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ZOFIA KUCHARCZYK

O biednym, bogatym i Panu Jezusie
Jak cłowiek […] biedny a bogaty, no uz to beło dáwno, no ba ka beła. Słysa[ł]om i tak
opowiadom. Ji tyn [biedny] mieszkoł, mioł sześcioro ǳieci, a mioł barǳo małum ǳiałke
i na ty ǳiałce miáł postawiuny dumek, taki ak o go by[ł]o stać. A niedaleko niego beł
młyn. Ji [u]un choǳił tam do tego młynarza do roboty, go tam przy un i tam robieł.
Bo tego, z tego, z ty ego ǳiałki to tego chleba, ty mųki, to nastarcało¹ na poły roku,
dalĳ nie, bo beło mało, a ǳieci chciały eś[ć], no i trza było [dorabiać]. No i [u]un tam
choǳieł, to zawsze mu na wiecór mųki mu tam dawoł, a to i kasy², n[o] ale na plecy:
— Tam se weź, o tyle i tyle — tam mu wyznacał, ile. No i przyniós, i ta kobieta
tam i packi piekła lo³ tym ǳiecium, ak to przed tym pod blachom takie, no i tak te, i
gotowała przecie, bo i kase gotowała. No i tyn choǳieł. No tak upłynęło akiś cos tam
choǳieł. Ale późnĳ uz [u]usło tak i [młynarz] mówi tak:
— Ty, wies, co? Jo to…, uz tyześ tyle z od, o ci uz nie bede płacieł nic, bo tyś uz
ci tyle wydołem, ze ta two a gospodarka i tyn dum przechoǳi na mnie.
A [u]un mówi tak:
— No, no, cłowieku, no to ǳiez a póde z tymi ǳiećmy? ǲiez o sie poǳie e?
No a [u]un mówi, ze:
— No mnie nie obchoǳi! No z adłeś za tyle, to a nie bede na two e ǳieci robieł.
Ale mówi:
— No zlitu sie, no to de mi aki, aki esce cas, zeby z pół roku, zebym chociaz
posieǳioł, moze ako… moze ako sie wygrzebe, moze ako ǳieś⁴ coś załatwie i zebym
sieǳioł w tym dumu, bo […] a se nie postawie, bo se nie poraǳe.
A [u]un mówi tak:
— To esce ci da e pół roku w tym dumu sieǳić, ale uz wincy ci nie przydłuze.
A [u]un mówi tak:
— Mó Boze kochany, co u…
Niedługo nadchoǳi, przysed do dumu i mówi tak:
— Kobieto! — Juz nie dał mu tyn [młynarz] ani kasy, ani mųki.
— Nic-zes nie przyniós?
— No nic. No, bo my nie doł. Bo puwieǳioł, ze uz cało nasa gospodarka i tyn dum
przechoǳi na niego. Bośmy prze edli toto. Co my tera mumy robić? O, Mó Boze…
No, przed tym to i drzewa se przywióz z lasu, bo mu doł kunia, tera i późnĳ mu
nie doł, ino posed sobie do lasu tego drzewa nazbierać wiųzke takum i przywieźć, zeby
to polić tym. No i ak sed przy tym lesie stoła ﬁgurka. A to beł Pan Jezus z otwartym
sercem tam w tym, ta osoba beła. No i [u]un uklųk i modli sie:
— Panie Jezu, co o mum zrobić⁈ Doredź my tera. ǲie o sie mum z tymi ǳiećmi
poǳić mum. No ni, no ni mom sposobu, i tyn me wygno, gado, ze me wygno. Boze,
kochany Boze! Dopomóz my. Tak cie barǳo prose [u]o to.
A tyn mówi tak — przemówieł do niego tyn Pan Jezus:
— Jidź, a o tam nied[ł]ugo bede [u]u ciebie.
¹ asta za o (gw.) — wystarczyło. [przypis edytorski]
² asa (gw.) — kasza. Wymowa wynika z mazurzenia, charakterystycznego zarówno dla dialektów małopolskich, ak i mazowieckich, a więc i pogranicza mięǳy nimi, na którym leżą Gałki Rusinowskie. Mazurzenie
polega na wymowie spółgłosek sz, , z, d ako s, z, , . Pamięta my, że z nie podlega mazurzeniu. [przypis
edytorski]
³ o (gw.) — dla. [przypis edytorski]
⁴ ie (gw.) — gǳieś. [przypis edytorski]

Bieda, Bogactwo

Modlitwa, Chrystus

A ta kobiecina tyz nie mia[ł]a co [u]ugotować, ale [u]un posed do tego lasu zbierać
tego drzewa. A ta kobiecina uz ni mia[ł]a tym ǳiecium [u]ugotować, to ostatnium kure
zaǳiabała i [u]ugotowała. Ale to minso [ e]sce sie ni [u]ugotowało, a tu przychoǳi do
nĳ taki ǳiodecek siwuni taki i mówi tak, ze:
— Gospodyni, dalybyście⁵ moze my co z eść, bo uz taki głodny ezdym⁶! Daly ni
moge uz iś[ć]. No a esce mum iś[ć] daly.
A [u]ona mówi:
— Ale co o wum tu, ǳiodku, dum? Ostatnių kure wstawi[ł]am ǳiecium, ale [ e]sce
sie nie ugotowa[ł]a, bo da[ł]a bym wum tego minsa i tego rosołu, ale ino tyle, co rosołu
moge dać pochlypać, bo ta to esce twardo e.
No to [u]un mówi:
— No to niech beǳie tego rosołu.
No i tyn ǳiodek, dała mu, z od tyn ǳiodek. Z od i wysed no i posed ǳieś. Jak
posed, tak tym chłop przychoǳi i, a tu est [u]otwarto kumora, bo przedtym to takie
kumory beły. A tam tyle tych worków! Ji mųki, i kasy skunś sie wzino, a pininǳy —
dwa worki. Ino sie błyscały bez⁷ te worki. No i tyn chłop wchoǳi, mówi:
— Kobieto, wiǳia[ł]aś ty, co tu i beło? Beł tu chto?
— No beł taki ǳiodek, o, i wołoł, prosił eś[ć], ni mia[ł]am esce, ta kuro si nie
ugotowa[ł]a, no to wzinam mu wlá[ł]ám rosołu i pochypoł tego rosołu i posed.
— Ale chodź zobocys, co tu mumy w ty kumorze.
[u]Una posła, za głowe si wzina:
— Boze, to beł Pan Bóg, to beł Pan Jezus, [u]un num tak pumóg! Jak sie mumy za
to wywǳińcyć lo tego Pana Jezusa! Co my mumy tu zrobić⁈
Ale biedny clowiek to est taki sprawiedlywy, [u]un nie [u]umie ani okłamać, ani ni
co.
— Wies, co — mówi i, — weź [u]usyp po[ł]owe tego worka tych pininǳy, zanieś
mu [młynarzowi], zeby nas z ty chałupy nie wygnoł.
A [u]un:
— No to dobra.
Wziun usypoł z tego worka ednego — a drugi esce cały tych pininǳy sto i — i te
połowe. No i zaniós mu. A [u]un sie za głowy wziun, mówi:
— A to skund ty to to mos?
— A no a nie wim, skund mum. No nie wim, skund sie wzino, nie wim. Já be[ł]em
w lesie — mówi — modlić sie tam i, i nie wim, nie wiǳiołem nikogu . Ino mo a kobieta
powieǳia[ł]a, ze przysed taki ǳiodek siwy, ale nic nie godoł, ino eś wołoł. No i da[ł]a
mu tam, co tam mogła, no i, mówĳ, posed. A tu skųś sie tyle wzino. I mųke, i kase
mom, starcy mie. — Ji mówi tak: — Boze kochany, barǳo, barǳo ci ǳińku e.
A tyn mówi tak:
— To tak? To o sie tyle [u]urobie, a ty ni mos, ale nie robis. Nie narobis sie tyle,
co o. A o muse sie tyle [u]urobić, mum, ale na to robie. Ji, to o inacy zrobie. Jo to go
zaprose inacy. — No i mówi tak: — Jo pó de.
Bo powieǳiał mu [biedak], ak było, co, no i tyn raz-dwa dał ciele zabić i zrobić
[u]ucte. No i zawołać tego Pana Jezusa iść poprosić, żeby [u]un przysed na te [u]ucte.
— Jak go ugościmy, to lo nos esce wincy do.
No i tak zrobieł. On polecioł sie modlyć tam do ty ﬁgurki. Polecioł, mówi:
— Panie Jezu, lo tamtego pumog[ł]eś, to pumóc i mnie. Przecie chyba i a ezdym
twó . No i pumóz mie. Tamtyn mało mo, ale i mało — mówi — robi. A o to tak: muse
i nie sypiać i to, bo i we młynie i tu muse sie narobić. No i — mówi — ty my pumóz!
Tak de , ak lo niego.
A ten mówi:
— Jidź, a o wkrótce bede [u]u ciebie — tyn Pan Jezus.
Ale zacun desc taki loć, no i tyn przyszed do dumu [i mówi]:
⁵ a yby ie (gw.) — twarda wymowa grypy i , charakterystyczna dla dialektu mazowieckiego. [przypis
edytorski]
⁶Jezdym (gw.) — estem. Udźwięcznienie spółgłoski s, charakterystyczne dla dialektu małopolskiego. [przypis edytorski]
⁷ ez (gw.) — przez. [przypis edytorski]
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Chrystus

Skarb, Nagroda

Uczciwość

Trud

— Uwĳo ta sie tu, nasyku ta, bo niedługo przyǳie to.
No patrzy, iǳie taki chłopcyk, chłopcyk taki mały. Dochoǳi tam do drzwi, a tam
i kiełbasa sie gotu e, wszystko nasykowane. A on mówi tak:
— Gospodárzu, de cie my troche chocioz ty ty kiełbasy, zebym tak z od trochy, tak
cuć.
Ten mówi:
— Jidź! Jo tu ci nie dum, bo o mum innych gości, nie takich, ak ty!
A [u]on mówi, ze:
— No ale chocioz troche me…
— Nic nie dostanies! Jidź!
— Ale desc taki leci, puście mie choć, zebym o trochy nie zmok — tak mówi, —
az tyn desc przestanie. […]
A [u]un mówi:
— Jidź, powieǳiołem ci, ze idź! Bo tu ktoś inny przy ǳie, a ty idź! Bo cie psamy
poscu e — mówi — ak nie pó ǳies ty!
No i tyn, to ǳiecko wysło. Wysło, ale esce tam barǳo nie chciało, przy ty furtce
tam stanęło esce. No a [u]un to wysed i psym go poscuł. I tyn pies go [u]ugryz za noge.
Ji to ǳiecko posło. No i ak posło, tak ni ma i ni ma, [u]un ceko z tym eǳynim, z tym,
no ni ma.
— Ale me [u]osukoł, ale me [u]osukoł! Po de pokłóce sie z nim, za co me tak
[u]osukoł! — No i polecioł. Polecioł, tam do tygo lasu ni było tak daleko. — Panie
Jezu, tak me osuko[ł]eś. La tomtego to dołeś, a wiǳis, a lo mnie nie dołeś, no! I ako to
sprawiedliwość e, no! I ty mu dołeś, ze uz — mówi — moze nie robić ino z ǳiećmy
beǳie sieǳioł i od. A o, ak robi[ł]em, tak muse robić — no i mówi.
A [u]un mówi tak:
— Be[ł]em u Ciebie, be[ł]em u Ciebie?
— Jak be[ł]eś⁈ Kiedy ty be[ł]eś⁈
Mówi tak:
— Słucho , ezdyś bogaty, ale serca to ni mos. Co, nie be[ł]em [u]u Ciebie? Be[ł]em
[u]u ciebie, pamintos? Nie chcio[ł]eś my nic dać, desc lecioł — nie chciołeś me nawet
puścić, zebym nie zmok — mówi, — a ag ino gości i gości. No godo , ze gości mo, no nie
wim, akich ty gości esce sie spoźǳiewołeś. No to — mówi — psym, powieǳio[ł]eś, ze
ak nie wyńde, to me psym poscu es. No i poscułeś me, i […] [u]ugryz me pies i zoboc:
o, kew my leci z nogi.
No i tak sie zakuńceło. Ji przysed, ak i mówi tak Pan Jezus:
— Wiǳis — mówi tak — cłowieku, aki cłowiek bogaty est bez serca! Jak [u]un nie
uwoza ani biednego, ani nokogu ⁸, no zadwy „de i de !”, tylko zawdy zeby ino dawać. Ale
ty, żebyś co [u]uzycył kumu, to nie. To — mówi — to est niesprawidlywe. Ji paminto ,
ze beǳies za to [u]odpowiadoł. Sanu bliźniego ak siebie samego — mówi, — bo —
mówi — nie to, ze ty — mówi — ale dos eǳynia, ale da temu cłowiekowi, bo ty nie
rozumis, ak sie eś[ć] chce, ak to źle e.
No i tak sie zakońceło.

Opowieść O biednym, bogatym i Panu Jezusie należy do gatunku legend, ponieważ po awia
się w nie osoba święta. Pan Jezus — pod postacią starca i chłopca — przy mu e luǳkie
ciało, wędru e po luǳkich drogach, odwieǳa swoich wiernych, rozmawia z nimi. Pod
tym względem opowieść ta zbliża się do wątku T  „Gość w lichym oǳieniu” (wg J.
Krzyżanowski, Po s a ba a udo a u a ie systematy znym). Celem tych spotkań est
utrwalenie i uzasadnienie wzorców zachowań społecznych poprzez dostarczanie pouczaących przykładów, wyznaczenie kary i nagrody w zależności od przy ęte przez człowieka
postawy, poddanie luǳi różnego roǳa u próbom. Opowieść ma zatem wymiar moralizatorski, przypomina o chrześcĳańskim podłożu wielu norm religĳno-moralnych. Teksty
tego typu w niewielkim stopniu nawiązu ą do motywów znanych z Ewangelii.
Legendę opowieǳiała Zoﬁa Kucharczyk, ur. w  r. i zamieszkała w Gałkach Rusinowskich, gm. Przysucha, pow. Rusinów, wo . mazowieckie. Posługu e się gwarą Ziemi
⁸ i ogu (gw.) — nikogo. [przypis edytorski]
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Niesprawiedliwość

Serce, Bogactwo

Sprawiedliwość

Miłość

Radomskie , zaliczaną do dialektu małopolskiego, a charakterystyczną dla pogranicza
z Mazowszem. Nagrał Antoni Beksiak  listopada  roku.
Spisała i skomentowała Katarzyna Smyk.

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kucharczyk-o-biednym-bogatym-i-panu- ezusie
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Katarzyna Smyk, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: Sheila Sund@Flickr, CC BY .
ISBN ----
es zy o ne e tu y
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Ja mo esz om
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

  

   O biednym, bogatym i Panu Jezusie



