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W tim numrze rządzy proza. Je tak przédno za sprawą nowi ksążczi Sławòmira 
Fòrmellë Wunderwaffe i jinszé Fef-Lotë. Wikszosc òpòwiôdaniów, jaczé sã w ni 
nalazłë, pierszi rôz pòjawiłë sã prawie w „Stegnie”, tej je ten dokôz w môłim 
dzélu téż najim „dzeckã”. Ò wôrtnoce tëch ùsôdzków pisze prof. Daniél Kali-
nowsczi, a ò pòdskacënkach, lëteracczich ùdbach i planach na przińdnotã gôdô 
nama sóm aùtor.
Kristina Léwna wëdała ju swòjã ksążkã w 2016 r., ale dërch je baro aktiwnô 
i pòsobny tegò brzôd nalézeta w nym numrze najégò pismiona. Wôrt dac téż 
bôczenié na òpisënk Wùrwóny spiéwë Jana Rómpsczégò, wôżny pòwiescë, 
jakô czekô na wëdanié cziledzesąt lat. Przëbôcziwómë téż përznã zabëtą 
ksążeczkã, jakô wëszła w Londinie w 1975 r. Panorama kaszubsko-pomor-
ska pòd red. Bronisława Sochë-Bòrzestowsczégò bëła czekawim przëmiarã 
wespółrobòtë kaszëbskò-pòmòrsczégò òkrãżô w pòlsczim państwie z emigra-
cjowim strzodowiszczã. 
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Czëtińc mô sã
bawic przë czëtanim
Ze Sławòmirą Fòrmellą, aùtorã ksążczi Wunderwaffe i jinszé Fef- 
-Lotë gôdómë ò jegò pisarsczi stegnie, robòce historika i planach 
na przińdnotã.

Jaczé bëłë twòje lëteracczé pòczątczi? Gdze 
jes debiutowôł, jaczim dokazã?
Bëło to kòle 2000 r., czej béł jem jesz 
nôleżnikã Sztudérsczégò Klubù Pòmòraniô, 
a Genk Prëczkòwsczi dôł klëkã, żebë słac 
mù szpòrtë, jaczich dzél bãdze wëdóny 
w apartny pùblikacji. Brzadã ti akcje bëło, 
jak wszëtcë wierã pamiãtómë, wëdanié 
zbiérkù Bëlny szport wiele wôrt. Wësłôł 
jem tedë czile wiców. Do zbiérkù prôwdac 
sã òne nie dostałë, ale lëszt na pisanié tegò 
zortu historijków we mie ju òstôł. Përzinkã 
jich ùkôzało sã w pismionie, jaczé próbòwa 
w tim czasu wëdawac Pòmòraniô, ale że 
z tim cządniczkã nie wëszło, a Paùl „Kąsk” 
Szczëpta ë Grégór Szramka zabédowelë mie 
wespółrobòtã z „Òdrodą” to tam jem pra-
wie òd 2001 r. pùblikòwôł swòje krótëchné 
szpòrtowné pòwiôstczi. Czej na zymkù tegò 
samégò rokù stwòrzonô òsta lëterackô grëpa 
„ZYMK”, do jaczi pierszich nôleżników téż 
jem przënôlégôł, kąsk nëch tekstów ùkôzało 
sã w pierszim zsziwkù ZYMK-ù.

Jaczé bëłë nôwôżniészé kroczi na lëterac-
czi drodze i jaczi znaczënk miała dlô ce 
„Stegna”, do chtërny piszesz regùlarno wnet 
òd pòczątkù ji jistnieniô?
Jak jem rzekł, pierszé mòje dokazë bëłë baro 
krótczima szpòrtownyma pòwiôstkama. 
Tak pò prôwdze ni miôł jem se w tim cza-
su za niżódnégò lëterata, leno lubòtnika 

kaszëbsczégò słowa, co jakno amatora 
zajimô sã pisanim pòwiôstków. Nôprzód 
szlachòwałë òne za lëdowima gôdkama i tak 
pò prôwdze ni miôł jem tedë niżódnëch 
lëteracczich ambicjów. Ni miôł jem téż za 
bëlnëch ùdbów, dopiérze ùcził jem sã pi-
sac pò kaszëbskù a òkróm te nie widzôł jem  
ù se zdatnoscë do twòrzeniô lëteracczi fikcje. 
Dopiérkù pòd kùńc 2006 r. napisôł jem dokôz 
Wùnderwaffe, chtëren béł pierszim tekstã, 
jaczi sóm jem ùznôł za „richtich” lëteraturã. 
Béł òn ju dłëgszi, jak te rëchlészé, a òkróm 
tegò w przërównanim z nima miôł ju lepi 
òbmësloną fabùłã. Tak pò prôwdze to pra-
wie pò napisanim tegò dokazu ùwierził jem 
w to, że jem w sztãdze stwòrzëc dokôz lëte-
racczi wiãkszi niżlë jedna czë dwie starnë. 
Eżlë zôs chòdzy ò „Stegnã”, to cządnik nen 
miôł (i dërch mô) dlô mie stolemné znacze-
nié. Pò tim, jak òprzesta wëchadac „Òdroda”, 
to prawie nen dodôwk do „Pòmeranii” 
òdemkł przed piszącyma pò kaszëbskù nowé 
mòżlëwòtë. Miôł jem starã te mòżlëwòtë 
wëzwëskac.

Gdze jesz jes pùblikòwôł? 
W pierszich latach XXI stalata mòje lëterac-
czé tekstë nalezc szło w „Òdrodze” i czile 
pòsobnëch zsziwkach ZYMK-ù. Pózni, jak 
jem ju nadczidł, pòwsta „Stegna”, w chtër-
ny òpùblikòwónô je zacht grëpa mòjich 
tekstów. Wôrt wspòmnąc przë lëżnoscë, że 
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òkróm lëteracczich dokazów pisôł jem téż 
tipòwò gazétniczé. Czãsto tikałë sã òne hi-
storie, chòc nié blós ni, a ùkôzywałë sã òne 
téż w „Òdrodze” i w „Stegnie”. W 2001 r., 
czej robił jem jakno ùrzãdownik w Ùrzãdze 
Gminë w Szëmôłdze, pisôł jem (pò pòlskù) 
do tamecznégò miesãcznika „Lesôk” artikle 
ò kùlturalnym żëcym i sprawach pòùczenë 
w ti gminie. Òkróm tegò dzél mòjich tekstów 
nalezc jidze w „Pòmeranii” i w wëdôwóny 
przez rëmsczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô „Rëmsczi Klëce”.

Jaczi swój dokôz môsz za nôlepszi?
Drãgò rzeknąc, bò nie je letkò òbtaksowiwac 
samégò se, ale mëszlã, że jednyma z lepszich 
są Wùnderwaffe, Fef-Lot i mòże Pamiątka pò 
mòrdarzu. Ni móm równak jednégò, jaczi je 
wedle mie na pierszim môlu.

A gdze jes sã ùcził kaszëbiznë? 
Czej béł jem dzeckã, mieszkôł jem w Gdi-
ni. Mòji starszi gôdelë do se i do mie pò 
pòlskù. W spòdleczny szkòle (a bëła to drëgô 
pòłowa òsmëdzesątëch lat ùszłégò stalata, 
to je slédné lata „kòmùnë”) nie bëło dëcht 
nick kaszëbiznë. Najã mòwã czuł jem tej 
òd starków. Ti òd mëmczi stronë mieszkelë 

w Słôwkach kòle Kartuz a tatkòwô mëma 
w Gdini Môłim Kackù (ale téż pòchôda 
z pòdkartësczich strón). To prawie ù nich 
miôł jem czëté dosc tëli kaszëbiznë. Jaż tëlé, 
że òsta mie w głowie. Sóm zaczął jem gadac 
pò kaszëbskù dopiérze kòl 18 rokù żëcô. Ju 
jakno sztudéra naùcził jem sã czëtac a zdebło 
pózni pisac w naji mòwie. Tak pò prôwdze to 
jem dbë, że mòja ùczba kaszëbiznë jesz sã 
nie skùńcza. Na zycher jesz wiele nie wiém 
i dërch móm starã, żebë pòprawiac swòjã 
znajemnotã naszi mòwë.

Jaczé są twòje lëteracczé mòdła, tak w swia-
towi, jak i kaszëbsczi lëteraturze?
Tak pò prôwdze to drãgò na to òdpòwiedzec 
ale pamiãtóm, że òd dzecka lubił jem Trilogiã 
Senkewicza i dokazë Zbigórza Nienacczégò 
ò Panu Aùtkù. Na zycher miało to cësk na to, 
że zainteresowôł jem sã historią. Widzôł mie 
sã téż na przëmiôr Szwejk Jarosława Haszka. 
W swòjim ùtwórstwie inspirowôł jem sã téż 
jinszima rzeczama. Wiedno z chãcą òbzérôł 
jem stôré ale bëlné kòmedie Stanisława Ba-
reje abò znóny z baro òsoblëwégò hùmòru 
Lôtający Cyrk Monty Pythona. Mòże je to na-
wetka widzec w dzélu mòjich dokazów… Eżlë 
zôs chòdzy ò kaszëbską pismieniznã, tej nie 
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Czej piszã, móm starã, 
żebë Czëtińc nie mãcził 
sã za baro przë czëtanim. 
Dëcht czësto òpaczno. 
Chcã, żebë bëlno sã ba-
wił, a tej sej mòże nawet-
ka pòmëslôł ò rozmajitëch 
sprawach najégò swiata. 
Czasã są òne smiészné 
a nawetka absurdalné 
a zamanówszë grãdé. 

„
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mdã wierã za baro òriginalny. Widzą mie sã 
midzë jinszima Remùs Majkòwsczégò, proza 
Stanisława Janczi i bëlny szpòrt w dokazach 
Rómka Drzéżdżona.

Jes blós prozajikã, czë piszesz téż wiérztë 
abò dokazë na binã?
Jakno lëterat jem blós prozajikã. Do pisa-
niô wiérztów ni móm szëkù. Mòże mô to 
związk z tim, że jem téż historikã i wiedno 
baro pòcygô mie „kònkret”. Temù téż wierã 
lepi czëjã sã w proze. Co sã zôs tikô dokazów 
na binã, to béł taczi czas, że jem próbòwôł 
cos stwòrzëc ale nié za baro miôł jem ùdbã 
i jakòs nie szło mie nick do przódkù. Kùreszce 
nick z tegò nie wëszło. Z drëdżi starnë de-
jade gôdô sã, żebë „nigdë nie gadac nigdë”. 
Mòże czedes jaczis binowi dokôzk dóm radã 
stwòrzëc?...

Dlôcze piszesz? To wëchôdô z „pòtrzébnotë 
serca”? Chãcë przekôzaniô wôżnëch sprôw 
Kaszëbóm?
We wiôldżim dzélu jidze wierã ò to, żebë 
pòkazac, że kaszëbizna je jãzëkã, w jaczim 
jidze wërazëc wszëtkò. Że nie je to mòwa 
„òd chléwa” ale richtich lëteracczi jãzëk. 
Mëszlã zresztą, że ju wiele jinszich, w tim 
téż dôwnëch, kaszëbsczich ùtwórców dało 
radã to ùdokaznic. A òkróm te przë pisa-
nim mòjich szpòrtownëch tekstów miôł jem 
starã, żebë pòkazac swiat, w jaczim żëjemë, 
z òsoblëwim hùmòrã, jaczi, móm nôdzejã, 
zbògacy përznã najã domôcą pismieniznã. 
W Kapónie chcôł jem ùkôzac żëcowé kaw-
le przédnégò bòhatera i jich cësk na to, co 
mëslôł i jaczim człowiekã sã stôł a w Pa-
miątce pò mòrdarzu chcôł jem òpòwiedzec 
historiã zwëczajnëch lëdzy w niezwëczajnym 
czasu, jaczim bëła nié blós drëgô swiatowô 
wòjna, ale i pierszé lata pò ni.

Co je nôwôżniészim célã twòjégò pisaniô, 
jaczé témë są tobie nôbarżi blësczé?
Czej piszã, móm starã, żebë Czëtińc nie 
mãcził sã za baro przë czëtanim. Dëcht czësto 

òpaczno. Chcã, żebë bëlno sã bawił, a tej sej 
mòże nawetka pòmëslôł ò rozmajitëch spra-
wach najégò swiata. Czasã są òne smiészné 
a nawetka absurdalné, a zamanówszë grãdé. 
Eżlë zôs chòdzy ò témë, to są rozmajité. Je 
w mòjich tekstach dosc tëlé historii, ale nie 
ùcékóm téż òd dzysdniowòscë. Na przëmiar 
w Fef-Loce ùkôzôł jem, gwësno z òsoblëwim 
szpòrtã, dzysdniowé radio, gdze lëdze tej-sej 
biwają niespòdzajno dlô se „wkrącywóny” 
w różné dzywné rzeczë przez niechtërnëch 
radiówców.

Wôżniészô je dlô ce wëszukónô lëterackô 
fòrma, jãzëk czë przekôzanié „przesłania”, 
mëslë?
Mëszlã, że wôżniészô je dlô mie zamkłosc 
jak fòrma. Móm starã ò to, żebë to, co piszã, 
nawetka jeżlë je to szpòrt, òpiarté bëło na 
żëcym, jawernoce, co je wkół nas. Z drëdżi 
starnë cygnie mie czãsto do tegò, żebë tã 
jawernotã kąsk przësztôłcëc na groteskòwi 
ôrt. Bëlno czëjã sã w grotesce, jakno spòsobie 
na szpòrtowné pòkôzanié tegò, co widzymë 
na codzéń. Czej cos nas mier’zy, tej wierã lepi 
òbsmiôc to, jak sã złoscëc.

W „Pòmeranie” są twòje artikle ò „przigò-
dach” Kaszëbów z UB. Lepi sã czëjesz w ta-
czi fòrmie, czë lëteraturze?
Z wësztôłceniô jem historikã ò archiwi-
sticzny specjalnoscë i lubiã zajimac sã 
pòznôwanim krëjamnotów najich dzejów 
ë jich òpisywanim. Równak w twòrzenim 
lëteraturë (w mòjim przëtrôfkù prozë) je 
cos taczégò, czegò badérowanié historie 
nie dôwô. Je to redota z tegò, że twòrzi sã 
cos czësto nowégò, jakbë cos z niczegò, 
cos apartnégò i leno swòjegò. Wëchôdô to 
z tegò, że w robòce lëterata je wiele wicy 
kreatiwnoscë niżle w dzejanim historika. 
Nen slédny téż mùszi bëlno pòznac faktë, 
dobrze je zrozmiôc i przemëslec, ale nie za-
jimô sã twòrzenim czegòs czësto nowégò, 
leno òdtwôrzanim tegò, co bëło. Ale na òbù 
gónach mòjegò dzejaniô czëjã sã dobrze.
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Czë robòta w Instituce Nôrodny Pamiãcë 
je dlô ce pòdskacenim do pisaniô lëtera-
turë? W niejednëch tekstach zdôwô sã, że 
je to wërazno widzec, np. w Pamiątce pò 
mòrdarzu?
Mòże pòdskacenim to nié, ale na zycher 
përznã mie pòmôgô. Môsz prôwdã, że je to 
òsoblëwie widzec w Pamiątce pò mòrdarzu, 
bò, chòc całô akcjô tegò dokazu je czësto 
wëmëslonô, tej równak przë pisanim miôł 
jem starã ò to, żebë bëlno òpisac jeleżno-
scë, w jaczich dzejałë sã òpisóné w teksce 
zdarzenia. Żebë zwiãkszëc swòjã wiédzã, za-
zérôł jem tej-sej do najich akt. Na przëmiar 
chcôł jem tam sprôwdzëc taczé drobnotë 
jak to, kùli sztëk lëdzy robiło w milicjowi 
wasze na Kaszëbach zarô pò wòjnie, jaczé 
stãpnie mielë kòmańdance wiesczich wa-
chów abò co kredlë w tim czasu nôleżnicë 
rabùnkòwëch bańdów. Ta dbałota ò tegò 
zortu rzeczë, mòże wedle niechtërnëch za 
wiôlgô, wëchôdô gwës z tegò, że nawetka, 
czej piszã lëteracczé dokazë (przënômni 
niechtërne), tej równak w dzélu dërch jem 
historikã.

Jakô je wedle ce dzysdniowô stojizna 
kaszëbsczi lëteraturë? Widzysz pòkrok czë 
stojimë w môlu?
Jaż tak baro nie znajã sã na tim, żebë to sa-
mémù òbtaksowiwac, ale zdôwô mie sã, 
że wcyg nimò wszëtkò jidzemë wprzódk 
z tą nają kaszëbizną. Wôrt wspòmnąc 
w tim môlu na przëmiar pòwiescë Artura 
Jabłońsczégò abò W stolëcë chmùrników Sta-
nisława Pestczi. Corôz czãscy widzec je, że pi-
szącë w naji rodny mòwie pòrësziwómë baro 
rozmajité témë, nié wiedno sparłãczoné 
z Kaszëbama. Pòkazywô sã téż wiãcy ta-
czich zortów lëteraturë, jaczich przódë 
w kaszëbsczi pismieniznie nie bëło za wie-
le, jak na przëmiôr kriminałë abò science-
-fiction. Nôwikszim dejade jiwrã dzysdniowi 
kaszëbsczi lëteraturë je nié wielëna dokazów, 
bò nëch je ju dosc tëli, ale to, kùli dobãdze 
òna czëtińców. Prawie to, czë pisónô pò 

kaszëbskù ksążka trafi do „chëczów”, je we-
dle mie jednym z wôżniészich zdrzódłów 
nieùbëtkù dlô ùtwórców naji pismieniznë.

Winszëjã twòji pierszi ksążczi. Môsz ju 
w planach pòstãpné?
Jeżlë chòdzy ò mòjã pisarską dzejnotã, to 
dzysô nie robiã nad niżódnym lëteracczim 
dokazã, ale nie òznôczô to gwësno, że ni 
móm chãcë tegò wiãcy robic. Terô barżi 
zajãti jem pisanim tekstów historicznëch, 
a że wiele czasu zajimają mie téż codniowé 
rodzënné ë jinszé sprawë, temù felëje czasu 
na to, żebë twòrzëc lëteraturã. Cos tam rów-
nak wiedno pò mòji głowie chòdzy i wierã 
jakôs ùdba na nowi prozatorsczi tekst sã 
z tegò wëklarëje. Ale na to, żebë jaczis tegò 
zortu dokôz pòwstôł, mùsz je na zycher jesz 
kąsk pòczekac.
Gôdôł Dark Majkòwsczi
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Daniél Kalinowsczi

Dzysdniowô hùmòristika.
Wunderwaffe i jinszé
Fef-Lotë

Hùmòristika to pòchwôt, jaczi pòjawił sã 
w XIX wiekù w òpisënkù prozatorsczégò 
ùtwórstwa taczich aùtorów, jak Charles 
Dickens, Honoré Balzak, Antón Czechòw, 
Jaroslav Hašek, a w pòlsczi lëteraturze 
przédno Bòlesłôw Prus. Termin ten je tëli 
czekawi, że mô pòdrobno zjinaczoné apart-
nosc epiczi, chtërny pòetika je rozcygnionô 
midzë òstrą satirą a ludiczną kòmizną, 
w jaczi òpòwiôdôcz nie taksëje jednoznacz-
no bòhatérów i wëdarzeniów, przez co nie 
pòzwòliwô czëtińcowi przëjimnąc wedle 
nich prostégò eticznégò òdnieseniô. W este-
ticznym rezultace pòwstôwôł dokôz, jaczi 
pòkazywôł pòmachtóné, smiészno-smùtné 
jestë, wielestronowé, dobro-złé mòtiwacje 
jich pòstãpòwania, zapëzglony swiat, jaczi 
òkróm negatiwnëch znanków, miôł téż dzej-
niczi czësto jinszé.
Sławòmir Fòrmella to kaszëbskòjãzëkòwi 
aùtór, chtërnégò ùtwórstwò baro dobrze we-
spółgraje z wspòmnióną tuwò hùmòristiką. 
Jakno dzysdniowi prozajik nie je òn prôw-
dac zrzeszony z òpisënkã spòlëznowëch 
przesztôłceniów, zmieniwającëch feùdalno-
wiesczé òdniesenia w kapitalisticzno-gar-

dowé, jak to bëło w przëtrôfkù lëteratu-
rów rozmajitëch jãzëków w epice drëdżi 
pòłowë XIX wiekù. Letkò równak jidze na-
lezc szlachòwné pòdéńdzenié do heroja-
-bióralistë z jedny stronë w ùsôdzkach 
np. Czechòwa a z drëdżi z dzysdniowima 
ùrzãdnikama, jaczi próbùją na rozmajiti ôrt 
ùchòwac swòjã robòtã jak to przedstôwiô 
Fòrmella. Abò czekawò wespółbrzëmi 
òpisënk letkòwiérnëch, prostëch pòstacjów 
małomiasteczkòwégò fòlkloru ù np. Haška 
i charakteristiczi niewërobionégò żôłnierza 
abò mającégò òficérsczi stãpiéń dołemóna 
z prowincje kòl kaszëbsczégò pisarza. Taczé 
kòmparatisticzné przërównania wôrt òbczas 
lekturë zrobic, bò òpòwiôdania Fòrmellë są 
napisóné z wiôldżim wëczëcym fòrmë, ze 
swiądą jistnieniô lëteracczich mòdłów, wedle 
jaczich mùsz je przëjimnąc swòje narracjowé 
ùprocëmnienié.
Taczégò ùprocëmnieniô sã do tradicje nie 
felëje téż w proze Fòrmelle wedle kaszëbs-
czi lëteraturë. Nie je òn równak dejologã 
i nie robi ze swòjich ùsôdzków juwerno-
towëch manifestów, mô równak starã 
ò to, żebë zrozmiało nacéchòwac pòzytiwné 
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òdniesenié do jiwrów zrzeszonëch ze swią-
dą. Òdbiwô sã to téż w hùmòristiczny 
fòrmie, w przëbôcziwanim pòwôżno/nié 
pòwôżno prowadzonëch gôdków ò Remùsu 
i Czernikù, abò w przëbôczenim smùtno-
szpòrtownëch òbzérków tikającëch sã „wa-
nożącëch” abò „dżinącëch” grańców Kaszëb. 
W esteticznym rezultace Fòrmella ùdostôwô 
w òpòwiôdaniach lżészi zwãk wëpòwiescë, 
co mô ùwòlnioné kòmùnikacjową stojiznã 
òd niepòtrzébnégò dzysô napãpùżeniô 
i ritualizmù, dôwającë za to mòżlëwòtã 
pòkôzaniô priwatnégò òdnieseniô do 
tatczëznë. Równoczasno, jak sã słëchô 
hùmòrisce, òpòwiôdôcz pòzwòliwô czëtińco-
wi, żebë sóm w swòjim sëmienim òtaksowôł, 
jak dzysô nôlepi mòże ùchòwac dëchòwą 
spôdkòwiznã Kaszëb.
 

* * *

Sławòmir Fòrmella dzãka wëdôwiznie 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô pre-

zentëje pierszi swój zbiérk òpòwiôdaniów, 
ale doch pierszëznã miôł wiele rëchli, 
czej drëkòwôł swòje ùsôdzczi w antolo-
giach kaszëbsczi lëteraturë. Ten ùrodzony 
w 1976 rokù w Gdinie prozajik (dzys mieszkô 
w Rëmi), historik-archiwista w wësztôłce-
niô, pòd kùńc dzewiãcdzesątëch lat zrze-
szony z Klubã Sztudérów „Pomorania”, 
w latach 2001-2006 béł nôleżnikã redak-
cje cządnika „Òdroda” (pózni „Kaszëbskô 
Òdroda”). Pòtemù pùblikòwôł w taczich 
pismionach jak: „Pomerania”, „Stegna”, 
„Lesôk” i „Rëmskô Klëka”. Nôbarżi cawno òd 
artisticzny stronë dôł sã pòznac w òkrãżim 
ùtwórców almanachù „Zymk” (w numrze 5, 
6 i 7). Jegò pùblikacjowô aktiwnota je wi-
dzec téż dzãka kaszëbskòjãzëkòwi historicz-
ny pùblicystice, jaką òd czile lat prezentëje 
na starnach „Pòmeranie”, tikającë drãdżich, 
bùdzącëch do dzysô wiôldżé emòcje témów 
inwigilacje i rozmajitëch prowòkacjów, jaczé 
òrganizowôł Ùrząd Bezpiekù PRL-u wedle 
kaszëbsczégò òkrãżô.
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Fòrmella swòji pierszi lëteracczi ksążce 
dôł titel Wunderwaffe i jinszé Fef-Lotë. Òd 
kómpòzycjowi stronë zdrzącë, pòkazywô to 
prosto partë ksążczi. Równak pòdchôdającë 
do ti pòzwë semanticzno i brzëmieniowò, 
wôrt dac bôczenié, że dorazu je tuwò czëc 
infòrmacjã ò lëteracczi jigrze, jakô sã w ni 
zjiscywô. Jeżlë wej zéwiszcze „cëdowny bar-
ni” pòzwòliwô wstãpno kònkretizowac mili-
tarné sparłãczenia, to „fef-lotë” mają naju 
zaskòkłé i są enigmaticzné, a do te brzëmią 
kąsk deprecjacyjno. Dalszô lektura, za 
kòżdim nowim przeczëtónym dokazã, dol-
maczi, z jaką to „cëdownoscą” i „feflotama” 
mómë do ùczinkù...
Pierszé dwa òpòwiôdania debiutanc-
czi ksążczi Fòrmelle pòkazywają swójny 
ôrt lëteracczégò heroja, wedle jaczégò 
drãgò je miec jednoznaczné òdniesenié. 
Z jedny stronë to përznã dołemón, chtëren 
pòchôdającë z wiesczégò cywilizacjowégò 
òkrãżô,  kąsk  n ieszëkòwno dôwô so 
radã w nowëch strzodowiszczach jegò 
codniowégò żëcô. A z drëdżi stronë to 
òpòrtunista, człowiek z wëgòdë, kómplek-
sów i felënkù samòkriticyzmù wchôda-
jący w symbiozã z òkòlim. Jak to sã dze-
je w ùsôdzkach klasycznégò hùmòrizmù, 
pòstacjô taczégò ôrtu nie je leno pòzytiwnô 
abò negatiwnô, a barżi je w zawiesze-
nim, w niedorobiony decyzje ò przemia-
nie swòjégò człowiectwa, jakô zjiscy-
wô sã leno w dzélu i niemùszebno na 
lepszé. Z kaszëbsczima herojama Wunde-
rwaffe abò Prôwdzëwô twôrz majora Ka-
pónë czekawò wespółbrzëmią pòstacje 
z epiczi Jaroslava Haška abò Roberta Mùsila, 
chtërne pòrësziwają sã pò hierarchiczno 
i wòjskòwò zrëchtowónym swiece z rozma-
jitima dlô se skùtkama, wcyg biôtkùjącë sã 
z kònserwatiwno-absurdalnyma leżnosca-
ma, przez jaczé cerpią zwëczajny, ùtcëwi lë-
dze. Kògùms taczim je prawie Józefk Pléwkã 
abò Franc Kapóna zagùbiony i niedowiérny 
chłopi ò pòmachtónëch mòtiwacjach, chtër-
ny mùszą jic na miónczi z òglowò niedrësz-

nym swiatã. Pierszi je „wënalôzcą” ùżiwaniô 
tobaczi jakò cëdowny barni na wrogów 
w pòzycyjny wòjnie, drëdżi je biôtkùjącym 
ò swòjã pòczestnotã òficérą, sedzącym 
w beznôdzejny stojiznie zanôleżnotów we 
frontowim sztabie. 
Trzecym òpòwiôdanim w zbiorze Fòrmellë je 
Pamiątka pò mòrdarzu. Jak pòkazywô titel, je 
to sensacjowò-kriminalnô òpòwiedniô, chòc 
w dalszi lekturze je widzec, że równoczas-
no przechôdô òna w pòetikã spòlëznowò-
òbëczajowégò dokazu. Fabùła zrzeszonô je 
z òpisënkã szlachòwaniô w sprawie smiercë 
młodi białczi, co w sytuacje pierszich mie-
sąców pò II swiatowi wòjnie nie je letczé. 
Przédny heroja òpòwiôdaniô Ali Pétka wëz-
drzi na zwëczajnégò milicjanta szeregówca, 
jaczi wichlô sã w sprawie swòjich żëcowëch 
wëbòrów. Nie rozmieje do kùńca zaangażo-
wac sã w szlachòwanié, òdkriwającë równak 
òbczas jegò waraniô fele w fónksnérowanim 
nowi, socjalisticzny wëszëznë na Kaszëbach, 
a i mentalné ògrańczenia swòjich naszińców. 
Rozsądzeniô ò tim, żebë nalezc mòrdarza, 
nie doprowadzył do kùńca, doznôł sã blós 
ò corôz to nowëch, niewôrtnëch chwalbë 
ùczinkach swòjégò òkrãżô. 
Narracjô Fòrmellë je niepòspiéwnô, jakbë 
z dôleka i bez taksowaniô. Dzeje sã tak nié 
leno w òdniesenim do Alégò, le téż wedle 
jinëch, niejednoznacznëch w ùczinkach 
pòstacjów òpòwiôdaniô. Je to bez wątpieniô 
wôrtnota, bò Pamiątka pò mòrdarzu to doch 
historiô dosc akùrôtno pòkazëjącô czasowé 
i mentalnoscowé warënczi pòwòjnowëch 
lat, w jaczich system stójnëch wôrtnotów 
dopiérze co wrôcôł pò wòjnowëch zjina-
czeniach. Mòrdarztwò  nieòpisónégò blëżi 
dzéwczëca stało sã tej w teksce Fòrmellë 
przëmiarã leno jedny stojiznë zamanifesto-
waniô sã zła, a kò przëtrôfków nieprawòtë, 
kradzélstwa, przemòdżi i zabijaniô bëło 
wnenczas wiele wicy, a lëdze pòkazowelë 
swòje nôgòrszé instinktë. Dzysdniowi czëtińc 
dostôł do òtaksowaniô równoczasno ze-
stôwk kriminalnëch pëzglënów i òpisënk mi-
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dzëlëdzczich òdnieseniów a téż psychicznëch 
òsamãtaniów herojów dokazu.
Pòstãpné òpòwiôdanié Fòrmellë tikô sã 
blëższich dzysdniowòscë czasów. Zeżarté 
dzieckò banowi rewòlucje jidze ùmôlowic 
w dzewiãcdzesątëch latach ùszłégò wiekù, 
w czasu wchôdającégò na rodny rënk 
agresywnégò kapitalizmù. Z historie wiémë, 
że przeńdzenié z planowi i rządzony cen-
tralno gòspòdarczi w ekònomiczné mòdło 
wòlnégò rënkù òdbiwało sã tej-sej òstro, 
twòrzącë tak pòzytiwné, jak i negatiwné 
przesztôłcenia. Òsoblëwie lëché rozrze-
szenia miałë dożarté zwëkłim òbëwatelóm 
i bùdzëłë òprzéczczi, a czasã òtemkłi protest. 
Taczim prawie bãdącym procëm nadchôda-
jącym kapitalisticznym pòrządkóm je Zbigórz 
Ùdroszk, człowiek stôwający sã – zgódno 
z titlã òpòwiôdaniô – òfiarą ekònomicznëch 
przesztôłceniów. W narracje Fòrmellë nié 
jemù równak dôwô sã nôwicy bôczeniô, le 
bezpòstrzédnémù przëczińcë spòlëznowégò 
zła – Michôłowi Mizuno. Ten je szpektorã òd 
public relations, specjalistą òd techników 
przedôwaniô, òsoblëwim racjonalizatorã 
szukającym receptów na nôwikszé wząt-
czi dlô banowi wëcmaniznë. To absurdalné 
ùdbë Mizunë, jaczé mają wprowôdzóné 
np. zakôz gôdaniô na perónach, żebë bëło 
czëc wiadła ze skażonëch głosników, mają 
rozgòrzoné rézowników. „Òbmëslny” szpek-
tor to człowiek, chtëren dlô dobëcô dobrëch 
financowëch rezultatów je w sztãdze wpro-
wadzëc nôbarżi dzywné nôkazë. Tak baro 
òddôł sã robieniu kariérë i chãcë pòkôzaniô 
sã przed swòjim pòdwëższim, że stracył 
samòkriticyzm, stôł sã bùszny i zdôwało mù 
sã, że nigdë sã nie mili. Fòrmella w swòjim 
òpòwiôdanim pòkazywô jesz jednã ne-
gatiwną sprawã: kònsumencką zgòdã na 
przepisë, co są bùten szëkù, ôrt spòlëznowi 
òbòjãtnoscë, chtërna dopiérze pò jaczim 
wiôldżim nieszczescym zmieniwô sã w do-
môganié sã pòzmianów. Mòże tej nié pò 
stronie Mizunë je całô wina za lëchò dze-
jającé gardowé banë, ale òdpòwiôdają za 

to lëdze, co są za baro pasywny abò lëché 
prawò, jaczé pòzwòliwô na krãtë-wãtë...?
Na jistny ôrt są òdzdrzadloné negatiwné 
spòlëznowé zjawiszcza w òpòwiôdanim Spe-
cjaliscë i ùrzãdownice. Przedstôwioné w nim 
relacje są òpiarté na pòrządkù stanowiszczów 
i znajomòscach, a mni na ùmiejãtnoscach 
abò kòmpetencjach. Wszëtcë robòtnicë są 
dopasowóny do pòdwëższégò, a ten bierze 
do prôcë lëdzy pòsłësznëch i nié za baro am-
bitnëch. W taczi stojiznie żëcé ùrzãdników 
jidze zgniło, wszëtcë ùdôwają, że robią, pò 
prôwdze tracącë energiã na zôzdrosc, klaprë 
i pòkrziżawë. Przedstôwiony w òpòwiôdanim 
Fòrmellë Tadeùsz, Dark, Damian, Jurk, Pio-
ter, Marzena, „Dłudżi” abò „Krëjamny” to 
wiôrzta ùrzãdników-zgnilców, chtërny pò 
prôwdze nikòmù nie są brëkòwny, ale doch 
mają sã za bëlnëch môgòwëch robòtników. 
Narratór pòkazëjącë jich dëchòwą snôd-
czëznã i inteligencjã złómóną egòjizmã 
zdôwô sã równoczasno pëtac czëtińca, jak 
to je mòżlëwé, że dërch òstôwają na swòjich 
stanowiszczach? Mómë sã z taką stojizną 
zgòdzëc czë biôtkòwac sã ò ji zmianã?
Pòsobné òpòwiôdanié zbiérkù Fòrmellë mô 
apartny, przekãsny titel Fef-Lot. Jidze tuwò 
ò pòzwã programù w kaszëbsczim radio, 
w jaczim dwaji gazétnicë prowadzą „ùczałé” 
gôdczi ò kaszëbsczi lëteraturze. Rówizna 
aùdicje nié bez przëtrôfk parłãczi sã z „fe-
flotanim”, to je wëmëszlanim i kôrbienim 
ò bële czim. Gazétnicë zajimają sã taksowa-
nim Żëcégò i przigòdów Remùsa, a w drob-
notach sprawą eticznégò pòstãpòwaniô 
Remùsa i Czernika. Wedle nônowszich, „rze-
czowëch” lëteracczich badérowaniów, mùsz 
je jinaczi jak to bëło tradicyjno, mëslec ò tim, 
chtëren z herojów romana Majkòwsczégò pò 
prôwdze je pòzytiwny, a jaczi negatiwny.
Òpòwiôdanié Fòrmellë mòżemë w tim môlu 
miec za kritikã terôczasnëch, mediów, jaczé 
szukają wszãdze wiadłów, pògòrchów i dzyw-
noscë. Jeżlë nie są òne do dobëcô, wnen-
czas zmëslny gazétnicë sami ùsadzywają 
medialné prôwdë, mają roznëkóné machinã 
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kôrbiónków, relacjów, lëstów i głosów. Nie je 
wôżné, że problem je wëmëszlony, wôżniészi 
je infòrmacjowi trzôsk fùl emòcjów i słëchal-
nota/òbzéralnota programù. Fef-Lot to sati-
riczny òpisënk taczégò prawie mediowégò 
wëdarzeniô, ò tëli grozniészégò, że wszëtczé 
z cządów dzejaniô gazétników òdbiwają sã 
pùbliczno, na antenie, wprowôdzającë nié 
tëlé ùtwórczi pòrëch, co parłãżné, primi-
tiwné wëzwëskiwanié lëdzczi letkòwiérnotë 
i słabi wiédzë.
Slédny w zbiorze òpòwiôdaniów Fòrmellë 
ùsôdzk dostôł titel Quo vadis Cassubia?! 
Dokôz na letkò szpòrtowny ôrt pòkazywô 
juwernotowé sprawë, jaczé òstałë przed-
stôwioné w czile dzélëkach, co mają òpisóné 
lëchą stojiznã kaszëbiznë na... Kaszëbach. 
Hewò wej wedle òpòwiôdaniô kaszëbsczi 
jãzëk corôz barżi je ùżiwóny leno przez star-
szé pòkòlenié, a sóm teritorialny pòchwôt 
Kaszëbë tikô sã corôz mniészi òbéńdë. We-
strzód tak negatiwnëch kùlturowëch zja-
wiszczów droga kaszëbsczi identifikacje 
zdôwô sã kùńczëc... Fòrmella pòkazywô 
równak téż pòzytiwné przëmiarë: niejed-
ny z młodszégò pòkòleniô mieszkańców 
Kaszëb nie sromają sã swòji spôdkòwiznë, 
ni mają ji za kùlturową bòrdã i ùżiwają 
kaszëbsczégò jãzëka òbczas hańdlowaniô 
abò w codniowim żëcym bez wstëdu. Nar-
ratór nie pòtãpiwô tej ani nie pòùcziwô, ale 
wprowôdzającë pòd kùńc òpòwiôdaniô re-
dotną nótã, stoji pò stronie òptimizmù. We-
dle niegò kaszëbskô subiektowòsc ni mùszi 
bëc głosną, napãpùżoną retoriką, pòpiartą 
pòliticznyma zrëchama, bò nie je to dzysô 
brëkòwné. Miałabë za to wërazno jistniec 
w zwëczajnym, codniowim ùżëcym w fami-
liach, na szaséjach i w mediach. Mòżlëwie 
czãsto, bez sromòtë.

* * *

Sławòmir Fòrmella jakò aùtor môłëch 
lëteracczich fòrmów dôżno stanął tak we-
dle eùropejsczich esteticznëch mòdłów, 
jak i kaszëbsczi lëteracczi tradicje. Je wi-
dzec w jegò ùsôdzkach tak nawléczenia 
do Antona Czechòwa, jak i Aleksandra 
Labùdë, tak do Jaroslava Haška jak i Alek-
sandra Majkòwsczégò. Wôżné je równak 
to, że Wunderwaffe i jinszé Fef-Lotë są 
fòrmama, co pòkazywają drogã do ùtwórczi 
òriginalnoscë. Swòjã lëteracką fòrmã nalôżô 
òna w hùmòrizmie òpòwiôdaniów, jaczé 
mają z nich zrobioné ùsôdzczi daleczé òd 
dejologie, programów abò dzysdniowëch 
spòlëznowëch pòtrzébnotów. Òpòwiôdania 
ò żôłniérzach, ùrzãdnikach, gazétnikach 
czë zwëkłëch lëdzach Kaszëb pòkazëją ôrtë 
lëdzczégò jistnieniô w jich zwëczajnoscë 
i strzédnoscë. Nie są òni herojama, nie pro-
wadzą widzałégò dzejaniô, nie robią wiôl-
dżich òdkrëców, ale jich żëcé mijô w codnio-
wi starze ò robòtã, ùbëtk, môłé ekònomiczné 
szczescé. Baro czãsto są niezjiscony, z psy-
chicznyma tôklama, nawetka szkòdlëwi, le 
czë człowiek wiedno je nieskażony, bëlny 
i mądri?
Lëteratura Fòrmellë nikògò w całoscë nie 
òbwiniwô, barżi broni. Jegò proza nie do-
prowôdzô do wëbùchniãców jednoznaczny 
redotë, ale barżi do półùsmiéwkù akceptacje. 
Jegò òpòwiôdania nie kòszlawią wëmalënków 
pòstacjów w czerënkù wëszczerdżi, ale barżi 
przez mërganié òczama łagòdzą òstré céchë.
To baro wôżné znanczi pisarsczi warkòwnie 
i równoczasno artisticznégò zdrzeniô na 
swiat, jaczé dôwają mòżlëwòtã òpisaniô 
człowieka w jegò wielestarnowi pòstacje 
w żëwim, codniowim kaszëbsczim jãzëkù.

Tłóm. dm



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

11

ST
E

G
N

A

Artur Jablonsczi

Jan Rómpsczi ë jegò
pòezjô wòjnowégò cządu 

W czas II swiatowi wòjnë wiele eùropejsczich 
lëteratur wnetka ni mialo mòżnotów na jich 
rozwij. Tikô to sã tëch nôrodów òsoblëwie, 
jaczi òstalë zarabczoné przez Niemców, 
Rusków ë Jitalczików. W wiele placach 
ùtwórstwò, artistné żëcé ë rozwij kùlturë 
òglowò bëlë zakôzóné, co rzeszëlo sã z pla-
nama rabùszników na wëbicé abò wënaro-
dowienié ùdostónégò lëdztwa. 
Jistno bëlo z Kaszëbama ë kaszëbską lëte-
raturą. Ju dlugò przed zaczãcym wòjnë 
w Niemcach prowadzonô bëla mòcnô pro-
pagańda ò „regermanizacje” Kaszëbów. 
Wiôldżim tegò pòdskacôrzã bél sóm Heinrich 
Himmler. Ti sami dbë bél téż Gauleiter Al-
bert Forster, chòc wedle niegò to bë sã ni 
mòglo ùdac bez wëbicô rodny jinteligencje: 
pòlitików, szkólnëch, ksãżi, dzejôrzów. Cobë 
w chùtczim czasu dobëc swòjégò, Niemcë ju 
w lëpińcu 1939 r. zaczãlë bùdowac KL Stut-
thof na Zëlawach ë rëchtowac swòjã pòlicjã 
do aresztowaniégò lëdzy, co bëlë na ekstra 
spisënkach, zarô pò wkroczenim hitlerowsczi 
armie na najã zemiã.
Niemiecczé planë prôwdzëwò pòspiewalë, 
czej 8 rujana 1939 r. Adolf Hitler wëdôl 
dekret wlączający Kaszëbë do III Niemiec-
czi Rzeszë. Tedë to zaczãno sã mòrdarztwò 
kaszëbsczi jinteligencje ë dzejôrzów w lese 
kòl Piôsznicë. Kògò nie trafil szos z maszin-
giwerë, chto nie pôd miartwi twôrzą na 
narwã, ten wnetka spòdzôc sã móg, że gò 
do Werhmachtu wezną ë kòmësnik mdze jôd 
dzes dalek na wòjnowim frońce. W taczich 

warënkach wnetka nicht z przedwòjnowëch 
kaszëbsczich pisarzów, co przeżil pierszé 
wòjnowé miesądze, nie brôl sã do pisaniégò 
lëteraturë. Ò wòjnie pò kaszëbskù lëteracë 
dosc tëli napiszą ju pò ji kùńcu, blós czësto 
malo pisalë, czej òna warala. 
Apartné je tu ùtwórstwò Jana Rómpsczégò. 
Ten Zrzeszińc, pòeta, dramaturg ë proza-
jik, zadebiutowôl ju w 1933 r. Òn swòjégò 
pióra nie òstawil leżącë nawetka jak szed 
jakno pòjmóny prosti żôlnierz 1939 r. w nie-
miecczi lôdżer, ani tej, czej dzejôl w régach 
taczich kònspiracjowëch karnów, jak wej-
rowskô „Pòlskô Żëje”, Krëjamnô Wòjskòwô 
Òrganizacjô „Grif Pòmòrsczi”, czë Krajowô 
Armiô, a òsoblëwie, czej òd gromicznika 
1944 r. jaż do maja 1945 r. bél pòjmańczikã 
w KL Stutthof.
Mòcny pòmión tegò, co Jan Rómpsczi w pier-
szich miesądzach II swiatowi wòjnë przeżil, 
më nalézemë przede wszëtczim w jegò ro-
manie Wurvanô spjéwa z 1943 r., chtëren 
jesz dërch nie je znóny kaszëbsczémù 
czëtińcowi, bò jegò rãkòpis leżi na pòlëcë 
Mùzeji Pismieniznë ë Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Mùzyczi w Wejrowie. Ò znaczenim tegò do-
kazu ë jegò wëmòwie jô ju pisôl w pismio-
nie „Skra”1, dlôte tuwò zajimnã sã wòjnową 
pòezją pisôrza.   
Jak jô ju nadczidnąn, Jan Rómpsczi nie roze-
wstôwô sã ze swòjim piórã ani na sztót. Jegò 

1 http://pismiono.com/wurvano-spjeva-najnowsza-
powiesc-w-jezyku-kaszubskim/ 
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wiérztë Deus ex machina, Copani i W Rëmi 
na lotniskù – jaczé òtmikają jegò tomik 
wòjnowi pòezje pòd titlã Pòmión zwònów, 
wëdóny w 1970 r. – òdnôszają sã do séwni-
ka 1939 r., a òstatny z nich mô nawetka za-
pisóną datã napisaniô gò 29.09.39 r. Mómë 
tej do ùczinkù z zôpisã tegò, co sã dzejalo 
ë co przeżiwôl pòeta za ceplégò prawa. 
W wiérztach Copani ë W Rëmi na lotniskù 
dôwô sã czëc jaczés stamienié prostégò żôl-
nierza biôtkùjącégò sã na Òksëwsczi Kãpie 
ë pòtemù ju pòjmańczika, chtëren żdaje na 
przewòzënk w nieznóné. To sã miészô z żalã 
do niemiecczégò rabùsznikã, nierzôdkò 
mlodégò gduńczóna, pòmòrsczégò sąsada, 
jak hewò nen żôlnierz z lirika W Rëmi na 
lotniskù, co bez semieniô pchô bagnetã pro-
wadzonëch na cëzą zemiã. 
W wiérzce Copani je widzec, że pòeta mô 
téż żôl do wiôldżich negò swiata, co nie 
przëchôdają z pòmòcą, czej żôlnierz jidze 
w krëwi pò stegnie. Móże tu jidze ò Angliã 
ë Francjã, co nie przëszlë Pòlsce z konkret 
pòmòcą, a móże równak ò dzél pòlsczi 
spòlëznë, jakô we wseczëcym na prziklôd 
robòtników-kòsników, w te tam séwnikòwé 
dnie nie zrobila wszëtczégò, co zrobić mògla:              

Narzékani czëc je i słabëch głosë:
Przedelë nas możny – spaszowelë kòsë.2    

We widze swiatowégò znikwieniô, Jan 
Rómpsczi jakbë chcôl sã ùpòmnąc ò jiny 
pòrządk, ò sprawiedlëwòtã ë szëk. Ta mëslã 
òn jesz rozwinie pòtemù w Wurvany spjéwie. 
Timczasã rozjutrzenié pòetë w wiérzce Deus 
ex machina przeòbrôżô sã w ùrzas:

 Strasznô jeseń serca znobi,
 Zefir zjinaczeł sã w sztorm.
 Zymk ju w smiercë noc sã robi – 
 Wëszed swiat ze swòjich form.
 Zamiast snôżotë, le ùrzas,
 Miast to serca, chëba drżi.

2 J. Rompski, Copani,  [w:] Tegò, Pòmión zwònów, s. 6.

 Ni ma lubòtë ju ù nas,
 Żëcy cemżą na nas zdrzi.3

Jak ju bëlo napisóné, Rómpsczi przez calą 
wòjnã bél téż aktiw jakno dzejôrz ë żôl-
nierz trzech kònspiracjowëch karnów. To 
doprowôdzô do jegò dwùch aresztowa-
niów. Pierszi rôz òn trôfil do sôdzë gestapò 
w Gduńskù w gromicznikù 1943 r., ale 
òstôl wëpùszczony, bò Niemcë nie nalezlë 
na niegò dosc mòcnëch kwitów. Pòjmanié  
10 gromicznika 1944 r. skùńczëlo sã ju 
wëwiezenim do KL Stutthof. Pòeta prze-
kroczil brómã lôgru 22 strëmiannika 1944 
r. Òdnąd jaż do 8 maja 1945 r. bél sôdze-
wim ò numrze 33041. Jak kòżden jeden, tak 
Rómpsczi mët przeszed òsoblëwi lagrowi 
„òbrzãd przëjimnieniégò”. Célã nëch nielëdz-
czich procedur bëlo zlómienié czlowieka ë 
ùbezwôrtnienié gò. Aùtor swòje wseczëca 
z tegò òddôl w krótëchny wiérzce W smrok… 
Wôrt je jã tuwò dac w caloscë: 

W smrok…

Odzarty z łachów
Z krzyżem na głowie
Zeszlapany
Na lodżrowy gnój
W bolecë prëcz leg
Numer 33044
To beł pokrok
W smrok…
Umar człowiek
Obroz i podoba Boga
Wsta trwoga…4

Nielëdzczi strach ë ùrzas to wseczëca, ja-
czich doznac sã móżemë w pòsobny wiérz-
ce Drëdżi krok.5 To je krok w lôgrowi rum, 
w juwernotã mòrdarsczégò swiata, bùten 

3  J. Rompski, Deus ex machina, [w:] Tegò, Pòmión 
zwònów, s. 3. 
4  Rps – MKPPiM, R-1830
5  Rps – MKPPiM, R-1830
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barakù, dze krëwiô jakno deszcz spôdô 
z „nieba mãczi”. Lôgrowé szasé z wiérztë 
Wulica,6 pòeta móże przeńc blós dzãka 
wspòmnienióm jinëch stegnów, jaczima 
w żëcym szed. Hewò wszãdze tam widzôl lë-
dzy „piãknëch”, tuwò jaż drëżi, czej zdrzi na 
tëch, co ju blós „mòje ë lëdzczi niesą znan-
czi”. 

Lôgrowi ùpôdk lëdztwa Jan Rómpsczi òpisëje 
nôwicy przez wid pòjedincznégò czlowieka, 
równo bezmionowi òfiarë bestijnictwa, jak 
téż òbsesjowégò bùkizra, jaczégò miono 
dobrze pamiãtô. W wiérzce Karcelak7 aùtor 
domôgô sã kapò ò mionie Zelonka (Selonke). 
Je wiedzec, że bél to sôdzewi, jaczi z karna 
niemiecczich kriminalistów przëjachôl do 
KL Stutthof w gòdnikù 1941 r. ë doszedł 
w lôgrze do stanowiszcza starszégò kapò 
[Steyer, s. 168]. W pamiãcë pòetë zaòstalo 
téż miono Kemnitz (SS-Oberscharfurer Arno 
Chemnitz), ò jaczim w lirikù Chaja nad Sztu-
tofem8 pisze, że bél „szatanã”, co „w prë-
czach do nas strzélôł sóm / Pôłką zabijôł jak 
zwierza”. Kawel Żëdów, westrzód chtërnëch 
nôwicy sôdzewëch ùmiéralo, òdbiérô 
nôdzejã nómrowi 33044, a namienienié 
mlodëch lôgrowników, czej tëch z wiérztë Ji-
wru pòmión9, kôże mù mëslec, co żecé je bez 
szëkù. Lôdżer znikwi kòżdégò, bò czlowiek 
chòc rëchli bél chwatczi ë chcalo mù sã żëc, 
w tim „bagnie znij”, dze „w krëwi rządzy kat”, 
tracy mòc dëcha, jak je to òpisóné w lirikù 
I to sã dzejało.10 
Òdnôszając sã do lôgrowi pòezje J. Róm-
psczégò w teksce Pieśń i słowa. O liryce 
Zrzeszińców, Daniél Kalinowsczi napisôl: 
„Rompski uniknął zbagatelizowania zła, nie 
doprowadził do schematycznego przedsta-
wienia w swych utworach przemocy, cier-

6  „Chëcz”, 1945, nr 11; Pòmión zwònów…, s. 16-17
7 „Chëcz”, 1945, nr 10; Pòmión zwònów…, s. 13-16
8  Pòmión zwònów…, s. 9-11
9  Tamò, s. 17-19
10 Tamò, s. 21-22

pienia, czy śmierci” [Pòezjô Zrzeszyńców, 
s. LVIII]. Pòeta nie rozmieje ë nie akceptëje 
wszechbëtnégò gwôltu. Nie przeżilbë tegò 
bez bezgreńczny wiarë w Bòżé miloserdzé. 
Dlôtë nie òbskôrżô Stwórcë ó to, że òstawil 
człowieka, nie òdwrôcô sã òd Bòga, chòc 
nie rozmieje czemù Òn nie kôże jesz słuńcu 
gasnąc „Gwiôzdóm spadac…wiatre jes nie 
wzdął?!” 11. W wiérzce Òstatny apel òn wòlô: 

Czë parmień mie słuńca wnet zbùdzy
I czëc mdã serca bratné?
O, w chlechù Të, żdóny, pòj chùdzy
I zrób apel òstatny!...12

Lirik Pòmión zwònów, co òd niegò wząn sã 
titel calégò tomiku wòjnowi pòezje Jana 
Rómpsczégò, je òsoblëwim wëznanim wiarë 
w zmartwëchwstanie lëdztwa. Je prôwdą, że 
czej „Nad głową skrzëpią lagru prëczë” dzyw-
no brzëmi „Aleluja”, równak:   

Przez zemiã w krëwi i kùrzu, w biôtkach,
Czëc spiéwë tón we wszednëch gôdkach.
Niesą wiarë wiôldżi wiéw,
Że wstanie wòlny swiat zôs całi
I z mãków lud naj wstónie wdałi – 
Wòlnoscë naj zad’rżi spiéw!...13

Z taczégò pòzdrzatkù ë taczi ùfnoscë do Bòga 
mni apartny wëdôwô sã gwôsny rozrechùnk 
pòetë ze swòjim ùrzasã, z glãbòczim ùtrapã 
kòncentracyjnégò lôgru, jaczi J. Rómps-
czi robi w lirikù  Medicina cordis.14 Hewò, 
mómë tu do ùczinkù z dialogã, a gôdają ze 
sobą „Kam” ë „Robôk”. Pierszi móże bëc per-
sonifikacją kònającégò człowieka – lôgrowi 
òfiarë, a drëdżi to móże bëc mòrdôrz, co ni-
kwi wszëtkò ë kòżdégò. „Robôk” wëszczérzô 
sã z ùpadlégò „Kama”: 

11  Miëłotë zdroju…, [w:] J. Rompski, Pòmión zwònów…, 
s. 25-26.
12  Pòmión zwònów…, s. 11-12
13  Tamò, s. 8-9
14  Pòmión zwònów…, s. 28-30
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Czegò mie tu jãczisz?
Prawa chcesz mie ùczëc?
Że môsz serce skãczisz?
I móm z tobą kwiczec?

Mòrdôrz nie rëchùje sã ze skùtkama swòjich 
ùczinków, kò òn wierzi w swòjã nadlëdzką 
mòc, co nijak nie pasëje do miona, jaczé òn 
mô dostóné. Robôk znaczi doch zmùrszenié, 
rozwôlënã, zepsëcé. W chrzescëjańsczi tradi-
cje to je znanka grzéchù, pòkùsë, nimòcë ë 
kara Bòskô. Kòl Jana Rómpsczégò, jistno jak 
w Biblie, miono „Robôk” znaczi bezlëdztwò. 
Kamiéń to je znanka czegòs wiecznégò, co 
chòc mòckò przez „Robôka” pòtlëklé, stoji 
w swòjim môlu ë mdze tam wiedno. Nie 
znikwi gò nawetka „kòmin” krematorium15. 
Móżemë nen „Kam” rozmiec wedle tegò, 
co ò kamach napisalë ju rëchli Jerzi Samp 
[Samp, s. 50], czë Adela Kùik-Kalinowskô 
[Kùik-Kalinowskô, s. 207-214], jakno znak 
kùlturowi zrzeszony pòmòrsczim rëmã. 
Pòeta wëkòrzistëje równak téż kaszëbską lë-
dową wiarã w òżiwné mòcë kamieni [Tréder, 
s. 109-110], jak téż òglowi znaczënk kamie-
nia, jakno znanczi mòcë, cwiardoscë, wiecz-
noscë [Kòpalińsczi, s. 136].
Jan Rómpsczi nôgle przeriwô jednak nen 
òbskarżeniowi dialog midze Kamieniã 
a Robôkã ë – czegò ni ma w żódnym jinym 
jegò lirikù z òpisowónégò zbiérkù – pojôwiô 
sã dosc niespòdzajny, chcemë so rzec, wnet-
ka groteskowi kùńc:

Ha! Jô żil w tim krómie,
Dze le tak dlô szpôsu
Żebra cë sã złómie,
Krew weznie do zusu…
     *
Jak mie miono Emil,
Jô jem modus prawa,
Pulvis, cinis, nihil,
Ad acta sprawa.

15  Tamò, s. 28

 
Jedurną medicyną na ùmãczoné calo ë bo-
lącé serce je przestac drapac renë. Nót je 
pamiãtac, le nié sã rozpamiãtac. Pòeta chce 
zôs bëc czlowiekã ë jak czlowiek żëc, cobë 
samémù sobie wskazëwac przédny czerënk, 
a nen lôgrowi ùtrôp ùszloce òstawic. 
Tomik Pòmión zwònów, w chtërnym nalazlë 
sã 23 wòjnowé wiérztë Jana Rómpsczégò, 
je baro wôżnym w jegò ùtwórstwie. Nót je 
jednak pamiãtac, że ju pò smiercë aùtora 
ne liriczi do drëkù przërëchtowôl Jan Trep-
czik, co nie bëlo bez znaczënkù dlô jich 
fòrmë, a czasã nawetka dlô jich wëmòwë. 
Pòdsztrichnąl to ju Daniél Kalinowsczi we 
wstãpie do ksążczi Poezja Zrzeszyńców (s. 
LVIII). Szczestlëwie dzél lirików z Pòmiónu 
zwònów je znóny z jich pierwòdrëków 
w „Chëczë”, dodôwkù do pòwòjnowi 
„Zrzeszë Kaszëbsczi”, abò rãkòpisów ë na-
lezc je móże przëpisóné przez Hanã Makùrôt 
w przëwòlónym ju tomiszczu Poezja Zrze-
szyńców, wëdónym przez Jinstitut Kaszëbsczi 
w Gduńskù w 2013 r. 
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Dariusz Majkòwsczi

Ambasadór kaszëbiznë 
nad Tamizą i jegò
Panorama kaszubsko-
-pomorska
Bronisłôw Socha-Bòrzestowsczi – „Kaszu-
ba znad Tamizy”, jak òpisywô gò w jednym 
ze swòjich tekstów ks. Władisłôw Szu-
list1 – ùrodzył sã 12 czerwińca 1915 r. 
w Hagen w Westfalie, gdze jegò starszi bëlë 
w tim czasu na emigracje. W 1920 r. fami-
liô wrócëła do Pòlsczi, do Tornia. Tam Bro-
nisłôw w midzëwòjnowim cządze skùńcził 
Szkólnowsczé Seminarium. W 1938 rokù 
zaczął robòtã jakno administracjowi se-
kretéra w chònicczim starostwie. Ju wnen-
czas zaczãło sã jegò rozlubienié w kaszëbsczi 
lëteraturze, ò jaczi kôrbił m.jin. z Aleksandrã 
Majkòwsczim, Janã Trepczikã i Aleksandrã 
Labùdą.
W gòdnikù 1939 r. béł w Pòlsczi Armie we 
Francje, skądka przedostôł sã do Wiôldżi 
Britanie. Tam ju òbczas wòjnë sztudérowôł 
psychòlogiã na Ùniwersytece w Edinbùrgù. 
W 1946 r. òstôł w stãpniu pòrucznika 
zdemòbilizowóny z pòlsczi armie i zaczął 
sztudia na London Polytechnic. W 1947 r. 
wëjachôł do Brazylie, do  Rio de Janeiro. 
W pierszi pòłowie 60. lat mieszkôł w kana-
dijsczim Toronto. Brzadã bëtnoscë w tim 
miesce i kraju bëła wôżnô ksążka Społecz-

1 W. Szulist, Z życia Bronisława Sochy – Borzestowskiego 
z Londynu (1915 – 2002 ), „Naji Gochë” nr 10/2002.

ność kaszubska w Kanadzie2, dzãka jaczi stôł 
sã zôczãtnikã badérowaniów nad kaszëbską 
mniészëzną w tim państwie. 
W drëdżi pòłowie 60. lat wrócył do Londi-
nu, gdze zamieszkôł do swòji smiercë 
(31.05.2002). W anielsczi stolëcë dzejôł 
w pòlonijnym òkrãżim, trzimającë kòntaktë 
przede wszëtczim z bãdącyma we Wiôl-
dżi Britanie Kaszëbama, m.jin. z Antonim 
Dargasã pòchôdającym z Czôrnowa kòl 
Brus wielelatnym redaktorã pismiona „Myśl 

2 B. Socha-Borzestowski, Społeczność kaszubska 
w Kanadzie, Londyn 1968.
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Polska”. Socha-Bòrzestowsczi wespółrobił 
z tim cządnikã, a téż z „Gazetą Niedzielną” 
i pòlonijną prasą w Kanadze („Głos Polski”) 
i Francje („Horyzonty”). Pisôł tak pò pòlskù, 
jak i pò anielskù. Pùblikòwôł swòje lëteracczé 
tekstë – colemało bëłë to sfabùlarizowóné 
wspòminczi  i  nowele 3,  òpisowôł téż 
wëchôdającé w Pòlsce kaszëbskòjãzëkòwé 
dokazë.  Miôł  stójny lëstowi kòntakt 
z kaszëbsczima lëteratama: „Znałem  kilku 
literatów wymienionych w antologii [jidze 
ò Swiãti dzél dëszë. Antologia kaszubskiej 
poezji religijnej, red. J. Walkusz, Pelplin 1981 
– dm]: Bieszka, Labudę i Rompskiego nieste-
ty już nieżyjących. Z innymi utrzymywałem 
korespondencję: śp. Derc, Nagel, śp. Roppel, 
śp. ks. Sychta, Trepczyk”4. Je ùchòwónëch 
wiele lëstów Sochë-Bòrzestowsczégò do 
tamtoczasnëch pisarzów i pòetów5. Nie 
dô sã w krótczim artiklu òpisac wszëtczich 
zasłëgów tegò Kaszëbë znad Tamizë i jegò 
starë ò kaszëbiznã. Òstôwô miec nôdzejã, 
że pòwstónie w przińdnoce jegò biografiô, 
w jaczi bãdą òne zebróné.
W nym teksce chcemë rzeknąc ò jednym 
z nôwôżniészich jegò dobëców – Panora-
mie kaszubsko-pomorskiej, kąsk zabëti przez 
kaszëbsczich badérów pùblikacje, jakô miała 
wôżny znaczënk dlô rozwiju kaszëbsczi lëte-
raturë. Socha-Bòrzestowsczi béł pòczãtnikã, 
redaktorã i aùtorã niejednëch tekstów za-
mkłëch w ti ksążce wëdóny w Londinie 
w 1975 r. Ùkôzała sã òna dzãka pòmòcë 
Zrzeszë Pòlsczich Zôpadnëch Zemiów [pòl. 
Związku Polskich Ziem Zachodnich]. Célã, 
jaczi stôwielë so ji ùsôdzcë, bëło pòkôzanié 
wëbrónëch kaszëbskò-pòmòrsczich sprôw 
przez jich znajôrzów. Miała to bëc przéd-

3 Zdrzë np. B. Socha-Borzestowski, Szkice i nowele. 
Migawki z życia, Londyn 1978; tegò, Przygody pilota 
turystycznego, Londyn 1994.
4 B. Socha-Borzestowski, Antologia kaszubska, „Myśl 
Polska” nr 5/6 (910/911) 1983 r., s. 4.
5 Wiele z tëch lëstów je w Mùzeum Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie a téż w priwatnëch 
zbierach aùtora tekstu.

no zôchãta do sztudérowaniô, a nawetka 
„do replik, jeśli nie wręcz do uzupełniają-
cych szkiców6”. Jak sã słëchô panoramie 
(krãgòbrôzkòwi), pùblikacjô miała òbjimac 
szeroką temiznã.  Pò prôwdze òstała 
ògrańczonô równak leno do trzech partów: 
historie, lëteraturë i kaszëbsczégò jãzëka.
W historicznym dzélu wôrt dac bôcze-
nié na òdmitologizowanié znaczënkù rézë 
Tónë Ôbrama i Tomasza Rogalë – przed-
stôwców Pòdkòmisariatu Przédny Lëdo-
wi Radzëznë we Gduńskù, chtërny mielë 
przedstawic diplomatóm bãdącym we Wer-
salu w 1919 r. dokazë na pòlskòsc Pòmòrzô7. 
Socha-Bòrzestowsczi dôwô bôczenié, że 
nie bëło mòżlëwé, żebë Ôbram wszedł 
na zalã òbradów i płomnym przemówie-
nim przekònôł sygnatariuszów mirnégò 
dogôdënkù. Stanął tim artiklã procëm nie-
jednëch ùdbów pùblikòwónëch wnenczas 
w pòlsczi prase8. W Panoramie je téż artikel 
ò bëtnoscë Kaszëbów w biôtkach z Tërkama, 
ò kaszëbsczi wnożënie w Kanadze, a téż re-
cenzjô Historii Pomorza pòd red. prof. Gerata 
Labùdë9. 
Nôwikszą wôrtnotã w Panoramie mają rów-
nak nié historiczné artikle, a tekstë lëteracczé 
i zrzeszoné z lëteraturą. Pùblikùjącë w Londi-
nie, Socha-Bòrzestowsczi mógł przëbôczëc 
pòstacje, jaczé w Pòlsce kòmùnisticznô cen-
zura miała òdsënioné w ceniã. Tikô to sã 
òsoblëwie Karola Krefftë, zwónégò „królã 

6 B. Socha-Borzestowski, Słowo wstępne. W: Panrama 
kaszubsko-pomorska, red. B. Socha-Borzestowski, Lon-
don 1975.
7 Zdrzë B. Socha-Borzestowski, Kaszubscy delegaci 
na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku. W: 
Panorama kaszubsko-pomorska...
8 Zdrzë J. Bartlewicz, Pięścią w stół, „7-my Głos 
Tygodnia”, nr 28/1960.
9 Zdrzë R. Małańczak, Zaczątki Ośrodków Młodzieżowego 
i Harcerskiego na Kaszubach w Ontario. W: Panorama 
kaszubsko-pomorska...; B. Socha-Borzestowski, Niedo-
syt wiedzy historycznej o udziale Kaszubów w walkach 
z Turkami. W: Panorama kaszubsko-pomorska...,  
P. Wójtowicz, Historia Pomorza. Recenzja. W: Panorama 
kaszubsko-pomorska...
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Kaszëbów” przedwòjnowégò kaszëbsczégò 
dzejarza, starostã Kartësczégò Krézu, dra-
maturga i pòetã. Na skùtk ùstëgòwaniów 
ze stronë kòmùnisticznëch wëszëznów, 
òdgrodzył sã òn òd swiata i zamieszkôł nad 
Redënią w Òtominie. Môlowi lëdze mielë 
gò za „letczégò na rozëmie”. Sóm Kreffta 
w krëjamnoce miôł rzeknąc òdwiédzającémù 
gò Édmùndowi Kamińsczémù, że ùdôwô 
psychiczną chòrosc, żebë bezpieka dała mù 
pòkù10. Jaż do 2016 r. leno dzãka Panoramie 
jesmë znelë jegò wiérztã Pò markù11. Kreff-
ta òstrzégô w tim ùsôdzkù przed òbòjãtnym 
zdrzenim na to, jak „panowie” zabijają 
pòjedinczné karna zwierzãtów. Mëslenié, że 
naju to na gwës minie, doprowadzy do tegò, 
że wszëtcë zdżiną – taką mëslã mòżemë 
wëprowadzëc z dokazu. Analogiô do stoji-
znë, jakô bëła wnenczas w kòmùnisticzny 
Pòlsce, gdze wëszëznë próbòwałë „łómac” 
rozmajité spòlëznowé grëpë, je tu wëraznô.
Jesz barżi antikòmùnisticznô bëła wiérzta 
Stefana Bieszka Karol. Gduńskô ballada 
ò 25-lecu. Aùtór przëbôcziwô w ni wëda-
rzenié z 1958 r. Òbczas Zjazdu Kaszëbsczégò 
Zrzeszeniô przëtomny béł m.jin. pierszi se-
kretéra KW PZPR we Gduńskù Józef Machno. 
Atakòwôł òn wëszëznë Zrzeszeniô m.jin. za 
to, że dôwają kaszëbsczim pisarzóm zgòdã 
na diskùsje ò kaszëbsczim pisënkù, jakô we-
dle niegò bëła sztëcznym wëstwôrzanim, 
bò kaszëbsczi to dialekt pòlsczégò jãzëka. 
Diskùtowelë z nim m.jin. Jón Rómpsczi  
i K. Kreffta. W jedny chwilë rozgòrzony Mach-
no krziknął do Rómpsczégò, żebë gôdôł pò 
pòlskù, bò gò nie rozmieje. Wnenczas Kreffta 
zapitôł: „Dlaczego pan sekretarz nie rozumie 
tego, o czym się tu mówi po kaszubsku, sko-
ro przed chwilą usłyszeliśmy kategoryczne 
oświadczenie, że mowa kaszubska niczym 
nie różni się od języka polskiego?”11

10 Zdrzë E. Kamińsczi, Mój wspòmink ò Karlu Kreffce 
z Òtomina, „Pomerania” nr 11/2016, s. 32.
11 T. Bolduan, Nie dali się złamać.Spojrzenie na ruch 
kaszubski 1939-1995, Gdańsk 1996, s. 136.

Je wiedzec, że wiérzta Bieszka, jakô przëbô-
cziwała to wëdarzenié, ni mògła sã ùkôzac 
w Lëdowi Pòlsce. Dlôte aùtór wëswôł jã 
do B. Sochë-Bòrzestowsczégò i dôł do ni 
znankòwné mòtto: „Nie dómë sã ùgardlëc!”. 
W lirikù całô ta diskùsjô òstała przed-
stôwionô jak wôżnô chwila w historie 
Kaszëbów. Dlôte pòwtôrzają sã we wiérzce 
miona kaszëbskò-pòmòrsczich panowników 
z dinastie Sobiesławiców, chtërny rządzëlë 
w latach samòstójnotë Pòmòrzô („Wew 
Swiãtopełcczim gardze”, „Nie zmôłknie 
Sambòrów môl”). Sóm Kreffta je òpisóny 
jakno heroja, wnetka miticzny heros: „Chtëż 
Òn, stôlané, co słowa z gãbë, a skrë z widów 
sëpie”.
Wôżnym artiklã zamkłim w Panoramie béł 
téż tekst Ferdinanda Neureitra Krótka ocena 
poezji kaszubskiej. Aùstriacczi jãzëkòznajôrz 
i historik kaszëbsczi lëteraturë miôł w swòjim 
artiklu partë tekstu, jaczé bëłë procëm 
òficjalnym pòzdrzatkóm. Przede wszëtczim 
napisôł prosto, że tak przed, jak i pò II swia-
towi wòjnie, kaszëbsczi pòecë „ponosili 
ofiary osobiste i jak także bywało – szyka-
ny12” i ni mòglë nijak miec nôdzeji na niżód-
ną pòmòc. Nie je to niżódnô nowizna, ale 
wnenczas Kaszëbi w Pòlsce ni mòglë ò tim 
pisac na òtemkłi ôrt. Neureiter pòdczorchnął 
téż, że w historie kaszëbsczi lëteraturë nie fe-
lowało ùtwórców, jaczi „chcieli osiągnąć za-
chowanie odrębności kulturalnej Kaszubów 
przez podkreślanie wszystkich właściwości 
kaszubskich i pragnęli separować się od 
ogólnopolskiej kultury”. Aùstriacczi badéra 
béł dbë, że jak nôrëchli miôłbë pòwstac 
lëteracczi jãzëk òbòwiązujący wszëtczich, że 
mùsz je kùńczëc z „degradowaniem języka 
do rangi gwary”. Dlô kaszëbsczich (i nié leno) 
dzejarzów, jaczé czëtelë Panoramã, te słowa 
bëłë abò barnią do biôtczi ò kaszëbiznã, abò 
przëmiarã „niemiecczégò rewizjonizmù”. Pò 
ti drëdżi stronie stojôł òsoblëwie Andrzéj 

12 F. Neureiter, Krótka ocena poezji kaszubskiej. W: Pan-
orama kaszubsko-pomorska..., s. 17-20.
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Bùkòwsczi, ùsôdzca baro wôżny mònografie 
kaszëbsczi rësznotë Regionalizm kaszubski, 
jaczi „lansował z gruntu polonocentryczne 
widzenie problematyki kaszubskiej”13. Miôł 
òn pòpiarcé kòmùnisticznëch wëszëznów, 
chtërnym pòmôgôł na wszelejaczi ôrt (np. 
wësłowiającë wiôldżi żôl pò smiercë Sta-
lina, rësznym dzejanim w PZPR, w PRON, 
piszącë artikle chwôlącé lëdowé wëszëznë). 
Bùkòwsczi jesz w 1986 r. pisôł ò dokazach 
Neureitra, że są „podlane i przesiąknię-
te sosem niemieckich poglądów na spra-
wy kaszubskie”, a òkróm tegò są pisóné 
i wëdôwóné w Mònachium, to je „zachod-
nioniemieckim ośrodku rewizjonistycznym”. 
Artikel Neureitra òpùblikòwóny w Pano-
ramie kritikòwelë téż jinszi pòlsczi badéro-
wie, m.jin. jãzëkòznajôrka Janina Pilatowô, 
chtërny nie widzało sã pòdczorchiwanié 
jãzëkòwëch apartnosców pòlskò-kaszë-
bsczich.
Pòdrechòwùjącë, wôrt dozdrzec, że dzeja-
nié B. Sochë-Bòrzestowsczégò, a òsoblëwie 
Panorama kaszubsko-pomorska, jaczi 
béł zôczãtnikã i redaktorã bëła jednym 
z niewielnëch przëmiarów wespółrobòtë 
emigracjowégò òkrãżô z  Kaszëbama 
twòrzącyma w Pòlsce. Dzãka Bòrzestowsczémù 
Kaszëbi i Pòlôsze, co mieszkelë w Londinie, 
Pariżu abò Toronto mòglë sã doznac m.jin. 
ò wëdôwónëch kaszëbsczich ksążkach, ò nie-
jednëch sprawach sparłãczonëch z kaszëbską 
historią. Na jegò robòce skòrzistelë równak 
(mòże nawetka barżi) téż Kaszëbi, co miesz-
kelë w Pòlsce. Socha-Bòrzestowsczi miôł 
starã, żebë jich dokazë trôfiałë do wôżniészich 
biblioteków w Zôpadny Eùropie. Dzãka niemù 
mòglë tej-sej pùblikòwac bez cëskù cenzurë 
i bez òpasowaniô na kòżdé słowò. 
Nawetka, jeżlë do kraju dochôdało mało 
egzemplarów, to béł to dlô niejednëch lëte-
ratów „wiéw wòlnotë”. A lëdze zrzeszony 
z kaszëbskò-pòmòrską rësznotą rozmajiti-

13 Zdrzë A. Cholcha, Wiek Andrzeja Bukowskiego, 
„Pomerania” nr 2/2012, s. 19-21.

ma stegnama doznôwelë sã ò pùblikacjach 
„Kaszuby znad Tamizy” i próbòwelë do 
nich dotrzéc. Przëmiarã mòże bëc Izabella 
Trojanowskô, pierszô przédnô redaktorka 
„Pòmeranie” (wnenczas jesz „Biuletynu 
Zrzeszenia Kaszubskiego”) a téż przédniczka 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w latach 
1980-1983. W lësce do Bòrzestowsczégò  
z 8 gòdnika 1975 r. infòrmòwała gò, że do-
wiedzała sã ò wëdanim Panoramë „pośred-
nio przez Alojzego Nagla, od p. Neureitera”, 
i prosëła ò dotëgòwanié ti pùblikacje do 
półsostrë w Londinie, chtërna w nôblëższim 
czasu miała wëjachac do Pòlsczi.
Wôrt pamiãtac ò redaktorze Panoramë, 
bò mô zrobioné wiele dobrégò dlô najégò 
jãzëka i lëteraturë.
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Grażina wlazła reno do kùchnie i rzekla: – 
Kùrwa mac!
– Të zamiast czegò dobrégò, tak walisz, Gra-
żina, że slabi bë zszed a zarô zwątpil – rzek 
ji chlop i chwôcyl bidel ze sztólama, chtërne 
so prawie pòsmarowôl. 
– Zôs jô òsta sama! – rzekla do se Grażi-
na i zaczãla czosac wlosë, pózni naklôda 
pùder na gãbã i téż szla do robòtë, ale tam 
bëla czësto zmachtónô; mëslë ji biegalë 
w różné stronë: rôz bëla doma, drëdżim razã 
w snieniu, chtërne jã tak wërzaslo. Zaczã 
to òpòwiadac bialkóm, chtërne do krómù 
przëchôdalë.
– Kò to nie wëzdrzi dobrze! – jednomëslno 
gôdalë, a żalowalë Grażinë barżi niżle równo 
kògò na swiece.
Grażina dërch gniotla to samò, że mia snie-
nié, a tam wiele lëdzy bëlo, ale òna jich 
twôrzów nie zna, le òczë mialë pòfarwòwóné 

i tuńcowalë kòl wiôldżégò ògnia, jaczi òna so 
le blós òb Sobótczi móże przëpòmnąc. 
Grażina wrócëla dodóm i zdrza na swòjégò 
chlopa. Wzéra jak òn jôd i nick nie gôda, ale 
ten nie bél czidli i zarô zmerkôl, co bialce pò 
lepie chòdzy, znelë sã ju tëli lat, że Grażina ni 
mia przed nim wiôldżich tajemniców.
– Të le na mie tak pòzérôsz!– rzek chlop i dali 
jôd.
– Ale ò co cë chòdzy? – spita nibë zdzëwionô 
bialka.
– Bò cã sã wëdôwô, że jak jô jem taczi 
pùklati, tej jô ju ni móm mùskù?
– Co të pleszczesz! – bronila sã, a czëla, że 
ji chlop wdzérô sã do placów, do chtërnëch 
òna bë gò nigdë nie wpùscëla. – Ò co cë 
chòdzy? – spita sã niecerplëwie.
– Grażina, kò të mie traktëjesz jak niebòrôka. 
To, że jô spôd z dakù bùdinkù, chtëren jô dlô 
nas bùdowôl, ni mô do ce żódnégò znacze-

Kristina Léwna

Snienié
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niô. Të jidzesz w swòjã jizbã, jô w swòjã.
Grażina nie chca tegò czëc. Mia dosc swòjé-
gò jisceniô ò nym strasznym snienim. Bòja 
sã ùsnąc, a ten tu zaczinô ji gadac, jak òn 
je traktowóny. – Jak òna je traktowónô? – 
tegò nicht nie mësli, le kòżdi blós ò se żorgô; 
żebë jemù bëlo dobrze, żebë jegò acht-
nąc, pòchwalëc i żebë òn kòżdi dzéń móg 
zakùńczëc rôd z se. 
– Jô doch nie jem psychòlogã?! – bronila sã 
Grażina i szla do se w jizbã.
– Të sã, Grażina, dojigrôsz! – grozyl ji chlop, 
ale ta ju nie slëcha jegò żalów. Terô mia 
wikszé ùtrapienié: móże nie mdze sã dzysô 
do spaniô szëkòwa, móże sã le tak na zéslu 
sadnie i do rena przedërchô? Zakrëla glowã 
zôglówkã, tak na wszelejaczi przëpôdk, żebë 
to ji ju nie nalazlo, bò mëslów przez cali dzéń 
ni mògla zebrac, blós to marné snienié i snie-
nié…
Reno wsta zmachtónô i gôdô, że zôs mia ta-
czé snienié, że calô kòszla nocnô je mòkrô, 
wëżëmac jã móżesz, ale ten ji nie bél chãtny 
do gôdczi. To jã jesz barżi zaniepòkòjilo, bò 
ji sã wëdôwalo, że òn tak wszëtkò bierze, co 
mù òna rzecze. Tu jednak bëlo jinaczi. Bialka 
nie bëla rôd. 
Zôs lazla do robòtë, ale òczë ji sã klejilë òd 
niewëspaniô. Calą noc snila, że jã mòczą 
w wòdze, a pózni gòtëją, a z gnôtów ùklôdają 
jaczé nôdpisë.
– Në, ale czë të chòc to, Grażina, òdczëta, 
co tam z nëch gnôtów bëlo sztrëknioné? Kò 
móże cë sã wiôldżé jaczé òbjawienié snije, 
a të nie wiész richtich co a gdze? Móże të 
takô drëgô Faùstina Kòwalskô mdzesz, blós 
sã ni móżesz z tim pògòdzëc? – dopitiwalë sã 
bialczi, a kòżdô jakbë mia wicy czasu i nym 
snienim Grażinë sã zaczãla interesowac ju na 
pòwôżno.
– Nie wiém richtich, co z nëch gnôtów bëlo 
ùlożoné, bò jô sã chca òbezdrzec, jakò na 
dësza, ale nym czasã to ju mie wzãno i gdzes 
dali nëkalo. Bòja jô sã ny smiercë, chòc òni 
dërch mie czims tumanilë. Jeden z nich mie 
sëpnąn w òczë taczi zloti pùlwer, pò chtër-

nym jô nibë spa, ale to nie bëlo spanié, le ta-
czé na pól czuwanié. Jô sã chca wërwac z jich 
lapsków, ale ni mia mòcë. Òni ze mną szoro-
walë prosto na nen wôltôrz, pò to, żebë mie 
zabic, a pózni ùgòtowac w wiôldzim grôpie. 
– Fùj! Wez ju skùńczë! – rzekla Kraùzënô 
i sã zaczã dopëtiwac, czë móże Grażina jaczi 
marny film òbzéra. Na to ta chùtkò zaprze-
czëla i że le blós na rekòlekcjach bëla i nick 
wicy.
– Jastrë jidą, tej sã trzeba përznã skùpic, a za-
stanowic nad sobą – òdpòwiedzala Grażina. 
To sã baro bialkóm widzalo, kòżdô z nich bëla 
pòbòżnô i Jastrë mia za nôwôżniészé swiãta 
w rokù.
– Jak nic, to mdze òbjawienié! – wnet jed-
nomëslno ji òdpòwiedzalë i zapòwiedzalë sã 
na jitro, żebë czegò wicy ò nym cëdownym 
snieniu sã dowiedzec. 
Ale Grażina w taczé rzeczë nie wierzëla. Òna 
doch nie bëla jaż tak pòbòżnô. Wszëtkò so 
mògla wëtlómaczëc – i żëcé, i smierc ji na 
jednakò kòpëto szafòwalë. Nie bòja sã tegò, 
co dzéń mô przëniesc. Chodzëla do robòtë, 
mia chlopa i chëczë, mia co jesc i w co sã 
òblec, tak że nic ji nie felalo. Móże dzecy, ale 
nie bëla za to òbrażonô ani na Bòga, ani na 
se. Nôprzód chca je miec, ale czej chlop spôd 
z dakù, tej mia z nim òlér, na dzeckò nie 
bëlo ju ani czasu, ani sëlów. Pózni to jakòs 
przeminãlo. Żëcé wërównëje luczi; jeden mô 
tegò wicy, drëdżi czegò jinégò. Zresztą, jak 
sã mia kòchac ze swòjim chlopã, czej gò tak 
wszëtkò bòlalo. Wëprowadzëla sã do drëdżi 
jizbë i tam òdpòcziwa.
– Të, dzeckò, lëchò robisz! – gôda ji mùter 
–  tegò swòjégò chlopa za nic të môsz! To sã 
nie slëchô bialce.
Grażina zarô nawrôca pòd dodóm. – Mie 
nicht pòùczac nie mdze! – gôda. – To jô 
sã nim mùszala zajic, czej òn do ùpôdkù 
przëszed. Mëma doch wié nôlepi, jak to 
bëlo! A terô kòżdi je mądri, bò „pò targù 
kòżdô bialka je mądrô”. Dôjta mie pòkù! 
Kùli jô sã mùszala nacerpiec; a to pòdniesë, 
a zaniesë, a pòdôj… To je i tak dobrze, że òn 
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na wòzykù nie jezdzy! Wa mie terô dopiérze 
gôdôta, że jô gò lëchò dozéróm?! A mie? 
Chto mie dozérô? Jô jem jesz mlodô? 
Pózni stôrô zwònia, czë Grażina na kòle do-
dóm dobrze dojacha, bò sã bëla i znerwòwa.
– Dobrze – òdpòwiôdôl zãc i òdklôdôl te-
lefón. Sóm czul, że Grażina mù bëla cëzô, 
barżi jak doktor abò pielãgniôrz jak bialka. 
Tesknil za nią. Reno dotikôl ji napiersnika; 
kòrónkòwé wëkùńczenia wdzéralë sã jemù 
pòd nokce, ale to bëlo dobré dzercé. Czul 
w tim jaką redosc. Tak baro bë chcôl, żebë 
òna sã legla kòl niegò, ale czej wezdrzôl 
w szpédżel, zarô mù sã mëslë roznëkalë. Òn 
wëzdrzôl jak jaczé jiné stwòrzenié. Jakbë bél 
przëchlastli. Zlómiony w pól. Dësza równak 
jegò dërch bëla mlodô, jak tej, czej sã że-
nil. Ni móg pòjic, czemù prawie jemù sã to 
przëtrafilo. 
– Grażina! – wrzeszczôl – twòja mùter 
zwònila.
– To mie nie òbchòdzy! Niech zwònila! – 
òdpòwiôda.
– Të ji zôs napëskòwa! 
– Nié! – rzekla bialka i zlazła na dól do chlo-
pa – jô ji nie napëskòwa, jô blós rzekla, że ni 
mô sã dërch wtrącac i dopëtowac, jak midzë 
name je.
– A jak je? – pòdchwacyl chlop.
– Kò dobrze! – òdrzekla Grażina – a jak mô 
bëc? Tak je kòl kòżdégò! Żëcé, nick wicy. 
Dzéń jak codzéń. Ni môsz sã za wiele zasta-
nawiac, bò cë w lep zańdze, a i tak niczegò 
nie zmienisz.
– Të, Grażina, mie jesz kòchôsz? – spitôl sã 
chlop, ale òna nie òdpòwiedza, bò sama nie 
wiedza, co to milota, co górz. Żëcé ni mô 
definicje. Nie dô sã tak letkò òdrzec. Móżesz 
spróbòwać, ale żebë pózni nie żalowac. Czej 
Grażina sã nad tim barżi zastanôwia, tej 
bòla jã glowa. Sama nie wiedza, czë kòchô 
swòjégò chlopa. Chca miec spòkój. Ji snienié 
to bëlo jaż nadto, żebë sã jesz nad milotą 
zastanawiac. Pò co òna kòmù? Czë chto bél 
z ni najadli? Tu trzeba do przódkù dzerżgnąc 
i sã nie òbzerac! Milota – glëpòta! – mëslala, 

ale czej wezdrza w òkno, widza, że czas ji nie 
òmijô; broda sã wëdlużëla, zmùrgòlëla sã 
jakbë gãba, kòl òczów fùl brózdów…, czë to 
bëla òna? Kò ji sã wëdôwalo, że òna cali czas 
je fejn: mlodô i zapiérającô westchnienié: 
skra we wsë, a tu zdrzë – chto òna je? 
Cénią ti, co bëla? A ji snienié? Zôs noc sã 
cësnãla do chëczów i òna nie wiedza, co je 
wôżniészé; czë òna, czë ji snienié?
– Biôj spac! – wrzeszczôl chlop, ale Grażina 
jesz sã òbzéra w òknie: z jedny stronë bél za-
pôlony wid, a z drëdżi noc. Twôrz ji sã òdbija, 
jak w szpéglu. – Glëpòta! – rzekla do se 
i zgasëla lampã. W nocë zôs naszlo jã to samò 
snienié; wszëtcë tùncowalë, pózni jã zabilë 
i gòtowalë, a z gnôtów ùlożëlë nôpis…
Grażina wleca w jizbã do chlopa. – Pòsëni sã! 
– rzekla i ten pòslëszno to zrobil. – Dôj mie 
rãkã! – nakôza i ten sã do ni przëcesnąn, ale to 
sã ji nie widzalo. Bél w ji òczach kaléczi i môli. 
To òna bë miala sã nim òpiekòwac, a nié òn 
nią. Grażina mù òpòwiedzala wszëtkò, co ji sã 
snilo i na kùńcu doda, że jemù móże wszëtkò 
rzec, bò òn jak sostra je.
– Të, Grażina, czasã mëslisz? – spitôl sã chlop 
i òdwrócyl sã do scanë.
– Ale ò co cë chòdzy? Òbrôżôsz sã i nic wicy! 
Jak mòja mùter! – docyga sã Grażina, ale 
zmerka, że zôs cos chlapla, co nie bëlo na 
placu. Reno wzéra na swòjégò chlopa i nie 
widza w nim nic, co bë jã mialo zaczeka-
wic: prosté lëpë i môlé, za môlé calo jak na 
chlopa i te zëmné pôlce, to bëlo cos, co jã 
wëfùlowiwalo jakąs òdrazą, jakbë trup leżôl, 
a nié czlowiek. Ja! – rzekla pò cëchù i wsta 
z lóżka. 
Dzysô nie szla do robòtë. Zazwònila i rzekla, że 
chëba je w cążi. Na to ji szefòwô pògratulowa, 
a Grażina jesz doda, że witro téż nie przińdze.
– W cążi – pòmëslala. –  Aj! – doda. 
Cali dzén leża w lóżkù. Wzéra przez òkno, 
pózni sã zalogòwa na fb, ale tam téż same 
glëpòtë. Bòja sã nocë, tak téż wlazla do 
wërów chlopa, chtëren z tegò bél baro rôd.
– Ò! Zmianë – rzek, ale òna na niegò wez-
drza i nick nie òdpòwiedza. Mia na se kòszlã 
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i përznã smierdza, bò cali dzéń leża w lóżkù 
i jadla, pila wino. Leża, a òn gôdôl, że zmiana 
i to jã denerwòwalo barżi jak snienié, jaczé 
mialo na niã przińc.
– Jes të szczestlëwi? – spita.
– Ale ò co cë chòdzy? – òn na to.
– Bò mie sã wëdôwô, że tã sã dëszisz? – rze-
kla Grażina i doda – wezdrzë na se? Co të 
jes?
Chlop jakbë zmalôl. Zjąn bùksë i sã lég. 
W nocë Grażina ùpòjonô winã, zaczã gò 
smùlëc.
– Grażina, kò të biôj do mëmë! – òn ji rzek 
i òdepch ji rãkã.
Ta sã nawet nie òbrazëla. Òdwrócëla sã ple-
cama i slëcha jegò westchnieniô. Snienié 
przëszlo samò. Wërwa sã z wiôldżim rëkã, 
czej òni jã zôs mòrdowalë. 
– To nie je do strzimaniô! – rzek ji chlop 
i wezdrzôl na Grażinã, chtërna calô sã trzãsla. 
– Dôj pòkù! Nie dotikôj mie! – òznajmila 
bialka i szla sã napic wòdë. Wzéra przez 
òkno i na zédżer. Czas ni miôl dlô ni wikszégò 
znaczeniô. Wlączëla telewizór, ale tam nic 
nie bëlo, blós wróżka òbjasnia lëdzóm, co 
òznôczają jich jiwrë i przëwidzenia. Grażina 
przëszla do se. Wklepa w telefón numr do 
wróżczi. Zanim to jã pòlączëlo, minãno móże 
pińc minut. Grażina bëla zaniepòkòjonô. 
Wzéra na telefón i slëcha, co òni do ni 
pleszczą. W kùńcu sã ùdalo. Wielebnô 
wróżka òdebra. Gôdala do Grażinë pòmale 
i wërazno. Ta chca chùtkò ji òpòwiedzec, co 
i jak, i zarô òczekiwa òdpòwiedzë. Wróżka 
przecyga. Gôda, że to wszëtkò wskazëje na 
falszëwëch lëdzy, chtërnëch dzysdnia nie 
felô, że jeden drëdżémù zôzdroscy, czej 
temù bë përznã lepi szlo, że wôrt bë bëlo 
sã barżi skùpic na nôpisach z gnôtów, bò to 
pewnie są miona i nôzwëska tëch, co są pro-
cëm ni…
– Tëli to jô sama wiém! – rzekla ji Grażina 
i sã rozlączëla. Wezdrza na pòdsztrëchnienié 
rechùnkù: 90 zlotëch. – I jesz richtich babskò 
nick nie rzeklo! – znerwòwónô rzekla do se 
Grażina. 

Reno bòla jã glowa, ale wstôja z lóżka i sã 
òblekla. Nie gôda ze swòjim chlopã. Bëla na 
niegò òbrażonô. Òn zresztą téż sã òbrazyl za 
to, że Grażina rzekla mù: „co të jes”, a nié 
„chto”.
Rozeszlë sã reno, jakbë bëlë cëzy. Kòżdé 
w swòjã stronã, blós pãcalë dwiérze. Òna 
sadla na kòlo i smarowa do mëmë, òn – do 
robòtë.
– Jô sã rozwiodã! – rzekla, zamiast pò-
chwôleniô i sadla na zésel. Stôrô ledwò 
co bëla z wërów wstónô i mia Bùrusza 
ùrzeszoné.
– A të nie jes dzysô w robòce? – spita.
– Nié, jô rzekla, że jô jem w cążi.
– Në kò temù to z tobą tak wëprôwiô. 
Nôwëższi czas, żebë të mia dzeckò. Të sã 
ùspòkòjisz, a nié dërch to twòje jamrowanié 
a szukanié.
– Do tegò trzeba chlopa! – òdrzekla Grażina.
– Żelë jô sã nie milã, te të doch gò môsz. Òd 
wiele to mdze? Dwadzesce lat? Czë dlëżi? – 
dopitiwa zloslëwò stôrô.
– Jak të nic nie rozmiejesz! Cë sã wëdôwô, 
że to jak przódë: co sã w dzéń pòszczekôsz, 
noc pògòdzy, ale dzysô je jinaczi. Bënômni 
kòl mie. Jak sã ni môsz jak gòdzëc?
– Grażina, të jesz jaczé nieszczescé na se 
sprowadzysz tim plestanim! – przestrzéga 
stôrô. Të tak gôdôsz, jakbë cë mia rozëm 
òdebróné! Môsz chlopa, bùdink i robòtã, 
tej co cë jesz felô? Kò za dobrze të môsz, 
temù të sã jiwrëjesz! A terô garnij sã pòd 
dodóm i zacznij co robic, bò to nie je do 
pòmëszleniô, żebë mlodô bialka ni mia co 
do robòtë, le òd rena na pludrach sedza!
Kòl pôlniô przëjachôl chlop Grażinë do swòji 
tescowi i zaczinô na nã samã nótã, co ta 
reno.
– Në, dôjta wa mie pòkù! Kò jô doch móm 
kòl sétmëdzesąt lat! Jô nie mdã wajich spra-
wów lóżkòwëch rozstrząsa! Jô sã na tim nie 
znóm! Gòdzëta sã doma, a nié, że wa mie 
jesz tim lep sëszita. Jô nie jem doktor òd 
lepa! Tam! Na òstrzódk zdrowiô lezëta, a nié 
do mie!
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Stôrô òtemknãla dwiérze i zãc sã dwignąn. 
Na òdchòdnym jesz chcôl rzec, że òn téż nie 
mdze wicy telefónów òdbiérôl òd tescowi, 
ale ta mù nie da weńc na slowò, blós cali 
czas swiergòlëla, że lëdzóm z ti dobrocë 
w glowë jidze.
Grażina leża na délu, chtërnégò so z bùtna 
zwlekla. Pòdpiarla gò dwùma pùstakama 
i ùdôwa, że je na marach.
– Terô jô widzã, że to ce mô czësto pòjebónë! 
– rzek chlop i jesz dodôl, że sã nie dzëwi, bò pò 
kim òna mô bëc mądrô. – To je pòkòleniowé! 
Të to òd mùtrë môsz dostóné! Ta téż dzysô 
gôda, jakbë ji co na glowã spadlo!
– Wezdrzë so lepi na swòjã mùter! – 
òdgrëzla sã bialka i wsta. Lazla do kùchnie. 
Zapôlëla wid i zôs sã zazdrza w swòje òdbicé 
w òknie. Spùscëla òczë. Nie mdze wicy sã 
òbzéra. Czasu nie przechitrzi. Òn nëkô sóm 
i sã smieje z tëch, co mëszlą, że gò òszukają. 
Chca zazwònic do wróżczi, ale szkòda ji bëlo 
pieńdzy. – 90 zlotëch piechti nie chòdzy, 
a tu Jastrë za progã, tej i wicy wszëtczégò 
trzeba przërëchtowac – pòmëslala, chòc  
nie ceszëla sã do swiąt, bo midech bëla 
i jakòs takô rozbitô przez to marné snienié. 
Przëpòmnã sobie, że na Glinym Pòlu mieszkô 
Drewka, co sã na taczich niewëjasnionëch 
rzeczach znaje. Lëdze gôdalë, że to je glëpc, 
ale bòjelë sã z nim zaczic. Còs w nim bëlo, bò 
jak glowa bòla, tej òn móg swòjim dotknie-
nim ùlżëc czlowiekòwi, różã téż òdczëniôl 
i ùroczi. Dôwôl wiedno na ùroczenié trzë 
wãgliszczi w wòdze i kôzôl to przez trzë dni 
pic. 
Grażina rzekla do chlopa, żebë òn jã tam za-
wióz, ale ten nie bél chãtny. 
– Jô jem midech – òdpòwiedzôl.
– Midech? Pò czim? Ta twòja robòta doch nie 
je cãżkô?! Blós sedzysz a zdrzisz w kómpùter. 
Pón ksãgòwi! Midech! Jô jem midech, bò 
w robòce sã nëch skrzëniów nadwigajã, ale 
të? – òdpëskòwa Grażina i zarô zmerka, że 
terô òn ju na pewno z nią nie pòjedze. Sama 
bòja sã na kòle nëkac, bò ju cemno i wsze-
lejaczi lażą.

– Widzysz, Grażina, tak jak të mëslisz ò mòji 
robòce, tak téż të mëslisz ò mie! Nic nie 
wôrt! Niebòrôk abò pajk, të na mie gôdôsz, 
a jô doch sã tak staróm. Jô nie chcôl spadnąc 
z negò dakù! Jô chcôl bëc taczi jak jiny chlo-
pi; chòdzëc z tobą szpacérą, smùkac ce i spac 
z tobą. Ale co zrobisz! Tak ju je! Më na to nic 
nie pòradzymë. Të na mie gôdôsz: trup. Ale 
mie sã wëdôwô, że të jes barżi zëmnô jak jô, 
bò to twòje snienié, to téż mô jaczi cwëk. Të 
sã môsz nawrócëc i bëc dobrô!
– Wiész, jak të co rzeczesz, tej mie sã 
wëdôwô, że jakbë jaczi prorok przemôwiôl. 
Móm ce gdzes i to twòje gderanié!
Reno Grażina zwònia do robòtë i gôda, że to 
chëba nie je cążô, że to je rek i òna sama 
nie wié, czedë òna richtich przińdze. Jak sã 
ji pòlepszi, tej sã zjawi. Chùtkò sã rozlączëla, 
bò nie chca slëchac òdpòwiedzë. Pózni nëka 
pòd Gliné Pòle. Stôri Drewka krôjôl bùlwë 
knagóm i sã na niã wezdrzôl. – Co të chca? 
– spitôl dërno. Ta mù zarô no swòje snienié 
wëlożëla i że je takô ùtlëklô, bò spac bez to 
ni móże, nic blós dërch to samò ji sã ùkazëje.
– Móże wa swiniã zabija? – spitôl strëch 
i nie żdôl na òdpowiédz, le cygnąn dali. – Bò 
jak sã swiniã zabijô, tej taczé różné pózni 
człowiek mô ùrojenia: krew, miãso, grôpë... 
To nie je nick jinégò jak to.
– Më żódny swinie nie zabijalë! – òdpòwiedza 
bialka i zaczã gadac, òd czedë to mô i że je 
wëkùńczonô.
– Jô cë na to ni mògã wiele rzec, bò jô nie 
jem tak mądri. Të bë mùszala lezc do kògò 
jinégò. A terô biôj pòd dodóm i mie nie za-
wracôj wicy lepa, bò jô móm zacht robòtë! 
– òdpòwiedzôl Drewka.
Grażinie to sã nie widzalo. Zarô sã òbrazëla. 
Bëla pewnô, że ten stôri jã zbél, że ji snie-
nié na pewno mô jaczé znaczenié, ale òn sã 
bòjôl ji ò tim rzec. Czej ju bëla w ny swòji 
réze, tej za jednym wjacha na òstrzódk zdro-
wiô i zaszla do swòjégò doktora. Ten ji dôl 
pële na spanié i rzek, że to je òd przerobie-
niô, że mô sã wëspac i òdpòczic, nôlepi jakbë 
so gdze wëjacha.
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Doma Grażina so pòlkla pëlã i żda na spa-
nié, ale jak to nie szlo, tak nie szlo. Wzãna so 
jesz jednã i jesz jednã. Nie czëla, czej chlop 
do chëczów wlôz, ale widza, że sprôwdzôl, 
czë òna dichô. Nachilôl ùchò i slëchôl, ale ta 
ni mògla sã terô przebùdzëc i mù rzec, że je 
wszëtkò dobrze, że òna blós spi. 
Szarpôl jã, jaż òna sã òbùdzëla. 
– Të jes normalnô? – spitôl sã pòde-
nerwòwóny chlop. – Të sã òbeżgrzesz pëlów, 
a jô nie wiém co i jak. Wariatka z ce, nic wicy! 
Nie chce mie sã z tobą mieszkac. Chcã, żebë 
të sã òd mie wëprowadzëla! Biôj do mëmë 
abò gdze tam wòlisz! Sprzikrzëlo mie sã to 
żëcé z tobą i to twòje wërąpianié, bò mie 
sã wëdôwô, że të mie nigdë nie kòcha. Blós 
të i twòje jiwrë cali czas bëlë nôwôżniészé. 
A pòza tim jô kògòs móm!
Grażinie jakbë chto dôl w pësk. Nie wie-
dza, czë jesz je w nym snienim, czë to je na 
prôwdzëwò. Pòdniosla sã z lóżka i szla pò 
wòdã. Wrócëla do chlopa i sã jesz rôz spita 
ò tã òstatną infòrmacjã.
– Taczi pajk, rozczidli  i  so jesz kògòs 
nalôz? Nie rzeczesz mie, że òna téż je takô 
pòkrąconô? Móże na nëch rehabilitacjach 
wa sã pòzna, bò gdze jindze, to bë nie bëlo 
mòżlëwé?
– To ju nie je twòja sprawa. Witro môsz sã 
wënaszac!
Grażina, chtërna wiedno mia wiele do 
pòwiedzeniô, tim razã czëla, że miara sã 
przebra. Zamkla dwiérze i nëka na kòle do 
mùtrë. Ta jesz ji pòprawila: że òna sã nie 
dzëwi temù, bò chto normalny, bë taką 
òpëskòwóną Grażinã zlëdôl, a tej to ji snie-
nié, a òna doch wiedno pòwtôrza: „sen 
mara, Bóg wiara”, ale nicht ji nie slëchô. Terô 
je lepi, bò ani chlopa, ani gdze mieszkac.
– Kò co za sromòta! – zaijscëla sã jesz na 
kùnc stôrô. – Chlop to je chlop i nie pozwòli 
so òd bialczi wërąpiac i ùpòkarzac, a të derch 
z nim zaczina. I dobrze cë tak! Czë të chòc, 
Grażina, môsz robòtã? Przez to twòje jamro-
wanié, të doch tam i pôrã dni nie bëla.
Grażina nie òtmika gãbë. Nawet nie bëlo 

ji jakòs wstid ani smùtno. – Dobrze, że ni 
mùszala Jastrów rëchtowac! – mëslala – bò 
to bë rechli czë pózni sã wëdalo, że ji chlop 
kògòs mô. A tak? Pffi tam! Wszëtkò jedno. 
Ji żëcé z taczim ùklëcznym czë bez niegò, na 
to samò wińdze. Ale stôrô bëla markòtnô. 
Chòdzëla z nórta w nórt i mëslala, jakbë 
Grażinã dodóm wëprawic.
– Nëkôj do niegò, a gò przeproszë! – dora-
dzëla ji mùter. 
– A za co jô móm przepraszac! Kò jô doch 
mù nick nie zrobila! Jô so nikògò nie nalazla! 
A że jô gò tam përznã nawëzéwa! Wiôldżé 
mie co?!
– Të jes Grażina frëch! I tak të terô môsz. We 
dwie më mdzemë sã tu grużdżëlë: gdowa 
a rozwiodlô. A to wszëtkò przed Jastrama, 
jakbë to ni mòglo sã jakòs pózni stac! Jak jô 
móm terô sã do spòwiedzë szëkòwac, czej 
górz na ce móm wiôldżi i sromòta mie za ce 
téż je! Chto to widzôl! Òd ny dobrocë wama 
je w slôdkach przewróconé!
– Żebë mùter wiedza, że to mòje snienié 
straszniészé je òd tegò, co mie sã przëtrafilo! 
Taczé strôszczi mie sã sniją, ale nëch nôpi-
sów z gnôtów jô nie jem w sztãdze òdczëtac. 
Mie sã wëdôwô, że to bëlo òstrzeżenié.
– Grażina, të jesz mdzesz sã jisca, bò të nie 
wiész chëba, że bez grosza przë deszi të òsta.
– A – machnã rãką bialka i dali zaczã ò nym 
snienim òpòwiadac.

Wariatka

We Wiôlgą Sobòtã Grażinë mëma jesz 
rôz sã pòchwôlëla tim, że òna tak chùtkò 
różdzi wstawia w kanã i na platã pòstawila: 
– Bënômni terô òne są zeloné i richtich 
rozpùszczoné, jak na swiãta bë mialë bëc! 
Do kòscola Grażina w swiãta nie szla, bò 
ni mia glowë, nie chca òbzerac swòjégò 
rozczidlégò chlopa, chtëren z pierszi lawë 
jidze do kòmóni, jakbë sã nick nie stalo.
– Të môsz, Grażina, wiôldżi grzéch! – 
ùpòmina jã stôrô i sama czùrza do kòscola. 
Tam bialczi sã dopitiwalë ò to, czemù córczi 
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w krómie ni ma i co z ji snienim, czë sã cos 
wëklarowalo, czë òna gdze wëjacha…
– Nié! Òna nigdze nie je wëjachónô. Sedzy 
kòl mie i wzérô przez òkno!
Stôrô nie lga, bò chca jic do kòmóni, ale 
w żódną gôdkã sã téż nie wdôwa. Bialkóm 
to dalo do mëszleniô, a pò mùniach bëlo 
widzec, że to sã nawetka jima widzalo.
– Ten twój bél na mszi! – rzekla stôrô, ledwò 
co chwôcëla za klómkã.
– Ta jegò téż? – spita sã Grażina.
– Nié, òn bél czësto sóm. Widzec, że je zmar-
niali. Aj, Bòże, co to je na tim swiece za nie-
nawisc... i żebë chlopi taczé rzeczë robilë… 
– jiscëla sã stôrô, a żda, żebë Grażina dali sã 
dopëtiwa, ale ta nic nie gôda, le pôlcã pò te-
lefónie szmagrowa.
– Òd tegò telefónu të stracysz wid! – òdezwa 
sã stôrô i zaczã Grażinie gadac, żebë pò ja-
czés lómpë dodóm jacha, bò dërch w tim 
samim maszerëje. Mëslala so, że jak òna ju 
tam pòléze, tej i òstónie, ale ta nawet ni mia 
taczégò zamiaru.
– Jô so òd ce co weznã i téż mdze dobrze! – 
òdpòwiôda córka.
– Në a robòta so jaką wëszëkac bë mògla? – 
zôs pòdjimnãla témã stôrô. – Kò të za mlodô 
jes, abë calima dniama kòl òkna sedzec. Të 
sã mùszisz do lëdzy garnąc, a férëjesz sã  
gòrzi jak jô; nick, blós doma. Lëdze cë różné 
nowòscë pòwiedzą. Të wiész, jak më mielë 
dobrze, czej òni do krómù przëchôdalë, më 
wiedno wszëtkò wiedzalë: chto na zeszit bie-
rze, co kùpiô i za ile, czë mù lepi jidze, czë 
gòrzi…
– Niech ju mùter dô pòkù lëdzóm, a sã lepi 
swòjim sëmieniã zajmie!
– Të równak jes òpëskòwónô, a òpëskò-
wónëch nicht nie chce! Żóden chlop nie 
lëdô taczich frëch bialków. Kòżdi chce 
sympaticzną, co przëtaknie a sã ùsmieje, abò 
rzecze, że nie wié. Taczé są w módze, a nié 
të! Në cali czas cos! Jô jedno, të drëdżé! 
Gòrzi, jak na rënkù w Serakòjcach: dërch 
zaczinôsz!
Grażina wzéra przez òkno, ale nicht 

nie lôz drogą. Wlazla na przãter i zaczã 
sznëkrowac w stôrëch sapétach. Nala-
zla tam swòje ksążczi ze szkòlë i òdjimczi, 
hëftë i stôri kòlowrot… – Óch! – cãżkò 
westchnã, wòniającë zakùrzoné rzeczë. 
– Kùli żëcô, sztëk i wicy òd tegò, co mialo 
tej cwëk – pòmëslala. Zrobilo ji sã zëmno, 
tak téż wëjãna z kléderszpinie stôri kòżëch. 
Pòdeszla do môlégò òkna, w chtërnym przez 
pãklą rutã wcyskôl sã zymkòwi lëft. Wzéra na 
dak stôri szopë i chëcz Czapë, ò chtërnégò 
jistnieniu czësto zabëla. Zamëszlëla sã. Żëcé 
ji sã zaplątalo. Nie widza drodżi, blós to 
marné snienié, do chtërnégò sã ju përznã 
przënãcëla. Wiedza, co mdze w tim snieniu 
sã dzejalo i jakbë sã „zarëchtowa” na kòżdé 
wezdrzenié nëch marnëch twôrzów i na to, 
że jã zôs zabiją…
Narôz w òknie kòl Czapë zapôlił sã wid. 
Grażina przësënã sã blëżi swòji rutë. Chlop 
stojôl czësto òsowiali i pôlcã òdprowôdzôl 
krople. Zaczinôl òd wëcygnieniô rãczi, pózni 
niezgrabny pazur zniżôl sã na dól i tak to sã 
powtôrzalo, jaż do sprzikrzeniô. Czasã nawet 
wëkùkiwôl za ną kroplą deszczu, chtërna 
nôprzód bëla môlô, pózni sã lączëla z jiną 
i nabrzmiałô rozczida ò dererest. Grażina 
zrozmia jegò robòtã i zaczã robic jistno jak 
òn. Ale nie bëlo z tegò dlô ni wikszi ùcechë.  
Co ten w tim widzôl? Nijak ni mògla pòjic.
Òpòwiedzala to stôri, chtërna zarô rzekla, że 
òn to wiedno robi, czej blós padô. Czedës sã 
gò nawet pita, ale òn ji blós cos tam zmrëczôl 
pòd nosã.
– A ta jegò bialka? – spita sã Grażina – „Wa-
riatka” më na niã gôdalë! Żëje òna jesz?
– To mdze móże z jaczi rok, jak òna je 
ùmarlô. To òd ji smiercë òn tak sã férëje. Je 
sóm i z nikògùm sã nie zadôwô. Czasã do 
krómù, do miasta jedze, bò tu sã gò za wiele 
dopitëją.  – Òn bél wiedno taczi barżi miasto-
wi! – rzekla Grażina i doda, że gò pamiãtô, 
czej jesz do szkòlë chòdzëla, tej òn wiedno 
do robòtë jachôl. Pózni jesz so przëpòmnã, 
że wiedno cos z negò miasta wlek, że to bëlë 
ksążczi, chtërne òna czëta.
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– Kò ta blós czëta! – òznajmila stôrô. – Òn 
nawetka diplóm dostôl z ny czëtnicë za to, że 
je nôlepszim czëtińcã w pòwiece. Pòkazywôl 
gò mie nierôz, a Wariatka gò chwôlëla. To 
bëla richtich Wariatka! Te ji strëszé klédë, 
chtërne òna z negò kòfra ny stôri Czapinë 
wëgrzeba i ne czôpczi a szormë…, kò to doch 
wszëtkò bëlo pòżarté przez mùle a mëszë. 
Jak strôszk òna szpacérowa a wszëtczim  
gôda: „Dzień dobry!”. Kò smiéch i nick wicy. 
Co ùcechë më tu mielë… Le Wariatka sã 
pòkôza, a ju wszëtcë më kòl pórtów stojelë.
– Jô to pamiãtóm! – rzekla Grażina i jesz 
doda, że pamiãtô, czej bëla kòl ni na arba-
ce. Wariatka pòsadzëla jã przë wiôldżim 
stole i pòstawila fejn taskã w róże z miodną 
arbatą. Òpòwiôda ji tej ò Alicji, chtërna przez 
szpédżel dosta sã do jinégò swiata. – I jô 
pamiãtóm, że pózni, przez wiele lat, jo szuka 
tegò szpégla, tegò jednégò i prôwdzëwégò, 
przez chtëren do tamtégò swiata jô bë sã 
mògla przedostac.
– Në, widzysz, co za glëpstwa ta plesta! Chla-
plé to bëlo i nick wicy! – doda stôrô, a jesz 
nie zabëla dorzëcëc, że Grażinã prawie z ta-
czi czarowny krôjnë wërzucëlë.
– A co òn robi terô? Òn je sóm? – spita sã 
Grażina ò Czapã.
– Jo! Ale òn nie je dlô ce! – zarô przestrzegla 
stôrô, bò ju wicy klopòtlëwëch zdarzeniow 
òna bë nie strzima. – Òn je w mòjich latach! 
– dorzucëla.
– Co téż stôrim bialkóm pò lepie chòdzy? To 
jaż nie je do pòmëszleniô! – skwitowa Gra-
żina, a tim samim zaczã sa zastanawiac, jak 
żëcé Czapë z Wariatką wëzdrzalo òd bëna. To 
bëla takô nowô dlô ni zabôwka.
– Jô sã jidã przeńc wedle Gùmin! – rzekla 
Grażina i wëlazla bùten.
– Ale të so co jinégò òblecz! Doch nie mëslisz 
w nym kòżëchù lezc! – protestowa stôrô. – 
Dzysô tu je wiele lëdzy zjachóné na gòscënã, 
to są Jastrë, a të w nym … – ale Grażinë ju 
nie bëlo. Szla flot, blós w dómie òstalë 
slowa, chtërne sã zawieszëlë gdzes midzë 
slëchã a gôdką.

Grażina òbeszla wszëtczé pòla. Pòstawila 
kòlniérz, bò deszcz zacynôl. Czej przëszla 
nazôd, stanã kòl pórtë i zôs zdrza na Czapã. 
Ten sedzôl i cos zsziwôl, jakbë szorëm abò 
co…? Zaczekawilo to bialkã. Pòdeszla blëzi, 
ale na pôlcach i skrëla sã za jabłonią. 
– Jo, richtich szorëm: żôlti w jaczé wzorë! – 
dzëwòwa sã Grażina, chòc richtich nie widza, 
co na nym sztofie bëlo nadrëkòwóné, pòzna 
blós, że to nie je szorëm òd deszczu, że taczé 
w filmach widza i to jesz nié wiedno. Dokólka 
òbszëti bél kòrunką, a Czapa prawie gò zszil 
i sã nim bawil. Grażinie sã zdôwalo, że wi-
dzy nôpiãkniészą rzecz na swiece: taczi żôlti 
szorëm w jizbie Czapë zarô ji przëpòmnąn 
lato. Jakbë ten chwôcyl sluńce, co sã baro 
Grażinie widzalo i zarô pòstąpila blëżi òkna. 
Czapa wlôz do jizbë Wariatczi i zapôlil wid. 
Pózni òdpôlôl swiéczczi, chtërne stojalë 
na kòmòdze. Grażina widza tam wiôldżi 
pòrządk: wszëtkò ùlożoné i na swòjim placu 
wnet tak, jakbë tam mieszka bialka. Klédë 
bëlë weplatowóné i pòwieszoné na biglach: 
jedne bëlë jasné i letczé, drëdżé – zëmòwé 
i cemné. 
Chlop zjąn z bigla balowi kléd z dludżim 
rãkôwã. Kùsznąl sztof rãkôwa tak, jakbë 
w niegò òbleklô bëla jakô pòstacjô. Przëcës-
nąn gò do se, a sztof letkò doklejôl sã do 
niegò. Pòd rãkã wlożil szorëm i zacząn tań-
cowac. Grażina krzëcza, bò z nią – bialką 
z krwie i gnôta – nicht nigdë tak nie tan-
cowôl! 
Czapa przewalcowôl calą jizbã, jaż ùmãczony 
lég sã z nym klédã na lóżkò. Tam nakril so 
nim glowã i tak leżôl.
Grażina wnëka do chëczów i rzekla, że wëjéż-
dżô, że jedze w swiat swòjégò Czapa szukac!
– Ale dzysô doch nick nie jezdzy, a gdze të na 
nym kòle! – wrzeszcza stôrô, ale czëla blós 
òd córczi, że sã ni mô jiscëc, że ta sã òdezwie 
i dô znac, co i jak. – W nym kòżëchù! – doda 
stôrô. 
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Adóm Hébel

Hej sobótka, sobótka!
Tekst na mòtiwach sobótkòwëch òbrzãdów òpisónëch przez 
Paùla Széfkã. W dokazu są wëzwëskóné cytatë ze scenarnika 
wëdónégò przez Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi we Wejrowie.

AKT I
Na binie je miedza i trzë kamë. Starc bierze ne kamë i kładze na miedzë. 
Tak jem sobie ùmëslôł ë taczi jem wej môl nalôzł. Tu, ë blós tu, w taczim môlu zwëczôj               
ë wiara naszich òjców kôżą nóm przeżëc ten swiãti wieczór. Të ju wej zachòdzysz słunuszkò! 
Të, co nóm zemiã ògrzéwôsz, ë łączi, zbòża, lasë ë wòdë swòjim gòrącym dechã... Të, co 
swim płôszczã promieni chùchôsz na ten zëmny swiat. Wnet gò òstawisz, żebë mógł zasnąc 
w òbjãcach ti latny nocë ë snic ò lëdzczi nimòcë. Reno të zwilżisz jegò lëpë rosą ë letczim 
wiatrã, bë mógł wstac swiéżi ë dzyrsczi, twòjim widokã ùceszony!
Terô ju òstatnym twòjim promieniã kòlibiesz tã zemiã do snu nocnégò. Zatim terô je czas 
òznaczëc sobótkã.
Wtikô wietewkã brzozë na skrziżowanim miedzów, pò czim kładze kamienie w tim placu – 
dwa na pòla òddzeloné miedzama, a trzecy, nôwikszi na pòspólną greńcã drëdżich dwùch 
pòlów pò czim gôdô:
A wa sąsôdzë, co waji niezgòda rozdzelëła, niechże ta trôwa, zela ë kwiatë, co tu pò òbù 
stronach tëch miedz wëroscą, ë so w jednym wińcu miescą – niechże i waji pògòdzą, ë pokój,  
ë redosc w chëcze waji wniosą.
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CZAROWNIK: Hej młodzëzno! Chto wié, czë të jesz jes takô, jaczima bëlë twòji òjcowie? 
Czë të jesz òstała wiérną wierze twòjich przódków?... Czej tak, tej przińdzta tu dzys wieczór 
ë òdprawta waji pòjednanié! Tak zwëczôj kôże: abò sã pòjednac, abò bãdzesz wëklãtô jak 
czarownik. Złégò dzys je wiele na swiece. Niech waji mają mòce bòsczé w òpiece!
Wëchôdają
Wchôdają bazunyscë.
BAZUNYSTA I (Wkùkiwô i gôdô): Tóna, Tóna! Czuł të!? Wërazno tu Ksawer gôdôł: „Abò na 
pòjednanié, abò na wëklãcé!” Taczé wëklãcé mùszi bëc straszné!
BAZUNYSTA II: Jo brace – jô czuł wszëtkò! Pamiãtóm, jak rôz mòja matka pòwiôda ò taczim 
wëklãcu w Pòtãgòwie. To bëłë te czasë, jak òna jesz dzéwczëcã bëła. Ale jak òna nóm ò tim 
pòwiôda, to jaż włosë na głowie stôwałë! Rozpôlonyma głowniama tã wëklãtą ze wsë wëg-
nelë!
BAZUNYSTA III: Jo, a òd tegò czasu wies ni miała spòkòju. Nawet swiãcenié ksãdza nic nie 
pòmògło! Lëdze, wej, pòwiôdelë, że co noc czëlë, jakbë całô ùrzma lëdzy ë psów przez wies 
na jachtã gnała. Nicht spac ni mógł w ti wsë! Jaż pò dwùch latach przëjãlë tã wëgnóną nazôd 
do wsë, bò sã pògòdzëlë na sobótce – ë tej dopiérze béł spòkój.
MATIS (Pòjôwiô sã na binie téż z bazuną): Cëż wa tu za zwerch robita. Znakù czasu szëkac! 
Widzôł jem z dôleka Ksawra, tej jem gnôł w ten môl, skąd òn szedł. Jak më gò do zôchòdu 
słuńca nie nalézemë, sobótka przepadnie!
BAZUNYSTA I: Matis? Cëż të tu robisz?
BAZUNYSTA III: Më ce sto lat ni mómë widzoné! Mają òni cë z ti Hòlandie wënëkóné?
MATIS: A co, jô miôł sobótkã w Amsterdamie spãdzëc? Jak sã całô wies zéńdze, tej mie ni 
mògło zabraknąc!
BAZUNYSTA I: Në jo. Szklarniô pòczekô, te gùrczi tam nie zgniją. A na długò të tu jes?
BAZUNYSTA IV: To sã ùzdrzi. Të wiész, w tã nôkrótszą noc to sã rozmajité rzeczë mògą wë-
darzëc, mòże i mie jaczi czar tu na dłëżi òstawi. Dobra, dze je ten znak czasu? Jak më gò nie 
nalézemë, tej sobótka przepadnie.
BAZUNYSTA I: Niczegò sã nie bój. Znak tu je! Tu më gò mómë zmerkóné, jak gò stôri robił.
BAZUNYSTA II: Serce gò bòlało, bò nie béł pewny, czë më ten stôri zwëczôj terôz tak 
òdprawimë, jak to naszi praòjcowie gò òbchòdzëlë. Jemù sã zdôwało, że më ju ò wszëtczim – 
co nasze, ju dôwno zabôczëlë! Òn, wej, mësli, że sã czësto w nowòmódnëch lëdzy wërodzëlë, 
ë że më ju nick ni mómë wspólnégò ze zwëczajama naszich stôrosłowiańsczich praòjców!
MATIS: Póczi jô żił bãdã – tak bãdã òbchòdzył nasze zwëczaje, jak to naszi òjcowie wëprôwielë 
i tak, jak to òni nas tegò ùczëlë!
BAZUNYSTA I: Jo jo, za greńcą w szklarniach! 
MATIS: Na kòżdim môlu, gdze mie żëcé pòniese!
BAZUNYSTA II: Jaż do smiercë!
BAZUNYSTA I: Terô drëchòwie je czas naszã młodzéż na sobótkã zwòłac. Chwëcta le za ba-
zunë...
BAZUNYSTA II: Jô naszémù pòrénkòwi – naszi jutrzny stronie òbznôjmiã pòczątk naszi 
stôrodôwny sobótczi! Niech ta jutrzniô, co nóm reną rosą skrôpiô nasze spragnioné pòla – 
niech ji rené przëmrózczi wëgóniô. Z ti stronë razã ze wschòdã cepłégò słuńca rosce nasza 
nôdzeja ë bùdzy sã mòc naszi wiarë ë żëcô!
MATIS: A jô w drëgą stronã swiata zatrąbiã! Tam, skąd wieczórny spòkój ë wëpòczink nas 
ògôrniô.
BAZUNYSTA III:  Jô pôłniu tã wiôlgą redosc ògłoszã! Niech ta gòrąc, co nama doskwiérô, terô 
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nas zapôli do stôrégò òbrzãdu, do swiãtégò 
widu ti nocë!
BAZUNYSTA I: A të wiôlgô gwiôzdo môłégò 
wòza, co naszim rëbôkóm ë òkrãtnikóm 
drogã pòkôzywôsz, a widzysz płacze i redo-
sce, szczesca i nieszczesca – natchnij nas do 
zgòdë i sprawiedlëwòtë w ten swiãti wie-
czór! A niech më nick z òbrzãdu nie zabą-
dzemë ani nie przekrącymë! Chwôcta le terô 
za bazunë. Zagrôjmë!
Grają hejnôł, pò czim szëkùją plac do 
ògniszcza. Schôdają z binë, na jaczi terô 
pòjôwiają sã Kasza i Krisza.
KASZA: Në, tej sobótka sã zaczinô! Kriszka?
KRISZA: Co Kaszka?
KASZA: Të czëła, że Swiãtégò Jana to je noc 
zakòchónëch?
KRISZA: Tej jô móm Swiãtégò Jana co tidzéń!
KASZA: A jô tam w miłotã nie wierzã. Në, 
mòże że miłotã do jedzeniô!
KRISZA: Pòj, walniemë so selfika!
KASZA: Wez, bò te mòje klatë bądą widzec!
KRISZA: Wzerôj! Matis je z Hòlandie przëja-
chóny! O, to pewno mù wiater tã szklarniã, 
dze òn robi, rozwalił.
KASZA: A tam je taczi wiater? Òd czegò?
KRISZA: Jenë, Kaszka, të jes ale głupô. Në, 
òd czegò w Hòlandie je wiater? Òd wiatra-
ków! Jô móm w robòce taczi malinczi i to tak 
dmùchô. A òni mają taczich wiôldżich, a jesz 
fùl. To òni nawet w lato mają chłód i wiater.
KASZA: Në jo, wiater, wiatrak... że jô tegò nie zmerka!
KRISZA: Në bò të jes głupô jak pãk słomë, lol.
KASZA: Jô so mëszlã, czekawé, czë Matis ju je ze swòją mëmą a tatą pògòdzony. Mòże prawie 
temù òn tu przëjachôł?
KRISZA: Jô nie wiém, ale òn bë sã mógł z tą swòją Agnes dogadac. A jak nié, tej dobrze, jô sã 
wkół niegò zakrącã! Òn mie bądze tëlpë z ti Hòlandie wiózł!
KASZA: Wez ju sztël bãdzë! Jidzema so ùstawic tak, co nama dim w òczë nie pùdze. O, 
państwò Mariola i Józef jidą, czekawé, czë òni ju Matisa widzelë, tegò sëna marnotrawnégò!
MARIOLA: Józef, chłopie, pòj doch, te bazunë ju rëczałë.
JÓZEF (jidze z krëkwiama) : Dôj mie pòkù białkò! Dze të mie cygniesz! Jô mógł doma sedzec, 
a ò ti sobótce w radiu słëchac. To, jak kòżdi rok, mô napadóné i jô so le tima krëkwiama w tim 
błoce slizgóm. Të bë mie da pòkù. 
MARIOLA: A cëż të taczi zgniłi sã zrobił? Jô wiém ò co cebie jidze. Że Ksawér za starca na 
sobótce je! 
JÓZEF: Wez mie ò nim nawet nie gadôj. 
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MARIOLA: Jô nic nie gôdóm. Le të dërch doma ò tim gniecesz. Ni mòżesz të ju dac pòkù? Żëcé 
jidze dali! Zresztą, më mómë terô jiné problemë. Twòjim dzeckã sã jiscë!
JÓZEF: A co, nasza Marcelinka co nawëstwôrzała?
MARIOLA: Jô ò Matisu gôdóm. Ten ju sã nick za familią nie czerëje.
JÓZEF: Tegò jô ju móm zabëté, niech òn le spróbùje czegò òd nas chcec. Niech so radzy, jô 
mù dobrze żëczã, le niech so tam dalek żëcé sóm ùkłôdô.
MARIOLA: Jak të tak wzérôsz, tej to nie je dzyw, że cebie je tak czãżkò. Pòj, tu zarô mùzyka 
bądze, cebie sã wieselni zrobi.
JÓZEF: Wiész të co? Jô so tam z tëłu stónã, jô sã z tima krëkwiama nie mdã rozpichôł. Jak të 
chcesz, tej biôj blëżi do ògnia. 
AKT II
STARC: Nieba niech wama zapłacą za to, żesta sã tu w tim môlu zeszła, bë òdbëc nasze 
zwëczaje, naszã sobótkã! Prôwdzëwô redosc ë duma mie rozpiérô, że wa wiarã ë stôri 
zwëczôj tu przëszła òdprawic! Serce mie jaż rosce, czej jô waji tu widzã zebrónëch, zgódnëch  
ë gòdzëwëch zastąpic swòjich òjców przë tim òbrzãdze. Z òjca na sëna szedł ten zwëczôj, 
jedno pòkòlenié ùczëło sã òd drëdżégò, bò w tim je nasza mòc ë wiara. A mòc to je takô, 
jakô je ta noc, a jakô sã le rôz do rokù zdarzi! To je noc, dze dzéń z nocą sã mòcëją, dze zło 
z dobrim, łża z prôwdą ë łaska z grzéchã wiôlgą òdbiwają bitwã! To je ta noc, w chtërny sã 
kwiat parpacë rodzy. Przez to më tu ten wińc kwiatów na ten òdżin przënioslë, bë sã spôlëłë 
w tim czëstim ògniu kwiatu szczescô, kwiatu parpacë na czesc, na chwałã, na lëdzką redosc! 
To je jedna jedinô noc w rokù, dze nasza młodzéż mòże ten kwiat parpacë nalezc! Chto gò 
naléze – mdze nôszczestlëwszi na swiece! Ale parpac ta le kwitnie jednã gòdzënã w nocë! 
To je jedna noc, co mòże szczescé ze sprawiedlëwòscą złączëc! Ale pamiãtôjta téż ò tim, że 
ta noc straszną bëc mòże! Nigdë tëli pòkùs w całim rokù nie zwôdzô młodëch, co w tã noc! 
Przez to jô waji napòminóm ë òstrzégóm, bësta sã złémù skùsëc nie da! Wszelejaczé widzadła 
sã wóm bãdą òbjôwiałë. Dzéwczãtóm – królewicze, bògati ricerze, bògati żôłniérze ë jinszé 
pësznoscë! Bëńlôkóm pòkazywac sã bãdą pëszné dzéwczątka, strojné ë głôdczé jak aniółczi, 
tak cëdowné, że dësza bë sã chca do nich ùrwac! Za taczima widzadłama nie jidzta! Bò to 
mdze wajô zgùba! Niech nicht w tã gòdzënã nie chòdzy samòtny! Szëkôjta kwiatu parpacë 
grëpama – pò dwie, trzë ë sztërë òsobë. Jinaczi wa zbłądzyta! A chto zbłądzy – przez gòdzënã 
le mdze szczestlëwi – reszta żëcô mdze dlô niegò wieczną ùdrãką! Mijô gòdzëna przemienie-
niô słuńca. Òdżin trzeba zapalëc!
Zapôliwanié ògniszcza przë spiéwach.
KASZA: Kriszka, pòj sã bawic!
KRISZA: Terô jô ni mògã!
KASZA: Czemù? Të sã nie chcesz z nama bawic?
KRISZA: Nié, jô sã nie bawiã, bò jô mùszã òdjimk zrobic, żebë jiny widzelë, że jô sã dobrze 
bawiã!
Wchôdô Agnes.
AGNES: Ó, Kriszka. Nie widza të mòże Tónë? Jô bë do naszégò bazunystë sprawã mia.
KRISZA: Nié. Pewno szedł drzewa halac.
Pòjôwiô sã Matis.
Në, tej jô so pùdã...
AGNES: Wejle, przëjachôł. Szkòda, że nié na biôłim kòniu.
MATIS: Agnes, nie bãdzë takô. Jô tu przëjachôł i chcã wiedzec, czë jô tu móm za czim szëkac. 
Czë ma jesz...
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AGNES: Nié, ma ju nié. To wszëtkò?
MATIS: Agnes... Jô wiém, że jô wiele òd cebie wëmôgóm, że to nasze ùrwóné wrëjowanié 
bòli. Jô równak bë chcôł jesz jednã szansã.
AGNES: Jesz jednã szansã? A pózni co? Znôwù sã cos wôżnégò w żëcym wëdarzi, znôwù të 
bãdzesz mùszôł ùcekac, zôs cebie tu bãdze za dëszno! A jô òstónã sama.
MATIS: Jô ju za to przeprosył. 
AGNES: Ale jô nie wiém, czë të sã zmienił.
MATIS: Baro wiele sã zmieniło òd czasu jak jô do Hòlandie jachôł. Tedë jô nie wiedzôł, co jô 
chcã, na czim ma stojima.
AGNES: A terô co? Kariéra przë gùrkach w szklarnie cebie òdmieniła? Matis, nie gòrzë sã. Jô 
wierzã, że të sã zmienił, le... jô sã téż zmieniła. I ma ju nick nie òdbùdëjema, bò mòje żëcé 
téż sã bùdëje. Z Antonã.
MATIS: I të mie nic nie rzekła? Òd czedë wa...?
Agnes wëchôdô.
MARIOLA: Matis, synkù, të nic nie gôdôł, że të przëjedzesz.
MATIS: Jo, jô nie wiém na jak długò. Jô miôł sprawã w kraju... le pewno nic z tegò nie mdze. 
MARIOLA: Të tu môsz niejednã sprawã. Të bë mógł wrócëc. 
MATIS: Mëma... jô nie chcã. Mie tu nic nie trzimô. Jô sã tu dëszã.
MARIOLA: A të wiész jak më sã czëjemë? Të wëszedł tak prosto, jak më cebie nôbarżi 
brëkòwelë. Jak twój òjc...
Wchôdô Józef.
JÓZEF: Sënie, jô cebie jedno rzekã. Dlô mie të mòżesz nawet w pałacu zamieszkac. Ale tedë 
to nie znaczi, że të wlôzł do pałacu. Të do niegò ùcekł.
MATIS: Jo, jô do niegò ùcekł. Przed òjcã, co òbwiniwô całi swiat za swòje kaléctwò! Jô pò 
prôwdze ùcekł i terô wa mòżeta gadac co wa chceta, le mie tegò nie je żôl.
MARIOLA: A naju cebie nie je żôl? 
JÓZEF: Jô wiém, że jô sã nie zachòwôł dobrze. Ale të téż mógł mie zrozmiec. Jô le chcôł rzec, 
że jô cebie dzysô rozmiejã. I jô nie jem złi, że të jes tam, dze të jes. Wszëtczégò bëlnégò. 
A terô jô cebie nie przeszkôdzóm. Jesz nié wszëtkò bazunyscë wëtrąbilë. Mariola, pòj, jidzema 
na plac, niech òn sã przërëchtëje do wzãcô na se tradicje òjców.
Mariola z Józefã jidą. Przëchôdô Marta z wińcã.
MARTA: Matis, to të? Jô miała ten wińc do spôleniô zaniesc. Cëż të tu robisz? 
MATIS: Głoszã swiatu gòdzënã biôtków. Jô jem przëjachóny, jesz nie wiém na jak długò.
MARTA (czichô): A! Pszik!
Matis ji dôwô sznëptuch.
MARTA: Ó, to të nie gôdôsz mie, że jak jô czichnã, to mdze tsunami. Tak të sã ze mie 
w szkòle wëszczérzôł. A tedë jesz jô bëła grëbô, tej òd cebie jô na kòżdim krokù czëła, że 
jô móm spòrtową sylwetkã, bò jô jak bala wëzdrzã. Że jô nie pòjadã na wanogã do Wdzy-
dzów, bò w aùtokarze je pò jednym placu na ùcznia, a jô brëkùjã trzë. Że na festinie zamiast 
dmùchónëch zómków òni mògą mój slôdk pòstawic. A jak jô sã w tobie zakòcha, pamiãtôsz 
të to? Jô chcała z tobą bëc, a të rzekł...
MATIS: Że jô nie wiém, czë jô ùdwignã ten czãżôr. Hehe! Przeprôszóm, to bëło pò prôwdze 
głupé.
MARTA : Nié tam. A wa mia richtich ùżiwanié. A të sã za to wiedno spózniwôł. A jô ce wiedno 
gôdała – na swój pògrzéb të mdzesz téż spózniony! Ale to są stôré dzeje.
MATIS: Në jo, tëli sã zmieniło. Całi czas sã zmieniwô. Më tegò nie zatrzimiemë, chòcbë më 
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chcelë.
MARTA: Në, le niejedne rzeczë òstôwają.
MATIS: Jaczé? Kò ma jesma młodi, ale nawet ma pamiãtóma jak tu bëło czësto jinaczi. Tëch 
chëczów tu nie bëło, lëdze jinaczi żëlë, në, wzerôj na te dzecë co do szkòłë chòdzą – ma doch 
taczi nie bëła!
MARTA: Jo, le nie zmieniwô sã to, że wszëtkò sã dali zmieniwô. Dali je ten òdżin, jaczi spôli 
to co złé, żebë dali nama to żëcé szło. I fejn bë bëło jakbë më to wszëtkò pò prôwdze w nen 
òdżin kłedlë. Te złoscë, te winë i ten strach. Strach przed òdemkniãcym sã.
MATIS: Jo, lato sã skùńczi to të ùzdrzisz, że më wszëtkò w tim ògniu òstôwiómë. Plastik, farbë, 
lakérowóné drzewò! Le sã sztachniesz i mdzesz mia w płëcach pół tôflë Mendelejewa!
MARTA: Jo. Të wiedno tak szpòrtowno gôdôł... wiedno, jak cebie cos gniotło. Co je lóz? To 
jidze ò twòjich starszich?
MATIS: Ò to téż. Jô móm tu niezałatwioné sprawë. I pewno jich ju nie załatwiã.
MARTA: Ale mòże jaczé jiné sprawë ce tu przëcygną...
Chcą sã kùsznąc.
CZAROWNIK (zeza binë): Przestóńta sã bawic!
AKT III
MATIS: Dobra, czarownik nas do ògnia wòłô. Biôj z tim wińcã!
CZAROWNIK: Na to jesz przińdze czas! Terô pòjednac sã trzeba. Bazunyscë, głosta swiatu 
gòdzënã biôtków!
Do starca:
A të, Ksawrze, zacznij sãdzëc lëdzy!
Dôwô mù wietewkã parpacë
STARC: Nadeszła gòdzëna biôtków złégò ë dobrégò. Chto dobãdze? To le òd naju zanôlégô. 
Jeżlë sztridë i zwadë mdą panowałë – złé mdze mòcniészé. Nastąpi zgòda i sprawiedlëwòsc 
– dobra nick nie dobãdze. Wëbierôjta, co wa chceta!
BAZUNYSCË: Më chcemë zgòdë!
WSZËTCË: Chcemë zgòdë!
BAZUNYSTA II: Je tam chto, co mô jaczé zwadë z czims?
BAZUNYSTA IV: Tu je Liks, Ambrożi ë Mónika, òni chcą gadac!
STARC: Tej le nôprzód, chłopi. Niech wëstąpią. A wa wszëtcë sądzta jich tak, jak w sądze! Nie 
bôczta na krewnosc ë znajomòsc. Terô le dbac mùszimë ò sprawiedlëwòsc!
LIKS: Całô wies mie znô. Wa wszëtcë wiéta, żem wama krôdł, co pòpadło... Przebaczta mie! 
Jô wicy nie chcã krasc! Jô chcã bëc rzetelnym człowiekã. Wëbôczëta mie lëdze!
AMBROŻI: Jô jem krzëwòprzësãżcą! Przeze mie Wiktór trzë lata w sôdzë spãdzył! Terô ta 
sprawa mie pòkù nie dała. Sëmienié mie grëzło. Dôjta mie za to sztrôfã, le wëbôczta!
RÓZA: Jô òbgadiwa Gùsta i Mónikã. Przeze mie òni sã nie òżenilë. Jô bëła zôzdrosnô. Wëbôcz-
taże mie!
STARC: Terô je czas sądzeniô, a to je wasz czas. Nôprzód niech dzéwczãta co rzeką!
DZEÙSË: Niech Mónika gôdô! Rózka jã skrziwdzëła! Niech òna sądzy!
MÓNIKA: Jô Rózce przebôczóm...
Parpac ji dôwô.
Le bez rok Rózka nie mdze sã na wiesołach bawia!
GÙST: Jak Liks żałuje, a sã do winë przëznôwô, kò tej më mùszimë mù pòmòc, wëbaczëc a sã 
ùjednac.
WSZËTCË: Przebôczómë!
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GÙST: Le cobë wina bëła scygnionô, to të mùszisz żôrotnym to, co môsz ùkradłé, rozdac!
CZAROWNIK: Chto jesz mô jaką winã? Przëznac sã! Bò chto dzysô w tã nôkrótszą noc swòjich 
winów nie òczëszczi, tegò serce w tim ògniu wëlądëje, a òn sóm bãdze wëklãti!
MATIS: Jô... jô długò tu z wama nie béł, bò w daleczim kraju so żëcé ùkłôdôł. I jô tu przë-
szedł, żebë sprawdzëc, czë mie tu jesz co trzimô. Czë ten òdżin sã jesz pôli dlô mie. I chòc 
niejedny mie ju mają wësztrichnioné... to jô chcã przënômni wszëtczé swòje zaszłé sprawë 
òpòrządzëc i winë ùprawic. Jô òstawił matkã i òjca w pòtrzebie. Òjc pò wëpôdkù béł bez 
robòtë, przëszła biéda, a jô miast pòmòc jima, to jô ùcekł. Bò jô ni mógł słëchac, jak mój òjc 
sã stôł taczim gniotą, co blós winã jinëch widzôł. Jô ju ni mógł w ti chëczë strzëmac. I temù 
tã chëcz, tã, dze jô sã wëchòwôł, dze mie wëkarmilë, òbleklë i delë na pùczel to, co mie do 
żëcégò pòtrzébné... jô jã òstawił w pòtrzebie. Matkò, òjcze, wëbôczta mie, sënowi, co nie je 
gòdny bëc waszim dzeckã.
Wszëtcë są wërazno zdzëwiony i pòrëszony Matisową mòwą.
MARIOLA: Synkù! Dlô mie të wiedno jes kòchónym dzeckã. Pewno, że jô ce wëbôcziwóm. 
Òjc téż, doch jo?
JÓZEF: Dlô mie to téż béł złi czas. Jô so téż rozmajité do głowë brôł przez to co sã stało. 
I ma òbaji pòkôza, że ùcékóma òd tegò, co nama namienioné – dozéraniô swòjich. Jô cebie 
rozmiejã. I chòc jô dali ni mògã zjąc z sebie tegò czãżaru z tamtégò czasu... to cebie jô nie chcã 
nim òbarcziwac. Sënie, bãdze z Bògã i midzë nama niech ju wiedno je zgòda. 
CZAROWNIK: Ale za to, co të procëm czwiôrtémù przëkôzaniémù stanął, të mùszisz zadosc 
ùczënic. Jak blós të bądzesz doma, tej òjcowi të bądzesz wszëtkò pòdôwôł, a jemù ùsłëgiwôł, 
tak co òn, chòc je krépel, bãdze jak zdrów chłop sã czuł. Czë chtos jesz mô jaczé winë?
MATIS: Jô, jak jô jesz mògã... to jô bë chcôł Agnes przeprosëc, że jô tak ji kôzôł to mòje wëja-
chanié zlëdac. I jakbë òna tak... chcała mie wëbôczëc, tej jô mògã ji òbiécac, że...
AGNES: Terô to të so mòżesz. Znaczi... jô cebie wëbôcziwóm, ale na bëcé ze mną to taczi 
sezonowi robòtnik so mùszi zasłużëc.
CZAROWNIK: Sprawë mùlków òni mùszą sami załatwic midzë sobą. Niech jima swiãti Jón 
dopòmòże. A czë chtos jesz winë swòje chce wëznac i w tim sobótkòwim ògniu spôlëc? Star-
cu, cëż wë terô taczi sztël sã zrobilë?
STARC: Bò i jô móm winã.
JÓZEF: To jô so pùdã na cygaretã białkò.
MARIOLA: Ani mòwë ni ma! Stój tu i słëchôj!
STARC: Wszëtcë wiedzą, czemù Józef z krëkwiama chòdzy. Tedë bëło czãżkò gò na etat wząc. 
A bùdowac mùszôł, bò sã bùdë jedna za drëgą stôwiałë. I jô gò miôł zatrudnioné, chòc sytu-
acjô bëła czãżkô. Në i jô téż béł na dëtka chcëwi. Docz jô sã miôł z fiskùsã dzelëc? Tak òn na 
czôrno robił. I jak béł wëpôdk, tej dze òn bë sã miôł przëznac, że òn kòl mie robił?
JÓZEF: To jô bë zrobił, të pamiãtôj, że jô blós cebie nie chcôł pò sądach wléc.
STARC: Józefie, jô wiém. Ale jô bë wòlôł wòlnotã stracëc i wërok òdsedzec, jak stracëc drëcha. 
A terô bez te lata jô tegò drëcha ni miôł. Jô wiém, że jô so móm na nôgòrszé zasłëżoné. Jô 
wiém, że tegò nic nie copnie, ale Józefkù... pùdze to jesz wrócëc do tëch czasów, jak më sã 
kómplowelë? Të mie wëbôczisz tã straszną rzecz?
JÓZEF: Ksawér, wzérôj na mie. Widzysz të, co jô terô jem? Co të mie zrobił?
STARC: Jô widzã. I jô cë ti nodżi nie ùzdrowiã. Ale niech chòc twòja dësza nie mdze zatrëtô 
tą złoscą.
CZAROWNIK: Terô pamiãtôjta starca słowa. Abò na pòjednanié abò na wëklãcé!
JÓZEF: Ksawér, brace! Niech bãdze zgòda! 
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WSZËTCË:
Swiãti wid, pôlący wid
Wszëtczé winë lëdzczé sczidł
Grom zapôlô, wiater zwôlô
Wòda topi, suszô trôpi
Swiãti widze, widze nocny
Pòkôż wërok mòcny.
CZAROWNIK: Tu jô cebie sprawiedlëwòsc wëmierzã. Żebë sã pòjednac, të mùszisz tima, co 
są chòri, pòmòc. Twòja firma stôwiô bùdink do rehabilitacje. Z tegò të nic nie zarabiôj, niech 
zapłacą blós za materiale i robòtã twòjich lëdzy. I kòżdémù òpłacë ZUS! Jô wiém, że to w na-
jich warënkach je wiele, le tëli të mùszisz zrobic.
STARC: Jô to zrobiã, dlô ti zgòdë jô to zrobiã. A jesz Józefòwi mòże jaką robòtã przë biórkù 
załatwiã.
MATIS: Ò to wë sã nie jiscëce! Jô tatã w mòji firmie zatrudniã.
MARIOLA: We firmie? Të môsz tam firmã?
BAZUNYSTA II: To të tam nie robisz w szklarnie?
MATIS: Jô nie robiã w szklarnie, le jô robiã szklarnie. Mòja firma je trzecym nôwikszim 
produceńtã szklarniów w Hòlandie. I terô jô mëslôł, czë jô mògã geszeftë tu przeniesc. I jô 
widzã, że mie nigdze nie mdze lepi jak tuwò!
AGNES: Në, pewno Mùlkù, dze cebie bãdze tak jak tuwò ze mną? Në dobra, jô miała 
takticznégò fòcha, a terô mògã ju bëc dlô ce miłô.
MATIS: Terô to të so mòżesz robic, co chcesz.
BAZUNYSTA III : Terô do tuńca drëszë!
MATIS: Marta, snôżo cebie w tim wiónkù. Zanim të gò pùscysz w wòdã, wez mie SMSa pùscë, 
żebë jô wiedzôł, dze gò złapac.
CZAROWNIK: Pòmale! Nôprzód wińc mùszimë spalëc! Jinaczi nicht z nas kwiatu parpacë nie 
naléze. Chłopi z głowniama tu do mie! Dobrze! – Terô trzeba wrzëcëc nasze głownie do tegò 
wińca. Tej òn sã spôli. Wa dzéwczãta narwijta bëlëcë. Bëlëca – to czarodzejsczé zelé.
BAZUNYSTA I: Të Matisu w Hòlandie to môsz lepszé zelé!
Wëchôdają Kriszka i Kasza.
KASZA: A të Kriszka sã ni miała do czegò przëznac w tëch winach?
KRISZA: A nibë do czegò?
KASZA: Że të na facebookù wicy lajków dostała òd mie!
KRISZA: Bò jak jô na lekcjach sedzã, tej jô sã nie òbijóm, le wrzucóm zdjãca, to móm! Dobra, 
jô nëkóm, jak jô ten kwiat parpacë nalézã, tej jô mdã szczestlëwô
KASZA: A jô mdã szczestlëwô jak të sã w tim lese zgùbisz! Haha!
Jidą na bòk, wchôdô Marta i Matis.
MARTA: A të nie jidzesz z resztą kwiatu szczescô szëkac?
MATIS: Jô ju nalôzł.
KASZA: To je ale romanticzné! Żebë mie chtos tak rzekł! A tedë jô bë chcała, żebë mie sã 
òbswiôdcził, a na slëbie jô chcã bëc òrginalnô i niech mie Allelujã ze Shreka zaspiéwają!
KRISZKA: Ale òriginalné! Żebë to sã zjiscëło, to mùszisz szczescémù pòmòc. Całô noc na ro-
manticzné słowa przed nama!

KÙŃC
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Edgar Allan Poe

Serce – rozplestańc
(The Tell-Tale Heart)

Je to prôwda – nerwòwi – baro nerwòwi jô 
béł i jem dali, ale gadac, że jem òbarchniałi, 
to je za wiele. Chòrosc wëkrzosa mòje 
zmësłë, a nie znikwiła jejich ani nie przëga-
sła. Nôbarżi wrażlëwé bëłë mòje ùszë. Czuł 
jem wszëtkò, co sã dzejało na zemi i w nie-
bie. Czuł jem téż pieczelné zwãczi. Mùszi 
to bëc, że jem natrzasłi? Le òpasëjta! Zdrzi 
na to, jak zwëczajno i w bezpiekù mògã cë 
wszëtkò òpòwiedzec.
To je niemòżebné przińc na to, jak ta ùdba 
przëszła do mòji głowë, ale jak sã rôz pòkôza, 
tak przëchôda do mie w dzéń i òb noc. Ani 
kòl tegò nie bëło przëczënë, ani célu. Na-
wetka jem gò lëdôł. Òn mie nigdë krziwdë 
nie zrobił, nigdë téż nie rzekł lëchégò słowa. 
Nie chcôł jem téż jegò dëtków. Mëszlã, że 
to przez to jegò òkò! To mùszało jic ò to! Kò 
miôł òkò jak sãp – widné, mòdré i jesz nad 
nim plewa. Czej òno na mie zdrzało, tej tak 
mie mrozëło; i temù – pòmalinkù – corôz to 
barżi chcôł jem òdebrac jemù żëcé, bë sã 
stac wòlnym òd tegò òka na wieczi.
Ò to prawie jidze, môta mie za szôlonégò, 
a szôlony mają we łbie le pãk słomë. Ale 
të miôł mie widzec! Jak jô rozmëslno dze-
jóm, jak òpasëjã, jak dôwóm bôczënk na 
przińdnotã, jak pòdstãpno jem sã brôł za 
robòtã! Jô nigdë nie béł taczi miłi dlô tegò 
starka, jak òbczas slédnégò tidzenia przed 
tim, jak jem gò zabił. Kòżdi nocë, czej wë-
brzmia dwanôstô, pòdchôdôł jem pòd jegò 
dwiérze, òtmikôł jem zómk – jak cëchò! 
Czej dwiérze òtemkłë sã tak, bë sã w nich 

zmiescëła głowa, tak, bë wid nie wlôzł do 
strzódka, tej wcyskôł jem mòjã baniã. Të 
bë sã ùsmiôł, czej të bë widzôł, jak mie 
szëkòwno nen łeb przechôdôł. Rëszôł jem 
wòlno, pòmalinkù, bë nie zbùdzëc stôrégò. 
Zeszła mie gòdzëna na wcyskanié głowë tak 
dalek, bë ùzdrzec leżącégò na łóżkù. Czë 
szôlony człowiek bë mógł miec tëli rozezna-
niô? A czej mòja głowa bëła ju w jizbie, scze-
rowôł jem lãpka baro òstróżno – pò prôw-
dze òstróżno – òstróżno, bë nie dało sã czëc 
żódnëch kòl tegò zwãków – le tëlé, bë malin-
czi wid sygnął le òka sãpa. Pòwtôrzôł jem to 
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sétmë dłudżich noców – wiedno ò dwanôsti 
– ale òkò bëło zamkłé; temù téż robòta 
nie szła, bò nie mãcził mie nen człowiek, 
le jegò Diôbelsczé Òkò. A co dzéń z rena, 
czej wstôwało słuńce, jô smiało wchôdôł na 
jizbã i pitôł, wòłającë jegò miono, z wiôlgą 
serdecznoscą, jak jemù minãła noc. Òn bë 
mùszôł bëc pò prôwdze òbmëslny, bë so 
chòc kąsk wdarzëc to, ò czim jô rozmiszlôł, 
zdrzącë na niegò, czej spôł.
Ósmi nocë òpasowôł jem jesz barżi kòl 
òtmikaniô dwiérzów. Sekùndë ùchòdałë 
chùdzy jak mòja rãka. Nigdë prãdzy jem 
nie czuł tak baro swòji wiôlgòscë i rozmësl-
noscë. Wnetka bë przëszło do tegò, bë 
jô nie ùpilowôł swòjich wseczëców. Chto 
bë pòmëslôł, że jô tamòj béł, pòmalinkù 
òtmikôł dwiérze, a òn nawetka nie snił ò tim, 
co jô w krëjamnoce robiã i co mëszlã. Jaż mie 
sã stało smiészno; a mòże mie tej ùczuł; rë-
sził sã na łóżkù jakbë wstrząsniãti. Mëslisz, 
że jem sã copnął? Nijak. Jegò jizba bëła tak 
czôrnô jak smòła i zacemnionô (òczelnice 
bëłë dokładno zatkłé ze strachù przed kra-
dzélcama), że jô wiedzôł, że òn nie widzy, 
jak jô òtmikóm dwiérze, tej wcyskôł jem sã 
dërch dali.
Wcësnął jem głowã i chcôł jem dac wid, ale 
mój dużi pôlc zjechôł na blaszanym zómkù 
i stôri sã zerwôł, wòłającë: „Chto tam?”
Jem sã nie rësził i nick jem nie rzekł. Całą 
gòdzënã jem nie drgnął, a nie czuł jem, bë 
stark legnął nazôd w łóżkò. Wcyg sedzôł i na-
słëchiwôł – jak jô całima nocama, òpasëjącë 
na miarowé bicé w scanie.
W jednym sztóce ùczuł jem stãkniãcé, wie-
dzôł jem, że to stãkniãcé smiercë. To nie 
bëło stãkniãcé z bólu czë smãtwë – nié! – to 
béł nisczi głëchi zwãk z dna zlãkniony dëszë. 
Dobrze nen zwãk znajã. Nierôz ò dwanôsti 
w nocë, czej swiat béł zemglony snã, to ze 
mie wëchôdało ze swòjim òkropnym cëskã, 
dëszącë mie strachama. Gôdóm, że to do-
brze znajã? Kò wiém, co nen stark ùczuł 
i nawetka zrobiło sã mie jegò żôl, ale tak 
pò prôwdze to mòje serce jaż sã zasmia-

ło. Jô pòznôł, że òn òpasowôł òd pierszégò 
letczégò trzôskù, czej sã zrësził w łóżkù. Jegò 
lãk corôz barżi sã w nim rozkòscérzôł. Chcôł 
nen strach widzec bez przëczënë, ale ni 
mógł. Gôdôł do se: „To le hùczi w kòminie – 
to je mësz, jakô pãdzy pò pòdłodze” abò: „to 
mùszi bëc jaczis skòczk, co dôł taczi zwãk”. 
Tak to so próbòwôł tłómaczëc, ale na nick 
jemù to przëszło. Wszëtkò darmò, kò Smierc 
cygnącô do niegò pòdchôda, czôrniącë sã 
przed nim i òbkrążiwającë jegò. I nen smãtny 
cësk nieòtkrëti ceni dôł mù znac, chòc nic nie 
widzôł ani nie czuł, że jem w ti jizbie ze swòją 
głową.
Długò jem cerplëwie czekôł, ale na kùńc 
chcôł jem dac përznã widu, përzinkã. Tej jem 
zaswiécył – nawetka nie wiész, jak òstróżno, 
òstróżno – póczi prosti słabi parmiéń, taczi 
jak pajiczëna, wid z rësënë wlôzł i wëfùlowôł 
òkò sãpa.
Bëło òtemkłé – szerok, szerok òtemkłé – 
i jem sã rozgòrził, czej jem na nie zdrzôł. 
Jô widzôł tã apartną jinszosc – wszëtkò do 
jimrë mòdré z òkropną plewą nad tim, co 
baro zmrozëło mie jaż do kòscy; ale jô nie 
widzôł nick wiãcy z gãbë abò cała starka: 
parmiéń jakbë rozmëslnie òstôł prawie w tim 
przeklãtim placu.
I czë to nie je tak, że to, co môta za òba-
rchnienié, to je prosto wëòstrzenié czëców? 
I terô w mòje ùszë wdzarł sã głëchi zwãk, 
jaczi wëdôwô zédżerk òwiniãti w watã. Jô 
to dobrze znôł. To bëło bicé serca stôrégò 
człowieka. To jesz barżi mie rozgòrzëło – jak 
bãbnë na òdwôgã do biôtczi.
Dejade jem sã wstrzimôł i nie rësził. Wnet-
ka jem lëftu nie wcygôł. Zatrzimôł jem 
wid i próbòwôł jem nie rëszac parmieniã. 
Timczasã bicé serca sã zwiãksziwało. Rosło 
chùdzy i chùdzy, głosni i głosni z kòżdą chwi-
lą. Strach starka mùszôł bëc nieògarniony! 
Bëło corôz głosni, gôdóm, głosni z kòżdą 
chwilą! I dobrze so mëslisz – jô rzekł, że jem 
nerwòwi, tej jem. A terô w gòdzënie smiercë 
ti nocë, w òkropny cëszë ti stôri chëczë nen 
cëzy zwãk zmrozył mie do resztë. Równak 
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pôrã minut pózni zôs jem sã wstrzimôł i dali 
stojôł. Ale bicé bëło corôz głosniészé. I terô 
nowi nieùbëtk mie chwëcył – zwãk mógł bëc 
ùczëti przez sąsada. Wëbiła gòdzëna stôrégò 
człowieka! Z głosnym krzikã jô zaswiécył 
i wskòcził do jizbë. Òn wrzasnął, ale leno 
rôz. Òb chwilã jem scygnął gò na pòdłogã 
i przëcësnął cãżczim łóżkã. Pózni jem sã 
ùsmiéchnął, mëszlącë ò swòji robòce. Ale 
ju jaczis czas serce biło głëchim zwãkã. Jô 
równak miôł to gdzes, kò nie jidze tegò czëc 
przez scanã. Na kùńc przestôł. Stark nie żił. 
Rësził jem łóżkò i zbadérowôł niebòszczëka. 
Jo, béł jak kam, ùmarłi kam. Dôł jem rãkã na 
jegò serce na pôrã minut – ju nie bëło pùlsu. 
Skòn. Nie bãdze mie wiãcy jiwrã.
Jeżlë dali mëslisz, że jem òbarchniałi, zjina-
czisz swòje mëslë, czej cë pòwiém, jak jem 
òpasowôł kòl ùkrëcô cała. Noc ju òdpùszcza, 
a jô robił chùtkò, ale w cëszë. Przede wszët-
czim schòwac trupa. Òdetnã głowã, rãce 
i nodżi.
Dali wëcygnął jem trzë déle z pòdłodżi òd 
schówka i dôł jem wszëtczé midzë kańtów-
czi. Pózni zamienił jem déle tak, bë nicht nie 
mógł nick wëkrëc. Nie òstało nick do mëcô 
– żódny krwi. Jô baro òpasowôł. Wszëtkò 
zdzejóné – cha! cha!
Czej jô skùńcził, bëła czwiôrtô – wcyg cemno 
jak ò dwanôsti. Czej zwón zagrôł na gòdzënã, 
ùczuł jem klepanié we dwiérze òd ùlëcë. Ze-
szedł jem z letczim sercã òtemknąc – czegò 
miôł jem miec strach? Weszło trzech chło-
pów, jaczi delë sã pòznac jakno szandarowie. 
Zwãk w nocë mùszôł bëc ùczëti przez sąsada, 
jaczi so pòmëslôł, że cos nie je tak. Pòszedł 
na pòlicjã i ti òstelë tuwò wësłóny, bë prze-
szukac dodóm.
Jô sã ùsmiéchnął – cëż bëło do strachù? 
Przëwitôł jem nëch chłopów. Krzik, rzekł 
jem, to mie sã sniło. Stôri człowiek, jem 
wspòmniôł, nie bëło jegò w kraju. Rôcził 
jem gòscy dodóm. Chceta szukac? Szukôjta 
dobrze. Wprowadzył jem jejich w jegò jizbã. 
Pòkôzôł jem jima jegò skarbë – bezpieczné, 
nierëszoné. W redoce z mòji dowiérnotë 

pòstawił jem stółczi w jizbie i chcôł jem, bë 
so òdpòczãlë. Swój stółk z bùchë z dobëcô 
pòstawił jem na placu, pòd jaczim leżôł 
niebòszczëk.
Szandaróm sã widzało. Mòja gôdka jich 
przekòna. Jô béł òsoblëwie spòkójny. Ùsedlë, 
jô z redotą òdpòwiôdôł na jich pitania, a òni 
òbczas tegò gôdelë ò znónëch jinëch spra-
wach. Długò to nie dérowało. Pòczuł jem, 
że sã robiã bladi i chcôł jem, bë so pòszlë. 
Głowa mie bòlała i zwòniło mie w ùszach. 
A òni wcyg sedzelë i gôdelë. Zwònienié bëło 
czëc jesz barżi, dérowało dali i jesz głosni. Za-
czął jem wiãcy gadac, bë wëkarczowac lëché 
mëslë, ale òstôł jem gwës tegò, że trzôsk nie 
je le w mòjich ùszach.
Jem sã stôł jesz barżi bladi, ale gôdôł jem 
corôz wiãcy i głosni. Zwãk równak béł corôz 
mòcniészi. Cëż mógł jem zrobic? To béł ni-
sczi, tãpi, głëchi zwãk – taczi zwãk, jaczi 
wëdôwô zédżerk òwiniãti w watã. Cãżko 
przëszło mie złapac lëft – kò szandarowie 
tegò nie czëlë. Gôdôł jem jesz prãdzy – 
barżi chùtkò, ale trzôsk wcyg robił sã wik-
szi. Jô wstôł i rozprôwiôł ò głëpòtach, baro 
pòwôżno, ale zwãk dërch rósł. Czemù òni 
so nie jidą? Chòdzył jem pò pòdłodze dosc 
cãżkò, przejimającë sã gòrzã chłopów, ale 
bëło jesz głosni. Mój Bòże! Co móm robic? 
Zaczął jem gadac głëpòtë i kląc. Rëszôł jem 
stółkã, na jaczim jem sedzôł; cygnął jem 
stółk pò pòdłodze. Zwãk dali nie ùstôwôł 
i jesz rósł. Głosni, głosni, głosni! A òni wcyg 
gôdelë i sã smielë. Czë bë to mògło bëc, że 
òni nie czëlë? Bòże Wszechmòcny! Nié, nié! 
Òni czëlë! Wiedzelë! Mielë ze mie smiéch! – 
to jem mëslôł i tak mëszlã. Ale wszëtkò bëło 
lepszé òd tegò pòsmiewiszcza! Ni mógł jem 
tegò dłëżi znosëc! Czuł jem, że abò krziknã, 
abò ùmrzã! A terô zôs głosni! głosni! głosni! 
głosni!
„Łotrë” – wrzeszczôł jem – „nie bãdze wiãcy 
krëjamnotë! To jô! Wëcygnij déle! Tuwò, 
tuwò! To bicé jegò òkropnégò serca!”

Tłóm. Emiliô Peplińskô
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Stanisłôw Frymark

Zómk Zôbòrsczi 2018.01.23
Niesóm

Jem niesóm
Ale mòckò nieszczestlëwi
Brzôd chtërnégò nie ùrodzã
Nie wëchòwóm, nie ùzdrzã
Brzôd dzywnégò wrëjowaniô
Wiele lat no dérowało
Mòdri dim béł jegò znanką
Terô je, rosce, toczi, bòli
Z kòżdi ÙSG òdjimkã wiãkszi
Chòdzã ju w òstatny skórze
Tëpnã w trëmã razã z nim
Na lëpòwi alejce pòsadzony
Bãdzemë żdac na Òstatny Sąd


