
kaszëbsczé lëteracczé pismiono | darmôk dodôwk do miesãcznika „Pòmeraniô” | numer 1/2021 [59]



Spisënk zamkłoscë

Redakcjô:
Dariusz Majkòwsczi

Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Jãzëkòwô kòrekta:
Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Kòntakt:
Sz. Straganiarskô 20-23

80-232 Gduńsk

Wëdôwca:
Òglowi Zarząd Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 

Zrzeszeniégò

Redakcjô zastrzégô so prawò  
do skrócënkù i òbrôbianiégò  

nadesłónëch tekstów

Wëdanié ùdëtkòwioné bez Minystra  
Bënowëch Sprôw i Administracje

Darmôk dodôwk do miesãcznika  
„Pòmeraniô”

(wëchôdô co trzë miesące)

  2. Òbrôzczi białków i jejich kawlów 
       Elżbiéta Bùgajnô 
  6. Jes zymkã mòjim dôcznym… 
       Ida Czajinô 
10. Sztruków Éwa – pòétka  
       z rëbacczi rodzënë 
       Artur Jablońsczi 
11. Wiérztë  
       Éwa Sztruk-Slawik  
14. Kaszëbsczé òpòwiescë.  
       Samòtny wilk    
       Gail Olsheski 
19. Wiérztë 
       Hana Makùrôt-Snuzyk 
21. Wiérztë    
       Klebbów Matis 
23. Wiérztë 
       Adela Kùik-Kalinowskô  
25. Pasturk 
       Jacob i Wilhelm Grimm  
26. Ùcemiãga 
       Słôwk Fòrmella  
29. Bratowie 
       Szëmón Jancen  
30. Kaszëbsczi Izrael  
       doktora Floriana Cenôwë 
       ks. Krësztof Tusk  
35. Bróma Nieba 
       Ida Czajinô 
36. Ò Remùsu. Pòwiôstczi dlô dzecy 
       Aleksandra i Dark Majkòwscë 



1

  2. Òbrôzczi białków i jejich kawlów 
       Elżbiéta Bùgajnô 
  6. Jes zymkã mòjim dôcznym… 
       Ida Czajinô 
10. Sztruków Éwa – pòétka  
       z rëbacczi rodzënë 
       Artur Jablońsczi 
11. Wiérztë  
       Éwa Sztruk-Slawik  
14. Kaszëbsczé òpòwiescë.  
       Samòtny wilk    
       Gail Olsheski 
19. Wiérztë 
       Hana Makùrôt-Snuzyk 
21. Wiérztë    
       Klebbów Matis 
23. Wiérztë 
       Adela Kùik-Kalinowskô  
25. Pasturk 
       Jacob i Wilhelm Grimm  
26. Ùcemiãga 
       Słôwk Fòrmella  
29. Bratowie 
       Szëmón Jancen  
30. Kaszëbsczi Izrael  
       doktora Floriana Cenôwë 
       ks. Krësztof Tusk  
35. Bróma Nieba 
       Ida Czajinô 
36. Ò Remùsu. Pòwiôstczi dlô dzecy 
       Aleksandra i Dark Majkòwscë 

W strëmiannikù w „Stegnie” mają górã białczi... Aùtorczi młodszégò 
i starszégò pòkòleniô prezentëją nama swój pòeticczi pòzdrzatk na żëcé, 
swiat i przemijanié. A żlë jidze ò prozã, serdeczno rôczimë do lekturë 
pòsobnégò dzélëka òpòwiedniów Gail Olsheski, jakô przenôszô naju 
w swiat kanadijsczich Kaszëbów.
Wrôcómë téż do łońsczégò Òglowòpòlsczégò Lëteracczégò Kònkùrsu 
m. Mieczësława Strijewsczégò, jaczi béł nadzwëk ùdałi dlô kaszëbsczich 
ùtwórców. Wicy jesmë piselë ò tim wëdarzenim w gromicznikòwi 
„Pòmeranii”, a terô rôczimë do lekturë nôdgrodzonëch wiérztów. 
Na kùńc bédëjemë jesz pôrã tekstów na grańcë lëteraturë i religii. Kaszëbi 
jakno wëbróny nôród, òpisóny ju w Swiãtëch Pismionach, to ùdba 
najégò bùdzëcela Floriana Cenôwë, brzadno rozwijónô przez Hieronima 
Derdowsczégò, Aleksandra Majkòwsczégò i jinëch pisarzów, a ks. Krësztof 
Tusk òdwòłiwô sã do Biblëji i pisze m.jin. ò mùszebnoce wielelatnégò 
sztôłtowaniô nôrodu – téż, a mòże przede wszëtczim, kaszëbsczégò.
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Elżbiéta Bùgajnô

Òbrôzczi białków  
i jejich kawlów 

Starka w dodómie stôrëch lëdzy

Sedzy so starka w dodómie stôrëch lëdzy
Òddałë jã dzecë bë mia òpiekã
Òni doch mùszą jesz robic a ni mają czasu
Sedzy tam òna czekô na przińscé sëna czë córczi
Swòje dzecë wëchòwa jak le mògła
Pòkùńczëłë szkòłë 
Rozpamiãtiwô dzélëczi miłotë
Miészają sã ji w głowie miona i wëdarzenia
Nié wiedno pòznôwô tëch co sã zjawią
Czekô nawetka na związk szkólnëch
Co nibë mają ji pòmòc doch płacëła skłôdczi
Gôdô że to ji sã słëchô
Cëzym dzecóm pòswiãcywa swój czas
Tak szkólne przecã mają i tegò òd nich sã czekô
Le òna terô òsta sama nawetka bez swòjich 
Co jich hockała na klinie
Cëzé dzecë nie dadzą ji òpieczi 
Wszëtkò je dzys blós za dëtczi
Jiwer szkólny nie je nadzwëkòwą témą
Nikògò nie òbchòdzy 
Niczemù nie służi

©Serafima - stock.adobe.com
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Sedzy so starka w malinczi chëczce
Je ju na państwòwi emeriturze 
bierze pò chłopie bò to wiedno kąsk wiãcy
czekô na przińscé dzecy i wnëków
bùsznô z jejich dokònaniów i dokazów
le sama dwigô do piécka wãdżel
tej-sej wińdze do ògródka nafùtrëje scërza
chłop ju dwadzesce piãc lat nie żëje
smùtny je kawel pòòstałëch samòtnëch
bùdink razã z chłopã pòstawiła 
dwiga cãżczé wãbórczi i robia pùstaczi
dzecë chòwa nôlepi jak le mògła
nôczãscy sama bò chłop jachôł do robòtë
pół chłop pół robòtnik taczi chłopòrobòtnik
jak sã taczich czedës nazéwało
co miôł malinczi sztëczk zemi
a do òdróbczi szlë wszëtcë mët
terô le sama w malinczi chëczce
żdaje przed włączonym zdrzélnikã
òdmôwiającë pôcerze do Matczi Bòsczi
tak jak ùczëła dzecë 
na kòlanach
przed òbrôzkã z Nôswiãtszą Panienką

Starka w malinczi chëczce

3



ST
E

G
N

A

Starka na gòspòdarce

Sedzy so starka na gòspòdarce
wnetka we westrzódkù wsë
wiôlgô wies kòscelnô
dalek nigdze stądka nie je
leno te nodżi corôz słabszé
nie chcą ji niesc nigdze dali
blós do kùrów i kaczków jesz dońdze
jaja przëniese z chléwa
pòmùrgòloné rãce i gùbë na gãbie
skrzéwionô òd wieczny robòtë 
w pòlu i na pòdwòrzim
synk stôri kawalér gòspòdarzi
téż gò wszëtkò bòli rãce napùchłé
chto to weznie chto zradzy
na sobòtã bracyna przëjedze z miasta
sédmë sztëk dzecy mia starka
sosterka biegô do mëmë
pòòpòrządzëc w chëczë zrëchtowac pôłnié
chòc ù ni malinczé dzôtczi
wiôlgô bëła gòspòdarka 
stark i òjc szlë za nowizną
terôczasny gòspòdôrz nie òstôwô slôdë
leno kòbiétë brëkùje
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Starka na miastowim chlébkù

Sedzy so starka na miastowim chlébkù
chłop ju dôwno nie żëje béł szandarą
òna mia starã ò dzecë w przedszkòlim
swòjich czwòro wëchòwa
dzecë pòkùńczëłë szkòłë są ju na swòjim
nawetka dwòje mieszkô w ti sami kamińcë
snôżé szaséje wielëna krómów
kòscółk i bòlëca czësto bliskò
szpórëje dëtczi na léczi
chòroscóm òna nie ùceknie bò to je taczi kawel
jesz na dzałkã chòdzy 
gardowi ògródk òbrôbiô
wszëtkò ji bëlno rosce
doch bëła gbùrską córką
ji sosterka òsta na wsë
téż mieszkô sama leno wnuk w drëdżi jizbie
czãżkò je sami wszëtkò halac 
knôp chãtno pòmôgô
przecã mô swòje żëcé
òbie skùńczëłë òsmëdzesątkã
stôri przedwòjnowi zort
trzimie sã jesz chwatkò
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Jes zymkã mòjim dôcznym…

Stëcznô, gromicznô…

Sniég zasëpôł
stegnë do cebie
czej szła jem
w nym szargòce

szukała 
widków twòjich òczów
a Maniewidk
sã tacył pò lasach

nigle łza spadła
zamienia sã 
w sztëczk lodu
nigle òtemkła lëpë
krzik
miôrzł…

Czôrnosc

Smiotama 
òbsëpónô smrocznoscą
czôrnosc 
rozlónô w lëfce 

…nawetk miesądz
zatacony w blónach
i wëgasłé
widczi gwiôzdów…

w czôrnoscë bez miarë
sklëni biôłosc
smiotów z zasëpónym zarkã
dze ùmarłô miłota

sklëni biôłosc 
nadżégò cała dzéwczëca…

Biôłosc

lodofôłt
przepłiwô żëłama
ùnôszô rzezbã piersów
céchùje lëpë…

kùnôszków côrniãtëch pôlców
lodny zómk zapôdô
nad pãpkã
w nôcenszim krãgù brzëcha…

i sëną kòłoważe
na rzmë biodrów
fùl gôrzcama
żłobiony slôdk…

w sklëniący biôłoscë znobù
ùmiérô dërgòt
za snôżégò cała
bë kòchac…

Strëmianny

Zdrza
czej szedł jes smùżkã
i dżinął smùżk w rórëpach
a wòłanié
w pòmiónach czëc bëło…

Jak nalezc
w nëch dôkach
szëk słów twòjich 

bò chòchło rągô…
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Chòchło

W dôkach 
strëmiannëch
jes rozsëpôł słowa
i môłczenié

a chòchło 
milëło czëcé
maniło
òmónama
cziwało na Szëmiszka
co zemkł wieszczówkóm
bùczënã i òrzeszczi

pùsté leszczinczi
pãcałë w pôlcach

ani słów
ani czëcô
ani damieniô…

Łżëkwiatny

Jes miôł miono mùlka
w roztuńcowónëch 
kwiatach
czej stopë trańdałë
w lestinkach
trôw

a łãczk côrnął
strënë skrzëpic
dzéwczëna
fùrgòta z mòtilama
w skrzącëch 
kroplach smiéchù
nad łąką
strzód pszczołów
scygającë miód lëpama
jãzëkã
fùl gôrzcama

czelchë kwiatów
w swòji miodny bòkadnoscë
chilnãłë
spiéwny przepitk

òd rãków do rãków… 
òd lëpów do lëpów…
òd wseczëców do czëc…!

Môjny

…I mùlkã béł zwóny
nen smiéch
òd bëna do bùtna
wëczarzony łãczkã
i strënë skrzëpic
mùzykã 
mia rozlóné w czelchë
òd bùtna do bëna

…i pòdôwa dzéwczëna
czelchë na przepitczi do dna!

…i tuńc, i mùzyka, i smiéch
do dna!
…i miodny czelch 
do dna!
…i dzëwô ruta 
do dna!
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Skrzëpice zélnika

Miono ze zelów

Dóm Cë miono ze zelów, 
krutama òbsëpiã,
czejbë łóżkò mùlka,
ze spiéwã pònëkóm łąkama
a wiater 
mdze smùkôł mòje włosë.
Mdã spiéwa,
że miono twoje pôchnącé 
i snôżota sklëni
w parmieniach słuńca
i kwiatach.

Tuńc dlô ce

Mdã tańcowac dlô ce,
bò jes mie darowôł
parmienie słuńca 
i lëstinczi kwiatów 
mòkré òd smiéchù

Mdã tańcowac strzód zelów
a kléd mój z czerwińców ùszëti
zafërtô na wiater 

W òczach cë sklënic mdze 
mòja piesniô,
że jes mie darowôł blôsk słuńca
i farwë kwiatów

i mój tuńc na ti łące
do twòjich blôsków  
i farwów

Smiéch

Smiéch rozsëpôł 
wkół cebie
sklëniącé krople.
Jem stanã tak krótkò
całownô zmòkłô 
i jesmë sã zazdrzelë 
na tãgã
bò farwnota przeczidła niebò
i swiat wstec béł rozsmióny
nyma kroplama skrzewnyma
wkół cebie i mie
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Smiéch rozsëpôł 
wkół cebie
sklëniącé krople.
Jem stanã tak krótkò
całownô zmòkłô 
i jesmë sã zazdrzelë 
na tãgã
bò farwnota przeczidła niebò
i swiat wstec béł rozsmióny
nyma kroplama skrzewnyma
wkół cebie i mie

Szargòt

Zacygnioné całowné
Niebò

piorënama cyskają 
twòje òczë
czej zdrzisz na mie…

abò jes sã rozgòrził
czej tańcowa 
jem w kwiatach
abò jaż tak pòkòchôł…

dërgòt mie przeczidł
òd negò zdrokù 
i zôs stoja jem
za krótkò cebie
w szargòce
w sërbnotach
w zbrzątwiach…

Panna do tuńca

Biôłosc dzéwczëcégò cała
wëdżibającégò strzód trôw
jes pòznôwôł 
mùzyką skrzëpic
chtërnëch strënë
drëżałë 
w twòjich pôlcach

łãczk 
mùlchno chwôtôł piesniã
i òddôwôł kwiatóm

„niech dérëje zélnik”
szeptałë czerwianné zôpadë
„niech mùzyka zélnika 
dérëje
i dërżi w tuńcu 
dzéwczëna”
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Artur Jablońsczi

Sztruków Éwa – pòétka
z rëbacczi rodzënë 

Wszëtkò no, co z rëbacczi erbë pòchôdô, 
a przedërchalo w zwëkach, wierzeniach, 
symbòlach, a téż w samim jãzëkù, w dzélu 
òstalo w ùtwórstwie kaszëbsczich pòétów 
z Hélsczégò Póllądu jak w zdrzadle òdbité. 
Jakno przedstôwcowie òsoblëwi jednotë 
mieszkańców skrôwkù zemi mòrzã òblóny, 
doszlë òni do glosu  w drëdżi pòlowie  
20. stalata. Antón Piper (Pieper), Marión 
Selin, Mariô Bòszka (Boszke), Antón Kąkel 
(Konkel), abò Ambrożi Kąkel (Konkel), Ge-
rad Kąkel (Konkel), Riszard Kónka (Kohnke), 
Antón Lisakòwsczi – w twòrzony przez se 
pòezje, ale téż w pòwiôstkach, a nawetka 
wòdewilowim widzawiszczu, malëją swój 
môli krôj, co nad Bôltã leżi, jakno nã Arkadiã, 
krôjnã prostotë ë szczestlëwòtë. Hewò, 
jakbë swiat kaszëbsczich rëbôków bél dlô 
jinëch òddostóny1. 
Do tegò niemôlégò ju chùru doparlãczëla 
terô Éwa Sztruk-Slawik (Ewa Struck-Sla-
wik). Czësto jesz ceplé wiersze ti nordo-
wi pòétczi redakcjô „Stegnë” dôwô nama 
w tim pierszim numrze cządnika z 2021 r. 
Aùtorka nie chce, żebë pisac ò ji żëcym, co 

1 Wicy na tã témã móże przeczëtac 
w artiklu: A. Jabłoński, To dlô nas skrôwk 
Hélë òstôl stwòrzony – świat kaszub-
skich rybaków z Półwyspu Helskiego,  
[w:] Wielkie Pomorze – Społeczności i Na-
rody, prôca mònograficznô pòd red. Daniela 
Kalënowsczégò ë Adelë Kùjik-Kalënowsczi, 
Stolp – Gduńsk 2017. 

jô chcã ùwenerowac, le ò trzech rzeczach 
wpòmnąc mùszã. Sztruków Éwa je ùrodzonô 
w Bòru (Jastarniô – Bór), w rodzynie  
ò dludżich rëbacczich tradicjach, a ji òjcã bél 
Julis Sztruk, szkùtnik – miéwca warsztatu  
ë priwatnégò mùzeùm rëbacczégò rzemiosla. 
Jaczis czas temù na bialka wëcygnãna z Ja-
starni ë razã z chlopã mieszkô w Miemcach. 
Do pisaniégò przënëkalo jã kòrunawirusowé 
pòszëdlo. Prawie ne trzë sprawë mają wiôl-
dżi cësk na lirikã, jaką mdã bédowôl.  
Jô miôl szczescé wnetka pierszi czëtac ne 
wiersze, bò aùtorka chcala, cobë jô – jakno 
że téż jem z Nordë – je prosto przezdrzôl. Ne 
sztrofczi przëlatiwalë do mie mesendżerã 
przez cali ksãżëc – midzë 29 gòdnika 2020 r. 
a 29 stëcznikã 2021 r. W kùńcu jô zmerkôl, 
że na lirika chce na swiat! Mój bédënk 
daniégò smarą ny pòézji w „Stegnie” spòtkôl 
sã z żëczlëwòscą pòétczi. „Pòmeraniã” òna 
wenerëje òd dzecka, czegò jã naùczil tatk, 
co nen cządnik prenumerowôl, òdkądka 
w òsmëdzesątëch latach w Jastarnie pòwstôl 
part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò. 
Sztruków Éwa zapamiãtala no swòje „pierszé 
czëtanié” tak: Jak jô bëla 13, mój tatk jakno 
zrzeszińc pòsadzyl mie w kùchni (pòcztowi 
przëniós nowi wëdôwk ti gazétë) ë rzek (nën-
ka sedzala òbòk): „Në, czëtôj nama na glos!” 
Ë jô z tegò pisaniô mùszala na nasz jastarnic-
czi jãzëk gãbã wëkrzëwic. 
Dôl jô nen dzélëk z naszi priwatny kòren-
pòndencji (móm nôdzejã, co pòétka nie 
mdze nó miã zó to zlô), cobë më mielë 
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wszëtcë zrozmienié, jak wiele w sztandarizo-
wónym pismie – na nen czë jiny ôrt – dżinie 
z bòkadnoscë domôcégò jãzëka tëch, co 
kaszëbsczi z dodomù znają ë nã gôdkã mają 
za „Jãzëk milotë / Jãzëk jãzëków” – jak pisze 
Éwa Sztruk-Slawik. 
Nordowô pòétka w swòjich wierszach 
pòdsztrichùje wôrtnotë rodzynné, redo-
scë dzecnëch lat, ùlubienié domôcy gôdczi, 
tradicjã rëbacką  ë piãkną – chòc ùbògą – 
przirodã hélsczi blewiązczi. Aùtorka dôwô 
sã nama pòznac jakno bëlnô òbzérôczka 
codniowòscë z szerok òtemklima òczama 

ë ùszama. Je szczestlëwô w swòjim żëcym, 
w swòji zôgrodze z rodzëną, le izolacjô, jaką 
przeżiwô – jistno ze swiatã calim dotklim 
lockdownã – czëni, co  zdrzenié aùtorczi na 
dôwnotã ë terôczasnosc stôwô sã teszniawé. 
Dodôwô szmaczi na nostalgiô. Tesznosc za 
dodomã, minionyma latama, a nawetka za 
dniama ë zabawą ùsmierconyma przez swia-
towé pòszëdlo, co towarzą lëdzóm w czas 
Gòdów ë karnawalu. Serce sã smieje przë 
tëch sztrofkach, bò mést jich nôwôżniészim 
przeslanim je to, cobë më wszëtcë chcelë sã 
ceszëc z rzeczi môlëch, abò nawetka tëch 
malineszczich.    

Éwa Sztruk-Slawik (Ewa Struck-Slawik)

Wiérztë 

Nóżczi

Szönberg, 29.12.2020

Môlé nóżczi jak gąsczi
lecą przez drogã pò cwiardëch kamiszkach
na trôwie wpôdają w torf – 
tam ceplô, żôltô wòda, 
co na sztócëk dodôwô wëtchnieniô.
Chùtkò dali!
Przez szëmiący, wësoczi, tajemny szëlp,
cobë le doprzińc do lubòtnégò mòla.
Jesz le nen srébrno-zelony
jak szandara òstri charszt…
Wnetk doprzëszlë do mòrsczégò zôloju
jaknobë na dërch.



Szönberg, 2.01.2021 

Dzëwô róża

Midzë krzôkama
chòc na westrzódkù
ë dze grëbi pajk zamikô drogã
tam ùstãpi so panienka
co nad mòrzã je królewą
Róża je ji miono
A że kòl ni wiedno wiater
wëzdrzi òna jak zdzëwionô
tak bë rzek wanożnik jaczi
Bò na wietrze wszëtkò lôtô
òpasowac trzeba wiele
czlowiek wlosë
Róża pãczczi ë jesz ji cëdowny zôpôch
Të nie gadôj jak ten dochtór
dzëwô różã że jes widzôl
Bãdze sztolc z mòrsczi nôtërë
ë nie zdradzôj wszëtczich krzôków 

Szkùtnik

Dzéń jak co dzéń
Trzeba robic
Pôrã wrãg dzys dopasowac
Nową bùrtã jesz ùparzëc
Ë tej wëhéwlowac
Jedny rozbiti
Na dnie mòrsczim dżiną
Piesń je slëchac przë robòce
Drëdżi do Ce za retënkã plëną
Mòcny glos chòc przed wieczerzą
Rozmëszlanié wiele znaczi
Szkùtnik nie je le przë chëczach
Mësli jakùż mdze na mòrzu
Ażlë rëbôk mdze bezpieczny
Na bôcëkù tim drzéwianym
Nëże, pòdôj mie nen fùksszwanc
Ë tej jidã w lóżkò
W spanié

Szönberg, 31.12.2020 Szönberg, 12.01.2021 

Wezdrzisz na twôrz
ë czëjesz jãzëk
bawarsczi
niemiecczi
rusczi
chòrwacczi
slowacczi 
glowa fùl jãzëków!

Wińdzesz w zôgrodã
ë czëjesz jãzëk
pòlsczi
szląsczi

Òtmikôsz kòmpùter
ë czëjesz jãzëk
anielsczi
francësczi
kaszëbsczi

Piãkny swiat jãzëków!

Wëzdrzisz na telefón
– Në jakòż Nënkò?
Jãzëk milotë.
Jãzëk jãzëków!  

Jãzëk
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Szönberg, 15.01.2021

Redosc

Jedny nocë 
przëszed sniég
jakbë wiedzôl czedë
biôlé dachë, pòla sztrądë
ë lëdzczé wnãtrznotë
frësz ë flinks 
je terô dësza 
w pòszëdlowi psoce

Ptôszi zdrzą do òkna
w sniegù ni ma jestkù
cysk ë wróbel ë jesz gapa
Nëże przëjimnij môlëch gòscy
twòja redosc niech òstónie
w tim zëmòwim biôlim czasu
na skrzidelkach tëch malëchnëch
co òblecą wnetk 
pól lasu. 

Szönberg, 28.01.2021 

Jes të zmiarzli?
Jachtôrz do rëbôka
Cebie je zëma? 
Rëbôk do jachtôrza
W ksãżëcach pòrénczi
bez spaniô
bez pierzënë
zyb
na nordze
na zudze
Bialka 
nie wadzy
żdże
Cobë ùwarzëc
rozmiszlô
Cobë sã mòdlëc

Szönberg, 29.01.2021Szönberg, 23.01.2021

Piãtno

Òdcësnioné piãtno
Mòcny
Starków dëch
Dalek
We westrzódkù swiata 
Przëpòminô chto że jes
Czerëje
Grańc wëznôczô
Jinym bùchóm
Sztolc
Zazérôsz nowim w òczë
Żóden wiater 
ce nie rëszi
Sztop kamerad! 
Tobaczi róg
Jednô nas
Na mùzykã
Na tuńc
Przëszed czas 

Lów

Za zymkòwima kwiatama
Za sobòtą
Za mòrską wòdą
Za òbrazã
Żdanié
Zédżer jidze
Krócy sã òbrôcô
Stojisz z bòkù
Widzysz
Dzecë ùroslë
Biôj
Le nié za chùtkò
Jesmë ju
Dwòje
Doch dobëti 
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Béł to jediny plachc na zemi, gdze mógł 
ùczëc wëcé wilków. Nôprzód dôł sã czëc 
pòjedinczny samòtny zéw, ale ju wnetka 
bëła òdpòwiédz, tej dołącziwało sã pòstãpné 
zwãczné wëcé, a pòtemù zwãk pòmiónã roz-
chôdôł sã w wieczórnym znobnym lëfce, jaż 
wëła całô pùstelnô góra. Wëjącé cygnãłë sã 
w tã i wew tã, jak czejbë bëłë miéwcama 
tegò dzéla swiata, a më z tatą słëchelë tegò 
rzôdczégò òdgłosu, bò wilczi – pòwiôdôł – 
nie lëdają bëc bliskò lëdzy, a më bëlë tima 
niewielnyma szczestliwcama nasłëchiwający-
ma jich czësto krótkò. 
Stańcłów1 béł tatkòwim półbratã w pier-
szi rédze, tej më czãsto do niegò jezdzëlë. 
Béł òsadłi na samim czëpie holmë, nôwëż-
szi na Halfway’u. Jegò grzëpã mógł widzec 
z kòżdégò môla całi òbéńdë, a z jegò wënie-
seniô miało sã panoramã całëch Kaszëb 
rozcëgłëch ù pòdstopia. Kòżdô môłô farma, 
kòżdé kamisté pòle, kòżdą tłëczkã wësëpó-
ną dargã i kòżdą strużkã. Tej co sã dzëwic, że 
wilczi ùlëdałë so nen plachc, nigdze bë nie 
nalôzł bëlniészégò òbserwacyjnégò pónktu 
– czëż ne stwòrzenia nie czëłë sã mòcarzama 
stojącë na ùrzmie i òbzérającë no wszëtkò 
z górë. 
Ta farma tu bëła òd wieków. Stańcłów 

1 Stańcłów (słowizna kaszeng.) – kasz. Stani-
słôw.

Gail Olsheski

Kaszëbsczé òpòwiescë

ùrodzył sã w jizdebce na zôpiéckù i nigdë 
na wãdrë nie wëbiérôł sã dalek òd swòjégò 
òbmiesca. Czëc gò téż bëło wszãdze, w ze-
szarzałëch bôlach scanów, w ùczapónym sto-
le, w sztëpdece na ławie, w jaką zakòpiwôł 
sã kòżdi nocë. Bùlwë gòtowôł w grôpie, jakô 
pamiãta jesz jegò matkã, ruchna wiészôł na 
gòzdzu wbitim przez jegò òjca i wëzérôł bez 
te same môłé rutë w òknie na dwasta akrów 
òd pòczątkù jima przënôleżnëch. Òn téż 
zaòstôł, żebë chrónic nen môl. 
Sama góra bëła òsoblëwô. Czej sã zjéżdża-
ło z główny, szutrowi dardżi, a zaczinało sã 
na nisczim biegù wspinanié wąską pólną 
drogą na przitką górã, miało sã pòczëcé, 
że cywilizacjô nigdë ni dołożëła starë, cobë 
wéńc tak wësok. Tam witałë ce leno kamia-
né òbgrodzenia. Wësoczé na piãc stopów, 
a szeroczé na sztërë. Kòżdi kam ti òbgardë 
ùskłôdóny przez naszich kaszëbsczich przód-
ków, òstôł wëszarpóny z zemi spòd jich sto-
pów. Tradicją bëło, że nôwikszi plaskati kam, 
jaczi wëcygło sã z gruńtu, stôwôł sã progã 
chëczë i za kòżdim razã, czej më przechôdelë 
przez nen leżący pòd Stańcłówa dwiérzama, 
më czëlë wòłanié naszich starków przëbôczi-
wającëch nama, niewôżné, że bëło to sto lat 
temù, że to swòjińcowie gò tam pòłożëlë 
i nen môl wcyg przënôlégô nama. Stańcłów 
béł ju czwiôrtim pòkòlenim na tim placu, 
chtëren naszi prastarkòwie òbjãlë jakno 

VII. Samòtny wilk
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òntarijską dzëką głëszã. Dëcht jak nen szari 
wilk, co téż przëbéł tu za zemią. 
Z jedny stronë Stańcłówòwi holmë bëłë bło-
ta, mërgòtlëwi szplachc òbrosłi régą drzéw, 
mdący òdwiecznym môlã zbiéraniô sã karna 
wilków. Bëło to na tëli dalek w dole, że nie 
dało sã dozdrzec wszëtczich gòłim òkã, ale 
szło sã rozeznac, że wilk prowadnik miôł jist-
ny wërszaft ze spòrą a nôremną rodzëzną, 
złożoną z pôrã pòkòleniów. Ù Stańcłówa 
nasza mëma wadzëła, że më szlachùjemë 
czësto za nima, czej wszëtczé dzecë zaczãłë 
sã przepëchac sôdającë na pòdłodze.  
– Przestóńta sã bùfsac jak no karno wilków 
– rzekła òstro.
To bëło ùrzasné przëbôczenié, że òne są. 
Że tam na dole sã ze sobą òswòjiwają, ze 

sobą sã biôtkùją i są corôz to 
barżi głodné. Nicht nigdë nie 
zmerkôł, czedë wilk samòtno 
òdchôdôł i szedł na jachtã, 
cobë jaczims miãsã ùcëszëc 
nã zgrajã. 
Do Stańcłówa nie bëło za 
czim jachac, leno żebë so 
pògadac. 
– Gadac bële co – pòwiôdôł 
tatk, co òznôczało, że òn 
i Stańcłów terô bãdą roz-
p rô w i e l ë  ò  t i m  s a m i m ,  
ò czim ju teli razy chùdzy 
plestelë. Bëła to takô sta-
tecznô gôdka na zmùdzenié 
czasu i na pòwspòminanié 
nëch cz i lë  lëdzy,  chtër-
ny bëlë bòhaterama tëch 
òpòwiesców. Òni bëlë dobri-
ma gôdëszama i nigdë sã nie 
mãczëlë pòwtôrzanim jesz 
rôz tegò samégò, kò kòżdim 
razã słëchało sã tegò kąsk ji-
naczi. To przënôlégało téż do 
tëch zadzëwieniów dzecnëch 
czasów, czej ti dwaji chłopi 
mëslelë, że më jesmë za mło-
di, żebë rozmiôc jich gôdkã 

przë gòszczenim sã. Ale më z rozskacenim 
słëchelë wëłapùjącë kòżdi zwãk i kòżdé zda-
nié nëch méstrów dôwnégò jãzëka. Nicht 
nigdë nama nie wëklarowôł znaczeniô słów 
ze stôri, kaszëbsczi mòwë, më je równak so 
przëswòjilë, dëcht jak no wëcé bùten. Tak 
wëzdrzałë te nasze familijné zéńdzenia – 
całô rodzëzna zgrużdżonô w môłi chałpie, 
a më, chòc różnégò wiekù i pòjãtnoscë, na-
wetka nie wiedzącë czedë, scësniony w céni 
pétrólczi, przëswòjiwelë so òdwieczną mòwã 
starków, niezmieniwno zachòwiwóną na 
Stańcłówòwi górze. 
Czedë wëcé zdôwało sã przëbliżëwac, żód-
no z dzecy, jaż do czasu jachaniô dodóm, ni 
mògło wëchadac bùten. 
– Jeden gwësno sã rësził – òstrzégała mëma. 

Florence Olsheski 1948. Stańcłów na swòji górze, trzecy òd 
lewi, trzimô widłë.
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Më wiedzelë, ò co ji szło. Samòtny wilk miôł 
wiele mòżlëwòsców zataceniô sã w gãstëch 
krzach midzë błotama a czëpã górë i szpëco-
waniô za òfiarą. 
– Òn je miemc! – Stańcłów plënął na zemiã 
nie rëszającë sã z łôwczi, na jaczi sedzôł. 
Nama bëło rzekłé, że pòkąd më bãdzemë 
w checzë Stańcłówa, òn za żódne skarbë 
sã z ti łôwczi nie rëszi, bò wszëtkò co na 
swiece pòsôdôł, bëło schòwóné pòd jegò 
sedzëskã i temù mdze tam tkwił, jaż wszët-
cë nie wińdą. Ze swégò placu prawie kôr-
bił òjcu, że chtos tam sznëkrowôł ù niegò 
w przëchëczim, czej narôz przestôł gadac, 
pòdsztrëchiwającë słowò „miemc”, bò Stań-
cłów razã z zemią òtrzimôł w spôdkòwiznie 
przeswiôdczenié, cobë nikòmù nie dowier-
zac, bò nigdë nie je wiedzec, chto sã mòże 
òkazac „miemcã”. Nama nicht nie darwôł do-
lmaczëc tegò słowa. Më wszëtcë wiedzelë, 
że òznôczô kògòs, chto chce cebie znikwic.
Rozbiegóné jasnomòdré òczë Stańcłó-
wa pòzérałë we wszëtczé stronë, jakbë 
spòdzéwającë sã, że ten „miemc” wëskòczi 
z céni daleczny ùszłotë i znikwi wszëtkò, 
czegò sã trzimôł. Më nie spòtikelë sã 
z nikògùm króm krewnëch, tej to słowò do 
naszich młodëch ùszów docérało prosto òd 
stôrégò Môrcëna Walka, chtëren ùcekł òd 
Niemca z Prësów w 1872 rokù i przepłënął 
òcean, cobë ùmknąc tak dalek, jak le sã dô. 
Zarô w pòrce, czej zeszedł na kanadijską 
zemiã, zmienił swòje niemieckò brzëmiącé 
nôzwëskò „Walk”, cobë nicht ni mógł mù 
wëmawiac, że je „wilkã”, bò Kaszëbi midzë 
sobą słowã „miemc” pòzéwelë tak wilka, 
jak i Niemca, a samą le intonacją wskôzy-
welë, czedë mielë na mëslë Niemców, co 
ùżérelë na naszich w Prësach. Stôri Môrcën 
chòc miôł starã zdrzucëc ze se nã bestiã, to 
równak strach przed miemcã w jegò rodze 
przechôdôł z pòkòleniô na pòkòlenié, i terô, 
sto lat pózni, zatacony prakticzno przed cy-
wilizacją, Stańcłów wcyg atawisticzno gôdôł 
ò miemcu, jak czejbë jeden z nich czajił sã 
w cemnym nórce za jegò wërã. 

– Diabli wilk! – zaklnął znôwù, czej instink-
towny wspòmink wdzarł sã na cemniejącą 
grzëpã Stańcłówa. 
Chtos, chto nigdë nigdze nie biwôł, ni miôł 
tranzystorowégò radia, nawetka gazétów nie 
czëtôł, chto mieszkôł dëcht sóm na ny hol-
mie, za sąsadów mającë leno ùrmã wilków, 
sprôwiôł, że sã człowiek dzëwòwôł, czemùż 
nen „miemc” nie ùlecôł z jegò historiczny 
pamiãcë, ale bez całą noc, czej ti dwaji chło-
pi rozprôwielë, na ùrzasnô bestiô stôwała 
sã corôz wiãkszô, pòdkrôdała sã zewsząd 
ùtaconô w céni, w pòszëkù do skòczeniô. Ka-
szëbi wiedno żëlë w niebezpiekù znikwieniô.  
Nasz młodi tatk rozmnożił semiã stôrégò 
Môrcëna i bëło nas òsmë sztëk zgrużdzonëch 
w słabim widze, wsłëchónëch w kôrbiónkã 
Stańcłówa i òjca. Ale i tak më bëlë gatënkã 
zagrożonym, w naszi rózdze bëło za wiele 
stôrëch kawalérów. Czej Môrcën òpùscył 
plemiã Walków w stôrim swiece i rëgnął, 
cobë ùdostac sztëk zemi w dzëczim kanadij-
sczim òdlëdzym, przëwiózł ze sobą jedinégò 
sëna, z sebie zrodzonégò, cobë cygnął rod-
ną rózgã. W nowim swiece jegò samòtny 
pòtómk dobrze wëpełnił  swòjã misjã 
i dochòwôł sã piãc sënów, tëli że dwùch 
òstało kawalérama i to dało pòczątk rozsze-
rziwający sã pladze kawalérów, jakô zagrôża 
całi naszi egzystencje. Z pòkòleniégò tatë jaż 
sztërzech wùjów bëło kawalérama, i Stań-
cłów, dëcht jak jegò półbracynowie-kawa-
lérowie, z bùchą chwôlił so kawalérsczi stón, 
a jegò òbrzészczi wzglãdã rodzëznë kùńczëłë 
sã na nim samim. Z tą głãbòką samòtnoscą, 
skrëtą głãbòk w òczach, zdrzôł na nas – 
scësnioné na pòdłodze dzecë – tak jakbë 
më bëlë cëzy. Mòże nigdë nie przëszedł do 
swiądë, że jegò strach przed znikwienim 
do czësta brôł sã z jegò kawalérsczégò eg-
zystowaniô, a nié òmanë jaczégòs miem-
ca. Nawetka nimò to, że dożił pózny staro-
scë w swòji zatacony na czëpie górë norze 
z widokã na błota, letkò dało sã dozdrzec, 
że króm nas, òtroków, ò jaczich wëstarôł sã 
nasz biedny òjc, rózga stôrégò Môrcëna bëła 
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prawie na wëmercym.
Czej noc zgãstniała, rozbiegóné òczë kòżdégò 
z nas krëjamkò pòzérałë na wszëtczé stronë, 
pòdezdrzlëwò łapiąc kòżdi zwãk, przestraszo-
né nôlżészim pòdmùchã na délach. Më wcyg 
cknãlë jaczis niebezpiek, skrëti w nieprzenikłi 
cemnicë naòkòlnëch nórtów. 
– Pòwiém prosto jak je – rzekł do tatë Stań-
cłów wskazëjącë na pòdłogã.
– To je mój bąker.
Pòdłogã stanowiłë niehéwlowóné déle, 
w jaczich widzec bëło rówk luczczi, a czej sã 
pòdniosło klapã w pòdłodze, pòd nim béł 
wëkòpóny w zemi dół, nié za wiôldżi, równak 
tëli spòri, cobë Stańcłów mógł tam wlezc, 
przëczëpnąc i zamknąc klapã nad głową. To 
mògła bëc czësto bezpiecznô tacówka. Prak-
ticzno to służëo jakno sklep na bùlwë, cobë 
sã nie psëłë, a przeleżałë bez zëmã. Terô 
Stańcłów dôł nama znac, że czejbë przëszło 
mù sã tam schòwac, tej nicht bë gò nie na-
lôzł. Zdôwôł sã bëc pògòdzonym ze swòjim 
namienienim, czejbë kùńc zastôł gò rëchli 
niżlë òn sã spòdzéwôł. 
Ruta w òczenkù bëła môłô i cãżkò bëło bez 
niã cos dozdrzec, a wid na niebie prawie 
zagasł, równak chtos pòstrzégł przemikają-
cy jasny łisk. To jeléń ùcékôł retëjącë żëcé. 
W krzach bëło fùl jeleni, wërzasłëch jeleni 
sztël stojącëch, z szerok òtemkłima òczama, 
wëszpëcowónyma bôczlëwò ùszama, z prze-
swiôdczenim, że w kòżdi chwilë przëczajo-
ny wilk mòże napadnąc. Jich rozdërgòtóné 
zmësłë spłosził lëtëchny pòrëch lësta i narôz 
szustnãłë z gãstégò matecznika próbùjącë 
ùcec przed wilkã na swòjich pajiczënëch 
nogach. Przemkłë kòle chëczë Stańcłówa 
chùtkò dżinąc z òczów. Strëchlałé gnałë 
jakbë na kùńcu negò nëkù czekôł je bez-
piek. Ale szari wilk òd stalatów prawie 
tuwò, na Stańcłówòwi górze pònad błotama 
ùstëgòwôł na swòjã òfiarã, kò miôł wrodzo-
né zdolnoscë do łowów, tej nigdë nie wrôcôł 
do swégò karna, pòczim nie zabił.  
Wszëtcë za régą më wëzérelë bez òkno. Wilk 
złapôł łaniã za szëjã i cygnął pò zemi prawie 

przë Stańcłówòwim progù. Nie szarpała sã, 
czej jã cygnął, ji wërzasłé òczë zdrôdzałë, 
że znaje swój kawel, bò kłë wilka nigdë nie 
pùszczają. Wòniô ji krwi roznôszała sã w lëf-
ce jesz długò pò tim, jak zdżinãła pòniżi na 
wëgłodniałëch błotach. Nasza cãżarówka nie 
stoja dalek òd Stańcłówòwëch dwiérzów. 
Równak më òbmiszlelë jak tu trzëmac sã 
razã, cobë bezpieczno sã do ni dostac.  Nicht 
z nas ni mógł zabëc naprãżonëch tilnëch 
mùsklów, mòcnégò ùscëskù, panowaniô 
nad tim, co zdobéł, a nas naùcził, co to znaczi 
zwëskac na włôsnosc.
Kùńc kùńców bùtnowi swiat téż stanął na 
plaskatim kamianym progù Stańcłówòwi 
chałëpczi. Òn sóm stôł sã swójną òsoblëwòtą 
kaszëbsczi  kùlturë. W tim szczelnym 
òdòsobnienim béł apartnoscą na sztôłt na-
szich przódków sprzed stalata. Cëzy lëdze 
trekelë sã na holmã, cobë sã z nim spòtkac. 
Chcelë wiedzec jak wëzdrzi, czëc jak gôdô, 
òbaczëc jak żëje. Robilë mù òdjimczi, pise-
lë pòwiôstczi, nagrelë dokùmentalny film. 
Dało sã téż czëc, że jeden turista òfiarowiwôł 
mù wiele dëtków. Jak leno jiny ùzdrzelë 
nã grzëpã, mònoliticzné kamiané szuńce 
i krôjmalënkòwé błota, bédowóné sëmë ro-
słë. Mëdlëlë Stańcłówòwi dëtkama òczë za 
jegò zemiã. 
– Dużé pieniãdze – pòwiôdôł.
Czej sã doznelë, że ùmrze jakno kawalér, 
przescygelë sã w òchëbnym manienim. Wcyg 
przëbiwało lëdzy, chtërny chcelë, cobë to 
prawie jima zapisôł swój majątk, i pòjôwielë 
sã z kùpiszama, jakąs kùrą na pòdwòrzé, 
òwcą, pòbòżną ikóną, a wszëtkò, cobë mù 
sã przëslécëc i wëszarpac jegò dobëtk. Chtos 
nawetka przëtromòlił sã z biksą farbë, chcą-
cë mù pòmalowac zwietrzałé stôré scanë 
z bôlów. 
– A pò co pieniądze? – Stańcłów drãtwò za-
gadnął naszégò tatã. 
Rozzérającë sã pò jegò môłi strëszawie nie 
szło so przedstawic, na cëż òn bë brëkòwôł 
dëtczi, tej më ùznelë, że je ju tu przënãcony. 
Ju pózni tata rzekł nama, że Stańcłów sã nie 
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dô nikòmù òmanic.  
– Òn je wilk – gôdôł.
Na jaczis czas më so delë z tim pòkù, kò doch 
bëło wiedzec, że wilczi sã rzôdkò łapie, bò 
czims niebëwałim je bëc chitrzészim òd wil-
ka. 
Ale pózni më zmerkelë, że wëcé ùstało. 
Òficjalné rapòrtë wieszczëłë, że szari 
wilk w nordowim Òntario wëdżinął. Terô 
w spòkójné noce na Stańcłówòwi górze czëc 
bëło wzmôgający sã chùr skòczków, leno 
na błotach cëszô – nawetka pòjedincznégò 
wëcô. Òstatny widzóny tu wilk béł stôri, 
ùmiarti, wënierzchłi òd głodu abò chërë. 
Sënął z górë w dół bez nicze w pëskù. 
Pòmału wlókł sã na szréj szplachca zemi, 
z jaczim béł zrosłi, terô prawie niewidoczny, 
jak duch ùszłotë. 
– Zmiarti – rzekł tatk. 
Zdrzącë na te cëché mòkradła, nie bëło pro-
sto do ùwierzeniô, że tam béł czedës taczi 
jazgòt. Më sã spòdzéwelë, że òne tam wied-
no bãdą, a òne wëdżinãłë czësto blãk. 
Czej më òstatny rôz zajachelë do Stańcłó-
wa, më chcelë jemù pòwiedzec, że ta zemia 
przënôleżi naszi rodzëznie. Jak më wësedlë 
z aùta, trzeba bëło przebrnąc przez wszãdze 
łażącé kùrë, a na pòlu niedalek negò snôżégò 
jak z òbrôzka wëjãtégò błota pasło sã pôrã 
łaszczëwëch òwców. Żódna bë sã nie òsta, 
czejbë tam béł chòcle jeden samòtny wilk. 
Më chcelë Stańcłówòwi przëbôczëc, że stąd-
ka sã wëwòdzy naja rózga, bò stôri Môrcën 
doturził do tegò dzëczégò kraju i leno dzãka 
swòji dzyrskòscë më przedërchelë ne pierszé 
sto lat, tak tej terô z bùchë, że më delë radã, 
bëłobë nót zaòstac tu bez pòstãpny wiek. 
Chtos mùszôł mù przëbôczëc, że tu zamiesz-
ka téż naja historiô. Nadeszedł czas, cobë 
so ùswiądnił znaczenié ti spôdkòwiznë. Më 
pòzérelë na tatã zdżibłégò nad czerownicą, 
a òn nie chcôł nijak wësadac z fùrgònu. A to 
doch òn bë miôł wéńc bënë, nen òstatny 
rôz, wëklarowac Stańcłówòwi wszëtkò tima 
nadzwëkòwima słowama, przekôzónyma 
z mlékã matczi. W òjcu më wiedno widzelë 

negò wilka-prowadnika, to òd niegò bëło za-
nôleżné naje nôremné karno. Òn bë miôł dac 
znac, że terô to wszëstkò przënôleżi nama, 
ale jegò wëcé bëło niemé, rozléga sã leno 
cëszô. 
– Jeden z waju je ju dosc stôri, cobë tam jic 
i z nim pògadac – rzekł. 
Më stojelë w òtemkłëch dwiérzach, na pla-
skatim progòwim kamie. Bënë w chëczë bëlë 
jinszi lëdze i głosno rozprôwielë. Më sã w tã 
kôrbiónkã nie włącziwelë, słowa ni miałë 
ju znaczeniô. Më tam bëlë leno pôrã chwil. 
Stańcłów gôdôł z czësto cëzym człowiekã, 
a ten prawił do niegò leno pò anielskù. 
Wszëtcë nazéwelë gò terô Stanley’ã. Stôré 
bôle scanów bëłë pòmalowóné jasno-
turkùsową farbą. Lãpa na baterie òswietliwa 
kòżdi nórt jizbë. Stanley miôł bëc wzãti do 
jaczégòs ùzdrôwiającégò òstrzódka na 
wëléczenié z reka, a ten, co z nim gôdôł, 
wszëtkò wiedzôł ò nôtëralnym léczenim 
zelim. W rozbiegónëch na wszëtczé stronë, 
dzëczich òczach Stanleya widzec ju bëło, 
że złapelë gò w sydła, jaczich miôł wiedno 
strach. Pòrzucył górã dlô òmanë dalecznëch 
pòlów zelégò. Swòjã grzëpã mieniôł na lék.  
Droga prowadzącô na czëp jegò hol-
më, òstała przez magistrat nazwónô jegò 
mionã, Stanley Hill Road, ale nawetka na 
môlecznô wëchwała nie bëła w sztãdze 
ùretac nas przed wëdżinienim. Nasz ród na 
tim òdwiecznym môlu najich zéńdzeniów 
wëmarł. Òmana dobëła, a wszëtczé znanczi 
pò naszi, długò trzimiący na tim wëniesenim 
rózdze, zanikłë.

Dolmaczënk: Stanisłôw Frymark
Kòrekta: Bòżena Ùgòwskô
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Hana Makùrôt-Snuzyk

Wiérztë
Za te dokazë aùtorka dostała Nôdgrodã Òglowégò Zarządu 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô òbczas Òglowòpòlsczégò 
Lëteracczégò Kònkùrsu m. Mieczësława Strijewsczégò

Mònolog starëszczi

Jak zdrzec czedës i terô, tam i tuwò, 
wiedno jem rëchtowa sã na wszëtkò
i dniama a nocama bëła parôt na czas.
Równak tegò, że bãdã stôrô,
to jô sã nigdë nie spòdzéwa.
A jô móm leno dzewiãcdzesąt jeden lat.
I ju jem pògrzebónô w smroczëznie.
Trwòdżi dozdrzeniałé zaczãłë mie swiécëc.
W òtchłaniach chłodu
dzéń w dzéń bùdzã sã z chòroscą 
flëdrów piersów i zwiãdłoscą jelitów.
Wëszczérzô sã ze mie snôżosc,
bò jô sã stała przëkładã wëmiéraniô 
gwësnégò gatënkù zymkù, 
chtëren ptôchóm i niemòwlãtóm
zôzdroscy młodotnégò wiekù.
Jô to ju równak jem zamierzchłą dëszą.
Niebòrôczka ze mie, przekwitłô wietew krëchô,
pùstostón, céniô w strachù zamkłô.
Jô jem tak stôrô, że płaczã. 
W dodôwkù wcyg zabôcziwóm 
i nie pamiãtóm, ò czim móm zabëté.
Miészô mie sã jawernota i dëchë.
Òd niedôwna w gangach różeńcowëch dzejóm,
starającë sã, cobë mòje mòdlëtwë bëłë czekawé 
dlô Bòga i bez widocznégò pòdstãpù.
Stale czwiczã sã, żebë pòdkòpac niebò,
bòjącë sã dërch, że równak mie nie przëjmie.
Nimò wszëtkò nie chcã 
mieszkac w ùszłoce. Przez to 
sama sobie wcyg nie pòzwôlóm ùmrzéc. 
W żëcym jô miała ùwôżanié dlô swòji dëszë,

nimò to wiém, że i tak zgarnie mie
slepô zemia i na pòlach smiercë 
aresztëją mie królowie zmarłëch. 
Starota zôs ju òstała ògłoszonô
przëstanią pòżegnalną 
przed bezwzglãdnym kùńcã
całégò mòjégò swiata.
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Mòja smierc jesz so spi

Błogòsławionô cëszëna,
mòja smierc jesz so spi. 
Sënã sã na kùnôszkach pôlców
barżi niesłëszalno nigle pò krëjamkù.
Z daleka òmijóm 
trzãsenia ziemi i jiné stratë swiata.
Pò drodze jaczis pùjk 
sle mie pòzdrówczi zeza rutë,
ùsmiéchniãti i nieòdpòwiedzalny za nick, 
jakbë ò niczim nie wiedzôł.
Kò timczasã smiercë nicht nie przeżił,
tak samò z żëcô nicht nie dôł radë wińc żëwi,
ani ni mógł sã wëzbëc gwôsnëch narodzyn.
Wdôrzã so, jak pierszi rôz jô òdkrëła, że ùmrzã.
Baro jem żałowała tedë,
że w ògle sã ùmiérô na swiece.
Czëż nié lepi bë bëło
pòmnożëc żëcé przez nieskùńczonosc
abò dodac do niesmiertelnoscë?
Wierã to są lëché czasë,
skòrno w ògle nie dô sã
ùniknąc etapù wiecznoscë.
Bòdôj leno wëmarti ju nie ùmiérają.
Równak chto chce, 
cobë béł mù namieniony kawel céni?
Kò na òdéńscé nigdë nie je za pòzdze.
A wszëtczich wierã
ùmiéranié baro bòli,
czej zédżer pòłknie czas.
Mòże lepi bë bëło wierzëc, 
że dosnie sã biliet na pòsobné żëcé...
Gdzes pòmidzë terô a nigdze
długò jem sznëkrowała za òdpòwiescą, 
a òdnalôżała same wëzgôdczi.
Terôzka ju nie chcã nawet rozmiec,
z czegò ùmiéranié mô sã składac.
Sama wcyg równak czëjã sã pòkrziwdzonô,
bò jednégò razu òbùdzy sã
ta spiącô mòja smierc,
òtemknie sã i ju òtemkłô rzeknie: pòj! 
A jô wińdã tedë ze sebie,
weznã wszëtką nã smiertelnosc òd ni
i całą sobą przeminã.
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Klebbów Matis

Wiérztë
Za te dokazë aùtór dostôł Nôdgrodã Òglowégò Zarządu Kaszëbskò-
Pòmòrsczégò Zrzeszeniô òbczas Òglowòpòlsczégò Lëteracczégò 
Kònkùrsu m. Mieczësława Strijewsczégò

Jak długò

Zwãczą słowa pò ùszach
Pò malinczich lëpach mòji wrazlëwòtë brzëmią
Zwãczą pò nocach
Zwãczą i wcyg brzëmią
Skôczą ze skarniów w mëslë
A zôs
Słowa lëdzy
Grëzą jich pchłë 
szemarzą, szkalëją, grëzlëją 
Dërch 

Kògùm jes?

Czej na sztót môłi stóniesz
Òkã nowim
Zazdrzisz do te czasu, 
Òstawi tej se
Waspana, dochtora, profesora
I zôs bądzkôj Jankã, Franckã z IA, IIB
Wësądzë
Z aùtoła w lizyng na firmã wzãtégò
I zôs jidzkôj piechti
Zgùbi klucze do chëczë na kredit 
Kònsolidowóny ju tëlé razy
I zôs żużkôj midzë biurkã a ksążków pòlëcą
Nie robita ze mie pana

Miôł jes tam lat pôrã, nôsce, dzescë
Wierził jes tej łatwò
Wszëtkò zdôwało sã tej bëc blësczé
Rozmiôł jes tam-sam, tej-sej

Le nie rozmielë tak baro, nijak, Cebie
Kò ni miôł jes tej jesz brëlów
To wierã dlôte
Chcôł jes tam co?
Zmienic swiat, tak baro, doch jo
Dobré chòc le to

Wrócył jes z wanodżi w daleczich 
krëjamnotów czar
Terô łizë lecą
Bëlno tej
Ideałów môłëch – wiôldżich 
Nie przedawôj
Z dôwnëch
młodëch lat 
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W stôrim kartągù, czësto
Na jegò spódkù
Òbrosłi mechã
Zakùrzony
– òd sto bòdôj lat
Leżi
Niewërazny òdjimk
A czëc z nie
Tacowny dokôz
je...

„Przódë, nie pamiãtôsz gwës
Nôbòżny
A dzywny dzysô tak baro szewc
Płomkã stolemnégò serca
Ë rãką
– zmarachòwóną zacht
Tak, jakò krôwc
Pôchnącą lnu pòlã
– kòszlã
Sził...
Piekôrz chléb
– brzôd prôcë swiãti
gbùra, młënôrza a jegò téż
Cãżką łizą
Przëżegnôł zôs
A dali szpiek
Co gò
Na Gòdë flészer
Ùrëchtowôł
Szmakalë drist”

Homo jiże sapiens sapiens 

Je òn jistny do drzéwiëca
Do scãti wietwie
Co czej swiéżô wcyg
Sztôłt, wôrtnotã, cél
Dac ji mòże jesz
Le czej zeschnie
grëpa solë mët

Le dzysô ni ma ju
Szewca,
Chleba ni ma mët,
Òstôł leno òdjimk,
Béł jegò króm
– na Pólny 6.

22
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Adela Kùik-Kalinowskô

Wiérztë

Dãbòwé łóżkò

To dãbòwé łóżkò
Gdze plecë sã na délu prostëją
Cwiardé, ze drżénia dãbù przërëchtowóné
Na twòjich sãkach liczëła jem swégò zymkù lata
A pòrechòwac jich nigdë do kùńca ni mògła
Wsłëchiwała sã w dzywny chrobòt
Nie wiedzec skądka? na co? i pò co?

To dãbòwé łóżkò jaczé mie delë
W dzéń slëbù w darënkù
W noc pòslëbną dostawilë
Jesz jedno taczé samò, cwiardé
Jak dzéwczã i knôp czedë sã razã rodzą
Dlô chłopa mòjégò
Ten dél wiedno pòmidzë nama…

Dãbòwé łóżkò òstatny rôz
Jaczé robôk chùtkò grëze 
tak w zemiã z gnôtama pùdze
i przëkrëje wilgòtnô glëna
nen żôłti piôsk głãbòk przëjimie
jaczi je nóm za żëcô pisóny
w tim dãbòwim łóżkù jem ju sama. 

Za te dokazë aùtorka dostała Nôdgrodã Òglowégò Zarządu 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô òbczas Òglowòpòlsczégò 
Lëteracczégò Kònkùrsu m. Mieczësława Strijewsczégò
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ach! jesz żebë rôz
głowa na snopie ówsa
kòpice sana
i reszta cała
mògła sã zwalëc
i òstawic wszëtkò
w miészkù
z kwiôtuszkã lnu.

Biôjta ju
biôjta
mòdrôczi
z zamkłima òczama
pierwi mëslë
dłudżim jãzëkã słowów
ùbiegną przez grańcã 
przez bùkwitã
prosto i slepò
w ten czôrny las
bãdã znôwù
na sãkù chójczi
wiészôł stôri mańtel
w jaczim dzura gòni dzurã
a wiater z nich wënëkô wiedno
taczi zyb
gnôtë jaż do bielëznë
przekùłë skórã
nie gòją sã
łońsczégò zélnika
le pôrã trôwów
bëła dërch przë mie
mùjkała skarnie
cãżczé głowë mëslów
tak bëm leno chcôł
wëcësnąc kòżdi 
zyb pamiãcë
i òstawic na wieczi
malinczé rësë
przez jaczé słunuszkò
czasã do mie sã smùli
chto bë pòmëslôł
że òd dzys do witra
kòlibie sã żëcé
w ti môłi balice
co pierwi mëmka
nas w ni kąpała

Jesz żebë rôz…

©Rak - stock.adobe.com

24



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

25

Béł rôz pasturk, chtërnégò znało całé òkòlé 
przez jegò mądré òdpòwiedzë, jaczé dôwôł 
na zadóné jemù pëtania.
Môlowi król, czedë sã dowiedzôł ò tim, nie 
chcôł w to wierzëc i wezwôł młodégò knôpa 
do se. I gôdô do niegò:
– Jeżlë mie pòprawno òdpòwiész na trzë 
pëtania, chtërne jô cë zadóm, to bãdã ce 
miôł za rodzonégò sëna i bãdzesz mieszkôł 
w mòjim pałacu.
– Jaczé to są pëtania? – rzekł knôp.
Król mù na to rzekł:
– Pierszé je taczé: Kùli je kroplów wòdë 
w mòrzach całégò swiata?
– Miłoscëwi panie – rzekł pasturk – nakôż 
zatkac wszëtczé rzéczi na zemi, żebë ani jed-
na kropla wòdë nie wpadła z nich do mòrza, 
dopóczi jô jich nie zliczã, a tedë cë pòwiém, 
kùli je kroplów w mòrzu.
Król gôdô dali:
– Drëdżé pëtanie brzmi: Kùli je gwiôzd na 
niebie?
Na to knôp mù gôdô:
– Dôjce mie wiôlgą bógã  papioru.
Czej mù gò delë, nastawiôł na nim piórã tëli 
kropków, że ledwò mòżna bëło je dozdrzec, 
a co dopiérze pòrechòwac, bò jaż òczë 
bòlałë, czedë sã na nie wzérało. Pòtemù 
rzekł:
– Tëli je gwiôzd na niebie, kùli  kropków na 
tim papiorze. Pòrechùjce je so.
Ale nicht nie dôł radë jich pòrechòwac. Król 
pòwiedzôł:
– Trzecé pëtanie je taczé: Kùli sekùnd mô 
wiecznosc?

Jacob i Wilhelm Grimm

Pasturk

Na to pasturk mù òdrzekł:
– Je na swiece jedna góra, chtërna mô 
gòdzënã w górã, gòdzënã wszérz i gòdzënã 
w głąb i wej co sto zymków przë ti górze jawi 
sã ptôch i òstrzi na ni swój dzóbk, a czedë 
wëòstrzi dzóbk, tedë mijô pierszô sekùnda 
wiecznoscë.
I rzekł król:
– Rozrzeszëłes wszëtczé trzë pëtania, jakno 
mãdrca bãdzesz tej òdtąd mieszkôł w mòjim 
pałacu, a jô bãdã sã tobą òpiekòwôł jak ro-
dzonym dzeckã.

Dolm. Pioter Cëchòsz
©Rak - stock.adobe.com
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„A Marija Józef! Jak mie sã dzysô nie chce!” – 
pòmëslôł so jak wiedno zresztą ò ti gòdzënie 
Heńk, czej pò òdemkniãcym òczów ùzdrzôł, 
że za òknã môl nocny cemnoscë pòmalinkù 
zajimô kąsk słabi jesz wid pòrénka. Zgniło 
wëcygnął rãkã pò móbilkã, żebë wëłączëc 
bùdzëdło, pò czim pół przëtomny pòdniósł 
łep z pòdëszczi. Òstróżno wëszedł z wëra, 
gdze jesz wcyg leża jegò białka. Chòc szła jesz 
dzysô do robòtë, tej równak wczora gôda 
cos, że bòli jã gôrdzel, temù téż ùdbelë so, 
że Heńk zaregistrëje jã do doktora. Nôpier-
wi równak mùsz je ùmëc sã, przërëchtowac 
klapsztule i…
– Aùù! Do biésa! – zaklnął wtim Heńk, czej 
w dómie w drodze do kąpnicë depnął na cos 
malinczégò a cwiardégò. Nie zdrzôł ju nawet-
ka pòd szpérë, le rozjarchòlony pòmëslôł, że 
to znôwù jakôs „pamiątka” pò wczorajszi 
zôbawie Przemka i Alë. 
– Ùee! Do mëmczi! Do mëëëmcziii! – zarëcza 
w drëdżi jizbie trzëlatnô Ala i flot pònëka 
do Editë. Prawie co zbùdzonô przez klniãcé 
chłopa i dzecné jamrowanié białka nie bëła 
za baro z tegò rôd, ale cëż bëło zrobic. 
Pòmalinkù òna téż wsta z wëra i pòczurpa 
do kąpnicë a do ji szpérów zarô przëlnã môłô 
Ala.
– Gôrdzel mie bòli – rzekła Edita do Heńka – 
dzysô wierã jesz gòrzi jak wczora.
– Jo. Tej zarô pùdã do przëchòdnie i ce 
zaregistrëjã.
– Nié. Nie biôj tam. Òni òdmikają dopiérkù  
ò sódmi a të môsz dalek do robòtë. Nie chcã, 
żebë të sã spóznił i zôs mùszôł òdrôbiac. Bi-
ôjkôj na mieską banã i zazwòni z móbilczi.
– Në jo, mòże pò prôwdze tak mdze lepi – 
òdrzekł bez przekònaniô chłop.

Słôwk Fòrmella

Ùcemiãga

***

Jak wiedno. Miónczi z cugã. Chto dzysô 
dobãdze?... Heńk ju nëkôł pò trapach na 
mòstk nad bansztreką, z chtërnégò pózni pò 
jinszich trapach mùsz bëło zéńc na perón. 
Przëszedł tam równoczasno z baną. Tej dzy-
sô ex aequo… 
Wlôzł do bëna. Nerwòwim ruchã wëcygnął 
z czeszeni bùksów móbilkã i rozezdrzôł sã 
wkół se. Na szczescé placów do sedzeniô  
ò ti gòdzënie nie felało i zarô so sôdł, bò ta-
czé drãdżé zadanié nôlepi wëkònywô sã na 
sedzączce. Zédżer na móbilce wskôzywôł 
dwie minutë pò sódmi. „Jo, tej nôwëższi 
czas” – pòmëslôł so Heńk i jął nacëskac wir-
tualné knąpë na malinczim mònitorkù. Czej 
dotkł zeloną słëchùlkã, ùczuł sygnał i biał-
czën głos.
– Witómë waju mileczno w przëchòdni 
„Eskùlapùska”. To më jesmë dlô waji i wied-
no mómë starã, żebë zrobic wama dobrze. 
Wedle tegò, żebë wszëtkò bëło w pòrządkù, 
naje rozmòwë mògą bëc nagriwóné. Eżlë 
sã to wama nie widzy, tej prosymë ò rozłą-
czenié sã. Terô bôczë! Jeżlë chcesz pòłączëc 
sã z „Eskùlapùską” w Gniotowie, wëbierzë 
numer jeden, a jeżlë z „Eskùlapùską” w Riw-
czënie, tej wëbierzë numer dwa. Żëczã wama 
jak nôle…
Heńk ju nie żdôł na to, czegò żëcza mù me-
chanicznô białka z móbilczi i jakno mieszkańc 
Riwczëna flot nacësnął dwójkã. Tedë zaczął 
sã pòsobny dzél epòpeje.
– Witómë mileczno – tim razã grzeczno za-
gôdôł do Heńka chłop. – Dôwómë wama do 
wiédzë, że czas żdaniégò na sparłãczenié 



ST
E

G
N

A

ST
E

G
N

A

27

mòże warac czile minut. Jeżlë sã spieszice 
abò je to dlô waju za długò, tej bédëjã roz-
łączëc sã i spróbòwac jesz rôz përznã pózni. 
Jeżlë równak môce czas i chcece żdac, tej 
mòżece to robic a cerplëwòta waja mdze 
nôdgrodzonô. Żëczimë zwënégów w codnio-
wëch biôtkach z żëcowima tôklama.
Żebë słëchińcowi fejn sã słëchało, gôdce 
mechanicznégò chłopa towarzëła skòcznô 
elektronicznô mùzyczka. Na szczescé chłop 
nie spiéwôł do ti melodie, bò heńkòwé ùszë 
bë tegò wierã nie strzimałë. I tak knôp miôł 
stolemny jiwer, bò mùszôł zlëdac bómbardo-
wanié jaczims „ùmpa, ùmpa”, òd chtërnégò 
wiedno hercklekòtu dostôwôł. Drëdżi dzél 
heńkòwi epòpeje w krëjamnym swiece 
telefòniczny lékarsczi registracje warôł kòle 
minutë. W tim czasu wirtualny drëch czile 
razy zdążił pòwiedzec to, co bëło mù namie-
nioné, jaż tu kùreszce…
– Witómë baro mileczno…
„Në jo, jinaczi bë sã to doch ni mògło za-
cząc” – pòmëslôł przëkãsno Heńk. Tim razã 
zôs plesta białka, le jakbë kąsk starszô i barżi 
zuchternô, jak ta pierszô 
– … w przëchòdnie w Riwczënie. Chcesz 
spòdlową lékarską òpiekã, wëbierzë jedinkã! 

Chcesz jic do zãbiôrza, wëbierzë dwójkã!
Heńk zarô nacësnął jedinkã i… ùczuł cëszã. 
Òdjął móbilkã òd ùcha, przëzdrzôł sã ji 
i głãbòk wzdichnął. Słowò „rozłączoné”, ja-
czé ùzdrzôł na mònitorkù, nie bëło tim, co 
chcôł tam widzec. Wiedzôł dejadë, że nie 
je wòlno òbdac sã! Kò doch show must go 
on a biôtkã mùsz je prowadzëc dali! Tec bez 
tegò w żëcym do niczegò sã nie duńdze! 
Jesz barżi welech jak przódë nacyskôł wir-
tualné móbilkòwé knąpë i… dërch słëchôł, 
słëchôł i słëchôł… I tak drëdżi, trzecy, czwi-
ôrti i piąti rôz. Niewiele felało, abë stracył 
rechùbã, ale na szczescé dzysdniowé móbil-
czi nié blós rozmieją bëlno rechòwac, ale téż 
wszëtkò fejn pamiãtają… 
– Ehh – z gãbë Heńka ùczëc szło le cëché 
westchnienié, timczasã swòje zadanié mùsz 
bëło wëkònëwac. Tej zwònił dali. Na przék 
wszelejaczim przeszkòdóm, co dërch na 
pòdobã camrów cëskałë sã nôparto pòd jegò 
szpérë, wcyg sã trzimôł. Nié wiedno zresztą 
béł w sztãdze dostac sã do trzecégò dzéla 
epòpeje, to je do ti drëdzi zuchterny białczi. 
Czasã system wënëkiwôł gò ju òbczas słëcha-
niô pierszi białczi abò grzecznégò chłopa.
Eskùlapùska, 17 razy. Jaż tëli narechòwa 

©Tiko - stock.adobe.com
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i zapamiãta móbilka. Timczasã zmara-
chòwóny Heńk nie béł dëcht nick blëżi kùńca 
swòji wanodżi. Czësto òpaczno. Czuł sã jak 
szoféra, co jemù droga wcyg sã wëdłużiwô 
a aùto dërch sã psëje… W przedzélu béł 
wierã jedurną personą, co mùsza sã tak 
mãczëc. Niechtërny spelë, a wiele z nich 
spòkójno zdrzało w móbilczi. Dzél nawetka 
miôł wzãti mët do banë taką stôrodôwnotã, 
jak ksążka… Heńk niechãtno i z zôzdroscą 
blészczôł w jich stronã. „Taczima to wied-
no lepi jidze” – pòmëslôł i z krzëwą mùnią 
pòstãpny rôz nacësnął zeloną słëchùlkã.
Òsmënôsti rôz. Tim razã kùńc przëszedł 
w drëdzim dzélu epòpeje, to je òbczas 
słëchaniô chłopa. Rozłączoné…
Dzewiãtnôsti rôz. Heńkòwô skarń szlachòwa 
ju za gãbą skôzónégò na smierc, co ju za 
sztócëk dożdô sã wëkònaniô wërokù. Pôlc 
ju barżi zgniło wanożił pò cyferkach na 
mònitorkù. Nacësnął pòstãpny rôz jedinkã 
i kùńc mùzyczi… A mariczné bùksë! Kùńc 
jedny a pòczątk drëdżi. Kùreszce!!! Jo. Ti me-
lodie jesz nasz knôp dzysô ni miôł leżnoscë 
czëc! W kùńcu kawel sã zlëtowôł i pòsobnô 
białka witô. Wejle! Gdze to zapisac?!
– Twòje pòłączenié je szósté w rédze. Proszã 
ò jesz zdebło cerplëwòtë. Równoczasno za-
gwësniwóm, że waje dobro je najim dobrã. 
Wiedno ò tim pamiãtôjce, bò më wiedno  
ò tim pamiãtómë.
W Heńka wszedł jaczis nowi duch. Pòsobny 
rôz òkôzało sã, że nawetka baro zmara-
chòwónémù drãdżim żëcym człowiekòwi 
nie je trzeba wiele, żebë òdżëc. Nibë to jesz 
nié kùńc wanodżi, ale chto wié, mòże terô to 
sã jakòs dô? Nawetka mùzyczkã lepszą delë 
do słëchaniô. Takô klasycznô. Barżi ùbëtnô…
– Twòje pòłączenié je drëdzé w rédze. Proszã 
ò jesz…
Sztërdzescë trzë minutë pò sódmi. Taką 
gòdzënã wskôzywôł terô zédżer na mó-
bilce. Heńk przëbôcził so, ò jaczi zaczął 
zwònic i blós wzdichnął. Ale terô mùsz je ju 
wëtrzëmac do kùńca, bò…
– Twòje pòłączenié je pierszé w rédze.

Pò pòsobnëch dwùch minutach òdezwa sã 
ju żëwô a nié mechanicznô białka i kùreszce 
Heńk dôł radã! Białka òsta zaregistrowónô! 
Zarô zazwònił do ni z redosnym wiadłã i pò 
przëzdrzenim sã zégrowi na móbilce scwier-
dzył, że je za dzesãc ósmô i za dwie abò trzë 
minutë wëléze z miesczégò cugù i pùdze do 
robòtë. Jo! Sfórtowôł! Dôł radã dozwònic 
sã przed kùńcã swòji rézë do robòtë! Miast 
rëchlészégò zniechãceniégò czuł w se bùchã. 
„Alleluja i do przódkù! Móm dobëté!” – 
pòmëslôł.

***

Minãło czile dniów. Heńk prawie szedł 
z robòtë dodóm. Czej wlôżôł do blokù, 
w jaczim mieszkôł, wnetka wiedno zazérôł 
do wiszący na scanie kastë na lëstë. Colema-
ło nie bëło w ni nick òsoblëwégò. Tim razã 
téż òkróm lecónków rozmajitëch marketów 
i Pizzerie ù Mafiosa, jakô czësto niedôwno 
òdemkła nowi môl w Riwczënie, nie spòdzôł 
sã nick jinszégò. Timczasã midzë rozmajiti-
ma papiórkama mërgnã mù przed òczama 
kùwerta, co przëszła z òstrzódka zdrowiégò. 
Zacekawiony, ale téż i përznã nerwés, roze-
rwôł papiór i wëjimnął kôrtkã i wnetka w tim 
samim sztóce zrobił sã na gãbie jesz barżi bi-
ôłi jak òna. Béł to rechùnk za ùbëlniwanié 
mùzyką czasu żdaniô na pòłączenié 
z przëchòdnią, a że warało to cziledzesąt mi-
nut, to do zapłaceniégò bëło… Kùli?!...
– Niééééé!!! – rëknął z całi mòcë, szmërgnął 
cedelk i jak òbarchniałi flot wënëkôł bùten. 
Z czësto dzëczima slépiama chiże gnôł przed 
se jaż… Le gùmòwé réfë òd aùtoła głosno 
zapiszczałë, ale szoféra nie sfórtowôł sã za-
trzëmac i pòtrącył Heńka, chtëren zakrącył 
sã w lëfce i spôdł na zemiã. Na szczescé złó-
môł blós jednã rãkã i jednã szpérã i delë gò 
na czile tidzeniów do bòlëcë. Czej ju wrócył 
dodóm, żdôł tam na niegò rechùnk za bëlné 
lékarzenié i sparłãczoné z tim rozegracje…
Zmerkôł, że tegò ju nie wëtrzimie. Òbdôł sã. 
Tim razã zapłacył zarô i to bez gnërzeniô.
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Szëmón Jancen

Bratowie

Jô widzôł swòjich bracynów,
Òdchôdającëch w wid,
Za òtemkłą brómã
Aleksandergardu,
Westrzód parmieniów
Cepłégò słuńca
Pòdtrzimónégò przez
Mãdrców.
Kòżdi z nich przeminął,
Jak wiater nëkający
Przez kłosë zbòża,
Òstôwiając na zemi zôrna
Dlô swiéżégò chléba.
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[…] Przińdą wszëtczé nôrodë i padną na 
twôrz przed Tobą [… ] (Ap 15,4)
Czëtającë Biblëjã letkò jidze zmerkac, że 
wiele placu w zamkłoscë je pòswiãconé 
zagadnienióm sparłãczonym z nôrodã. Òd 
Knédżi Zôczątków jaż pò Apòkalipsã ta rzecz 
je pòdjimónô nié le tak na zberkù, le zachtno 
a kònkretno. Jiże nôród w Biblëje przënôlégô 
do partu nôwôżniészich pòchwatów. Nie tikô 
to leno Nôrodu Wëbrónégò, chòcle w nym 
przëtrôfkù mô swòje gwësné a òsoblëwé 
znaczenié, le téż wszelejaczich nôrodów jist-
niejącëch na swiece w cawny niwiznie cza-
su jaż do kùńca dzejów, chtërne mdą mia-
łë hewòtny kùńc: przińdą wszëtczé nôrodë 
i padną na twôrz przed Tobą (Ap 15,4). 
Nie dô sã zrozmiôc wôżnoscë nôrodu bez 
zrozmieniô znaczeniô pòjedinczny persónë. 
Jistwa nôrodu mô swój zôczątk w jistwie 
persónë. Téż prawa a òbrzészczi nôrodu 
wëpłiwają z prawów a òbrzészków persónë. 
I wierã ni ma nick barżi pòdczorchniãtégò 
w Swiãtëch Pismionach, òkróm Òbjawieniô, 
jak prawie juwernota jednostczi a nôrodu. 
Téż Òbjawienié òpiérô sã na personowi a  
nôrodny identifikacje. Dlôcz je hewò tak? 
Jiże Pón Bóg stwôrzającë swiat dôł wszech-
rzeczë prawie taczi sztôłt. 
Ref leks jã  nót  bë bëło rozpòcząc òd 
wëdolmaczeniô zagadnieniô persónë. 
Kògùm je człowiek? Kògùm jô jem? Co ze-
swiôdcziwô ò tim, że jô to jô, a nié chtos jiny. 
To je pëtanié ò juwernotã a samòòkreslenié, 
jaczé dôwô kòżdi persónie, tak téż nié leno 
człowiekòwi, indiwidualnotã. Słëchało-

Ks. Krësztof Tusk SDB

Kaszëbsczi Izrael  
doktora Floriana Cenôwë

bë tej nacząc òd Tegò, chtëren je ùtwórcą 
wszëtczégò. Prawie dlôte pasowné je tuwò 
przëbôczëc historiã Mòjżesza:
13 Mòjżesz rzekł do Bòga: „Hewò jô pùdã 
do sënów Izraela i rzekã jima: «Bóg wajich 
òjców przësłôł mie do waju». Ale czej òni 
spitają mie, jaczé je Jegò miono, co móm 
jima rzec?” 14  rzekł Bóg do Mòjżesza: „JÔ 
JEM, CHTËREN JEM”. I dodôł: „Tak rzeczesz 
sënóm Izraela: «JEM przësłôł mie do waji»”. 
15 I jesz rzekł Bóg do Mòjżesza: „Tak rzeczesz 
sënóm Izraela: «PÓN, Bóg wajich òjców, Bóg 
Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakùba przësłôł 
mie do waji». To je mòje Miono na wieczi 
i dlô pamiãcë z pòkòleniô na pòkòlenié. 
To prosté na wëzdrzatk pëtanié tacy w swòji 
zamkłoscë głãbiznã pëtaniô ò juwernotã 
Bòga. Równoczasno stôwô sã refleksją nad 
tim, kògùm je Bóg i kògùm je człowiek. 
„Jaczé je jegò miono” – to òznôczô, kògùm 
je, jakô je Jegò juwernota? Miono to je cos 
wicy, persónkôrta, chtërna mô bùtnowé 
pòdôwczi. Miono krëje w sobie juwernotã 
persónë. Dôwô òdpòwiesc na nasze pëta-
nié. Kògùm je Bóg? Bóg je Jistnienim. Żëcym, 
jaczé ni mô zôczątkù ani téż kùńca. Zôs żëc 
to òznôczô kòchac, bëc bëlnym a twòrzëc. 
To je jistnienié, nié leno czedës w przińdno-
ce czë ùszłoce. Bóg je Kògùm tuwò a terô. 
To nie je ani ùszłota, ani téż przińdnota. Jiże 
juwernotą Bòga je jistnienié i to jistnienié 
przede wszëtczim TERÔ. Dôjmë bôczënk 
na pòstãpny dzél òdpòwiescë Bòga: „[JEM] 
PÓN, Bóg wajich òjców, Bóg Abrahama, 
Bóg Izaaka i Bóg Jakùba. Chòcle tak czësto 
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pò zemskù Abraham, Izaak i Jakùb ju nie 
żëlë za czasów Mòjżesza, Pón pòwiôdô, że 
je jich Bògã terô. Òni żëją, bò Bóg nie je 
„Bògã ùmarłëch”. Spòdlé juwernotë czło-
wieka òdnôszô sã do Bòga. Jem człowiekã, 
kò taczim stwòrził mie Pón. Człowiek jakno 
jistota mającô swòjã rózgã w Bògù, jistota 
mëszlącô a wòlnô. Miono człowieka kòl Bòga 
mô personalny charakter. Dzysdnia wierã 
nie dôwómë na to bôczeniô, le kòl Bòga je 
òno merkã juwernotë człowieka. Prawie 
dlôte wëbróny na papieża kardinôł òbiérô 
nowé miono. Kò znaczenié ùbòkadniwô jegò 
juwernotã. Skòrno miono je taczé wôżné, to 
słëchô mù sã szacënk a ùwôżanié. 
Chcemë przëbôczëc sobie drëdżé przëkôza-
nié: „Nie mdzesz na darmò brôł miona Pana 
Bòga twégò”, bò nie dozwòli Pón, bë òstôł 
bez karë ten, chto bierze Jegò miono na 
darmò. Miono òznôczô persónã, tak téż sza-
cënk do miona je taczi jak do persónë. Ja-
czé je wôżné, pòkôzywają Bòżé Słowa: „Bez 
bôczenié na mòje miono pòwstrzimóm górz 
i zatrzimóm sã bez ùważanié mòji chwalbë”. 
Czë to jistné tikô człowieka? Gwës, chòc le 
miono człowieka ni mô taczi rówiznë jak 
Bòżé, to słëchô mù sã szacënk. 

To jistné tikô téż miona nôrodu, chtëren 
wpisywô sã w kanón nôwôżniészich Bòżich 
wôrtnotów. Chcemë terô dac bôczenié na 
pòzmianã miona. Abraham nigle dostôł 
hewòtné miono zwôł sã Ôbram. To bë sã 
mògło wëdawac, że zjinaczenié je malinczé, 
ale miało stolemné znaczenié dlô Abraha-
ma a całégò swiata: „Co do Mie, to je Moje 
przëmierzé z tobą: bãdzesz òjcã rzmë nôro-
dów. Nie bãdzesz sã ju zwôł Ôbram, ale 
twòje miono bãdze Abraham, bò czëniã cã 
òjcã rzmë nôrodów” (Zôcz. 17, 4-5). Pòsłanié 
Abrahama nie parłãczi sã leno z jegò żëcym, 
czë téż żëcym jegò rodzëznë. Dostôwô òd 
Bòga słowo wielny òtroczëznë w pòstacje 
wiele nôrodów. I pò prôwdze, òstôwô òn 
òjcã semicczich i arabsczich nôrodów, chtër-
ne òd niego bierzą swój zôczątk. Wchôdómë 
w niwiznã nôrodu, tej wôrt je zrobic klôr, co 
nie je prôwdą, że òkreslenié ‘nôród’ powsta-
ło w XIX stolecym najich czasów. Nôród je 
pòspólnotą òd zôczątkù czasu i w Swiãtëch 
Pismionach je spòdleczną wôrtnotą. Nié 
leno w òdniesenim do Wëbrónégò Nôro-
du. Nôrodné pòspólnotë mają swòje za-
chtné znaczenié w historie zbawieniô. Òd 
widnicë pò kùńc. Je historiô, jakô znónô 
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je nama wszëtczima. Historiô wieżë Babel 
ùplacowionô w 11. dzélu Knédżi Zôczątków: 
„Całô zemia miała jeden jãzëk i ne same sło-
wa. A czej szlë òd pòrénkù, nalezlë dolëznã 
w zemi Synear i tam zamieszkelë. I gôdelë 
jeden do drëdżégò: «Pòjma, zróbma cegłë 
i wëpôlmë je w ògniu!» I tak mielë cegłë 
miast kamów i smòłã miast mùrónczi. I rze-
klë: «Pòjma, zróbma sobie miasto i wieżã, 
chtërny wëszańc bãdze sygôł nieba. I tak 
zrobimë so  znankã, żebë më sã nie rozsëpe-
lë pò całi zemi». I zszedł PÓN, żebë ùzdrzec 
to miasto i wieżã, jaczé zbùdowelë. I rzekł 
PÓN: «Hewò, òni są jednym lëdã i wszëtcë 
mają tã samą mòwã, a to je przëczëna, że 
zaczãlë bùdowac. Tej òd tądka nie wstrzima-
ją sã ju przed niczim, co bãdą chcelë zrobic. 
Zéńdzmë tej i pòmiészôjmë jima jich mòwã, 
żebë ju jeden nie rozmiôł drëdżégò!»”. Jak 
mòżemë zmerkac, lëdzczé tendencje do 
ùniwersalizmù a globalizmù są jistno stôré 
jak swiat. Czë Bóg nie chce pòspólnotë 
a jednotë midzë lëdztwã? Gwës, że chce. 
Dze je tej jiwer, jiże Bóg mùszôł rozproszëc 
lëdzy a pòmiészac jich jãzëczi? Òdpòwiesc 
nalézemë w dzejach swiata. Jednotã mòże 
dwigac na Bògù, abò téż na lëdzczich mòcach 
a ùdbach. Nigle przëbôczimë biblëjowé 
historie, chcemë dac bôczënk na lëdzczé 
ùnifikacje dzysdniowòscë, chtërne czësto 
szlachùją za nyma, jaczé tikają wieżë Babel. 
Nôwiãkszą zagrôżbą je znikwienié swiądë, 
tak téż spòdleczny bòsczi a lëdzczi wôrtnotë. 

Priz ùnifikacje nót je zapłacëc. Òglowò je to 
dëchòwi a psychiczny priz, kò tej nôwiãkszi 
dlô człowieka. Żlë ùnifikacjô prowadzy do 
zatraceniégò dzéla, abò téż całownotë swòji 
juwernotë, tej je to falszëwô jednota (dno 
zła). Człowiek, chtëren òprzestôwô bëc 
sobą, tracy wnetka wszëtkò. Izrael wiele 
razy stôwôł naprocëm jiwrowi ùnifikacje. 
Wiedno lëdze pòd natchnienim biôtkòwelë 
słowã i mieczã téż z falszëwą jednotą. Pro-
rocë napòminelë Izrael przed kãtrzenim, bò 
wej starą bezbòżnégò jednoczeniô sã:
Iz 1, 21 „Jakùż nen wiérny gard stôł sã 
kãtrzëcą? Syjon béł wëfùlowóny bôczlë-
wòscą, sprawiedlëwòta hewò mieszka, 
a terô rabùsznicë!”
Jr 2, 20 „Jiże òd dôwna złama jes swòje 
jerzmò, zerwa jes swòje ùwiązë. Pòwiedza 
jes sobie: «Nie mdã służëc!» Na kòżdi tej 
wësoczi grzëpie i pòd kòżdim zelonym 
drzewã pòłoża jes sã jakno kãtrzëca”. 
Òz 4, 15 „Żlë të, Izraelu, kãtrzisz sã, niech tej 
chòc le Juda òstónie bez winë!”
W II stolecym przed Christusã żôlëło sã 
dobëtné pòwstanié tzw. Machabeùszów 
procëm Antiochòwi IV, chtëren ùdbôł so 
ùczënic swòje królestwò jednaczim krajã. 
„Spòmidzë nich wëszedł kòrzéń [wszele-
jaczégò] grzéchù – Antioch Epifanes, syn 
króla Antiocha. Przebiwôł òn w Rzimie jakno 
pòjmańc, rozpòczął panowanié w 137. rokù 
grecczi dominacje. W tim hewò czasu wëstą-
pilë spòstrzód Izreala rabùszny sënowie, 
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chtërny jurzëlë wiele lëdzy gôdającë: „Pòjmë 
zgòdzëc ùgôdënk z nôrodama, chtërny 
mieszkają sprzëti. Jiże wiele lëchégò pòtkało 
naju òd te czasu, czej jesmë òd nich dalek 
òdeszlë”. Ne słowa pòdług jich rozmëslënkù 
bëłë bëlné. Niejedny zôs spòmidzë lëdu 
rozpôlëlë sã do ti sprawë i szlë do króla, 
a òn dôł jima władzã, cobë wprowadzëlë 
pògańsczé zwëczi. W Jerozolimie zbùdowelë 
tej gimnazjon zgódno z pògańsczim prawã. 
Wëzbëlë sã téż znakù òbrzezaniô i òdeszlë 
òd swiãtégò przëmierzô. Zdrëszëlë sã téż 
z pòganama i òbdelë sã jima, cobë czënic to, 
co je lëché. 
Chcemë dozdrzec, że izraelskô juwernota 
sparłãczonô je z Bògã a Jegò Prawã. To drżéń 
tegò nôrodu. Juwernota, chtërna dozwôlô 
mù dwignąc swòje państwò w 1948 rokù pò 
wicy jak dwùch tësącach lat niebëtnoscë. 
Chòc le Izrael mô w Biblëje przédné zna-
czenié jakno nôród, to nie òznôczô to, że 
jiné ni mają gwësny wôrtnotë. Chòcbë 
Égipt, chtëren je téż jednym z òsoblëwëch 
nôrodów. Kòżdi nôród mô swòjã stegnã, 
chtërnã lepi abò gòrzi wëfùlowiwô. Wôrt 
je czëtac proroctwa tikającé nôrodów zam-
kłé w Knédze Proroka Jeremiasza. W najich 
czasach póńktã òdnieseniô je slédny cél 
nôrodów.  Apòkalipsa przëbôcziwô, że 
przińdą do Bòga wszëtczé nôrodë i padną 
na twôrz. Òkróm tczë òddóny personal-
no, mómë téż òddac tczã razã jakno nôro-
dë. I ni mòże zafelowac niżódnégò nôrodu 
i nie zafelëje. Taczi mdze kùńc. Midzë tima 
„wszëtczima” ni mòże zafelowac téż najégò, 
kaszëbsczégò. 
Dr Florión Cenôwa w swòjim dokazu 
Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą òdnôszô sã do 
biblijny juwernotë. Czëni to òfen i ze szma-
ką, a równoczasno tacy hewò cawną dbã 
swòjégò dzejaniô. Izrael jak mało jaczi krôj 
mô starã ò swòjã juwernotã, a téż jistno jak 
Kaszëbi ni mô swòjégò państwa. W XIX  sto-
lecym nie bëło ju państwa Izrael òd czësto 
dôwna. To pierszé przërównanié a zrównanié 
dwùch pòspólnotów, dwùch nôrodów nie je 

jedurnym kòl Cenôwë. Drëdżé przërówna-
nié tikô zemi. Kaszëbskô zemia stôwô sã kòl 
najégò doktora Swiãtą Zemią, w czerënkù 
jaczi zdrzą nié leno naszińcë tuwò na placu, 
le téż wszëtcë, jaczi przecygnãlë na wszele-
jaczé kòntinentë. 
Grance Kaszebskje jidą, pócząvsze wód 
Gdąnska, starożetneho Gaza, gorą Libanską, 
a pónaszemu goramj Kólibskjmj, bó me ba-
rzo rod kó dodajeme, prze mełim mórze Ge-
nezareckim, prze wjelgjm mórze Strzodzem-
nie, półacenije mediterraneum zvąnim, co 
leżi mjedze zemjamj Preską, Reską, Szvecką, 
Dunską e Pómórską, jasz do Wusco Słepskje-
ho e dali rzeką, do njeho vpodającą: a vroca-
ją puszczą Jizraëlską, pónaszemu Tuchólską, 
nad grancą, Filistinską czele krziżacką, bó ten 
narod beł krziżę dlo Kaszebov, prze Samariji, 
to je Marienburgu dzisejszim czele zemj Mal-
bórski do Gdąnska. 
Kaszëbskô zemia wiedno mdze dlô kòżdégò 
Kaszëbë pónktã òdnieseniô. Jistno jak dlô 
rozeszłëch pò cawnym swiece Izrealitów 
Palestina, tak dlô Kaszëbów swiãtô zemia 
w Kaszëbsczi. Zemia w rozmienim Biblëje je 
téż elemeńtã nôrodny juwernotë i swiądë. 
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Jiże człowiek jakbë wrôstô w zemiã. Izraeli-
cë dôwelë na to òsoblëwi bôczënk, kò wie-
le lat bëlë w cëzy zemi – Egipce i nigdë nie 
òbrelë ji za swòjã. Bëcé bez zemi to bëcé 
niespełnionym. Abraham, chtëren wërëgnął 
z Chaldeje, nimò, że darga bëła długô, to ju 
w czas wanożeniô żił swiądą Òbiecóny Ze-
mie. Nie znôł ji, a ju sta sã jegò tatczëzną bez 
dóné òd Bòga słowò. Pózdni Izraelicë wano-
żącë z Egiptu do Òbiecóny Zemi bez 40 lat, 
téż żëlë tą zemią. Dzysô Palestina mët je dlô 
Izraelitów swiãtą zemią, merkã jich juwer-
notë. Chcemë téż pamiãtac, że XIX stolecé 
to téż je czas rozwiju syjonisticzny rësznotë, 
jakô mia starã ò dwigniãcé Izraela. W tim jist-
nym czasu pòjôwiô sã dokôz Tédora Herzla 
Żëdowsczé Państwò (Judenstaat). Izraeli-
cë nigdë nie zabôczëlë ò swòji tatczëznie 
nimò wcyg ùpłiwającëch lat. To dzél jich sa-
mëch – Erec Jisrael. Analogiô je czësto klôr. 
W pòmëslënkù Cenôwë łiskô dba òdrodzeniô 
Kaszëbsczi. 
Môlëznë a regionë zestôwiô z tima w Pa-
lestinie. Pùstiniô pò jaczi wanożëlë Izraeli-
cë to Karwiô i dali òpisywô cawną dargã 
wëbrónégò nôrodu a pòzwë placów 
pòchôdają òd wëdarzeniów. Płëtnica to Jor-
dan, w jaczim Izraelicë a pòganowie òstelë 
òczëszczony z grzéchów. Òlëwa pòchôdô 
òd òlëwków, Kòlibczi òd kòlibaniô Izraeli-
tów ze zmarachòwaniô. Sopòt (Copòtë) òd 
te, że mùszelë sã copnąc ze swòji dardżi. 
Cechòcëno to stôrożëtné Jerichò, nôstarszé 
òdkrëté bez archeòlogów miasto na swiece. 
Pòjôwiô sã téż Betlejem, tej plac ùrodzeniô 
Christusa. Florión òkresliwô jakno Betlejem 
Bëtowò. Pùck òd słów Jezësa puc za mną. 
Cenôwa dolmaczi téż pòchòdzenié jinëch 
pòzwów, dlôte téż je wôrt sygac do te do-
kazu. Wskôzywô téż na Kaszëbów jakno 
ùsôdzców Swiãtëch Pismionów. Cenôwa 
nié leno ekspresyjno ùkazywô kaszëbsczi 
nôród, le przede wszëtczim pòdnôszô jegò 
wôrtnotã do randżi wëbrónégò nôrodu 
w chrzescëjańsczim znaczenim. W XIX sto-
lecym to dërch zachtny argùmeńt. Dbało-

ta ò geògraficzné drobnotë i sparłãczenié 
wëdarzeniów wskôzywô, że w nëch ma-
linczich dialogach je zamkłëch baro wiele, 
baro czëtelnëch sprawów. Òdwòłanié do 
stôrożëtnëch kòrzeniów to szerok znóny za-
biég nié leno w strzédnowieczny lëteraturze. 
Cenôwa sygô pò nôbarżi farwné òdniesenia. 
Òdwòłiwô sã do Biblëje, chtërnã znają 
wszëtcë bez bôczeniô na wëznanié i dlô 
chtërnëch je òna aùtoritetã. Kòncentrëje sã 
na wanożenim Izraelitów. Na wanożenim, 
jaczé bëło òczëszczenim dlô nôrodu. Do 
Òbiecóny Zemi nie przëszedł nicht z nëch, 
jaczi wëszlë z Egiptu. Przëszedł równak 
sztôłtowóny bez 40 lat nôród. Ùsztôłtowóny 
a swiądny. Je to wierã pòùczenié dlô Ka-
szëbów ò brëkòwnoscë taczégò sztôłtowa-
niô. Pòłiskiwô nôdzeja, że czedës nôród nen 
doprzińdze do swòji gwësny widzałotë. Zôs 
òdniesenié do Christusa wskôzywô na chrze-
scëjańsczi ùniwersalizm. Téż chrzescëjaństwò 
mô starã cygnąc do jednotë, le czësto jina-
czi nigle czëni to człowiek. Chrzescëjańsczi 
ùniwersalizm zakłôdô karszné trwanié kòl 
swòji juwernotë, chtërna mô swój zôczątk 
w wôrtnoce Òbjawieniô. W tim tu sztôłce 
jednotë kòżdi człowiek, kòżdô familiô, kòżdi 
nôród òstôwają wiedno kòl se bez próbów 
czënieniô wszëtczich „jistnyma” abò téż 
„kògùm jinym”. Nawetka żelë je tu jako 
pòzmiana, to nie narësziwô òna juwernotë. 
To je stolemnô różnica. Swiãti Jón Apòsztoł 
w swòjim widzenim apòkalipsë òpisywô 
„Jô, Jón, ùzdrzôł jem wiôlgą rzmã, chtërny 
nicht nie rozmiôłbë pòrechòwac, z kòżdégò 
nôrodu i wszëtczich pòkòleniów, lëdów 
i jãzëków, stojącą przed tronã i Barankã”  
(Ap 7, 9). Juwernota i bòkadnosc różni-
ców dóné rôz òstôwają na wiedno. To téż 
òdpòwiesc na wieżã Babel z Biblëje. Na-
wetka cos, co je z wëzdrzatkù bëlné, nijak ni 
mùszi taczé bëc. 

skaszëbił Klebbów Matis 
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Wëbrónô, pòczestnô jedinô, 
Dzéwczëcô Nënka Bòżégò Sëna, 
Czej „Amen” môsz Bògù rzekłé, 
Dwiérze bëłë òtemkłé 
Dlô Bòga na zemską niwã. 
Të pierszô ze wszëtczich jes spiéwa: 
– Witôj Jedinôczkù, 
Bòżi Sënie! 

Ref. 
Matinkò Dzéwczëcô
Dlô mòjégò serca
Mdzë Brómą Nieba,
W sercu mòjim
Mdzë Brómą dlô Bòga. 

II
Zacht wiérnô na Dardze Gòlgòtny. 
„Wej Twój Syn, Twòja Nënka hewòtnô” – 
Ne słowa rzekł Pón na krziżu. 
W ten sztót òtemkłé dwiérze. 
Dlô lëdzy, na żëcé wieczné 
Spiéwóné Nënczëné jiscënczi: 
Witôj Ùmãczony
Bòżi Sënie! 

Ref.
Matinkò Bòlestnô
Dlô mòjégò serca
Mdzë Brómą Nieba,
W sercu mòjim
Mdzë brómą dlô Bòga. 

III
Królewô, co miono mô miodné, 
Nômilszô Wastnô w złotëchnym klédze. 
Zapisôł Bóg w Swiãti Knédze: 

Bróma Nieba
himn dlô tczë Pòlanowsczi Wastny i Sëna Bòżégò

Nieba Bróma òzdobnô. 
I wstec czëc tã piesniã serca, 
Że bez Niã Król jidze Dobiwca! 
– Witôj Królu wiôldżi,
Bòżi Sënie!

Ref.
Matinkò Królewò
Dlô mòjégò serca
Mdzë Brómą Nieba,
W sercu mòjim
Mdzë Brómą dlô Bòga. 

IV
Je w zemsczim nórcëkù Pòlanów. 
Wej ùrzma, mòja ùdba na wãder –
Pùstelniô jak snôżi jantar.
Hewò w brómie Kaszëbów 
Zanôszô Bògù naj Wastnô
Mòdlëtwë i piesnie miłotné:
Witôj Mùlitulkù,
Bòżi Sënie!

Ref.
Pòlanowskô Wastnô
Dlô mòjégò serca
Mdzë Brómą Nieba,
W sercu mòjim
Mdzë Brómą dlô Bòga. 

Na starnie https://www.youtube.com/wat-
ch?v=vEHXAgOSmb0 mòżeta ùczëc tã piesniã 
(mùzyka Barbara Kònkel). Spiéwô Diakonia 
Muzyczna Wspólnoty Domownicy Boga z parafii 
pw. sw. Wòjcecha w Kartuzach (z gòscynnym 
ùdzélã Piotra Jereczka i Zuzannë Jereczek)

Ida Czajinô
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Minął tidzéń òd czasu, jak na pùstkòwié 
przëjachôł Gòliat, a Strôszk ùcekł ze swòji ji-
zbë. Bëła niedzela. Remùs sedzôł z Marcjan-
ną, jôdł chléb z masłã i zdrzôł na stôri zédżer. 
Pò chwilë kùchôrka wstała i szła pò trapach 
do górë.
– Jidzece do jizbë Strôszka? – zapitôł Remùs, 
ale Marcjanna nick nie rzekła. Jak zeszła na 
dół, pòwiedzała:
– Remùs, biôj do górë, bò òn chce z tobą 
gadac.
„Jaczi òn? Chto tam je?” – pòmëslôł knôp. 
Nie pitôł równak ò to białczi, leno szedł pò 
trapach. Òtemkł dwiérze i ùzdrzôł człowie-
ka, chtëren leżôł na łóżkù. Béł baro bladi 
i Remùs zarô sã doznôł, że mùszi bëc cãżkò 
chòri.
– Niech bãdze pòchwôlony Jezës Christus – 
rzekł głosno.
– Na wieczi wieków. Amen – òdpòwiedzôł 
chłop. Òb długą chwilã zdrzôł na gòsca, jaż 
kùreszce zapitôł:
– To të jes dobéł Gòliata?
– To jô.
Chòri sã ùsmiéchnął i pòkôzôł rãką na scanã. 
Remùs zadzëwòwóny ùzdrzôł, że wisy tam 
jegò pùszczówka, jaką strzélôł do prësczégò 
szandarë. 
– A widzôł të królewiónkã pòd kòrónowóną 
jarzãbiną? – pitôł dali chłop.
– Jo.
– A trzë ùkôzczi, co brónią zaklãtégò zómkù?
– Trud, Strach i Niewôrto? Jô je widzôł, ale 
skądka Wë ò tim wiéce? – knôp ni mógł 
ùwierzëc w to, co czëje. 
– Bò jô téż to wszëtkò widzôł. I dlôte jes mie 
jak prôwdzëwi brat – òdrzekł bladi człowiek 
na łóżkù. I dodôł:
– Jô téż sã bił z Gòliatã. Jistno jak të. Mój 
równak ju nie òżił. Ùmarł, a jô mùszôł ùcekac 

Aleksandra i Dark Majkòwscë

Ò panu Józwie
z pëszny kaszëbsczi zemi, òstawic swòjã 
chëcz i familiã... Terô, pò wiele latach, jem 
wrócył. Nick mie ju prësczi słëdzë nie zro-
bią, bò jem cãżkò chòri i długò ju nie òstónã 
na tim swiece. Chcã równak przed smiercą 
pòwiedzec cë jak nôwicy ò Kaszëbach i ò tim, 
czegò chce òd cebie zaklãtô królewiónka. 
Bò terô to të bãdzesz dali prowadzył mòjã 
robòtã. To të bãdzesz retôł zapadłi zómk!
– Kò jô jem leno biédny pasturk – òdrzekł 
Remùs. – I jesz do te ze skażoną gôdką. Lëdze 
mie nawet nie rozmieją. Jem za słabi na taką 
robòtã.
Chłop sã ùsmiéchnął i pòwiedzôł:
– Cos mie sã zdôwô, że tak samò të rzekł do 
królewiónczi, jak ce prosëła ò pòmòc.
– Pò prôwdze tak bëło – przëbôcził so knôp.
– A pamiãtôsz, co òna tobie doradzëła?
Remùs kąsk pòmëslôł i pòwtórził słowa kró-
lewiónczi:
– Nie czerëj sã za tim, jak wëzdrzisz. Nôwôż-
niészé, że môsz w sercu dobroc i òdwôgã.
– Do mie téż tak przemówiła – pòwiedzôł 
bladi chłop. – Jem ju baro słabi. Pògôdómë 
dłëżi jinégò dnia. Pamiãtôj ò tëch słowach. 
Òstani z Bògã!
– Z Panã Bògã – òdrzekł Remùs, òdwrócył sã 
i szedł trapama na dół. 
„Nie wiém, co jesz mie pòwié ten człowiek, 
ale czëjã, że bãdã mùszôł òstawic pùstkòwié 
i jic stąd précz” – pòmëslôł so òb drogã. 
A szedł prosto do Michała, bò chcôł sã do-
znac, chto to leżi terô w Strôszkòwi jizbie.
Parobk zaczął prawic:
– Widzysz, Remùskù, to je prôwdzëwi pón 
tegò pùstkòwiô, starszi bracyna najégò gbùra 
Zôbłocczégò. Jegò miono to Józwa. Za mło-
dëch lat chcôł wëzwòlëc naje Kaszëbë òd 
prësczich rządów. Jô téż mù w tim pòmôgôł, 
ale sã nama nie ùdało, i Józwa mùszôł ùcekac 
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do jinëch krajów... – na sztót òprzestôł gadac, 
wezdrzôł na knôpa i cëchò dodôł:
– Jegò słowa mają wiôlgą mòc. Jeżlë bãdzesz 
z nim wiele gôdôł, to skùńczisz jak òn. 
Pùdzesz w daleczi swiat.
Remùs téż to czuł. Czedë ju wëchòdzył òd 

Michała, Marta gò cëchò prosëła:
– Nie jidz ju wicy do pana Józwë.
Ale knôp ni mógł ji pòsłëchac, bò słowa 
chòrégò człowieka, co leżôł w Strôszkòwi 
jizbie, ju òstałë w jegò sercu i Remùs chcôł 
gadac z tim, co téż widzôł królewiónkã i za-
padłi zómk.

W pòstãpną niedzelã pón Józwa zôs zawòłôł 
do se Remùsa. Czedë knôp wszedł do jegò 
jizbë, chłop sedzôł kòl stołu i cos pisôł.
„Ó! Dzysô je barżi zdrów. Nie leżi ju w łóżkù 
i zdôwô mie sã, że je mni bladi jak tidzéń 
temù” – pòmëslôł so Remùs.
– Chcã cë dzysô òpòwiedzec ò dzejach naji 
zemi – rzekł Józwa. I rozwinął na stole wiôlgą 
kartã. – Wierã nie wiész, knôpkù, co znaczą 
te wszëtczé sztriszczi i plachce, jaczé są tu 
nacéchòwóné?
– Wiém – òdpòwiedzôł knôp. – To je karta, 
wizerënk jaczégòs kraju. Pòkazywôł mie ju 
taczé ksądz òbczas nôùczi religii. Te cemné 
plachce to są miasta i wse, a mòdré – jezora 
i mòrza. Czôrné sztriszczi to drodżi i grańce, 
a mòdré to rzéczi. 
– Pò prôwdze jes mądri – pón Józwa béł rôd 
z ti òdpòwiedzë. – A wiész, co to za kraj je 
na ti karce?
– Tegò nie wiém. Taczi wizerënk widzã pierszi 
rôz – rzekł Remùs.
– To są Kaszëbë, naja òjczëzna…
– Takô wiôlgô? – zapitôł knôp. – Jô wiedno 
mëslôł, że mòją òjczëzną je to pùstkòwié 
i Lëpno.
– Kaszëbë są wiele wikszé. A czedës bëłë pò 
prôwdze wiôldżé. Zdrzë na te dwie rzéczi 
– pòkôzôł pôlcã, ò jaczé sztriszczi mù jidze. 
– Jedna z nich zwie sã Òdra, a drëgô Wi-
sła. Tam, dze Òdra wpôdô w mòrze, je gard 
Szczecëno, a tam, dze Wisła – Gduńsk. To 
dwa baro wôżné miasta dlô naji historii. 
– A tu widzã Berlin – rzekł Remùs. – Wiém, że 

Ò historii Kaszëbów
to je stolëca prësczégò państwa.
– Dzys tak je, ale czedës kaszëbsczé plemio-
na mieszkałë nawet w tëch stronach. Dzysô 
tu wszãdze są ju Niemcë.
– A co je na dole ti kartë? – pitôł dali knôp.
– Tu czedës bëła Rzeczpòspòlitô. Miesz-
kałë w ni rozmajité nôrodë, a nôwicy bëło 
Pòlôchów. Mają òni taką wiarã jak i më, bò 
sa katolëkama, a jich jãzëk je kąsk pòdobny 
do kaszëbsczégò. Czedës më bëlë z nima 
w jednym państwie, bò tegò chcelë naji 
ksążãta.
– Jô nie wiedzôł, że Kaszëbi mielë swòjich 
ksążãtów – rzekł zadzëwòwóny Remùs.
– Bò ò tim nie ùczą w niżódnëch szkòłach. 
Ale wierzë mie, że naja òjczëzna miała bël-
nëch panowników, ricerzów i wiele zemi. 
Kaszëbi długò rozmielë dawac so radã ze 
swòjima procëmnikama. Bilë Niemców, 
Pòlôchów, krzëżôków i pògańsczich Prësów… 
A wiész, kùli nama òstało z ti dôwny wiôldżi 
òjczëznë? – zapitôł chłop.
– Nié.
A pón Józwa zakrił rãkama môłi sztëczk kar-
të, jakô leżała na stole, i pòwiedzôł:
– Tëli. Z całi naji òjczëznë, co sygała na zôpa-
dze dali jak do Òdrë, a na wschòdze do Wi-
słë, òstało tak mało zemi, dze jesz mieszkają 
Kaszëbi. I nawet na tim najim môłim plachcu 
rządzą nama jinszi – Niemcë. 
Remùsowi zrobiło sã żôl. Nie płakôł, ale ni 
mógł zrozmiec, jak taczé pëszné państwò 
mògło stracëc. 
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