiéchô, mówi, nadchôdô 
Daniel z dwùma miészeczkama, dôwô Òbadii).
Òbadia: Wódco nasz słôwny. Drzéwka jinëch ògrodników brëkùją dłudżé lata, bë dałë brzôd. 
A wej. Przed wama mòje drzéwka plónëją dëcht òd zasadzeniégò. 
Swiãtopôłk: Na sławã dôwny Winétë i Arkónë. Malatti (jabłczanu), prorokù. Tim të znôw 
chwôcył strzébro. Jak të to chùtkò, a bëlno òblókł w spòsobné, a chitré słowò. Të bë nôlepi 
dzysô mógł sprôwiac za pòsła Herkùsa Monte ù papieża, bë nen Ottokar terô nie stojôł pò 
stronie Krziwdë. Bë Prësowie bez krëwi i łzów weszlë do swiãtégò Kòscoła. Frater. Dac mù 
jesz strzébra. Ale òszczãdni, tu mòżemë stracëc całé dobro na te kwiatôrza. 
(Smiéch głosny wòjarzów).
Në Kaszëbò, proroczkù w mòwie biegłi. A co terô?!
Òbadia: ùsmiéchô sã
Czej ju drzéwka jinszich lëdzy w kùńcu rôz zaplónëją, tej le rôz na całi jeden rok. A wej, przë 
waji ksążëcu ju w cządkù za le pôrã „Zdrowas Marija” mòje drzéweczka dałë jaż dwa razë 
taczi snôżi ksążëcy brzôd. 
Swiãtopôłk: Czarë. Skąd të to skłôdôsz i tak jak z rëbë strzébro skrobiesz? Frater, halôj mù 
miészk czwiôrti. 
(Głosny smiéch wszëtczich, Daniel kwasno sã smieje. Ratëbór i Niklót pòdchôdają, klepią 
Òbadiã pò plecach).
Ratëbór: Tëli të przez całé żëcé nie zarobił. Nôlepszégò chłopa zradzysz córce czë wnëczce 
abò wpłacysz jã do zgromadzeniégò Matczi Witosławë. 
(Nadchôdają Wartësłôw, Swiãca i knôp całi òbwiészony kaczkama, pò wiôldżim pãczkù mają 
téż Wartësłôw i Swiãca).
Wartësłôw: Szesc dzesątk i jednã mómë kaczk. Wszëtkò młodé a tłësté, le z biédą zlôtiwałë, 
ale piérzô jak ù zëmòwëch. Ùceszą sã wiérno nasze, pòstama trôpioné, klôsztorné białczi. 
Leno kôłpia më nie syglë. Jich dłudżé ùszë pewno z daleka sã zwiedzałë. 

Dokùńczenié w pòstãpnym numrze

                        13 Kasz.: Abò złodzéj abò głëpc jô tu stojã przed òkrãtã nëkónégò jak szôlony.
                        14 Kasz.: Pòbłądzony brace, jô widzã, że të jes chitri lës.
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Ida Czaja

Trzë klédë
Zawalił sã swiat mój
wiôldżi òdżin wkół
i pôla sã na mie sëczenka
…
Wëcygnã jem rãce
czej stanął knôp jasny
czejbë nôceplészi parmiéń
Nie ùzdrzôł kwiatów 
w mòjich òczach
nie czuł bicô serca
sëpiącégò złoté skrë

Òbrócył swòje parmienie
na pòla i lasë
na łączi 
i malinczi kòscółk w westrzódkù negò swiata
…
bez swòjégò swiata cénią jem bëła 
i cénią szła bez cëzé nórtë
dze placu dlô mie nie sygło

XXX
Jem sedza w rëjnach
bò nie bëło swiata 
mòje bùrztinë
przësëpóné piôskã 
i glëną
pò nórtach ùtaconé

i płakałë mòje wiérztë
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Trzë klédë

XXX
Wsta z nórta
wzã czij swój wãdrowczi
i miech cawny w flekach

dobrze pamiãtóm ne nórtë
i barabónë
z òdłómkama 
mòjich kamieniów

XXX
Nôpiãkniészé bùrztinë
z wisorów rozsëpóné

jak pãkłé serce
wëzdrzi diôbelsczi kam nad jezorã

Gôdelë mie:
wszëtkò pògùbioné 
a swiat do nédżi spôlony
móm òdpòwiédz 
dlô nich:
mòje bùrztinë
głãbòk ùtaconé
leno jô znajã ne place
i kùle krëjamné

XXX
Mój czôrny kléd
tak snôżi
jak smrocznota 
w òksëpach zatkłô
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XXX
Zbiéra jem kamienie 
w smrokach nórtów
òddzela jem piôsk i glënã
niosła bùrztinë
w gôrzcach zamkłëch rãków
jak do mòdlëtwë
pòłoża pòd zatkłé dwiérze
zómkù
co ni miôł kluczów

…môłczôł
i zdrzôł òprzez cénie
swòjich krëjamnotów

XXX
Jak wiôldżi ùrzas 
béł we mie
czej stanã jem òpòcëszkù
czujnô jak ptôch
co chce òdlecec

nôprzód pòzna cepło
dotkniãcô pôlców
pózni wëzdrzatk smùtnëch òczów
czedë pòkôzôł dwiérze zatkłé
òpùscył rãce
i nie zapitôł
czë mdã szëkac klucze

mój ptôch tej złożił skrzidła

Czerwiony kléd
Pùdã na łąkã 
czej słuńce wzeńdze
i dôka w kroplach
òpadnie na kwiatë
z lëstinków makù
ùszëjã sëczenkã 

pòdzarti
nagòscë piersów nie chróni

szmërgałë kamë
reniłë cało
na smierc zasądzëlë

Bóg przëczëpłi pisôł pôlcã na piôskù

XXX
Jem stanã cëchò
kòl jego smrokù
w pòdzarti sëczence
i żda jem czujnô jak ptôch
òd ùceczczi
do òstaniô

pòkôzôł mie swoje zómczi
z zamkłima dwiérzama
i kłódczi bez kluczów

XXX
Szuka jem kamieniów
ùtaconëch
w smrocznym mòjim swiece
i rëjnach zómkù zapadłégò
òb tësąc trãplów 
pòd zemiã

…czuł cëchą prosbã
i zrozmiôł gôdkã skażoną
niósł bez głãbòką rzékã
nie zlãkł sã mòjich ùrzasów

Òdwôgã miôł w òczach
i sercu
slôdë dwigôł sã zómk
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przëbôczi òdżin
niewëgasłi na wiedno

czerwiony kléd
sklëniący
w kroplach dôczi
i złotëch parmieniach słuńca

XXX
…nawetk żelë
nie mdzesz miesądzowim mùlkã nocë
òstóniesz bùrztinowim mùlkã
mòjich ptôchów i kamieniów

XXX
Ricérz
co dobéł smòka
òdnëkôł czôrné gapë
mòjich słów
nie zlãkł sã ùkôzków
niósł w remionach bez głãbòką wòdã

òtemkła jem lëpë
a gôdkã zrozmielë lëdze
i dzëwòwelë sã mòji snôżoce
Kòl mie stoji ricérz
z òdwôgą serca
a sóm môłczi
w mëslach cemnëch

òn bãdze królã mòjégò zómkù

XXX
Założã kléd złoti
we włosach sã sklëni kòruna
dlô mie są tkóné ruchna królewiónczi
zôklãcé zjãté
i nie jem ju widmò zómkòwiszcza
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Tomôsz Fópka

Lasné bôjczi dlô
ùstnëch

Mùzyka deszczu 
(ònomatopejónka)

Pùk. Pùk-szpók. Pùk-szpók-pùk. Szpók-pùk-
szpók-pùk.
Pùku, pùkù, szpókù, szpókù
Szpókù, szpókù, szpókù. Pùkù, pùkù, pùkù
Kapù, kapù, kapù, szkapù, szkapù, szkapù
Paku¸szkapù, szpókù, szkapù, papù, szkapù
Pãcôszkapù, szkapòpapù, szkapãcôpasz-kapù, 
szka-papa-paszkapa, pasz-papaszka-paszka, 
szkapa papa pa pa pa pa pa 
Grrzmi! 
Szkapa papa pa pa pa pa szkapapãcôszpókù
Grrzmi - i!
Szkapa papa pa pa pa pa szkapapãcôszpókù
Pãco szkapa papù szpókù kapù szpókù pacô 
papù
Papù pãcô szpókù kapù szpókù papù szkapa 
pãcô
Szszsz pa papapa szszszsz szszszszp
Papapapa szszszszpapa szszszsz pa

Padô deszszczcz, padô deszszczcz
Szszëmarzi w lassu lesstachch
Szszorëm wezz, szszorëm wezz
Z mòkrosscą jesséń przesszszła

Deszszcz... Deszszcz..
Deszszsz...
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Lasnô stegno
(zapëtónka)

Dze mie rôczisz, lasnô stegno?
Czë w całoscë dzes prowadzysz?
Mòże z pòmiónã na jedno
Robisz, cobë nie wëtrafic...?

Mòże je na twòjim kùńcu 
Mùr, co béłbë mùrów tatkã?
Të, jak panna w swiéżim wińcu
Manisz w drodze do òstatka...?

Chto ce deptôł lasnô stegno?
Kògùm béł ten, co mną przede?
Jak jes stôrô? Czë òd wiedno
Jak jô chcôł chtos òdpòwiedzë?

Chcesz, bëm zmierził cebie krokã
Wiodłi zgódno z twòją wòlą
Co pò bòkach – zgëldzył zdrokã...
Nie wëprowadzysz mie w pòle?

Bãdã jak w cyrkù, na lëni:
Swiat napiérô, jidã prosto
Nie zdrząc, co mie z tëłu gòni,
Le nôdzejąc żëjąc dojscô...

Czej doprzińdã twégò kraju
Z jedny trzë pòwstóną ninia
I zôs òstónã z pëtanim:
W prawò? W lewò? Czë za nima...?
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Elżbiéta Bùgajnô

Wiérztë

Strzébrné nitczi

Tak chùtkò wiedno za chùtkò ùcékôsz
Slôdë zaòstałé néżczi miłotnëch jigrów
Pamiãc i bëlnégò i niebëlnégò żëcô

Nié mie szëkac strzébrnëch nitków na twòji 
głowie
Na mòji je doch widzã w zdrzadle 
z rena i na wieczór
A téż pògùbòwóné lica 
pòmôrloné jak zwiãdłé jabkò

Wiedno sedzã na stółkù kòl dwiérzów na starżë
Wzéróm na piôszczëstą drogã do naszi chëczë
Stôrô białka co jesz czekô
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Bòże prowadzë

Stojisz przed chëczą, znikwioné żëcé
nie chce ce białka, nie chcą dzecë
gdze pùdzesz skłónic głowã 
na jaczi pòdëszce jã złożisz
lata minãłë chùtczi niż mësla 
co wiedno krëła sã w dôce
przeżarti mùsk roji cos bënë
zwidë sã roją alkohòlowé
wiedno cos krący sã wkół
na bórg bróné w krómie
jesz alimentë chcesz òd dzecy

prowadzë gò Bòże przez żëcé

W òstatnym dodómie

Nie spieszisz sã jidzesz pòmalinkù
twòje rãce wcyg narobiałé òd rena do nocë
chrzebt zdżãti w pałąk z chòroscë i staroscë
chtëż sã przëzdrzi żëczlëwie w twòje mało mòdré òczë
dzecë tej sej przëjadą abò i wcale
jak sã jima òdwidzy të czekôsz w tim dodómie
gdze na wëcygniãcé rãczi copô sã wszëtkò
drëżisz pòd cenką pierzëną co ni mô piórów
jész jak mòżesz samòstójno jinëch karmią łëżeczką
w tim dodómie blós tesknota mieszkô i wstid
smrodlëwé pôchë stôrégò człowieka
chto nie pamiãtô nie je mù zle 
czasã przëbôczisz jaczis łisk młodoscë
cknienié wiater we włosach òdżin cała
wcyg czekôsz na tëch co òdeszlë bë jic za nima
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Òddzãkòwanié szkólnë

Deszcz za òknã cëchò pleszcze
Kòmùdné dnie przëchôdają wkół
Szczapë w piéckù cepełkò dôwają
Kòcëskò mrëczi kòl nodżi

Ruchna co leżą na stółkach zabëłë platizra
Na pòlëcach trójno zakùrzonëch ksążków
Niech dzecë nie pôlą nima w piéckù
W kòżdim nórce żëcô blós mieszkô ùczba
Bë wëbawic zapadłi zómk i ùretac królewiónkã

Cëzym dzecëskóm dôwało sã czas
Knôpóm i dzéwczãtóm z kaszëbsczich wsów

Jeséń żëcô znobnô je bez dëtków 
Swiatowé jiwrë nie znają tu drodżi
Mrëczenié kòta zsélô spik
W nim królewiónka – czë ùretónô?
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Hana Makùrôt

Wiérztë

starota

przëzéróm sã czasã stôrim lëdzóm
szãtolącym sã na zeslach w tramwaju
taczim ze zestarzałima sercama
i z môrlënama na dëszë
zadichónyma ù wstãpu w krôjnã céni
czej stóną przed anielsczim òrszakã
jakbë błagelë ò wespółczëcé
wszëtkò na to wëzdrzi
że stôri lëdze mają gòrzi
nigle stôré zwierzãta
są wierã barżi pòsmùtniałi 
swòją przëtomnoscą
wiedzą że zymk ju nie przińdze nazôd pò 
jeseni
pò szescdzesątim pierszim gòdnika
ùmiérô w nich dzeckò
i zaczinô sã stracenié widzalnoscë
kôrbiónczi z nieprzespónym ksyżëcã
sygająco dłudżé
bóle kòsteczków ze starotë
to wszëtkò slédny
trzecy akt dramatu
co nié dëcht sã ùdôł Bògù
pò młodoscë
tak pò prôwdze mało chto rozmieje 
bëc stôrim

niemiło widzóny spik

wierã bë jesmë wòlelë nie wiedzec
czej bësmë bëlë złożony z jistny materii
co spiczi chtërne jak òtemkłé
to płëną w nich deszczã żëcô
a pòtemù òpôdają
w jizbie do spaniô i nikną bez znakù
chòc wierã ni mògą tak do kùńca
skòrno nie bëłë jistnienim

a co bë to bëło czejbë jawernota
bëła snicym co spi gò cos?
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dzecë

chcą pògłaskac słuńce pò brzëchù
sygająco ùmòrësónyma łapkama
chwacëc mòdrosc nieba môłczącą
tak mòckò bë zapiszczała piosenką
szëmòt wiatru niosą w kôłtunach klatów
a w òczach witraże tãgòwëch kwiatów
rozkwitłëch na wëszańcach wietewków
jak zdrzódła nôczëstszé
sklënią sã niedowinnoscą płatków
jich serca pùchaté
wëgëldzëłë wszëtczé kòcãta swiata
pò plaskatëch ùszëszczach
jich kòlónka niezmògłé
wëzybałë wszëtczé swiatowé zybówczi 
za ògón łapią ksyżëc
chwôtają łãdëdżi za serdëcha
smieją sã w kółkò
jakbë nã jich redotã
chtos pòcygôł za pòwrózk
ju w czasu sztërzech ząbków
są czarzélcama
i kòżdé dzysdnia przemieniwają w rojenié
nawetka czej blónë szapòcą deszczã
to ceszą sã z òtemkłégò nieba
jem widzała że ùpôdają pò tësąc razy
kò ùżiwają pòdarënkù żëwòta
le wiedno pòdnôszają sã z upôdków
mają baro wiele chëczów
pòd stołã z klocëszków 
z kartónków pò sztrëchólcach
i w piôskòwnicë
rechùją z kùli zôrenków
skłôdô sã piôskòwô baba
choc nicht nie rechùje czësto czasu
òmëlëcą
z nëch pònarwów pùterliszków
wëlôtiwają w żëcé wiôldżé mòtile
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reno jem płakała w Aùschwitz 

reno jem płakała w Aùschwitz
stamtądka nie dô sã wëtrzëmac 
pòwrotów na prostą
ani nawetka na zemiã òdéńc
jima bëło równo
czë wëżëjã
nie bëło jedno
czë òdbierzą a pòtemù
wëprawią czëjes żëcé
do widów céni tamtądka
cos wisało w lëfce 
cos bëło pò prôwdze i nad nama
z bezsennym wiatrã leno
më wëmienilë sã smùtkama
bãdã żëła doch
jaż do sami smiercë
tak jak dzecë zagłodzoné na głód
abò wëjedzoné przez szurë
w pòkrëti zéńdzenim baliczce
pò czôrny piosence
jô bë chcała cobë mie chtos pòszukôł
na mòjim pògrzebie i mòckò przëczulił

lëst do tatka

jes ùmarł nieòdwòłalno
tedë béł zôpôd słuńca
w mòjim sercu nôbarżi
a w twòjim 
pòdelë EKG
i felënk czinnoscë
Wasta doktór Bóg
téż czasã robi felã
z mòdri kòpùłë
pòlôł sã smrodlëwi deszcz
nôswiéższich łez nôpierwi
a pòtemù corôz barżi stôrëch
niosącëch w se pamiãc epòków
i mòdlëtwã za Bòga
bë copnął tamte lata
i znôwù òtemknął przed tobą czas
nen Bóg tec mùszi wiedzec
że ta tesknota rosnie z dnia na dzéń
nie bëło dnia bë bëło mni



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

24

ST
E

G
N

A

Artur Jablonsczi

Adelë Kùik-Kalinowsczi
ë Daniela Kalinowsczégò
antropòlogiczno-
-kùlturowô rewòlucjô
Kaszëbskô lëteratura, w jãzëkù kaszëbsczim ùsôdzónô òd wicy 
jak 170 lat, je jedną z aùtonomicznëch lëteratur òglowò na calim 
swiece. Hewò takô ùdba, jesz nié tak dôwno, bë bëla czësto nié 
do wërzeknieniégò. Co sã stalo, że w nëch czasach taczé slowa 
ju nas nie dzëwùją? Rewòlucjô sã sta! Le tak jakòsz czësto 
òpòcëszkù.

Spiérkã ò samòstójnosc kaszëbsczi lëte-
raturë wara móże nawetka òd czasów ji 
pierszégò ùsôdcë – Flóriana Cenôwë. Przez 
pól ùszlégò, dwadzestégò stalata, widzec 
bëlo cësk, jaczi na nã pògôdkã miôl Andrzéj 
Bùkòwsczi ë jegò dokôz Regionalizm ka-
szubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. 
Zarys monografii historycznej. (Bukowski: 
1950). Pòdlug A. Bùkòwsczégò juwernota 
eùropejskô wëzdrzi tak, że kùltura rozwijô 
sã w ni dzãka panowaniémù nômòcniészich 
nôrodów (chcemë rzec – państwòwëch), 
a wszëtczé jiné etniczné kùlturë (nôrodów 
nié-państwòwëch), co je nen ùczali pòzéwô 
regionalnyma, pòdléżno sã ùklôdają. Tak tej 
lëteratura kaszëbskô mògla blós ùbòkadniac 
lëteracką tradicjã pòlską – bëc jednym 
z kwiatów w pòlsczi kruce – ale ni mògla bëc 
czims apartnym. 
Nót je pamiãtac,  że na deja pasowa 
baro do kòmùnisticznégò pòzdrzatkù na 
hòmògeniczné państwò, jaczim Lëdowô 
Pòlskô bëc mia. Ni ma tedë co do dzëwù, 

że ti wszëtcë kaszëbsczi ùsôdzcowie, co 
mielë jistny jak òni pòblôs ò samòstójnym 
charakterze naji lëteraturë, bëlë na rańce 
wszednégò żëcégò. W szescdzesątëch la-
tach Gduńszczónie, z Bòlesã Facã na szpëcu 
piselë, że lëteraturã kaszëbską nót je nazwac 
lëdową, a kaszëbsczich ùsôdzców lëteraturë 
nazewac lëdowima twórcama: 
W naszym regionie kaszubsko-pomorskim 
zwykło się ją [literaturę ludową – przëpis: 
AJ] nazywać – literaturą <regionalną>. (…) 
Odrzućmy więc to określenie i sprowadźmy 
całą naszą dyskusję do ram literatury ludo-
wej. (Fac: 1965: 4)
Jistno jak z ùsôdzcama bëlo z gduńsczi-
ma ùczalima, co chcelë jiną ùdbã jak  
A. Bùkòwsczi  rozkòscerzac. Doznôl sã tegò 
Aùgùst Klémens Hërsz, jaczi doktoratu z lëte-
raturë kaszëbsczi nie napisôl, bò sã ze swòjim 
„méstrã” nie zgòdzyl. W jaczims dzélu téż 
za swój pòzdrzatk ùcerzpiôl Jón Drzéżdżón, 
chtëren doktorat napisôl, le ju do habilitacje 
przez A. Bùkòwsczégò dopùszczony nie bél. 
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Kùreszce nen jegò habilitacjowi dokôz sma-
rą sã ùkôzôl w 1986 rokù pòd titlã Współ-
czesna literatura kaszubska 1945-1980, le 
że J. Drzéżdżón do kùńca jesz nie wëzwëskôl 
w nim swòjégò apartnégò pòblôsu. (Drzeż-
dżon: 1986). Òn to zrobil dopiérze na kùńc 
swòjégò żëcégò ë z barżi pedagògiczné-
gò jak lëteraturoznajôrzczégò pòzdrzatkù. 
(Drzeżdżón: 1992). W tim samim czasu, co J. 
Drzéżdżón, le że w Stolpie, do glosu doszedł 
Zbigniéw Zelónka:
(…) każda mała ojczyzna, a już zwłaszcza ta 
innojęzykowa, innokulturowa, winna być 
otoczona opieką, a najlepszą formą opieki 
jest pozostawienie jej możliwości autono-
micznego i żywiołowego rozwoju.”(Zielonka: 
1994: 119). 
Jegò glos tej jesz, to je w latach sétmëdze-
sątëch ë òsmëdzesątëch, we Gduńskù nie 
bél do czëcô. 
Jerzi Samp – nômlodszi z dejowëch òtroków 
A. Bùkòwsczégò – pòdjąn próbã „staniãcégò 
na swòjich nogach”, w taczim òbrëmienim, 
w jaczim bëlo to w latach òsmëdzesątëch 
dwadzestégò stalata mòżlëwé. Wark tegò 
badérë wëapartnil sã z ùżëcym etnogra-
ficznëch ë historicznëch nôrzãdlów ë fùl 
je elementów wëchadającëch z kùlturowi 
kòmparatisticzi ë òpòwiednioznajôrztwa. 
(Samp: 1987). Ni móże téż nie wspòmnąc 
ò Tadeùszu Linknerze, chtëren rozwinąn 
kaszëbsczé lëteraturoznajôrzczé badérowa-

nia na pòdobã J. Sampa – wezwëskùjącé 
etnografiã ë kùlturową òpòwiedniã. 
(Linkner: 1996)
(…) Adela Kùik-Kalinowskô ë Daniel Kali-
nowsczi na zôczątkù XXI wiekù sygnãlë pò 
czësto nowé badérzczé nôrzãdla, jaczé ùczali 
mòglë wzyc w rãkã na spòdlim kùlturowëch 
òbrócënków, co jich cziles sã dokònalo 
w drëdżi pòlowie XX stalata ë na przelóma-
nim wieków. Òni zrobilë tedë téż òbrócënk 
kùlturowi dbë ò lëteraturze kaszëbsczi. 
Wejle, òbëdwòje – tak zarichtich jakno pier-
szi – pòzwelë naszã lëteraturã samòstójną 
ë swiatową. Adela Kùik-Kalinowskô za  
S. Greenblattã, jaczi to rzek òglowò ò pòetice 
kùlturowi, mògla napisac, jiże na pòdobã 
jinëch lëteratur kaszëbsczi pisôrze:
[…] przeszczepiają kulturowe znaki zwiększa-
jąc moc ich wyrazu i łączą z symbolami po-
chodzącymi z innej strefy kulturowej, przez 
co zmieniają ich miejsce w szerszym układzie 
społecznym. (Kuik-Kalinowska: 2014: 171) 
A Daniél Kalinowsczi ùdokazniwô, co kaszëb-
skô lëteratura:
[…] tworzona w swoim oryginalnym medium 
językowym charakteryzuje się na tyle suge-
stywnymi obrazami i motywami artystycz-
nymi, że można ją traktować jako kulturową 
całość. (Kalinowski: 2014: 156)
Krótkò, chto są ti dwòje? Òna – A. Kùik-
Kalinowskô – je Kaszëbką w 1969 rokù kòle 
Bëtowa ùrodzoną. W 2000 rokù zrobia 



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

26

ST
E

G
N

A

naùkòwi stãpiéń doktora na spòdlim prôcë 
O „Czarnych kwiatach” i „Białych kwiatach” 
Cypriana Norwida. Konteksty – poetyka 
– idee. Studium monograficzne, chtërny 
promòtorã bél Józef Bachórz. W 2012 rokù 
Rada Filologiczno-Historicznégò Wëdzélu 
Gduńsczégò Ùniwersytetu nada ji stãpień 
doktora habi l i towónégò na spòdl im 
dowòdzëznë na témã Tatczëzna. Literackie 
przestrzenie Kaszub. Òn – D. Kalinowsczi – 
sã ùrodzyl w 1969 rokù w Slawnie. Stãpień 
naùkòwi doktora nôùk hùmanisticznëch 
zwëskôl w 2001 rokù za prôcã Określanie 
horyzontu, studia o polskiej aforystyce li-
terackiej dziewiętnastego wieku, napisóną 
pòd czerënkã Józefa Bachórza. W 2008 rokù 
Rada Filologiczno-Historicznégò Wëdzélu 
Gduńsczégò Ùniwersytetu nada mù stãpień 
doktora habi l i towónégò na spòdl im 
dowòdzëznë na temã Światy Franza Kafki. 
Sekwencja polska.  
Òbòje ti lëteraturoznajôrze, profesoro-
wie nadzwëczajny Pòmòrsczi Akademie 
w Stolpskù, naszą lëteraturą ju czilenô-
sce lat sã zajimają. Nôùkòwi ùmëslënk 
ë  n owò m ó d n é  m eto d ë  w  l ëte rat u -
roznajôrzczim òpisënkù przez Adelã Kùik-
Kalinowską ë Daniela Kal inowsczégò 
przëjãté, są czims òsoblëwim ë òbjimającym 
wôżné partë kaszëbsczégò kùlturowégò 
rëmù. Z jejich prôc to przed wszëtczim 
wëchôdô, jiże kònieczné je wieleparadigma-
ticzné wezdrzenié na kaszëbską lëteraturã.1 
Hewò sygnie wzyc w rãkã taczé ksążczi, jak 
Od Smętka do Stolema (Kuik-Kalinowska 
– Kalinowski: 2009), Tatczëzna. Litera-

1 Pòdlug Thomasa Kuhna paradigmat to je 
zgrëpina doznaniów jistnëch dlô jaczégòs karna 
badérów, nabëtëch òbczôs sztôlceniô, le że his-
toricznie zmieniwnëch, gôdającëch ò nôrzãd-
lach badérów, jejich sztandardze ùczaloscë, jaczi 
w wëznôczonym czasu niese przedstôwcóm aka-
demicczi spòlëznë mòdla problemów ë jich roz-
rzeszieniów. Zdrzë: T. Kuhn, Struktura rewolucji 
naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Warszawa 
2001, s.10. 

ckie przestrzenie Kaszub (Kuik-Kalinowska: 
2011), mònograficzną seriã Biblioteka Pisa-
rzy Kaszubskich, jistno seriã Wielkie Pomo-
rze ë ksążkã Raptularz kaszubski (Kalinowski: 
2014) ë wiele rozmajitëch artiklów ë recen-
zjów dónëch smarą w cządnikach nié blós 
pòlsczich.
To wszëtkò hewò są przëkladë jinspiracje me-
todologiama antropòlogiczno-kùlturowima 
lëteraturë. W nadczidniãtëch tuwò doka-
zach ùczali zajimają sã midzë jinyma taczi-
ma kategòriama antropòlogicznyma, jak 
deje spòlëznowégò żëcégò, kùlturowé ôrtë 
pòzdrzatkù rodë, lëdzczé greńcowé jeleżno-
scë, mòdla czlowiectwa, jawernota ë ôrt. 
Wôrt tedë je czëtac jich dokazë, chtërne najã 
lëteraturã ùjmùją hòlisticzno, cobë pòznac 
szeroczi widnik jich badérowaniów, jaczégò 
sã nie dô wëzwëskac w jedny abò dwùch 
nôùkòwëch prôcach. No antropòlogiczné 
mòdlo daje mòżnosc òdnieseniô sã do tak 
baro dzysôdnia wieleglosowi kùlturowi stoji-
znë, w jaczi lëteracczi tekst, co ùdokazniwô 
S. Greenbatt, jak kòżdi jiny dokôz kùńsztë:    
[…] nie jest czystym płomieniem gorejącym 
u źródeł naszych spekulacji. Dzieło sztuki jest 
raczej wytworem zbioru manipulacji, czasa-
mi naszych […], a w większości podjętych 
w trakcie tworzenia oryginalnego dzieła.
(Markowski: 2006: 303).
A. Kùik-Kalinowskô ë D. Kalinowsczi òdkri-
wają sóm tekst, jak téż schòwóné w nim 
sprawë spòlëznowé, eticzné, pòliticzné  
ë nôrodné. Òbòje aùtorzë, ò jaczich mòwa je 
hewò w tim céchùnkù, miarã etniczną lëte-
raturë kaszëbsczi bierzą przed wszëtczim 
z pòzdrzatkù bùdowaniégò srąbù Kaszëbów. 
Kalinowscë widzą taczé kùlturowé zjawiszcza 
szerok rozmiónégò przëgreńczégò, jak we-
spólprzeńdzéwanié rozmajitëch kùlturów. 
Równak òni pòdnôszają argùmeńt „swòjégò 
glosu”. W tim sztóce lëteratura je òsoblëwie 
wôżnym swiôdkã gwôsnégò ùsrąbieniégò 
sã. (Duć-Fajfer: 2006: 447)  Prawie do tegò 
dochôdô A. Kùik-Kalinowskô na przëmiôr 
w teksce dónym smarą w „Zeszytach Łu-
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życkich”, jaczi sã tikô pòezje S. Bieszka: […] 
dopiero pisanie w języku kaszubskim stało 
się dla Bieszka najodpowiedniejszym ideo-
wo i artystycznie gestem estetycznym, który 
w pełni wyraża dojrzałość tożsamościową.
(Kuik-Kalinowska: 2012: 153)
 Glos jinégò – napisa Heléna Ducz-Fajfer – do-
pierze pò wprowadzenim gò w pòstkòlonialną 
pògôdkã móże sã stac dosc tëlé do czëcô, 
cobë bëc fardich do kôrbiónczi z glosã cen-
trum (Duć-Fajfer: 2006: 447). 
Chòc D. Kalinowsczi wątpi co do te, czë 
pòstkòlonialną pògôdkã móże wëzwëskac 
w przëtrôfkù kaszëbsczi lëteraturë – na-
pisôl to na kùńcu tekstu Kaszuby a badania 
postkolonialne (Kalinowski: 2012: 135) – to 
jednak òn pierszi bél, co przë analize kaszëb-
sczich tekstów pò szeroczé perspektiwë ny 
metodë pòstkòlonialny sygnąn. Wëzwëskôl 
jã midzë jinyma w tekstach pùblikòwónëch 
w „Zeszytach Łużyckich” (Kalinowski: 2012), 
abò w „Porównaniach” (Kalinowski: 2014). 
W zgòdze z antropòlogicznym naprowadze-
nim Immanuela Kanta, jiże ò rëmie nót je roz-
prawiac blós le ze czlowieczégò pòzdrzatkù, 
lëdze są tima jawernyma figùrama trój-
wëmiaru, jaczé robią za jegò filarë. Òni gò 
òblaszczëwiają, dzelą rum na apartné dzéle 
ë partë, òni stanowią ò jegò greńcach, cen-
trach ë rãbach, sztôłtëją gwôsnosc ë wëz-
drzatk, nadôwają pòzwë ë jich znaczënczi, 
zmieniają je, czënią kôrtë, òżëwiają dejolo-
giczné rëmë. (Kasperski: 2014). Prawie to 
czënią dlô kaszëbsczégò kùlturowégò rëmù 
A. Kùik-Kalinowskô ë D. Kalinowsczi. Òni 
dwòje badérëją dôwné / nowé sparlączenia 
midzë mëslą ë swiatã kaszëbsczim w zgòdze 
z kriteriama geòpòeticzi, jakô za slédny 
pónkt stôwiô so nazôd sparlączenié ze sobą 
òbéndë ë mëslë, rodë ë kùlturë. (Kasperski: 
2014: 28). 
Kenneth White, szkòcczi pisôrz a filozof, ja-
czi ùfòrmòwôl dejã geòpòeticzi, pòzéwô jã 
jakno: 
[…] sztudium môgòwëch zrzeszë mi-
dzë czlowiekã a Zemią, cobë sztôltowac 

zgódnotã kùlturowégò rëmù. (Rybicka: 2006: 
480).
Adelã Kùik-Kalinowską ë Daniela Kalino-
wsczégò w jich badérowaniach kaszëbsczi 
lëteraturë barżi òd lëteracczich cządów abò 
zjinaków, datów ë historicznégò pòrządkù, 
jinteresëją artistné przedstawienia jawer-
notë abò téż problemë kùlturowi swiądë 
czlowieka ë calégò lëdzczégò karna. (Kùik-
Kalinowskô: 2011: 312) To dwòje lëteratu-
roznajôrzów kaszëbską lëteraturą na jedny 
niwiznie z wszëtczima jinyma lëteraturama 
stôwiają. Nie czerëją sã za sztridą ò plac 
kaszëbiznë w òbrëmienim pòlsczi lëteraturë, 
tak glosną w drëdżi polowie XX stalata. Òni 
kaszëbską lëteraturã stôwiajã w wieleglo-
sowim sparlãczenim z eùropejską kùlturą 
òglowò.  

Lëteratura:
Borzyszkowski, Józef. 2002. Aleksander Maj-
kowski (1876-1938). Biografia historyczna. 
Gdańsk-Wejherowo: Instytut Kaszubski oraz 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej. 
Bukowski, Andrzej. 1950. Regionalizm ka-
szubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. 
Zarys monografii historycznej. Poznań: Insty-
tut zachodni.
Drzeżdżon, Jan. 2007. O etniczności. [w:]  
R. Mistarz (red.), Twarze Drzeżdżona ( 38-
40). Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie i Centrum Edukacji Nauczycieli.
Drzeżdżon, Jan. 1986. Współczesna literatu-
ra kaszubska 1945-1980. Warszawa: Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza.
Duć-Fajfer, Helena. 2006. [w:] M.P. Markow-
ski, R. Nycz (red.) Kulturowa teoria literatury. 
Główne pojęcia i problemy. (433-450). Kra-
ków: Wydawnictwo Universitas.
Fac, Bolesław. 1965. Perspektywy literatury 
ludowej na Pomorzu w świetle współczesno-
ści, „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego” nr 6 (9), 3-15.



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

28

ST
E

G
N

A

Greenblatt, Stephen. 2006. Poetyka kultu-
rowa. Pisma wybrane, red., tłum. i wstęp 
K. Kujawińska-Courtney, Kraków: Wydawni-
ctwo Universitas.
Kalinowski, Daniel. 2014. Mity fundacyjne 
w literaturze kaszubskiej.  [w:] D.Kalinowski, 
M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowska (red.). 
Geografia wyobrażona regionu. Literackie 
figury przestrzeni. Tom 2 (156-170). Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersitas. 
Kalinowski, Daniel. 2012. Literatura kaszub-
ska w perspektywie postkolonialnej. Casus 
twórczości Floriana Ceynowy (część II), „Ze-
szyty Łużyckie”, 46, 116-135.
Kalinowski, Daniel. 2014. Raptularz Kaszub-
ski. Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie.
Kalinowski, Daniel. 2014. Czarno-złota toż-
samość. Kaszubocentryczne periodyki „Tat-
czëzna” i „Òdroda”, „Porównania”, 14, 137-
150. (przëstãp – 26.01.2016)
Kalinowski, Daniel. 2015. Czeska „księżnicz-
ka” na Kaszubach. „Slavia časopis pro slo-
vanskou filologii, 84, sešit 2, 121-131. 
Kasperski, Edward. 2014. Geopoetyka. Ku 
nowej poetyce przestrzeni – pierwszy krok 
w chmurach… [w:] D. Kalinowski, M. Miko-
łajczak, A. Kuik-Kalinowska (red.) Geografia 
wyobrażona regionu. Literackie figury prze-
strzeni. (21-40). Kraków: Wydawnictwo Uni-
versitas. 
Kuik-Kalinowska, Adela. 2015. W stronę ka-
szubsko-polskiego Zachodu, „Slavia časopis 
pro slovanskou filologii, 84, sešit 2, 132-141. 
Kuik-Kalinowska, Adela. 2011. Tatczëzna. Li-
terackie przestrzenie Kaszub, Gdańsk-Słupsk: 
Instytut Kaszubski i Akademia Pomorska.
Kuik-Kalinowska, Adela. 2012. Sonety ka-
szubskie Stefana Bieszka – poszukiwanie 
tożsamości kulturowej, „Zeszyty Łużyckie”, 
46, 145-153.
Kuik-Kalinowska, Adela. 2014. Stolemy. 
Kamienie w świecie literackiej wyobraźni 
Kaszub. [w:] D.Kalinowski, M. Mikołajczak,  
A. Kuik-Kalinowska (red.). Geografia wyob-
rażona regionu. Literackie figury przestrze-

ni. Tom 2 (171-183). Kraków: Wydawnictwo 
Uniwersitas.
Kuik-Kalinowska, Adela. Kalinowski, Daniel. 
2009. Od Smętka do Stolema. Wokół literatu-
ry Kaszub. Gdańsk-Słupsk: Instytut Kaszubski 
i Akademia Pomorska.
Kuhn, Thomas. 2001. Struktura rewolucji 
naukowych, przeł. H. Ostromęcka, J. Nowot-
niak. Warszawa: Fundacja Aletheia. 
Linkner, Tadeusz. 1996.  Heroiczna biografia 
Remusa. W zwierciadle mitu i kaszubskich 
wierzeń. Gdańsk: Oficyna Czec.
Markowski, Michał, Paweł. 2006. O repre-
zentacji. [w:] M.P. Markowski, R. Nycz (red.) 
Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia 
i problemy. (287-333) Kraków: Wydawnictwo 
Universitas. 
Neureiter, Ferdinad. 1982. Historia literatury 
kaszubskiej. Przełożyła Maria Paduszyńska-
-Borowikowa, wstępem opatrzył Tadeusz 
Bolduan, Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie. 
Obracht-Prondzyński, Cezary. 1999. Jan Kar-
nowski (1886-1939). Pisarz, polityk i kaszub-
sko-pomorski działacz regionalny. Gdańsk: 
Instytut Kaszubski.
Rybicka, Elżbieta. 2006. Geopoetyka (o mie-
ście, przestrzeni i miejscu we współczesnych 
teoriach i praktykach kulturowych). [w:]  
M.P. Markowski, R. Nycz (red.). Kulturowa 
teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. 
(477-482) Kraków: Wydawnictwo Universi-
tas.
Samp, Jerzy. 1987. Z woli morza Bałtyckie 
mitopeje. Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie.
Treder, Jerzy. 2005. Historia kaszubszczy-
zny literackiej. Studia. Gdańsk: Uniwersytet 
Gdański.
Treder, Jerzy. 2014. Spòdlowô wiédzô 
ò kaszëbiznie. Gduńsk: Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Zrzeszenié.
Zielonka, Zbigniew. 1994. Utopia czy wyzwa-
nie, „Regiony”, nr 1, 114-126.
 



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

29

ST
E

G
N

A



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

30

ST
E

G
N

A

Józef Cenôwa

Pamiãtné dnie.
Pòlsczi pòsélc w kluze
pùcczégò bùrméstra

Pùcczé Lëdowé Towarzëstwò swòje pa-
trioticzné dzejanié ùrëszniwało òsoblëwie 
przed wiôldżima kòscelnyma òdpùstama. 
Na nich schôdający sã z blëska i dôleka 
pielgrzimòwie mòglë dostawac infòrmacje 
òd pùcczich dzejôrzów, chtërny bëlë jakbë 
nôtërnyma transmisjama, co przekôzywelë 
nônowszé pòliticzné wiadła, przëjimniãté na 
zéńdzeniach òbsłëgòwónëch przez wôżnëch 
lëdzy z bùtna abò z òkòlégò. Przed swiato-
wą wòjną, w latach 1910-1918 nôlepszim 
infòrmatorã, a równoczasno i kòmentatorã 
wëdarzeniów i jich przëczënów béł znajôrz 
zamkłoscë debatów niemiecczégò parla-
mentu i robòtë pòlsczégò kòła pòsélców 
w tim parlamence, ùznóny na Pòmòrzim 
pòlsczi dzejôrz, pòsélc do Reichstagù Róman 
Janta-Pòłczińsczi. Jegò prawie pòprosëlë 
ò przëbëcé na tidzéń przed Swôrzewsczim 
òdpùstã Matczi Bòsczi Różańcowi. Òbiécôł 
przëjachac baną na dwie, trzë gòdzënë 
przed zéńdzenim. Wiedzelë, że nigdë sã nie 
spózniwôł. Wëdelegòwelë tej na banowisz-
cze sekretérã pùcczégò Towarzëstwa – Jana 
Bòżińsczégò z Pôłczëna. Jan Bòżińsczi pòjawił 
sã pùnktualno na banie, nie czekôł długò, cug 
wnetka wëjachôł z żelistrzewsczich drzéw, za-
gwizdôł, zasapôł i stanął na peronie. Niewie-
le lëdzy wësadło, mógł tej dosc letkò pòznac 
westrzód chłopów distingòwónégò wastã 
z taszą, wëchôdającégò karsz z wagónu drë-

dżi klasë. Pòdeszedł do niegò, skłónił sã, za-
pëtôł, czë mô ùczestnienié kłóniac sã wasce 
pòsélcowi, ale leno co dostôł przëswiôdcza-
jącą òdpòwiédz, òstôł dosc dërno przëtrzi-
móny przez pucczégò wachtôrza bezpiekù 
słowama: – Sie sind arestiert – jesce areszto-
wóny. Te same niespòdzajné dlô niegò słowa 
szandara sczerowôł téż do pòsélca. Bòżińsczi 
chcôł przékòwac, tłómaczëc, ale wachtôrz do 
nëch słów dodôł le baro krótczé: – Auf Be-
fehl des Herr Burgermeister.
Je wiedzec, że zaczãłë sã szeptë. Bãdący na 
banowiszczu kòmentérowelë; Bòżińsczi czuł 
słowa: pòlsczé zéńdzenié kòl Zintza mést 
sã nie òdbãdze – prôwca je zatrzimóny. 
A Janta zachòwiwôł sã mirno, ùspòkòjiwôł 
Bòżińsczégò, chtëren chcôł wiedzec, za co 
gò i pòsélca, chtëren przecã ni miôł z Pùckã 
nick do ùczinkù, mają aresztowóné. To 
spòkójné zachòwanié tak wësok stojącégò 
w spòlëznie człowieka, jaczim béł pòsélc, 
miéwca trzech fòlwarkòwëch wsów, przéd-
nik rozmajitëch òrganizacjów i institucji, nie 
dôwało Bòżińsczémù pòkù, òsoblëwie, czej 
ten mrëknął: – Òbdôjce sã, władza kôże, 
wëszëznów mùszi słëchac.
Całą drogã z banowiszcza do Magistratu 
òbzérelë przechôdający i zdrzącë sã na nich 
lëdze, pòsélca nie znelë, ale Bòżińsczégò 
gwës jo. Sromôł sã bëc prowadzonym przez 
szandarã, jak jaczi prôwdzëwi aresztant, zle-



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

31

ST
E

G
N

A

czińca. W magistrace wnet zazwòniłë klucze 
i szandara wcësnął òbëdwùch razã do jedny 
célë, żebë dac pòd dozér profòsowi.
Janta sôdł spòkójno na stółk, òtemknął 
taszã, wëjął z ni pò dwa złożoné sztëczczi 
chleba, jeden dôł Bòżińsczémù, a drëdżi 
òtrzimôł sobie. – Në, sedzymë, kòchóny, se-
dzymë w ùbëtkù i bezpiekù, ale mùszimë cos 
zjesc. Proszã, proszã jesc to, co Bóg dôwô – 
pòwiedzôł jedzącë z aptitã. – Jô nic nie gôdôł 
– mówił mie Bòżińsczi – bòm béł markòtny, 
że taczi pón dôł sã bez wszëtczégò zakasto-
wac. Diachla rôz, szeptałë mòje lëpë, tam ù 
Zintza wnet mdą sã zbierelë, a ten tu w kluzë 
so spòkójno raczi chlebã z szinką. 
Czedë pòsélc swòje jestkù skùńcził, to 
pòdeszedł do dwiérzów célë i zaczął klepac, 
na zôczątkù spòkójno, jak do pòrządnégò 
mieszkaniô, ale czej na to klepanié nie do-
stôł òdpòwiescë, to zaczął je corôz barżi 
zmòcniwac, jaż kùreszce grzmòtnął piscą, 
jedną i drëgą, a czej to nie pòmògło, wzął 
w rãce cãżczi stółk i z całi mòcë zaczął nim 
klepac w dwiérze; Klepôł tak, że òbrzët za-
czął òdpadac. To pòmògło.
Jesmë ùczëlë – kôrbił pózni Bòżińsczi – 
trãptanié nogów. To profòs biegôł z górë. Pò 
chwilë rëknął: „Jesteśta obarchniali? Chceta 
bëm wama założił kajdóne? Co je? Co mô 
bëc, wa lawrance jedny?”
– Natëchstopach pò bùrméstra. Chcã gò 
miec tuwò!
– Co? Jesce pò prôwdze òbarchniałi! – 
òdrzekł tamten. – Bùrméster do aresztan-
ta? Tegò jesz ù nas nie bëło i nie bãdze. Tim 
barżi, że bùrméstra tu ni ma.
Pò rzekniãcym tegò profòs òdeszedł na górã. 
Janta zaczął tej bómbardowanié na nowò. 
Całô céla dërżała, òbrzët òdlatiwôł, tej nick 
dzywnégò, że zôs dało czëc kroczi, ale pò 
sztóce ùcëchłë. Równak za chwilã òdezwałë 
sã jesz rôz, tim razã dëbeltné. Janta równak 
bił dali; midzë jegò grzmòtniãcama mógł 
jem czëc grozbë jidącëch. Dôwôł jem tej 
pòsélcowi znaczi, że jidą – gôdôł Bòżińsczi.
Janta kùreszce sã ùspòkòjił, ùczuł téż słowa 

– Sofort in die Keten – natëchstopach w liń-
cuchë. Jesmë czëlë téż epitetë ò najim psy-
chicznym zdrowim. Równak tamti pòdeszlë 
do dwiérzów, profòs òdsënął judasza. 
Pòsélc cwiardim głosã rzekł, że chce gadac 
z bùrméstrã. Bùrméster pòdeszedł, gôda-
jącë: naszła na waju psychicznô chòrosc, czë 
co?
Janta na to: – Nie wiém, kògò naszła, bò naju 
nié, ale nigle zacznã gadac, mùszã wiedzec, 
czë pò prôwdze móm do ùczinkù z bùrméstrã 
Pùcka. – Jô nim jem – òdrzekł bùrméster.  – 
Në to dobrze, jô ju wiém, z kim móm do 
ùczinkù, ale bùrméster miasta Pùcka nie wié, 
chto z nim gôdô, kògò kôzôł zamknąc w célë, 
bò nicht nas nie wëlegitimòwôł ani nie 
spitôł, chtojesmë. Proszã – Janta terô zas-
wiécył bãdącémù czësto cëchò bùrméstrowi 
przédną stronã legitimacje pòsélca.
– Jo, jo – przeprôszóm za zmiłkã. Ten głëpc, 
Wachtmeister, taką mie sromòtã zrobił… 
Nie wiedzôł gwës, że sóm Abgeordneter 
Herr Janta von Pòłczińsczi dzysô mdze  
ù Zintza przemôwiôł. Baro, baro przeprô-
szóm, proszã... mërmòtôł słowa przeprosze-
niô. 
– Terô mie sã slépia òtemkłë – gôdôł 
Bòżińsczi. Më dobrze zrëchtowelë nasz wiec.

Skaszëbił DM



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

32

Wòjcech Mëszk

Widzôł jô jã wczora, 
widzã jã i dzysô

Dzél 5

Jô na niegò zdrzôł. Cëż bëło robic? Czej jô 
chcôł bëc achtniãti, to jô mùszôł nã chójkã 
spùscëc. Ãdris kąsk pòdzérôł na mòjã robòtã 
i so za jaczis czas sztót szedł précz.
Chòjna jak chòjna. Czej wërosła, to za tim, 
bë bëc spùszczonô. Na mie to terô przëszło. 
Le dlôcz prawie na chòjna? W lese to jo, tam 
jich je dosc, le ta... Në, cëż. Mie jã przëszło 
spùscëc. Doch szôłtës mie kôzôł, a nié jaczi 
tam pléwka.
Lëdze na to pòdzérelë. Na zôczątkù bëło jich 
mało, le czej jô corôz to mòcni céchòwôł 
no drzewò, tej to naczãło tak hòlowac. I tak 
hòlowało, że lëdze sã zbiérelë. I jô czuł, że jô 
stojã na binie, a wkół bëło fùl òbzérającëch. 
Widzec, że ten téater so jima baro widzy. 
Kòżden przëchòdôł i ni mógł sã nadzëwòwac, 
że to tak letkò jidze. Smiészno mie sã robiło. 
Bò jak to z nima je? Tëli lëdzy nie rozmie-
ją spùscëc so chòjnë. Òni bë tak richtich 
so mùszelë jaczis las wkół sebie pòsadzëc. 
I tej bë so mòglë taczé widzawiszcze wkół 
pòkôzëwac. A mòże jô robił to tak szëkòwno, 

że òni sã ti robòce ni mòglë nadzëwòwac.
Tej jô robił, le mòklëzna ze mie szła. Jô béł 
tak zajimniãti ną robòtą, że jô nie czuł jich 
gôdczi. To sã tak dobrze robi, jak lëdze zdrzą, 
a jeden robi. To le tak szafùje. Jô so mëszlôł, 
że terô to mie òni tak achtną, jak jesz nicht 
cëzy tu achtniãti nie béł.
Narôz jô dostôł czims w łep. Jô so tej 
pòmëslôł, że jaczis jaje ptôcha na mie spad-
ło z górë. Le nic, jadã dali. I zôs jô dostôł, to 
ju barżi mie zabòlało. Tej jô òprzestôł i zdrzã 
na mòjich òbzérôczów. Jich wiwzórk sã baro 
zjinacził. Òni bëlë rozgòrzony. Jô mùszôł rów-
nak lëchò nã seczérã trzëmac...
Westrzód nich stojôł Ãdris. Cëż òn tuwò 
robi? Òn chòba w głowie za wiele ni mô. Co 
òn mëslôł, że tak wiôldżé drzewò jidze le òb 
sztërk spùscëc? I to jesz taką seczérą.
– A cëż terô pòwiéta? – rzekł szôłtës. Widzy-
ta, co ten tuwò robi. Môsz mało drzéwiãtów 
w lese, że jesz ta chòjna chcesz spùscëc?
Jô òczë òtmikôł, bò dzywno mie bëło. Doch 
òn sóm mie kôzôł na drzéwiã spùscëc, 
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a terô przékùje. A mòże le béł chto za nim 
szlachùjący jaczi.
– Taczich leleków tu corôz to wiãcy 
przëchôdô – rzekł Sztefón. – Òni so mëszlą, 
że mògą so robic, co le chcą. – Ãdris, mòże 
jô gò wëlékùjã z jegò chòroscë, le mùszita gò 
tuwò mie przëtrzëmac.
Na ne słowa jô le sã òbchlastnął i jô naczął 
nëkac pòd las. Za mną jô... ùczuł smiéch. Jô 
nëkôł jaż pòd las. Nicht za mną nie gònił. 
Jô zmarachòwóny nym rąbienim i nëkanim 
pòd las sôdł i jô sã doznôł prôwdë. Òni mie 
achtnãlë. Jô béł òd dzysdnia trzasłim lelekã.
Z lëdzama jidze biôtkòwac rozmajice. Chtos, 
chto ni mô mòcë, mòże dobëc nad drëdżim. 
Sygnie le stanąc pò richtich stronie. Dze je 
wiãcy lëdzy, tam je lżi biôtkòwac. Za czim 
pò prôwdze tak biôtkã prowadzëc? Nie je to 
lepi żëc zgódno. Razã sã pòwiadac. Le nié. 
Jeden mùszi bëc mądrzészim òd drëdżégò. 
A czej nawetka mądrzészi nie je, to jednémù 
sã zdôwô, że taczi òn równak je. A skòrno 
mądrzészim je, to drëdżi mùszi lizac jegò 
mądrosc. Le ten nie chce. Tej mùszi mù òn 
pòkazac, że tak je. I naùczëc gò nowégò 
zdrzeniô na swiat. Prôwdzëwégò zdrzeniô.

Sygnie le cos mądrégò wëmëslëc, tej to ju 
jidze. Mądrosc sama dlô se nie je. Cëż to bë 
bëła za mądrosc, czejbë sã nią z drëdżim nie 
pòdzelëc. Mądroscą sã dzelëc mùszi.
Niechtërny sygnie, że gãbã òtemknie i ju 
słowò mądré wëlecy. Tej chùtkò je brac, bë 
na zemiã nie spadło. Jeden je nawetka tak 
w tim dwiganim mądroscë ze zemi wprawio-
ny, że le szukô taczégò, cobë nyma słowama 
szmërgôł. Tej òn je całé swòje krótczé żëcé 
dwigac bãdze i krącëc sã bãdze wkół tegò, 
co te słowa szmërgô. Tej jich corôz to wiãcy 
a wiãcy, jaż kùreszce mëslec nie trzeba, na-
wetka nie jidze, bò tëch mądrosców je tëli, 
że ni ma czasu mëslec. A jesz do te dlô wszët-
czich to sygnie. Kòżden, chto chce, ùdostónie 
swój dzél, òd môłégò do wiôldżégò. Jim je 
dłëżi, tim ju mëszleniô ni ma. Sygnie ju jedny 
mądroscë.

– Cëż ti lëdze òd mie chcą? – mësla so 
chòjna. – Òni mie achtnãlë, a terô mie 
seczérama gëldzą.

Sztefón zdrzôł nã chòjnã. Za nim zdrzelë 
wszëtcë jinszi. Dzywno to je, że drzéwiã tuwò 
rosło, a òni gò nie widzelë. Tëli czasu to déro-
wało. A drzéwiëca tuwò dlô nich nie bëło. Do 
môgów wrôcało mëszlenié. Le długò taczé 
ùniesenié bëc ni mògło.
– Na cëż wa zdrzita na tã chòjnã? – zawòłôł 
Sztefón. – Drzewa wa nie widza? Jô sóm 
mògã pòwiedzec, że taczich jô móm wiele 
widzóné.
– Sztefón! Lepi jidze do Ãdrisa – òdezwôł 
sã chłop z westrzódka placu – niech òn cë 
pòwie, co to je, bò të nie wiész.
– Cëż wa chca? Wa nie wiéta, że lepi wiele 
nie mëslec.

Jô wzérôł w nym czasu Ãdrisowi w skarnią.
– A czegò sã tak na mie zdrzisz? – widzec 
w nim bëło, że czuł, że mô górã.
– Czemù to robisz? – jô pòwiedzôł wcyg 
zdrzącë na niegò.
– Jô cë gôdôł, że të ni môsz bëc tam, dze ce 
nie je nót – òdrzeknął téż sydrëjącë mie pò 
òczach. – Jidzë do Kąkòlczi, òna cë miodu do 
gãbë włożi... – za sztót dodôł:
– Lelekù...
Jô chcôł mù ną seczérą przez łeb przëłożëc, 
le jô tegò niechôł.
– Në dali... – òn jakbë mie do te zachãcywôł 
– jes dlô mie za môłi.
Òdeszedł i w czile kraczajów sã òdwrócył, 
rzekłszë:
– Kąkòlkã òstawi. W mòjim chléwie mòżesz 
mieszkac. – I dodôł – doch të zrobił swòjã 
robòtã.

Zrobił mòże i jo, bò na tim na robòta za-
nôlégô, żebë sã pòkazac z nôlepszi stronë. 
Ale co? Jô miôł z Kąkòlką mieszkac? To 
bëło bùten bùtna tak cos. Jô równak chcôł 
mieszkac midzë nyma lëdzama. Le czë òni 
terô mdą zdrzelë za tim, czë jô móm te òczë 
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zmrużoné? Terô ju nié. Na to òni ju żdac nie 
mdą. Swiat mô swòje prawa. Ny, chtërny są 
dlô swiata brëkòwny, swiat mają dlô se. Wies 
je swiatã dlô nëch lëdzy. Jinszégò òni ni mają. 
Czasã mòże przińdze chtos cëzy i pòwie, co je 
tam dalek za lasã. Tej òni ju bãdą wiele wie-
dzec. Le òczama swòjima òni gò nie ùzdrzą. 
To, że gò widzec nie mdą, nie òznôczô, że 
gò nie mdze. Òn bãdze taczi sóm, jak w ny 
wsë. Le jima sã mògło zdarzëc, że tam nie 
wiadomò, co je. I tej z tesznotą wzérelë za 
chòjnã, czë abò chto nie przińdze i czegò 
nowégò nie rzeknie. Ale żebë ten cëzy chcôł 
zamieszkac, to ju nié. Doch nen cëzy wiedno 
cos ze sobą przëwlecze. Jaką chòrosc, chtër-
ny wëlékòwac sã nie dô. I tej to sã rozéńdze 
na wszëtczich. A pònemù jak z te wińc?
Westrzód lëdzy wiedno je lepi. Ale lëdze nie 
rozmieją gadac tak jak je. Òni rozmieją ga-
dac tak, jak sã mùszi gadac. Dzéń kòl dnia 
pòwstôwô w nym daleczim swiece jakô 
nowô prôwda – chtërna nã stôrą prôwdã 
wënëkô. I tej to przińdze do wsë. Chtos jima 
pòwie, że terô mô sã chòdzëc na rãkach, 
bò nodżi bez to, że są nôczãscy ùżiwóné, 
są za wiôldżé pòdług rãków. I terô wszëtcë 
mùszą chòdzëc na rãkach, żebë je pòdcygnąc 
i zwikszëc. I lëdze naczną tak chòdzëc. 
Nôpierwi jeden. Tej mdą na niegò zdrzelë jak 
na czidłégò, le zarô do te jednégò przëléze 
drëdżi i téż tak łazëc bãdze. Tej ju bãdze jich 
dwùch. Tej przëléze zarô trzecy. I za jaczi czas 
mdą zdrzelë z wiôldżim zadzëwòwanim, że 
czile sã naléze taczich, co to mdą na nogach 
łazëlë. A tej zaczną na nich ùscëgòwac, że 
abò òni na rãkach naczną chòdzëc, abò jich 
dze zamkną, żebë to tak głupie nie wëzdrza-
ło.
Le rãce pòmale mdą bòlałë. Tej cëż? Przëdô 
sã jaczés smarowidło na nie, żebë to tak 
nie bòlało. I sã mdą nym smarowidłã tak 
smarowelë. Chòco to smierdzec bãdze, le 
to mùszi pòmóc i kùńc. Jeden drëdżémù 
bãdze òpòwiôdôł, jak to mù je dobrze z nym 
smrodã. Jakô to je pôcha, że bez tegò to ju 
sã żëc nie dô! I tak dzéń w dzéń. Le rãce dali 

bãdą bòlałë... Tak tej cëż? Mùszi je ùrznąc 
i przełożëc tam, dze są nodżi. Tej to mdze 
nôlepszé dlô nich. Bãdą na dole, a nié na 
górze. A nym, co są zasztëkóny, to jima téż 
mùszi te rãce pòprzestawiac. Jenë, jak to je 
fejn! Z nyma rãkama miast nogów. Jak to mie 
plużi!
Swiat tej ju na rãbë przestawiony nie mdze, 
bò czej sã rãbë na rãbë przestawi, to rãbów 
nie bãdze. I tej słowa le wkół je czëc:
– Czedës to bëłë czasë... Lëdze na nogach 
chòdzëlë. Dzysô to ju tak nie je. Kòżden łazy 
na nëch rãkach.
Nié, lepi żebë ny cëzy tuwò nie mieszkelë.

Skòrno jô béł achtniãti jô mógł so terô tam 
zamieszkac, westrzód nëch lëdzy, nawetka 
ù samégò szôłtësa. Jô mógł so chòdzëc, dze 
jô le chcôł. Le Ãdris wiedzôł, że jô trzasłi nie 
jem, i le òn miôł mòc mie z tegò wëzwòlëc. 
Le jô te terô nie chcôł, bò czejbë sã do-
wiedzelë prôwdë, tej jô bë nie béł nawetka 
cëzy. Za no spùszczanié drzewa to bë gòrszi 
karë jak czarzélnica dlô mie nie bëło.
Le Ãdris znôł prôwdã i le òn terô mógł ze 
mną zrobic, co chce. Do niegò jô nie szedł. Jô 
so pòmëslôł ò nym Sztefanie. Nen człowiek 
brëkòwôł Ãdrisa, a Ãdris gò nie brëkòwôł. 
Tak to z nima bëło. Czej co Ãdris wëmëslił, 
tej to Sztefón robił. Co Sztefón wëmëslił... to 
òstało le ù Sztefana.
Jeden człowiek drëdżémù sã òddôwô, jakbë 
rzeczą miôł bëc dlô niegò. Tak, jak niemé 
zwierzã sã wierzgô, le samò żëc nie rozmieje. 
Mòc zdrzeniô mòże wszëtkò. Czej zwierzãta 
jidą w biôtkã, to do ni doprzińdze. Bò òne sã 
biôtkùją òczama. Jeden na drëdżégò zdrzi, 
zãbë wëwôlô i tak na se zdrzą. Jaż jeden 
łep spùscy. Tej ju je pò biôtce. Bò ju wiedno 
mdze gò słëchôł. Jedurnô taka biôtka syg-
nie na całé żëcé. Lëdze są jak ne zwierzãta. 
W karnie rozmieją zagrëzc, bò czej przédnik 
karna kôże, tej mùszi bëc tak, jak òn chce.
Niechtërny jidą w òczową biôtkã i to jima 
sygnie. Jesz jiny mùszą pò prôwdze biôtkã 
przeprowadzëc, a jesz jinym sygnie le 
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pòwiedzec i òn nawetka nie zdrzi, a robi, co 
mù kôżą.
Czejbë le bëło tak midzë lëdzama, ju bë bëło 
lepi, le człowiek rozmieje jesz òbmëslec so 
co, bë dobëc. I tuwò swiat sã stôwô lëdz-
czi. Tak lëdzczi, jaż nielëdzczi. Przédnik mô 
władzã, bò jã sóm dobéł. Tej jinszi chcącë 
mù nã władzã òdebrac, mùszą sã pòzebrac 
razã i jã mù wząc. Czejbë przédnik téż miôł le 
swòją władzã, chtërna mù sã słëchô, nie brôł 
ji do te, żebë nikwic, mógłbë bëc do kùńca 
swòji mòcë nym przédnikã. Le òn chce, bë 
dobëti tuńcowelë tak, jak òn graje, falszëwie 
graje. I z te ju òrkestrë nie mdze.
Zwierzã sã nie zmili nigdë, człowiek wiedno 
to robi.
Człowiek rozpãkłi, mëslë swòje głãbòk tacy, 
drëdżémù le dôwô, co ten chce ùdostac. 
Swòje serce tak òbrôbiô, bë gò nie pòkazac, 
bë gò widzec nie bëło. Tej całé żëcé prowa-
dzy ùtacką. Robi tak, bë żëc w zgòdze z drë-
dżima, le sebie samégò dlô se òstawic.
Niechtërny równak próbùją żëc pòdług se 
i tej sprawiedlëwòta lëdzkô nie dozwòliwô 
jima tak żëc. Broni jima tegò.
Ze mną òni gadac nie chcelë. Dlô nich jô béł 
trzasłi. Prôwdac, ni mòże sã jima dzëwòwac, 
bò jô nã chòjnã chcôł spùscëc. To bëło tak, 
jakbë jô chcôł kòmù ze wsë żëcé wząc, bò 
tak mie sã widzało. Le czej jô béł trzasłi, jô 
miôł do te prawò. Jô miôł prawò żëc tak, jak 
jô chcôł. Jô mógł gadac, co chcôł, a òni mô-
chelë rãkama i so pòwiôdelë:
– Òn je lelekã.
Prôwdã ni mòże doprzińc, żlë ji sã nie chce 
czëc.
Tej jô òprzestôł szëkac prôwdë i jô naczął 
szëkac ògnia.
W òczach wëgasłëch ògnia nie bëło. Czej 
nalézã òdżin, tej prôwdã nalézã. Òdżin jô 
nalôzł w òczach... Ãdrisa i w òczach kòwôla. 
Jinszich zdrok béł przëgasłi, wëpôlony.
– Wez miech w rãkã i nim rëchôj – rzekł 
òstro, jakbë tak to bëc mùszało.
Jô nick na to nie òdrzekł, le zrobił to, co òn 
mie kôzôł.

– Chcesz co zjesc, to robi. – Kòwôl wiele nie 
gôdôł, le jak ju co rzekł, to zarô to mùszało 
bëc zrobioné.
Cëż za mòc miôł kòwôl! Òn rozmiôł le 
pòwiedzec i ju sã stôwało. Òn nie mieszkôł 
z lëdzama. Òn miôł òdżin. Òn na ògniu robił. 
I jemù òdżin béł pòsłëszny. Ù niegò nie bëło 
czasu na gôdanié. Ù niegò słowò bëło czënã. 
Wëpòwiôdôł sã robòtą.
Jak lëdze z ògnia w òczach mòglë żëc kòle 
se? A równak to sã dało.
Nimò te jegò môłczeniô jô pòwiedzôł:
– Czarzélnicë ni ma...
Òn, czej to ùczuł, òderwôł sã òd robòtë 
i na mie wezdrzôł. Le dérowało to le môłi 
sztócëk. Zarô wzął sã nazôd do robòtë.
– Bëła i je – òdrzekł, jakbë gò zãbë bòlałë.
Jô sã mùszôł nad tim zastanowic, bò jakże 
òna mòże bëc, skòrno ju ji ni ma.
– Le zdżinã... – jô dodôł.
– Słëchôj le! – òdwrócył sã do mie zôs, 
òstôwiającë swòjã robòtã. – Òna żëje, roz-
miejesz?! – Jegò słowa wiedno òznôczałë 
czënë, tak jô mù na to òdrzekł: 
– Żëje – nick wiãcy jô wëpòwiedzec nie roz-
miôł.
Za sztërk równak jô nie strzimôł i jesz dopò-
wiedzôł:
– Òna żëje kąsk jinaczi...
– Jo, żëje – pòcwierdzył.
Widzec bëło, że cos w nim sedzy. Cos, co nie 
dôwô ùbëtkù. Jô równak szedł dali:
– Jô bë tej z nią pògôdôł.
Ne słowa mògłë mie wiele kòsztowac. 
Chwôcył mie mòckò jedną rãką przëpiarł do 
scanë, a drëgą chwôcył za gardło. I wëcedzył:
– To, że Ãdris zrobił z ce leleka, to nie 
òznôczô, że mie tu mdzesz piôskã pò òczach 
sëpôł. Jeżlë jesz rôz mdzesz mie chcôł 
próbòwac, to przez nã szëjã krëwiô wiãcy 
płënąc nie mdze. – Tej mie pùscył i wrócył 
do młota, dodôwającë:
– Dali, rëchôj nym miechã.
Jô ju wiedzôł, że z kòwôla leleka w ny wsë 
nicht nie zrobi.
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Mónika Lidzbarskô, Stanisłôw Frimark

Legeńda ò Kaszëbsczich
diôchłach

Czedë Bóg ju stwòrził zemską kùlã, bëła 
ònô dëcht pùstô. Tej pòmëslôł so Bóg, że 
drëdżégò dnia bãdze dali nad nią mëslôł, 
a szedł so spac. W nocë, a bëło pò prôwdze 
cemno, przëlôzł złi dëch, żebë so pòòbzerac, 
co tam Pón Bóg stwòrził.
Baro mù sã widzało to, że jesz nick na swie-
ce ni ma. A głos w jegò ùchù gôdôł: ,,Bóg 
stwòrził pùstą kùlã, ale pamiãtôj, że wszëtkò 
co zrobił Bóg, je dobré”. Diôchéł béł tak fał-
szëwi, że na mësl mù przëszło spsocëc. Ale 
tak zrobic, żebë nicht nigdë sã nie dowiedzôł, 
chto, co i jak zrobił. 
,,Kò trzeba doch cos òstawic na pamiątkã 
tegò, że jô tuwò téż miôł bëté.”
Pò prôwdzë, nie wiedzôł jak sã za to zabrac, 
bò tegò w szkòle nie ùczëlë, a nawëtka jak-
bë szkólny co gôdelë, tej trzeba bëło słëchac, 
a nié w szkòłã kamieniama cëskac.
Chòdzył tej nasz Diôbéł z nórta w nórt. Z tegò, 
że ni mô mòcë, nie béł decht zadowòlony. Do 
tegò doszło, że rwôł sobie szerzchel z głowë. 
W jinym môlu ùczidnął so ze złoscë róg. Jesz 
dali òbgrizł so z ti zgrëzotë swòjã kótã. Czej 
béł zmùdzony  òderwôł so naribk. Czej biegôł, 
przewrócył so tak, że zerwôł nokce. 
Czas bëło òdpòcząc. Nôprzód wëpôdałobë 
co zjesc – przëbôcził so, jak mëmka i stark 
wiedno pò pôłnim szlë so na chwilã òdespac. 
Le co bë tu zjesc, jak tuwò nick ni ma. Ze 
złoscë tak mòckò zacyskôł zãbë, że jeden sã 
wëkùlnął prost pòd nodżi. Tej gò zaczãło cos 
grëzc za ùchã jegò lewim. Wiskôł sã, drapôł 
i drapôł tak długò, jaż zaczãła lecec krew. Do-
szło do tegò, że jedna kropla spadła na pùstą 
jesz zemiã. 

Nerwés, że nick nie wëmëslił, splënął na 
zemiã. Wiedzącë, że nick nie zrobi, ùsôdł so 
zmarachòwóny i nie wiedzôł czej, zasnął. Sni-
ło mù sã, że miôł bracynów, a bëło jich wiele. 
Widzôł téż, jak przez dôkã, że są téż nietipicz-
né pòstacje, co wëzdrzą kąsk jinaczi, nié jak 
diôchłë. Nie wiedzôł jednak, chto to mógł bë 
bëc – bò nigdë przódë nie widzôł tak czegòs.
Òbùdzył sã chùtkò. Béł ju pòrénk. Zaùważił 
Diôchéł, że cos sã zmieniło na Zemi. Wi-
dzôł Stôrégò Bòga, jak ze swòjim wiôldżim 
miechã chòdzy pòmalinkù, a co chwilã 
przëstôwô i szukô czegò dobrégò w jutowim 
sztëkù materiału. Diôchéł widzôł, jak Bóg 
cãżkò robi przë Zemi. Widzôł, jak górë, pòla, 
lasë, rzéczi i mòrze òbkriwają pùstą kùlã. Wi-
dzôł ptôszczi, rëbë, kwiate i taczé pòstacje 
jak w spikù! Bóg do nich gôdôł pò mionie. 
Terôzka sã ju wëklarowało wszëtkò! Lëdze! 
Dzeło Bòga! 
Le dze są jegò bracynowie, nie wiedzôł. 
Jesz nie wiedzôł. Ni mógł téż nalezc tegò 
wszëtczégò, co miôł zgùbioné: nie bëło kla-
tów, rogu, kótë, naribka, nokca. Wszëtkò to 
zdżinãło pòd piãknyma darënkama òd Bòga.
Żôl Diôbła béł tak wiôldżi, że rëczôł òn nie-
miłoserno. Ni mògł pòjąc, czemù pò nim nick 
ni mòże òstac... Nie dérowało długò a czôrné 
zôrna, jaczé wërzucył z sebie Diôchéł wëdałë 
plonë. A plonë te nie bëłë môłé. Ze wszët-
czich czãscy Diôbła w krótczim czasu wëro-
słë jegò młodé. Terôzka to spik sã spełnił. Na 
swiece zjawilë sã bracynowie Diôchła. A tegò 
nie bëło mało! A kôżdé miało swòje miono:
Czôrt to je mòrowi lëft, chtëren Diôbéł 
òstawił pò së. Wszelaczé złé chërë z lëftu sã 
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z niegò biorą. Czôrt, przez to, że je jak lëft, je 
wszãdze, a dërch trzeba sã gò wëstrzegac!
Smãtk – to je ten bracyna co pòwstôł z kla-
tów Diôchła. Czej wieje wiater, klatë błądzą 
pò swiece, ni mając nad sobą mòcë. Tak 
samò Smãtk, krążi pò Zemi përzinkã zaspóny, 
ale mòc mô wiôlgą. Czej napòtkô człowieka, 
mòże zrobic wiele nieszczescégò.
Szwernót – zgniłi dëch niosący biédã, 
pijaństwò i smùtczi. Diôbelsczi róg wërôstô 
tima, co nie szanëją swòjich rodzëznów, 
białk, dzôtk i miast robic cos dobrégò za-
zérają w bùdlã a wòlą dobrëch drëchów do 
picô. Czej młodé dzéwczã òbôczi taczi róg na 
łësënie bëńla, lepi, żebë òstała sama, niżlë 
miałabë wząc so chłopa pijôka-bijôka.
Mùłôk – wërósł w placu, gdze Diôbéł òstawił 
czãsc kótë. Na kòpëto spadłë wszelejaczé 
wòdë, rzéczi, jezora i mòrze. To tam, na sa-
mim grëńce, w mùle sedzą mùłczi. Są òne 
czôrné a tam-sam mają téż krózowóné klatë, 
czerwioné òczë i wiôlgą gãbã. Sedzą i czekają 
na nieùwôżnëch lëdzy, żebë jejich ùtopic. 
Mòrnica – ten złi dëch pòwstôł z naribkù. 
Wëzdrzi jak stôrô baba i roznôszô mór i za-
razë. Ni mòżna sobie z tegò nick robic, że ten 
diôchéł je białką! Dzejô òn jesz wiãcy i jesz 
gòrzi niżlë diôchłë-knôpi.
Pùrtk  – baro nie lëdóny diôblińc. Òn 
òdpòwiôdô za to, co sã zgùbi. Òn przëkriwô 
wszëtkò, co je pòtrzébné swòjim ògònã. 
Tak jak mòżna zgùbic nokce, tak téż mòżna 
zgùbic to, czegò sã szukô, a co akùrôtno je 
brëkòwné.
Heretnik – dëch, co lubi pòkùsë. Namôwiô 
òn lëdzy, żebë òdstąpilë òd òjczësti wiarë 
i mòwë starków. Heretnik terôzka mòcno 
dzejô, nicht nie wié, dze je zasóny ząb, 
z jaczégò sã Heretnik narodzył. Starszi gôda-
ją, że trzeba dërch szëkac tegò czôrnégò zôr-
na, bò òno nôwicy robi szkòdë dlô Kaszëbs-
czi. 
Biés – wëzdrzi jak dzëczi zwiérz, pòwstôł 
w placu òdcysniãcégò sã kòpët, chtërne 
Diôbéł òstawił na pùsti Zemi. Jak leno ja-
czi człowiek weńdze na taczi môl, tej złô 

pòkùsa gò dobãdze, a ju z ti drodżi sóm nie 
zeńdze, le z pòmòcą Bòga samégò. Dlôte 
człowiek mùszi sã naùczëc prosëc Bòga 
ò wspòmòżenié, i to człowiek mùszi zroz-
miôc, że bez Bòga dalek sóm nie zańdze.
Wieszczi – kropla krwi na Zemi je znanką 
smiercë. To òna je tim, czegò wszëtczé lëdze 
mògą sã spòdzéwac, ale nie wiedzą, czej òna 
chce do nich przińc. Krew znaczi smierc ce-
lesną, a człowiek mùszi dbac ò to, żebë nie 
doszło do smiercë dëchòwi, bò ta je gòrszô.
Paralusz – ten diôbéł je baro gniewny. Dze 
òn sã pòkôże, lëdze są sztridëją, szkalują 
a jeden drëdżémù nie òdpùscy. Slëna, z jaczi 
pòwstôł ten diablón, wsąkła dobrze w zemiã 
i nie je letkò jã wëbawic. Leno miłota do 
drëdżégò człowieka mòże zmazac slënã nie-
nawiscë.
Kaduk – wëlôzł z niemiłosernégò rëkù 
Diôchła.  Do dzysdnia czasama gò sã dô 
ùczëc. Jak chto gò spòtkô na swòji drodze, 
tej klnie jak szatan! Na to ni ma radë, trzeba 
samémù sã starac, żebë czëc leno głos Bòga: 
Pòj le sa!

Jak je widzec, Bóg stwòrził bëlną kaszëb-
ską krôjnã. Le tuwò i tam, rosce diôbelsczé 
czôrné zôrno. Wierã widzôł je Bóg na pùsti 
Zemi, ale je òstawił… Czemùż to? 
Mòże temù, żebë pòwiedzëc Nama, Lëdza-
ma, że nie jesmë tuwò w nôdgrodã, że nie 
jesmë na wczasach, le jesmë tuwò temù, 
żebë czerëjąc sã wòlną wòlą robic wcyg nad 
sobą samim. Bóg pewno chcôł, żebësmë Më, 
naùczëlë sã sami ò sebie zadbac. Bóg chcôł, 
żebësmë biôtkùjąc z diôbelsczima chabina-
ma i wërëwając z Zemi czôrné zôrna, stôwelë 
sã lepszima dzôtkama. Bóg chce Nama w tim 
pòmòc. Dôwô nama swòje Zôrno – Ewanie-
liczné Zôrno prôwdë, chtërné mô bëc pro-
wadnicą dla zbłąkónëch. To dobré Zôrno za-
głëszi czôrné zôrna szatana, jeżlë Të le blós 
bãdzesz chcôł.
Czë nie je tak?
Pòmëslë!
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