
Lubita sã bawic w ricerzów i królewiónczi? Mie to 
sã baro widzy. Wëcynóm razã z drëszkama kòrónë 
z papioru, przezeblôkómë sã w farwné sëknie. Tej-
-sej jem téż ricerką i razã z drëchama zmieniwómë 
dłëdżé knëple  w  miecze, a naje kòła w chùtczé jak  
wiater kònie.  

Przedstôwta so terô, że przenôszôta sã w czasu, do daleczi 
ùszłotë. Je 1613 rok. Nosyta metalową zbrojã, zwóną czasã 
pò kaszëbskù  piersnikã. Kòżdi z waju mô téż bëlnégò kònia. 
Jistno jak jô. Mój je baro òdwôżny i sã zwie Strzéla.

Czëjeta? Waje kònie prawie hiczą, jakbë chcałë waju rôczëc 
do wskòczeniô na jich chrzebtë i rëgniãcô prosto przed se. 
Nie zabądzta téż wzyc ze sobą swòjich mieczów, bò nie je 
wiedzec, jaczi zleczińcowie tacą sã zôkrãtã.

Jô, na mòjim kòniu, dojachała jem do jedny wiosczi. Kòl 
drodżi jô pòtkała jaczégòs hańdlôrza, chtëren szedł w stronã 
klôsztoru kartuzów. Jem so przëbôczëła, że mùszã zawiezc 
wôżny lëst do Caspara Űberfelta, chtëren je miéwcą 
Kòleczkòwa.
– Wëbôczce, jak sã zwie ta wies, do jaczi jem prawie dojachała? 
I jaczé wezwanié mô kòscół, jaczi stoji tam, na górze? – jô 
zapitała kùpca.
– To Czelno. A kòscół mô wezwanié sw. Marii Magdalénë. 
Mòże chcesz kùpic òde mie czile cepłëch kòżëchów? Jidze 
òstrô zëma! A taczé kòżëchë drãgò je kùpic w òkòlim – prawił 
kùpc.
– Nié. Bóg zapłac – jem rzekła i rëgnãła prosto w czerënkù kòscoła.

„W swiãtnicë w Czelnie jô bë miała pòtkac jaczégòs człowieka, chtëren pòmòże mie 
nalezc Caspara Űberfelta, miéwcã tëch zemiów” – jô pòmëslała.
Jem miała prôwdã. W prezbiterium, przed wôłtôrzã, stojôł probòszcz. Dorazu mie 
ùzdrzôł.
– Niech bãdze pòchwôlony Jezës Christus! Jô bë chcała pògadac z wastą Űberfeltã. 

Spiący ricerz z Czelna



Mùszã dac mù wôżny lëst! Wiéce, gdze gò mògã nalezc?
– Na wieczi wieków. Amen. Jes sã spózniła. Caspar Űberfelt ùmarł 
latos òb zymk. Mòżesz sã leno pòmòdlëc za jegò dëszã.
Probòszcz zaprowadzył mie do placu, gdze wasta Caspar òstôł 
pòchòwóny, to je do kriptë w czeleńsczim kòscele.
Zrobiło mie sã smùtno. Jô ùklëkła tej przed epitafium i òdmówiła 
mòdlëtwã.
Nie òddała jem Casparowi Űberfeltowi wôżnégò lëstu.  
Bëło mie żôl. 

Wrôcającë dodóm jô mëslała ò jegò grobny place. Bëła nadzwëkòwô. 
Nigdë jem taczi nie widzała. Nie je to zwëkłô plata, ale rzezba 
„spiącégò ricerza”. Dôwny miéwca Kòleczkòwa wëzdrzi na ni, 
jakbë spòkójno spôł. Jakbë Casper Űberfelt ùmãczony pòłożił sã, 
głowã òpiarł ò lewą rãkã, a prawą nogã zdżął w kòlanie. Nawetka 
je widzec, jak spiącë òddichô przez òtemkłą gãbã. 

Hmm... mëszlã, że ten spik ni mòże bëc 
głãbòczi. Kò wasta Űberfelt je òblokłi w pan-
cerz. Na nogach mô metalowé bótë, pòd re-
mieniã leżi chełmica [pòl. przyłbica], a w rãce 
trzimie miecz. Zdôwô sã bëc w pòszëkù do 
pòbitwë. Wëzdrzi tak, jakbë zarô miôł sã 
zbùdzëc, wstac, dwignąc miecz i rëgnąc do 
biôtczi. Mòże pò prôwdze sã czedës zbùdzy?

Chcemë terô òstawic najégò ricerza z Czelna, copnąc sã ò sto lat i òdwiedzëc 
Wawel w Krakòwie. Tam w 1533 r. bëła pòswiãconô nowô kaplëca, jakô miała bëc 
grobówcã dlô familie króla Zygmùnta I Stôrégò. W ni italsczi żłobiôrz Bartolommeo 
Berecci zaprojektowôł i wëkùmôł w marmùrze nôgróbk króla z nogama ùłożonyma 
tak, jakbë spôł baro głãbòczim spikã. Wiele bògatëch i wôżnëch lëdzy w Pòlsce miało 
so òbsztëlowóné w XVI wiekù taczé prawie nôgróbczi. Robilë je żłobiarze, chtërny 
przëjéżdżelë z Italie. Ten czas na pòlsczich zemiach je zwóny renesansã.

A terô przedstôwta so, że Casper Űberfelt òdwiedzył w jaczis sprawie zómk na Wawelu. 
Mòże téż – jistno jak jô – miôł dac królowi wôżny lëst? Wszedł do katedrë i stanął przed 
rzezbama spiącëch królów Zygmùnta I i Zygmùnta II Aùgùsta. Zdrzącë na mòcnëch 
i biôtkarsczich panowników, chtërny nawetka pò smiercë òblokłi są w zbroje z chełmicą 
pòd nogama, pòmëslôł, że òn téż bë chcôł miec taką grobną platã i òstac na wiedno 
dzyrsczim ricerzã.


