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Baro pòetickô je strëmiannikòwô „Stegna”. Bòżena Ùgòwskô, Elżbiéta 
Bùgajnô, Małgòrzata Wątor i Karolëna Weber prezentëją swòje wiérztë, 
a do te bédëjemë jesz Czëtińcóm czile dokazów patrona latoségò rokù 
Jana Trepczika z ksążczi Wiérztë starka dlô dzôtk i ùsôdzczi Jana Piépczi ze 
zbieru Całi mój skôrb. Wôrt przeczëtac i przemëslec.
Z prozë pùblikùjemë m.jin. dzélëk nowégò dokazu Jana Natrzecégò, 
chtëren tim razã òpisywô żëcé i robòtã jednégò môlowégò gazétnika. 
Zapòwiôdô sã baro czekawò... Do te pòjôwiô sã òpòwiôdanié Kristinë 
Léwnë, jaczi ùtwórstwù przëzérô sã w tim numrze Aleksandra Majkòwskô, 
szukającë w tekstach pisôrczi z Domôtowa znanków feminizmù.
Zachãcywómë téż w ti „Stegnie” do czëtaniô dzecóm pò kaszëbskù – tim 
razã bédëjemë przigòdë Bëtka, ò jaczim òpòwiedzała nama Ana Glësz-
czińskô.
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Bòżena Ùgòwskô

Wiérztë

I
Nie mdze mie leno wspòminkã
Wzrëszeniów dobrocą niespòdzóną
Przëgasłëch swiãtëch gòrzów
Jiwrów nieprzegôdónëch
Smùtków nie skrëtëch w remionach
Słów nigdë wërzekłëch
Chòc tëli razy w głowie skłôdónëch
I dni co przeminãłë
Bez szlachù w pamiãcë

II
Tak mało słuńca bëło ti zëmë
Skòmùdzałë daczi i płotë
Namikłé tesknotą kąsk pòstarzałë
Nawet kòt zzëbłi bòkã je òbchôdô

Bez słuńca wszëtkò je jaczés bladé
Gôdómë cëchò nie zdrzącë na sebie
I sã rozchôdómë wprôwiając w òbòjãtnoscë
A wieczorów ògłëchłëch spôdô corôz wiãcy

I stëdną rãce i nosë i serca
Lodowô pùstiniô rozszérzô swój òbjim
Czejbë chòc znad pòlã ùczëc spiéw skòwrónka 
Tak mało słuńca ti dłudżi zëmë
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III
Òd wczora do dzys
Le òczów mërgnienié
Noc nie pòczernia ani nie pòjasnia
I cëszô tak samò 
Zawieszonô midzë niebã a zemią
Leno wiéw wiatru niese cëchą piesń
Krzikù pierszégò òddichnieniô
Nad zamikónyma wiekama trëmów
Słów piôłunã zaprawionëch
I spùszczonëch głowów za chùtkò zesëwiałëch
Wezdrzeniów niemò w zamkłé dwiérze zatkłëch
Czekając tëch co wcyg czasu ni mają
Z bezspikù strachã że smierc wszëtczich ùrëchli
Òskargów rzucónëch na zakrëcé swòjich winów
Piłatów òd wszëtczégò ùmiwającëch rãce…

IV
Jesz niedôwno tak bëło tu głosno
Wieczerzô i ta strasznô noc
A pózni zôs redosc
Zéńdzeniów
Niedowiérnosc 
I gwësnota
Chòc dwiérze wcyg
Strachã zasztëkóné
I dzéń ògnia òdwôdżi 
Czej z pòceszenim
Zeszło zrozmienié
Jesz pòmión niese
Tësączné głosë
Nawróconëch
Terô hòleją kroczi 
Na kamieniach 
Òbesłëch 
Òczë na tësąclatny scanie

Nie dozdrzą
Drëżący céni czelicha
(A mòże rãczi…)
Terô
Żëcé dopòwié
Krëjamnotã wieczernika
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Elżbiéta Bùgajnô

Widzec ùszłotã

Widzec ùszłotã nie je letkò
Wcyg nama gôdają ò dôwnëch dzejach
Jak to przódë biwało
Pòznôwómë rozmajité datë i persónë
Rozegracje, biôtczi i kónferencje
Pòjedinczné dzélëczi historie
Nót rzec to je wôżné nawetka brëkòwné
Co naji starkòwie òjcowie robilë
Jak jima w żëcym szło
Choc òni nié wiedno chcą ò tim rozpòwiadac
Drãgò znikwic wielelatné ùpichanié
Zazérómë w albùmë, sztambùchë
Rozpëzgliwającë copë dzejów

Wiérztë

Widzec przińdnotã

Nie jem czarzélnicą ani widzącą
Nie cësnã w òdżin zelô zebrónégò
W miesącowim widze
Nie zazdrzã w kriształową kùglã
Ani nie mdã wróżëc z fùsów
Co kòmù namienioné to gò nie minie
Nawetka ni mùszã wiedzec co mdze witro
Leno samò sedzenié na stółkù
Żdającë na to co przińdze
Nie je widzenim przińdnotë
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Widzec terôczasnotã

Widzec terôczasnotã
Dérëje ternota, klapsë chwilków zléwają sã
W òcznym widzenim
Jak òbrôzczi w camera obscura
Przetwôrzają sã w teleòbzérnikòwé  widzawiszcze
Telenowelã terôczasnotë
To je mòje żëcé, mój tur na zemi
Jedurné dóné mie bez Bòga
Przetikóné blësczima rodzëną robotą
Dzejanim w pòspólnoce
Ùsztôplowóné w cëgù rozwiju
Dzecnotë dozdrzeniałoscë i staroscë
Jô jem - tedë żëjã dzys terô
Ùtkónô w terôczasnoce

Widzec cągłotã

Widzec cągłotã
Midzë stôrima a przińdnyma latama
w łączbie z terôczasnotą
Je widzec cągłotã
Krący sã ewòlucyjné kòło
Dżiną òrganizmë co przeżëłë swój cząd
Namieniony jejich ôrtowi
Z jich néżków rodzą sã jiné jak fenyks z pòpiołów
Dzegwiącé ùszłotã
Wchôdającë w terôczasnotã co kùńczi sã wcyg
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Małgòrzata Wątor

Jak mòżna

Jak mòżna drzewò ùcënac?
Jak mòżna ze spùszczonyma mërmama jic?
Jak mòżna jak mangò bëc slësczi?
Jak mòżna tak fùrgotac jak òdżin w ògniszczu? 
Jak mòżna nick nie napisac?
Ë słowò pòszarpac na same flëdrë? 
W miono Bòga! 
Jak mòżna bëc bële jaczi?
Jak mòżna w głëchi bãben czidac? 
Jak mòżna przë tim co ùdostac? 
Klątwa cążi.
Nie widzã chto może jã rzëcac?
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Wiérztë

Karolëna Weber

Plëta

Wiôlgô plëta rozbrizgónô
Na òknie
Spôdô na dzurawé déle
Płënie
Rozchôdô sã midzë
Pôlcama
Płonącyma òd hëcë
miłotë
Gasnie z kòżdim dotikã
Gùza
Zamôrzô pòd skórą
Na wiedno

Kam

Jigłë wbijają sã głãbòk
W zaòstałi kam nad stegną
Pną sã w bënë tak mòckò
Zabiérającë westrzódk.
Cëmżô?
Felëje hëcë...
Rozkòscérzają żôłdz
W cepłëch nórtach kama
Gùbią pòczëcé zëbù
Wtôpiają sã w nen samòtny
Zach
Niszczącë wszëtkò co mô
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Żôłdz

Dzywné òczë wzérają we mie
Wkół brunëch blónów
Gapią sã bezczelno
Chcącë wząc ze mie wszëtkò
Co móm
Nëkają bënë mòjégò cała
Gòniącë krew w żëłach
A strëpiałé gnôtë
Zdrzą kòżdégò dnia
Corôz to głãbi
A głãbi
Czedë mdze nen kùńc?
Czej òne wińdą bùten a
Pùdą dali midzë grzëmòtë
Midzë widowé kùgle.
Czedë?
Nicht tegò nie je w sztãdze
Zrozmiôc.

***

W kòżdim òknie widzec strach
Serca ju dôwno przestałë bic
Dwiérze są zamkłé
Na bòkù
Czerwionô strëga
Wëléwô chlëch
Pòwieczi chòc zapadłé
Chcą pòczëc to
Co dopadło jich wszëtczich
Chcą pòznac nen kòrzéń
Jaczi wrósł sã w òkòlé
A chłądama ògarnął
Ùsmiéch na gãbach
I szmërgnął gò w
Nieznóné nórtë

©ChenPG - stock.adobe.com
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Trepczik dlô nômłodszich

Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié wëdało 
z leżnoscë Rokù Jana Trepczika zbiérk jegò 
wiérztów dlô dzecy. Wiérztë starka dlô dzôtk 
to bëlnô ùdba nié la na ùtczenié patrona, ale 
przede wszëtczim na przëbôczenié snôżich 
ùsôdzków tegò pòetë nômłodszim czëtiń-
cóm.  
Na òbkłôdce ksążczi je òpisënk dzecny pòezje 
Trepczika aùtorstwa Bòżenë Ùgòwsczi. 
Wôrt przeczëtac ji słowa przed lekturą 
samëch wiérztów: „Na redosné òczków  
ò pòrénôszkù òtmikanié, na zadzëwòwanié 
sã snôżotą rozskrzonégò słunészkã swiata, 
na zasłëchanié sã w bôjkòwé òpòwiôstczi 
na starkòwëch kòlanach, na spòkójny spik 
z gwiôzdką mërgającą do òkna, na snicé 
przigòdów bòkadniészich òd bôjków wszët-
czich… – taczé prawie są Wiérztë starka 
dlô dzôtk. Je to zbiér apartny, zbiér ò kąsk 
przewrotnym titlu na pierszi pòzdrzatk, kò 
przërëchtowałë gò „dzôtczi” ju dozdrzeniałé, 
a nawetka stateczné, na wdôr i tczã swémù 
Starkòwi – Janowi Trepczikòwi, w rokù czej 
przëpôdô 30. roczëzna jegò smiercë.
Wmikającë równak w wëszmakóné słowno, 
a równak prosté w kònstrukcji ùmëslënczi, 
mdącé kómpilacją dokazów, jaczé òstałë 
òpùblikòwóné w różnëch wëdôwiznach 
bez mała pół wiekù temù, nôlégô scwier-
dzëc, że ani czas, ani cywilizacyjny pòkrok 
nic nie zmieniłë w tesknotach dzecy i jich 
cekawòscë òdkriwaniô swiata. Bezùstôwno 
téż òne brëkùją prowadników, chtërny jima 
nen swiat cerplëwò i serdeczno pòznawac 
pòmògą. A chtëż sã lepi do te nadôwô jak 
starkòwie?

Nen zbiérk mdący swójnym mòstã midzë-
pòkòleniowim, bòkadno ùfarwiony tema-
ticzno sparłãczonyma malënkama Joannë 
Kozlarsczi, niech mdze zachãcbą dlô „star-
szich”, bë wcyg sã przëzérelë swémù żëcémù 
dzecnyma òczama, a swòjim dzôtkóm towa-
rzëlë w rozskôcanim cëkawòscë i szukanim 
cëdownoscë w codniowi jawernoce”. 
Ksążka je do kùpieniô na kaszubskaksiaz-
ka.pl, a hewò czile wiérztów Méstra Jana 
z òbrôzkama Joanë Kòzlarsczi pòchôdającyma 
z ksążczi Wiérztë starka dlô dzôtk.

am
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Stark

Kòle piécka so na ławie
Sôdiwô mój stark.
Òb wieczórk òn wiedno z nowa
Zaczinô swój wark:
Ò zaklãti królewiónce,
Ò trzech ùkôzkach
I ò stolemach pòwiôdô
Jaż mie zjimô strach.
Sedzã krótkò tej kòl starka i jem taczi dbë:
„Të zaklãtą królewiónkã i zómk wëbawië”!

Na jezorze

Na jezorze czôłen sã zybie, 
W nim sedzy malinczi knôpik.
Czôłn z brizą sã letkò kòlibie,
Wkół nôtërã òbjimô spik.
Gdzes chòranka chlëchô pò gladze, 
Cëchùchno jak letëchny chùch.
A dokądka zwãk ji sã wkradze,
Tam bùdzy sã teskniączczi dëch.
A spiéwa je wejle tak snôżô, 
Że słëchô jã bezrëszny las.
Nad gladą sã kòlibie, wôżi 
I wmikô do serc bënë nas.
I bùdzą w nas slôdë sã wdôrë,
Zabëté ju dôwno przez lud.
I rzeszą z naj mëslą sã w pôrë
I krzosają zabëti wid…

mal. J. Kòzlarskô
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Na jezorze

Na jezorze czôłen sã zybie, 
W nim sedzy malinczi knôpik.
Czôłn z brizą sã letkò kòlibie,
Wkół nôtërã òbjimô spik.
Gdzes chòranka chlëchô pò gladze, 
Cëchùchno jak letëchny chùch.
A dokądka zwãk ji sã wkradze,
Tam bùdzy sã teskniączczi dëch.
A spiéwa je wejle tak snôżô, 
Że słëchô jã bezrëszny las.
Nad gladą sã kòlibie, wôżi 
I wmikô do serc bënë nas.
I bùdzą w nas slôdë sã wdôrë,
Zabëté ju dôwno przez lud.
I rzeszą z naj mëslą sã w pôrë
I krzosają zabëti wid…

Spadłë sniedżi

Spadłë, spadłë sniedżi.
Leżą do kòlón.
Wëzdrzi, jakbë z nieba
Ùpôdł biôłi blón.
Pòjmë tej na sónczi,
Rzeszmë do nich zwónczi,
Żebë czëc nas bëło
I tëch sónk naj gón!
Czej kùrzatwë przińdą,
Ùkùrzą nóm smiot.
Z niegò widzec nie mdze
Nawetka nasz płot.
W sniég tej wezniemë sã,
W nim wëkùlómë sã,
Mdzemë wëzdrzelë tej
Jak snieżélc kòl wrot.

Mësla rëbôka

Na sztrądze naji mòrza
Zrobiałi rëbôk sôdł.
A wiater wiôł bez gòrzu
I zybôł letkò bôt.
A z brizą szłë od nordë 
Za wałą wała wstec
I nëkałë zôs w dôlã
Spòd nogów jegò precz.
Tak rëbôk zdrzi na gladã,
Na słuńce, co bërnie
I z mòcną ùdbą w òkù
Tak zaszeptôł do se:
Òj mòrze, wiôldżé mòrze,
Mój zôgónie słony!
Tu żëc mdã i tu ùmrzã,
Jô, rëbôk twój cwiardi!...

mal. J. Kòzlarskô mal. J. Kòzlarskô
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W „Nordze” z 23.03.2001 rokù jô pisôł 
w artiklu zatitlowónym Spoczął w „Swòjich 
stronach ò pisarzu Janie Piépce, chtërnégò 
żëcowô stegna zaczãła sã na gbùrstwie 
w Łebniu 8 gromicznika 1926 rokù i zakùńcza 
pò smiercë 8 strëmiannika 2001 rokù na 
môlowim smãtôrzu, chòc w żëcym swòjim 
mieszkôł w Łebniu leno bez pierszi rok. Kò to 
sã jaż nie chce wierzëc, że minął ùstny czas 
òd te sztótu. Tim barżi redowac mùszi, że 
na roczëzna nie òsta zabôczonô. Kò ùkôzôł 
sã prawie tomik jegò wiérztów, chcałobë sã 
rzec – nowëch. Pò prôwdze przeleżałë òne 
w szuflôdze Jadwidżi Knapińsczi (slédny biał-
czi pòetë), a terô pierszi rôz ùzdrzałë wid pòd 
pòspólnym titlã Całi mój skôrb. 
Aùtór snôżi spiéwë „Mòje stronë”, do chtër-
ny mùzykã ùłożił patron latoségò rokù Jan 
Trepczik, ùrósł w Starzënie. Tam sã ùcził 
żëcégò, a pòlsczégò i rechùnków w môlo-
wi szkòle. Pò wòjnie skùńcził Szkólnows-
czé Liceùm we Wejrowie, żebë zarô pò 
tim bëc szkólnym w swòjich starzińsczich 
stronach. Tej sã òsoblëwie zaczekawił lëte-
raturą kaszëbską. Pò rokù 1950 zajął sã 
gazétnictwã. Pisôł midzë jinszima w „Rëbôkù 
Mòrsczim”, „Rejsach”, „Dzénnikù Bôłtowim” 
i „Kaszëbach”. W latach 1958-1981 jezdzył 
wiele pò szkòłach i szpòrtowno òpòwiôdôł 
ò kaszëbsczi pismieniznie. Napisôł wnet-
ka dwadzesce ksążk pò pòlskù i w rodny 
mòwie. Debiutã bëłë Nasze stronë (1955, 
wespół z Leònã Ropplã). Szesc lat pózni sã 
ùkôza Stojedna chwilka (1961). Z kaszëbs-
czich dokôzów bëła jesz kòmediô Chòróbskò 

(1968), wiérztë dlô dzôtk Mòja kòtka – mój 
kòt (1983) i zbiérk krótczich wiérztków Ka-
miszczi (1983). Do te jegò nôbarżi znóné 
pòwiescë pisóné z pòlska to: Hanesk (1957), 
Szumiące wrzosy (1967), Dzierzby w głogach 
(1968), Cisza (1970), Wieża z domem (1974) 
i Cień słońca (1984). Stoji w nich wszëtczich 
ò Kaszëbach we wszelejaczich żëcowëch 
stónach. Swòje lëteracczé dokôzë colemało 
pòdpisywôł pseùdonimã Staszków Jan. 
Pò dłëgszim czasu w 2000 rokù sã pòjawił to-
miczk pòlsczich wiérztów Krzyk ptaków, a rok 
pò smiercë kaszëbsczé wiérztë Spiéwa i lza. 
Kò wëdôwało sã, że to je ju wszëtkò z pòezji, 
a timczasã nalazłë sã jesz wiérztë miłosné, 
pisóné do Jadwidżi, chëtrny nowi tomik je 
dedikòwóny. Òna sama gôdô ò nich hewò 
tak: Wiersze rodziły się od początku naszego 
poznania, wzmagane przez rozłąki i wielkie 
tęsknoty bycia razem. Pod koniec życia Jaśka 
znów się rodziły przez ciężkie doświadczenia 

Pòeticczi skôrb 
Jana Piépczi

Eùgeniusz Prëczkòwsczi
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w szpitalu, potem w Kościerzynie i rozdzie-
lenie, powstały już inne wiersze zawarte 
w tomikach „Krzyk ptaków” i „Spiéwa i lza”. 
Jan bardzo cieszył się ze zdania, które wypo-
wiedziałam: „Tyle żesmy przeżyli, by pozostał 
krzyk ptaków”. Dla mnie testamentem są 
wiersze, które mi wręczył jako zwitek pisane 
na karcie szpitalnej 22.09 i 23.09.97. Wyjął 
je resztkami sił spod materaca szpitalnego 
w Gdańsku Zaspie […]. 
Tomik Całi mój skôrb òbjimô wiérztë pò 

Môłniô

Jô Tobie dóm
ten całi mój skôrb
Pôcerzów zebrónëch
na krãtëch
drogach
pòwiédz mie leno 
czemù dnie lecą
jakbë chto płosził
ptôchë na pòlach 
i karna stegnów
sztoperczącë sã
pòd górã
nagóniôł
do nas
A wez téż
Z rąk mòjich
Tã môłniã
Co wcąg jesz wid
seje bez słowa
i rób wszëstkò
co leno mdzesz mògła
 nawetka w snicym 
czë w dniu zmãczonym 
bë ta nasza môłniô
nie zgasła

Serdecznosc

Jesz i ten rôz
Pòdóm rãkã
Nowim nieszczescóm,
żebë ùlżenié
pòmògło krokóm;
të trzëmôj mòcno
sã swòji  stegnë
bò mòże zôs jiné
krzëkwë ë strôszczi
krótkò ti stegnë
sã zarô zwlokłë…
Jesz i ten rôz
całô serdecznosc
mdze z tobą szła
przez łączné plónë;
ë jesz są pòla,
las zdże bezwietrzny,
do tegò lëdzy
serdeczno żdżącëch
pół swiata mómë!...

kaszëbskù, jak i – w wikszoscë – pò pòlskù. 
Dofùliwô lëteracką spôdkòwiznã pisarza. 
Wierã jesz na drëk żdają jegò wspòminczi. 
Gwësno za jaczis czas sã ùkôżą. Dzãka temù 
to ùtwórstwò w całoscë mdze do czëtaniô, 
mòże bëc analizérowóné, mòże ùczëc młod-
szich miłotników kaszëbiznë. Stôwô sã dzélã 
naszi lëteraturë. Bez to téż zaswiôdczô ò ji 
snôżoce, wierã nawetka mòże rzec fenome-
nie, a na gwës pòdczorchiwô żëwòtnosc na-
szi mòwë i ji jãzëkòwi stón. 

bò przińdze ce szëkac
ten widk zaczarzony 
bëc mòże nawetka
pò całim swiece 
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Skrzidła

Zbùdzonym dniã
jô na ce czekóm
kòl naszi stegnë
mòże chòc 
zamiast cebie
twòje wezdrzenié 
do mie przëbiegnie
bãdã téż żdôł
i téż sã cesził
na twòje rãce 
jakbë na dwa 
związóné ze sobą
skrzidła
A jakbës spała 
nie zgasnij spikù
jak nié jinaczi
w tim twòjim snicym
jô do ce przińdã.

Leno wiém jedno:
Jakbë na swiece
za jakąs sprawą
stało sã nôgle cemno,
serdecznosc mòże
nie radzëc sama
sprowadzëc ce dodóm,
czej nie mdzesz ju ze mną. 
01.99 r.

Wiater

Jaczi jes prosti
wietrze z lat przeszłëch
czej ce dzys
rãkã
dóm we wspòminkù
jakbës
szedł stegną 
ze mną pòd remiã
i ptôchóm skrzidła
niósł pò përzinkù
Czemù
mie dzys sã
zdajesz przëcëchłi
nawetka spiéwny 
w niejednym 
sztërkù
czej żes
téż w chëczë walił
piãscą grzëmòtną
w sztormie niósł 
żëcé
w smiertelnym zberkù
Móm ce dzys chwalëc
za twòje chaje
co nierôz prësk mie
niosłë do òczu
czë pôcerz

mówic
żes gnôł nad zemią
kropelczi deszczu
i zwiéwôł dôczi
Wietrze
wiatrzëskò
të razã ze mną
zbòlałi szôlińcu
wiele żes zabrôł
za resztą przińdzesz
tëch
chtërny jesmë 
razã z tobą
tu
na gòscyńcu

W baro wietrzny Dzéń Zôdëszny,  

Przymorze 2.11.81 r. 
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Skąd sã wzãła ùdba, żebë w swiece kaszëbs-
czi lëteraturë pòjawił sã Bëtk?
Zaczãło sã òd prosbë bùrméstra Bëtowa 
Riszôrda Sylczi. Wasta Bùrméster rôcził mie 
do se, pòkôzôł Bëtka – pùpùlkã miasta – 
i rzekł: „Më brëkùjemë tekst ò ti pòstacji. Na-
piszesz to nama?” Tak pò prôwdze nigdë jô 
jesz taczich tekstów nie pisała. Móm le kąsk 
doswiôdczeniô jakno aùtorka felietonów do 
„Pòmeranie”, ale nick wicy. Pòmëslała jem 
równak, że mògã spróbòwac, tim barżi, że 
wszëtczégò jô ni mùszała sama wëmëslac. 
Bëło ju wiedzec, jak wëzdrzi bòhatéra, gdze 
mô sã dzejac akcjô ksążczi. Na zôczątkù 
jesmë gôdelë ò jednym teksce, ale póz-
ni jem pòmëslała, że wôrt zrobic jich wicy, 
nôprzód taczé wprowadzenié, a pòtemù to 
rozwinąc. A że móm doma môłé dzecë, to 
pòdskacënków do pisaniô nigdë nie felowa-
ło. Doma òpòwiôdóm jima bôjczi ò wiesz-
czówce Anie i jem wprowadzëła tã pòstacjã 
téż do ksążczi ò Bëtkù.

W pierszim dzélu serie ò Bëtkù prze-
de wszëtczim pòznôwómë przédnégò 
bòhatérã...
Jo. To pò prôwdze taczé pòznanié Bëtka. 
Òbczas wiôldżi bùrzë òn spôdô w Bëtowie, 
gdze pòtikô wieszczówkã Anã. Jak òpòwiôdô, 
miôł bëc wiele rëchli i pòmóc Krzëżôkóm 
w bùdowie zómkù, ale skazëła sã maszina 
czasu i wëlądowôł dopiérze piãc stalatów 
pózni. Skòrno równak ju docarł do Bëtowa, 
to dzãka pòmòcë wieszczówczi òbezdrzôł 
zómk. Bënë pòtkelë dëcha, jaczi rzekł jima 
ò pòwstôwanim ti krzëżacczi bùdowni, póz-

Nie czëjã sã pisôrką
Z Aną Glëszczińską, aùtorką ksążków: Bycio herbu Kasztan i Bycio herbu 
Kasztan. Bëtk na zómkù w Bëtowie gôdómë ò ji dokazach i pòzdrzatkach na 
kaszëbskòjãzëkòwą lëteraturã dlô dzecy. 

ni z górë òbzérają jesz Bëtowò, żebë pòznac 
jiné môle zrzeszoné w tim gardã. Krótkò 
gôdającë, je to takô historijka dlô dzecy, 
jakô mô jima pòkazac, co je wôrt òbezdrzec 
w Bëtowie. 

Taczi lëteracczi prowadnik...
Tak mòżemë to nazwac. Dlô mie je to takô 
lëteratura kąsk ùżëtkòwô. Jak jem to pisa-
ła, to jô wiedzała, jaczé zwrotë bëm chcała 
„przemëcëc” dzecóm, co jima pòkazac z hi-
storie. To nie bëło pisanié „z natchnieniô”, 
ale célowé dzejanié. Dlôte nie czëjã sã jakąs 
pisôrką. Jem prosto aùtorką tekstu. 

Të rzekła, że swiądno jes chcała zapisac 
w ksążce czile drãdżich dlô dzecy kaszëbs-
czich słów i zwrotów. Nie zdôwô sã Tobie, 
że tëch apartnëch słów je përznã za wiele 
jak na ksążkã dlô nômłodszich czëtińców, co 
z wiksza dopiérze zaczinąją sã ùczëc najégò 
jãzëka?
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Je tak òsoblëwie w pierszim dzélu, bò w drë-
dżim jem ju widza, że je to kąsk za drãdżé 
i niejedné rzeczë jidze napisac tak, żebë 
lżi bëło to zrozmiec, a równoczasno snôżą 
kaszëbizną. Ni móm równak zmienioné do 
czësta stilu swòjégò pisaniô. Mëszlã, że kąsk 
barżi apartnégò, pòeticczégò jãzëka wôrt 
pòkazac czëtińcóm. 

Prof. Daniél Kalinowsczi w swòji recen-
zje Bëtka, òpùblikòwóny w „Pòmeranie”, 
pisôł, że wôrtnotą taczich ksążków jak 
twòja je pòkôzanié, że kaszëbzina mòże 
fónksnérowac w nowëch stojiznach, czësto 
dzysdniowëch, znónëch młodémù czëtińco-
wi z codniowégò żëcô...
Tegò bãdã sã trzimała téż w pòstãpnëch 
ksążkach. Terô Bëtk rëgnie na Gôchë, pòtkô 
dzecë ze szkòłë, jaczé bãdą gadac swòjim 
jãzëkã ò swòjich sprawach. Wszëtkò bãdze 
dali zrzeszoné z codniowim doswiôdczenim 
młodégò czëtińca. 

A recenzjô prof. Kalinowsczégò sã Tobie wi-
dzała?
Miło sã czëtô, jak chtos pisze pòzytiwno. 
Kąsk jem sã bòjała tegò tekstu i przed jegò 
przeczëtanim zwòniła jem do redakcje, czë 
mògã òtmëkac „Pomerania” bez strachù 
(smiéch). 

Òd wëdaniô pierszi ksążczi ò Bëtkù minãło 
ju kąsk czasu. Doszłë ju do Ce jaczé głosë òd 
czëtińców, co sã jima widzało, co nié?
Nôwicy jô sã dowiedzała na pòtkaniach 
z dzecama. Jem sã jich pitała, co bë zrobilë, 
jak to òni bë mielë pisac taką ksążkã. Në 
i òdpòwiôdałë, że np. bë sã przëdało wiãcy 
bòhatérów. To prôwda. Dzecë robiłë téż ksąż-
czi Bëtk na Gôchach i same so wëmëslałë 
historiã, co bë ten Bëtk mógł kòl nich robic, 
co òbezdrzec. Baro wiele czekawëch ùdbów 
móm pò tëch zéńdzeniach. Dzãka nima Bëtk 
nie je leno tekstã, ale wszelejaczim dzejanim 
zrzeszonym z tą pòstacją. 

Pòwstôł téż pùpkòwi teater na spòdlim Bët-
ka...
Jo. Jem napisała scenarnik i dzecë sã bël-
no przë tim bawią. I corôz lepi gôdają pò 
kaszëbskù! Jaromir Szréder przërëchtowôł 
téż słuchòwiszcze ò Bëtkù. Platka z jegò 
nagranim je dodôwkã do ksążków. To bëło 
bélné doswiôdczenié dlô tëch dzecy, chtërne 
bëłë przërôczoné do robòtë wkół ti platczi. 
Òne terô czësto jinaczi zdrzą na kaszëbiznã. 
Doznałë sã, że to je cos czekawégò, nié leno 
pòstãpny przedmiot w szkòle, ale cos, czim 
mòżna żëc.  

Jak wëzdrzi Twòja pisarskô robòta? Jak sã 
rëchtëjesz do pisaniô?
Jak czëtóm kaszëbsczé ksążczi, zbiéróm 
słowiznã, jakô mie sã widzy i ò jaczi wiém, 
że bãdã chcała jã wëzwëskac. Wôżné je 
téż wëbranié westrzód rozmajitëch ùdbów 
tëch, jaczé kùńc kùńców bãdą w ksążce, bò 
wszëtczégò sã nie dô zmiescëc. 

Twòja córka Zuza téż pisze pò kaszëbskù. 
Dôwôsz ji swòje tekstë do sprôwdzeniô?
Jo. Òna mie gôdô, jaczé dzéle sã ji widzą, 
a gdze wôrt cos zmienic, gdze są słowa i zda-
nia, jaczich òna nie rozmieje. 

Gôdôł Dark Majkòwsczi



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

17

ST
E

G
N

A

A. Glëszczińskô òbczas promòcje Bëtka w MKPPiM we Wejrowie. Òdj. dm

Wëjimk z ksążczi “Bëtk na zómkù w Bëtowie”. Malënczi: Aleksandra Glëszczińskô
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Wëjimk z ksążczi “Bëtk na zómkù w Bëtowie”. Malënczi: Aleksandra Glëszczińskô

Wëjimk ksążczi “Bycio herbu Kasztan”. Malënczi: Aleksandra Glëszczińskô
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Bëła wa czedës na pùstini? Mëslita, że je 
to bëlny môl, żebë zbùdowac so chëcz 
z piãknym ògardã? Wierã nié. Wiémë, że 
na pùstini wnet ni ma żëcô. Je tak przede 
wszëtczim dlôte, że roscënë, zwierzãta i lë-
dze brëkùją wòdë, żebë żëc, a tam deszcz nie 
padô nijak abò baro mało. Òb dzéń je wiôlgô 
hëc, a òb noc robi sã zëmno. Westrzód 
sëchëch kamiznów i piôskòwëch górów mało 
czedë jidze pòtkac jaczégòs człowieka.
Tej-sej lëdze chcą bëc w cëszë i sómnoce. 
Taczi môl jak pùstiniô je tedë dlô nich bël-
ny. Mògą tej gadac z Bògã, nick i nicht jima 
w tim nie zawôdzô.
Jan – syn Zachariasza i Elżbiétë téż żił 
na pùstinie. Czedë ùrósł, nie chcôł òstac 
kapłanã jak jegò òjc. Starszi wëchòwelë gò 
tak, żebë rozmiôł sã mòdlëc i słëchac Bòga. 
Zachariôsz, jegò tatk, naùcził gò Bòżégò 
Prawa i słów proroków. Wiedzôł i czuł, że 
leno na pùstinie Bóg pòwié mù, co mô ro-
bic w swòjim żëcym i jakô je jegò misjô. 

Aleksandra Majkòwskô

Przëszëkùjta sã na przińdzenié Mesjasza
Bibliô dlô dzecy. Nowi Testameńt

Nosył òbleczënk z szerzchlë kamélë. Jôdł 
mało, leno to, co nalôzł na sëchim piôskù – 
skôkôłkã i miód. Mòdlił sã dërch, a Bóg do 
niegò gôdôł.
Czej Jan béł dozdrzeniałim chłopã, wiedzôł 
ju, jaczé je jegò namienienié. Miôł naùczac 
lëdzy i rëchtowac jich na przińdzenié Mesja-
sza – zapòwiedzónégò przez Jahwe Bòżégò 
wëbrańca, Christusa, chtëren ùretô nôród 
Izraela òd jegò grzéchów.
– Chceta pòsłëchac ò Mesjaszu? – pitôł sã lë-
dzy, jaczich pòtikôł. – Mùszimë sã przërëch-
towac na jegò przińdzenié – dodôwôł.
– Ale jak mómë to zrobic? – dopitiwelë sã 
wszëtcë.
– Mùszimë sã naùczëc kòchac jinëch, mëslec 
ò nich tak jak ò sobie. Òdpùszcziwôjta 
winë tim, chtërny zrobilë wama krziwdã. 
Jeżlë môsz dwie sëknie, dôj jednã kòmùs 
jinszémù. Żelë môsz wiele jedzeniô, to sã 
pòdzelë. Nikòmù nie róbta nick lëchégò! 
Miéjta starã ò biédnëch.
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Jan nié leno zachãcywôł do bëcégò dobrim, 
ale sóm téż béł bëlnym człowiekã. Dzelił sã 
wszëtczim, co miôł. Lëdze, co gò pòznelë, 
dzëwòwelë sã i gôdelë:
– Më nigdë jesz nie pòtkelë kògòs taczégò 
jak të!
A òn sã ùsmiéwôł i òdpòwiôdôł:
– Szukôjta drodżi do Pana, żebë wéńc do 
Jegò królestwa. Przërëchtujta stegnë dlô 
Jegò nogów, żebë Pón mógł przińc. Mùszita 
téż wiedzec, że Christus nie bãdze blós wiôl-
dżim prorokã, ale téż najim Zbôwcą. Òd sta-
latów naji òjcowie żdelë na Jegò przińdzenié. 
Kùreszce to sã stónie. Mesjôsz je krótkò! 
Rëchtujta sã!

Pùstiniô. Kùszenié Jezësa 
Pò chrzce Jezës béł na pùstinie òb sztërdze-
scë dni. Tam mógł w cëszë sã mòdlëc do 
Bòga i słëchac Jegò słów. Sztërdzescë dni 
w taczim môlu to baro długò. W tim czasu 
nick nie jôdł ani nie pił. Czedë zrobił sã baro 
głodny, przëszedł do Niegò diôbéł i zaczął gò 
kùsëc:
– Żelë Të jes Bòżim Sënã, to pòwiédz, żebë 
kamë stałë sã chlebã! Jak to zrobisz, nie 
bãdzesz ju głodny.
– Je napisóné w Biblii, że człowiek nie żëje 
samim chlebã, ale kòżdim słowã, jaczi 
pòchòdzy òd Bòga – òdrzekł mù Jezës.
Diôbéł sã nie pòddôwôł. Wzął Jezësa do 
Swiãtégò Miasta, to je do Jerozolëmë. Tam 
pòstawił Gò na dakù swiãtnicë, żebë z górë 
mógł zdrzec na swiat. I rzekł tak:
– Żelë jes Bòżim Sënã, skòczë w dół! Kò je 
napisóné w Biblii, że Bóg rozkôże swòjim 
aniołóm, żebë Cã chronilë i na rãkach bãdą 
Ce nosëc, żebë të so nie skalécził nawet-
ka nodżi ò kam. Jak wszëtcë lëdze ùzdrzą, 
że nick sã Tobie nie stało, to zarô w Cebie 
ùwierzą! – przekònywôł.
– Nie zrobiã tegò. Je téż napisóné: nie bã-
dzesz próbòwôł swòjégò Pana Bòga.

Diôbéł nie chcôł równak òdéńc i dôł sã jesz 
na jednã pòkùsã. Wzął Jezësa na baro wëso-
ką górã, z jaczi mógł widzec wszëtczé króle-
stwa na Zemi. 
– Òne słëchają do mie – gôdôł. – Jeżlë 
pòkłonisz sã przede mną, dóm je wszëtczé 
Tobie.
– Biéj précz – òdpòwiedzôł Jezës. – W Biblii 
je napisóné, żebë pòkłón dawac leno Panu 
Bògù i blós Jemù służëc.
Diôbéł ju wiedzôł, że niczim Jezësa nie 
zmùszi do grzéchù. Wszëtczé jegò próbë nick 
nie dałë. Dôł so tej pòkù i òdeszedł.
A Jezës pò sztërdzescë dniach wrócył 
z pùstini. Béł ju przërëchtowóny do robòtë, 
jakô na niegò żdała. Miôł pòwiedzec 
i pòkazac lëdzóm, że je sënã samégò Bòga.
Chcôł, żebë pòmôgało Mù czile ùczniów. 
Pierszich wëbrôł sobie w Galileji, krôjnie, 
jakô je nad wiôldżim Galilejsczim Jezorã, 
i wëzdrzi kąsk jak Kaszëbë. Tam zaczãlë z Nim 
chòdzëc ùczniowie – Andrzéj i Jegò bracyna 
Szëmón, chtërnémù pózni Jezës dôł mio-
no Pioter. Bëlë òni rëbôkama. Pòstãpnyma 
ùczniama bëlë Jakùb i Jan.

Rzmë lëdzy zbiérałë sã, żebë słëchac słów 
Jana. Wiele z tëch, co do niegò przëchôdelë, 
chcelë pózni zmienic swòje żëcé. Jan pro-
wadzył jich tedë nad rzékã Jordan i chrzcył. 
Òbmëti i czësti mòglë pòtemù zaczënac żëc 
na nowò.
Niejedny mëslelë, że to Jan je Mesjaszã, ale 
òn zarô jima òdpòwiôdôł:
– Nié, to nié jô! Jô waju leno chrzcã wòdą! 
Ale jidze mòcniészi òde mie, chtërnémù jô 
nie jem wôrtny nawetka òdrzeszëc rzemiszka 
òd zandalów!
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– Rok to długò... Bédëjã wëjachac za greńcã.
– Wcyg za tã greńcã. Pół, całi rok, tec to wnet 
jedno. Strzimôsz, a tec dlô lokalny spòlëznë 
bãdzesz robił. Tak cos rechùją w niebie.
– A jô mëslôł, że dlô wëdôwców „Wiadłów”...
– Kò to jistno a to samò. Gazétnik to 
òbrzészk, to dzejanié pùbliczné...
Drzéj dali nie słëchôł. Znôł ten tekst ju ze 
stażu. Bëlno, bò wiele razy czëté. Sëpnął 
cëkrã, chilnął mléczkã i cziwnął przédnémù 
pôrã razy, że jo, że mô prôwdã i tak prawie je 
z gazétnikama, sã rozmieje. Kôzanié doch ba-
wiło. Pewno temù, że przédny długò ni miôł 
dostóné òfiarë. A mòże równak lubi z (to je 
do) Drzejã gadac? 
– To co móm pisac? Môce dlô mie jaką 
témã?
Przédny prawie gôdôł cos ò przëzéranim sã 
na to, co sã dzeje w gminny pòlitice, kò wi-
dzec ju béł dosc naplestóny, bò dali nie cyg-
nął, le rzekł:
– Na zôczątk cos ùbëtnégò. W sobòtã jedzesz 
na kajaczi...
– W sobòtã!
– Tec to spłiw, pësznô sprawa a relaks. 
W pòniedzôłk pòzwònisz pò f irmach 

Na wòdze

Bédëjemë najim Czëtińcóm dzélëk 
nowégò dokazu Jana Natrzecégò. 
Je to prozatorskô òpòwiesc ò żëcym 
gazétników jedny môlowi gazétë na 
Kaszëbach.

kajakòwëch i bãdzesz miôł super materiôł 
na tekst o rzéczny turistice. Pamiãtôj, żebë 
cë aparat do wòdë nie wpôdł.
Drzéj nie béł rôd. Sobòta je dlô lëdzy. Kò rów-
nak spłiw, nawet w weekend miôł wëżi jak 
robòtã w fabrice. Nie wiedzôł téż, czë mòże 
bez gòdzënë mòczëc swòjã chòrą skórã. Bò 
tak na gwës bãdze. Na rzéce jinaczi nie dô.
Słëpiô je pësznô. Reno w sobòtã téż takô 
bëła. Drzéj przëjachôł pózno. Dlô niegò òsta 
le jedinka, pòòbijóné wiosło i za małi kapòk.
– A, to të jes z „Wiadłów”. Z lëdzama bãdze 
leżnosc pògadac jak dopłëniemë na biwak 
do rëbakówczi. Le wiész, za wiele fòtków to 
mòże nié... wiész lëdze zapłacëlë za sztëk 
òddëchù, swòbòdë – rzekł òrganizatora 
spłëwù, a czej ù Drzeja nie dozdrzôł zroz-
mieniô, klarowôł: – Wiész, na wòdze czëjesz 
pragniączkã, në... tej-sej chto tam so chlap-
nie piwkò...
– Na wòdze? Ni môta strachù?
– Zarô strachù! Klient je klient, a to doch nié 
górskô rzéka, le nasza Słëpiô... Ù mie nikòmù 
nic sã jesz nie stało – próbòwôł sã wëslécac 
òrganizatór. 
Drzéj doch pòwiedzôł. Sëmienié miôł czësté, 
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a że jesz kôzelë mù mało zjëmac, to lepi. 
Prôwdac w repòrtérce prawie tegò nie lëdôł. 
Abò długòpis, abò aparat. Nie je mòżno 
dwùch wastów słëchac.
Zjimôł fòtkã, jak sã spichelë na wòdã i sóm 
chùtkò rëgnął na rzékã. Wëprzédnił wszët-
czich i tej pstriknął jesz rôz, kò z przódkù. 
Terô mógł schòwac aparat na dłëżi i wnet 
jak spłiwòwcë òddëchac latową nôtërą, 
gdzes niedalek Nôfeldu. Słëpiô wëdżinãła 
sã tu w tã a w tã. Czasã jakô łąka dochôda 
do wòdë, ale małô, bò rzéka chòc płënãła 
tąd ju pôrã tësãcy lat, nie da radë za baro 
rozszerzëc swòji dolëznë. Co sztërk mùsza 
nawet wcyg drzéc sã òstro bez wirowë, gdze 
przitczé ùrzmë pòkazywałë gòłé piôskòwé 
bënë. Tam nôlégało òpasowac, bò żoch ro-
bił sã rëchłi. Òsoblëwie w tëch placach, gdze 
łońsczégò rokù szôringa, jaczi tu nie widzelë 
nôstarszi, zwrôcała drzewa. Nié pôrã, nié 
dzesãc, kò całima régama. Tam letkò bëło ò 
wëwrotã. Sekùńdë nieùwôdżi, niedogôda-
nié, ùrzas abò prosto pierszi rôz w kajakù. 
I ju załoga stojała do pasa w wòdze. 
Drzéj widzôł jak spłiwòwcë pòkazywelë so-
bie piãkné widoczi, kò téż zwrócony las. 
Tam gdze ùzymczi leżałë hùrmama, stôwelë 
i zjimelë. Niejedny specjalno wëchôdelë na 
brzég, żebë miec fòtkã ze zwalonym bòrã. 
Jakbë prawie za tim przëjachelë w bëtowsczé 
stronë, jakbë prawie to pòdskôcało jich rézã 
tuwò. Krącył głową. Pamiãtôł z przeszłégò 
rokù, jak òn jesz za stażistë, jezdzył tu razã 
z przédnym abò z Leszajã zarô pò ti zélnikòwi 
szôrindze. Wiatrzëskò lëdzóm daczi nazriwa-
ło, pòłómało elektriczné stołpë a lasë, jaczé 
dlô niejednëch bëłë bez lata lokatą lep-
szą jak w bankù, spôdkòwizną pò starkach 
w pôrãnôsce minut rozjãło w trón. Terô to 
turisticznô atrakcjô. Tragedioatrakcjô. Z drë-
dżi stronë mòże i dobrze, kò przëjadą, dëtczi 
òstawią, lżi mdze sã dwignąc z nieszczescô. 
Równak to dzywno.
Drzéj chcôł wszëtczé ùdbë, całé to tu czëcé 
zapamiãtac. Miôł doch pòzebrac materiôł na 
supertekst. Płënął pòmalinkù. Zatrzëmiwôł 

sã, pùszczôł przed se jinëch. Prawie zwòlnił, 
żebë przëzdrzec sã ùzymkòwi, co grodzył 
rzékã wnet na całi szérzawie. Jak gò brac? Na 
chùtkò czë barżi bòkã, rozmëslnym szëkã... 
– Z drodżi! – ùczuł w nym.
To slôdë pãdzył kajak. Dwójka. Chłop i białka. 
Kò ni mòglë sã dogadac.
– Barżi w lewò! – wrzeszcza òna.
– Nié, w prawò! – krzikôł òn.
Òcerlë sã ò bòrtã Drzeja i mało, bë gò nie 
czidlë wiosłã. Gazétnik zdążił schòwac głowã. 
Jich kajak z całą mòcą przemërgnął wedle, 
a tej za sekùńdã trzasł w ùzymk. Zôwada le 
so letkò zdrigła. Dwójka na sztëruszk stanãła. 
Le chutkò żoch zepchł jã na piéń. Tej mòc 
rzéczi jãła wëwracac kajak. Chłop i białka 
dostelë wiôldżé òczë. Czej wòda zaczãła sã 
lôc jima do strzódka, zawrzeszczelë. Plams! 
Wësëpelë sã. Dobrze, że Słëpiô tu bëła 
snôdkô. 
– Z taczim idiotą jô jem jesz nie płënã!
– A jô z tak głupim babiszczã!
Mòkri a złi wëtrëkelë sã na brzég. Drzéj béł 
za bliskò, temù téż dostôł.
– Co tak sã zdrzisz jak gapiór! Të bë wëcyg-
nął to swòje zgniłé dupskò i nama pòmógł 
– szkalowa białka.
– Ok, ju sã bierzã – gazétnik nie dôł pòznac 
smiéchù. Czej pôra próbòwa nalezc sëché 
ruchna w wòdoòdpòrnym rubzakù, Drzéj 
wëcygnął jich kajak na brzég. Chcôł sã 
spëtac, czë mô co jesz pòmòc. Në...
– Gdze mòja mòbilka?! – zawrzeszczôł chłop.
– Pewno w wòdze – w głosu białczi nie bëło 
zdebła wespółczëcô. 
Chłop sã jesz barżi znerwòwôł. 
– To jidzemë szëkac! – rozkôzôł.
– To so jidzë. Jô płënã dali.
Chłop jął machac rãkama a trãpac. Jak môłi 
knôp, co nie dostôł bómka. Kùreszce wëcës-
nął ze se:
– Të... të zmòkłô kùro, të... a płëni so 
i wëwrócë jesz dzesãc razy!
Białka zrobiła do niegò krok, dwa. Nic nie 
gôda, le trzasła go w pësk. Mòckò, żebë 
bòlało. Chłop nôpierwi sã zdzëwòwôł, a tej 
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sóm pòdniósł piãsc. Pewno przëbôcził sobie, 
że na wszëtkò zdrzi Drzéj, bò rãkã spùscył 
i szedł do wòdë szëkac mòbilczi. Białka 
pòkôza pôlcã na gazétnika.
– Të! Òstawi mù swòj kajak. Płëniesz ze mną. 
Òn je za torbòwati, żebë bëc ze mną w jedny 
załodze.
Drzéj zmerkôł, że wiele ni mô do gôdczi. Na-
wet nie chcôł. Spłiw robił sã barżi cekawi. 
Białka sadła z przódkù. Rëgnãlë. 
– Jem Marta, a të?
– Andrzéj, kò wòłają mie Drzéj.
Białka òbróca sã do niegò, pòprawia włosë 
a zapita:
– Pò prôwdze wëzdrzã jak zmokłô kùra?
I bëlno zaczã przëzerac sã na swòjégò zało-
gańta. Pòwié òn mie prôwda czë nié? Kò... 
dozdrza co jinégò.
– Të nie chòdzysz do Kòrzë, dochtora Kòrzë, 
skórnika?
– A co? 
– Të béł u niegò w przeszłim tidzeniu. Móm 
prôwdã?
– Mòże môsz, mòże nié...
– Móm, móm... pòzna jem ce, taczé same 
brële, głowa... sã sromôsz, że skórnik? Ni mô 
za czim. Jô téż chòdzã.
Marta zôs zdrzała do przódkù. Nodżi wësta-
wiła bùten, wiosło pòłożëła na bòrtach. 
Swòje lico wëstôwia do słuńca i zamkła òczë. 
Dobrze, że wëpłënãlë z lasu. Drzéj sóm bë 
nie dôł radë na wielnëch zôwadach. 
Dolëzna sã rozszérzała.  Bëlë krótkò 
Parchòwa. Minãlë bórską ławã, co nią lëdzë 
chòdzëlë bez rzékã. Tu z jedny a drëdżi 
stronë, za łąkama górë piãłë sã wësok, baro 
wësok. Widzelë las, co na nich rósł, tej-sej 
pòòróny blësëznama pò łońsczi szôrińdze. 
Słëchelë jak wòda przëklepiwała bòrtë. 
Marta zaczãła jã mùjkac rãką. I cos tam do 
se cëchò spiewac. 
– Nie jes złi? Doch jem tak zwënégòwa, że 
jes òstawił swój kajak i płëniemë razã?
– Eeee...
– Jem mùszała. To damsczi bòksér!
– Tec ce nie chlapnął.

– Ale bë chlapł, chcôł, le të béł za bliskò.
– Jakbë pò prôwdze chcôł, to bë chlastł.
– Chlastł? Niechbë spróbòwôł, móm nok-
ce, abò jesz lepi, jô bë gò w kòstczi kòpnã. 
Chòdzã na kùrs samòòbronë.
– Në jo, kò szkòda, to wierã znajómk...
– Tam zarô znajómk, kòlega z robòtë... ale 
głupi jak smòk. Debil... Zdrzë, jak tu je pësz-
no. Znajesz te stronë?
– Zdebło.  Bëlë më tu z  mòjim szefã 
przeszłégò rokù, a pózni téż rôz.
– A co, të pewno jes jaczim szpektorã, abò 
energetik? 
– Jezdzymë tu, jezdzymë tam, cos sã napisze, 
fòtkã zjimô...
– Ale jes krëjamny!
– Taczi fach.
– Jaczi?
Drzéj nie òdpòwiedzôł. Mòcni nacësnął 
na wiosło, żebë wëprzedzëc jiny kajak, tej 
pòstãpny i jesz jeden. 
– Ahoj! – za kòżdim razã wòła na mijónëch 
Marta.
Za chwilã ju płënãlë pòd mòstã, pò jaczim 
z Parchòwa jidze droga do Chòsnicë. 
– Tam pò drëdżi stronie bëła wies. – Drzéj 
pòkôzôł na nordowi brzég Słëpie. Nie wié 
dlôcz prawie to rzekł, kò szlachòwanié za 
człowiekã, co wiédzã mô, terô tu w tim to-
warzëstwie mù sã widzało.
– Tam? Gdze?
– W dzélu na parkingù, a w dzélu na kraju 
lasa...
– Pleszczesz... tec ni ma nic widzec.
– Z wòdë pò prôwdze wiele nie dô sã widzec, 
kò jakbë sã w las szło, to nalézesz stôré dro-
dżi. Tu z piersza jidą w taczim wiwózu razã, 
a tej je rozestanié i jedna jidze na nordã 
a drëgô na wschód. 
– A jak sã nazéwô ta wies?
– Rzéka.
– Pòdkôrbiôsz sã...
– Nié, prosto jã przezwelë. Pewno temù, że 
tu chòdzëlë z Parchòwa do rzéczi na łączi. 
Në Marta ju sã czerowa za czim jinym. 
Pò wòdze płënãła pùstô bùdla pò piwie. 
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Schwëca jã a pòwącha, chcącë doznac sã co 
bëło we strzódkù.
– Piwò. Gwës chto z naszińców. Niejedny 
wiezlë bùdle z Bëtowa.
– Brzëdkò – kòmeńtowôł Drzéj.
– Brzëdkò, że co – że piją na wòdze, czë że 
cyskają pùsté bùdle do rzéczi?
– Òsoblëwie to drëdżé.
– A to pierszé?
– Téż.
– A ju jem mëslała, że jes normalny... – rze-
kła cëchò, barżi do se, kò dosc głosno, żebë 
Drzéj doczuł.
Dali Marta sedzała cëchò. Ò czim z taczim 
gadac. Nôtëra ji sygła. Słëpiô nëkała terô 
wiôlgą dolëzną. Pò lewi stronie òdmikałë sã 
rëmë Jómsczégò Młëna. Pò lewi mòkré łączi, 
pózni zdebło lasu i zôs łączi. Słuńca nawet 
jak dlô Martë bëło dosc. Płënãlë damiącë. 
Nié, żebë òbrażony, kò równak cëchò. Wnym 
za zôkrãtã dozdrzelë jaczis môłi brilant, co 
błiszczącë w słuńcu ùcékôł òd nich w dół 
rzéczi. Tak pôrã razy, jaż na fest zdżinął jima 
z òczów. Marta nie strzima. 
– A cëż to bëło wasto mądralińsczi?
– Zëmòródk, taczi małi ptôszk.
– Tak głupô nie jem. Wiém, co to zëmòródk. 
Mòżesz mòcni môchac wiosłã,  to gò 
dopãdzymë.
– Wątpiã. Gdzes sã skrił. Wrócy, czej tu 
nikògò nie bãdze. I wedle czegò to jô wcyg 
wiosłujã...
– Temu, że jes chłopã. A mòże nie jes?
Drzéj nick nie rzekł. Zôs damilë. Ale nié 
długò. 
– Drzéj, strzimôj kajak. Mùszã wińc na brzég. 
Drzéj ùstawił kajak bòrtą do ólszków, 
chtërnëch kòrzenie dochôdałë do sami 
wòdë. Twòrzëłë cwiardé nabrzeżé. Schwëcył 
sã jich mòckò. Marta wëskòkła na brzég 
i zdżinãła w wësoczi trôwie. Òn czekôł. Je-
den za drëdżim mijałë gò kajaczi jich spłëwù. 
– Ahoj! – pòzdrôwielë sã. 
Pózni zrobiło sã cëchò. Drzéj czekôł. Czej ju 
chcôł wińc szëkac za białką, bo to chto wié, 
Marta wrócëła. Nic nie dolmacza. 

– Në, płëniemë – cësnãła, czej dobrze sadła 
w kajakù.
Żoch niósł jich, kò nié za chùtkò, bò Drzéj 
rzôdkò pòmôgôł mù wiosłã. Nôpierwi do-
cerlë do mòstu. Niedalek za nim Słëpiô nie-
wiôlgą deltą wpôda do Żukòwsczégò Jezora. 
Dłudżi pasyk wòdë zdôwôł sã bëc dzélã wiôl-
dżi rzéczi. Nie bëło widzec ani zôczątkù, ani 
kùńca. 
– Tam më bë mielë płënąc – Drzéj pòkôzôł 
na nordã. 
Marta przëzdrza sã tam. Dozdrza czerwiony 
sztôłt. Òstatny kajak z jich spłëwù prawie 
dżinął jima za retkã. Wiaterk pòpchł jich dali 
na tóń. Zarô równak zmienił czerënk i jął duc 
mòcni. Miast tam, gdze bë mielë płënąc, spi-
chało jich na brzég.
– Të bë mógł mòcni tim wiosłã – kôza Marta.
– Të téż. Na jezorze sóm nie mdã pòpichôł. 
Pòmòżë, wiele mòżesz, bò do wieczora nie 
spłëniemë z jezora.
Marta nierôd pòdniosła swòje wiosło. 
Chùtkò równak chwëcëlë ritm. Kajak zybôł 
sã równo, dobrim szëkã. Czej cygnãlë z jed-
ny bòrtë, drëgô sã pòdnôsza. Rôz, dwa, rôz 
dwa... za kòleją, pò pôrãnôsce. Sztërk 
òddëchù i znowa... Ni ma co gadac, Marce 
zaczãła sã widzec ta gòńba. Nie da równak 
tegò pòznac. Rëchło docerlë krótkò retkù, 
a stamtądka ju widzelë resztã jezora. Na-
procëm na brzegù stojôł dodóm, wkół bliskò 
wòdë leżałë rozmajité czôłna. Kąsk dali béł 
plac na ògniszcze dlô turistów i drzéwiané 
nôbrzeżé. Prawie na nie ùstawilë dzób 
a òstro darlë. Czej wëchòdzëlë na brzég, 
towarzëstwò ju grzało wòdã na kawã na 
ògniszczu. Niejedny nie czekelë za czôr-
nym pitkù. Piwò téż szmakało. Drzéj znowa 
pòzmienił sã w gazétnika. Jął pëtac, jak sã 
widzy, z czim mielë ùczink, jak pierszi rôz na 
wòdze... Marta sadła na délach pirsu i czeka 
za kawą. Bezmëslno przëzéra sã na wòdã.
Na Żukòwsczim Jezorze zybała sã ju le jedna 
skòrëpa. Nié... doch dwie. W ti pierszi, czësto 
bliskò, sedzôł wãdzëbòk. Nierôd z łowù klął 
na wiodro. W drëdżi, chtërna Marce zda sã 
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le malinczim czerwionym pónktã, sedzôł téż 
jeden chłop. Za rëbama sã nie czerowôł. Òn 
czerowôł sã na turisticzny pirs. Niedocze-
kóno bił wiosłã w wòdã. Nierówno. Co sztërk 
pòprôwiôł tur i nerwòwôł sã jesz barżi. Ple-
stôł do se jaczés ùspiéwë na Słëpiã, co mù 
wzã mòbilkã, na òrganizatora spłëwù, co 
gò samégò òstawił i na Martã. Òn bë ji nie 
òpùscył gdzes westrzód dzëwi nôtërë, dalek 
òd lëdzy, szaséji. Chcôł zdążëc nim spłiw zôs 
spùscy sã na wòdã i rëgnie do Soszëcë. Czasu 
ni miôł wiele. Temù sã spiesził, a wedle tegò 
spieszeniô jesz barżi wëstwôrzôł z kajakã. 
Kawa szmaka. Prôwdac rozpùszczalnô, 
w plastikòwi tasce, kò tu gdze las i wòda, 
dalek òd przédnégò i całi redakcje, w tim 
rozesmiónym towarzëstwie, mia òsoblëwi 
aromat. Drzéj pòpijôł drobnyma szluksa-
ma. Jegò kôłbasa zgniło dozdrzeniwała nad 
ògniã. Miôł pòzebróny ju wnet całi materiôł 
do artikla. Nawet mësla, że wnet przińdze 
mù sadnąc do kajaka z ùrażoną Martą nie 
bëła w sztãdze skazëc mù hùmòru. Dzéń pò 
prôwdze béł piãkny.
Pòmalinkù zaczãlë sã brac na wòdã. Czej 
pierszi schôdelë do pirsu, jiny dopijelë z ta-
sków, dojôdelë wòrztã. W ti chwilë sómeczny 
czerwiony kajak prawie docygôł do nabrzeżô. 
Ze szczerą złoscą dzobã trzasł w déle pirsu. 
Wëskòkł na brzég i nimò zmòdżi chùtkò 
doskòknął do òrganizatora. Temù òczë 
stanãłë w słup. Wëpił za mało, żebë nie 
przëbôczëc so zabëtégò na rzéce spłëwôrza. 
Brzëdkò wëzdrzało.
– To je spłiw? Takô je òrganizacjô! Wząc dët-
czi to jo, kò miec starã ò lëdzy to ju nié! To 
gówno, òszëkaństwò.
Òrganizatór hôknął szkalëjącégò chłopa 
pòd remiã a jął letkò òdchadac z nim na 
bòk. Taczi reklamë nie brëkòwôł. Lëdze nie 
wiedzelë, co mëslec. Mòże temù jesz chùdzy 
karowelë sã do kajaków. 
– Doch wasta sóm gôdôł, że pòszukô mòbilczi 
w wòdze. Jô jem klarowôł, że tam je za wiôl-
dżi żoch i to nic nie dô – òrganizatór rzekł to 
głosni, bò lëdze mielë to dobrze czëc.

– Ale chtos miôł mie pòmòc, dożdac. A jô 
òstôł sóm jeden... dali z wama nie płënã. 
Chcã, żebë tu chto pò mie przëjachôł. Tu 
do rëbakówczi. I to chiżo. A kajaka nie mdã 
wëcygôł z wòdë. Jem zawiodłi!
Òrganizatór ùwôżno sã przëzdrzôł na 
spłëwôrzów. Òsoblëwie na Drzeja. Prawie 
ten béł tu terô pòtrzébny! Òkróm Martë 
i Drzeja nikògò ju na pirsu nie bëło. Mòcni 
hôknął szkalëjącégò chłopa, przëcygnął do 
se i cëchò rzekł:
– Aùtół za tim waszim kajakã przëjedze tu 
dopiérkù za trzë gòdzënë. Nôchùdzy. Mòżece 
sã z nim wząc. Tu je òdżin, je jesz wòrzta 
i kawa. Në nic wiãcy. Mòżece téż płënąc 
z nama dali. Tur je pëszny...
– Jesz czegò!? Móm dosc, jem nabledłi tą 
rzéką i tą nieprofesjonalną òrganizacją, 
i tobą człowiekù! 
Wjadowiony chłop chcôł jesz szkalowac. 
Òrganizatór nie chcôł słëchac. Szedł wëcyg-
nąc czerwiony kajak i pakòwac, co òstało pò 
jegò spłëwie kòle ògnia. 
– Marta, Marta, czekôjczkôj! – zaskòmżił 
òstawiony sóm sobie spłëwôrz. 
Marta ju òdpicha kajak na wòdã, kò równo 
niechãtno przëcygnã gò do pirsu. 
– Cëż? – zapita bez përznë zrozmieniô.
– Dôsz mie na sztócëk mòbilkã, chcã 
zazwònic do znajomëch, żebë pò mie przëja-
chelë.
Białka chwilã pòmësla. Kùreszce złóma-
ła sã w se. Pòda telefón chłopù i doż-
da, jaż wcësnie numr. Nicht nie òdebrôł. 
Drëdżégò nie pamiãtôł, jistno jak trzecégò 
i pòstãpnëch. Jich lësta leża gdzes na dnie...
– Co móm robic?! – gòrził sã jak knôpiczk.
– Wezże wiosło i z nama na Słëpiã – zëmno 
bédowa Marta.
– Nié! Wòlã tu òstac i czekac nëch pôrã 
gòdzyn. 
– To czekôj. Z Pónã Bògã!
Marta òdepchła kajak i mòcno ùderza wiosłã 
w wòdã. Chłop zawrzeszczôł:
– Marta czekôjże, czekôj!... Mògã płënąc, kò 
z tobą... z tobą... czekôj!
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Białka nawet sã na niegò nie òbchlastnã. 
– Rôz, dwa, rôz dwa – jãła głosno diktowac 
szëk wiosłowaniô.
Drzéj miôł starã prowadzëc kajak wedle 
brzegù. Słëpiô mia ùstkã niedalek. Trzcënë 
towarzëłë ji z dwùch strón. Skrącëlë w prawò 
i wcësnãlë pòd mòst. Za nim rzéka chòwała 
sã w ceni lasu i rozléwa szerok. Wiele barżi 
jak przed wpłënienim do jezora. Kò nie bëła 
ju tak rëchłô ani tak głãbòkô. Spłoszëlë 
pôrã dzëwëch kaczków. Ùcekłë w dół rzéczi. 
Òdłożëlë wiosła. Wòda niechùtkò jich nio-
sła. Za sztërk ùczëlë głosë gdzes z przódkù. 
Pòzmienioné òdbicym òd scanë nadrzécz-
nëch drzéw nie bëłë do zrozmieniô. Domer-
kiwelë, że to spłëwôrze. Cos wierã trafilë. Za 
zôkrãtã dozdrzelë, jak Słëpiô rozléwô sã jesz 
barżi, a na kùńcu je przegrodzonô jazã. Bliskò 
na dwùch brzegach stojało pôrã bùdinków. 
Bëlë w Bëlënie. Na môłi łączce spłëwôrze 
wëcygelë kajaczi. Òrganizatór jich nëkôł, jak-
bë chcôł jak nôchùdzy zôs ùtacëc sã w lasu 
za wsą. Chłop wcyg wzérôł na bòczi. Szukôł 
kògò? Drzéj ni mógł zmądrzëc. Dobilë do 
brzegù òstatny.
– Chiżni, chiżni! – nôglił jich òrganizatór.
– Doch sã dô, Soszëca niedalek – òdbùrkła 
Marta. 
– Dalek niedalek, dopłënąc trzeba, a wieczór 
niedługò. 
– ... wieczór? Co to za plestanié. Tec je pół 
piąti!
– Ni ma co gadac, në, chiżni. Pòmògã wama.
Drzéj chwëcył z przódkù, a òrganizatór slôdë. 
Kò nie szlë nad rzékã, chtërna za jazã òkradłô 
z wòdë bieżëła òdzgło w głãbòczim wiwòzu. 
Szlë stegną na damã, jakô twòrzëła kanał. 
To nim wiãkszi dzél rzéczi zgniłim żochã cze-
rowôł sã do elektrownie. Dlô kajaków béł za-
kôzóny. Drzéj stanął i pòkôzôł òrganizatorowi 
tôblëcã, chtërna biôłima lëtrama na czerwio-
nym spòdlim ò tim prawiła. Ten môchnął na 
niã rãką.
– Tam na dół do stôrégò kòrëta ni ma jak 
zlezc, ni ma téż dosc wòdë, żebë spłënąc... 
Chiżni, chiżni!

– Czej nas złapią, òrganizatór bãdze płacył 
– spòkójno pòwiedza Marta. Tej pòpchła 
Drzeja, żebë szedł dali i wòdowôł jich kajak 
na kanał. Pierszi rôz mia tąd płënąc. Bëła 
cekawô. Drzéj pòdezdrziwôł, i miôł prôwdã, 
że òrganizatór chce òbszczãdzëc dëtka na 
przewòżenim lëdzy i sprzãtu. Tóni jak sami 
donëkają do Soszëcë. Równak bëło mù rów-
no. Ale ùdôwôł, że mù je nié w nos. Tec béł 
gazétnikã.
– A spróbùjże ò tim napisac! – pół grozno 
rzekła Marta.
– Pò richtoscë jô bë to miôł...
– Jaczi richtoscë? Bierzë sã za wiosłowanié, 
a tu nie wëstwarzôj.
Drzéj pòkrącył głową. Kò nie zdradzył, że 
przeszłą razą, czej płënãlë Słëpią z przédnym, 
téż wëbrelë kanał. Za to rzekł:
– Jem òstrzégôł...
– Nie mdze fòrmalistą taczim, do chòlerë! – 
Marta pòkrącëła głową. Co za dél! Dobrze, że 
to ju niedalek – pòmësla. 
Sënãlë wòlno. Regùlarné, czësté òd zwa-
lonëch drzéw kòrëto kanału nie zaskòkło 
ni razu. Mòżna bë ùsnąc. Në, to bë ale bëła 
szkòda. Pò prawi stronie stôri cemny las, 
stôré bùczi, chòjnë. Mielë co òbzerac. Pò 
lewi, gdze bieżëła dama, ju nié tak baro. 
Za damą przitkô rzma òddzélała jich òd 
stôri rzéczi. Ti prawie nie dało widzec, kò 
wiedzelë, że òd dzëwi Słëpie są wëżi dobrëch 
pôrã métrów, a z kòżdim sztótã jesz wëżi. 
– Jak cëchò – rzekła Marta.
Dzywnô białka, nerwés, a za sekùńdã ju 
òdjurzonô... Mòże szkòda, że pôrã lat star-
szô. Eeee... nié, z ti mączi chleba nie bãdze 
– pòmëslôł Drzéj. Jął mòcni nacëskac na 
wiosło. Chùtkò dogònilë spłiw. Przed elektro-
wnią zeszlë z kanału do dzëwi rzéczi, a stam-
tądka pò pôrãnôsce minutach ju wëcygelë 
kajaczi na brzég. Do Bëtowa wzął jich bùs. 
Òb drogã Drzéj dopitôł spłëwôrzów a zrobił 
òstatny òdjimk. 
– Do ùzdrzeniô – żegnôł Martã w miesce.
– Le nie piszë ò kanale – prosëła gò, wcyg nie 
wiedza, co mëslec ò Drzeju.
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twienié pòsmiertnëch kwitów to warô dwie 
niedzele, tëli co nic. Ten zôs do ny szpi-
nie i ò ruchna sã pitô, że móże pòdjachac 
a wërzëcëc to do nëch caritasowëch biksów. 
To Gita përznã znerwòwalo, bò żëcô nie dô 
sã tak letkò do Caritasu wëwiezc, ale nie da 
pò se merkac, blós rzekla, że wszëtkò pò 
tatkù mô ju spakòwóné.
– To dobrze! – rzek Stach i sã rozlączil.
Gice bëlo nijak. Żëcé nie je taczé, że le 
blós pakùjesz i werzucôsz, ale pòdskaconô 
Stachòwim pòmëslënka szla do kléderszpi-
nie. Wiôldżi mébel; dobrô robòta, mòcnô, 
dãbòwô szpinia, chtërnã òna – Gita – dosta 
z dodomù na nową drogã żëcô, przerôża jã 
baro i pòcyga. Nigdë ji nie lubila, bò pò pier-
szé nie bëla pakòwnô, a pò drëdżé dërch jã 
straszëla. Pamiãtô jak dzys, że wiedno chca 
sã ji pòzbëc, ale chlop òdrôdzôl i gôdôl, że 
witro i pózni, a to bëlo nigdë.  Strôszk stojôl 
i chòwôl żëcé w lómpach ùmòczoné. Z jedny 
stronë bëlë ji ruchna, z drëdżi – chlopa, a na 
westrzódkù te, co blós na bigle sã nadôwalë: 
żekrë, sëknie, garsónczi, mańtle, kòżëchë… 
 Szpinia nie bëla nijakô, bò „matrona” 
òdwiedzónô kòżdi dzéń stôwa sã czims 
wôżnym w żëcu bialczi i ji chlopa. Kòżdi 
w niã cos pchôl i wëjmòwôl, kòżdi dotikôl, 
a smùkôl zëmné ji òbrëmié, chtërne na-

Pò trzech niedzelach òd smiercë Józefa 
telefón ùmilk. Nicht ju nie zwònil, blós Stach 
wësélôl ji MMS, na chtërnëch bëlë jegò 
dzecë i bialka, i czasã òn, jak jedlë w McDo-
naldze cos dobrégò abò jak sã kùlalë na 
trôwie. Wszëtcë ùsmióny, fùl redoscë i żëcô. 
Gita wiedno òdpisywa, że to fejn wëzdrzi i że 
sã ceszi, że jima sã tak ùklôdô, chòc w dëchù 
sã ni mògla pògòdzëc z glëpòtą lëdzką, chtër-
na doprowôdzô do taczégò czegòs, żebë je-
dzeniu robic òdjimczi i wëselac. –  Trzeba bëc 
baro próżnym – mëslala, ale nigdë tegò nie 
wëmówila ani téż nie napisa.
Żëcé, chtërne mialo sã dlô ni dopiérze za-
czic, zgaslo, bò ji chlop ùmar, a òni doch tëli 
mielë planów: jachac do placów, gdze jesz 
nigdë nie bëlë, jesc rzeczë, chtërne znelë 
blós z òbrôzków…, a tu smierc òkôza sã barżi 
welech na szpérach i jich ùrëchlëla.  – Bez-
wstidnica jedna! Sromòtë ni mô – pòmëslala 
żalosno Gita i zôs lecalë ji lzë. Cëchò i ceplo 
splëwalë pò nosu i niechtërne wpòdalë pro-
sto do gãbë, a reszta cekla pò szëji i wlatiwa 
dali, do piersów i òdbija sã mòkrima plamka-
ma na ji klédze.
Dzysô Gita mëslala ò szpini, bò trzeba 
ruchna wërzëcëc pò ùmarlim. Reno zwònil 
Stach i sã pitôl, czë òna ju wszëtkò pò tatkù 
ùpòrządkòwa? Òdpòwiôda, że jo, że zala-

Kristina Léwna

Szpinia
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grzéwalo sã òd chwôtającëch rãków. Niczim 
sakrament pragnący òdnowieniô, tak szpi-
nia stoja w jizbie i tim samim w żëcu tëch 
dwòje. Òczarzoné, nieżëwé i żëwé jednakò 
stwòrzenié, dzél czegòs dobrégò i cząstka 
jiwrów… Òtoczonô chwalebnym ùznanim 
i bezwòlnym chwôlenim, wrosla w mëslë 
i tam òsta na wiedno jakò cos wôżnégò.
Dzysô Gita stoja pòkònónô przez mébel. 
Żëcé w szpini zamklé – pòmëslala – i nic 
wicy. Smùka żekrë chlopa. I te grëbé – wôl-
niané i te censzé, co sã na zabawë òblôkô, 
kòmónie i wiesela. 
Mòdri ancuch „przeniósł” jã mëslama na 
zabawã sylwestrową, na chtërny òn gò miôl 
òbleklé. Wszëtczé szléfë sã ji przemklë òb 
glowã. Òn jã trzimôl mòcno i gôdôl, że je 
jegò królewną, a òna cëchò òdpòwiôda: – 
Dôj pòkù! 
Dzysô mô żôl, że z nim nie pòplënã jegò 
szpùrã i wstid ji za to tesąckrotny, i nie wié, 
jak mô to nadrobic, chòc nadrobic sã nie dô, 
bò to ju ùszlo, ùcëchlo i przeminãlo.
– Glupô kaszëbskô Gito! – wëpòmina so 
w dëchù, a serce skrzeczalo i nawrôcalo do 
môlow, czej òna, Gita, mògla doch përznã 
nie bëc kaszëbskô i rzec cos taczégò, co bë 
pasowalo do tegò sztótu, ale òna nié, bò ji 
nicht tegò nie naùczil, bò wiedno òstróżno 
a z daleka i téż tak òna sã férowa.
Dzysô stoji przed szpinią i krzëczi, bò żëcé 
mùszisz wëkrzëczec. To, w co wierza, ùlecalo 
i zdżinãlo. Òsta òna sama – Gita i ji jiwrë, 
chtërne stalë sã môlé, nic nie wôrtné. 
B ia lka  wlaz ła  w nã  szp in iã .  Zamkla 
w ni dwiérze. Òpiarla sã pùklã ò slédny dél. 
Lómpë òcéralë sã ji ò gãbã, lësé fùtro, mańtel 
zëmòwi i òwczi liwk… wszëtkò wònialo 
dzywno: ni to nowòscą, ni zatãchlim.  Pôcha 
przechôda przez ji lata i mëslë: ùtrapienié 
i wiôldżé pòdniecenié. Dzysô czëla wszëtkò 
lepi, ale tej… i tu sã smùca, że nie da wiarë 
temù, co chlop gôdôl, że bëla ùpiarto glupô 
i nie widza tegò, co òn ji chcôl pòkazac. 
Westrzód lësëch ògónów òna widza wszëtkò 
jinaczi: swòjã glëpòtã i to, że mògla lepi to 

żëcé ze swòjim chlopã przeżëc, a nié na zófie 
w jizbie i z bòkù. Cali czas sã gòrzëla: ò plamã 
na stole pò kawie, ò mòkré lómpë w kąpnicë, 
ò stréfle, chtërne gdzes tam wiedno leżalë… 
Dzysô stól stoji, ale tegò, co plamë robi, ni 
ma. Méble są cwiardszé jak żëcé. Szpòrt? 
Wiôldżé wëszczérzanié? Òna – Gita doch mia 
toptuch i ni mia czasu na scéranie plamów, 
a tu żëcé szlo krok w krok, bót w bót do 
przódkù i nie zdrzalo na niã – glëpasô Gita, 
co so tim przejmòwa. 
– To nie je sprawiedlëwé! – zawrzeszcza 
w cëchi chëczi, chòc chca, żebë jiny to czëlë.
Nicht nie czul, bò wszëtcë bëlë zajãti 
swòjima codniowima sprawama. Blós òna 
sama w szpini smùka żeker chlopa. Mòcné 
knąpë hôczëlë jã ò nokce, ale òna òmija je 
i zaczina smùkanié òd pòczątkù. Czej rãka 
ji zmôlkla, tej wsta i wëlazla ze szpinie. 
Chwôca bigel z żekrã i trzimającë letkò za 
kôlnérz chca gò wërzëcëc do plastikòwégò 
miecha. Mitkô materia przemikającô midzë 
ji pôlcama wzbùdzëla w ni tëli mëslów, że 
pòstanowila so jã òblec. Zapiã gò misterno; 
knąpa kòl knąpë, pózni pòstawila kôlnérz 
i zaczã gò wòniac; swiat zawirowôl. Wszëtkò 
sã copnãlo jesz rôz, bò prawie czëla, że zôs 
ji chlop bél kòl ni i jã òbejmòwôl, a òna nie-
smialo gôda, że mô przestac, że òna blós 
tak… Terô felalo ji jegò jak nikògò jinszégò, 
bò tesknota bëla tak wiôlgô, że jaż rozriwa ji 
piersë. Żalowa wiele rzeczi, ale jaczé to mialo 
terô znaczenié. Żebë chòc na sztócëk mògla 
gò òbezdrzec, żebë mù mògla to wszëtkò 
wëtlómaczëc, przeprosëc i ùscëskac… Wie-
le bë dzysô da za cos, co czedës mia na 
wëcygnienié pótë.
 – A òn doch kòchôl calim sobą i chcôl bëc 
kòchóny! – wrzeszcza do se i cmùla sã do 
òbleklégò lómpa. Wëdôwalo ji sã, że żéczer 
pasowôl na niã, jakbë bél szëti i òna pasowa 
do niegò. Wònia gò i sã nim ògrzéwa. Smùka 
gò, jak nie wiedzec co. Sygla do taszów a tam 
papiórowô kôrtka, chtërnã òn dlô ni wëgrôl 
i bëlë królã i królową balu. Òna nen papiór 
smùka i kùszka, prawie tak jakbë chlopa 
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swòjegò w nym sztëczkù widza i gôda, że to 
nie je sprawiedlëwé, że òn przed nią so szed, 
nie wiedzec gdze i òna sama mùszi terô so 
radzëc, a òna doch nie wié, co i jak? 
Mitkòsc żekra dodôwa ji përznã òdwôdżi, 
a żëcé stôwalo sã brómą, za chtërnã òna 
– Gita, doch nie chce przelezc, bò ji pò co, 
ni mia taczi pòtrzebë. Ji żëcé to doch bëla 
szpinia i chëcz, i chlop, i dzeckò, ò jaczé òni 
sã razã jiscëlë… a terô co? Cëchò i czësto 
jak w zarkù. Midzë jednym a drëdżim nórtã 
ni ma nick, blós dech – glãbòczi a smùtny, 
taczi na zalagòdzenié dnia i żëcô. Cãżczé 
òdsapnienié.
Żéczer – mòdri, cepli – wzbùdzôl w ni żëcé 
i òkôzôl sã czims swójsczim i dobrim. Ni mia 
dzys chãcë gò zdjic. Wcéra gò w se i sã nim 
cesza, bò żëcé ji zôs bëlo përznã kòl chlo-
pa, a nié, że òna mô sama terô drapac do 
przódkù. Czëla jegò smiéch i jegò gôdanié, 
„że ni ma sã co tak jiwrowac, bò to minie, 
blós szkòda zdrowiô”. I tu zôs òna – Gita 
wrzeszcza, że òn je dôlëmón i nie wié, na 
czim swiat stoji, że mùszi doch jak chlop rzec: 
co dali? Pózni rika do szpinie i wëzéwa jã, że 
żëcé schòwa i mëslë, i tëli czasu na rzeczë, 
chtërne nie bëlë wôżné. Kòchac sã mia 
i smùkac jegò rãce, gãbã…, a nié sã òbrażac! 
W nym jiwrze ùzdrzala w szpini szal: różewi 
i baro dludżi. Chwëca gò i zarzucëla so gò 
na pùczel. Pamiãta nen gwiôzdkòwi darënk, 
no wiôldżé ji ùceszenié do sztëczka sztofù, 
czedë òn pòdôl ji darënk i to jak wzérôl na 
niã, jak òna prawie tak jak dzeckò dzarla 
papiór, żebë sã dostac do strzódka. Pamiãtô 
jegò smiészné i cekawé òczë, czej òna sã 
òwinã nym szalã i rzekla, że to je ji ùlubionô 
farwa, że òna marzëla ò taczim szalu. Pózni 
òkrącëla sã wkól, a kùgle na dance òdbijalë 
sã różewim mërgnienim jasnégò widu. Gice 
sã wëdôwalo, że je wszãdze, w kòżdim 
sztëczkù nëch szklanëch balów, w kòżdim 
môlu jizbë, w kòżdim dzélu swòjégò chlopa.
Òn, jakbë ùrós i rzek, że òna je jegò królewną 
i że wszëtkò co nôlepszé, òna mùszi miec.
Òna sã përznã zasroma, ale ùkòcha gò tak 

jak nigdë. Rzekla mù cëchò, że òn je ji żëcym 
i nie wié, jakbë mòglo bëc jinaczi. Kòchô gò 
i wié, że òn jã téż kòchô. –  Żëcym jes mòjim 
– doda ju barżi òswòjonô, na co òn ji rzek, że 
za pôchã ji skórë òn bë wszëtkò òddôl. 
– Gita, të calim mòjim swiatã jes! Kòchóm ce 
i twòje wëmëszlanié – dodôl.
Dzysô Gita slëcha, żebë móże chtos, gdzes 
to ji rzek, móże bëc nawet trochã jinaczi, ale 
żebë bëlo tak, że òna je nôwôżniészô. A tu 
nick, blós cëchò, glëchò, kòmùdno i jakbë 
cemno. Żódnëch slów. Żëcé ùmarlo razã z ji 
chlopã, bò co òna terô znaczi? Ni ma glosów, 
pôlniów i sztridów…, le cëchòta. To przerôżô 
jã nôbarżi i znobi baro. 
Glëchòta, chtërnã òna czëla w kòżdim 
swòjim sztëczkù cala, doprowôdza jã do 
grańcë lëdzczich mòżlëwòsców. Òbleklô 
w żéczer chlopa i swój wënoszony szal, czëla 
dërch slowa, „że je nôwôżniészô i dobrô, że 
je królewô…” i tak chca, abë òstalo, bò òna ni 
mia czasu, bë zmieniac to, co ji gôdalë i w co 
ùwierzëla. Nie chca wëlezc ze szpinie, bò 
tam stôré żëcé sã przemikô swòjima znóny-
ma szpùrama, midzë kòżëchã a garsónką, 
dôwno ju niemódnyma, òna – Gita, czëla sã 
jak w swòjim swiece. Tam bëlo ji wszëtkò; 
w westrzódkù nëch lómpów, gdze mielëlë sã 
mëslë i to, co bëlo, i mialo bëc. Dzysô wie-
dza, że nie òstawilabë żódny rzeczë na póz-
ni, żódnëch lómpów bë nie szónowa, bò to 
wszëtkò tak mijô, że nie wiész nawetka czej, 
a ju të jes stôri. Dzys to wiedza, ale rëchli 
bëla przekònónô, że to ji sã wszëtkò nôleżi, 
że òna, Gita – królewô, mô wiôldżé mòce i to 
òna decydëje co i jak. Dzys ju widzy swòje 
ògrańczenié i wstid ji za to, ale ni mia nawet 
kòmù ò tim rzec. Ni mògla zapanowac nad 
mëslama, ale rãce wlożëla zôs w szpiniã. 
Wëjã slëbną jesz nierozpakòwóną pószwã 
i przëzdrza sã na ji cédel sprzed trzëdzescë 
lat. Czësto bawôlnianô pószwa, na biôlim 
tle mòdré kwiatë, chtërna trzëdzescë lat 
przeleża we westrzódkù szpinie. Nieżëwégò 
klamòta, wëkònónégò misterną rãką 
stolôrza. Bëla tam òdlożonô na lepszą òkazjã, 
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na slowa: „terô” miast „pózni”. Dzysô je terô 
i tu! Nie mdze pózni, bò ni ma na co żdac! 
– ùswiądniła so bialka i rozpakòwa darënk. 
Pószwa wëdôwa sã ji niczim ląka, na chtër-
ny czedës leża, a bëlo to tej, czej żëcé bëlo 
dobré, bò letczé i miodné. Wònia fefermiãtą 
i kwiatama, chtërnëch òna sama ni mògla 
nazwac, bò jedny na nie gôdalë „znijené”, 
jinszi „trëcëzna”. Wszëtkò twòrzëlo cos, co 
òna zamkla w swòjim mëslenim, jakbë do-
bré. 
Biédny bialczi rozëm dôwôl ji znaczi, że mô 
wicy òd żëcô rwac, ale òna doch dërch sã na 
nie òbzérô, a terô – milota żëcô zakòpónô 
i przëkrëtô. 
– Gdze lezc?! – wrzeszcza, a glos bél niemi 
i òstôwôl midzë szpinią a scaną, gdze òna 
stoja. Wiôldżé jiwrë pòchòwóné w taczim 
zarkù, a kòżdi doch miôl swój pòmëszlënk, 
bò òna doch bëla Kaszëbka, co i na wszëtkò 
mia bëc przërëchtowónô; na żëcé i smierc, 
co w jedny rédze stojelë, a tu co? Wszëtkò 
szlo swòjim szpùrã: nic sã nie dalo zrobic. 
Cãżczé westchnienié bëlo jesz znakã, że 
żëjesz a mitczé zerkanié dôwalo pòcechã 
tim, co mëslelë, że żëcé mają w taszë.
Szpinia – przegrzecha wiôlgô, bò wspò-
mnieniów tëli… a tu żëcé klepie na òkno. 
Kòżdi chce żëc! Lëdzkô nôtëra wôżniészô òd 
smiercë, a Gicëné lzë miészé jak wszëtkò to, 
co jã zybalo.
Czëcé glosów, żebë zdjã nen żéczer nie bëlo 
dlô ni niczim cëzym. Chto bë chcôl w chlops-
czim żekru maszérowac? Kò żódnô bëlnô 
bialka, żódnô Kaszëbka, żódnô Gita!...
Bezlitosné òbrëmienia smiercë dotikalë jã, 
żëwą bialkã, w chtërny normalnie plënã 
krew i pòt sã wëléwôl na ruchna.
– Czë òna ju nie żëla, czë żëla, ale blós 
trochã? A jak trochã, tej czim je to përznã? 
Czë mòżna żëc përznã? – zadôwa so pita-
nié i dochôda do jedny miarë, że mòżna, 
że òna, Gita, żëla përznã, blós trochã tak, 
żebë nikògò nie ùrazëc, w ramach, chtërne 
ji naznaczëla mùter: „mëslë, a nie gadôj!” 
– dërch czëla. – Glëpòta nié z ti zemi?!  

Co to mia bëc? – gôda do se gdowa.  – 
Gadôj! Gadôj, co mëslisz i żij tu i terô, bò 
wicy nie mdze taczi leżnoscë! To minie! 
Mdzesz krzëczôl tak jak jô i nick wicy! 
Wërwa so lop klatów i krzëcza, że je takô 
bëlejakô, że nie je żódnô ùczałô, bò ta bë 
wiedza co i jak, a tu bezradnosc ùsmiercô 
wszëtkò to, co mia dlô ni wôrtnosc. Krzëcze-
nié! To je za mało, bò co to znaczi? Kòżdi 
krzëczi, ale sã ni mô òdwôdżi pòkazac tego, 
co w nim pãkô a trzeszczi i jãczi… a òna, Gita 
w szpini i w żekrze chlopa ùmarla razã z nim, 
ale żëje.
– Gita! Gita! Jes të doma! – klepa na dwiérze 
Jawkòwô, bò nie widza sąsôdczi òd wieków.
– Pòj! – rzekla Gita i scygnã ze se żéczer 
chlopa i pòprawila so wlosë przed szpéglã. 
Wëlazla czësto normalno, jakbë dzéń ji nie 
zaskòczil, tak jakbë na niegò żda i sã cesza, 
że òn léze, co nie bëlo prôwdą. Gicëné żëcé 
bëlo glãbòk pòchòwóné. I òn, i òna razã, bò 
jak tu dali? I za co sã wząc? Wszëtkò cãżczé 
a te wszëtczé pisma? Kò òna doch jich nie 
czëta richtich, a tam same wôżné sprawë: 
métrë, prąd, pòdatk… Kò wszëtkò, co òna 
nie rozmia! Co ti lëdze chcą! Niech ji dadzą 
pòkù!
Terô wëlazla ze szpinie i òtemkla dwiérze. 
Nastawila top na kawã. Zaparzëla. Pòda. 
Sadla. Sąsôdka zagôda, że sã ò niã jiscy, że ji 
je jakòs tak nijak, bò Gitë nie widzy…
Ta na to, że so jesz mùszi përznã z tim pòbëc, 
że żëcé i smierc wëmôgają czasu…
Sąsôdka sã pòdniosla i rzekla, że mdze 
zazéra, za co Gita dzãkòwa i so mësla, 
żebë blós nié, bò na co to kòmù. Smierc 
chce spòkój. Smierc ùmarlëch i żëwëch 
chce cëchò dogòrëwac! We wiecznym 
rozpamiãtiwaniu tegò, co mòżna bëlo zro-
bic jinaczi, żëc barżi spòkójno abò wcale… 
Ùmôrtwia sã gdowa. Rozpamiãtiwanié to 
jedno, co mia. Żôl i wina, że za pòzdze sã 
zaczã ceszëc swòjim chlopã jesz barżi doléwa 
ji gòrzczégò jiwru, chtëren nié blós serce 
nafùlowiwôl, ale i dëszã, mùsk i wszëtkò, 
co òna blós czëla w se. Ni mògla spac i jesc. 
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Cali czas blós chwiąda sã midzë jedną 
jizbą a drëgą, abë zôs stanąc przë szpini. 
Czëla przë ni jakąs ùlgã i mòc, chtërnëch 
ni mògla so nijak wëtlómaczëc i ùlożëc. Zôs 
chwëca za metalowi kluczik i przekrącëla 
gò w lewą stronã: zómk letkò zachrząszczil 
i Gita òtemkla szpiniã. Zôs wróca do se, 
do nie-żëcô, ale póczi co, to bëlo jedno 
żëcé, jaczé mia, taczé zabôczoné i prze-
sztrichnioné przez smierc. Strzãp czegòs, 
co òna so ni mògla wëtlómaczëc, a co 
cwiardo bëlo w ji chëczi. Chca zôs wlezc 
do szpinie i tam òstac. Zakrzëczëc chòcbë 
na smierc, chtërna nijak sã za nią nie chca 
wząc. Wszëtczé przëtrôfczi żëcô mienialë 
sã w ji glowie i widza swòjégò chlopa, jak 
niós blachã z kùchã i gôdôl, że to mdze do-
bré, że swiãta mdą terô wònialë cynamònã 
i jabkã, że jizba mdze fùl pôchë tak, jakbë 
ju bëlë swiãta. I òna z mùnią nibë ùsmióną, 
ale hamùjącô sã, żebë to rzec, że òn zro-
bil cos fejn, òdwróca òczë i mrëcza. Jegò 
mùnia bëla niewëraznô. Pòstawil kùch 
na stole, a òna starla blat. Wiedno barżi 
dba ò rzeczë nieżëwé jak ò tëch, co żëją. 
Òna, Gita, dzysô wlazła w szpiniã. Zôs jã 
dopadla pôcha lómpów, zôs wrócëlo żëcé 
i smierc, jakbë na jeden bigel òdwieszoné 
z ancuchã chlopa. Czëcé mitkòscë sztofù 
dôwalo znakã jakbë żëcô, chtërnégò ju nie 
bëlo, ale zwòdzenié téż bëlo czims, co òna, 
Gita, bra za prôwdzëwòsc. 
– Czegòs sã trzeba chwëcëc! – wrzeszcza, 
ale ju nie bëlo niczegò, blós lómpë, na 
òcarcé lzów. Szmatë – smùtny òdjimk żëcô! 
Òcéralë ji skarniã, a òna weòbrôża so, że to 
wszëtkò jesz przińdze, że miniony czas dô 
sã copnąc, ale nie bëlo taczi mòżlëwòscë! 
To przelecalo i ni ma tegò! Òkrëszënë 
dôwnëch dniów bëlë za môlé, żebë jima 
doprawic chëcz, żebë nima sa ògrzôc, bò 
chlodno z kòżdi stronë zawiéwô, a òna 
sama…
To ni mô znaczeniô, żëcé i tak sã jakòs 
pòkùlô: prosto, krzëwò…, kòżdi naléze 
swòjã stegnã, ale òna bë nie chca, żebë òni 

sã nią bawilë a rzucelë w nórt, bò òna doch nig-
dë czegòs taczégò nie czëla. Bò doch òn bél i pi-
lowôl, żebë òna bëla achtnionô i wôżnô. Dzysô 
ni ma nic. Pajiczënë letkò pòsóné przez wiater 
i òna, Gita, cwiardo-mitkô Kaszëbka, chtërna ni 
móże krzëczec, blós rzec: „tak to ju je”. 
– Dzysô jô ze szpinie nie wëlézã! – rzekla do se 
bialka i zamkla drzéwiané dwiérze.
Mëslë jak mòrze òbijalë sã ò sztrąd, ale òna 
cwiardo stoja przë pierszim pòstanowieniu: to 
ni mô cwëkù! Żëcé sã w szpini zamikô! I òna 
w ni! Ni ma nic jinégò. Na zdrowi rozëm to bë 
nie bëlo, ale òna nié rozëmã sã dzys czerowa, 
bò wszëtkò w co wierza, ùmarlo. Pò co rozëm! 
Mùszi tu òstac! To je ji plac! Tak jak tej, czej 
bëla môlô, wiedza co i jak, wiedza, że droga 
– ta rozmiklô i rozjéżdżonô – prowadzy do-
dóm. Zna kòżdi kam i czerz. Zna kòżdą gardinã 
w òknie i kwiatë, chtërne kwitlë w ògrodach, 
ale terô to wszëtkò òdlecalo, nie bëlo taczé 
prosté, bò jiné. Przedeptóné czasã i pichã 
żëcô.
– Taczé są lëdzczé stegnë: zaroslé pòkrziwama, 
chtërne parzą i òstôwiają bąble. Smùkôsz 
pò tim, bò mëslisz, że to co dô, ale to parzi 
i piecze jaż sã wëbòli. Żëcé je taczé samò, fùl 
parchòw, a të le móżesz pòsmùknąc, bò jesz 
wierzisz, że to co dô! A tu nick! Minienié! Żôl 
i pieczenié! A bòli tak, że nie wiész, co bëlobë 
lepszé: ùderzenié czë prawie to czekanié? Za-
wieszony je czlowiek midzë jednym a drëdżim 
bëtã. Ùmiérô żëwi, chòc ju nie wié, co do-
bré. Z jedny stronë mô Bòga, a z drëdżi swòje 
smiertelné i beznôdzejné żëcé. Co dali?  – za-
stanôwiô sã. – Móże szpinia je dobrô? Móże 
to je to, co trzeba miec? Taczi bët, grób na 
pólmackù. Żëcé – nie-żëcé.

Gice zaczã sã w lepie mieszac. Wszëtkò wiro-
walo i stojalo. Òna żëwô i ùmarlô, bò kaszta-
nowé déle kléderszpinie jã ju pòchòwalë i za-
mklë. Krzëczenié nie bëlo na môlu, bò ju lzów 
w ni nie bëlo, blós fùl strachù i pëtaniów: gdze 
lezc? Biédno, pòkònónô przez smierc i przez 
se samą Gita cëchla w szpini, midzë lómpama 
i mëslama, co nie dôwalë ji pòkù. 



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

32

ST
E

G
N

A

Jedną z nôbëlniészich dzysdniowëch 
kaszëbsczich prozatorków je Kristina Léwna. 
Ta ùrodzonô w 1977 r. pisôrka dobëła ju wie-
le nôdgrodów, òsoblëwie w Òglowòpòlsczim 
Lëteracczim Kònkùrsu m. Jana Drzéż-
dżona i  Òglowòpòlsczim Lëteracczim 
Kònkùrsu m. Mieczisława Strijewsczégò. 
Wëdała donëchczôs jeden zbiérk swòjich 
òpòwiôdaniów pt. Mòtowidlo1, jaczégò 
recenzjã pùblikòwôł w „Pòmeranie” Daniél 
Kalinowsczi2, wiele ji ùsôdzków je téż 
drëkòwónëch prawie w tim miesãcznikù, 
a òsoblëwie na starnach „Stegnë”. W tim tu 
teksce bãdze gôdka blós ò trzech dokazach 
Kristinë Léwnë, jaczé òstałë òpùblikòwóné 
prawie w „Stegnie” w 2018 r.
Chronologiczno jakno pierszé ùkôzało 
sã Snienié3, òpòwiôdanié ò białce, jaczi 
chłop na skùtk wëpôdkù w robòce stôł sã 
niefùlsprawny. Grażëna dozérô gò, pòmôgô, 
ale równoczasno mô gò nic i òprzestôwô 
gò kòchac. Widzącë ji zachòwanié chłop 
òdchôdô, a bòhatérka wrôcô do matczi. 
1 Zdrzë K. Léwna, Mòtowidlo, Wejrowò 2016.
2 Zdrzë D. Kalinowsczi, Nitczi bólu i nôdzeje, „Po-
merania” 1/2017, s. 54-55. Na témã ùtwórstwa 
K. Léwnë zdrzë téż D. Kalinowski, A. Kuik-Kalinow-
ska, Literatura kaszubska. Rekonesans / Kaszëbskô 
lëteratura. Wëzdrzënë, Gduńsk 2017, s. 318-321.
3 Zdrzë K. Léwna, Snienié, „Stegna” 1/2018, s. 
19-26.

Aleksandra Majkòwskô

Kristina Léwna  

jakno kaszëbskô  
feministka 

(na przikładze wëbrónëch 
òpòwiôdaniów)

Jednégò dnia zdrzącë na stôrégò chłopa 
Czapã, dozdrzała jak tańcëje òn z sëknią 
swòji dôwno ùmarłi białczi i robi to z taką 
pasją i dołożnotą, jaczi Grażëna nigdë nie 
doswiôdczëła. Zrozmiała, że żebë żëc fùlno, 
całowno, mùszi rëgnąc w swiat i nalezc 
kògòs, chto pòkòchô jã jistno jak Czapã 
swòjã slëbną. Òb całé òpòwiôdanié pòjôwiô 
sã téż mòtiw dzywnégò spikù, jaczi mô noc 
w noc przédnô herojka – sni sã ji karno 
lëdzy, co tańcëją wkół wiôldżégò ògniszcza, 
pózni mòczą Grażëną w wòdze, warzą, 
a z ji gnôtów ùkłôdają krëjamné nôdpisë. 
Białka próbùje ùwòlnic sã òd tëch nocnëch 
strachów, ale nie rozmieje ji w tim pòmòc 
nicht z familie, sąsôdczi, wróżka, jakô w tele-
wizjowim programie rozrzesziwała rozmajité 
lëdzczé jiwrë, ani stôri Drewka, chtërnégò 
mielë w òkòlim za specjalëstã òd „niewët-
łómaczonëch sprôw”.
Pòsobné òpòwiôdanié Kristinë Léwnë 
mô titel Szpóla4. Ji herojką je Gita, biał-

4 Zdrzë ti, Szpóla, „Stegna” 3/2018, s. 14-18.

Òpòwiôdania K. Léwnë wëdóné w 2016 r.
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ka, jaką chłop mô za ùpichańca i wëcérô 
nią nórtë. Je zmarachòwónô codniową 
robòtą, wëchòwanim karenka dzôtków i ni 
mô mòcë na biôtkã z domòwim diktatorã. 
Mieszkô razã z mëmką, chtërnã zãc bije i gło-
dzy. Żëcé Gitë to przede wszëtczim robòta 
i ùsłëgiwanié chłopù. Kòżdi dzéń je dlô ni 
jistny – „jak w kòlowroce”.
I kùreszce trzecé òpòwiôdanié – Péda5, ja-
czé zôs, co tipiczné dlô ùtwórstwa Léwnë, 
òpisywô żëcé białczi, co mieszkô na wsë. Ka-
wel Stazje je tak drãdżi, że stracëła nawet-
ka pòczëcé lëdzczi pòczestnotë. Zdôwô sã 
ji, że je nikim, nick nie znaczi, a kòżdi dzéń 
je leno mãką i ùcemiãgą. Ji chłop, Mack, 
to fòrsz bëniel, dosc bògati, mô mòtór 
Jawa, co zagwësniwô mù ùwôżanié we wsë 
i teskné wezdrzenia wiele dzéwczãtów. Sta-
zjô, żeniącë sã z nim, czëła, że dobëła na 
loterie. Pò zdënkù òkôzało sã równak, że ji 
mùlk je agresywnym człowiekã, jaczi mãczi 
zwierzãta, dzecë i bije do krëwi swòjã białkã. 
Symbòlã jegò rządzeniô doma je titlowô 
„péda”, jaką tłëcze òn wszëtczich, chtër-
ny weńdą mù w drogã. Stazjô rozmieje to 
wszëtkò strzëmac cerplëwie, rodzy pòsobné 
dzecë i roji ò tim, że ji Mack jesz sã zmieni, 
pòkòchô jã i razã pùdą przez żëcé romanticz-
no i szczestlëwie. Zbùńtowała sã dopiérze 
tej, czedë doznała sã, że ji chłop nalôzł sobie 
kòchónkã. Òprzestała tedë wierzëc w rów-
no jaką miłotã i zrozmiała, że żëcé to leno 
robòta, ùcemiãga i ùpichanié.
We wszëtczich tëch òpòwiôdaniach heroj-
kama są cerpiącé białczi, chtërne mùszą so 
dawac radã z drãgą stojizną w swòjich chë-
czach. Aùtorka dôwô bôczenié na jich drãdżi 
kawel i cwierdzy, że żëcé na kaszëbsczi 
wsë je wiele lżészé dlô chłopów. Nôòstrzi 
rzekła to Stazjô, gôdającë do swòjégò 
dzecka w brzëchù: „Żebë të blós nie béł 
dzéwczëcã... knôpi mają lżi”. Zdôwô sã 
tej, że Kristinã Léwnã mòże pòzwac przed-
stôwczką feministiczny rësznotë, jakô chce 

5 Zdrzë ti, Péda, „Stegna” 4/2018, s. 22-26.

skritikòwac patriarchalny system wastëjący 
na Kaszëbach, w jaczim to systemie chłopóm 
żëje sã lżi. Pòdpòwiôdô to téż dedikacjô na 
pòczątkù òpòwiôdaniô Péda: „Wszëtczim 
bialkóm na Kaszëbach”.
Westrzód znanków ùtwórstwa Léwnë, jaczé 
mògą pòcwierdzëc tã dbã, je dôwanié 
bôczeniô przez pisôrkã na rozmajité fòrmë 
òbëczajowégò diskriminowaniô białków. 
Nimò tegò, że òbëdwie pëłce mają dzysdnia 
wedle prawa taczé samé mòżlëwòtë rozwiju, 
to równak òglowi ôrt mësleniô, zwëczi, 
spòlëznowé przëzwòlenié na niejedné 
zachòwania chłopów, brzadëją tim, że tak 
pò prôwdze herojczi òpòwiôdaniów Léwnë 
ni mają szansów, żebë ùceknąc òd biédë, 
pòdleżnotë wedle chłopa, niekùńczący sã 
robòtë, jakô òdbiérô jima pòczestnotã. 
Jednym z nôwôżniészich jich jiwrów je 
zwëkòwé przëdzélanié białkóm rolë w fami-
lie i spòlëznie. Białczi są w tekstach Léwnë 
namienioné do rodzeniô dzecy, chëczowëch 
robòtów, starë ò swòjich chłopów. Dlô przi-
kładu dzéń Gitë zaczinô sã wczas reno òd 
sprzątaniô pò nocny libacje chłopa i jegò 
drëchów, pózni robi na gòspòdarce, zajimô 
sã szóstką dzecy (sódmé je „w drodze”), nosy 
wòdã do baliczi, żebë ji chłop pò wrócenim 
dodóm mógł sã wëkãpac, a pòtemù próbùje 
przedërchac jegò złoslëwòscë i agresjã.  
Ù Stazje dochôdô do tegò „péda”, to je wòli 
ògón, jaczim Mack ùdokazniwô, że to òn rzą-
dzy doma, bijącë domôcé zwierzãta i reniącë 
białkã do krëwi. Chòc bezùstôwno robi, 
dërch czëje òd chłopa, że je zgniłô, za wòlno 
zjiscywô swòje òbrzészczi, a na dodôwk je 
„prosnô”. Mack òbrôżô jã na kòżdim krokù. 
Czedë białka prosy gò, żebë wzął jã na mòtór, 
czëje, że swinie chòdzą piechti, że „ni ma jesz 
tak dobrze, abë chtos swińsczé stwòrzenia 
wòzyl”. 
Na skùtk taczégò pòdzélu òbòwiązków, biał-
czi w òpòwiôdaniach Kristinë Léwnë nie zaji-
mają sã zôróbkòwą prôcą (bò ni mają na niã 
czasu). Dlôte chłopi mają je za mni wôrtné. 
Aùtorka òpisywô tej stojiznã, jaką na przełó-



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

34

manim XIX i XX wiekù kritikòwała tpzw. „pier-
szô wała” feminizmù warającô do pòczątkù 
60. lat XX wiekù. Ji przedstôwczczi chcałë 
m.jin. równégò ùdzélu chłopów i białków 
w gòspòdarczo-ekònomicznym òbrëmienim, 
pòdczorchiwałë, że wôrtnotë ùsadzywóné 
przez chłopów i chłopsczé zachòwania są 
pòzytiwną kùlturową normą w patriarchal-
ny kùlturze, a białka je skôzónô na alienacjã 
na skùtk przëpisywónëch ji spòlëznowëch 
rolów, to je rodzeniô dzecy i ji wëchòwaniô 
(Simone de Beauvoir)6.
W swòjich òpòwiôdaniach kaszëbskô pisôrka 
pòkazywô téż czile zjawiszczów, z jaczima 
biôtkòwała tpzw. „drëgô wała” feminizmù, 
jakô bëła rësznô òsoblëwie do 80. lat 
XX wiekù. Westrzód nich wôrt wskazac 
przemôgã w familiach abò negatiwné skùtczi 
òkresliwaniô pòzycje białczi w òdniesenim 
do chłopa, co òbniżô samòtaksowanié7 
(wcyg òbrôżiwóné przez chłopów Stazjô 
i Gita same zaczinają wierzëc, że są „niczim”, 
do nicze sã nie nadôwają).
Wôrt równak dozdrzec, że feminizm prezen-
towóny w ùsôdzkach Léwnë nie je radikalny. 
Herojczi nie próbùją ùwòlnic sã òd chło-
pów – chcą bëc leno przez nich wspiéróné, 
kòchóné i ùwôżóné. Grażëna òstôwiô swój 
donëchczasny swiat, bò nie doswiôdczëła 
w nim taczi miłotë, ò jaczi roji. Prôwdac, 
sama se próbùje przekònac, że nie brëkùje 
miłotë, bò nicht sã nią nie najé, ale czedë 
widzała Czapã tańcëjącégò z sëknią ùmarłi 
białczi, zrozmiała, jak baro sã milëła. Gita 
stracëła ju nôdzejã, że ji chłop sã zmieni, 
ale nie zwątpiła w miłotã – w wòlnëch 
chwilach zdrzi w mòbilkã i szukô kògòs, chto 
bë „jã kòchôł, ale tak kòchôł naprôwdã”. 
I kùreszce Stazjô, chtërna zdôwô sã bëc nô-
barżi szkòdowónô przez swòjégò chłopa, 
ùpichónô, bitô i wëzéwónô, nie òprzestôwô 
gò kòchac. Je bùsznô z tegò, jak òn wëzdrzi 

6 Zdrzë A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie lite-
ratury XX wieku, Kraków 2009, s. 393-395.
7 Tamò, s. 395-398.

(je „wësoczi i fòrsz”), że mô skórzaną czôrną 
jakã, motór Jawa, majątk. Wierzi, że Mack 
sã zmieni, że mòże pòstãpné dzeckò òbùdzy 
w nim sëmienié. Bùńt rodzy sã w ni dopiérze 
wnenczas, czej chłop nalôżô so kòchónkã, 
ale nawetka tedë w ji głowie òstôwô òbrôz 
szczescô, jaczé bë chcała dzelëc z Mackã. 
Mùsz je pòdsztrichnąc, że pisôrka nie 
ògrańcziwô sã leno do òpisënkòw lëchégò 
òdnôszaniô sã do białków. W Snienim 
niefùlsprawny chłop cerpi na skùtk zgardë, 
jaką pòkôzywô mù Grażëna, dlô chtër-
ny wôżny je leno ji jiwer z ùrzasnym spikã 
i teskniączka do miłotë, jaką znaje z tele-
wizjowëch serialów i prasë dlô białków. 
W jinym z òpòwiôdaniów Kristinë Léwnë 
dobri i zakòchóny Derka je òstawiony przez 
swòjã ùkòchóną bez słowa wëtłómaczeniô8. 
W proze pisôrczi pòchôdający z Domôtowa 
całi swiat – nié leno białczi – je przemikłi 
cerpienim, jaczé je ùdzélã lëdzy i zwierzãtów. 
Òdéńdzenié òd patriarchalnégò mòdła fami-
lie mòże to cerpienié përznã zmiészëc, ale 
nié znikwic, bò òkôzywô sã, że jeżlë białczi 
bãdą miałë taką mòżlëwòtã, to wëzwëskają 
swòjã dominacjã do zadôwaniô bólu jinszim. 
To na gwës nie je ùdba znankòwnô dlô 
radikalny feministczi.
Przédné herojczi nie chcą téż ùwòlnic sã òd 
swòjich spòlëznowò akceptowónëch i jak-
bë narzuconëch rolów – białków, co rodzą 
i wëchòwùją dzecë, a téż zajimają sã chëczą. 
Przëjimają te zadania jakno cos normalnégò, 
chòc nawet jich matczi pòdpòwiôdają, żebë 
nie gòdzëłë sã na wicy dzôtków:
– Gita, jô doch mia dosc biédë z jednym 
dzeckã, a nié żebë jô so da jich jesz wicy zmé-
strowac! A të sã férëjesz, jakbë to cë miało 
rozëm òdjãté. Terô doch są mądri dochtorzë. 
Biôj a rzeczë, że wicy tëch aniolów nie chcesz. 
Wiara wiarą, ale chto mô ò ne dzecëszcza sã 
starac!9

8 Zdrzë K. Léwna, Derka, „Stegna” 4/2017,  
s. 16-18.
9 K. Léwna, Szpóla...
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– gôda córce mëmka Gitë. Wôrt pòd-
czorchnąc, że matczi przédnëch herojków 
pòjôwiają sã w kòżdim z òpisywónëch 
òpòwiôdaniów (i òglowò w wikszoscë 
tekstów Léwnë). Jich żëcowé doswiôdczenia 
są tak samò lëché, a czãsto nawetka gòrszé 
jak w przëtrôfkù jich dzecy. Mëmka Gitë 
zamieszka pò smiercë swòjégò chłopa 
(nazéwô gò Judôszã i lëchim człowiekã) 
z córką i ji familią. Zãc ni mòże na niã zgarac, 
ùpichô, nie dôwô jesc, wënëkiwô z chëczë. 
Chłop matczi Stazje je łagódny, ale wespół 
z białką cerpią na skùtk biédë i ni mają 
ùdbë, na jaczi ôrt pòmòc ùmãczony córce. 
Mëmka Grażënë nie chce czëc ò mòżlëwim 
rozdënkù córczi, zmùsziwô jã do wróceniô 
do niekòchónégò chłopa i do żëcô zgódnégò 
z reglama przëjãtima we wsë. Wszëtczé te 
białczi cwiardo chòdzą pò zemi i nie wierzą 
w miłotã ani dobro. Żëcé je naùczëło, że nô-
barżi maklewné je cerpienié i robòta.
Taczi òbrôz kaszëbsczich białków rodzy pi-
tanié ò òpiarcé lëteraturë Kristinë Léwnë 
w jawernoce. Je to leno fikcjô czë pò 
prôwdze na Kaszëbach jesz dzysdnia (ak-
cjô òpòwiôdaniów dzeje sã terôczasno) 
pòwszechné je tak mòckò patriarchalné 
mòdło familie i przemôga wedle białków 
w familiach? Bez wątpieniô bë sã dało na-
lezc patologiczné przikładë, ale socjolo-
giczné badérowania robioné w XXI wiekù 
przékùją òbrazowi kaszëbsczi familie 
prezentowónémù w òpòwiôdaniach Léwnë. 
W 2013 rokù ùkôzała sã ksążka Jerzégò 
Kùniewsczégò Kobieta na Kaszubach i jej 
doświadczenie rzeczywistości10. Aùtor dôwô 
bôczenié, że wcyg je jiwer zanôlégający na 
tim, że wërazno wikszi ùdzél w domòcëch 
robòtach i wëchòwanim dzecy mają białczi, 
ale równak ta stojizna sã chùtkò zmieniwô. 
Òkróm tegò, te òbòwiązczi téż dostôwają 
wikszi spòlëznowi prestiż (a w slédnym czasu 

10 J. Kuniewski, Kobieta na Kaszubach i jej do-
świadczenie rzeczywistości. Studium z pogranicza 
socjologii i etnografii, Gduńsk 2013.

– òsoblëwie w przëtrôfkù wieledzetnëch 
familiów – dostôwô sã za nie téż dëtczi). Jak 
pòdczorchiwô Jerzi Kùniewsczi:
W świetle badań, opierając się na wypo-
wiedziach kobiet, skonstatować można, że 
typ rodziny patriarchalnej na Kaszubach nie 
jest powszechny, a obejmować może tyl-
ko część rodzin. Nawet w przeszłości, kiedy 
mężczyzna stawiany był na piedestale, wie-
le kobiet powątpiewa, czy faktycznie był on 
głową rodziny. Najrozsądniej jest uznać, że 
choć mężczyznę bezapelacyjnie uznawano 
w przeszłości za głowę rodziny (...), to naj-
częściej spełniał tylko funkcję reprezentacji 
rodziny (...) Co ważne, wiele rolniczek ma po-
czucie równorzędności i współuczestnictwa 
z mężem w życiu rodziny i w działalności go-
spodarczej11. 
Òkróm tegò badéra dôwô bôczenié, 
że białczi corôz czãscy trzimają fónkcje 
zrzeszoné z rządzenim w swòjich wsach 
i òstôwają szôłtëskama, do te czãsto mają 
prôwdzëwi mònopól na spòlëznowé żëcé 
dzãka nadzwëkòwò rozwiniãtémù dze-
janiu Kòłów Wiesczich (abò Miesczich) 
Gòspòdëniów, jaczé pòzwòl iwają na 
realizacjã kùlturowëch pasjów, np. tea-
trowëch, malarsczich, lëteracczich itd.
Zdôwô sã tej, że òbrôz stojiznë białczi na 
kaszëbsczi wsë, jaczi òpisywô Kristina Léw-
na, nie je òdbicym prôwdzëwi jawernotë 
w dzysészich czasach. Pisôrka wëòstrziwô 
gò, przejaskrôwiô, pòtãpiwającë wcyg 
jistniejącé patologie, ale z drëdżi stronë, 
czëtającë czãsto pòwtôrzóné w ji proze ta-
czé òstré òbrazë, czëtińc mòże miec milné 
wrażenié, że je to zjawiszcze pòwszechné 
i dobëca „pierszi wałë” feminizmù wcyg nie 
docarłë na kaszëbską wies. Mòże równak 
aùtorka je dbë, że takô mòżlëwòta to priz, 
jaczi wôrt je zapłacëc, żebë chòc jedna biał-
ka òprzestała bëc tak ùpichónô jak herojczi ji 
òpòwiôdaniów – Gita abò Stazjô?
 

11 Tamò, s. 245.
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Łońsczégò rokù pierszi rôz bëłë w Lëpiń-
cach zòrganizowóné miónczi dlô nôlep-
szich gôdëszów. Sztërnôsce ùczãstników 
òddało wnenczas tczã Józefòwi Brusczémù, 
gôsczémù doktorowi i méstrowi kaszëbsczi 
gôdczi, w 110. roczëznã jegò ùrodzeniô. La-
tos òdbëła sã drëgô edicjô tegò kònkùrsu. 
Tim razã ò nôdgrodë i ùwôżanié biôtkòwa-
ło sã jaż 31 lëdzy. Òrganizatorama bëlë: 
part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
w Lëpińcach wespół z tuwòtészim Zespòłã 
Szkòłów, w wespółrobòce z Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi 
we Wejrowie. 
Lëstã dobiwców jidze nalezc w strëmian-
nikòwim numrze „Pòmeranie”. Wikszosc 
prezentowónëch gôdków òstało napisóné 
przez dwùch nôbarżi znónëch jich aùtorów: 
Aleksandra Labùdã i Józefa Brusczégò. 
Wôrt równak pòdczorchnąc, że tak łoni, 
jak i latos pòjawiło sã czile ùsôdzków jesz 
niepùblikòwònëch, abò – jak w przëtrôfkù 
tekstów Karolënë Keler – niedôwno drëkò-
wónëch w „Stegnie”. Dzysdnia najim Czëtiń-
cóm bédëjemë czësto nową gôdkã ùsadzoną 
przez Roberta Kloskòwsczégò:

Gôdësze w Lëpińcach

Dëcht kaszëbskô białka
Jô przëszła tuwò, żebë wama përznã rzec, 
jak to białczi na Kaszëbach nigdë ni miałë 
letkò w żëcym. Wiedno mùszałë wiele robic. 
Ni miałë wiele czasu dlô se, bò to mùszałë 
sprzątnąc chëcz, wëprawic dzecë do szkòłë, 
a jesz chłopa wëchòwac. A to nié wiedno sã 
dało. Chłop głëpasy dërch nëkôł sã w kłopòtë 
z pùrtkã a jakno dobrô białka, mùszała gò 
retac. Òn nigdë nie béł wdzãczny, a nawet-
ka robił ji przék. Znajã nawetka taką historiã 
z żëcégò. Mòji mëmczi cotczi, córczi córka 
Ana – wiém, to bë trzeba bëło nacéchòwac, 
bëła żeniałô z taczim Jónkã, a jachelë 
aùtobùsã na wanogã dzes do Miemców. 
Tam mielë paùzã na piszkù, tej jak kòmù 
sã chcało – mógł wëlezc. Në ë wëlazła Ana 
ë czile jinszich białków. Czej mielë jachac 
dali, czerowca sprôwdzôł czë czasã kògò nie 
felëje. Nicht nick nie rzekł, tej jachelë dali. Za 
greńcą dopiérze Jónk pòdszedł do czerowcë 
i pòwiedzôł, że ni ma jegò białczi. Na to cze-
rowca:
– Tec jô sã pitôł, kògò felëje!
– Felowac mie ji nie felëje, leno gôdóm, że 
ji ni ma.
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Në jo. Tak to je, że białka je brëkòwnô blós czej 
chłop mô jaczi jiwer. Le Kaszëbka nie je tak 
głëpasô jak nen chłop. Òna wiedno so w żëcym 
dô radã. I tak jedna, tim razã takô Dorocëna 
z Miszewa kòl Pùcka, pòjachała do Gduńska na-
wiedzëc swòjã rodzëznã. Ji cotka pòsłała jã do 
téatru na jaczé widzawiszcze – nie pamiãtóm 
jaczé, le czej wrócëła nazôd pitelë sã ji jak bëło. 
Czë ji sã widzało. A òna że: 
– Jo. A nôbarżi czej dôwelë mańtle. Móm jaż trzë 
wzãté. 
Białczi mają wiôldżi drig do módë. Lëdają 
chòdzëc za kùpiszama, a nie dôj Bòże jak jed-
na mdze miała taczé same ruchna jak drëgô. 
I je nawetka taczi szpòrt a wëzgôdka. Dlôcze ni 
ma białogłowsczégò karna we fùsbalã? Në?... 
Wiéta?... Bò to doch sã nie dô òblec jednôsce 
białków w to samò. 
Gôdô sã, że białczi znają sã na szpòrtach le 
blós midzë sobą. Tej dwie chùrzistczi sã pòtkałë 
a jedna bëła baro markòtnô ë gôdała do swòji 
drëszczi, że czej spiéwô je tak nerwés, że nie wié 
co z rãkama robic. Na co ta drëgô òdpòwiedza:
– Të! Co të sã tak jiscysz. Nôlepi to so nima gãbã 
zatknij.

A nôlepi gôdają starczi. Taczé dwie, Léna 
ë Truda pòtkałë sã na smãtôrzu ë ta pier-
szô gôdô:
– Jenë, Truda, jak jô ce długò nie widza. 
Co të pòrôbiôsz? A wiész të co? Jô ju terô 
tak ni mògã na te szpérë, mie tak dërch 
bòlą, ale jesz tak do mòjégò Józwa to 
przińdã…
– Ale të fejn wëzdrzisz. Wiele të môsz lat?
– Në jô ju móm sétmëdzesąt sztërë.
– Tej jô móm wiãcy – òsmëdzesąt.
– Wejle Truda. Tej cë sã nie òpłacy dodóm 
jic.

Gôdka ta pòwstała na spòdlim szpòrtów 
zamkłëch w ksążce Tómka Fópczi Szpòrtë 
z Lutnią. 
W miono òrganizatorów ju terô rôczimë 
w przińdnym rokù do pòsobny edicje 
Kònkùrsu Gôdëszów m. Józefa Brusczégò, 
a òsoblëwie do pisaniô swòjich gôdków, 
bò to téż czekawi ôrt naji lëteraturë.
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