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Na lato bédëjemë Czëtińcóm pòstãpny dzél kaszëbskòjãzëkòwëch dokazów 
i tekstów ò lëteraturze. W slédnëch miesącach dzejało sã dosc wiele – wôrt 
wspòmnąc chòcle pòeticczi kònkùrs Biélawa (w tim numrze są wiérztë 
jegò dobiwczczi Joanë Ginter), kònkùrs gadëszów w Lëpińcach, wëdanié 
tłómaczeniô „Alicje w Cëdaczny Zemie” i aùtobiografie jednégò z wôżniészich 
najich ùtwórców – Alojza Nôgla. Wszëtczé te wëdarzenia mają swój môl 
w tim tu numrze „Stegnë”. 
Czile dokazów mòżemë miec za zôpòwiédz nowëch ksążków, bò gwës wôrt 
bë ju bëło wëdac tekstë Karolënë Serkòwsczi abò Gail Olsheski. Swòje pòezje 
dôł ju do smarë Tomôsz Fópka – jegò sonetë pòjawiłë sã w ùszłim numrze 
najégò pismienia, a terô są ju w ksążkòwi pòstacje. Wierã wnetka ùkôżą sã 
jesz Przigòdë Téfka Bùcajka, jaczich zôczątk bédëjamë Wama ju terô.
W karnie piszącëch pò kaszëbskù witómë téż nowégò pòetã – swòjã 
pierszëznã mô Jón Klemensowicz, jaczémù żëczimë ùtwórczégò rozwiju 
i wiele nowëch ùsôdzków. 
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Joana Ginter

Òbrôzczi z terôczasnoscë
łżëkwiat 2021 r.

Bòżëszcze

Mô pòstawiony pòmnik mòcniészi nigle z brązu,
bò z lajków na Facebookù i subskripcjów na YouTube.
Wiôldżi pôlc w górã – i nié całi ùmrze,
òstóną pò nim òdjimczi z Instagrama.

Mô pòstawiony pòmnik mòcniészi nigle z brązu —
a razã z nim mô strach, 
bë fùlmòcny serwer béł wiedno mòcny, 
le nigdë fùl. 

Lëdze w mòjim kraju

Lëdze w mòjim kraju nie chcą sã mnożëc,
le chãtno sã dzelą.
Dzelą sã na lewą i prawą,
na lubòtników rządu i przëstojników òpòzycje,
na fùl-katolëków i bezbòżników,
na Pòlôchów i wëbiérk miemiecczi,
na matczi Pòlôszczi (starczi Kaszëbczi) i pëskalëce z òprzéczków,
na za i procëm,
na procëm i za.
Dzelą sã — leno nié ùsmiéwkã
(pò co, jak w pandemie na gãbie je larwa?)
i nié bëlnym słowã.
Lëdze w mòjim kraju nie chcą sã mnożëc.
Chcą so dodawac
smùtków
i òdjëmac
jinszim òd gãbë.
Tej mòże to nié lëchò, że
lëdze w mòjim kraju nie chcą sã mnożëc…
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Wiôldżé słowa

Wiedno jidze ò wiôldżé słowa:
gòdnosc, suwerenizna, juwernota, jawernota…
Z wiôldżima słowama je wiedno wiôldżi jiwer —
jiwernota?

Ternota

Przińdnota je zapisónô w gwiôzdach — 
rzekł mãdrca, wiôldżi astrolog z sëwą brodą.
Ùszłota je zapisónô w blónie —
dopòwiedzôł mądrôszk z certifikatã òbsłëdżi Google Cloud.
A ternota?
Jenkù, tam ternota! 
A chto bë sã jiscył ò to, co w sztócëk
z przińdnégò czasu zamieniwô sã w ùszłi czas?!
Ternota je zapisónô bez wiater.
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Józef Cenôwa

Pòwiôstka ò wilkù 
w miesczim lese 

Pëszno je w nocë we wejrowsczim lese,
czej żëwi je we snie, a czuwô dëch,
czej pôłniowi wiater szëmë Rédë niese,
a tuńc krôsniãtów ùkriwô mech.

Le rok w rok nad Rédą wichier zarëczi
i jachtë szôlony czëc głosny rëk,
tej krôkają wronë, krôkają krëczi
i rikô pón jeléń, i pruchô dzëk.

Bò chòc spòkój je kòróną przirodë,
to rôz ji królestwò scemiãżił zbój;
tej jãczałë krzôczi, mãtniała wòda
i z piskã ptôszk zmikôł w daleczi krôj.

Ale jak wszëtkò na tim tu swiece,
tak i ti szwernótë nastąpił kùńc.
Kąsk ò tim, co bëło, wnet sã dowiéce,
jô wóm przekôżã, co gôdôł òjc.

……………………………………………..

Szëmiôł las, szëmiôł i pësznił sã w słuńcu,
a pszczoła skrzidełkã na tãczë gra.
Wkół smiałë sã wiôldżé i môłé w tuńcu,
rozpromienioną skarnią Réda zdrza.

Pòmidzë szczeslëwą lesną gromadą
nôlepi czuł sã nen milczk wiôldżi, jôzc.
Ten wiedno béł przë se, chòc żił òd brzadu
i kòle chëczi miôł wiedno co jesc.

Òn w rzmach zarosłëch miôł mòcné zómczëska,
w nich dzecë swe chòwôł, jak kôże Bóg,
Nikòmù pól nie brôł, nawet nie piskôł,
bò w barabónë czerowôł swój krok.

Ale nad Rédą wëszukôł so chòdë
wsceklëzną pòjony wilk bruny, zbój,
co cygnął wiedno do krwawi przigòdë
i chcôł miec le dlô se całi nasz krôj.

Na jôzca òn szmërgnął straszlëwé ùdrãczi,
bò ten baro dbôł ò òjcowsczi dóm,
nie chcôł wzyc z tatczëzną żódny rozłączi,
ò włôsnëch sprawach rozmëslôł sóm.

I mòrdôrz sã rzucył na niegò w gòrzu,
pò lese sã rozlégł jãklëwi krzëk,
strach pôdł na słabëch, òd sôrnë do twòrza,
krew cekła z jôzca i grzmiôł wilka rëk.

Wszëtczé szczeniãta szłë òjcu z pòmòcą,
ale że môłé, ni miałë dosc sëł,
bestijnik béł mòcny, jak Pùrtk sã rzucôł,
kòpôł je, mãcził, jich krew cepłą pił.
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Co dzéń i co noc zwiérz drżôł ò swã skórã,
bò w stronie ti piekło so zrobił Pùrtk,
chto mù sã nie widzôł, tegò tkôł w norã,
dze mãczi pieczelné zadôwôł wilk.

Nawet lës chitri drëżôł cerpkò ze strachù,
schòwôł sã w dzurã, przed kłama sã strzegł,
nié rôz do miedwiedza, co stojôł wachą,
skrëce na brunégò ze skargą biegł.

Tak môłim gôdôł slépiati mądrala: 
„Bestijnika biôtczi jesz nie je kùńc,
prziroda na niegò miedwiedza dała,
ten gò pòchwôcy, tej ùzdrzita tuńc.

Miedwiédz so nie dô gruńtu piskac przed nosã
i òn téż ni mòże na przesprawã zdrzec.
Ùczëjeta, jak òn rëknie dërnym głosã,
jak wilk zaskòmli i zacznie w strachù wëc.

I prôwda, wnet so skòczëłë do gardła,
kòscë trzeszczałë, że żëłë, to cud,
trzãsłë sã lasë, zjôwiałë widzadła,
bò w kùńcu rabùsznik ùtracył wid.

Òd łba jaż do pótów béł krwią zbroczony,
gnôtë mù pòłómôł miedwiedza pót,
pòtłëkłi, pògniotłi i pòreniony,
w żałosnym skamlenim òn ùcekł stąd.

Jôzc chùtkò wrócył na dôwné sedlëska
i wëdmùchnął z nich mdłi biôtczi swiąd,
pòscygôł dzecë swe, z daleka, z blëska,
bò wiéce, nôlepszi je nasz rédzczi kąt.

Za wilkã zadmùchôł arkùn północny,
jôzc smiôł sã, dzëk pruchôł, pësk szczerził twórz,
sôren ze sôrną w ton pòszłë skòczny,
na rogù grôł jeléń z nôwëższich wzgórz.

Skòwrónk do nieba zanôszôł swe trele,
mù taktu dodôwôł swim gwizdã skórc,
le wąż wlôzł do dzurë, czej widzôł wieselé,
przeklinôł Smãtka za nëch biôtków kùńc.
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Starka na miastowim chlébkù

Jón Klemensowicz

Wiérztë
~

Czëjã jak lëft
wpôdô w mòje włosë
Czëjã wònią wòdë – zëmny Bôłt
Widzã czôrną tóń, szpédżel wòdë
Widzã wiôldżé rëbë
Pùckô Plëta dërgòtô, 
Rëba chcë wëpłënąc
wëpłiwô
Widzã jak cyskô sã
jak pòłikô Jonasza

Kwiôtczi

Pòwrotë
z robòtë, przez place 
zôs nacygnął jem sã na grónkò bùtnowëch kwiôtków
pólnëch – spiącëch – spiãtëch
przez starkã
jednã z tëch sedzącëch midzë miãsnyma krómama

pò kùli te kwiôtczi 
sztërë, le dodóm panu te jesz kwiôtczi
chtërne kòcha jem przez sztërk, pamiãtô pón,
tedë, co tak cepło bëło
ë jô ju mëslała, że mòże mòja wnëczka 
môłô Agnes, nalazła mój adres
Jô ju czëła ji bótë, cëché kroczi, a tu nick! 
ë blós na nie jô wezdrza
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Karolëna Serkòwskô

Wiérztë
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nalézã

òd wczora
wiém
że dzys mdã
słëchac jitra
czedës
bëło ju dôwno
nigdë nie mùszi bëc
wieczné
sadnij kòl sebie
ùczuj nié-swòje 
mëslë
pòczuj gwiôzdë
na gòłim niebie
pòdzelã dzéń
pò pół-nocë
nié czas na spik
nalézã
swój drżéń

Jurkòwi

***
mòrze òtemknã
na twòje ùsmienié
górë przeniosã
procëm rozmësleniô
kamë òddzelã
òd piôskù
na ò nas
wspòmnienié
słuńce zapôlã
bez trzôskù
na ùbëtné 
òdecknienié
dlô cebie
mdã tãgą
na to pòspólné
wanożenié...

22.05.2021
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Przigòdë Téfka Bùcajka 
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A rozesmielë sã dzecno
Ë na drëdżich zdrzelë żëczno
Chòcô żëcô stegnë drãdżé
Nie dôwają Jim òrãdzô

Do redoscë. Szczescé przińdze,
Czej na przódk sóm jemù wińdzesz
A przëwitôsz w smieniô brómie.
Czëtôj. Smiéj sã. W wiérztny blónie.

2. Téfk sã bùdzy

Czó! Zgrochòta cos kòl łóżka
Téfk miôł spik ò zëmnëch nóżkach
A tu taczé rëmcowanié
Jakbë całé wërë zarwôł.  

Zrubùbòwa òb cemnicą
W szkòdã wlazło farwnym snicóm
Co nômituchniészim sztofã
Òdecknieniô dało sztrôfã

Ùchã łowi, skądka trzôsczi
Letkò lewą nogã proscy
Prawą rakã skłôdô w piscë
Lewim òkã zaczął blészczëc

Cos nôrëmno bùrczi w brzëchù
Jakbë miôł wëbùchnąc kòcoł
Nick wkół Téfka widzec nie je
W nórce pajk le séc bùdëje.

1. Na zôczątk

Przódë lat abò jesz chiżni
Chòdzałë pò swiece Téfczi
Knapska zmiarté, czasã grëbé
Snôżé, chòc sã trafił brzëdôl

Nié za wiôldżé, nié za małé
Fifë jich sã wstec trzimałë
Stojelë so z lëdztwa bòkù
Cobë jima delë pòkù

Równak tej-sej Téfk òdecknie
Rëszô w drogã krokã mòcnym
A załôtwiô różné sprawë
(Téfczi swiata są cekawé)

Ò tim wiérzta nié-za-krótkô
Cobë Wama nie ba smùtno
Aùtór szpòrtama przëprawi
A żlë mdze czëtanié łzawé,

To ze smiéchù. Kò je wiedzec,
Że Tómk Fópka lubi sledze
A ùsmióné, lëdzczé mùnie
Jak z òbrôzka pò kòmónie.

Temù, dedikùjã rëmë
Tima, co są wiedno niemi
A za wszëtczich są pòwôżny,
Cobë bële rôz òdwôżny

wëjimk
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Mòże jakô mësz nôpiartô
Pòmëszla, że je zopartą
Trzôskù zrobia, statczi zdrzuca
Jistnô z mëszëska je bùcza!

Swiniarëjô naczwarzoné
Pótczi czôrno ùswinioné
Narôz zdżinãło stwòrzenié
Chto strzôskòwôł? Te nicht nie wié...

Pewno Grzenia, spikù wachtôrz
Cos ze zégarã pòmachtôł
Wizrów zwëkłą stegnã zmienił
Òn to zrobił przebùdzenié!

Téfk na nowò wmikô w spanié
Słodczi cãżôr spłiwô na nie
Òbrôz zôs sã robi cemny
A wrôcają nóżczi zëmné...

3. Téfk na wieselim

Przëszła rôczba na wieselé
Rôczą do se Zygùsz z Elą
Bãdze nôprzódk zdënk w kòscele
W restaùracje „Kòl Gizelë”

Pité, żarté, szpérą dzarté
Leno kasa, żódné kwiatë.
Nówka ancuch naszëkòwôł
Ùbera bez séc zawòłôł

Wzął kùwertã dosc pãkatą
(Òn na slëbë, jak na lato)
Sedzy w łôwce pòde chùrã
Dëcht za swiãtégò figùrą

Młodi przëszlë, grzmią òrganë
Cepłé słowa na kôzanim
W kùńcu delë sobie pëska
Nie zdążił nick Téfk sã przespac...

Ju zrobilë pôrze brómkã
Recytëją wiérzt Drzéżdżónka
Wzãlë halbkã, bómków tutã
A Gizela stôwiô zupã

Ba frikasë, legùmina
I òrkestra grac zaczinô
Leją w gôrdzele promile
A szorclëją jak gòdzylle

Téfk z dzéwczëcã nié-za-brzëdczim
Òbtuńcowôł wòlné wszëtczé
(Pò szëdrińcach fest sã mòknął
Bùksë pãca, czej zle skòknął)

Wnetk wieselëskò sã zminã
Téfk sã zbùdzył, gòscy ni ma
Wlôł so jesz jednégò w kòdrë
Szedł pòd dodóm z òkã mòdrim...

4. Téfk je chòri

Łómie w gnôtach, sznëra, rzëpi
Trzecy dzéń, je corôz głëpi
Dostôł Téfk telepòradã
Że ni mòże bùten chadac

Pëla z rena, na noc pëla
Całi dzéń mô leżec w wërach
Pic syropë, inhalacje
Wdëchac, ząbkã czosnkù natrzéc

Pòmierzëc temperaturã
Sóm mô sobie radzëc z bólã
Czej zabòli, głosno czëtac
Ò cerzpieniach so, Wertera

A ga nie pòmòże na to
Wząc z pòlëcë „Trãdowatą”
Czej smiercëskò zazdrzi w òczë
„Przigòdë Remùsa” chwëcëc
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Òn nôlepszi, le dac wiarã
Remùs wëlékarzi zarô
Jak z kôzalnicë Téfk czëtô
Pierszą starnã, drëgą, trzecą

Ju pò pôłnim, pò wieczerzë
Czëtô Téfk, ò swòji chërze
Zabôczoné mô w kam jasny
Piąti rôz na frisztëk zaspôł

Pëlëska na òknie leżą
Téfka òsamãtôł Remùs
Czëtôł tidzéń a dwie nocë
Je dzél zdrowszi, ju nie chrochce

Czej kùreszce zamknął knëgã
Zdrów chłopùlk béł jak ta rëba
Zatuńcowôł: òj da, dana
Jak z Remùsa kòpka sana...

5. Téfk sztudrëje

Namówielë Téfka drësze
Cobë pòsztudrowôł jesz le
Biôj, gôdają, je sztipendium
Letkò przińdze, mòże pòznôsz

Jaką brutkã òczëtóną
Ùzdrzisz, wnetk mdzesz zakòchóny
A do tegò kwit wëdadzą
Że ùczałi jes fùl gãbą

Złożił Téfk tej w rektorace
Swój żëcopis, drëczi kładze
Ò przëjãcé jesz rozmòwa
Tu pòdpisac, jakôs zgòda

I na lisce wëwiészony
Téfk Bùcajk je wëwidniony
Wëkłôdają profesorë
Z habilitacją dochtorë

Cëż za jimra! Czit z nôùczi
Niewëgódné w salë stółczi
Nick a nick sã zdrzémnąc nie dô
A ti gãstolą a glemdzą

Gniecą, dërdają, përocą
Kùńczą wikład równo z nocą
Téfk dojéżdżô dodóm dalek
Za flot nie wëprzińdze z salë

Ùcemiãga, czëstô zmùda
Mòże chòcô sztólã wpùrgnã...?
Dze tam! Pòzérają dzywno
Jakbë pił conômni piwò

Zazwòniło. Pò wikładach
Òpùscył Téfk chiżo salã
Wëbùrknął ùredowóny
Pierszi dzéń przesztudrowóny...
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Cyprión Kamil Norwid

Wiérztë
tłóm. Ida Czajinô

W Werónie

1
Nad Kapùlettich i Mónteczich chëczą,
Spłëkóné deszczã, pòrëchóné grzimã,
Òkò jagòdlëwé, mòdré – 
2
Zdrzi na gruzgòtë niedrësznëch gardów,
Na zrénowóné brómë do ògardów,
I gwiôzdã z òderzmë szmërgô – 
3
Cyprisów gôdka, że to dlô Juliettë
Że dlô Rómea, łiza znad planétë
Spôdô – i grobë przemikô;
4
A lëdze prawią, ùczało gôdają,
Że to nie łizë, leno że kamiszcza,
I że nicht na nie nie żdaje!
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Òjczësti jãzëk

„Grzimã chcemë bëc chùdzy niglë grzëmòtã,
Wejle rantantają i rżą stepòwé kònie;
Na wiérzch dzejanié!…
                                     – a słowa? a mëslë?...
                                                                       – pózdni!...
Nieprzëjôcél pòczapôł ju i Òjców mòwã –”
Energùmen tak krzikôł do Lërnika
Jaż sã wëdżibnął, tak klëwôł w szczit; 
Lërnik na to: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .  „Nié miecz, nié szczit – barnią Jãzëka,
Le arcëùsôdzczi!” – 
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Kòżdi z nas chòdzył do szkòłë. Pò jed-
nëch je to widzec, a pò drëdżich równak 
nié. Jedny skùńczëlë ne wësoczé szkòłë, 
drëdżi leno pôrã spòdlecznëch klasów, le 
i tak dëtków czãsto mają wiãcy jak ti pò 
wësoczich szkòłach. Chto chce bëc szkól-
nym, mùszi taką wëższą szkòłã skùńczëc, 
a i tak wié, że szkólnym nie òstôwô sã 
dlô dëtków, sławë abò ùwôżaniô. Tu 
czãsto sã  gôdô ò tpzw.  pòwòłanim, 
jaczégò rozmienié je nawetka dlô szkól-
nëch òsnowóné dôką krëjamnotë. I dzysô 
chcã Wama kąsynk ò szkòle òpòwiedzec, 
bò to je temat kòżdémù z nas blisczi.   
Chtos z Was pòwié – a czemù blisczi? 
Kò w szkòle nie robiã, dzeców ni móm. 
A na gwës dlôte, że westrzód naszich 
wspòminków z dzecnëch lat je wiedno 
„nasza wastnô”. To bëła ta szkólnô, co sã 
òglowò gôdô, że je to białka z klasą. Bò 
za nią cygnie dwadzesce krôsniãtów.   
Le do rzeczë. Prawie wszëtcë z nas kòjarzą 
szkòłã z taką szkólną. Mòji drëchòwie 
tak jã òpisëją: „To òna mie ùczëła alfa-
betu i spiéwków”, „Dzãka ni jem wie-
dzôł, jak trzëmac krédczi a nożëczczi”... 
I równak je to szkólnô, a nié szkólny. Nie 
je tak, że z tima naszima dzecnyma la-
tama wspòminómë „swòjã wastnã”?   
Tak je téż dzysô, że w szkòle robi wiãcy 
białków niżle chłopów. A jô wiém i terô 
Wama pòwiém, dlôcze tak wiele szkólnëch 
to białczi. Niechtërny mùszą swòje tezë 

Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch

Z perspektiwë szkólny 
Gôdka, jakô òsta wëprzédnionô òbczas latosy edicje Gôdkarsczégò  
Kònkùrsu  m.  Józwë  Brusczégò w Lëpińcach

dokazac słowama: amerikańsczi badéro-
wie òdkrëlë..., a jô ùdokazniã leno słowa-
ma: kaszëbskô białka wié...    
Mie sã zdôwô, że dlô białczi ò wiele lżi je ro-
bic w szkòle jak chłopù. Kò zmianë w naszich 
hormónach (abò barżi czãstotlëwòsc nëch 
zmianów) òdpòwiôdają zmianóm w òswiace. 
Dzysô je stacjonarné naùczanié, witro mdze 
zdalné, le òd pòniedzôłkù hibridowé. Nen 
szkòłowi program zajmów béł dobri do za-
wczora, le òd wczora òn je bùten szëkù i nót 
je napisac nowi – to znaczi taczi sóm, le jin-
szima słowama. Jesz łoni sygło piãc aplika-
cjów do zdalny prôcë, latos je ju brëkòwnô 
znajemnota sto piãc aplikacjów. I tak dali 
mòżna wëmieniwac... A białka, przez te 
swòje hormónë, je przënãconô do zmianów 
– co czile dniów je jinaczi. Ù nas, białków, 
wiedno cos sã w òrganizmie zmieniwô, ni-
żóden chłop za tim ni mòże nadãżëc (në, 
nie je to prôwda?), tej jak më so radzymë ze 
sobą, to jak nie pòradzëc so w robòce?    
Dlô nas zmianë są nôtëralné. Mądré gło-
wë nazéwają to ewòlucją. Białczi òstałë 
szkólnyma dzãka ewòlucji – kò më je-
smë barżi przëstosowóné do przëdër-
chaniô w szkòłowim strzodowiszczu.  
Pòstãpnym mòjim argùmentã je to, że 
pòrządk, jaczi panëje w systemie òswiatë, 
je dëcht taczi sóm jak w kòbiecy taszë. 
I tu brëkòwnô je minuta milczeniô. Le 
nié, kò jô móm leno szesc minut terô!   
Co jesz stoji za mòją tezą – białka mòże 



14

ST
E

G
N

A

gadac sama do se. Wôżné, że mòże gadac. 
I takô znanka pasëje do szkòłë. Tu téż gôdó-
më same do se. Czedës jesz bëła nôdze-
ja, bò mòżna bëło mëslec, że ùczniowie 
słëchają. A dzysô, za tima czôrnyma ekrana-
ma, ti nôdzeji ju czãsto nawetka ni ma.    
Jô sã rôz pita mòjégò ùcznia: „Jaczi szkól-
ny je nôlepszi?”, a òn mie òdpòwiedzôł: 
„Ta c z i ,  j a c z i  c z ã s t o  c h ò r z e j e ”. . . 
A jak wiémë, białczi czãscy mają rozmajité 
doleglëwòscë – tej do ti prôcë idealno!  
I na kùńc dodóm jesz jedno – na Dzéń Szkól-
nëch czë na kùńc szkòłowégò rokù – wiedno 
ùczniowie przënôszają kwiatë. Nen szkólny 
(chłop) weznie a òstawi w jizbie szkólnëch. 
A szkólnô weznie, zaniese dodóm i wcyg do-
zérô. Kò nasza rãka nôczãscy rozmieje je do-
zerac, bë wzrosłë a zakwitłë w swòjim czasu 

– tak jak ùczniowie. Z naszim białgłowsczim 
instinktã rozmiejemë, bë kòżdi ùczéń miôł 
swój czas na zakwitnienié – jedny òb zymk 
jak primùlczi, drëdżi na lato jak słuńcow-
nik, trzecy na jeseni jak astrë, a niechtër-
ny brëkùją jesz wiãcy czasu – i zakwitną, 
nawetka zëmą, czej wszëtczi jinszi, òkróm 
ti jedny szkólny, stracëlë nôdzejã. I nen 
argùment wedle mie je nôpiãkniészi.   
Tej widzyta, białka nie je szkólną tak se. 
I téż wiele je dobrëch chłopów, jaczi robią 
w szkòłach. Jo, wôrt to przëznac. Chłopi téż 
mają wiele serca do tegò warkù. Żôl, że tak 
wiele szkólnëch òdchôdô z ti prôcë, szukają 
jinszi robòtë, bò równak nëch zmianów za 
wiele, a dëtków i ùwôżaniô za mało... I leno 
tak rozmiszlóm – spieszmë sã kòchac szkól-
nëch, tak chùtkò òdchôdają. 

Szkólnô, mal. Gréta (8 lat)
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Witóm wszëtczich mileczno. Czë mie je bël-
no czëc? Czë mie je bëlno widzec?
Tak prawie zaczinô sã terô kòżdi nowi dzéń 
w tësącach kaszëbsczich dodomów i nié 
leno. Wzérómë w te môłé kómpùtrowé 
i mòbilkòwé òkna i gôdómë, gôdómë, 
i słëchómë, i słëchómë. Niejedny mają ju pò 
prôwdze tegò dosc.
Nie wiém, chto mô gòrzi: nen, co mô całi 
dzéń sedzec i słëchac, cze nen, co mô całi 
dzéń plestac. Na gwës jednégò i drëdzégò 
bòlą szterë lëtrë òd sedzeniô. Në, ni ma sã co 
jiscec, leno wôrt wëcygnąc z tegò dzywnégò 
czasu jaczés wniosczi dlo se. 
Taczé plestanié do kómpùtra nie je dlô wszët-
czich, ò nié, nié, dlôte wôrt je sã do tegò 
kąsk przërëchtowac, doch më dobrze wiémë, 
że cos rôz wpùszczoné w internet, òstónie 
w nim na wiedno, i żebë są pózni przed dze-
cama nie sromic, lepi rëchli pòmëslëc. 
Jô bez te czile miesąców doswiôdczeniô 
w ti ònlajnowi robòce móm so spisóné taczé 
„złoté regle”, kò człowiek sã wiedno ùczi. Jô 
sã z Wama chãtno tima mòjima wôrtnyma 
mëslama pòdzelã.
Pónkt pierszi: zamikôj dwiérzé do jizbë, czej 
prowadzysz ùczbë abò jinszé pòtkanié, żebë 
nigdy wiãcy twój chłop nie wlôzł do jizbë pół 
gòłi, bò òn ni mòże nalezc czëstëch bùksów 
do robòtë. 

Òlga Kùklińskô

Ònlajnowô gôdka
Gôdka, jakô òsta wëprzédnionô òbczas latosy edicje Gôdkarsczégò 
Kònkùrsu m. Józwë Brusczégò w Lëpińcach

Pónkt drëdżi: dôj przed ùczbama jesc wszët-
czim zwierzãtóm doma: kòtóm, tószkóm, 
papùżkóm, mëszôkóm ë jinszim, a przede 
wszëtczim zôs chłopù i swòjim dzecóm, bò 
głodny zwiérz, chłop i dzeckò mògą narobic 
tëli trzôskù, że ti, co to czëją z drëdżi stro-
në kómpùtra, zarô mdą chcelë zwònic do 
Animalsów abò spòłeczny òpieczi. Mëma, 
jesc!!! Białkò, pic!!! I tak to wcyg jidze. 
Pòstapnô rada: wôrt je sã kąsk ògarnąc 
przed tima całima ònlajnama, cobë nama 
z dzurów w nosu nick nie wëchôdało, czej 
sã lëchò kamerkã w kómpùtrze ùstawi. Zwa-
żôjta, terô te piksele tak wszëtkò zwiksziwa-
ją, że z jedny môłi kropczi na gãbie mòże sã 
zrobic wiôldżi priszcz, jô pò prôwdze cos ò 
tim wiém. Nôgòrzi równak, czej sã nama 
òbrôz w kómpùtrze na sztót zatrzimô i më 
òstóniemë z òtemkłą gãbą bez minutã, tedë 
dopiérze dzecë mògą nama pòrechòwac 
wszëtczé zãbë i néżczi jestkù midze nima téż.
Dali, tak zwóné tło, czëli to wszëtkò, co je za 
nama. Wedle ùczałëch lëdze ùwôżno słëcha-
ją leno 10-15 minùt, dali ju leno òbzérają, 
tej wôrt je schòwac to, czegò jinszi ni mają 
widzec, cobë nie stracëc dobrégò miona, na 
chtërne më robilë latkama. Tej lepi je zgar-
nąc z pòlëców wszëtczé egzoticzné ksążczi 
z malënkama dlô dozdrzeniałëch, figùrczi 
w dzywnëch pòzach, chtërne më dostelë na 



16

ST
E

G
N

A

18 gebùrstag, a téż dzélëczi nocnëch ruch-
nów z knëpkama, chtërne czasã wiszą na 
dwiérzach abò leżą szmërgniãté na zeslach 
pò dosc ùdałi nocë. Wiéta, nié wszëtkò lëdze 
mùszą ò naji wiedzec. Co më robimë doma, 
niech lepi òstónie doma…
Pò piąté: zważôjta na to, co pijeta na ùczbie 
i jak pijeta. Nôlepi miec taskã bez głëpasëch 
nôdpisów i malënków, taką, co je w ni wi-
dzec, czë më mómë kawã czë arbatã, żebë 
nie bëło niżódnëch spekùlacjów, a nôlepi to 
wcale nie pic, bò mie rôz te môłé słëchùlczi 
wpadłë do tasczi z kawą i jô gôda bez 5 mi-
nut leno do se. 
Czej më te wszëtczé dobré radë spamiãtómë, 
tej nama pò prówdze bãdze lżi w tim 
ònlajnowim swiece. Żebë nie bëło, że to 
wszëtkò je leno taczé drãdżé, są téż i dobré 
strónë ti robòtë. Terô taczi szkòłownik mòże 
swòjégò szkólnegò miec przë sobie wied-
no i wszãdze. Mòże òn ùczbã w mòbilce 
wząc w rézã z familią w górë, nad mòrze – 

òglowò, gdze chce. I tak na przëmiar jô, jak-
no szkólnô, bëła ju na rëbach, na grzëbach 
a téż w Lidlu – i tu dzecë miałë do mie taką 
prosbã, żebë jô tak głosno nie wrzeszcza do 
mikrofónu, bò rëbë nie biorą, w lese nie 
wëpôdô wrzeszczec, a w rédze do kasë lëdze 
téż dzywno sã òbzérelë, czëjącë mój głos 
z mòbilczi. Widzyta, nôuka terô ni mô niżód-
nëch grańców – to na gwës je cos dobrégò. 
Na kùńc jô Wama cos rzekã – z kòżdi sytu-
acje wôrt je wëcygnąc cos mądrégò dlô se-
bie. Na gwës wôrt je nalezc swòje gwôsné 
regle i leno nima sã czerowac, bò to całé 
pòszëdło mùszi sã czedës skùńczëc, le to, co 
ju rôz pòszło w internet, na wiedno w nim 
òstónie. Jak to sã terô gôdô: „timsë, timsë 
i pò timsach”! 
Do ùzdrzeniô, móm nôdzejã ju na prôwdzëwi 
binie, bò to plestanié do kómpùtra to nie je 
ju richtich do strzimaniô.
Bóg zapłac. 
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W jedny krôjnie bëlë so Frazeòludkòwie. Żëlë 
òni dosc spòkójno. Dzyrzkò radzëlë sobie ze 
wszëtczima swòjima drãgòtama, chtërne, jak 
kòżdi, mielë i òni. Równak wiedno szlë remiã 
w remiã. Dzãka temù mòglë przenaszac górë 
i żëc fùl piersą.
Je wiedzec, że Frazeòludkóm zdôrzałë sã 
zwadë i spiérczi. Na przëmiôr jaczégòs 
dnia jeden Frazeòludk na kùrzé slépiã 
drëdżémù nadepnął. Ten je miôł zrobio-
né pò chòdzenim tegò dnia òd Annasza do 
Kajfasza. To baro zabòlało. Miôł tej górz na 
drëcha przez jaczis czas. Le chùtkò mù to 
przeszło. Frazeòludkòwie wiedno dogadi-
welë sã i żëcé nëkało dali. Czasã bëlë òni 
smùtny, le nié na długò. Òtrząselë sã ze 
swòjich jiwrów jak kaczczi. Mielë równak 
rozmajité temperamentë. Niechtërny całi 
czas bëlë spòkójny i ùsmiéchniãti, a jak béł 
mùsz – rozmielë trzëmac nerwë, żebë nie 
wëchôdałë ze swòjégò kòłoważégò. Jiny, 
czej cos nie szło pò jich mëslë, czasama tra-
cëlë panowanié nad sobą. Tedë wpôdelë 
w straszny górz i szrëwòtelë zãbama. A czej 
jeden z nich mëslôł (chòc ni mùszało tak 
bëc), że jegò dzejania bëłë jak przeléwanié 
pùstégò w lózé, to tłukł głową w mùr. Bëlë 
téż taczi Frazeòludkòwie, chtërny, nawetka 
pò môłim pòtkniãcym, chlëchelë. Na szcze-
scé leno przez sztërk. Wszëtczim zdôwało sã, 
że prosto wstelë òni lewą nogą. I colemało 
tak bëło.

Karolëna Serkòwskô
Macejowi

Frazeòwirus

Frazeòludkòwie bëlë rôd ze swòjégò fónk-
cjonowaniô. Lubilë robic. Kòżdi béł w czims 
dobri i znôł sã na rzeczë. Robòta dosłow-
no pôlëła sã jima w rãkach. Dzelëłë sã 
òbrzészkama pasowno do swòjich zacze-
kawieniów i szëkòwnosców. A czej jeden 
z Frazeòludków zasłôbł, jiny próbòwôł zastą-
pic gò jak le rozmiôł. Nie bëło to jaż tak baro 
drãdżé, bò Frazeòludkòwie regùlarno ùczëlë 
sã nawzôj swòjégò warkù na wëpôdk taczi 
prawie pòtrzébnotë. Ta nôùka nigdë nie szła 
w las. Co jaczis téż czas młodszi Frazeòludk 
przejmòwôł czijôszk pò starszim, czej ten ni 
miôł ju tak wiele mòcë. 
W wiãkszoscë Frazeòludkòwie bëlë jak re-
nuszczi. Le robilë òd tegò wëjimczi. Ceszëlë 
sã z pòspólnëch jigrów, czãsto szëkòwelë 
rozegracje i ùroczëstoscë. Òbczas nich tuń-
cowelë, smielë sã, skôkelë, ùcynelë sobie 
miłé kôrbiónczi i pòklepiwelë pò krziżach. 
Dérowało to tej-sej jaż do rena. Lubilë téż 
òrganizowac sobie wanodżi. Bëlë w sódmim 
niebie, czej mòglë òbrézowac cekawé môle. 
Le wiedno chãtno przëjéżdżelë nazôd dodóm 
i gôdelë, że to tu prawie je jich rôj na zemi. 
Rzôdkò téż chòrzelë, a jeżlë ju – to na krótkò.
Nadszedł równak dzéń, jaczi miôł òdmienic 
redosné bëcé Frazeòludków. Nastała dlô 
nich lëchô gòdzëna. Rôz jeden Frazeòludk 
mòcno zachòrzôł. Zarô pòtemù zaparził 
jinégò Frazeòludka, a ten nastãpnégò… 
Òkôzało sã, że do jich widzałi krôjnë wkrôdł 
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sã straszny wirus. Spadło to na nich jak grzim 
z widnégò nieba – narôz, niespòdzajno. Bëlë 
zmùżdżony. Terô wszëtcë Frazeòludkòwie 
leżelë w łóżkach, zmògłi. Jeden ni mógł 
drëdżégò zastąpic, bò sóm béł chòri. 
Òbrzészczi czekałë na zrobienié. Nicht ni miôł 
ju bôczeniô na nick, a strach ò przińdnotã 
znëkiwôł Frazeòludkóm spik z pószewków. 
Przë tim wszëtczim, miast zdrowiec, tracëlë 
dzyrzkòsc, a to mòcno przeszkôdzało w jich 
dochôdanim do sebie. Òd rena do wieczora 
brelë so do głowë mëslë, chtërne nie dôwałë 
jima pòkù. I dërchã òpôdałë jima rãce. Bëlë 
baro wëlãkłi, ni mòglë dóńc z tim do rëchtu.
W kùńcu jaczis z Frazeòludków zaczął sta-
wac na nodżi. Miôł òn wiôlgą cwiardosc 
dëszë, tej lżi mù bëło przińc do zdrowiô. 
A do te nie béł òn głupiégò òjca syn, miôł 
wiédzã ò lékarzenim zelama. Zméstrowôł 
mieszónkã, chtërna mù pòmògła. Zaczął tej 
pòmagac swòjim wespółtowarzëszóm. Jinszi 
Frazeòludkòwie téż pòmalinkù zwëskiwelë 
nazôd mòc i witalnosc. A Frazeòmedik, jak 
òstôł pòzwóny przez drëchów, wieczorama 
i przë blôskù miesąca ùcził sã i pòznôwôł 
lékarzczé swòjiznë roscënów. Môłima 
kroczkama zwëskiwôł corôz wiãkszą wiédzã 
i doswiôdczenié. Béł z sebie rôd, bò dzãka 
ti drãdżi wirusowi stojiznie, pòłknął bakcy-
la i nalôzł swòjã wiôlgą pasjã. Nimò tegò, 
że miôł wiele robòtë, bò za dnia zajmòwôł 
sã lékarzenim Frazeòludków, chtërny prze-
szlë rozmajité chòrobòwé kómplikacje, 
czuł sã zjiscony. Minãło wiele czasu, nim 
wszëtkò ù Frazeòludków bëło nazôd jak 
dôwni, le mielë òni anielską cerplëwòtã i ta 
cerplëwòta wëdôwała z dnia na dzéń co-
rôz wikszé brzadë. Niechtërnym mieszkań-
com krôjnë nie ùdało sã ju przińc nazôd do 
fùlny pòchwôtnoscë. Mielë za to wspiarcé 
drëchów i dali brelë z żëcô fùl gôrzcama. 
Mòże tej rzeknąc, że wëszlë z tegò jiscënkù 
òbronną rãką.
Jedurnô blós mësla nie dôwała Frazeòlu-
dkóm pòkù. Łómelë so głowã nad rozrze-
szenim jaczis wëzgódczi. Òd dnia, w chtër-

nym zaczãlë miec jiwer z wirusã i jegò 
skùtkama, jeden z Frazeòludków chòdzył 
jak òbarchniałô òwca. Nie chcôł z nikim ga-
dac, nie pòkazywôł sã na pòtkaniach, zaczął 
zachòwiwac sã jak sómnik. Nicht nie wiedzôł, 
co je lóz. Wszëtcë mëslelë, że stracył rozëm. 
Le prôwda bëła czësto jinszô. Grëzło gò 
sëmienié. Dlôcze? To miało sã niedługò roz-
widnic… Jednégò dnia dostôł sã na òdwôgã 
i napisôł lëst do wespółmieszkańców. Wëja-
snił w nim, że to òn je sprôwcą jich nieszcze-
scô. Przeprowôdzôł doswiôdczënczi, pò 
jaczich spòdzéwôł sã, że nie są bezpieczné 
i pòwstôł mù z tegò wirus. Trzimôł gò przez 
dłudżi czas w skle, le béł tak baro czekawi, 
czë pò prôwdze mdze dzejac na jinszich, że 
ùdbôł so gò wëpùscëc. Terô baro tegò żałuje, 
le tedë nie przejmòwôł sã mëslą, że kòmùs 
zaszkòdzy. Ùrzasnął sã dopiérze, czej sóm 
zachòrzôł i cerpiôł. Do dzys biôtkùje sã ze 
skùtkama swòjégò rozsądzënkù. Cało nie bòli 
gò równak tak baro, jak dësza. Zrozmiôł, że 
złómôł Frazeòludkóm serce.
Dlô nich béł to wiôldżi ùderzënk. Niejeden 
Frazeòludk zjôdł ju z Frazeòwirusã, bò taką 
dostôł òn terô pòzwã, beczkã solë i nicht 
sã tegò pò nim nie spòdzôł. Wtim swiat sã 
jima zawalił, nie wiedzelë, co ò tim mëslec. 
Nôpierwi chcelë wërzucëc gò ze swòji krôj-
në. Zaczãlë nawetka krzikac, że to nie je do 
wëbaczeniô i òn bë miôł sóm òdéńc. I béłbë 
gwësno to zrobił, czejbë nie zastawił sã za 
nim Frazeòmedik. Jemù samémù téż bëło 
drãgò pògòdzëc sã z mëslą, że jeden z nich 
je przeniewiércą, le Frazeòmedik miôł złoté 
serce i czuł, że mùszi pòmóc Frazeòwirusowi. 
Pòprosył jinszich Frazeòludków ò danié mù 
drëdżi szansë. Tima słowama wetkł czij 
w mrowiskò. 
– Dlôcze më bë mielë jemù jã dawac? – pi-
tôł jeden z Frazeòludków. Òn doch sprawił 
nama tëli złégò! Czejbë nié twòje zela, më 
bë mòglë z tegò nie wińc!
– Jo! – przëwtôrzôł mù drëdżi. Mòżlëwé, 
że tedë wszëtcë przekrącëlëbë sã na drëdżi 
swiat!
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– To prôwda – spòkójno òdpòwiedzôł 
Frazeòmedik. – Le czejbë nie bëło ti tragedii, 
jô bë nie nalôzł téż dlô nas lékù – dodôł. – 
Wëdôwô mie sã, że wszëtkò dzeje sã w ja-
czims wëznaczonym célu. To je pò cos.
Zrobiło sã cëchò. Frazeòludkòwie mielë 
terô cwiardi òrzech do zgrëzeniô. Nie wie-
dzelë, czë wëbaczëc. To bëło baro cãżczé. 
Biôtkòwelë sã z mëslama. Długò na to 
wszëtkò krącëlë nosã. Mùszelë sã ùradzëc. 
Naradë nick nie dałë. Wszëtkò ùtarkło 
w martwim pónkce. Chcelë sã z tim prze-
spac. Dopiérze pò jaczims czasu mielë rozsą-
dzënk. Ùdbelë, że wëbaczą.
Frazeòwirus béł òd se z ùcechë. Czuł rów-
nak, że wiele wòdë ùpłënie, nim òdbùdëje 
dowiérnotã drëchów. Jeżlë w całoscë ùdô 
mù sã tegò dokònac… Nôwôżniészé równak, 
że mòże próbòwac òdkùpic swòje winë. 
Lata mijałë, a Frazeòwirus nie sprôwiôł ju 
wicy jiwrów. Procëmno, trafił pòd skrzidła 
Frazeòmedika. Ten przëchilił mù nawetka 

nieba. Pòmôgôł, wspiérôł, a téż pòkôzôł, jak 
dobierac roscënë, żebë mòżna bëło nima 
lékarzëc. Frazeòwirus miôł wiôldżé doswiôd-
czenié w eksperimentowanim, tej baro mù 
sã to zajãcé ùwidzało. Twòrził przë tim swòje 
apartné miksturë, chtërne ùwëtrzëmaliwałë 
Frazeòludków na rozmajité chòroscë. 
Òni przëjmòwelë je bez wichlaniô sã, tej 
czuł, że znôwù jemù wierzą. Béł wdzãczny 
kawlowi za mòżlëwòsc naprawieniô zmił-
ków. Timczasã Frazeòmedik béł bùszny ze 
swòjégò pòsobnika. Pò jaczims czasu òddôł 
dbanié ò zdrowié Frazeòludków w jegò rãce. 
Wiedzôł, że dobrze robi. Wnet Frazeòwirus 
zaczął trzëmac pierszënã w lékarzenim 
drëchów, a Frazeòmedik béł spòkójny, mógł 
wicy òdpòczëwac i… zajmòwac sã pisanim 
pamiãtnika. Rôz zapisôł w nim taczé pëta-
nié: „Jak terô wëzdrzałobë nasze żëcé, czejbë 
Frazeòwirus nie dostôł drëdżi mòżnotë...?” 
A do te dopisôł zdanié: „Żëcé je piãkné, leno 
më mùszimë naùczëc sã piãkno żëc”. 
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Gail Olsheski

Kaszëbsczé òpòwiescë
VII. Piec na drzewò

W naszi kaszëbsczi òbéńdze, gdze zemia 
przez szesc miesãcy rokù bëła zmarzłô, piec 
òpôliwóny drzewã béł żëwim òrganã, cos jak 
serce trzimającé przë żëcym. Ù nas dało sã 
to wëczëc głãbòk w sklepie, w bùzëjącym 
ceple i trzaskającëch za żeliwnyma dwér-
kama szczépach sëchégò drzewa. Stąd-
ka jegò gòrącô krew energie przez kòmin 
z nôniższégò szosu szła prosto do westrzódka 
chëczë, tej przez pòsowã na pierszé piãtro, 
czësto jak w główny arterie, chtërna wëséłô 
cepło do nôdalszich nórcëków òstatnégò 
szosu, gdze nordowô chaja tłëcze w dak i sca-
në, a zëmnicą bë zmrozëła na gnôt, czejbë 
piec nie pómpòwôł wôrtnégò cepła. Kòmin 
cygnął sã jesz wëżi. Nad kòzłama przebijôł sã 
przez dak, gdze dim wëpłiwôł na zëmny lëft. 
Zôs w sklepie, gòspòdôrz òtmikôł dwiérczi, 
zdrzôł na rosta, ùgwësniwôł sã, że są tam 
żôlącé sã wãgliszczi i dorzucôł sztëk sëchégò 
drzewa, cobë pòdskacëc òdżin. Wszëtkò, co 
mù bëło nót, to lëft i òpôł, a piec ju zadbôł ò 
całé twòje żëcé. 
Nawetka czej sã ju zestarzelë i codzéń jedlë 
sëszoné sliwczi, a przë schôdanim pò tra-
pach do sklepù mùszelë sã trzëmac pòrãczë, 
to wcyg rozniécanié ògnia bëło chłopską 
robòtą. Starce do głowë nie przëszło, że 
mògłobë bëc jinaczi. Òna rządzëła w kùchni, 
warzëła môltëch, rëchtowała stół, mëła stat-
czi. A stark dozérôł ògnia. 
Mieszkelë terô w swòji nowi chëczë. Wësta-
wionô bëła w latach 40. XX wiekù. Wiôl-
gô sztërëkańtnô chałpa, wësokô na dwa 
szosë, ze sklepã pòd całoscą. Elewacjô 
òsta òbłożonô licówką z ceglanym mòdłã. 

W Nordowi Americe w tëch latach zrobiła 
sã móda na licowanié scanów. W tim czasu 
wiele Kaszëbów zaczãło wëcëgac ze swòjich 
farmów i stawiac so chëczë w môłi wsë Bar-
ry’s Bay. Bùdowlanô licówka, jaczi ùżiwelë, 
bëła zrëchtowónô z mineralnégò granulatu 
lepionégò smòłą i rozcartégò na kartonowim 
papiorze, a pózni rolowónô i dostarcziwónô 
we wiôldżich różnofarwnëch balach. Kaszëbi, 
wiedno mieszkający na stôrëch farmach, 
w stôrëch chëczach, òbitëch pòszarzałima, 
zwietrzałima délama, z czëstą redoscą 
przëbijelë farwną, tóną scanową òbłożënã, 
szlachùjącą za cegłą, na déle, jaczima bëłë 
òbité jich nowé dodomë, bez co całô wies 
bëła zalónô wszelejaką farwnotą. Lata pòzni, 
czej jesmë wrôcelë z kòscoła dodóm, nasz 
tatk òbjéżdżôł wies i pòkazywôł nama chëczë 
z lat 40., z ti dekadë, czej stark i starka wësta-
wilë swòjã, a më, dzecë, scësnioné razã na 
tilnym sedzenim, przez rutë przëzérelë sã 
rozmajitoôrtny licówce: mòdri, bruny, żôłti, 
jasno zelony, i jak cëdowno ne granulczi łi-
skałë sã w słuńcu.  Stark i starka pòłożëlë na 
déle swòji nowi chëczë czerwòną òbłożënã 
ze szlachòtą cegłë.
Bëlë trzecym pòkòlenim pierszich kaszëb-
sczich òsedleńców, chtërny przëjache-
lë ze stôri tatczëznë, i òbòje ùrodzëlë sã 
i wëchòwelë na nowëch gbùrsczich farmach 
leżącëch kòle se na Halfway’u. Pózni sã 
òżenilë i zaczãlë wëchòwëwac swòje dzecë, 
żëjącë w tim samim môlu przez wiãkszosc 
swégò żeniałégò żëcégò. Równak krôj, taczi 
jak Kanada, dôwôł mòżlëwòsc pòdnieseniô 
swégò statusu, nawetka jeżlë òznôczało 
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to le przecygnienié z farmë przë Opeongo 
Road dzesãc milów dali, do wsë Barry’s Bay. 
Sedlëszcza prastarków założoné na cenczi 
pòsadze naskalny zemi w òkòlim Kanadij-
sczi Platë ùdokazniłë, że nimò ju trzecégò 
pòkòlenia mòrdëjącégò sã z tą zemią, nie 
dô sã ji przerobic na ùprawny gruńt. W la-
tach 40. kòżdô familiô òsadników zaczãła sã 
stëkac z wëcygającyma ze swòjich rodowëch 
farmów do Barry’s Bay, chtërno sã stôwało 
môłim, rëchlëwim, corôz barżi zatłoczonym 
òstrzódkã. W kòżdi òsadze na Halfway’u, 
na Prësczich Górach (Prussian Hills) abò na 
Syberie1, béł chtos, chto miôł òdwôgã wëcy-
gnąc stąd na wiedno, a w kòżdi gbùrsczi 
kùchni gôdało sã ò tim samim – chto ju 
wëcygnął i chto jesz sã do tegò przëmiérzô.
Szasé czë dardżi we wsë ni miałë pòzwów, 
ale òbczas naszich niedzélnëch rézów, 
tatk pòkazywôł nama, gdze mieszka kòżdô 
z rodzënów z tegò trzecegò pòkòleniégò, co 
wëcygła ze swòjich gbùrstwów. 
– Tam są Etmańsczi2– pòkôzôł. – Na, to droga 
Czôpiewskô3.
Bëło tak, że czej jeden z rodzënë kùpił 
parcelã we wsë, jinszi nôleżnicë jegò wiôl- 
dżi rodzënë kùpiwelë zemiã zarô kòle niegò. 
To bëło znankòwné, że bracynowie, do-
zdrzelałi sënowie, półbracynowie, dëcht 
wszëtcë z ti sami rodzëznë bùdowelë chëcze 
jeden przë dredżim, a më sã przënãcëlë do 
identifikòwaniô sztrasów wedle nôzwëska 
familie, chtërna przë ni mieszkała. Nen zwëk 
sã ùtrzimôł, a czej wies stała sã gardã, sztra-
së pòzwelë nôzwëskama familiów, chtërne 
pierszé so tu szlach wëszëkòwałë. 
Czej nasza niedzélnô réza sã kùńczëła, a më 
przëstanãlë na slédnym kraju wsë, szło sã do-
znac, że wszëtcë Òlszewsczi téż mielë parcele 

1  Pòzwa òsadë w Kanadze dôwni zamieszkałi 
przez òsadników z Kaszëb.
2  W znaczenim: Przë ti drodze mieszkają sami 
Etmańscë.
3  W znaczenim: Przë ti drodze mieszkają 
rodzënë Czôpiewsczich.

jeden kòle drëdżégò z òbù stronów główny 
dardżi, a pòmidzë nima nie mieszkôł nicht 
jiny. Nasz dzél zaczinôł sã òd parcelë starka, 
jegò bracyna zamieszkôł bòkã niegò, dali 
jich dozdrzelałi sënowie zbùdowelë swòje 
chëcze w ti sami rédze kòle swòjich stôrëch 
rodzëców, tak tej wszëtcë naszi sąsadzë bëlë 
z nama krewny. Czej jesmë drawòwëlë do 
starka midzë chałpama półbratów, nick nie 
narësziwało grańców wëznaczonëch naszim 
nôzwëskã. 
Temù, że nasz tata sã ùrodzył i wëchòwôł na 
stôri farmie na Halfway’u, nim stark i star-
ka sã wëprowadzëlë, stôł sã pòsobnikã ka-
szëbsczich zwëków. Jakno pierszémù z karna 
sédmë bracynów nie bëłë mù òdjãté ni-
żódne òbrzészczi nôstarszégò sëna. Zgód-
no z lokalną kaszëbską tradicją, pierszé za-
robione dëtczi z kòżdi robòtë nalazłi pòza 
farmą, mùszôł òddac starszim za jich ùszłé 
marachòwanié sã. Dzelenié sã wzątkã bëło 
głãbòk wkòrzenioné w jegò dëszã. Pier-
szé Gwiôzdczi w tim czasu, czej nôstarszi 
sënowie zaczãlë chòdzëc do robòtë, bëłë 
wëfùlowóné niespòdzajnotama. Darënczi 
przerôstałë òczekiwania. Nasz tatk kùpił 
starkòwi i starce kòmplet méblów do pań-
sczi jizbë w jich nowi chëczë. To béł piãkny, 
paradny kòmplet ze stołã i rzezbionyma stół-
kama z wësoczim òpiarcym, a mògło sã przë 
nim pòmiescëc dzesãc sztëk lëdzy, czej béł 
rozcygniony i miôł włożoné dodôwkòwé bla-
të. Do tegò pasowny szelbiąg z wiôlgą szafką 
na statczi, szuflôda na wësziwóne òbrësczi 
i zdrzadło z fazowónym rańtã na westrzódkù 
ù górë. Mòże nasz tata nie przëstôwôł, cobë 
sã przezerac w tim szpéglu, ale wiedno mdze 
òn òdbijôł nen sztëczk sebie, jaczi òstawił 
w starkòwi chëczë. 
– Jak jô béł młodi – gôdiwôł pò kaszëbskù ze 
smùtkã w głosu, co òznacziwało czas, zanim 
jemù ùrodzëło sã òsmë sztëk dzecy, co dwa 
lata jedno. 
Nasza chëcz z lat 50. wëstawionô bëła na 
òstatny parcelë w pasu zamieszkałim przez 
Òlszewsczich. Môłi, kwadratowi domiczk, 
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òbłożony biôłim délã, z parterã i piãtrã 
pòzéwónym górą, gdze spała całô nasza 
ósemka. Dlôte w tim samim sztóce më 
wszëtcë wiedzelë, że noga naszégò môłégò 
bracyszka jesz wcyg sã pôli, chòc më ju szlë 
na górã spac. 
– Jegò noga sã pôli! – më wrzeszczelë, 
a mëma zarô przënëkała pò trapach do górë.
Bëła ju póznô jeséń. Më wszëtcë bëlë bùten 
jaż do cemnégò i pôlëlë zelëskò na naszim 
pòdwòrzim z kòżdi stronë chëczë. Kòżdi 
miôł wëznaczony plac dozéraniô ògnia, òd 
pierszégò wëstrzéleniô na zemi skrë, jasz do 
czasu, czej lëft sã wëfùlowôł słodką pôchą 
pôlącégò sã zelëska i rozskôcôł nasze zmësłë. 
Czej zelëskò sã pôlëło niskò na zemi, òdżin 
szło dobrze pilowac, a młodszé dzecë skôkałë 
nad strzélającyma płomieniama w tã i nazôd 
przez całi wieczór. Reszta trzimała grabelczi, 
szpôdã abò stôri dél bôczącë, cobë òdżin sã 
nie rozszedł za dalek. To bëło nasze, dzecy, 
zadanié, cobë biôtkòwac sã z ògniã. Kòżdi 
na swòji flance. I nawetka, czej w òczach 
bëło fùl dëmù, më wiedno, chòc przez nã 
dôkã widzelë, czej chtos walił w liniã ògnia, 
czej ten rozszedł mù sã za dalek. To wszëtkò 
sprôwiało, że nót bëło wcyg bëc baro 
ùwôżnym i czedë twój òdżin wëchôdôł pòza 
bezpieczny krąg, nôlégało zrobic wszëtkò 
i tak sã z nim bic, cobë gò zascygnąc. Rów-
nak ni mòżna bëło miec żalu do môłëch dze-
cy za to, że sã bawiłë przë ògniu, trãpałë pò 
nim, i tak sã pòceszno smiałë, czej mògłë gò 
gònic. Môłé płomiszczi łiskałë sã w sëchim 
zelëskù, cziwającë sã na stronë, czasã 
zdôwało sã, że òdżin ju wëgasł, a tej narôz 
sã òdkriwało, że wëbùchł nowim żëcym dzes 
z bòkù pòdwòrzégò i bëło z tegò tëli frajdë, 
że nie chcało sã gò zagasëc. Ni mòżna sobie 
przedstawic bòkadniészégò w przigòdë dzec-
twa, jak kaszëbsczé dzectwò. 
Bùten, òb cemnicą jesmë tłëklë òstatné skrë 
ògnia, zanim më szlë do chëczów. Nôlepszi 
wieczór jeseni sã kùńcził, a më szlë spac 
z rãkama i skarniama pôchnącyma ògniã. 
Nasza skóra bëła rozgrzónô, głãbòk w nosu 

kłołë przëpôloné włosczi, a kùńce brwiów 
krëszëłë sã òpôloné gòrączką ògnia. Lëft 
wëfùlowóny słodką pôchą pôlonégò ze-
lëska przëlnął do naszich ruchnów, włosów 
i pamiãcë. Na zymkù, czej pòdwòrzé bùdzëło 
sã do żëcô, nie bëło ju ani szlachù pò czôrny 
spôlony zemi, gdze më rządzëlë na jeseni, 
leno swiéżé zelëskò wërôstającé na nowi 
sezon.
Czej òdziń złapôł òd dołu nogówkã bùksów 
nômłodszégò brata, më gò zarô zdëszëlë. 
Bùksë bëłë zwãgloné, ale òdżin zagaszony, 
a më mòglë sã dali bawic. Pózni òn wlôzł 
chùtkò do łóżka i schòwôł sã całi w strachù 
pòd deką, bò nogówka wcyg gò parzëła, 
a nie chcôł, cobë chto ùczuł, że płacze. 
Ale czej mëma òdkrëła deczi, më wszëtcë 
ùzdrzelë, że zwãglonô bùksówka je przël-
nionô do skórë, a òn baro wrzeszczôł, jak 
mëma próbòwała òderwac zwãglony sztof 
òd żëwégò miãsa na nodze. Na nym placu 
skóra ju nigdë nie bëła głôdkô, a szrama wëz-
drzała jak sparcałô gùma, równak to gò nie 
wstrzimało przed bieganim, czedë na drëdżi 
rok më zôs òstelë zawezwóny, bë pilowac 
widzałégò jesénnégò ògnia. 
Zëma rzucëła sã na nas. We wszëtczich 
chëczach przëwrôcelë do żëcô piece do 
grzaniô, a w zëmny lëft wëlatiwałë smùdżi 
dëmù. Cepłé kòminë służëłë do rozmrôżaniô 
czôpków abò sëszeniô skòrzniów. Noc w noc, 
piece gòtowałë sã òd hëcë. Stark wrócył do 
codniowégò zajãcô. Kòżdégò wieczora przed 
spanim, sôdôł w kùchni przë stole z miską 
sliwków w cyropie. Czej zjôdł, brôł pipã 
i schôdôł do sklepù òdwiedzëc swój piec. 
Òtmikôł żeliwné dwiérczi i wrzucôł grëbi 
kloc na noc. Trzimôł sztót dwiérczi òtemkłé, 
cobë òdżin dostôł lepszi cug, copnął sã, na-
bił swòjã pipã tobaką i zdrzoł na piec, czë sã 
dobrze rozpôliwô. Czasã mùszôł przefrëszo-
wac w piecu, żebë gò rozpalëc. Czasã jegò 
pipa bëła tak ùpiartô jak nen piec i mùszôł 
wcyg pòcëgac, cobë mù nie zagasła. Béł 
cerplëwi. I wnetka roznôsza sã òstrô wòniô 
titoniowégò dëmù, jaczi wił sã wkół jegò 
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gãbë, a rozskacony òdżin trzaskôł, jak czejbë 
chcôł wëlecec przez òtemkłé dwiérczi bùten 
na jegò nodżi. Jak ju bëło dobrze rozpôloné, 
przëmikôł żeliwné dwiérczi, gasył palecznikã 
tobakã w pipie i szedł nazôd mòckò sã trzi-
mającë pòrãczë przë trapach. Òbrzészk 
wëkònôł, a stojącë przed rozbùchónym 
piecã, resztã òstôwiôł kawlowi – czë klëfta 
bãdze sã pôlëła pòmału i zachòwô cepło 
przez całą noc, czë rozpôli sã za mòcnym 
ògniã, co leno rozgrzeje kòmin i wëpôli sã 
chùtkò bùzëjącym płomieniã, a reno jich 
òddechë mdą sã zamieniwałë w lód. 
Jediną nocą w rokù, czedë chłopi wëchôdelë 
bùten w lodowati zyb, béł sylwester. Ògniã 
strzélów wëpùszczonëch w czôrné niebò 
zapòwiôdelë cząd nowégò rokù. Kòżdi nowi 
rok béł czasã nôdzeje dlô naji spòlëznë, tak 
tej nicht nie spôł, a më wszëtcë w naszi ro-
dzënie òd nôstarszégò do nômłodszégò 
żdelë z rozskacenim na zmianã stôrégò rokù 
na nowi. Më zdrzelë jak tata ladëje swòjã 
flintã w chëczë, gdze bëło cepło – bùten 
bëło przerazlëwie zëmno – bëła to jedna 
z tëch nocy, czej skóra pôlców przëmiôrza-
ła do metalowégò spùstu flintë. Më widzelë 
jak òbùwô swòje zëmòwé skòrznie, cãżką 
zëmòwą jupã, czôpkã ze spùszczonyma 
naùsznikama – wszëtkò co robił w tim sztó-
ce przed dwanôstą w nocë, nadôwało mù 
wëzdrzatk stolemniészi jak żëcé. Tej wzął 
flintã. Widzôł jak dërgòcemë, czej òtmikôł 
dwiérze, a do bëna sëpôł sã sniég. Òbrócył 
sã i mërgnął do nas. Òbswietlił dwiérze, a më 
òbôczëlë bòhatera, chtëren nieùrzasłi strasz-
lëwim mrozã szedł bùten, cobë wëpełnic 
swój òbòwiązk w miono tradicje. Wszëtczé 
dzecë nëkałë do wiôldżégò òkna, przëcyskałë 
nosë do sëwim mrozã zacygłi rutë i żdałë na 
palbã ze strzélbë. 
Nie bëło widzec smùżków dëmù w òbji-
mający noc zëmny cemnicë. Przë òknie, 
më zgrużdżony, ni mògącë sã doczekac 
òdlicziwelë czas do nowégò rokù. Më wie-
dzelë, że òn tam je. Przëczëpnął za nawió-
nym szuńcã i czekôł. A tej jak le minãła dwa-

nôstô wëstrzelił w nieprzezérną zëmòwą 
noc. 
– Bãdą czëc jegò strzél jaż w Syberie – rzekła 
mëma. 
Miała prôwdã – czej jesmë ùczëlë daleczny 
wëstrzél, më wiedzelë, że gdzes tam w zëm-
ny Syberie, jaczis Kaszëba wëpôlił ze swòji 
flintë, cobë żëczëc nama szczestlëwégò 
Nowégò Rokù.
Narôz cemnosc nocë nowégò rokù rozja-
sniła łuna czerwònawégò widu. Kùla ògnia 
wëstrzélëła w lëft jak z pãkłi żëłë. Zmilëc bë 
mògło mëszlenié, że je to mòże pòrenica 
nowégò rokù ze slepiącym słuńcã wstôja-
jącym zeza widnika, ale to bëła minuta pò 
dwanôsti w nocë, a noc bëła zëmnô i cemnô. 
Słunecznô kùla òznôcza òdżin gdzes czësto 
bliskò. Wszëtcë wëbieglë na żokach. Më 
nëkelë tak chùtkò, że niechtërny przewrôcelë 
sã w sniég. Më drawòwelë chùdzy òd wszët-
czich jinëch, łzë cekłë pò naszich gãbach, bò 
më wiedzelë, że na kògòs spadło wiôldżé 
nieszczescé. 
Całi jich wiôldżi bùdink ju béł zajãti. Całô 
wies przëszła zdrzec na òdżin. Jak le òd ògnia 
przełómałë sã smólné gòntë, całi bùdink 
stanął w ògniu. Stark i starka, na bòsôka, 
stojelë cëchò pò kòlana w sniegù. Jich skar-
nie bëłë bladé w procëmnoce do cemno-
scë nocë ùfarwniony krwistą czerwònoscą 
hëcë ògnia bùchającégò wësok w lëft z tegò 
stolemnégò, rozszôlałégò pieca. Nicht nie 
chcôł tegò rzec. Nicht nie chôł jegò òbwiniac, 
ale béł ju za stôri, cobë dozerac pieca. To 
bëła robòta dlô młodégò chłopa. Òn béł za 
pòmałi. Terô wszëtkò sã pôlëło bez kòntrolë. 
Przez krótczi sztót më mòglë òbzerac szkelet 
jich chëczë, zanim sã zapôdł w sklep. 
To bëło jistné widzawiszcze ògnia pòżé-
rającégò licówkã. Szlachòwa za cegłą, chòc 
cegłą nie bëła. A terô sã stopiła, zmieniła 
sã w lejący smar, co kapôł z całégò bùdinkù 
w piekło pôlącé sã w sklepie. Pôlëło sã całą 
noc. Wszëtkò szło z dëmã – piãkny, cãżkò za-
robiony kòmplet z pańsczi jizbë ze zdrzadłã 
w szelbiągù, starowno zapakòwóné rãczno 
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pisóné lëstë ze stôrégò swiata, skrzëpczi, 
co grałë na jich zdënkù, jesz na stôri far-
mie, a przë jaczich granim pierszi òsadnicë 
wëbijelë ritm nogama z niepòwstrzëmòwną 
redoscą. Stark i starka stracëlë wszëtkò, co 
mielë abò zaòbszcządzëlë, kòżdi mébel, kòżdi 
lómp, kòżdi swiãti szkaplérz, kòżdi òdjimk, ja-
czi le béł zrobiony, déle z wëpisóną òłówkã 
datą bùdowë, kòżdą rojitwã, skrëtą w tim 
nowim môlu, szło dëcht wszëstkò. 
Wczas reno, czej pòmału wschôdającé słuń-
ce przëniosło dniowi wid, na dnie sklepù, 
gdze przódë stojôł piec na drzewò, òstôł leno 
tlący sã pòpiół. Pò nim nie bëło ani szlachù, 
mùszôł rozlecec sã na tësące môłëch sztëcz-
ków i ùlecec z dëmã. Òd smòłowónëch 
òkładzënów dało tak wiôlgą hëc, że czej 
chłopi zaczãlë grzebac w pòpiele, nalezlë 
le blós môłą, ògniotrwałą kastkã na dëtczi. 
Stark schwëcył jã mòcno, czej chłopi mù jã 
pòdelë. To bëła jegò krëjamnota, kò nicht nie 
wiedzôł, że òn trzimôł schòwóną w sklepie 
ògniotrwałą kastkã na dëtczi. Lëbi ùsmiéwk 
zakrôdł sã na jegò lëpë, a żóden cãżkò ro-
biący Kaszëba nie zastanôwiôł sã, na co 
òbszcządzelë abò na czedë. Òbszcządzanié 
miôł we krwi, a terô czej piec jima znikwił 
dëcht wszëtkò, liczëło sã to, co zaòstało. 
Hëc zgrzała przëkriwkã i dno kastczi, a chło-
póm zajãło pôrã dni, zanim sã wwiercëlë. 
Òn cerplëwie czekôł, wiedzôł wiele je bënë. 
Ale papiorowé dolarë bënë zamieniłë sã 
w grëpã pichù na dnie kastczi, całé dwie gar-
scë, a strzébrné mònetë stopiłë sã w cenką 
blaszkã wiôlgòscë człónka òd pôlca. Òdzin 
nie òbszcządzył dëcht niczegò. 
Òdżin béł wiedno kawlã Kaszëbów. Ten 
òdżin, co miôł jich chronic przed przejima-
jącym zëmnã, ju przódë wiele razy ùcékôł 
z dowiérnëch pieców na drzewò. Kòscół, 
zbùdowóny przez pierszich òsadników dlô 
naszi dalek wësëniony òsadë, ze swòją 
prostą kònstrukcją, òbiti z bùtna biôłima 
délama, ze zwònicą i swiãtima ikónama 
pòbłogòsławionyma przez biskùpa, wôłtôrz, 
przed jaczim przëjimelë kòmóniã, drewnia-

né łôwczi, w jaczich klëczelë i sã mòdlëlë, 
ten ùkòchóny kòscół, bãdący centrum jich 
żëcô przë zdënkach, chrztach i pògrzebach, 
téż sã pòddôł rëczącym płomienióm. Òdżin 
nikwił jich chëcze ma farmach, szaruznie, 
lasné parcele.W pamiãc kòżdégò pòkòleniô 
naszi kaszëbsczi spòlëznë głãbòk wdrëkòwôł 
sã òbrôz ògnia bùchającégò we westrzódkù 
zëmë w naszi zamiarzłi òbéńdze. Pôlëłë 
sã tartaczi, szopë, stodołë. Òdżin nisz-
cził nié leno bùdinczi starków, òn niszcził 
naszã historiã. Temù nama przëszło żëc 
òpòwiescama, to béł nasz swiãti òbrzészk 
bëc gôdkarzã, òpòwiadac i pòdawac dali, 
jinaczi niszczotné stratë bë znikwiłë téż 
naszã juwernotã. Leno w gôdkach më mòglë 
ùzdrzec ne bùdinczi, wkół chtërnëch robilë, 
żëcé, jaczé zbùdowała nasza spòlëzna, tã 
niegwësnotã, czej wôżëlë sã jakno przëcygłé 
plemiã òsadnąc na ti bezlëtosny zemi. Temù 
më zwôżelë na kòżde słowò z òpòwiesców 
naszégò tatë, na nômniészą drobnotã, jak 
farwa licówczi, jakbë całé nasze jistnienié 
òd tegò zanôlégało, kò atawisticzno më 
wiedzelë, że tak je. Nasz tatk spełnił swój 
òbòwiązk, òpòwiedzôł nama te historie, tak 
prosto, òpisôł ne wszëtczé pòdrobnotë, nëch 
lëdzy, jaczich znôł i kòchôł, a jaczi czurpelë 
wiãcy jak sto lat temù pò naszi môłi òsadze, 
parłãcził nas z naszima przodkama i òżiwôł 
jich, prawiąc nama ò nich tak, jakbë bëlë 
przedłużenim jegò òddechù. I nawetka to, że 
më nigdë nie sedzelë przë tim widzałim stole 
w pańsczi jizbie, przeznaczonym dlô gòscy, 
i że wiedno më sã leno gniotlë na tilnym 
sedzenim aùtoła zdrzącë przez rutë na cos, 
czegò tam nie bëło, to historie, jaczé nama 
pòwiôdôł, pòdskôcałë naszégò dëcha. Tegò 
żóden òdżin nigdë nie znikwi. 

Dolmaczënk: Stanisłôw Frymark
Kòrekta: Bòżena Ùgòwskô
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Rôz, dwa, trzë, sztërë… – kartëje Éla 
pamiãtnik – jaż nié do wiarë, tëli sã tegò 
ùzebrało. 
Co w pierszi stoji, znaje z òpòwiesców. Na 
nen bòsczi swiat sã nie pchała. Bëła niedzela 
przed pôłnim. Nawetka wëprosëlë dochtora 
ze mszë swiãti, co rozmiôł „môłégò klészcza” 
wëcygnąc. Lepi bë bëło, żebë nie dostało sã 
na wiérzch, że przëszła na swiat w czôpeczce, 
bò cobë òna, abò z nią, dzejelë pò smiercë… 
Nie dzyw, że bëła rëczkã. Ùrodzëła sã pò 
trzech latach małżeństwa. Rodzëce mëslelë, 
że ju ni mògą miec pòtómka. Na szczescé 
stało sã jinaczi. Cëż tej z nią nie wëstwôrze-
lë. Kùszkelë, dze le sã dało, hockelë…Tatk na-
wetka òdłożił dëtka i zakùpił módné aùtkò. 
Szpacérowac pò miesce sã równak nie dało, 
bo dzarła sã òstro. Jedna z jegò szpacéro-
wëch relacjów bëła takô:
– Móm ju, Martkò, ji dosc. Czej jem wja-
chôł do lasa, zdrzała na kòrunë drzéw i bëła 
cëchò. Czej jem leno wëjachôł, rozdzérała 
sã jak najãtô, jaż òbzérelë sã za nama lëdze. 
Chcôł jem jã wdostac w jaczi bisząg. 
Do łóżeczka dorobił  biegùsë.  Czãsto 
pòwiôdôł, że miôł z czasã tik nerwòwi, bò 
wiedno, niewôżné òd zachòwaniô ùlëdóny 
córeczczi, kòlibôł łóżeczkò nogą. 
Przë pierszim dzeckù doznôwelë ùwôżaniô 
kmòtrów nôleżnicë rodzënë ze stronë mat-
czi. Tim razã wëbiérk pôdł na nôstarszą 
sostrã mëmë i ji chłopa. Cotka Genowefa 
ùchòdzëła w rodzënie za nôbarżi zdatną na 
kmòterkã: pòbòżnô, bëlnô a do te z zasada-
ma. Miała téż starã ò ùchòwanié wszeleja-

Felicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô

Swòjim szlachã

czich kmòtrowëch zwëków: wsadzenié pòd 
pòdëszeczkã dzecka kąsëczk chlébka, solë, 
nitczi do szëcô. Pilowała, cobë chrzesniôka 
nie zebùwelë do wieczora z ruchnów, w ja-
czich béł chrzcony. Do kòscoła, w chtërnym 
téż czedës, jakno pierszé dzeckò, béł chrzco-
ny ks. Antón Peplińsczi, jachelë briczką. 
Jesz jinym dzecóm w rodzënie kmòtrowelë, 
bò wszëtcë chcelë, cobë dzecë za nima 
szlachòwałë i to nié le za cotką ale téż 
wùjã, co béł ksãgòwim i dlôte ùchòdzył za 
mądrégò.
Môłô Élka chòdzëła téż do przedszkòlégò, 
chòc niézadługò, bò wzãła rôz swòje bãbòsze 
i ùcekła do tatka do robòtë.
Rodzëce Élë pòchòdzëlë ze snôżich wsów 
na remùsowim szlachù, równak pò òżenkù 
wëcygnãlë do môłégò gardu. Sąsedzë nie 
gôdelë pò kaszëbskù, chòc czãsto dôwelë 
w swòji gôdce znac, że są Kaszëbama, ale 
jakbë na sëłã chcelë sã ti mòwë ùstrzéc. Éla 
doma jã czëła, chòc z czasã rodzëce téż prze-
chôdelë na pòlsczi. Dopiérze pòzdze zrozmia-
ła, dlôcze tak bëło. Lubiła, czej nawiédzelë 
jich dodóm cotczi i wùjowie z tatiny i mëmi-
ny wsë. Robiło sã tej jakòs swójskò, wszëtcë 
gôdelë jak starka i stark, nicht nikògò nie 
napòminôł. Domôcë żdelë na przëjazd cotczi 
Bronisë. Òna sã zakrącëła w kùchni i wied-
no zrëchtowa cos z kaszëbsczégò jestkù: 
a to gòłé klósczi, a to pùrcle… Na wiedno 
òstałë Élë w òczach te ji chùtczi zeslëzgiwa-
nia z grónkòwégò wieka casta do warzący 
wòdë i za sztëczk wëpłiwającé wiôldżé kló-
sczi, chtërne pòzdze wëjimała i warząchewką 
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kładła na panewkã ze skôkającyma szpërka-
ma. Nôlepszé równak bëłë rënczôczi piekłé 
na rënkach. Cotka bëła szkólną w môłi wsë. 
Mëma pòwiôdała, że stegna cotczi na szkòłë 
bëła baro cekawô. 
– Jô baro chcała jic do szkòłë, ale żôl mie 
bëło mëmë i tatë i na jich prosbã òstôwała 
jem doma – òpòwiôdała Élce mëma. – 
Z cotką Bronką to wëzdrzało kąsk jinaczi. 
Na gbùrstwie bëło wiele robòtë. Czãsto sã 
trôfiało, że rodzëce mienilë nama szkòłowé 
ùczbë na pasenié gãsów. Jô – cygnãła mëma 
– sztërë mòje sostrë i dwaji bracynowie 
słëchelë jesmë starszich. Bronka bëła jinô. 
Rôz nawetka béł taczi przëtrôfk, że całé 
dopôłnia nie wiedzelë, dze òna je. Bò rów-
nak nie òdrzekła nic na prosbã rodzëców, 
a na łące z gãsama ji nie bëło. Òkôzało sã, 
że wërzucëła szkòłową taszkã bez òkno i pò 
cëszkù ùcekła do szkòłë. Nie wëzbëła sã tegò 
długò, bò czej ùrosła, ùcekła z gbùrstwa 
„w swiat”, a wrócëła nazôd dodóm jak-
no szkólnô. Tã cotkã Élka lubiła, ale leno 
we wieczórk, czej sôdiwała z domôkama 
kòl platë, spiéwała stôré piesnie i wszëtcë 
rozpòwiôdelë so pò kaszëbskù. Reno, czej 
za dwiérzama dôwało sã czëc głosë sąsa-
dów, abò nie dôj Bòże chto zaklepôł, stôwa-
ła sã jakbë jiną cotką, jakąs dzywną, jakbë 
nié òna. Drãgò bëło Élce zrozmiec, dlôcze 
sztrôfùje za ùżëcé kaszëbsczégò słowa  
i dolmaczi, jaczégò ùżëc miast kaszëbsczégò.
Élka bëła rôd, czej pierszi rôz szła do szkòłë. 
Dosc tëli pamiãtô z tëch nawetka pierszich 
lat. Lubiła kaligrafiã, pòzdze pisanié lëter-
ków piórkã z tintą, a chòc ni miała z tim 
jiwru, nie dôwało ji redoscë rechòwanié. 
Z farwnégò elemeńtôrza Falsczégò wëzérałë 
rozmajitoscë. Za szkólną pòwtôrzała: „To są 
kury, gęsi. Ala ma kota” itp. Dzëwòwała sã 
leno, dlôcze szkólnô jaż tëli razë napòmina 
ji drëszkã Marinkã, cobë miast pùjk, tusk 
gôdała „kot, pies”. Swòjã szkólną Élka dosc 
długò chwôlëła, bò dostôwała òd ni „5” za 
rôz w tidzeniu rëchtowóné przez niã diktan-
da z pòlsczégò jãzëka. Tak bëło do czasu, czej 

dzéwczątkò, ùsprawiedlëwiającë swòjã nie-
bëtnosc w szkòle rzekło:
– Ni mògła jem przińc, bò miała jem sapkã. 
– Ha, ha, haaa… – dosc długò czëła no 
szëderstwò w smiéchù szkólny.
Ale na tim nie béł kùńc. Ta chwëcëła swòjã 
ùczennicã za rãkã i wprowôdzającë do jizbë 
szkólnëch, gôdała z tim samim smiéchã:
– Nasza Ela już nie będzie tak pięknie pisała 
po polsku, bo ona mówi po kaszubsku.
Cos narôz w Élce pãkło, że òprzesta swòjã 
szkólną lubic. Jesz barżi zdrëszëła sã z Ma-
rinką, ù chtërny doma téż czëła kaszëbiznã.
– Pòjmë dzysô do dodomù kùlturë, tam mdą 
przëjimelë na tuńce.
M a r i n ka  n i  m ù sza ł a  swò j i  d rë szc z i 
zachãcëwac. Òstałë przëjãté. Bëłë tuńce; 
„Z tornistrami”, „Z parasolkami”, „Z szarfa-
mi”. Pò jaczims czasu ùredowała nôleżni-
ków wiadomòsc, że mdą ùczëlë sã kaszëb-
sczich tuńców. Élka, i to wcale nié dlôte, 
że bëła nômniészô, tuńcowała w pierszi 
pôrze. Pòznała „szewca”, „kòwôla”, a pòzdze 
„kòsédra”, „dzëka”… Tuńce – snôżô rzecz, 
równak nôwiãcy redoscë, i to ju na wiedno, 
dała Élce wastna przëgriwającô do tuńców 
na fòrtepianie. W wòlny chwilë tuncerze, 
òpiarti ò ji czôrny instrument, spiéwelë 
z nią: „Pòrénczny wiéw sã zriwô”, „Hòla, hej 
da z Kaszëb jesmë më”… Nie dérało długò 
a ta prawie wastna przërôczëła chãtnëch 
do, jak to zwała, „Kółka Żywego Słowa”. I tu 
tak pò prôwdze wszëtkò sã zaczãło: i lubòta 
do kaszëbsczi lëteraturë, i wanożenié pò 
Kaszëbach, i… A na zôczątkù nie widza-
ła Éla wiãkszégò zjinaczeniô midzë szkòłą 
a zajãcama w recytatorsczim karnie. Dobi-
wała nôdgrodë na kònkùrsach za deklamacjã 
„Ojczyzny” K. I. Gałczińsczégò, „Tęczy”  
H. Chruscelewsczi i jinëch. Wastna Wanda, 
bò taczé miono bëło piastunczi karna, lubiła 
òstawac z Élką kąsk dłëżi i kôrbic. Rôz zda-
rzëło sã:
– A nie chca të bë deklamòwac pò kaszëbskù?
No pitanié wastnë Wandë długò òstôwało 
bez òdpòwiedzë. A w głowie Élczi kòtłowałë 
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sã mësle:
– Cëż terô je? Co sã dzeje? Pò kaszëbskù, ale 
co?
Donądka czëła leno ò kaszëbsczim knôpiczkù 
– Remùsu, co roznôszôł na karze ksążczi. Na-
wetka ò nim je w ti zaczarzony ksążce, jaczi 
tikôł stark, sygającë rãką pòd pòdëszkã, czej 
cygnął swòji òtroczce ò nim òpòwiesc. Tëc 
wiedno żdała, czej stark wkłôdôł słómkòwi 
kapelusz, brôł krëczewkã i wanożëlë pò wsë 
szlachã Remùsa. A jaczé to bëłë te remùsowé 
ksążczi? 
– Jo, jô bë chca – òdrzekła wastnie Wandze, 
dosc długò żdający na òdpòwiédz.
– Spróbuj przeczytać ten wiersz – pòdała 
wastna Wanda Élce ksążkã.
Terô dopiérze naczął sã Élcziny jiwer. Zjiscy-
wało sã ji maroczenié. W szkòle wiedno fe-
lało ji tegò, co znała i lubiła nôbarżi – czegòs 
ze swòjszczëznë. Ale jak lëchò przeczëtô…
Wastna Wanda je cepłô ale wëmôgającô…
Dzéwczã nie dowiérzało, że je kaszëbskô 
lëteratura, że szłobë deklamòwac kaszëb-
sczé wiérztë, a tak bë chca…W kùńcu, głãbòk 
òdetchnãła i…
„Le sã wëszczerzôjta z naszi prosti mòwë,
że cwiardô, za mało piãknô i ùczonô, Że…”
Skùńczëła, a skarń wastnë Wandë zdała ji 
sã sama wszëtkò gadac. Letëchny ùsmiéwk, 
jakôs bùcha w ùniosłi głowie i ne łiszczącé 
òczë… Naczãła sã kôrbiónka ò starkù Élczi, 
rodzënie… I òdnądka wszëtkò rozkòscérzało 
sã dosc chùtkò. W pamiãtnym zsziwkù, do 
jaczégò wastna wpisywała tekstë wëùczoné 
na pamiãc pò dokładny jich analize, kôrtka 
pòd mionã i nôzwëskã Élczi zafùlowiwała 
sã zôpisama: J. Piepka „Mòje stronë”,  
F. Sãdzëcczi „Pòjedzemë na Kaszëbë” i… wie-
le jinëch. A do te jesz nôleżnicë karna nié le 
deklamòwelë „Pòjedzemë na Kaszëbë”, ale 
pò prôwdze jezdzëlë szlachã lëteracczich 
wskôzów.
Kùńc kùńców stanãła Éla przed wëbiérkã 
strzédny szkòłë, a że wiedno chcała bëc 
szkólną, nôlepi bëło jic do liceùm. Na papió-
rze naczãła pisac:

„Proszę o przyjęcie mnie do liceum, by 
w przyszłości studiować…” – i tu zadërża-
ła ji rãka. Sztudérowac…në… co? Chcałabë 
kaszëbską filologiã, to sã wié, równak cos 
taczégò ni ma… Tej wzãła pióro i dopisa: „fi-
lologię polską”.
W strzédny szkòle téż za mało bëło Élë wia-
dë ò swòjim „jô”. Na szczescé kawel czasã 
béł łaskawi. Miała strach przed pierszima 
ùczbama w nowi szkòle. Jeden z profesorów 
nawetka wierã nie zdôwôł so tej sprawë, że 
dodôł ji mòcë. 
– Czy wiesz, kim jest twój dziadek? – zapitôł 
rôz Élã.
Wiedzała, bò to prawie stark rozkòchôł 
jã w Remùskù, co klepôł na òczenkò 
drzéwianégò dómikù. W starkòwi zôgardze 
béł sklep, gdze wpadła Bezroga, co sczidła so 
róg…
A profesór cygnął dali:
– U twojego dziadka gościł znany kaszubski 
pisarz, jego kuzyn Aleksander Majkowski, 
słuchał jego opowieści. 
Éla do dzys mô jegò – tegò pisôrza – dró-
cané brële i czasã pòkôzywô je ùcznióm, 
zachãcywającë do taczégò wzéraniô na 
swiat, jak na nien zdrzôł ten ùznóny ùsôdzca.
Równak nen famil i jny ôrt witaniô sã 
szkólnégò z ùczniama miôł wiôldżi cësk na 
Élã, chtërna czëła sã jakôs achtnionô. Miało 
przecã znaczenié, że to prawie szkólny mô 
ùwôżanié dlô dokazów starka, co nié wiedno 
mielë jiny.
Wëchòwôwcą klasë béł bëlny fizyk. Czëło sã 
równak, że tzw. wëchòwawczé gòdzënë bëłë 
jegò ùcemiãgą.
– Kto z was by przygotował jakiś materiał na 
naszą godzinę wychowawczą? To może być 
coś, co was najbardziej interesuje – zagôdôł 
rôz ùczniów w klase. Chòc Éla nie bëła z tëch 
wëriwającëch sã do òdpòwiedzë, tą razą 
zrobiła to jak nôchùtni, chcała żebë nicht nie 
zgłosył sã przed nią.
– „Kaszëbskô lëteratura” – taczima sło-
wama naczãła licealistka I klasë swòje 
wëstąpienié. Mô ten referat w swòjim 
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„archiwùm szkólny” i czëtający gò dzys, ni 
mòże sã nadzëwòwac swòji òdwôdze. Ni 
mòże równak rzec, że nie je z niegò na ja-
czis ôrt kòntent, bò przëwòłała nôzwëska 
znónëch ùsôdzców: H. Derdowsczégò,  
A. Majkòwsczégò, F. Sãdzëcczégò, L. Heyczi 
i jich dokazë, jaczé znała na pamiãc dzãka 
wastnie Wandze. Mùszôł sã wëchòwôwca 
przed jinyma pòchwôlëc swòją ùczennicą, 
bò pòlonistka rôczëła Élã do jinëch klasów 
na wëchòwawczé gòdzënë.
Jinym razã òsta Éla „wëpòżiczonô” do jinégò 
liceùm, żebë wspòmóc młodzëznã w widza-
wiszczu „Mòje stronë”. To dopiérze bëła re-
dosc, bëc dwie niedzele w òstrzódkù, spac 
pòd celtama, a wieczorama sedzec przë 
ògniszczu. A widzawiszcze zapòwiôdało sã 
cëdowno. Scenarnik jegò òbjimôł sédmë 
binów: zeloną, żôłtą, czerwioną, trzë mòdré 
i czôrną – tëli, kùli je farwów kaszëbsczégò 
wësziwkù. Reżiséra widzôł Élkã w rolë recy-
tatorczi. W pòsobnëch dzélach deklamòwa: 
„Spiewac ùczëłë nas szaré skòwrónczi…”, 
„Kwiôtczi” J.  Piepczi ,  „Naszô mòwa”  
F. Sãdzëcczégò, „Tu są naju chùdé piôsczi…” 
A. Majkòwsczégò. Dzãka òkôzałémù chùrowi 
liceùm naùczëła sã spiewac: „Śpiewkę party-
zancką” F. Sãdzëcczégò i wiele rozmajitëch 
frantówków, jaczé towarzą Kaszëbóm przë 
robòce, domôcëch òbrzãdach…
Trôfiałë sã téż szpôsowné sytuacje. Jeden 
z profesorów naszedł sedzącëch w celce 
dzéwczãtów i knôpów. Ùznôł, że tak ni mòże 
bëc. Reno, za karã, òbùdzył ùczennice wczas 
reno i zaprowadzył do wòjôrzów kùchni 
i kôzôł skrobac bùlwë. Wòjarze, jak no 
wòjarze, nawiedzelë dzéwczãta i corôz gło-
sniészé smiéchë dochôdałë z kùchni. Jednym 
razã nadlecôł ten sóm szkólny i zawrzeszczôł:
– Dziewczyny baczność! Biegiem marsz na 
obozowisko!
Nie dô sã ùkrëc, że miała Éla òrganizacyjny 
darënk. Czej òna przédnikòwała szkòłowé-
mu samòrządowi, wszëtczé szkòłowé 
ùroczëstoscë miałë kaszëbską òprawã.

Òbczas nôùczi w strzédny szkòle pòznała 
Élka karno Pòmòrańców. Stôwelë sã ji 
nôlepszima drëchama. Parłãczëło jã z nima 
szlachòwné widzenié swiata, jegò wôrtoscë. 
Rôz òbznajmilë:
– Witro scynómë kaniã.
Dlô Élë bëło to cos baro krëjamnégò. Roz-
mieje dlôte zadzëwòwanié dzysdniowëch 
swòjich ùczniów, czej bédëje jima zrëchto-
wanié scenarnika do taczégò pòkôzku. 
W drëszbie z Pòmòrańcama mijałë sztudia, 
wcygałë wanodżi pò Kaszëbach, zéńdze-
nia z lubòtnikama Tatczëznë. Tu rodzëłë sã 
nôlepszé drëszbë, nawetka parłãczëlë sã 
młodi na całé żëcé. Tegò wszëtczégò dozna-
ła sã Élka, a ùsmielë sã rôz domôcë, czej pò 
latach syn Macéj, trzimającë swòjã metrikã 
ùrodzeniô gôdôł:
– Dzãka wama rodzëce, że żëjã – i czëtającë 
z ni cygnął dali: „matka – studentka, ojciec – 
student”. Z czegò wa żëła?
Żëcé nie bëło prosté, ale Éla bëła dbë, że 
mòżemë na nie, jeżlë leno chcemë, miec 
jaczis cësk. Pò latach ùrodzył sã Łukôsz. 
Z czasã, pò pòsobny bëtnoscë jegò w bòlëcë, 
Éla, stojącë z òpiartą cãżkò ò dwiérze głową, 
płakała:
– Mëmò, jô móm baro cãżkò chòrégò sëna…
– Wiedza jem – kù zadzëwòwaniémù Élë 
òdrzekla mëma – że Ce Bóg ùkòchôł.
Łukôsz domôgôł sã òsoblëwi starë i miło-
të. Jak sã pòzdze òkôzało, dôł domôkóm 
wiele redoscë, a żëcé Élë bëło z nim baro 
sparłãczoné. Zabédowała pòwstanié sto-
wôrë niefùlsprawnëch „Nôdzeja”. Òstała téż 
przédniczką ùlëdony kaszëbsczi stowôrë. 
Nôbarżi równak lubiła swój wark szkólny. 
Swòjim drëchóm czãsto sã chwôlëła:
– Szkólnô – ten darënk dostała jem òd nieba. 
Nigdë jem sã nie bawiła pùpkama, le wied-
no ùstôwiała swòje drëszczi w pôrë, bëła 
jich prowadnikã pò darżëcë, czëtała jem na 
pòdwòrzim bôjczi abò rozwijała plandekã 
i wëmiszlała pòkôzczi pùpkòwégò teatrzikù.
Jesz terô, czej zazérô do bôjków Anë Łajming, 
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zdôwô ji sã, że są to bôjczi, jaczich bòkadosc 
òpòwiôdôł tata wieczorama swòjim sztërzem 
córkóm. 
Nie je tej dzyw, że Éla szła do robòtë z redo-
scą. Prôwdã mają ti, co gôdają, że jeżlë robisz 
to, co lubisz, nigdë nie jes zmarachòwónô. 
A jesz do te mògła i parłãczëła to, co lubiła 
z domôcyma òbòwiązkama. Sënów brała na 
rozmajité kaszëbsczé rozegracje, bò chca-
ła, żebë żëlë w swiece rodny kùlturë i wôr-
tosców. Ceszëła sã, czej Macéj, wrôcającë 
z czôłenkòwégò spłëwù „Szlachã Remùsa”, ju 
deklarowôł swój ùdzél na przińdnotã. Baro 
dzãkòwôł téż drëchóm za kaszëbską òprawã 
swòjégò zdënkù i wëwdzãcziwôł sã jima na 
nen sóm ôrt.
W szkòłowi robòce towarził Élë zéw: „Ùczeń 
brëkuje méstra, ale méster brëkuje ùcznia”. 
Na zôczątkù robòtë w swòjim warkù bëła 
pòlonistką, ale ji ùczniowie w rozmajitëch 
miesczich i wiesczich szkòłach dôwelë znac, 
gdze mieszkają i co je jima blisczé. 
Przëwòłiwała czãsto rozmajité sytuacje ze 
swòjich ùczbów, a niejedne z nich nalazłë 
nawetka pòzdze swój môl w „Pomeranii”.
– W jedny z wiesczich szkòłów – òpòwiôdała, 
smiejącë sã – naczãła uczëc pòlsczégò szkól-
nô z miasta. „Jakich wyrazów nie rozumie-

cie?” – pitała rôz ùczniów pò przeczëta-
nim pòlsczégò tekstu? „Kierat” - pòprosył  
ò wëdolmaczenié te słowa jeden z knôpów. 
Mądrô szkólnô dosc długò tłómaczëła, że 
kóń je przërzeszony do diszla, chòdzy wkół… 
„A cëż wa” – przerwôł ji nieùdaczny òpisënk 
jeden z ùczniów – „wierã nie wiéta, że to je 
rozwerk”. To bëła bëlnô szkòła, jaką dostała 
òd swòjégò môłégò ùcznia. „Dzãka, jo, to je 
rozwerk” – ùsmiéchnãła sã do bùsznégò ze 
swòji mądroscë knôpa.
– Òdnądka – cygnie wspòminczi Éla – chãtno 
òstôwelë ùczniowie ze mną na przerwach, 
òpòwiôdelë ò domôkach, jich robòce… 
A na ùczbach pòlsczégò, jak leno szło, 
dopòwiôdała co „kaszëbsczégò” do pasow-
ny w tim môlu témë. Dobrze, że ùchôdała za 
bëlną pòlonistkã, bò procëmnicë kaszëbiznë 
(a w tëch czasach jich kąsk bëło) ni mòglë 
sã doznac, jak parłãczëła ùczbë pòlsczégò 
z kaszëbizną.
Z czasã dało ji sã nawetka wprowadzëc 
nôùkã kaszëbsczégò na òsóbnëch zajmach. 
Z tim dopiérze bëł jiwer, ale to je na òsóbną 
òpòwiesc.
– Jô nie wiém – zdôwała rôz Éla relacjã 
z bëtnoscë mëmë swòjégò ùcznia w szkòle, 
chtërna żôlëła sã: – Mają prôwdã szkólny, że 



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

30

òn nie je bëlnym ùczniã, bò nawetka ni mô 
zsziwków do ùczbów, domôcëch zadaniów 
nie chce robic… ale w kaszëbsczim òn bë 
sedzôł całima dniama. A pò prôwdze zsziwk 
tegò szkòłownika do kaszëbsczégò béł snôżi, 
taczi farwny – chwôlëła sã pòzdze Éla, roz-
miejącë, co to sprawiło.
Dzãka dzejaniémù w kaszëbsczi stowôrze, 
znała Éla domôków swòjich ùczniów i wie-
dzała wiele ò nich i jich zajmach..
– Czëjesz, co gôdô szkólnô i za co ce chwôli 
– gôdôł stark do wnëka òbczas bëtnoscë 
z nim w szkòle. A knôpiczk gromadzył nôd-
grodë za ùdzél w kategòrii plecónkarstwa na 
kònkùrsach „Ludowych Talentów” – naczinô 
òpòwiésc ò pòstãpnym przëtrôfkù w robòce 
szkólny Éla. Widzysz, pieniądze leżą na zemi, 
le nót je pòdniesc – kùńcził stark, bùszny 
z wnëka, co szedł jegò szlachã. 
Éla czãsto wspòminô, jak jeden z ùczniów rôz 
sã jiscył;
– Szkólnô z nama tu ò rozmajitoscach prawi, 
a naju szkólny w donëchczasny szkòle czãsto 
czëtôł gazétã, a më mòglë robic tej, co më 
chcelë.
– Na ùczbach sã nie gôdô pò kaszëbskù – 
skarcył jiscącégò sã drëch z łôwczi.
Jank sã baro wëstrasził, a szkólnô chùtkò 
z żëczlëwim ùsmiéchã rzekła:
– Nie jiwrujta sã knôpi, jo, tu sã téż gôdô pò 
kaszëbskù. 
I to sprawiło, że Jank béł inicjatorã klasowégò 
słowôrzka słowów pòlskò-kaszëbsczich, do 
chtërnégò dosc czãsto na ùczbach zazérelë.
Éla mieszkała w miesce i na wsë. Przecygała 
z rodzëną piãc razy: z miasta na wies i ze wsë 
do miasta. Kòżdi môl béł jiną szkòłą żëcô. 
Dzãka nôblëższim znała krëjamnotã lasu, 
jachtarsczé sprawë. Dzãka warkòwi chłopa – 
lesnégò, mielë mòżlëwòtã chòwaniô bëdła: 
bików, òwców. Lubiła czas, czej bagniłë sã 
jagniãta. Knôpi nadôwelë jima miona, gnelë 
na łąkã. Wszëtkò to sprawiło, że pòstawilë 
bùdink i to, dzywnym zrządzenim „òblecelë” 
rozmajité place pôłniowëch Kaszëb, a bùdink 

pòstawilë w môlu, gdze Éla jezdzëła jakno 
dzeckò do starka wanożącégò z nią szlachã 
Remùsa.
Ceszëła sã szczescym pierwòrodnégò sëna 
Maceja, a òn béł rôd, że téż je lesnym, mô 
bëlną rodzënã. Béł bùszny z dokazów mëmë 
i sóm je wspòmôgôł.
– Jem bùsznô, bò mòja wnëczka ùrodzëła 
sã tegò dnia co jô – òpòwiôdała ò rodzënie 
sëna Éla. Ùsmielë sã serdno, czej Zoszka, 
zdrzącë na pòkôzk kaszëbsczégò tuńcewnégò 
karna, òbczas jednégò z rodzynnëch zjazdów, 
przëcmùlëła sã do starka i rzekła:
- Jak bãdã dużô, téż bãdã kaszubać.
Ceszëła sã ji Éla, a na wiesc ò ji narodzënach 
napisała:

Ùsmiéchôj sã Zoszkò i òczkama zdrzë
Jak piãkno wkół cebie, jak niebò sã skrzi,
Jak ptôszczi spiéwają, jak redosc je czëc,
Czej Kaszëbskô Zemia rozspiéwô sã wkrąg
 Darama Bòżima.
 A wiele jich mô.
Przëcësnij ùszkò do swòji pòdëszczi,
Wszëtczé te darë ùpòdobôj so,
A bãdzesz mòcnô, nic nie złómie ce.

– Piãc, szesc, sédmë… – wertëje Éla pòsobné 
kôrtczi pamiãtnika. Rozmajitosc w nich zam-
kłëch wseczëców… Czasã wôrt niejedne 
przemôłczëc, a czasã na wiedno zapamiãtac. 
Terô zbiérô w swòjim ògródku grónkò kwia-
tów, cobë zaniesc je na grób Zoszczi òjca 
a swòjégò sëna Maceja. Skądka ta mòc? – 
pitô sama se. Na mëslã przëchôdô wiérztka 
dlô Zoszczi.
– Në jo, rodnô zemia òbdarowa mie tëli da-
rënkama. W òczach mòjich ùczniów mògã 
widzec òczë mòjégò sëna, wanożëc z nima 
stegnama prastarków i pòtikac drëchów, 
co téż znają wôrtoscë mëmczënëch strón. 
Wanożã i chcã wanożëc dali, i jem dbë, że 
mój drëch mô prôwdã, czej gôdô: Kòżdô mi-
łota òstónie nôdgrodzonô.
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Aùtobiografie lëteratów napisóné w kaszëb-
sczim jãzëkù nie trôfiają sã czãsto. Mómë 
prôwdac czi le czekawëch przikładów 
i mòżemë tuwò przëbôczëc klasyka Jana 
Karnowsczégò abò barżi dzysdniowégò 
Sztefana Fikùsa, ale je widzec, że je to 
drãgô fòrma, na jaką nawetka taczi pisarze 
jak Jón Drzédżón, Stanisłôw Janka abò Ar-
tur Jabłońsczi sã nie dôwają, òstôwającë 
na rówiznie prozë z aùtobiograficznyma 
dzélëkama. Aùtobiografiô mô jinszé stili-
sticzné i gatënkòwé wëmôgania: to nié blós 
pòdôwanié historicznëch prôwdów, ale téż 
pòkôzanié swòjégò w nich ùdzélu. Òpisëjącë 
spòlëznowò-pòliticzné wëdarzenia i prôw-
dzëwëch, pòdpisónëch z miona i nôzwëska 
lëdzy, aùtorzë aùtobiografii na òsoblëwi 
ôrt taksëją swiat wkół nich. Taksëją téż se-
bie, wskazywającë na swòje przemëslenia 
abò ùczinczi òbònioné aùtokreacjowima 
zdaniama. A to òznôczô, że aùtobiografiô 
mô w se wiele dzélëków fikcjonalizacje, 
fabùlarizacje i subiektiwizacje, co brzadëje 
tim, że mùszimë òstróżno zdrzec na niã jakno 
na zdrzódło historiczny prôwdë. 
I hewò òd czile miesąców mòżemë to 
wszëtkò òbzerac na przikładze Alojza Nagla, 
chtërnégò aùtobiografiô Mòje żëcé wëszła 
smarą dzãka Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie, z me-
ritoriczną pòmòcą Kaszëbsczégò Institutu. 

Daniél Kalinowsczi

Skrómny i dërżeniowi. 
Mòje żëcé  
òd narodzeniô 
do 1984 rokù

Nôdżel béł kaszëbsczim lëteratã, chtëren brôł 
rëszny ùdzél w kùlturalnym żëcym, drëkòwôł 
we wiele cządnikach, a nawetka dożdôł sã 
tłómaczeniów na jinszé jãzëczi (np. biôłoru-
sczi, niemiecczi). Ùrodzył sã 26 maja 1930 r. 
w Czelnie, nôùkã w pòwszechny szkòle za-
czął w midzëwòjnowim czasu. Midzë 1947 
a 1950 rokã chòdzył do òglowòsztôłcącégò 
liceùm w Górny Grëpie, prowadzonégò przez 
zôkón werbistów, a w latach 1950-1952 
sztudérowôł teòlogiã w Pieniãżnie. Na skùtk 
słabégò zdrowiô nie skùńcził nowicjatu. 
Òstôł tej państwòwim ùrzãdnikã: w ùrzãdze 
cywilnégò stanu w Chwaszczënie, w PGR 
Prësewò, w szëmałdzczim GS-u, w ùrzãdze 
gminë w Czelnie. Słabé zdrowié zawôdza-
ło mù w robòce, na dodôwk tracył słëch. 
Òd 1961 r. brôł sã za rozmajité warczi: béł 
dwiérznikã w centralë bùdowlanëch mate-
riałów w Òlëwie, mòntérą we gduńsczim 
telekòmùnikacjowim ùrzãdze, ksãgarzã, 
technikã w spółdzelni inwalidów „Polipa-
pier” i „Rozwój”. Na emeriturã Nôdżel szedł 
w 1983 r. Ùmarł w 1998 r., pòchòwelë gò 
w Czelnie.
Za lëteracką pierszëznã Alojza Nagla 
mùszimë miec wiérztë òpùblikòwóné  
w 1953 r. na starnach „Rejsów” (lëteracczi do-
dôwk gazétë „Dziennik Bałtycki”). Drëkòwôł 
téż w pòmòrsczich pismieniach („Kaszëbë”, 
„Litery”) i òglowòpòlsczich („Kamena”, 
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„Gromada”), a òsoblëwie w „Pomeranii”.  
W 1968 r. Nôdżel dostôł pierszé wôżnié- 
szé lëteracczé wëprzédnienié: wejrowską 
Nôdgrodã Remùsa. Debiutancczi pòeticczi 
tomik Nagla pòjawił sã dopiérze w 1970 r. 
i miôł titel Procëm nocë, co pòdsztrichiwało 
òptimiznã pùblikòwónëch w nim wiérztów. 
Mógł dzãka temù òstac nôleżnikã Związku 
Literatów Polskich [Zrzesz Pòlsczich Lëte-
ratów]. Dostôł téż wnenczas nôdgrodã 
Wòjewódzczi  Nôrodny Radzëznë we 
Gduńskù. Rok pózni wëdôł zbiérk pt. Cassu-
bia fidelis z wëraznym patrioticznym i chrze-
scëjańsczim mòtiwã. Spòlëznowi céch tëch 
wiérztów miôł cësk na przëznanié Naglowi 
òglowòpòlsczégò wëprzédnieniô: Strzébrz-
ny Krziż Zasłëdżi. W 1972 r. achtnãło Nagla 
gduńsczé kaszëbsczé òkrãżé, dôwającë mù 
Medal Stolema. W 1975 r. pòjawił sã tomik 
Astrë z liricznyma refleksjowima fòrmama. 
Nôdżel napisôł téż czile zbiorków doka-
zów dlô dzecy. Mùsz je tuwò wspòmnąc ò 
dwùch zbiorkach prozë: kaszëbsczé bôjczi 
pt. Nenka Roda i ji dzôtczi (1977) a téż czile 
brawãdów mającëch wespół titel Cëdow-
ny wzérnik (1979). Pòwstôwałë dokazë dlô 
dzecy, jaczé wëdôł w zbiorkù Szadi Władi 
(1983) i w ksążeczce Dzéwczã i krôsniãta 
(1988). Dlô ùstnëch czëtińców òpùblikòwôł 
dopiérze pò dłëgszim czasu zbiérk Òdemknij 
dwiérze (1992) r., wierã nôbarżi dozdrzeniałi 
egzystencjalno bédënk jegò liriczi. W 1997 r. 
òstôł wëdóny jegò slédny zbiórk, zbùdowóny 
z rëchli ju òpùblikòwónëch ùsôdzków pt. Nie 
spiéwôj pùsti nocë.
Kaszëbskòjãzëkòwô aùtobiografiô Aloj-
za Nagla Mòje żëcé, jaką òdrãczno spisy-
wôł w òsmëdzesątëch latach, je swójnym 
pòdrechòwanim jegò żëcégò. Mómë tuwò 
faktografizm, zgrôw do òbcéchòwaniô jaczis 
tipicznoscë, a indiwidualné doswiôdczenié 
lëterata je znankòwné téż dlô jinëch lëdzy, co 
mają szlachòwné spòlëznowé pòchòdzenié. 
Aùtobiografiô Nagla zaczinô sã tradicyjno, 
òd narodzeniô, ale ju w pierszim zdanim je 
sygnal symbòlicznégò naddôwkù. Jidze ò to, 

że dzéń ùrodzeniô sã przińdnégò lëterata, 
w jaczim béł grzmòt, òstôł zinterpretowó-
ny jakno swójnô zôpòwiesc drãdżégò żëcô, 
w chtërnym „bëło tak wiele grzëmòtów  
ë chaji, a tak mało słuńca”.
Mòżemë sprawdzëc to zdanié wiele razy, 
czedë głãbi zdrzimë chòcle na czile òbrazów 
z aùtobiografii Nagla. Hewò òpisënczi jegò 
dzectwa przed II swiatową wòjną, jaczé 
bëło drãdżé ekònomiczno, ale familiowé 
wëchòwanié (baro tradicyjné i religijné) 
dôwało cwëk egzystencje. Wszëtcë nôleż-
nicë familie mówilë razã pôcérz, mòdlëtwë 
òbczas dnia, a òbczas grzmòtu mòdlëlë sã 
na kòrónce. Bãdącë mòcno sparłãczony 
z katolëckòscą starszi Nagla dzejelë w para-
fialnym kòle Żëwégò Różańca, starszô sostra 
przińdnégò pòetë w Milicje Niepòkalóny, 
młodszô w Stowôrze Dzecątka Jezës. Starszi 
nie zabiwelë téż ò prase: abònowelë „Prze-
wodnik Katolicki”, „Rycerz Niepokalanej” 
i swiecką gazétã „Ilustrowany Kurier Polski”, 
co przë jich biédnym żëcym bëło dosc zacht-
nym wëdôwkã. 
Jistno czekawi w aùtobiografii je òbrôz ti-
kający sã warënków żëcô òbczas òkùpacje. 
Rok 1941 i wëbùchniãcé niemieckò-radzecczi 
wòjnë miało taczi skùtk, że Miemcë zaczãlë 
zachãcëwac Kaszëbów do przëjimniãcô 
niemiecczi nôrodny grëpë. Jak wspòminô 
Nôdżel, za wpisanié sã do trzecy nôrodny 
niemiecczi grëpë (Eingedeutsch) Kaszëbi do-
stelë nôdgrodã, jaką bëłë wikszé przëdzéle 
jedzeniégò, co doch òbczas wòjnë miało 
baro wiôldżi znaczënk. Mieszkańcë Czelna 
baro chùtkò równak zrozmielë, że tpzw. ein-
gedeutschowanié mô nié le zmienic nôrodną 
jawernotã Kaszëb, ale przédno dac niemiec-
czi armie nowëch żôłnérzów. Pò stracënkù 
hitlerówców pòd Stalingradã w 1942 r. Niem-
cë stelë sã wedle Kaszëbów barżi frëchòwny. 
Ju nie zachãcywelë, ale żądelë przëjimniãcô 
nôrodny grëpë.
Jesz jiny òbrôz z aùtobiografii tikô sã juwer-
notowëch merków i kaszëbiznë. Kòl Nagla 
pierszi identifikacjowé rozsądzenia pòjawiłë 
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sã w piãcdzesątëch latach XX w., czedë za-
czął edukacjã w Môłim Misyjnym Semina-
rium ksãżi werbistów w Górny Grëpie kòl 
Grëdządza. Pòtkôł tam wszelejaczich lëdzy, 
tak starszich jak i młodszich, tak Kaszëbów 
jak i mieszkańców jinëch dzélów Pòlsczi. 
W taczi rozmajitoscë lëdzy, zachòwaniów 
i doswiôdczeniów pierszi rôz mùszôł zacząc 
ùsadzac swòjã mentalną indiwidualnotã 
wedle jinszich lëdzy. Czedë Nôdżel w latach 
òd 1950 do 1952 r. wstąpił do nowicjatu 
w Pieniãżnie, chcącë òstac dëchòwnym, ju-
wernotowé sprawë stałë sã dlô niegò wôż-
niészé. Stało sã tak, bò w szkòle werbistów 
dozdrzôł, że niejedny ze Szlązôków czëlë sã 
zrzeszony z niemiecką kùlturą, a òn i drëszë 
z Kaszëb z pòlską tradicją. Téż w tim czasu 
zaczął miec za cos wôrtnégò znajomòsc 
kaszëbsczégò jãzëka, co czegò zachãcywelë 
gò barżi òtemkłi ksãża z seminarium. Napi-
sóné tedë swòje pierszé dokazë wësłôł do 
gazétë „Dziennik Bałtycki” w 1952 r., dze 
czerownikã lëteracczégò dzélu béł Frãcëszk 
Fenikòwsczi. Nen negatiwnô òtaksowôł wié- 
rztë, ale zachãcył Nagla, żebë zapisôł sã do 
Kòła Młodëch Zwiazkù Pòlsczich Lëtera-
tów. Pòeta zrobił to w 1953 r. W òkrãżim 
pòznôł Jana Czedrowsczégò, Jana Piepkã, 
Léòna Roppla, Lecha Bądkòwsczégò, Różã 
Òstrowską, Izabellã Trojanowską i samégò 
Frãcëszka Fenikòwsczégò. To prawie òni 
zachãcywelë Alojza Nagla do pisaniô pò 
kaszëbskù.
I jesz jeden òbrôz, tim razã tikający sã 
pùblicznégò żëcégò w Pòlsce. W tim te-
maticznym rëmie je widzec, jak Nôdżel, 
wëchôdającë òd òpisënków rodny wsë 
i ji mieszkańców, pòsobnëch môlów edu-
kacji i  òkrãżô, w jaczim dozdrzeniwôł 
i warkòwò robił, próbùje pòzwac òglowé 
zjawiszcza. Tak prawie wëzdrzą akapi-
të ò spòlëznowò-pòliticznëch wëdarze-
niach jak smierc Bòlesława Bieruta, jaką 
wspòminô z gwësnym ùlżenim i nôdzeją na 
lepszą przińdnotã, abò z nieùbëtkã przed-
stôwiô rëchawã robòtników w Pòznaniu  

w 1956 r., ùdostanié rządów przez Wła-
disława Gòmùłkã i sztrajczi sztudérów 
w 1968 r. Òsoblëwé namëslënczi zapisôł 
Nôdżel ò krwawëch wëdarzeniach gòdnika 
1970 r., notëjącë je na dwanôsce star-
nach w apartnym kómpòzycjowim dzélu 
swòji aùtobiografii. Nôwicy spòlëznowò-
pòliticznëch zamkłosców je w òpisënkù 
lat 1981-1985. Tuwò mómë nôwicy drob-
notów i taksowaniô bùtnowi jawernotë, 
a òsoblëwie pòliticzi prowadzony przez 
wëszëznë PRL-u i niezgòdze na niã òkrãżô 
„Solidarnoscë”. Z jedny starnë Nôdżel je 
procëm socjalisticznym rządóm i partiowim 
przédnikóm, òpisywającë antiòbëwatelsczé 
dzejanié aparatu SB, prowòkacje, inwigilacjã 
i ùstëgòwania. Z drëdżi starnë kaszëb-
sczi aùtobiografista nie je bezkriticznym 
lubòtnikã „Solidarnoscë” i òpisywô lëdzczé 
słabòscë i fele prowadników ti rësznotë (np. 
zéńdzenié dzejarzów, na jaczim bëło pité 
wiele alkòhólu).
Pòkôzóné wëżi ùjimniãca aùtobiografii 
Nagla to leno part zamkłosców zamkłëch 
w jegò wspòminkach. Dô sã zinterpreto-
wac jesz jiné tematiczné mòtiwë. Gwësnym 
zadzëwòwanim je we wspòminkach pi-
sarza mało dzélëków tikającëch sã jegò 
intelektualnégò òbëcô abò fascynacjów, 
pòliticznëch pòzdrzatków i religijnëch 
wëznaniów. Lëterat chcôł wierã na taczi 
ôrt pòkazac blós swòjã „rzeczową” bëtnosc 
westrzód sprôw wiôldżégò kùńsztu abò 
spòlëznowò-pòliticznëch jiwrów na swie-
ce. Pòczëcé skrómnoscë bùdzëło kòl niegò 
swójné narracjowé wëcopanié. Mòje żëcé je 
tej mòże i òpòwiescą mało introspekcjową, 
ale za ta baro wôrtną w kaszëbskòjãzëkòwim 
òpisënkù lat, jaczé przeżił skrómny, ale i dër-
żeniowi człowiek – Alojzy Nôdżel.
Tłóm. Dark Majkòwsczi

A. Nôdżel, Mòje żëcé òd narodzeniô do 1984 
rokù, Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismie-
niznë i Mùzyczi we Wejrowie, Kaszëbsczi In-
stitut, Wejrowò-Gduńsk 2020
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Starą wëdôwiznë Fundacja Kaszuby, tloma-
cza Mateùsza Titësa Meyera, dobrzińców 
z kaszëbsczich samòrządów, Dodomù Kùlturë 
w Lëni ë priwatnëch personów, co wspiarlë 
wëdôwiznã w jinternetowi zdrzutce, Kaszëbi 
mają w swòjim jãzëkù jesz jednã knéżkã 
z kanonu swiatowi lëteraturë: Przigòdë Ali-
cje w Cëdaczny Zemie Lewisa Carrolla. 
Historiô tlomaczeniów dokôzów swiatowi 
lëteraturë na kaszëbsczi jãzëk sygô czasów 
Flóriana Cenôwë, chtëren na kaszëbsczi prze-
lożil bôjkã Aleksandra Pùszkina Wo rébôku ë 
ribce (Сказкa о рыбаке и рыбке) ë dôl to 
smarą w 9 numrze pisma „Skôrb Kaszébsko-
-słovjnskjé mové”. W XX stalatim dolmaczo-
né bëlo (przed wszëtczim pòézjã) z rozma-
jitëch jãzëków, w tim falu z niemiecczégò, 
italsczégò, anielsczégò, biôlorusczégò, 
frizyjsczégò, serbsczégò, lotewsczégò. Z la-
cëznë ë grëczi robioné bëlë tlomaczenia Bi-
blëji – knégów Stôrégò ë Nowégò Testameń-
tu. Le blós – tak mie sã zdôwô – tlomaczenia 
Biblëji (Frãcyszk Grëcza, Eùgeniusz Gòląbk) 
ë Brzëdné kôczã Hansa Christiana Anderse-
na w tlomaczenim Witolda Bòbrowsczégò 
wëdóné òstalë jakno apartné ksążczi.  
Mëszlã, że XXI wiek ë dozdrzenialosc domôcy 
kaszëbsczi lëteraturë, ùczënilë tlomaczenia 
czims, co ju nie dzëwùje nikògò w najim 
rëmie. Kò pò prôwdze tekstów przëchlosco-
nëch do kaszëbiznë pòwstôl cali lop przez 
ùszlëch 20 lat. Spróbùjã je tuwò spisac chro-
nologiczno:
 Pòwiôstczi, Iwan Kriłow, tlom. Leszk Szulc 
(MPëMKP we Wejrowie 2004), Trenë/Jiscën-
czi, Jan Kochanowski, tlom. Janusz Mamel-
sczi (Wydawnictwo Region, Gdiniô 2009), 

Artur Jablonsczi

Namienioné kaszëbiznie
Przigòdë Alicje w Cëdaczny Zemie 

Nowi Testament. Ewanielie pò kaszëbskù, 
Adóm Riszard Sykòra (Wydawnictwo ZKP 
2010 i 2014) Zdënk, Witold Gómbrowicz, 
tlom. Hanna Makùrôt-Snuzyk (Gdańskie To-
warzystwo Kultury Akademickiej, Gduńsk 
2011), Pón Tadeùsz, Adam Mickiewicz, tlom. 
Stanisłôw Janka (Maszoperia Literacka Sp. 
z o.o., Wejrowò-Gduńsk 2012) Rómeò i Ju-
lia, William Shakespeare, tlom. Ida Czajinô 
(Wydawnictwo ZKP, Gduńsk 2013), Nôsnôż-
niészé wiérztë dlô dzecy, Julian Tuwim, tlom. 
Tomôsz Fópka (Wydawnictwo Oskar, Gduńsk 
2013), Brzechwa dzecoma, Jan Brzechwa, 
tlom. Tomôsz Fópka (Wydawnictwo Oskar, 
Gduńsk 2014), Miedzwiôdk Pùfôtk, Alan 
Alexandr Milne, tlom. Bòżena Ùgòwskô 
(Wydawnictwo ZKP, Gduńsk 2016), Ana z Ze-
lony Grzëpë, Lucy Maud Montgomery, tlom. 
Magdaléna Bòbkòwskô (Wydawnictwo ZKP, 
Gduńsk 2017), Môłi princ, Antoine de Saint-
-Exupéry, tlom. Macéj Bandur (Vëdôvjizna 
SKRA, Falkenborg/Złocieniec 2018), Tora/
Piãcoksąg (Knéga Zôczątków, Knéga Wiń-
dzeniô, Knéga Kapłańskô, Knéga Lëczbów, 
Knéga Pòwtórzonégò Prawa), Adóm Riszard 
Sykòra (Wydawnictwo ZKP, Gduńsk 2015-
2019), Przigòdë Alicje w Cëdaczny Zemie, 
Lewis Carroll, tlom. Mateùsz Titës Meyer 
(Fundacja Kaszuby, Gduńsk 2021). 
W tim artiklu jô chcã përznã przëzdrzec sã 
nemù òstatnémù dokôzowi, wëdónémù 
pò kaszëbskù ë zabédowac gò czëtiń-
cóm „Stegnë”. Jak rzek w Radiu Kaszëbë  
dolmacz, Mateùsz Titës Meyer, òn ksążkã 
Lewisa Carrolla (pierszé wëdanié w aniel-
sczim jãzëkù bëlo w 1965 r.) przedolmaczil, 
żebë pòznalë jã w kaszëbsczim jãzëkù naje 
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dzôtczi: „żebë bëlo jima w szkòle co dawac, 
òkróm kaszëbsczi lëteraturë”. Są ne Przigòdë 
Alicje w Cëdaczny Zemie ale ksążką dlô dze-
cy? Kò to je jistno jakbë chcôl rozprawiac 
ò Miedzwiôdkù Pùfôtkù, abò Môłim princu 
na ten ôrt. To ni mô szëkù. Je prôwdą, że 
niechtërny badérowie lëteraturë ùzdrzelë 
w dokôzu jakbë dwa tekstë – jeden dlô dze-
cy, drëdżi dlô ùstnëch, ale doch sóm aùtór, 
nim wëdôl ksążkã, swòjã pòwiôstkã nôprzód 
òpòwiôdôl dzecóm prawie. 
Co jinszégò tej w nym kaszëbsczim przekla-
dze bëlo mie czekawi. Jak dolmôcz Kaszëba 
Meyer pòkôzôl cëdaczny swiat stwòrzony 
przez Anielczika Carrolla? Rzeczema so, 
co Przigòdë Alicje w Cëdaczny Zemie to 
je baro anielsczi tekst. W tim falu tam je 
wëszczérzanié sã z baro kònkretnëch lëdzy, 
pòdkôrbianié sã z jawernotë wiktoriańsczi 
szkòlë, parafrazowanié lefórków ùczonëch sã 
przez dzôtczi. Je wiedzec, że niejedny tloma-
cze na rozmajité jãzëczi szlë w stronã prze-
nieseniô nëch drobinów do môlowégò rëmù. 
Kò tak mają robioné pòlsczi dolmaczérowie, 
a tak téż zrobil szląsczi dolmôcz Grégór Kùlik. 
Mateùsz Titës Meyer – chòc jak sóm gôdô: 
miôl taką chãc, cobë przecygnąc Alicjã do Ka-
szëbsczi – wëbrôl w kùńcu jiną stegnã. Òstôl 
wiérny aùtentikòwi.

W tlomaczeniu Meyera widzec je starã 
ò kaszëbsczi jãzëk òglowò ë w drobno-
tach. Nick nie òstalo zgùbioné z òriginalu, 
a môlama tekst Alicje wëdôwô sã bëc jakbë 
namieniony kaszëbiznie. Fejn ùzdrzec, że 
dzélama tekst je nawetka sztilizowóny na 
pôlniowé ë nordowé dialektë kaszëbsczégò 
jãzëka. Kò na przëmiôr w parce dzewiątim 
Historiô Krzëwégò Żłówia ë  dzesątim 
Hòmarowi kadril Mateùsz Titës Meyer  
rozmiôl ne wszëtczé cëdowné ë cëdaczné 
drobnotë, jaczima na ksążka doch wnetka 
wëbùchô na kòżdi jedny stronie, bëlno w na-
sze slowa òblec. Sóm Meyer ë wëdôwca tek-
stu, Fundacja Kaszuby, przekònëją czëtińców 
na òstatny stronie òbklôdczi, że roman nie 
je le wanogą do Cëdaczny Zemie, „le téż do 
dzecnëch lat naszich starëszków”. Nót sã tej 
w tã wanogã wëbrac. 
Dolmôcz dôl so téż czas, cobë na kùńcu 
kòżdégò dzéla, w przëpisënkach, pòdzelëc sã 
përznã z czëtińcama swòjima ùdbama na no 
ë tamto zjawiszcze jãzëkòwé ë ò tim a nym 
nama òpòwiedzec, a jesz kąsk ze swòjégò 
warkù wëklarowac ë wëtlomaczëc trochã 
swiat XIX-stalatny Eùropë. Czësto na kùńcu 
nalôz sã téż kaszëbskò-kaszëbsczi slowôrz – 
dlô lepszégò zrozmieniô cziledzesąt slowów, 
nëch barżi „warkòwëch”, chòc M. T. Meyer 
nazéwô je „zabëtima”. Ksążka je wëdónô 
w cwiardëch òbklôdkach ë z farwnyma ma-
lënkama (są téż céchùnczi czôrno-biôlé) Joh-
na Tenniela – jak w aùtentikù. Fundacja Ka-
szuby mô nôdzejã – jak napisóné je w ksążce 
– że Przigòdë Alicje w Cëdaczny Zemie bãdą 
pòczątka SERIE Z SERCÃ, w jaczi pòkôżą są 
dokôzë swiatowi lëteraturë dlô dzecy ë mlo-
dzëznë w kaszëbsczim jãzëkù ë zachãcô do 
jich ùsadzeniô. Niech!   

Lewis Carroll, Przigòdë Alicje w Cëdaczny Ze-
mie, tlom. Mateùsz Titës Meyer, Fundacëjô 
Kaszëbë/Fundacja Kaszuby, Gduńsk 2021
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Aleksandra Majkòwskô

Czãsto zdrzącë na Kaszëbë, a òsoblëwie na 
kaszëbską wies, lëdze widzą przede wszët-
czim pëszné krôjmalënczi, jezora, lasë, miod-
né malënë, tpzw. lëdowé ùtwórstwò, chëcze 
krëté słomą, nôlepi z prësczégò mùru. Jeżlë 
tak to widzą turiscë, to jesz je do strzimaniô, 
ale szkòda, że colemało blós na tacz ôrt wi-
dzą Kaszëbë i kaszëbską kùlturã pòmòrsczi 
artiscë (jeżlë ju zdarzi sã jima wëjachac za 
grańcã wiôldżich miast). Ti, co wëjadą „na 
prowincjã”, òstôwają czãsto prawie na ti 
rówiznie ùdôwóny, „wësziwóny” farwny 
wsë. Mało czedë je w jich dokazach cos 
òriginalnégò. Tim barżi wôrt dac bôczenié 
na wëjątczi òd ti reglë. Ksążka „Hewò je 
mój dodóm, dze je mój Bóg / Tam dom mój, 
gdzie Bóg mój” to dokôz Dorotë Òzë Karec-
czi (òdjimczi) i Dianë Lenart (tekst), w jaczim 
artisticzi nie jidą sprawdzonym ju szlachã 
pòkazywaniô kaszëbsczi kùlturë i Kaszëbów 
na wsë.
Kareckô òd wiele lat zajimô sã analogòwą 
fòtografią (tradicjowô technika, w jaczi 
nosnikã òbrazu są chemiczné, wrazlëwé 
na wid, materiałë). Kaszëbsczima téma-
ma zainteresowała sã w 2019 rokù. Chcała 
zmòcnic swòjã kaszëbską swiądã robią-
cë fòtograficzną dokùmentacjã żëcégò 
dzysdniowëch mieszkańców naji zemi. 
Z tëch òdjimków pòwstała môłô ksążeczka 
dofùlowónô pòeticczima tekstama Dianë 
Lenart.
W pùblikacje mómë trzë òpòwiescë, ja-
czich title są wzãté òd pòzwë môlów, w ja-
czich żëją jich bòhatérowie. W pierszi z nich 
pòznôwómë chłopa, jaczi sã zwie Cyra. 
Mieszkô w stôrim drzewianim, zniszczo-
nym ju bùdinkù, jaczi je zwóny w òkòlim 
„Zelonym dwòrã”. Pòtikómë tam człowieka 

Kaszëbë bez napãpùżeniô

sómnégò, ale szczestlëwégò. Na òdjimkach 
Òza pòkazywô jegò chëcz,  skrómné 
pòdwòrzé, krowë, psë. Diana Lenart zapisa-
ła: „Wszystkie moje krowy mają imiona, ale 
nikt oprócz mnie nie może ich znać. Jest tak, 
że kiedy powiesz do krowy po imieniu, ona 
zamieni się w piękną kobietę i odchodzi do 
innego” i „11x11 – tyle mam krów. Jest to 
liczba magiczna i należy się jej bać. A ja już 
nie muszę”. 
Na wszëtczich fòtografiach, na jaczich je 
Cyra, są téż psë. Wiérny drëszë, chtërny to-
warzą mù òb całi dzéń. Wëfùlowùją cëszã, 
jaką jidze wnet dozdrzec na òdjimkach i ò ja-
czi czëtómë. Je w ni czëc kòżdi zwãk: „Szelest 
i łopotanie na otwartym polu. Może to licho, 
a może wiatr porwał wieś”. 
Drëgą òpòwiesc pòd titlã Wszô Bùda òtmikô 
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fòtografiô òkna. Na parapece stoją za régą 
krutopë z kwitnącyma pelargóniama. Na 
pierszim planie mómë lepnik na mùchë. 
A przez òkno zazérómë na pòdwòrzé 
wielepòkòleniowi familie. Karno dzecy – 
Józk, Helénka i Tómk pòmôgają w robòce 
na gbùrstwie abò sã bawią. Chëcze we Wszi 
Bùdze są skrómné, mòże nawetka përznã 
biédné. Ale ni ma w nich smùtkù, strachù, 
trëchlënë:

Mòje dzectwò nie je niczim jinszim, nigle 
twòje.
Naje chëczë stoją na pòlu ze zemie
Òkróm
Tegò, że w twòji chëczë wisy òbrôz
Òbrôz trëchlënë
A w mòjim ni ma placu na scanie. 

W slédny historie aùtorczi zabiérają czëtińca 
do Kùsfeldu. Pòznôwómë bracynã i sostrã, 
jaczi biôtkùją sã ze swòjim dorôstanim. 
Òpùszczony przez starszich żëją kòl se i dlô 
se:

Mój bracyna nie bierze kreditów
Zawierzeniégò
Dlô niegò béł ë je kùch

Miast starëszczi jem jô, Dorota

Ti bòhaterowie z Kùsfeldu są przedstôwcama 
młodëch Kaszëbów. Na fòtografiach Dorota 
Òza Kareckô kòntrastëje jich nowòczasny 
szëk żëcégò z tradicjowim òkrãżim – 
dewòcjonaliama na scanach, jaczé òstałë pò 
ùmarłi starëszce, kùrzenim rib w drzewiany 
wãdzarnie abò ògrzéwanim bùdinkù kachlo-
wim piecã.
Wszëtcë herojowie – sómny chłop, wie-
ledzetnô familiô z pôłniô Kaszëb i brat ze 
sostrą z nordë – są Kaszëbama. Gôdają 
jednym jãzëkã, ale jich swiatë są czësto 
jinszé. Czekawé sã téż jich pòrtretë. Nie są 
òne pòzowóné, ùpiãkszoné i napãpùżoné. 
Aùtorka zascygnãła mieszkańców trzech 
chëczów w aùtenticznëch mòmentach, sto-
jiznach, np. òbczas skùbaniô kùrë, filetowa-
niô rëbów, mëcô òknów. Kareckô òdwiedzëła 
i zdrëszëła sã ze swòjima „òbiektama”, we-
szła w jich codniowòsc i pòkôzała nama 
Kaszëbã-człowieka na normalny, aùtenticzny 
ôrt.
Wôrt pòdczorchnąc, że ksążką je wëdónô 
w dwùch jãzëkach – pòlsczim i kaszëbsczim. 
Tłómacził jã Mateùsz Titës Meyer. Wëdôwcą 
je Stowôra Halo Kultura z Gdinie. 
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Kania – żłobizna z widzawiszcza 
Jirénë Brzesczi pt. Kania.
Téater westrzód pòlów,  
1 zélnika 2020 r.


