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WW sierp niu 2006 by ∏em w Gó ro -
wie I∏a wec kim, mie Êcie le ̋ à -
cym tu˝ przy gra ni cy z Ob wo -

dem Ka li nin gradz kim. DziÊ mó -
wi si´ tam po pol sku i po ukra iƒ sku. Daw -
niej mia sto no si ∏o na zw´ Lands berg i na le ̋ a -
∏o do von Schwe ri nów, z któ rych Ot -
to (1616-1679) by∏ na czel nym pre zy den -
tem Prus Ksià ̋ ´ cych.
W nie da le kim Ka miƒ sku jest szko ∏a imie -
nia Her ku sa Mon te, wo dza Na tan gów, któ -
ry zjed no czy∏ w ro ku 1260 wszyst kie ple -
mio na pru skie do po wsta nia prze ciw -
ko Krzy ̋ a kom. Nie ste ty w ro ku 1273 Her -
kus zo sta∏ zdra dzo ny, a po wsta nie upa d∏o.
W sta rych kro ni kach Gó ro wa jest krót ki za -
pis, pod ro kiem 1686, o pro ce sie En gler -
sze, miesz ka jà cej w po bli skich Au ga -
mach, oskar ̋ o nej o cza ry i kon tak ty z dia -
b∏em, któ rà uzna no za win nà i spa lo -
no na sto sie.
Sà jesz cze ja kieÊ opo wie Êci, strz´ -
py s∏ów, ˝e miesz ka ∏a w ma ∏ej chat -
ce na skra ju wsi, ˝e ho do wa -
∏a drób, ˝e umia ∏a le czyç zio ∏a mi, ta mo -
waç krew. Do my s∏y ja kieÊ, ˝e t´ pleÊƒ, któ -
rà trzy ma ∏a na roz mo czo nym chle -
bie w piw ni cy, na zwa no pra wie trzy -
sta lat póêniej Pe ni cy li nà.
Na gó ro wiec kim ryn ku jest ka mieƒ z wy ry -
tà po sta cià ko bie ty w p∏o mie niach i da -
tà 1686.
Tyl ko ty le. 

Czy mo g´ znaç ja kieÊ za kl´ cie, któ re mo -
˝e spra wiç, ˝e ten ka mieƒ po wie mi coÊ wi´ -
cej...
A ni by dla cze go mia∏ bym to byç ja...
Do ty kam pal ca mi chro pa wej po wierzch ni 
Nie roz ka zu j´, nie pro sz´,
Mó wi´ – 

Ty mów
Te raz ju˝ mo˝ na mó wiç 

nie ma si´ cze go l´ kaç, 
mów, 
opo wia daj...

* * *
S∏aw ko za trzy my wa∏ swój wóz przed jej cha -
tà za wsze, gdy wra ca∏ z tar gu. 
Tro ch´ chy ba pod pi ty krzy cza∏ przez p∏ot. 
– En gler sze, En gler sze wo dy mi daj. Z tar -
gu wra cam, in do ry sprze da ∏em i mnie tak pa li
w Êrod ku, ta ki ogieƒ do cie bie mam, wo -
dy mi daj.
– Do swo jej Êlub nej po wo d´ jedê roz pust ni -
ku, do dzie ci. Nie po to Êlu bo wa ∏eÊ, ˝e -
by za in ny mi ba ba mi la taç. Jedê da -
lej, nic tu po to bie. Na kom tur skà s∏u˝ b´ po -
sze d∏eÊ, te raz tyl ko z ba tem nad ludê mi sto -
isz.
Tyl ko po nie miec ku do lu dzi ga dasz, za po -
mnia ∏eÊ wszyst ko.
– Ja kie za po mnia ∏em, co za po mnia -
∏em, a ˝yç trze ba i za ro bek mieç.
– A ten twój pru ski wo jow nik, ten twój Na -
tan gis, co? Nie wra ca ja koÊ do pi´k nej ˝on -
ki? A ja ka ty dla nie go ˝o na je steÊ? Ja -
ki on mà˝ twój? W któ rym ko Êcie le ˝e Êcie so -
bie Êlu bo wa li, ˝e ta ka wier na mu je -
steÊ, przed ja kim ksi´ dzem.
Pod ja kimÊ wiel kim d´ bem tyl ko... 
Chy ba mu do brze po szed∏ targ, bo za Êpie -
wa∏ we so ∏o:
Kir snan na ktis kir snan na ktis
Mer go wa ka swa jan waj klin
Jau tans en grau dens
Izwa ka drau gi nen
Be ne wra ta pa plauks di nen!
Czar na noc ka, czar na noc ka
Pan na wo ∏a swe go ch∏op ca,
A on w le sie ciem nym zwo ∏u je dru ̋ y n´,
Nie chce wra caç pod pie rzy n´.
A on ju˝ wo jen ce po da ro wa∏ ser ce
Pod pie rzyn k´ wra caç nie chce!

– Pa mi´ tam wszyst ko, uczy -
∏aÊ mnie imion pta ków. Po ka za∏ na kr´ cà -

cy si´ po obej Êciu drób.
– Kacz ka to an tis, ku ra ger to, g´ si zan si. Ba -
by w Au ga mach ga da jà, ˝e ta ca ∏a pta sia gro -
ma da to za to bà jak po sznur ku cho dzi. Ga da -
nie ta kie, bo co ty sa ma na od lu dziu mo -
˝esz, kto za to bà si´ uj mie do brym s∏o -
wem. Jak byÊ mnie chcia ∏a, to bym ci ko ra -
li ku pi∏ na tar gu, al bo chu s t´... Sa mej to -
bie êle, ni to wdo wa je -
steÊ, drew nie ma ci kto po rà baç, al bo do -
mu doj rzeç. 
– ByÊ mia ∏a ze mnà jak za pie cem cie plut -
ko, ja na kom tur skà s∏u˝ b´ po sze d∏em, ˝e -
by bie dy by ∏o mniej, har do Êci mniej, ale i bie -
dy mniej, a ba tem to dla po s∏u chu strze -
lam nad ple ca mi, a nie na czy jàÊ krzyw -
d´. Ja si´ o cie bie trwo ̋ ´, bo szko da cie -
bie Anio ∏ecz ku mój, na ta kim od lu dziu sa -
mej, g∏ad kiej – zbój cy ja cyÊ naj dà ci´ kie -
dy i znie wo là, i ty le two jej wier no Êci b´ -
dzie, al bo knecht któ ryÊ ci nó˝ do gar -
d∏a przy ∏o ̋ y i b´ dziesz mu sia ∏a byç mu po -
wol nà.
– Nie bój si´ o mnie...
– Mer gi tes – za wo ∏a ∏a – g´ si wy pro sto wa -
∏y szy je.
– Mer gi tes, Pa nien ki – taƒcz cie! eni, dwai, trijt!
Ki wa ∏a pal cem w le wo i w pra wo, a one ryt -
micz nie prze st´ po wa ∏y z no gi na no g´. Za kre -
Êli ∏a w po wie trzu ko ∏o, za cz´ ∏y ob ra -
caç si´ wszyst kie trzy zgod nie w jed nà stro -
n´. G´ si ta niec. Za Êmia ∏a si´ i za kla ska -
∏a w d∏o nie. 
Ale˝ po wsta∏ wrzask. Wszyst kie ku ry za cz´ -
∏y ma chaç skrzy d∏a mi. Roz g da czo ny wie lo -
barw ny pta si niec.
S∏aw ko sie dzia∏ na fu rze z roz dzia wio nà g´ -
bà. Po czu∏ na gle za so bà ja kiÊ po wiew wia -
tru. Ko nie str wo ̋ o ne za strzy g∏y usza -
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mi, przy sia d∏y na za dach. Âcià gnà∏ wo -
dze. Wol no obej rza∏ si´ za sie bie, wiel ki czar -
ny ko gut prze fru nà∏ przez p∏ot i siad∏ na fu -
rze tu˝ za je go ple ca mi. 
– Nie bój si´ o mnie... po ka za ∏a mu pal -
cem na nie bo, on te˝ mnie s∏u cha. Prze ni kli -
wy krzyk prze szy∏ po sza rza ∏e nie -
bo i znów... hi jee. Ko nie sze ro ko roz dy ma -
∏y noz drza, par ska ∏y sp∏o szo ne. Jesz cze moc -
niej Êcià gnà∏ wo dze. Za dar∏ g∏o w´ to ger to -
anaks, ja strzàb! 
– Wiesz co mó wià jesz cze lu dzie w Au ga -
mach, ˝e co i raz Ksià ̋ e w Kró lew cu ja kie -
goÊ knech ta al bo i na wet szla chet nie uro dzo -
ne go ry ce rza do li czyç si´ nie mo ̋ e i ˝e two -
je go ch∏o pa to spraw ka jak nic. Mo ̋ e i my -
Êli Ksià ̋ ´, ˝e co ja kiÊ czas no cà twój Na tan -
gis za kra da si´ do cie bie pod pie rzyn -
k´. Jak go z∏a pià, na ha ku go ob wie szà. Ko -
gut od bi∏ si´ sil ny mi no ga mi od bur ty wo -
zu, a˝ S∏aw ko po czu∏ si ∏´ te go od bi cia, jak -
by w de sk´ ktoÊ huk nà∏ pi´ Êcià – prze fru -
nà∏ na p∏ot.
– Al bo mó wià, ˝e ten Kir snan Ger tis – Czar -
ny Ko gut twój, to dia be∏ ist ny, co po pó∏ no -
cy czar cià przy bie ra po staç. 
– Jedê ju˝. Ma ∏o to rze czy lu dzie ga da jà. – Kie -
dyÊ coÊ mi mó wi ∏eÊ, ja te˝ to bie coÊ mó wi -
∏am, ale to by ∏o kie dyÊ. Nie bój si´ o mnie... za -
czerp n´ ∏a wo dy ze stud ni i po da ∏a mu sko pek...
– Chleb ka z miod kiem byÊ mi da ∏a.
– Jedê ju˝. – Cmok n´ ∏a na ko nie, któ re ru szy -
∏y na tych miast, mi mo ˝e S∏aw -
ko wsta∏ i na sze ro ko roz kra czo nych no -
gach pró bo wa∏ jesz cze moc niej Êcià gnàç wo -
dze. W koƒ cu da∏ spo kój. Trza snà∏ z ba ta.
– By waj zdro wa En gler sze, by waj!
Gdy od je cha∏, po wie dzia ∏a do sie dzà ce -
go na p∏o cie ko gu ta.
– Ger ti ke, Ko gu ci ku, no i co my Êlisz o ta -
kim ka wa le rze, ˝o na ty i z dzieç mi, ale mo -
˝e przy jàç od nie go ko ra le al bo ko ra le i chu s -
t´?
Dam ci dwie mi secz ki – jed nà z pro sem, a dru -
gà z j´cz mie niem. Je ̋ e li wy bie rzesz pro -
so – to tak, je ̋ e li wy bie rzesz j´cz mieƒ – to nie.
Ko gut, ob ra ̋ o ny, od bi∏ si´ tyl ko moc -
no od p∏o tu i g∏o Êno trze po czàc skrzy d∏a -
mi prze le cia∏ na dru gi ko niec po dwó -
rza do swo ich kur.
Ob ra zi∏ si´ jak nic... Ro ze Êmia ∏a si´.
Gdy S∏aw ko przy je cha∏ po mie sià cu, po ko lej -
nym tar gu, z cha ∏u py jesz cze si´ dy mi ∏o. 
Zglisz cza.
Zw´ glo ne, wy pa lo ne bel ki, sa mot ny ki kut ko -
mi na. Wsz´ dzie po krwa wio ne g´ sie pió -

ra, po ci´ ty na çwier ci drób. 
Choç nie wszy stek... Dwie czu bat ki prze kra -
da ∏y si´ ci cho, bez jed ne go gdak ni´ cia, po ru -
mo wi sku...
Z ty ∏u zo ba czy∏ jesz cze jed nà bia ∏à ko ko -
sz´, to Gaj la.
Na ryn ku a˝ hu cza ∏o od st∏o czo nych lu dzi. 
Cie Êle koƒ czy li zbi jaç sza fot, a wiel ka fu -
ra chru stu sta ∏a tu˝ obok. En gler sze w strz´ -
pach suk ni, z po krwa wio ny mi ra mio na -
mi, bo sa. Nic nie zo sta ∏o z jej g∏ad ko Êci. Po si -
nia ∏a twarz, jed no oko opuch ni´ te, sczer nia -
∏e, wy krzy wio ne ja koÊ tak w bok. Sta ∏a przy -
wià za na do ster czà cej w dwu kó∏ ce ˝er dzi. 
Wi´c to ju˝ po sta no wio ne, ta ki jest wy rok.
Stos.
He rold jak li no sko czek zr´cz -
nie wspià∏ si´ na rusz to wa nie.
Za dà∏ w trà b´ z ksià ̋ ´ cà cho rà gwià.
– My Fry de ryk Wil helm, elek tor bran den bur -
ski i ksià ̋ ´ pru ski.
T∏u macz g∏o Êno wy li cza∏ za nim:
Za cza ry, do któ rych, wzi´ ta na m´ ki, przy -
zna ∏a si´ sa ma.
Za ob co wa nie z dia b∏em.
Za zwo ∏y wa nie desz czów i po wódê w ubie -
g∏ym ro ku.
Licz ni Êwiad ko wie pod przy si´ gà ze zna -
li, ˝e od bie ra ∏a ku rom ja ja i kro wom mle ko.
Gdy zbroj ni przy je cha li do jej za gro -
dy, jej czar ci ko gut rzu ci∏ si´ ze szpo na -
mi na do wód c´ stra ̋ y, wy dzio bu jàc mu oczy.
Gdy wieê li jà do ma gi stra tu w Lands ber -
gu, przy wo ∏a ny przez nià ja -
strzàb spad∏ na ko nie. Te sp∏o szo ne po nio -
s∏y mi´ dzy drze wa. Dwaj knech to wi, skr´ -
ciw szy kar ki, po mar li.
Te dy ska zu je my En gler sze z Au -
gam na Êmierç przez spa le nie na sto sie.
Dan w Lands ber gu, dnia 23 lip ca ro ku paƒ skie -
go 1686.
Szmer prze szed∏ po zgro ma dzo nych lu dziach.
Cza ry to, cza ry, to strach.
Po de pchn´ li dwu kó∏ k´. Kat wcià gnà∏ En gler -
sze na rusz to wa nie i przy wià za∏ do s∏u pa. 
Pa cho∏ ko wie po da wa li chrust. 
Ksiàdz z kro pi d∏em mo dli∏ si´ o na wró ce -
nie grzesz nej po gaƒ skiej du szy.
Gdy uniós∏ si´ s∏up ognia, t∏um za wy∏ jak ra nio -
ny, osa czo ny zwierz. Cza ry to, cza ry, to strach.
Te raz ku ry b´ dà si´ do brze nio s∏y, a g´ si b´ -
dà ro s∏y t∏u ste i pie rza ste.

I tyl ko, jak jej ostat ni krzyk prze bi∏ si´ po -
nad roz krzy cza nà ga wiedê, ja strz´ bi g∏os, hi -
jee!

Ciem ny Êlad, od ci na jà cy si´ od bez chmur ne -
go nie ba, za ta cza∏ nad ryn kiem rów ne ko ∏a.
– Czart jà ˝e gna, po gaƒ skà du sz´ chwy -
ta, nie da jej do nie ba na po ku t´ do le -
cieç – szep nà∏ któ ryÊ z von Schwe ri -
nów, w∏a Êci cie li ziem skich sto jà cych na ho -
no ro wym miej scu, naj bli ̋ ej hu czà ce -
go ognia. – Czart jà ˝e gna.

Gó ro wo I∏a wec kie,
Na tan ga Tau to, 
Au gu stus 2006

Dro gi Czy tel ni ku, po zna ∏eÊ oko ∏o 30 pru -
skich s∏ów, nie êle jak na po cza tek, ca∏ -
kiem nie êle jak na j´ zyk, któ ry nie ist nie je.

Na tan gis – miesz ka niec Na tan gii, na tan gij czyk
Kir snan – czar ny
Na ktis – noc
Mer go – dziew czy na, pan na
Wa ka – wo ∏a, wa kat – wo ∏aç
Swa jan – swój
Waj klis – ch∏o pak
Jau – ju˝
Tans – on
En – w
Grau dens – ciem ny bór, to sta ra na zwa Gru dzià dza
Izwa ka – zwo ∏u je, izwa kat – zwo ∏y waç
Drau gi ne – dru ̋ y na
Be – i
Ne – nie
Wra ta – wra ca, wra tat, wra tit – wró ciç
Pa – pod
Plauks di ne – pie rzy na 
An tis – kacz ka
Ger to – ku ra
Zan sis – g´Ê, za no si – g´ si l. mn.
Eni, dwai, trijt – raz, dwa, trzy
Mer gi te – dziew czyn ka, pa nien ka, Mer gi tes – pa -
nien ki l. mn.
Ger to anaks – ja strzàb
Ger tis – ko gut, kir snan ger tis – czar ny ko gut
Ger ti ke – ko gu cik
Gaj la – bia ∏a, gaj lis – bia ∏y
Tau to – kra ina
Au gu stus – sier pieƒ, bo co zro biç, gdy na zwy pru -
skich mie si´ cy nie do trwa ∏y do na szych cza sów? 
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