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W czerwińcowi „Stegnie” jesmë pùblikòwelë dwa tekstë, jaczé 
dałë përznã „trzôskù”. Jidze ò lëst Anë Skòtnicczi Jakô kaszëbizna? 
i Sobótka Adama Hébla. W tim numrze swòjã òdpòwiésc dôwô 
m.jin. Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô, z jaką gôdómë przédno ò stoji-
znie naji lëteraturë, ùdbach na przińdzenié nazôd „królewiónczi” 
do chëczów i nawzôjnëch òdnieseniach midzë starszim i młodim 
pòkòlenim lubòtników kaszëbiznë. Do dwùch wspòmniónëch teks-
tów òdnôszają sã téż aùtorzë lëstów, za jaczé baro dzãkùjemë.
Tradicyjno w séwnikù je w „Stegnie” relacjô z Turniéru Gôdë-
szów we Wielu, jaczi latos dobéł bòhatéra tekstu Anë Glëszczińs-
czi (téż bëlny gôdëszczi) – Józef Roszman. Wôrt pòczëtac ò jegò 
pòzdrzatkach nié blós na kaszëbską gôdkã. 
Króm tegò wiele czekawëch lëteracczich dokazów, tłómaczenia, szu-
kanié òdpòwiescë na pitanié: „Co òznôczô wespółczëc jak pòeta”? 
Chcemë czëtac...
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W lëpińcu (14.07) pòstãpny ju rôz we Wajim 
ògrodze w Łubianie òdbëło sã pòtkanié dlô 
lubòtników kaszëbsczi lëteraturë. Skądka 
wzãła sã ùdba taczich zéńdzeniów?
Ùdba sã zrodzëła, czej jô bëła przédniczką 
łubiańsczégò partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô. Jô baro chcała, żebë tuwò 
przëjéżdżelë lëdze, chtërny najã lëteraturã 
znają, òsoblëwie Remùsa, jaczégò akcjô 
dzejała sã tuwò, ale są téż sami taczima 
Remùsama, co zdrzą na Kaszëbë i to, co 
widzą, przeléwają na papiór. Te pòtkania 
bëłë w pôrã placach, nôwicy w mòjim 
ògródkù, gdze są snôżé malwë i rzezba 
anioła Czesława Birra, tej-sej ù mòji familie 
w Kòrnym... Dzysdnia te zéńdzenia są 
kąsk barż i  fòrmalné,  pòmôgô nama 
wejrowsczé Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi, móm wspòmóżkã òd 
Szôłtëstwa Łubianô, ale dërch nôwôżniészé 
są tu pòtkania midzë lëdzama i gôdczi 
ò lëteraturze.
Chto mòże wzyc ùdzél w tëch zéńdzeniach?
Kòżdi, chto le chce. Òsoblëwie rôczimë 
tëch, co chcą napisac i przeczëtac nama 
swój dokôz pò kaszëbskù, abò przeczëtac 
dokôz napisóny przez kògò jinszégò, jaczi 

Dwiérze dlô młodëch
wiedno òtemkłé

Z Felicją Bôska-Bòrzëszkòwską gôdómë ò lëteracczich 
zéńdzeniach, òdnieseniach midzë młodima a star-
szima kaszëbsczima dzejarzama i przekléństwach 
w lëteraturze.

sã jima baro widzy. Ale żelë chto chce leno 
pòsłëchac, pòsedzec w najim karnie abò 
ò czims pògadac, to téż bãdzemë gò kòl naju 
z redotą witelë. 
Wnet wszëtcë gôdają òbczas tëch zéńdze-
niów pò kaszëbskù.
Jo, czedës baro bëło dlô mie wôżné, żebë 
kaszëbizna nalazła sã „w pałacu” – w szkòle, 
kòscele itd. Dzysô jem rôd, że naja króle-
wiónka ju tam dosc mòckò je, ale bëm chca-
ła, żebë terô z tëch pałaców òna szła kąsynk 
barżi w chëcz, bò w samëch pałacach nie 
przeżëje. A te pòtkania są prawie doma, 
w mòjim ògrodze, nié w pałacu.
Jak wiele lëdzy latos przëjachało na zéńdze-
nié?
Kòl trzëdzescë. Bëlë nawetka lëdze z Wroc-
ławia, mòji ùczniowie z Brus, prof. Ma-
riô Pająkòwskô-Kensyk z Kòcewiô, ale je 
wiedzec, że nôwicy najich lëteratów: Elka 
Bùgajnô, Geniô Laska, Halina Wréza, Ana 
i Tómk Fópka, Wòjk Mëszk, Kasza Głów-
czewskô, Karolëna Keler, Blanche Krbechek 
(tłomaczka Anë Łajming) i jesz przedstôwcë 
Teatru Snów: Zdzysłôw i Danuta Górscë, 
a z nima przëjachała Aleksandra Baliszew-
skô-Walickô.
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Waszã miłotã do kaszëbsczi lëteraturë je 
widzec nié leno na tëch zéńdzeniach, ale 
téż chòcle w ùczbòwnikù dlô ùczniów wëżi-
gimnazjowëch szkòłów. Razã z Wòjcechã 
Mëszkã jesta napiselë trzë tomë tegò do-
kazu i je to jeden z nôbarżi lëteracczich 
ùczbòwników do nôùczi kaszëbsczégò.
Jem baro rzôdkò bùsznô z tegò, co jô napiszã, 
bò wiedno zdôwô mie sã, że jidze to zrobic 
lepi, ale żelë jidze ò ùczbòwniczi, to mùszã 
rzeknąc, że mie sã widzą. Wszëtkò, co w nich 
je, „przeszło” ju przez ùczniów Kaszëbsczégò 
Òglowòsztôłcącégò Liceùm w Brusach. Tam 
ni ma tekstu, jaczégò jô bë òb pôrãdzesąt lat 
robòtë za szkólną nie przerobiła na ùczbach. 
Je w tëch ksążkach baro wiele tëch tekstów 
i cwiczënków. Niejedny gôdają, że jaż za 
wiele...
Mie nie jidze ò to, żebë szkólny przerobilë 
te ùczbòwniczi òd pierszi do òstatny stronë, 
ale w kòżdim z tëch rozdzélów mògą so-
bie i ùczniowie, i szkólny wëbrac to, co je 
dlô nich nôlepszé, to co pò prôwdze chcą. 
Jem baro wdzãczno wespółaùtorowi tëch 
ksążków, młodémù człowiekòwi Wòjkòwi 
Mëszkòwi, chtëren chcôł ze mną pisac ten 
ùczbòwnik. Twòrzenié z nim tegò doka-

zu bëło dlô mie wiôlgą redoscą, chòc nié 
wiedno bëło to prosté. Wiele razy jesmë 

mielë dosc pisaniô, më robilë so jakąs 
przerwã. Mògã téż zdradzëc, że òbczas 
pisaniô cwiczënków jô czãsto w cëszë 
pòdchòdzëła do òkna, wzérała jem 
przed se i widzała mòjã klasã, gôdała 
jem do nich, żebë so wëòbrazëc, jak to 
bãdze sã sprôwdzało òbczas ùczbë.
Tekstë w ùczbòwnikach mają rozmajité 
zdrzódła, a dosc tëli, z czegò jesmë rôd, 
pòchôdô z naji „Pòmeranie”.

Bò ten cządnik je òsoblëwi. Jak jem za-
czinała robòtã w brusczim liceùm, króm 

„Pòmeranie” ni miała jem nick.
Wnenczas kaszëbskô lëteratura bëła lepszô 
jak dzysô?
Piãkno je, że lëdze piszą – òd tegò bë mùszôł 
zacząc. Zdrzã czãsto na to, jak zaczinają pi-
sac mòji ùczniowie. Te jich pierszé wiérztë 
są taczé, jaczé są. Tej-sej jô sã letëchno 
ùsmiéchnã, jak czëtóm jich tekstë, ale 
z czasã jich rówizna je pò prôwdze wësokô 
i jem z nich baro bùsznô. Wiele z nich mô ju 
dobëté rozmajité kònkùrsë, pùblikùją swòje 
dokazë w „Stegnie”, „Zymkù”, ksążkach. We-
zmë na to Kaszã Główczewską, jakô dobëła 
slédny kònkùrs Mieczësława Strijewsczégò 
i czile razy „Twòrzimë w rodny mòwie”. 
Piszą téż abò piselë: Éwa Nowickô, Asza 
Gackòwskô, Robert Trzebiatowsczi, Macéj 
Doraù, Ala Scziba (z chłopa Dzerżôk), Ana 
Różk i wiele jinëch. Jem rôd, że czãsto mòji 
absolweńcë przëchòdzą do mie i pòkazëją 
swòje dokazë. 
To wierã jedna z nôwôżniészich wënôdgro-
dów dlô szkólny kaszëbsczégò jãzëka?
To prôwda. Je to wôżniészé nawetka jak Me-
dal Stolema, chòc ten móm za nôbarżi wôrt-
ny ze wszëtczich wëprzédnieniów, jaczé jem 
dosta. Wiém, że do dzysô jesz ni móm spła-
coné ti nôdzeje, jaką wnenczas we mie mielë 
młodi sztudérze z Pomoranii. Barżi równak 
przeżiwała jem chwilã, czej Macéj Doraù 
dostôł nôdgrodã za debiutë w kaszëbsczim 
jãzëkù...
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To bëła nôdgroda Wróblewsczégò?
Jo. Pamiãtóm, że to bëło na szas. Straga-
niarsczi we Gduńskù. Jô sadła na kùńcu salë 
i wspòminała jegò pierszą wiérztkã, jaką 
mie pòkôzôł w KLO. Miała titel Wanoże-
nié. To bëło nawléczenié do pierszich słów, 
jaczé jô do nich rzekła: „Przëszła jem do 
waju z tim, co móm òd starka i òd starczi. 
Mdzemë wanożëlë razã”. Mòji ùczniowie ta-
czi jak prawie Macéj, to dlô mie dokôz, że 
młodi lëdze żdają za tima, co jich bãdą ùczëc 
kaszëbsczégò jãzëka, co pòwiedzą jima ò jich 
starkach, ò historie jich wsë, miasta, kòscoła 
itd. Chwała tim szkólnym, co to robią. Jô 
téż trafiła w kòscersczim liceùm na taczich 
szkólnëch jak Jerzi Knëba, Édwôrd Bréza, jak 
fizyk Albin Gùlczińsczi, chtëren béł mòjim 
wëchòwawcą i pòzwòliwôł mie rëchtowac 
referatë ò kaszëbsczi lëteraturë.
Wë òd lat baro wiele môce do ùczinkù 
z młodima Kaszëbama. Òstatno, òsoblëwie 
pò prezentacjach przedstôwkù Teatru Zymk 
Sobótka, wiele sã gôdô ò tim, czë gdzes 
sã nama nie rozeszłë drodżi nôstarszégò 
i nômłodszégò pòkòleniô kaszëbsczich dze-
jarzów i ùtwórców. Jak sã Wami zdôwô?
Wedle mie młodi są taczi jak czedës jô 
bëła – są prosto młodima lëdzama. Òni jidą 
swòją apartną stegną, jak sã słëchô w jich 
wiekù, ale nicht mie nie pòwié, że òni nie 
żdają na taczich lëdzy jak më, że nie chcą 
miec prowadników westrzód starszich lë-
dzy. Pò prôwdze je taczé zjinaczenié midzë 
nima a nama w tëch latach? Czej zdrzã na 

młodëch ùczniów òd wiele ju lat, to jem 
gwësnô, że nié.
Króm tëch bëlnëch prowadników, ò jaczich 
gôdôce, bëlë równak i taczi, co czedës bëlë 
procëm kaszëbiznie, a dzysdnia są dzejarza-
ma. Niejedny młodi to jima wëgadiwają. 
Mają z tim prôwdã? Wôrt do tegò wracac?
Jô ni miała jem „szczescô” trafic na ta-
czich szkólnëch, co np. bilë za gôdanié pò 
kaszëbskù.
Ale wiéce, że bëlë taczi?
To, że bëlë, to wiém leno z przekazów. Rów-
nak móm nôdzejã, że nawetka, jeżlë kòmù sã 
przëtrafiło cos tak baro lëchégò, to zrozmiôł 
swòjã felã i wespół z młodzëzną zrobił wiele 
dobrégò dlô kaszëbiznë. 
Je to bòlesné dlô Was, czej młodi lëdze, co 
znają te czasë blós z òpòwiôdaniô, gôdają, 
że waje pòkòlenie òddało kaszëbiznã?
Jo. Jô ni móm sobie nic do zarzuceniô. I wiele 
je taczich, co sã biôtkòwelë, robilë wszëtkò 
pò cëchù, nicht dzys ò nich nawetka nie 
pamiãtô. Ni mòglë wnenczas ùczëc prosto 
jãzëka kaszëbsczégò w szkòle, tej próbòwelë 
gò ùczëc prowadzącë fòlklorowé karna abò 
jiné zespòłë. Szimbòrskô miała prôwdã: 
„Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzo-
no”. Jô miała leżnosc sprawdzëc sebie. Nie 
chcã, żebë mie chto dzãkòwôł, bò jô robia 
leno swòje òbòwiązczi i miała jem szcze-
scé trafic na młodëch lëdzy, co chcelë razã 
ze mną pòznawac kaszëbiznã, ale nie czëjã 
sã téż winnô. Pòlécóm młodim lëdzóm, co 
tak gôdają, kôrbiónkã z jaczims prowadnikã 
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kaszëbsczégò zespòłu, karna. Colemało nick 
z tegò ni mielë, blós same jiwrë.
Mòże tej wôrt cos zrobic, żebë wikszi 
béł kòntakt midzë młodim a starszim 
pòkòlenim najich dzejarzów? Mòże młodi 
ò tim wszëtczim nie wiedzą, bò nicht jima 
nie òpòwiedzôł?
Jeżlë chtos brëkùje taczégò pòtkaniô, rôczã 
do Łubianë, np. na lëteracczé zéńdzenia, bò 
tu je wiedno leżnosc do pògôdaniô ò roz-
majitëch sprawach. A jeżlë chtos chce sã 
pòtkac w miészim karnie, to téż rôd z kòżdim 
pògôdóm. Baro mòżlëwé, że młodi chcą 
wiedzec cos, ò czim jô nie wiém, że òni bë 
chcelë wiedzec. Móm swiądã, że dlô mie 
i dlô mòjégò pòkòleniô niejedné rzeczë są 
tak nôtëralné, że mëslimë, że kòżdi ò nich 
wié i czëje jistno jak më. A tak ni mùszi bëc. 
Jesz rôz wrócã do tegò, że dërch môce 
kòntakt z młodima Kaszëbama. Òni widzą 
to jistno jak Teater Zymk w swòji Sobótce? 
To, co napisôł Adóm Hébel w tim ùsôdzkù 
na binã o rozliczanim starszégò pòkòleniô, 
je głosã kaszëbsczi młodzëznë, wielnégò 
ji dzélu czë równak blós pôrãnôsce, mòże 
pôrãdzesąt lëdzy?
Wedle mie to nie je pòspólny głos młodégò 
kaszëbsczégò pòkòleniô. Wcyg są wkół mie 
młodi lëdze, ale nie pòtkała jem sã nigdë 
z taczima òbsądama. Ale nie gôdóm, że to 
je lëchi głos. Jeżlë òni pò prôwdze chcą sã 
doznac, jak to czedës bëło, zrozmiec, jak 
wëzdrzało czedës naje dzejanié, niech prziń-
dą z nama pògadac. Naje pòkòlenié je na 
to òtemkłé. Jô bë chcała z nima bëc i gadac 
dërch, ale ni mògã tegò robic na mòc, a téż 
na skùtk wiekù ni mògã czasã fizyczno za 
nima nadążëc.  
Mùszimë gadac, a nié sã òbwiniac. Kò 
i młodé pòkòlenié bë mógł ò wiele sprôw 
òbwinic. Jidze jima rozkòscérzanié kaszë-
biznë westrzód swòjich rówieników wiele 
lepi jak nama? Przekôzelë jãzëk wicy lëdzóm 
jak më? Ale co nóm dadzą te òbwinë. 
Chcemë lepi razã sadnąc i nalezc metodã 
na to, żebë ti młodi, co ni mają za baro do 

ùczinkù z kaszëbizną, chcelë sã nią zając 
i gadac pò kaszëbskù. Abò, żebë ten starszi 
òd nich zrozmiôł, że to je wôrt. Wnenczas 
to bãdze miało swój cél. A jak mómë gadac: 
„a wa robia to, a wa tamto”, to szkòda czasu. 
Wiém, że bez młodëch më nick dobrégò nie 
zrobimë, ale wa młodi bez naju téż nié. 
W òstatny „Stegnie” jesmë pùblikòwelë 
lëst Anë Skòtnicczi m.jin. ò przekléństwach 
w kaszëbsczi lëteraturze, przédno w jed-
nym z òpòwiôdaniów Kristinë Léwnë. Mô 
prôwdã?
Wedle mie lëteratura mô czasã prawò ùżëc 
téż mòcniészégò słowa. Ale mùszã rzeknąc, 
że czasã ùczniowie mie gôdają, że lepi bë 
bëło, jak w jaczims teksce niejedné słowa bë 
sã nie pòjawiłë. Jeżlë zazdrzimë do słowarza 
ks. Sëchtë, to są tam òdnotowóné rozmajité 
kaszëbsczé przekléństwa. Mòże wôrt bë 
bëło barżi dawac te prawie słowa, a nié 
pòwtarzac te, jaczich czëjemë wkół se i tak 
za wiele. Zgôdzóm sã z wastną Skòtnicką, że 
Kaszëbi (téż ti młodi) nie lëdają jaż tak baro 
òstrëch słów. Zdarzi sã, òsoblëwie czëjã to 
òbczas meczów w balã abò na gimnasticzny 
zalë. Czej dochôdają do mie taczé brzëdczé 
słowa ù mòjich ùczniów, znôwù wrôcómë do 
analizë nalôżającëch sã tegò ôrtu zwrotów 
w słowarzu Sëchtë i jich ùżëcu w kaszëbsczi 
lëteraturze.
Tej jak kląc, to leno czësto pò kaszëbskù!
Jo [smiéch]. A jesz wrôcającë do lëteraturë 
Kristinë Léwnë, to je òna wedle mie na baro 
wësoczi rówiznie. Czasã są taczé sytuacje, 
że mòże taczé przekléństwò pòmòże cos 
òpisac, bò doch lëdze nie są z kamienia 
i czasã, chòc nie chcą, ùżëją mòcnégò słowa. 
To nie je ùczba klniãcô, leno lëteracczé 
òddanié żëcowëch sprôw. Gòrzi, jeżlë nie-
jedny piszący ùżiwają wùlgarizmów na mòc, 
bez pasownégò kòntekstu.

Gôdôł Dark Majkòwsczi
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Tekst napisóny z leżnoscë latoségò pòtkaniô dlô lubòtników 
kaszëbsczi lëteraturë w Łubianie.

Wòjcech Mëszk

Sãk Môrcënowégò drzewa

Miłota rosła wkół drzewa. Letkò to jidze rzek-
nąc, le tak pò prôwdze bëło. Miłota rosła so 
wkół drzewa. Nicht te nie wiedzôł, bò czej 
wkół drzewa chòdzëlë, nick nie bëło znac, 
że tam cos rosce. Tam le bëło drzewò. Nick 
wiãcy – samò drzewò. Dzéń kòl dnia wcyg 
to samò drzewò. Le miłota rosła wkół drze-
wa. Co bëło robic? Mùszôł tak a tak chòdzëc 
tam, dze cos rosło, a widzec tegò nijak nie 
bëło. Drzewò òstało symbòlã żëcô i niezgarë. 
Na nim rosła so nôdzeja, bò drzewò bëło 
òbrosłé miłotą.
– Ju le ju – tak cos dało sã czëc dzes dalek. 
Słowa ne brzëmiałë, jakbë je chtos miôł rze-
kłé, tak so, bez niżódnégò szëkù. Tak, żebë le 
so pòwiedzec.
– Ju le ju – i zôs taczé same słowa dało sã 
czëc. Czemùż tak bëło, te nicht nie wiedzôł. 
Słowa te mùszałë òstac i warac na lepszé cza-
se, chtërne mòże i czedës przińdą.
– Jo, jo, jo... Òne, te lepszé czasë ju są tu... 
Mòże i jich tak zarô widzec ni ma, le òne ju 
są tu.
– Tak të nie gadôj... Lepszich czasów jesz 
nicht nigdë widzóné ni miôł, bò jich nigdë ni 
ma, na nie wiedno le sã żdaje. Tëch gòrszich 
to më mómë fùl, le za tima lepszima to wcyg 
mùszi wëzerac, czë dze czasã òne nie jidą. 
Bò jakbë to bëło, czejbë za tima czasama 

nie wëzérôł i òne równak same bë so dze 
przëszłë. Tej to bë dopiérze bëło. Jidą so 
dobré czasë, a nicht nawetka za nima sã nie 
czerëje. Kòżden le so zdrzi w swòjã stronã, 
nie mëszlącë nijak ò nëch czasach, co to są  
i przińc czedës mają.
A òne ju są tuwò, czësto krótkò i nawet-
ka pòmalinkù dżiną dzes za lasã, tam dze 
słunuszkò rozmieje dżinąc, tam te dobré, na-
wetka lepszé czasë razã z tim słunuszkã tak 
so mileczno dżiną. Le mòże, czej òne zdżiną, 
tej i wrócą sã nazôd, dodóm, do naju. Doch 
tuwò òne tak richtich bë mùszałë zamieszkac 
i bëc razã z nama.
– A wiész të mòże jak te lepszé czasë sã 
nazéwają, co?
– Òne sã nazéwają sobòta...
– A jô czuł czësto co jinszégò, że to je piątk. 
Jo, tak jô richtich so czuł, że to je piątk.
– Mòże të i môsz prôwdã z tim piątkã, bò jô 
tej widzôł, jakno lëdze òbarchniałi wëzérają 
ju òd strzodë za nyma dobrima czasama.
– Tak to bëło, jak të gôdôsz, terô jô so to 
dobrze przëbôcziwóm, to bëła strzoda, jak 
so planowelë, że bãdze piątk i jesz wiele sã 
tej mòże i zdarzëc. Frãc mie pòwiôdôł, że do 
piątkù jesz tëli czasu, le kùreszce i òn prziń-
dze. Le na terô to mùszimë le żdac na ne 
lepszé czasë.
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– Jo, Frãc to miôł dobrze rzekłé, to le mùszi 
żdac, tej to przińdze.
Le szczescé przëszło we czwiôrtk, zarô czësto 
reno, pòkôzało sã szczescé. Swiécëło reno, 
swiécëło w pôłnié i téż tak samò swiécëło 
na wieczór. To béł le krótczi, môłi sztót, czej 
szczescé bëło. Jedno bùfsniãcé, tak mòcné, 
że to dosc letkò bëło. Czuł to dosc wërazno, 
òdchòdzył w swiat swòjich zataconëch ro-
jeniów. Zdrzącë w czerënkù swòjégò szcze-
scô, lepszich swòjich dniów, òdchôdôł... 
tak cëchò, òdchôdôł do swòjégò szczescô, 
chtërnégò nie znôł, chtërne rosło kòl niegò 
kòżdégò dnia. Òdchôdôł do swòjégò szczescô 
wezdrzóny w piątkòwi dzéń lepszich dniów.
– Frãc, co cë je??? Zdrzë... gadôj do mie, nie 
spij, Frãããc...
– Òdéńdzë na stronã, ni ma za czim żdac... 
to ju je pò wszëtczim. Znelë jesce denata?
– Jo, jô gò znôł... Jô mëslôł, że gò znôł... – 
słowa cëchłë, bëłë corôz to mniészé, dżinãłë. 
Môrcën dżinął razã z nima, za nima béł swiat, 
chtëren béł jesz dlô niegò cëzy, apartny, jin-
szi, dzëwi, tam béł terô Frãc. W remionach 
czwiôrtkòwégò szczescô...
Miłota rosła wkół drzewa, wcyg tak samò ro-
sła. Swiat sã rodzył na nowò dlô Frãca... Òn 
wezdrzóny w piątkòwé drzewò szukôł tegò, 
co nalezc chcôł. Òczë bëłë corôz to wiãkszé, 
czim krodzy to drzewò bëło. Mógł je terô 
chwëtac, ùscësnąc, le bëło òno jaczés taczé 
dzywné, szaré, metłé... bò miłota rosła wkół 
drzewa. Tak letkò, tak krótkò jegò rãków, le 
ji nie bëło. Tikôł negò drzewa, òdpichôł je 
òd se, jakbë chcôł, bë zdżinãło, bë gò tuwò 
nie bëło. W nym sãkù równak pòkôza sã 
Môrcënowô skarniô wòłająco do niegò... Òn 
zdrzôł na nen sãk i chlëchôł...
To béł nen sãk Môrcënowégò drzewa... Sãk 
piątkòwégò szczescô...
Môrcën czãsto wrôcôł do negò wëdarzeniô, 
mëslôł ò nim, bò cos razã z nym òdeszło òd 

niegò, a i dało mù cos, czegò wiedno szukôł, 
ò czim wiedno damił. Le òn jesz tegò nijak 
ni mógł przerozmiôc. Dzejałë sã ne rzeczë 
krótkò niegò, le to bëłë cénie, westrzód 
chtërnëch mù przëszło żëc. Òn to wiedzôł, 
le znac tegò tej jesz nie chcôł, nijak ò tim nie 
chcôł czëc. To bëło tak krótkò niegò, a rów-
nak tak dalek. Szczescé, chtërnégò szukôł, 
òdchòdzëło i òn to prawie wiedzôł, że tak 
ni mòże bëc, le tak i pewno òstónie, chòc 
tak bë ni mùszało bëc, tak pòòstónie. Nigdë 
wiãcy nie przëchôdôł tam, le wiedno jakòs 
nie szło ò tim nie mëslëc. Wspòmink negò 
drzewa, na chtërnym jesz terô widzôł nã 
skarnią... To ni mògło sã ùdac... Doch bëło 
tak krótkò... Le jesz przińdą ne lepszé dnie... 
Gwës bãdze tak, tak mùszi bëc, doch przińdą 
ne lepszé dnie...

Mijałë miesące, słuńce wstôwało kòżdégò 
rena i zachòdzëło wcyg tak samò... miło-
ta wcyg rosła wkół drzewa... Jedną razą 
stało sã zôs cos apartnégò, a równak tak 
nieapartnégò. W placu tegò drzewa mia 
j ic nowô droga i drzewò mùszało bëc 
spùszczoné tak samò jakno wszëtczé drzewa 
wkół, co tam rosłë. Wszëtkò miało bëc terô 
ùprawioné, wëzdrzec czësto lepi, jak bëło 
donëchczôs. Swiat miôł sã w òczach jina-
czëc, to co bëło brzëdczé, miało miec czësto 
jinszi sztôłt. Wôrt bëło na to żdac, ùzdrzec 
to i sã tim nowim czësto na nowò naceszëc, 
przëtulëc do te i tim żëc. To stôré miało dzes 
zdżinąc, zatacëc sã w historii zabôczonégò 
czwiôrtkù. Nowi swiat sã twòrził, nowi 
swiat dopiérze miôł przińc... A tam wcyg 
rosło piątkòwé drzewò, wzérającë òczama 
zadżinionégò Frãca w swiat rojeniów...
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Miónczi méstrów gôdczi

Pierszégò dnia òdbëła sã prezentacjô tur-
niérowëch gôdków. Latos òkróm tradicjowëch 
kategóriów – miona Józefa Brusczégò dlô 
tëch, co òpòwiôdają ju pùblikòwóné teks-
të, i miona Hieronima Derdowsczégò dlô 
ùczãstników, chtërny prezentëją swòje 
ùsôdzczi – pòjawiła sã nowô. Pierszi rôz 
w historie swòje apartné miónczi miałë 
dzecë i młodzëzna. Jak napiselë òbsãdzëcelë 
w kùńcowim protokòle, w ti kategórie (mio-
na Józefa Brzezyńsczégò): „z wiôlgą pòjugą, 
ùdostôwającë spòsobnosców gôdëszów, 
biôtkòwelë ze sobą ùczãstnicë z Rzeszowi-
znë, Kaszëb i młodzëzna z Kòcewiô, jaką òd 
wiele lat rëchtëje w. Bògùmiła Fijałkòwskô. 
Chcemë téż pòdczorchnąc midzëpòkòleniowé 
sparłãczenia, bò wiele młodëch ùczãstników 
òpòwiôdô, że to jich starczi bëłë tima, co 
pòdskacëłë jich do zainteresowaniô sã 
regionalizmã”. 
Razã na miónczi szło latos 31 gôdëszów. Tëch 
nôlepszich mùszało wëbrac karno jurorów, 
jaczima bëlë: Tadeùsz Lipsczi (przédnik), Fe-
licjô Bôska-Bòrzëszkòwskô, Bòżena Ùgòwskô 
i Grzégórz Schramke. Nôzwëska dobiwców 
41. Turnieru jesmë pòznelë 5 zélnika. Hewò 
òni:
Kategóriô m. Józefa Brzezyńsczégò:

1. Patricjô Gòlimòwskô, 2. Andżelika Kamiń-
skô i Mónika Mòkwa, 3. Wiktoriô Wąsyk, 
wëprzédnienié – Zuzana Glëszczińskô
Kategóriô m. Józefa Brusczégò:
1. Ana Glëszczińskô, 2. Joana Jester, 
wëprzédnienié – Lidiô Czaplewskô
Kategóriô m. Hieronima Derdowsczégò:
Przédnô Nôdgroda: Józef Roszman
I môl – Karolëna Keler, II môl – Kristina Ka-
mińskô i Halina Wréza, wëprzédnienié – Éwa 
Jeleń.
Najim Czëtińcóm bédëjemë dwie kaszëbsczé 
gôdczi z ti slédny kategórie:
 
Karolëna Keler
Sąsedzkô pòmòc

Òd wiek wieków je wiadomò: bë nen swiat 
krącył sã w bëlną stronã, mùszą sã dzejac 
dwie rzeczë. Pierszô – białka wiedno mùszi 
robic dobrą robòtã. A żebë tak bëło, ta biał-
ka mùszi sã czasã wiele nakómbinowac, 
nagimnastikòwac, a i nierôz nagrzeszëc. 
Tedë, czej swiãti Pioter w mòdri brómie 
widzy, że takô białka do krôjnë wieczny 
szczestlëwòscë chce sã dostac, pitô sã:
– Pòwiédz mie białkò, czë të môsz wiele na-
grzeszoné w tim żëcym czë le zdebło?

W dniach 4-5 zélnika warôł Wielewsczi Turniér Gôdëszów. Ro-
zegracjô òdbiwała sã ju 41. rôz, a ji òrganizatorama bëlë: Gmina 
Kôrsëno, Dodóm Kùlturë miona Hieronima Derdowsczégò we 
Wielu, Mùzeùm Zôbòrsczi Zemi i Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrze-
szenié part Kôrsëno-Wiele. Partnerã wëdarzeniô bëło Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie.

A. Majkòwskô
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– Në, mie sã zdôwô, że zdebło. Mój chłop 
miôł doma naprawic kran. Jeden dzéń cek-
nie, drëdżi dzéń ceknie, trzecy dzéń lecy... Tej 
jô szła do sąsôda. Òn przëszedł, kran napra-
wił, a mie wëpôdało sã spëtac, co òn bë za 
to chcôł. I sąsôd rzekł, że móm mù zaspiewac 
abò jic z nim do łóżka. A swiãti Pioter sóm 
czejë, jak jô co niedzelã spiéwiã…
Drëgą rzeczą, jakô je wôżnô przë ùtrzëmanim 
pòrządkù w swiece, je pòmòc drëdżémù 
człowiekòwi, a pò prôwdze sąsedzkô pòmòc. 
Ale nim sã do sąsôda pò pòmòc pùdze, je 
nót pamiãtac, że białka białce jinaczi pòmòże 
jak chłop chłopù. 
Marinka z Czedrôjc mùsza tak wiele doma 
gadac, bë nie dac dóńc swòjémù chłopù 
do słowa. Stach miôł jednã felã – co trzecé 
jegò słowò bëło – dzys më pòwiémë nie-
cenzuralné, pierwi gôdelë – plëgawé. Ma-
rinka grozbą, prosbą, chlëchã czë smiéchã 
ni mògła dac so z tim radë. A jich môłi Jónk 
rósł i czuł… Tej Marinka wzã paczkã kawë 
i szła pò radã do sąsôdczi. Ta mia taką ùdbã, 
bë nałgac chłopù, czej przińdze z robòtë 
dodóm, że szkólnô pòwiedza, że jich Jónk 
w przedszkòlim klnie jak szewiec, a dzecóm 
gôdô, że gò tatk ùczi. Pòstãpnégò dnia chłop 
przëszedł z robòtë i Marinka mù rzekła, jak 
sąsôdka radzëła. Stach spùscył łep i nick nie 
rzekł.
Na wieczór, czej szlë do spikù, Stach so 
w łóżkù krący, jakbë na pòkrzëwach leżôł.
– A të co so tak wiercysz, jakbës miôł pchłë 
w gacach?
– Marinka, jô witro pò robòce òdbiorã Jónka 
z przedszkòla i pòwiém ti szkólny, że jô wiãcy 
klnął nie mdã, a i Jónka òdùczã tak lëchò ga-
dac.
Marinka nie spa całą noc, a mòdlëła sã, bë 
Stach do tegò przedszkòla nie szedł. Chłop 
z robòtë jidze i so za łep trzimie. 
– Të wiész, mie tak ta głowa bòli, że jô nie 
pùda pò Jónka. Mùszã sã zarô legnąc.
Marinka tej rzecze przë wieczórnym pôcerzu: 
– Mój Bòże, jô wiém, że to je grzéch tak łgac, 
ale co chłop nie klnie, to móm swiãti bezpiek!

Z chłopama i jich pòmòcą to je jinaczi. 
Józef Mòzdrëch, chòc kòl plebanie mieszkôł, 
do kòscoła nigdë nie chòdzył. Jegò białka na 
zôczątkù mia z tim jiwer, ale czej lata lecałë, 
mùsza sã do tegò przëzwëczajic. Jednégò 
dnia wstaje reno i widzy, że ji chłop na wëso-
ką lëpã, co kòl drodżi rosła, wëlôzł i sedzy. 
– A cëż të stôri rumòchù tam robisz? Zléz, ale 
ju! Wstëdu mie narobisz, nick wiãcy! Pôlma 
na stôri lata cë wërosła w tim pùstim łepie 
czë co?!
Chłop nick. Sedzy dali. Przëjacha ògniowô 
straż i sóm kòmeńdant. Gôdô do chłopa 
i nick, ten jak zlézc nie chce, tak sedzy.
Narôz jidze ksądz probòszcz. Pòdleca białka 
do niegò i prosy:
– Ksãże probòszczu, mòże ksądz mógłbë 
z chłopã pògadac?
– Doch w kòscele to jô waju nie widzôł i stôri 
Mòzdrëch bë miôł mie pòsłëchac? Jô mògã 
gò le pòbłogòsławic.
Stanął ksądz przed lëpą, zrobił znak krziża 
swiãtégò, a za chwila chłop zlôzł.
– A cëż tobie òbarchniałi strëpie, że të ksãdza 
pòsłëchôł?
– Në, sedzã tam na tim drzewie i widzã, że 
przëszedł jaczis chłop w czôrny sëkni i mie 
pòkôzôł: abò schòdzysz, abò scynómë.
Są téż jinszé ôrtë chłopsczi pòmòcë. Na 
pòltrowanim pierszi mùszą przińc i òstatny 
wińc sąsôdze. Jignas z Móniką pòszlë do 
kòscelnégò na pòlter i prawie pòmôgalë 
przë sprzątanim. Chòc cepło bëło w lëpińcu, 
deszcz sekł jak òszôlałi. Do sklepù prowa-
dzëłë przitczé a dłudżé trapë. Jignas zbiérôł 
statczi rãkama, a òczama szmërgôł na prawò 
i lewò, bò swòji młodi białczi pilowôł jak bik 
nôlepszi łani. Ju szedł z òstatną tacą i na 
pierszi trapie sã pòslëzgnął prosto na plecë. 
Tak zjechôł na sóm dół, wszëtczé statczi sã 
pòtłëkłë, a Jignas leżi a wrzeszczi:
– Do wszëtczich diôbłów, jô wama pòkôżã 
swój górz! Aaaa! Jak to bòli! Terô jô nie 
wstanã! Chto taczé trapë zrobił? Cëż je za 
swiat? Jidzta wszëtczi précz!
Pòdleca do niegò białka:



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

10

ST
E

G
N

A

– Të wez tak nie klni, doch të jes ù kòscel-
négò!
– Jidz précz białkò, jô terô ju nie wstanã!
Przëszedł jaczis chłop i sã pitô:
– To je twòja białka?
– Jo, a cëż?
– Tej so nie jiscë, czej të wstac ni mòżesz, 
leż spòkójno, jô jã weznã do se i sã nią 
zaòpiekùjã. 
Chòc Jignas miôł trzë żebra pãkłé i plecë 
òbòlałé, jakbë wszëtczé gnôtë bëłë rozgru-
chòtóné, chùtkò wstôł i białkã do swòjégò 
dodomù zaprowadzył sóm.
Je téż tak zwónô pòmòc dlô szpòrtu.
Lëpińsczi i Czedrowsczi wëbralë sã na rëbë 
na Czedrowsczé jezoro. Sedzą w bôce i żda-
ją na piãkné òkôzë. Lëpińsczi chcôł kòłôcza 
przegrëzc i narôz bëło czëc grzëmòt. Bôt sã 
zachibòtôł, chłop sã wëstrasził i jegò lewé 
zãbë do wòdë wpadłë. Òbedwòje szëka-
ją rãkama w wòdze, jaż Czedrowsczi sã 
òdwrócył òd Lëpińsczégò, wëjął z gãbë swòje 
lewé zãbë i Lëpińsczémù pòdôwô.
– Môsz, jô je nalôzł.
Lëpińczi mierzi. 
– Nié, to nie są mòje.
Wëjął je i wërzucył dalek na jezoro.
I tak razã nazôd pòszlë dodóm bez rëbów 
i bez zãbów.
Szpòrtë szpòrtama, ale „Sąsôdóm w zgòdze 
biéda nie dobòdze”.  

Halina Wréza

Lubòtny słëchińcë i òsądzëcelë. Witóm sã 
z wama baro serdeczno.
Niech mdze pòchwôloné miono Pańsczé.

Tim razã bëm chca waju przeniesc do 
krôjnë strôszków, czarów a złëch dëchów. 
Tam dze przódë lat zabiérôł mie mój wùja. 
Terô wëgódno so sadnijta, przëmrużta 
òczë a słëchôjta. Baro dôwno temù, 100 lat 
a mòże 200, nad sztrądã mòrza w rëbacczi 
wsë, żił rëbôk Franc ze swòją białką Aną. 
Bëlë robòcy jak mrówczi, a przë tim baro 

bòkadny. Stôri lëdze gôdają, że dëtczi szcze-
scô nie dôwają. Në, cos w tim je. Bò cëż tim 
dwòje pò bòkadnoscë, jak òni ni mòglë miec 
dzecy. Dzeckò je tim richtich sztãplã na szcze-
scé. Niebòrôcë wiele lat żdelë na marno.
Jednégò dnia przëszła do nich proszącô 
białka. Ana jã rôczëła do stołu, pòstôwia 
strawã i dała białce dwa złoté talarë. Òna 
w pòdzãce jima dała adres do mądrégò 
kùsrôta, chtëren miôł zażegnac jich jiwrë. 
Przódë lat doch nicht nie wiedzôł ò in vitro. 
To le bëło dzysô, tuwò i terô. Długò sã na-
miszlelë, jachac czë nié. Kùreszce stanãło na 
tim, że równak pòjadą. Franc zaprzigł kònie 
w karétã, òni sedle a jachelë. Kùsrôt jich ser-
deczno przëwitôł, rôcził do jizbë, wësłëchôł, 
co mielë jemù do pòwiedzeniô, a tej pòłożił 
na stole wszelejaczé zelé. Cos dzywnégò ro-
bił nad tim zelim. Wëwijôł rãkama, warził, 
kadzył i cos pòd nosã mrëczôł. Na kùńcu 
zgarnął to w tutã, dôł Anie i nakôzôł pic 
arbatã trzë razë na dzéń. Jak zelé sã skùńczi, 
tej do niegò przëjachac zôs. Jak òn miôł jima 
z miészka tak dosc wëgarniãté – zelé zadza-
łało. Ana nie bëła sama. Nosa pòd sercã 
dzeckò. Franc z ti ùcechë òbchòdzył sã z Aną 
jak z jôjkã. Nie dôł ji nick robic, òna blós 
leża i pôchnia. Za dzewiãc miesãców przëja-
cha hébaba i ùrodzëło sã dzéwczã.  Jak òna 
òdebra no dzeckò, jaż sã ùrzasła, bò bëło 
baro dzywné. Miało wiôlgą głowã, z sédmë 
włosów, wiôldzé òczë a ùszë, piãc zãbów – 
trzë ù górë a dwa na dole, a do tegò miało 
jesz zmiarté, dłudżé rãce. Taczégò dzecka 
hébaba jesz ni mia widzóné. Franc z Aną w ti 
redoce nick dzywnégò w córce nie widzelë. 
Kòchelë jã nad żëcé. Delë ji miono Jadwiga. 
Ópa, chtëren béł kąsk głëchi, rozmiôł Jastrzi- 
ga. Łazył pò wsë i sã chwôlił, że mają doma 
môłą Jastrzigã.  Głëchi, co nie doczëje, to 
zmësli. Jadwiga rosła jak na młodzach. Jak 
miała roczk, wëzdrza na 10 lat. Jak mia 10 
lat, wëzdrza na 30. Kùreszce òrganizm tegò 
nie strzimôł. Òna zachòrza i ùmarła. Jô wama 
rzekã, że to béł straszny trup. Jiscënk roz-
riwôł serca starszich, jak zdrzelë na ùmarłé 

Halina Wréza
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jich jedurné dzeckò. Włożëlë jã w zark a za-
wiozlë do kòscoła, żebë na drëdżi dzéń jã 
pòchòwac. Kòl dwanôsti w nocë ksądz na 
plebanii czëtôł brewiôrz. Pòczuł òkropny 
rëmòt w kòscele. Mëslôł, że to złodzeje. 
Wzął taszlãpã i krëczew w rãkã i szedł zaz-
drzec. To, co ùzdrzôł, zamrozëło mù krew 
w żëłach. Zark béł òtemkłi, a dzéwczã ze 
swiécącyma slépiama nëkało pò kòscele. 
Tedë to Franc dôł ògłoszenié – chto wënëkô 
lëchégò dëcha z jich córczi, ten dostónie całi 
jich majątk. Z rozmajitëch starnów przëjéż-
dżelë chłopi a knôpi. Nicht ni mógł dobëc 
lëchégò dëcha. Grëpa gnôtów bëła corôz 
wiãkszô.
Nadparłãcził sã we wsë jaczis knôp, chtëren 
łazył pò swiece za szczescym. Óma dała jemù 
na drogã różańc, swiãconą krédã i dobré 
radë. Dowiedzôł sã òn ò nieszczescym we 
wsë i wpôdł w zamëszlënk. Mòże tuwò je 
mòje szczescé? Jak dostónã òdwôgã, wlézã 
do kòscoła i dobãdã strzigã. Przëszëdł wie-
czór. Michôł pò cemkù szedł w las, tam na-
zbiérôł swiécącëch bączków, a tej pòmalinkù 
szedł w starnã kòscoła. Ledwie ùszedł pôrã 
kroków i dolazłë do niegò czôrné psë z liń-
cuchama na karkù i ògniã w pëskù. Knôp 
ze strachù sã zwrócył, a psë sadłë na niegò 
i chcałë gò pòżréc abò spôlëc. Òn wëcyg-
nął z taszë rożańc i nim wëwijôł. Psë sã 
copnãłë. Òn sã pòdniósł i nie òbzérającë 
sã za se, pòmalinkù szedł w starnã kòscoła. 
Psë znôwù do niegò pòdskòczëłë i wëłë, 
ale òn dali wëwijôł różańcã.  Jak béł ju 
krótkò kòscoła, òne zdżinãłë. Michôł letëch-
no òtemknął dwiérze i wlôzł do krëchtë. 
Wëpùscył swiécącé bączczi a te sã rozprisłë 
pò całim kòscele, w chtërnym bëło cëchò jak 
nigdë nick. Zédżer na wieżë wëbił dwanôstą 
w nocë. Zark sã òtemkł i strziga rëczącô 
wëskòczëła. Ùzdrza bączczi, slépia ji sã zas-
wiécëłë i z szëmã w gãbie chcała je łapac. 
Michôł ùsôdł za wôłtôrzã, a strach jemù pò 
pùklu lôtôł. Jak ùzdrzôł kòl se karno lëdzczich 
gnôtów, wzął krédã i zrobił nią kòło. Sztrzi-
ga wëcknã człowieka. Z mierzącym smiéchã 

biega za wôłtôrz. Knôp ùcekł na chùr, òno 
za nim. Òrganë zaczãłë piszczec, a łôwczi 
są wëwrôcałë. Strziga wnet bë gò miała 
złapóné, le Michôł zdążił skòczëc z chùru 
w dół. Szusnął za figùrã Swiãtégò Tónë. 
Òna bë gò miała zôs złapóné, le wszëtczé 
swiécącé bączczi na niã wsadłë. Òna dosta 
górz. Wrzeszcza i pajama jich zgôrnia. Michôł 
timczasã wskòcził w te gnôtë. Ze strachù béł 
całi zmòkłi, a trząsł sã jak zylc. Lëchi duch 
wiedzôł, że knôp sã schòwôł w gnôtë, rów-
nak céchë zrobioné swiãconą krédą nie dałë 
jemù tknąc grëpë. Stojało i wëło karno wôł-
ków. Zédżer na wieżë wëbił pierszą w nocë. 
Strziga mùsza jic w zark. Michôł ze strachù 
jaż òmglôł a kùreszce ùsnął. Jak sã òbùdzył, 
słuńce bëło wësok na pòdniebim. Ni mógł 
ùwierzëc w to, co widzôł. Dëcht kòl niegò 
spało snôżé dzéwczã. Piãkné jak janiół. Pò 
grëpie gnôtów nie bëło ani sladu. Michôł 
rzekł sóm do se: „To je mòje szczescé”. 
Letëchno jã òbùdzył, wzął na rãkã i zaprowa-
dzył do Anë i Franca. Cëż to bëła za ùcecha. 
Òni płakelë łzama szczescégò. Wedle rze-
klënë, starszi zapiselë całi majątk Jadwidze 
i Michałowi, bò òni sã òżenilë. Szczescé przë-
szło i zaklepało w dwiérze stôrëch i młodëch. 
Żëczã wama żebë szczescé i miłota nigde nie 
zabëłë do Waju adresë.

Òkróm „najich”, kaszëbskò-kòcewsczich, 
gôdëszów wëstãpòwelë téż gòsce z jinëch 
regionów. Òbsãdzëcelë przëznôwelë jima 
nôdgrodë w kategórie miona Wicka Rogalë. 
Dobëła Stefaniô Bùda, drëdżi plac dostelë: 
Paùlëna Iżińskô i Kazmiera Gajdek, a trzecy 
Zdzysława Bòsek. Wëprzédnienié: Mateùsz 
Iżińsczi i Kazmiera Bãbenek. 
Wielewsczémù Turnierowi Gôdëszów towa-
rził m.jin. jôrmark lëdowégò kùńsztu, wëstãp 
kabaretu Pùrtcë i promòcjô nônowszi plat-
czi znónégò kaszëbsczégò plestë ks. Roma-
na Skwiercza. Ò ti platce piszemë kąsk wicy 
w „Pòmeranie”.
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Winszëjemë wszëtczim ùczãstnikóm, a òso-
blëwie dobiwcóm. Na kùńc jesz slédné zda-
nié z protokołu òbsãdzëcelów latosëch mión-
ków: „Turniér ten zaczinô pòsobną dekadã 
historie biôtków gôdëszów we Wielu. 
Chcemë tej żëczëc, żebë dërch sã rozwijôł, 
wnosył nowé wôrtnotë i dali zbògacywôł re-
gionalną kùlturã”.

J. Roszman (tuwò òbczas czerwińcowëch 
warkòwniów dlô piszącëch pò kaszëbskù) 
dobéł latos Przédną Nôdgrodã.  
Òdj. P. Léssnawa

Wszëtczé pieniądze swiata
za kaszëbsczi!

Chtëż na Kaszëbach nie znaje wastë Józwa? 
Czej sã jedze na wielewsczé miónczi dlô ple-
stów, tej nôlepi je zarô wiedzec, czë bãdą 
Józef Roszman, Halina Wréza czë ksądz Ró-
man Skwiercz. Jeżlë jo – tej rôz – rówizna  
je wiadomô, a dwa – mòżna sã szëkòwac 
na brzëcha òd smiéchù scëskanié abò łzów 
wëcéranié. 
To nie je tak prosto wlézc na bina i plestac. 
Pòdług Roszmana z tim sã trza ùrodzëc. Jô 
to móm erbòwóné pò ópie – gôdô pleskòt 
z Gniéżdżewa. Òn bél taczi wicman – mùzy-
kańt i jezdzyl pò różnëch wsach a grôl na 
bazunie. Jô pòchòdzã z wiôldżi rodzënë.  
Z Pôlczëna jô jem. Nas bëlo dzesãc sztëk dze-
cy. Më żëlë biédno. Dak pòd slomą. A tej ópa 
przechôdôl do naji i òpòwiôdôl te gôdczi przë 
lãpie. Ópa pòtrafil zmëszlac na pòczekanim! 
I to je prawie to. Plesta nie ùczi sã teks-
tów na pamiãc. Plesta wchôdô na binã i… 

twòrzi. Czarzi słowã. Mani. Wcygô w swòjã 
òpòwiesc. To bëlo tak, że jô sã leno témã 
òbrôl. A tej, jak jô na binã wëszed, tej mëslë 
przëszlë same. To nié tak, że jô sã ùczil. Wied-
no jô gôdôl to, co mie przëszlo do glowë.
Równak ùdba bë mùszała bëc prãdzy. Chòc le 
kąsk rëchli. I wej méster plestaniô òpòwiôdô 
nama, jak jednégò razu jachôł wespół z biał-
ką i córką na turniér do Wiela. Je sobòta 
reno. Z Gniéżdżewa na Zôbòrë dosc tëli trza 
jachac. Józef zdrzi prosto przed se. Nie gôdô 
dëcht nick. – A cëż të mdzesz latos plëstôl? 
– chca wiedzec jegò slëbnô.
– Nie milë mie, bò jô dopiérze mëslë 
zbiéróm.
Jô bë móg jednã gôdkã na sto spòsobów 
rzec – cygnie dali méster z Nordë. Plesta 
mùszi wsłëchac sã w lëdzy, co przed nim se-
dzą. A tej całim sobą – nié leno głosã abò 
gestã, sprzedac òpòwiesc. Jak lëdze sã smie-

Ana i Zuzana Glëszczińsczé
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ją, tej òn mùszi bëc pòwôżny. A jak lëdze są 
pòwôżny, to òn mùszi jich rozbawic – dôwô 
prosti recept na zwënégã.
A czej béł zôczątk? W 1973 to sã zaczãlo. Jô 
bél wiedno szpòrtowny. Tedë jô na te turnie-
je jachôl. Równak pierszi rôz we Wielu òn 
béł 40 lat dowslôdë. Na drëdżim kònkursu. 
Jachtã na dzëka gôdôł. A latos trzëdzesti ju 
rôz szedł na miónczi na wielewsczi binie. Jak 
jô to miôl rzeklé do niebòszczika Jóna Drzéż-
dżóna – jô do Wiela jak bãdã mógł, bãdã 
jezdzyl. I tak jô sã wstidzã, że mie 11 razë 
nie bëlo. A dlô mie Jón Drzéżdżón bél wiedno 
taczim wiôldżim aùtoritetã. 
Z wielewsczégò kònkùrsu przëwòzył nié 
blós nôdgrodë. Jô móm kasetë z gôdkamë, 
co më we Wielu gôdalë. Z tech pierszich 
kònkùrsów. Aùgùst Dominik, Matilda Bła-
wat, Henio Héwelt… Móm jich nagróné. Jô 
to chcã przekazac do Dodomù Kùlturë we 
Wielu – zagwësniwô.
Do Góralów na Sabałowe Bajania téż pòja-
chôł. 31 lat nazôd. Jiwer béł, jak do nich 
gadac. Tec gdze òni tam kaszëbską gôdkã 
zrozmieją. I tej ùmëslił sobie jednã rzec barżi  
z wësoka, a drëgą pò kaszëbskù. Jesz dzysô 

bëlno pamiãtô, co mù tej pòwiedzôł przéd-
nik jurorów – prof. Róman Reinfuss. Òn mie 
prosto rzek: „za tã pierszą gawãdã nick so 
tobie nie nôleżi. Nôwëżi jednégò zadwignąc. 
A za tã drëgą môsz wszëtczé pieniądze swia-
ta. Jô rozmiejã pò kaszëbskù”. Na drëdżi rôz 
wasta Józef plestôł ju leno w naszi mòwie. 
I dobéł tam przédną nôdgrodã – Spinki Gó-
ralskie.
A ò czim plëstô? Jô czedes gôdôl do smiéchù. 
Le z wiekã czlowiek pòważnieje i jô wrôcóm 
do tëch lëdzy, co zrobilë cos dlô Kaszëbów. To 
je wôżné, żebë jich wspòminac. Czlowiek żëje 
tak dlugo, jak lëdze ò nim pamiãtają. Jak më 
z bialką òbzérómë òdjimczi z wielewsczich 
turniejów, to, mój Bòże, ten nie żëje, ta nie 
żëje… wiãkszosc ju òdeszla òd nas. 
Ale przëchôdają nowi. Chcą plestac. Chcą sã 
ùczëc òd nôlepszich. Latos bëło jich we Wie-
lu jaż 31. 31 lëdzy? – wasta Józef ni mógł dac 
wiarë temù, co ùczuł bez telefón. Tej jô jadã 
do Wiela, jak je tëli lëdzy. Jaż sã serce redëje. 
Jak przeòbiecôł, tak téż zrobił. I to pò prôw-
dze na swój méstersczi ôrt. Przédnô Nôd-
groda 41. Wielewsczégò Turniéru Gôdeszów 
pòjachała latos do Gniéżdżewa.

Ò
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Krystyna Léwna

– Co to je za lëft? Cãżko tak na piersach je 
czlowiekòwi, jakbë to gò chcalo ùdëszëc – 
rzekla stôrô Kramkòwô i so rozpiã knąpã kòl 
szërtucha. 
– To dô dzysô jaką pómpã! Bò nie je 
mòżlëwé, żebë to sã tak zacygalo a mãczëlo! 
Jô jem zmòklô jak kòt, a jesz nick tak rich-
tich ni móm robioné. Te szótë! Kò to doch je 
szpòrt, a nié robòta – pòdsztrëchnã, ale Gita 
nosëla wãbórczi z wòdą ze stëdnie i wléwa je 
do baliczi. Do pôlnia wòda mia bëc letnô, bò 
ji chlop z lasu przëczadzy i sã zarô wëkąpie. 
Pózni stôrô pilowa, czë Gita stëdniã zakrëje 
blachą i na wiéchrz wrzucy pùstaka, żebë sã 
dzecë nie pòtopilë.
Òn lubi sã tak pò robòce wëkãpac. Gôdô, 
że to je redosc do cala. Pózni Gita wëléwô 
wãbórkã wòdã do ògroda, pòd salôtã, 
piotrëszkã, dil…, wszëtkò je misternym 
i tónym pòmëslënkã chlopa. 
Dzysô jednak stôrô da óbacht na Gitã, chtër-
na krącëla sã przë stëdni dlëżi jak wiedno. 
Czikrowa w no wòdné zdrzadlo i jakbë cos 
do niegò gôda.
– Të jes, Gita, zôs w cążë! – rzekla stôrô 
z letczim przëkąsã. – Jô to widzã, bò të takô 
zmachtónô jes. A jô doch cë tëli razy gôda: 
nie dôj so nëch dzecy robic! Ten twój to je 
wariat i swiniôrz! Të doch mia jic do doch-
tora! Ale të jo! Pùna jedna! Blós tak remio-
nama zdrëgniesz i ùdôwôsz, że nie czëjesz. 
Jô téż mia lëchégò chlopa. Judôsz to bél, ale 
nié jak nen twój! Kò ten bije wszëtczich chlo-
pów na swiece: gnój i tëli! Jô cë rzekã. Cham 
i nick wicy! Òn cë jesz wicy nëch dzecy na-
trzaskô, bò co tam jemù szkòdzy! Kò të doch 
to strzimôsz! Gita dô radã!

Szpóla

Jô so mia tak ùdbóné, że jak ten mój przë-
szed wëpiti, tej jô wiedno mia doma sznaps. 
Jô mù jesz pòla i më tuńcowalë wkól stolu, 
jaż òn pôd. Reno jô mù gôda, jak bëlo do-
brze, a ten stôri wariat w to wszëtkò wierzil. 
A jak òn ùmiérôl, tej jô cë rzekã, że jô w nim 
widza môlégò i slabégò czlowieka. Richtich 
mie sã gò żôl zrobilo. Nié, żebë jô gò jakòs 
tak specjalnie kòcha czë lubila, ale jô na 
jegò kònanié zdrza z taką përznã cekawòscą, 
bò chca jem widzec, jak ùmiérają taczi lë-
dze jak òn. To szlo cãżkò. Jegò kònanié 
nie bëlo nijak lëdzczé. Òn skrzeczôl a pisz-
czôl. Nie bëlo w tim żódny cëchòscë ani 
letkòscë. Kò jô pamiãtajã, jak mój òjc kònôl, 
to bëlo nôbòżné òdchòdzenié. Dzéń téż 
nie bél nijaczi, bò to prawie w òdpùst bëlo 
Niepòkalónégò Serca Marije Pannë. Lëstë 
na bómach sã kruzowalë, a më klëklë przë 
lóżkù i òdmòwialë różańc. Mùter òdpòlëla 
gromicã. Letkò òjc zawòdzyl òczama. Żeg-
nôl sã z nama. Chòc slów mù ju nie sygalo 
i dechù ni móg zlapac, to jednak më czëlë, 
że jesz so nas wszëtczich òbzérô, jesz chcôl 
òbjąc rãkã mùtrë, ale ni miôl na to sëlë. 
A mój Kremka jak jucha kònôl. Jaczé żëcé, 
takô smierc – to są swiãté slowa! 
Òd ùmiéraniô stôrô chùtkò przeszla zôs do 
stanu córczi i cygnã dali, jednym dechã: 
– Gita, jô doch mia dosc biédë z jednym 
dzeckã, a nié żebë jô so da jich jesz wicy 
zméstrowac! A të sã férëjesz, jakbë to cë 
mialo rozëm òdjãté. Terô doch są mądri 
dochtorzë. Biôj a rzeczë, że wicy tëch anio-
lów të nie chcesz. Wiara wiarą, ale chto mô 
o ne dzecëszcza sã starac!
Gita rzucëla wãbórk. Bëla midëch tim calim 
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czuwanim. To pòdnies nogawicã, to zastawi 
bùlwë, a scërzowi dôj wòdë…, wszëtkò na ji 
glowie. Nibë nic, ale bez tegò nie ùjedzesz. 
Żëcé je wiôldżim jiwrã, a òna doch jesz lubi-
la so pòòbzerac, co jinszi lëdze robią, czë to 
jaczis tërecczi serial, czë na telefónie wëze-
rac za kims, chto bë jã kòchôl, ale tak kòchôl 
naprôwdã.
– Nie czikruj dërch w nen telefón, bo tam 
të retënkù nie nalézesz! – rzekla dërno stôrô 
i szla zastawic szótë. 
Nym czasã wjachôl zãc. Czadzyl prosto do ba-
liczi. Zdjąn wszëtczé lómpë i sã lég w wòdã. 
Stôrô sã ùsmia, bò zdążëlë nym razã do bali-
czi nasmrodzëc. 
Gita z aùtóła pòkórno wëjã sprawùnczi: 
wòrzta, kòlôcze i piwò. Zanim ten sã 
wëczapôl, bùlwë ju sã zagòtowalë. W tim 
czasu stôrô so ùrwa sztëk wòrztë i sadla na 
drzéwianą lawã. Zapiarla sã pùklã ò scanã 
i jadla. Zãc wëlôz z wòdë i nadżi czadzyl do 
stôri. Trzas w nã wòrztã i rzek, że nie mdze 
darmòzjadów żëwil. 
– Jak so chcesz pòżëc, tej tam je pórta! Won! 
– wrzeszczôl. 
Stôrô chca sã pòdniesc, ale ten jã docësnąl 
do scanë i rzek, czë òna to rozmia. 
Kramkòwô chca sã wëdostac z negò ùscëskù, 
ale nen swòjima rãkama corôz barżi jã 
wpinôl w scanã. 
Pò wòrztã, chtërna sã pòkùla pò piôskù, 

pòdleca Tula i z pòdkùlonym ògónã pònëka 
pòd szopã.
– Zdechniesz të z glodu! – rzekla stôrô 
i òdgónia jegò pazurã. Nie krzëcza, chòc 
dzecë wrzeszczalë, żebë jich ómkã pùscyl. 
Ale ten, jak w jaczims barchù, trzimôl stôrą 
i dërch gôdôl, kògò mùszi żëwic, a kògò 
trzëmac. Bialka! Co òn mô? Chto to je? Czë 
to je bialka?
–  Nie grzesz! – rzekla zloslëwie Kramkòwô. 
– Jô waji dzysô wszëtczich zabijã! – òn rzek 
i przecësnąn stôrą tak mòcno, że ta ni mògla 
zlapac lëftu.
Wtim nadleca Gita i chwôcëla gò za rãkã, 
ale tim samim przëjã na se jib wëmierzony 
Kramkòwi. Z nosa Gitë leca krew. 
– Òna je w cążë! – wrzasnã stôrô. – Të jes 
żëwi diôbél! – rzekla i zaczã òcerac Gitã òd 
krwie.
– Wa zarô jesta w cążë! Taczi zort! Bo jak jô 
so jã brôl, tej òna doch téż bëla w cążë!
Stôrô chwôcëla Gitã i szla z nią do chëczów. 
Dzecë krzëczalë. Òn òstôl sóm. Na place czi-
pialë bùlwë, ale nicht ni miôl òdwôdżi jich 
zlewac. Blós Tula cziwala ògónã.
– Wez lep do wsladë! – nakôza stôrô 
i przëlożëla ji mòkri rãcznik.  – Ko të doch 
widzysz, że ten nie je richtich w lepie! Co 
të so tak richtich mëslala, Gita, kò ten je 
wariat i nick wicy! Z taczim të chca żëcé so 
zbùdowac? Kò të jes glëpszô jak jô mësla. Za 
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czim të dërch sznëkrujesz w nym telefónie? Kògò të 
ckniesz? Z sódmim dzeckã w cążë? Môsz të rozëm! Kò 
òn cë jich jesz sétmë zrobi! Brëkùj rozëm, Gita, a so dôj 
z nim pòkù! Nie czëjesz të tegò, że to nie je nick wôrt? 
– Cë sã letkò gôdô, ale pierszi milotë sã nie zabôczi! – 
òdrzekla Gita.
– Gita, te mie tu nie smaruj òczów glëpstwama, tu 
ò nasze żëcé jidze! Kò ten doch nas zabije jak nick, 
blós jak të sã mù pòstawisz! Bądz doch përznã chitrô, 
a ùdawôj! A nade wszëtkò dôj so cos z nyma dzecama 
zrobic! Jô ni móm ju zdrowiô, żebë je ògarënac!
Pòd wieczór wszëtkò ùcëchlo, blós jucha ùnôsza sã 
w lëfce, jakòs tak drażnila nos i stôwa sã nié do znie-
seniô.
– Zamówi, Gita, beczkã, niech òni to wëwiezą, bò mie 
je richtich lëchò! – rzekla stôrô i wzã hôk do wëbiéra-
niô bùlew, a dzecë wòla, żebë z nią szlë pò bùlwë 
i jarmùż do kanynków. 
Mateùsz zaprosyl so kòlegów. W kùchni zaczãlo sã 
nocné żëcé. Redosné picé. Beztrosczé òderwanié òd 
żëcô i filozófòwanié, chto wiele w nym żëcu znaczil 
i za jaką cenã.
– Pòjta, më mdzemë z mòdrôków robilë wińce i pie-
strzenie z ówsny slomë – rzekla stôrô, ale dzecë nie 
bëlë za tim. Kòżdé mialo swój pòmëszlënk: Léòn ba-
wil sã w mëmã i tatã, dze tata dërch bil mëmã, a ta 
krzëcza, Iza – niespòkójno zdrza na Mateùsza, chtëren 
wiedno lubil jã na kòlanach trzëmac.
– Të dôj, Gita, óbacht na Izã! – rzekla stôrô, kò to doch 
nie je normalné, żebë chlop sã dërch kòl taczégò 
dzéwczątka krącyl. A òn jã dërch na kòlanach sôdzô, 
a smùli pò szëji. Dzéwczã samò nie wié, kòmù mô 
bëc pòslëszné? Tu wùja, a tu òjc? Jô nie jem glëpasô, 
a widzã, że òn dërch jã do se òchli. Swiniôrz! Kò 
ten doch ni mô żódnëch lëdzczich maniérów! Zrób 
cos, a przestani ùdawac, że nie widzysz! – prosëla 
Kramkòwô, ale ji wòlanié na ùmòrdowóny żëcym Gice 
nie zrobilo wikszégò wrażeniô.
Dzecë szlë z nią na pòle. Stôrô wëbra kòsz bùlew, 
przë tim letkò trzãsla bùlwiczé, bë żódny bùlewczi nie 
zòczëc. Czej kòsz bél fùl, tej òna so sadla na miedzã 
i òdmówila dzesątkã różańca. Dzecë rwalë jarmùż. Jed-
no na drëdżé wrzeszczalo, że to mùszi wicy, a to mni 
robic. Stôri bòla glowã. Zapakòwalë to na kòlo i pòd 
dodóm, a tam zabawa Mateùsza ni mia kùńca.
Stôrô wlazla w swòjã jizbã. W kùchni rządzyl zãc i jegò 
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drësze. Przez rësënã w dwiérzach widza, jak Mateùsz 
spijô z lënoleùm wino, chtërne mù sã stlëklo na 
kùchni. Wkól szklów, òn na kòlanach, jak pies, zlizywôl 
swòje „wëbawienié”.
Stôri chcalo sã pic i jesc. Ni mia jednak òdwôdżi do 
kùchni wlezc. Żda, jaż chtos przińdze w ji jizbã i tej gò 
wësle pò kawã i sztëczk chleba. To waralo a waralo. 
Stôrô òtemkla òkno, ale glosë rozjuszonëch drëchów 
i Mateùszów szlë dzyrzkò na drogã tak, że jaż sã lëdze 
òdwrôcalë i niepòkòjąco cziwalë glowama. Kramkòwi 
bëlo wstid. Zamkla òkno, chòc to bëlo wëpùcowóné, 
bò jak òna sama cwierdzëla „òkna mùszą żëc”. Tim 
razã zwątpila i letkò przekrącëla klómkã w dól. Zdrza 
na swój aszparagùs i mërtã, pózni zabila mùchã. 
Znôwù sã pòdniosla i zôs zdrza na scanë. Nicht nie 
lôz. Ji cëché sznëkrowanié w czasach, czej bëla môlim 
dzéwczëcã, nie przenôszalo żódnégò wëtchnieniô. 
Wszëtkò bëlo jakbë przez kalkã: òdbicé dôwnëch 
czasów i dzysészégò dnia ni mialo wiôldżégò 
różnieniô. Czë to je ji pisóné? Pita sã w dëchù i szuka 
òdpòwiedzë. Ta nie bëla letkô, bò i żëcé ji wëzdrzalo, 
jakbë żëla w dzëwëch krzach, z chtërnëch ni móżesz 
sã wëdostac. Pòmëslala ò sostrze, ale ji żëcé bëlo 
jesz glëpszé jak Kramkòwé, bò sënową dosta lëchą, 
takô dżera i swinia, że nie pòradzysz. Kramkòwô so 
wspòmina, jak szla do sostrë na gebùrstach i widza, 
że ji sostra z misczi scërza bra so jedzenié. Móże to 
bél klops abò cos? Tegò Kramkòwô nie wié i sã nie 
dowié, ale widza se w twarzë sostrë, chtërna bëla 
òbleklô w szarą bùrkã i stoja kòl psy bùdë. Kramkòwô 
tej pòżalowa, że òna sã ùrodzëla, że to kaszëbsczé 
żëcé je za dludżé i dlô ni, i dlô sostrë. Wëjã tej paczkã 
kawë i szôkòlôdã i da Étce, chtërna nie wiedza, czë do 
chëczów mô prosëc, czë dac pòkù.
– Dôj pòkù, Étka, më na tim samim wòzykù jedzemë 
– rzekla sostra i pòkôza ji mòdré plachce na remieniu, 
chtërne ji zrobil nipòcy zãc. Ta sã zakrzëcza i tëli. Przez 
kùchenné òkno sënowô, niegòdzeùsz, pòdzéra, co 
sã na pòdwórzu dzeje. „Judôsz jeden, żebë ni móg 
skònac!” – pòmëslala.
Kramkòwô ùscëska sostrã i rzekla, że Bóg je, że Òn to 
wszëtkò widzy i òdpłacy za te wszëtczé cerpienia tim 
samim, co jakbë mia Étkã wzmòcnic, ale ta sã dërch 
czëla zasromónô tim, że z psy misczi jadla.
W nym rozmëszlanim do jizbë wlecôl Léòn i rzek, żebë 
stôrô mù bôjkã przeczëta. Wetk ji Przigòdë Tomeka Sa-
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wyera i żdôl. Zanim jednak Kramkòwô sã wzã 
za czëtanié, wësla knôpa do kùchnie, abë ten 
ji ùwarzil taskã kawë. Léòn zrobil pòslëszno 
to, co òna mù nakôza. Stôrô so pòpila i zaczã 
czëtac. Lubila Tómka i jegò jiwrë. Knôp 
przëpòminôl ji kògòs swójsczégò, taczégò 
jakbë z ti sami wsë. Czej zaczã czëtac, jak to 
schòwôl sã w chòjnowim lese, do jizbë wtar-
gnąn Mateùsz i pòdkôrbiôl: 
– W chùjowim lese!
– Biôj, të nipòcy dżadze, a sã përznã przed 
dzecama hamùj! Dôj dzecóm bëc dzeca-
ma, a nie wëdzerôj jima tegò wszëtczégò! 
– nakôza mù stôrô, ale ten napiérôl, że mô 
mù dac pòłówkã, że òn wié, że stôrô mô na 
pewno gdze skrëté, bò taczé babska mają 
swòje place.
– Wënaszôj sã z jizbë! – zariknã stôrô dër-
no i to gò wëstraszëlo. Zmerkôl, że w kùchni 
żdają jegò drësze i ni móże Kramkòwi chlap-
nąc, bò za czim to bë wëzdrzalo. 
– Pògôdómë witro! – òdgrôżôl sã na 
òdchòdnym, ale stôrô ùdôwa, że sã nie bòji, 
że ni mô wicy strachù. Czëta dali, jaż Léòn 
ùsnąn. Wzã knôpa i pòlożëla do swòjégò 
lóżka. Dwiérze zastawila zeslã, żebë czëc, 
czej chtos mdze do ji jizbë wlôżôl. Sama 
kùlnã sã w ruchnach na zófã i nadslëchòwa.
Reno òbùdzyl jã trzôsk mòtóra òd aùtóła. To 
Mateùsz nëkôl do lasu. 
– To je dërch spité, a tej to jezdzy! – pò-
mësla stôrô i wlazla w kùchniã. A tam 

jak wiedno: fùl szklów, topków i tasków, 
pòd stolã nasmrodzoné, w nórce rozlóné 
i nachrochòtóné… 
Stôrô rozpôlëla w place i òtemkla szerok 
dwiérze tak, żebë wpùscëc përznã jinszégò 
lëftu. Scarla toptuchã stól i wrzucëla gò 
w platã. Zamiotla i ùmëla pòdłogã. Wënio-
sla bùdle i szla bùten òtemknąc kùrë i gãsë, 
chtërne czadzëlë prosto do kòrëta, ale nie 
bëlo w nim żódnégò zbòżô. Stôrô chwôcëla 
kòlo i  czadzëla prosto na pùstczi,  na 
Bieszkòwe pòle. Wtramòlëla so dwa snopë 
ówsa i pòd dodóm. 
Bieszkòwô to widza i nëka do swojégò chlo-
pa, żebë ten ny stôri czarownicë szed a rzek, 
że sã nie kradnie, że co to mô bëc!
Ale ten môchnąl rãką i dôl pòkù. 
– Witro to mdze do braniô! – rzek.
Kramkòwô rzucëla snopë pòd kùrnik, pózni 
lazla do chëczów robic frisztëk. Wëjã brót 
chleba i sztëk sera, ùwarzëla mlékò. Czej Gita 
sã pòdniosla, zarô pòmògla stôri w robieniu 
sztólów. Pózni mdze nosëla wòdã do baliczi, 
bò Mateùsz baro lubi sã pò robòce wëmëc.
– Jak w kòlowroce! – pòmëslala Gita, blós 
nie wiedzec, ile je czlowiek w sztãdze nawi-
nąc na tã szpólã.
Ze stolu spôd sztëczk sera. Tula pòdleca 
i chwôca to w pësk. Léòn zamk dwiérze, żebë 
pies ni móg ùcec i zacząl jã bic.
– Co të robisz?! – zawrzeszcza Kramkòwô 
i òtemkla dwiérze. – Lëdze sã tak nie férëją! 
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Lew Tołstoj

Zmartwëchwstanié
(wëjimk) 

Pierszi dzél
Jakbë mòckò nie próbòwelë tegò zmienic 
lëdze, chtërnëch zeszło sã na môłi òbéńdze 
pôrãset tësący i mielë starã òszpacëc tã 
zemiã, na jaczi żëlë w grëpie, chòc wbijelë 
w niã kamë, żebë nick na ni nie rosło, 
czëscëlë jã z kòżdi trôwczi, jakô le zaczãła 
rosnąc, pùszczelë nad niã dim òd wãgla i pe-
trolczi, òbcynelë drzewa i nëkelë wszëtczé 
zwierzãta i ptôchë – zymk béł zymkã nawet-
ka w miesce. Słuńce grzało, trôwa wrôcała 
do żëcô i rosła, zeleniącë sã wszãdze, gdze 
ji nie wërwelë, nié leno na bùlwarowëch 
łączkach, ale i midzë kamianyma platama. 
Brzozë, paple, smardzëna rozwijałë swòje 
klejącé i pôchnącé lëstë, pãcałë napùchłé 
pãczczi lëpów. Mòrësë, warbelczi i gòłãbie 
pò zymkòwémù redotno rëchtowałë swòje 
gniôzda, a mùchë brzãczałë kòl scanów, 
pòdgrzóné przez słuńce. Wiesołé bëłë ro-
scënë i ptôchë, i òwadë, i dzecë. Ale lëdze – 
dozdrzeniałi, ùstny lëdze – nie òprzestôwelë 
cëganic i mãczëc sebie i jinszich. Lëdze bëlë 
dbë, że swiãti i wôżny nie je ten zymkòwi 
pòrénk, nié ta snôżota Bòżégò swiata, dónô 
dlô szczescô wszëtczich stwòrzeniów – 
snôżota, jakô namôwiô do miru, zgòdë i mi-
łotë, ale swiãté i wôżné je to, co òni sami 
mają wëmësloné, żebë wastowac jedny nad 
drëdżima.

Tej w kancelarie gùbernsczi sôdzë mielë 
za swiãté i wôżné nié to, że wszëtczim 
zwierzãtóm i lëdzóm są dóné miodné zrë-
szenia i redotë zymkù, ale mielë za swiãté 
i wôżné to, że dzéń rëchli przëszło pismò 
z numrã, sztãplã i titlã, żebë ò gòdzënie 
dzewiąti reno òstelë sprowadzony dnia 28 
łżëkwiata trzeji trzimóny w prize aresztancë 
– dwie białczi i jeden chłop. Jedna z tëch 
białków, jakno przédnô przesprôwczka, mia-
ła bëc doprowadzonô apart. Na spòdlim tegò 
pòlétu 28 łżëkwiata ò ósmi reno starszi do-
zérôcz wszedł w cemny smierdzący kòritôrz 
białgłowsczégò òddzéla. Krótkò za nim 
weszła w kòritôrz białka z ùmãczoną gãbą 
i z sëwima krąconyma włosama, òblokłô 
w kabôt z rãkôwama òbszëtima galónama, 
scësniony pasã z mòdrim zakùńczenim. To 
bëła dozérôczka.
– Chcece Masłową? – zapitała òna pòd-
chôdającë z diżurnym dozérôczã do dwiérzów 
jedny z celów, co sã òtmikałë na kòritôrz. 
Dozérôcz, zwãczącë żelazłã, òtemkł zómk, 
pchnął dwiérze celë, z jaczi wëlecôł lëft jesz 
barżi smierdzący jak w kòritarzu, i zawòłôł:
– Masłowô, do sądu! – i zôs przëmkł dwiérze, 
żdającë.
Na sôdzewim pòdwòrzim béł swiéżi , 
pòkrzésny lëft przëwióny przez wiater òd 
pòlów do miasta. Ale w kòritarzu béł ten lëft 
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cãżczi, tifùsowi, namikłi pôchą kału, dzekcu i zgniliznë. Taczi lëft zarô 
robił kòmùdnym kòżdégò, chto przëchòdzył tuwò pierszi rôz. Doswiôd-
czëła tegò nawetka przënãconô do lëchégò lëftu dozérôczka, chtërna 
przëszła prosto z pòdwòrzô. Czej weszła na kòritôrz, pòczëła ùmãczenié 
i miała chãc jic spac. 
W celë dało czëc jaczi pòrëch: białczëné głosë i tupanié bòsëch nogów.
– Në, chiżni sã rëchtuj, Masłowô, gôdóm! – krziknął starszi dozérôcz 
w stronã dwiérzi.
Czile minut pózni z prizë wëszła drawim krokã, chùtkò sã òbrócëła 
i stanãła kòl dozérôcza niskô młodô białka z wiôldżima piersama 
w szarim czitlu, òblokłim na biôłi kabôt i biôłi kléd. Na nogach mia-
ła paczosné nogawice, na nogawicach – sôdzëwé kòrczi, głowã 
miała zarzeszoną biôłą chùstą, spòd jaczi – je wiedzec swiądno – 
wëpùszczoné òstałë kruzowaté czôrné włosë. Skarniô białczi miała tã 
òsoblëwą biôłosc, jakô trôfiô sã na licach lëdzy, co dłëgszi czas żëją 
w zamkniãcym, i przëbôcziwô òczka bùlew w sklepie. Jistné bëłë krót-
czé, szeroczé rãce i biôłô pełnô szëja, jaką bëło widzec zeza wiôldżégò 
kòlniérza czitla. W tëch skarniach wëprzédniałë sã, òsoblëwie na 
spòdlim biôłoscë twarzë, baro czôrné, łiszczącé, kąsk napùchłé, ale 
baro żëwé òczë, z jaczich jedno letkò krzëwòczëło. Białka stojała baro 
prosto, wëstôwiającë wiôldżé piersë. Pò wińdzenim na kòritôrz kąsk 
pòdniosła głowã i zdrzała w òczë dozérôcza, w pòszëkù, żebë zrobic 
wszëtkò, czegò òd ni bãdą chcelë. Dozérôcz chcôł ju zamknąc dwiérze, 
czej pòkôzała sã zeza nich bladô, sërô, pògùbòwónô twôrz sëwi starësz-
czi bez chùstë na głowie. Starëszka zaczãła cos gadac Masłowi. Równak 
dozérôcz pchnął dwiérze w stronã głowë stôri i głowa zdżinãła. W celë 
dało czëc białczëny smiéch. Masłowô téż sã ùsmiéchnãła i òbrócëła 
w czerënkù òczenka z kratama w dwiérzach celë. Starëszka z tamti 
stronë przëcësnãła sã do òczenka i zachrapiałim głosã rzekła:
– Pierszim dzélã nie gadôj, trzëmôj sã jednégò i kùńc.
– Niechle bë ju bëło jedno, gòrzi nie bãdze – pòwiedzała Masłowô, 
trzãsącë głową. 
– Je wiedzec, jedno, a nié dwa – rzekł starszi dozérôcz z bùchą pòd-
wëższégò, jaczi je gwës swòji szpòrtownoscë. – Za mną, marsz!
Widzewné w òczenkù òkò starëszczi zdżinãło, a Masłowô wëszła na 
westrzódk kòritarza i drawima, krótczima krokama pòszła za starszim 
dozérôczã. Òni zeszlë w dół pò kamianëch trapach, przeszlë kòl jesz 
barżi jak białczëné smierdzącëch i głosnëch chłopsczich celów, z jaczich 
wszãdze zdrzałë na nich òczë przez òczenka w dwiérzach. Weszlë do 
kancelarie, gdze ju stojało dwùch żôłnérzów-strażników z flińtama. 
Sedzący tam pisôrz dôł jednémù z żôłnérzów papiór przemikłi wònią 
tobaczi, pòkôzôł na aresztowóną białkã i rzekł:
– Przëjimac.
Żôłnérz, niżgòrodzczi chłop z czerwòną, zòróną òspą gãbą, pòłożił 
papiór za manszetkã rãkôwa mańtla i z ùsmiéchã mërgnął do drë-
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cha, Czuwasza z szeroczima gnôtama na 
skarniach, pòkazywającë na aresztowóną. 
Żôłnérze z białką zeszlë pò trapach i pòszlë 
w starnã przédnégò wińdzeniô.
W dwiérzach przédnégò wińdzeniô òtemkła 
sã pórta i, pò przeńdzenim przez ji parg 
bùten, żôłnérze z aresztowóną wëszlë za 
ògrodzënã i rëgnãlë przez gard westrzódkã 
flastrowónëch szaséjów.
Szoférowie, krómòwi, kùchôrczi, robòtnicë, 
ùrzãdnicë stôwelë i z czekawòscą przëzérelë 
sã na aresztowóną. Jinszi cziwelë głowama 
i mëslelë: „Hewò do czegò prowadzy lëché, 
nié taczé jak naje zachòwanié”. Dzecë ze 
strachã zdrzelë na przesprôwczkã i ùbëtk 
dôwało jima leno to, że za nią jidą żôłnérze 
i òna terô nick ju nie zrobi. Jeden chłop ze 
wsë pò przedanim wãgla i napicym sã arbatë 
w gòscyńcu pòdszedł do ni, przeżegnôł sã 
i dôł ji kòpiejkã. Aresztowónô zaczerwòniła 
sã, schilëła głowã i nico rzekła.
Czëjącë sczerowóné na se wezdrzenia, 
aresztowónô ùtacką, nie dwigającë głowë, 
pòdzérała na tëch, co zdrzelë na niã, bëła rôd 
z zainteresowaniô, jaczé zbùdzëła. Redowôł 
jã téż czësti w przërównanim z sôdzëwim 
zymkòwi lëft, ale bòlesné bëło chòdzenié pò 
kamach na òdnãconëch òd jidzeniô nogach, 
òbùtëch w cãżczé kòrczi dlô prizowników, 
tej zdrzała pòd nodżi i miała starã jic tak 
letkò, jak le sã dało. Przechòdzącë kòl krómù 
z mąką, przed jaczim zybiącë sã chòdzëłë 
gòłãbie, jaczich nicht stąd nie nëkôł, aresz-
tantka wnet bë côrnãła nogą jednégò z nich: 
ptôch sã zerwôł i ferkòtającë skrzidłama 
przelecôł kòl ji ùcha, jaż pòczëła wiater. 
Ùsmiéchnãła sã, a pózni cãżkò westchnãła, 
czej przëbôczëła sobie swój kawel.

Tłóm. D. Majkòwsczi



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

22

ST
E

G
N

A

W Jizraelu, môłim kraju, jaczi òstôł pòdbiti 
przez wiôldżé Rzimsczé Cesarstwò, w mie-
sce Nazaret, mieszkało dzéwczã, chtërno 
miało miono Mariô. Bëło robòcé, chãtno 
pòmôgało jinszim, òsoblëwie mëmce òbczas 
rozmajitëch domôcëch prôc. Nosëła wòdã ze 
stëdni, piekła chléb, warzëła.
Czej dozdrzeniała, przëszedł czas, żebë sã 
òżeniła. A béł tedë taczi zwëk, że to star-
szi wëbiérelë naòżeniégò dlô swòji córczi. 
Chłopã Marii miôł òstac cesla z Nazaretu 
Józef.

Corôz krodzy bëło do wieselô. Dzéwczã, jak 
wiedno, bëło zajãté codniowima robòtama. 
Wtim pòczëła, jakbë chtos stanął kòl 
ni. Pòdniosła głowã i ùzdrzała krëjamną 
pòstacjã:
– Mir z Tobą, Mario! Jô jem Gabriel, aniół 
wësłóny przez Bòga. Chcã Cë rzeknąc cos 
baro wôżnégò!
Mariô ni mògła ùwierzëc. Aniół? Prôwdzëwi 
aniół? Serce zaczãło ji chùtkò bic. Wërza-
sła sã. Równak nimò strachù słëchała słów 
Bòsczégò pòsłańczika:
– Nie bòji sã, Mario! Bóg mô Cebie wëbróné, 
żebë të òstała matką Zbawicela. Bãdze òn 
wiôldżi i mdą gò zwac Sënã Nôwëższégò 
Bòga.
– Ale jô... jô... – zadzëwòwóné i wërzasłé 
dzéwczã próbòwało zrozmiec słowa Anioła 
– kò jô nie jem jesz żeniałô?!
– Dlô Bòga wszëtkò je mòżlëwé! Pamiãtôsz 
Elżbiétã, twòjã krewną? Je ju stôrô i wszëtcë 

Aleksandra Majkòwskô, Dark Majkòwsczi

Mòja pierszô Bibliô.
Mariô

mëslelë, że ni mòże miec dzecy. A wnetka 
ùrodzy sëna! Dlô Bòga pò prôwdze ni ma 
nick niemòżlëwégò.

Mariô zrozmiała, że mô wierzëc Bògù i robic 
to, co Òn ji kôże, nawetka jak ji rozëm tegò 
nie ògarinô.
– Zrobiã to, co Bóg òde mie chce – òdpò-
wiedzała Gabrielowi.
Pò tëch ji słowach aniół òdeszedł. A mòże 
òdlecôł? Mariô do kùńca nie wiedzała, ale na 
gwës òstała sama z wcyg brzëmiącyma w ji 
ùszach krëjamnyma słowama pòsłańczika òd 
Bòga.

W gòscënie kòl Elżbiétë

– Elżbiéta ùrodzy sëna, mùszã jã chùtkò 
òdwiedzëc – pòmëslała Mariô. Wzãła ze 
sobą nôbarżi brëkòwné zachë, rzekła star-
szim, gdze jidze, i rëgnãła w drogã. Òbczas 
wanodżi miała w głowie wszelejaczé mëslë. 
Wspòminała pòtkanié z aniołã Gabrielã. 
Mëslała téż ò dzeckù, jaczé ju żëło w ji 
brzëchù. Aniół pòwiedzôł, że ùrodzy Sëna 
samégò Bòga. Bëła szczestlëwô, ale téż kąsk 
sã bòjała.
– Co pòwié Józef, mój naòżeni? Ùwierzi mie? 
A jak sã wërzasnie tegò, że spòdzéwóm sã 
dzecka, chòc nie jem jesz jegò białką? Mùszã 
ò tim wszëtczim pògadac z Elżbiétą. Na gwës 
mie zrozmieje i pòmòże – gôdała Mariô do se.
Czej kùreszce przëszła do chëczë swòji 
krewny i ji chłopa Zachariasza przëwita-
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ła jich z wiôlgą redotą. Chcała jak nôrëchli 
òpòwiedzec ò pòtkanim z aniołã, ale – co 
baro zadzëwòwało Mariã – Elżbiéta ju 
ò wszëtczim wiedzała. Rzekła do ni słowa, 
jaczich nigdë bë sã nie spòdzéwała:
– Mario, błogòsławionô jes midzë niastama 
i błogòsławiony je brzôd, jaczi ùrodzysz! Czej 
jem Cã ùzdrzała, dzeckò w mòjim brzëchù 
pòrëszëło sã z redotë. Jak bëlno, że Të 
ùwierzëła w słowa, jaczé przekôzôł Cë aniół! 
Jem baro rôd, że Bóg wëbrôł Cebie, żebë jes 
òstała matką Zbawicela!
Pózni Elżbiéta òpòwiedzała Marii swòjã 
historiã:
– Òd dôwna më ze Zachariaszã baro chcelë 
miec dzeckò. Wiele razy w swòjich mòdlë-
twach jesmë prosëlë ò to Bòga. Mijałë rów-
nak lata, a dzecka nie bëło. Pòtemù më sã zro-
bilë stôri i mielë straconé nôdzejã. Wnet pół 
rokù nazôd Zachariôsz pòszedł do swiãtnicë 
w Jeruzalemie i jakno kapłón òdprôwiôł 
nôbòżeństwò. Tegò dnia òstôł wëbróny do 
tegò, żebë wchadac do bëna swiãtnicë i pôlëc 
kadzëdło na wôłtôrzu. Tedë stało sã cos 
nadzwëkòwégò! Pòjawił sã aniół, pòsłańczik 
Bòga. Pòwiedzôł mòjémù kòchónémù chłopù, 
że Bóg wësłëchôł mòdlëtwë i ùrodzã sëna, 
chtërnémù mómë dac miono Jan!
Gôdającë to Elżbiéta złapała sã za swój 
brzëch, w jaczim żëło ji dzecątkò, a w ji 
òczach pòjawiłë sã łizë szczescô. Mariô słë-
chała ji z wiôlgą redotą.
– Zachariôsz ni mógł ùwierzëc w te słowa. Kò 

jesmë ju taczi stôri – gôdała dali Elżbiéta. – 
Aniołowi nie widzało sã, że felëje mù wiarë 
i zabrôł mù mòwã. Ni mòże òd tegò czasu 
gadac. Czej wëszedł ze swiãtnicë, nie rozmiôł 
òpòwiedzec tegò, co sã stało. Na szczescé 
mòże pisac. Wedle tegò, co rzekł aniół, za-
cznie znôwù gadac, czedë ùrodzã dzeckò.

Mariô òstała kòl swòjich krewnëch trzë 
miesące. Pòtemù wrócëła dodóm. A El-
żbiéta ùrodzëła swòjégò kòchónégò sëna. 
Przëchòdzëlë gò òbzerac drëszë i fami-
liô. Wszëtcë bëlë dlô nich baro żëczny 
i pòmôgelë. Zaczãlë mëslec nad tim, jaczé 
miono bëłobë nôlepi dac dzeckù.
– Zachariôsz! Niech mô taczé miono jak jegò 
òjc. Taczi je kòl naju zwëk – gôdelë.
Ale Elżbiéta rzekła:
– Nié! Bãdze sã zwôł Jan! 
– Ale w twòji familie ni ma nikògò, chto bë 
miôł taczé miono? – wszëtcë sã dzëwòwelë. 
Kùreszce zapitelë Zachariasza, jak chce 
pòzwac swòjégò sëna. Òjc dzecka napisôł: 
„Jegò miono bãdze Jan“.
A wôrt je wiedzec, że jimiã Jan òznôczô 
w jãzëkù, w jaczim gôdelë w Jizraelu: „Bóg 
je łaskawi“.
Czedë leno Zachariôsz napisôł te słowa, 
ùdostôł nazôd głos. Pòdniósł rãce w górã 
i dzãkòwôł Bògù za môłégò sëna.
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Tomôsz Fópka

Katolëcczé spiéwë

Babel
Zbùdowelë wieżã
dokôz swòji bùchë
rozëmã nabùczniałi
skrómnoscą wëczeczniałi

tima, co nie robilë przë wieżë
dôł Bóg mòwã czëstą
chaldejską abò hebrajską
bò ò kaszëbsczi jesz nie bëło czëc

do wieżë prowadzëło 
wiertel sta mùrowonëch drogów
A kòżdé plemiã, co robiło
dostało swòjã biôłą drogã

brómë w pałądżi wëdżãté
gónczi i alczerze
w cmã celtów
i trójno lëdzësków

Na mùrach miona
wôżnëch a zasłużonëch jak w Lëcheniu
i pòwstałë warkòwé związczi 
a pòsztridowelë sã na wieczi

Spadłé janiołë

Zgòda, nôprzód bëła zgòda
chtërny towarzëła miłota
karna janiołów widnistëch i dôżnëch
zazdrzónëch w swòjã snôżotã,
co leno Bòga barżi kòchałë

do czasu

czej zazdrzëłë sã w se za mòcno
w dół, zdrzuconé òstałë w dół
swiécëłë, czej lecałë, długò
jaż sã zapadłë jak zómk
pòd zemi cwiardą skòrëpã

timczasã

jich môl w niebny krôjnie
wcyg żdaje na zafùlowanié
wcyg żdaje na lëdzczé plemiã
co z pielgrzimką garnie
i ni mòże duńc…
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Wiôlgô wòda

Noe – starëszkù jak dzeckò
co w dłudżich ruchnach chòdzysz
co rozpòwiôdôsz z blóną
jaką nowinã dlô nas môsz?

Wszëtkò pùdze w përzënë
bò diôbéł je lóz
nie pòmôgô błaganié
Bóg mô górz

Zbùdëjã bôt nad bôtë
arkã na wësoczi górze
bò przińdze wiôlgô wòda
co zmëje czap lëdzczich grzéchów

cëganieniô i òchleniô
kradélstwa, mòrdarzstwa
złëch mòwów a czënów
procëm przëkôzanióm

Cyprisowé, palmòwé
cedrowé a òliwné
drzewa bëło spùszcziwóné
Noe sóm je na remionach jak Jezës 
nosziwôł

òd spódkù smòłą zalóné
mechã biôłim, bawełną pòprzetkóné
déle brunawé a żôłtawé
dwa pszãtra arkòwé zbùdowóné

Piszczówką z róru do bôta
zwòłôł Noe zwierzãta 
ze sztërzech strón swiata
kòmùdno i grzmiało

òne i òni, z kòżdégò zortu
i lepszégò, i gòrszégò
bëdła sétmë pôrów
do zabicô òbczas rézë

Arka bëła mòdro
familia Noégò wiôlgô
i płënãlë na miónczi z trupama 
cëzëch lëdzy i zwierzãt w wòdze

Płënãłë drzéwiãta
a czôrny szatan robił pòrëch
swòjim szpëcatim pëskã
ùnôszącë sã w lëfce

Wpłënãlë na górã
òd wschòdny starnë Syrie
zaczãlë jesc mùszlë a rëbë
tej chléb a ptôszé miãskò

Jizaak béł tim bëlnym
co złé bëło na Chama
Czedë zemia wëschła
zeszlë z bôtu i rozmłodzywelë sã

Rozeszlë sã pò całim
zjinaczëlë swòje zwëczi
zapùscëlë kòrzenie
w zemi, pò wiôldżi wòdze

Spadłé janiołë

Zgòda, nôprzód bëła zgòda
chtërny towarzëła miłota
karna janiołów widnistëch i dôżnëch
zazdrzónëch w swòjã snôżotã,
co leno Bòga barżi kòchałë

do czasu

czej zazdrzëłë sã w se za mòcno
w dół, zdrzuconé òstałë w dół
swiécëłë, czej lecałë, długò
jaż sã zapadłë jak zómk
pòd zemi cwiardą skòrëpã

timczasã

jich môl w niebny krôjnie
wcyg żdaje na zafùlowanié
wcyg żdaje na lëdzczé plemiã
co z pielgrzimką garnie
i ni mòże duńc…
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Hana Makùrôt

Wespółczëc jak pòeta

Dopòkąd człowiek nie òbjimnie wespół-
czëcym wszëtczich żëwëch stwòrzeniów, do-
tądka òn sóm nie mdze mógł żëc w pòkòju.
(Albert Schweitzer)

Pòeta – wëdawac bë sã mògło – zwëczajny 
człowiek, wtopiony w ùrmã jinëch zjôda-
czów chleba, żëjącëch na zemsczim globie, 
niepòzórny, mający swòje môłé i wikszé tros-
czi. Przemikô przez żëcé jakbë gòwniôl pò 
trôwie – rôz barżi, rôz mni widoczny. Jidze 
ze spòkòjã, ale razã z gwësną dostojnoscą, 
òpanowanim i przënôleżną sobie pòwôgą. 
Colemało skrómny człowiek, dla jinëch 
lëdzy niewidoczny, chòc mòże wëdawac 
sã barżi emòcjonalny, i mòcni wgłãbiony 
w stwòrzony przez sebie gwôsny swiat snie-
niów i wëmëslënków.  
A równak je w nim cos, co czëni gò bëtã barżi 
bënowò skòmplikòwónym nigle jiny lëdze. 
Jakôs zesadzonô mechanizna jakbë machi-
na nakrącónégò zégarka. Cos w westrzódkù 
w nim sã dzeje, co pòzwôlô mù mòcni 
òdczëwac jawernotã, barżi intensywno 
wespółczëc kòżdémù pòtkónémù żëwémù 
stwòrzeniu. 
Cãżkò prostim jãzëkã wëdolmaczëc, jak 
dzejô dësza pòetë, ale na gwës je w ni cos 
jakbë wëchôdającégò z jinégò wëmiaru, co 
pòzwôlô czëc mòcni i głãbi, widzëc barżi 
òstro i wërazno nigle mògą to czënic lë-
dze, jaczi nie dostelë pòeticczégò daru. To 
prawie to czëcé, ten – wëdôwô sã – bòsczi 
darënk òbjimaniô swòją pòeticką nadwra-
zlëwòtą tegò, co ùtwórcã òtôczô, pòzwôlô 
mù ùkładac ze zwëczajnëch pòwsze-

dnëch słowów sensë głãbòk zakòrzeniałé 
w przeżëcach i przemikającé je w całoscë. 
Bëc pòetą to znaczi nié leno pisac ò swie-
ce, ale téż emòcjonalno przeżëwac całą 
jawernotã bënë sebie, wespółczëc w kòżdim 
nórcëkù swòji òsobë. 
Kòżdô nowô napisónô wiérzta to wërôz 
aktu pòchileniô sã nad sztëczkã swiata, 
òbtoczeniô gò pòeticczim cepłã i cerplëwòtą. 
Kòżden liriczny dokôz to jiné przeżëcé, cole-
mało baro głãbòczé, sznëpòrzącé pòeticką 
dëszã ùtwórcë. Kòżdô wiérzta to wërzëcenié 
do bùtna swiata sztëczka òdczëtégò bënowò 
fragmentu jawernotë. Pòeta doswiôdcziwô 
czegòs we westrzódkù sebie, wespółczëje 
czemùs, cobë pòtemù pòdzelëc sã tim ze 
swiatã. 
Trzeba dac bôczënk, że chòc wiérzta je 
ùsôdzónô w òbrëmienim lëteracczi fikcji, 
to miałabë òna òdzdrzódlëwac prôwdzëwi 
akt wespółczëcô przërëchtowóny w dëszë 
artistë. Colemało dokazë, w jaczich pòecë 
mają starã òszukëwac swòjich czëtińców, 
mògą bëc òdbiéróné jakno nieaùtenticznô 
pòezjô. Prôwdzëwi pòeta je szczëri, nie łże, 
chòc nie je dlô niegò cëzô lëterackô fikcjô. 
Łżélstwò pòetë to próba zmanipùlowaniô 
czëtińca, òdzdrzódliwającô sprzecznoscë 
widoczné w dokazu. Timczasã zdôwô sã, że 
leno aùtenticzné òdniesenié do wszechswia-
ta i prôwdzëwé wespółczëcé zamkłé w sło-
wach mòże bëc spòdlim pòezji. 
Wespółczëc mòżno leno prôwdzëwie. We-
spółczëcô nie dô sã ùdawac. Dlôte artista 
miôłbë pisac na taczi ôrt, cobë w jegò 
dëszë nie bëło sprzécznosców midzë słowã 



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

27

ST
E

G
N

A

i wseczëcym, co nie znaczi, że tematika 
jegò dokazów stónie sã przez to biédniészô. 
Przestwòrza dëszë pòetë są tak òbjimné i roz-
łożësté, że zmiescy sã w nich całô bòkadnosc 
wszechswiata, przënôleżno przeżëtô. Artista 
miôłbë wespółczëc temù, co je mù blësczé 
fizyczno, to je wszëtczémù, co je sparłãczoné 
z jego rodzëzną, regionã, òtôczającą gò 
rodą, môłą tatczëzną. Ale mòże téż roz-
szerzëc swòje wespółòdczuwanié na to, co 
realno nachôdô sã dali, ale je przëległé do 
jegò serca. Ò czim bë le pòeta nie pisôł, òn 
i jegò pòezjô miałëbë tworzëc symetricz-
ną harmóniã – miałëbë pasowac jedno do 
drëdżégò.
Wespółczëc to równoczasno prôwdzëwie 
kòchac to wszëtkò, co òstôwô òbjimniãté 
wespółczëcym. Miłotë téż nie dô sã ùdawac 
– je to zgódno z prawidłowòscama wszechs-
wiata niemòżlëwé. Ùtwórca wespółczëje 
słowama, a z tegò wëpòwiedzónégò w lëdz-
czich najich pòchwôtach wespółòdczuwaniô 
wëchôdô miłota. Pòeta jakno człowiek kòchô 
mòcno i kòchô òn nié blós tëch nôblëższich, 
ale téż jiné stwòrzenia, jaczé stôwają na jegò 
pòeticczi drodze. Trzeba przëznac, że bez mi-
łotë ni mòżno wespółczëc. Chòdzy tu ò lëdz-
ką miłosc, tã pierwòszną i aùtenticzną, jaką 
òbjimô sã òtôczający swiat.

A skądka ù pòetë bierze sã to wespół-
czëcé, jaczé stôwô sã przëczinkã nowi snôżi 
wiérztë? Pòeta to człowiek, jaczi òstôł 
òbdarzony nadwrazlëwòtą – wikszą pre-
dispòzycją do czëcô tegò, co przëżiwają téż 
jiné stwòrzenia. Pòeticką wrazlëwòtã nót je 
tuwò ùznawac za dôr. Ti, chtërny òstelë nią 
òbdarzony, mielëbë ti skłonnoscë nie mar-
nowac, ale wëzwëskiwac  jã w całi ji bëlno-
ce i rozcygłoscë. Z jedny stronë wrazlëwòta 
pòetë parłãczi sã ze spòsobnoscą wëczëcô 
subtelnosców słowa, jegò emòcjonalnégò 
dzejaniô, jegò wseczëcowi nosnoscë, z drëdżi 
stronë z ti wrazlëwòtë wënikô mùszebnosc 
nadmiarowégò òdczuwaniô tegò, co dzeje sã 
w realnym òtôczającym nas swiece. 
Pòeta dzãka òtrzimónym daróm mô mòc 
sparłãczëc przëwòłóną precyzjã i subtelnosc 
słowów z tim, co dzãka nawrazlëwoce głãbòk 
òdczuwô. I tak rodzy sã wiérzta. Dzãka 
szeroczémù spektrum wrazlëwòtë pòetë 
pòwstôwają nowé wôrtné i emòcjonalno 
dzejającé na lëdzy niebãdącëch lëteratama 
pòeticczé dokazë. A znôwù dzãka pòetóm, 
jich nadwrazlëwòce i wespółczëcu téż 
czëtińc wiérztë zaczinô wespółòdczëwac 
to, co òstało rëchli głãbòk przeżëté w dëszë 
ùtwórcë.
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Stanisłôw Frymark

Wiérztë

Nad Pacyfikã 2018.04.15-17

Felëjący pòniedzôłk

Midzë niedzelą a wtórkã
Nikwa w żëcym
Pòniedzôłk chtërnégò nigdë nie bëło
Bez lëchëch ani dobrëch wspòminków
Bez kawë na frisztëk i tosta
Bez pòrénkù ze słuńcã lub deszczã
Bez rosë na kwiôtkach i trawie
Bez brifczi i szczekanim sąsôdowëch fludinów
Bez wiadłów w mąderce i słowów òd Cebie
Bez Cebie
I leno ta wiérzta dlô Ce i dlô mie òstónie
Jediną znanką, że cos tam bëło
Midzë niedzelą a wtórkã

Nad Pacyfikã 2018.04.25

Dëbëltnô strzoda

Strzoda chcała dzys narobic psotë
Wëstawiła słuńce do robòtë
Ale to swiécëło jakòs chùtkò
Strzoda dnia miała na psotë za krótkò
Cemno wszãdze i lãpë palëc je nót
A jesz wtórk sã wtromòlił na sztót
Tej jesz rôz strzoda wzãła słuńce do robòtë
Terô ju wiãcy czasu miała na psotë
Chòc psota je ju dosc akùratnô 
Że dzysô strzoda je dëbëltnô
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Na Kaszëbach je corôz wiãcy ùtwórców, 
chtërny chcą pisac pò kaszëbskù. Nôwiãcy 
nowëch pòetów pùblikùje swòje wiérztë 
w „Stegnie”, dodôwkù do miesãcznika 
„Pòmerania”. Są to starszi i młodi lëdze. Wi-
dzec je wiôldżé zajinteresowanié kaszëbską 
lëteraturą. Jednym z tëch lëdzy je Stanisłôw 
Frymark, jaczi téż bardzo czãsto pùblikùje 
swòje wiérzte prawie w „Stegnie”. Ùrodzył sã 
òn 7.11.1972 rokù w Brusach, òd ùrodzeniô 
żił w Lesnie, a terô mieszkô we wsë Kaszëba. 
Skùńcził òn licencjacczé sztudia na czerënkù 
kaszëbskô etnofilologiô na Gduńsczim 
Ùniwersytece, a licencjat z anielsczi filologie 
na Pòwszechny Wëższi Hùmanistny Szkòle 
„Pomerania” w Chònicach. Òkróm pisaniégò 
zajimô sã téż céchùnkã. Swój pierszi òbrôz 
namalowôł  w 1987 rokù i do terô na swòjim 
kònce mô namalowóné jaż 40 òbrazów. Òd 
2004 r. je téż szołtësã Sejmikù Rodu Stol-   
tmann. Sparłãczony je z Kaszëbama ze Zjed-
nónëch Stanów, Kanadë a Nowi Zelandie. 
Aktiwno dzejô z tamtima Kaszëbama a téż 
òdwiédzô jich i zbiérô jãzëkòwé materiałë. 
Napisôł midze jinszima English-Polish-Kas-
hub mini dictionary by Stanisław Frymark 
– Wilno Heritage Society, wëdóné w 2008 
rokù. Wespółrobił téż prze dolmaczënkach 
m.jin.: Kaszëbë pòd Widnem Hieronima Ja-
rosza Derdowsczégò, Czterolistna Koniczy-

Karolëna Weber

Ò trzimanim w se jiwrów
– Niesóm Stanisława Frymarka

na; Childhood; Youth Anë Łajming. W jegò 
ùtwórstwie nie felëje téż wiérztów, np.: 
Herb Brusów, Zómk, Jem wëmëslił wiérztã, 
wëdónëch w „Zymkù” – zsziwkù 10. 
W slédnym wëdanim „Stegnë” pòjawia 
sã wiérzta pòd titlã Niesóm, jakô na mój 
pòzdrzatk je jednym z nôbarżi cekawëch do-
kazów aùtora.

Niesóm
Ale mòckò nieszczestlëwi
Brzôd chtërnégò nie ùrodzã
Nie wëchòwóm, nie ùzdrzã
Brzôd dzéwnégò 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

W kaszëbiznie scwierdzenié – bëcé niesamą, 
òznôczô cãżarną białkã. Równak nie ùżiwô 
sã tegò słowa w òkreslenim knôpów, bò je 
to pò prôwdze niezgódné z realnotą. Dlôte 
widzec na samim zôczątkù zabawã słowa-
ma samégò aùtora i to ju w titlu ti wiérztë. 
Mòjim zdanim cãżôr, jaczi dwigô liricznô 
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persóna, to lëché wseczëca. Knôp trzimô je 
bënë w swòjim cele. Bez całé żëcé wszët-
czé lëché zdarzënczi òdkłôdałë swój sztãpel 
w westrzódkù persónë i wiedno mdą dzes 
„z tëłu głowë”, a òstóną z nim do kùńca żëcô. 
Liricznô persóna je nieszczeslëwô, cãżôr jã 
bòli i z dnia na dzéń rosce.

Brzôd chtërnégò nie ùrodzã
Nie wëchòwóm, nie ùzdrzã

Knôp mô swiądã, że cãżôr w znaczenim 
lëchëch wseczëców nigdë nie òpùscy jegò 
cała. Òn nigdë gò nie ùzdrzi i nie wëchòwô. 
Pòrównanié żalów skrëtëch w człowiekù 
do dzecka w brzëchù je baro cekawim 
sparłãczenim. Aùtor bawi sã w tim dokazu 
fejn kònwencją i na dosc kontrowersyjny ôrt 
przëdstôwiô zajiscenia liriczny persónë.
Dosc bëlno mdze czëtińcowi ùjuwernic sã 
z ną personą, bò kòżdi z naju skriwô cos w se 
a bãdze to nosył jaż do smiercë i zabierze to 
do grobù.

Chòdzã ju w òstatny skórze
Tëpnã w trëmã razã z nim

Tak jak na persóna, jakô òdéńdze razã 
z cãżôrã. Nie ùceknie òd niegò. Aùtor chce 
tuwò pòkazac, że wszëtczé lëché znanczi, ja-

czé mómë bënë, jaczé òstałë pò rozmajitëch 
wëdarzeniach w żëcym, wiedno są z nama. 
Kłãbią sã w nas, roscą razã z nama. Nié wied-
no mòżemë je òstawic. Òdcyskają szlach zaji-
sceniów a wspòminków w naji dëszë.
Aùtor pòdczorchiwô, że cãżarny knôp razã 
z tim, co dwigò bënë, i tak bãdze òsądzony 
blós przez Òstatny Sąd.

Na lëpòwi alejce pòsadzony
Bãdzemë żdac na Òstatny Sąd

Pòjôwiô sã tuwò lëpòwô alejka. Lëpa to 
symbòl płodnoscë, le téż ùpłiwającégò czasu 
a smiercë. Liricznô persóna przëdstôwionô 
je niesama prawie na ny alejce w żdanim na 
òsądzenié bez Bòga. 
Mëszlã, że wiérzta ta je baro ùniwersalnô. 
Tikô sã jiwrów, jaczé mô kòżdi z naju. Kawel 
człowieka nëkô z kòżdim dniã corôz chùdzy, 
a na kùńcu i tak żdô na niegò Bóg.
Je to wiérzta pòdjimającô baro wôżną 
témã trzimaniô w se cãżczich sprôw, jaczé 
òdkłôdają sã co dnia. Aùtor pòdjął sã przed-
stôwieniô jich w pòstacje nienarodzonégò 
jesz dzecka, chtërno rosce i rosce w brzëchù 
jak naje problemë. 

Titel pòchôdô òd redakcje
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Kaszëbsczi pòeta z Kanadë

Sabina

Sabina przë òknie sedzy
tej-sej mërgô òczãtama,
bë czësto fest merknąc swòjã dbã.
Chùdzy rozgrzónô ògniã,
terô na òknicowi grzãdze przësadła,
zdrzi na sniéżny tuńc pòd sztrasowima lãpama.
Czasã dërgnie czej nańdze niã sknërczenié ògnia
zdzëwòwónô nad mòjim nibë ùpôdkã
w widze swiéców, fejn winie i dłudżim zdrzenim
w sniéżny zabôczënk.
Nawetka wiater bez miesądza bë wëc do,
wëcopôł sã na barżi ùdżibłą zemiã.
Dosc dorazu wszëtczé malënczi jidą w përzënã
czej nieżdóny za głosny drëch wchôdô.
Sabina chùtkò szmërgô wezdrzenié nieùbëtkù,
czëszczi łapë i wëbrisë,
wëcygô sã i jidze nazôd w barżi mirowi plac,
bë żdac na niespòdzajną mësz
òstôwiô za se całi ten chachòt i klekòt
przez Bachùsa òbùdzony ùcechë.

(55.30.06/14.III.84. USP) g.j.lorbetski. Dolmaczënk: Stanisłôw Frymark, Kòrekta: Robert Kloskòwsczi
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Gordon Lorbetski (fòrma pisënkù zastrzegłô bez aùtora) ùrodzył sã 29 zélnika 1957   
w Barry’s Bay, Òntario, Kanada. Terô dali żëje w Barry’s Bay. Mô wësztôłcenié wëższé. Skùńcził 
ùniwersytet w Saint Paul w Òttawie, gdze dostôł licencjôt z teòlogii.
Jegò przódkòwie pòchôdelë z Kaszëb, a òn dali rozmieje gadac pò kaszëbskù i béł to jegò 
pierszi jãzëk w dodomie, chòc swòje wiérztë pisze pò anielskù. Gordon mô jãzëkòwą swiądã. 
Rozmieje téż gadac i pisac pò pòlskù. Bez cësk pòlaszëznë w kòscele w kanadnym Wilnie, 
znaje pòlsczi, ale téż dali mòże ùżëwac kaszëbiznã.
Lorbetski zaczął pisac pòezjã w 1979 rokù òbczas rézë do Pòlsczi i pisze do dzysdnia. Ùżiwô 
wicy sztélów i prawie wiedno nie są to szlabizowé wiérztë z rimama. W swòjich wiérztach Gor-
don dôwô cësk na minimalizm słowów. Mô téż bôczënk na etimòlogiã słowów i specyfikacjã 
ùżëcô w zdaniu tak, bë słowa szłë dowsladë z ùdbą.
(Stanisłôw Frymark)
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Sabina

Sabina sits by the window
occasionally squinting eyes, 
simply to make her point more emphatically. 
Warmed earlier by the fire, 
she now perches on the windows’ ledge, 
looking at the snow dancing under the street lamps’ light. 
She reacts occasionally startled by the crackling of the fire 
and in wonderment as to my seemly decay
by candlelight, fine wine and a prolonged gaze 
into snowy oblivion. 
Even the wind with no moon to howl at, 
has retreated to more inclined terrains. 
Quite suddenly all images shatter 
by the unexpected visit of an all too boisterous friend. 
Sabina throws a quick glance of displeasure, 
cleans a paw and whiskers, 
stretches and retreats to more appropriate climes, 
to await an unsuspecting mouse 
leaving behind the giggle and clatter 
of Bacchus induced gaiety. 

(55.30.06/14.III.84. USP) g.j.lorbetski.
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Czë trzeba wprowadzac do kaszëbi -
znë pòlsczé klniãcé? Tak to Hébel zrobił, 
ale to kaszëbsczégò jãzëka nie ùretô òd 
wëgùbieniégò. Kaszëbizna jesz żëje, bò më 
mómë prawò do se pò kaszëbskù gadac 
i pisac. Nasz jãzëk równak je we wiôldżim 
niebezpiekù, bò pò kaszëbskù wnet wcale 
nie gôdają dzecë. Starszé pòkòlenié naszi 
mòwie zaszkòdzëło i jô za to przeprôszóm. 
To nie òznôczô równak, że më dlô kaszëbi-
znë nick dobrégò nie zrobilë. Ò tim mòże pò 
kaszëbskù czëtac. Młodi bë ni mielë gadac: 
„më ni mómë żódnëch wzorów.” Taczim 
przëkładã mòże bëc ks. Frãcëszk Grëcza, 
z chtërnym më sã widowelë, a je nim papiéż 
Jón Paweł II i wierã téż błogòsławiony Józef 
Jankòwsczi ë biskùp Kònstantin Dominik. 
Mòże tim z „lewiznowi partie” òni sã nie wi-
dzą? Ti mùszą spëtac kògò jinégò, chòc mie 
ùczëlë filozofie Marksa. Czë tegò „nie zrobiła 
kòmùna”, nie wiém, ale to nie bëło za darmò. 
Jiny sã piãlë w górë, a jô na jaczims gòzdzu 
drôbczi kariérë òstôł i dali to w górë sã nie 
dało. Przë kaszëbiznie we Wdzydzach mie 
ùkredlë kòło òd aùtóła i jô to zameldowôł 
na milicjã. Dało to tëli, że jô dostôł papiór 
i z nim jô mógł kùpic nowé kòło. Tak jô téż: 
„nie mdã ùdôwôł, że sã nick nie stało 40 lat 
nazôt!” Më równak: „mòżemë ùdawac, że 
zagłada najégò jãzëka sã nie wëdarzëła.” Nie 
òznôczô to równak, że më, starszé kaszëbs-
czé pòkòlenié, ò tim wszëscë tak samo mës-
limë. To mòże so rzec: „słowa wëklarowaniô 

Kląc jak pògón w „Stegnie”

Òdwôżny je Adóm Hébel (ùr. 1992) w swòjim przedstôwkù „Sobót-
ka” i przë tim fùl pretensji do swiata.

jem nie ùczuł”. To, co je napisóné, mòże 
równak jeden przeczëtac, a jiny pòsłëchac. 
Smùtno bëło w 1960 rokù np. w Gdinie, skor-
no milicjant gôdôł w kòmiksu do Kaszëbë: 
„Po polsku mów niemiecka szujo. Tu Polska 
jest”. W tamtëch czasach Pòlôsze gôdelë i pi-
selë, że kaszëbsczi to je gwara, ale równak 
nié miemieckô, le pòlskô. Më w spòdleczny 
szkòle mùszelë sã ùczëc rusczégò a nié 
kaszëbsczégò. 
Ten swiat, w jaczim më sã w młodëch la-
tach òbrôcelë, béł taczi dosc szari, ale np. 
w rzéce żëłë reczi. Wkół nas toczëło sã dosc 
biédné i nerwòwé żëcé. Lëdzóm w tëch cza-
sach nie żëło sã wcale letkò. Bëło to w stro-
nach wëniszczonëch wòjną pò 1945 rokù, 
a rządzonëch przez kòmùnystów. Dorosłi 
lëdze w mòjim òtoczenim rakòwelë òd rena 
do wieczora, żebë miec dëtczi na biédné 
ùtrzëmanié rodzëznë. Mòjim starszim téż 
nicht nie gôdôł, że kaszëbizna je czims wôrt-
nym, ale bëło spiéwóné téż pò kaszëbskù, 
a tata gôdôł ò Gùczowim Mackù. Do dzecy 
bëło gôdóné pò kaszëbskù, a téż tegò jãzëka 
mòji starszi ùżiwelë w rozmòwie midzë sobą, 
a mëma téż z wiksza z jinszima lëdzama, bò 
pò pòlskù to ji szło drãgò. Tata gôdôł nawet-
ka pò miemieckù, bò dostôł sã w miemiec-
czé pòjmanié, ale ti gôdczi jô dłudżé lata nie 
rozmiôł.
Dzysô – jak to je zapisóné w ùstawie z dnia 
6 stëcznika 2005 r. ò nôrodnëch i etnicz-
nëch miészëznach a regionalnym jãzëkù 
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– mòże pisac do ùrzãdów gminów pisma 
pò kaszëbskù, a w nich pòlsczé klniãcé bë 
szkòdzëło temù, chto pisze. Tak pisac pò 
kaszëbskù do – dzysô – piãc gminów trze-
ba, bò tak téż jidze sprawë załatwiac i nasz 
jãzëk je achtniony. Mómë prawò do wòlnégò 
pòsłëgòwaniô sã kaszëbsczim jãzëkã w pri-
watnym i pùblicznym żëcym. Jak starszi nie 
napiszą, że dzecë mają sã w szkòle ùczëc 
kaszëbsczégò, tej bãdze zle. Stracą ròbòtã 
nasze szkólne, a mòże bëc tak, jak pòwiedzôł 
Krësztof [jeden z herojów dokazu Adama 
Hébla Sobótka – przëp. red.]: „Zresztą, czegò 
nie zrobiła kòmùna, to bë zrobiła i tak glo-
balizacjô”.
Trzeba miec nôdzejã i robic tak, jak napisôł 
Jón Trepczik (1907-1989):
„Tu mdã dali domôcëznë sã jimôł
Jaż zajasni i nama brzôd swój dô”.
Alojzy Nôgel (1930-1998) – ten, co pò latach 
ùznôwôł kaszëbiznã za jeden ze słowiańs-
czich jãzëków, a ùtwórców dzelił na kaszëbs-
czich i niekaszëbsczich, tak pisôł (1975):
„Chòc wkół grzëmi
I plotą nama winc

Pògrzebòwi
Na pòchòwã
Naji mòwë
To gromicë switk
Zmieni sã w wid
Widny jak parmiń słuńca
I mdze nama swiécył
Do swiata kùńca”.
Jan Trepczik ò kaszëbsczi mòwie napisôł 
(1977):
„Skażoną miôł ce, wej cëzyńc,
I znikwic chcôł do nédżi,
Le më ce dómë w pałac przińc
I w pierszé sadnąc rédżi”.

To mòże bëc tak, że „młodi aktorowie mają 
wzãté mët zabronioné napitczi”, a pòtemù 
klną? Drapce (2008) G. J. Schramczi je wierã 
wôrt przeczëtac, bò przë tim picym to roz-
majice lëdzóm szło, czasã baro zle! Mòże 
niechãc do ùczbë to nie je le grzéch jinëch, 
ale téż Aùtora?
Z 1992 rokù je Kaszëbskô Biblëjô, chtërnã 
– jak je napisóné – z łacëznë przełożił  
ks. Frãcëszk Grëcza. Ni ma w ni Apòkalipsë 
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z tim do sądu, a „Stegnë” ju nie bãdze, a to 
co lepszégò napiselë jiny, dali bãdze leżało 
w szëflôdach w Mùzeum we Wejrowie.
Jô bë pòwiedzôł ò Aùtorze tak jak Karolëna: 
„… jô bë nie chcała, żebë òn so co głupégò 
zrobił”.
Dobrze, że Aùtor pisze: „... mògã wëba-
czëc, jeżle blós wa mdzeta tegò chca”. Jô 
tegò chcã, bò trzeba w zgòdze z lëdzama 
z tegò swiata òdińc i z nôdzeją, że to, co më 
dobrégò napiselë, nie bãdze zabôczoné, ale 
pòmòcné tima pòkòleniama, co pò nas prziń-
dą.

Léón Majkòwsczi
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(...)  Òbiektã emòcjonalny kriticzi Anë 
Skòtnicczi je pùblikòwónô w „Stegnie” 
p ò w i ô s t k a ,  w  m ò j i m  p r z e k ò n a n i m 
nôbëlniészi dzysdniowi ùtwórczczi pro-
zë Kristinë Léwnë. W Snienim na zôczątkù 
dokazu padłë słowa „kùrwa mac!”. Czãżkò 
zmerkac, czegò barżi zarzut mô sã tikac – 
tegò, że no słowò je pòlaszëzną (w kriticz-
nym teksce më czëtómë, że zaklnąc mòże 
„diôbéł”, „czarce”, „ala złémù”...), czë tegò, 
że ùżëté przez pisôrkã słowò je wùlgarné 
(pòdsztrichniãcé, że aùtórką słowów je 
dama). Jô sã tedë òdniosã do òbadwùch 

Pòlemika z tekstã  
Anë Skòtnicczi  
„Co za kaszëbizna?!”

zarzutów, bò niezanôleżno jaczé òne bë nie 
bëłë – baro ejnfach je mòże òbalëc.
Słowò „kùrwa” je baro stôré. Niejedny 
je parłãczą z łacyńsczim curva (krzëwô, 
ùdżibłô), le baro prôwdopòdobnô je teòriô 
ò ji słowiańsczi etimòlogie. Prasłowiańsczi 
szëk TorT i jegò przeńdzenié w pòlsczim 
i kaszëbsczim na TroT, w kaszëbsczim do tegò 
jesz na TarT wskazywają, że „krowa” mògła 
w mòwie najich praòjców brzëmiec „korwa”, 
skądka fòneticzno letkò mògła przeńc 
na „kurwa”. Ò ùżëcym tegò słowa jakno 
môlowégò w łacyńsczich tekstach pisze Lech 

sw. Jana, a mòże Aùtor Sobótczi tëch Pismio-
nów nie czëtiwô, chòc pò kaszëbskù òne są 
mni wicy do czëtaniô tëli lat, wiele Òn żëje. 
Òd Niegò wiémë równak ò „ex bëńlu” i że 
„Duch 1” rzekł do Karolënë „I temù të są 
przespała z tim, chtëren wedle cebie je wëżi 
w herarchie?” Ni mómë żódnégò wiadła, 
ò tim że: „A jegò lëczba: szescset szescdzesąt 
szesc”, chòc czëtómë téż ò Dëchach 2, 3 i 4. 
Nie są òne równak dëchama tëch, co ùmerlë 
w miemiecczich kòncentracyjnëch lagrach, 
chòc mają nùmrë?
Aùtor nie je sóm, bò przed nim nibë pò 
kaszëbskù w „Stegnie” klãła białka. Jesz kąsk 
a jiny zacznie kląc jak pògón i zańdzemë 
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Bądkòwsczi w ksążce Odwrócona kotwica. To 
dô jesz jeden prosti argùmeńt – chto nigdë 
nie czuł w kaszëbsczim jãzëkù tegò słowa? 
Jô wątpiã, że to dô taczégò człowieka. Faktu 
jistnieniô tegò słowa w mòwie Kaszëbów nie 
dô sã zaprzékòwac, widzy to sã nama czë nié.
Òstôwô jesz pëtanié, czë to sã słëchô 
taczégò słowa ùżëwac, a jeżlë ju, tej 
w jaczim kònteksce? Gwës, jakbë jô taczim 
jãzëkã zaczął gadac do Anë Skòtnicczi per-
sonalno, tej òna mia bë prawò sã òbrazëc, 
a stojący nôblëżi dżentelmen òbrzészk dac 
mie w pësk. Bez wątpieniô, czejbë Kristina 
Léwna tak gôda do swòjich dzecy, tej to bë 
bëło przikré. Jô bë nie chcôł ùczëc tegò sło-
wa w wiérzce napisóny na tczã ùmarłégò, 
dobrégò człowieka – lëteratura téż mô 
swòje greńce. Më równak gôdómë ò proze 
Kristinë Léwnë, a to je ùtwórstwò z nôwëż-
szi pòlëcë. Pòczestny plac w naji pismieniznie 
òna mô midzë jinyma dzãka ji szczeroscë, re-
alëznie, głãbòczim wezdrzenim w psychikã 
bòhatérów. Taczich bòhatérów co nierôz za-
klną i nie namëszliwają sã nad tim czë słowò 
„ala złémù” lepi òddôwô stón jich dëcha, bò 
to są normalny lëdze. Ti bòhatérowie sã nie 
namëszliwają, co Skòtnickô ùznôwô za nasze 
i jak to bëło przódë lat. Bò przódë lat to jed-
no, dzysô to co jinégò. I to nie je nëkanié za 
módą, le żëcé na zemi, a nié na wiżawach 
z królewiónkama i grifama. Kaszëbskô lëte-
ratura mô prawò gadac prôwdã!
Terô jô przechôdóm do nôbarżi gòrzczi re-
fleksje, jakô mie przëszła pò przeczëtanim 
artikla „Co za kaszëbizna?!”. Ùszłé pòkòlenia 
òd najégò różnią sã baro wôżną rzeczą. Mni 
wicy do 2001 rokù warała biôtka ò wprowa-
dzenié królewiónczi do zómkù – pòkôzanié, 
że najim jãzëkã mòże wërażac wësoczé 
wôrtnotë, jesmë nim w sztãdze òddac to 
co wôżné i nasz jãzëk sã nadôwô do snôżi 
lëteraturë, a nawetka liturgie. Czãżkò bëło 
w to ùwierzëc lëdzóm, co bëlë wëchòwiwóny 
w pòczëcym jãzëkòwi niższoscë. Dzysô jesz 
na tim pòlu je wiele do zrobieniô, ale naje 
pòkòlenié mô wikszi tôczel – królewión-

ka sedzy w zómkù, ale ni ma ji widzec na 
sztrasach. Nie jidze mie tu leno ò ji bëtnosc 
w codniowim żëcym, le ò ji ùniwersalny 
charaktér. Nasza mòwa to je jãzëk jak kòżdi 
jiny – jegò przédny cél to je kòmùnikacjô. 
Jeżlë aùtórka chce zakòmùnikòwac „kùrwa 
mac”, tej mô do tegò prawò! Mòżemë bëc 
òbùrzony, le proszã, nie pòwòłujmë sã tedë 
na wôrtnotë kaszëbiznë, le ewentualno, na 
kùlturã. Bò to je krziwda robionô najémù 
jãzëkòwi – zamikómë gò w skansenie. Mòże 
ju nié drzéwianym, le szklanym, abò nawetka 
kriształowim, le dali skansenie!
Jakbë Anna Skòtnickô pò prôwdze sã 
czerowa wrażlëwòscą na sprawë kaszëb-
sczégò jãzëka, tej zycher w ji teksce bë 
sã nie nalazło pòwòłanié na „Ùstôw 
ò pòlsczim jãzëkù”. Jô pierszi rôz czëjã, 
że ùstôw ò pòlsczim jãzëkù mô téż mòc 
w òdniesenim do drëdżich jãzëków. Mòże to 
je pòmión slédnëch wëpòwiesców radnégò 
kòscérsczégò krézu, co scwierdzył, że nie-
zanôleżno òd pòzdrzatkù ùczałëch òn wié, 
że kaszëbizna to je gwara? Aùtórka kriticzi 
nie wié, że më Kaszëbi jesmë na to baro 
wrazlëwi przez renë w sercu, jaczé jesz sã 
nie sfòrtowałë zagòjic? (...)
W teksce, do jaczégò jô sã òdnôszóm 
w ti pòlemice, padłë słowa: „Ju widzã te 
ùsmiéwczi krzëwé, nëch co głosno abò pò 
cëchù sã pitają, czë jô chcã cenzurowac 
ARTISTÓW(...)”. Nié, Tczëwôrtnô Wastnô, 
ùsmiéwków ni ma. Je głãbòczi smùtk i swią-
da, że nasz jãzëk dali je traktowóny jak 
mòwa drëdżi kategòrie, jak jaczés dzywné 
sparłãczenié swiãtoscë łacëznë, czë sanskri-
tu (skòstniałëch i òdtwórczich dzysô syste-
mów) i mòwë prostëch lëdzy, co mają znac 
swój plac w rédze – mają bawic, ceszëc òkò 
farwama, le niech nicht nie próbùje tą mòwą 
wërażac prôwdë. Òd tegò je pòlsczi jãzëk, 
chtëren zresztą téż trzimie swòjã rãkã na na-
szi mòwie i jegò prawa są narzuconé nama.

Adóm Hébel
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Hana Makùrôt 

Mònolog môłégò ksyżëca

w môl aristokratków i celebritków
jô włożył w serce
nôbarżi zmiartą różã
kùlejącą na sztërzech kòlcach
dlô òbronë przed całim swiatã
to nie je miłota na próbã
ale miłosc dozdrzeniałô
z òbëdwùch strón
i kapie wiszniowim sokã
òd przerostu cepła pieszczonégò 
w czerwiony kòszulce spòcony 
w nocë deszczã
naje drodżi dotknãłë sã
czej złómôł sã czas 
i jô zacësnął w rãce ji czerwiéń
i pòczuł różané cepło
wëpłiwającé z lewégò serca
to bëło na môłi gwiôzdze tam
gdze rëmieni sã cëchòsc
a słuńce wschôdô
sztërdzescë trzë razë
na dzéń òd milióna lat
krew kwiatu zatãtniła 
z groszkòwégò zôrna przëniosłégò
nie je wiedzec skąd
òn wëszczitôł wërosnął
jakbë mù do pëszczka
chtos wkłôdôł matczëné mlékò
w czerwionym pùchù
jô pòczuł mitkòsc piersy i brzëcha
te chłądë nie szlachòwałë 
za chłądama zwëczajnëch róż
do te rozkwitniãcô
òna przërëchtowiwała sã pòmalinkù
kùńsztowno dobiérała farwë
dopasowiwa płatczi jeden do drëdżégò

schòwónô w swòji zelony chałëpce
i narôz na remionach szmaragdowégò mańtla
wspiął sã miodny jak malëna młodzyszk
ùrodzony równoczasno ze słuńcã
jô pôlcã pògłaskôł ji cało
pòrechòwôł do jednégò
i wëszeptôł mòjã nagą miłotã całą
mającë starã jã (różã) chwacëc za serce
i zasadzëc w nym sercu stwòrzenié
czegòs mòckò òswòjonégò
jaczé pòtemù przeniosã przez całé żëcé
zapôchnãło kòchanim
tak wszechmògącym
co sã zdôrzô rôz na wiek
żëcé mòże jistniec leno dzãka miłoscë
kò róża pòzbawionô miłotë wiãdnie
temù jô próbòwôł stwòrzëc wiãzë
cepłé mòcno jak sã scyskô pôlce
przë zdôczałim miesącu
z kòżdim dniã jô sôdiwôł
përznã blëżi mòji różë
jaż w sakramence
naje półgãbczi zetknãłë sã krzeptama
jô òswòjił jã
òd stopów do brëwiów
pieszczã w dłóniach ji dłóń
wëdôwac bë sã mògło że miłota
je wënalôzkã ssaków
a òna rozrosła sã jesz szerzi
na sztërë stronë swiata
jakno nôwëższô sëła kòsmòsu
jô i mòja róża
wiedno wzôjno sã mdzema brëkòwac
midzë nama zazelenił sã skwiérk
zabrzëmiałë skrzëpice Bacha
na gwiôzdzësti planece
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midzë nama stwôrzô sã cos
co nie je widoczné dlô òczów
to je prawie miłosc
co nigdë nie duńdze na smãtôrz
stôrëch miłotów
do kùńca swiata mùszã
bëc òdpòwiedzalnym za to
co móm doch òswòjoné
dzéń w dzéń 
pòdléwóm kònewką òblëbienicã
przëkriwóm jã kloszã
cobë òddalëc jã òd zëmna
i òd tigrisów ùzbrojonëch w pazurë
pò drôbce miłotë mòże wchadac w nieskùńczonosc
kò nigdë nie kòchô sã za wiele
wiém że baranë jedzą kwiatë
le czejbë jaczis barónk zjôdł 
mòjã tã jedurną różã 
to jakbë wszëtczé gwiôzdë zgasłë
jô i mòja róża
sedzymë długò w môłczenim
jesmë tak baro òswòjony
że jedno ni mòże jistniec bez drëdżégò
a na nótach negò bezgłosu
pulsëją strënë serc
nick nas nie pòwstrzimie
naja miłota je wszëtczim
do czegò nick nie jidze dodac
ma dwòje
scësniãti na grzëpie pòd gwiôzdą
pòdzérómë nieskùńczonosc
bëlno widzy sã leno sercã

(Hana Makùrôt, Mònolog môłégò ksyżëca)


