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Maria Zientara-Malewska

O różnych kłobukach

W maleńkiej wiosce Wygoda, położonej na skraju lasu, liczącej coś około sied-
miu gospodarstw, mieszkał miły gawędziarz warmiński, Jan Palmowski. 
Chociaż blisko mu było do osiemdziesiątki, chodził wyprostowany jak świe-

ca, a twarz miał rumianą i prawie bez zmarszczek. W modrych oczach rozpalały się często 
fi luterne ogniki humoru, a przysłowia sypały mu się jak z rękawa. Pewnego dnia opowia-
dał mi taką gawędę o kłobukach:

– Niedaleko wioski Krzywonoga znajduje się jezioro Kalba. Nad tym jeziorem mieszkał 
rybak, co miał też kawałek roli, ale z tego „pitka” roli ani z tej rybaczki nie mógł się wzbo-
gacić, a był bogaty, że aż hej!

No, bo wiadomo, kłobuk mu znosił do stodoły! Trochę tam co prawda zebrał z pola owsa 
i żyta, ale woził do młyna jedną furę po drugiej. Sprzedawał potem mąkę za drogie pienią-
dze i był coraz bogatszy. Ludzie, jadący przed świtem drogą koło jeziora na jarmark czy na 
targ do Olsztyna, widzieli na dachu chaty rybaka duże ptaszysko, co miało ognisty ogon. 
Ale biada, kto by tego dziwnego ptaka spłoszył, bo mógł być pewny, że spali mu domostwo.

Kiedyś, akurat przed stu laty, w Przykopie u gbura Jabłońskiego służył jakiś mądry pa-
robek. Ludzie mówili, że uciekł po powstaniu, przywędrował na Warmię, a nie mając się 
gdzie podziać, pracował u Jabłońskiego. Schodzili się do chaty wieczorami młodzi i starzy, 
a parobek opowiadał im różne ciekawe rzeczy o powstaniu i śpiewał piękne pieśni polskie, 
których się od niego wszyscy nauczyli.

Jakie było jego prawdziwe nazwisko – nikt nie wie, ale ludzie mówili na niego Bartnik. 
Na stare lata, gdy już nie mógł pracować, pasał bydło, śpiewał pobożne pieśni i patrząc na 
wschód, ocierał łzy. Pewnego dnia u Jabłońskiego wybuchł pożar. Bartnik podskoczył na 
strych i zalewał ogień wodą, a zobaczywszy w rogu pod dachem beczkę, zajrzał do niej. 
Patrzy... a  tu z beczki kłobuk łeb wytyka. Nie namyślając się długo, złapał beczkę razem 
z kłobukiem i wyniósł w pole. W tej chwili wiatr ustał i ogień sam wygasł. Ale kłobuk się 
już na zawsze wyniósł od Jabłońskiego i poszedł do innego gospodarza.

 Różni ludzie widzieli kłobuki w różnych postaciach (…)
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Palmowski mówił, że ktokolwiek by miał u siebie kłobuka, powinien się strzec nienawi-
ści sąsiadów, bo gdyby ktoś zobaczył kłobuka i wymówił trzykrotnie takie słowa: „Pokarz 
swego pana!”, kłobuk spaliłby dom, w którym dotychczas przebywał, i przeniósł się do są-
siada.


