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Przedmŏwa
Ślōnskŏ gŏdka we dzisiyjszym czasie internetu zdŏwŏ sie
być chrōmŏ. Setki gŏdek ze cołkigo świata majōm niyskōńczōne
darme źrōdła informacyji ô gramatyce, słowniki i kursy.
A my? Co mogōm mode Ślōnzŏki znojść, coby sie pouczyć naszyj mŏwy? Po wpisaniu w Google „słownik śląski”
znojdymy pŏranŏście strōn ze jednym i tym samym słownikym
na pŏraset słōw kopiyrowanym bez kōńca. Po wpisaniu „teksty
śląskie” znojdymy strōny internetowe, na kere wchodzi sie rŏz, bo
te ślōnske teksty to dziesiōntki razy kopiyrowane wierszyki
ô panu Hilarym i murzinku Bambo, kere możnŏ i sōm fajne, ale
do modych ludzi sie niymi niy trefi. Do tego, przi reszpekcie do
ludzi, co je kludzōm, graficznie te strōny mynczōm, bez to niy
ôstŏwŏ sie na nich dużyj jak pōł minuty. Zŏcnym wyjōntkym sōm
Gryfnie, Chop w kuchni i Bele Kaj, co regularnie publikujōm
nowe włŏsne teksty i wyglōndajōm jak zrobiōne we tyj dekadzie,
a niy we 1996 roku. Do tego jeszcze fanpage Your Silesian
Friends na Facebooku.
I tak naprŏwda to wszyjsko. Sōm setki modych, co chcieliby poczytać po ślōnsku wiyncyj i poduczyć sie, a ôkrōm tych
miyjsc niy majōm niczego inkszego. Gŏdka to nasza kultura
i w czasach, w kerych siedzymy przi necu nōn stop, dobrze by
było, coby tych źrōdeł było w nim wiyncyj.
Bez to poskłŏdołch teksty ze swojigo starego bloga ku dopołniyniu ôdcinka Chwile z gŏdkōm „Jak to wszyjsko napisać?”
z 5 listopada 2016 roku. Sōm pojstrzōd nich teksty ô historyji, architekturze, fusbalu i etnograficzne. Na kōńcu znojdziecie tyż mōj
przekłŏd „Czerwōnyj Kapucy” ôd braci Grimm.
Mōm nadzieja, że chociŏż je to zbiōr blank amatorski,
przidŏ sie Wōm ôn do zeznajōmiyniŏ sie ze ślabikŏrzowym abecadłym, keregŏ używŏ terŏz corŏz to wiyncyj ludzi. Jeźli Wōm
sie ôn spodobŏ, to poślijcie go wielu kamratōm chcecie. To je
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ôtwartŏ robota: ôtwartŏ znaczy darmŏ.

Jak czytać te teksty
Ô – jak gŏdŏsz uokno, to czytej jak uo. Jak gŏdŏsz okno, to czytej
jak o.
Ō – powiydz na głos „Ślōnsk”. Gynau tak.
Ŏ – jak gŏdŏsz trowa, to czytej jak o. Jak gŏdŏsz trouwa, to
czytej jak ou. Jak gŏdŏsz trauwa, to czytej jak au.

Grzegorz Kulik
listopad 2016
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Polterabynd
Do dzisiej pamiyntōm, jak za bajtla słyszołch trzaskanie
szkła przed godami u sōmsiadōw. Wtedy myślołch, co je to normalnŏ tradycyjŏ we cołkij Polsce. Polterabynd niyma ale polski,
a ślōnski tyż niy do kōńca.
Żŏdyn niy poradzi pedzieć, skōnd wziōnło sie trzaskanie
szkła przed godami. Jedni wierzōm, co biere sie to ze zwykōw
germańskich plymiōn, kere ciepały szplitry, coby ôdgōnić złe
mŏry. Inksi padajōm, co zdrzōdłym je trzaskanie gliniannych
nŏczyń po pogańskij ôfiarze. Je tyż możebne, co polterabynd mŏ
tyż motyw blank psychologiczny: chopcy, kerzi chcieli ôżynić sie
z dziouchōm, kerŏ wydŏwŏ sie za inkszego, mogli przijść i puścić
ze siebie nerwy.
Słowo „polterabynd” wziōnło sie z niymieckigo „Polterabend”, a to zaś ôd „poltern” (robić larmo)
i „Abend” (wieczōr).
Piyrszy rŏz pisano było ô tym we
1517 roku we strzodkowych
Niymcach
i tam tyż sie polterabynd festuje, ale niy
we cołkich – na Bajerach, a tyż we Austryji
i Szwajcaryji żynich
i modŏ pani majōm
Polterabynd
ôsobne fajry ino dlŏ
synkōw abo dziouch.
Trzaskanie fajrujymy tyż my, Kociewiŏki, Kujawiŏki i Kaszuby.
We Daniji za to polterabend to je miano kożdego fajru przed godami, chociŏż niy ma tam tradycyje trzaskaniŏ niczego.
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W Niymcach trzaskać we polterabynd idzie wszyjsko
krōm szkła i zdrzadeł. Wierzi sie tam, co strzaskane szkło przinosi
pecha, a strzaskane zdrzadło to już blank niyszczyńście. W niykerych regiōnach ô pōłnocy hajcuje sie galŏty ôd żynicha, a strzewiki ôd modyj pani przibijŏ sie kajś gwoździami. Hasie po
spŏlōnych galŏtach sie zbiyrŏ i społym ze flaszkōm gorzoły wrażŏ do ziymie, a rok niyskorzij sie flaszka wykopuje i wypijŏ.
A jak u nŏs sie fajruje polterabynd? Dziyń abo pŏra dni
przed godami przŏciele i ci, co niy sōm zaproszyni na wesele
prziłażōm przed chałpa ôd modyj pani. Po prŏwdzie zaproszynie
na polterabynd niyma nic przidajne i przijść może kożdy, fto
chce. Polterabyndu sie tyż niy anōnsuje. Porzōnd modzi padajōm
kōmu, co fajer bydzie w tyn a tyn dziyń i informacyjŏ sie sama
rozłazi po ludziach.
Goście sōm ôblyczyni na krasiato, a niyrŏz ôdstawiajōm
kōmedyjo ze cyganiōnōm modōm pŏrōm. Modzi tyż majōm niyrŏz ôblyczōne treski ze śmiysznymi hasłami. Niyskorzij goście na
zygrōdka zaczynajōm ciepać roztōmajte rzeczy, a prawi modzi
niy mogōm sie gorszyć ô nic, chociŏż bydōm musieli cołki rojmōng skludzić. W lufcie furgŏ wszyjsko – ôd ausgusōw, bez dōnice, aże po sztepsliki i zdrobiōny styropian. Inakszyj aniżeli
w Niymcach, u nŏs idzie tyż trzaskać szkło, zdrzadła ale sōm zakŏzane skuli tych samych prziwiarek, co tam. Wierzi sie, co im
wiynkszy krōm bydzie do skludzyniŏ, tym wiyncyj szczyńściŏ
bydōm mieć modzi. Tak to ôkludnŏ zygrōdka na jedyn wieczōr
stŏwŏ sie nojgorszym bajzlym. Modzi muszōm wszyjsko skludzić, a to skuli tego, co majōm sie przewiedzieć, że skōńczyło sie
leke życie i terŏzki czekŏ ich moc roboty. Inkszōm ważnōm wiadōmościōm je to, iże jeźli skludzajōm społym, to i społym poradzōm sie z kożdōm niyprzileżytościōm.
Werci sie tyż pedzieć, co niy wszyndy trzaskŏ sie bele co.
Na Ślōnsku porzōnd trzaskŏ sie ino porcelana.
Trzaskanie i larmo to ino jedna strōna cołkigo polterabyndu. Po trzaskaniu zaczynŏ sie gościna, a we myni idzie znojść
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roztōmajte maszkety. Idzie trefić kartŏfelzalat, bigos, smażōny
wuszt, żymlŏk abo krupniŏk, a jak sie już dobrze pojy, to idzie sie
jeszcze dociś kołŏczym. Drużba co chwila polywŏ gościōm co
tam mŏ we flaszce, ale tyż sōm brauzy i inksze nŏpoje.
Niy idzie niy spōmnieć, co „Polterabend” to je tyż tytuł tyjatru ôd Stanisława Mutza. Zaczynŏ sie na ôstatku piyrszyj światowyj wojny, a kōńczy we nowyj Polsce. Jak idzie przeczytać na
strōnie internetowyj Ślōnskigo Tyjatru, je to poetycki fresk, kery
ôsprawiŏ ô pōmotlanyj historyji Ślōnska i Ślōnzŏkōw.
Dzisiej polterabynd sie corŏz to mynij fajruje. Corŏz to
wiyncyj trefiajōm sie gody na moda zachodnio ze sztandardowym
fajrym choby z filmu. Niy wiym eli to skuli tego, że na kożdo tradycyjo sie u nŏs dziwŏ choby na relikt dŏwnych lŏt, eli je to skuli
cołkij globalizacyje. Zdŏ sie ale pedzieć, co przeca nasze tradycyje to je to, co nŏs definiuje. Niy pozwōlmy na to, coby ze wszyjskigo, co ślōnske, ôstała nōm ino gŏdka.
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Tarnogōrski Karłuszowiec
Jak bydziecie w Tarnowskich Gōrach, to niy możecie zapōmnieć ô tym, coby sie przeszpacyrować bez ulica Miarki, kerŏ
kludzi ôd Piastowskij do Legiōnōw. Mŏ ôna swōj włŏsny klimat,
mocka przi nij piyknych stawiyń stoji, a to, że je wyflŏstrowanŏ,
to dopołniŏ cołkości. Na kōńcu, tam, kaj je krziżōwka z Legiōnōw stoji pałac Karłuszowiec abo Carlshof, w kerym terŏzki je
Edukacyjne Cyntrōm Ôbleczyniŏ i Rzymiosła, a przōdzij szło tam
trefić na same sroge perzōny.
Wszyjsko zaczło sie kole 1650
roku, jak Aleksander
Cucher kupiōł ziymie
naôbkoło i zrobiōł tam
gospodarka. Niycołke
sto lŏt niyskorzij, przi
przileżytości
drugij
ślōnskij wojny swobodny pōn stanowy
Pałac Karłuszowiec - Carlshof
Bytōmia Karol Jōzef
Erdmann Henckel von
Donnersmarck wziōn strōna Maryje Teresy i Austryjŏkōw. Prusŏki wojna wygrali i skuli tego wszyjske dōminia ôd bytōmskich
Donnersmarckōw ôstały skōnfiskowane i przekŏzane protestanckij liniji familije, a Karol musioł przeniyś sie do Wiednia, kaj
umrził w 1760. Nojstarszy syn ôd niego, Franc Ludwik, poradziōł
ôdzyskać włŏszczyzna, ale musioł znojś sie nowy dōm, bo przedtym Donnersmarcki miyszkali we bytōmskim ratuszu. Beztōż kupiōł statek po Cucherze i doł mu miano Carlshof po swojim fatrze.
Stawiynie trocha przebudowoł, coby pomiyściyła sie tam
familijŏ i rzōndzicielstwo ôd niego dōminiōw. Umrził w 1768
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roku, a Leopoldyna, żōna ôd niego, żyła jeszcze dalsze dwadziścia sztyry lata w Karłuszowcu. Skirz tego, że była przŏcielkōm
ôd francuskij familije grŏfōw La Valette d'Uclaux, w pałacu
miyszkali ôni ôd kōńca XVIII stoleciŏ. Możliwe, iże trefiyli tam
skuli Francuskij Rewolucyje.
Na poczōntku XIX stoleciŏ wele pałacu zrobiōno było
park landszaftowy, a w pōłowie tego samego przekludziyli sie
tam byamtry bytōmskich dziedzin Donnersmarckōw. Po piyrszyj
światowyj wojnie w Karłuszowcu prŏcowoł zarzōnd polskij tajle
The Henkel von Donnersmarck-Beuthen Estates Limited (w Bytōmiu bōł zarzōnd tajle niymieckij). W 30. latach miyszkoł tam
z żōnōm i cerōm kuzyn ôd Donnersmarckōw fyrszt Paweł Sapieha, kery niyskorzij bōł podpukownikym amerykōńskigo wywiadu. Żōna ôd niego to była Virgilia Peterson, żurnalistka.
Tak, jakech na poczōntku napisoł, ôd 1959 do dzisiej
w pałacu je szkoła. Niyma ôn jakiś ekstra z wyglōndu, atoli
w tych murach siedzi ślōnskŏ historyjŏ, a dyć keby jij niy było, to
niy byłoby i nŏs.
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Klŏsztōr Kamilianōw we Tarnowskich Gōrach
Nowogotycki klŏsztōr Kamilianōw w Tarnowskich
Gōrach stoji przi bytōmskij ceście ino pŏraset metrōw ôd starego
miasta. Nojprzōd mioł być postawiōny w Popielowie wele Ôpolŏ,
a niyskorzij Miechowicach. Bez cufal ale dwa ôjce na ôdpuście
w Nŏkle trefiyli sie z Łazŏrzym Henckel von Donnersmarckym,
a ôn jak sie przewiedzioł, że durch szukajōm placu pod stawiynie,
pedzioł im, że może im dŏć swōj grunt blisko banhofu w Tarnowskich Gōrach. Po połedniu wszyjscy poszli tam zobejrzeć i Kamiliany stwierdziyli, że plac je dobry na lazaryt i klŏsztōr.
W paździyrniku do ôjcōw prziszło dwōch chopōw
z Bobrownik i pedzieli, że keby Kamiliany sie postawiyli w takim placu,
że ludzie ôd nich by
mogli mieć bliżyj na
mszo, to gmina do- Klŏsztōr Kamilianōw
ciepnie 30 tysiyncy
marek. Ta informacyjŏ wartko doszła do Łazŏrza, a tyn pedzioł, że zrobi co może.
Hned spōlnie z Arturym Henckel von Donnersmarckym, bratym
ôd niego (to była włŏszczyzna ôd nich ôbu), doł im gynau tyn
plac, w kerym dzisiej stoji klŏsztōr.
Robota zaczła sie w kwietniu 1906 i po prŏwdzie była niylegalnŏ, bo zwōl na nia prziszoł po sztyrech miesiōncach.
W czyrwniu 1907 wszyjsko było fertich. Cołkŏ inwestycyjŏ kosztowała 297335 marek i 74 fynigi, z tego 181 tysiyncy dali ludzie
jako ôfiara (Łazŏrz doł 40 tysiyncy), a reszta sfinancowały pożyczki.
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Nojprzōd bōł sam lazaryt dlŏ alkoholikōw, kaj ôjce prŏcowali spōlnie z pacjyntami nad wylyziyniym ze złego zwyku.
W 1914 skuli wojny Kamiliany przirychtowali rezerwowy lazaryt
dlŏ wojŏkōw, krōtko bōł sam tyż sierociniec wojynny. Ôd wielgigo kryzysu ôtwarto ôstrzodek dlŏ psychicznie chorych.
W 1949 roku regyrōnek zabroł klŏsztōr zakōnowi i ôd
tego czasu bōł sam Miejski Lazaryt nr 2. W 1998 Kamiliany dostali nazŏd swoja włŏszczyzna.
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Luksymburg
Dzisiej wylyzymy z naszego placu, bo chciołbych Wōm
pedzieć pŏra słōw ô Luksymburgu i gŏdce ôd niego. Jak wielu
wiy, Luksymburg to je małe państwo w Zŏchodnij Europie miyndzy Niymcami, Francyjōm i Belgijōm i je spōlnie z Holandyjōm
i Belgijōm tajlōm Byneluksu.
Prawo
W Luksymburgu sōm trzi mŏwy ôficjalne: luksymburskŏ,
niymieckŏ i francuskŏ, przi czym podle prawa ô mŏwach z 27 lutego 1984:
Art. 1. La langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois.
Art. 2. Les actes législatifs et leurs règlements d ́ exécution sont
rédigés en français. [...]
Art. 3. En matiére administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, [...].
Art. 4. Lorsqu ́une requête est rédigée en luxembourgeois, en français ou en allemand, l'administration doit se servir, dans la mesure du possible, pour sa réponse de la langue choisie par le requérant.
A po naszymu:
Art. 1. Nŏrodowōm mŏwōm ôd Luksymburczykōw je mŏwa luksymburskŏ.
Art. 2. Akty prawne sōm kludzōne po francusku.
Art. 3. Mŏwōm urzyndōw i regyrōnku je francuskŏ, niymieckŏ
i luksymburskŏ.
Art. 4. Jeźli ôbywatel stawiŏ pytanie administracyjne po luksym16

bursku, niymiecku abo francusku, to na tela, na wiela to możliwe,
trza mu ôdpedzieć w tyj samyj gŏdce.
Tōż wedle prawideł państwa w Zachodnij Europie, prawo
niyma zapisowane w jego włŏsnyj nŏrodowyj gŏdce.
Luksymburskŏ gŏdka
Je to mŏwa snadnōm
rzeczōm indoeuropejskŏ,
germańskŏ, wykludzōnŏ
z dialektōw wysokoniymieckich. Na małym terynie,
w Luksymburgu i naôbkoło niego rachuje sie
nojmynij ôziym dialekStare miasto we Luksymburgu
tōw tyj gŏdki, co niy szeruje
żŏdnego,
coby
uznŏwać, że wszyjske sōm tajlōm jednyj spōlnyj mŏwy. W rejōnie ino pŏru kilōmetrōw idzie trefić na roztōmajte formy tych
samych słōw, bez tyn przikłŏd „nasz/nasza” gŏdŏ sie i pisze „eis”
[ajs], „ons” [ns], „is” [i:s], a wedle sztandardu je to „ei”.
Bajtle uczōm sie w szkole po niymiecku, ale tuplikuje sie
wszyjsko radszyj po luksymbursku. W starszych klasach, przi ciynższych tymatach używŏ sie francuskij gŏdki. Jak auslynder przijdzie do restauracyje i bydzie prōbowoł do kelnera gŏdać po luksymbursku, to może sie przirychtować na ôdpowiydź Qu'est-ce
que vous dites? (Co wy gŏdŏcie?), bo ôbyczajnie w restauracyjach gŏdŏ sie tam po francusku. W szynku ale używŏ sie luksymburskij mŏwy.
Wiynkszość cajtōngōw je po niymiecku, a radyjo i telewizyjŏ po luksymbursku. Niyprzileżytość je ale w tym, że skuli braku czasu (btp. przekłŏd na żywo) take informacyje po luksymbur17

sku bywajōm z niymieckōm gramatykōm i leksykōm.
Terŏzki dejcie pozōr: normalnie Luksymburczyk widzi pisano luksymbursko gŏdka ciyńżko do czytaniŏ. Bajtle niy uczōm
sie czytać po luksymbursku przed piōntōm klasōm, a ani wtedy
niy kożdy rechtōr postympuje wedle prawideł i preferuje niymiecki. Ino myńszość intelektualistōw mŏ w zŏcy pisanŏ luksymburskŏ, a reszta traktuje ja jakŏ mŏwa ino gŏdanŏ.
Miyndzy sobōm wyższŏ i strzedniŏ klasa pisze po francusku, a tych, kerzi używajōm niymieckigo widzi sie negatywnie
jako takich, co niy nauczyli sie pisać w gŏdce Moliera. Niske klasy zaś używajōm niymieckij. Postrzōd wszyjskich luksymburskŏ
je na drugim placu.
Terŏzki dejcie pozōr drugi rŏz: miyndzy Luksymburczykami, co sie niy znajōm, niy używŏ sie luksymburskigo. Im bliżyj
sōm ludzie, miyndzy kerymi je korespōndyncyjŏ, tym czyńścij ta
luksymburskŏ gŏdka sie pojawiŏ.
Dlŏ podsumowaniŏ:
• luksymburskŏ gŏdka niyma mŏwōm prawa, a żŏdyn niy kwestiōnuje tego, że je gŏdkōm, a niy dialektym,
• je nojmynij ôziym wariantōw tyj mŏwy na małym terynie, a dlŏ
żŏdnego to niyma argumynt, że niy idzie pisać po luksymbursku,
• luksymburskij gŏdce chybiŏ słownictwa, skuli czego przi ciynższych tymatach w szkole gŏdŏ sie po francusku,
• Luksymburczyki, co sie niy znajōm, niy piszōm do siebie we
włŏsnyj gŏdce,
• myńszość Luksymburczykōw w ogōle pisze po luksymbursku.
Terŏzki niych mi fto padnie eli argumynty, że gwar ślōnskich je trzinŏście, że z literaturōm je słabo, że niy pasuje do prawa i inksze tym podane majōm jakeś ôparcie w analogicznych sytuacyjach w Europie.
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Rebelijŏ czeskŏ i lisowczyki
Na poczōntku lutego 1620 roku Korōngew Elearskŏ, kero
znōmy tyż pod mianym Lisowczyki stanyła na Ślōnsku. Czego
sam szukali?
Ôd 1526 roku krōlami Czech byli Habsburgi, kerzi byli
katolikami. Skuli tego podle zŏpisōw pokoju augsburskigo mogli
przemiynić Czechy, a tyż Ślōnsk, Morawy i Łużyce w państwo
blank katolicke. Przeciw tymu stoła tradycyjŏ niyciśniyńciŏ sie do
gōw ôd poddanych.
We 1609 roku cysŏrz Rudolf II wydoł dokumynt mianowany Rudolfowym Majestŏtym, w kerym zapisano było, że
żŏdyn niy może być przimuszōny do żŏdnyj religije na ziymiach
czeskich. Po Rudolfie prziszoł w 1612 roku Maciej. Chociŏż
chcioł kōntynuować liberalno polityka, to dużo do pedzyniŏ mioł
jego brat – Maksymilian. Bōł ôn twardym katolikym i chcioł dokludzić do tego, coby nŏstympnym cysŏrzym bōł blank antyprotestancki arcyprinc Ferdynand.
Ferdynand bōł korōnōwany na krōla Czech we 1617 roku
i zaczōn dysputyrować ze czeskimi panami, eli Rudolfowy Majestŏt fōnguje ino na
ziymiach ôd panōw
abo we cołkim czeskim państwie, a w
lutym 1618 roku cysŏrz kŏzoł strzimać
robota na bausztelach
protestanckich
kościołōw. 6 marca grupa nojbarzij radykalnych protestantōw napisała petycyjo do na- Václav Brožík – Defenestrace pražská
miestnikōw ôd cy- 23 května 1618
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sŏrza, coby dostać potwierdzynie religijnych swobōd. Dostali ôdpowiydź negatywno, tōż posłali drugi brif, ôd razu do cysŏrza.
Cysŏrz ôdpisoł to samo i tak ciepnōł protestantōm rynkŏwica.
23 mŏja we zōmku na Hradczanach trefiyli sie namiestniki
ôd cysŏrza ze panami protestanckimi. Zrobiyła sie chaja i protestanty wyciepli namiystnikōw bez ôkno, ale ôba ino sie trocha potrzaskali i uciykli.
W marcu 1619 roku umrził cysŏrz Maciej i dlŏ krōla czeskigo doszoł jeszcze problym przejyńciŏ cołkigo Cysarstwa, bo
chociŏż była to mōnarchijŏ elekcyjnŏ, to tak na isto korōna cysŏrskŏ była erbowiznōm Habsburgōw, a Ferdynand bōł piyrszy we
raji do trōnu. We mōmyncie, kej krōm Karniole, Styryje i Tyrolu,
wszyjske ziymie habsburske były we fermyncie abo ôtwartyj rebeliji, ziymia sie zaczła Ferdynandowi pod nogami suć.
We czyrwniu 1619 armijŏ czeskŏ stała pod murami Wiednia. Kōmandyr wojsk rebelianckich, grŏf von Thurn pewnikym
mioł nadzieja, co stolica Cysŏrstwa skapituluje ze strachu, bo niy
mioł tela ludzi, coby weznōńć take sroge miasto. Wojska było
kole 10000 ludzi, a moc z nich to była ziymskŏ gotowość (zemská hotovost – czeskŏ forma pospolitego ruszyniŏ). Thurn po
pŏru dniach, kej widzioł, co miasto sie niy poddŏ, poszoł z armijōm nazŏd do Czech.
Czechy szukali koalicjantōw i skuli tego uzdali sie, co
zdetrōnizujōm krōla i ôbiyrōm nowego. Kej Ferdynand bōł we
Frankfurcie na welōnku cysarskim w siyrpniu 1619 roku, stany
czeske, morawske, łużycke i ślōnske zdetrōnizōwały go i poprosiyły Fridricha, elektora Palatynatu, kalwinisty i gowa Unije Protestanckij, coby wziōn czesko korōna. Fridrich przijōn forszlag
i 4 listopada korōnowoł sie na krōla Czech. Efekt bōł blank
ôpaczny ôd tego, co chcieli Czechy. Krōl Anglije Jakōb I, teść ôd
Fridricha, bōł ściykły skuli tego, co robi nowy krōl Czech, a dlŏ
Hiszpanōw i Bajerŏkōw Elektorat Palatynatu bōł atrakcyjnym
strategicznie kōnckym ziymie.
3 lutego 1620 roku na Ślōnsk weszli lisowczyki, kerzi za20

ciōngli sie do sużby Cysŏrzowi. Nojprzōd stanyli pod murami
Tarnowskich Gōr, kaj prziwitano ich kanōnami. Na noc ôstali we
pŏru wiŏskach na połednie ôd Bytōmia, a sztwŏrtego lutego złupiyli Strumiyń i Skoczōw. 8 lutego byli już pod Wiedniym i skuli
tego kōmandyry ôd Cysŏrza nojprzōd miarkowali, co majōm
przed sobōm wroga, bo niy poradziyli spokopić jak wojsko może
iś 60 kilōmetrōw na dziyń.
20 września armijŏ cysŏrskŏ weszła do Czech i zaczła iś
na Praga. Wtynczŏs wojsko rebeliancke było na Morawach i niy
mogło zrobić inakszyj, ino wartko iś, coby brōnić stolicy. Jedni
i drudzy trefiyli sie wele Rokycanōw, ale katoliki ôbeszli protestantōw i poszli dalij. Czechy musieli zaś desperacko gōnić, coby
stanōńć miyndzy armijōm katolickōm i stolicōm.
8 listopada wojsko cysŏrske stanyło pod Pragōm, kaj byli
już tyż rebelianty, kerzi ufortyfikowali sie na Biołyj Gōrze. To, co
sie niyskorzij stało, ciynżko mianować batalijōm, bo w godzina
cołkŏ czeskŏ armijŏ była rozniesiōnŏ na tajle. Rebelijŏ była
skōńczōnŏ.
Ślōnsk mioł dopiyro we dalszych latach być zniszczōny
i chociŏż szkody niy były take, jak bez tyn przikłŏd we Wirtymbergiji, kerŏ straciyła trzi ćwierci populacyje, to zdŏ sie, co zmiany dymograficzne i rekatolizacyjŏ zmiyniyły ôbrŏz naszyj ziymie
nojbarzij we naszyj historyji.
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Pałac w Rybnyj
Posiedzicielami statku w Rybnyj w XVIII stoleciu ôstali
Warkocze, kej kupiyli je ôd Jana Kotulińskigo. Pałac w Rybnyj
postawiyli w 1796 roku, a coby być barzij akuratnym, zrobiyła to
Antōnina Warkocz z Bujakowskich, gdowa po Karolu Antōnim
Warkoczu. Stawiynie było w baukōnszcie niyskororenysansowym
i klasycystycznym. Fōndatorka umrziła w 1829 roku i ôbiekt erbli
pō nij Chrzōnszczewscy, kerzi przedali go w 1856 von Koschützkim.
Koschützcy byli familijōm szlacheckōm polskigo pochodzyniŏ. Nojdŏwniyjszy czōnek ôd nij to bōł Maciej – warszawski
podstarosta kole 1530 roku. W XVII stoleciu przekludziyli sie na
Gōrny Ślōnsk i dorobiyli sie sam mocki dōminiōw. W czasach
krōla Stanisława Augusta Paweł i Maciej von Koschützki przekludziyli sie nazŏd do Polski, kaj dostali indygenat i jedyn ôstoł kanōnikym w Gniyźnie, a drugi kapitanym Wojska Korōnnego. Potōmni ôd Macieja ôstali po rozbiorach na polskich ziymiach.
A co do linije ślōnskij: w 1811 Karol von
Koschützki dostoł przizwolynie na skuplowanie
miana Koschützki z mianym Larisch (moc barzij
znanym; Karol bōł erbym
ôd Gustawa von Larisch)
i ôdtōnd pisoł sie von KoPałac we Rybnyj
schützki-Larisch. Uwŏżoł
sie za Niymca, chociŏż
bōł polōnofilym. W latach 1851-1853 wydŏwoł „Poradnik dla
ludu Górnośląskiego”, w 1859 przekŏzoł gminie 1000 talarōw,
coby były piniōndze na sztwŏrtego rechtora, ale mioł jedyn warōnek: w szkole majōm być sztyry godziny polskigo w tydniu.
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Mioł dwōch synōw – Adalberta i Alfreda, i to prawie tyn drugi
kupiōł pałac w Rybnyj i sie tam przekludziōł. Pō nim miyszkoł
tam syn ôd jego brata Richard, a niyskorzij syn ôd Richarda,
Egōn.
Egōn pōnoć welowoł za Polskōm. Po wytyczyniu granicy
znŏd sie po polskij strōnie kole kilōmetra ôd granicy. Mylynie patriotyzmu z nŏrodowym szowinizmym – dōmyna aktywistōw
z cyntrale – dokludziyło do tego, iże Egōn, dyć Niymiec, mioł już
zatela. W 1922 roku przedoł Rybnõ i wyjechoł z familijōm do
Wrōnina.
Ôd 1935 pałac bōł siedzibōm Skupiny Strzeleckij,
a w czasie drugij wojny światowyj familijŏ Donnersmarck trzimała w nim swoje dokumynty. W 1945 stawiynie przerobiōno było
na pōmiyszkania kōmunalne. Jak to bywŏ przi pōmiyszkaniach
kōmunalnych – ôbiekt ôstoł doimyntnie zdewastowany. Szczyńściym w latach 1974-1980 strzybnicki Zamet społym z krakowskōm Prŏcowniōm Kōnserwacyje Zabytkōw ôdnowiyli pałac. Ôd
1983 używało go Stŏwarziszynie Polskich Artystōw Muzykōw,
w 1991 zmiyniōł sie na Regiōnalne Cyntrōm Kultury, a ôd 1998
fōnguje jako Pałac w Rybnyj spōłka z o.o. Je tam dzisiej hotel, restauracyjŏ i cyntrōm kōnferyncyjne. Ôrganizuje sie tyż kōncerty
kameralne.
Ô pałacu idzie posuchać na strōnie Radyja Katowice.
Ôsprŏwiŏ ô nim Arkadiusz Kuzio-Podrucki, nojwiynkszy szpec
ôd ślōnskij szlachty i arystokracyje.
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Sami
We pōłnocnyj tajli Skandynawije miyszkajōm ludzie Sami
(abo Saami) – lud, kery je tam ôd piyńciu tysiyncy lŏt.
Ludzie Sami i ôd nich kultura
Wszyjskich
Sami je kole 160 tysiyncy. Nojwiyncyj
ich żyje we regiōnie
Sápmi we pōłnocnyj
Skandynawiji.
Sami ôd stoleci majōm swoje knify
tworzyniŏ roztōmaj- Duodji
tych produktōw do
używaniŏ bez tydziyń. Mianuje sie to duodji, a mŏ natura kōnsztowõ. Duodji to
taszki, noże, szolki, szachtelki, niykere tajle ôblyczyniŏ atp. Używŏ sie do tego takich sztofōw, jak drzewo, rogi ôd ryniferōw abo
skōra. Tradycyjnie używane farby to czerwōnŏ, zielōnŏ, modrŏ
i żōłtŏ.
Tradycyjne ôblyczynie ôd Sami mianuje sie gákti. Piyrwyj
było robiōne ze skōry ôd ryniferōw, ale terŏzki używŏ sie wołny,
baumwole abo jedbŏwu.
Mŏwa
Gŏdka ôd ludzi Sami, a radszyj gŏdki, przinŏleżōm do
skupiny uralskij. Je ich jedynŏście, a jeszcze pŏra lŏt tymu we
nŏuce było padano, co sōm nojbliższe gŏdce fińskij. Analizy niykerych lingwistōw ale pokŏzały, iże to, że gŏdki Sami sōm poda24

ne na fińsko wziōnło sie z tego, że ône sie ôd dugigo czasu miynszały, a niy ôd tego, że wziōnły sie ôd jakij spōlnyj bezpostrzednij
protogŏdki.
Rachuje sie, co gŏdkami Sami bez tydziyń gŏdŏ kole trzidziści tysiyncy ludzi we Norwegiji, Szwecyji, Finlandyji i Rusyji.
Muzyka
Nojbarzij znōmŏ zorta muzyki ôd Sami mianuje sie joik.
Podle badŏczōw muzyki je to jedna ze nojstarszych muzycznych
tradycyji we Europie, a ciekawe je to, że ôd nij źwiynk je podany
na muzyka ôd amerykōńskich Indianerōw.
Tradycyjnie joik śpiywŏ sie a capella, chociŏż terŏzki
mocka artystōw używŏ bymbna abo inkszych insztrumyntōw.
Skuli tego, że joik mŏ natura szamańskõ i przedchrześcijańskõ,
bez pŏra stoleci śpiywanie jego było zakŏzane.
Historyjŏ
Niyjedyn może sie
spytać, pojakymu pisza ô
Sami. Skuli tego, że ôni
jako myńszość mieli gorzij
niż my.
Kole pōłowy XIX
stoleciŏ ze strōny norweskigo regyrōnku zaczła sie
presyjŏ, coby Sami sie
znorwegizowali, a ôd poczōntku XX stoleciŏ uży- Familijŏ Sami kole 1900 roku
wanie Sami w kościołach,
szkołach
i urzyndach było zakŏzane. Po strōnie szwedzkij i fińskij niy było
takigo czegoś, ale progres ekōnōmiczny skandynawskij pōłnocy
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zrobiōł swoje.
Miyndzy 1900 a 1940 rokym Norwegijŏ wydała mocka piniyndzy, coby wytympić kultura Sami. Kożdy, co chcioł kupić
ziymia we Finnmarku, musioł pokŏzać, że poradzi gŏdać pō norwesku, a norweskŏ i ruskŏ polityka dokludziyła aji do tego, że
mocka ludzi było wyciepniyntych ze swojij ziymie. Gŏdka i kultura norweskŏ były pokŏzowane jako moderne, a wszyjsko, co ôd
Sami, jako stare, bez kultury, śmiyszne, aji jako coś ôd niższyj
rasy.
We Rusyji stare knify życiŏ były zniszczōne ôd kolektywizacyje. Bezma wszyjscy Sami byli ôd wtedy wrażyni do jednego
kołchozu, a sowiety durch robiyli na rozwōj tego ważnego strategicznie regiōnu i narŏz naôbkoło sjechała sie moc ludzi ze cołkij
Rusyje.
Batalije we drugij wojnie światowyj przitrefiały sie akuratnie we samym postrzodku ziym ôd Sami. We 1945 roku ze
Sápmi ôstały ino ruiny, a cołkŏ widzialnŏ historyjŏ znikła.
Po wojnie piyrsze radyjowe wiadōmości w gŏdce ôd Sami
szło posuchać ôd 1946 roku, ale cołkŏ kultura i ludzie byli durch
ignorowani, a ôficjalnŏ polityka norwegizacyje była kōntynuowanŏ.
Wszyjsko sie zaczło zmiyniać na kōniec 70. i na poczōntku 80. lŏt. Bōł to czas, kej zrobiyła sie srogŏ chaja skuli planu postawiyniŏ wodnyj elektrykownie na rzyce Alta we Finnmarku.
Skuli tego jedna wieś i smyntŏrz ôd Sami by musiały być zalōne
i cołkŏ Norwegijŏ narŏz zaczła ôsprŏwiać ô tych ludziach. Narŏz
ôd nich kultura i gŏdka zaczły sie robić ciekawe i chociŏż na
kōniec elektrykownia była postawiōnŏ, to prziszły inksze efekty.
Norwegijŏ skōńczyła z politykōm norwegizacyje, a zaczła prōmować Sami. Mało tego: we 1997 roku krōl Norwegije Harald V
przeprosiōł Sami za tako polityka i pedzioł, co Norwegijŏ je na
terytoriach ôd dwōch ludōw – Norwegōw i Sami.
Myntalność ludzi ale jeszcze niy zmiyniyła sie do kōńca.
We 2011 roku miasto Tromsø – nojwiynksze miasto we pōłnocnyj
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Norwegiji i historyczny dōm ôd Sami – chciało przistōmpić do
Regiōnu Gŏdki Sami. Skuli tego wszyjske tabule w mieście by
były we dwōch gŏdkach, a Sami by mogli w urzyndach gŏdać po
swojimu. Prawicowcy zaczli ale skuli tego chaja i gŏdali, że to je
norweskŏ ziymia, a Sami to coś cudzego (sic!). Zrobiyli z tego
swoje hasło na welōnek, wygrali go i cŏfli wszyjsko.
Widać niy ino w Polsce sōm ludzie, co sie urwali z dŏwnych lŏt.
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Familijŏ von Tiele-Winckler
Niyma to starŏ familijŏ; jedyn ze nojstarszych znanych
czōnkōw ôd nij to bōł Franc Winkler, kery narodziōł sie w 1724
roku, a drugi to Johann Christian von Tiele, kery we pōłowie
XVIII stoleciŏ przekludziōł sie z Berlina do Kurlandyje. Potōmni
ôd nich – Waleska von Winkler i Hubert von Tiele – wziōnli ślub
7 listopada 1854 roku
w Miechowicach. Pō
miesiōncu wielgi fyrszt
Meklymburgije przizwolōł im połōnczyć miana
i wapyny. Ôd tego
mōmyntu zaczynŏ sie historyjŏ
familije
von
Tiele-Winckler. Bez XIX
stolecie zrobiyli ôni kariera jak Rotschildy abo
Rockefellery.
Pałac w Mosznyj
Jejich
pałac
bōł
w Miechowicach i stamtōnd prŏcowali przi powiynkszaniu swojigo bogajstwa.
W 1866 ôd Henrika von Erdmansorfa kupiyli statek
w Mosznyj, kery niyskorzij erbnōł ôd nich jejich nojstarszy syn
Franc Hubert. Pałac wyglōndoł cołkym inakszyj aniżeli dzisiej.
Franc przebudowoł go po ôgniu z lipca 1896 roku. Familijŏ przekludziyła sie do nowyj siedziby w 1901 roku, kaj ôstała do 1945.
Pałac wyglōndŏ choby z bojki i pōnoć skuli tego z TieleWincklerōw sie lachali, iże sie zrobiyli nowobogajsko chałpa,
a niy pałac. Wele pałacu je stohektarowy park, a za nim smyntŏrz
ôd familije.
Niy idzie tyż niy spōmnieć ô Matce Ewie z Miechowic.
Była ôna modszōm siostrōm ôd Franca Huberta, a cołke swoje ży28

cie pōmŏgała chorym i biydnym. Cołki swōj majōntek wydŏwała
na pōmoc potrzebujōncym, a wedle woli jij ôjca, co rok dwa tysiōnce szły na ausflug, coby dychła. Działała niy ino w Miechowicach, bo stawiała dōmy dlŏ bezdōmnych w Norwegiji, Egipcie,
Syryji, Chinach, Indyjach, Gwatymali i na Wyspach Salōmōna.
Umrziła 21 czerwca 1930 roku, a na grobie ôd nij je ino napisane
Ancilla Domini 1866-1930 (Sużebnica Pańskŏ 1866-1930).
Ôba
pałace
doznały
ciynżkich
zniszczyń w 1945
roku.
Miechowicki
bōł cołkym spŏlōny,
a w 1954 roku to co
ôstało, było wysadzōne
w
luft.
W Mosznyj ruske wojŏki spŏlyli dokumynty
ôd
familije, Ruiny pałacu w Miechowicach
a ôbrŏzy wytli z rōm
i użyli do przikryciŏ taboru. Wytrzaskali tyż zdrzadła, a w kaplicy
zrobiyli masztalnia.
Dzisiej Pałac w Mosznyj je srogōm atrakcyjōm turystycznōm, a w Miechowicach ôstały ino kōncki ruin.
Richtich ślōnskŏ arystokracyjŏ
Tiele-Wincklery byli richtich ślōnskōm arystokracyjōm,
a dowody sōm dwa. Rŏz, że w 1907 roku byli przeciwni pruskimu ôrdōnkowi ô ekspropriacyji, kerŏ była krokym we polityce
germanizacyje weschodnij tajle Prus. Franc Hubert w Landtagu
stoł po strōnie Polŏkōw i Ślōnzŏkōw. Matka Ewa zaś we swojich
wierszach pisała po niymiecku ô podziale Ślōnska miyndzy
Niymcy i Polska. Deklarowała, że u nij plac sie znojdzie dlŏ kożdego, niyważne jakŏ bydzie jego nŏrodowość. To nojlepij po29

kŏzuje, że realia swoje, a stolica swoje. Kejś bōł to Berlin, a terŏzki Warszawa.
Werci sie pamiyntać ô Tiele-Winklerach. Dyć bez nich
Gōrny Ślōnsk by niy bōł tym czym je terŏzki, a nojbarzij chyba
dziynkować muszōm Katowice, bo jakby sie ta familijŏ tam niy
wkludziyła, to pewnikym by były wsiōm kajś z boku GÔP. Ale to
je już tymat na inkszo ôsprŏwka.
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Zōmek w Starych Tarnowicach
Zōmek w Starych Tarnowicach postawiōł miyndzy 1520
a 1570 rokym Pyjter z familije Wrochymōw z Ksiynstwa Bytōmskigo, skuli czego mŏ ôn natura rynesansowo. Pyjter ułożōł sie
w 1528 roku z fyrsztym Janym II Dobrym, że za jedna trzecio daniny miejskij ôddŏ tajla swojich ziym, na keryj ulokuje sie nowe
miasto. Tak zaczła sie historyjŏ Tarnowskich Gōr, kerych dzielnicōm sōm dzisiej Tarnowice.
Zōmek piyrwyj mioł ôtwarty plac ôd strōny pōłnocnyj. Do
stawiyniŏ użyto było kamynia, wszyjske krzidła miały dwa poziōmy. W pōłnocno-weschodnij tajli stoji trzisztokowŏ, zmocniōnŏ
wieża.
Bez swoja historyjo bōł włŏszczyznōm
ôd wielu ludzi, miyndzy
inkszymi starosty bytomskigo Balcera Ohma
i szkockigo szlachcica
Kaspra Huntera z Grandon. Dlŏ Donnersmarckōw zōmek w Starych
Tarnowicach kupiōł ôd Zōmek w Starych Tarnowicach
Gottlieba von Büttnera
Karol Łazŏrz w 1820 roku, a w kōmplecie wziōn tyż wtedy Ôpatowice.
W XIX stoleciu dostawiōne ôstało pōłnocne krzidło, kere
zawarło plac postrzodku zōmku. Zamurowano było tyż krużganki,
a elewacyjo przerobiōno było na klasycystyczno.
Po wojnie zōmek i ziymie naôbkoło wziōn PGR. W tym
zabytkowym stawiyniu ôd tego czasu były biōra i pōmiyszkania.
Jak to zawdy bywŏ, jak coś je ôd wszyjskich, to je ôd żŏdnego
i zōmek z roku na rok wyglōndoł corŏz to gorzij.
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W 2000 roku kupiōł cołki teryn Rajner Smolorz, kery nojprzōd ôdnowiōł masztalnia i zrobiōł tam Gospoda u Wrochyma.
We staryj ôborze je terŏzki sztyrogwiŏzdkowy hotel, a w zōmku
mogymy ôbejzdrzić zbiory muzeōm, ale je tam tyż bibliŏtyka ze
starymi ksiyngami, kere pōn Smolorz kolekcjōnowoł dwadziścia
piyńć lŏt. Na kożdym kroku we zōmku wydŏwŏ sie, że za chwila
zza winkla wylyzie Maciej Korwinus abo Ludwik Jagellōński.
Tela roboty i piniyndzy, wiela wraziyli Smolorze w swoja włŏszczyzna to je coś niy do przerachowaniŏ. Werci sie tam pojechać
i ôbejzdrzić.
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Walyntynki
Sztyrnŏstego lutego we kościele katolickim mōmy spōmniynie świyntego Walyntygo – patrōna ôd kochankōw. Skuli amerykanizacyje naszyj kultury prziszło mi beztōż pisać ô Walyntynkach i kochankach.
Tajla 1. Skōnd sie wziōnły te Walyntynki?
Żŏdyn niy poradziōł pokŏzać, co
Walyntynki majōm co
spōlnego z Grekami
abo Rzimianami, ale
we antycznych wierzyniach idzie trefić sie
z podanymi na Walyntynki tradycyjami.
Wedle
starowiecznego
greckigo Andrea Camassei - Luperkalia
kalyndŏrza, czas miyndzy pōłowōm stycznia i pōłowōm lutego, mianowoł sie gamelion
i bōł miesiōncym poświyncōnym manżelstwu Zeusa i Hery. Na ta
przileżytość Greki dycki rychtowali fajer, ale niy wiymy, jak ôn
wyglōndoł.
Starowieczne Rzimiany ôd idōw lutowych (trzinŏstego lutego) bez trzi dni fajrowali luperkalia. Plutarch tak ô nich pisoł:
Modzi ze rzimskij arystokracyje lŏtajōm pō mieście pō
nagu [...] i pierōm wochatymi rzymiyniami ludzi, z kerymi sie trefiōm. Mocka zŏcnych kobiyt stŏwŏ im na
drōdze i [...] wyciōngajōm rynce, coby dostać pō
nich, pōniywŏż wierzōm, co brzymiynne skuli tego
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prościj urodzōm, a niybrzymiynnym bydzie prościj zastōmpić.
Fajrowaniŏ luperkaliōw zakŏzoł papiyż Gelasius I (492–
496).
Nojstarsze teksty ô Walyntynkach
Wedle wielu ludzi nojstarszy tekst ô Walyntynkach to
„Ptŏsi Syjm” napisany ôd Geoffreya Chaucera w 1382 roku na jubileusz manżelstwa krōla Anglije Richarda II i Anny Czeskij, kaj
autōr pisze:
Tak to w kożdy Dziyń świyntego Walyntygo
Kożdy ptŏk ôbiyroł kochanka swojigo.
Postrzodek lutego to je ale trocha cudaczny czas dlŏ ptŏkōw we
Angliji na zŏlyty. Barzij racjōnalne je spōmniynie świyntego Walyntygo z Gynuy, biskupa, kery umrził kole 307 roku. We kalyndŏrzu liturgicznym je ôno 2 mŏja i tyż w tyn dziyń bōł podpisany
traktat manżelski Richarda i Anny.
Nojstarszŏ znōmŏ walyntynka była napisanŏ ôd Karola
Orleańskigo do swojij żōny kejś miyndzy 1416 a 1435 rokym.
Karol ôd batalije pod Agincourt (1415) siedzioł zawarty we lōndyńskij Tower i napisoł:
Je żech już chory z miyłości, Moja nojsłodszo Walyntynko.
Chociŏż po 25 latach zawarciŏ bōł nazŏd wolny, to niy prziszło
mu sie trefić ze żōnōm, pōniywŏż umrziła ôna podwiela go Anglijŏki puściyli.
Na isto ciekawe je to, że nasz zimowy krōl, Fridrich V, żyniōł sie z Elżbiytōm Stuart w Angliji 14 lutego 1613 roku, a na ta
przileżytość John Donne napisoł dlō nich epitalamiōm (śpiywka
weselnŏ), kere Anglijŏki uznŏwajōm za przikłŏd nojwyższego
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kōnsztu. Autōr bez cołko śpiywka gŏdŏ do świyntego Walyntego,
ale zacytuja ino piyrszy wers:
Chwoła ci, biskupie Walynty, ôd kerego dziyń to je.
Fridrich bōł korōnowany na krōla Czech 4 listopada 1619, a panowoł ino rok i sztyry dni.
Zŏlyty we naszyj tradycyji
Skuli tego, że przinŏleżymy do strzodkowyj tajle Europy, nigdy niy mieli my tradycyji fajrowaniŏ Walyntynek. Do
Niymiec były ône prziniesiōne
ôd amerykōńskich wojŏkōw po
drugij wojnie światowyj, a we
Polsce i Czechach pokŏzały sie
we 90. latach XX stoleciŏ.
Dycki mieli my za to tradycyjo sobōtki abo świyntego Fridrich V
Jana. Pogańskŏ sobōtka fajrowanŏ była z 21 na 22 czyrwnia jeszcze dugo po chrystianizacyji
Ślōnska. Pawoł Jasienica pisoł, że biskup wrocławski zakŏzoł fajrowaniŏ sobōtki na Ślynży kole 1928 roku, a ôstatni rŏz richtich
po pogańsku fajrowano było tam we 1937 roku, kej widzioł to
niymiecki badŏcz Fritz Geschwendt.
Noc świyntojańskŏ przitrefiŏ sie dycki we wilijo świyntego Jana – z 23 na 24 czyrwnia. Kościōł złōnaczōł tako tradycyjo,
coby ludzie skōńczyli fajrować sobōtka. Podarziło sie to niy do
kōńca, bo terŏzki jedna i drugŏ noc sie motlajōm i niykerym sie
zdŏwŏ, co sobōtka i noc świyntojańskŏ to je jedno i to samo. Nojważniyjsze ale, że już za starego piyrwyj mieli my lepszo tradycyjo fajrowaniŏ miyłości. Pojakymu? Nasza tradycyjŏ je starszŏ ani35

żeli Walyntynki ô pŏraset lŏt – to rŏz. We czyrwniowõ noc je dycki kole dwadziścia stopni cieplij aniżeli w lutowy dziyń – to dwa.
No i tyż przeca noc była dycki lepszōm kamratkōm dlŏ kochankōw aniżeli dziyń (no niy gŏdejcie, że niy) – to trzi.
Tajla 2. Rōmantycznie po ślōnsku piyrwyj
Trza prziznać, co niy mōmy tradycyje pisaniŏ ani gŏdaniŏ
pō naszymu ô tym, co czujymy, bo ôd tego była gŏdka niymieckŏ,
polskŏ abo czeskŏ. Nigdy tyż niy byli my rōmantyczni, a gibko
przełaziyli my do kōnkretōw. Nojlepij to pokŏzuje Tyjater Korez
we swojij adaptacyji „Cholōnka”. Stanik z Michciōm siedzōm sie
na trŏwie, ôn jij ôtwiyrŏ knefle we klajdzie, a ôna zgańbiōnŏ padŏ
Te, a co ty robisz? Stanik na to: No lygej!
Jak sie wejrzeć do ksiōnżek ze ślōnskimi śpiywkami, to
tyż w nich za czeski rōmantyzmu niy ma. Durch ino ô ôbrŏcaniu
za stōdołōm i tracyniu wianka. Nojleksze, co żech poradziōł
znŏlyźć, to:
A jak pōdziesz na zŏlyty, niy syjmuj ty mycki,
Coby dziouchy niy padały, iże to tak wdycki.
A jak pōdziesz na zŏlyty, niy syjmuj ty galŏt,
Coby dziouchy niy padały, iżeś sie niy najŏd.
Rōmantycznie po ślōnsku dzisiej
Autorōw, co piszōm rōmantycznie po ślōnsku idzie porachować na palcach jednyj rynki. Naprŏwda to na jednym palcu,
bo rozchodzi sie ô Karola Gwoździa. Możno to skuli tego, że w
nŏs tyż je jakŏś blokada do gŏdaniŏ ô uczuciach pō naszymu. Ôd
razu przełażymy na polski, a dyć we naszyj gŏdce je połno słōw
i fraz, kere majōm na isto srogi ladōnek ymocyjōnalny: „kusik”,
„przŏć”, „kochanka”/„kochanek”, „miyłować”, „gryfnŏ frelka”,
„szwarny synek”, „ôstōń przi mie”... Źle to brzmi? Po polsku ani
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by niy szło takij rōmantycznyj atmosfery złōnaczyć, jak idzie pō
naszymu.
Chociŏż niy podobajōm mi sie Walyntynki, bo niy sōm my
Anglijŏki abo Amerykōny, to wyużyjmy tyn dziyń do tego, coby
drugij pōłōwce pedzieć pō naszymu, co czujymy.
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Carl Ulitzka
Istotōm tragedyje Gōrnoślōnzŏka je to, iże niyma ôn Polŏkym ani Niymcym, ale ino Gōrnoślōnzŏkym, i że w kożdym przipŏdku szkodzi sie mu, jak sie go kupluje z Polskōm abo Niymcami. - August Scholtis
Rocznik 1873, Ślōnzŏk, chadek, poseł do Reichstagu,
rzecznik autōnōmije Ślōnska, ôbskarżōny ô spōłprŏca z wrogym,
represjōnowany ôd państwa, ô kere sie biōł.
Korfanty? Niy. Ulitzka!
Moc ludzi ô nim niy pamiyntŏ skuli tego, że widzioł
Ślōnsk w granicach Niymiec, a niy Polski. Prziszoł na świat w Jarōniowie kole Baborowa. W Raciborzu skōńczōł gimnazjōm, a we
Wrocławiu i Grazu sztudia teologiczne. Za kapelōna sużōł we
Kluczborku, Bernau bei Berlin i w Biesenthalu. W 1910 przijechoł nazŏd na Ślōnsk i ôstoł farŏrzym w kościele świyntego
Mikołaja w Raciborzu. Skuli
tego, że ôjce ôd niego gŏdali po
niymiecku, a ôn trefiōł na plac,
kaj w tym czasie było moc problymōw nŏrodowych, to możliwe je, że tam nauczōł sie po naszymu.
Przistoł do partyje Cyntrōm
i prŏcowoł na to, coby zunifikować wszyjske ślōnske ôrganizacyje cyntrowe. Na trefie w Kandrzinie w grudniu 1918 mu sie to
podarziło pod patrōnatym KatoCarl Ulitzka, © Bundesarchiv lickij Partyje Ludowyj. Pojechoł
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tyż na kōnferyncyjo pokojowo w Paryżu w 1919, kaj bōł czōnkym niymieckij delegacyje Ślōnska.
Małowiela niy ôstoł kōmisŏrzym absztimōngowym, ale
niy podobało sie to Francuzōm i fōnkcyjo ta dostoł Kurt Urbanek.
Ulitzka skirz tego wziōn sie za propaganda za Niymcami.
Po tajlōngu Gōrnego Ślōnska kludziōł Krajowy Wydzioł
niymieckij tajle Ślōnska. Bōł liberałym jak idzie ô polityka gŏdkowo i kulturowo. Dŏwało to efekty: miyszkało sam 600 tysiyncy
ludzi, 330 tysiyncy gŏdało po ślōnsku/polsku, a ino 160 tysiyncy
gŏdało ô sobie, iże sōm Polŏkami.
W 1933 roku jak prziszli nazisty, Ulitzki sprało SA na rynku w Gliwicach. Pōnoć go mianowali polskōm świniōm. Durch
bōł heresztowany, zabrali mu tyż urzōnd.
Nazŏd ôstoł ajnfachowym farŏrzym. W kościele kŏzoł po
polsku/ślōnsku. Jak nazisty stŏwali przi wchodzie do kościoła, to
wyłaziōł do ludzi i padoł im coby sie niy bali wlyź. Rŏz sōm
przerwoł policyjny kordōn.
W lipcu 1939 wyciepli go z rejyncyje ôpolskij i zakŏzali
mu tyż być w ôpawskij, skuli czego przekludziōł sie do Berlina.
28 paździyrnika 1944 ôstoł heresztowany po tym, jak ôdkryto korespōndyncyjo ôd niego z Helmutym von Moltke. 21 listopada
wraziyli go do Dachau, kaj bōł aż do kwietnia 1945. Po ôswobodzyniu bōł w Ingolstadt, kaj pōmŏgoł Polŏkōm z ôbozōw,
a w siyrpniu przijechoł nazŏd do Raciborza. Ino tydziyń bōł
w hajmacie; skuli grożyniŏ śmierciōm musioł uciykać. Prŏcowoł
w Berlinie przi pōmocy wyciepniyntym Ślōnzŏkōm i ôrganizowoł
CDU.
Umrził 12 paździyrnika 1953 roku. Leży na berlińskim
smyntŏrzu Karlhorst, choć jego ôstatniōm wolōm było być pochowanym na gōrnoślōnskij ziymi.
Wiyncyj ô nim idzie sie przewiedzieć z ksiōnżki ks. dra
Konrada Glombika „Carl Ulitzka (1873–1953). Duszpasterz i polityk trudnych czasów.” wydanyj we Ôpolu w 2010 roku.
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Ślōnski matriarchat wczorej a dzisiej
Tyn, co trzimie piniōndze, tyn mŏ włŏdza – to wiy kożdy.
Mōj starzik dycki cołki geltak dŏwoł starce. Mama padŏ, co prziłaziōł do dōm, dŏwoł lōncet (pōnoć kaj indzij sie gŏdŏ „lōncetla”)
i robiōł handsztand, coby sie cołki geld z kabzōw wysuł. Wierza,
co na isto na rynkach niy stŏwoł i to je ino licentia poetica, ale tak
by tak je to dobry ôbrŏz ślōnskigo matriarchatu.
Michoł Smolŏrz pisoł, co kożdy miesiōnc pod grubami
i hutami stoły Ślōnzŏczki i jak ino chopy wyłaziyli z geltakym ze
szychty, to baby zabiyrały go. Starka stŏć pod grubōm niy musiała, bo starzik to bōł skłŏdny chop i po drōdze z gruby do dōm piniyndzy niy przepijoł. Ino by sprōbowoł, jak było dziewiyńć bajtli
do wyżywiyniŏ. Przed pisaniym tego tekstu wypytołch sie matki
ô ślōnski matriachat i pedziała mi jeszcze jedna rzecz. Ô tym, co
chop bōł skłŏdny uzdŏwało to, że ôddŏwŏ cołke piniōndze żōnie.
„To je taki skłŏdny chop. Ôn cołki geltak żōnie dŏwŏ.”
Starzik swoje piniōndze mioł ino ze przedanych talōnōw na wōngel,
bo kożdy grubiŏrz dostŏwoł talōny na ôziym
tōn wōnglŏ rocznie, a dyć
ôźmiu tōn sie we
pōmiyszkaniu niy spŏli.
Jak ujki zaczli tyż robić
na grubie, to przinosiyli
swoje geltaki do dōm
I zarŏz po szychcie do dōm.
i z tego dostŏwali dziesiyńć procynt. Wtedy tyż
starzik sie zbōntowoł i pedzioł: Jak ôni dostŏwajōm piniōndze, to
czymu jŏ niy? No i ôd tego czasu tyż mioł te dziesiyńć procynt.
Patriarchalny model familije bōł pokŏzany bez tyn przi40

kłŏd we filmie „Popiół i diament”, kaj chop prziłazi z roboty,
a cołkŏ familijŏ kole niego skŏkŏ, a niyskorzij dŏwŏ mu ôbiŏd
i czekŏ na rozkazy. Gyszpant je ale to, co sōm autōr, Kazimierz
Kutz, we swojich spōmniyniach nigdy niy gŏdŏ ô ôjcu jako
ô tym, co mu pokŏzowoł żywobyciowo drōga. Dycki je to matka
abo starka. Kobiyta była istōm gowōm ôd familije i to ôna
ô wszyjskim uzdŏwała, a chop wiela do gŏdaniŏ niy mioł.
Moje starziki to, wierza, była ôstaniŏ gyneracyjŏ nojprŏwdziwszego ślōnskigo matriarchatu. We kōmuniźmie kożdy już
musioł robić (abo radszyj musioł być zatrudniōny) i zwyki sie trocha zmiyniyły. XXI stolecie prziniosło zaś bankowość elektrōniczno i niy ma już lōncetu i handsztandu.
Dzisiej kobiyty normalnie bildujōm sie, robiōm co barzij
ambitne rzeczy (po prŏwdzie chopy tyż), jednym słowym społniajōm sie żywobyciowo. Do roboty w dōma doszła tyż robota zawodowŏ. Za to poleku chopy tyż corŏz to barzij bierōm sie za roboty w dōma i widok chopa ze szipōm i śmiŏtkym tyż żŏdnego
już nie dziwi. Niy zmiyniyło sie ale nic, jak idzie ô to, fto mŏ
ôstatnie słowo. Toć, co chopy dycki ciepiōm sie, jak co niy idzie
tak, jak ôni by chcieli. Bo fto by sie niy ciepoł?
Beztōż do ślōnskij myntalności nigdy niy dotrze ta cołkŏ
fyministycznŏ chaja, to je pewne. We ślōnskij myntalności chop
je ino paradnōm gowōm ôd familije, ale to kobiyta wszyjskim reskyruje. Model, w kerym baba mŏ siedzieć cicho, a w nadgroda
dostanie piniōndze na nowe strzewiki abo kecka, nigdy niy trefiōł
sie u nŏs. Kobiyta na Ślōnsku nigdy niy była i niyma włŏszczyznōm ôd chopa. Ślōnskŏ familijŏ we swojim podziale rōl miyndzy chopami i kobiytami złōnaczyła porzōndek, w kerym kożdy
mŏ przipisane roztōmajte fōnkcyje, ale żŏdyn niy ôstŏwŏ bez ôdpowiedzialności i żŏdyn niy stoji niżyj ôd drugigo. Szłoby aji pedzieć, co terŏz to radszyj chopy na Ślōnsku sie ymancypujōm
i robiōm corŏz to barzij samodzielni.
Chociŏż ale mōmy XXI stolecie, to w gowie ôstoł tyn stary ordnōng, w kerym chop możnŏ i uzdŏwŏ ô tym abo ô tamtym,
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ale nigdy niy robi tego sōm. Niy wiym jak inksi, ale jŏ bez tyn
przikłŏd porzōnd pytōm sie matki ô dorady skuli bele czego. Poradziōłbych sie sōm, bo dyć mōm swōj usōndek, ale przeca matka
wiy lepij, pra? Mie to pasuje.
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Ślōnzŏk grŏ we fusbal
Je żech Ślōnzŏkym, toch je tyż fanym fusbalu – to, wierza,
niyma niyôbyczajne. Skuli tego fusbalowy fiber tyż i mie siōng
i beztōż napisza Wōm pŏra słōw ô tym, jak sie u nŏs polityka motlała ze szportym, i że dzisiej fana „Oberschlesien” na Ruchu
i krziczynie „Gōrny Ślōnsk” przi polskim hymnie to sōm ino małe
wice, jak to przirōwnać do tego, co sie działo sam piyrwyj.
25 września 1927 – jak majstra było wciśniynto Wiśle
1.FC Kattowitz bōł jednōm z nojlepszych skupin na Ślōnsku, a grali w nim fusbalŏrze, kerzi reprezyntowali Polska
i Niymcy. W piyrszym sezōnie Ligi Państwowyj Ślōnzŏki byli
blisko wygraniŏ i tytułu majstra, ale niy pozwolyła na to polityka.
W tamtym czasie
ino Wisła mogła szpilać na
takim poziōmie i wŏga
szpilōw Wiślŏkōw i Ślōnzŏkōw rosła do miana boju
miyndzy nŏrodami. Bez
cołki sezōn katowicki klub
mioł niyprzileżytości skuli
tego, że rozsōndki ôd syńdziōw na szpilplacu niy
zawdy były bezstrōnne.
25.09.1927 - szpil 1.FC - Wisła
Nerwowało to działŏczy,
kibicōw i samych fusbalŏrzōw, a kulminacyjŏ prziszła 25 września 1927 roku.
Wiślŏki byli liderami we tabuli z 35 pōnktami, a drugi bōł
1.FC z 30 pōnktami, ale z dwōma szpilami mynij. “Polska Zachodnia” w tyn sōm dziyń pisała:
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Drużyna Wisły stoji przed srogim zŏdaniym. Musi sie
spōmiarkować, że w tyn dziyń reprezyntuje polski fusbal, że bydzie grać na cudzyj ziymi przi roztōmajtych
szterujōncych warōnkach.
A dalij:
[...] do tego dociepuje łgarstwo, że szpile 1.FC syńdziowali czōnki ôd rywŏla (tzn. Wisły), jak btp. pōn
Ziemiański. (jeszcze niydŏwno fusbalŏrz Wisły –
przip. aut.)
I jeszcze:
Kożdy, fto ôriyntuje sie w polskich prawidłach szportowych wiy, iże jedne sōm prawa i ôbowiōnzki dlŏ
wszyjskich klubōw ligowych, że niy ma dlŏ żŏdnego
prziwilejōw, a ô zdobyciu placu w tabuli uzdŏwŏ ino
forma drużyny.
Tak sie pisało rano. Niyskorzij, ô pōł sztwŏrtyj po połedniu syńdzia Hanke z Łodzi, kery rozsōndzoł w tym sezōnie już siōdmy szpil Wisły gwizdnōł poczōntek gry.
Jedni i drudzy grajōm brutalnie, ale Wiślŏki chyba barzij,
bo po 25 minutach Jerzy Görlitz i Jonczyk słażōm z placu z kōntuzjami, a Ślōnzŏki grajōm w dziewiyńciu (wtedy niy było zmian)
i do pauzy strzimujōm bez torōw. Na drugo pōłowa nazŏd włażōm potrzaskani Görlitz i Jonczyk, ale skuli urazōw niy ma z nich
żŏdnego użytku. W 55 minucie tor dlŏ Wisły sztrzylŏ Czulak,
a po piyńciu minutach Reyman. Zrobiyła sie chaja, bo kibice 1.FC
widzieli przi tym, że fusbalŏrz ôd krakowiŏkōw tyknōł balu rynkōm i weszli na szpilplac. Dopiyro po pŏru minutach szło dalij
grać, ale w 73 minucie Hanke rozsōndziōł elwer dlŏ Wisły za to,
że Pohl tyknōł bali rynkōm. Ślōnzŏki niy strzimali i zeszli z placu, a syńdzia skōńczōł szpil.
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Jak dycki bezstrōnnŏ „Polska Zachodnia” na drugi dziyń
pisała:
Dwie kōmpanije policyje przi niymałyj pōmocy wojska i szportowyj i kulturalnyj publiczności polskij
ôchrōniyły skupina Wisły i syńdzie ôd spraniŏ ôd „zatrzeciewioniych” (sic!) Niymcōw.
Potym je pŏra ôbskarżyń pod adresōm „Kattowitzer Zeitung” i klubu katowickigo, a na kōniec kwiŏtek:
„Polonia” (cajtōng ôd Korfantego – aut.) [...] niy
szporowała hymnōw pochwalnych ku erze tyj skupiny,
reprezyntujōncyj żywiōł niymiecki na Gōrnym Ślōnsku.
To kibicować klubowi ze swojigo miasta je źle, bo je niymiecki? Materdyjo. Inkszŏ rzecz je to, iże tormōn Katowic bōł reprezyntantym Polski, a za pŏra miesiyncy mioł ze Szwecjōm debiutować Karol Kossok, kery tyż bōł na szpilplacu. Tōż bōł to
niymiecki klub z reprezyntantami Polski.
1.FC skōńczōł sezōn na drugim placu i już wiyncyj niy bōł
takōm siyłōm, a Ślōnzŏki musieli czekać na majstra Polski szejś
lŏt.
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Zōmek w Toszku
Gyszichta tego stawiyniŏ zaczła sie pōnoć za Bolesława
Krziwoustego, atoli piyrszy dokumynt, w kerym je mŏwa ô grodzie na tym placu, je z 1222 roku. Nojbarzij we zŏcy bōł w XV
stoleciu, jak fyrszt Przemysław ôświyńcimski zrobiōł ze zōmku
swoja siedziba.
W 1532 roku w kōmplecie z ksiynstwym ôpolsko-raciborskim ôstoł włŏszczyznōm ôd Habsburgōw, a ôni go w 1557 zastawiyli
Fryderykowi von Redernowi. Fryderyk po spŏlyniu zōmku w 1570 postawiōł go na nowo w baukōnszcie rynesansowym. Nŏstympno przebudowa stawiynie widziało w latach 16501666. To Kacper Colonna zmiyniōł
warownia na rezydyncyjo magnacko.
Po tym ôstoł nad przodnim wchodym
nŏpis CASPAR COMES COLONNA
1666.
Przi kōńcu XVIII stoleciŏ trefiōł sie
dlŏ zōmku czas kulturalny. 3 września 1790 przijechoł do niego Johann
Wolfgang von Goethe. Pōnoć to po
usłyszyniu historyje Toszka pedzioł
„Na isto moc interesujōncy kraj, tyn
Wieża ze zōmku
Ślōnsk.”
W nŏstympnym roku stawiynie kupiōł Adolf von Eichendorff, fater ôd Josepha von Eichendorffa, kery
skuli tego za bajtla dużo przemiyszkowoł w Toszku. Wartko ale
Adolf przedoł włŏszczyzna von Gaschinōm i z niymi skuplowanŏ
je powiarka, że jak zōmek sie pŏlōł w 1811 roku, to Gizela von
Gaschin, jak uciykała, to wziōnła ino złoto yntka i jedynŏście ja46

jec, kere i tak potraciyła. Do dzisiej żŏdnymu sie niy podarziło
znojść tego skarbu. W rejōnie zōmku za to trefiyło sie wykopać
mōnety rzimske, bez co niykerzi miarkujōm, że tam szła bernsztajnowŏ cesta.
Po 1811 roku żŏdyn niy ôdbudowoł zōmku. Dopiyro tajla
ôd niego zrekōnstruowano było w piyńćdziesiōntych i sześdziesiōntych latach XX stoleciŏ. Terŏzki je tam cyntrōm kultury, rychtuje sie tyż fajry na kōmunijŏ abo inksze przileżytości. Fajny plac.
Werci sie pojechać i ôbejzdrzić.
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Napoleōn we ôsprŏwce chopa z Michałkowic
We ksiōnżce „Powieści ludu polskiego na Śląsku” ôd Lucjana
Malinowskigo idzie znojść fest ciekawy tekst. Stary chop z Michałkowic ôsprawiŏ ô sużbie przi wojsku pruskim i tym jak przelŏz pōł Europy, ô francuskij rewolucyji, ô wojnach napoleōńskich
i ô ruskij kampaniji, kerŏ prziniosła kōniec Napoleōna.
Niy wszyjsko idzie spokopić, bo spisane je to bez interpunkcyjnych znakōw i we fōnetycznym alfabecie, a ôsprawiŏcz
tyż fest dobry we ôsprawianiu niyma, toch sprōbowoł to jakoś do
porzōndku dokludzić i przepisać we ślabikŏrzowym szrajbōnku.
Je sam pŏra słōw, kere sōm dzisiej radszyj niyużywane
(mōm nadzieja, co żech je dobrze spokopiōł).
Rajno – rzyka Rhein,
Frankraj – Francyjŏ,
gardyzōn – garnizōn?
report – byfel
gorzeć – pŏlić sie
liberować – wyzwŏlać
pozbyć życiŏ – zabić
Bōnŏpart – Napoleōn Bōnaparte
Moskŏl – Rus
Rusland – Rusyjŏ
lōnd – land, ziymia, tajla Cysŏrstwa
szulwach – szucmōn, wachtyrz
Szymōn Tōmaszek, Michałkowice.
Lublinech widzioł. Zdało mi sie nojszumniyjsze abo nojpiykniyjsze to je jedno.
Prziszli my do Łyncznyj – tam mi sie niy podobało, bo
snopami było dōmy poszyte. Terŏz my prziszli do Włodawy ku
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Bucku (Bug), no to my tam stŏli tydziyń. Prziganiane były rusŏki
(to sōm ruske woły). Terŏz my gnŏli do Ślōnska bez Polska aż do
Kopciowic. Tam [te rusŏki?] były nōmerowane, tam my stŏli
sztyrnŏście dni niżeli na Ślōnsko przeszły, coby zaraza niy była
jakŏ. Wystać musiały swoje godziny.
Terŏz my gnŏli Ślōnskym aż do Toszka, tam kupcy prziszli ôd Koźlŏ Wrocławia [?]. W tyj Włodawie my musieli wachować – my chopy – po dwie godziny. Terŏz jak my ciōngli te bryki
bez Polska, to panowie (Żydy) czekali na nŏs. Te panowie na tych
chopōw swojich, bo ta lasy wielge trzi mile i wiyncyj. To tu zabijajōm w tym lesie, to sie bali. Niy pobiyli, bo nŏs niy zabiōł
żŏdyn. Anichmy niy mieli ze żŏdnym nic inochmy widzieli mogiły. Te kupy kaj kogo zabiyli ściepujōm gałyńzie na kupy, tochmy
sie pytali „Na co to?” tych ludzi tam. A to bo tu zabiyli, a co
z tym bydōm robić. To my padali „A co to z tym bydziecie robić –
take sroge kupy?” „To sie spŏli”, potym zapŏlōm i spŏlōm jak
dużo tŏk (sic) nōm padano było. Bo my sie tyż pytali, bo ta lasōw
we Ślōnsku niy ma takich ciynżkich.
Co chcioł zwietrzić świat (abo land) pōniywŏżech po
Ślōnsku maszyrowoł – ja, dobrze (tak, dobrze), a terŏz do Frankraju bez Rajno my jechali, bo mosty byli, abo były, potrzaskane
nazŏd we Frankraju. Ta wie miŏst wiyncyj i szyrzyj. Jakech tu
chodziech to rodzie boch bōł przi fizylierach przi dziesiōntym regimyncie ślōnskij liniji. Piyrszy stołech we Spikku we Frankraju,
w Zamel tyż we Frankraju, w Momedy tyżech tu stoł. Wiym jak
dziś, kebych ta szoł jeszcze. Potym my stŏli po wsiach. To mi sie
podobŏ porzōndek francuski, bo nojmniyjszŏ wiŏska mŏ kościōł
swōj, co ji (jyj) potrza. Tam my mieli dużyj być, już my ôblegli na
zima gardyzon, ale prziszoł report do Ślōnska maszyrować.
A krōl sōńdziyli zarŏz Lui duzvit (?) – jŏch niy widzioł,
ale jak rzōńdziyli, bo ta mioł być ôkropny strach w Paryże. Kej
ô ktōryj godzinie wziyni tego krōla stracić, każde ôkno musiało
gorzeć dwie świyce na godzina. Jak ônego z pałacu wziyni to
gdzie gnat – tyn słup – naszykowany bōł pod jego gowōm, Lu49

dwika a piastunka z jego
małym uciykła. Tam bōł kupiec tutyjszy ślōnski w Paryże bōł na tyn czas (tak
nōm było ôsprawiano, powiadano Prusakōm. Paory
francuske (chopy) rzōndziyły nōm), za to ze sobōm
dała wysuć sosyjo krōlōwna
przed Bōnapŏrtym na trzi
mile. Za to pozbyła życiŏ
i krōl jeji wziōn do Ślōnska
tego prynca za sobōm. Kedy
ci Ôjcowie jego życiŏ pozbyli, tak sie tu chowoł aż
do czasu, bo potym Frankraj
cołki liberowoł.
Bōnapŏrt chcioł pruskigo krōla zniyważyć – cysŏrza rzimskigo – tak Moskŏl dopiyro mu dogodziōł,
Jacques-Louis David - Cysŏrz
bo go umroziōł. Bo nasze
Napoleōn we swojim biōrze we
regimynta musiały suchać
Tuileries
Bōnaparta, bo sie miały dobrze, ale Francuzy miyncy
byli. Niy pōmōgły ani podolske kożuchy, bo im doł posprŏwiać,
coby niy zmarzli w Ruslandzie. Bo ta zaszli. Już naszych, już pruski lōnd i rzimskigo cysŏrza mioł terŏz dopiyro czŏs mu prziszoł
ôd Boga abo go Moskŏl umroziył. Tōż my z tego potym brali jak
już zesłŏb tyn Bōnapŏrt, tōż Tōmaszek Szymōn z tego wiy
i w Francyji bōł, bo go potym dopadli, dali go na wyspa, a ôn sie
zrobiōł chorym. Potrzebowoł ksiyndza, tak bōł podano szulwachowi, iże ô tyn czŏs przijdzie ksiōndz na wyspa do Bōnaparta,
coby go puścić. Tak szulwach puściōł, a ôn bōł zdrajca. Jak Bōna50

pŏrt ksiyndza przebiōł i włożōł w łōżko, a łachy z ksiyndza zewlōk i ôblyk sie ôn, tak szulwach tam ksiyndza puściōł do niego
i zaś nazŏd tyż go wypuściōł. A to bōł Bōnŏpart w łachach ksiynskich. Tak bōł szulwach myśloł, iże tyn ksiōndz idzie nazŏd,
a ôn...
Tyn Tōmaszek stary Szymōn ze swojōm żōnōm bydzie mu
dochodzić piyńćdziesiōnt; ze żōnōm przeżōł, a ôn do sumy bez
małego ôziymdziesiōnt, jeźli niy wiyncyj. To tyż niy mie tyż to
ôsprawioł choć niy widzioł ale ôd swojich przodkōw i kōmratōw
słyszoł.
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Czerwōnŏ Kapuca
bojka ôd bratōw Grimm

Za starego piyrwyj
była sie małŏ, piyknŏ dziouszka, keryj kożdy przoł, kej
ino na nia wejrzoł. Ale nojbarzij przoła jij ôd nij starka, co
dałaby jij wszyjsko, co ino
miała. Rŏz dała jij mało kapuca z czerwōnego pliszu,
w kerym dziouszka wyglōndała tak szumnie, iże dycki
łaziyła ino w nij; beztōż lu- Carl Larsson - Czerwōnŏ Kapuca
dzie jij gŏdali „Czerwōnŏ i Wilk we lesie
Kapuca”.
Rŏz ôd nij matka pedziała dō nij:
– Mŏsz tukej kōncek kołŏcza i flaszka wina. Zaniyś je do
starki, bo je niymocnŏ, a to jij zrobi dobrze. Idź podwiela sie zrobi gorko, a jak bydziesz iś, to idź pozornie i cicho, i niy słaź
z drōgi, bo możesz kajsik padnōńć, strzaskać flaszka i wtynczŏs
starka nic niy dostanie. Jak wlyziesz do izby, to powiydz „dziyń
dobry” i niy patrz po ekach, zaczym tego niy zrobisz.
– Ôbiecuja, że tak zrobia – pedziała Czerwōnŏ Kapuca,
wziōnła rzeczy i poszła.
Starka miyszkała w lesie, kole pōł godziny piechty ôd wsi
i zarŏz jak Czerwōnŏ Kapuca weszła do lasa, to trefiyła wilka.
Niy wiedziała, co to je za bestyjŏ i beztōż sie nic go niy bała.
– Dziyń dobry, Czerwōnŏ Kapuco – pedzioł.
– Dziyń dobry, wilku.
– Kaj to idziesz tak wczas?
– Do starki.
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– A co mŏsz we fŏrtuszku?
– Kołŏcz i wino. Wczorej my piykli, tōż starka dostanie co
dobrego, coby siyły dostała.
– A kaj miyszkŏ twoja starka, Czerwōno Kapuco?
– Piytnŏście minut stōnd w lesie. Ôd nij chałpa stoji pod
trzyma dymbami, a blisko sōm ôrzeszyny. Musisz wiedzieć, kaj to
je – pedziała dziouszka.
Wilk sie pōmyśloł: „Takŏ dziouszka by była richtich dobrŏ
na śniŏdanie. Lepszŏ aniżeli ta starŏ kobiyta. Musza ôbrotnie zagrać, coby ôbie zeżreć.” Szoł chwila kole Czerwōnyj Kapucy,
a niyskorzij pedzioł:
– Dziwej sie, jake piykne kwiŏtki sam sōm. Czymu na nie
ani niy wejzdrzisz? Jak piyknie ptŏki śpiywajōm, tyż ani niy słyszysz. Idziesz tak chobyś szła do szkoły, a przeca sam je tak radośnie w lesie.
Kapuca podniosła ôczy i ôbejzdrzała piykno klara świycić
bez strōmy i piykne kwiŏtki rōść wszyndy. Pōmyślała sie: „Prziniesa starce pŏra kwiŏtkōw, to sie ucieszy. Je tak wczas, iże tak by
tak niy byda niyskornŏ.” Slazła z drōgi, coby nawybiyrać kwiŏtkōw i co znŏdła jaki jedyn piykny, to kōncek dalij ôbejzdrzała
jeszcze piykniyjszy, i tak szła i szła corŏz to dalij w las.
Wtynczŏs wilk polecioł prosto do chałpy ôd starki i zaklupoł w dźwiyrze.
– Fto tam?
– Czerwōnŏ Kapuca – pedzioł wilk – prziniosłach kołŏcz
i wino. Ôdewrzij dźwiyrze.
– Naciś na klōmka – pedziała starka. – Za słabŏ żech je
i niy poradza wstŏć.
Wilk nacis na klōmka, dźwiyrze sie ôdewrziły, bez słowa
prziszoł do łōżka ôd starki i jã łyknōł. Ôblyk sie w ôd nij ôblyczynie i mycka, wlŏz do łōżka i zasłōniōł gardiny.
Czerwōnŏ Kapuca durch zbiyrała kwiŏtki i jak miała ich
tela, iże niy mogła wiyncyj niyś, spōmniała sie ô starce i poszła
dō nij.
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Zacudało ja, że dźwiyrze ôd chałpy były ôdewrzōne i jak
weszła do izby, miała take cudaczne uczucie, iże pōmyślała sie:
„Jezderkusie! Jak sam dzisiej strasznie, a przeca dycki mi u starki
było wesoło”. Pedziała:
– Dziyń dobry, starko!
Ale żŏdyn niy ôdpedzioł, tōż prziszła do łōżka i ôdsłōniyła
gardiny. Była tam starka w mycce zaciōngniyntyj na bezma cołke
ôblicze i wyglōndała cudacznie.
– O, starko! – pedziała. – Jake ty mŏsz sroge uszy!
– Coby cie lepij słyszeć.
– Ale starko, jake ty mŏsz sroge ôczy! – pedziała.
– Coby cie lepij widzieć.
– Ale starko, jake ty mŏsz sroge rynce!
– Coby cie lepij tulić.
– O! Ale starko, jako ty mŏsz ôszkliwo srogo gymba!
– Coby cie lepij zeżreć!
I zarŏz jak wilk to pedzioł, to
wyskoknōł z łōżka i łyknōł
Czerwōno Kapuca.
Jak sie już pojŏd, lygnōł sie
nazŏd do łōżka, coby sie
drzymnōńć i zaczōn fest głośno
chyrczeć. Kole chałpy przełaziōł myśliwiec i pōmyśloł sie:
„Jak ta starŏ kobiyta głośno
chyrczy! Musza ôbejzdrzić, jeźli czego jij trza”. Wlŏz do izby
i kej podlŏz do łōżka, to ôbejzdrzoł w nim wilka.
– Sam żeś je, ty stary grzyszniku! – pedzioł. – Dugoch cie
szukoł!
Carl Offterdinger I jak już mioł w niego sztrzyCzerwōnŏ Kapuca
lać, to sie pōmyśloł, co dyć
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wilk mōc łyknōńć starka i możnŏ bydzie ja szło jeszcze uretować,
tōż niy sztrzylōł, ino wziōn szyrki i zaczōn tnōńć wilkowi brzuch,
jak tyn społ. Kej zrobiōł dwa tniyńcia, ôbejzdrzoł Czerwōno Kapuca, tōż zrobiōł jeszcze dwa tniyńcia i z bachorza wyskoczyła
dziouszka i zaczła lamyntować:
– Jakigo stracha żech miała! Jakŏ we pojstrzodku wilka
ćma była!
I wyciōngli tyż z bachorza żywo starka, chociŏż ôna ledwa
dychała. Czerwōnŏ Kapuca prziniosła zarŏz sroge bergi, kere
wraziyli wilkowi do bachorza i kej ôn ôcuciōł, to chcioł uciykać,
ale bergi były take ciynżke, iże zarŏz sie ôbalōł i zdech.
Wszyjscy byli ucieszyni. Myśliwiec ściōng z wilka skōra
i poszoł z niōm do dōm. Starka zjadła kołŏcz, wypiyła wino, co
Kapuca prziniosła, i zarŏz sie lepij poczuła. A dziouszka sie
pōmyślała: „Jak dugo żyja, nigdy wiyncyj niy slyza z drōgi do
lasa, tak jak matka mi pedziała, coby tego niy robić.”
A rŏz pōnoć Czerwōnŏ Kapuca zaś szła z kołŏczym do
starki, inkszy wilk dō nij zagŏdoł i prōbowoł ja ôdkludzić ôd
drōgi. Czerwōnŏ Kapuca ale pamiyntała, co było piyrwyj, poszła
drogōm prosto do starki i pedziała jij, że trefiyła wilka i tyn jij pedzioł „dziyń dobry”, ale mioł take cudaczne ôczy, iże keby niy
byli na publicznyj drōdze, to na isto by ja zjŏd.
– No ja – pedziała starka, – zawrzij dźwiyrze, coby niy
mōg wlyź.
I zarŏz prziszoł wilk, zaklupoł w dźwiyrze i pedzioł:
– Ôdewrzij, starko! To jŏ, Czerwōnŏ Kapuca! Prziniosłach
ci kołŏcze.
Ale ône nic niy ôdpedziały, tōż wilk przeszoł dwa abo trzi
razy naôbkoło chałpy i wlŏz na dach, coby doczkać na Kapuca,
jak pōdzie na wieczōr do dōm, i zeżreć ja po ćmŏku. Starka ale
dōmyślyła sie, co ôn chce zrobić. Przed chałpōm stało sroge kamiynne koryto, tōż pedziała do dziouszki:
– Weź ajmer. Zrobiyłach wczorej wuszty. Zaniyś woda
z nich do koryta.
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Czerwōnŏ Kapuca niosła woda, aż koryto było połne.
Wōń ze wusztōw doszła do wilka i ôn wōnioł i dziwoł sie na dōł.
Narŏz wychylōł sie za fest, slecioł do koryta i sie utopiōł. Czerwōnŏ Kapuca poszła bezpiecznie do dōm i nigdy żŏdnymu krziwdy niy zrobiyła.
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