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Legenda jest to opowieść pierwotnie przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie na 

długo przed utrwaleniem jej na piśmie. Jest to forma bardzo subiektywna, gdyż każdy z 

opowiadających dodaje coś od siebie, bądź pomija niektóre elementy historii, dzięki czemu 

uzyskuje się unikatowy charakter. Mimo, że bohaterami legend są często postacie 

fantastyczne to właśnie legendy wyjaśniają powstanie miejsc, zjawiska atmosferyczne czy 

opowiadają o wydarzeniach historycznych czy rytuałach praktykowanych na danym obszarze. 

Nie każda jednak kraina geograficzna jest tak bogata w ilość legend jak Quebec. Z czego to 

wynika? 

 Quebec to miejsce piękne, obfitujące w bogactwa natury. Znajduje się tutaj wiele lasów, 

jezior. Nie powinien nikogo dziwić więc fakt, że folklor Quebecu przepełniony jest 

postaciami żyjącymi w sercu puszczy czy na dnie jeziora. Legendy wyjaśniają, w jaki sposób 

powstało dane miejsce, bądź podsuwają pomysł skąd mogła wziąć się jego nazwa. 

Innym powodem powstawania legend na tych terenach jest religijność mieszkańców. 

Dawniej Kościół katolicki odgrywał ogromną rolę w społeczności quebeckiej. Religia 

wpływała na wszystkie obszary życia Kanadyjczyków, nie mogła więc zostać pominięta w 

opowieściach, które pełniły funkcje moralizatorskie, radząc w jaki sposób żyć by nie narazić 

się Bogu. 

Dzięki quebeckim legendom dowiadujemy się również szczegółów dotyczących życia 

mieszkańców, ich sposobie postrzegania świata czy historii. Sprzyjającym czynnikiem 

powodującym tworzenie legend są długie i mroźne zimy. Ludność, dla „zabicia czasu”, 

wymyślała różne historie. Był to pretekst do wspólnych spotkań i sąsiedzkiej integracji. 

Istnieje wiele typów legend. Może właśnie dzięki różnorodności każdy – ówczesny bądź 

współczesny czytelnik słucha ich z zaciekawieniem i marzy, by chociaż na chwilę przenieść 

się do tego niezwykłego, tajemniczego kraju jakim jest Kanada. 

 

Magdalena Zawadzka 
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Les Érables rouges 

Savez-vous pourquoi les érables rougissent 

chaque automne ? Les hommes blancs 

croient, naïvement, que c’est le froid qui 

explique ce phénomène et qui transforme 

ainsi nos forêts… Eh bien, ils se trompent. 

Écoutez donc plutôt l’explication des 

Wendats.  

Autrefois, le Grand Esprit veillait à ce que 

toutes ses créatures vivent dans un monde 

heureux. Nul ne connaissait la faim, la soif 

ou le froid. Tous vivaient en paix. Ce 

bonheur dura des lunes et des lunes jusqu’à 

ce qu’un jour, l’une des bêtes, Rat musqué, 

fasse une étrange proposition. Rat musqué 

suggéra d’organiser un concours pour voir 

quel oiseau volait le plus vite et quel animal 

de la forêt courait le plus rapidement. Les 

autres bêtes acceptèrent, voyant là une 

occasion de s’amuser.  

Les oiseaux commencèrent. Chacun d’eux 

Czerwone klony 

Wiecie dlaczego jesienią klony czerwienieją? 

Biali ludzie naiwnie wierzą, że to przez 

zimno, które powoduje to zjawisko i 

przemienia lasy… Cóż, nie mają racji. 

Posłuchajcie wyjaśnienia Wyandotów
1
. 

Dawniej, Wielki Duch troszczył się o to, aby 

wszystkie stworzone przez niego istoty żyły 

w szczęśliwym świecie. Nikt nie znał głodu, 

pragnienia ani zimna. Wszyscy żyli w 

pokoju. To szczęście trwało miesiącami, aż 

do dnia, kiedy jedno ze zwierząt – Piżmak, 

złożył dziwną propozycję. Zaproponował, 

żeby zorganizować konkurs i przekonać się, 

który z ptaków i które ze zwierząt jest 

najszybsze. Inne zwierzęta zgodziły się, 

widząc w tym okazję, żeby się zabawić.  

Ptaki rozpoczęły rywalizację. Wzniosły się w 

niebo pod czujnym okiem Sokoła, który był 

sędzią. Bez niespodzianki, zwyciężył Orzeł. 

Przyszedł czas na inne zwierzęta, które 
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s’envola vers le ciel, sous les yeux attentifs 

de Faucon, qu’on avait nommé juge. Sans 

grande surprise, Aigle remporta la victoire. 

Vint ensuite le tour des autres animaux. 

Plusieurs prirent place sur la ligne de départ : 

Cerf, Caribou, Loup, Lièvre, Élan et bien 

d’autres. Ours tenait le rôle du juge. Le 

signal du départ fut donné. Tous s’élancèrent 

dans le sentier traversant la forêt. À la 

surprise générale, cette fois, le gagnant de la 

course fut… Lièvre! Ce que les autres 

concurrents ne savaient pas, c’est que Lièvre 

gagna grâce à une ruse que Renard lui avait 

conseillée…  

Grand joueur de tours s’il en est un, Renard 

avait suggéré aux autres lièvres de se placer 

partout le long du parcours. Les lièvres se 

relayèrent tout au long de la course, et quand 

Cerf apparut au bout du sentier, s’approchant 

de la ligne d’arrivée, le dernier lièvre surgit 

sur le chemin et traversa la ligne d’arrivée en 

quelques bonds, pas même essoufflé. Ours, 

qui n’avait pas une très bonne vue, ne 

remarqua pas que le lièvre vainqueur n’était 

pas celui qui avait pris place parmi les 

coureurs au départ. Il déclara donc Lièvre 

grand gagnant du concours!  

Ce qui avait commencé comme un simple 

jeu n’était à présent plus drôle du tout… Les 

esprits s’échauffèrent rapidement. Les 

animaux de la forêt protestaient, critiquaient. 

Cerf était vraiment furieux. Il s’éloigna du 

groupe sans tenter de dissimuler sa colère.  

Ours, mécontent de l’attitude de son 

compagnon, voulut le rattraper et lui 

demander de s’expliquer. Mais, dans un 

brusque élan de rage, Cerf fonça sur lui, tête 

baissée. Il frappa Ours de ses bois. Ours subit 

plusieurs blessures qui se mirent à saigner 

abondamment. Si Loup n’était pas intervenu, 

Ours serait peut-être mort, ce jour-là… 

Pourchassé par Loup, Cerf s’enfuit 

rapidement dans la forêt. Mais le sang d’Ours 

s’était répandu sur ses bois, et tout au long de 

licznie stawiły się na starcie. Byli wśród nich 

Jeleń, Renifer, Wilk, Zając, Łoś i inni. 

Sędziował Niedźwiedź. Padł sygnał startowy. 

Wszyscy ruszyli ścieżką przez las. Ku 

ogólnemu zdziwieniu, tym razem zwycięzcą 

wyścigu został… Zając! Inni zawodnicy nie 

mieli pojęcia, że wygrał on dzięki sztuczce, 

którą zdradził mu Lis.  

Lis, który byłby mocnym zawodnikiem, 

gdyby wystartował, zasugerował innym 

zającom, żeby ustawiły się na całej długości 

trasy. Zmieniały się one przez cały wyścig. 

Kiedy Jeleń pojawił się na końcu ścieżki, 

zbliżając się do mety, ostatni zając pojawił 

się na dróżce i przekroczył kilkoma skokami 

linię końcową, nawet się nie męcząc. 

Niedźwiedź, który nie miał aż tak dobrego 

wzroku, nie zauważył, że zając, który 

zwyciężył to nie jest ten sam, który zajmował 

miejsce wśród innych zawodników na 

starcie. Ogłosił więc zwycięzcą konkursu 

Zająca.  

To, co na początku było tylko niewinną grą, 

przestało być zabawne. Atmosfera szybko 

stała się napięta. Leśne zwierzęta 

protestowały, krytykowały. Jeleń był 

wściekły. Odszedł z grupy, nawet nie 

próbując ukryć swojego oburzenia. 

Niedźwiedź, niezadowolony z postawy 

swojego kolegi, chciał go dogonić i poprosić 

o wyjaśnienie. Ale Jeleń, w nagłym 

przypływie złości, rzucił się na niego i 

uderzył go swoimi rogami. Niedźwiedź 

odniósł wiele ran, które zaczęły obficie 

krwawić. Gdyby nie interwencja Wilka, 

Niedźwiedź mógłby być już martwy. Jeleń, 

goniony przez Wilka, szybko uciekł w głąb 

lasu. Na jego porożu pozostały jednak ślady 

krwi Niedźwiedzia. Na całej długości trasy, 

którą uciekał, były ślady krwi na liściach 

pobliskich drzew, które przybrały 

jasnoczerwony kolor.  

Od tego dnia, Jeleń traci swoje poroże, kiedy 

drzewa tracą liście. Jest bezbronny wobec 



sa fuite, le sang s’éparpilla sur les feuilles 

des érables environnants, qui prirent une 

teinte rouge vif.  

C’est depuis ce jour que Cerf perd ses bois 

quand les arbres perdent leurs feuilles. Il se 

retrouve sans défense devant Loup, puni 

d’avoir fait couler le sang sur la Terre. C’est 

aussi depuis ce jour que les érables 

rougissent chaque automne avant que leurs 

feuilles tombent. Le Grand Esprit rappelle 

aux animaux et aux hommes la paix perdue. 

 

Wilka, ukarany za sprowadzenie na ziemię 

koloru krwi. Także od tego dnia, klony 

czerwienieją zanim ich liście opadną. Wielki 

Duch przypomina zwierzętom i ludziom o 

utraconym pokoju.  

 

Ewelina Grygorczyk 
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Le Bateau fantôme du capitaine Craig 

 

Vous croyez que les pirates des siècles 

derniers ne sillonnaient que les mers 

lointaines? Et si je vous disais que la baie des 

Chaleurs, qui sépare la péninsule gaspésienne 

du Nouveau-Brunswick, a aussi compté son 

lot de pirates, seriez-vous surpris? Le plus 

Statek widmo kapitana Craiga 

 

Wierzycie, że piraci z dawnych lat 

przemierzali tylko odległe morza? I jeśli 

Wam powiem, że los zatoki Chaleurs, która 

oddziela półwysep Gaspé i Nowy Brunszwik, 

również zależał od piratów, będziecie 

zaskoczeni? Wśród nich najbardziej znany 



connu d’entre eux fut sans aucun doute le 

capitaine Craig.  

L’histoire que je vous raconte se passe au 

dix-huitième siècle. À l’époque, de 

nombreux navires venaient dans la baie des 

Chaleurs faire du commerce. Il n’y avait pas 

encore de phares, de bouées ou de quais. À 

l’approche de la côte, les bateaux devaient 

hisser un drapeau pour demander à un pilote 

expérimenté de monter à bord et de les 

guider jusqu’au rivage en évitant les récifs et 

autres obstacles. Une fois le bateau ancré en 

sécurité, ses occupants allaient passer la 

journée sur la terre ferme, cherchant surtout à 

atteindre les villages indiens, où ils pouvaient 

échanger leurs verroteries et leurs 

marchandises sans valeur contre de 

précieuses fourrures.  

Le capitaine Craig était le pire de tous ces 

visiteurs. Il n’hésitait pas à exploiter, voler et 

même kidnapper. Il visitait des villages des 

environs chaque année. Quand il arriva en 

vue de la côte, cette année-là comme les 

autres, il demanda un pilote. L’homme qui 

répondit à l’appel était connu pour être 

habile, fort et courageux. Il mena facilement 

le bateau à bon port. Le capitaine et son 

équipage passèrent la journée sur la terre 

ferme à accomplir leurs méfaits, puis ils 

regagnèrent leur bateau et demandèrent au 

pilote de les guider jusqu’à la mer.  

Dès que le navire se fut éloigné de la terre, le 

pilote entendit des bruits tran ges venant de 

la cale. Inquiet, il tendit l’oreille : pas de 

doute, des cris et des gémissements 

s’élevaient jusqu’à lui. Il exigea de fouiller le 

bateau. Le capitaine et son premier lieutenant 

refusèrent, évidemment, mais à force de 

menaces, l’imposant pilote réussit à se faire 

obéir. Il découvrit avec horreur deux jeunes 

Indiennes, ligotées et cachées sous des piles 

de fourrures. Sans aucun scrupule, 

lecapitaine Craig avait saoulé les Indiens 

avant de piller tout le village et de kidnapper 

był bez wątpienia kapitan Craig.  

Historia, którą Wam opowiem, dzieje się w 

osiemnastym wieku. W tamtych czasach 

wiele okrętów przypływało do zatoki 

Chaleurs, żeby handlować. Nie było tam 

jeszcze latarni morskich, boi czy 

nadbrzeżnych bulwarów. Żeby zbliżyć się do 

brzegu, statki musiały wywiesić flagę, aby 

poprosić doświadczonego sternika, żeby 

wyszedł na brzeg i pokierował ich aż do 

portu, tak aby mogli uniknąć raf i innych 

przeszkód. Gdy statek był już bezpiecznie 

zakotwiczony, jego pasażerowie spędzali 

dzień na stałym lądzie. Szukali przede 

wszystkim indiańskich wiosek, gdzie 

mogliby wymienić swoje koraliki i inne 

bezwartościowe towary na cenne futra.  

Kapitan Craig był najgorszym ze wszystkich 

tych gości. Nie wahał się wyzyskiwać, kraść, 

a nawet porywać. Odwiedzał wioski mniej 

więcej raz w roku. Także w tym roku, kiedy 

przybył na wybrzeże poprosił o sternika. 

Mężczyzna, który odpowiedział na 

wezwanie, był znany ze swojego sprytu, siły 

i odwagi. Wprowadził statek do właściwego 

portu bez problemu. Kapitan i jego załoga 

spędzili dzień na stałym lądzie, popełniając 

swoje występki. Następnie wrócili na statek i 

poprosili sternika, żeby pokierował ich z 

powrotem do morza.  

Jak tylko okręt oddalił się od brzegu, sternik 

usłyszał dziwny hałas dochodzący z ładowni. 

Zaniepokojony, wytężył słuch. Bez 

wątpienia, krzyki i zawodzenie docierały 

nawet do niego. To wymagało przeszukania 

statku. Kapitan i jego zastępca oczywiście 

odmówili, ale na skutek zaistniałego 

zagrożenia sternikowi udało się namówić ich, 

żeby go posłuchali. Z przerażaniem odkrył 

dwie związane Indianki ukryte pod stertą 

futer. Kapitan Craig, bez żadnych skrupułów, 

upił Indian przed splądrowaniem całej wioski 

i porwaniem dwóch młodych dziewczyn.  

Sternik towarzyszył Indiankom aż dotarły na 



les deux jeunes filles.  

Le pilote raccompagna les deux Indiennes 

jusqu’à la terre ferme. Tremblantes, encore 

sous le coup de la peur, elles le remercièrent 

vivement. Lorsqu’il voulut aller terminer son 

travail et conduire le bateau du capitaine 

Craig hors de la zone de navigation 

dangereuse, elles le supplièrent de ne pas y 

aller. Elles affirmèrent avoir jeté un sort au 

navire. Le pilote, n’y croyant qu’à moitié, 

retourna sur le pont du bateau.  

Il y était depuis quelques minutes à peine 

lorsqu’un orage terrible se leva. Les vagues 

étaient immenses et le bateau était ballotté de 

tous côtés. Il finit par se fracasser contre les 

rochers, tuant du même coup tous les 

membres de l’équipage, à part le capitaine 

Craig et son premier lieutenant. Ces derniers 

tentèrent de regagner la rive à la nage, mais 

se noyèrent rapidement. Un seul homme fut 

sauvé : le pilote. Il nagea jusqu’au rivage, 

porté par les vagues qui semblaient vouloir 

lui venir en aide. 

Depuis ce jour, quand le temps est orageux, 

les habitants de Bathurst voient souvent 

apparaître un navire en feu sur la mer. 

Plusieurs témoins jurent avoir vu, au large, le 

mystérieux vaisseau en flammes pendant de 

longues minutes. Certains entendent même 

parfois les cris de l’équipage et voient le 

drapeau hissé pour appeler un pilote. Mais 

rien ni personne ne pourra plus les sauver, 

désormais. Le bateau du capitaine Craig et 

tout son équipage sont condamnés à errer sur 

les eaux pour l’éternité. 

stały ląd. Podziękowały mu serdecznie, nadal 

drżąc ze strachu. Kiedy chciał dokończyć 

swoją pracę i pokierować łódź kapitana 

Craiga poza niebezpieczną strefę, Indianki 

błagały go, żeby tego nie robił. Twierdziły, 

że na statek został rzucony urok. Sternik 

uwierzył tylko w połowę i wrócił na pokład. 

Był tam zaledwie kilka minut, kiedy zerwała 

się okropna burza. Fale były olbrzymie, a 

statek kołysał się na wszystkie strony. 

Ostatecznie rozbił się o skały, zabijając tym 

samym wszystkich członków załogi, z 

wyjątkiem kapitana Craiga i jego zastępcy. 

Ci dwaj próbowali dopłynąć do brzegu, ale 

bardzo szybko utonęli. Ocalał tylko jeden 

człowiek – sternik. Dobił do brzegu, niesiony 

przez fale, które sprawiały wrażenie jakby 

chciały przyjść mu z pomocą.   

Od tego czasu, w okresie burz, mieszkańcy 

Bathurst często widzą pojawiający się na 

morzu płonący okręt. Wielu świadków 

przysięga, że widziało przez długie minuty w 

morzu tajemniczy, stojący w płomieniach 

statek. Niektórzy słyszeli krzyki załogi i 

widzieli wywieszoną flagę, aby przywołać 

sternika. Ale nic i nikt nie był już stanie ich 

ocalić. Statek kapitana Craiga i cała jego 

załoga są skazani na wieczną tułaczkę po 

wodach. 

 

Ewelina Grygorczyk 
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Le Glouton 

 

Qu’on l’appelle le glouton ou le carcajou, 

voilà une bête peu sympathique qu’on n’aime 

pas voir rôder près de nous. Le glouton est un 

animal charognard en voie de disparition 

aujourd’hui… mais il n’en a pas toujours été 

ainsi. 

Les Micmacs appellent cette bête Kek-oua-

gou. Selon eux, le principal plaisir du 

glouton n’est pas de manger, mais plutôt de 

jouer des tours. Il y a plusieurs années, deux 

vieilles femmes l’ont appris à leurs dépens… 

Elles étaient parties faire de la cueillette en 

forêt. À la nuit tombée, elles s’installèrent 

près d’un abri qu’elles avaient construit, dans 

une clairière. L’automne était déjà bien 

avancé, il faisait froid, et les vieilles 

décidèrent de faire un feu pour se réchauffer. 

Elles s’endormirent rapidement, blotties 

l’une près de l’autre, au bord du feu, toutes 

vêtues et leurs mocassins aux pieds. 

Rosomak 

 

Rosomakiem nazywamy mało sympatyczne 

zwierzę, które chcemy, by było z dala 

od nas. Rosomak to padlinożerca i jest 

obecnie zagrożony wyginięciem, lecz nie 

zawsze tak było. 

Mikmakowie
2
 nazywają tę bestię Kek-oua-

gou. Według nich, główną przyjemnością 

rosomaka nie jest jedzenie, ale raczej 

płatanie figli. Parę lat temu, dwie starsze 

kobiety przekonały się o tym na własnej 

skórze. Wybrały się one na zbieranie 

do lasu. Gdy zapadła noc, zbudowały szałas 

na polanie i schroniły się w nim. Była to już 

późna, zimna jesień, więc staruszki 

postanowiły rozpalić ognisko, by się 

rozgrzać. Szybko zasnęły, przytulone jedna 

do drugiej, całe ubrane i w mokasynach 

na nogach. 

Zaraz po tym, wyłonił się rosomak. 

Szyderczo śmiejąc się, wziął gałąź  
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Le glouton ne tarda pas à surgir près 

d’elles… En ricanant, il prit une branche et 

poussa la braise vers le mocassin de l’une des 

dormeuses. Un tison s’enflamma. La vieille 

se réveilla en hurlant de douleur. Elle 

plongea son pied dans une marmite d’eau 

posée près du feu et se mit à crier contre sa 

compagne. « Tu devrais avoir honte ! Tu ne 

sais donc pas dormir ? Tu as failli causer ma 

mort ! » Pendant que son amie, mal éveillée, 

tentait en vain de se défendre, le glouton 

ricanait dans son coin… 

Après une longue dispute, les deux femmes 

finirent par se rendormir. Le glouton bondit 

sur l’occasion ! Il revint près du feu, joua de 

nouveau dans la braise et poussa cette fois un 

gros tison vers le pied de la deuxième 

femme… Tout comme son amie peu de 

temps avant, celle-ci se réveilla sous le coup 

de la douleur et se mit à hurler ! Elle plongea 

son pied dans l’eau de la marmite et 

manifesta sa colère contre sa compagne : 

« C’est bien la peine de m’insulter ! C’est toi 

qui ne sais pas dormir ! Tu m’as blessée… 

Tu aurais pu me tuer ! » L’autre vieille, 

encore ensommeillée, protesta mollement 

d’abord, puis plus férocement. Dans la forêt, 

on n’entendait plus que les cris des vieilles 

femmes. Elles étaient si fâchées qu’elles en 

vinrent même aux coups, l’une frappant 

l’épaule de l’autre, l’autre ripostant en lui 

tirant les cheveux…  

Le glouton regardait la scène, enchanté, et il 

riait, il riait… Il était si fier de son coup qu’il 

n’arrivait plus à arrêter de rire. Et il rit tant et 

si bien… que la peau recouvrant ses côtes se 

déchira soudain. La bête se mit à crier de 

douleur à son tour. Les deux vieilles femmes 

cessèrent leur dispute et aperçurent le 

glouton… Elles comprirent rapidement quel 

vilain tour on leur avait joué. Elles se 

précipitèrent sur lui et le frappèrent si fort 

qu’il tomba à leurs pieds. Le croyant mort, 

elles décidèrent de le faire cuire pour le 

i popchnął rozżarzony węgiel w kierunku 

buta jednej ze śpiących. Polano zapaliło się. 

Staruszka wstała wyjąc z bólu. Zanurzyła 

stopę w garnku z wodą, stojącym obok 

ogniska i rozkrzyczała się na swoją 

towarzyszkę: „Powinnaś się wstydzić! 

Nie możesz więc zasnąć? Prawie przez ciebie 

umarłam!” Podczas gdy jej zaspana 

koleżanka, na próżno próbowała się bronić, 

rosomak śmiał się głupio w swoim kącie… 

Po długiej kłótni, obie ponownie zasnęły, 

a rosomak skorzystał z okazji! Znów 

podszedł do ognia, bawił się na nowo 

rozżarzonymi węglami i pchnął tym razem 

duże, palące się polano na stopy drugiej 

kobiety. Dokładnie tak jak jej koleżanka, ta 

obudzona bólem, zaczęła wyć! Włożyła 

stopę do garnka z wodą i okazała swoją złość 

wobec towarzyszki: „To kara 

za znieważenie mnie! To ty nie możesz spać! 

Zraniłaś mnie… mogłaś mnie zabić!” Druga 

staruszka, jeszcze zaspana, protestowała z 

początku łagodnie, a z czasem stawała się 

coraz bardziej agresywna. W lesie było 

słychać tylko krzyki tych dwóch kobiet. Były 

tak rozgniewane, że doszło nawet 

do rękoczynów, jedna uderzyła drugą,  

a ta, w odpowiedzi, pociągnęła  

ją za włosy… 

Rosomak oglądając całe to zajście, 

zachwycony, śmiał się i śmiał… Był tak 

dumny ze swojego dzieła, że nie mógł 

przestać się śmiać. Śmiał się tak, że skóra 

pokrywająca jego boki rozdarła się nagle  

i z kolei to zwierzę zaczęło krzyczeć z bólu. 

Dwie staruszki przestały się kłócić  

i dostrzegły rosomaka… Szybko zrozumiały 

jaki podły kawał został im zrobiony. Rzuciły 

się na niego i zaczęły go bić tak mocno, 

że upadł pod ich stopy. Sądząc, że jest 

martwy, postanowiły obedrzeć go ze skóry  

i zjeść. Skórę zaś chciały zawiesić  

na obozowisku. Miała ona przypominać 

im, że najpierw trzeba mieć dowody, zanim 



manger et de l’écorcher pour suspendre sa 

peau dans leur campement. La peau leur 

rappellerait toujours qu’on doit avoir des 

preuves avant d’accuser qui que ce soit… 

La chaleur de l’eau bouillante ranima le 

glouton, qui recouvra ses forces maléfiques 

et réussit à sortir de la marmite. Il se 

précipita sur sa peau, qu’il décrocha à toute 

vitesse, et s’enfuit dans la forêt en courant le 

plus longtemps possible. Quand il s’arrêta 

enfin, il voulut enfiler sa peau. Il s’aperçut 

que sa chair était devenue plus foncée, à 

cause de la chaleur du feu, et aussi que son 

corps avait rétréci… La peau ne lui allait plus 

tout à fait. Elle formait ici et là des plis 

hideux. 

Depuis ce jour, l’homme n’a cessé de 

persécuter cette redoutable bête et les 

Micmacs demeurent méfiants quand 

d’étranges événements se produisent en 

forêt… Leurs soupçons vont toujours 

d’abord vers le glouton… 

się kogoś oskarży. 

Ciepło gotującej się wody ocuciło rosomaka, 

który odzyskał złowrogie siły  

i wydostał się z garnka. Wskoczył w swoją 

skórę, którą zgarnął błyskawicznie i uciekł 

do lasu, biegnąc możliwie najdalej. Gdy w 

końcu się zatrzymał, chciał ją włożyć. 

Dostrzegł jednak, iż jego ciało stało się 

ciemniejsze przez żar ogniska i skurczyło 

się… Skóra już w ogóle na niego nie 

pasowała. Gdzieniegdzie utworzyły się  

na niej szkaradne fałdy. 

Od tego dnia, człowiek nie przestaje nękać 

tej groźnej bestii, a Mikmakowie pozostają 

nieufni wobec dziwnych wydarzeń 

dziejących się w lesie… Zawsze najpierw 

podejrzewają rosomaka… 

 

Paulina Waczyńska 

 

 

 

La Dame Blanche 

 

Connaissez-vous la chute Montmorency, sur 

la Côte-de-Beaupré, tout près de Québec? Au 

fil des ans, plusieurs personnes ont juré y 

avoir vu, quand la nuit tombe, une silhouette 

féminine, fine et blanche. C’est celle de 

Mathilde Robin, morte en 1759. Ou plutôt, 

celle du fantôme de cette femme qu’on 

appelle désormais : la Dame blanche… 

Remontons le fil du temps jusqu’en 1759 : 

Mathilde vit sur la Côte-de-Beaupré. Elle est 

pleinement heureuse : à la fin de l’été, elle 

épousera le beau Louis, celui qui fait battre 

son cœur. Mathilde a cousu elle-même sa 

robe de mariée, blanche, comme il se doit. 

Quelques rumeurs planent sur Québec, 

comme quoi les Anglais voudraient 

Biała Dama 

 

Znacie wodospad Montmorency znajdujący 

się w kanadyjskiej gminie La Côte-de-

Beaupré niedaleko Quebecu? Na przestrzeni 

lat, wiele osób przysięgało, że w nocy  

widziało tam postać kobiety, drobną i białą. 

To Mathilde Robin, żyjąca w 1759 roku, a 

raczej jej duch, którego od tej pory będziemy 

nazywać Białą Damą. 

Przenieśmy się w czasie aż do roku 1759. 

Mathilde mieszka w La Côte-de-Beaupré. 

Jest niezmiernie szczęśliwa. Pod koniec lata 

poślubi przystojnego Louisa, który zdobył jej 

serce. Mathilde sama uszyła swą suknię 

ślubną, białą jak śnieg. Krążące po Quebecu 

wieści głosiły, że Anglicy chcą podbić 

miasto, jednak Mathilde nie zwracała na to 



s’emparer de la ville, mais Mathilde n’y prête 

pas trop attention. Rien ne peut assombrir 

son bonheur… Rien, sauf la guerre. Car le 31 

juillet, tout bascule. Des cris retentissent 

soudain : les Anglais sont là, au pied de la 

chute! Ils veulent prendre Québec aux mains 

de la France! Les femmes et les enfants se 

réfugient dans la forêt pour attendre la fin des 

combats. Les hommes vont prêter main-forte 

aux soldats français. Le courageux Louis 

embrasse Mathilde et promet de revenir 

rapidement. 

La Bataille de la chute Montmorency dure 

quelques jours. Quand elle cesse enfin, 

malgré le triste tableau des soldats des deux 

camps morts ici et là, des cris de joie montent 

dans le ciel de Québec : les Français ont 

gagné! Victoire! Les hommes regagnent la 

forêt pour retrouver leurs proches. Le cœur 

serré, Mathilde attend. Louis ne revient pas. 

Presque tous sont de retour, maintenant… et 

Mathilde attend, encore et encore. 

Un commandant lui apprend la terrible 

nouvelle: Louis est mort au combat. Il ne 

reviendra pas. Folle de douleur, elle court 

vers sa maison, enfile sa robe de mariée 

blanche, pose son voile sur ses cheveux. 

Mathilde Robin se dirige ensuite vers la 

chute où son fiancé et elle aimaient tant se 

promener.  

Cette chute au pied de laquelle Louis a péri. 

La pleine lune éclaire sa silhouette fragile. 

Mathilde ouvre largement les bras en croix. 

Dans un dernier gémissement de douleur, 

elle se laisse tomber dans les eaux 

tumultueuses de la chute Montmorency. On 

dit que son voile fut emporté par le vent et 

qu’il se déposa sur les rochers. Quand les 

gens de la Côte-de-Beaupré passèrent devant, 

le lendemain, une nouvelle cascade était 

apparue. On l’appela le Voile de la mariée. 

Elle est toujours là, juste à gauche de la 

chute. 

Aujourd’hui, deux siècles et demi plus tard, 

uwagi. Nic nie było w stanie przyćmić jej 

szczęścia... Nic, z wyjątkiem wojny. 

31.07.1759 wszystko wywraca się do góry 

nogami.  Nagle rozlegają się krzyki:  Anglicy  

są u stóp wodospadu! Chcą wyrwać  Quebec 

z rąk Francji. Kobiety i dzieci uciekają do 

lasu by przeczekać czas bitew. Miejscowi 

postanawiają wesprzeć francuskich 

żołnierzy.  Odważny Louis całuje Matyldę i 

obiecuje, że niedługo wróci. 

Bitwa u stóp wodospadu  Montmorency trwa 

kilka dni. Kiedy wreszcie się kończy,  mimo 

smutnego widoku poległych żołnierzy z 

dwóch obozów, rozbrzmiewają radosne 

okrzyki: Francuzi wygrali! Zwycięstwo! 

Mężczyźni wyruszają do lasów, by odszukać 

swoich bliskich. Mathilde czeka na Louisa ze 

ściśniętym sercem, ale ten nie wraca. Prawie 

wszyscy są już w swoich domach, a Mathilde 

czeka, cały czas. 

Dowódca armii przekazuje jej tragiczną 

wiadomość: Louis zginął w walce. Już nie 

wróci. Zrozpaczona, biegnie do domu, 

wkłada swą suknię ślubną, wpina welon we 

włosy. Mathilde Robin kieruje się w stronę 

wodospadu, gdzie wraz z narzeczonym 

uwielbiali spacerować. 

To u stóp tego wodospadu Louis stracił 

życie. Księżyc w pełni oświetla kruchą 

sylwetkę kobiety. Mathilde rozkłada  szeroko 

ręce i wydając ostatni jęk, rzuca się w 

piętrzące się wody wodospadu 

Montmorency. Mówi się, że jej welon został 

porwany przez wiatr, który następnie 

umieścił go na skałach. Gdy mieszkańcy 

Côte-de-Beaupré przechadzali się następnego 

dnia w ich pobliżu, zobaczyli powstały nowy 

wodospad, któremu nadano nazwę: Welon 

Panny Młodej.  Ów wodospad do tej pory 

znajduje się po lewej stronie  Montmorency. 

Dziś, po wielu latach, gdy mijacie nocą 

Wodospad Montmorency, dojrzycie bez 

wątpienia, delikatną, młodą dziewczynę, 

ubraną w długą białą suknię. To duch 



si vous passez par la chute Montmorency, la 

nuit, vous apercevrez sans doute une frêle 

jeune fille vêtue d’une longue robe blanche. 

C’est le fantôme de Mathilde, la Dame 

blanche. Il arrive même qu’on l’entende 

gémir jusque sur l’île d’Orléans. Si vous la 

voyez, ne l’approchez pas trop… On raconte 

que tous ceux qui ont tenté de toucher à la 

robe de la belle Mathilde ont connu une mort 

brutale quelques jours plus tard… Alors 

contentez-vous de regarder, de loin, le Voile 

de la mariée et cette Dame blanche, qui 

pleure pour toujours la mort de son fiancé. 

 

Mathilde, Biała Dama, której jęk, gdy się 

zjawia, można usłyszeć aż na wyspie Orléan. 

Jeśli ją zobaczycie, nie podchodźcie zbyt 

blisko. Podobno ci, którzy próbują dotknąć 

sukni pięknej Mathilde, nagle umierają kilka 

dni później. Zadowolcie się w związku z tym 

podziwianiem z daleka Welonu i Białej 

Damy, która po dziś dzień opłakuje śmierć 

narzeczonego. 

 

Magdalena Zawadzka 

 

               

Rys. Dominika Wielgat 

 

Le cheval noir 

de Saint-Augustin-de-Desmaures 

 

Voici l’histoire du Diable qui se transforma 

en cheval. On connait la paroisse de Saint-

Augustin-de-Desmaures. Pendant longtemps, 

Czarny koń 

z Saint-Augustin-de-Desmaures 

 

Oto historia Diabła, który przemienił się w 

konia. Znaną jest parafia Saint-Augustin-de-

Desmaures, o której przez lata wiele się 



on en parla énormément vu que ses habitants 

refusaient de vendre leurs terres a une 

aluminerie. Mais les évènements dont il est 

ici question survinrent "dans le bon vieux 

temps", il y a trois cent ans, au moment où 

Saint-Augustin n’était pas encore une 

véritable paroisse, seulement une desserte: un 

prêtre du Séminaire de Québec allait dire la 

messe là le dimanche et retournait ensuite au 

séminaire. Mais il n’aimait pas cette situation 

et il voulait absolument faire construire une 

église. Un bon tantôt, après la messe, il réunit 

les cultivateurs de l’endroit et leur dit: "il 

nous faut une église, une belle église, trois 

fois plus grande que la petite école qui nous 

sert pour la messe le dimanche". Les 

cultivateurs n’étaient pas d’accord: "on en 

revient de votre grande église. Qui va la 

payer? C’est nous autres. Et vous voulez à 

part ça un clocher qui pointe vers le ciel! Et 

un coq en plus? On en revient. Venez pas 

nous achaler avec ça." 

Le prêtre, découragé, retourna à sa chambre, 

prit un petit verre de vin et se coucha. Dans 

son sommeil, il se sentit interpellé: 

"François! François!" La peur le prit et il fit 

un examen de conscience. Il se dit :"pourtant, 

je suis en état de grâce, je suis allé à 

confesse. Je n’ai pas de raison de m’apeurer 

comme ça." Il se retourna et se rendormit. 

Peu de temps après, il entendit encore la 

même voix: "François! François! Je suis 

Notre-Dame du Bon Secours. Je sais que tu 

as de la difficulté avec les cultivateurs et je 

veux venir à ton aide. J’ai un moyen pour 

construire ton église: demain matin, tu vas 

trouver un gros cheval noir attaché à la porte 

de l’école. Cet animal-là va t’aider à 

transporter les roches pour bâtir ton église." 

Le matin, quand il se leva, il aperçut à cet 

endroit un beau cheval bien musclé, une bête 

splendide. Cependant, Notre-Dame du Bon 

mówiło, ponieważ jej mieszkańcy odmawiali 

sprzedania swych ziem Hucie Aluminium. 

Jednak wydarzenia, o których mowa, zaszły 

"za starych dobrych czasów", trzysta lat 

temu, kiedy to Saint-Augustin nie było 

jeszcze parafią, a jedynie kaplicą: ksiądz z 

Quebecu przyjeżdżał odprawiać tam Mszę, a 

następnie wracał do swojego seminarium. 

Lecz, owa sytuacja mu się nie podobała i 

chciał koniecznie wybudować w tym miejscu 

kościół. Przy nadarzającej się okazji, po 

Mszy, zwołał tamtejszych wiernych i 

oznajmił im: "musimy wybudować kościół, 

piękny kościół, trzy razy większy niż ta mała 

szkoła, w której odprawiamy niedzielną 

Mszę". Mieszkańcy nie podzielali jego 

zdania: "wracając do twojego wielkiego 

kościoła. Kto za niego zapłaci? Zapewne my. 

I chciałby Ksiądz również dzwonnicę, która 

wskazuje niebo! I jeszcze figurę koguta
3
 na 

szczycie wieży? I znów to samo.  Niechaj już 

nas tym nie drażni." 

Ksiądz, zniechęcony, powrócił do swojej 

sypialni, wypił małą lampkę wina i położył 

się spać. We śnie usłyszał, że ktoś woła jego 

imię: "François! François!". Ogarnął go 

strach, więc zrobił rachunek sumienia. Po 

chwili rzekł sam do siebie: "przecież byłem u 

spowiedzi i jestem w stanie łaski. Nie mam 

powodu, by się tak lękać." Przewrócił się na 

drugi bok i usnął. Po chwili, znów usłyszał 

ten sam głos: "François! François! Jestem 

Matką Boską Nieustającej Pomocy. Wiem, 

że masz trudności z wiernymi i pragnę  ci 

pomóc w budowie kościoła. Jutro rano 

znajdziesz wielkiego czarnego konia 

przywiązanego do drzwi szkoły. To zwierzę 

pomoże ci przenieść kamienie pod budowę 

świątyni." 

Rano, gdy wstał, znalazł we wskazanym 

miejscu pięknego, silnego konia, wspaniałą 

bestię. Jednak, Matka Boska Nieustającej 

                                                           
3
 Kogut - symbol Francji, niegdyś często umieszczany na wieżach budowli. 



Secours lui avait aussi dit: "il ne faut 

absolument pas lui enlever la bride, sinon ce 

sera fini. Il pourrait même y avoir un 

cataclysme." Le prêtre se dit: "s’il ne faut que 

cela pour réussir, je ne lui enlèverai 

certainement pas la bride!" Quand les 

cultivateurs aperçurent le cheval, ils 

tombèrent en admiration. Ils demandaient: 

"est ce que le prêtre a acheté un nouveau 

cheval? Tu parles d’une belle bête!" Ils 

étaient très surpris. Le prêtre leur dit: "on va 

travailler à transporter des pierres pour 

l’église." puis il se tourna vers le sacristain: 

"tu vas atteler ce gros cheval noir à la traîne 

et tu vas commencer aujourd’hui à 

transporter des roches." Comme l’animal 

était très fort, Narcisse augmentait la charge, 

voyage après voyage, et le cheval tirait sans 

problème un poids toujours plus lourd. Les 

cultivateurs qui regardaient cela avec 

admiration se dirent entre eux: "on est 

capable d’en faire autant!" et ils se mirent 

eux aussi à charroyer des pierres pour 

l’église. 

Le quatrième jour vers les onze heures, le 

petit garçon de Narcisse surgit de la maison 

en criant: "Louise est tombée en bas de 

l’escalier! Viens vite, maman t'appelle." 

Comme le sacristain tenait absolument à ce 

que les roches soient transportées, il 

apostropha son voisin: "Jacques! Prends ma 

place!" 

Jacques, c’était un gros bonhomme qui ne 

croyait ni à Dieu ni à Diable et qui était 

indépendant comme un chat. Aussi, quand il 

entendit Narcisse lui dire :"il ne faut pas que 

tu lui enlèves la bride ni que tu le charges 

trop parce qu’il commence à être fatigué", il 

prit le cheval, mais en marmonnant: "si tu 

penses que je ne connais pas les chevaux, tu 

te trompes. Je les connais autant que toi et je 

ferai bien ce que je voudrai." Il charroya les 

roches une partie de l’après-midi et, vers les 

quatre heures, le cheval s’arrêta près d’un 

Pomocy powiedziała mu również: "pod 

żadnym pozorem nie wolno zdejmować mu 

uzdy, bo może to sprowadzić na nas wielkie 

nieszczęście." Kapłan powiedział do siebie: 

"jeśli to wystarczy by odnieść sukces, na 

pewno nie zdejmę mu uzdy!" Gdy wierni 

zobaczyli wierzchowca, popadli w zachwyt. 

Pytali: "czyżby ksiądz kupił nowego konia? 

Jakie przepiękne zwierzę!" Byli niezwykle 

zaskoczeni. Duchowny powiedział im: 

"będziemy przenosić kamienie pod budowę 

kościoła." Następnie zwrócił się do 

zakrystiana: "zaprzężesz tego wielkiego 

karego konia i już dziś rozpoczniesz pracę." 

Ponieważ zwierzę było bardzo silne, 

Narcisse zwiększał ładunek, raz za razem, a 

koń bez problemu ciągnął coraz większe 

obciążenie. Wierni, którzy przyglądali się 

temu z podziwem, mówili między sobą: 

"możliwym jest tego dokonać!" i oni także 

zaczęli przenosić kamienie. 

Czwartego dnia, około jedenastej, synek  

Narcisse'a wybiegł z domu krzycząc: "Louise 

spadła ze schodów! Chodź szybko, mama cię 

woła." Jako zakrystian był odpowiedzialny 

za transport kamieni, więc zwrócił się do 

swego sąsiada: "Jacques! Zastąp mnie!" 

Jacques, był postawnym mężczyzną, który 

nie wierzył ani w Boga ani w Diabła, i który 

niczym kot chadzał własnymi ścieżkami. 

Gdy usłyszał jak Narcisse mówi do niego: 

"nie wolno zdejmować mu uzdy ani też za 

bardzo obciążać, bo się zmęczy.", wziął 

wierzchowca, mamrocząc: "jeśli sądzisz, że 

nie znam się na koniach, to się mylisz. Znam 

je równie dobrze jak ty i będę robił co mi się 

podoba." Woził kamienie przez część 

popołudnia i około czwartej zwierzę 

zatrzymało się przy strumieniu. "Czego chce 

ten koń? Wygląda na spragnionego." Jacques 

zszedł z wozu i zbliżył uprząż do wody. Lecz 

zwierzęciu ciężko było pić. Mężczyzna zdjął 

więc uzdę z czarnego konia, którego oczy 

zapłonęły, a z paszczy zionął ogień. Strumień 



ruisseau. "Qu’est-ce qu’il veut, le cheval? Il a 

l’air d’avoir soif." Jacques descendit de la 

traine et approcha l’attelage près de l’eau. 

Mais l’animal avait de la difficulté à boire. 

L’homme enleva alors la bride au cheval noir 

dont les yeux devinrent des tisons pendant 

que des flammes lui sortaient de la gueule. 

Le ruisseau s’assécha complétement et il se 

forma un trou béant où furent engloutis 

Jacques, le cheval, et la charge de roches. 

Puis le trou se referma. 

On n’entendit plus reparler du cheval du 

Diable. C’est la légende de la première église 

de Saint-Augustin dont les fondations sont 

encore apparentes sur le chemin du bord de 

l’eau et où on peut vérifier soi-même que 

cette histoire est vraie. 

 

 

całkowicie wysechł i utworzyła się wielka 

otchłań, w której utonęli Jacques, koń i 

ładunek kamieni. Następnie, otchłań się 

zamknęła. 

Nie słyszano już więcej o koniu Diabła. Taka 

jest legenda pierwszego kościoła Saint-

Augustin, którego podwaliny nadal są 

widoczne na ścieżce u brzegu wody, gdzie 

samemu można sprawdzić czy owa historia 

jest prawdziwa. 

 

Dominika Wielgat 

Rose Latulipe 

 

Rose Latulipe habitait dans un petit village 

du Québec, au dix-huitième siècle. A cette 

époque, pendant le carême, il était interdit de 

danser. Les quarante jours avant Pâques, on 

devait faire pénitence, et non s’amuser! Mais 

la jolie Rose aimait beaucoup, beaucoup la 

danse. Et même si elle était fiancée à Gabriel, 

la coquette aimait aussi danser avec les 

autres beaux garçons des environs... 

Toujours est-il que cette année-là, le carême 

approchait. Rose demanda à son père si elle 

pouvait organiser une soirée, la veille du 

carême, pour danser et danser encore! Les 

quarante jours suivants, ce ne sera plus 

permis! Le père Latulipe accepta, mais à une 

condition: à minuit sonnant, on devait arrêter 

la danse. Sinon, ce serait un péché. Rose 

promit tout ce que son père exigeait, et la 

soirée s’organisa: tout le monde vint veiller 

chez les Latulipe. Le violoneux du coin était 

là, tous dansaient, fêtaient et s’amusaient. 

Soudain, vers onze heures du soir, on frappa 

à la porte. Le père Latulipe ouvrit et 

Rose Latulipe 

 

Rose Latulipe mieszkała w małej quebeckiej 

wiosce w dziewiętnastym wieku. W tamtych 

czasach tańce podczas postu były zabronione. 

Czterdzieści dni przed Wielkanocą ludzie 

musieli pokutować, a nie bawić się! Lecz 

nasza urocza Rose tak bardzo, bardzo lubiła 

tańczyć. I choć była narzeczoną Gabriela, 

lubiła tańczyć też z innymi ładnymi 

chłopcami z okolicy… 

Niemniej jednak post zbliżał się nieubłaganie. 

Rose spytała swego ojca czy będzie mogła 

zorganizować przyjęcie w przeddzień 

Wielkiego Postu by tańczyć i bawić się! Za 

czterdzieści dni będzie to zabronione! Pan 

Latulipe zgodził się, lecz pod jednym 

warunkiem: zakończą przyjęci, gdy wybije 

północ. Gdyby tego nie zrobili, popełniliby 

wielki grzech. Rose obiecała spełnić 

wszystkie wymagania ojca i zorganizowała 

wieczorne przyjęcie: wszyscy przybyli do 

Latulipów. Uliczny skrzypek też tam był i 

wszyscy wesoło tańczyli, bawili się i 

świętowali. 



découvrit un bel inconnu, très élégant, que 

personne n’avait jamais vu au village. 

L’étranger demanda de sa voix grave s’il 

pouvait entrer et se joindre à la fête. Le père 

Latulipe n’hésita pas une seconde avant de 

répondre: “Mais bien sûre! Entres donc! Tout 

le monde doit s’amuser! Dégrayez-vous, 

donnez-moi votre manteau, votre chapeau, 

vos gants…” L’inconnu refusa, prétextant 

qu’il ne resterait pas longtemps. Il entra, jeta 

un regard dans la pièce bondée, puis il invita 

Rose à danser. La jeune femme accepta avec 

enthousiasme, ravie que ce bel étranger 

s’intéresse à elle. 

Toute la soirée, elle dansa avec l’inconnu, 

qui n’invita personne d’autre. Rose n’avait 

pas une pensée ni un regard pour le pauvre 

Gabriel, son fiancé, qui passa la soirée sur sa 

chaise à les regarder tourner, enlacés.  

Mais voilà que minuit se mit à sonner… Le 

père Latulipe lança d’une voix ferme: “ Ça 

suffit! On arrête la danse! Il est minuit.” Tout 

le monde arrêta de danser sans protester… 

sauf l’inconnu, qui murmura à Rose d’une 

voix charmeuse: “Juste une dernière danse. 

Ma Rose…” Rose était déchirée. Elle était 

envoûtée par cet homme si beau avec lequel 

elle aurait tant aimé continuer à danser, mais 

elle savait aussi que le carême commençait à 

minuit et que poursuivre la danse serait un 

péché… Elle décida d’arrêter… mais elle n’y 

parvint pas. Ses pieds semblaient ensorcelés 

et continuaient de s’agiter contre sa volonté. 

Lorsque le douzième coup de minuit retentit, 

l’étranger éclata d’un grand rire. Il se pencha 

vers Rose et lui donna un baiser. Quand ses 

lèvres touchèrent celles de Rose, des 

étincelles jaillirent. La maison des Latulipe 

prit feu. Heureusement, les convives 

parvinrent à sortir de la demeure en 

flammes… 

Le lendemain matin, on aperçut Rose 

Latulipe rôdant autour de la maison en 

cendres. Ses cheveux étaient devenus 

Gdy dochodziła już jedenasta wieczorem, 

niespodziewanie ktoś zapukał do drzwi. Pan 

Latulipe otworzył i ujrzał przed sobą 

przystojnego nieznajomego, bardzo 

eleganckiego, jakiego jeszcze nigdy nikt w tej 

wiosce nie widział. Gość zapytał poważnym 

głosem czy mógłby dołączyć do zabawy. 

Ojciec Latulipe nie wahał się z odpowiedzią: 

“Ależ oczywiście! Proszę wejść! Wszyscy 

powinni się dziś bawić! Rozbierz się, daj mi 

swój płaszcz, kapelusz, rękawiczki… “ 

Nieznajomy odmówił, tłumacząc, że 

przyszedł tylko na chwilę. Wszedł, omiótł 

wzrokiem zatłoczone miejsce, po czym 

zaprosił Rose do tańca. Młoda dama zgodziła 

się z entuzjazmem, zachwycona, że 

przystojny nieznajomy zainteresował się 

akurat nią. 

Nieznajomy przetańczył z Rose cały wieczór, 

nie poprosiwszy nikogo innego do tańca. 

Rose nie myślała wcale o swoim 

narzeczonym Gabrielu, nawet na niego nie 

spojrzała, a on, biedny, cały wieczór spędził 

na krześle obserwując ich splecionych w 

tańcu. 

Ale wtem wybiła północ… Pan Latulipe 

ogłosił stanowczo: “Wystarczy! Kończymy 

tańce! Jest już północ.” Wszyscy posłusznie 

przestali tańczyć… z wyjątkiem 

nieznajomego, który szeptał Rose do ucha 

uroczym głosem: “Jeszcze tylko jeden ostatni 

taniec, moja Rose…” Rose nie wiedziała, co 

robić. Oczarowana tym pięknym mężczyzną, 

nadal bardzo chciała z nim tańczyć. 

Wiedziała jednak, że właśnie zaczął się post i 

jeśli nie przerwie zabawy, popełni grzech… 

Postanowiła przestać… lecz nie mogła. Jej 

nogi zdawały się być jak zaczarowane i 

ruszały się wbrew jej woli. 

Gdy tylko wybiła północ, nieznajomy 

wybuchnął śmiechem. Pochylił się i 

pocałował Rose. Gdy ich usta się spotkały, 

wystrzeliły iskry. Dom Latulipów stanął w 

ogniu. Na szczęście goście zdążyli wyjść z 



entièrement blancs. En une seule nuit, la 

pauvre avait vieilli de cinquante ans et avait 

complètement perdu la raison. Tout le monde 

au village comprit aussitôt que l’inconnu 

n’était nul autre que le diable, venu pour 

inciter les gens à danser passé minuit. Il avait 

gardé son chapeau  pour cacher ses cornes et 

ses gants pour cacher ses griffes... 

 

płonącego budynku… 

Nazajutrz rano, widziano Rose Latulipe 

krążącą wokół spalonego domu. Jej włosy 

stały się całkowicie białe. W ciągu jednej 

nocy biedna zestarzała się o pięćdziesiąt lat i 

kompletnie straciła rozum. Wszyscy we wsi 

zrozumieli, że ów nieznajomy był nikim 

innym jak diabłem, który przybył, żeby 

namówić ludzi by tańczyli po północy. A 

kapelusz i rękawiczki miał po to, by ukryć 

swoje rogi i pazury…  

 

Wioleta Sikorska 
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Les Ours des Montagnes Rouges 

 

Il y a fort longtemps déjà, par un bel après-

midi, un couple Wendat part en excursion 

dans la forêt. Après une longue marche, un 

ours surgit devant eux. Pas menaçant, mais 

immobile, décidé. Un autre apparaît à leurs 

côtés, puis un autre encore... Bientôt, voilà 

les Wendats complètement encerclés par des 

ours, qui leur demandent de les suivre jusque 

 

Niedźwiedzie z Czerwonych Gór 

 

Dawno temu, pewnego pięknego popołudnia, 

para z plemienia Huronów wyrusza na 

wyprawę do lasu. Po długim marszu wyłania 

się przed nimi niedźwiedź. Niegroźny, ale 

nieruchomy i stanowczy. Kolejny pojawia się 

tuż obok nich, i jeszcze jeden… Wkrótce 

para jest całkowicie otoczona przez 

niedźwiedzie, które żądają, aby iść za nimi 



dans leur territoire, les Montagnes Rouges. 

Il n'y a pas de discussion possible, aucun 

moyen de fuir. Ils ne peuvent qu'obéir. Les 

ours installent le couple dans une grotte et 

s'assurent qu'il ne manque de rien : fruits 

frais, noix, eau claire... Ils ont tout ce dont ils 

ont besoin. La vie avec les ours est même 

plutôt agréable : les oursons s'amusent, les 

bêtes inventent mille et un jeux, le temps 

s'écoule paisiblement. Pourtant, quelque 

chose manque au bonheur du couple, qui finit 

par s'ennuyer et vouloir aller retrouver les 

siens. L'homme tente d'aborder le sujet avec 

les ours, mais tous refusent de les laisser 

partir. Il est trop tôt, répètent-ils sans cesse... 

Il n'est pas encore temps. Temps de quoi ? 

L'homme ne le sait pas. 

Un jour, les environs de la caverne semblent 

tranquilles. Aucun ours dans les parages. 

L'homme convainc sa compagne : c'est le 

moment ou jamais ! Ils s'élancent dans la 

forêt, le coeur battant, courant à perdre 

haleine. Après un moment, ils doivent 

reprendre leur souffle. L'homme chuchote :  

« Ça y est, on est à l'abri... » À peine a-t-il 

fini sa phrase qu'un ours apparaît près de lui, 

puis plusieurs autres. Les Wendats sont de 

nouveau encerclés. Les ours grondent de 

colère. L'humain les a trahis. Ils lui ont donné 

à boire et à manger, et comment les 

remercie-t-il ? En s'enfuyant ! Quelques ours 

s'emparent de l'homme et, sous les yeux 

horrifiés de sa compagne, ils le jettent du 

haut d'une falaise. Son corps se fracasse sur 

le sol. Il survit, mais est gravement blessé. 

Des os brisés, des côtes cassées, de larges 

entailles... Les ours enseignent à la femme 

comment soigner chaque blessure. Ils lui 

indiquent quelles écorces, herbes et racines 

cueillir. 

On pourrait croire que l'homme renonça à 

toute fugue après cette aventure. Pourtant, 

non. Chaque fois que l'occasion se présente, 

le malheureux, plein d'espoir, tente de 

aż do ich terytorium – Czerwonych Gór. 

Nie ma dyskusji, ani żadnego sposobu 

ucieczki. Nie mogą zrobić nic, oprócz bycia 

posłusznymi. Niedźwiedzie umieszczają parę 

w jaskini i upewniają się, że niczego im nie 

brakuje: świeżych owoców, orzechów, 

czystej wody… Mają wszystko, czego 

potrzebują. Życie z niedźwiedziami też jest 

raczej przyjemne: niedźwiadki bawią się, 

zwierzęta wymyślają tysiąc jeden zabaw, 

czas płynie spokojnie. Jednakże parze 

brakuje czegoś do szczęścia. W końcu nudzą 

się i chcą znaleźć bliskich. Mężczyzna 

próbuje poruszyć ten temat z 

niedźwiedziami, ale nikt nie chce pozwolić 

im odejść. “Jest za wcześnie” powtarzają 

bezustannie… “Jeszcze nie czas”. Czas na 

co? Tego mężczyzna nie wie. 

Pewnego dnia, okolica jaskini wyglądała 

spokojnie. Żadnego niedźwiedzia w pobliżu. 

Mężczyzna przekonuje swoją towarzyszkę: 

teraz albo nigdy! Ruszają do lasu z bijącym 

sercem, biegnąc ile tchu. Po chwili muszą 

złapać oddech. Mężczyzna szepcze: “Już po 

wszystkim, jesteśmy w bezpiecznym 

miejscu”. Ledwo skończył zdanie, a 

niedźwiedź pojawia się obok niego, a zaraz 

kilka innych. Huroni znów są otoczeni. 

Niedźwiedzie ryczą ze złości. Człowiek je 

zdradził. Dali mu jeść i pić, a on jak im się 

odwdzięcza? Uciekając! Kilka niedźwiedzi 

obezwładniło mężczyznę i na oczach jego 

przerażonej towarzyszki zrzucają go z 

urwiska. Jego ciało spada na ziemię. Przeżył, 

ale jest ciężko ranny. Potłuczone kości, 

złamane żebra, wielkie rany… Niedźwiedzie 

uczą kobietę jak pielęgnować każdą z nich. 

Wskazują jej, które kory, zioła i korzenie 

zbierać. 

Można by myśleć, że mężczyzna zrezygnuje 

z ucieczki po tym, co się wydarzyło. Jednak 

nie. Za każdym razem, gdy nadarza się 

okazja, nieszczęśliwiec, pełen nadziei, 

próbuje uciec. Chowa się za skałami albo 



s'échapper. Il se tapit derrière les rochers ou 

les arbres, plonge dans la rivière, rampe sous 

le couvert des sapins. Mais chaque fois, une 

armée d'ours l'attend en cours de route et il 

est roué de coups et projeté dans les airs. Il y 

a encore plusieurs plaies à panser. Les ours 

montrent à la femme comment s'y prendre. 

Peu à peu, ils lui transmettent tout leur 

savoir. Quand ils jugent qu'elle a tout appris, 

ils rendent la liberté au couple en disant que 

c'est maintenant à eux d'aller enseigner à 

leurs proches la science de la guérison. Leur 

chef dit : « Il est temps, maintenant. » 

Depuis ce jour, l'ours est vu comme un ami 

des Wendats et il représente la sagesse et la 

guérison. Car si l'un d'eux a souffert à cause 

des ours, combien d'autres ont été sauvés par 

leur médecine ? 

drzewami, zanurza się w rzece, czołga się 

pod schronieniem sosen. Jednak zawsze 

horda niedźwiedzi czeka na niego na drodze. 

Zostaje pobity i wyrzucony w powietrze. Jest 

jeszcze kilka ran do opatrzenia. 

Niedźwiedzie pokazują kobiecie jak się za to 

zabrać. Powoli, przekazują jej całą swą 

wiedzę. Gdy uznają, że wszystkiego się już 

nauczyła, zwracają parze wolność, mówiąc, 

że teraz to oni muszą iść i nauczać swoich 

bliskich sztuki uzdrawiania. Ich przywódca 

mówi: “Już czas”. 

Od tego dnia, niedźwiedź jest postrzegany 

jako przyjaciel Huronów i reprezentuje 

rozsądek oraz wyzdrowienie. Bo jeśli jeden z 

nich ucierpiał z powodu niedźwiedzi, ilu 

innych zostało ocalonych dzięki ich 

lekarstwu? 

 

Emilia Śledziewska 

 


