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W  slédnym czasu kaszëbskô pòezjô stoji przede wszëtczim na białczënëch remionach. 
W czerwińcu jesmë piselë ò snôżich wiérztach Bòżenë Ùgòwsczi, a w tim numrze 
z czëstim sëmienim mòżemë zabédowac  Czëtińcóm Intimné mònolodżi Hanë Makùrôt. 
Lëteraturoznajôrz ze Słëpska prof. Daniél Kalinowsczi ni mô wątplëwòtów, że pòwstôł 
wôżny i czekawi dokôz. Wôrt sã doznac, dlôcze tak mësli i czë mô prôwdã... W „Stegnie” 
mómë òpùblikòwóné tak recenzjã wastë profesora, jak i czile wiérztów aùtorczi, chtër-
ny „lirika dôwô sã merkac jakò nôbarżi intelektualné skrzidło kaszëbskòjãzëkòwi pòezji” 
(to słowa D. Kalinowsczégò). 
W redakcje „Stegnë” jesmë rôd z kòżdégò dobrégò słowa w czerënkù tak H. Makùrôt, 
jak i B. Ùgòwsczi, bò wespółrobią òne z najim pismionã òd samégò zôczątkù i jich ar-
tikle, wiérztë czë recenzje jidze nalezc ju w numrach z 2006 r. 
Za pòspólną prôcã dlô rozwiju kaszëbsczi lëteraturë baro dzãkùjemë jima i wszëtczim, 
co òb 10 lat pòmôgelë w rëchtowanim i wëdôwanim „Stegnë”. A na pòdrechòwanié 
dekadë i przëbôczenié, jak pòwstało naje pismiono, ju terô rôczimë do gòdnikòwégò 
numra.
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Daniél Kalinowsczi

Szeptë nôdzeji
(Hana Makùrôt, Intimné mònolodżi /
Monologi intymne, Gduńsk 2016)

Ùtwórstwò Hanë Makùrôt jistnieje w kaszëb- 
sczi lëteraturze nié za długò, ale je to bët-
nosc baro mòcnô i wôżnô. Òd pierszégò 
pòeticczégò tomikù wëdónégò w 2010 r. 
pt. Chléw, przez rok pózni wëdóné Testa-
meńtë imaginacji ji lirika dôwô sã mer-
kac jakò nôbarżi intelektualné skrzidło 
kaszëbskòjãzëkòwi pòezji. Jak kòżdé ùtwór-
stwò taczégò ôrtu nie je letkô dlô òdbiérców, 
a òkróm te ni mô òna w kaszëbiznie wiele 
esteticznëch mòdłów dlô taczégò żochù 
kùńsztu. Przemikłô pòlemikama z niejed-
nyma filozofama, dialogùjącô z rozmajitima 
artistama wszelejaczich jãzëków i pòetików, 
stôwiô przed czëtińcã wësoczé wëmôga-
nia. Wczëtiwanié sã w bédënczi Makùrôt 
dôwô pòczëcé przestôwaniô z ambitną 
i òdpòwiedzalną lëteraturą, a przë tim 
zagłãbioną w jiwrë lëdzczi egzystencje, wëra-
żoné na òriginalny i nadzwëkòwi w kaszëbs-
czi lëteraturze ôrt. Pò dwùch pòeticczich to-
mikach zdôwało sã, że ji òbrazowanié dërch 
ju mdze sã òpierac na meandriczny mëslë, 
nacéchòwóny pesymisticznym pòzdrzatkã na 
swiat i melanchòlicznym klimatã, w jaczim 
ni ma tak pò prôwdze placu na jasné stronë 
jawernotë.
Intimné mònolodżi / Monologi intymne 
zmieniwają tã stojiznã, mają wërażoné nie-
wiôlgą i delikatną, ale równak rozwidnia-
jącą cemnicã egzystencji nôdzejã. Je òna 
baro subtelnô, zagrożonô rozmajitima dos-
wiôdczeniama drãdżégò, materialisticznégò 

żëcô, ale równak swiécy. Mòże nawetka nié 
wiedno i nié wszãdze przecyskô sã przez pro-
cëmnotë swiata, le tëch pôrã chwil miłotë, 
drëszbë i redotë, czedë ni stąd, ni znąd zajist-
nieją... Prawie òne pòzwòliwają człowiekòwi 
dali egzystowac... To nowi dzejnik w pòezji 
Hanë Makùrôt, jaczi wôrt pòwitac z sympatią 
i żdanim na dalszé, téż tak frapùjącé artisticz-
né aktë.
Intimné mònolodżi òstałë pòdzeloné na 
trzë partë, w jaczich aùtorka wchôdô w roz-
majité rëmë lëdzczégò żëcô i òpisywô je 
z wmëszlenim, bez głosnëch pòdzywów 
czë narzékaniô, bec nacéchòwaniô mòcny 
namiãtnoscë czë téż apatie. Pierszi dzél 
mô emòcjonalno-eroticzny wëmiar, drë-
dżi òsóbno-egzystencjalny, trzecy kùreszce 
filozoficzno-eschatologiczny. Jich pòspólną 
znanką je òpòwiôdanié scëszonym głosã, 
w dowiérnoce i szeptã. Nie są to wej histo-
rie, z jaczima pòdmiot dzeli sã w òtemkłoscë 
wedle kòżdégò człowieka. To zapisënczi dos-
wiôdczeniô barżi priwatnégò, òsobistégò, 
ò jaczim mòżna rzeknąc leno kòmùs swò-
jémù, kòmùs dowiérnémù.
Wierã nôbarżi interesëjącym partã nowëch 
wiérztów Hanë Makùrôt je pierszé karno 
dokazów, jaczé tikają miłotë. Nie je to krwi-
sti, fùl zbôłdowónëch emòcjów swiat zmô-
gów i czëców, a namikłi aùrą mitu i brawãdë 
stón òdkrëwaniô wseczëców jakno drodżi, 
co prowadzy pòdmiot wiérztów do pòczëcô 
spełnieniô, nalézeniô swòjégò placu w sen-
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su żëcô i naùczeniô sã akceptacje swiata. 
Wiérztë z ti grëpë tikają delikatną erotikã, 
jakbë niedozdrzeniałą czë téż letkòwiérną. 
Ni ma jesz tuwò dramaticznëch aspektów 
wseczëców: rozczarzeniów, zdrôdë czë 
pòrzëceniô. Wëznanié w wiérzce je skùtkã 
zakòchaniô i wiarë w mòc miłotë, jakô 
robi człowieka barżi wrazlëwim, lepszim, 
piãkniészim... W taczim zdrzenim gôdô 
sã na nôblëższą gwiôzdã „wasta słuńce” / 
„pan słońce”, miesądz mô sã w ùwôżanim 
jak wôżnégò człowieka, a roda towarzi 
zakòchónym w òchronnëch pòrëchach 
i magiczny aùrze. W taczim dëchù òstała 
napisónô bôjka ò Rumcajsu i Hance / baj-
ka o Rumcajsie i Hance, jaczi nadzwëkòwô 
snôżota je zamkłô w przëwòłanim pòwiôstczi 
z dzecnëch lat i namiknienié ji letkò ironicz-
nym i dozdrzeniało eroticznym hùmòrã. 
Ùdostôwónô je przez to cepłô aùra bùdzący 

sã białgłowsczi swiądë płcë, wspòminónô 
z pòzdrzatkù ùstnégò człowieka, chtëren 
pisze wiérztã. Baro òriginalno wëzdrzi 
téż dokôz wôłczé przëczulanczi / wilczu-
rze przytulanki, w jaczim klimat brawãdë 
miészô sã z symbòlicznyma merkama mi-
łotnëch mòtiwów, co dôwô efekt wëszu-
kóny snôżotë ò përznã perwersyjnym, ale 
dzãka temù pikantnym wëmiarze. Kùreszce 
narodzënë Wenus / narodziny Wenus to 
subtelnô i napisónô z òsoblëwim ôrtã 
rzewnotë wiérzta ò dzecnëch eroticznëch 
inicjacjach. Pòkôzóné òne òstałë w lirikù 
z dôczką cëdownoscë, z farwnoscowò-
fruktualnym rëmã, we wespółdzejanim, bël-
no mają zòbrazowóné wrazlëwòtã pòetczi 
na to, co midzë dzéwczëcã a knôpã pierszé, 
niedopòwiedzóné i fùl krëjamnotë.
W drëdżim dzélu tomikù Hanë Makùrôt 
wcyg jesz czëjemë klimat cepłégò widu dze-
cnëch lat. Je òn równak corôz słabszi, bò 
òstri materializm dozdrzeniałotë i wrzesz-
czącô jawernota codniowégò żëcô niszczą 
magiã dôwnégò, dejowégò ôrtu mësleniô. 
Corôz mòcniészô stôwô sã nostalgiô za 
ùtraconym czasã letkòwiérnotë i prostotë. 
Dżiniãcé dowiérnotë dlô swiata prowadzy 
do barżi kòmùdnégò zdrzeniô na se i na lë-
dzy, do melanchòlie, jakô corôz casni wëpeł-
niwô wszelejaczé rëmë egzystencje. W lirikù 
spòwiédz starëszczi / spowiedź staruszki 
białka, chtërna òpòwiôdô ò swòjim żëcym, 
dramaticzno pòdczorchiwô, że nigdë nie 
bëła w swòjim dłudżim żëcym kòchónô, 
a blós zgwôłconô. To wëznanié pòkazywô, 
jak drãdżé i smùtné mòże bëc doznanié mi-
łotë, jak mòże òno wëpôlëc i zrobic sómnym. 
Dlô procëmwôdżi pòjôwiają sã w tim parce 
tomikù Makùrôt òbrazë matczi, wiedno 
cerplëwi, kòchający, tłómaczący swiat jak 
zwëkłô białka, ale i jakno bòdżinka, jakbë 
bëła òbrotną rodzëcelką, ale i jakbë mia-
ła czarodzejsczé mòce. Wiérztë mëma / 
mama i nënka / mama a téż czile jinszich, 
w chtërnëch pòjôwiô sã pòstacjô rodzëcelczi, 
to łisczi nôdzeji, przëkładë wiarë w drëdżégò 
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człowieka, jedurné, skrómné znaczi szczescô 
na zemi.
W slédnym dzélu Intimnëch mònologów 
je wësłowionô òsoblëwie drãgô téma – 
smierc. We wiérztach Makùrôt wchôdô òna 
w lëdzczé kawle bezceremònialno i zabiérô 
mòżlëwòtã doswiôdczaniô szmaków i far-
wów, mëslów i wseczëców, sebie i drëdżégò 
człowieka. Nie je równak demònicznô, 
òkrutnô czë zwiôlgòwónô, przesadzonô. Je 
zwëkłim/niezwëkłim, a do te nieòdwòłalnym 
kùńcã lëdzczégò żëcô, jaczégò nie rozwid-
niwô òsoblëwie mòcnô nôdzeja abò wia-
ra. Prawie niesyga wiarë je nadzwëkòwò 
drãdżim doswiôdczenim pòdmiotu, jaczi 
biôtkùje z zagrôżbą smiercë. Dowiérnota 
w swiat, a przede wszëtczim w Bòga, nie 
dôwô retënkù czë ùbëtkù, czedë przëchôdô 
czas ùmiéraniô. Bóg zdôwô sã pòdmiotowi 
slédnégò partu tomikù kims daleczim òd 
lëdzczich sprôw, kims, chto nie reagùje na 
smierc òjca czë drëszczi. Kùńczącé sã żëcé 
niese ze sobą nié tëli pòczëcé wëpełnieniô, 
co barżi cerpieniô i rozczarzeniô, czemù 
nicht, téż i pòdmiot wiérztów, nie rozmieje 
jic przéką. Òstôwô jistniec w zadzëwòwanim 
fenomenã żëcô jak w lirikù zdzëwienié / 
zdziwienie, w jaczim òdkrëcóm swòji swiądë 
towarzi wrażenié krótkòscë egzystowaniô 
i timczasowòscë swòji kòndicje. Abò mòże 
téż empaticzno wchadac w stojiznã i kòndicjã 
lëdzy, co kùńczą swòje żëcé jak w wiérzce 
starota / starość, przë czim zrozmienié dlô 
jich cerpieniô nijak nie zmniésziwô tegò 
bólu. Òsoblëwie pòrëszająco wëzdrzą w tim 
karnie lirików wëznania pt. aùtoportret 
bòlëcë / autoportret szpitala abò co të bë 
zrobił? / co ty byś zrobił? czë kùreszce reno 
jem płakała w Aùschwitz / rano płakałam 
w Auschwitz. W dokazach tëch ògromniô 
bólu i rozpadu pòkazywô człowieka nadżégò 
w bezradnoscë, zdeterminowónégò czasã 
i całã, próbùjącégò w rozpaczë ùretac jaczés 
nédżi pòczestnoscë.
Intimné mònolodżi Hanë Makùrôt to pòezjô 
wësokô, jakô wëmôgô wespółùczãstnictwa 

w dôwaniu sensu lëteraturze. W kaszëbsczi 
lëteraturze tegò prawie chcelë òd czëtiń-
ców téż Jan Kôrnowsczi czë Stanisłôw Pest-
ka, chòc mielë sfòrmùłowóné swòje żëczbë 
w neòromanticzny abò òniriczny pòetice. 
Aùtorka w taką stronã nie jidze. Makùrôt 
westrzód piszącëch Kaszëbków mô so wëro-
bioné specyficzny môl, z jaczégò pisze/gôdô 
w gwësny artisticzny sómnoce, w distan-
su do tegò, co czedës bédowała Kristina 
Mùza abò co dzysô przedstôwiô Ida Czajinô. 
Tą apartną znanką je melanchòlicznosc ji 
pòezje, wcyg sugestiwnô i dramaticznô.
Czejbë przërównac wiérztë z ji nônowszégò 
tomikù do pòlsczich pòetów, mògłëbë òne 
rezonowac z ùtwórstwã Czesława Miłosza, 
a òsoblëwie z jegò rozmienim letkòwiérnotë. 
Kaszëbskô pòetka je tuwò baro krótkò 
wëkreòwónégò przez noblistã swiata 
szczestlëwégò dzectwa, fùl mòżlëwòtów 
i niepòjãtosców. Ù Makùrôt i Miłoszã 
szlachùją téż za sobą pòczëcé katastrofë, 
rozpadu dôwnégò swiata wiarë, redotë 
i sensu. Czë nieżëjący ju klasyk pòprowadzy 
wcyg aktiwną, dërch eksploatującą cemną 
stronã bëtu młodą pòetkã w stronã przińd-
notë – tegò nie je wiedzec. Kaszëbskô pòetka 
mô ambicjã ùsadzac samòstójno, ze wszët-
czima pòzytiwnyma, jak i negatiwnyma 
tegò skùtkama. Mòże tej barżi mdze szëkac 
retënkù w lëdzczim magù (filozofie, prawie, 
nôùce) abò zôs przesënie sã do intuicyjny 
wiarë w transcendencjã (Bóg, roda, swiat)...
Przedòstatny dokôz tomikù Hanë Makùrôt 
mô titel żëcé w nas krążi / życie w nas 
krąży. To baro wërazny znak, że nimò eg-
zystencjalny cemnicë, nimò klôtczi cała 
i òmanów magù, jaczis dëch – pòdług doka-
zów pòetczi – w człowiekù żëje. Mòże leno 
co je gò widzec, mòże słabi wedle mòcë de-
strukcji, wcyg równak pòdpòwiôdô szeptã 
pòdmiotowi i wszëtczim czëtającym, że wôrt 
je przëjimnąc trud i jesz rôz spróbòwac żëc...

Skaszëbił dm
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Hana Makùrôt

Intimné mònolodżi
(wëbróné wiérztë)

kòlibiónka

jem zaplątała dlô cebie słuńce
i rozspiéwała gwiôzdë
cëchùtką pajiczą kòlibiónką
razã z ksyżëcã
na pôlcach
jem wëtańcowała strzébro snieniô
ò dzywczëcu co przëgriwało brawãdë
ò słodczich czerwionëch jagòdach
gwiôzdë wcyg mërgałë refren
czej jem kładła do wërów twòje spiczi
cepłim smùkniãcym lëpów
jem zamkła płatczi twòjich òczów
różewé jak senné latné kwiatë
w môl miedwiôdka przëczulanczi
jem ùtulëła cã pùchã pączków piersy
splątóny kòstkama kùńczënów
pòùsniemë w hôwingach nocë

wôłczé przëczulanczi 

lëdóm ne wôłczé przëczulanczi 
jak zapùscywôsz marmùrowé 
trzënórtë
sëro rëwącëch kłów
w chrząszczczi mi rënienczi szëjny
zybòtóny przë przëtomnym niebie
lińcuchama Zefira  
w półwidze królestwa jabłóni
nabrzëmiałi cepłą czerwionoscą 
soków
zapôdómë sã w se
w kòmbinacji półdzëwégò głodu
pòd nama bladé kòrónczi
błogòsławionëch majewëch 
zwónków
porozkłôdałë wëcësniãté z kùlków 
grądka zapachniałëch płatków
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narodzënë Wenus

narodzënë Wenus
w sklepach i pòdsklepiach
tam bëła ta sama krëjamnota
pòznôwónô we dwòje
ò pòdrôstający 
miłoce
bez cësnieniô
bez pòspiéwkù
kôrmimë sã nadpãkłą krzesznią
wëjimniãtą z kònfiturów
w jamicë pòzeleniałi mchã
tam krijówka wëbùchów
pòkwitła legendą wastë ksyżëca
i głãbòczim żëcym 
w dolëznie òplotłi  
ògrodã winogradu i rëbińców
stôri bògòwie widzelë
nã miłotã wëkradłą gwiôzdóm
czej niebò stało sã plaskaté i bladé
zbëlë to bezgłosã 
przëzwòleniô
z redotë skłôdóm dłónie 
do kòsków że mómë sebie
wiwat miłota!

bôjka ò żôbce

nie wiém czë wiész
a nawetka jeżlë nie wiész
to mòżesz zacząc wiedzec
że bôjczi czasã sã zjiscywają
szlachòwno jak spiczi
mają swòjich herojów w jaczich wierzimë
i jaczich pòkòchùjemë
zapôdómë sã w nich
nie chcemë jic nazôd do ternôczasnotë
pòdkòpiwómë naje bôjczi
cobë sã do nich przedostac
żëc długò i szczestlëwie
pò tamti stronie ksyżëca
chcemë miec swòjã gwôsną basń
pòszukiwómë wëòbrôżómë so
wiém że jes to sprawdzył
żëcé to nié bôjka 
jô sã znajã na taczich 
co przeczidają w jawernotã
jem zżabiała
mùszisz mie kùsznąc
a zamieniã sã w twòjã ksãżniczkã
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mòdlëtwa 

wicy mòdlëtwë je w rzechòtanim 
żabë 
nigle w przewlokłëch pôcerzach
wëczorgającëch trzë razë na dzéń
z zemi i niknącëch z òbrotã 
niebòskłonu
pòd fùl słuńcã 
wicy mòdlëtwë je w brzãkù mùchów
co lecą drapnąc wiecznotã
i w rozmajitëch òtmianach lëtanii 
ptôchów
wyszczeblotónëch na òbùdzenié 
zymkù
w granace nieba
i w nórcëkach czerwieni 
czej z serca jidze miłota
czej prawie serio kòchôsz 
ną miłotą błagającë ò jistnienié Bòga

pejzaże dzecyństwa

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

widzã tkankã farwnégò dzecyństwa
na listkach błogòstanu
z włóczikijã skrzëpiącym na skrzip-
kach
piesnie lawendowé nie dosc
skòmplikòwóné ritmã

dali czëjã wóniã gòzdzykòwi kąpielë
jabkòwëch kòmpòtów
z cynamónową szcziptą swòjskòscë
ni móm dosc

przëmikóm sã kòritarzama cemnëch 
kwiatów
w stronã tãczowëch wiatrów
tańcëjącëch walca w rzékach ma-
linowëch
i widzã łisk ksyżëca skùrczonégò
w mòdlëtwie nad mòjim wërã

w półsmrokù bùdzącégò sã dnia
za dôką głãbiznë nocë
czëjã dotkniãcé nënczinëch rãk
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melanchòliô

melanchòliô to céniô niejistnieniô
czedë òddechôsz a nie dôwôsz radë
tak pò prostu 
żëc

czas dérëje w stronã rozkładu
i degradacji lepszégò witra

niedozdrzeniałi do egzystencji
kòntemplëjesz bezsens
i absurd òbecnoscë
wëczërpóny procesã gwôsnégò bëcô
chtërno òcérô sã ò niebëcé

bezmionowô sërowô pòstac cebie
zgróżdżonô w cemnym nórce 
czasorëmnotë
sedzy i stwôrzô nick z wszëstkòscë

bezpłodnô macyca twòji dëszë
krëjamnô przestrzeń niejistnieniô
czësto nagô i głodnô psychiczno
przërëchtowiwô nicosc

ze wstëdã wzérô na cebie Bóg
zakatarzoné niebò płacze

samòta

samòta równo jakô
je nôbarżi nieszczestlëwô
bële gdze i wszãdze
płacze w ni deszcz
nôbarżi fùl kroplama
pijã òpùszczoną gdzes harbatã
nie wierzã ju w miłotã
wëpëchającą mie w słuńce
co nôwëżi w smierc
cos mie dopchnie
ale tedë téż bãdã sama 
westrzód miliónów
przecëskającëch sã do wiecznoscë
na ziemi kù reszce
téż przeludnienié samòtnëch
jaż smùtno sã smiôc
czej je sã z nieòbecnoscama
samima leno na ògło 
to nie wierzã w nick ani w to 
że jaczis Bóg pilëje
nad mòją samòtą
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żëcé w nas krążi

żëcé w nas krążi w plachcach widu
midzë wschòdã a zôpadã wszëtczégò
nick nigdë nie pòòstónie na wiedno
kòżdégò mòże w kòżdim sztóce nie 
wëprzińc
bò jawernota colemało dérëje krocy
nigle w rojeniach ani na pamiãc
nie dôwô sã naùczëc wedle stôrëch 
kluczów
dlôte nót je nóm pieszczëc kòchac fùl 
piersą
cobë nie ùczidnąc chòcbë dzélëka 
nieskùńczonoscë

co të bë zrobił?

co të bë zrobił 
czejbë jem dzysészi nocë 
tak prosto ùmarła 
sama pòrzëconô tobą 
na lodze rozmarzłim
bez pòwrotu bez wińscô stamtądka
zëmnô głodnô sërowô cwiardô
jô bë pòszła w cëzënã
jak żôłnérz 
co nie przeżił Afganistanu
nie wrócëłabë jem ju
móm wątplëwòtë czë w ògle
bëłobë cë smùtno
rëchli òbòjãtno i spòkójno 
të bë pòzwòlił mie òdéńc
na chłodno scwierdzającë: smierc
të bë kòchôł mie jesz mni
a pòtemù całim sercã wcale
nawetka przez przëpôdk jes bë nie 
tesknił 
jô bë sã stała jakąs cëzą
ani përznã niewidzalną 
kropką
të bë nigdë nie przeprosył mie 
za nã smierc 
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Lëst z Łubianë
Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô

Dzãka wszëtczim, chtërny zjachelë 16 lëpiń-
ca 2016 r. na naje lëteracczé zéńdzenié do 
ògródka na Lëpińsczich Pùstkach (Łubianô). 
Òkôzało sã, że bëło to ju... szósti rôz. Tim 
razã nié le przë wspiarcym Szôłtëstwa Łu-
bianô, ale téż Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie. Nawetka 
słunuszkò wiedzało, że kaszëbskô lëteratura 
je tak snôżô i te dnia mùszi òdgónic deszcz 
i wiater! Zrodzëło sã nawetka czile nowëch 
ùdbów, ale ò tim... na drëdżi rok. Mómë kar-
no tëch, chtërny bëlë na kòżdim zéńdzenim, 
ale bëlë i taczi, co przëjachelë pierszi rôz. Tej 
nôpierwi jesmë mùszelë sã pòznac.
Rómk Drzéżdżón pòwiôdôł ò „Zymkù” 
i zachãcywôł do pisaniô w nim. A prawie Ana 
Różk zez Brus je pòetką, chtërny jedne z pier-
szich wiérztów nalazłë sã w nym cządniczkù. 
Mielë jesmë leżnosc jich pòsłëchac. Bëlë je-
smë zgódny, że domôgają sã zbiérkù! 
Przédnik KPZ zez Brus Stanisłôw Kòbùs 

i jegò białka Jadwiżka òdkrëlë nama kąsk 
krëjamnotë ò dzejanim kòmitetu dlô 
òbchòdów nadchôdającégò rokù Józwa 
Chełmòwsczégò. Z redoscą witelë jesmë 
reżisérã „Remùsa” Zdzysława Górsczégò 
i jegò białkã Danutã. Dowiedzelë jesmë sã 
wiele ò historii Teatru Snów. Rôczëlë téż naju 
do Lëpùsza 6 zélnika a 7 zélnika do Wiela 
na pòkôzk „Remùsa”. Òkróm tegò òstelë 
jesmë przërôczony 22 lëpińca do Dwòrkù 
Serakòwsczich w Sopòce na swiãtowanié 30 
lat dzejaniô Teatru Snów. 
Jak wiedno widzałë sã słëchińcóm dôwné 
gôdczi Eùgenii Lôsczi z Lëpùsza. Tëli w nich 
zwëków, òbrzãdów, pòzwów z Remùsowégò 
Lipna i jegò òkòlégò.
Słëchelë jesmë nowégò dokazu Tómka Fóp-
czi, chtërnémù zéńdzony nie dozwòlëlë 
wëjachac bez zaspiéwaniô czile piesniów 
z bòkadoscë swòjégò repertuaru. 
Wszëtcë bëlë jesmë pòd wiôldżim dozna-
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 Ilustr. M. Miklaszewskô

nim méstersczégò wëstãpù na naji zdrzadni 
Idë Czajinë. Ji Czôrny kléd na długò òstónie 
w naji pamiãcë. Leno recytatorka taczi miarë 
jak Ida Czajinô, mògła tak misterno òdczëtac 
pòezjã Jolë Steppùn – pòetczi z Kòcewiô.
Wòjk Mëszk, chòc ò tim nigdë nie gôdô, mô 
co nowégò napisóné. Rokroczno żdajemë na 
jegò dokôz! Chòc nie bëło tak letkò, dało sã 
gò namówic i mòglë jesmë słëchac snôżotë 
kaszëbsczégò słowa.
Kaszkã Główczewską, ò chtërny pòezji jesz 
nierôz ùczëjemë, mùsza jem zastąpic, bò 
na niã nie bëło jinszégò spòsobù. A jô nie 
bëła téż takô i òkróm te òdczëta jem... pôrã 
swòjich wiérztów.
Bëło naju corôz wiãcy, bò przëjachelë 
z Wdzydzczégò Jôrmarkù lëdowi artiscë 
z Kaszëb: Janina Gliszczińskô z Miastka, 
Alicjô Serkòwskô z Kartuzów, Regina Białk 
z Kòscérznë, Halina Turzińskô z Lëpùsza, 
a z  Kòcewiô: Mark Zagórsczi ,  Zenon 
Pląskòwsczi, Jola i Sylwk Steppùnowie. 
Gratulowelë jesmë Al icj i  Serkòwsczi 
napisaniô snôżégò licencjacczégò dokazu 
ò kaszëbsczim malënkù na szkle. Ala pò 
prôwdze òsta òbdarowónô bòkadoscą 
darënków! Swòjim granim na akòrdionie 
zachãcëła zéńdzonëch do tuńców i spiéwów. 
Òd Marka Zagórsczégò dowiedzelë jesmë 

sã ò wespółdzejanim artistów lëdowëch 
z Kaszëb i Kòcewiô. Wiele z naju ò tim wié, 
bò òbzérało chùdzy wëstôwk „Zakochani 
w Kociewiu, zakochani w Kaszubach” (m. 
jin. w Lëpùszu, Kònarzënach). Wiele jesmë 
dowiedzelë sã ò kùńsztach lëdowëch 
artistów, a ò technice intarsji òpòwiôdôł ji 
znajôrz Zenon Pląskòwsczi.
Lubòtnicë kaszëbsczi lëteraturë i kùlturë 
przëchôdelë z krãgù na trôwie do przëdomòwi 
latnicë – przëstrojony ù pòsowë dokazama 
Reginë Białk.
Bëlë jesmë w bezpiekù, bò dôwała bôczënk 
Bòżena – dozérôczka w Technikùm nr 3 
z Chòniców, piãkno gôdającô gôską mòwą. 
Bëła téż szkólnô Regina Klamrowskô z Łu-
bianë, Kristina i Wòjk Felskòwscë z Kòrnégò, 
ù chtërnëch gòscëlë jesmë łońsczégò rokù. 
Bëłë téż drëszczi z Kòscérznë. 
Wszëtcë sã czëlë gòspòdôrzama i pòmôgelë, 
jak le mòglë. Na stole bëło corôz wiãcy 
smaczków, a ò lëteraturze i kùlturze kaszëbs-
czi kôrbilë jesmë dosc długò. 
Móm nôdzejã, że w lëpińcu 2017 rokù na 
Lëpińsczé Pùstczi przińdze i przëjedze naju 
jesz wiãcy.

Òdj. K. Główczewskô
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Grégór Schramka

Blós 14? Jaż 14?
Latosy turniér we Wielu

W ùszłim rokù bëło jich jaż 29 sztëk. La-
tos 14. Zafelowało m.jin. Józwë Rosz-
mana (łońsczégò dobiwcë przédny nôd-
grodë), młodégò Janusza Prëczkòwsczégò 
(niłońsczégò dobëtnika) czë Stanisława 
Gòstomczika (nôlepszégò nizałoni), chòc 
dwùch z nich wierã przësłało swòje zgło-
szenia. Nie bëło téż Stefanie Bùdë z Rze-
szowszczëznë, jakô w swòji kategòrie (mn. 
Wincentégò Rogalë, to je dlô tëch zeza Ka-
szub a Kòcewiô) zajãła łoni pierszi plac.    
Na latosym, ju 39. Turniéru Lëdowëch 
Gôdkarzów Kaszub a Kòcewiô we Wielu, 
jaczi miôł môl 13. (eliminacje) i 14. zélnika 
(ògłoszenié wëników i kòncert laùreatów) 
nie bëło tej za wiele òpòwiôdajków. W trzecy 
kategòrie – mn. W. Rogalë – niżódnégò. Chòc 
kąsk felowało tëch, co òstelë wëpisóny wëżi, 
niwizna biôtków na gôdczi bëła wësokô. 
Òsoblëwie w ti nôwôżniészi kategòrie, to je 

mn. H. Derdowsczégò (na dokôz swój, nigdze 
rëchli niepùblikòwóny). Widzec bëło, że ti, co 
snilë ò dobëcym w ni, mùszelë rëchli fest sã 
do swòjich wëstãpów przërëchtowiwac.     
Latos przédną nôdgrodã i laùr méstra gôd-
karzów dobëła Karolëna Keler z Kaszëbsczi 
Dãbnicë, a pierszi plac Ana Glëszczińskô 
z Lëpińc (wicy ò turniéru w „Pomeranii” 
w Klëce). Wôrt dopòwiedzec, że A. Glësz-
czińskô w drëdżi kategòrie, to je mn. Józwë 
Brusczégò, bëła latos nôlepszô.
Kôrbiónczi òbadwù białków drëkùjema 
niżi, a ju terô rôczimë do Wiela na jednã 
sobòtã a niedzelã w pierszi pòłowie zél-
nika przińdnégò rokù na roczëznowi, ju 
40. Turniér Lëdowëch Gôdkarzów Kaszub 
a Kòcewiô. Chto wié, mòże latosô niebëtno-
ta niechtërnëch pòwiôstników bëła swòjégò 
ôrtu taktiką przed pòsobną we Wielu biôtką 
na gôdczi?

Karolëna Keler

W kòscele
Kaszëbi to baro wierzący lëdze, a chòdzenié do kòscoła, to dlô nich jedna z  nôwôżniészich 
sprawów na swiece. Ale dlô kòżdégò chòdzenié do kòscoła parłãczi sã z jinszina przeżëcama. 
W kòscele òkróm tegò, że mòżna sã pòmòdlëc, mòżna téż sã wiele dowiedzec.
Czedrowskô przëchòdzy z sëmë i wrzeszczi do chłopa:
– Maceju, te wiész, że Klewiszczón je ùmarti?
– Ten mùszôł so fest nażgac, że jaż za jezoro gò wëwiało! Tam òn mô jak w niebie, doch Marta 
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to je prôwdzëwô białka! Òna wié jak chłopa do se przëcygnąc...
– Nié jak w niebie, a pò prôwdze w niebie. Òn nié do Martë zaszedł, a do swiãtégò Piotra, 
òbarchniélcu!
Pòdług Walerczi z Gôchów nôlepi chòdzëc do kòscoła dwa razë na dzéń. Rôz ksądz pò mszë 
pòdszedł do Walerczi i sã pitô:
– Walerkò, doch na jednã mszã sygnie przińc, Walerka ni mô robòtë doma?
– Ksãże probòszczu, doma mój chłop wiedno zazérô na te strone www i tede òn gôdô, że òn 
wié wszëtkò pierszi, bò tam wiadła z pierszi rãczi są. A jô wòlã wiadła z prawi rãczi. Tedë, czej 
jô jidã do kòscoła, gôdóm, że jidã na swòje „www” – wiesczé wiescë z wësoka. Czej ksądz nick 
cekawégò nie pòwié, tedë jidã na „ppp” – pòkòscelné plestë do Prądzyńsczi.  
Kòscół pò prôwdze to je nôwôżniészi bùdink we wsë. Czej człowiek przed dwiérzama stónie 
i zazdrzi do górë, zarô czëje sã taczi malinczi. Dlô niejednégò chòdzenié do kòscoła to je 
wiôldżi stres. I nie jidze blós ò grzéchë na sëmieniu. Bò co zrobic, czej „w kòscele so cos 
zachce”? Wichódków ju ni ma, a nié w kòżdim kòscele je gdze w taczi sytułacje jic. I tedë 
człowiek zaczinô kómbinowac, cobë zrobic, żebë w kòscele so jednak nie zachcało. Jedny jidą 
na głodnégò. Jinszi gòdzënã przed mszą bierzą wãdżel, a jesz jinszi sedzą doma na tronie tak 
długò, jaż wszëtkò z nich wińdze. Ale czasã sã tak zdarzi, że jednak i w kòscele „so zachce”. 
Tedë trza kómbinowac, żebë so chùtkò òdechcało. Jedny tak mòcno patrzą na wid. Jinszi 
wpatrëją sã w ksãdza, jakbë òn mógł pòmóc. Ale czej jich òcze robią sã wiôldżé jak ù krowë 
prze celenim, ni ma radë, je nót wińc. Terô jak to zrobic, żebë so nicht nie domëslił, że jidze 
sã prawie pò to? Jedny bierzą ze sobą dzecë, doch jima wiedno wszãdze i wszëtkò mòże sã 
zachcec. Jinszi ùdôwają, że czegòs zabôczëlë z aùtoła. Ale czej ni ma ju czasu, scyskają mòcno 
kòlana do se i jidą. Bëlë do przódkù i do wichódkù!
Jinszi przëmiôr? Ksądz z tacą chòdzy, w czeszeniach pùstczi, a wszëtcë zdrzą – dôł czë nie dôł 
i wiele dôł? 
Jesz jinszi. Jidzeta do kòmùnie, chceta wząc Pana Jezësa do serca, ksądz wëcygô rãka z òpłôtkã 
i aaa pszik!! 
Abò piesń jakąs ksądz zacznie, jaczi sã nie znô. Jak spiewac, żebë sã nie wëdało, że sã słów 
nie znô? Czejbë nama w taczich sytułacjach mikrofón pòdsënąc, tobë wëszło cos taczëgò: „ta 
ie uia enie  i kò ióm ce panie, że la na do uuu iiw iek aaameen”. Co mùszi so Pón Bóg mëslëc 
czëjącë taczé cos? Nowi jãzëk!
 Ju nie chcã gadac ò tim, jak so człowiek stresëje, czej do spòwiedzë mô jic. „Terô jak to bëło, 
jak zacząc? Czë wszëtkò pòwiedzec, czë so zdebło na pózni òstawic...?”
Ale chëba nôwiãkszi stres je na zdënkòwëch mszach. Tam nawet prosté pëtanié stôwô sã 
nôdrãgszé. Mój bracyna wzął so dzéwczã z cëzy wsë. Wszëtcë stoją ju w kòscele i ceremóniô 
mô so zaczënac. Ale ksądz zabôcził jak mô na jimiã pón młodi. Pitô sã nôprzód cëchò:
– Jak pón mô na jimiã?
Młodi stoji. Cëszô.
Zdebło głosni:
– Jak pón mô na jimiã?
Cëszô.
Do mikrofònu:
– Jak pón mô na jimiã?
Młodi  w kùńcu òdpòwiôdô:
– Pón mô na jimiã Jezës. 
Gôdô sã, że ksądz mô wiedno prôwdã. Ale są téż taczé sytułacje, że dobrze sã dzeje, czej ksądz 
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ti racje ni mô. Lëpińskô z leżnotë dwadzesti roczëznë zdënkù zaprosëła całą swòjã familiã i za-
mówiła mszã. Bëło to prawie w zélnikù, a òb lato probòszcz w rézã wëjéżdżô, a na latné ferie 
bierze wikarégò z sąsedny wsë. Ale wikari młodi i wszëtczich znac ni mùszi. Lëdze w kòscele 
sedzą i Lëpińskô z chłopã ùsedlë na swòjim placu – na chùrze. Zaczinô sã. Ksądz gôdô:
– Dzysô më sã pòtkelë, żebë sã pòmòdlëc za swiãti pamiãcë Mariã i Mariana Lëpińsczich.
Zëmny pòt òblôł Lëpińską, zrobiła sã biôłô jak òbrus na wôłtôrzu. Rodzëzna sã zaczãła 
ùsmiewac, a òna czej doszła do se, wrzeszczi do wikarégò z górë:
– Proszã ksãdza, ale ma tu jesma, më dzysô mómë dwadzestą roczëznã zdënkù!
– Proszã wastnë, jô tu móm krziżik pòstawiony i to je msza za swiãti pamiãcë i kùńc.
– Ale doch më jesz żëjemë! I pò to je ta mszô, cobë më żëlë jesz dłëżi, a nié żebë nas 
ùsmiercac!
– Probòszcz tu napisôł krziżik i bãdze krziżik. To wama nie zaszkòdzy, a bãdzeta mielë jednã 
mszã do przódkù. 
Lëpińskô do kòscoła pòszła żëwô a wëszła ùmartô.  
W kòscele mòże sã wëdarzëc pò prôwdze wszëtkò. Gruńt, żebë sã wiedno a dobrze pòmòdlëc. 

Ana Glëszczińskô

Ò dzecach abò ò tim, 
czë wiãcy znaczi mni

Pszczołów jô ni móm. Chòc czasã sobie mëszlã, że trza bëło sobie pôrã ùlów sprawic i miec 
swiãti bezpiek, a wszëtkò tam, gdze plecë kùńczą swòjã pòczestną pòzwã. A tak? Miodu ni 
ma, za to są dzecë. Dzejcë… – jak to krótkò naju gôdają. Mëslita so pewno, że jô mdã terô na 
nie wadzëc? Gdze tam! Òne są tak kòchóné, jak mało chto. Òsoblëwie, czej spią. Wszëtczé. 
I jesz nôlepi ò jednym czasu i równo długò. A òkróm tego 500 złotëch piechti nie chòdzy, tej 
co jô mdã wiele szkalowac. Chto mô dzecë, ten wié, jak to je. Tu nie brëkùje wiele gadac. 
A prawie tim, co jesz jich ni mają, a na bòcóna żdają, abò choc le ò  nim mëszlą – tim jô bë 
chcała cos rzeknąc.
Baro wôżny na górze so òbmëslëlë chitrą ùdbã, cobë młodëch dëtkama do robòtë wiadomi 
przënãcëc. Dëtk jak dëtk – dzysô je, jitro gò ni ma. Tej wiedno cos tam sã przëdô. Jô równak 
mëszlã, że to bë bëło lepi pòkazac młodim, jak tak pò prôwdze to żëcé z taczim fùnkel nowim 
człowiekã wëzdrzi. I to nié blós z jednym, ale zarô z trzema krôsniãtama. Mòże nié narôz… 
Ale wezmë na to – pò jednym co dwa lata. I òbôczita, że za szesc lat wszëtcë mdą rôd. I ti 
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baro wôżny na górze (òni gwësno nô-
barżi), bò dëtków na swoje pensje dosc 
tëli ùszpórëją i młodi, bò dali mdą młodi, 
czësto fit i welëch, a do te jesz bògatszi 
ò troje sztëk dzecy i doswiôdczenié.
Dzysô czãsto a gãsto to wëzdrzi tak, 
że młodi przë pierszim dzeckù są ju 
tak zmarachòwóny, że mają ju dosc. 
I drëdżégò nijak nie bãdze. Ze strachù 
i zgnilstwa. A prôwda je tako, że chòc 
dzecy je wiãcy, tej robòtë może bëc 
pò prôwdze mni. Nimòżebné? Tec jo! 
Òbôczta le.
Przë pierszim dzeckù, jesz przed jegò 
wëlãgniãcym, białka bëlno czwiczi te 
òddechë. Przë drëdżim òna ju wié, że to 
sã ji i tak do niczegò nie przëdô. A przë 
trzecym wòłô, żebë ji delë znieczulenié 
ju w ósmim miesącu cążë.
Przë pierszim – białka chãtno kùpiwô, 
pierze i platëje nowé dzecné ruchna. 
Wszëtkò ùkłôdô podług farwów, régã 
za régą w piãkny, ekstra kùpiony sza-
fie. Przë drëdżim – sprôwdzô leno, czë 
te pò pierszim są jesz dobré. Na smiecë 
jidą co czôrniészé lómpë. A przë trzecym 
– a gdze to je napisónë, że knôp w ró-
żewëch bùksach ni mòże chòdzëc?
Jak je pierszé dzeckò, tej sygnie, że òno 
sã kąsk skrzéwi abò përznã pisnie, tej 
zarô jidze na rãce. Drëdżé mdze z wërów 
wëjãté leno tej, czejbë jegò rëk miôł 
zbùdzëc to pierszé, abò – co gòrszé – 
przënëkac pòd dwiérze sąsôdów, czë jin-

szé tvnë.  Przë trzecym to të môsz ju wëszkòloné starszé dzecë, jak bëlno i skùteczno kòlibkã 
bùjac. 
Przë pierszim zmieniwôsz pielëchã co gòdzënã – nawetka jak je czëstô. Przë drëdżim – co 2-3 
gòdzënë – jak je nót. A przë trzecym môsz starã, cobë bëła nowô, jak ju rodzëzna rëczi, że 
smierdzy abò pielëcha wisy niżi kòlón. 
Przë pierszim téż prawie bez całi dzéń sedzysz i wzérôsz na dzeckò. Ach jenë, jak òno piãkno 
spi! Ach jenë, jak òno sã piãkno ùsmiéwô! Ach jenë! Przë drëdżim – to ju wiãcy zdrzisz, cobë 
to starszé nie psocëło sã temu môłémù. A przë trzecym – to ju mëma i tatk zdrzą, cobë sã 
przed dzecama schòwac!
No i rzeknijta terô – wa barżi doswiôdczony – nie je tak pò prôwdze? Tej ni ma co sã wiele 
òbzerac, le za robòtã sã brac.
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Eùgeniusz Prëczkòwsczi

‒ To swiãto gôdô nama téż, że nie je 
wòlno nigdë gasëc dëcha żódnégò czło-
wieka. Nicht nie je lepszi temù, że ùrodzył 
sã w wiôldżi metropòlii, ani nicht nie je 
gòrszi, że pòchòdzy z pùstk. A mòże pra-
wie je lepszi, bò wié, co to je robòta, co to 
je dążenié do ùczbë, bò rozmieje achtnąc 
biédnégò i chòrégò, bò znaje wôgã rodnëch 
a òdwiecznëch wôrtnotów. Wszëtkò, co le 
z wiérzchù wëzdrzi snôżo, chùtkò stracy swój 
blôsk. Leno to co z bëna je piãkné, wëwidni 
swòjã snôżotã na wiérzk i trzimie jã długò, 
a czasã nawet wiedno. 
‒ Tak sã prawie stało z tim lëdã, jaczi béł 
zgardzony, ale jaczi dërch dozérôł nôbël-
niészé wôrtnotë: mòc katolëcczi wiarë 
a robòcosc, swiądã pòspólny pòmòcë, 
a ùczbë, dobrotã i szacënk. I trzimô sã jich 
wiérno. Jeżlë bë je znikwił, tej wnet przińd-
nota znikwi jegò! Tak jak wiele jinszich 
nȏrodów swiata, co nad wszëtkò pòstawiłë 
rozpùst, zgardã dlȏ òdwiecznëch wȏrtnotów, 
bezsromòtã, pseùdowòlnotã pòdług zéwisz-
cza „róbta co chceta”. Taczé dzejanié stało 
sã prawie pierszim krokã do zniewòleniȏ, 
a kùreszce znikwieniȏ.
Tegò słëchelë gòsce ze swiata, ale òsoblëwie 
ùrma nôbëlniészich Kaszëbów. Pò wszët-
czich prôwcach, diplómach, nôdgrodach, 
a pamiątkach, przëszedł czas na zamkniãcé 
czile corocznëch kònkùrsów. Na pierszi 
pòczątk wzãti béł lëteracczi. Dobiwcã trzeba 
bëło wëbrac z westrzód kòl pół tësąca prôc. 
Nen kònkùrs miôł stolemny cësk na rozwij 
kaszëbsczi lëteraturë. Temù téż głównô nôd-
groda to wiertel milióna dolarów. Ta razą 

Widzałô fejra Kaszëbów
Dzél 2

dostôł jã kòl 40‒latny pisôrz Òrzéł, znóny ju 
w westrzédny Eùropie, chtëren òpisôł przes-
nôżą rzecz ò szlachetny a czësti miłoce. 
‒ To je przikłôd nôwspanialszi prozë ‒ gôdôł 
przédnik òsãdzëcelów Wejer. ‒ Òd wnet 
wiertel wiekù nasza pismienizna tak piãkno 
sã rozwijô. Taczi ùtwórcë, jak latosy laùreat, 
są ju znóny w swiece. To je nôwëższô niwi-
zna. A gwës doch jesz nôstarszi pamiãtają, 
a żelë bë chto miôł ju zabôczoné, tej letkò 
je sã doczëtac, jak to nasza lëteratura bëła 
czëstô ùpadłô. Szła w slepi nórt. Szukała so 
pòla w pòrnografii, w nôbrzëdszi sprosno-
scë. I to béł ju kùńc. Piszący szlë w to, a tej 
chcelë jesz dali, ale dali ju nie jistniało. Dali 
bëła leno scana abò przepadniȏ. Nie szło ju 
wëmëszlac wicy tëch swiństw, bò wnet sã 
mądrzészi docygnãlë, że to wszëtkò ju dôw-
no bëło òpisóné. Kaszëbskô lëteratura copnã 
sã kòl dwasta lat procemkù przikładowò ji 
sostrzany pòlsczi lëteraturze. Në i kùreszce, 
pò wiôldżi rodny przemianie, wszëtkò sã 
òdmieniło tak bëlno. Lëdze zaczãlë pisac 
ò miłoce, chtërna je stôrô jak swiat, a ò jaczi 
wiedno jidze napisac pòsobny jesz piãkniészi 
dokôz òd przesnôżich dzełów, co wôrtny są 
ju nôwëższi nôdgrodë. Latosy dobiwca je 
tegò przikładã. W jegò òbrazach nie felëje 
niezgarë, pòkrziżawów, przekrãcznotë 
i zdradë. Nie felëje kòchbë, a nawetka gwôł-
tu. Le równak ni ma swiństw, co leno niżą 
naszã lëteraturã do dna, co kładzą naszã 
pismieniznã na stegnã nórtową, zacopóną 
i wstëdlëwą. Nen dzysészi dokôz pòkôzywô 
dobëcé nôpiãkniészi miłotë, jakô je czëstô 
i cerplëwô, i jakô téż pòtrafi przecerpiec 
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nôwikszé zło, jaż kùreszce wiedno dobiwô. 
Herojowie tegò dokôzu są herojama dlô nas, 
dlô Kaszëbów, dlô Pòlsczi, dlô swiata. Òni 
dwigają dobrotã na wiżawë. Są przikładã, 
jaką stegną kroczëc, żebë w żëcym szło bël-
no, bë nigdë nas nie dotkła klãska taczégò 
lëteracczégò ùpôdkù, jaczi më przeżiwelë 
wiele lat temù. 
Dobëcé Òrzła pò prôwdze bëło widzałé. 
Béł to drëdżi jegò tak wësok òbszacowóny 
dokôz. Za pierszą razą napisôł dzeło, 
w jaczim miłota téż mia swój mòcny plac, 
le wszëtkò òsadzoné bëło w historiczny ja-
wernoce ksążëcëch czasów Kaszëbów, czej 
to Swiãtopełk pòddwigiwȏł zniszczony przez 
Prësów pòdpùszczonëch przez Kònrada 
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Mazowiecczégò żukòwsczi klȏsztor. Tą 
razą Òrzéł pòkôzôł, jak miłota wpisywô 
sã w codniowòsc, jak pòtrafi przedërchac 
wszëtczé ùcemiãdżi i dobëc z procemnika-
ma, chtërnëch wiedno je za wiele. 
 Nen bëlny pisȏrz nijak nie dulcził na te dët-
czi. Kò miôł dosc swòjich. Całą nôdgrodã dôł 
tej na kaszëbską młodzëzna, chtërna dobrze 
sã ùczëła, dozéra w se szlachetné wôrt-
notë, a nikwia òszôc, niebëlnotã i zgniłotã. 
Te znanczi, jaczé rôz piérwi zabiłë rësznotã 
kaszëbską, jaczé doprowadzëłë do znikwie-
niô ambitnëch ùdbów pòczątkù XXI wiekù. 
Tëch znanków, chtërne pò prôwdze zagùbiłë 
tej kaszëbiznã. Wierã nôbarżi zagùbiła jã 
falszëwòta i chcëwòta na dëtczi. Terô z tim 
ju ni ma niżódnëch jiscënków. Krôjna je 
machtnô i baro bògatô, lëdze mają robòtã 
a dobëtk. Ni ma zôzdroscë, le je zrozmienié 
i wzôjnô żëczba szczescégò.
Jesz bëlniészô nôdgroda żdała na dobiwcã 
filmòwégò kònkùrsu. Z westrzód bez trzëdze-
scë filmów trzeba bëło wëbrac ten nôlepszi. 
Nie bëło letkò, kò wnet wszëtczé wôrt bëłë 
nôdgrodë. Tej nie bëło dzyw, że òsãdzëcelë 
tą razą nôwëżi òbszacowelë dokôz, co 
przedstôwiôł nen prawie czas sprzed bez 
pół wiekù, co znikwił bëcé kaszëbiznë 
w pùbliczny telewizji. Na przełómanim XX 
i XXI wiekù Kaszëbi mielë swój program 
òbzéróny bez sto piãcdzesąt a nawetka dwa-
sta tësący òbzérników. Miôł taczé znaczenié, 
że zaczął mier’zëc pòdwëższich w telewizji, 
co corôz krzëwi zdrzelë na jegò ùsȏdzców 
bòjącë sã, że mòglëbë òni czasã chcec cos 
wicy tam znaczëc. Le program béł tak dôż-
ny, że wszelczé próbë jegò znikwieniô bëłë 
próżné. Dopiérze, jak nalezlë òni so drëchów 
westrzód przédników wnenczasny rësznotë 
kaszëbsczi, chtërny sami chcelë przejąc nen 
atrakcyjny program i miec bez to wpłiw na 
lëdzy, tej sã ùdało. Në i wespół dobilë òni 
gózdz do zarka programù. Na wiedno. 
‒ Nen film pòkôzywô, do cze zdatnô je 
lëdzkô nieżëczlëwòta. Pòkôzywô, jak jed-
ny, co mienilë sã bëc Kaszëbama, bëlë 

w sztãdze robic przék drëdżémù, le temù, 
że nen béł lepszi òd nich samëch. Przë tim 
niszczëlë kaszëbiznã. Kò tak pò prôwdze 
ò niã nigdë jima nie szło ‒ wëjôsniôł przédnik 
òsãdzëcelów. ‒ A w radiu téż bëło wszelejak. 
Pò kąskù robia to biéda. Snôżota kaszëbiznë 
mało sã rechòwa. Wôżniészé bëłë módë, co 
szłë colemało w bëlejaczëznã. Wȏżniészi béł 
jãzëkòwi fòlklor kaszëbsczi ‒ jinaczi nót bë 
rzec ‒ mòwnȏ bëlejaczëzna, jakȏ òpisywa 
òbëczajowi primitiwizm, niżlë snȏżota jãzëka 
i mòralnota na wësoczi niwiznie. Na szcze-
scé ta ùszłota ju ni mȏ niżódny szansë przińc 
nazôd. Dzys mómë piãc radiowëch stacjów, 
w tim dwie nadôwają leno pò kaszëbskù. 
Kòżdi bëlny sztëczk, òsoblëwie napisóny 
w snôżim jãzëkù, je przënôleżno achtniony. 
Pò tim prawie zaczãła swój kòncert gwiôz-
da swiatowi binë, Sulina z Bëtowa. Mia 
przërëchtowóné dëcht nowé sztëczczi, 
a piselë dlô ni nôlepszi ùtwórcë, z noblistą 
Mazurã na przodze. 
‒ To są spiéwë òsoblëwie ò wrazlëwòce 
na krziwdã drëdżégò. Òne dôwają wskôzë, 
jak dzejac, bë dobiwała redota. Kò nôlepi 
je ùczëc sã wiedno na przikładach. Më jich 
mómë dosc w swòjich dzejach, a më doch 
wiémë, że swòje fele i kónsekwencje, co 
z nich wëlôżają, sã nôlepi zapamiãtiwô ‒ 
gôdała Sulina przed rozpòczãcym pierszi 
spiéwë. Wnetka ji złoti głos i pòriwający 
chwat wëdôł słowa, jaczé rozprzëniosłë tësą-
ce lëdzy zebróné na Gòskòwim rénkù. Hewò 
òne:
Më chcemë szëkac przigòdów
Z jinszima dërch sã przecëwiac
Nama je trzeba wigòdów
Nama sã trzeba wëżëwac!

Doch jesmë barżi mòderny
Cëzy nas lepi rozmieją
Co mòże w nas je felerné
Wërgle i pòpisë skrëją. 

Leno czë mô cwëk szôlenié?
Lepi krok mądrzészi stawiac  
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I w se dristné sprzidz mëszlenié,
Bë sã lepszim wiedno stawac. 

A czej przińdze tôczel, jak tu z môla rëszëc?
Kò nóm bëło tak doch wszãdze fejn wëwie-
jac,
Le że czemù to tak chùtkò mùszało sã 
zlëszëc...
Më gwës bëlë, że tak dërch sã miało dzejac!

Blós taczé marné te czënë 
Prowadzą w nórtë cemnawé
Jiwrë wnet zrénëją bënë 
Żëwòt sã stónie szarawi.

I drãgò je tedë nazôd
Na prostą stegnã sã wdrapac,
Bë òdtąd ju ani razu
Cemnëch sã rzeczi nie chwatac.

‒ Mùzyka je ùniwersalną wôrtnotą ‒ 
nadczidnã zôs Sulina midzë sztëczkama. ‒ 
Më sã mòżemë cëszëc, że nasza rodnô ze-
mia je znónô z wiôldżich ùtwórców, aùtorów 
tekstów i kómpòzytórów. Piãkno je, czej 
wszelejaczé ôrtë mùzyczi sã prima rozwijają; 
i warkòwé, i amatorsczé. Jô jem òsoblëwie 
wdzãcznô mòjim starszim a starkóm, że delë 
mie mòżnosc spiewac i tuńcowac przódë 
w lëdowim karnie “Słëpsk”. Tam bëłë mòje 
pierszé kroczi. Czejbë nié to, tej wierã nig-
dë bë jem nie stoja na délach parisczich, czë 
londińsczich warkòwëch binów. Òsoblëwie 
jima, mòjim pierszim szkólnym i kaszëbsczim 
ùtwórcóm, dedikùjã pòsobny dokôzk. 
Në i zazwãczëłë przesnôżo pòsobné słowa 
spiéwë. Lëdze winkòwelë, a spiéwelë razã. 
Całi wiôldżi plac béł wiȏlgą kaszëbską jedno-
tą. Tak cos rzôdkò bëło w dzejach. Mòże le 
tej, czej kòl sto lat temù pòlsczi Òjc Swiãti 
gôdôł w Gdini, a kąsk pózni w Sopòtach, 
do Kaszëbów, żebë dozérelë swòji jawer-
notë, żebë dbelë ò familijną łączbã, ùczëlë 
sã swòji mòwë, a wiedno trzimelë z Bògã. 
Mòże le prawie tej. Tak wëzdrzało, jakbë 
dopiérze terô to sã pò prôwdze zjiscëło. Bò 

przez wiele dzesątków lat to le bëło blós rȏd 
pòwtȏrzóné i mało co wicy.
Wszëtkò na żëwò relacjonowałë dwie 
całodobòwé telewizje “Wiedno Kaszëbë” 
i “Rodnô Zemia”. Do te czile radiowëch sta-
cjów, a wielné cządniczi. Całi swiat mógł 
òbzerac, a słëchac, co dzeje sã w stolecznym 
gardze Kaszëbów ‒ Gduńskù. Miliónë bëłë 
swiôdkama, jak wësok pòdniósł sã przódë 
zgardzony lud, jak wëdwignął sã zapadłi 
zómk, a jak wëbawionô òsta snôżô króle-
wiónka ‒ kaszëbskô mòwa. I w tim rëgnãłë 
dalek a szerok słowa pòsobny spiéwë. Do 
Sulinienégò głosu doparłãczëło całé lëdztwò. 
To dało taką mòc kaszëbsczégò słowa, jaczi 
jesz nigdë nie bëło. A pòmión niósł te słowa. 
Tak sã zdôwô, że dali dërch je niese:
Pòj le brace ze mną wstec
Rodną stegną w górã, w dół
Tam dze wid je, tam dze miecz
Zrzeszac nasze mëslë wkół.

To nôwikszô w żëcym czesc
Trzëmac rodny zemi straż,
Bëlné deje méstrów wiezc,
Mądrosc òjców w przińdnosc niesc
I nôdrogszi jãzëk nasz. 

Chcemë jic le wespół drist
Procem ùdbóm, czënóm złim
Chòc prost w lica trzaskô swist,
Dzejac w dobrim ‒ òdbic grzim.

Niech kandarë ùrwią sã 
Co kaszëbsczi dëszą zómk
Żebë wstôł i w piãknëch skrach
Tczã nôleżną miôł ju wcąg. 

A pòmión dali niósł te słowa pò kùńc fejrë, 
pò kùńc dnia i nocë, dali dodóm, do chëczi. 
Na lata, na wieczi. Serwin i jegò przesnȏżi 
mùlk bëlë wnet żeniałi. Dzecë jich rosłë baro 
bùszny, że są Kaszëbama z dbą, że wnetka 
bądą ‒ tak jak jich starszi ‒ mòglë służëc 
swòji Tatczëznie swòjim wrodzonym taleńtã 
a erbòwóną i pòwieloną mądroscą. 
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W òstatny „Stegnie” jesmë piselë ò kònkùrsu „Twòrzimë w rodny mòwie”, ja-
czi zòrganizowało Kaszëbsczé Òglowòsztôłcącé Liceùm w Brusach i Zespół 
Ekònomiczno-Ùsłëgòwëch Szkòłów w Bëtowie. W tim numrze bédëjemë dokôz, 
jaczi dobéł w kategòrie: Maturańtowie kaszëbsczégò jãzëka, proza.

Bòlëca. Plac bòlączków i jiscënków. Òb noc 
corôz to wiãkszich. Wszãdze zeloné scanë... 
Piãkno wëmalowóné scanë nie są żódną 
znanką nôdzeji. Nôdzejã mùszi widzec le 
bëne se. Abò wëcëgac òd jinszich…

Nalazła sã czedës takô pòstacjô w placu 
òbarchniałëch (tëch w biôłëch czitlach, 
bò przecã nié tëch co ledwò chòdzą pò 
kòritarzu), chtërna z nich so nadriwała. W na-
driwanim bëło jeji zatacenié sã i przeżëcé. 
Chòc pò prôwdze taką ùdbã na żëcé miôł 
ju dôwnô przëjãté ten, co tuwò w bòlëcë sã 
nalôzł. Chto bë pòmëslôł tak cos… Tej czas 
zacząc nã historiã, chòc mòże lepi pòzwac jã 
„dzélã historii” jednégò człowieka.

Andrzéj miôł na miono. Tak zwëczajno An-
drzéj. Lëdôł baro żëcé. Ni mógł so wëòbrazëc 
żëcégò bez żëcô, tegò prôwdzëwégò. Nibë ju 
miôł wiele przeżëté, wiele latków jemù prze-
szło kòl òczów, le jesz je lëdôł. Jaż dzyw brôł, 
że to béł tak zwëczajny człowiek, jaczi wcyg 
lëdôł żëcé. Mòcôrz w taczim chùdim jak pa-
sternôk cele. Taczi béł. 
Je! 
Jedno co do niegò nie pasowało, to żëcé 
bënowé i bùtnowé. Czësto dwa jinszé swiatë, 

Katarzëna Główczewskô

Wëcygniãtô z „szuflôdë” 
historiô

a równak bëłë tak baro kòl se i razã, że jaż 
strach… Chto tegò ni miôł widzóné, ten nig-
dë nie zrozmieje. Przez smiech téż jidze chlë-
chac, tak jakbë so wbijôł jigłã przez skórã jaż 
do samégò gnôta. Całé żëcé tak w smiéchù, 
tej jak ni miec tak dali? Le to ju je jinszi 
smiéch. W pòdszewce czeszeni zaszëté są 
baro czôrné mëslë, nié do òpòwiedzeniô. 
I mòże lepi, że jich nie jidze tak zwëczajno 
pòwiedzec. Niech le są sobie dali w nym 
bënowim swiece, pòd pòdëszką. Òb noc.
Młodi Andrzéj na gãbie miôł zasadzo-
ny ùsmiéwk. To nie béł taczi głëpkòwati 
ùsmiéwk, le taczi kąsk krëjamny, a kąsk co-
dniowi. Zwëczajno pewno mùszôł òptimistno 
zdrzec na swiat. W òczach i na mùni bëło 
to widzec. Jak bëło widzec, tak téż w ja-
wernoce mùszało ù niegò bëc. Gãba z ta-
czim ùsmiéwkã wëzdrzała jak jedna z wiele 
gãbów. Człowieczich gãbów. Zdrzenié z per-
spektiwë piãcdzesąt lat dali zmieniło znacze-
nié dwadzescelatny gãbë. Normalné? Mòże 
sã tak przëtrôfiô, jo, jo…
Starszi, a mòże kąsk ju stôri Andrzéj stôł sã 
kąsk groteskòwim. To prawie do niegò pa-
sowało, na groteska. Chòc w òbtaksowanim 
jegò òsobë pòwiedzec bë mòżna, że to barżi 
jaczis absurd béł, a nié groteska. Le czë 
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òglowò jô mògã tak ò nim gadac? Mògã le 
przez sztótë gadac. Mògã le fragmentaricz-
no, nigdë nié w całoscë...
Dzeckò baro ceszi sã, że dostónie bómka, tak 
niespòdzajno. Ale to je redosc w òczach. Jesz 
wiãkszô wierã redosc stôrégò człowieka, co 
mòże ùceknąc z zelonëch scanów, chtërne 
nie dôwają nôdzeji. Piãkno je ùzdrzec swòje 
sztërë nórtë, chòc òbtłëkłé w nórtach, le są 
swòje. Mileczné żëcé, że so żëje, le jesz lep-
szé jak so w nim żëje w swòjich òbdzartëch 
scanach. 
Zrobił to specjalno. A pò co chtos mô tracëc 
swój czas na przëchôdanié do stôrégò czło-
wieka. Nie chcôł nen Andrzéj, le równak 
chcôł. Rozmiec to mòżna bëło (a tak pò 
prôwdze czëc), że mô strach przed bëcym 
sóm ze sobą. Cãżkò tak samémù, le z drëdżi 
stronë – cãżkò przeżëc cãżczé sztótë. Cerpie-
nié w samòtnoscë je cãżczé i gwësno mdze 
so do kùńca samòtnym, bò drëdżi ni mòże 
doznac sã, jak wiôldżé je cerpienié bëne tegò 
pierszégò. Ani jedna, ani drëgô strona tegò 
nie òpisze, bò nie dô sã. Andrzéj wiedzôł 
ò tim wszëtczim, gôdôł ò tim tak zwëczajno. 
Nicht nie wierził.
– Wejle, tuwò mie swãdzy, jô mùszã so 
pòdrapac, wejle, tu… – pòkôzywôł jeden rôz 
Andrzéj. Béł to môl, gdze ju nie bëło szpétë.
– Jô dobrze wiém ju, jaką jô cë dobrą nogã 
zrobiã – rzeknął na to Beno. – Òbôczisz, jaką 
bãdzesz miôł.
– Jo, jo, to sã wié – rzekł na to Andrzéj tim 
swòjim pół szpôsownym, a pół cerpiącym 
głosã.
– Widzôł jes czedës tëch piratów, co taczé 
mają? A pò co cë całô szpéta, doch to je tedë 
cãżczé, a tak mdze lepi. Biegac ju nie mdzesz, 
a leno do łażeniô je cë brëkòwné, nié? – 
Beno na sztót òprzestôł gadac, bò zaczął so 
dłëbac na rãce. Kąsk cëszô dérowała, chtos 
przeszedł kòl nich kòritarzã. Môłé i wòlné 
kroczi dało sã czëc, gwësno to jaczi z jich 
sąsôdów na szpacérã szedł abò do szituza. 
Równak do szituza, bò kroczi stanãłë i czëc ju 
bëło òtmikanié skrzëpiącëch dwiérzów.

– Jo, jo, tak to je – przë tim kąsk westchnął 
Andrzéj.
– Le òbôczisz, mòże to mdze jakô lëpa? – dali 
żëwò zaczął gadac Beno. – To so dô załatwic, 
jô cë to zrobiã ruk-cuk – przerwôł dłëbanié 
w swòji łapie i zdrzôł terô na Andrzéja. – Abò 
wiész co? Z kòrka! Jo, to bë bëło letczé i bës 
so wcale ni mùszôł mãczëc, i to bë béł leno 
taczi kikùt z kòrkã, bò na co cë szpéta? – sóm 
ze swòji ùdbë béł zadowòlony terô.
– Jo, jo, to jô wiém – jak wiedno szpôsowno 
òdrzekł Andrzéj.

– A widzysz, jaczé tuwò mògą bëc rozmajité 
gôdczi? – rzekł do mie Andrzéj.
– Jo, fest, jaż sã nie chce tegò słëchac – nibë 
na kùńc dostôł òd mie taką òdpòwiédz.
– Jak kòżdi dzéń so tuwò je, to sã człowiek 
co nasłëchô, to bë mùszôł chtos ò tëch hi-
storiach napisac, to bë grëbą knégã dało – 
pòdsmiéwôł sã Beno.
Andrzéj nie wiedzôł jesz tedë, że ne hi-
storie mdą òpisóné. Ni mòżna bëło tegò 
strzëmac w se, tej naje zéńdzenia mùszałë 
bëc tak bëlejakò napisóné na kôrtkach. I do 
szuflôdë pòszłë taczé czësto prosté historie 
tëch chłopów z jednégò òddzélu, chtërnëch 
sparłãczëłë czas i plac.
Midzë kôrtkama w szuflôdze nalôzł sã jesz 
jeden wspòmink. Cemizna jesénnégò wie-
czora. Chcałobë sã ju bëc doma, w cepełkù, 
a timczasã górz bierze ze swiądë ò tim, co 
sã przeżiwô. Le ju, żebë dostac sã dodóm. 
I zôs codniowé żdanié na aùtobùs, chtëren 
ni mòże latac. Chòba je za cãżczi òd tëch 
ùmãczonëch dëszów, jaczé w nim sedzą. Ju 
nie chce sã dali strzëmëwac ny niekùńczący 
sã drodżi żdaniô. Le stojec, nie mëslëc ò cza-
su. Le chùtkò dodóm, òdpòcząc.
Kùreszce, je nen co bierze dodóm. Chòc na 
sztót ùgrzôc sã bëne, wząc na drogã pôrã ce-
płëch westchnieniów, nëkac do cemiznë. Në, 
le doma jakôs niespòkójnosc. Mòże równak 
jachac w zeloné scanë? Nié, nié, ju nié do 
zelonëch. Do tëch jinszich, òbtłëkłëch. De-
cyzja, co zrobic: jo abò nié... Żëcowé dwa 
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nôwôżniészé zôkrãtë. Në jo, równak... mòże 
ju nie mdze leżnoscë żebë pòwiedzec „jo”, 
tej chcemë le jachac zôs. Nazôd...
Psychiczné nastawienié na biôtkòwanié 
z zëmnã na zôczątkù dobiwô. Le nie mëslec 
za wiele. Le jachac, do célu. Òbôczëc negò 
òbarchnionégò „pirata”. To przecã dlô niegò. 
Tej w midzëczasu jidze ju sã nalezc w zataca-
nim ò tim, jak to mdze, czej ju sã dojedze, 
czej sã ùzdrzi drëcha. Drëcha? Chòba mòżna 
czasã tak cëzégò człowieka nazwac. Nié 
wszëtczich przecã, to sã wié, leno tëch, co 
taczi pò prôwdze są. Jich dô sã tak pòzwac.
Tej jak to mdze, czej sã ju ùzdrzi? Mòże jaką 
nową historiã żëcégò Andrzeja ùczëjã? To bë 
bëło wôrt czegòs taczégò pòsłëchac. Jak za 
dôwnëch czasów kòl piécka ù mòji starczi. 
I zôs bë bëło bòkadné jaczés żëcé: przede 
wszëtczim negò, co gôdô. Jegò òpòwiescë 
wëpòwiôdóny dôwają redotã z dzeleniô 
sã swòjima przëtrôfkama, a jak sã przë tim 
lżi robi, to ju leno ten co gôdô wié. Je téż 
bòkadné żëcé słëchającégò. Pò prôwdze 
jegò, bò tak sã w nim redëje cos dzywnégò. 
Ceszi sã, czej z drëdżégò redota wëchôdô. 
Tak to jidze, że słëchający nôbarżi widzy 
rodzenié redotë. Równoczasno jeden ò drë-
dżim nie czëje. To je fejn i temù to sobie 
piszã do szuflôdë.
I co sã stónie, czej zôs mdã gòscã? Wiele 
bë mòżna bëło miec òdpòwiesców. Pewno 
pòstãpno historiã ò dôwnëch rézach Andrze-
ja za mòrza i òceanë...
Rôz tak so zmilił i òpòwiedzôł mie pôrã 
rzeczów. Wiedzôł dobrze, że są nié do 
ùwierzeniô przez tëch swòjich lëdzy, tej nie 
chcôł nick gadac. Ale pòkù mù nie dôwało, że 
jegò gòsc wëdôwô sã bëc tim, co zrozmieje. 
Tak bënômni z òczów mù szło. Mòże to bëła 
jakôs wskôza, że mô wërzucëc z sebie w taką 
prawie lëdzką tóń wszëtczich wseczëców 
swòje zapëzgloné kawle? Tak jô sã docygóm 
terô i wiém, że Andrzéj mógł tak pòmëslec.

Zôs te jich szpôsowné chòrobòwé gôdczi 
a spanié kòl zégara co zwònił... Beno wie-

dzôł, czedë sã òdezwac i pòwiedzec głëpòtã.
Në i pòwiedzôł mie rôz cos òsoblëwégò. 
To béł z niegò dopiérze pirat. Wiele pò 
òceanach jezdzył i pòznôwôł snôżé białczi. 
Wspòminków sã nie zabierze kòmùs, na-
wetka jeżlë bë ze skórë òbcygôł. A skórë 
na swiece, òsoblëwie ù białków, to Andrzéj 
lubił òbzerac. Przëzéranié nick gò wiele 
nie kòsztowało. Doch jak je na wëstôwkù, 
tej i mùszi to do czegòs prowadzëc. Le òd 
jednégò razu ju nie szło dali szmakòwac 
brzadu tegò piãkniészégò ôrtu człowieka....
– Wejle, òbôcz Andrzéj – jakbë cos mù 
strzélëło terô do łba – cos mie tuwò swãdzy 
pò pùklu. Òbôcz zarô, co to je – głosno rëk-
nął w mòjã stronã.
– Mòże to jaczi tropikalny pajk? – nibë tak 
zwëczajno chcôł pòwiedzec Andrzéj
– Të mie tuwò nie straszë żódnyma pajka-
ma. Dze, dze òn je?!? – ju sã szarpôł w łóżkù 
i trząsł ze strachù. – Wezta mie gò, je na 
pùklu!
I sã zaczãło. Wiele brzëdczich słowów. Wiôl-
dżi strach przed niczim. Mie sã zdôwało, że 
zeloné scanë pãcałë. Ni mògłë tegò strzëmac 
jak i jô. A Andrzéj?
– Jidzemë Andrzéj na jaczé zakùpë, nié? 
Gwësno jaczé òkazë bãdą na lądze – ju 
jaczégòs celesnégò szczescô ni  mógł 
strzëmac Aleks z jich òkrãtu.
– Jo, jo... – tak so achtnął sóm sytuacjã An-
drzéj – czej to tuwò naju przëgnało, tej mùszi 
wëlezc ze swòji norë.
– Jô bë tak òszmakôł kùreszce jaką mùlaskã... 
– prawie jak scyrz mëslącë ò wiôldżim gnôce 
mëslôł głosno Aleks.
– Co jinszé, to nié nasze, a jak nasze, to nié 
jinszé – tak wej òdpòwiedzôł Andrzéj pò 
swòjémù.
Nôpierwi bëło co òbzerac jidącë wedle 
stegnów z bùdinkama a lëdzama. Farwny 
plachc òdsłoniwôł tegò i negò... Zdôwa-
ło sã chłopóm, że nen szlach ni mô kùńca. 
Cekawòsc rosła corôz barżi.  Znajôrze 
„swòjich” placów sznëkrowelë òczama môle. 
Zazérelë i zazérelë.
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Jaż jednégò razu òkróm zacygniãti bùrką 
głowë widzôł Andrzéj twôrz kąsk jinszą òd 
jinszich. Bëła pò prôwdze jinszô, bò nië bëła 
piãknô...
Je to mòżlëwé, że takô brzëdkô twôrz je na 
swiece? Zdôwô sã, że jo. Bëła to leno skó-
ra baro pògrużdżonô. Gòrszô jak miôł ten, 
co z karą pò swiece chòdzył z ksążkama. Ji 
skarnie scygniãté bëłë plamama, blëznama... 
górama i dolëznama. We wiôldżim dole mia-
ło bëc Mòrsczé Òkò... bëło tam przódë tak 
piãkné jak pò drëdżi stronie nosowi górë. 
Terô òsta tam pùstô kùla, co w ni ani mech, 
ani żódné zelëskò nie chce rosnąc. Le jedno 
malinczé òkò łizów òstało. Wiãcy jak to i kąsk 
włosów nie bëło widzec. Reszta zakrëtô bëła 
cénią białgòwsczi chùstë. Wëzdrzatkù cało-
scë mòżna bëło le sã docëgac. Le sygło ju 
widzec zdrok płënący z dôczi jednégò òka.
Taczi krëjamny twarzë ù naju nie nalézesz. 
Mòże to prawie przëcygało Andrzeja? Pew-
no tak bëło, ale mie tegò nie pòwiedzôł. Bò 
czejbë nié to, tej czemù bë mie ò tim gôdôł?

Pòstãpnym razã ùzdrzelë sã równoczas-
no. Jedné òczë z drëdżima sã pòtkałë 
bez przëtrôfk. Le czë béł to przëtrôfk? Jô 
jem dbë, że nié, le nie chcã sã z Andrzejã 
sztridowac przë òpòwiescach. Dejadë sã 
pòtkelë òczama i ju bëcym. Andrzéj miôł 
leżnosc òsóbno, kùreszce nié przë Aleksu, 
pòòstac przë ni. Nen jeden rôz do dzysô 
wspòminô. Òsoblëwòsc zdrokù nie rozmieje 
sã wëpòwiedzec, bò to mùszi òbôczëc i ni-
jak jinaczi sã nie dô. Czë z òczów mòże jic 
czëstosc? Cos na ten ôrt òpisywôł mie An-
drzéj. Jeji zdrok zdôwôł sã bëc skleniącą sã 
kùglą. Tam w òczach cos krëjamnégò, ale 
prôwdzëwégò ùzdrzôł. Taczégò ùzdrzeniô 
ju pózni nie widzôł, a szukôł le białczi pò 
òczach. Białka Andrzeja chòc bëła le tą jedi-
ną, ni miała równak ju taczich òczów...

Ò drëdżim razu nie chce mie gadac nigdë. 
Kąsk sã docygóm, le nie wiém jesz... Krëjam-
nota òstónie na wiedno, le mògã sã docëgac. 

Gwësno bëło drëdżé zdrzeniowé pòtkanié.  
Ò wiãcy pòtkaniach ni mòżna bëło ju mëslec. 
Andrzéj mùszôł nëkac dali òkrãtã w swiat.

– Przeprôszóm ce, le dzysô jem baro sła-
bi – kùreszce pò dłëdżim czasu Andrzéj sã 
òdezwôł do mie – ale fejn, że zwònisz wiész?
– Në... dobrze... – kąsk felowało mie słowów.
– Jô ce baro przeprôszóm, ale jô nie dóm 
radë. Jô szedł précz òd tëch zelonëch sca-
nów i nie jem w sztãdze przëjmòwac gòscy 
– krótëchno zaczął sã tłómaczëc.
– Rozmiejã i nie mdã tej przeszkadzac.
– Ale nie jiscë sã na mie. Zazwòni pózni, jo? 
Proszã, zazwòni jesz. 
Nawetka sóm tim razã zakùńcził kôrbiónkã. 
Pierszi i... rôz... 

Na gãba tim slédnym razã miała zamkniãté 
òkò. Jistno jak przódë na mùni òstałë brózdë 
i brzëdczé znanczi, jakbë wëpôloné bez 
òdżin. Terô z bliska doznac sã mògło, że są to 
jaczés blëznë, chtërne bëłë pòòstałoscama 
pò jaczis biôtce, a mòże wëpôdkù. Chto to 
mógł wiedzec. Andrzéj ùzdrzôł na grëpie 
gruzów nã twôrz. Nie zdrzôł ju na resztã 
cała, jaczé szlachòwało za sztaturą czło-
wieka, z chtërnégò żëcé ùcekło. Chtos 
je tak pòòstawił, żebë zdôwało sã bëc 
w spikù. Rãce spòkójno leżałë sparłãczoné 
na brzëchù, nodżi òdpòcziwałë sobie na 
miãtczi zemi, a chùsta òsta cësniãtô na ze-
mia, kòl stopów, jak môłô festmòdrô strëżka 
wòdë. Z nią pòpłënãło bëcé ti białczi. Taką jã 
ùzdrzôł nen òstatny rôz.

Nigdë ju pózni Andrzéj nie czuł mòjégò gło-
su.
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Wòjcech Mëszk

Widzôł jô jã wczora, 
widzã jã i dzysô

Dzél 7

Szôłtës to nie je jaczis rozbléka. Prôwda, 
że dzecy òn ni mô, le białkã to mô fest. Cëż 
jemù tam bë w chëczë felowało, żebë òn do 
jinszich miôł chòdzëc.

Lëdze to rozmajice gôdają. Wiedno sã lepi 
pòwiôdô ò kims.

– Ãdris, béł të ù ny Kąkòlczi – zapita Truda 
chłopa.
– Jo, më tam bëlë razã ze Sztefanã. Òna mô 
całi chléw spôloné. Jô nie mëslôł, że tak cos 
we wsë mòże dac – òdrzeknął na to Ãdris. 
– Le to ni mùszôł chto ògnia zarô pòdłożëc.
– Jo – òdpòwiedza białka. – Lëdze tuwò są 
dobri. Tak cos bë zrobic ni mòglë.
– Wiész të, to tak nie je. Jak sã i dobri 
rozgòrzi, to ju le ju. Le jô, póczi jem szôłtësã, 
to nie pòzwòlã, bë chto so co robił, cobë jô 
ò tim nie wiedzôł.
– Jo, Ãdriskù, të jes mòcny. Dlôte jô ce wzã.
– Doch to jô ce wzął. Të bë równak za tim 
kòwôlã wcyg wëzéra.
– Ãdris, të nie wiész, że të jes dlô mie nôwôż-
niészi – wzéra w niegò redostno.
– Jo, to jô wiém. Doch dlôte jesmë razã. A jak 
sã tobie widzôł nen trzasłi? – Ãdris nadczid-
nął nową gôdkã.

– Tak të nie gadôj. Òn za to ni mòże.
– Në, prôwda... – za sztërk dodôł – za to òn 
ni mòże.
–  A òn nie mieszkôł prawie ù Kąkòlczi? – za-
stanowia sã białka.
– Jo, jô gò tam sóm wësłôł, jak òn tuwò 
przëlôzł.  Wiész,  tej  jak më mielë nã 
przesprawã z ną czarzélnicą.
– To mòże òn to zrobił – na ùdbã wpadła Tru-
da. – Doch të gôdôł, że tuwò òn ù naju chcôł 
chójkã spùszczac. To bë ze sobą sztëmòwało. 
Letczi òn je, a nima to wiedzec nic nie je.
– Të gôda, że jô lëchò na niegò gôdôł, a terô 
të sama gôdôsz – letczi.
– Wiész, ò co mie jidze.
– Jo, bò jô w twòji głowie sedzã – rzekł 
rozgòrzony. – Jak co chcesz pòwiedzec, to 
gadôj, a nié że jô mùszã mëslëc. Jak jô móm 
co do pòwiedzeniô, to gôdóm, a òni wszëtcë 
zarô wiedzą.
– Dôj pòkù, Ãdris. Të wiedno mùszisz 
pòkazac, że jes mądrzészi.
– Truda, të sã lepi wez za swòjã robòtã, bò jô 
z przëwãdrama sóm so dóm radã. Jak bãdã 
chcôł, to òn chójkã spùscy, a czej nié, to òn ji 
nawetka nie côrnie.
– To bëła twòja robòta, że òn sã na nã chójkã 
wzął? – zadzëwòwónô Truda z te bëła.
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– A jak! – szôłtës béł baro bùszny ze swòjich 
wiców, że tak mù fejn z nym przëwãdrã wë-
szło.
– Jô nie mëszlã, że të taczi jes? – Trudze rów-
nak taczé wice sã nie widzałë.
– A jak jô Władisa wënëkôł, tej to bëło do-
brze? Terô të te nie pamiãtôsz?
– Jo, a ten co tobie je winien? – zapita sã.
– Jegò zdrok... Cos czëjã, że... nie wiém, jak 
to pòwiedzec. Mùszã mù sã barżi przëzdrzec.
– Le sã za wiele jemù nie przëzerôj, bò jô 
ce nie chcã stracëc – ùdżibła sã do niegò 
kùszkającë gò – i doda – mëslë czasã ò mie, 
jak co robisz.

Scanë stãknãłë, dzes pòd ùstrzechą cëchò 
sedzôł głos.

Nad wsą robiło sã zôs smroczno. Na kùńc 
dnia nadchôdô noc. Przëkriwô swiat swòją 
płôchtą. Kąkòlka sedzy kòl piécka, zdrzącë 
sã w òdżin, chtëren mô rozgrzôc zastëgłé 
òczë. Cepło bùfsëje z piécka, skarniô robi sã 
gòrącô, żëcé ùchôdô.

Ò prôwdze jidze długò gadac, ji szëkac, abò 
òd ni nëkac. Jakô òna je? Jak wëzdrzi? Jeden 
czuł to, drëdżi to, a nicht ji nie widzôł. Le ò ni 
czuł, że dzes tam je. Sygnie le jã czëc i ju jã 
sã znaje. Pò swòjémù, le sã znaje. Cos w tim 
je. To sygnie. To cos, to mùszi bëc prôwda. 
Z kùpë gnoju le môłi kamiszk mòże zrobic 
prôwdã. Jo, sygnie, że òn tam je, tej nen całi 
gnój ju je prôwdą.

– Kąkòlkò, czemù wë môce nen chléw 
spôloné? Wë doch nie chcelë, żebë jô tuwò 
dali mieszkôł, gwës jo?
– Të so mòżesz gadac, co të chcesz, le wie-
dzë, że jô ni móm lësztu do głupi kôrbiónczi. 
Tak tej mòżesz so tak gadac do ny chójczi, co 
tam stoji. Mie tuwò ni ma.
– Mòże jô lëchò równak zaczął, Kąkòlkò – jô 
widzôł, że nie je to takô prosto kòbiéta, jak 
bë më so czasã chcelë. – Jô was nie chcôł 
nijak ùrazëc, le jô tuwò òstôł przësłóny bez 

negò kòwala, co jô ù niegò robiã.
– Tëli to jô sama wiém – òdrzekła mie na to 
widzącë doch, że jô równak z ni sã nijak nie 
wëszczérzóm. – Të to môsz tuwò ùprawic – 
doda.
– Jô to mògã doch zrobic, le pòwiédzce mie, 
jak to sã stało? Doch to nie je mòżlëwé, żebë 
nen chléw sóm òd se sã zapôlił.
– Chléw sã zapôli, czej cos gò zapôli – 
òdrzekła na to, nick wicy jakbë nie chca do 
te dodac.
– A na co wë bë mielë pòmëszlenié? – jô sã 
zapitôł, bò jô równak sã chcôł wëdowiedzec 
òd ni dlôcze sã stało tak, a nié jinaczi.
– Bò taczé je żëcé. I taczim mùszi pòòstac. 
Nié, żebë jô tegò chca, to nié. Le òno je ta-
czé, jaczé je.
– To, to jô wiém, le më sã ni mùszimë na 
wszëtkò gòdzëc – jô ji chcôł wszëtkò wëtło-
maczëc.
– A chto gôdô, ò gòdzenim sã na wszëtkò? 
Jô cos taczégò nie rzekła. Jô le cë gôdóm, 
że żëcé je taczé, jaczé je. I wiedno naléze 
sã chtos, chto mdze chcôł je zrobic swòjim. 
Pò swòjémù je ùrządzëc. A czej nalézesz sã 
krótkò taczégò, to twòje żëcé mdze ùłożoné 
przez niegò wedle niegò samégò.
– Jo, to je prôwda. Mie sã tak czasã zdôwô, 
że chtos mie żëcé ùkłôdô pòdług sebie, le jô 
doch sã na to ni mùszã gòdzëc.
– Nié... – zawiesëła głos – ni mùszisz.
– Le jô to gôdóm do was, Kąkòlkò. Pòwiedzce 
mie le, na kògò môce pòmëszlenié, że to zro-
bił.
– Za wiele chcesz wiedzec... I sã nie dowiész, 
czej wiedzec nie chcesz.
– Jô ju swòje wiém. Długò jô ù waju nie 
sedzã, a równak kąsk jô móm lëdzy pòznóné. 
Nawetka, czejbë jô jich nie znôł, jô jich znajã, 
bò lëdze sã wszãdze taczi sami. Gdze bë nie 
szedł, wiedno są taczi sami lëdze.
– To nie je prôwda, bò ù naju sedzy òn – 
tuwò ju wiãcy nick nie rzekła. Òstawiła mie 
z nym zdanim.

Në nick, czej jô miôł ùprawic ji nen płotk, 
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tak jô sã wzął za nã robòtã, le jô so wied-
no mëslôł, czemù òna mie pòwiôda ò głosu. 
Bò jô béł gwës, że ò niegò jidze. Jô jegò głos 
czuł, jinszi gò nie czëlë, tej czemùż òna mie 
gôda, że lëdze są jinszi, skòrno òni gò nie 
czëją. Doch, czejbë gò mielë czëté, tej jo, tej 
to bë miało jaczis szëk, a tak. Skòrno gò nie 
czëją, to òn nijak jich zmieniac ni mòże. Le 
prôwda mie na głowã zarô przëszła! Doch òn 
miôł jich wszëtczich zjinaczoné. Jo, to je to, 
co w nich sedzy. W nich sedzy Smãtk!

– Môsz të to ju zrobioné? – zapitôł sã Kòwôl 
– Bò jô nie chcã sã tłomaczëc przed Ãdrisã 
za cebie.
– Jo, ni miéj strachù. Wszëtkò jidze zrobic, 
czej sã chce. Czej sã nie chce, to nié, le czej 
sã chce, to jidze wszëtkò.
– Jô gôdczi taczi prôwadzëc nie bãdã. Tak të 
so mòżesz gôdac z Kąkòlką, le nié ze mną. 
Jô ju móm dosc lózëch gôdków. Taczich jô ju 
prowadzëc nie bãdã.
– A szkòda, bò mòże i të bë co mądrégò mie 
rzekł. – Na ne słowa Kòwôl stanął i naczął 
mie sã bôczno przëzerac. Tej przesënął sã 
krodzy mie, le za sztërk òbdôł.
– Wiém, të sã chcesz ze mną próbòwac, le 
jô nie jem taczi, co bë sã chcôł z taczima 
przëwãdrama brac.

Chléw stojôł zôs na nym samim placu, co 
czedës. Żëcé kùlało sã tak jak czedës. Czejbë 
terô przëszedł cëzy, pòtkôłbë zôs zgódnëch 
lëdzy. Pòznôłbë tej Kąkòlkã. Tã, chtërną 
mieszkô pòd lasã. Córczi bë òna tej ni mia, 
le tegò cëzy bë nie wiedzôł. I nawetka bë 
sã ò niã nie pitôł. Swiat je snôżi i kòżden 
mô w nim swój plac. Prôwdac cëzy nie 
przënôlégô do negò swiata, le w nim żëje. 
Chto pòznôł Kąkòlkã, ten wiedzôł, chto òna 
je. Chto ji nie znôł, ten ny wiosczi w całoscë 
przerozmiôc ni mógł.
We wsë na swiat przëszedł strach. Przë-
szedł òn sóm, chòc nicht gò nie rôcził. Tak 
ze strachã je, przëchôdô òn tej, czej òn chce, 
i òstôwô tak długò, jak le òn długò chce.

Ù Ãdrisa strachù nie bëło. Taczi ù niegò 
chléw stojôł do dzysôdnia. Tak jak czedës 
jegò prastarkòwie mielë gò pòstawioné, tak 
òn stojôł do dzysô. Pòd ùstrzechą rodzył sã 
strach. I tam mù plużëło bëc, bò jinaczi tam 
bë nie béł sedzôł.

Lëdze bëlë baro rôd, że strach zalągł sã pra-
wie ù szôłtësa. Czej mieszkôł ù niegò to we 
wsë béł tej bezpiek. Òn gò spùszczôł z liń-
cucha, czej le sóm chcôł. A strach béł jemù 
wiérny. Jak jegò włôsné dzeckò. Ãdris no 
dzeckò swòje miôł tej, czej chcôł. Wzérającë 
w òkò rozmiôł gò przëwòłac. I szło mù to tak 
letkò. Nawetka ò tim mëslec ni mùszôł. Sygło 
zdrzec. Jinaczi bëło w szpéglu. Tam téż strach 
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rozmiôł pòkazac. Nie bëło letkò, le nicht 
z nim gadac nie chcôł. Wòlôł głowã spùscëc 
w dół i swòje mëslë schòwac, bë strach tam 
nie wlôzł. Le òn wchôdôł i pòòstowôł dali.
Swiat tej sã rodzył na nowò. Le w jednëch 
òczach strachù nie bëło. W òczach Ãdrisa. 

Tam béł lózy plac. Przëszło rôz 
do te, że Ãdris béł ù Kòwala. 
Przëszedł do niegò.
Tej midzë nima doprzëszło do 
taczi kôrbiónczi:
– Móm jô dlô ce robòtã – rzekł 
Ãdris.
– Të môsz wiedno robòtã – 
Kòwôl jak wiedno gôdanim sã 
nie zajimôł.
– Jô, le mòja robòta je wiedno 
pewnô – pòwôżno zdrzôł terô 
w kòwalowé slépia – të ò tim 
dobrze wiész.
Ãdris ni mógł przerozmiôc 
dlôcze Kòwôl nie przëjimô 
strachù. Czemùż òn ni mòże 
zagòscëc ù Kòwala. Miast tegò 
ù Kòwala rósł górz. Górz ten 
równak mùszôł pòòstac ù tegò, 
ù chtërnégò sã rodzył, to je  
ù Kòwala. Czemùż? Bò òn wie-
dzôł, że tak swiat je ùstawiony. 
Górz tej przechôdôł bez rãkã 
w młot i rodzył redotã. Le ò to 
szôłtësowi nijak nie szło. Re-
dota rządzëła sã sama. Òna 
nie brëkòwa szôłtësowégò 
pòzwòleniégò, bë jistniec.
– Tej cëż të chcôł? – spitôł sã 
Kòwôl.

– Cebie pòtkac. Më tuwò dobrze wiémë, jak 
swiat wëzdrzi. Jô ni mògã zdrzec na to, że të 
tuwò sóm sedzysz.
– Doch të dôł mie ùcznia – òdrzeknął Kòwôl.
– Jô nié ò nym. Jidze mie ò białkã, twòjã 
białkã – gôdôł dërno szôłtës.
– A cëż tobie naszło? Ni môsz të lepszi 
robòtë, jak mie białkã rajic.
– Jô cë białczi nie rajã. Jô le gôdóm, że to je 

lëchò, że të tuwò sóm sedzysz – szôłtës corôz 
to barżi Kòwala próbòwôł.
– To jô widzã, Ãdris. Słëchôj le... – na sztërk  
ùcëchnął, jakbë kąsk chcôł zważëc swòje sło-
wa, bë nie bëłë òne za cãżczé, chtërnëch bë 
szôłtës mógł nie strzëmac. Równak za sztërk 
rzekł:
– Jô z tobą ò tim gadac nie bãdã. Jidzë 
w ùbëtkù i òstawi mie. Gôdczi midzë nama 
nie bëło i niech le tak lepi òstónie.
– Lepi? Dlô kògò? Mëslisz, że jô nie wiém 
ò tobie i ò Trudze. Taczé bëleco to të so 
mòżesz nemù lelekòwi gadac, nié mie.
– Jô cë, Ãdrisu, gôdóm: skùńcz, bò to nie 
mdze tak, jak të bë to chcôł. Jô twòji Trudë 
nie rëszóm i të ò tim wiész. Jak tobie je mało, 
to jidze so do Warblewa, bò w ny wiosce 
jes ju tak rozlazłi, że cebie nicht w jizbã nie 
wpùscy.
Ãdris na sztót zamôłknął. Le górz miast 
strachù rodzył sã mù w òczach. Górz, chtëren 
Kòwôl rozmiôł zjinaczëc w szëkòwną robòtã, 
ù Ãdrisa jinacził sã w ból i cerzpienié. Òn nie 
rozmiôł gò w se ùtrzëmac tak jakno Kòwôl 
ùtrzëmiwôł òdżin, jak le sóm chcôł.
– Të jes wierã baro mądri, le wiedzë, że të 
sóm mòżesz na Warblewie robòtë szëkac 
– na sztót strzimôł gôdkã, le zarô dołożił 
– chòcle w Warblewie kòwala mają – 
i rzechòtac sã przë tim naczął.
– Mòżesz sã smiôc, le jô cë gnôtë chùtni 
przetrącã. Szôłtës do robòtë rãków nie 
brëkùje...
– Jô wiedzôł, że të tegò nie strzimiesz. Jes 
jak ta głupô bùla, chtërna bòdze bez szëkù. 
Jes za głupi, bë sã ze mną mierzëc. Trudã të 
mógł miec, bò òna za tobą cknie. Le jô ji cë 
nie dóm. Bò co je mòje, to je mòje. Të na-
wetka robòtã môsz ù mie.

Kòwôl ju dali nick nie gôdôł. Òstawił Ãdrisa 
samégò i szedł do swòji robòtë. Ten sã krącył 
kòl niegò i szkalowôł, le kùreszce sã dobrôł, 
że ten ju mù dzysô nick wicy nie pòwié. Tak 
tej môchnął rãką i rzekł:
– Jesz do mie przińdzesz.
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Za jaczis czas Truda zachòrza.
Ãdris chòdzył kòl ni, òbzérôł. Kùreszce wòłôł 
za Sztefanã. Ten przëlôzł i rzekł:
– Jô cë gôdôł, że jô lëdzy nie rozmiejã léka-
rzëc. Co jô zrobiã, czej òna padnie?! Jô ji 
lékarzëc nie mdã.
Słowa tak głãbòk wlazłë w szôłtësowé ùszë, 
bò wiedzôł, że tak sã Sztefón brónił przed lé-
karzenim, że òn pò prôwdze tegò robic nie 
mdze. Tej gò pùscył lóz.
Sztefón, jak wëchôdôł, jesz mù rzekł:
– Jidze z nią do Kąkòlczi, czej chcesz, bë żëła.

Za dwa dni szôłtës béł zôs ù Sztefana.
– Lékarzë jã, bò òna mie zdżinie.
– Jô ce szónëjã. Le jô cë dobrze radzã. Jidzë 
z nią do Kąkòlczi. Jesz je czas.

Le równak czas zminął. Razã z czasã Truda 
òdeszła w swiat stwòrzony dëchã. Òstało le 
cało, chtërno Ãdris zakòpôł w zemi.

Ãdris òstôł sóm.
Równak pòd ùstrzechą mieszkôł górz.

– Negò czarzeniô abò bãdze kùńc, abò jô nie 
wiém, co jô z nym zrobiã! – krzikôł głosno 
szôłtës – Na chëcz je sedlëszczã całégò złégò. 
To łazy pò wsë i w naju sedzy tak, że më ju 
ò tim nawetka nie wiémë. Tak to je wżarté.
Dzysô je nôlepszi czas, bë z tim skùńczëc. 
Trzeba z nym bëło ju dôwno zrobic pòrządk, 
a nie żdac, jak to sã rozléze pò wsë.

A równak bëło to rozlazłé. Wszãdze, dze béł 
plac, pòkôzywôł sã nen górz.
Co bëło robic? Swiat miôł plac i na redotã, 
lubòtã, miłotã, a i na strach, górz i zwadã. 
Wszëtkò miało tuwò swój plac.

A Truda szła do nieba. Òbra sã ną drogã, bò 
takô ji sã pò prôwdze ùwidza.
Czemùż ni mògła òstac na nym gwësnym 
swiece? Dlôcze niebò, skòrno zemia je 
pewnô? Cëż taczégò bëło w nym niebie, 
czegò fëlało ji na zemi. Szuka mòże prôwdë, 

le ta doch ju bëła na zemi. Ni mùszi za nią 
lôtac pò niebach. Sygnie ji szëkac w sercu 
zatacony, bò tam òna głãbòk wëtkniãtô je. 
I le jã wëcygnąc. Ale lëdze te nie wiedzelë 
abò wiedzëc ani czëc nie chcelë. Ãdris 
swòjã białkã wrzucył w kùlã i sóm jã piôskã 
zasëpôł. Chlëchôł òn nad nią, a òna nym 
chlëchanim pòrëszonô, chlëcha nad Ãdrisã. 
I tak òni so chlëchelë. Òn łizama zemsczima, 
òna łizama niebiesczima. Òn wëpòwiôdôł 
prôwdzëwòtã swòjégò serca, bez jeden môłi 
sztëczk dopùszczonégò lëftu do serca, a òna 
chlëcha nad nym sztëczkã, bò wiedza, że to 
mdze le môłi sztëczk, a pózdni nie bãdze 
ju nick. Òdemknie sã na dzura. Za ną dzu-
rą mdze cemiznã, krôsë czôrny. A w nórce 
sedzy ùdëszonô prôwda łżélstwa mòcą. Le 
sedzy i dërchô na bëlniészé dnie, czej ùńdze. 
I taczi to dzéń przëszedł na swiat, czej Truda 
ùdba so jic do nieba. Swiat béł taczi, jaczi béł, 
a Truda nie mësla ò nim lëchò, doch w nim 
sã wëchòwa i w nim dorosła, tak tej wied-
no za nim mia wiôlgą tësznotã. Le kùreszce 
nadchôdô czas. I jak tak sã stónie, to nicht 
sã procëm temù nie ùstôwiô, le smãtné rãce 
żëcô zabiérają w swiat, te co na sercowëch 
pùstkach narodzoné.
Droga je dalekô, fùl procëmnosców, le czasã 
i redotë, chòcô łiza cygnie w stronã dodóm. 
Swiat domôcy wërżniãti w sercu i ten òbrôz 
mielony towarzi òb całą drogã. Dôwô i wiarã, 
i nôdzejã, bë dali jic. Taką téż i wiarã mùsza 
miec doch Truda, skòrno ùdba so jic w nieb-
ny swiat. Le dze òna mògła ùdostac ny wiarë, 
skòrno Ãdris zasztëkóné miôł nã swòjã serco-
wą prôwdã przed nią.
W nocë Ãdris sã rozbùdzył. Dzysô doch jemù 
bëło, jakbë chto gò rãką przez mùniã letkò 
côrnął. Cëż to bëło? Co za mëszlenié. Doch 
ji ju ni ma.
– Ãdris, òbùdzë sã – cëchò szepta Truda. 
Nie czëjesz të mie? Jô jesz sztót tu mdã, bò 
zarô pùdã w nen swiat, terô przede mną całi 
òtemkniãti doch je. Wiedno jem gò bëła ce-
kawô.
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Ruscë spiéwają – gôdałë dzecë, czej spòd 
stôri pôłczińsczi szkòłë dało czëc chùralny 
spiéw harmònijnëch lëdowëch piesniów. 
Drãgò bëło jich zatrzëmac doma, nëkałë pòd 
szkòłowé ògrodzenié, żebë zdrzec na wëso-
czich i bògato òblokłëch Rusków, skaszaro-
wónëch tuwò wòjnowëch pòjmańczików, 
jaczi òstelë scygniony, żebë retac pòlowò-
chòwną gòspòdarkã wsy. Felowało chłopów, 
a wòjnowé brëkòwnotë kôzałë ùprôwiac 
wszëtczé pòla, chòwac nômni tëli bëdła 
i swiniów, kùli bëło chòwóné przed wòjną. 
Planë bëłë cãżczé do zjisceniô.
Pòjmańczików scygelë z lôgrów, gdze bëło za 
wiele lëdzy i wszëtczégò felowało. Tej bëlë 
rôd, czej przëchòdzëlë do naji wsy. Chùtkò 
sã doznôwelë, że są westrzód swòjich. Wiele 
z nich bëło Pòlôchama z rusczégò zôbòru. Ti 
stôwelë sã łącznikama midzë jich rusczima, 
biôłorusczima i ùkrajińsczima drëchama 
a najima lëdzama. Niemcë na zôczątkù za-
kôzywelë wszelejaczich kòntaktów z nima, 
ale czej dozdrzelë, że nie są w sztãdze 
nick zrobic, to delë so pòkù i pòzwòliwelë 
na gôdczi. Kùreszce zaczãlë przëdzeliwac 
pòjmańczików gbùróm, co brëkòwelë fizycz-
ny pòmòcë. Wnenczas stelë sã òni wnet-
ka parobkama wcygnionyma we wszëtczé 
robòtë i gòspòdarczé dzejania najich ról-
ników. Niejedny z nôtërną dlô Słowianów 
starą tak zajimelë sã chòwą i zemią jak sami 
gbùrzë. 

Nënka téż dosta pòjmańczika do pòmòce 
w gòspòdarce. Ten włącził sã we wszele-
jaczé sprawë i jiwrë familie. Môltëchë jôdł 
razã ze wszëtczima. Cotce i nënce widzôł sã 
jakò chrzescëjón: béł pòbòżny, przed jedze-
nim i pò jedzenim żegnôł sã na prawòsławny 
ôrt trzë razë, czerëjącë sã wiedno w stronã 
swiãtëch òbrazów, jaczé wisałë jistno 
jak w jinëch kaszëbsczich chëczach. – Ti 
prawòsławny są barżi pòbòżny i mést lepszi 
jak më, katolëcë – gôdała cotka Frãcëszka. 
Béł i robòcy. Rôd zjiscywôł wszëtczé nakôzë 
białków czerëjącëch gbùrstwã. Nick tej 
dzywnégò, że mielë gò w ùwôżanim jak 
człowieka blësczégò familie. Béł téż méster-
ny – to òn ùprawił nama znikwioné żarna, 
pòłożił pòd nima kamë, całosc schòwôł 
w tacówce, żebë nicht nie òdkrił najich za-
kôzónëch przez władze dzejaniów. Òn béł 
pierszim pòmagérą cotczi przë òbrôbianim 
lnu, bò i ùprôwã lnu jesmë mùszelë wpro-
wadzëc na nowò z pòzdrzatkù na rënkòwé 
felënczi. Cãżkò bëło kùpic wôrp i wërobinë 
z lnu. Pòjmańczik ùprawił abò skònstruòwôł 
dzerlëcã i cerlëcã, bò tëch nôrzãdzów ju 
jesmë ni mielë. Rôd téż chòdzył do robòtë 
ù gòspòdôrzów, jaczi nama ùprôwielë 
pòle, przëwòzëlë zbiérë, òpôł i robilë jiné 
ùsłëżnotë zaprzigã, bò – czej nie bëło òjca 
– jesmë ni mielë kònia, a gbùrzë nie chcelë 
jinaczi pòmagac, jak leno za òdrôbianié. Jem 
gôdôł z nim jakno ùczeń spòdleczny szkòłë 

Józef Cenôwa

Pamiãtné dnie

Pòjta, pòjta – Ruscë 
spiéwają
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ò jegò wiôldżim kraju, ò Wòłdze, Syberie. Òn 
naùcził mie mierzeniô dalekòscë na kartach 
i planach.
Jednégò dnia kóń najégò sąsada Léòna 
Bòldë òbczas produkcje seczczi naderwôł 
so kòstkã. Sparłãczenié przekładnie, jaczé 
jidze òd seczkarnie do rozwerkù nie bëło za-
bezpieczoné i òn tak nieszczestlëwò stanął, 
że skrzidło złączów wcësnãło mù sã dosc 
głãbòk w cało. Krew zaczãła chùtkò płënąc. 
Bòlda sã wërzasnął, zawòłôł sąsadów, ti 
radzëlë. Do weterinôrza dalek, tej ùdbelë 
zatrzëmac krew znóną jima metodą, ale 
nick to nie dało. Widzôł jich jiwer Jurij i do 
nich pòbiegł. Znelë jegò ùmiejãtnoscë, tej 
pòprosëlë ò pòmòc. Zgòdzył sã, ale rzekł, że 
ni mają mù zawadzac i pòzwòlëc, żebë sóm 
zrobił, co sã pòdług niegò słëchô. Mùszelë 
sã na to zgòdzëc. Terô pòprosył jich, żebë 
pòszlë na bòk, pòtemù cësnął batug i zaczął 
kònia ùspòkòjiwac gładzenim i mùjkanim 
pò szëji i pëskù, a téż pieszczącyma słowa-
ma. Gòspòdôrzë wëcygelë szëje i sã temù 
dzëwòwelë. Czedë kóń sã òbdôł, to Jurij 
klëknął na zemi, pòdniósł nogã kònia letkò 
w górã i zaczął pòmale i òstrożno nacëskac 
cało wëżi renë, szukającë żëłë, z jaczi leca-
ła krew. Pò chwilë jã nalôzł. Tej jął cësnąc 
na ten môl pôlcama i pòpùszczac, kùreszce 
sã ùsmiéchnął, bò dozdrzôł, że krew nie 
lecy ju tak mòcno. Òb całi ten czas gôdôł 
do kònia ùbëtno i cëchò, żebë jesz barżi 

gò ùspòkòjic. Czedë krew òprzestała lecec, 
pòprosył ò pòdanié mù czile lëstów przë-
dróżnika, jaczi rósł krótkò. Kôzôł je starow-
no ùmëc i przëniesc razã z bandażã. Czej 
je nałożił na renã i dobrze òbwiązôł, to zôs 
kònia pòmùjkôł i òdprowadzył do stani. 
Terô dopiérze zawòłôł gòspòdôrza, żebë 
dôł zwierzãcu kléwer abò dobré sano. Rena 
chùtkò sã zgòjiła. Bòlda béł rôd.
Jinszi pòjmańczicë téż mielë ùwôżanié kòl 
gbùrów. Gòspòdarstwò Pòtrëkùsa prakticzno 
prowadzëlë wòjnowi niewòlnicë. Z nima to 
òbgadiwôł pòtrzébnotë normalnégò prowa-
dzeniô gbùrstwa mało czedë przëjéżdżający 
na ùrlop Pòtrëkùs. Jeden z pòjmańczików za-
jimôł sã nawetka ògrodã, wënëkiwôł kradél-
ców, miôł starã ò pòczestnotã dodomù, ale 
to béł Pòlôch z Biôłorusëji.
Më, knôpi, jesmë rôd gôdelë z pòjmań-
czikama i ùczëlë sã jich spiéwów. Nôbarżi 
sã nama widzałë chùrowé wëstãpë całégò 
jich karna – wësoczé tenorë i głãbòczé basë 
– Jermak, Wołga, Pułkownik nasz udałi, So-
łowie, Praszczaj dierewnia i jiné piesni je-
smë spiéwelë przë pasenim bëdła, nic so nie 
robiącë z zakôzów szkólnégò i bicégò przez 
niegò strzëną.
Pòjmańczicë robilë nama rozmajité zabôwczi, 
np. młinczi, wiatraczi, figùrczi zwierzãtów, 
dôwelë szmaczczi z paczétów, chtërne do-
stôwelë, i tak całô prëskô propaganda, 
przedstôwiającô Rusjã w krzëwim zdrzadle, 
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w przërównanim z faktama òkazywała sã 
łżélstwã. Szkólny to czëlë i zaczãlë tolerowac 
nawet to, że pòjmańczicë pòmôgelë przë ta-
cenim zbòżô i bùlew, bëdła, swiniów, gãsów.
Pòjmańczicë sami chcelë robic ù gbùrów, 
zgłosziwelë sã z dobri wòlë. W lôgrach 
mielë swój samòrząd, ale tikôł òn leno jich 
bënowëch pòrządków. Tam mielë wiôl-
dżi niedostónk, nawetka głód, zabijałë 
jich chòroscë, ò czim swiôdczëłë wiôldżé 
smãtôrze, jaczé òstałë pò zlëkwidowanim 
lôgrów w Czerskù, Czôrnym, Tëchòlë. Trôfiałë 
sã ùceczi. Jesmë czëlë ò strzélanim do nich 
przë kòżdi próbie ùcekniãcô, co gòrzëło na-
jich lëdzy. 
W jednym rokù przëdzelëlë nama Ruska, 
chtëren dobrze sã znôł na pòliticznëch 
òdnieseniach w Eùropie, béł pòdòficérą. 
Czej òjc przëjéżdżôł na ùrlopë, to wiedno 
òbëdwaji mielë so wiele do pòwiôdaniô. 
Òjc zamikôł jizbã i czestëjącë gò piwã pra-
wił ò gòspòdarczich i pòliticznëch sprawach 
jich kraju i – to òsoblëwie – ò wòjnie, fron-
tach. Wiele razy jô pòdsłëchòwôł – czuł jem 
taczé słowa jak: Pòlskô, Dmòwsczi, Piłsud-
sczi. To òn tak baro òpróżnił naji przãtrowi 
spikrz, że kòntrolno-aprowizacyjnô kòmisjô 
dzëwòwała sã, że matka mô tak mało zbòżô 
i miała pòmëszlenié, że zatacëła nadwëż-
czi kôrtkòwégò przëdzélu. Nënka òbroniła 
sã leno dzãka pòmòcë szôłtësa Kòrthalsa, 
chtëren béł òd lat z nama zdrëszony. Czej 
wòjna sã skùńczëła i òjc zaczął wëcëgac to, 
co òstało zataconé, ni mógł sã nadzëwòwac, 
że rusczi pòdòficéra jaż tëli żëta, jiczmie-
nia i bùlew mógł schòwac i to tak, że jegò 
wôrtnotã sã nie pògòrszëła. Chcôł mù tatk 
pòdzãkòwac, jakòs wënôdgrodzëc za robòtã, 
ale ten òdjachôł zarô pò Brzesczim Mirze 
razã z jinszima pòjmańczikama do lagru, skąd 
wedle prasowëch przekazënków niewòlnicë 
bëlë wëwiozłi òkrãtama do Rusëji. Przed jich 
wëjachanim bëło widzec westrzód nich jaczé 
pòrëszenié, ale chto w tim czasu w Pôłczënie 
znôł sã na bënowëch sprawach Rusëji. A òni 
sami bëlë òdcãti òd swiata, tej téż ni mòglë 

za wiele wiedzec ò pòliticzno-gòspòdarczi 
biôtce  w jich kraju.
Pò òdéńdzenim Rusków wies zrobiła sã 
barżi smùtnô, zmniészëła sã i wëlëdzała. 
Ju nicht nie wòłôł: Pòjmë do stôri szkòłë - 
Ruscë spiéwają. Terô ju leno më, knôpi, je-
smë ùdôwelë jich przemarsze i rëczelë na 
całi głos: “Pułkownik nasz udałi po frontu 
przejezżał” abò “Sołowie, sołowie” i jin-
szé spiéwë. Òstałë pò nich pamiątczi – za-
bôwczi, jaczé nama delë: figùrczi z drzewa, 
ùplotë, drewniaczi, skórowé pasë i nawet 
wërobinë z bùrsztinu, bò niejedny òkôzelë sã 
rzezbiôrzama. Zaòstałë téż żarna i nôrzãdza 
do òbrôbianiô lnu, a téż wspòminczi. Ò tëch 
wësoczich, spòsobnëch chłopach nie zabëłë 
téż białczi. Niejedna miała w planach òżenic 
sã z Ruskã.
Nicht wnenczas równak nie mëslôł, że pò 
pôrãdzesąt latach rusczi żôłniérz w zmie-
niony pòliticzny stojiznie Eùropë wëzwòli 
z niemieckò-hitlerowsczi niewòlë naje 
stronë, że terô to òn bãdze prowadzył 
szaséjama Pôłczëna pòjmańczików w bru-
no-zelonëch ùnifòrmach. Kò to prawie tima 
drogama w maju 1945 rokù prowadzëlë 
Niemców z jich òstatny bôłtowi redutë, 
jaką bëłë ùmòcnienienia na Hélu. A jô ni 
mógł wiedzec, że mie – pòlsczégò òficérã – 
wëzwòli radzecczi żôłniérz i to z głãbi Rzeszë, 
gdze w Oflagù IIc, òb piãc lat jem tesknił za 
wëbôwcą, wierzącë w dobëcé aliantów, 
w dobëcé dobri sprawë.
Pò òdéńdzenim pòjmańczików kòmùdã 
codniowégò żëcô wsë pògłãbiwôł felënk lë-
dzy do robòtë. I zôs białczi-żôłniérczi, jaczé 
ni miałë na gbùrstwie chłopów do pòmòcë, 
bëłë w drãdżi stojiznie. A bògati zaczãlë 
jesz barżi pòdnaszac prizë za zaprzigòwé 
ùsłëżnotë. Wnenczas ju równak biédny 
mielë w se wiele nôdzeji, bò czëlë, że wnet 
sã skùńczi wòjna, służenié niemiecczim 
wëszëznóm i bògatim wëzwëskiwôczóm.

Skaszëbił DM
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Chcemë wrócëc do bôjków
Z prof. Duszanã Pażdżersczim z Gduńsczégò Uniwersy-
tetu, chtëren zajimô sã m.jin. promòcją Kaszëb w Ser-
bie,  gôdómë ò bôjkach, stojiznie kaszëbsczi lëteraturë 
i kaszëbskò-serbsczich kòntaktach.

Słowôrz kaszëbskò-serbsczi ,  ksążka 
Кашупске теме, òstatno film ò Kaszëbach, 
jaczi òstôł gòrąco przëjãti òbczas VI Fe-
stiwalu Kaszëbsczich Filmów... Skądka 
w Serbie taczé zainteresowanié Kaszëba-
ma? Rozmiejã, że to przédno brzôd Twòji 
robòtë, ale skòrno wëchòdzą ksążczi, 
pòkazywają filmë ò naju w TV, to mùszą téż 
bëc chãtny do czëtaniô i òbzéraniô. 
Jesz do niedôwna Serbòwie nie wiedzelë za 
wiele ò Kaszëbach, chòc pamiãtóm, że na 
sztudiach na przedmioce òglowò lingwistika, 
jesmë sã czegòs na tã témã ùczëlë. Bëłë to 
równak baro òglowé wiadła i mie sã zdôwa-
ło, że je mòjim òbrzészkã zaprezentowac Ser-
bóm „kaszëbską sprawã”, przede wszëtczim 
jãzëk i to, co sã z nim parłãczi. Mëslôł jem, 
jak to zrobic...

I pòwstôł nôprzód projekt Rastko Kaszëbë. 
To béł 2004 rok.
To prôwda. Bëła tam prezentacjô rozma-
jitëch tekstów tikającëch kaszëbiznë. Béł to 
dzél wiãkszégò projektu, jaczi miôł na célu 
pòkazywanié w internece serbsczi kulturë, 
a czedë òbczas jegò waraniô òkôzało sã, że je 
wiele sparłãczeniów Serbów z jinyma nôro-
dama, pòwstôwałë dzéle ò tëch kòntaktach. 
Jô jem zabédowôł, żebë włączëc do Rastko 
téż Kaszëbów. Prôwdac, donëchczôs nie bëło 
za baro sparłãczeniów serbskò-kaszëbsczich, 
ale ten projekt mógł bëc (i béł) prawie jich 
pòczątkã. Dostôwôł jem lëstë z rozmajitëch 

krajów òd lëdzy, co kòrzistelë z Rastko, prze-
zérającë statisticzi widzôł jem, że internaùcë 
z wnetka całégò swiata czëtelë tam kaszëbs-
czé tekstë. Bëła to szerokô promòcjô kaszëbi-
znë. A czë dzãka temù wiãcy Serbów zainte-
resowało sã Kaszëbama? Móm nôdzejã, że 
jo, ale ni mògą tegò pòwiedzec na gwës. 

A co z jinyma projektama?
Jednégò drëcha, chtëren mô wëdôwiznã 
w Belgradze, jem namówił na stwòrzenié 
serie Biblioteka Kaszëbskô. To wierã pierszô 
takô biblioteka na swiece. Do dzysdnia wë-
szłë w tim cyklu dwie pùblikacje, a trzecô je 
rëchtowónô. Bãdą to Kaszëbi i jich dzeje prof. 
Gerata Labùdë w tłómaczenim na serbsczi. 
Z leżnoscë pòwstaniô ti biblioteczi béł ze 
mną zrobiony wëwiôd do jedny codniowi 
wësoknakładowi (kòl 200 tës. egz.) gazétë 
w Serbie. Tã wëdowiedzã òpùblikòwelë 
z wiôldżima felama, dodelë wiele rzeczi, ja-
czich jem nigdë nie rzekł, i tak pò prôwdze 
wnetka wëchôdało z ni, że Kaszëbi gôdają pò 
serbskù. Gazétnikòwi, co ze mną gôdôł, tak 
sã widzałë szlachòtë tëch dwùch jãzëków, że 
dôł jich trójno téż òd se. Në, wëwiôd skan-
daliczny, ale nimò tëch łżélstwów i prze-
krąceniów, a mòże prawie dzãka nima, za-
interesowanié bëło stolemné. Ten tekst je 
wcyg w internece i do terô co jaczis czas 
chtos do mie pisze w ti sprawie i np. pro-
sy ò wespółrobòtã, abò pòdzywiô to, co sã 
dzeje na Kaszëbach. Tej nawet nierzetelnosc 
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gazétnika mòże czasã doprowadzëc do do-
brëch rzeczi, tim barżi, że wszëtkò, co na-
pisôł, pòkazywało Kaszëbów w baro dobrim 
widze.
Antologiô kaszëbsczi bôjczi – 78 rozmajitëch 
bôjków przetłómaczonëch na serbsczi – je 
ju do czësta wëkùpionô, a zainteresowanié 
mòją ksążką Кашупске теме, ò jaczi „Po-
merania” pisała w strëmiannikù 2015 r., téż 
nie je môłé. 
Mëszlã, że to wôżné dlô Kaszëbów. Dzãka roz-
wijaniu taczi midzësłowiańsczi wespółrobòtë 
dostôwają sygnałë, że to, co robią, jich jãzëk, 
kùltura, są dlô kògòs wôżné i wôrtné. To wierã 
pòmôgô chòcle w òdrzucenim rozmajitëch 
kòmpleksów i zrozmienim, że môłé spòlëznë 
mògą dosc tëli dac òd se tim wiãkszim. Szkòda 
leno, że corôz mni je starë ò taczé słowiańsczé 
òdniesenia, że mni sã słowianiznã badérëje 
na ùczbòwniach.

„Stegna” to lëteracczé pismiono, tej chcemë 
przeńc do tegò ôrtu kùlturë. Co dlô Cebie 
je nôbarżi wôrtné achtnieniô w kaszëbs-

czi lëteraturze? Co mòżemë bez strachù 
pòkazac np. jinszim słowiańsczim nôro-
dóm?
Jem próbòwôł tłomaczëc na serbsczi roz-
majité wëjimczi kaszëbsczi lëteraturë, 
np. Bùdzysza. Nôbarżi pòzytiwnô reak-
cjô bëła równak wiedno na bôjczi. Przede 
wszëtczim dlôte, że mają òne w sobie ja-
czis ùniwersalizm. Zdôwô mie sã, że lëte-
rat miôłbë szëkac òdpòwiedzë na pitanié: 
Jak przekazac to, co je nasze, swójsczé, na 
ùniwersalny ôrt, żebë na całim swiece to sã 
dało zrozmiec? Mòżna dëcht czësto òstawic 
lokalnosc i pisac ùniwersalną lëteraturã, jakô 
nijak nie kòrespòndëje z nają spôdkòwizną, 
ale wierã nié ò to jidze. Bôjczi z nôtërë są 
baro ùniwersalné, pòwstôwają wnetka 
we wszëtczich krajach, w kòżdim jãzëkù, 
a nimò tegò wiele mòtiwów je w rozma-
jitëch stronach swiata jinaczi òpisywóné. 
Òkróm te, mùsz je rzeknąc, że Serbòwie 
żëją téż swòjima lëdowima bôjkama, są 
òne w tim kraju baro pòpùlarné, wcyg są 
nowé wëdôwczi. To, że kaszëbsczé bôjczi 

„
Nôbarżi jem rôd z tegò, że są lë-
dze, co chcą pisac pò kaszëbskù. 
Wedle mie, rëchli bëło czãsté 
mëslenié, że za czim pisac 
w jãzëkù, jaczi znaje baro mało 
lëdzy, a jesz mni w nim czëtô. 
Òstatno corôz wiãcy òsoblëwie 
młodëch ju tak nie mësli. 
Òkróm te téż kriticzny rënk za-
czinô sã rozwijac, a czasã czëjã, 
że gôdczi ò kaszëbsczi lëteratu-
rze ùtwórców z kritikama mają 
wëwòłóné emòcje i sztridë. 
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są w całoscë przedóné, téż je tegò dobrim 
dokazã. Z drëdżi stronë – gôdóm to nie 
bãdącë lëteraturoznajôrzã – zdôwô mie sã, 
że bôjczi na Kaszëbach są prozatorsczim 
ùtwórstwã nôwëższi jakòscë. Kąsk jiwrã 
je to, że wiãkszosc z tëch dokazów, chòc 
nie pòdpisywóné, bëłë rëchtowóné przez 
aùtorów, np. bôjczi w „Grifie” wierã przez 
Aleksandra Majkòwsczégò. Mést przerôbia-
jącë je, pózniészi aùtor Remùsa pòdnôszôł 
swòjã lëteracką rówiznã. Mało czedë mómë 
przëstãp do tëch zdrzódłowëch bôjków, 
nôwiãcy je jich wierã w tekstach Friedri-
cha Lorentza. Z trzecy kùreszce stronë, 
je mie żôl, że kaszëbsczé bôjczi są tak 
mało zbadérowóné. Lëdze nawetka nie są 
w sztãdze rozdzelëc tëch pisónëch przez 
dzysdniowëch aùtorów òd tëch ùsadzonëch 
przez lëdowégò ùtwórcã. Zdôwô mie sã, że 
chtos bë sã miôł za to wząc. Dobrze bëłobë, 
czejbë pòwstôwałë doktoratë namienioné 
kaszëbsczim bôjkóm. 
Dlôte razã z Nadbôłtowim Centrum Kùlturë 
jesmë zaczãlë taką inicjatiwã sparłãczoną 
z regùlarnym òrganizowanim nôùkòwëch 
kònferencjów na témã bôjków. Chcemë na 
nie rôczëc nié le aùtorów, co zajimają sã 
kaszëbską bôjką, ale téż jinëch, bò mòże 
dzãka temù spróbują do tëch dokazów syg-
nąc. Bãdze to téż leżnosc do przërównaniô 
kaszëbsczich bôjków  z jinyma słowiańsczi-
ma. Takô kònferencjô òdbãdze sã 3 lësto-
padnika w NCK. Wëstąpi òsmë prelegen-
tów. Niejedny donëchczôs zajimelë sã np. 
pòlsczim, ùkrajińsczim fòlklorã i je to dlô 
nich pierszi kòntakt z kaszëbską bôjką. Póz-
ni òstónie wëdóny tom z tima referatama 
i móm nôdzejã, że to mdze pòczątk renesan-
su badérowaniów bôjków, bò to je kòpalniô 
témów.

A jak Cë sã widzy to, co w slédnëch latach 
dzeje sã z całą kaszëbską lëteraturą? Jidze 
to jakòs przërównac do stojiznë w Serbie?
Nôbarżi jem rôd z tegò, że są lëdze, co chcą 
pisac pò kaszëbskù. Wedle mie, rëchli bëło 

czãsté mëslenié, że za czim pisac w jãzëkù, 
jaczi znaje baro mało lëdzy, a jesz mni 
w nim czëtô. Òstatno corôz wiãcy òsoblëwie 
młodëch ju tak nie mësli. Òkróm te téż kri-
ticzny rënk zaczinô sã rozwijac, a czasã czëjã, 
że gôdczi ò kaszëbsczi lëteraturze ùtwórców 
z kritikama mają wëwòłóné emòcje i sztridë. 
To dobrze.
Do Serbie drãgò je to przërównac, bò tam, 
jak gôdóm czasã szpòrtowno, co drëdżi czło-
wiek pisze, a jesz wiãcy zajimô sã malowa-
nim abò jinszima ôrtama kùńsztu. I mają 
niekriticzné òdniesenié do swòjégò utwór-
stwa. To lëchò, że ni ma aùtoritetów, ale 
z drëdżi stronë, je baro wiôlgô produkcjô. 
Wëchôdô np. kòl 100 romanów òb rok. To 
wedle mie baro wiele, jak na 7-8 miliono-
wi nôród. Kò taką pòwiesc sã pisze latama. 
Baro wiele je téż lëteracczich nôdgrodów. 
Nié le òglowòkrajewëch, tëch nôbarżi pre-
stiżowëch. Kòżdi pisôrz dostôwô chòcle 
nôdgrodã òd gminë, z jaczi pòchòdzy.

Chcemë wrócëc na Kaszëbë. Jak jes rzekł, 
lëdze chcą pisac, ale czë rosce téż rówizna 
naji lëteraturë?
Nie chcã wchòdzëc w bótë kritika. Widzã 
przede wszëtczim, że wiãcy kaszëbsczi lëte-
raturë je tłomaczoné w rozmajitëch krajach. 
To dokôz tegò, że je òna barżi doceniwónô. 
Mëszlã równak, że nawet, jeżlë nie mdze 
wësoczi rówiznë, a wiãcy lëdzy zaczinô pi-
sac, to i tak dobrze. Jakòsc przińdze z czasã, 
a ùmiejãtnoscë je mùsz pòdnaszac. To, że 
są lëdze, chtërny òddôwają swój czas na pi-
sanié, tak jak np. Artur Jabłońsczi pisze ro-
manë, pòkazywô, że jidzemë w dobrą stronã.

Gôdôł Dark Majkòwsczi
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Tomôsz Fópka

Bòżé dokôzczi

Adóm

I wëprowadzył wid Adama z grzëpë
Narodzony z zemi-dzéwicë
Leżił sobie na lewim bòkù w dôczce stwórzbë

I wëmëslił Adóm miono zwierzãtóm, co jegò słëchałë
A wszëtczé snôżé bëłë, żódny môłpë, W całoscë blaszany

Żił w wiecznym zadzëwòwanim
Nawetka, czej spôł
Sã dzëwił

Na pòdobã gbùrã dozérôł roslënë a zwierzë
Stopë jegò gëldzëłë môłé kwiatë, czej
Nadeszedł czas twórzbë białgłowsczégò ôrtu

Chwaszczëno, 15 lëpińca 2015 rokù

Ewa

To béł prawi bòk, 
Nawetka nie bòlało,

Czej Bóg wëjimnął z niegò Ewã
(na lewim bòkù leżił Adóm)

To bëło we snie
Z môlã skażonégò kasjuszowim Pékã Namienieniô 

Wëszła i zarô zaczãła wszãdze chòdzëc
(òdtądka òne lubią chòdzëc)

Piãknô bëła jakno snicé
Pò tim dobëtnym zbòkùwińscym

Bóg pòbłogòsławił Adamòwi
(tedë jesz nie pilë pãpkòwégò)

Chwaszczëno, 15 lëpińca 2015 rokù
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Adóm i Ewa

Jak dwòje dzecy,
Co jich prawòtë a krôsë wërzeknąc nie jidze
Stojelë, za rãce sã trzimiącë

Adóm, jakbë słuńcowim widã mówił
Ewa z piãc copama na głowie, co zgasłą chwałã rzeszą
Dwa na skarniach, przë ùszach i jeden z tëłu

Wanożëlë pò raju a ceszëlë sã wszëternôstczim
Kwiatną damą przeszlë na òstrów westrzód wòdë 
błogòsławieństwów
Pòde drzewò, co sztôłt miało chójczi a brzôd jakno różë 
pączczi 

No drzéwiã żëcô òbzdobioné spiéwã biôłëch ptôszków
Tej-sej gùtorzëło w stôri mòwie wietwów drobnëchnëma 
lëstkama
Z zezagroblowim sąsôdã: drzewã pòznaniô dobra a zła,

Co jak palma bëło, z szeroczima lëscama
Pò piãc krëszkòwatëch brzadów wisało w karnie z pãpkã na 
wiérzkù
A Adóm jesz wej, nie zmerkôł, że je hetero...

Chwaszczëno, 15 lëpińca 2015 rokù
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Do Starzińsczégò Anioła

Swiãti Michale Aniele, 
Co wôżisz dobré ùczinczi 
W stôrim starzińsczim kòscele 
Nad głowama wiérnëch milczisz...

Mòże chto słowã òchëbë 
Òbrazył béł Bòżą Mãkã…? 
Abò dze pùscëłë nerwë 
Na nierobijôsza – zãca…

A mòże mëslëska szpetné 
Kòl cëzy białczi sã krącą… 
Chtos kòmùs ùkrôdł miészk dëtków… 
Krómòwô pòd nosã zbùrcza…

Zaklął, bò spùrgnął sã z rena 
Slédny ùjachôł aùtobùs 
Abò, bò sztrómù zafela 
Przë tim, że robił – ùdôwôł…

Të nawetk nie mrëgniesz òkã 
Na nitkã ruchnã nie zrëszisz… 
Mòże chcesz miec swiãti spòkój 
Co sã przed niedzelą wëspisz…

(…)

Je naszim na zemi stróżã, 
Co wstec prowadzy za rãkã 
A czedë grzmi żëcô bùrza 
Òn ò nas, biédnëch, pamiãtô…

I żóden na drogã lëchą 
Nie zbłądzy za Jegò widã 
Jesz chwôlëc bãdze sã drëchóm: 
Tak mie sczerowôł sóm Michôł…

Grzéch z ògnia mieczã wëpôli 
Précz znëkô słowa bluzniercë 
W skrzidłã ùbëtkù nałowi 
A stojec mdze przë mi smiercë…
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