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P o przedstawieniu w pieśniach i tańcach poetycznego 
usposobienia krakowskiego lud n, wkraczając obecnie 
w dziedzinę jego ducha a w szczególności dotykając jego 
wyobraźni, zamier:.zyliśmy w niniej~szej Seryi wykazać w gu
słach, zabobonach i przes~dach tu zagnieżdżonych, do 
jak wysokiego stopnia robak obłę,du, urągając potędze 

czasu, toczyć po dziś dzień nie przestaje jego ducha, a 
silnie dotąd we wszelkie powszedniego żywota wnikaj~c 
sprawy, religijny zaprawdę swój niegdyś pierwiastek (i 
zt~d jego siła) aoz już działaniem wieków skrzywiony, 
w dziwny nieraz sposób z tward~ życia godzić umie 

proz~. 

Ze zarody owych wyobrażeń w zamierzchłej prze
szłości z dalekiego naniesione Wschodu jako wsp<?lne ca
łego indo-europejskiego plemienia dziedzictwo, rozrastały 
się następnie tak wśród Słowiańszczyzny jak i gdziein
dziej wraz z językiem w rozliczne odmiany i odcienia, 
wynikiem rozmajitej będące indywidualności różnych acz 
pokrewnych sobie szczepów i ludów, a ztąd i rozmaji
tego ich na rzecz 1apat~ania.; że wyobrażenia to skló-
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cone i spaczone zosta!y wielorako przymiP-szkami inno

stronnemi równie jak i wstrząśnieniami dziejoweroi (do 
których należały: wędrówki narodów, klimat, zmienione 
położenie geograficzno, nacis~ sąsiadów, stosunki han
dlowe i t. d.) - o tern wszystkiem rozpisywała się już i 

coraz szerzej rozpisuje nauka, baczna i coraz bacz
niejsza. na wszelkie tego rodzaju okoliuzności. Wiarogo

dneroi też dowodami i ścisłą rozumowania swe popiera

jąc krytyką, o coraz to nowe u ludzi wiedzy i dobrej woli 

doprasza się ona materyały, by na raz obranej postępo

wania drodze, snować mogła bez przestanku wątek dal
szych swych badań, a nowe z nich wyprowadzając wnio

ski, nowe zyskiwać dla świata nauk.owego zdobycze. 

Niejednokrotnie wyrzeczono już u nas zdanie, jakoby 
w gusłach, czarach, ·zabobonach i przesądach, z większą 

niż w ~nnych ducha objawach korzyścią, szukać należało 

klucza do wykrycia prastarych i oryginalnych ludu na

szego jak i calego słowiańskiego szczepu wyobrażeń i 
praktyk. Slłdził zrazu podobnie i R. Berwiński (w swych 
Studyach o literaturze ludowej). Wszakże ku końcowi 

swych poszukiwań przyszedł do wniosku, że i one także, 

równie jak (czego dowieść usiłowłłł) podania, baśni, zwy

czaje, obrzędy i pieśni, nie samego tylko polskiego bę
dąc owocem narodu, nie stanowią też wyłącznej jego 
własności, lecz są, jak i tamt<:: różnemi czasy ze wszyst

kich stron świata nabiegłeroi tu przybyszami, a urobiw
szy się po większej części jui to pod naciskiem średnio
wiec;ł;nej cywilizacyi kościelno-łacińskiej Zachodu, pełnej 

jeszcze wspomnień rzymskiego klassycyzmu, już (jak na. 

Rusi) byzantyńskiej cywilizacyi Południa, zatarły niemal 

do szczętu cechy jakie z dawniejRzych jeszcze słowiańsko-



pogań!ikieh cza!!ÓW pozostać były mogły u ludu, nader 

wraźliwego na wszelkie wpływy zewnętrzne, obce, tylo

krotnie mni oddziaływajl\ce, czy takowe religijnej, czy 

politycznej, czy wre zcie socyalnćj były natury, - a ztl\d 

niezdolnego bynajmniej, wbrew dotychczasowemu uczo

nych twierdzeniu, występować w kreacyach swych samo

dzieima 

Że Sl\d tak bezwzględnie postawiony (a wywołany 
widocznie grOZI\ wypadków galicyjskich 1846 r.) ostać 

się długo jako pewnik nie mógł, t.ego dowodzić tu 9b

szernie nie potrzebuję . .Zaprzeczają.c bowiem umysłowi 

naszego ludu twórczości, i na bierne, naśladowcze jedynie 

skazują,c go ducha stanowisko, ubliżałby on naturze ludz

kiej wogóle, która, jakkolwiek uległ~ być może prl\dom 

wypadków czy to gwałtownie czy mniej nagle ' z zewnl\trz 

na ni" napływają,cych, nie zrywa przecież odrazu wszyst
kich ogni w wią.żących ją. z przeszłością., nie wyrzeka się 

jej bezwarunkowo, chociaż nie zawsze czuje wagę i poj

muje znaczenie przechowanych w swem łonie tradycyj. 

Jak tedy z jednej strony, skutkiem nowszych coraz wy

padków i wyobrażeń, mógł on w pewnych krllju miej

scach niejedno zapomnieć, uronić, to z drugiej zal'amię 

tał takżo i zachował niemał~ zabytków podobnych i lo '·ć 

(acz je często zwichnął), tam zwłaszcza, gdzie wptywy 

wyżej wskazane działały słabiej. Jeżf'li i u innych naro

dów, nad którerui niemniejsze jak nad naszym hucz.1t.)' 

dziejów nawałnice, są, mnogie tego rodzaju zabytki, to 11ie 

widzę przyczyny, dla czegoby znaleść ich nie było można 

i wśród naszego ludu, umysłowo i pamięciowo wcale nie

upośledzonego. Owszem, gdy wpływy łacińskie Uuk to 

sam Rerwiński utrzymuje) przeniknawszy pierwej bliższa. 
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im cywilizacyę Zachodu, ztamtl\d dopiero przedzierały się 

i do nas, przeto spodziewaćby siQ należało, że zaBób po

źniej tu z tego powodu rugowanych mitologicznych wy

obrr.żeń, ·obfit ze powinieoby wśród 'łowiariszczyzny le

chickiej zo tawić niż gdziekolwiek bytu swego ~ladj:, więc 

i pełniejsze obiecywać dla nauki plony, lubo mniej obfite 

od skazówek odleglej. zych ziem kandynawii i Litwy. 

Praca wszakże Berwiń kiego, ściśle i sumiennie, mimo 

uprzt:Jdzeń jego z niedokładnej ludu znajomości pochoclzq

cych dokonana, będzie zawsze przy dalPj prowadzonych 

w tym kierunku poszukiwaniach nader użyteczną, stawia

jąc obok nieuza. adnionych przypuszczPń i argumenta, 

którym słuszności odmówić niepodobna. 

Jakoż, niema najmniej. zej wątpliwotici (jak to dawno 

już wyśledzili uczeni słowia!tscy), że wiele przesądnych 

mniemań i praktyk ( zczPgólnie dotyczących środków le

karskich) odziedziczyliśmy po starożytnym świecie grec

kim i rzymskim, któtego oświata, obyczaje, język, a tia

wet i zboczenia, długo jeszcze panując na Południu po 

upadku wszechwładzy jego politycznej, wywierały niemały 

wpływ moralny na wszy tkie instytucye i czynności pu

bliczne w Europie. Jak silneroi włóknami wiązały się wy

obrażenia starożytnego ~wiata ze średniowiecznemi nawet 

i w rzeczach wiary, dowodz~ .tego pisma Ojców ko.~cioła, 

'dowodzi między innemi i dzieło J. Gurreea: D i e cln i s t

liche l\lystik (Regensburg l 3G-8, tom dru(ri). Ogar

nqwszy ko~ciół i szkołę, przy ich pomocy, mniemania owe 

religijno-klas yczno szerzyły i~ wszędzie, a więc i u nas. 

Świadectwa takich zapatrywaii, daj:}. dawni już 11a i kro

nikarze, gdy IDÓW!!\ O pierWOtnych dz1ejach l O IJogo lo

wiu Tlllt>Zern. I na.stępnyc.b tł\kie epok pisarze aż do a-
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rnAzowtcza, ott·;r,ą~nąć !:l;ę 7. tego ro1lzaju wpływów nieu

mieli. r O\\ si dopiero bacłac;~,e jak np. Czacki, Koltątaj, 

Lelewel 1 t. d. gruntowniej ·zą, naukl'L i wytrawniejHr.ym 

wiedzeni S<\Uem, czuli potrzeb~ zwrócenia si~ bez po ~re

unio do lu1lu. Poczęto ,.·ięc 'ledzić i szu ·ać u niego od

powie<.lnich potrzebie zabytków, a zebra w ·zy wiązkę pie

lini, ba.~ni i pouai1, Z 'L tanawiać się w na tępstwie nad 

dawnych . 'towian mitologiją, prawami, obyczajami i t. p. 

Wiadomo, co obok pracowitych zbierac:zy zdziałali na 

tem polu: "hodakow. ki, Rakowiecki, l\Iaciejowski, Me

dyii ki, Tyszyński, . zajnocha, 1Iarcinkowski ( ... 1 owosiel ki), 
Paploński, ~Iiorzyński, Kirkor, Sienkiewicz, Tyszkiewicz 

i t. cl. Dod:.uny, że niektórzy pk 1ip. korochód )lajew

ski, llanu ·z, Borkow ki i t. d. podżegnięci porównaw

rzemi pracami lingwistycznemi, historyczneroi i innemi 

Anglików, Francuzów i Niemców (.Jonesa, Burnoufa, Boppa, 

Grimma, Lati~ena. Kuina i t. d.) w oznaczeniu stanowi

ska mitologicznego Słowian skłaniali się stanowczo ku 

Indyom wscho<.lnim t Per yi, gdy inni zwrócili badawcze 

swe oko przeważnie ku sąsiadującym ze łowianami Li

twinom, 'kantlynawom i Cznclom . 

• ·ie prze ·<tdzająe bynajmnil'j wypadków naukowych 

jakie z badmi. w tak różnoroduym prowadzonych kie

runku na"'tąpią, ograniczymy L i~ w niuiejszem dziele na 

pod;.niu za bo bomtych umiemalt i dzialai1 jakie się dotąd 

w.~rótl krakow. kil'go praktyhlją lutln, tusz<LC hobie, że 

będziemy w --tanie <lopdniG pracę na ·:.::ą w przyszłości 

szczegótami tcgoi. rodzaju 7. innych e1.ęś~i Polski pozbie

ranemi. ~ · a~rornattzone w ten sposób zatSoby, pomnożone 

uabytkaun Jakil.' w tl•j mat~::ryi inm Jt>~ztze do w pólnej 

skarbnicy <lot :lll<''!l badacze, gdy będ<~ d(J tatecznie ~wia-
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tłem nieuprzedzonej krytyki wyj.asmone i z naleciałalacialyo 
wiekami pleśni oczyszczone, dadzą, niewą,tpliwie znrcn zręcz 

nemu budowniczemu dosyć mocn~ podwalinę i bog>[obogat 

materyał do wzniesienia całkowitego starosławiańskicik skiego 

chramu, - nie na to zajiste, aby palić w nim kadzizjzdzidla 

praojców bo~yszczom, ale by nas nauczyć, że duch lu aułudzki 
od kolebki już swej dą,ż'ł!C ku udoskonaleniu 1 ra:a~:razem 

z wielu błędami niósł także z sobą, przez wieki kicieJ kilka 

prawd jasnych, niby gwiazd przewodnich, które pie~Clceczę

ci~ swej powagi stwierdzają,c w następstwie kościół Cbbh)hry

stusowy, trwałość im niepożyt'ł! po wszystkie zape w1wnil 

czasy. 

O. K. 
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WYOBRAŻENIA 

o początku świata, o ziemi, niebie, piekle, 

wspominki z historyi świętej itd.*) 

l. Najpierwej było niebo, w niem B6,q świp,tłości panował od wie
ków. -Był tam i książe ciemny, l!iżej po lewej Jego stronic, który 
podlegał Bogu światła. Bóg światła, stworzył najprzód wodę, kt0ra 
wezbrała aż pod sam pałac niebieski, cały z budo" any z kryształu 
i drogich kamieni; rozległość jego sięga do koła na 600000 mil 
że go przejrzeć nie można, tak jest szeroki, obszerny. Bóg świa
tła wziął kropidla, przeżegnał wodę, i kropił z nieba na. prawo l 

na lewo. Ze spadających kropli, rzuconych niebieską ręką, urodzily 
się anioly, - zaś z piany będącej na wodzie urodziły się archa
nioły : święty Michał archanioł, święty Gabryjel i inni archanieli. 
Ci anieli, którzy byli z prawej strony, stanęli za Bogiem światła -
ci co z lewej, należcli do księcia ciemności, mającego w swej wła
dzy cienie nocy, i stali się diabłami potem. Nad aniołami z prawej 
strony Bóg ś1viatła, dał najstarszego z aniołów, nazwawszy go 
Archaniołem Michałem. Nad aniołami z lewćj dał Lucypera. Za
stępy anielskie były tak niezliczone jak krople wody uronionej 
z Bożego kropidła. Bóg światła mając już aniołów, rzekł do wez-

4) \'\'yobrażcnia takie i tym podobne kr~żą we wsiach Modlnica, Modl
niczka, Rząska, Brzezie, Tomaszowice, GieLuHów, Koszkiew, Narama, 
Michalowice, GosZ<:za i t. d. 



lHaućj WIHly· "Ty lH,;Jt.ie"z lll~lzacnwJSI.<L, - przez; (bet.) ciebie 
uic żyć nic 111użt•, u:~jwiQbW ciQżary <ll.wigać musisz, bo ja na 
tobie ufunduj•! zit'lni..:. Wodo opadnij. ziemio powstai1 z mcości." 

2. Woda wezbrana, upaJłn. w dno morskie - dopieroż Bóg światła 
wziął dwa tcieloryó!J. złożył je na krzyż i na nie rzucił kruszynP 
jakby ziarnko piasku, z którego ua ich grzbietach rosła, coraz 
w gór!,' wzrastała :inniq, taka Europa miękka gdyby ciasto, biała 
gdyby krćJa. Kiedy ziemia stworzona dorosła. przed próg nieba, 
Bóg światła r~:ekł Llo nićj: "Ziemio, świecie ziemski, ty będziesz 
dla duchów schodami do nie{,a, oświecę cię światłew, ogrzeję słoń

cem, ahyś rodziła i żywiła co uroJzisz - lecz; cokolwiek urodzisz 
do ciebie powr6cić musi." I stau~la ziemia jak placek pływający 

na wodzie - któ1:ego brzegi otaczało wieczne morze. Ze ziemia 
jest otoczoua wotlą i pływa po uićj jak płucek kulisty - dowo
dem tego pewnyUI mamy to, że góic kto studuię wybije przed 
domostwem, wszędy wod:t wyuiku1e, a inaczej z;kądżeby się wzięła. 

Na tćj zirmi założył Bóg światła, ogdJd Rajski, ażeby anieli któ
rym ciasno już było w pałacu niebieskim, mogli mieć dla siebie 
przyjemną wycieczkę. W Hajskim ogrod.:ie albowiew były zlote 
jabłka, rosły poc echy, różne lJn.chnidła, kwiaty, pomiędzy któremi. 
przelatywały śpiewające wdzięcznic ptaki, i anioły skrzydlate prze
chadzały się, przygrywając Stwórcy na rozmaitych instrumentach. 
Anicli jednak z ogrodu Rajskiego pożytku mieć nie mogli, będąc 
bez ciała duchami, tylko na ciągłych posyl'kach u Pana swego, nie
przestającego dabzych czynności w dziele stworzenia. Prosili więc 
Boga Ojca, ażeby oprócz nich stworzył ·jeszcze inną istotę, mogącą 

z du zą i ciałem zczę'liwie żyć, doglądać Raju. 
3. Bóg światła, OjciC'c nicbie~ki na prośbe sług swoich, wziął 

kruszynę ziemi Rajskiej i gdy ta mn w rękach rosła, miękczała, 

ulepił z niej pierwsze,ąo czlowieka a natchnąwszy go duchem, uczynił 
odmienuym od tego, czćm byli anieli. Tego pierwszego człowieka 
nazwał Bóg .Jadamnn. CIHl!lził Jaclam po Raju lecz był dziki, lę
kliwy, bał SI~ aniołów, że go oswoie nic mogli, nareszcie tak zbł«;J
dniał, osmutniał, że sami anieli widzicli opłakany stan jego, więcej 
do niedoli niźli do szczę'cin. zbliżony. Zrobili więc radę pomiędzy sobą, 
ażeby prosić Boga Ojca o towarzystwo dla Jadama, który sam, 
jednym człowiekiem będąc w Haju, nie może doznawać przeznaczo
nych mu ro koszy. Ojciec niebieski przystał na prośbę sług swo
ich i rozkazał Archaniołowi, ażeby wyjął żebro z boku śpiileego 



.Jadallla. Cu g1ly u..:zynił .\rdwniuł, l. żclmt .Jadamuwcgu Bóg stwo
rzył }'ierw.w! uitJwia. tę i uazwał ją .lewą. Anidi z rozkazu Bożego 
zaprowadzili J ·w~,; dl} .la!lama, dając 11111 j11 za JII'Qlt''! malionk~. 

Jadam jeduak hył tak niewinny jeszcze, iż niewicdział co z nią 
ma począć, oua tui. samu i prt.ctn długi czas spoglądali u a siebie i 
aż wreszcie przekona w zy się, że za. purnocą dauej im mowy po
rozumieć ~;ię tnogli, przemówi! i do siebie i wiedzą<! już jak czas 
przepędza\ od auiolów byli otlwiedzani. 

4. Gdy się szczę'liwy Jarlani z Jcwą przcduldzał po Raju, w nie
bie zaszły ularze:1ia g•Hlnc uwagi. Już to z niechęcią k iąże cie
mności spoglądał od jal<ieg<,ś cza ·u na coraz nowe tlzicła wycho
dzące z twórczej ręki Boga 0)! a. ~iepodobało mu się n:Hhnie Ja
dam owi Jpwy za prawą małi.•Jilkf:. i przeciw temu ::aprzeczać za
myślił. - Bóg ~wiatła rzekł wtetly rlo księcia ciemności: "Nie
tylko J ewę stworzyłem pierwszą uicwiastę, lecz z u i ej wyprowadzę 
cały ród ludzki, co więcej, stworzę tlrr,gt[ nil'wia.st,:. której się ca
ły świat kłaniać bę!lzic, gtl) ż ona urodzi Bog;t-t:złowicka. y~ta 

111ego." N a te sło\\ u Boga Ojca, ksi:t:'-c c.:icmuości podniósł bunt 
w uiebie. mówiąc .. ,co. j:~ k iąze uicbic kic, Bóg równy Tobie, 
miałbym się kłaniać jnkićj uicwieści<·, i tocie <-łabej, - ach uie -
jam <.ilniejszy w cictuach nocy od bwiutłu twego i co ty uczyui~z, 
zuiweczę." Dopieroż Lucyper, zwołał do siebie wszystkich aniołów 
od lewćj strony, jemu służących, i staną w zy sam na ich czele, 
wydał t~·ojnr:. Bogu Ojcu. Str11.szua była wojua. niebieska, światło 
walczyło z cieniarui uocy, miecze aniołów ścierały się z ·obą, 

strony walczące zdawały oię być równe. Bóg śwłatła, Ojciec nie
bieski, zwyciężył k ·ięcin. cicmnoś.:i - i z rozkazu Bo kiego Ar
chanioł Michał ciął mieczem w głowę przeciwnika Lucypera, na
reszcie obali w ·zy go, .~tl'iętq stopą swoją strącił l. nieba. Leciał 

książe ciemno' ci z nie ha, z nim 9 zastępów auiołów od lewicy, 
którzy się odtą<l z woli Boga Ojcn. stali ciemnerui duchami czyli 
diabłami, a g<lzie upadli, tam ię z7·obiło piekło. miej ce przeriwno 
niebu. PrtPZ !J nocy, U godzi u, U kwadra u y, !J minut i () sekun
dów spadały chóry trąconych aniulów, wraz z księciem <.:iemno
ści w postac1 najdrohuil•jszego dćs:czu. Ponieważ ziemia pływająca. 
wśród wód mor ·kich była na drodze do miejsca kędy dole
cieć mieli, przeto dużo kropel diabelskiego dćszczu spadło na 
ziemię, i powsilłkało w zędy S\: to po różnych miejscach, uawct 
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ll'>Stało Sit,) i llo lbjskiPgo ogrodu.*) WiliVI:Y.a'i to w Raju pojn
wiły si~ ohok czy:;iych t~lói br:yrkie !fOd.';, wę7.e dotąd niewi
dJ.iane. 

fi. Gdy .Jndaut z Jcwą w tlobrćm porozumieniu przebywali 
w Raju, i anieli uczyli ich ohuwi:!zków wspólnego pożycia, wolno 
było małżonkom używać wszystkich przyjemności tego miejsca, 
oraz jeść wszystkie soczyste owoce które wydawały drzewa, 
z woli Bożć.i, -- oprócz tylko jabłek z jednej jabłoni. Anioł na
zwał te .1ahłka ::aka::auym owocem, zahronił małżonkom, aby ich 
nie jedli, bo bęflzie im to szkodzić i na nich sprowadzi gniew 
Bo~y. Pierwsi rodziec długo posłuszni byli rozkazowi anioła, nie
dotykali s i\: nil.\\ Pt wzbronionych jabłek. Je u nr. go razu spał swo
bodny Jadant na trawuiczku, opodal bawiła się wśród kwiatów 
roskof;zna Jcwa i ujrzała obrzydł.t poczware. weża zwanego Fał

szem wchodzącego na jahłol1 zakazaną. Wą~. jadł te jabłka, ona 
z zauziwieuicrn i bojaźnią patrzała na to ; w tem upadło jabłko 

na ziemi1:, - wął mówi uo niej: .Jewo skosztuj jabłuszko, bo 
smaczne." - "Ki ej się boję śmierci, u odrzekła niewiasta." - .Nie 
bój się, uie umrze~z, wszakże wiuzisz, że ja nie umarłem. u Ten 
wąi. był to już zly a~tiol, wysłaniec ducłta ciemuośt'i, który spa
daj&c z nieba, w H.aju zagościł. Jewa najprzód pouniosła jabłuszko, 
znpach tegoż ułuJził ją i niestety, skosztowawszy, zjadła. Jadam 
przebudził sir, woła jej - owa resztę pozo~tałą podaje mu mó
wiąc: .skosztuj jakie dobre jabłuszko. u - On zjadł i udławił Rię 

ogryzkiem. Obyellroje zaczęli się rzucać niespokojnie, płakać -
a~ci przybył Anioł Boży pełen trwogi i gniewu. Uuerzył Anioł 

w kark Jarlamn, a ogryzek wyleciał, i surowo karcąc ich, nazna
czył pokutę. Kazał im stać przez d1.iel1 cały w wodzie, aby zmyli 
pierwszy grzech. Jcwa stała w wouzie po kostJ..:i, Jadam po kolana, 
lecz kiedy narzekali, przykrząc sobie pokutę zadaną, - anioł go
rzój ich ukarał i zmusił, ażeby stali w wodzie aż po 1zyje. Jak 
wyszli z wody, uczuli chłóu, razem w::.tyd wzajemny. zmuszający 

ich do krycm ::.ię za drzewa Spostrzegł anioł Boży cz<:'go już 

grzesznym potrzeba, - narwał liści lopia1111, które rosły tak wiel-

•) Wśród tej katastrofy spadający Lucyper z diabłami, pytał sig Arcban . 
.i\lichala: "każ ja hrJ\l siuł ?• !\Iichał powiada· .,na pustkach, - "cóż 
ja u~d.,; siał·~· .:ltichal orl powiada: "o" i es." - Aliści diabeł Lucyper 
przesł ·szał - i zamiast owies, myślał zs oRel, - wi..:c tći: odlqd na 
wieki sieje oset cedźkaj (gdziekolwiek) - i to jego żniwo. 
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kie jak płachty i dał im za uJtit~nJt~. Z ogryzka utkwionego w gar
dle Jadama, na wieczni} pamiątkę wyszła. mu chrząstka, krzta1l, 
którą dotąd synowie jego, wszyscy mcżc1.yzni, mah na szyji. 

6. Od cza u skuszenia piPrwszych rodziców Jadama. i Jewy, 
przez węża czyli złego ducha, rozpoczyna ię mweczące działanie 

księcia ciemności, u iłującego nie już siłą, lecz chytrością wydzie
rać niebu co się da, na korzyść piekła. Co Bóg światła. stwarza. 
dla siebie, dla swej wiekuistej chwały, - piekło za pom·ocą wy
słanników, częstokroć zdobywa i mnoży czarne za tępy. ·Pierwsi 
rodzice ulegli chwilowo ponętom złego; anioł Boży jednak oczy
ścił ich po części, zupełuie howiem grzechu ich pierworodnym zwa
nego zmazać nie mógł. Ztąd więc ze stworzei1 niewinnych, jakieroi 
byli Jadam z Jewą, tali się rzeczywiście istotami duszy i ciała, 

to jest razem skłonneroi do złego i dobrego. Życie ich z woli 
Boga, pierwej nieograniczone, niepodległe prawom natury, zostało 
skrócone terminem śmierci. Znikł ogród rajski, miasto niego, poka
zała się nieuprawna ::iemia. Kłosy zbóż dochodzące w Raju do 
wielkości sosien, zmalały do stóp człowieka, który uczuwszy po
trzeby cielesne, zapłakał naJ sobą. Przy zedł znowu anioł Boży 

do raj kiego wygnai1ca i cie ząc go uczył pracy. Kopał Jadam 
z pomocą, anioła, ukopali stajauko ziemi przez jedcu d:.:ici1. Gdy 
anioł oddalił się, nazajutrz powrócił, pyta się J adama.: "Wieleś 
ukopał ziemi'?" Jadam odpowiada skrzętnie: " am pracuJąc, uko
pałem stajanko." Anioł wiedział prawdę i mówi na to: ,Jadami e, 
kopie przy mnie sam, będę widział co zrobić możesz." Z potem 
czoła zaledw1e 2 zagony potrafił Jadam ukopać i zmęczył s1ę. Do
piero anioł rzecze do niego: "Jadamie, Jadamie, biada z tobą, 
kiej ty już i zmy'lać umiesz.'· Po wyjściu z Raju już to nie był 
więcej ów niewinny pro todu -zny człowi~k; z użyciem zakazanego 
owocu, nikczemne kłam two, gniew, pycha, namiętności wszelkie 
za władały nim i w jego potomstwie zostały sp u' cizną rodu ludz
kiego. Grze zył więc Jaclam i pracował, - anioł Boży był dalej 
jego przewodnikiem, nauczył go uprawiać ziemię, którą najpierwćj 
otosem obsiewali, nauczył go stawiać budynki i robić odzienie dla 
siebie i rodziny. 

7. Pierwsza nicwia ·ta za zjedze111C jabłka sroż~j jeszcze ub.
raną została b6lami rnd::enia. Matka ro!lu ludzkiego, wydała na 
świat 77 ynów i 8 c,)rek (ho tnk Bóg tlal aby kohict hyło wię
cćj) którzy E,j~ te Eouą żenil1 1 dalej rozradzali w mnogie poko-
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Ienin. Książe ciemno ~ci jednak, jak !>ku ił do złego pierwszyd1 ro
d7.iców, nie prze tawał wywierać swych wpływów na ich potom two 
i różni byli ludzie ~li i dobrzy. Między dziećmi Jadama, zawarło 
się 77 małieustw, a reszta z b) waj:&<'ych córek, co już nie miała 
pary, tak była w dodatku dla niektórych, bo i zły duch tego chciał, 
aby się ua świecie He i dobrze robiło. Najstar ·zemi ynami Ja
dama byli Ilain i Ja bel, którzy bijali się ze sobą o byle co, i 
1.awdy obie zazdro ~cil1. Hain był brzydki, ogorzały od słollCa, Ja
bel l>iękny Jak pauna, ze w zystkicm przystojny. Otóż raz na polu 
kiedy kopali sami, Haiu zabił Jabla kamieniem. Ponieważ ziemia 
(chociaż już nic było w Raju) bywała wtedy biala jak kreda, miej
scami prze~roczysta gdyby krysztal, więc Ho.in się turbował; bo 
gdzie tylko schował zabitego brata, wszędy ou wygląda! z ziemi. 
Zaczął więc przeklinać, pomstować ~iemi, i z tych przekleństw 

Haina ziemia poczerniała, że a:l po dziś dzień pozo tała w kolo
rze brudnym, rozlaną krew z iadłą przypominającym. Sumienie 
gdyby robak gryzący ozwało ię w duszy Haina, nie mógł nigdzie 
znateść spokoju, dopieroż przy zedł anioł Boży i grzech jego osą
dził na wieczne l,odda,łstwo. Rozkazał anioł llainowi, aby całe 

życie pracował ni tylko na wła.me dzieci, lecz także na potomstwo 
Jabla, któremu to potomstv.u pozwolił żyć na świecie żeby nic 
nie robili a dobrze się mieli. Otóż od Jabla wywodzą się królowie 
i panowie, od Haiua za: chłopi, robiąC')' pal1szczyznę, pracujący na 
korzyść panów. Odtąd powstały zwierzchności w. zelkie pomiędzy 
lud~mi i ą do dziś dnia. 

8. Naród ludzki, był zupełnie inny niź jest teraz, wzro t każ
dego człeka dochodził do wysoko' ci gór, a życie trwało wi~cej 

niż do 300 lat wieku. ie było jednak ·pokojności pomiędzy lud~mi, 
ku zonemi od złego ducha mieszkałlen piekieł. Różne rzeczy wy
myślali ludzie, i tak: jednym potomkom, mo:le tam prawnukom 
Jadama, zachciało się konicczme zobac::yc 71iebo za życia. Popola
towali (polecieli), nazbierali kał, kamienia, i zaczęli tawiać wie
ŻQ Babilot tak okrutnie wy oką że ie chmury o niq wadziły. 

Już do zli prawic po amo niebo i tylko co wleźć mieli do pałacu 
niebie !.."iego - kiedy Bóg Ojciec otu·arl o!..ienko i przez chmury 
palcem pogroził zuchwalcom. Ali' ci, zarnz im siQ we łh.1.ch pomio
·zało - i co ·ie pierwej dohrz(l jedną mową rozumi li, w żaden 
po ób jui potem nic mogli trafić do ładu, bo ka:ldy z nich za-
czął inaczĆJ gadu t: tuk odmiennem~ J~7.) kam i, że robot\) porzucili 
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niedokończoną. Do dzisicj zego dnia toji nieskończony Babilot -
oni zaś rozlecicli si~ po świecie, każdy w inną stronę i porobili 
si~ niemcami, talianami, polakami, francuzami, turknmi, żydami, 
jak komu z mowy wypadło. Byli mi~dzy niemi tacy, co zupełnie 
gadać nic mogli - i ci niegadający, po. zli na niedowiarków, są 
tak do tego czasu. 

1 • Jak w _ pomnieliśmy, lud był wogóle wielkiego wzro tu, na 
przykład: jeżeli jeden kumot r stał na górze Znhier7owskićj (2 mile 
od Krakowa), drugi tnnął na górze Pękowskiej (pod Krakowem): 
to sobie mogli z ręki clo ręki podać siekier{) - chociaż tych 
miejsc bdległo~ ć wyno i 11ft mili. Były tćż wtedy lasy, trawy stra
szne, lecz że po grzechu pierworodnym i wypędzeniu z Raju pierw
szych rodziców, zmalały zbQ.ża, - ziemniaków jeszcze nic znano, 
powstał głód stra zny. Lu<!,zie zjadali co tylko gdzie było, w zyst
kiego widzi lo i~ odrobina dla. takich olbrzymów, więc wys1.edł 

rozkaz od star ·zyzny, bo już byli i królowie, ażeby każdy yn jaJe 
się oieni - ojca swego zakopywat w dok T<lk kopali doro'li sy
nowie ogromne doły, i zakopywali ojców żywych, żeby ich nic ob
jadali. Jeden yn żałował bardzo swego ojca, posłu:zny przecież 
rozkazowi królcw kiemu, wykopał dół w olodole, w a(Lr.ił do niego 
ojca i niezakopując, i.ywił go w sekrecie. .Żurłocwy ojciec zjadł 
tvszystko zboie; już mu nic miał co dać yn, - począł się turbo
wać, bo nio było z czrgn żyć jelllu amemu 7. rodziną, powtóre, 
cz ~il'jhy natlchodzil. Zjawia SI\! anioł lloży i mówi ynowi: 
"weź zie111ię tcyr:::ucouq e dołu, włóż do worka, idź w pole i za
siej." Syn wsypał ziemię w worek, siał nią w polu. Na wiosnę 
z po~ianij :::ie1ni urosło mu dorodne zboże, jakiego nikt nic miał 
w całym kraju. Są ietlzi iQ dziwowali nad szczę' ciem tego człe

ka, - król za' przej żd:i.ając pyt ł ludzi: "co on zrubił, że ma 
taki urodzaj ." • 'ikt nic niewiedzi l. K zał król zawołać yna. i 
mówi mu: n nie będę cię karał, tylko mi prawdę powiedz." Dopie
roż ów syn 'opedzial królo"i o OJCU ·('howanym w todole i ży
wionyul przez siebie potnJcmuie, wre z< ic o po iaućj ziemi. Król 
wy łuchaw zy opowiadania wziął rz cz do sercu, i odtąd cofnął 
wydane przez siebie prawo ojcob6jstwa, - Pan llóg w nieLic zmi
łował się nad ludem, i poczęły być większe urodzaj<', ród zaś 
ludzki nieco przydrobuil. Z olbrzymów niona yconych rodzili się 
coraz mniej i mieszkai1cy ziemscy, ale tćż i bieg długiego źycia. 

ukróconym został. 
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10. Gdy już mnit-jsi lud:tie pojawili si{l na świecie, jes:tczo przez 
jakiś czas żyli i olbrzymi, wielkoludy. I tak: jeden malutki chłop 
niby zwyczajnego dzisiej 1.ego wzro~tu, orał czterma wołmi z po
ganiaczem ua polu. Wtem idzie zkądisik olbr:tym, patrzy na orzą
cego i dziwuje się; nareszcie wziął go 7. wołmi, pługiem i poga
niaczem, a w adziwszy w paluch (duży palec) w rękawicy, i za
niósł na pokaz swojćj babie. Baba wielkoluda, (bo też taka była 

jak on sam), dziwowała się również i z igraszki obydwoje poło
żyli oracza z pługiem, wołmi, pogR.niaczem na piecu w chałupifl. 
l)uzi wleźli do łóżka i spali jak zawsze, malutcy zaś orali dalćj 
na piecu. Jakiś przeciąg czasu tak było. Razu jednego olbrzymia 
baba nastawiła groch w garnku z żurem - garnek się obalił i 
groch si~ rozsuł aż za trzecie drzewko w chałupie tak go rządnie 
(należycie, dużo) miała, malutki dopiero: ha. ha ha. l w śmiech, i 
wołał na cały głos śmiejąc się: n że się żur urwał 7. grochem. 11 Od
tąd ludzie śmiać si~ zaczęli, bo pierwej nieumieli.*) Często na po
lach wiejskich, wy::, tające pagórki, bywaj~ nazywane pi• cowi8kami, 
że niby w tych miejscach miały być chalupy z piecami wielkoludów, 
początkowych mies:tkauców ziemskich. 

11. Po tern wszystkiem co się powiedz.iało o rodzaju ludzkim, 
nastąpiły na świecie rozliczne ltystoryje, często bardziej . do złego 

niż do dobrego prowadzitce, - co tćż Bogu Ojcu w niebie i anio
łol!l jego markotnem było. Lucyper książe ciemno~ci tak chytrze 
wmięszał się o tyle w sprawy ludzkie, że przez złych wysłańców 

swojicb, dużo dusz zdobywając, pakował do piekła tłumy tworzeń 

boskich. 
12. Ludzie zaczęli grzeszyć bez miary, - wszyscy się obrócili 

na korzyść czortów, i tylko jeden Moje (Noe) z rodziną ostał pra
wiedliwie żyjącym człekiem według przykazań boskich. To też Bóg 
światła, Stworzyciel nieba ziemie, posłał do Mojego anioła swego. 
Rzekł anioł Mojemu: "wystaw na tratwie Arche, to jest niby cha
lup' wielkosną z oknami, i miej sobie gotową, z żywno' cią wszelką 
dla ciebie i rodziny. Także żeby dla grzechów ludzkości nic wy
ginęły zwierzęta; w zystkiego p ta twa, zwierząt, wsadź do Archy 
po parze jednej, mając dll\ nic,h co im potrzeba. Z woli albowiem 
hożej przyjdzie woda, zatopi } :emię, ażeby na pó~niej dobremu zo-

•) Wszyscy wyśmicwcy idlł od m"łych. Ludzio duzi, olbrzymi, dopiero 
QBtatccznic po..yietrzem morowym wygubicni zostali. 
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stała " Uczynił Mojo według słów anioła, przyszły przez dni 40 
dószczo i ulewy straszne. Woda powtórnie wzniosła si~, wezbrała 
pod progi nieba, Archa Mojego z nim, jego dziećmi i gadziną ró
żną pływała wierzchem wody, że aże mógł dobrze widzieć ros
kosze przepyszne mieszkania boskiego, lecz mu tam wstąpić nie
wolno było. Pomi~dzy zwierz~tami Archy jednorożec (niby to jest 
jak koń, niby jak krowa) wyskoczył w wod~l, utopił si~; wi~c do 
dziś dnia żyje na świecie bez pary druga jeg() połowa, i samo
tnie błąka si~ bylekaj, res?.ta zwierząt szczęśliwie w archie prze
chowaną została. Kiej wody opadały, Moje wypuścił gołębia, który 
poleciał pod niebo; tu anioł Boży dał gołębiowi rószczkę oliwną 
na znak, że wkrótce wysią 'ć mogą, i pokazała się pierwszy raz 
tt:cza na niebie. Zatrzymana archa wolą Bożą na mule osiadła. 

Jednak jeszcze długo potem bagniska i muły oblegały ziemię; na
mnożyło się też wężów, jaszczurek co niemiara, bo jużci zly duch 
na przekór czyniący dobremu w tern był, ażeby tego paskustwa 
jak najwięcej utrzymować i rozmnażać, i ów kitJj chce to się 

w węża obróci. Moje z rodzin!} dopieroż nanowo ze wszystkiem 
się fundowali, i żyli jakiś czas z chwałą Bożą. 

13. Potem znowu zepsuło się pokolenie ludzkie, różne też insze 
bywały ukarania Boże, i nawet ogień z nieba zlatował na grzesz
ników; nic to przecie nie pomagało. Byli jednak starsi, przewo
dnicy ludu, w łasce Bożej żyjący, jako to Jabram święty, Izyk co 
miał synów Jazowa i Jakóba. Dawniej znaczyło dużo, gdy który 
ojciec pobłogosławił synowi na pierwszeń8two. Izyk święty, był już 

stary i ciemny; czując się ~liski m śmierci, chciał dać pierwszeń

stwo starszemu Jezawowi; tymczasem matka kochała wi~cej Ja
kóba młod zego syna i temu o zukaristwem wyjeduała błogosła

wieństwo ojca. J ezow miał r§..ce kudłate, włosami obrośnięte, po
szedł na polowanie, aby dla ojca zabić zająca. Matka tymczasem, 
obwinęła ręce Jakóba który był gładkiego ciała skórką króliczą i 
rzekła mu: "Idź teraz gdy niema brata, i udając si~ za niego 
podej zgotowaną misę soczewicy - prosząc o błogosławieństwo 
dla siebie." Jakób tak uczynił, a ojciec sądząc go za Jezowa, dał 
mu żądane błogosławieństwo, aby przewodniczył narodowi, Jezaw 
dowiedziawszy się o tern co zaszło, bardzo zmarkotniał i niemając 
już nic do roboty, po śmierci ojca oddzielił się od brata i ze zna
czni} liczbą bydląt powędrował w g6ry. Dotąd bowiem ludzie naj-
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więcćj ~yli w dolinach, -· od l'Zasu Jezuwn i na g(irach o ie(łln(· 

sili: pocz~li. 
H . Jakób mająl) pierwszni1stwo w rodzic, hył patryjnrchą , czyli 

najstar zym u żyuów, co niby na króla wychodziło; miał dwie 
:i:ony, Lejtlę i Rachclr i jużci tu pożytlowsku tak wypadało ich ua
zwisko, i nicchrzczeni byli ludzie nu świecie. Jakie starszyzna 
przeznaczyła komu miano, tak-ci . ię zwał. Otóż z dwóch żon 

miał Jakób 12 ·y~ów i nnjshwzy zwał s i~.: Rubens, .'red ni po nim 
Juda - najmłod-;1.emi zaś byli Józef i llcnjamin. Jakób najwię

cej ruiłował syna Józefa, który w zystkich przebierał 1V mrzdrości. 

Drudzy bracia markotni byli, zazdrościli Józefowi miłości rodzi
cielskiej. Postanowiłi między sobą aby go zabić, i w tym zamia
rze wyprowa(lziw zy daleko w pola, bili, m~l'zyli. Średni brat Juda, 
co nie był z wszy tkiemi, tylko pasł hydłu na paswisku, nadleciał 
widząc co się robi, a że um żal było brata, rzekł do nich: "wie
cie co, nie kalajmy rąk na ·zych krwią brat1. ią, jt k to uczynił 

Haim, bo cóż dobrego zrobił, pnl1 Zl'7)'Znę zbndowal, t(.t\z muszą 
ubodzy pr, cować na bogaczów; nic zab'jamy Józefa, lecz wrzućmy 
go do btlHlui. u )fy.'lał obi o tak: przyjcię potem i wybawi~ go. 
Drudzy bracia zastanowiwszy sic, że na jeuno wyjdzie zabic co do 
studni wrzucić żywcem, wzięli i wrzucili Józefa do glębokiój stu
dni, poezero odeszli. Gdy wrócili do domu, powiedzieli ojcu: i~e 
sic gdzieś zabląkał w puszczach, i musiały go zje~ć dzikie zwie
rzCJta, a oni szukali i wołali za nim napróżno. Stary Jakób bardzo 
płakał, i długo się uspokoić nie mógł. Juda średni brat poszedł 
potem do studni, spu~cił powróz wołając na Józefa "wychodź" -
lecz my'lał że umarł w głębinie dua, gdyż się nie odezwało. 

Auioł boży przyleciał tylko z nieba i mówi J udzie: Nie zna.jd7iesz 
Józefa, już ou daleko od ciebie, - za twe jeduak dobre serce, 
Bóg Ojciec twe imię wieczną uczci chwałą - ponieważ z twego 
pokolenia zrodzi się niewiasta, którćj si~ cały świat kłaniać bfil
dzie. Ta. niewiasta będzie matką niepokalaną Syna Bożego Zba
wiciela świata, który zgładziw zy grzćch pierworodny chrztem św. 
wyprowadzi po qwćj krzyżowćj męce ciebie, twych przodków i na
stępców z odchłani za piekłem będl!cćj, i da wam ujrzeć błogo

sławień ·two llaju." Powiedziawszy anioł te słowa zniknął, Juda 
zaś powrócił do ojca któremu rzecz opedział. Jakób tćż tary 
miał pierwćj sen taki: że widział wielką drabinę do nieba przy
stawioną, "Bóg Oj('iec mówił mu: "Jnkóbie, ty' najpierwszym 
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szczeblem, pu którym syn mój, słowo Boże, zstępować będzie M 

zbawienie dusz ludzkich." I więc też słowa anioła mówioue Judzie 
i sen Jakóba ojca. sprawdziły się, jako o tem później. 

15. Co do Józefa wrzuconego do studni, tak się 7. nim dalej 
stało. Jechał król Jegipski z dworem; jemu i bydlętom pić się 
chciało; stanął więc papasem przed studnią, konie i wielgonie, na
pawać ka1.ał. Lud1.ie królewscy usłyszawszy jęki zalatujące ze stu
dni, spuścili szuury, wydobyli nicszczęsne pa(;holc i pojęli ze sobą 
do Jegiptu, co to niby przy żydach był bogatym krajem, rządzo

nym właśnie przez tegoż króla. Józef chował się w Jegipcie. Jak 
dorósł, posąchili go że do królewskiej żony przychodził; więc tet 
król rozgniewany o to, kazał go zamknąć w sadzy (w areszcie). 
Siedzi Józef w areszcie z dwoma inszemi lud~mi; i jednego razu 
ci dwaj towanysze niewoli zaczęli mówić na głos sny swoje. Je
den mówi, że we śnie niósł dzieżkę z ciastem na głowie, drugi 
mówi, że niby pił dużo wina. Józef te sny wytłomaczył,, temu co 
niósł dzieżkę że będzie wolny, temu zaś co się upił, że go po
wieszą. Gdy się sny wytłomaczone sprawdziły, wiedzieli jut ludzie, 
o wielkiej mądrości Jó11efa. ~ui się zuowu nicdługo potem królowi, 
te widział 7 wołów tłustych - a za nierui tuż 7 wołów chudych. 
Chciał kr91 aby mu kto sen wytłomaczył - nie Lyło nikogo ta
kiego, dopieroż wspomniono o Jó;:cfie siedzącym w sadzy. Posłał 
król po niego, sen swój tłomaczyć mu kazał. Józef rzekł królowi: 
"7 tłustych wołów znaczą 7 lat obfitych - 7 chudych, tyleż ląt 
głodu, kat królu w lata dobre skupować zboża, fundować m::za
zyny mieszczące zapas żywności na czas głodu. u Król usłuchał, 
zrobił tak, i przez lat 7 obfitych znaczne ilości zbóż zaoszczędził. 
Nastąpiły lata głodu, których nie uczuli jegipcyjauie, mając zapasy 
zdolne do wyżywienia ludności, co więcej, nawet sąsiednim krajom 
udzielali zboża za drogie pieniądze. 
• 16. Józef przebrawszy króla w mądrości, rozdzielał żywność po
mi~dży ludy, i obcym sprzedawał, bo był prawic najstarszym urzę
dnikiem Jegip~kiego kraju. Otóż przyjechali jego właśni bracia 
z pieuiądzmi kupować zbożr. On ich poznał, ale chciał doświad
czyć. Nie przy1.nając się kin. jest, wydał zboże, i pieniądze za
płacone od braci, wsypał im na spód worów. Przybywszy do doma, 
patrzą, a tu na spodzie worów są tesamc pieniądze. Stary Jakób 
kazał się synom wrócić napowrót i oddać pieniądze coby ich lu· 
dzie nie mieli za złodziej i. ,. ~f !tlą wi~c drugi ra.z, ale on im za 
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zwrócone pieniędze znowu daje zboże i wkłada złoty kielich do 
worka. Judy. Gdy już kawałek drogi ujechali, każe ich gonić Józef 
i wróconych rewidować. Byli tern bardzo strwożeni, dop~eroż on 
im powiada: nj es tern waszym bratem, do studni przez was wrzu
conym." Upadli na twarze przed Józefem, który im każe powstać 
z ziemi, prosząc aby powracali spokojni, i o jego życiu donieśli 
rodzicom. Nadewszystko rozkazał im zabrać rodziców i przybyć 
z całym dobytkiem do niego do Jegiptu, co też (bo taka była wola 
Boska), uczynili. Jakób z rodzim}! 11 pokoleniami, to jest dziećmi 
11 synów, sprowadził się do Jegiptu i tam w późnej starości ży

cia dokonał. 
17. Żydzi zostawali odtąd na długo w Jegipcie, i jakiś czas 

było im dobrze, lecz potem zaczęli ich tamtejsi królowie brać do 
wojska, męczyć okropnie,. bo już nie żył Józef, starszyzna ich wy
marła, młódź tylko ciężką cierpiała niewolą. Pana Boga po swo
jemu czcić niemogli, swoich obrządków wykonywać, co im się też 

bardzo przykrzyło, że umyślili sobie drapnąć z tamtąd i do swej 
żydowskiPj ojczyzny powrócić. Te usiłowania bezskuteczneroi były, 
bo króle Jegipskie uciekających rekrutów łapali, na tortury, męki 
śtraszne skazując. Nareszcie zjawił się u żydów Mojżesz, to jest 
niby w przykazaniu poprzednik Pana Jezusa od Boga dany. 

18. O Mojżeszu takie gadanie. Była dziewka jedna pochodząca 
z żydowskiego pokolenia Lewa; a to pokolenie Lewa, było prze
znaczone od Boga na księży, bo się w nim tylko księża rodzili 
do służby bożej. Otóż ta dziewka miała syna, i niewiedząc co 
z nim począć bo i biedna była, uplotła koszyk z sitowia, chłopca 
powitego włożyła w koszyk, puściła na straszną, wodę, sama zaś 
zda.leka patrzyła co się z nim stanie. Pn~yszła się kąpać w morzu 
córka królewska, i zobaczyła dziecko w koszyku, kazała go pojąć 
sługom i chować. Przyszła dopiero dziewka do królewnej i powiada: 
n trudno będzie o mamkę, weź mnie jasna pani do tego dziecięcia 
to go za darmo wykarmię." Królewna przystała, lecz niewiedziała 
że to była prawdziwa matka. Chłopca nazwano Mojżeszem, i od
tąd własna matka wykarmiła go w królewskim pałacu. Gdy Moj
żesz dorósł, bardzo był mądry, ale się mechciał uczyć jegipskiego 
języka, tylko żydowskiego. Pewnego razu Mojżesz pasł bydło, i 
ujrzał krzak gorejący i w nim na oczy swoje zobaczył samego 
Boga. Upadł na kolana, wiuziało mu się że Pan Bóg ma dwa świe
ca.co rogi na głowie, wi~c mówi: ~Jakiś ty dziwny mój Bożo z ro-
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gami:' nNic ja lhlwny, rzekł 1\m Hó~;, lc<'Z ty )loj:i:cs:w z woli mo
jćj dziwnym b~dzic z, ho ci tćż rogi mosną." Jakoi. wyro ły zaraz 
Mojże zowi dwa ~wiccąee rożl\i 11:1. głowie - co <lo dziś dnia 
żydy uważaj, i modląc sit; w 'więta, z czego hąd:l na głowie rogi 
sobie robią na tę pami:1tkę. Od tego czasu dużo razy ~Iojże z roz
mawiał z Panem Bogirm, i !mieli z nir.ha do niego z po yłkami 
przychodzili, że się ze w zystki m w ła ·ce boskiej ufundował, i 
najstar zym kapła.nrm zo tał ludu żydowskiego. Namówił Mojżesz 
za rozkazem bo kim całe pokolenia '-ytlow:.kie do ucieczki z Je
giptu. Zebraw zy żydów co tylko ich było, jednrgo dnia uciekł 
z niemi Moj:i:e,z. Król Jaro u po zcdł w pogoli za l\Iojże. z cm, sto
jąc na czele lu:lnego woj. ka. Wła~uic ży<lzi zatn:ymnli i~ nad 
ogromną Wisłą niby jak morze. Gdy Jaron z woj~kiem dobiegł Z<\ 

niemi, Mojżesz ruszył laską, wody si~ rozstąpiły, on przeszedł bez 
morze z żydami zupełnie suchą nogą i na drugil-j tronie <lzięko

wał Bogu za rud okazany. Tynwza ·cm król Jaron widzf!C rozstą

pione wody, puścił ltit: za torem :\lojżcsza i z całą kupą woj:.ka. 
utonął, guy ż 1\! wody ze zły uapowrót, <lob1ły du swego micj:.ca. 

l!). Ży<lzi nie mogli jcsz('z · do: tal- sir llo ojczyzny, IJo też da
leiw im było, i nieprzypciel rozmajty prze~zk:ulzał, mu. icli więc 

lubo już wolni 10 lat mic zkać u: pu ty111, w któreJ prÓcl. pia~ku 

i rzadko wody, nic wircćj uic było. Na t{·j pustyni mogliby żydzi 
pomrzeć z głodu, lecz lllojżesz prosił Doga i spadała manna z nieba. 
J{użdego poranku tyle manuy upadło, że na cały dziei1 luu miał 
pożywienie jakie cheiał. Jeżeli sobie kto u my ~l ił, że chce mieć 
mięso, z manny robiło się mięso, jeżcli mlćko, 7. mauny robiło ię 

mleko, i cokolwiek bąd:l podług życzcuia lu<lzkiego. Tylko taka 
rzecz była, że z manny zaw ze na raz dla JCtlnrgo jedna potrawa' 
się zrobiła, nigdy zaś więcl-j. uknic żydów podeza · pobytu na 
puszczy zupcłuie siQ nie zdarły; w jakim odzieniu przybyli na 
pu zczę, w tym samym wyszli, ho anicli :wiec i przychodzili w noc 
i odnawiali ubranie ludu; tak Pau Bórr za prawą .:\lojżc za. umi
łowc.ł lud Izraelski czyli żydow ki. 

20. )!oj że ·z rządził tym narodem i pro ił Paua J3oga o prawa 
dla niego. Pan Bóg przez aniołów, wezwał Mojżc za na górę Sy
naj, i przez 40 dni tam z nim rozmawiał, uchyliwszy drzwi od 
nieba. Gdy się Jla Mojże za otwarły drzwi niebieskie, żeby mógł 

widzieć twarz Bo ką, jasność powstała na chmurach, aniołowie 
biegali do koła. Lud na dole w pustyni b~d:tcy, zaledwie widział 
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jakb,Y jutrzenk~J 'zwyczajnłł, i tęsknił za Mojżeszem. Byli jednak 
między źydami niedowiarJ..-i, co przykrząc obie na puszc1.y, w nie
obecności Mojżesza, umy!Ślili ze srebra 1 złota które mieli, ulać 
bożyszcze i temu pokłon oddawać. Z gnoju -różnego (już ci to 
niedobre było) naznosiwszy kupy, og1ci1 zapr~lili i w kotle prażyli 

srebro, złoto. Jak się roztopiło, a było dużo, bo i diabeł się zna· 
lazł co zaraz wszystkiego dono ił ustawili rus1.towanie i roztopiOn!JI 
bryłę ze złota, srebra włożyli on. wierzch. Ledwic bryła stanęła 

na rusztowaniu, zaraz si~J z niej sam od sie~ie zrobił ogromny 
koziol t rogami, co si~J śmiał do ludl'. Oczywista rzecz, diabeł si~J 

objawił w złocie srebrze. Wieloma żydom*) bardzo Sifi) to spodo
bało, i cześć diabłu oddawali, tak dobrze jakby Panu Bogu. 
Wtym powraca Mojżesz który dostał z rąk boskich tablice z·priy
kazaniami, czyli dziesięciorakie prawo, pisane palcem bożym, li
tery były złote na kamieniu wyryte, dla ludu na wieczność dane. 
Przychodzi Mojżesz, a tu się nabożeństwo odprawia dla kozła; 

zgniewał się okrutnie i machnąwszy rękawem .od su.lo.i, zmazał 

pismo boże. nNiewarciście ludzie, ~:awołał on, aby znać pismo 
boże, przeto zmazałem prawo dla złych, bo nicgodni dobrym go 
zostawić." Od teg~ czasu zostały gołe tablice kamienne dla złych 
i niedowiarków, i tylko dla dobrych nabożnych ludzi są one czy
telne, pi mo bo kJC zachowujące. Złoty kozioł przeklęty od Moj
żesza w proch się obr6cil, że z niego prócz popiołu 1 smoły nic 
więcej nie mieli żydzi. 'fo tć2 za tę obrazę boskiego Maje tatu 
dł~żej przebywać mu ieli na puszczy, tak dalece, iże wsllyscy co 
kozła robili wymarli ziemi obiecanej nie ujrzeli. Mojżesz jesz
cze wiele lat rządził i)dami, cuda czynił, węże i wszyHtko zle za-· 
ldinal, lud karcił za sprosne uczynki. 

21. Gdy już upłynął czas pokuty, przepowiedział ów sobie, że 
umrze wchodząc do ojczyzny, kazał więc pochować si~ w grani
cach ziemi żydow:skiej. Tak się stało, że umarł Mojżesz na grani
cach swego kraju, i tam mu dla pamiątki kopiec u ypano z ziemi, 
który po dziś dzień stoji jak u nas kopiec Kraku owy. 

22. Z dwunastu pokoleń żydowskich tyle się luda namuo~yło, 
os·obliwie żydów, że ich pełno na świecie. Z pokolenia Lewego 

Z tych właśnie co kozła czcili, pochodził żydzi, którzy mgczeli Pana 
Jezusa. 
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byli sami duchowni Rabini, a z Judy pokolenia sami królowie, 
k i żęta, pomię<b:y niemi król żydow ki Dawid, Salamon mądry i 
inszych wielu. 

23 .. Otói. z domu Dawida narodziła ·ię Najświ~t za Panienka 
.Iaryja, której anioł Boży objawił, że z Ducha św. poczuic yna 
Bo kiego. Bó~ Ojciec widząc prawy potajemne 1\ ięcia ciemności, 

naj tar zcgo w piekle, jak ciągle ztlobyw:~ dusze lutlzkw i do pic
kła bierze, postanowił ze ·łać na świat yna Swego ua odkupienie 
rodzaju ludzkiego. Wtencza panował w żydowskim kraju król 
Heród, a że pi ma różne z nieba opi ·ywały Paua Jezu a, kazał 
ten król wymordować dzieci nic mające trzech Jat, my~ląc że mię
dzy niemi zgładzi Pana Jezusa. Ten król Hcród, jużci był od 
złego ducha postanowiony, kiedy tak czynił, ale mu ię nie udało· 
Nafwiętsza Panienka, którćj się anioł okazał i" poczęcie niepoka
lane za sprawą Ducha świętego oznajmił, - za'lubiw?zy Józefa 
świętego w Betlejem rnia toczku powiła yua Bo kiego. Anioł Pałl

ski kazał 'afwiętszćj Panicnce z Pal'cm Jezusem uciec do Egiptu, 
aby ufć przed ror.kazern królew kim, co też i zrobili.*) Pan Jezus 
chował się długo, że ludzie nicwicdzieli o Jego boskie m po łan
nictwie, dopieroż Jan ~ w., poprzcduik Pana Jezu.;a, ochrzdł Go 
w Jordanie. Mię1lzy dwoma górami jest ta Jor1bna rzek:!, w uićj 

naumyślnie zrobiona chrzcielnica dla Pana Jezu_a przez aniolów. 
Anicli ulalt w niebie na chr1.est Paru1. Jezu a Ltkl! wil'iką 'wiecę, 

ja.k wiei-a Maryjacka, Jan ~w. za~ pyt<~ł ię, jakie ma nadać imię 

Synowi Bo kiemu, bo już widział Ducha św. w po taci gol\:bia, 
i pokłon l\! u oddawszy mówił: "Paniu, jam niegouzien odwiązać 
rzemyczka od Twego tr.wwiczka. u Pan Jezu:; mu odpowiedział: 

"Ochrzcij mnie im ieniem J c zus, abym niósł zbawienie całemu światu. u 

Dopiero;l ochrzcił św. Jan Pana Jezu a, a Bóg Ojciec wyglądał 

z otwartego nieba. Na pami:ttkę chrztu Pań kiego co roku w ten 

•) Podczas ucieczki do Jegiptu Iaryja, Józef, Jezus taneli w lesie, 
i mieli być przez zuÓJ CÓW zahici ; zbój ujrzał trzy k i~; iyce na uiehie 
i p u · ci l ich na wolno · ć. \\ ypadło 1111 pot!) m nocować w chacie tegoż 
saancgo ;,:b;•Ja, który miał i one 1 dz iecko . Zona <:bóJa &i\1 tu a bowała, bo 
jej mały synek był okr) ty trQtlem, ,\latku Boska kazała go sk:l!JnĆ i 
sama " wi\:tą 1ąc z ką polała w kąpwłt·c, i.e dziecku tr:td zeszedł L. ctala. 
l'ói.nieJ pr;,:yme wnu innĆJ wody i l'an Jezus si~: kąpał . l'!J kąpiołko 
l'ana Jezu a zachO\\nh zuÓJ ,>Wl\ żona, któreJ syn duru l zy poczl}l lu
dzi znbtjać, lecz był w pierwszym uczynku złapany i ua krzyi-u przy
bity oh ok l'ana Jezu a. Z tej za · kąpieli w ogni u ku polaneJ , wyrosły 
zwła aromatyczne, i z 111ch trzy ~laryJO robiły mu~cio do numa zczania 
Claln Jezu owego. 
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tlzici1 pod11oosi 'i Q J oni ut~ rzćka do góry, a ta 'wićca ciągle stoji 
do tego rt.thU; co się up. li wierzd1em, anieli ją dolewają, i tać 

będzie do s:1dnego dnin. w tćm amćm miPj cu: Wkrótce potem, 
chrt.c t św. otrzymaw zy w JonLtna, poszedł Pan Jezu nauczać 

7.ytlów, i przrz wiele lat na wracnl narody i cudy czynił. Przy tało 
do t;łowa Pal1skicgo wiulc tysięcy lutLr.i, najstarsi Apostołowie ~więci 
chodzili z Pancm Jeluscm, poubierani jak księża, biskupi, i co im 
kazał, robili. 

2-1. Jednego razu, gdy szedł Pan Jezus 1. Piotrcm i Janem, ślepy 
żyd małego wzro tu, wylazł na figowe drzewo i czekał. Pnn Jezus 
go pyta: "coś ty za jeden?" ou odpowiada: "je tern ślepy żyd, 
chcę wzroku." - "To zejdź, a ja cię o ~wiccę, u rzekł mu Je zus. 
ŻyJ z ·zedł z tlrzcwa, Pau Jezus napluwszy na ziemię, ulepił z uiej 
kulkę, na oczy żyda poło:lył, i ten prz<.>jrzał . Jedna królewna Ma
gdalena, co wielkie bale, uczty wydawała, przJ zła do Pana Je
zusa; Apostołowie zaraz powiedzieli, co ona za jedna, i że grze
szy wiPk Pan Jezu<> mówi: "kto jest między wami, żeby był wolny 
oJ grt.Ćl"llll, u i ech na nią n:uci kamieniem. u N1kt z obecnych nie 
rzucił kamieni;\ 'la tę knllownę, i ona odtąd za P,mem J ezuscm 
chodziła, bo sie nawróciła; poro1.dawała. ko ztownośri i m•tnele ubo
gim, pu~nićj św1ęt;! ?.Ost.lła. Dużoby było mówienih o cudach Pa
na Jcw~a na ziemi. jak wskrzesił umarłego ł,:l.zarza, wo,lę zamie
nił we \\iuo w Kanie Ualikjskićj i o.lti('Z:tt lwly, - nic to tylko 
księża potrafią. Tu bie tylko powie wkrótkoś,: i, że zły duch pobun
tował żydów; otóż w b,młzo wielkiej lir:zhic zastąpili Panu Jezu
sowi i w punkcie drogi chcieli Go pojąć, lecz im uszedł i kościół 

św. katolicki w Hzymie ufundował, Piotrowi świętemu· oddał w o
pick~. l'rzPkupili żydy jcrlnrgo z l:ł Ap0-;tołów Jud.tsza, dali mu 
:w posrćbr1.auych groszy J,> rn:\ch.:rzyny, i ów u a wieczerzy Pań
skićj pocałunkiem dopiero twar1.y Pallskiej pokazał im Pana Je
zu a, że Go już pojmali i umęczyli. 

25. Gdy P.m Jezu konał na krzyżu przybity, wyprawił Lucyper 
cale woj ko z piekła, aby uchwycili Boską Ju zę, i do piekła mu 
na honor przynieśli.*) Czatowały diabły przy krzy:lu, nic nie mo-

'*) Gdy dwaj łotry wisiały ohok Po.nn Jezusa, łotr ( ·yo iu<ija) przemówił 
z kr-zyi.a :- patrząc na Chrystusa : " 'l 't· n człowiek ni•:winny" - dm g i 
za~ łoll' odpowiedział: "musi byli winnym, kietły gil wit• 1. ją . " l'o.n 
.Jezus tlopicn> o\mit ił sit: głową !In pitH"W>Z<'~o i rzekł: .,Ty bcdziesz 
:.:o muą dziś w l<rólt:stwio niebi<Jskiem" - drugi zali łutr nalyrhmiast 
JlOCzcrniał IlU WtOgicl i LUC) vcr go por wal. 



19 

gli zrobić bo ślepli, - wracają do Lucypera, i mówią: "my nic nie 
widzimy." - Lucyper się rozgniewał, i sam poszedł, wlazł na 
wierzch krzyża, pazury rozczapierzył i siedział. Tymczasem Pan 
Jezus skoaa.ł, duszy Jego widzieć nie mógł , - ze wstydem po -
jl\wszy Judasza co się obwiesił, i drugiego łotra z lewej strony 
wrócił do piekła. Po śmierci na krzyżu, wstąpił Pan Jezus do pie
kieł; tam ię zrobił gruch straszny, - Lucyper się schował za 
słup kamienny, a Judasz za drzwi. Kazał Pan Jezus Archaniołowi 
Michałowi, co z nim był, przybić Lucypera łańcuchem do słupa· 

I tak Lucyper okuty łańcuchem, Judasz za drzwiami tać będą do 
są.du Pańskiego. Łańcuch Lucypera przez cały rok mu się roz
ciąga, na wielki Piątek zaś skurcza się, że zadkiem do słupa do
ciera i zgrzyta zębami, bo mu ciężko. Judasz stojąc za drzwiami, 
nie cierpi od ognia piekielnego, lecz widzi wszystkie męki. Przed 
Judaszem, nie było wisielców ani amobójców na świecie, od niego 
oni początek wzi*.jli, musi więc patrzyć co się i niemi dzieje· 
Chcieli diabli przybudować piekło, mając już w nim wielką cia
snotę; od czasu bytności Pana Jezusa zrobić nie mogą, bo Pan 
Jezus przewrócił cały budynek do góry nogami - i wszystkie ich 
zamysły porujnował, że i1u się ciężko zabrać do ładu. Wychodząc 
z piekła wstąpił Pan Jezus do otchłani za piekłem będącej. 

O Lucyperze 
(wersya z Prądnika, Zielonek t. d.) 

26. Lucyper uwiązany jest do słupa na środku piekła. Uwiązał 
go św. 1ichał. .tailcuch na którym uwiązany przykróca mu się 
w wielgi piątek, i z roku na rok staje ię coraz ciei1 zy, w końcu 
nawet mu się urwie, bo on jeszcze wojować będzie. Przy Lucype
rze zaraz jest Madejowe łoże, z gwo~dzinmi, nożami, brzytwami 
wysta" ionPmi do kłóci a, dręczenia tego, kto nim karanym będzie. 
Tym Madejowym łożem czyli tn.pczanćm · naje~onym kolcami, ka
rze Lucyper samych tylko · diabłów, ponieważ się oni przeciw 
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uiemu !mutują, ., rchclią rzyuią, po ro i1r1 uicho o\lt>bmł. kttlt·o po
siadali i dla jego honoru :stracili." O:ulnjl}, 1liabli, swarzą s i~, kwi
czą, krzyczą okropoczni c, wolnjąc na nlrgo: "tyś taki owaki, zn
gnałc~ nas tutaj, kit•j uam niclH, h)ło u~ytue, w<lzierwirjsze, a 
my tn R:} n luurok (tutaj , u e:ich:r>, kit•lty ano jakie psi kn. zka
radue. Cóż lll) winni wojsko, ż~·~ ty hiąze hył l,ylcco, i żeś l'i\; 
źle sprawował." Wir c uui mają ;,podziewanie, niby łn:ski Boskićj 

na pr:~.y:szłuść dla sichie, lec?. uie hyłohy piekło pickłem, gdyby 
w niem nic hylo rrhezcncyi (kłótni), i tak Rię tćt. dzieje, że tylko 
w pickle <lu. wość jarzącego ogniu i swary panują. Lucyper karze 
buntowników Matlejowćm lożcm, oui zaś w miejst.:u gdzie on stoji 
uwiązany, palą po(l nim w piecu, sm~dzą go i suSZ!\, mordują go 
ciągle, lecz nir zamordują i do sądnego dnia dotrwać muszą. 

W sąuny dzień zwoła Lucyper i u ·ztyftuje nazad swe wojsko dia
belskie, bo łańcu<:h jrgo się zerwie. Będzie u iłował zdobyć do 
nieba bmutQ Abral'ham:;k:r najważniejszą. którćj św. Piotr i Paweł 
pilnują - lec;-; cliahli co się na to pokuszą, staną jak wryci, z roz
czapierzonemi pazurami, ho ujrzą Majestat Hoski. Za sobą zoba
czą niczgl~hiouą tn·zcpaś(·, w któn1 wlecieć l,~dą musieli. Zaczną 

błagać o miło ·icnlzir P. Jezusa ak na tlarmosa, gdyż dla diabłów 
Syn Boży nic mozc dać zmiłowania. Chcący więc nie<:hcąey, wpa
uuą w przepaść z Lucyperem, zaś P. Jezus w tym mzie schyli 
się i ręką zawrze ziemi~, w którą oni wpadli, że i śladu nie zo
stanie z ich bytności. 

"27. W pirkle Jutla z wi i za drzwiami i worek przy nim leży, 

za~ Twardowski siedzi na progu, godzinki oumawia. Byliby Twar
dowskicgo uiabli dawno zaczapili, - lecz gdy go nieśli, skompo
nował gorlzinki tlo ~latki no~kiej. Jeżeli idą ku niemu diabli z wi
ułami, on co duchu odmawiać: "Przybądź mi Puni ku pomocy. a. 
wyrwij mię z nieprzyjaciół mocy," wir,; c czćmpr~dzćj oulatują, i 
wziąść go w m~,:ki uic mogf!. Dla. tyl h godzinek bQllzie on w Sl}

dnym dniu wybawiony. 
Je żeli kto za życia w ego uir po ~cił, to w piekło będzie kar

miouy uożcm i widelcem, a w mię uy dzici1 same gady, ropuchy, 
pauulec do gęby mu diabli pakować hęd:! "na' ci, na mus:t. mir,;so l" 

('zaruwnice tluht'ltOWt', co już były bez umienia i wiary za. 
Ż)Cia, po ~micrci tukami <lo pickła pn~ywic1.ione, masło robią na 
środku piekła, i tak robić będą do dnia sądncgo. Po sądnym duiu 
dusze ich zarówno z uiabłami wlecą w przepaść wieczną. Czaro-
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wniec mają <;wegu osolmt·go star Zl'~n di·tbhl .1\\'lll\Pgo HokiL . 
który w piekl.! masło z ich maśnicy pożcrn. 

:ł . Otl'hlnlt j"st lo jaskinia, pr7.Ppeł 11ioua ~.ydami i c l uszami 
bez chrztu :św. ze~zlemi Z<' :świata przctl przyj;cit•m Zu<l\viei<'la. 
Z otchłani wyprowatlził Pa!J .Jc7.us pic·rwszych rocłzicc)w, ora7. cale 
pokolenia, dubrod:t.iej~tw chrztu św. uil'ma,i:!re i zawiótlł ieh do 
Raju. 

29. OJtąd dla ws:t.y tkich otrZ.)lllUjl!t')Th chrt.est :św. post:mowił 

Pan Jezu ::ykiec, do otehbwi icłą tl'r.t:r. ami ży1łzi i niellO
wiarki ochrzC7.CnL Żydzi mc)wią. żeby sir dJ~tnie ocbrt.riłi. lecz 
skoro w czy5cu d h ochrt.cwnye'J tltl3t: ::;:! m~!< i. w ul:! i 'ć cłu ot
chłani, bo tam nie J,~dą cierpieć czy:ścowego upału. Każda tłu

sza ochrzczona. aby być zbawioną, hlogn bwie(n;lwo raju ogląd.1ć, 

musi przcfć do cza u przez ugnie czy~cowe. J. awet małe dzieci 
czy~cicc przechodt:ą, raz za siebie, drugi raz za. rotlzieów i trzeci 
raz za chrzestnyrh ojców. Dlat.•go jP t tłobrze t rtymal: clzicci do 
chrztu św. i od obowiązków lnunott•J .· ki, · łt JJte trzeba si~ Itigdy 
wymawiać. Jrżrli Jziecko trzymane do chrztu św. pr;cżyje ehrzcst
nych ojców, to.się modli za ich tlusze, jeżcli umrzt', przechodzi 
za nich raz jeden przez upały czyścowe. 

30. Pałac niebie ki, do którego w. tąpił napowrót Pnn Jezus, 
jest zbudowany Z pereł, cłyjnllH'IItuw, l'liUiUÓW i najszacownit•j ·zych 
kosztowuuści.*) Blask tego pal:t<'tt pr;~ewyższa slułtce, kbi~życ i 
gwiazdy wszelkie, z niego hiurące światło. W mchie jest pełno 
okien na. cały świat, ale ponieważ nicwoluo lutlzinm wiJzieć, i 
nawet nie mogliby znieść jego jasności przeJWILLZIIĆJ, chmury, o
błoki są dane, które hla~k nie ha zakrywają. \\' ~rod ku niebie-
kiego pałacu, w g6rze za~ia<l:L I:ó, Ojrit•t' na przt·pysznym tro

nie, otoct:onym zcw~z:t<l i pod11o wnym pt'Zl'Z za lt,:py :lllll'ł kic. 
llóg Ojciec trzym;L na kolana<: h • ·.lJŚWiCJbzą Pauicnkt,: uicpokalaną 

•) Pnłac niebie ki . .Tego zalnul<l\\'nuia je t r.r~l(lOO mil tlłlwt 1 7.NI'Iki, ic t 
1lo uieg" i bram; naj"n?.ui"J 1.~ "\lu:H·lutul \..a, klt'n<'.l b\\, l'iut1 i l'a
Wl'l pilnuj:!. 1\nntiC'una, klt•t ~ dn mju \\ ll'!'''.l'! t! n r.n z 1'1.) t ,, zunj
unje si~ )'17.CU n:Ćk!l Z III lc111, l jCbt l11111 l:tkze uanJzo Wt!J:kil Un1g:\ 
trudna tło przebycia. 



22 

Bożą Rod~icielkę, a w ręku ma berło i kulę świata. Po prawej 
stronie Boga Ojca siedzi z krzyżem i barankiem Syn Boży Jezus 
Chrystus, Zbawiciel 1 Odkupiciel świata. Ponad niemi wznosi się 
w światłości Duch św. juko gołąbek bieluchny. U stóp Trójcy 
Przenajświętszej są rozpostarte w kształcie gradusów siedem chó
rów, ua których umieszczeni są sami Święci Pańscy. Piotr święty 
najstarszy Apostoł, trzyma złote klucze od nieba , za nim na 
pierwszym chórze czterech ewangielistów z księgami, dopieroż Apo
stołowie, każdy ze SWJ m godłem; na drugim chórze stoją męczen
nicy dla wiary św., na trzecim młodziankowie i czyste panny, na 
czwartym pustelnicy, na piątym Ojcowie święci papieże, biskupi, 
na szóstym fumlatorowie zakonów, na siódmym różni prałaci i po
bożni zakonnicy, którzy ciało dla wieczności poświęcili w póstach 
i modłach żyjąc, błogosławieni zeszli z tego świata. Dopieroż 

w niehie granie, śpiewanie roskoszne, i szczęście wirkuiste z oglą
dania oblicza Boskiego. 

31. Każdego razu, co jaka dusza uświęcoua wchodzi do nieba, 
niebo się otwiera i jest w cząstce widziane z ziemi. Jeżeli kto 
idąc wieczorem, ujrzy w jasnyc·h obłokach otwarte niebo (zorza 
północna), nieeh nikn.j nie idzie dopokąd to widzenie będzie, tylko 
trza kleknąć gdtiehądź i mocBić się, bo w tej właśnie chwili nowy 
świety, został przyjęty do jednego ze 7 wspomnionych chórów, do
brze więc oddać mu się w opiekę. Tylko sami święci idą do nieba, 
inne dusze ludzkie idą albo wprost do raju, albo też pierwej co 
najczęściej bywa, przechodzą czyściec. Mało kto ze śmiertelnych 
jest godnym być nawet odrazu w raju, bo już z raju widać pałac 
niebieski, i są do niego brnmy, dróżki, gościńce szerokie, którymi 
z nieba wstępują w raj święci lub aniołowie. Swięci i aniołowie 
za rozkazem Boskim przechodzą się z duszyczkami zbawiouemi i 
ucztuj~!: ..... raju, procesyje odbywają, gdzie śliczne ogrody, wody 
bijące, pachnidła wonne, kwiaty, muzyka i rozmowy różne, że sto 
lat przechodzi jak jedna minuta i w roskoszacb, w zgodzie, w za
bawie nie można. czasu przeliczyć. Kwiaty w raju, są to dusze 
zmarłych dzieci. Trze ba powiedzieć że raj, czyściec i piekło Slł 
na ziemi. 

32. Gdy elusza umiera , idzie drogą ciernistą pełną skał stro
ID) ch przc1. różne kraje. Idąc, nn.jprzó:l ma pned sobą czyścice, 
zstępuju się do uicgo głęboką studnią. Jeżeli chrzczona, idzie do 
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niego, aby być w raju.*) H.aj z praweJ strony, piekło i obszerne 
przed ui1a1 kraje s:t z lcwt•j f;trony. Pn~rd c·zy ;ccm je~ t dolina 
Józefata . ua kttn·ej hę•lzie są•l ostatccwy. i w jrdnĆJ ~ndt.Inic 

w ·zy~tkio dusze ·ię zobarzą. Ct.y~ciec wyoLraż.~ Ind sobie, Jakoby 
obst.crne pola, i budynek u a trzy bramy z po<lworca zamykany, 
rozpalouy ni<' otl ognia 1.wyczajuc•gu lecz ud prumiL'lli sloncrwych· 
łoilec pali w c·zy~c·u Jo li!M<llcgo, a nic '-iQ ucl uit·gu 1aic spali• 

nie spłoni L', chociaż gorzeje.**) Diabłów tam c lo y '., któ1 zy .Jak 
w pickle kary wymierzają ua cłuszach z woli Boga przeznaczone, 
i anieli zapisuJ:}.,. w;elc kto czasu wybył w ogniu czyścowym i 
co wytrzymał. NajświQtsza Panwnka z~tQpujc z 1aieba go~ciiiccm 
przet. raj, i idz1C ze ''więtcu11 w każdą t>uhutę. 1 ;IUdę do czyśca, 
wówcza je"t ('hłodutĆ] cierpiącym Ju:,zum. S w J~ci patronowie, i 
anieli stróże Ju " (każ<la du~za ma swego :lllioła ~tróża) proszą 

Pana J czusa, N 1j~więtszćj P<lUienki; w t:t wiają się za tą i uw:! du
szą clo lluga Ojra, aby J<1 z mąk cz:, cuwych uwolnić raczył. 

NaJŚwiętsza Pauicuk;l cu ~rod~ 1 sobotę podaje rużaiJI!:c jeclućj du
SZ)CZce uwuluiouuj, 1 tQ przez r6i.anicc z tzy~ca tło raju wpro
wadza kamieuną bramą. W szyl>tkic du::zyc:zki tJI,y ;c owe, mają 

feryje, lal Jl''t :2-t godzin 1\Uinp.:li, pudcz:,~ nwJ!itw za umarłych 
w dt.il'u ZaJuo;zuy. To tćż w Llzit·IJ Zadu zny, ruziatują si~ ouc 
z czy~c L oJ.viedt.'lh dllmy rudt.Icuw, kreWllJch, Ut.ll!01, prt.yjaciól 
ua ziemi niCWillomy m spu~ubcm. W parafialuyl'II kościołach, gdzie 
eiala. ich zlożouc l<'żl}, dzil'il ~>lldt·JTI zapisany, o!lpi :1.11 ują w noc 
Zadu~zuą l<ljcmnl' uahużeic,L\1 u, na kturL'Ill nikt z Ż)jących uio 
moi.c si~ t.uajdOI\al', bu b) m n h•h urwały. D.Lwui k t-Jęża proLo•z_ 
czc zmarli, oclmawiają msze, tlzi<ldki ~yg1.ują, pełne b:} kościoły 

duszyc;.ck zmarlyrb, ;JHcwająrydJ i modlących się, lecz ua. drugi 
dzieli o 'witaniu napowrót wrarają do rzy~ca. Tu tylko duszy
czki przychodzą w dziei1 Zadu:,zuy, które w ezyścu pokutują, 

•) Pomi~<lzy Itajem a Czysccm jest ogrom n!\ rzć:,a, wody jćj C7.arne, 
płunuem•l<•, gon•j:!ee, w ni,·h u u ze zmarł<• Jvrz:) , n h;j rzćc,, jest 
11111 t tak w:1~k1 1 żo szćroko c jego nn n••gl) ludzk:); diabły ~tnh z wi
dłami z. obu •t1·ou mostu i 'l'Ychnj<! do wod} l<toh) dtl'iał i;ć do Haju, 
ul:l teg-o ' Wli!Cl i suma X. l'auicnka duszyczki wybrane przcprowaJt:a, 
n wtenczas uiah!y odst~·puJ:! . 

••) Jt' t:l'Zt.! 1 tak Eit,: lud wyraża. o czycliu- że to je l miu,to wspaniałe 
lftl!.i<! każda un 7.11 pokutuj;J,·.L nn sw"H k(IZ\! u,olJn~, \1 ktt'an?j wy in
duje n:t popil'lc rMpalonym i coraz zin111iPj zym, gdy si\: 1. grzechów 
oct:ysz.cza. Czy~ciec otwiera brama kc.mionua 
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zbawicni w rn.ju lub przeklęci w piekle, już nic powracają więceJ. 
Dobrze je t w dt.il'Il Z·1dn ·1.ny opróct. motllitw, dawae jałmużnę 
ubogim na iutcucy:'l dus1. zmarłych , a wy~trzegać ię uależx, aby 
chleba nirpicc, bo w piecu mo·łnaby uicehcący umęczye jaką nie
szezę ną tlll'I.JCzkę. 1\.to chlćh piecze w Zatlu zny dziei1 , może 

cal:~ ch:dtqH~ '!palie; a t·1 co wypadnic z tu cen. glównia, będzie y
czcć, kwiczeć. Jeżeliby komu w Jzirl1 Zadu'il.ll) wypadła głównia 

z pieca, powinien natychmiast zgas1ć ogiel1, pokropJOny święconą 
W O Ul!· 

33. 1\.tżdcgo duia gdy cdowiek za ypia, wieczór przy jego łóżku 
stoji anioł i tl1abcł. Anioł zapisuje dobre uczynki, uiabeł złe no· 
tuJe na uw;zy. Dopiero te zapiski ważą na ważkach: które za
ważą więcćj. Po ~ mierci u a t': p UJC ąd Bug<\ ojca. Jeżeli z codzien
nych zapisków uiabeł zebmł większ:! ilość grzćchów ua duszy 
uii dobrego, zabiem ją do siebie, bo osądzona. Cza ami też 

byw<l, człowiek za ~uic nicmówiąc pacierza, diabeł natychmia t ma 
więcćj dla siebie, lecz glly się w nucy wzbudzi człowiek, w pomni 
o p.1cicrzu, i o,lmówi, diabeł swój za pi ck mu i zlizać ję1.ykiem, 

z czego zły banL:o, szuka potem innych sposobów siw zcnia du
szy ludt.luL'J, aby so bic stratę wyuadgrodz1ł. Ztąd człow1ck w każllćj 
nielll<lł dnvih, puwini e u mieć ię u a bat·zuo 'l' l, ahy zł n uczynki 
dobrrllli uapr.1wii·, i u1c stać w uotatkarh t.liahd kich, gdyi. nt~J

g<.rszy kollice w ~IJ:tłll} 111 duiu, jakhy złt: JH't.Cwai.ylu; d1alwł zaJe
dzie z lac=l.:a111i 1 t.:dJicr.w d11 piekła. l'rzcd pickłt•m rói.nc ·ą kraJe 
pl'l.cuplclda i ::.L:l.!l.t>góluo 'ci Jo widzc111a u a ZH'llll. 

;jJ. \\ JCt.a lbb1lot, ncz~t< przez wuuków Jadama, stoji do dziś 

dnia nie kOlH~ZOUa, a tak wysoka, że się O llltl chmury waJzą. 

Je t ona za morzami llaleko, do t.lum o tatuiego Łać bęuzie. Na 
wieży Babilot mieszkają !;bille,*) uib)tO pauuy, mające wężów za 

(J S!Jhilli. Innny s i~ \\)TfiZll tak: \1 Turcy i jl·~t wicżll llahilr>t, gdzi<' 
btcdz1 , ·yf•illa szwaczka ~ .1 nowiu uanlzu by1\ a p1~kną, mlodnii'Jl, 
lec/. g.Jy !li zyj•lzie n·•d•l' q•dniR), rou1 ~i\: ta:.1, Hkarndnn. \\'ieża 
Babilot 111a 7 nnl "Y~oko'l·J, pod nią dokulu i tui. uhuk ~u1lh iedz<! 
gndy, WI)Ż<', pndnk,•. i ln·!lni:! w trpu na \\ ll'Ż~ liJy kto ciekawy 1 
z )'UllliiC;! jak1cgu hieglcg-o c:.tarownil..l lam si~.: dostanie, mu i z 'y· 
IJJII'! grać \\ karty a 1111 Ć za suuą do ul'icczki 'i koni, kaidego na 
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plecami. Stara matka siedzi z niPmi, i przędzie, nigdy nie mota. 
One wszystkie SZ.}ją dla •natki koszule na śmierć jak uszyją: 
to się ~wiat skoi1czy. Co raz :lgną, igłą, to rok minie. Ktoś z cie
kawych oszukawszy złego duchn, zajrznł do tych pa•1icn i widział, 
że już miały uszyte r~kawy. W ężc, gady przeróżne są pr;.y tych 
Syb•llach, na stróży, onr zaś służą za kochauki dla >;tarszyzny 
diabelskiej. 

35. Dalej za wieżą Babilot ciągną się straszne wody, morza, 
w których mieszkają; dziwac1.11e I") by. 8ą takle Syreny, w pół panny, 
w pół ryby, wieczór lub pod deszcz śpiewające czarującem1 gło

sami. Pływający ludzie po morzu, strzelają z annat do tych Sy
ren, bo głos ich czarujący, sprawia pomięs1.a.nie zmysłów, i stra
szliwie uwodzi podróżnych. Gdy się do nich z armat wystrzeli, 
one się rozlatują z kupy, i wteuczas bezpieczniej uciekać można. 

36. ,Znowu następują rozległe krainy, gdzie są tacy ludzie, co 
nie gadają tylko kwiczą. Ci ludzie mają jedno oko na ~rodku 

czoła, którym patr1.ą na wylot głowy, i jetlnę tjlko nogę jakby 
ogon, z bardzo szeroką stopą. SłoileC 1111 jest uicnllłC, - więc 

gdy słońce zaświeci, bylekaj się kłatlą, nogę za plecy zakładają, 

i duża. stopa zakrywa 1ch ciało przed słoi•cem. Robią oni roboty, 
sieją, gospodarują po wojemu, lecz żaclcn Y. naszych lucl:ó z nimi 
się nie zmówi. W tych właśnie mteJ cach, to je~t :.W m1l za Rzy
mem, są jP zc1.c nasze kościoły i groby św. J:u,a, św. Jnkuba i 
św. Bcrnata, co Ł) ch lL~;ku ów nawmeając, m~ezci1ską śmierć po
nieśli. Od kościola św. Beruata w IL:ymie, to już widać w dah•
kości kominy piekielne, zkąd dymy smrodhwe wychodzą. Żołnierz 
jeden króry. zwiedził te kraje, opowiada: nJHk ludti(' przy grobie 
św. Bernata, uiJmogąc zuieść smrodliwych <lymów pwkwluych, po
brali chorągww z ko ·ci ola, i wyszh na pole, dopiero :i: na widok 
tychże, wiatr su~ odwrÓcił w inną stronę." 

inn~ mil~:. tia ostatku chcąc uciec, trzeba jPj dać w pysk od lewicy, 
ona wpadnie pod stół i zawoła na starszego padalca _Zd::wlt przy
chodź," wówczas niema co czekać, lylko trzclla wsiąsć na konia, za 
każdą mil~ jeden ko{t padms, padalce go ZJedzą, ale w k()J'tcu cieka
wy BtQ od limierei uchroni i ztemi~: zohaczy. 'ybtlla szyje koszule, 
co rok raz sztychnie igłą - a gtly skm"tczy koszule szyć, b~dzie ko
ntec świata .• Już ma r~kawy uszyto tlol!!d i mało co bral,uje ichy szyć 
przestała. (Pieskuwa·skała). 

4 
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;$7. Pl'l.eu granicami amego piekła są okropne moczary błotne, 

ciągną się na mil kilkanaście, ogromne lasy, zkąd diabli duszami 
zmarłenil wożą drwwo i palą w ogniskach. W tych lasach siedzą 
naj tra liiwsze gady, węże o stu głowach, moki zgrzytające zę

bami; ogon takiego smoka, jednćm uderzeuiem zabije człowieka. 

ą taki.e cygrysy, zwierzęta co mają oczy gdyby bły kawice i jak 
pOJrzy ll!t kogo, to już pożre odra.zu. Ogromne ptaki co się zo
wią war::el~, krzyk czynią przeraźliwy przed piekłem, latają niby 
jak ~ę~i dzikie, tylko dużo większe, z dlugiemi dziubami i bystrym 
wzrokiem. Jednym spojrzeniem ptak taln obali człowieka.' Do pie
kła. idzw ::.zeroki gościniec, aksam;tem wybity - który nagle ury
wa bie, jakby w studnią wpada. 

3 . Piekłu jest to budynek czarny sadzami okopciały i traszna 
rudera, od czasu bytności Pana Jezasa do gory nogarui przewró
cona (obacz S· 25). Powała w piekle Je t ze złych hit;iy, których 
dusze pakowane jedna na drugą; podłoga zaś ze samych panów, 
król{nv, bogaczy, potomków Jabla co pań zczyznę postauowili.*) 
W kotłach warzą ię ze :;molą dusze merząduic, którym się na szy
derstwo wszyscy diabli zalecają po swojemu i przypijają do nich 
smołą w maźmcach. Straszna jest gorącość, ciasnota w piekle, je
dna d u za koło drugu~.J jęczy t płar,ze t lamenci, labidzi; tu diabli 
Śmieją su~, krzyczą, rozpu tują, zgrzytają zębami, wrzak, hałas, 

bitki, kłótnie nif'ustHj'łce, - że niemai nuzwi ka na wypowiedze
nie co ~ię tam dzieJe. Lucyper nn. środku piekłu przykuty łańcu
chem do słupa, wyje, ryczy, kopie nogami. przeklin8jąc niebo, wy
my'l.L bJlO oby · oszukania Paua Boga. Tu diabii kłują w1dłami 

wi:;IelcÓW i saruouójcÓW, ·- czemu Si!J Z za drzwi przygląda przy
czajony Judn. z. Tu wszy tkim kłamcom, o-;zczercom żaby wyrosły 
na gębach, gryzą ich i dręczą. Dalej diabli rozdziawiaj!!~ gęby pi
jakom, i w nie rozpaloną smołę leją. Obżartuchom do pysków roz
palone widły pakują. Karc;:marki co o zukiwały ludzi cierpią 

"'> llnsze zmarłych róznej pospolitości , w piekle stoją i przed piekłem 
taki'<', powbijane w ziemi~ Jako pale, ,łupy, które diabli kiedy chcą, 
p !\kiiJfł do pieców, lecz eiiJ nie spalą, - i wracają na miejsce gdzie 
~tn~ musził do B!ldnrgo dnia. 
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w piekle mękę, bo ciągle nalewając, nigdy spocząć. dolać nie mo
gił rozpalonej &moły, a~ im się po rękach rozlewa i parzy. Młyna
rze mierzą a mierzą rozpalone wągle. Łakomcy, czarowniki, dźwi
gajlł wery z pieniędzmi, unieść, udźwignąć nie mogą. bo diabli 
dosypnją, że nigdy uieubywa. Już to pieniędzy nie brak w piekle: 
straszne kupy leżą, gnietą dusze swym ciężarem.*) 

39. Przed piekłem na zielonym błoniu, pasie się chude bydło, 
to są lichwiarze, zaś na litym piasku piękne bydlęta, to lud ubogi. 
Diabli się koło nidh kr~;cą, kogo mogą, to łapią. Za piekłem jest 
otohlall, gdzie niema gor~a, ani mąk pi-ekła, ale wieczność ciemna, 
nieprz.etżyta, wzdychają tam, tęsknią żydzi i niedowiarcy nieochrz
czeni, czekają na Mesyjasza, ale się tylko dni a sądnego doczekają. 

40. Przed S!Jidnym dniem, (bo tak w pismach napisane): naro
dzi się syn Lucypel'a z 70 letniej żydów ki, będzie miał nazwę 

Jautyobrysta, i przyjdzi-e na świat z zębami. Będzie on jeździł 
w TOrZpałonym piecu, i wciągał ludzi do siebie; kaidemu kto do 
niego przystanie, robiąc ezarsy krzyżyk na czole. Ten się krzyż 

czarny nie zmyje wodą, lecz będzie znowu chodził jeden Święty 
z nieba, co te krzyże będzie ścierał olejem św. na przekorę Jan
tychrysta. Lucyper książe ciemności odtąd w Jantychrysta przei-
8toczony, całe piekło uzbroji ·przeciw B~gu Ojcu i Panu Jezusowi, 
krew się ludzka potoczy strumieniami , ziemia zadrzy, pagórki się 

hówrmją, że rodzaj ludzki ze wszystkie m wyginąć musi. Dopieroż 
krew ludzka zapali się płomieniem, i palić będzie wśród najstrasz
niejszej wojny żywiołów wszelkich. Anieli z szatanami na zabój 
walczyć będą, chociaż pod ich stopami ziemia z czarnej na białą 
si~J wypali. Dopieroż św. Michał zatrąbi ua sąd ostateczny, ogła

szając zwycięztwo, krzyż się jasny ukaże na niebie, ziemia znów 
zostanie czystą jak kryształ, taka ja-k była przy stworzeniu. Pan Jezus 
powtórną trąbą Archa-nioła, zawezwie wszystkie pokolenia dusz 
zmarłych na są,d ostateczny, powie dobrym: "stańcie po prawice" 
a złym: "stańcie po lewice." Czyściec skasowany będzie, ostanie 
tylko niebo z rajem i piekło niezgłębione strącone w przepaść wieczną. 

*) W środku piekła przy Lucyperze, jest Madejowe łoże, kolcami, nożarui 
najeżone. Czarnoksiężnicy siedzfł z księgami do koła, czarownice zaś 
nocfł masło robi'ł w maśnicach diablow1 swemu Rokicie. 
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41. Słońce. Słońce jest odelalone od ziemi ze sto mil, albo i 
więcej. Świeci światłem przychodzącćm z nieba z pod siódmego 
chóru w pałacu niebieskim. W niebie uchylona jest f4rtka od siód
mego chóru, jasność więc od niej pada na słoflce. Jest jasne, bo 
Matka Boska tak postanowiła, żehy z nieba ku niemu zawdy je
dna furta otwartą była, i gdyby Bóg Ojciec tę furtę kazał zawrzeć 
(zamknąć) toby wneteczki słońce ściemniało. Do nieba od nas bę
dzie 600,000 mil; do obłoków niżej znajdujących się - może być 

cosik k-ola 5 mil dobrych. Słoneczko aby świeciło dla nas jarząco, 
z woli Pana Jezusa, ponad ziemią w górze chodzi, brzegami mo
rzów pracuje. Potrafi słoneczko być wszędy, kaj zechce, nawet i 
w wodach pływa, ale się nie utopi, ki ej lecie zagrzeje, to zia.
reczko zajarzeje. Bez niPgo nicby z z1emi nie wylazło. Słońce się 

pali zawdziusieńko (żawsze) od światła niebieskiego; ale jak siEJ 
nie utopi tak się i nie spali. Słońce jest żywe kieby człek cho
dzący z oczami, gębą; i nawet miód praśny jada kopyścią; ma 
ono przy sobie dom i gospodarstwo. Jest ono (słońce) święte -
ma braci i siostry świętych - którzy w każdziusieńką sobotę i 
środę idą do niego z nieba po wązkim moście z procesyjami i 
odprawują na nim nabożeństwa. 

42. "Jeden król (są słowa podżyłego wieśniaka), miał wojować, 
n a tu naraz - cosik się trefiło (zdarzyło), że słońca bez trzy dni 
"nie było. Król zawołał swego najstarszego od wojska i peda mu : 
~idźże mi ano, jak kieby poseł ode mnie do słońca, spytaj się, za 
n co ono nie świeci trzeci dzień?" Poseł królewski wsiadł na orła 
"co duchu (prędko) poleciał do słońca, ale go nie zastał w doma, 
"ino jego siostrę. Jak przybył poseł, siedziała słoneczkowa siostra 
"sama i ki ej opedział wszyćko, ona rzekła do niego : "Zaczkaj 
"królewski posłańcze, jak słoneczko przyjdzie, bo jeszcze ·dzisiak 
"(dzisiaj) ui"e suiadał, to ci da odprawę; tylko się schowaj i wleź 
"za piec, a nie wyglądaj, nie patrz mu się w gębę, bo ci oczy 
"wypalt." Wlazł poseł za piec i widział jak ona przygotowała 
"bratu ceber miodu praśnego i kopyść do jedzenia (zamiast łyżki) 
"położyła. Wkrótce przyszedł słoneczko i peda do niej: "Hę sio
"stro! kto tu jest?" - Ona na to: "pierwej śniadaj bracie." Do
"pieroż wziął kopyść i na stojączku (stojąc) zjadł słoneczko cały 

"ceber miodu, co aż nic nie ostało. Poseł co mu było duszno 
"na zapiecku, ruszać się począł. Więc słoneczko, raz jeszcze pytał 
nsię: "Siostro hę gadaj, kto tu jest?" Ona mówi: "Słuchaj bra-
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"ciszim taką rzecz: przyleciał do ciehir. poseł królrw ki na orle, 
"dowiedzieć się, czemu już trzeci dziei1 nic świt cisz." 'łoneczko 

"odrzekło: ~powietlz mu io tro, że jakem jechał przez morza, je
,,dua złośliwa ('aruuk:siężuica, przebiła mnie Llyjamcutową spilką, 

"wpadłem w morze, i uopokądem ~ię nie wydobył na wierzch 
"z uwziątku przc;;zkoduicy, nie mogłem ~wicdć. u Poczem zaprzą
"gło słoneczko chmury do wozu. i pojechało dalej, a poseł wró-
11cił z tą odpowiedz ;ą na orle do króla. u 

43. Księżyc. Matka Boska dla chwały Pana Jewsa, po:sta -
no wiła słoilec i k iężyc, bo oua od nic l t jaśniejsza, świeci na nie 
z nieba. Za Jej wolą Święci Pańscy na k iężyc jak i na łoi1ce 
otwierają furtki . z me ba. I\ ~ię~.yc oddalony od ziemi 50 mil do
brych. Święci 1 Św1ęte z nielJa, gtly ~ą na słol1cu, z nabożel1 twcm, 
to i na księżyc w tępują, g•lzie głównic panuje Św. Jerzy - a to 
z takiej racyi: 

44. "Śty Jerzy, za żywota w ego na ziPmi był hu arem i woj o
"wał przy woj ku z łaski Boskiej. W jcdnćm mieście, kajtota było 
"w r. 'wiecie - pojawił się smok wielgo 'ny, co cedźkaj wszyćko 

"zjadał. Cy bydle, cy prosie, kaj ino co było, zarła bestyjn, i nikt 
"mu nic nie mógł (poradzić): a z ci juz brakło bydląt, i do ludzi 
"się chycił. Juz niejednego deka chycił w gardziel, hnrknął, -
nchrupło mu w zębach, i po wszyćkim. Ludzie tez z miasta urie
"kali, i tylko pustk1 ~tały po świecie. Był carnoksiężuik bardzo 
n wierze katolickiej przeciwny, 1 miał córkę podlotkę (młodziutki!) 

"którą dla jej pobożno~ci nie lubił. Panienka. ta, modliła się do 
"Matki Bo kiej krycie przed ojcem - ale on to pomiarkował, i 
"wła n e dziecko chciał zgubić - i smokowi dać na pożarcie. 

"Wtem z rozkazu Boskiego, jedzie knnno husar Jerzy. Jak konia 
"rozpędził, gdy mok juz blisko panny, on hyc! bez niego (prze
" zeń przeskoezył) okraczył go koniem i dzidę mu do gardzieła 

"wepchał, a ,mok wypuczył ię i upadł. Na ten widok Najświęt
"sza. Panienka rzekła Jerzemu św . : "kieje'mi pięknie, ladnie obro
"nił niewinne stworzenie, dziewicę tę czystą, to za to mój ryce
"rzu, po niebie na gwieździstym wozie jeźdźić będziesz - i mój 
"miesiączek ci odstępuje na mi e z kanie. u OdŁlJJd św. Jerzy mieszka 
n na miesil!lczku, i ku czci Boskiej gra na lutni. Można go widzieć 
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"osobliwie na widk" (na pełni) jak gra, przy stoliczku siedz cy, 
"tylko niedobrze jest w to patzyć; bo jakby św. Jerzemu nagle 
"ptkła truna. w lutni, toby narazie (wówcza ) patrząc do mie
"siączka mógł o ' lepnąć; lepiej unikać tego i przestrzegać dzieci 
"małe 1-eby tego nie robiły. 

45. Poniewaź na nowiu św. Jerzy odpoczywa i wtedy nie gra 
na czt>ść Boską, a furta do nieba przymkni~t~ bywa, czarownice 
w tej porze dowolnie czarować mogli. Wszystkie czarr, uwzi!łtki 
złych dzieją si~ na nowiu, co si~ u nich zowie: w nowy czwartek, 
lubo trwa dni kilka, a nigdy o innej kwadrze. 

46. Cała kwadra lsza nazywa się u ludu nowym miesiącem, pał
tria wid/cUm, nów nowym czwartkiem. Niekiedy kwadry - wprost 
czwartkami zowią na przykład: nowy, ostatni czwartek. Nów tak~e 
czasem zowią wschodem miesiąca, lub też mówią: niema miesiąca, 

b~zie nowy i t. d. Gdy deszcz zac.tnie padać na którym czwar
tku, to nie przestanie jak z końcem tego~. 

47. Z kwadrów miesiąca, różne si~ sztuki i praktyki gospodarskie 
wyprowadzają, co świadomi mądrości, a terlogowie w kalendarzu 
opisali ku wiadomości całego świata. 

48. Niektórzy je zeza opowiadają, ~e jest 12 braci miesil!lczków 
blk .niby jak słoneczko żyjących. Mieszkają oni w odleglej od wsi 
chacie - i kto do nich trafi przypadkiem a ognia za~ąda, (jakto 
ct'asem wypadn-ie w drodze o zimowej porze) a wszystkich razem 
braci z góry po imieniu wywoła - to mu dadzą tyle srebrnych 
pieni~dzy - że nie udźwignie. 

49. "Jedna komornica, zdała wsi mie zkająca, miała córkiJ i pa
"sierbicę. Córce dogadzała ze wszystkiem, pasierbicy przeciwnie, 
"na złość rohiła, i dwa ra?.y więcej do pracy zmuszała. Była ~ga 
"zima, a jak to dawniej bywało, baby wczas w tawały, żeby wy
"prawiać chłopów do lasa, więc i komornica ta, budziła dziewki 
"by ogień na nalepie rozpalały, i do dnia warzę gotowały. Zwykle 
"chodziła pa ierb1ca po ogień do w i i w zm te~ prr.yno ił!\. Je
"dnego ranka wy zła ta. dziewczyna, ale zamia t do wsi, poszła 
"w dalekie pola. - Miesiączek świecił, wiatr śniegiem pruszył, 

"ze w zystkiem nieboże zmyliła sobie drogę. Naraz patrzy, stoji 
"chałup ko pod lasem, do wpół zawalone, ale przez okno widać 
.~~duży ogień na nalepie. Wlazła więc do sieni i puka. Otworzono 
"do izby - gd1.ie naof.:oło nalepy siedziało 12 strzelców, któr?.y 

11 drewka kładli do ognia. Powiedziała im Boskie słowo, poezero 
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"żąda użyczenia jej kilku główiE>nek z ogniem do szmaciny - na 
"co oni odrzekli: " Jeżeli panienko powiesz, jak się zowiemy, damy 
"ci ognia nietylko w szmatkę ale i w fartuszek." Ona niewiNiziała 
"nazwiska 12 strzelców - bo ju2ci zkądże wiedz;cf by mogła, tak 
"tylko, ki e by na szpas zaczęła mówi e: "Styczeń, Luty, Marzec, 
"Kwiecielt, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, W rzcsielt, PaźdźiPruik, 
"Listo pad, Grudziei1." - " Otóż zgadłaś, zgadłaś pauicn kol krzy
"knęli wszyscy naraz - gdyż my jesteśmy 12 braci, miesiączko

"wie, i tyle ci damy ognia, co uic un1esiesz. " Wzięła trochę ognia 
"do szmatki, i chciała uciekać. Ten co się zwał Grudtieil, zatrzy
"mał ją i całym pociaskiem zesuł ogiei1 z nal epy do jej zapaski, 
"poczem ją z izby wypuścił. Nie było jej gorąco lecz ciężko - i 
"gdy zaszła do domu, ujrzała, że zamiast ognia, przyniosła far
" tuszek pełny bitych talarów. Na drugi dzień zazdrosna macocha 
"już nie pasierbicę, ale swoją córkę posłała po ogiel'1 w nadzieji, 
"że ta dukaty dostanie. Córka znalazła 12 braci miesiąców, lecz 
"tak się ich ulękła, że nazwisk pozapominała. Rozgniewani, zgar
"nęli dziewczynie popiołu do fartucha, co, jak wys:da, płomie-

11niem się zapalił. Poparzona, bez ognia i pieniędzy wróciła do 

"domu." 

50. Gwiazdy pojedyncze. Wszystkie gwiazdy są oświecone od 
nieba zkąd światło 1. dwunastego chóru od siódmej furtki ku uim 
wychodzi. To też gwiazdy nie razem świecą, tylko pojedynczo, 
jak na którą światło padnie zgóry. Od nas ze :~:iemi do gwiazd, 
rachują nie więrej jak 5 do 6 mil. Jeżeli się ma ua pogodę, 
gwiazdy błyszczą jarząco , gdy zaś na słvtę, kulą się we mgle, 
ki e by' kopki siana. Gwiazdy są dla Świętych przyclaue zabaw ki, 
kieby kwiatki po obłokach rozsiane, ale nie zostają one bez przy
czyny na niebie. 

51. Każdy rodzący się człowiek ma dla siebie osobną gwiazdę 

na ni~bie która mu swieci, pokiela (dokąd) żyje. Im gwiazda ja
śniejsza, tym szczęśliwszy c?.łow1ek, jeżeli nierzete1na, przymglona, 
ciemnawa, to i życie takiego człeka bylejakie. Gdy człowiek 

umiera, jego gwiazda spada. Tu gdzie gwiazda zmarłego u padła, 
ostanie po niej kicby plama, co~ik miękie,, tłuste, niby z knotem 
wypalona świeczka łojowa. Jak się ujrzy padającą gwiazdę, to 
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trza co duchu zmówić: Zdrowaś Maryja, Wieczny odpoczynek za 
niewiadomą duszę, a może człek ją jrszcze wybawić. Gwiazdy są 
postanowione od P. Jezusa po potopie s wiata, wprzódy ich nie 
było tyla, bo tći. i lud :t: i nic było; komuż miały świecić'? 

52. Ka:ldy 8wi~ty w uiehie ma SWl•ją gwiazdę. któm mu na 
wicczuość świecić będzie. Pobożttyeh ludzi gwiazdy, tych co się 

modh1 i l31Jgu pietiui śpwwają, są uajjaś11iejsze i nie~padnją, tylko 
i po śmierci ich JoezcstHlj, w wiecznam życiu świecą. Wiele jest 
gwiazd iuszych znowu, co sobą koronę l\In.tki Boskiej ulobią, a 
między tymi najwa:lnirjsze: gwiazda porankowa JUtrzenki! zwaua, 
gwiazda wirczorkowa cu ją prq zachodzie witlać i - gwiazda 
północkowa co zn.wd:t:IUsieltko w jetlnćm miejscu stoji, nigdy nie 
zachodzi. 

53. Gromady gwiazd. Opróc1. gwiazd pojedynczych po niebie 
rozsianych, są iuuc gwiazdy eo zawdziuśki jednako kupami ze sobą 
chodzą i także !Jl:tją przykazanie swoje. Gwiazdy te zowią się 

różnie: lwsy, u aby i t. d. - "Tak było: uajprzód poszły bauy 
"z grabiami, ~iła tego, zaczęły pogwr\rkę (rozmowę), Jak zwyczaj
" nie niewia~ty -co usl.ły dal.:•j, cejco gadać Jo siebie. Niedaleko 
n'lzli kosiarze z ko.;anu na rnmiąezku i nic me mówJąc, wyminęli 
"baby, że ostały za niemi cedźkuj , .. , t)le. Za kosiarzami jedzie 
"furman wozun, ma .t konie w lejl'u, w przoprzek, za< lek i i.lyc:;zel u 
"wozu, widać to dobrze jak on eiągle kołami w tył cofa, bo mu 
"niesporo JCchać. - Ten furman woził po niebie św. Jerzego -
na teru..: dostał nakaz, żeby ZWJCŹĆ sutno, które kosiarzo skoszą, 
"a b,\by gmbiatui zgrabią, bo io sianko niebieskie, potrzebne hę· 
"dzie w Boże Narodzenie dla nowo urodzonego Pana Jezusa. Gdy 
"furman bliżej bab podjechał, proszą, się go baby, aby je podwiózł 
"naprzód, naprzód, gdyż je kosiarze wyprzedzili; i ostały za niemi. 
nJurman im na to oJ powiada: n widzil'ie kobiety, mego konia 
n w lejcu przLJ .klaczami, więc s e weźcie do głowy, że zawdy mu
"szą iść m~żowie naprzód przeJ żouami." OJ tego czasu jak 
"nieuo na g'viazdach opisało, nicpięknie jest, kićj baba idzie ua-
11przód przed chłopem, uo z zrządzenia Boskiego, dla małego ro
"zumu, powinna itić zu ut~żcm :>wojim. Ludzie tćż uic cenią takićj 
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"kobiety co wyprzedza, co rn~ni~j za od męża. Babkie rz~dy po
nłowa. ?.bioru. u 

54. Je2cli ko y zajdą wczas wJeczór w dzień św. Jędrzeja, bę

dzie wcze na wio na. J e żPii ko y zaj1lą we ze' nićj po północku 

w dziei1 św. Wojciecha, będzie rok suehy; jeżeli późnićj, będzie 

rok rr:okry. Wszy,tkic niebieskie widoki mają swój stosunek do 
ziemi i z nią if,l opisują. 

55. Za kosam1, Z<t babami , wozl'm 1. furmaucm, idą dalej gwiazdy 
Mc.;ki P;l.tlskiĆJ- NaJprzód wid;lĆ młotki, gwoździe, sznury, ~ickiery 
włócznie, drabina, uare zcie łup, do którego żydzi przywiązali 

Pana Jezu a, korona cieruiowa i sam Krzyż Przenafwięt zy. 
56. Także widać na niebie, jak ig ciągnie, szczególuićj kiej ma 

być pogoda - piękny szeroki gościeniec, co go mlecznym nazy
wają; jest to droga z raju do nieba. Niektórzy znów powiadają 

że tą drogą przechodzi ię aj ~więtsza. Panienka z Częstochowy 
na Kalwaryją. 

57. Są Jeszcze komity , co mają ogony dodane od Paua Jezusa, 
które mi za grzechy ludzkie biją i sruagają po sw1ecie. Je żeli się 

którego roku okaże gwiazda z ogonem, to trach pomiędzy lud~mi, 
choroby, plagi, wojny, pomory bydła i nieurodzaje wszelakie wy
nikną. 

5 . Także kiej słoneczko straci nagle swój walur Uasność) 

zmrok sit;) we dnie zrobi, że aże gwiazdy widać, to bardzo źle 
okropne głody, choroby, strefuuki, na. tąpią potem pewnikiem. 

59. Obłoki. Nie wszyćka woda deszczowa wsiąka do wody albo 
do gruntu - bo planetnicy przeszkadzają. Są od Boga dani pla
netnicy czarni murzyni, aby t~czowumi rogami, wyciąguli wody 
z ziemi i morza do góry. Gdy mają ciężkie chmury, pełne wody 
przeciągaj!! je na .powrozach przez lasy, góry. Kiej się powróz ur
wie płanetnikowi, chmura z de zezem upada, mu i on zleźć na 
ziemię, naprawiać swoje powrozy, ze by mógł ze mgłą wznie' ć si~ 
w gór~. Płanetnik tylko na granicy może z tępowa :, nikaj więcej, 
Gdy czasem jest jaka wic' blisko gmnicy, to idzie tam na. chwilę, 

żą.da mlćka od czarnej krowy i jaje od czarnej kury. Płanetnik 

ma przy sobie pioruny, ale nie może ich rzucać bez wiedzy aj
świ~tszej Pauieuh Dopiero gdzie N. Panienka Ró~ańcowa rzueić 

6 
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mu rozkaże, to tam ciska te pioruny. Ziemia się trzęsie na wo
dzie wtenczas kiedy grzm1; żeby (gdyby) ziemia nie pływała po 
wodzie, toby się nie trzę ła od żadnego huku. 

60. Wiatr•. Wiatr lata po ~wiecie na cztery strony .• Je t on jak 
płanetnik duży chłop, czarny albo smagławy; lata ou miejsca .do 
miejsca w połatanym kożuchu, który roztwiera na poły. Jak się 
wiatr potka z planetuikarni, to im lż<ij, bo on im chmury przy
gania. Mówią, ludzie mądrzy: im więk ·za góra, tym b liż za woda, 
jak to jrst z woli Pana Jezusa, że u ~w. Magdalany (na Kalwa
ryi) wo<ly dosyć, i dobra. Z tćj piany mor kićj, co w górach jesz
cze dotąd na kamień się nie obróciła , w uiektórych okolicach 
wynika dużo wody; i także ze śniegów, lodów co stają (od topnieją) 
od słoneczka.*) 

61. Ziemia. Bóg Ojciec stworzył najprzód wody morskie. Gdy 
już była woda - złożył na krzy:i. dwa wieloryby i na ich grzbie
tach z piasku rzuconego kruszyny, co się wnet rozmnożył, uczynil 
ziemię Uropę. Ta ropa. jest okrągła. kieby oko, a kiej Pa.nu Bogu 
trzeba, płaska kichy bochen chleba. Ziemia Uropa nie stoji w miej
scu, tylko pływa po różnych morzach i wykręca się po wodzie na 
w zyćkie strony, tak jak zwyczajnie na zegarze są opisane gó
dzllly.' Słoilee zaś, miesiączek, gwiazdy z woli Bo kićj chodzą po
nad ziemią; jak zajdą nad morze, to się utopią i będzio noc, -
na rano wypłyną i będzie dzień. W zyćko, mądrość Boska. roz
kazała. 

G2. Że ziemia pływa po wodach morskich, ztąd ludzie wiedzą: 
bo gdziebądź wybić studnią, wszędy woda się najdzie. Gdyby zie
mia nie była na wierzchu mórz ufundowana przez Pana Boga, 
toby wody w studniach nikaj nie było; a t., jak ię gdzie wyko
pie dziure, woda. wnet ze podu wyłazi i chce górować. "Jeden 
n'-tudnia.rz kopał ludnią głęboką, ażci się zmęczył, wody nie było. 
n dpoczywając przy studni na przypopołudnie, słucha uwa:anie, 

o) Na ziemi~ od mórz wiej:} rozmaite planety, cieple i zimne. Od mo
skicwskićj okolicy zimne wiatry wieją; to tćż jak si\l obróciq~y ze 
ziemitł do 1oskala, to i u nas zima tęga b~dzie . 



35 

"ażali zkąd woda w dziUrze nic wynika, 1 me hul'zy . pode m. l}
"szy niedługo, woda siurczy pomaluśku, potem coraz bard:ttćj, 

"aźci z hukiem do góry wzbiera .• Jął go strach, zwołał robotników, 
"przynieśli słup, czy drąg żelazny, wbili do pala i ten pal pakują 
"w dziurę, naprzeciw bijąrój wodzie. Woda :za pal wystąpiła, co 
"duchu ziemią obsypują, ale gdzieta - a~i rusz. Oni swoje, woda 
"swoje - ażci Lala już w gór~ wali, bo jużci jej si<; sprzeciwili, 
"aż chciała świat zalać potopem, że trza im uciekać. Z tćj wody, 
"zrobiła stę rzeka, wyżłobiła. koryto i płynęła. *) Ten studniarz 
"napóżniej nigdy się tak głęboko w :ziemię niezapuszczał-i wo
"lał dobierać niż ze miejsca aby płytsze studnie kopać, bo z wo
"dami niema. co szpa ować, bo oue mają swoje przykazania i 
"światu szkodzić mogą." 

63. Góry. Góry wszyćkic wyro~ly z szumów mor:;kich, z pian co 
wykipiały po stworzeniu świata. Te &zumy znosiły się w kupy 
wielgie i potem W)Star:zały, że z nich kamienie, różne skaliska po
czątek wzięły, a na. to naleciało różnego próchna. Jaka knj piana 
ostała, czy biała, czy ciemniej ·za, takie · ą z niej kamienie. Jeżeli 

kaj sól była, to ją z morza wewaltło w te szumy i zostają w ziemi. 

64. Rzeki. Na ziemi są morskie oka bezdenne, bo jużci wie to 
kto ? kajby szukać dna w źródliskach . Wbijesz kij długocki do 
~ródła, to czasem wlezie calu ~ ki, nawetby i rękę porwało ced~kaj 
i lepićj się złemu nie sprzeciwiać, tego co niewiadome nie próbo
wać. Z tych ~ródlisk, morskich oków (oczów) woda ;. pod ziemi i 
skał wychod:ti, ~iurczy w strumieit, aż i rzeka będzie. Rzeki wez

brane na deszczach płyną do morzów, a woda się prze·wala, coby 
jej nie ubywało . 

•) Dąlej studniarz ów, prosić l'11na Jezusa, na msze dawać, o odwrócenie 
nit~szczęścia . Pan Jezus sio leż zmiłował, woda sfolgowała, a studniarz 
z ludźmi naznosił co ino gdzie było, na~woził haberdzia (gałt,~zi> i 
gnoju i ziemi, i dość, że dziuro zapchali. 



65. lorza. Morza są .oznmitc, kola ·iehie, ni•-jcdnakio i w uich 
woda, co jćj nikt uio wypij l'. Powia.daj11 lndz10 ze świata ,_że ól 
w morzu skałami n/nic, że j(~j nigdy nic zabraknie; to też woda 
tam słona i znowu ją na ól wywar7.yĆ można. Różne Sf\ morza, 
n. p. czarne, z którego płanetni<'y deszcz hiorą, czame chmury, 
gęste i białe jak mlćko, albo lodowate zkąd grad i śnieg miewają. 
Są też morza żółte, czerwone jak kt ew, niebieskie, zielone - zgoła 

siła materyj jakich we świecie, tyla jest morzów - które choć 
różne bli ko siebie, nigdy się :t.e sobą nie pornie ·zają, nie pomącą, 
ino tak stoją każde w swo1m kolvrze, takim, jakie które ma dno 
albo materyją. W każdym morzu, choć bardzo głęboko, można do
bić do dna; ino ą przy morzach wielkie takie i szerokie Dunaj e, 
~dzie już dna nikaj niema, wsz~dy woda. Kiej ludzie jacy przy
płyną trefunkiem na taki Dunaj Boży, to ię z kretesem utopią. 

66. Wszyćkie rzeki ze świata, jak wyszły tak przychodzą do 
morzów, coby wody nie ubywało ś nich, bo dużo też planetnicy 
wyciągają wilgoci w górę, gdy zastawią tęczowe rogi. 

67. Siedzi w morzach różna gadzina, ą raki okrutne, psy, koty, 
konie, świnie, ptastwo różne, wieloreby, co to pół ryby, pół Jasz
czurki; wieloroby co to pół ryby, pół konia; syreny pół ryby, pół 
panny, co na deszcz śpiewają; także ą i chłopi do nich tacy jak 
one same, tylko z długierui brodami, w picza<;tych czapkach. Także 
są i węże trojakie: jedne mają żądło w py..sku, drugie w pół sie
bie, a trzecie w ogonic. Trzeba sześciu chłopów tęgich, żeby ta
kiego węża pod nieśli. 

68. Najgorzej się robi na morzu wtedy, jak się co w nim utopi 
lub zdechnie. Morze jakiebądź zdechliny nie lubi, i wtenczas o
krutnie sobą roji, na brzegi \\ ylewa, planetnicy ciągną chmury nad 
niem, dokicła (dopokąd) co ttieczystc niewyjdzie ~ niego. Od go
clziny do godziny punkŁownie (akuratnie) biją fale 11a. morzach, 
kieby słupy wysoko w gór~, i opadają nazad, a cza ·em wyrzucają 
i o adzają Jla brzegach ogrom ue km by. Dyjamenta, perły leżą 
w morznrh kieby kały - ua których rośnie koralowa trzcina. 
Rybacy i tacy co mieszkają na bn:egach morzów, do wielgich do
szli bogactw, i tam ię też w pałac, ch, zamkach fundują król r 
wie i k iążęta. 

69. Panowie i królowie różni, budują dla siebie wiclgośne budy 
z de zczek, każą w nich porobić okna i pokoje piękno, do których 
się wierzchem z dachu "łazi - i pływają w uich po morzu. Ale 



37 

si\l tt;lż czę."tu topią ludzie ua takim okręcie ; ua.igorzćj bywa wtedy, 
kiej z ced~kąd wypłynie wieloreb, a oni o tćm uie wiulzą. Jak 
wielorch merdnie ogonem uiespodziauie - albo tćż uwadzi sobą 
budę, wszy{ k0 naraz zwali do wody i ludzi pozjada, bo to jest 
bestyja, nie co inszego. 

70. Wyspy. Wyspy sterczą nart wodami, niby kaj skały; a to 
ztąd się bierze. Jeżeli stary widureb w morzu, co się już uiera
źno mvija, pływać mu się niechce - więc se stanie, i kaj się po
łoży na wodzie, to leży na wierzchu wody wieJa chce. Wiatry na
pchają na niPgo kupy śmiecia, liści, badela, woda falnmi naznosi 
mułu, kamienia, dość że się ziemia wybuduj e na grzbiecie wielo
re ba. Jak też jest grunt, będą wnet drzewa, trawy, lasy i rola i 
ludzie się znajdą. Najhardzi l!j zaś czarnoksiężnicy chciwi panowa
nia, wszystko tak urządzą. ho rnog<l potmfić, że wielorcha zaklną 
coby się nie ruszał, hurmami <li:1.blów wykarcwją lasy, porobią 

pola, budynki i na tych wyspach mieszkają, abo te); komu chcą 
podarują.*) Ztąd na wyspach przebywać nic je,;t przespiecznie, że 
one ino tak zwyczajnic urobione z przypadku - i jakby się sprzy
krzyło wiel0rebowi lub mu za ciężko b.yło, dbo zachciało carno
ksit:znikowi, to wieJoreb wszyćko zburzy, na kupę zwali do wody 
i pudzie kajindziej, żeby uie stać dłużej w jednem morzu, ruszy 
do drugiego. 

71. Krajoznawstwo. Róznc są kraje za Polską. Z jednej strony 
Moskwa od lodowego morza ziąbi - i gdy się obrócimy z wia
trem od Moskwy, to u nas zima straszna.**) Za moskah·m jeszcze 
na północek jest król, co go lJiałym Rakiem zowią. Znowu są 

*) Kto chee, to tam gospodarzy, czy pan, czy chłop, czy król jaki. Wie
loryb sobie żyje rybami 1 ?.eruJe pod w od~; nic: mu, au i drze"-fl, ani 
pola, ani ludzie nie wadzq. Tylko zawsze lepiej mieszkać na lądzie 
niż na wyspie. 

**) A tam koło Moskwy, to lu1l t·o lasem chodzi, bo ma kudły na pier
siach, wszędy obrośniony pk niedźwiedź.. Bo to i w Jameryce tacy są. 
lasowi ludzie, co tam lasem chodzą., nie tak jak my. 
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przy Pol. c c Węgry, chłopy wychownłc wielgic, co się szatnie (pi ę
knic) noszą, Jnżo winrt mają. Dalój Prusacy, S7.wrdy, Luteryjanie 
i Miemcy rozm:tite, Talijany 7. Pigmoutem królem, Francuzy, Turki 
na poledniu nieochrzczonc. Nasz cćsarz austryjacki ma c?.ęść Pol
ski, bo druga pod ~foskalem 1 Prusakiem, - i jest patyntak (po
tentat) wielki; oprócz Polskicgo kraju w Galicyi, mn jeszcze pod 
sobą kraj Jamerykr,: w złote góry bogaty. To tćż dużo chłopa od 
nas do tćj Jameryki ccsarskićj idzie, bo tam jadła, picia po uszy 
i dobrze płacą, (r. 18G7 z ces. :\Iaxymilianem). Za tymi krajami 
co się mówiło, są mnogo po świecie dzikie kr:Jje, i kraje cieplice. 
Te cieplice są do zachodu sło(ICa obrócone, i tam woda jest ciepła. 

72. Wszystkie llrobne ptastwo od nas, a i gadzina większa: bo
t.;~ny, gęsi dzikie', kaczki dzikie, kurki, no i to co jest delika
tniejsze, wali l@rmami do cieplic na zimę. bo tak Pan Jezus dał, 

że ludzie co tam mieszkają, mają złe grunta i prze?. tej gadziny, 
na którą polują, nie mogliby wyżyć. To ptastwo przelatując do 
cieplic już się nie ściele, ino się tam tak plącze po sitowinie lub 
lasach. Ludzie tamtejsi mieszkańcy robią skrzynie, duże kojce, i 
podsypawszy owsem ?.łapane sieciami ptastwo w tych skrzyniach 
chowają, bo jakby z wiosną ptastwo do nas odleciało, nie mielii>y 
co Jesc. Wszyćkie stare ptaki giną w cieplicach - i trzecina 
(trzecia. część) wyginie, młode tylko pary do nas przybywają. 

73. Za cieplicami są kraje (krańce v. końce) świata; tam miesz
kają dzikie ludy niedowiarki, co nie mówią, tylko kwiczą. Mają 

oni gospodarstwo swoje, lecz dopiero o G godzinie wieczór do ro
boty wstają; w dzień nie mogą robić, bo ich słol1ce pali. Ci ludzie 
mają okropne stopy u nóg; jak o 6 godzinic wyjdą z domów jesce 
jest gorąco bardzo, wiec który jest starszy, to się gdziebądź prze
wróci i stopami kieby łopatami nakryje głowę, aby mu słońce nie
dopiekło. Mnją oni tylko jedno oko, ale nawylot głowy, że zprzodu 
i ztyłu widzieć mogą 7.arówno dobrze. Za temi krajami od kościo
łów św. Jakóba i Bernata, to już widać kominy od piekła, co niby 
jak straszne góry wyglądają, i od C7.asn do czasu ogniem sypią. 
NaJprzód jest przedpiekle i wielgie lasy, zkąd diabli duszami po
tępionemi zwożą siągi do piekła (obacz Nr 37). Do piekła idzie 
droga bZeroka, aksamitem, kosztownościami wyłożona, ale !lię na
gle zgóry na łeb urywa, że kto nią jedzie, cedźkaj wleci prosto 
do oguia. Za piekłem są odelilanie dla żydqw niedowiarków prze
znaczone. Dalej następują zabudowania czyśca, bo czyściec wy-



gląda jak zielonerui niwami otoczcne wielgie miasto, gJzio każdy 
clom bez dachu, jPst sadt.ą (koq, aresztem) dla pokutników. loiJce 
tam pali kieby ogiei1 raż~cy, lecz ilic w nim nie płonic. Diabli 
strzcg<l tćż czy~ca, zk11d idzie przez rzćkQ płomicni:stą barclzo 
wązki most Jo raju. :Most ten uic szer. zy nad stop~ ludzką. Kto 
idzie z czyśca do raju temu, diabli przeszkadzają, pch1o tćż cicrma i 
kolców ua moście; drui.yua licha i ciQżka. do przebycia, lecz 
w miar~,; zbliżania się do ogrodów rajskich, pr1.eszkody ustają, go
ścieniec sic rozszćrza. W koiicu na tępuj11 cudowne ogrody ra.j kic. 
Tu się koi1czy ziemia, ho nad morzami gÓr!! id;:ie prościutki go
~ciniec do nieba, i z raju można widzieć niebo bez otwartą furtę. 
Tak tedy piekło, czyścice i raj są na ziemi ufundowane do skoń
czenia wieków, jak o tćm mówi Pismo Święte. 

- - ---



Złe duehy 
kuszące ludzi w różnych postaciach. 

Diabeł 

pod różnemi na?,WI\mi. 

74. Lucyper k iąże ciemno::ci, po walce przez Boga światła 

strącony do piekła, zleciał z nieba razem z 9 chórami aniołów 

(odtąd już złych duchów) w po taci najdrobniejszego tle zczu. Dużo 
kropel thabelskiego deszczu upad! o w przelocie na ziemi~; a gdzie 
tylko s paLlia z nich która, to tam zaraz umie· ciło się złe czyli 
zly duch, zmu zony już w tćm miejscu przebywać ai. <lo dnia ą

dncgo. 
75. Z tej zatem przyczyny w każdej okolicy czy to pu tej czy 

ludneJ, a ztąd i w każdej w i, ą i być musz,! miej cowe rliabły. 

Stra zą one ludzi w uluduej lub figlarnej postaci już to ludzkiej 
już zwier~.ęcćj, p oty wyrządzaj11, zwollzą, na bezdroża naprowa
dzają, a często mmet 'wprost namawiają lub nakłaniają człeka do 
złego. 

7(j, Panowauie każJego miej cowcgo diabła, o iedlonego czyto 
na polach lub bn.guach, czy w lasach lub na rozstajnych drogach, 
czy w parowach i wąwozach lub IHL wzgórzach i t. J. kol1czy się 

z granicą w. i. Diabeł lokalny do ą ieunich wsi nic pójd1.ie, bo 
tam gospodaruj:! już inni, jego koledzy. Każdy diabeł lokalny idz.e 
z grauiC) wt•j w ·i w .'iedzielt,: na cza · n:Lbożeil t\\ a do bit kiego 
ko 'cioł.~ parahjalne"o; wi~c iuą tam i dwbli w i innych do para
fij należących. 'zczcgulniej w hietuią :r\wdzielę winien on ko
niecwie być obecnym ua uabożci1 lwie, mHwowieie poucza C\, 

niclii czytanej. 
77. Jeżell diahcł miej:o,CO\\)' przylHera kształty zwicrz~ce: p a, 

wołu (czamego), ptaka 1 t. tL, wuiH't.a, uos1 ogólu1~ nazwę Jlamony 
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Nazwa ta stosuje się także i clo I'Złowiekn pot~pionrgo , potrpirl•ca, 
przeszkadzającego na tym świecie po ~mierci.*) 

78. Jeżeli za~ diabeł wygląda jak mnły, .11i:.iutlci człowirk z ku
dłatym nosem, w czerwonym fraku, mour:· ·h lub iuych i>pndniach, 
w kapelusiku n·\ trt.y rogi (nlho też: w cz:unym fraku n. czerwo
nej trzy-różnć.i czapce). wtenczas nazywają go często truła t'. 'rala, 
inaczej psotnikiem, bo się kręci, !imirje i SZ) bko biegnąc, w kó
łeczko ta1'!cuje. Wszakże i ten różne i1_11Je przybiemć może po
staci i stawać się mamoną. 

79. Godziuy najniebezpieczniej ·ze dla ludzi, bo głównie stra
szeniu czyli ukazywaniu się diabła sprzyjające są: 12ta o północy, 
i 12ta w południe. 

80. W samo południe straszy zazwyczaj czyli bije Przypo!udnica, 
nibyto czarna wy. oka baba, która gdy się kto położy ua miedzy 
(w granicach pól) i tam u'nie, zbije mu członki we ~nie tak, że 

czę to obudziwszy się, ręką ani nogą w odrętwieuiu ruszyć czło

wiek nia może. Nie należy !<ię zatem nigdy kłaść pać (tak mówią) 
ani odpoczywać po rohocie na miedzach, bo tam dla niezg1)d, kłó
tni i przckleilstw ludzkich, :liabeł rad przedewszystktem przeby
wać.**) (Modlnica). 

l. Do kobirt poło7nic przychodzą także złe duchy żeli kiego 
rodzaju (uihy d1ablice), znane pod nazwą Bogimek. Wygląd;tją one 
jak zwykłr kobiety, kum•l"t.ki, io;try, kto jedaak mąJry. ten, g1ly 
iw się bliżej przypatrzy, ujrzy, żp mają zęhy jak kły, OI'Z)' j : ~k 

talerze, głowy jak ĆwJCITI, a. pm"ue części cia la jak kopy !'iana. 
Zwodzą one położnice i kratlną im a. raczój odmieniaj~! uieochrz
czone dzieci. Do rzędu Bogienek liczą uiektórzy i Przypołudnirę. 

2. Na odległych ode w i polach i pnstkowi:tch, na wysokich 
górach, na wielu wyniosłościach no z~trych czę~tokro{: nazwę Ly
sych gór, mt piaszczy tych leśnych rozłogach i rozdrożach, miesz-

*l I>u ze potcpieiiCÓW (lak sio wyr żono v :\fodlnicy ) nocami w miej scach 
&\\ ych mogił jeżdżą ko nno, vyj.l jllk psy, latnją jltk \\ ilki, \\l'l'&zcie na 
dalekich polnch poJr.:•inych m 1111i'l prowndZI!C ich hłt,;tln cmi drognmi. 
Ztąd mÓ'A ią tutaj pow~zcclmi ' · . nie mogł<'m t.lo domu swojego tt·.dić, 
ho mnie wto<Un 1111111101ta," co ~rnczy : duch znikomy, polt,;plnuy, I.Jł~dny. 

u J Gtlybv wn•adło kt)ffiU spoczrtc \\ polu, l•> wmicn on zad w" ać t t,; ostro· 
źność, ahy sic znużony polo i.ył wśr•'•d pola lub nat.l wod:!, pod drzc
Wt!rn tld. nic kładł za:i ua gra1111 .1 ·h w~i ani miedzach p.JI, jlU)'~ tam 
to głównie przesiuduje tlial .. ·l. kl•'•ty zaw ze do p ltł. i ptJr,u lutlzkidt 
Jest skorym; osobliwie z:t · w pulltlinie i o północy napa•lł Z) tipi:!C!'g(l, 
mami go w najszkaradniejszy ijposóh. (Bronowico) 

ti 
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kają Czorty czarty, starsze osoby w hierarchii diabelskiej. Czorty 
o północy w nowy Czwartek (t. j. na nowiu księżyca), wyprawiają 

tam hulanki i biesiady, na które przybywają czarownice a którym 
uczestniczą. z różnych stron zbiegające się do nich diabły i cie
kawi ludzcy goście. 

83. Kogo z ludzi diabły skuszą, tego wiodlJI do czorta ; czort 
spisuje na cyrografie układ,*) i po śmierci duszę zapisanego wie
zie na takach do piekła pa m~ki. 

O różnych diabła po taciach, wpływach i działaniach. 

Strala czyli Srała. 

84. Zdarza się niekiedy usłyazeć (gdy si~ jest w polu obecnym 
przy robocie żniwiarzy), że jeden parobek do drugiego odezwie 
się z obelżywą przymówk~ lubo w żarcie: "ej ty srała" co wła
ściwie ma znaczyć: ej ty brzydki, nieczysty duchu, psotniku." We
dług wyobraźeń ludu, jest ów strala, srala złym duchem wietrz
nikiem, który dokucza ludziom i różne im wyprawia psoty; i lubo 
w nienajgorszem bywa zwykle dla nich usposobieniu, ma jednak 
moc w daLLym razie przobr&.ć miarkę figlów i muźe kogoś sturbo· 
wać lub do złego skusić, a to wszystko "pokutując wiekuiście na 
ziemi za dopuszczeniem Bożem, jak mu to wyraźnie Pan Jezus 
przykazał." 

85. a) Złe to ma postać kusego, niskiego człowieka w czerwo
nym fraku czy kurtce, w błękitnych spodniach czy szarawarach, i 

*) Znany jest w podaniach przytoczony fakt spisania cyrografu przez 
Twardowskiego. Czasopismo Biblioteka Warszawska (z r. 1844, za kwie
cień) zamieszcza opis procesu wytoczonego w r. 1728 przeciw Kazi
mierzowi Kamińskiemu, który eil) zapisał diabłu. Cyrograf ten przed
stawiony był B!ldowi w Krakowie, który jedynie z powodu młodego 
wieku przest~pcy uwolnił go od kary śmierci i Hkazał na karlj cieleen'ł 
i caleroczne surowe pokuty kościelne . 

• 
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w kapeluszu (a rzadziej w czapeczce) na trzy rogi na głowie. 
Gdzie się tylko obróci, czyni ludziom jakąś mitręgę, jakiś zawód 
lub trudność w robocie, tumani ich i nęka. Podczas żniwa kręcąc 
się w kółko mierzwi gar~ci, psuje snopy, tańcuje do koła z całą 
kopą siana, niszczy zaczęte w polu roboty i t. p. wreszcie w swej 
wietrznej pohulance posuwa się niekiedy aż do zrywani~. dachów 
i strzech, do łamania konarów i do wyrywania z z1emi drzew 
z korzeniami. Obok tego jednak niegardzi on, a nawet szczegól
niejsze zdaje się mieć upodobanie płatać babom figle a mianowi
cie zadzierać im do góry chustki, fartuszki i spódnice ; zgoła 

wszystko co tylko napotka ciągnie w taniec do góry i to na tym 
większe zatracenie, im wyżej to czyni; zwyczajnie jak coś niedo
brego. Kiedy już należycie ludziom dokuczy, wtedy bytność swoją 
objawia głośnym, parskliwym, dalekonośnym, wśród pól przeraźli
wie rozlegającym się śmiechem. Do zabawek jego należy także i 
przywabianie zalotnych dziewek do tańca, aby je durzyć i na ró
żny kusić wtedy sposób. Lubo głównie przeszkadza on w postaci 
fali czy promienia wiru luu wiatru, przecież wolno mu się i w ma
monę przedzierzgnąć, np. w czarnego psa, wilka, wołu, konia itp. 

b) nJeden chłop wracał przez pola do chałupy. Patrzy, - a tu 
błąka się śliczne cielątko bielutkie. Myśli sobie chłop: kto wie 
czyje to cielę, złapię ja go i weznę do chałupy. Cielątko dało się 
złapać; wziął go więc na plecy i niesie. Wtem błądzi on, choć 
zwykłą (jak mu się zdawało) szedł drogą, a ciele coraz to cięż

sze; w końcu, jakgdyby dźwigał wołu, przygniata go ono do ziemi. 
Po długich mozoła~.,b, stanął przed swoją chatą i cielątko z siebie 
składa; a tu z cielęcia robi się czarny pies i szczeka: bam, ham l 
a z psa wyskakuje zaraz niziutki, kusiutki, i: ha, ba, ba! - śmieje 

się okropnie z niedoli człowieka i znika. (Modlnica)." 
c) Inni tak tę rzecz opowiadają: "Sed cbop (szedł chłop) na 

jarmak Przysed na jedno paswisko (pastwisko), napotkał cielątko 
małe, co ono becało, bo go pasterze odegnali. On się tego cielę

cia uzałował; - takie maluśkie, peda (powiada) i cierpi zimno. 
Ozciognoł (rozciągnął) płachtę i na płachtę go włożył, wzion na 
plecy i niesie. Przysed nad wodę ; to ciele mu okrutnic śćięzało 

chciał przejść, a woda głęboka. Ciele jak zaCQUO beccć w płach_ 
cie i skakać i dokazywać, - wrzuciło go do wody i stapiało. Za
nim chop wyłaz z wody, to juz gwizdało na wirzchu i uciekało· 
Bo z ciel~cia zrobiuł się gwizdek, diabeł." (Tomaszowice). 
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d) "Szedł chłop gancar~ z g;trkami na plecach. Droga była ró
wna; UIC było Utl. nirj niC takiego, na czemby d] a ulżenia SObie 
cieżaru, mógł swe garki postawić. Nagle po trzega ua ~rodku drogi 
wyrastający puiaczek. Ucieszouy, birguie by na nim opr~eć swój 
ci~żar. Ale zaledwo go oparł, w.zystko naraz znikło a nieszczę
śliwy ('zlowiek zadzierając nogi do góry upadł plecami z całym 
ciężar~111 11:.1. ~ołą ziemię i potłukł swe garki. Dopieroż z miejsca 
gcl:r.ic hy ł pniaczek, wyskoczył niziutki, kusi u t ki, i śmiejąc się: ha, 
ha, ha! kręc1ł się w kółko s woj im zwyczajem." (Modlniru). 

e) "Jeden chłop wrarając z Zabieżowa do Bronowic, widywał 

wieczorem w zaroślach pod Rząsiccką kurczmą•niezbyt wiełkiPgo 

człowieka, który mu c:tę~sto zabiegał Jrogę, lec~ potem niknął 

w lrrzal.ach. :l\Iiał on czerwoną czapeczkę r:a głov:ie, a nr. sobie 
kurtkę czamą. Chłop był przekonany że to diabeł. Pewnie nim 
być mu-;iał (tak mówił), bo gdy znów chłop drogę tę odbywał we 
dnie, to ów diabeł w postaci ptaka często przed nim tu i owdzie 
w rózn} m przelatywał kil'ruuku. (Bronowice). 

f) "l\loja córko, ja chłopom nic niedowierzam, bo co chłop, to 
oszuka11icc. On jest tak, jak ów diabeł co siedzi na kępie w po
śród topieli i dopóty wab1, dopóki dziewuchy w bagno nie wpro
wadzi, a potem to już cała jego i on wyskoczy na kępę w kusym 
fraczku i modrych portkach, a z mosiężną laseczką, i śmiPje się 

że uwiódł dziewuchę. u (Wielogłoski: Komornica, str. 103). 
g) "Myśliwy pewien, zawsze po zab1ciu zająca, miał zwyczaj, 

czy to przytroczywszy, go czy przed tern, wyjmować z kieszeni 
ksi<lżec.tkę oabożn11 i przeżegnawszy się, odmawiać modlitwę dla 
odpędzenia złego. u Bo strala. i zającem być mo~e. 

86. Kiedy srała w postaci wiru zacznie kręcić się w kółko i po 
polu zrywać garści zboża albo siano rozrzucać, wówczas kto mądry, 
bier~e nóż ostry i ciska go w to kółko, a nó~ ten 7. pewnością 

ugodzi w nogę srali, l. której kropla krwi ukaże się na ziemi 
w tćm Jnll'JScu Częstokroć ukaże się wówczas srała w po taci 
chłopa, lubo ten zb.egnie r.araz szybko wraz z utkwionym w no
dze nożem, którym był uderzony. Razu pewnego chłop jeden bę
d~l~ w karczmie, ujriał drugiego krającego jabłka; a poznawszy 
że kraje on je właśnie tym nożem który utkwił już był w czasie 
wiru w nouze srali, przestraszony, zemknął z karczmy natychmiast. 
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Bogienka. 

87. Bogieuki ~ą to. jak si\) luli wyraża: lm:ydikie palul'!l (niby 
baby poku.~11ice). ro !zaj diabhl'. Oczy il'h mają być dute jak dwa 
talerze, z~by jak kły świiłskie, wzrost wy oki, rę('e bez miary długie, 
tylna część ciała jak kopa siana. 

88. Bogieuki przę1lą kądziel z pajęczyny, czeszą się na polach 
i w la~ach, i piorą zwykle chusty na mokryeh, sapistych ląk:ldl. 

I w ogóle, sapy i bagna uważa lutl za główue hogicnek siedlisko; 
tam to one co noc plą ·aj:} i kijankami piorą. }{toby kiedy ujrzał 

zabawę bogienck na bagnach, u i ech tylko z broni palućj wystrzeli, 
a tem je odstraszy, że ucickn:! tlo piekła. 

9. Bogieoki nazywają się uickic1ly koszkami. Szczc:·ółowc il'b 
nazwiska. są: Waca, Jfaca, fi'ur,, Puc, (]onka, Koszlawa i Jeczkowska 
co dzieci ludt.iom odmienia. (Modlnil'a). *) 

90. Gdy zechcą, przybiPrają bogicoki postać młodych kobiet ą

siadek, kumoszek, i wówczas JH't.ycho!L~ą w odwiedziny do poło
tnie (ale zawsze do ślubnych mr,::::atck, . do i11uyd• 11it! dwdzą); tu 
dopiero kuszą one położnice, ażeby przc1l !'/.asem zrywały ię 

z łóżka i szły z niemi. \\' r<lzie, że ię JIOłożuica n1l. to zgodzi, 
uprowadzają ją i włóczą po poluch. Najczęściej wiodą bogieuki 
położnic~ na mokre łl}ki i bagna; tu taplHją chorą w błoci<', piorą 
(biją) kijonkami na j<'j plecal'h, robią skrętki z jej rąk lub uóg, 
które wykr~cają tak niby jak ię wykręca prana bielizna. a mH'J
sce zaś chorej, kła.dzio si\: w łóżko jedua. z bogienck; ta zaczyna 
w chałupie wydziwiać (gryma~ić), dokuczać męlowi i krewnym, że 

jej w niczem nie mogą dogodzić. ł'od ten czas gdy wymieniona 
bogienka (w miej cc uprowadzonej) udaje chorą, drugie bogier1ki 
kradną dziecko, podstawiając w miejsce prawdziwl'go swoją wła
SDlł niedołęgę, która jeżeli się wychowa, będzie albo uiemową, albo 
istotlł bttf'ozumną; a taka istota uo~i u ludu naz'\\ę Bogie11iaka. Ahy 
tej kradzie:ty 1.apobicdz, tJ·zl'ba <lziccko poułożonl' czyli bogieniaka 
oćwiczyć dobrze różkami, a wówcz11 · bogil·nki w l'trachu o woje, 
przylecą i odnio ą zabrane dzicl'ko, w ·zakżP nic b<'z tt·go, ahy nau 
czasami nóżki lub rączki uic wykr~ciły lu b uawct urwnły. 

a 
•) Dopóki zatem dziecko jak wiozieliśmy zostało od1rzczoui•m a matk 

uie była w kościele na wywód, hogiCilk i ma.J'ł wszelklł moc odmienić 
dziecko. l'o · wywodzie zaś matki i chrzcie dziecka, nie ma już o to 
obawy. 
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D 1. Aby połoi.nicę uprowadzon/l i leżącą gdzieś w polu, napo
wrót sprowadliĆ uo uomu, uależy przedewszystkiem iść po księdza. 

i jego uprosić pomocy. Ksiądz winien mieć wszystko na sobie wło
żone na opak, t. j. kapę, komżę i stułę ua lewą odwrócone stronę 
i nad chorą zwykły odmówić exorcyzm na wypędzenie diabła uży
wany, poczćm dopiero zabierają ludzie chorą do chałupy, gdzie, 
jak to przewidzieć nic trudno, zwykle wkrótce ona. umiera.*) 

!>2. Bogienki nic lubią i stronią od ziela zwanego dzwonkami 
(dzwonki llypl'ricwn pe1:foratum. Jeżeli tedy kobieta chora na po
łóg ma clzwouki te kolo siebie, dziecku za pieluchę takowe zat
knie, a uadc drzwiami zaś i w szybach u okna złożone są jego ga
łązki, to wówczas można być pewnym że bogienki do tej chałupy 
nic przyjdą. Dlatego to lud, wśród innych ziół zbiera także i 
dzwonki, święci je w dzie!1 :Matki Boskiej zielnej (Wniebowzięcia) 

i zachowuje jako prezerwatywę od bagienek. 
93. W jed.1ćj chałupie leżała kobieta w połogu. Wszyscy wy

szli na robotQ do pola. Niebyło nikogo w izbie oprócz kobiety 
chorej i dziecka. w kołysce. Przyleciały bogienki, wołają do cho
rej: " Ubieraj sie co duchu, ch od i z nami, bośmy kumoski z końca wsi." 
Kobieta niccbciała. ale tak ją zdurzyły, zmamiły, że zwlekły 

z łóżka przez moc, ubrały, mr.ięły pod pazuchę (pod pachę) i wio
dły hala w pole, nie wiedzieć kaj. Tych bogienek było trzy; z nich 
dwie wiouły babę lecąc prędko naprzód, trzecia zaś, na. szczęście 
kulawa, że prędko za uiemi lecieć nie mogła, pozostawała. coraz 
bardzićj w tyle. Babie położnicy uwiedzionej, było na imie Konda 
(Kuneguucla); więc trzecia bogienka przez złość na swoje towa
rzyszki że ją wyprzedzały i zatrzymać się nie chciały, wołała na 
babę: nKonka,**) Konka, ttchyć sie dzwonka!" Położnica słysząc ta-

*) Sądzą niektórzy że wyobrażenie to mogło powstać ze zdarzajileego si~ 
czasami u polożnie uderzenia pokarmu na mózg. Dziecko taki pokarm 
zarażony ssące, staje sil) idiotą czyli owyHl bogieniakiem. Lud wiejski 
~:e wstr~tem spogląda na podobnych idiotów, a położnica (jeżeli wróci 
<lo zdr·owia) nieehetnie nawet <lo wlasoego przyznaje siQ dziecka, mó
wiąc nań nieraz w gniewie: to nie mój, to odmieniak, bogieniak. Za
zwyczaj takie dziecko m11czą, biją, głodem morz'ł, tak, że CZI)sto z braku 
starań wlasnćj matki, w krótkim czasie nedzny ono kończyć musi ży
wot. Gdy sie jednak uchowa, lito~ciwsza matka prowadzi bogieniaka 
na Kalwaryj!!, gdzie go ~;rwałtem w czasie odpustu k'łpie w rzece Ce
drołtskićj, wówczas gdy 1 opetanych w niej zanarzajfł. 

••) Zwracamy uwage że i sama także bogienka nazywanfł bywa niekiedy 
konk'ł, gonkł. 
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kie wołanie za sobą kulawej bogi en ki, uchwyciła s i~ na miedzy 
w polu ziela dzwonków które tamte dwie przeskoczyć chciały, a 
obie diablice puściły ją w ten moment i uciekły, bo im to ziele 
niemiłe. Nie bajki to żadne, ale prawdziwa hi toryja, i ztąd lu
dzie wiedzą na świeci o na co dzwonki potrzebne; (tak powiadała 
Kaźmierzowa Skoczkowa w Modlnicy). 

94. ( Waryant z Rząski). W Zabieżowie miał się nastc;pujący 

zdarzyć przypadek: »Opowiadał mi o tćm nie żaden eladrak (zło

dziej, łotr) ale porządny gospodarz, który dawne rzeczy miał 

w pamięci. Jedna młoda kobieta zległa dziecko; miał być chrzest 
i na kumotra proszono gajowego. W w1liją tego dnia (a było to 
przed świętem Bożego Ciała) wyszli w 1.yscy na robotę w pole. 
Sama. tylko chora z nieochrzczonćm je zcze dzieckiem zo tała 
w izbie. Przyleciały do niej bogienki, podając się za dalekie kre
wne i kumoszki z innych w~i przybyłe, aby ją odwiedzić. Zapro
wadziły ją na sapiska błotne rozciągająco się ku ,'zczyglicom od 
strony Balie. Tam niebogą kobiecinę uciaraly w błocie, przewró
ciły na ziemię, i po plecach biły ją kijonkami jakby na ławie, 
skręcając jej nogi i ręce, przyczćm wesoło hulały, radując ~ię ze 
zdobyczy. Tymczasem do chałupy tćj powrócili ludzie z roboty, 
lecz nio za tali już chorćj prawdziwej, tylko bogicnk\:, która przy
brawszy jej postać, leżała w łóżku, i nikt ani się !lomy.'lał, :i.chy 
to była paluba, nie zaś i 'totna matka. Dziecko t) mczn ·cm umarło. 
Mniemana chora zaczęła. wyuziwiać, kazab ·obie u ługi" ać, cejco 
znosić, robiła pod siebie, - a w~zy tko jej było 1dcpot/lll. ::\I:!ż i 
inni ludzie niepojmowali, co jćj ię stało, i martwili SI\:. N a. drugi 
dzień było Boże-ciało. Szedł koło kał Zabieżow~kich ów gajowy 
proszony na kumotra; słyszy, aż tu w skaład1 takio łoskoty, takie 
trzaskania, jak żeby dużo bab kijonkami prało bielizn~J w Ruda
wie (rzece). I myśli sobie: n cóż to takiego? czegóż one w świ~to 
piorą?" - Idzie dalej; patrzy, - aż tu w sapach łomoczą si~, 

hulają pa kudnice. N a szCZQ ~ci e i o miał fuzyj.!; wy p. !Ił do u ich 
raz i drugi i wszystkie cb·uply. Po chwili ły:.zy na błocie okropny 
płacz i jęczenia. Obraca tam swe kroki i poznaje }rżącą ową ku
moszkę, którćj miał trzymać uziecko do chrztu. Tak-ci ona mu 
opowiedziała. w krótkości w ·zy tko, jak się tało. Po ·zcdł zatem 
do wsi po ludzi; z tych niektórych posłał po ksi~dza. Ksiądz ma
jąc całe ubranie kolicielne na sobie na w~pak (na odwrotną ·tronę) 

włożone, poszedł ku mniemanej chorćj do chalupy, co zobaczyw-
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szy pałuba, uciekła z łóżka, a prawdziwą chorą J.li'lcuie~iono do 
tej chałupy, lecz ta po wppowif~daniu się i przyjęciu ś~. oleju 
umarła." 

95. Bogienki napa~tują nie same tylko położnice. Razu pewnego 
bogienka udająca się za swachę, spotkała dwóch drużbów w cza
sie słoty jadących konno po wsi w celu ~proszenia ludzi na we
sele, i podała im j:tk zwykle fla~zec;~.kę z wódką, by się uapiil. 
Jeden Z lllCh łyknął OWej wódki, drugi zaŚ, spostrzegłszy że baba 
jest bez głowy, pić wcale nie chciał, - i ten ujrzał, gdy się od
daliła, jak jego towarzysz (ów co się wódki napił) spadł zaraz 
z konia i w głębokiem zanurzywszy sil) błocie utonął. 

DG. "Bogienki (mówi Dr. Zieleniewski: O przesq,dach lekarskich, . 
Kraków 18.!5 str. 28) są to baby stat·e, szkaradne, wielkiego wzro
stu, według zdania jeduych w południe (może ztąd, iż w południe 
wychodząc z domu do outlalonych pracujących z posiłkiem, dro
bne dzieci zostawiają w domu bi.Lllle) wb wieczorami (noc dla 
wszelkich widziadeł to jeJyna pora, lękliwość i złudzenie najpręd
sze) t>i~ poj:~wiajace." 

<J7. "Cwsem w parze chodzą, a u a wet o dwóch bog1enkach i 
mężczyźnie w rogatej czapce razem chodząc} ch słyszałem (mówi 
tenże), który przyszedłszy do chaty, uJerzył w twarz ruatkę, aby 
zaświeciła; zapalouo światło a WSZ)btko troje zniknęli. Przychodzlłc, 

biją su~ nawet z położnicami, zabierają im tłuste i piękne ale 
tylko uieoclu.~czone dzwci, (bo tło tj ch prawo mają. - do innych 
nie), a pudr;.ucają swoje nędzue 1 płaczliwe. Te podrzutki nieu
stannym swym krzykiem całemu domowi przeszkadzają. Ztąd to 
na płaczl1we a uiedające &ię utulić dzieci mówią: musialy cię bo
gitnki odmienić. Je żeli matka z podrzuconym Jobrze się obchodzi, 
to i bogwnki zabranemu krzywdy nie uczynią. Ale z tego wycho
wańca db rodziców nie spłynie pociecha. Takie dziecko albo wcale 
nie mówi, lub leJ w o bełkotać sil) nauczy i to niesłychanie późno 
np. w lOtym roku życia, jest obrzydliwem, żarłocznem, niechlujem, 
głowę mn. bardzo wielką, ręce i nogi powykrzywiane, płozi się 

tylko i wszędzie plecami wylezi. Jeżeli zara:t svostrze~e się matka, 
uied1aJ poJrzuwne bije, a wtedy bog1cuka przyniesie jej własne i 
niewido~;znie podrzuci; ale nie'Stcty, już mu palce ogryzie." 

!38. "Jedyn<1 ochroną do n.ich (mówi tenże dalej) jest nadzwy
czajna ostrożność, a. przytem: zawie zenie w okuie wianków, kwie-
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tuiowej palmy i rośliny dzwonkami zwanej,*) którą nietylko poło
~nica wszędzie rozkłada , a osobliwie nad oknem, drzwiami; ale na
wet przy obie nosi i do koły ki niemowlęcia kładtie . - Mówiono 
mi, ~e bogienki najczęściej w odludnych miej cach przebywają, ~e 
w nocy chusty piorą i 7.e biciem już nie jedną słabą połcżuicę, 

do odebrania jej dzieci~cia. zmusiły."**) 

Płanetnik. 

99. Płanetnik jest to karzący duch - jak się lud krakowski 
wyraża, także od Pana Jezusa na pokutę wieczną oddany. F'izyo
gnomija jego bywa taka: ogromnie wysoki człowiek czarny jak 
murzyn, nagi, z długiemi bez miary nogami i rękoma, zupełnie 
niekształtnej postaci, w ogóle na oko niezdara. Płanctnicy, (bo ich 
jest dużo), mają naprawione powrozy, któreroi ciągną chmury 
z miejsca na mirjsce po całym świecie. Gdzie jest w jak1m ko
ściele cudowny obraz N. P. Maryi, to na nim są wyrażone błyska

wice, pioruny. Sama Matka Bo ka daje pioruny płanetnikowi. i po
wiada gdzie je ma spu zczać. Płanetnik naciąga deszczowe chmury 
z morza Czarnego a gradowe chmury ładuje z morza Lodowatego 

100. Zakopywanie <'zterech ewang .. lij***) w kopcach na granicach 
wsi- lub zatykanie palm święconych (w kwietnią Niedzielę przede 
msz'! św.) po polach, chroni od gniewu płanetnika. Jeżeli ię bowiem 

•) Nie wiem (mówi p . Zieleniewaki), bo rośliny nie widziałem, czyli to 
Gampanula czyli llypericum, ale moc odpcdzania czarów i g u. eł ::>i en · 
nik ~tr. i i ::iyremus temu dru!!temu pr:typisuje. yrPnius mówi 
"Dzwonki P. faryi (llypericum ptlforatum) czarom, gn Iom, i naigra· 
waniu sio szatańskiemu przeciY.ne, nosząc przy sobie 1 ztąd ZO'I\ 1e si~: 
Fuga dan11on1m1" str. 8;.! . Z . - Ro ' hną tą, ;est .stotnll.' Wdpomuione 
llyperictlm. 

••) Jeszcze innych wiadomości dotyczących hogieuek udw.> la nam Ł. Go· 
łębiowski, które ·trzygami zowie (Lud str. ló6) " tr1.ygn prócz nie· 
pokoju niewiastom brzemiennym, w chw1lat'h przyjścia na Ś\\iat nie· 
rnowlocia, gdy niewiasta nie użyje środków zaradczych, odmieuia 
dzieciQ itd. • 

ut) W tym celu odpisuje sit; każdy pierwszy rozdział z rzlt>rech ewangte · 
lij na półarkuszu papieru i zwija go w tr11bkę . 
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zgniewa płanetnik na kogo z ludzi, to w ten moment zalewa desz
czem całe wsie, wytłuka gradem całe pola. Czasem, gdy chmura 
gradowa bywa zbyt ciężka, nie może on jej przeciągnąć na swych 
powrozach; w takim razie sam z nią spada na ziemię, ale zawsze 
w granicach wsi. Dopiero idzie do wsi, żąda aby mu dano jaje od 
CZI-\rnej kury i mleka od czaru ej krowy; CO gdy dostaniP- 1 wraca 
na grauicę tam się maga, kryzlu, ua wszystk1e strony, i w końcu 
ze mgłą, która powstaje, wznosi się do góry, nazor,tawJawsz} po 
polach dostateczne ślady swej bytności. Każda. jego bytbość nie 
obeJd:t: e 'się bez s1.kód, wyrwanych brzegów, zalanych pól wodami, 
wymulonych łąk itd. 

101. Płauetnik nie lubi, żeby dzwonić w dzwony podczas gdy 
on ciągnie chmurę, ponieważ chmura doznając oporu przez dźwięk 
dzwonów, staje się bardzo ciężką - :\ on ją wtedy musi ciągnąć 
na lasy, na góry, i wsie w których dzwon1ą, ominąć. Dlatego też 
dzwoni się, kiedy idą chmury z płanetnikiem. Nasze jednak zwy
czajne dzwony nie wiele pomogą; trzeba takich dzwonów, w które 
się umarłym nie dzwoni. 

102. W dzień Święta Wielkiejnocy poszedł chłop do lasu i nar
wał gałązek lis:~:kowyt·h (z leszczyny) ua wici do pługa. Drugi 
chłop który był w lesie, gdy :.:obaczył co on robi - mówi: "Ociec 
(ojciec), nie bojicie się to kary Boskiej, ażeby robić ·wici w tak 
Wieikto śwu~to l" "Ej co tam, - odpowiedział tamten - nie po
wiadc..jcie o tern m komu" - i odszedł. Gdy pierwszy odszedł, drugi 
chłop który został w le.sie, spogląda, a tu na granicy spuścił s1ę 

z chmurą płanetmk, czarny jak murzyn, zły bardzo i idzie ku 
niemu. Chłop ten chciał uciec, ale niemógł, - płanetnik pyta go 
się: n Człowieczku, czy i ty robisz wici? oj nie czyń tego co tll m
ten uczynił - bo grzech wielki, on zgrzeszył, będzie ukarany. -
Idź zaraz na twoje pola, zatchnij gałązki z palmy święcoueJ w gra
nicach twoich, bo tu źle się będz1e dz1ało." Posledł więc chłop 

czemprędzej, wykonał rozkaz płanetuika, to jest palmy powtykał 
w granice SWOJe. Obydwóch tych chłopów pola razem gralliczyły i 
temu co wici robił w Ie, .. ie w dzień Wielkiejnocy, graJ wytłukł 

zboże; drugiemu zaś co gałązki powbijał Śwtęcoue, nie upadła na 
pole Ani jedna kropla deszczu, ani Jedna krupka gradu. 

103 .• Uył jeden chłop, co orał na polu. W tern zobaczyws;-.y, t•J 

ię jeden płanetnik mocuJe z bardzo ciężką, chmurą, nie mogąc 
jej wyciągnąć na lasy, na góry, więc on poszedł na góry - i po-
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magał płanetnikowi ciągnąć ciężką gradową chmurę. Onlrko się 

obadwaj zapędzili -- dopiero dzięlmj!lC chłopu za pomoc daną 

tcu płanctuik pokazuje mu morze Czamc i po11Jada: "ztąd de ... z
czu nabieram" - pokawjc mn morze Lo(lowatl• - 1 powiada: n tu
taj grad zrobi~; idź powiedz ludziom u i ech się pilnują, boru już 
chmurę wyłado\\ ał, a na ~ranicacb twego pola zatchnij 'więcone 

palmy, to będt.iesz oca:ony. u Chłop JHI\\TÓciwszy mówił o tćm lu
dztom we wsi - lud..:ie nie wiele sobie robili z jego przestrogi, 
wbił więc gałązki z palmy 'więco.d•j w ~woje granice i oc.:hroniony 
zo~tał od tra ·t.tH!j ulewy gradowej, która pola jego 11 ·iadów zni z
czyła. Na tego l·hłopa ludzie źłt bjłi we w i i pollicdzieli że je t 
guślarz, i powtarzali to dopóki nie po zetH do kstęd7.a i nio wy
spowiadał się z tego kawałka." (:\lichałowice). 



Złe duchy 

wchodzą,ce w ludzi za tycia i pojawiają,ce się w postaci ludzkiej 

lub z_wierzęc~j. 

( Op~tani. Potrpieticy. Strachy. Widma.) 

104. Diabli wchod;lą czasami w nowonarodzone dzieci, wtedy 
zwłaszcza, jeżeli babka (akuszerka) przy której pomocy si~ rodzą, 

jest czarownicą. Ta bowiem posiada sposoby tajemne, ułatwiające 
przystęp złemu duchowi do duszy dziecka. Spostrzegłszy co sil,) 
święci, ażeby się od złego ducha. zabezpieczyć, należy rodzicom 
wyp~dzić e.xorcyzmami diabła wprowadzonego przed chrztem w du
szę dziecka; inaczej, jeżeli d1.iecko bez exorcyzmu odraz u do 
chrztu podadzą (niewiedząc że akuszerka była czarownicą). to bl,l
dzie ono miało imi~ ( kłonność, miano) nie do. dobrego, ale do 
złego, czyli krócej: będzie nosić imie do złe_go. Skoro oczarowane 
dziecko jest już ochrzczonem, wtedy nie tak łatwo zadanego dia
bła z niego wypędzić; wszelako sądzą niektórzy, że i po chrzcie 
do lat 7 są je zcze spo!:!oby wypłoszenia go, po upływie zaś owego 
czasu, żadna już tego niedokaż~ sztuka ani siła. Nieszczęśliwy 

wpada. wówczas nieodwołalnie w diabelskie szpony i musi być zwo
lennikiem i ługą złego ducha przez całe życie, a po śmierci, du
sza jego pozbawiona rosko zy niebie kich, staje sil,) potępioną na 
ziemi, i jest dla ludzi zyjących postrachem. 

105. Człowiek żywy dorosły, w którego du zę wszedł diabeł, 

staJe SI~ Op~ta11ym. *) W duszę człowieka op~tanego d1abeł róż-

") Pot,pimcem tedy jest czlowiek od any diabłu w chwili przyjścia na 
!iw1at, lub taki który przy zdrowych zmyllach wcil}ż grzeSZfłC, grzesz
nie talriP ho hPz pokuty umiera. Opcta11ym zaś bywa taki, którego sio 

• 
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nemi wejść mo~e drogami, czy to nosem, czy oczami, uszami, u
stami, wreszcie każdym innym otworem, jaki sobie na ten ct>l upo
doba. Z opętanych wypędzają diabła. księża za pomocl)s exorcyz
mów których formuła powszechnie jest znaną.*) Wypędzon), te
mi~ sameroi ucieka drogami, któremi wszedł. U nas wypęd1.anie 
czarta miewa najczęściej miejsce podczas odpustów Uak np. na 
Kalwaryi Zebrzydowskiej, w Mogile, Leżajsku, Częstochowie itd.) 
Rozliczne krą~ą między ludem powiastki o opętanych, jak się oni 
boją krzyża, jak krzyczą na widok wody święcoućj, jak iQ odwra
cają przed chorągwiami i feretronami, jak wrze 7.C7.ą i s;r.amocą 
się, jak w czasie odpu. tów bywają od tłumów potrącani, bici, ku
łakowani i na wszelki turbowani sposób. Scenę podobną dla wzbu
dzenia litości zgromadzonych o ób 'wiatlejszych i zy kania jałmu
~oy, odgrywają częstokroć 7. różnych stron nadciągające włóczęgi 
i dziadkowie odpustowi. Wszak~e wykrycie tego rodzaju szalbierstw, 
niezdoinem jest obalić wiary w opętauy<:h, silnie dotąd wśród ludu 
zakorzenionej. 

i06. a) Op.ętanych przez złego ducha, upośledzonych na umyśl
nie, równie jak i dziect zwane bogieniakami, odmiaukami (obacz 
Nr 90) prowadzą zdrowsi lub opiekuni ua Kalwaryą (Zebrzydow
ską) i tam w rzece Cedrońskiej (gdy po moście gór~L nio ą pobo
~ni N. P. Maryję do grobu , w odpust Wniebowzięcia) kąpią ich 
okrywszy prześcieradłem, a gdy który z nich wnijść do wody do
browolnie nie chce, wpychają go do niej gwałtem i kąpiąc biją 
lub ćwiczą rózgą. Księża. stojący na ruoście odmawiają nad opę
tanymi exorcyzmy.**) Wszyscy za' obecni mający przy sobie szka.-

aam diabeł uczepi przypadkowo, łub obł~tkany, z którego zatem złe 
exorcy:.~ruem może być wyp~dzouem przy stu BOY. n ej okolicwości, szcze
gólniej zaś przy odpustach y,.e wszy tkich cudownych mi.-jscaclt. 

•) N11oczny śwtadek (mówi czaeopis . KraJ z r . lo71 !\r 204) dono i nam, 
że . • z okna swego przypatrywał si..: obrz._:dow1 wypl)dzania czarta. przez 
k&tl)dza na pewneJ dokonywatu•gu kobiecie. Opl)tswa eied~iała pod 
}Jłol~m, gdy O. Jezuita zażegnał złego ducha wymawiaj'łc nad ni~t od
p.owt~dnw formułki . Opt;tana przy wymawianiu kardynalnych słów lHła 
1111 ptt;ścilł w głow11 naprzem1any z jednej i drugu!j strony, puczem 
z11brano Jł do Felicyanek. u 

••) l\ie \\&zyotkich jeduak diubłów zdoła odpust kalwaryjski zwalczyć, jak 
to 81!) pokazuje z artykułu czn opisrna Kraj (Kraków d . 2!J aierpnia 
1871 !\r l!l6) "Temi dniami wieczorem ptJwna kobtela wracając z od· 
pusto w Kalwaryi, okradła na Kazinuerzu na bramie zawieszoną zam
kni!)lfł oszkloną skrzynki) z wyrobami jubiłerskiemi. W nwicruauiu 
że to złoto, sprzedawała towary jako złote; byly one jednak moBtfJi.ne 
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pierw, kurouki i t. p. świętości, wkładają je w usta, pilnując si4il 
aby zły" duch wychodzący po exorcy~mie z opętanego, me wpadł 
komu z nich w otwarte} gębę, lub do nosa, ucha. Podobnie:t i ci 
którzy przechodzą przez wvdf;l Cedroil ką albo opętanych we wo
dzie tej tnymają, nie zdejmują ze siebie odzienia, ale ow zero 
podkasawszy się tylko lub podgiąwszy je nieco, pr;,yci kają mocno 
suknie do ciała, mając i tę okoliczno'ć na uwadze, że dla złego 
ducha stoji je~zrzu inna droga otworem, któręclyby do tać się ~ 
mógł do duszy lud;:kiej, gdyhy koniecwie uwztął ię ua to i lu
dziom chciał dokuczyć. 

b) We Wspomnieniach z przeszło' ci Stanisł. hr. Wodziekiego 
(Czas krakows. 1 73 Nr 6 ) czytamy: "Patn:ałem na to w latach 
m0ich dzieciunych (okuło r. 1770), kiedy nie było miasta i wsi 
kościeluej bez kilku przynajmniej opętanych lub nawiedzonych, 
których exorcyzmowało najczęściej zakonne duchowień two, mia
nowicie w Kr<tkowie i Częstochowie. Pielgrzymy ohojej płci od
prawiali kupami po całym kraju wędrówki do miejsc cudami sły

nących; a hojne jałmużny pod ycały ich próżniactwo; tak dalece, 
że być opętanym, lub }.Jielgrzymem zamieniło się w zyskowne rze
miosło , i rzadko też był kościół jaki, zwłaszcza u zakonników, 
żeby przy Podoiesiemu podczas mszy św. nie słyt>zano okropnych 
ryków ludzi, co ię tłukli po ziemi i wyrzekali najszkarlldntejsze 
bluźnier~twa, przypisywano iedtącemu w nich diabłu. Między tymi 
znajdowali &ię uiektedy i chorzy i epileptycy, którzy nawet leczyć 
się niechcicli, tak im dobrze z tem było. Trafiało mi się w tym 
steku żebraków napotykać i brzuchomowców, co uwodzili prosta
ctwo udając po kilka głosów oclzywającyth si~ z różnJCh miej c 
diabłów. Za moich Clasów u Domiuikanów w Krakowie, w kapltey 
św. Jacka, spuszczano chorągiew tego patrona ua klęcząrych opę
tanych, a ci wijąc :-.ię po ziemi, okropne wyci!! wydawnlt. Poka
zywauo m1 także wytłucwue :.zyby w ko'·ciele, któremi :-:wyciężooy 

exorcyzłllelll dtabeł, W) latywał; opętauy zaś nic na tern uie tra-

tylko, na okuz "Y taw10ne ; w skutek czego została J&ko oszustka l•rzy
!t ~) 11~<11•<!, prz('z co b l\: W)l<l ylu, Żtl rzt·c~y te U) ly skrauzione. \\)ma 
"'"la >t t;: z o: d i u bel ~~' u lllfl pukll>tl i J'l do tego u.·brew jtj wol1 przy 
mtml !\ 1 t .. ,Jt·duuk Jlllltt·)u ładuego ll~~l~;du nticr. 111 • cltculla 1 JJitll 
gt ~) IIIIUI J>UZU>ldJC W ~~~~~ICIIIII" 
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cił, ponieważ wedle ich rozumieuia, nie jeden czart icdztał w ciele 
kornornem (lecz kilku), a każdy wnym przem'\wiał językiem i inne 
nosił nazwi ko." - D.t.ll•j mów1 W<Hlzir•ki: "W dyjocezyi krakow
skiej za pa ter~ twa olt) ka wszy tko ·zło starym trybem. opi a
nyru wyżej; lecz gdy go wzięto w kuratelę, a rządy objął ks. su
fragan Olechow ki, w ciągu lat kilku zmieniły się staro naduź) cia. 
Miodzy ionemi przez kurrenclę zakazał on duchowielbtwu exor
cyzmów, a na.tom1ast przep1sał, aby na opętanych używano do
świadczonego lekarstwa, lo jest sznurów od dzwonów, którerui sma
gając, najlepiej diabła się wypędza. W półroku, w całej dyjecezyi 
krakowskiej czarodziejskim po ·obem znikli opętani, a obrazy przed
tem ciągle płaczące lub mieuiące ię, płakać 1 mieuić ię prze
stały." 

107. Połfpieniec. Taki człowiek który za życia no i w sobie dia
bła, bywa bystry, przenikliwy, chytry, do peluiellla wszystkiego 
złego dla wła u ej korzy' ci (jak i hez \1 zględu na to) zawsze go
towy; po śmierci za to, duch jego staje SIQ blęd11ym. Właściwie 

lud tłumaczy sobie to w ten sposób, że zły człowiek pochowany 
jest w grobte uietylko ciałem ale i duszą. Dusza ta z natury swej 
nieśmicrtelna, ale w cia ·nocie grohu zwarta, obciążou:1 grzechami, 
cierpieć i.{a wielkie męki 1 praguąc ię W) -;11 obodzić, nocami grób 
opuszczu, ale że grzechy przykuwają ją do ziemi, przeto na 11ićj 

błł!Jkać i żyjących straszyć mu::.i. Więc potęp•eniPc uciec usiłują<: 

od progów piekielnych, tuła s1ę w nliCj cach k\:dy ciało jego po
grzebane spoczywa, i slra zcniem ludz1 szuka sposobów i zntu za. 
ich pouiekąd do użycia przeciw jt'go uiepokoJOWi środków religij
nych, mogących go zażt>gnać i dopomódt mu, jeżeli uie do zba
wienia, to przynajmutej do znacznĆJ w jego cierpirnial'h ulgi. Gcły 
więc po śm1erci takiego człowieka ukazują się w nocy strachy, 
lud wiej ki wzywfl. k ięiy do po' więceaH\ domu gdzie nitboszczyk 
mieszkał, du.je na m ze, odprawia t•ahożeil twa, aby przez modli
twy :>.yjących, o ile to możebne, duch potępieńca otrzymał zba
wienie. 

108. NaJltczniejszemi są podania o traszeniu i ukazywaniu si~ 

potępierków, i to gromadniP, w miej L·ach, które tmdycya. jako 
place boju naznacza. Chłopi pa ący kon1e, nocni stróże i pastu
chy, widują po uocach potępieńców latających na kouiach, biją

cych się wzJjem skórz<~.nemi pasami, hałasującyeh i łomocących si~ 

w lesie, gwiżdżących lub tćż przyb10rających glosy rÓ~ll)Th zwie-
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rząt, goniących mł.wet ludzi jeżeli ci zkąd późno do domu wracają. 
Lubo w1 lka tyeh powiastek liczba je t nie""ątpliwie wynikiem pewnych 
tradJcyj rnlrJSCowych, to jl'dnak zaprzeczyć s1ę nie da, że są i ta
ki", k tiire powymy' lali włóczęgi i złodzieje, s tra ząc niemi łatwo
wiernych, ahy korzysta.)l!C z ich trwogi, sarni tern bezpieczniej bro
jić i obłowić się mogl1. 

JOD •• ~a pa twi kach Wróżnaj (należących w czę'ci do .Modlnicy, 
Mucllniczki, Hzą ki, Bronowic i Toń) jest dużo mogił i mogiłek 
z cza ów wojen koufederackich, w których pochowani są polegli 
tu .Jfoskale, którzy wedle mniemania ludu będąc ~Ie ochrzczeni 
przez popów a ztąd me mając wypęd z o n ego z siebie jeszcze dia
bła, me mogą być zbawieni 1 nieznajdując spokoju, jako potępieńcy 
strasz~ lu(ll.i rói.ucmi posobami, które to strachy lud mamoną na
zywa. Mamona owa miab postraszyć pewną staruszkę z dziedziczką 
wracając1~ z odpustu ze Zwierzyńca, tak, że konie potargały całą 
uprząż u powozu. a panie te noc w lesie przepędzić były zmu
szone.- Jedna z bab w l\lodluicy tak się wyraziła: "jednego razu 
idę Ja sobie 1. Krakowa, wieczorek już był malutki, przechodzę 
pod Bożą, rnęl<ą na Wróżnej, potem koło mogiłek mo k1ewsk1ch, 
a tu wy kakuje zkąd iś czarny pie ek i na mnie: h9m, haro! Taki 
strach mnie ogarnął, żem chodziła niewiem jak dokąd, i pó~nlł 
nocą ledwiem zdołała pr'-yjś6 do domu drżąca 1 kośmała, tak 
mnie ta mamona wodziła. u (oh acz Nr 85 ). 

li O. tracity po umarłych (pokutująco dusze) odbywają pokutę 

na ~eJ jesw.:e z1emi Z<\ grt.echy lub błędy &wego żywota. Lud bo
wiem wierzy, jak się o teru nadmieniło, że raJ, czyściec i piekło 
są na ziem1. Dusza więc zmarłego razem z jego ciałem idz1e do 
tej ziemi, do grobu, i gdy zbawioną uie jest, z czyśca przez grób 
swój się odzywa, lub też w różny sposób stm zy wedle grobu, wy
chudząc z niego, ażeby llLt.kłonić żyjących do modłów za nią, za 
którychby pomocą zbawienia do tąpić i dostać się mogła do DJeba. 

li!. Dut'hy pokutujące S~! oznaczane ''yrazem: coś, cosik. Mówią 
tedy, ŻO C0.4 (JO pokojach chOU/.1 i 1Jrzeszktł.l!7a, Żtl piaskiem ci ka, 
że wodą pt'ple (pluska), że wałkownicą wałkuje i t. p., że samo
bójcy uknzuj11 się z brouią w ręku, że 'cięci przez kata ściskają 
głowę swą za pa;mchą, że wisielcy chodzą po nocy trzymając S\\Ój 

stryczek w ręku*) i t. p . . 
*) Gdy mocny wi.ttr panuje. mówią · że się wisieh•c kołysze na trzech 

j!Znurkach powieszony. 
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112. Jeden z mie ·7.kaiJców wsi B. wyraził się tak: n tróż po
wiadał, że zle chodzi we Czwartek i Niedzielę po ~pichlerzu, a 
w JOny clzieil cza~cm po ogrodzie i po polu. I gwiżdże czasem. 
Umar(ł) elwuom i\1 .... i chodził potem po 'wiecie za to, żo ię 

nie żegnał (zuakn•m krzyża św.) siadając do obiadu; pokazywał 

się i pro ·ił, żeby go nic wydać przed ludźmi. Widziałem (mówił 

stróż) że cl1o<lziłu co.~ wieczorem koło kurnika ze światłem; po
tem po zło i prZPsypywalo w ~p1cblerzu. l wybiło w <lach kołem 
(kół, kij), a ja się zapytywałem: czy to wy Jędrzeju? - a ono 
nic nie odpowieu.,:1ało. A miało trzy świeczki. I gdy powiedziałem 
we dworze, ze jl'gomość (zmarły przed kilkunastu laty) idzie i 
goni kogoś z burakami u ciel n.jącego, to rui pamcz odrzekł, że: ci
cho, to cię twój ciei1 złodziejski gonił, ty nic-poniu l" *) 

113. Inny znów wieśuiak (w Modluicy), taką opowiadał gadkę: 

n W jednej chałupie stmsyło okrutuie po śmierci czarownicy. Nie 
w yćcy jednak ludzie w1erzą w strach_v. I zdarzyło ię, że do tej 
wła'nie izby JH"tysło spać killiu chłopów co się ze trachów wy
śmiewali. Kiedy się JUŻ na dobre pokładli, patrzą, a tu idzie co
sik ogni te kola okna, ~umi, furka, dopieroz rozwarło drzwi do 
izby seroko i Jleda: "ja tu bede pać." - nA to 'p1j !" odrzekli 
chłopi, i choć byli wyśmiewcy, pouciekali do komory. N1e było spo
kojnie i w komorze, bo ono cosik wlazło na strych nad komorę i 
jak zacnie de. ki z powały odrywać; moji l!błopi myk w nogi, wo
leli juz całą noc prze ietlzieć na polu. Na drugi <lzieil, mój tatu
~;inek co to do późuej slarobci do msy św. sługiwali, polecieli do 
k ięuza i piere-wtere, w. yćko opedzieli. Niebo cyk ksiądz probosc, 
dobry kapłan, wy łuchał intere u, a bardzo mego tatusia honoro
wał, wziął ua iebie kapę, kazał znuie' ć ~ więconej wody, exormę 
(exorcyzm) odmow1ł w chałupie, i na ćtery strony świata wykro
pił ćtery węgły, mówiąc: "jezeliś złe, to idź prec; jezeli' dobre 
bą.oź zbawione." Dop1eroz-ci po exormie nie strasy lo juz nigdy 
pod tym chyzem." * ) 

*) Golebiowaki (Lucl polski) mówi: W Krakowskiem pan srogi, jako po
trpieniec drucianym batem przez diabla p1Jdzony b) w a i chłostany, 
jak sam za życia kato\\oal. \\ Krakowskiem upiór-mąż (zapewne Strzy
goil) straszy żon Q żyJącą. 

*•) Ażei.Jy du@ze zmarłe spoczywały spokojnie i nikogo nie straszyły, robilł 
na chałupach i stodolach w strzesze krzyże ze snopków !uh zakłAdają 
krzyżyki /. oiR70w~go drzewa. 

8 
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ll4. Gadek o ukazujących się duchach i straszących ludzi nie
boszczykach jest (tu jak wszędzie) bez liku. Podamy ich kilka. Do 
wsi G. pod Miechowem zajechała pewna jejmość późnym wieczo
rem i przy świetle księżyca wszedłszy do otwartej w chałupie 
izby, zastała tam siedzących kilku ludzi w milczeniu i zadumie
niu pogrążonych. N a zapytanie : co by był<? ich przerażenia powo
dem? otrzymała odpowiedź, że pokazał się duch jakiś czy anioł 

nad kominem na dachu tejże chałupy, a wszyscy obecni na wła
sne widzieli go oczy. Jakże ów duch wyglądał? zapytała ta pani. 
Był olbrzymio wysoki (odpowiedziano) i przed chwilą na białym 
kominie, sam jak śnieg biały, otoczony powiewną białą szatą, niby 
auiął Boży, unosił się w błękit niebios, nie odrywając stopy od 
komina. Słysząc to, chciała się jejmość o prawdzie słów tych prze
konać. Ogniska już dawno wszędzie pogaszono, noc była jasną i 
wszyscy (po tym opisie) wyszli na podwórzec by ujrzeć powtórnie 
owo zjawisko, ale na próżno; już tam owego białego anioła nie 
było. 

115. Innym razem zdarzyło się, że panienka usłyszała przed 
północą śpiew jakiś w izbie, i wychyliwszy głowę z pod kołdry, 
ujrzała wyraźnie księdza _w komży i z zapaloną gromnicą siedzą

cego na poręczy u okna przez które promienie księżyca padały 

na izbę. Zdziwiona nadzwyczajnym tern zjawiskiem krzyknęła i 
w tej chwil• widziadło znikło. W kilka doi potem dowiedziała się 
że o tyrnsamym czasie umarł jej stryj, kilkanaście mil ztamtąd 
mieszkający i że go suto i ze światłem pt·zy assystencyi ducho
wienstwa pochowano. 

11G. Inna znowu kobieta utrzymywała, że w chwili gdy jej oj
ciec (o m1l 50 ztamtąd mieszkający) miał skonać, ruszyło coś po 
trzykroć klamką od drzwi do izby, lubo drzwi od sieni były zam
kui~te na klucz. Gdy wyszła na ien znak z izby, ażeby się prze
konać coby to było, nie widziała w sieni nikogo. 

117. Staruszka jedna opowiadała, że gdy jeszcze była dziew
czynką, matka miała zwyczaj brać ją, w nocy z jej łóżeczka i 
kłaść w łóżku obok siebie. Po śmierci tej matki, pamięta ona jak 
obraz nieboszki przez () nocy pokazywał ię dziewczynce we śnie 

i głaskał ją,; dziesiątej zaś nocy czuła ona wyraźnie, jak j'l ma
tka podniosła, wzięła z łóżeczka na rękę i do ojcowego przenio
sła łóżka. Ojrirr ouudziws7.y się i ujrzawszy d7.ircko przy sobie, 
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sądził że ono samo do uiego przyla7.ło; niepomału się w1ęc zdzi
wił gdy mu en cały i pl'7.cniesienie swe opowiedziało . 

118. Już to w ogóle ludtic nagł~ zmarli timirrcią lub których 
pasmo żywota niezwykłym rzeczy obrotem w biegu bwem przer
wane zostało jak np. paraliżem tkuięci, samob6jcy lu h ukarani 
śmiercią :r.a wyrokiem sądu, wisielcy, topi<:lcy, i t. p. konircznie 
straszyć po nocy muszą. Lud bowiem przypuszcl'.a, że OY:o skró
cenie życia głównie za sprawą złego ducha nastąpiło . 

119. "Nie brak topielc6w,*) tak w Mazowszu, jak w Krakow
skiej i Sandomierskićj ziemi. Pow taje topielec (wedle tamtych po
dań) z ludzi, którzy z nich dobrowolnie lub przypadkowo się 
utopili, a diabeł ich ożywi; wtedy t•rzehywa w głębiach wody, i czy 
to używających kąpieli, czy rybaków lub flisów płynących porywa 
i zatapia. - Nigdy się wraz z sową w dziei1 nie pokazuje, zaw
sze przebywa na dnie rzek, stawów i jezior głębokich, dopiero za 
nadejściem nocy wychodzi nad brzegi 1 siedząc na nich, czatuje 
zdobyczy. Nic go więcej nie goiewa, jak gdy usłyszy mówiących 

ludzi, że już świta; przypomina mu to bowiem, iż znowu napowrót 
musi się zanurzyć w wod\l~ Znają go dobrze nadrzeczni miesz
kańcy, nieraz doznali na sobie mściwej ręki strasznego topielca, i 
pamifi)Ć jego w s wojich powieściach zachowują." (Gza o pismo Kłosy. 
Warsz. (1871. N. 288. R.) 

120. We wsi Modlnicy jest lasek zwany Dębiną; opodal niego 
(ku Krakowu) stoji stara opruchniała lipa**) przy której był nie-

J. K. Haur w Oekonomice tiemiai~; kitj (Warsz. 1757 na str.l97) mówi: 
"0 Topielcu wiedzieć trzeba, który zwykł w rzekach panować y szkody 
w ludziach czynić y bydła rożne topić, że iego untura pochodti z Bia
łeygłowy brzemieuney gdy {ta) utonie, wi~c że rożni o tym rożne c~y
nilł relac~·e, ieżeli to sifJ weryfikuie; iednak gdy h~clq woźnice y pa 
sterze pi1anemi na ten czas kiedy napawaifł bydła, gotowy topielec 
b~:dzie.~ . 
"Na pamilłlke swej bytności w Modlnicy św. Wojciech zasadził własnil 
r~kfł do góry korzonkami te starą lipG co dotąd rośnie na świadectwo 
prawdzje. Ludzie miejscowi żaltli sig przecl tym Ś\\i\)tym, że nie 11111jll 
wody. ·w. Wojciech uderzył łask~ w ziemi\) i trysło źróclło kti•re do 
dziś dnia zaopatruje wieś w dour~ wod\). Jedna z kobiet m(cj cow)!'il 
przyszła do świ~tego, ukazując mu ran~: z ukq zema wcża . wicty m
klął weże w taki sposób, że nigdy si~: odtąd w ;\lodlnicy nie poJawiah 
lubo znnjJujq sił,! na gruntach sąsiednich wsi. Prbuo\\nli rt•żn1 źli c:za 
rownicy na uu·ziqtek 1\lodlniczanom, podrzucać im \\\:Że zkądiuąd przy
niesione, ale wi\)ksza moc św. Wojciecha nad U\\ zil!tki pokn!Smków 
sprawiła, że kai:den wąż taki natychmiast zclechł. Na mi~jscu Zlli>Z-
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gdy' kościołek (~ c~a.sów) św. Wojciecha i cmentarz} k z l<tórrgo 
dotąd przy oraniu pola wyorywują się ko ~ci i zczątki pokrusw
nych urn.• Kościołek te u (jak mówi lud) był aryjań ·kim czy po
gańskim. Ponieważ we wtsi jest na iuucm miejscu nowszy i więk
szy ko 'ciół parafijalny a za wsią cmeutarz na którym grzebi1~ do 
dziś dnia umarłych, przeto tamten został oddawna opuszczony, 
i przywiązano doń legendę o św. Wojciechu żegnającym lud tu
tejszy, gdy się wybierał w podróż do Prus (ob. I.ud Seryja V. 
str. 3G-37). Przy tym ko' ciółku pod lipą chowano długi czas 
tylko przyby'zÓw różnych, wojaków, wisielaków, ludzi nagłą zmar
łych śmiercią, lub też .dzieci poronięte albo zmarłe bez chrztu. 
Ztąd lud wierzy mocno, że tam potępiei1cy straszą; że czasami od 
tego miejsca z pod lipy ku łące w tudzienkach (nazwa pola) sie
dzi na pr~ykopie czarny pi e 1 lata, goniąc przechodzacych w nocy; 
niekiedy wygląda on na czaruego wołu. Z drugieJ strony tejże 

lipy, tuż za wspomnioną dębiną j~: t pole i łączka zwaua Grabo
wiec. Na tej to łączce lubi tańcować Srała, zły duch. W około 
tejże lipy jako i w dębiuie ukazuje się w nocy mnó two latających 

świateł; mają to być d u ze dzieci niechrzczonych i porouieńców. 
Pewnego razu jPchał dawny miej cowy probo zez i napotkał mnó
stwo takich światełek, które krążąc nad bliskim wąwozem, roz
dzieliły ię na d wie strony i zły za nim, dopóki tenże ksiądz ich 
nie przeżegnał, poezero zniknęły. 

121. Dziel:I w pomnione przemieniają się niekiedy w Latawca. 
Jest to rodzaj upioru-ptaka lecącego pod chmurą wówczas, gdy 
płanetnik ciągnie chmurę. Zobaczyv.:szy takiego latawca, nie trzeba 
ani iść ani jechać prędko, oddech w pier::.i zatrzymać, sukni wo
jej nie podginać; boby wpadł pomiędz nogi. Idąc pomału, należy 
słuchać uważnie czy co nie mówi, bo mówić on może i rad temu 
jest. Latawiec spuszcza się razem z piorunem na ziemię i cie zy 

czałcj kaplicy postawiono figure ~w. Wojciecha; lecz grly i ona z czR
Bf'm BJ•ruchmala, pniak jej wzi~to do d w ot u i złużono po u śpichlerz. 
Pahcze robią<'y w browarze, gdy drzewa im Zl\l.rukło, prz<'G niewia· 
domu~ć. w zitli i te figur~; i ~pHlili pou j.(nrl'em Zaraz tći: w ptwnicy 
pou l)mze ·vichlerzcm poloiunt"-j, zaczcłu straszyć, tłukło ijic okropnie 
t tAk jAk i l! by co ·tk chodząc ciąg-le w odtJ przelewało . 'tato to dopiero 
wtedy, kiedy nową figur~, porządnie z drzewa wyciu nuą, postawiono 
przy drodze do Krakowa na cze .: ć tego świ~:tcgo i takową poświ~:cono. 
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:-.i~,; gdzie kogo unpotka ua drndzc, gdyż IHJWtzas może natarczy
wie wołać: "r.hrztu, chrztu!" - Gdy to u~ły~zy człowiek mądry, 

l'lCCI.)' ~wiadomy, to ~tujo i odpnwi:ul.t LLtawcowi w te ~!owa: "Ja 
cię chrl<'zę iu.ticuicut Bo-kiem; jak-<'Ś dtłopi!•r,· to lu,:d;.ie 1. Jada
rnem; a jak-eś dziewczyna, t() h~dzie z J ewą. a Pocz ... m żegna la
tawca wakicm krzyża 'wi~tngo, a odtą!l lata,,iec: jako zbawiony, 
nic ukaże au i udezwiP 1-it już '' i\:cĆj i wikni<>. 

,'karby i bogactwa w ziemi ukrytt>. 

122. Jakkolwi!•k dusze uiclwniecznic (jak czarowui!')) łakom

stwem napiętnowane, lecz (jak lo powitłzielt~my wyżćj) za jaką bąJ;i: 
karane winę z którćj oczyści<.': si~ jeszcze mog<! i pragną, tra ·zą 
również jak i tamte z groh•iw liwnidt :1ż <lo onekiwaućj przez 
!iie wybawienia l"lllnli, to przec:il'i. <luszc ludzi lakomych i sumo
lubuych, do których p t zedcwszy"lktcm zali<'za<.': t rzPha !hhzc cza
rownic i czarowników, !-.traszą z wi~·k~zą uiż inne mocą i upor
CZ)' wićj. 

12:1. Pieniądze lub karby w ziemi przez łakomców be:\ niczy
jej wiedzy dwwan<•, zo. t~tją z woli Bożt"•j oddane pod straż dia
błu. Diabeł pilnuje ich tak długo, dopóki dusza krzy11Jziciela 
w Jakikolwiek . posól>, :t głównie przez motlły i stó uwnt' zachowa
nic się pokt"Z)'IH!zonego lub jt•gn potomków, uit• Z{hbtllll' zbawioną: 
Wówczas koltczy sit wartll di:d,el~ka a 11oluc od niej skarby 
stają ię zwykłt- właśnoś<·ią potrz{•IJllj:p•(•go c z lo\\ i{•k:t; kto je znaj
dzie, ten po i\:tlzie je w .pokoju.*) 

l :.Jol. Dużo takich ·krzyń, kotłów , g:tmcy z pieuięlhmi zawiera 
w swćm łonie ziemta; ale Zl'pc:;ulyhy się oue, sple~niały, za'mier
działy o<l wieków, ~dyb· i!'lt diahcł llH' pr=eu·ietr:al od cza ·u do 
czasu. W le('ie guziekolwiek na pola<"h, z•htrza blQ willzie{· w biały 

"') p,.,·,rz skarbt1w P'• r7.RI"U\\ nilow!t 1 eza1·nwuirach znknpauy<'!t, L•• l c di~t
lwl u:lły•·h111ia ·t po ich tilniCILI \\Tli Z z d u 1.11 Z:l~at'lllll <l•1 piekłn, lubo 
duszy •tran_yó Je zt·ze t·za jnl.iś l"""al.1. Hzadku tei. l~lllowuicy, 
\\i cd z:! c o tćm, picni•)dt.e zakopuj;!. n cz\:Ścićj bywa że je vrzcpiJ~ i 
J•rzcllU!nj:!. 
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dzień światełko, co niby pod słońce z dołu do góry, z góry na 
dół, przesuwa się wciąż w pewnem n1iejscu; światło to nazywa 
lud zapaly.*) Diabeł przesusza tu skarby, czyli przepala pienią
dze. Poszedłszy później w to miejsce, poznać można jego działa
nie po dziurkach jakie się ujr:.:y w z1emi; nawet się i pieniążek 
jaki nadpsuty najdzie (bo dobrego diabeł nie (z)ostawi); niekiedy 
i więcej.**) 

125. Jednego razu "dwóch młodych gospodarzy, ujrzało pod la
skiem w dolinie zapaly. Pobiegli tam obaj z łopatami w nocy i 
dalej, kopać. Kopią i kopią; wtem wylazło zkądsik czarne psisko 
i bam, bam, ujada przed niemi. Moje chłopy w nogi, - bo jużci 
to diabeł był, nie co innego." (Zabieżów). 

126. Innym razem "w kwietnią-niedzielę szedł chłop kola skał, 
niósł worek mąk~ ze młyna, a prawie była summa w kościele· 
Nagle ujrzał przed sobą zapaly, -- pieniądze leciały z góry na 
dół; kupa tego była na korycie. Co-duchu wysuł on mąkę, nabrał 
pieniędzy do worka i niesie do swojej . (żony), opowiadając jej o 
wszystkiem. Baba huzia na niego: "cegoś męzu nie wziął więcej. u 

On se myśli: słusznie ona ma. Więc poszedł drugi raz z workiem, 
chce brać; ani rusz; już tam jest sam diabeł - i' nie da. Chłop 
się prosi diabła; diabeł zaś odpowiada na to: "gdyś trafił, że 

mnio nie było tu, bom musiał b} ć w kościele na kwietniej ewa
nielii, więc mogłeś wziąść wszystko, - teraz nic z tego, bratku, 
więcej nie dostaniesz." - Dopieroż jak huknął diabeł całem ko
rytem o skałę, tak chłop uciekł ze strachu, że i nowego worka 
zapomniał. 

127. Je~eli się spotka diabła przeczyszczającego pieniądze (a 
siedzi on· wtedy najczęściej nad niemi w kucki, t. j. okrakiem) 
trzeba, kto odważny, powiedzieć na głos: "Bodajbyś poszedł na 
Madejowe loże," przeżegnać się, rzucić w to miejsce szkaplerz, to 
diabeł pieniędzy odstąpi. 

*) Na Podskalanacb, folwarku do wsi Tomaszowie nalei4cym, jest miej
sce nad granic'ł od Wielk•ej-wsi, noszące u ludu miano: Zapał/l, że 
tu diabeł pilnuJe niby wielkich skarbów ukrytych w ziemi i pleDlfłdze 
przepala . 

h) Jedna staruszka wyraziła sig: .Przepalają sil) miejscami pienią,dze na 
polnch. Ktoś widział, jak koło lego ognia podskakiwał sobie malutki, 
kusiutki człeczek 1zy diablik ." Inni dodają,, że było to w wilij f,) św. 
Jana Cllrzciciela, że miał on kozie różlłi, czerwoną, czapkg na głowie 
i czarne krótki"' na sobie ubranie, 
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128. Diabeł ma swoje spo oby i czę to się prze no i ze . kar
bami w inne miP.jsce, by go nic podebrano. Atoli, gdy duszę zmar
łego właściciela Pan Jezus wybawi, wtedy już skarbc)w tyd1 wię
cej diabr.ł nie pilnuje, i kto zczęśli wy a wart, ten je znalci.i: 
może. Każde znale~ionc picuJącłzc są uważane przez lud za jał
mużnę duszy zmarłej, która żałując po limierei że chciwie o nie 
zabiegała a bezużytecznie je gromadziła za życia, prngnie teraz 
swój błqd okupić i hojnym tych zbiorów szafunkiem do tąpić U!Jr:\

goionego ;.bawienia. 
129. karbni/..:i mają to być duchy górników, ukazujące się pod 

postacu~ małych nngich dzieci. N,~jliczry i ćj zamieszkują one kopal
nie węgla kamiennego w S1er zy, T~Jczynku i Jaworwiu. Przypi
sują im wielką potęgę. Niech tylko który z gómików kląć zacznie 
lub gwizdać, a zaraz pokazuje mu sif,J taki karbnik i grozi, po· 
czem, gdy się wiuowajca nie ukorzy, cała sztolnil:l zawala ię i 
grzebie go w swych gruzach. 

Strzygoń. 

130. Strzygoń, (czasami U pi o rem, mianowicie w wyższych towa
rzystwach nazywany) z wejrzenia je t to człowiek bladego lica, 
mało sif,l zresztą od innych różniący ludzi, a tóm się najcziJŚciej 

zdradzający, że chodzi śpiący wśród nocy księżycowej, lubo 1. tern 
się przed ludźmi taji. Totćż wiedzieć nikt na prawdę ani poznać 
nie może, kto z ludzi7a życia jest strzygoniem; a ten co nim jest, 
strzeże się bardzo nim okazać i dopiero p9 śmierci (o ile za życia 
nie zdradził się już lunatyzmem) całą swą złowrogą ob,iawiać on 
zwykł działalność. 

131. Każdy strzygor1 ma w sobie dwa duchy*); jeden duch do 
dobrego, a drugi do złego. Żaden człowiek bierzmowany (jako ma-

W Krakowie roow1ą, jakoby upiory miały dwa a czasami trzy du
chy, i te właśnie duchy zmuszl\jll ich do ponocnej włóczegi. Tutaj 
cz9ato podania o upiorach mieszają sic z wyobrażeniami o opftanych. 



jący już ochrzezooego lirugH•go (!uch ~trzygouiL'lll nic będzi<'. 
Btcrzmowanie świt;te jest postanowinne chi kościoła na. to, 1\b}' 
tr1.ygoni 11W hywało; ho :-i',' Jllelłl drugi duch zły ''}pęc.lza, jeżcli 

w jakim czlo11ic>ku był utnjuny. Ale uie w..;zp,cy ludzie idą clo bierz
muwanta; ~:) t.u ~y kttirJill di;tl1cł t~Ć nic da . <idy by c•7.łowiPk tna
jl}cy dwa duchy lHI. b:ćrzmowaui.L Ułlllll ł, tn l> tedy tilit h jPgn c.lo
bry idt.ic <llJ z i •mi 1. ciałem, i et.eka unpl'1ki 1.ły który spucz:p·~ 

uie może i tylko ~tra~zy, nic bęclt.ic w Jakikulinek sposób zaże

gnanym.*) 
l H:!. li<ly strzygnit umiera, wtedy C"iało j <'go wraz z llobrym 

duchem (ochrzczonym pt ZL z chrzest) grzebią zwyldynt trybem 
w ztcml; ule drugi Jego duch, zly, weochl':c:.ouy (t. J. utebJCrzmo
wan}) u111rzeć 11 ówcn1.s ni u mogą•·, nwd1c•: się je~I.L'ZC roz!>tnć z t• 
światem l ułąka się po nim jako ~trasl.ydln, własucgo ciała ciągnąć 
7. souą UI'Zl'llli~, (lubo zdolnylll je"t w cłowym razie. jako Złr>, i iunc 
przybierać po tac1). Strzyg1)l1 zmnly, ze ::lym chodząc dud.1em, 
najwięcej m;L upotloh.lHJot titl'a~zyć i pokHtuw,tć po ko~l'lohtch, gdzie 
zwlaszcz;L w ''ltarzach i appar;Lt:lch rnhi 1.kody, nallltfiŁnic lulJJI!C 
łamać i, gryźć św eC<! woskowe. G<J<l1.iuą .irgo jht póluoc, Jl'l upły
wie któreJ ct.entpr~di.ĆJ dąży 11apuwrót do gro!Ju i w nim si..: kr)je. 
Str;L'>Z<!C i łamią,· ~Wil!Cu po l•o~ciołac h, nic ganl1.i obok tego i 
ku>.:lCuicm tlo zł<•t;t> ksit;i.y n,L plcuauJJ (iulając s<t up. 1.a młodą 

clziewk'i); szcugó!tttl'j'I.)'Jil zaś jl'~t ni<·przypctclem p>.zez{,ł. gdyż 

pracownice te robią 1\'0sk tw Śl'iicct : k•>:ic.cłnc potrzebny. 
l :l:.i. Strzyguli go,.,ptlllarz , pu śmierci 11:-.t~m~:t.)' uurą z gro Lu, 

przychou1.1 li<' "wojej J ;Lwnej eh ;dnpy, pluty grod1.i, mł<)ct w sto· 
dull!, sicc.~k\.' rt.nte na ~krl.)'!lt.;C, :sllJwem wszy~tko to c:zyni co ro
btł 1.:\ ży~.;ia, m. wet l( żon:! Żj e może i miewać z u i•! dzieci; 
wszakże skoro t)łko kugut k z·tpi<'jt>, Winien sit,: zara1. wynieść 1 

do mogiły WlÓCić. D.::iecko po ti
1trzyguniu umarlym uywa mizeruc 

*) Vtrzymują w KrnhJwie, :i:o• upio~ry \1 naszych cz:-.snch coraz staJą Rię 
r?.u1S7i'Hll , n to dhtl'go, io lndlt • po kilb 110 Zł} imlflłl. lli\Wilil:j, [l"IY 
JIIZY thruie dawano tylko Jectuo uni~, ~postrZt'gnuo Wiciide zng~·sz
czcniu i~ n plorów, lc11Z m~> odg-adując przycz~· ny teg-o lli<'S7.t'ZI!SI'ia, 
pisano do papteża o rad e . J'apti'Ż nak 1:ał, nhy hrlllt (> )11'7.)' clu·zcie <lwa 
imionn, a trzecie przy l•1crzm•)" miu . • lnkoż ~rotl<•k teu wielec okaznl 
si~ skutecznym, lubo (Ule wsz~dzic JC•lno. t.1juic prnktykowany 1 nic zdo· 
lnł on dn •zrz.,.tu wyguhi ć Uj>inr.)·,,· 
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chude, bladej cery, chowa się do pewnego jedynie czasu, i zazwy
czaj nie doró łszy młodzieńczego wieku, umiera. ie podobne wy
padki (jak lucł utrzymuje) nie rzadko się zdarzały, przeto kobiety 
wdowy z umarłymi owymi obcujące mcżami, nie mogły uniknąć 
tego, aby sto unków swych z nieboszczykami nie wyznały przed 
księdzem na spowiedzi. Dopiero gdy ksilJ:dz, otrzymawszy kilka 
złotycli na mszą, zai.egnał strzygonia i dom święconą wykropił 

wodą, natrętne owo stra!<?:ydło tern działaniem odegnane, nie mo
gąc ju~ więcej trafić do pozostałej wdowy, przechadzek swych 
nocnych zaprzestało. 

134. Gdy kto mqdry spotka straszącego po śmierci strzygonia, 
winien mu :.~araz dać policzek od lewicy (lewą, ręką), a w ten mo
ment straszydło zniknie i więcej się nie pokaże. Chrouić się je
dnak trzeba, aby strzygoń w usta nie chuchn~ł, bo to śmiałka 
wnet o śmierć przyprawić mo~e. 

135. Po śmien:i strzygonia łatwo można go poznać po wiotkiem, 
gnąceru się cielsku. po czerwonych paznokciach i po braku wło
sów pod pazuchą (pachą). Umarły strzygoi1 ma jeden bok ciepły, 
gdyż żyje on jeszcze 'drugim duchem (cło złego) i uim straszyć 
będzie, mogąc przezeń wstać i wydobyć się z trumny na świat.*) 

136. Gdy wymienione znaki zobaczą na umarłym pozostali po 
nim krewni, wówczas na. cmentarzu przy pogrzebie, ciała jego 
pokazać nie chcą. Zgromadzcui, domyślając się zaraz o co chodzi, 
nie nalegają też, aby je widzieć. Ktoby z rodziny poznał w zmar
łym swojim strzygonia, ten dla własnej spokojno~ci winien włożyć 
mu w usta kn:enueń mówiąc: nchoJ:t ziemią a nie str.Lsz nikogo" -
aby się strzygol1 stał duc:u?llt 1~emnyro i chodząc pod ziemią, ni
komu nie zawadzał. Następnie trzeba mu ua czole 1.apLac ImHj) 
Jezus, oczy zawiązać chustcczkli, przewrócić ciało w trumnie ple-

fiejscami w Krakowskiem, do cech tych dodajlł za życia: bladość i 
sine znaki, po śmierci z11'; chłód, chodzenie po nocach, obgryzam e 
iwiec, c1alo swawolne pr7..)' zamkni~tych 1.wykle oczach (rzadko przy 
otwartych) i milczenie, Upior teJ: przy oh~ryzaniu świec, wimen :r:diłć 
ze siebie śmiertelną koszul~, a je.i:Pli za (Herwszćm pianiem kura na· 
tychmiast jej nie włoży, obraca si~ w smol~. Tu także naleiy powias
tka o podróżnym, który nocow.tł w ko~cielc na chórze, i o upiorze 
goniącym go po stopniach trumien, które, aby si~ do niego dostać, po· 
etawił jedne na drugie, - lec?: smoli} się rozlał u ich szczytu, jak 
akoro tylko kur zapiał. 



66 

rami do góry i uderzyć mocno łopat~ w tylną część ciała. l\ od 
tej chwili z pewnością stms:r.yć on pr:~:estanie. *) 

137. Chłop jrdcn we wsi Toniach, zwany Hadramacha, spotkał 
się ze ':>trzygonicm na toł1 kiw sudole. 8trzygoó chciał Radrama-
ze chur.huąć w g'.:bę, ale że sobie ten o tatni zrobić tego me dał, 
wi~c strzyqoi1 uatarł na niego gwa!Lem, aż się pobili. Tak, bijąc 
się i zamocąc przez drogę, szli do chałupy. Chłop miał przy so
bie kawał surowej kiełbasy, i aby się od strzygonia uwolnić, częstuje 
go tą kieł ba ą. A strzygoń powiada: "chces:~: abym ja jadł, to i 
ty jedz ze mną." lladramacha z obawy aby mu strzygoń do ust 
nic chuchnął, podzieliwszy się z nim kiełbasą, jadł tak, aby oba
dwa razem mieli jadło w u Łach, a strzygoń nie był w stanie chu
chnąć mu w usta swojim duche:.n. Gdy już przybyli przeJ chałupę, 
HR.dramacha ods.-Hlził &ię nagle i lunął strzygonia w pysk od le
wicy z takim zamae)lem, że ten orlLity wracać musiał tam zkąd 
przy~zedł. chłop zaś uspokojony ws:tedł do izby. Ale nazajutrz, 
dojadłszy drugą połowę surowej kiełbasy, tak dalece się rozcho
rował, że się do łóżka poloi.yć bjł zmuszony, i dopiero po wypiciu 
na kuracyę dwóch gamcy serwatki, pnyszedł do siebie. 

13 . traszydla takie :t.wyl.ły gryźć najulu Licl1sze sobie nawet 
osoby lu h bić ifj z uiemi i i wuwrzas, jeżeli . ię zdarzy że czło
wiek żyjący im ulegmc, musi on umierać. Lecz nic zawsze się to 
zd~trza i owszt·m, raz zmugł go saunwnik (około r. 1840 w Kra
kowie) kt{,ry zwykł był chuw:tć jabłka w piwnicach u Karmelitów, 
dostrzegłszy, że mu JC ktoś w nocy odkraJał i odjadał, - a doszedł 
że był tym złodziejem strzygoi1. Zaczaj ił się więc na niego, i gdy 
się ~tnygoi1 ukazał, pochwycił go i odwróciwszy swą twarz na bok, 
począł d u ić; niekrótką wcale chwllę b1li i szamotali się obaj 
z ohą, w kol~eu przeciei. upiór uległ, i od tego już czasu jabłek 
nie psował, a ogrodnik był zurów jak zawsze. 

") Wieśniaczka jedna dułąca w Krakowie, podała (w r. 1847) radykal
niejszy Jeszcze do tego ~posób. "Gdy nieboszczyk stanie sic tym upio
rem , jest środek wyswoLodzenia go z nieszcz~:ścia i zamitluienill na 
tcolną d u, z,. W bic wówczas nalei.y g1~óźdź do głowy str:.:ygonia, albo 
podłożyć mu papiery zagryzmolone (mianowicie przez professora) pod 
jl)zyk, - lub wreszcie zatądać pomocy duchownej. Ksiądz uciąwszy 
up1orowi głowę, przykłada ją odwrotni! do szyji stroną t. j. twarzą do 
poduszki. Wtedy cała moc upiora złamana, i żaden już z nich z gro
bu me powstanie. u 
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139. Miejscami utrzymują, że mo~ na już za :tycia poznać każ

dego człowieku , czyli on będzie kiedyś takim pośmiertnćm stra
szydłem, czy 01~. I tak: kto ma za życia na plecach mały znak siny, 
lub gdy ma t{by podwój1~e, ten niezawodnie po śmierci będzie 
strzygoniem. Tu należy wspomnieć o l.uarzeoiu, które miało miej
sce około r. 1830 we wsi Tomieach między Zatorem a Wadowi
cami. Krewny właściciela tej ws1, proswny na bal do półkownika
waj N ... , w chwili odjazdu padł nagle na ziemi~ i tknięty apo
plexyjl} umarł. Oczywiście, że strój balowy zamieniono zaraz na 
trumienny. Użyte do tego babki kościelne, spostrzegły na plecach 
nieboszczyka złowieszczy znak siny nożyc, zęby podwójne, krew 
za paznokciami pojawioną po śmierci, wielkie pazury, usta lekko 
uchylone jak do przemówienia lecz milczące; nadto, gdy w ręk~ 
kładli mu krucyfix, on ręk~ otwierał, upuszczając znamię męki 

Pańskiej na ziemi~. Babki orzekły jednomyślnie, że to upiór czy 
strzygoń, nie chciały przy trup1e nocować, a za niemi tracili i 
inni do tego odwagę. Jeden tylko ogrodnik, niedowiarek w duchu, 
podjął si~ przy nim noc spęd:&ić, a nawet zażądał zamknięcia go 
samowtór ze straszydłem. Gdy to uczyniono, nałożył on i zapalił 
fajk~ i czekał; atoli o północy niezwykła objęła go trwoga, bo 
z jej wybiciem, ?.łożone na krzyż ręce nieboszczyka rozkrzyżowały 
si~, ogrodnik zdr~twiał; trup w pół podniósł się, ogrodnik padł 
między świece i omdlał. Nazajutrz ledwo się go dotrze~wiono, a 
w szt\ŚĆ niedziel potem umarł. 

140. Teraz, jak lud utrzymuje, największa liczba upiorów prze
niosła SI~ i przebywać ma w Rossyi, zkąd robiąc nocne wycieczki, 
napadają one wszędzie ludzi 1 ssą ich krew. Same mają krew 
zimną jak lód, lub 1.a tygłą i skr1:epłą, osobliwie za paznokciami. 
Czasami chodzą one nawet za dnia po świecie, czatując na ludzi 
zamyślonych lub roztargnionych, a szczególniej na gniewliwych, 
kłótliwych, a swarzących się między sobą ·i opiłych wychodzących 
z karczem i ty.ch duszą,. 

141. Upior. "Jedna gospodyni miała męża, wielkiego pijaka. 
Bardzo lubił on wątrob~ jadać jak się opił. Jak przyscd piJany, 
a zona mu nie nastrojiła tej wątroby, nie upiekła, to się okropnie 
gniewał, ze nimiał tej wątroby je' ć. A to było bardzo daleko do 
tego rzeźnika po tę wątrobę; a ona musiała tam iść. A była juz 
północ; ale posła. Nie bardzo daleko usła, i spotkała taki domek 
nie duzy, i tam w tym domku były trzy trumny. W jednej trum-
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nie były wióry, w drugij słoma., a w trzecij środkowej był sam 
umarły. Tak óna wzięna, posukała noza, za piecem wyostrzyła, i 
wieko odkryła i z tego umarłego zacęna rznąć wątrobę. Wyłu

scyła go dobrze i dostała. I z wielką uciechą do domu wraca, ze 
niedaleko sła i wątroba dostała. Przychodzi do domu i prędko tę 
wątrobe smazyła temu swemu męzowi. Onl'mu okrótnie smakowała, 
i mówi do nij: "moja. zono, ze byś mi i jutro dała takij wątroby." 
Pokładli si~ spać, a ten umarły przychodzi do nich w nocy i o
krótnie stęka nad łózkiem, zeby mu oddali jego wątrobę. I potem 
jak krzyknął ostatni raz nad niemi, tak oni się tak poprzelękali, 
ze oboje od strachu az zachorzeli, zaniemogli, i w końcu takte 
zycie swe utracili." (Liszki). 

Zmora. 

142. 2morą mofe zarówno być niewiasta jak i dziewka. Wy
gląda ona chuda, blada, wysoka; oczy ma małe podpuchnięte lub 
zapadłe, wargi grube, sinawe, z nich spodnia jest obwisłą. Zmora 
mająca męta i dzieci, opuści takowe w danej na jej psoty chwili i 
pójdżie tam, gdzie ją diabeł poniesie. 

143. Gdy u rodziców jest w domu 7 córek, a niema bdnego 
syna, wówczas nlljstarsza lub najmłodsza z nich, (o ile z jednego 
ojca i z jednej urodzone matki) musi koniecznie być zmorą. 

144. Zmora, niekiedy strzygą zwana*), jest mimowolnem i bez
wiednem prawie narzędziem diabła, zsyłanem na udręczenie ludzi. 
Włócząc się po nocach, sama zwykle nie wie co czyni, i w dzień 
zapomina, co robiła w nocy, chociaż czasami domyśla się tego 
lub o tern dowiaduje. Działa bowiem tylko nocą, gdy w dzień 
jest zwyczajną babą, która równie jak każda inna kobieta gotuje 
w chałupie, pierze, sprząta, pełni zwykłe obowiązki gospodyni, 
tak, że z pewności/l powiedzieć nie można, która z kobiet (mimo 
cech wyżej wymienionych a zawodnych) jest zmorą, a która ni!ł 
nie jest. 

•) W Krakowie powiadaj" te Str1yga jest to upiór który peuje i 1trzyte 
odzież. 
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145. Zmorę mo~naby poniekąd uwdać za kobiecego ijtrzygouia 
(tak sądzi lud). Wszelako ta. mięuzy niemi zachodzi ró:tnica, że 
niema. ona jak tamteu dwóch duchów w sobie lecz jedt ego tylko; 
więc gdy raz umrze, nie wstaje już z grobu hy błąkać ~>ię po świe
cie i nim ludzi strnszyć, chyba że duch ten bJł zły, nieochrzczony. 
Straszy ona najczęściej za ~ycia jedynie, i w ów czas za sprawą rzą
dzl}cego nią diabła, przeistoczyć się i na siebie rozliczne przybie
rać mo~e postaci, stając się czyto słomą, czy trawą, czy myszą, 
psem, kotem' kobyłą, krową, czemkolwiek, byle tylko mogła sen 
człowieka zauiepokojić. Przeistoczenie to ma vna wspólne ze strzy
goniem, lubo ten ostatni czyni dopiero po śmierci, i to w nader 
rzadkich przypadkach to, co ona pod tym względem robi głównie 
za ~ycia (acz bezwiednem i obumarłem pozornie ciałem). 

146. Zmora przychodzi nocą do upatrzonego przez siebie czło
wieka, zwykle do tego, którego nie lubi albo ma do niego urazę, 

przykłada się doń podczas snu jego, przygniata go sobą i krew 
z niego wysysa. Człowiek śpiqcy, pod naciskiem pijącej jego krew 
zmory, jest jakoby omdlały, nieruchomy, obudzić się nie może i 
w cię~kiem le1.ąc odurzeniu, stęka tylko i mruczy, dopóki ona. 
krwią zeń wy aną nasycona' przed samem zapianiem koguta nie 
opuści jego łoża i nie odejdzie. Nazajutrz możua prz)jść do tej 
samej baby lub dziewki, która w nocy dręczyła (o ile się przy 
pół-sennem odurzeniu dostrzec ją zdołało lub porozumienie na nią 
paść mogło), można z nią rozmawiać i napomknąć o te m, py
tać się wreszcie, - a wszystko napróżno; oua o niczero podobnem 
wiedzieć nie będzie, czasem się zaprze lub powiedzieć nie zechce, 
a czasem przed śmiercią dopiero przyzna się do swoich sprawek, 
o ile o nich wiedziała. 

147. Są jedne zmory do ludzi, drugie do drzew przeznaczone. 
To jest: że jedne z nich SS/l kre · ludzką, drugie zaś sok z drzewa 
tego, które sobie upodobały. 

148 . .Miał chłop babę (żouę), żył z nią lat kilka a niel\icdział 
jeszcze że była zmorą. Wieczorem, gdy się spać pokładli a on 
usnął, wstawała po cichu i szb. daleko w pole do rosnącej osiki. 
Osikę sobą przyci kała i piła z niej sok. Po północy, wróciwszy, 
do domu, kładła się na nowo do łóżka. :Mąż jej się nieraz pytał· 
"zkttdże ty wracasz taka zimna?"' lecz żadnej na to nie odbierał 
odpowiedzi. Uwziął się tedy na nią i wypatrzył, Jnk przyciskając 
osik~, chciwie sok tego drzewa piła. "Nie rób mi tego"' zawołał 
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chłop, "bo ze to~ osik~." - "J c żeli j!!J zetniesz, to ja umrę" od
rzekła baba. I w końcu tćż tak się stało , ~e chłop w gniewie 
ściął osikę, a baba mu zaraz umarła. (Opowiadała Elżbieta Ko
staśka w Modlnicy). 

149. Chłop jeden mając siEJ żenić z dziewką, nie o~enił się z nią 
dla pewnych przeszkód, tylko późmej z inną. Dziewka także po
szła za mąż za inuego, i była kumoszką niegdy (dawnemu) swemu 
kawalerowi, t. j. trzymała mu dziecko do chrztu. Otóż kumoszka 
ta, jak SIEJ później pokazało, była zmorą, i przychodzl!c w nocy 
do tego chłopa i jego żony, raz z mego, drugi raz z nićj krew 
ssała, tak, że obydwoje małżonkowie sen mieli bardzo ciężki. Do
radzili im ludzie, aby złapali zmorę na pasek św. Franciszka. 
Ponieważ zmora ja.k i wszelkte inne strachy, jedną tylko dziurlł 
wnijść do izby mogą, i tąsamą muszą wyjść koniecznie którą we
szły, - więc chłop zmiarkował którą to dziurą wiatr zaszumiał 
gdy zmora wchodziła a potem ~ychodziła od jego żony, i zacza
j i wszy się, gdy weszła, złapał ją na pasek św. Franciszka. Zmora 
schwytana przemieniała się w różne postaci; widząc wszakże że 
mu nie ucieknie, zam1eniła się po północku w kobyłę. Chłop z pa
ska św. Franc1szka zrobił1 uździenicę i na tej kobyle przez 7 lat 
jeździł do lasu. Zmora. zmuszona być kobyłą, oczywiście w nocy 
już doń więcej nie przychodziła. Nareszcie zepsuła się z paska 
zrobiona uździenica; chłop użył po wrosła, lecz to nie skutkowało 
i kobyła. z pola mu uciekła. Chłop niedługo potem poszedł w od
wiedzmy do owej kumoszki zmory, która podczas zmorawania 
tylko oddalała się z domu, lecz w imteJ porze ~yła jak każda 

baba w swojej chałupie i gospodarowała jakby nigdy nic, - ale 
ponieważ duch jej przemieszkiwać musiał w pewnych chwilach 
w k(lbylc (t. j. wówczas gdy 'chłop jP,j do jazdy potrzebował i o 
niej pomyślał) przez całe 7 lat, wtęc pracą wycieńczona, pokła
dała. się i mocno była cierpiącą . Przez te 7 lat chłop sweJ ku
moszki nie widział, gdyż w ioszćj wsi mieszkała, dokąd on nie 
chodził: więc też nie mógł o Jej słabości wiedzieć, ani o niej 
słyszał. Wszedłszy do izby, zastał Jl:li już prawie na śmiertelnej 
le~ącą pości eh, i mówi do nieJ z politowaniem: "Ach moja ku
moszko, a cóz wam się to takiego stało?" - Ona na to odpo
wiada: "kumotrze, kumotn:e, przez 7 lat coraz cięzsą niemocą je
stem dręeona; teraz wam się przyznaJę ze przez was umieram, boś
cie na mu i e 7 lat jeźdilili do lasn, i mnie sterali." - Chłop aż 
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si~ złapał za. głowę, bo istotnic w nićj poznał swoją zmorę kobyłę. 
Baba w kilka chwil potem umarła.. (Opowiadamc Elżbiety Kostaśki 
w Modlnicy). 

150. Je żeli dziewka z którą się miał żenić jaki knvalcr je t 
zmorą, a on odstąpn\'szy ją, inną pojął zu. źouę, wówc a ta zmora 
dt·ęczyć go nie przestanie W różnych hztałtach pt?ychoclzić hQ
dzie, najczęściej jako naga. kobieta. Jeden chłop :za!" cuł si~ do 
dziewki na. ~eniaczkę. Mał~ei1stwo to jednak nic przy;;zb do sku
tku; ona. pozostała dziewką, a on parobkiem. Trzeba zda ··zcnia 
że do parobka tego przychodziła w nocy zmora chc1'1.ł Ją więc 

poznać, coza jedna. Wynalazł we drzwiach dziurkę bnalzo mał:t. 

którędy 1 mignąwszy się z pewnym szrlestem wchodz1la. i wycllo
dziła. Jednego razu iedział po ciemku w izbie udaJąc ~ piąccgo. 

Gdy zmiarkował że we zła, zerwał się i dziurkę zatkał. Do p· ero 
czemprędzeJ za' wiccił i ujrz.ał jako dokucz nic~ tę samą d z· ćwkę 
z którą, się miał ~enić. zupełnie obnażonl). Widząc że się ha11lzo 
zatrwoiyła i zawst) dziła, pożałował ją, i odetka w ·zy dzi trkę, pu
ścił. N a drugi dzień idzie do tćj samej chićwk1, __:, lecz tn wszyst- . 
kiego siQ wyparła. Jemu jednak tak dalece to ciężyło n,t snm iC'
uiu, że dał na zapowied/. i z nią się o;.cnił, a dziure we • lrzwiaeh 
kołkiem zabił Myśli sobie tak: "kiedy już wiem, żeś ty zmor:-~, 

zobaczę co z tobą będzie." I gdy po kilku mic iącarh ona zaszla 
w ciążę, on tak się odzywa do uićj: n nic będzie ·z już mo g h pr7.y
chodzić do mnie tą. dziurą którąś 11 chodziła.'' Dla przelwu tnHt je
dnak, jcdneeo razu tę dziur~ odetkał. Wtem nagle wiatr zawiul, 
a baba jego z całym pakuuk1em fruut;Jła nią na pole i odtąd jćj 
już nigdy więcej oczy jego nic oglądały. Przepudla bez 'Jadu. -
(Opowiadanie Elżbiety Kostaśki w 1\Iodlnicy). 

151. Służył parobek u gospodyni wdowy. Ta mu zawsze dawała 
jeść posokę gotowaną; co mu stę wreszcie uprzykrzyło. Poszedł do 
chrze tnej matki SWOJej, starej czarownicy, i pytał się jeJ zkąd 
jego gospodyni dobtera posoki?- A ona mu odpowie: "tn posoka. 
jest to krew ludzka i twoja; zajrzyj w nocy do komina, bo ona 
tam miskę postawiwszy, krew wyssanf1 wyi ygnęla z siebie i takow11 
za jadło podaje. Jeżeh się o tern chcesz lepiej. przekonać, to idź 

na górę (na strych) połóż się przy drzwiach (czyli przy otworze 
od wchodu) i odrzuć drab:nę lub wciągnij ją za sobą ; przyjdzie 
do ciebie twoja gospodyn; i będ ·e cię dusić, a wtenczas odwróć 
si~ nagle i zepchnij ją na dół." Dopiero spuściwszy drabinę, ze-
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szedł czómprędzej i ?.aświecił. A wtedy pozMł ·swoją gospodynią, 
która bardzo był:!. potłuczoną, ledwo tywą. Gospodyni mówi do 
uitlgo: nZ!l. to żeś mnie zdradził, łeb ci muszę urwać; u i gdzie si~ 
przedemną nie schrouisz, chyba do ko · cioła a i tam cię przez 
trzy nocy. dręczyć nie przestanę." Parohek postraszony, wyrwał 

się i uciekł znów do chrzestnej matki i opo"'iedział groźby zmory. 
Chrzestna malka. nakazała mu iść do kościoła i w pierwszą noc 
siedzieć na ambonie, bo tam stawa ksiądz pinc:.tutJ Boski i tam 
zmora nie dojd1.ie, tern bardzieJ~, gdy parobek gromniell zapaloną 
bronić się od niej będzie. Na drugą noc kazała mu stanąć na oł
tarzu i bronić się przed z morel tiwiecami z 'ołtarza. N a trzeci!! 
noc ka.zała mu wejść na banię, na której męka Pai1ska (krzy~) 

zawieszona na środku ko;;cioła, gdy~ tam równie jak i na ołtarz 
zmora nic dojdzie. Parobek uc;"ynił jak mu cz;trownica zaleciła.. 

Poszedł do kościoła, wstąpił nu.przóll na ambonę i siedział tam 
z gromnicą; przyszła zmora ale u a a m bonę wej~ć 11ie mogła cho
ciaż znosiła katafalk i trumny i po nidt właziła, on ją zawsze 
spychał gromnicą, a z wybiciem północy, uciekła. Nu clruglj; noc 
wszedł na ołtarz; 1.mora przy-zła, lecz go nie widziała, i chociaż 
drugie zmory przywiodła, żadna jej widzieć uie mogła, a~ dopiero 
w końcu młodziutką sprowadz1ła zmorę i ta go dopiero ujrzała; 

wszystkie oue przystawiały ławki jakie były w kościele do ołtarza 
alo dojść nie 1uogły, bo on się bronił świecami, i gdy północ wy
biła, uciekły. Na trzecią noc wszedł na banię wiszącą z m~kll 
Pait ką na środku ko 'ci ola; zmora weszła do kościoła i niewi· 
dział n go· równie jak i drugie zmory które z obą pr7.yprowadziła 
i dopiero rudę zrobiła z innerui zmorami, które uradziły aby u
prosi{: boginki żehy ta ukradła dziecko niechrzezone i takowe do 
kościoł,l przyniosła. Jak t)lko hoginka dziecko takowe przyniosła, 
tak ono w:;kazało rllczką na. banię na tirodku kościoła, że tam 
jest ukryty parobek. Wówczas jedne zmory poleciały do kowala 
po węgle i zrobiły ogień pod banią, a drugie dęły miechem ko
wal kim, aby parobek spadł prażony od gorąca. 'l'ymc:>:asem on 
tak był silny, że uie spadł, chociaż cif'rpiał wiele. Nadeszła pół
noc; zmory uciekły. lhno przy zedł ksiąd7. z organistą i zoba
czyli straszny nieła<l w kościele i parobka na bani ledwie dy ·zą
cego. Przystawił organista drabinę i wszedł po niego - ale pa
robek w tak mocną zapadł chorohę, ze ledwo wyspowiadawszy się, 

ducha oddał. (Modlnica). 
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152. (Odmiana). "Była jel1na hab wdowa; mówili, ~e ona jest 
zmora, bo miała wargi grubo i bardzo oczy podHiniałe, a takie 
bywają zmory. A miała u iehic parobka i ciągle mu (b. wała Je· ć 
krew gotowau11. 'ftln parobek do swój ciotki czarownicy razu je
dnego po zed(l) i powiada: "Niewiem, czemu za w ze moja gospo
dyni daje mi jeść posokę gotowaną?" - a ciotka na to: "A ty ja
kiś blady; ona jest zmora i ciebie samego dusi; a tę krf!w co 
wyssie, gotuje ci i ciebie tern żywi; ale zrób tak; jak pójdzit>sz 
spać na górę, to udaj że spisz, i jak co do ciebie polezie, to miej 
nó~ ostry i przetnij." Parobek tćż udał ~e s pi; a ki ej ta do niego 
lezie, on ją łapie; a tu z niej kiełbasa; wziął noża i przerznął, i 
na s1en cisnął. Patrzy rano: a tu gospodyni jego leży na pół prze
rzuięta. I tnk ją pochowali pod smentarzem; jednak w nocy przy
szła do niego: żeby przez dwie nocy był w kościele. Okropuie 
sturbowany jedzie on do ciotki i mówi o tern, a ona na to: "mu
sisz tatn być, bo inaczej to ona cię w domu udu i. ale pójdzie z 
tam gdzie ja ci powiem; tej tedy nocy wyleziesz na ambonę i tam 
siedź i świece miej w ręku 7. ółtarz;\, żebyś się miał czem oga
niać, bo ona nie ma prawa. po schodach wyłazić (włazić)." I tak 
zrobił jak mu kazała. Wtćm czarownice przylecinły do ko:cioła; 
szukają wszędy, nigdzie nie ma (parobka); dopiero jedna pokt\
zuj e palccm "ale jakże go dostaniemy 'ł" "A to trzeba poznosi(· 
ławki i jcduę na drugiej postawić aże do kazalnicy do tanie. u I 
tak też zuo ·zą n Bartek się boj i; kiedy już byli niedaleko i już 
go miała złapać, on pchnął świecą, i w zystko zleciało na ziemię, 
i tak robiły ciągle, aże dwunasta (godzina) wybiła a one uciekły. 
Na drugą noc kazała mu być na środku kościoła; tam był krzy~ 
na miedzianej bani poJ amfl powałą; tam mu kazała wyliś' 
(wie· ć) i kiedy było około północka i tzarownice wy ·zły na ko
ściół, nic mogły go widzieć, bo im uie wolno ku krzy~u poglądnć, 
ale naj tnr·za dorauziłt~ żeby przynieść dziecko niechrzczone, to 
ono pokaż . I porwały jednej babie takie dziecko i przynio ły Jo 
kościoła; to dziecko pokazało rączką do góry, a one ię strasznie 
za turbowały. Ale jedna mówi: "nic ma iunćj rady, tylko przynieść 
miecha i węgli od kowala u i zaczęły dmuchać i palić, ale długo 
im nad tćm ze zło. Tymczasem koguc1 zapiali i oue t.ciekły, je
dnakowoż pa.rohek ze strachu umarł na tn:cci chi ń. (Tomaszo· 
wire). 

lO 
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153. Przeciwko zmorom są rozne sposoby: Położyć trzeba przy 
łó~ku w głowach siekier~ lub nót ostrzem do góry obrócony a 
zmora nic pr1.yjdzie. Dobr1:e takie jest spnć na worku od zbob, 
albo te7. (z przeproszeniem pań twa) jeść cokolwiek idąc na prze
chód, a zmora obrzydzi sobie tak~ osobę. 

154. W dziełku: O przesądach lekarskich ludu naszego, (skreślił 
Dr. Mich. Zteleuiewskt Kraków 1845 str. 51) czytamy. "Zmora*) 
( Epliialtes lncubo). Niewidz'alna ta istota włazi dziurką około okna, 
ale najczęści~j dziurą powstałą po wypadnianiu s~ka we drzwta.cb. 
Około półnory co dzień lub co drugi, nagabuje samych młodych, 
częściej mętczyzn i to beztennych więcej, nit tonatych. Skoro do 
izby się wsunie, prz<>mieniona. w jakąkolwiek p~stać, ale najczęściej 
jako kot, włazi na. uśpionego i na wznak leżllcego, powoli od nóg 
ku s~rcu się posuwa, a tu zaszedłszy, pozostaje i tak silnie tego 
miej ca się czepia. i t znaki od pazurów na boku przy sercu wi
dzieć się dają. Spiący c;.uje okropny z niczero nieporównany ci~
żar na piersiach, trudność oddychania, oblewa. się potem, a bez
władny ani się ruszyć, ani krzyczeć nie mote. Do woli zmorze zo
stawiono, jak długo mote dusić nieszczęśliwego. Udręczony obu
dziwszy się. bardzo jest zmordowany, do pracy niezdatny,· a jeżeli 
go zmom upodoba sobte, ciągłem takiero duszeniem, tak nędznym 
i bladym s i~ staje, iż w przysłowie to weszło: "blady jak zmora." 

155. "Konieczną. jest r1.eczą, pozbyć się tej przykrej snu towa
rzyszki. W tym celu dziurę od sęka we drzwiach kołkiem zabić 

należy. Jeżeli chory jest dzieckiem, spać się kładzie między ro
dzicami. Dorosły kładzie s1ę spać w pasie 4lubnym skórzanym, 

Gol~biowski [,ud a. 1S7) powiada te: "mora albo zmora, widmo nie
przyjazne dla człowieka jak strzyga, czert twe dziewki i młodzieńców 
w czasie snu twardego dusi, a nawet i zwier;:~ta domowe. Srodkami 
zarodczemi na nuł •'ł; kupić nowy dzbanek, wsadzić do niego to, co 
s i~ w nocy na aob1e złapie, 1 zatkać i - prosić zmor~ na ioiadanie; 
urzntć n: o u rek od klamki .l utkwić szydło we drzwiach i -,.. lub poło
żyć w progp na krzyż muttłv i aiekier~. - Wolicki w Nauce dla UJlo. 
§ci/m (a. 175) tez same irodk i zaradcze podaje." (Z ) 

.Jakże to dawou wyobrażenie, skoro czytamy w Narbucie (Dsi(je 
Litwy T. l. str. 116- 18) u Litwinów bożek rozpusty czyli Przyło!oik 
nazywał sit; Aitwaroa (lncubus), który zwykle niewiuty śpi4ce napa
stuje, a że za płotami przebywa, złfłd ma nazw~ Zapłotnik. - X. Szyr
wid w swym Słowniku zowie go Incubus, Latawieo. Wsiada on w nocy 
n n dzić" ki któ1 e ai11 a :i pocJł, ale 1 zwierzcłA ni o są wolne od nit> go. 
~l'lia ~i~: dosta{: dziurkił od klucza.• (Z) 
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lub kosEJ obok siebie kłlldzie; zmora się t<'go l~ka. Al Lo przed hllr 

mym sneru :!egna się trzy razy, lub pieśń nabożuą odmawia. Je
~eli chory jest śmiały i przytomny, średni m palcem u prawej nogi 
porusza, a natychmiast przestaje go dusić. Jeżeli te :rodki niepo
magaJih nie pozostaje, jak tylko zjeść własne łajno, a tak zbrzy
dzi sobie takiego zmora. Medyński powiada, i~ jest mnif'manie 
ludu, że zmorEJ mo~na sztuczme na kłodkEJ zamknąć (Pow8z. pam. 
nauk i um. Tom II. r. 171)." 

156. ·a) Trudno jest zmorę złapać, bo ten kot jest nader śliski. -
Ale nieraz już przecięli zmorę, co się jako słomka do izby dziurką 
zakradała, a wtedy vół baby za oknem , a pół w chałupie· wi
dziano. Pewien śmiały uchwycił tego kota, uderzył o ziemię, a na
zajutrz tylko troszkEJ smoły na niej (babie) spostrzegli. 

b) "Ci co z dwiema duszami na świat przychodzą, a jedno 
tylko imie chrzestne dostają: stają siEJ zmorą po śmierci. I dla
tego to dziś dwa imiona na chrzcie ka~demu dają." (Widzieliśmy 

wy~ej, ~e wyobrażenie to odnosi siEJ raczej do strzygonia). Czy
tamy w Compendium med. auct. "~e niektórzy rozumieją, i), zły 

duch albo straszydło jakie, z człeka siEJ urągając, dusznoś~ która 
sifJ Incubus nazywa sprawuj e" (tam~e str. 14 7). 

157. "Jeżeli się trzy brzemienne kobiety razem spotkaJą, a je
dna z nich między dwiema inneroi przejdzie, takie dziecię zmorą 
zostanie." 



Czary. 

Wróżby. Gusła. Przepowiednie. 

158. Ludzie dobrowolnie (według mniemania ludu) oddający si~ 
diabłu, są czarownikami lub czarownicami. Czarowników sam dia
beł czarów naucza, podaje im szkodzenia i łatwego zyl!ku spo
soby, wzbogacając ich z uszczerbkiem innych ludzi. 

159. Innej już natury jest wróż i wróżka; a lubo istota ich by
wa niekiedy z istotą tamtych mieszaną,, występuje ona jednak 
w zwykłych życia stosunkach dosyć samodzielnie, i raczej dobro
czynnie niż szkodliwie działać pragnie. Po wsiach są niemi za
zwyczaj owczarze lub baby lekarki, posiadający tradycyonalne wia
domości o skuteczności lub szkodliwości wielu ziół i wielu sposo
bów zachowania się. U tych wprawdzie czasami zawiść i zemsta 
są pobudką do czynów karygodnych (np. przez otrucie albo udr~
czeuie przeciwnika), częściej wszakże usiłują oni działać na lud 
zbawiennie, lecząc albo mniemając leczyć pacyentów śmiertelną 

nawet dotkniętych chorobą.*) 

•) J. Mą,czyriski (Włościanie e okolic Krakowa, str. 67) mow1: 
a) .Jak niemal wszystkie ludy na świecie, tak i włościanie z oko

lic Krakowa, mają, przesądy, gusła, zabobony. Wierz'ł w Czary, Upiory, 
Strzygi, lluchy, Zmory, sł(Jwem w cały ten szereg strachów wylęgłych 
w imnginncyi ludzkiej Wiara w te strachy nie utrzymuje Si<,; :przez 
ich pojawienie, wolni (z\· ykle i na szcz<,;ścic) są, od tych złudzen, bo 
daleką jest od nich wszell bojaŹli, a towarzysey im zimna rozwaga. 
Ale ta wiara jest puścizną dawnych czasów, przcchowuj<!C'l się w opo
wiadanych Gadkach o sprawkach piekielnych 1 psotach, jakicmi te 
strachy n~:kają ród ludzki." 

b) "Ztąu tći. w1ara ta nie jest u nich tak silną, Jak u innyah lu
dów. Przeżegnanie si11, wystarcza im do oddalenia od siebie wszelkićj 
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l oO. Dla uuda.uiu ·o Lic pt~wneJ tajemnil:xej potęgi, tuk zwani 
czarownicy rozgłaszaJą niekiedy umyślnie baśni ró~ne o swych 
z diabłem stosunkach. Zdarza się, ~e i złodzieje z profcssyi roz
gaduj~\ sil) umyślnie o podobnych stosunkach przed ludem, aby 
go powstrzymać od bliższego wglądania i śledzenia ich bezprawi. 
Złodziej złapany na uczynku i prowadzony przed są<! gromadzki, 
mówił do wójta: "kumotrze, dajcie pokój, bo niewiecie co ja za 
sztuki umiem, i co mogę zrobić z wl\mi." Wójt usłyszawszy te 
słowa, natychmiast sprawę ze złodziPjern zwinął, obawiając się 
czarów bardziej jeszcze ni~ podpalenia. 

161. Owczarz-czarownik przez jedeu rok i sześć niedziel nie 
chodzi do spowiedzi. Po upływie tego czasu spowiada się, trzy
maji\C laskę z przygotowani} dziur!} w jej środku. Po przyjęciu 
koromunii św. wypluwa takową, wkłada do dziury w lasce, i dziur\) 
kołkiem zabija. Potem stara się uluaść koronk~ (paciorki, rózaniec) 
z umarłego i tę na lasce zawicsxa, aby były z sobą niProzdzielne' 
Tą laską z koronką, zakreśla owczarz koło na polu w miejscu 
~d.zie ma paść owce, i wbija .ifl w ziemię w sam środek zakreśla-

bojaźni, a wtedy nie ma mie;sca ani czaiju, gdzieuy nie poszli z re
zygnacyj,." 

c) '7Lecz za to wierzlł najmocniej w Czary, w Uroki; w prosto
cie swej widz' w każdem wydarzonem nieszczęliciu skutki czarów, uro
ków, ·a w każde m już przeminionem akutki odczarowania, oduroko
wania." 

d) "Nie Bił wolni od Przesfłdów, nie ich maj,mało; lecz wiara 
we wszelkie W róż by (i przepowiednie ze snów) jest chronh:znlł ich 
lłabościfł. Nawet Ogrodnicy, J{ijacy, Skawiniacy, pomimo religijności 
i wyiazego od innych włościan wykształcenia, wierzq wiecej aniz eli inni 
we wszelkie wróżby, bo do zwykłych na zym włościanom puybył 
im niemały ich nabytek & 1\rakowa. Często też 1ch chaty odwie
dzaj, tak zwane kabalarki, które rozeiadhzy się poza stołem, niby 
z ułożonej z kart kabały, durzt ich sweroi przypowiedniami. To tak 
si~ U!JOwszechniło między nimi, iż zwykle w różnych zdarzeniach usły
szysz mówi'łcych: Juści si~ tam trza poradzić kabały. Jakt 
za& wiarę do tej przywiqzujfł, mRaz dowód w tern, że jeden młody 
ogrodniczek odważył ai~ ożenić ze •tart wdową dla tego, iż mu kilba
larka przepowiedziała azcz~lici e ze start żont, a z mło<lt nieazcz~ścio 
i imierC." 

e) .I mi~:dzy Podgórzanami i Góralami jest taż sama wiara w Czary 
G u la. I oni odczyniaJ'ł Urok i przez rzucone zarZfłCO w~gle na wodg 

i nit obmywaj'ł to siebie, to uydl~ta urzeczona, i oni radzą eie wró
żek dla wykrycia złodz1ej1 !uh leczenia chorób. Ich młynArze wierz' 
w zamaWianie młyna, a myliliwi fuzyi i i w teftl zdarzeniu tamci myjlł 
koła swe świvconlł wodą, a ci strzeł&Jił poświęconlł kulą lub śrótem . 
l opgtanych znajduj'ł pomi~:dzy aoblł i z nich czartów wypl)dZaj'ł exor
cyzmami." 



nego koła. Żadna wówcr.as z owiec, chocia:tby był meobecnym, 
nie oddali się od laski, nie wyjdzie z owego koła, bo to niby mó
wią, jakoby sam Pan Jezus przez kommunij~ ukrytą w l111ice był 

tych owiec pasterzem.*) I dopiero wtenczas gdy czarować zaprze
stanie, spowiada się owczarz na nowo, i wyjętą z laski kommunij~ 
spo:tywa. 

162. Baby czarownice i owczarze chodzą do lokalnego diabła 
pod krzak rokitowy w ka-tdy nowy Czteartek,*,..) wołają,c na niego 
by wyszedł i rozmówił się z niemi. Tam bowiem czarownicom 
podaje diabeł sposoby prędkiego pomnotania dobytku i nabiału 
ze szkodą innych, przyczem daje serek swój, niby zadatek na du
szę, z warunkiem aby mu w ka:tdy nowy Czwartek jak najwięcej 
masła i sera zrobionego w domu przywoziły pod krzak rokitowy· 
Masła powinno być tyle, ile wlezie między obie gnojnice wozu, a 
sera ile ·wlezie mit;dzy kopne drabiny (duże drabiny do wożenia 
siana, snopów). Za dwa doręczone mu jaja, dostaje ona od niego 
serek, który powinna jeść sama i dać z niego część krowom, przy
tern okadzać wszystkie bydlęta przeatepem,***) a z 9 chyz&w (chat) 
przyjdzie do niej mleko. Mleko to nietylko będzie pochodziło od 
krów, ale nadto i od kobył, królików, myszy, kotów, nareszcie i 
od kobiet karmiących dzieci. Tylko od świń i psów nieści~oie 
czarownica mleka, a to przez uszanowanie dla diabła, który lubi 
si~ przemieniać w psa czarnego albo świnię. 

163. Czarow~ca (równie jak i czaro"nik) a mianowicie czaro
wnica dubeltowa a nie żadna pa~lcudziarka, nie widzi odbid obra
zów ani chorągwi świętych w kościele, tylko w miejsce tych ogl~a 
same mietły i o togi i nie widzi ołtarza, ani bd11ych świętości, jeno 
gnojne deski. Niektórzy wielcy czarownicy nawet grania na orga
nach ani śpiewania nie słyszą w kościele (tylko jakoby szum wia
tru po lesie), ale się z tem "szystkiem przed ludtroi kryj'-

•)• Owczarze uzwyczaj maj' psy doskonale ulotone do ~agaoiania owiec. 
Taki ~iea owcnnki ml\jłc &oak dany wbiciem laald w aiemi~, niedo
zwoli JU! owcom odbiegać odeń daleko. 

••) Najważniejaze dla curowoic dnie Bł: kaidy n o wy Czwartek {na no· 
wiu ksieżyca), nae~pnie: Wtorek zapustny 1 Wielki Pittek i Wielka 
Niedziela. 

•••) Ziele to ma właśno6ć rozcieńczania mleka, przez co go przyb7wa, ale 
mleko takie jeet przytem nieemaczne i dz1alać mote nkodliwie na 
iołradek. 



79 

1G4. Gdyby która baba, skrusz-ona religijnie przy jakiejkolwiek 
okoliczności chciała czarów zaprzestać i sumienie swe pogodzić 
z Bogiem, powinna odnie;ć diabłu serek, zupełnie taksamo zro
biony jak ten, który od niego dostała. Atoli bardzo jej to pójdzie 
trudno, bo sposobu nie wie ona dokładnie, i co zacznie ser robić 
to jej w ~ej robocio diabeł przeszkadzać będzie. Zapłaciwszy je~ 
dnak sowicie za podobną czynność uproszonej o to starćj wytra
wnej czarownicy, otrzymać go prtez nią zrobiony mote, - lecz 
odnosząc takowy pod krzak rokitowy, winna zachować tę ostrożność, 
aby na głowę włożyć dónicę i na tej dopiero dónicy zawilłzać 

chustkę niby na głowie zwilłzaną, bo diabeł rozgniewany, rzucając 
otrzymane dawniej jaja pod stopy odstępczyni, zechce się zemścić 

i łeb jej urwać natychmiast, a w takim razie porwie tylko chustkę 
z dónicą, myśląc, że chwycił za głowę, która tym fortelem zba
wiona pozostanie na karku nietkniętą. 

165. Posłuchajmy jak się o całej tej sprawie wyraża wiejska 
kobieta w (Modlnicy): "Jedna kumoska miała duzo mlika z krów 
s woj ich, a druga, jej siostra nie miała go wcale. Tak óna jej mówi: 
.moja kumosiu, wase krowy tyla dają milka, a moje nie chcą da
wać, ja tez go ni mam." "O moja kumosiu (mówi siostra), będzie
cie mliko mit>h , chod~cie ino ze mną. w nowy cwartek wiecór 
do laso. między krzaki, we~cie z sobą ze dwa jaja, to ta wyńdzie 
taki, ano ja go zawołam, to ta bt>dziecie mieli." I tak tez zro
biły obie i zasły do tego krzaka rokitowt>go. Woła tamta: "Ro
lcita tD!Jńdź!" Skoro wysed: "a cego potrzebujecie?" - "Ta ku
moska potrzebuj e m lika, a n ima go." - "N o, 'ale bedzie mieć 

mliko." Dopiero-ć dał jej syrek za te dwa' jaja i skował (schował) 
sio pokuśnik zkąd wyłaz. A óne posły do domu; mlika duzo, duzo, 
ze j-az sio przeJiwa z garów i ze skopków, co krowy dają. Tak 
ta kobita bierze to mliko, i juz jemu rady dać nimoze. Ale po
sła do kościoła w niedziele, i nie widzi nic w kościele, ani ónta
rza (ołtarza) ani Pana Jezusa, ani ksi~dza, a ino ludzi i tylko 
słyay śpiewanie. Juz ocami nie pozwolił jej Pan Jezus widzieć, ino 
zeby sie mhkiem ciesyła. I ona se pomylała: "teraz juz zbawie
nia widzieć nie be de, za te ludzkie łakomstwo , " - boć to i to, 
zo wsyćkie takze mliko ludzkie si~ do nij ś~.iągu~uo z !) chyzów1 

a nawet mliko od mysów, królików i syćkich gadów, ino od świni 
i suki nima mlikA., ho tej pokuśnik nimoze zcarować, nielubi. Tak 
ta pirsa kumoska mówi do ty drug•j (co 1j dał pokuśnik mliko )

1 
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ze mu trza do rokitowego krzaka na krzy~owe dni syra drabinki 
odstawić, odwieźć mu, 1.a to mliko, i w gnojnice masła włożyć i 
7.n.wil·~ć mu do rokitowego krzaka. T:. kobita płakała o to, ize 
nic bedzie widt.ioć jut w tyciu miłego P.~na Jezusa 1 po śmierci 
oglądać Go nie bedr.ie za te -;woje łakom'itwo, za ludzką krzywdę. 
Cóz ta kobita. ~yob:ć miała? - Powiedl\ tak: "moja kumosiu, ja. 
tego m liku ju1. nie kc o (chcę) , tego złego, syćkiego poniecham, 
kiedyć ju1. taki ma być grzech wielki." nCóz ja wam uoradzę; 
jak wy sie nazad kcecie powrócić i to m liko poniechać, to wam 
ten pokuśnik moze łeb urwać, bo ón nie da 1. siebie zakpić; -
ano, to i róbciez taki syrek jaki był" (albowiem tamten syrek juz 
zjadły). Tak ta kob1ta, co ino kce syrek zrobić, wyjmuje z wore
cka, a tu syrek sie (r)ozla.tuje; i <~)Tka. zrobić nijak nimogła, za
wse si~ psuł. J-az óua mówi: "moja kumosiu, juz ja nie poradz~ 
temu, wy muie S) rek zróbcie jaki był, bo mnie to zle psuje, a ja 
wam dobrze zapłacę. Tak ta druga kobita, wzię· a ten syrek co 
go zrobiła, - bo potrafiła, bo ij zły duch pomagał, - i posły 
ohiP do rokitowego krzaka, - ale przódy tamta mówi ze: "weź
cie na siel•ic <lónicę na głow~ i na to cepiec i chustko, zeby wam 
łha uic urwnło." Tak one zasły, a tamta woła: Rokita, RoJ.:ita, 
wy11d'i! "*) - a ón nie spiesył sie, bo sie (r)ozguiewał. Ale do
piero leci,, sumią krzaki, strach, wiatr hucy z krzaków, i: "cego 
mnie wołacie?" -- A ta: "juz kumoska moja nie kce mlika; od-
daj jaja, a weź se syrek swój. 11 

- A on: "a co to ( zakpić kces 
ze mnie, ma swoje jaja!" - Jak sie wiatr i huk zrobiuł, tak 
zerwał ze łba ij chustke z cepcem i dóuicą, jaze gałęzie do góry 
korzeniami powywalało,- co tak leciał z tą dónicą, bo myślał ze 
łeb trzyma. I uciek, - ale i baba uciekła z całym łbem, i od 
tego momentu nigdy uie carowała. A ta druga juz na psa posła., 
bo była carownicą i odwotiła mu ua krzyzowe dni drabmki syra 
i gnojnice masła. .Maśnice ma strasne t& carowuica, a zły duch 

*) Dr. Wollheim de Foncaca: Mytllologie cles alten Inilien (Berlin 18ó6 
str. 11:!) mówi 1 że hołek indyjski ogn1a .Agnis nosił mi~dzy innemi 
przydomek Rohita was t. j. czerwono rumakowy 1 czerwoneroi jeżdżący 
rumakami, któreroi symuolizo\\ano uno&zllce sit,: płomyki ~gni~ .. Roki
tnik ciernisty (Iltpz!opllae rllaumoide ) ma gał~:zi!l _polyak~Hce .1 J&~o~X 
ognisto pomarańczowe 1 wszaki.t> u lll\8 lud rokiCIIl'ł zw1e n&JCZ~8CIOJ 
Wiklin~ C7.1'1"W(JIIIł, 
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kole nij stoji i masło chlipie, - 1\ óua haruje, haruje, bo masło 
i na niego robić mu i. Ale po śmierci diabeł zabierze ij dusfJ za 
to ma ło, za ludzką krzywdę." 

166. Czarownik lub czarownica zasób swych wiadomości lekar
skich i innych, skrzętnie i tajemniczo zachowuJe przed ludźm1 
przez całe życie, a przy śmierci dopiero powierza je jedut3j tylko 
osobie przez siebie wybranej. Działania przeto czarowników, czę
stokroć bardzo proste', ale ciemną szatą tajemniczości (dziś już za
ledwie strzępkiem dawnych wierzeń będącej) pokryte, lud za bar
dzo mądre i skomplikowane uważa, i jako n'e 1.awsze mu zrozu
miałe, wła nemi nieraz domysłami (acz w tymże amym co i tamte 
snać pojęteroi duchu) uzupełnia i tłumaczy. I tak np. ktoby chciał 
zostać czarownikiem, ten musi bezzwłocznie wejść z diabłem w kon
&zachty; czarownicy znajlł drogi i środki do tego dokładnie, lud 
zaś domyśla się ich i wnioskuje. Diabeł zaś, jak to mówią, nu lpi, 
i temu, kto by z nim tylko pozornie, dla zdrady się bratał, łeb 
ury· a. Niema więc żartów, l albo trzeba szczerze przestajfłC z dia
błem, być mu posłusznym, wyrzec się łask Boskich i czarować za
chowując ścisłą nauki tej tajemnicę. - albo też wcale się w takie 
sprawy nie wdawać, bo wszelkiej tu płochej ciekawości grozi 
śmierć uieochybnie. 

167. Czarownik lub czarownica, działając szkodliwie zadawa
neroi komuś czarami, może na odwrót od dziAływać przec1wko złe
mu, to jest: posiada zarazt>m środki zniweczenia zadanego czaru. 
Je żeli jeden z czaruje, to drugi, zwła ze za potężniejszy, z pewno
ścią odgadnie przez kogo, kiedy, jak i czem był ów. czar zadany. 
Odgadujący, zwykle dobrze zapłacony, stawia na stole szklankę 
z wodą, za którą postawioną zapala świecę. Do wody w szklance 
wrzuca on tajemnicze ziarko, i z tworzących się po taci z ro1.pu z
czonego ziarka, ąd swój wydaje, czem i w jaki sposób był czar 
zadany. W ówcza powiada on {grly chodzi o chorobę): "Ja ciebie 
wylecz'"· - lub te:t: "nit W!Jlecze, bo choćbym m6gl, to mi nie wolno." 
Ten o tatni argument 'łuży mu za do konały wykręt gJy t!horoby 
nie wyleczy, co się oc1.ywi cie najcz~;:ściej zwykło zdarzać. 

1G8. Czarować w języku ludowym, C7.yli złe komuś napędzić czy 
wyrządzić, zowie ię: zadać albo ucz!Jnić; odczarować zaś czyli zni
weczyć to złe i wyleczyć ze !o\łabości lub takowćj niedopuścić, na-
7.ywa się: odcz!Jnić. Odgadujący, nietylko może odczynić czary, 
lecz nawet i ·anll'gu pn:eciwuika (t. j. inoe~o czarownika) ?.acza-

11 
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rować; co też i robią niektórzy za pieniądze. Ztąd tet niejeden 
wieśniak (a osobliwie wieśniaczka), okradziony w domu, domyśla

jąc się kto był sprawcą złego, idzie do owczarza i płaci mu za 
to, ażeby domyślnego tego złodzieja oczarował.*) Owczarz się 

wtedy zapytuje: "za wasze pieniądze ja mu uczynię, ale co dalej 
będzie, mu i ci e już sami wziąść na sumienie." Gdy chłop lub baba 
odpowie, żo oczarowanie złodzieja bierze u a s woj e sumienie, wten
czas dopiero owczarz w upatrzonej chwili zadaje mu ten uczynek. 
Oczarowany w skutku tego, albo długie lata choruje i to niebez
piecznie, albo nawet i po kilku już deiach umiera.**) 

169. Gdy jeden czarownik odgadnie czary drugiego i takowe 
odczyni, strzedz się trzeba, aby pierwszy z nich, widząc swoją 

robotę zniszczoną, nie zechciał powrócić i uczynku swego powtó
rzyć. Gdyby jednak zmiarkowawszy sprawę, przyszedł i mszcząc 
się s2.kodę sobie chciał powetować, wówczas wiedzieć nale~y, że 

stara.niem J<!go będzie, na odebodnem z chałupy zabrać ze sobą 
jakąkolwiek rzecz należącllJ do osoby przezeń oczarowanej a przez 
przeciwnik:\ odczynionej, mianowicie rzecz stanowiącą niezaprze
czalną tej osoby własność. Zaraz bowiem po zabraniu czegokol
wiek podobnego, moc pierwszego czaru czyli uczynku przywraca 

·." w zupełności, - poezero przeciwnikowi. daleko już będzie tru
dnieJ powtórnego dopełnić odczynienia. 

170. Jedna baba z rodziną oczarowana przez pewnego owcza
rza znanego w Modlnicy pod imieniem Balcera, nękana była bez
ustannie wraz z całą rodziną dolegliwościami przeró~nej natury. 
Powstawszy raz z łoża, acz wielce jeszcze cierpiąca, poszła do 
są.siedoiej wsi i tam uprosiła przychylnego jej czarownika, aby jej 

") Gdy kradzież jaka nastąpi w chałupie, gospodarz z synami lub parob
kiem idzie na poszuki~anie s~kody i złodzieJa; baba tymczasem w domu 
pozostała przewraca stoły, stołki i ławy do góry nogami, w mniema
niu, że vrocedum ta dopomoże do zwrotu skradzionego przedmiotu 
lu b łatwieJ złodzieja w r~;:ce szukajlłcycb nap!Jdzi. 
.\Iożna Jeszc;:e i innym sposobem złodziE'ja wykryć i śmierć mu nawet 
zadać. Dziewka jedna, której skradziono świeżo uszytlł koszulfJ, chcto 
sifJ dowiedzieć kto był złodziejem, resztkiJ płótna jaka pozostała w domu 
z przykroju, wrzuciła do trumny pierwszego umarłego którego pogrzeb 
odbywał sifJ we wsi, w przekonaniu że szmatka ta pociągnie za sobll 
do grobu złodlieJa, którym znów bt;dzie nie kto inny, tylko nast~Jpu
jący 1.araz po nim umarły. I w ogóle, jakakolwiek pozostała CZilstka 
skradt.tonćj rzeczy (np. resztka zboża, Ol\ oców i t. d) wrzucona do 
trutony pterw~zugo meboozct.yka JRkiogn ~tQ napotka, rna mieć łt; aamt 
wlndz13 znlltJajłłcą złodziE'ja. 
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to złe odcz!lnil. Pros;wuy mówi tedy uo h.~by : "pmwua, jesteście 
oczarowani, ale ja w yćkiemu poradz~, tylko potem stnezcie się 
kumosko, bo zdrajca przybędzie do was w odwidziny, będzie pie
knie rozmawiał, a · na odebodnem zechce co porwać z chałupy ; 
więc mu nie dajcie, gdyzby wam zaskodził, i gorzejby'cie na zdro
wiu zapadli." - Jako~ kumoter odczynił, i baba uczuła się zdrow
szą. W parę dni potem, patrzy ona oknem, a tu Balcer idzie do 
niej; wchodzi do izby, rozmawia to o tern, to o tern, cejco zaga
duje, w końcu wychodząc, chce .sobie wzią'ć mielaka, żeby się od 
psów obronić. Baba przecie nie dała mielaka, on szuka po sieni 
czego innego; baba wszystkiego odmawia, on łap za kołek z płotu 
i w nogi; ona za nim pobiegłszy, i kołek odbiła, - i dopóty czu
wała, dopóki się zupełnie od zagrody nie oddalił. Ponieważ nic 
wzią.ść nie mógł, przeto moc jego czarów przepadła, a baba z ro
dziną przyszła do zdrowia. 

171. Środkami do zadania czarów skuteczneroi są: użycie wła
ściwe zebranych ziół, traw, mchów, prochów i kości ze cmenta
rzy, przy pomÓcy pewnych znaków i formułek, a nadto zwite włosy 
(kołtun) i paznokcie wzięte z umarłego. Równie pomocneroi są: 
ucmane członki, palce z wisielców, i wo k ze świecy zwanej paska
lem (którą od Wielkiej-nocy do Zielonych-świ!ltek świecą w ko
ściele). Zadanie tych rzeczy wewnlltrz z wódką lub czemkolwiek 
przy wiadomości dnia urodein pacyanta (co ważnym jest warun
kiem skuteczności czarów), ma sprowadzać śmierć na osobę ocza
rowaną, czy to po dłuższej czy po krót zej chorobie. Łatwo to się 
da pojąć, skoro jest wiadome m, że większa czę ~ć ziół za czaro
dziejskie mianych a bujnie na polach i w lasach rosnących, jest 
natury jadowitej. 

172. Do w zelkich uczynków dołącza czarownik sobie tylko wia
domą od diabła WJUCzoną formułę oratorską czyli fajenmicey JJa
ciers, który jednak przed lud~rni tylko świed:iemi (światowerni) 
ukrywany, dla innych czarowników, jego kollegów, tajemuicą nic 
jest, i gdyby wygłaszając ją, pomylił się opu zez uiem lub przckr~
l~eniem choć jednego slowa, czar bęuąc niezupełnym, nic ruu:le 
więc być skutecznym, 1 wcale się już nie ttda. 

173. Położenic kości ludzkich, kołtuna, pazuokci itp. w naro
żnik czyjegoś domu, sprowadza w to mieJSCe choroby, nieszczę
ścia i klęski. Rzucone zaś na śc.ieżkę, ~;taną się dla tego kto po 
nich przeJdzie, przyczyną ciężkich chorób, a osobliwie kłócia, dar-
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cia i łamania w ct.łoukat.:L. Tego rodz~tju uwziątki potajemnie }JOd 
progi domów w tvm celu zakopywane, są owocem zazdrości i zem
sty nienawistnych sąsiadów. Je~eli jeden sąsiad ma piękne i do
rodne bydło, a u drugiego zniszczyła je zaraza , to ten który ta
kowe utracił, podrzuca zaraz sąsiadowi swemu łby, nogi, z~by, ra
cice .ze zdechłych bydląt, na to tylko, by mieć satysfakcyę przy
patrywania się i jego tak~e stracie, którą szczęśliwiec według jego 
zdania, dzielić z nim po sąsiedzku powiniP-n, a któr~ tyJD t!poso
bem i na niego tak~e sprowadzić on mniema. 

174. W rzucenie jakiejbądź rzec~y. czy to chustki, wstą~ki, ka
wałka szmaty, czy innej c:>:ęści noszonego ubioru tej osoby, do 
której się ma zawiść, na organy w kościele, nale~y do jednego 
z większych uwzfątk6w (chęci szkodzenia, niby także czarów w mniej
szym nieco stopniu). Gdy~, ile tylko razy organy te się odezwą. 

tyle razy (t. j. za kaidem w nie uderzeniem organisty), właści
cielka tych rzeczy uczuje darcie w członkach i straszne w całem 
ciele drgania (dreszc·ze), co dopóty tr:;vać i powtarzać si~ będzie, 

dopóki włożony przedmiot, wyjętym z organów nie zostanie, a 
wówczas cierpienia ustąpią same, t. j. bez przy czyoku lekarza. 

175. Je~eli jakakolwiek rzecz osoby zczarowanej, która poprze· 
dnio ju~ dostała w wódce lub piwie proch ze spalonego kołtun.& 

(hb innych części ciała z umarłych w popiół obróconych), jest 
rzuconą przez czarującego na bietącą wod,, szczególniej gdy rzecz 
ta za kolem młyńskiem popłynęła przy odmówieniu diabelskiego 
pacierza, wtedy uczynek zadany nie da się już odczynić, a cho
roba z niego powstała, jako nieuleczona, rychłą skończyć się musi 
śmierci!}. Odczyniacz, czyli drugi czS:rownik wezwany, by złe to 
usunąć, widząc opłakany stan chorego, ma · w tern doskonały ar
gument do wybiegu, gdy przepowiada mu, że: nnie wndziecie, 
nic z was nie będzie, boście już z uczynkiem za wodą puszczeni, 
a co ju~ raz popłynęło, to się więcej nie wraca." 

176. Niektórzy odczyniacze-lelmrze z moczu ludzkiego eboroby 
dochodzą i po nim sąd wydają z jakiego rodzaJu czaru takowa 
powstała . Tacy większą niemal od innych cieszą się po wsiach 
wziętością, tak dalece, że chorzy równie jak i oczarowani o kilka 
mil si~ do nich schodzą by po moczu dowiedzieć się gdzie tkwi 
złe, zkąd ono pochodzi, i jak je odczynić uależy. 

177. Są znowu po wsiach tak zwani eaiegnywacse, zapobiega
jący złemu a wreszcie je usuwający, którzy na ka~de zdarzenie, 
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obol forrnułek i fra~e ów n•ligijnych i zn~d ów ró~ny<'h, po>iindają 

je zcze }JO kilka fizycznych środków zaradnych.*) Ci zażegnują 
mianowicie od wścieklizny, oJ ukąszenia gadu i O\\adu, ou t·horól.J 
l.Jydlęeych , a nawet od uiepogody, piorunów, gradów, klęsk różnych 
i ' t. p.**) Zażegnywact. tedy je t raczej chiromantą, wróżbitą; a 
nie szczycąc się tak bliską jak czarownik prqja~nią diabła, a na
wet poniekąd wbrew jego wpływom działając, śmielPj już tern sa
mem może się uciekać pod dobroczynne skrzydła niebios. Zakre
śla on naokoło przedstawionej sobie osoby kolo sierpem, i odma
wia nad nią wzmiankowane formuły czyli pa..:ierze ua koronkach 
różańcowych, w któryrh gę!lto figurują imiona ~laryi i Swiętych, 
poczem zapisuje recepty do zl,życia zewnątrz lub przykładania na 
rany. Lud jednak podejrzywa zażegnywacza, że i on także służy 
dwom panom, więc nie zupełnie jest. wolnym od pewnych maleń
kich ze złym duchem stosunków i porozumień, a to z powodu ta
jemniczości jakq się okrywa, uozoztawiając równie jak czarownik, 
wiadomości swoje w dziedzictwie jednemu tylko następcy, i jak 
odczyniacz wszelkie zad11ne odgadując także ezary. 

178. Zażeguywacz ma moc zażegnać nietylko 9sobę przez psa 
wściekłego ukąszoną, ale nadto i cały dom w którym on mieszka 
wraz z rodziną i dobytkiem, a więc także i kury t gęsi, króliki, 
świnie, krowy itd. aby na żadnem z nich jad wścieklizny się nie 
okazał. Jeżeli mimo tego, przypadek taki objawi &ię jeszcze i po 
zażegnaniu, to utrzymują zara?., że zażegnywac?. opuścił lub za
pomniał dodRĆ któregoś ze słów tajemniczej formuły, przez co 
moc zaklęcia nie dos?.ła do skutku, a powtórne jego 1.a~egnanie 

(choćby poprawne) na nicby się tu już nie przydało. Wśród do
bytku domowego, jednego tylko psa znżegnać mu niewolno, owszem 

Tak octczyniacze ja!( i zaiegnywacze, używają ("zęsto do swych praktyk 
kredy święconej, nici białych i cz rnych, szmatek, odzienia, nożów, 
szpilek i igieł i t. p. przedmiotów. 
Czas krakowski (lSnl • ' , 142) donosi: .Okolica Krakowa posiadała 
temi czasy czarownika, który wygania mys1.y, szczury i róiue szko
dliwe gady, a grozi nap~dzaniem 1ch tym gospodarzom, kti>rzy mu sili 
nie opłacają . We Wdi l'ruaach i KantoruwJeach wyłudził on od kilku 
gospodarzy po jednym !uh parę reil8kidt a w Haci!Jorowicach spróbo
wał nawet sweJ mocy czarodziejskiej na niewiernym narzeczonym, lecz 
chociaż dziewczyna wynagrodziła ~o za czary, te lJleskutkowaly i cza
rodzieja reputacyj~,~ uadwąthly. Żandarm tylko nie uląkł sill czarów i 
wsadził go do kozy. Nazywa ai\l on (czarownik) Stanisław Lubowiceki, 
pochodzi z Krakowa . ~ 
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gdyby to uczynił, zepsułby całą sw(Jją robotę. Pewna kobieta z o
kolic Krakowa, która z chłopcem swym przez psa wściekłego po
kąsanym, chodziła przed 20 laty do zażegnywacza, powiada, że 
po odmówieniu swego pacierza, wykrojił on chłopcu ranę nożem, 
i na tę kazał nąstępme przykładać wódkę z serwaserem i piekiel
nym kamieniem, które to leki kupiła ona w krakowskiej aptece i 
które pomogły. 

179. Zażegnywacz rad bywa specyalistą; więc oddaje si~ zwy
kle jednemu tylko przedmiotowi, jednemu rodzajowi niemocy, na 
której u unięcie, rady swojej za dobrą udziela zapłatą. Jedni za
tem z nich są zażegnywaczami od wścieklizny, inni od wężów, ci 
od klęsk żywiołowych, owi od piorunów itd. Tak zażegnywacze jak 
i zażegnywaczki, noszą czasami po wsiach nazwiska wróżów, wróżek, 
(aczkolwiek ta druga nazwa, bardziej niż pierwsza ku nieczystym 
skłania myśl potęgom) i podobnie jak czarowniki, dozwalają sobie 
odgadywać zadane czary z moczu ludzkiego lub z przyniesionych 
włosów, i na to złe oddziaływać wedle własnych środków, w isto
cie swej mało lub wcale nie różniących się od środków używa
nych przez wspomnionych wyżej czarodziejów. W każdym jednak 
razie bezpieczniej jest być zażegnywaczem, wróżką, niż czarownikiem 
i czarownicą, bo ci ostatni daleko większą między ludem wznie
cają obawę, 'już dla tego, że dcr wszelkiego ich działania nierów
nie silniej niż u tamtych, miesza się wyobrażenie złej, nieczystej 
potęgi. Częstokroć zażegnywaczami podobnemi, wróżbitami, bywają 
cyganie i obcy wędrowni kramarze. 

180. Włościanin z Krzeszowic mając syna dorosłego bardzo cho
rego, probował acz bez skutku, różnych środkow by go wyleczyć. 

Była to choroba zapalna. Kumoszki, zebrawszy się, mówiły doń: 

"Kacprze, ratu)ciez wa ego syna, bo wam umrze." Chłop się pyta, 
jakby go ratować, bo już wszystkie doktorskie leki nie pomagają. 
A one mówią: "jedźciez do Koh;lan, tam jest wróż, ten wom do
pomoze." Jedzie zatem on chłop do Kobylan i wypytuje się u 
wskazanego wróża o środki zaradcze, nie przepomniawszy ukazać 
mu wło ów:i moczu chorego syna. Wróż wysłuchawszy go, dał mu 
jakąś maść do sm.1Nwania, jakieś zioła do picia, i kazał OWIJaĆ 
chorego w jakieś szmaty. Wróciwszy do domu, chłop dopełnił 

wszystkich tych przepisów, ale znowu bezskutecznie, gdyż syn wi
docznie zapadał co1az gorzÓJ. A kumoszki znowu mu mówią: ,Kac
{>rze, ratujciez wasego syna bo wam umrze." - 0 A jak zaś mom 
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go ratować?" pyta chłop. l dowiaduje się, że w Kościelcu jest 
jeszcze lepszy wróz od tamtego, a mówią mu ludzie, że jeżeli ten 
nic dopomoże, to chyba już nikt na świeci e . Więc mój chłop je
dzie :mów do Kościelca i szuka wskazanego lepszego wróża. Wróż 
wypytawszy się o wszystko jak należy, powiada mu: n No, Kacprze, 
wracajcież co duchu do domu, a pędźcie co ino koń wy koczyć 
może, a jak przyjedziecie, to obłupicie czaroego psa ze skóry,*) i 
w tę skórę ciepłą wsadzicie syna, to wom moze je ce i wyzdro
wieje." Chłop zrobił jak mu kazano. Przyjechawszy do domu, za .. 
brał się zaraz do swego psa kruczka; żal mu go było okrutnie 
bo to wierny był stróż domu, ale cóż robić, nie było innego: 
trzeba go poświęcić dla zdrowia syna. Obwiesił tedy psa w sto
dole na boncie, zdjął z niego skórę i obwinął w nią chorego, któ
rego umieszczono w dole wykopanym w izbie pod samym progiem , 
tak, że nogi pacyenta dotykały progu. Napróżoo l i syn po kilku 
dniach wyzionął ducha. Wszy tko to bowiem było za późno (jak 
wróż twierdził), a więc bezskutecznie. 

181. Tak czarownicy jak i wróże, którerui najczęściej także by
wają owczarze, wogóle nie są już dzisiaj po wsiach tak licznie 
jak dawniej napotykani, i zdarza się że na całą okolicę (z kilku 
a nawet kilkuna tu wsi złożoną) jedno tyl~o p odo b ue indywiduum 
staje się głośnem, gdy dawniej miała je niemal wi eb każda. Nie
kiedy wróżem takim jest kowal, trudniący się zarazem puszcza
niem krwi, naprawianiem rąk i nóg złamanych i zwichniętych, 

rwaniem zębów itp. Że napływ do niego pacyeutów bywa wielki, 
w1ęc robiąc dobre interessa, ac.z ze szkodą bliźnich najczęściej, 

ma on tern więcej środków do oddawania się pijaństwu, które, 
w końcu gubi i jego także samego. 

182. Nierównie liczniejszą jest kasta żeńska, t. j. czarownic, 
wróżek i w zelk1ej kategoryi t. j. do specyalnych putrzeb używanych 
bab lekarek i zamawiaczek. Ta z nich bp1a: od choroby, owa: 
od innych klę k.**) Niema prawie Wbi, żeby w niej próćz jawnych 

"') Wróżkt i czarownice, a osobliwie wróie, gdy radzq komu uiyć do cze
gokolwiek np. kota, królika, p~a itd. wyra.i.ają s i~:: w e ź n i e c i e czar
nego kota, ale takiego coby nie ł.Jył biały, lub te ż na odwrót 
np. białego królika ale takiego coby nie był czarny . 

.. ) W todlnicy o pO\\ iadano nam że na WrÓŻ ll Ć j (dzikiem, Jnłowćm polu 
na wyżynie od strony wsi Rzqski, gdzie stała stara f i gur n którlł za
brano w r. 1872) w pojedynczćj chnłupie mieszkał chłop Dzićria, któ· 
re go żona była wróżkq, . Opowiadający wyraztł się, że : "wrói.ka Dzizyna 
była od w·cieklizny, od zahycia .~ 

(obacz Lud Ser. V str. 38 i 340.) 
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wrotek i lekarek, nie było choć dwóch lub trzech bab skrycie .. 
czarownice podawanych, lubo kaida z nich głośno o to zagadniota, 
stale si~ tego miana wypiera, i wielec sio nawet takim posiłdkiem 
czuje obratoną. Jedni wszakte drugim powiadajt na ucho, a zbtd 
tet i wszyscy we awsi dobrze o tem wiedzt, te ta a ta kumoska 
okadza krowy przestępem, ie miewa duto mleka, i nocne jakieś 
c~yni wycieczki. Z tych podejrzeń wynikaj,. cz~ste szepty, ogól
niejsze zwierzania i pt·zestrogi; wreszcie kłótnie, wyzywania i bójki 
stsiadek, do skarg i processów wiod,.ce. Mimo ośmieszania ptsez 
std spraw tego rodzaju przed ludem, i mimo jego wyroków (tam 
gdzie tent.e napotka i uzna istott czynu, na innych a słaszoych 
opart,. warunkach), rodzi si~ na nowo tysiące przypuszczeń za naj
mniejazem w domu zdarzeniem mo~tcem ~do zwady dać pochop u 
gawiedzi, która nif'łatwo da sobie przez kogokolwiek zabobony, a 
zt,.d i urojoną szkód przyczyno wybić z głowy. Krowy się nie po· 
bieraj,, płód ich nie dochodzi czasu, ml6ko staje sio Iepkiem, cią· 
gntcem, krowa nawet krew doji zamiast mleka, kury nie nioq 
albo jaja gubi,., chleb się nie darzy, masło sio w maślnicy zara
bia, zgdła szereg nicpowodzep dom nawiedza, - czemu oczywi· 
ście nikt inny, tylko winnt być musi zła BłSiadka. W ówczaa mo:. 
towie ujmując się za posądzoneroi o czarodziejstwo tonami, burz
liwe mi~dzy sobt t·ozpoczynujt waśni; wioc niejeden szynkfal 
w karczmie łamie si~ wśród krwawej obalony walki, niejeden do
bytek pada zatruty, niejeden wreszcie dom płomieniem mściwego · 
ogarnięty podpalaczar świeci w końcu perzyną. Kto bogatszy, ten 
koniecznie czarom bogactwo to zawdzięcza; bo zkądteby brał, je
teli nie od diabła to, co niby zktdsiś pod siebie zagarnia a bie
dnym z przed nosa chleb odbiera; to tet i czarownica, te jej W.. 
beł dopomagał, jest i musi być od innych kobiet czyti'niejsr.,., skrzo
tniejszą, sposobniejszt, a zt,.d i zamot.uiejszą. A i taki trzyma wi
docznie z diabłem, kto najsłuszniejszy o posiadanie kawałka grunta 
wygrał w sądach process. 

18ił. Powied1.ieliśmy że działania szkodliwe c1.arownic, oprócz 
Jadania komuś złego czyli uc1gnku, odnoszt się przewatnie do 
spraw domowyth gospodarstwa, do krów, ciel'łt, drobiu, nabiału i 
t. p. W zka~emy tu niektóre Ztl sposobów szkodzenia, jako i środki 
przeciwko nim u~yć się mająee; jut. to by czar zniszczyć w zaro
dzie, jut., hy ~;1-kodliwe jego odwrócić następstwa. l tak: 
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184. Czarownica ściągając m luko z różnych zwierza t, nic 'cią
gnie go tylko otl świni i p a, {ob. Nr 162). luui mówią, że nie 
'ciągnie ona mleka od świni i owcy; orl owcy dlatego, że Pan J c
zus był barankiem; od 'wini zaś dlatego, że tu samemu tylko din
dłu prawo to przysłuża. Porhodzić to ma ztąd, że czarownica za 
sprawą i rozkazem diabła udając ni: za 'wiu;ę, sprzedwić się temu 
nie może, aby on (diabeł) ssał ją sam jako pies czarny. (obacz 
Nr 205). 

185. Chcąc komuś zepsuć mleko, przewte 1 czarownica łańcuch 
przez stragarz w izbie, i z łańcucha tego mlćko doji. Nawet i 
z uzd końskich mleko dla niej lać się będzie. Antidotum na to: 
okadzanie krów szakłakiem zielem (Rh.ammu F1·angula), czo okiem, 
cebulą lub pietruszką ~ więconą; takie krowy zczarowanemi być 
nie mogą. 

18G. Czasem, gdy czarownica krowę zepsuje, nozdrzami się jej 
mleko leje a w cyckach (sutkach) go niPml\. Nn. to je t poradn : 
wziąść świńskie koryto, wlać do niego owego z nozdrzów odcho
dzącego mleka, i trzepać je w nićm latoró11gą 1. głogu, to ~iQ kro
wa naprawi. 

l 7. Gdy się od ostatniego wtorku poc1.ąwszy, zlewa potraszce 
mleka do garnu zka, to w wielki piątek trzeba z tego mleka zro
bić masło (bądź-jakie ono będzie), nasmarować uiem wóz i na
braw zy naó gnoju, jechać drogą. Zaraz tćż w zystkic czarownice 
za wozem polecą, a pro ić będ~J~ żeby dalej nic jecha<\ Lo im s1ę 

wykręcają kości i łamią. 
188. Ażeby czarownicy która mleko zepsuła, dokuczyć, roz pa

lai ~t w ogniu znalezioną na drodze podkowę i na nią wydojone to 
mleko wlewają, w tem przekonaniu, że podobnie jak owo mleko 
syczy i pryska na gorącej podkowie , tak i sama piecze i parzy 
się owa czarownica. 

189. Kiedy żeną (pędzą) bydło na pa zę, wów.:za czarownica 
chcąca krowie odebrać mlćko, wytozuca. przed to bydło starą mio
tłę, albo też wylewa tę wodę, w której prano powr1zke (płótno do 
cedzenia mlćka). 

190. Jeżcli w którćj chałupie ą krowy kadzone przestępem 

(przez czarownicę), a w drugi~j chałupie poczciwi gos1 udarze tego 
nie czynią, to winni oni, po yłając we krowy na pastwi ko, pil
nie zwrócone mieć na nic oko. Gdy bowiPm okadzouP tćm krowy 
idą na pa tw1. ko nnpr:t.Ód t. j. pwrW'ZC, a iom• uit>kad1one pn tę-

12 
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puj~ za. ni&mi i w ich 1topy Clady), to pierwsze odbiorą dhtgim 
całl} ich mlec~ność. Skoro się zatem wie, że ktoś krowy s e kl\
d0 prze tępem, nie trzeba._ za jogo bydłem wyganiać wego, i naj
lepieJ jest paść jo zup łnie oddzielnie. Korzeń przestępu daje sie 
także u u karm bydłu utarty w pro z ku. Mleko od krów okadza
nych prze tepem lubo obfite bywu rzadkie, wodniste, cuchnące; 
kobtety wiejskie go nie jedzą, tylko na. sprzedaż wynoszą lub wy
wożą do mia ta dla profes orów, studentów 1 kupców.*) 

191. Podczs.s robienia masła, gdy ię śmietana burzy, i po dłu
giem jej klepaniu, masła w maślnicy niema, - należy wszystko 
z niej wylać do garnka i gotować przy ogniu, bo to jut od cza
rownicy zepsute i nic-potem. 

192 Cz!l.rowuice dla sprowadzenia mleczności swych krów, do 
rogów tychże zawiercają pewne zioła, obie tylko wiadome. 

193. Dla zabezpieczanta się od czarów, zakopuje sią trzy wianki 
z zida ro iczki uwite: jeden w progu stajni, drugi pod żłobem, 

trzeci w 1zlue; - wtedy czarownica mleka nie zepSUJe. 
194. "z narożnika kaj się schodzą dwa płoty (mówiła wieśnia

tzka), dobrzO' jest nałamać patyczków, i z nich w wiliją rozpalić 

ogtcma 'zek na nalepie. Dop1e1 o wtedy nastawia ię garnek z wodą 
1 widaria do niego powązkę z mleka. Do teJ powązki wbić trzeba 
!ilubue ·zpilk1 co przy wieńcu były wpięte, i garn u zek dobnP
przyktyć; szczegól111ej tćż uwa:f.at, co by nikt tćj roboty nie widział. 
Jak 1ę JUt. powąt.ka wygotuje, to pn~y tym am)ID ogniu trzeba 
:siluie rozgrz<tĆ trzusło od pługa, i t1~ wot.łą l)d powązk1 trzu ło 
pol~wać; a wtencza ca~orowmca przyjdt:ie aa miej ce samo do cha
łupy, i będzie piękuie prosić żoby polewania tego zaprzestać, bo 
ją ono parzy. W takim domu czarować ona już więceJ nie będzie, 
pod wnruuk1em wszakże, że 'tl;l zachowa tę ostrożność i bacznie 
przypilnuJe, ażeby wychodząt· z izby, ieni, podwórku. czegokolwiek 
z sobą me porwała, ua .J:lrr.ykład: kołka z płotu, drewka, garnczka 
itd. a nawet i gnoju, boby si~ ua uic cała powyżt;za robota nie 
przydała." ,.) 

•) Opowiadający dodał po -<.rotkićj pauz te: "dawnieJ takie mbko chlip! ~ 
musiały i iydy 'Ile dzisir mają i óni przeclu BWOJicb pakciarzów 1 

gospodarzów." 
**) Inny jeszcze sposób: ·al e z n Ił (znalezioną) pouK.ow~ końską i roz

paloną, poloiyĆ nf\ prc•gu staj ni (obory) i t~kowq warzonero nale
WAĆ mlekiem, a można być pewnym, iP c7.arownira przyjdzie, be ją 
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l !J~. Guyuy krowa 1. powodu czarownicy nie była. cielną, i kilka 
razy uadarmo prowadzono ją do buhaja, to trzeba wziąść mąki, 
zatrzeć na klu:.ki twardo, i wrzucając je do garnka., umyślnie upu
~cić część tych klusków ua ziemię, a nieco później to co spadło, 
napowrót z ziemi podnieść, i dać krowie z paszą, a skutek pewny, 

196. Aby krowa była cielną i we dn~e ciele porodziła, lepiej 
jest puszczać do niej buhaja w dzień a mianowicie zrana, niż 
w nocy, - a pewnym być można ~e .j ocielenie jej także nastąpi 
za dnia, W dzień czarownica niema tyle śmiałości, ile w uocy. 

19 7. Po ocieleniu się krowy, a~ e by ~mietauy me brakowało, na
leży ugotować rzerzuchy poluój i !imietanki (ziela); do odwaru 
tego wbić jedno jajko kune, dosypać nieco mąki, a wtedy bfOdl::ie 
!imietana od czarów bezpieczna, Jubra i gęsta. 

198. Jeżeliby sobie kto życzył aby krowa mi:.~.łu. ciehczkę nie 
zaś ciołka, teu winien do odwaru ziół rzerzuchy i śmietanki, wło
żyć przęślicę i nią dobrze na wszystkie strony w garuk.u wymie
szawszy, odwar teu <.lać krowie wypić, a liczyć ua to U\Oże, że 
w roku przyszłym mieć będzie cieliczkę. 

199. udy się po ocieleniu krowa r~ie może prędko wyczyścić, 
trzeba jćj zaraz starą mietłą wytrzeć k.r/.yże, a potem mietłę tę 
nmcić ua rozstajQe drogi i !iw~ńtl~ięm preylgyą łajnem.*) 

200. Jeżeli po ocideuiu krowy wpadme czarowuica i tak uczyni, 
że krowie W)IDlę rozpręży, ~;twardz1 (tward~>Zćm z~obi), - to 

wtedy trteb<\ wzią~ć ua niecki jarzącego wągla, opolać <.llJli rubzać 
mecką poJ wymieniem by Je grzała, a krowie to pomoże i wyrnic 
zmięknie. 

201. Ażeby czarowmca. nie zepsuła cielęcia, trzeba odstawiając 
je od cycka, trzy razy oprowadzić naokoło krowy, a można być 

pewnym że zachowa ~oię zurowo i ryczeć nie będzie. 

:20t. Ażeby ct.arownica ni.e :t t'}'> -ula kur i takowe nieść mogły 

jaja w izbie, a. ui~ gubiły ich po krzakach, należy wstać zraua. o 
!lw1taniu w dL.ień wigilii Boiego NaroJzenia, ale tak, ~eby nikt 
muy tego nie widóał; potrm ukręcić ze blomy powrósło, up: ać 

parzy, i bjjdzie chciała wziąść cokolwie.k (przc~~io~ ja~i) z ~obił, a!e 
Jej tego nie trza dawać, bo gdyby wZlcła, to JeJ su.: boi ze łzy, to Jlł 
ochłodzi. 

*) Wiadomo ze miotłiJ starlł wyrzuca si~J na drog~J, najprzód dlatego żeby 
Bied Q wygnać, potem dlatego, żeby po ową miotłQ nie przyazła do 
chałupy czarown1ca. łlroń Boże spalić starą miotł~J, bo zaraz dusze 
w czylicu pozosta.J~Cil wi~Jcej cierpieć h1Jdlł od czyś~:owego ognia. 
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się uiem i ll·~y razy obejtić chałupę dokuła. Gdy się tego dopełni, 
wPj' ć d u 1zhy, od pa ać powró.ło , związać je w kółko czyli we 
wieniec, poło~y·· na 'rouku i1.by, 1 w to !;ółko ruJelnie (sporą ilo'ć) 
nasypać ziarna, up. p zenicy lu h siemienia. Wówczas, gdy kury 
w słominne to kółko wejuą i z niego ziarno je' ć będą, mo zna 
być pewnym, ie jaj więcej uio pogubią. 

203. czarownika i czarownic najwięcej cenioneroi z ziół są,: 

a) CZ) ~ci czka czyli ziele złodziejekic , które o północy, za dotkniE,:
ciem otwiera wszystkie zamki, kłódki i rygle. b) Sawina, mująca 

własno.~ć podrywania czarowników i uno. zenia ich w powietrze do 
lotu. c) Prze!; tęp, służący przez okadzanie do zwięk zenia mle
czno· ci krów. Prócz tego, mają swe o obli we znaczenie: szakłak, 

śmietannik, i wiele innych ziół. Ka:hla czarownica, korzeń prze-
tępu, <lo po. Łaci dziecka podoiJUy, ma ~;tarannie upowity i scll0-

wa)1Y w skrzyni; zarat. po otrzymaniu lub użyciu pola w zy go 
wicżem mlekiem, sus;.y uastępuie i zamyka na dalszą potrzebę 

(obacz Ro.~liuy.) 

204. Czarownice mają zwyczaj do dnia (o 'witaniu) wychodzić 

na łąk1 ze szkopcem i z powązką. Tą powązką sza!>tając po mo
krej trawie, zbierają ro ę i z powązki wykręcają j& do szkopca 
mówiąc bczu tannie: "biorę. pożytek ale nie wszystek." Przynie ioną 
rosę myje ona krowom W)mionu, co pomaga do większej ich mle
czno' ci. Jeden parobek pasący konie i kobyłę na. łące, podpatrzył 

i podsłuchał crarownicę, i z ~artu, idąc za. nią, szastał po trawie 
uzdami mówiąc: "a ja niestatek, biorę o~ tatek." Gdy przyszedł do 
chałupy, to n11:tylko z cycków kobyły, lecz i z uździennic lało się 
mlćko, i to tak obficie, że mu rady dl:łć i zatamować go nie mógł, 
Pobiegł zy dopiero- do księdza, czemprędzej odbył spowied~, a ko
bJłt\ nat)l'bmia t potero przysu zyla. (obacz Lud t•r III str. 100). 

2Qj, Czarownica za wolą diabła przemienia się w świnię, O!l 
zaś sarn w czaruego p. a, któremu ona wówcza ssać woje utki 
Jaje. Podobuo przemiany na t pują na rozstajnych drogach lub 
ua .grauica<'h. Tll Łet. w tych to głównic miej cach, żywiąc ię i 
krzątaj .• c, U liihel Zllll!Cpokojony przp;" podróżujących, ludziom o 
północ·y za t~puje drogę i sam takie im przt•jcchać lub pnejść 
pokojuic tamtr<ly nie da. 

20G. ( r::ec:.~nie c·zyli urok jest to złe, które nietylko czarownik 
i czarowuica, lecz i kazuy inny człowiek pod pewncmi warunkami 
rozdrażnienia i usposobienia a w zlćj godzinie, rzucić na kogoś 
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mo~e. Posłuchajmy co mowr Dr Zielenieweki w dziełku: O pree
IJqdacll le/.:arskich ludu tK~aków 1843 tr. 50): "Urzeczenie*) niemoc 
częściej kobiety nawiedzająca niż męi czyzu, vowtstaje ze zlych 
oczów, które się zwykły dziwić i zarazem zazdrościć wszystkiemu· 
Tacy którzy jui odstawieni byli od piersi, a napowrót po trzech 
dniach znowu sali, mają szczególną moc urzekania. - Nie chcąc 
szkodzić rzect.y pierwszy raz widzianej, nale:ty spojrzeć w górę. 
wymówiw&zy przy splunieniu: .fla psa urok."**) -- Jeżeli kto ma 
takie szkodliwe oczy, ten nie na innego, ale po obie spogląda 
(ob. w Wójcickiego Klec!tdac!t: złe oczy). - Urzeczony traci chęć 
do jedzenia, jest ocięl.ałym, cierpi ból głowy, dalej nudności, ckli
wości, wymiotuje i mdleje." 

207. Wtedy nie. pozostaje ni~ iuuego, jak tylko urok odczynić. 
(Urok rzucić zowie si~ po prostu: uczynić; chorobę zaś, mianowi
cie wewnętrzną, czarowuik zadaje komuś, i tę naleiy zategnać, 
lubo niektórzy i w tym razie wyrażaj& się: złe odczynić). W ŁJm 
celu w naczyniu uapcłnionćm wodą, zanurza się trzy kawałki :ty
tniego chleba, tudzież trzy żarzące się węgle. Je:teli chleb utonie, 
to baba wprzód urzekła, jeżeli węgle, to mężczyzn~. Urzeczony ttl
raz wedle tego, obciera się (oczy &we) spódnicą lub spodniami.*.*) 
Prócz tego taki chory troszkt,) tej wody skosztuje, a resztę wy-

*) Meuyński ur?.eczenie tłumaczy wyrazem Leipotyruia. O nabożeństwie 
Słowian w Pow. Pam. Nauk i Um. t . II str. 171. (Zieleniewski). 

U) Wójcicki mówi: ie "spluwanie ma wielki wpływ na duchy i na uroki 
i ztq,d to plujlł, jeieli d1clł złe ollp~:dzić, czego nawet przyslowie do
wodzi : npluń na marę. • (Przy /I)U'Ia narod. t . II str. 20tl) . Wal. Wie
logłowski (w powieści .Komomic,,• str. 97) mówi, ze: .zosia przy 
sr.otkaniu 11~ z Józkiem którego miłowała) RpOJrzawszy na figurll św. 
l< loryJana, który wyrzeźbiony był ze skop::em ku ugaszeniu pożarczych 
płomieni, przyporomała sobie rad~ matki, aby Bill pr~ei.egnać, ale dru· 
giej rady nie usłuchała czy li zapomniała, aby na urok s p 1 u n Ił ć. 
Zrumieniła Bill i t . u." 

•••) W. Wielof;łuwski (w tćjie powieści Komomica str. 107) mówi : nO mój 
Boże l to Je pewno (te krowy co je rozdęło i jałówkil co jeJ zdejmo
wali paskudnika), ta cza1·ownira Zośka ur7ekla (mówił Piotr), bo gdy 
rozmawiała z Józkiem, ~~~~~terz p..:uził krowv przez arogg, a Zo ka na 
nie patrzała. )l usiała Je zpomstować, i tak aic stało. Weź no żono 
pr~;:dko węgli żar::lłcych i pu ść na wodll od uroku ; jeżeli spłynlł, to 
urok a ja pójdQ obetrzyć je z11pasklł. Dajie mi preuzćj do garści Kun
dzinl! za pa k~. bo lepsza z dziewuchy niż z baby." - Dalej dowodził, 
że ZośkłA urzekła krowy, że je przeklęła, i że takie czary umie pod 
w~giel chałupy zakładać, to na kołtuna, to na łóżnt chorobo. 
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lewa się aa ognisku, - - albo co jetizc<~:~ lepićj, lU\ zu.w1asy oJ 
drzwi."*) 

208. Ir.uej JUZ, bardziej religijnej natury, je t zarzeczenie c.zyli 
zal.:lęcie, które nie przez samą tylko c:.~arownicę, ale owszem i przez 
cltrześcijml.slciego rzucoue być moie człowieka, a którego moc am 
tylko złamać może kapłan. Mocy tej dowodzi następująca gadka: 
n D wiu baby ~ą iadki, dość jeszcze młode i zdrowe, leżą ciąg e i 
prózuują. Opuściły si\j całkiem, dając za przyczynę próżnowania. 
tę okoliczność, że gdy jakiś dziad przyszedł do nich prosząc o 
jałmużnę, a one mu odpowiedziały z gniewem że uie Dl-ają czCU~u, 
dziad ten odchodząc zarzekł Je temi słowy: nigdy tej roboty· nie 
odrobicie!" (Tomaszowice). 

209. Czarowuica córki swe, jeżeli je ma, w pr~dkim <:za i e i 
doskonale wyua za mąi; gdy te znów będą miały zostać matkami, 
to poród ich b«;Jd7.ie lekki i uiebolesny. Każdy iuteres czarowuicy 

"') Od uncczeuia chronią także pewne zasłony, które sobie kobiety wza
jemule udzitllają, jak mówi autor PowteSci starego sługi (str. 17). (Z.) 

\\' l' odiasiU J!:<hic vau-młody na wesele, a matka chleb kładzie 
przed ko1·11ni, solą zaś sypie na państwa mło(lych aby ich od uroku 
uchromć (Gołębiowski: Lud. str. 98). Tenże podaje nam jeszcze o uro· 
kach co uast~;puJe .• uruki vodług zdania ludu vowstRjl}, kiedy kto WI

dzi rzecz godną pochwały, a wydając to wzruszenie spogląda na nią 
zazurościlł napojonerui oczal'ni a tak mimo woh uszczerbek na ?.dra
wiu prz) nosi. Jlatki szczególni~j bywają troskliwe o uroki . Używają 
bab tćm zajmujących się, które je tak leczą : baba w mi•~ wody na
lewa, a przystąpiwszy do piecyka gdzie żar leży, bierze w~:gle, poc.:em 
pujedynczo _;;rzez trzy razy llll uzicwi~ć w~gli svuszcza do wody, i 
z nnjwi11kszą pilnością kawałki w~gla rachuje , przydając do każdej 
liczhy zaprzeczaJące n i e, i tak mówi: me raz, nie dwa, nie trzy itd. 
Uważa potem czyli te w~gle toną czyli po wierzchu pływają. Pierwsze 
L1erze za dowód, że dzi~>cię ma in nil chorob~:, nie urok i; drugi t! ska
zuje prawdziwe uroki. Wteuczas po obmyciu dzieciel'ia wodą w któ
rej SI\J \\ rgJtl gasiły, kiJ kanaści~ słÓW niE.'ZI'OZUIDibłych szepce. -- J CSt 

jl'szcze drugi sposób zdt>jmowania uroków, od nóg do głów trzy razy 
dm~chaJ<łc . Złu oczv mający, gdy nitlchce szkody zrobić, patrzy na 
SWOJO paznokcie . (G. Lud btr. 15:!). 

Wójc1cki podoJe (Zarysy dom. T. III str. Si7-9) że na Husi 
w Podla~iu sam w id ział Wleliniaka, który miał złe i urocze oczy; na 
kogo tylko spojrzał, temu albo śmierć aiLu chorob._ sprawił. Broniono 
sil! od mego wymawiajile ttl słowa : "sól p c czy 11 a, z l i c h e m i 
o czy m a." 'a m urzekający zapewniał, że gdyby ci'łgle to powtarzał, 
uiciJ)łuy 1.1gdy szkodlmym. Inny starzec k1óry także miał urocze oczy, 
um1ał ouczpu ć urok !lmuchBJ<!C na urzeczo1.ą osobg od nóg aż do 
głowy, przy wymÓwiClił U k1lku chwil w cichooci, co trzy razy po
wtarzał. Z . 

Hzączyi1ski podaje takie wiadomość o dwóch ludziach, posiadrt
jllcych muc urzekaDla w tak wysokim stopniu, iż wzrokiem swym ~n
bijali. (lli~t. 11ut. lłeg. Pol. p S3ll). Z. 
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pójdzie jej gładko jak z płatka. Spn:eda ona jnknajlepiej swe wi
ktuały, a osobliwie swój nabiał na targu. Co większa, pieniądze 
któreroi płaci, za niedługo· do niej wrócą same , bo tak diabeł 

chce, aby na swój i jego pożytek była bogatą Czarownica może 
ber. zapałek lub krzesiwa, wyhzest~ć sobie ogieit palcem (pawok
ciem), - a masło ołrzyma ona nietylko ze ~ roietany, ale nawet 
z jamgi na bagme. ZtJ. •1ćm je t powszecluue u nas ów (lwuwJCrsz 
ludowy: 

Deszczyk pa~" -- słońce świeci, 

Czarownica ma ło kleci. 

210. W każdy nowy czwartek (t. j. we czwartek na nowiu), wszy
scy czarownicy, potarłszy ręce zielem Sabiną, jeżeli mę:tczyźni 

wsiadają na stępory, - jeżeli baby, to na pociaski i o:togt, które 
siEJ przemiemają w wierzchowców, i na tych wyleciawszy przez 
okno lub kónnn, jadą powietrzem w odwtedzmy na .t.ysą górę, 

.t.yse góry w róznzch leżą okolicach i weJle natury gruntu rozma
ite bywaj~; są niemi to czuby stromych urwisk i nagich skał, to 
wierzchołki gór i pagórków, to wzgórza Jałowe nagle wyskakujące 
wśród pól, wreszcie wydmy piaszczyste i zgoła w~:~zdkie uieużytk1. 

zwłaszcza wyzej nieco nad otaczający je wyniesiOne poziom. Na 
takieJ (lub: w takiej) .t.ysicy ma przesiadywać starszy diabeł (czart), 
do ktorego na biesiadę zlatują si~ z okolic miejscowe J~abliki, 

JUk me m niej ws1.elkie czarowniki i czarownice. Czart wspaniale 
gośc1 pr?.YJll1UJe, jedzą oui smaczne potrawy ua srebrnych podane 
półmtskach, 1 złoteroi szkienicami piją wino; jednak ws;~;ysko to 
czego zażyją, dla uJCh samych tylko jest Jobrem i na pożytek 
idzie; dla kogo inoego zaś ze światu, jeźliby mu podane zostało, 

obraca stę ono w moc"l i łajno bydlęce. Atoh za pomocą tych hu
lanek Jiabłów i czarowuic, czort dużo bardzo dusz ludkich do 
siebie przynęca, i gdy są zwabione, w cyrograf je zaraz zaptsuje. 
Na odjezdnem czort daj~ gościom, ka:tdemu z osobna, czerwoną 

rogatą (dwurożną lub trójro:tną,) czapeczkę, siłę rzutu i czaru po
siadającą, którą gdy pokładą goście na głowę, to fruną zaraz na
powrót z wierzchowcami swemi, i w mgniemu oka znajdą się u 
siebie w domu. Ktoby zaś, nie oddawszy SHJ nu. piękne diabłu je
gomości, był tam u a prze' piegach tylko, temu czapeczkę tę (gdy~ 
nią równie jak i drudzy obdarzony on będzie) z pewnością wiatr 
w drodze z głowy zdmuchnie. A wówc?.as, gdy mu owa rogatywka 
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spadnie, i całą głowę z przyodżiewy obna7.y, nieproązony cieka
wniś, ujrzy i własną tak7.e swą osobę w stanie :zupełnie nagim, 
porzucouą na błota o sto mil do domu; a co uajgorsza, oddawać 
on zaraz z siebie będzie (er. asem nawet ustaf!!i) mocz e i łajna by
dlęce, które mi go uraczono, a które na uczcie za naj pyszniejsze 
był znja.da.ł przysmaki i łakocie. Podobne hulanki najświetniej by
wają ·obchodzone w ostatni-wtorek, gdzie już rabiata diabelska 
tańczy niemal na zabój. 

211. Oto są wyrazy, jakieroi hulanka ta szczegółowo w k"ztał
cie ganki przez kobietę wiejską w Mo dl nicy opowiedzianą została: 
"Jedna pani, dziedziczka, miała gospodynią do bydła i do wsr.yst
kiego na folwarku. Ta gospodyni, o <"zero nikt uie wiedział, była 
czarownicą; więc w każdy nowy czwartek o północy, pocierała 
ręce pod pazuchą maścią z ziela sawiny, wsiadała na ożóg i jakby 
na koniu wyjeidżała na .Łysą-górę do czarta na hulanki; poezero 
na drugi dzień wracała jakgdyby nigdy nic, robiła swoją robotę 

pilnie doglądając bydła. Pani była z tej baby bardzo kontenta 
gdyż mleko się rlarzyło i cieląt duż.o przychowała. Pomi~dq cze
ladzią dworską nad którą miała dozór gospodyni, był jeden pa
robek trochę śmielszy do niej, że ją mógł wypatrzyć, co ona ro
biła. Dziwno mu było, gdzie lo ona się podziewa i z kąd powraca. 
Przyszedł tedy do 01ej jak przychodził zawsze, bo jużci wiedzieli 
o sobie; i udał że śpi. Ona tymczasem pewną będąc że ón śpi 
a to był właśnie nowy czwartek, - zapukała trzy razy do pieca 
mow1ąc swój pacierz. Wysunęło się pudełko z maścią, posmaro · 
wała sobie ręce i ramiona, i porwawszy ożóg, frunęła oknem. -
Północek był wtedy; parobek dobrze wiedział co się stało, więc 

taksamo mówiąc jak oua mówiła, trzy razy zapukał w piec; wy. 
szło pudełko, posmarował po u o lmież maścią ręce, złapał stępora 

od tStE,Jpów i wio za uią oknem. PrzyJechał na Łysą-górę, a tam 
była straszna zabawa; wszystkie czarownice tańcowały z diabłami, 
a to sic niby wydawało, jakby jakie najpiękniejsze i postrojone 
osoby, panowie i panie. Wszystko było na stołach zastawione od 
srebra i od złota; pełno jedzenia i picia. D1abli go raczyli, cza
rownice z nim hulały , on jadł co s;ę zmieściło. Dopieroż na końcu 
już mieli odjeżdżać z gospodynią, i konie ich stały za żłobem, 

jadły. W szedł czort, o:.jstarszy diabeł; każdemu z gości podawał 

po czerwonej czaprczc · , mówią e aby nil<t jej z głowy nie zdej
mował. Jaktylko włożyli goście owe < · zcn~one czapki, tak każdy 
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z nich niewidzialny dla świata w mgnieniu oka był jut na swoJem 
miej cu, z koni zaś zrobiły s.ię napowrót ożogi, pociuski i stępory. 
Parobek z gospodyni!l dobrze Jo domu zajechali, i na drugi dzień, 
swoje czynności jak zawsze wypełniali. - Parubek jednak nie 
mógł sek~etu zachować, i chwalił siEJ przed drugiemi równymi so
bie z tego, gdzie był , co widział i słyszał, ale najwięcej rozpo
wiadał o jedzeuiu i piciu. lllili parobcy śmiali bię z niego; nie 
wierzyli temu. W następny nowy czwartek, znowu wyjechali oboje, 
on z gospodynią, na zabaw~ diabelską, i z no w n lmlali. Parobek. 
myśli sobie: nPO cóz ja tu bę,de? nie dosyć jeść i pić, trzeba co u
kraść." - Więc naładował kieszenie złote mi szklankami, srebrne
mi łyżkami, bo brał nie żartem co się dało. Gdy powrócili, idzie 
parobek nazajutrz do drugich służących, jeszcze się bardziej niż 
wprzódy rozgaduje , wychwala jedzenie i picie, 1 na dowód chce 
pokazać pokradzione rzeczy. Wyciąga z kieszeni; a tu zamiast 
srebra i złota, s~ kopyta, racice, rogi byrllęce. Cisnlłł to z gnie
wem, i kiedy się jego towarzysze dusili od śmiechu, to mu wo
mity straszne targały wnętrzności, a wszystko co z jeuzenia od
dawał z gardła, trąciło uryną, i łajnami, aż okropnie było patrzeć. 
Leci on do gospodyni, przeklina ją; a ona go hopla w pysk i po
wiada: "cegoś plótł o~le; my nie co innego jemy, nie co innego 
pijemy, tylko wsyćko to amo." - On na babę, - baba na niPgo, 
dosyć że się do tyla z o b~ poswarzył 1, posprzeczali, że ów paro
bek musiał pójść do księdza i babę oskarżył. - Baba zmiarko
wawszy rzecz całą, leci takze do ksi~dza, i niby uniewinniając 

swe postępki, żąda spowiedzi. On ją słucha i dowiaduje się o 
wszystkiem. - Ksiądz na probo twie był jeszcze młody, ciekawy 
światowości; więc powiada babie : "d ej mnie tej maści, niech ja 
z tobą pojad~l" - nDobrze,- rzekła baba- kiedy tuk, niechze 
się jegomość przyryktuje, a zajad ~t konie z powozem, to jegomość 
wsiqdzie." - Baba dała księdzu maści, i w nowy czwartek o pół
nocy zajechały konie z powozem pod plebanij*~). Ksiądz pojechał, 

baba za nim na ożogu, jednak prosiła k iędza bardzo, ażeby czapki 
czerwonej którą dostanie nie zdejmował wcale z głowy, gdy wra
cać będzie. Ksiqdzu temu bardw się nadały wspomnione hulanki, 
i nieraz też ale kilkanaście razy tyrniesamym posobem wędrował 
na Łysą-gótę, zkąd zaws:r.e powracał szc:r.ęśliwie, w drodze nie 
zdejmując c:r.apk1. Jednego razu, gdy z owej diahcl kićj wracał 

uczty, chęl go w z 1~ia uLeJrzeć bhżĆJ czapeczkę któn1 miał nagło-
13 



98 

wie; więc jlł zdjął i oglądać począł. Wtem wyleciał nagle z po
wozu, i zaraz też uaguteńki jak go Bóg stworzył , znala7ł się we 
FrancyJ, gdzie p1epr1. , wiuo rośnie, 'leżący n jednego kupca w pi
wnicy pomiędzy beczkami. Wstyd go było strasznie, bo ludzie 
chodzili po piwnicy, w1ę c siedział cicho za beczką; gdy wyszli 
z wielkiego głudu jadł co napadł, m1gdały, rodzyuki, figi i co tylko 
było, gładziutko to wszystko przecież popijając wwem, bo je miał. 
Na szczęście, w parę dui potem, weszło do tej piwnicy kilku księży 
kupować u kupca wino. Tak-ci dopiero, - że to ks1ądz do księ · 

dza większą ma śmiałość niż do kogo drugiego; i ón też niebo
rak wylazł z za beczki wołająC na kol<Jgów: "frater ratuj! i zno
wu: frater, ratuj, rat"}cie mllie .'" - i zgadali się ze sobą. Dowie
dział się od mch, że więcej jak o 300 mil jest od swego probo
stwa; w1ęc zaczął się turbować, ubolewać i lamencił nad sobą. Ci 
księża dali mu sukni jakich potrzebował, zaprowadzili do swego 
klasztoru, poczem, dostawszy jeszcze od nich pieniędzy na drogę, 
pożegnali go i uspokojony wrócił do domu, przez trzy miesiące 
będąc w podróży. - Jak tylko ujrzał się w domu, aliści co du
chu pyta się o tę babę. Kazał ją przyprowadziĆ Jo siebie, rozpa
lić wielk1 stos drzewa 1 czarowuicę ową na tern drzewie położyć, 

Co położono babę na stosie, to ona zawołała głośno: "Rokito ra
tuj l" - i d1a.beł ją z ognia wyrzuc1ł. Tak było do trzeciego razu; 
aż-ci księdzu przyszło na myśl pokrop1ć stós św1ęconą wodą i 
krzyżem świętym przeżegnać; - a wtedy JUż d1abłtsko poradzić 

jej nie mogło, i baba JaknaJr.wtelnieJ s1ę spahła. 

212. A:teby widzieć tańcującego z czarowmcą diabła, trzeba wy
szukać na cmentarzu (lub wykopać) deskę od trumny mającą 

w sobie sęk (który zal'tl.z wybić należy), lub też dziurę od sęka, 
który wyleciał, i z Jziurawą ową Ut!&ką pójść w ostatni wtorek na 
rozstajne drogi. Tu, o północy, patrząc przez ową dzmrę przy 
świetle ks1ężyca l przed siebie, UJrzy się n1ezawodme czarownicę, 

jak w najlepsze ze swym czarnym oblub1ei1Cem hasa 1 krakow
skiego wyskakuje tańca. 

213. W każdy Wielk1 - piątck o świtauiu, upatrując żeby tego 
nikt nie widział, idz1e czarowuica do stawu, myje wszystko naczy
nie i bierze konewk~o wody do domu; tu myJe krowom wymiona. · 
cycki, odmawiająC przytern swoje r•-LCierze i formuły, a uastępnil' 
kadzi bydlęta przestępem ; wtc<ly doj1ć ona. będ1.ie obfi cie nietylko 
krowy, l t.: cl. 1 l'lH.: we jaJuwice wcale JP~zczo nic pubicraJte. Z t"go 
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llllćka, które ecurami oumierzą, ua gwałt 1'001 ona masło, hy dia
bla wówcza-; do uićj w ouwieuziJJy pr;,yclwdzącego, miała czem 
sutem pocz~ tvwać. Obowiqz~ną także Jest tegoż dnia (ob. Nr 165) 
O(htawJĆ diabłu pod krzak rokitowy masła całą gnojnicę i serów 
wóz drabiniasty. 

214. W tenże dzie1i wielkopiątkowy, o północy, wszyscy czaro
wuicy, tak męzkiego jak i żeńskiego rodzaju, idą na rozstajne 
drogi rozebrani do naga; tu do góry nogami zaczepiPni na drze
wach, rozmawiają z dJ'lułami. 

215. W szystkio z całej parafii czarownice, muszą w Wielką-nie
dzielę koiliceznie uyć na Resurrekcyi w ko '·ciele. Kazda z nich, 
chociaż tego nie widać, ma na głowie zamiast czepka skopiec, a 
zamiast chustki powązke. Gdy k 1ąu;. z Panem Jezusem wyszedł

szy z kościoła, o uchodzi cmeutarz kościel11y trzy razy, to czaro
wuice idą za processy:1 tylko dwa razy, poezero wbiegają do ko
ścioła boczneroi drzwiami. Inni utrzymują, ie podczas processyi 
(w Pouiedziałek wielkauocny), nie idzie czarownica razem z in: 
nymi ludźmi około kościoła, ale zatrzymuJe się w połowie drogi i 
wraca do kościoła małemi drzwiami, albo też ujdzie jeno kawa
łek drogi aż do kruchty. Częstokroć kościelni lub baLki kościelne, 

przymykają naumyślnie boczno drzwi w kruchcie, aby lepiej uwa
żać które te:t baby do takowych dobywać się będą. 

216. Czarownica tylko na nowiu czarować mo:te, w innym cza
sie nie ma ona już do tE'go mocy. Ktoby na nowiu (w nowy czwar
tek) chciał czarownicę widzieć, jak po powietrzu je~dzi, niechllj 
w nowym budynku do takiej uda się izby, gdzieby Lyło 3 okna. 
Tu stanąwszy w oknie środkowem na nowej cegle, patrząc o pół
nocy, będzie mógł z pewnością zobaczyć jadącą p<' powietrzu cza
rownicę. Czarownica taka. je t już dubeltową, t. j . w pełni swej 
potęgi, 1 uo-..i ct.a~ami miano czaruok iężnicy. 

:H 7. W1rle je t ludzkich (kościeluy<.h) 1'0 obów naprzeciwko 
czarowmcom i ich ~>!Jrawkom. M1ędzy innemi ą nader skutecznemi: 
woda ~wi~cona zo chrzcielmcy 1 paskał (świćce używane w ko
ściele od Wielkiej-nocy do Wniebow tąpienia), uproszone i b!'lme 
w tern celu tlo dOJD:Ów. Dobrym także :es t i następujący sposób: 
Ponieważ od śtej .tucyi do Bożego-narodzenia jest dui 13, wi~Jc 

trzeba kuJJić 13 świeczek łojo11 ych; z tych świeczek co dziei1 je
doił zapalić i w krótkim czasie zgasić, nie biorąc si~ atoli przy 
nich do żadnej domowej roboty. Dopie1~o, mając poupalanych świe-
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c;.ek tyd1 polówki i kawalki (a pr:.:ynajwuh\j choć główki), zapala 
się je wszystkin razent w tłziełl wigilii, a pewnym być mo~oa, żl' 

już dla domu gdzie tu zrobiono, czarownica szkodliwą nie będzie. 
218. Dzisiaj, pn~y większej nieco między ludem niż dawniej o- . 

świacie, gdy kary za mniemane czarodziejstwo, srogo niegdyś przez 
sądy na winnych spadające, nikogo już od tego rzemiosła nie ou
straszają, pojawiają się niekiedy i zmyśleni także czarownicy. Więc 
zdarza się, iż dziady i baby proszalne, włóczęgi, oszuści, szalbie
rze i złodzieje, znając wogóle ludu usposobienie przesądne i jego 
łatwowieruośc, uuają się za czarowników i roznoszą baśnie o stra
chach przez siebie wymyślonych, nad któremi pewną niby wywie
rają władzę. W rózki , cygani, zażegnJwacze, okradają częstokroć 

słuchaczów swojich w sameJ rhwili wró:i.enia lub innej podobnej 
praktyki, a lekarz włóczęga obiecując odczyniać uw1.iątki, Ód
czynia właściwie łatwowiernym kieszenin i wyłur1za z nich grosze, 
przyczem, guy sposobność kn temu się nadarzy, 1.abiera z sobą 
wszystko czego tylko dopadnie i 7. tern w świat umyka. Oto przy
kład: 

219. W jednej wiosce pod Krakowem, chłop dobrze się mający 

imieniem Florek, był chory na różę w nodze. Jego żona, gospo
sia obrotna i ochotna, wszelkich dokładała starań, acz bez ża
duego skutku, by chorobę męża usunąć. Owszem choroba w za
trważającym wzmagała się stopniu. Wtem, jednego pięknego po
ranku, przychodzi do chałupy podróżna jakaś i podżyła kobieta i 
w te do Florkowaj odzywa się słowa: n Wasz-ta będzie długo cho
rował i nie wyjdzie z tego, bo jest ocarowany." - n Takto mówi
cie babusiu?" odrzekła Florkowa. - n Ano tak gosposiu kochana, 
gdyz-c1 Ja światem chodzę i świadomaro wielu rzecy; oto macie 
czary załozone pod progiem; wasz pierwsy przesed przez nie i 
dlatego jemu się chyciło w tę nogę, którą naprzód przestąpił. 

Tr7.aby to odcynić, aby mu było lepij; potem, takie paskustwo 
mieć w dom a, zawse nieprześ piccni a; moglibyście wy sami albo 
dziecko które z tej pnyryuy, popaść w jakie uiescęście." - nOJ, 
zebyśCJe babusiu wiedzieli kogo niedaleko" r1.ekła gospodyni "coby 
odcynił , tobym wnetki poleci!\ła, bo-ści na-prawdę trza cosik temu 
radzić, jego porctować, aby sc sam cłowiek na potem krzyw nie 
był." - nA ua cóz-tu kady chodzić, moja gosposiu, ki ej ja wam 
padziała ze po ludziach wędmję a łazę i wsyćko potrafię, tobym
ta i tutaj mogła., inno ze byście tego przynieśli, co ja wiem." -
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,, OJ babusiu" mówi Florkowa "cóz to tuk1ego trza? bo pud e, pro
ię sprzedam i kupię to. 11 

- Na tu podróżua, klón\ !iię z manat
kami nn piękne jui w izbi1! rozguticiła, widząc że wzbuuziła zau
ftlnie, mówi: "ej gosposiu, duzo to trza do tej okazyjr, a najgor
sze jest, zero ja złazona po świecie, kiepska, stara, ino tak od go
dziny do godziny, za Panem Jezusem, - o mój Jezu Kalwaryj
ski l - bieda-ci to starej, bieda; wyście młodzi, wychowali , to by
ście prędzej polecieli, bo ud trza ziela takiego co go nikaj nima, 
ino w lesio w Pieskowej-skn.le rośnic, nie ml•zna go rwać inacej, 
chyba po rosie; a kiej zona sama dla choregu męt.a urwie, toć 

tern-ci l t~ pij będzie dla niego." - Stanęło u a tern, że haba po
wiedziała i opisała jej rlokładnir, jakiego ziela ma szukać, i Flor
kowa po północy ruszyła pl'Z<'Z granicę o d wir nu l e, at. do Pie
skoskalskich lasów. Chłop lcż:1ł w stodole i stękając na bolącą 

nogę,· o bożym świecie nic wic<lzinł; podróż.na zaś zo tała w izbie 
sama, z małemi tylko FlorkowĆJ dziećmi. Gdy FIOJ·kowa, znużona 
niezmiernie pośpiechem, powróciła, •podrózua jej mówi: nauo do
brze, ale niedosyć tego.jednego, go po i u; musicie jesce jutro przy
nieść mi z Krzemionki (za Podgńrzem) dziewięć krzemieni, potem 
wina cerwonego kwartę i wódki drugą." - Poszła gospodyni do 
Podgórza, sprzedała prosię, nabrała krzemieni, kupiła żądane wino 
i wódk~, i bardzo zmęczona powróciła późnym wieczorem do cha
łupy. Podróżna obłożyła chłopu nogę zielem, a p0tem zmięszała 
wino z wódką w garnczku, wpu 'ci wszy do niego wspomnione krze
mienie. Gdy lckarswo było gotowe, dała je odezyniaczka wypić 

chłopu, młoda gospodyni także trochę z niego spróbowała, - do
syć, ~e nie zostało w garnczku nic więcej, oprócz owych 9 krze
mieni na spodzie. Te ostatnie miały być, po tajemniczych formu
łach podróżnej i wyjęciu czarów, podłożonerui •w ich miej~:;ce pod 
próg domu. Gospodyni i umęczona znaczneroi kursami gospodyni, 
zasnęli snem błogosławionych, w nad1.ieji że wszystko pójdzie jak
najlepiej. I nic omylili się, - gdyż istotuie poszło. Na drugi bo
WJem dziel1, - o smutne dh obojgu przebudzenie i rozczarow;l
nie l - skrzynia. stoji otwortJrn, niema. już przyodziewy ani mez
kiej ani żeńskiej, znikły piQkne korale i nowe obuwie, znikło 25 
reńskich i kilkanaście bitych talarów. Podróżna ulotniła się jakoby 
t·zetelna czarownica, i w całej wiosce, pomimo ścisłych poszukiwań, 

najmniejszej o niej powzi~ść już nie było mo~oa wieści. 'fr1eba 
wiedzieć, że umęczona chodzeniem młoda kobieta, przez r02tar-
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gniPilit', z,y tawiła ki Ił!' l. pn:y skrzyui w zHntlw, i goly 11 Uf,' la twardo 
równie jltk i chory ić.i dtłop pijauy podanem mu WIIICUI t wód
ką, - dopieroż baba, która j)l)pn~t·dnio już była wybadała od 
dzieci gchio co lllają rodzice sclJowauego, brała sobie bez prze
szkody wszystko co tylko chciała i w końcu sama d1•apla. zapewno 
do Moskala (l. j. za kordon czyli 'granicę), albo tći do żyda, --
6bo już-ci tam a niegdzieindziej (jak opowiadający skonkludował), 
złodzieje znoszą zawdy dla swego przezpiecelistwa syćkic skra
dzione rzecy." *) 

220. W wyobrażeniach hdu Judasz, sprzedający Chrystusa Pana 
na mękę za 30 srebrników, jako pierwszy przed tawiciel łakom
stwa, i otwieraJący cały zereg istót chciwych , obłudnych, pod
stępnych i złu !l h wycb, -- jest wzorem i tvpem czarownika. Przed 
Judaszem me było ani wisielców, ani topielców, ani żadnego zgoła 
samobójstwa. Wszelka ludzka krzywda zam1enin. s1ę u krzywdzi
ciela w robaka tocząc<'go jego sumienie. Ze zaś rozpacz z takich 
wynikł~ zgryzot, wiedzie najczęściej do samobÓJstwa, przeto i cza
rownikom, czy to świadomie czy w zaślepieniu, za sprawą złego 

duc~a przyj' ć mu i na ten tragiczny koniec jak to przy zło Juda
szowi, co tei maluje trafnic wysłowienie: "poszedl do diabla," albo 
"diabli go w:-i~li." - Za. kaidem powieszeniem się kogoś, diabeł 

*) Wiedeńskie czasoptsmo E:r:tra-Blatt z d. f> grudnia 1872 opowiada po
dobne zdarzenie w innćj cz~ści Monarchii zaszle, w korrespondencyi 
z Bozen (w Tyrolu). "Zu einer Wittwe in einem Dorfe bei terzing 
kam vor kurzem eine Zigeunerin und bedeutett', dass deren vor emi
gen Monaten vestorhener :\laun nn Fegfeuer unsaghch zu leiden habe. 
Da das d1e Wittwe sehr angriff, wu ste die Zigeunenu alsogleich 01n 
probates fittel ge;;en die fr~fcurrll ch n Flammen. t:lie liess die l:lau
erin Weihwa ser, ~in Ei und al!' 1hr t.eld herlJeJbringen, nahm von 
dero Geld einen Guldenzettel, um Jen . elben zuerst auf IH'Un F'ried
hOfe zu tragen und schlie~slich in Eg-yptcn ein feierliches 'eelenamt 
lesen zu lassen; licss suJan <.las Et verschwinden und wusstc dafur 
mit grosser liRndfl!rtigkcit eincu Todtenkopf auf den Tisch zu .zau
hern, • was naturlich d te Baurrin m i brem frommen Glauben an dic 
libernatiirliche Mach t der ZJgPtmt>rin rnachtig bestarkte; endlich nahto 
die Zigeunerin da s ihr au. gdil'ferto G e! d im iletraga \011 .JJ H. in 
Leinwandlappen ciu, hefahl der Ilauo·rin trengc StdLchweigen umł 
erlaubte ihr zur Odfnung du~ l'iickhen~ mit d m (jrJd er~t nach Yer
lauf vuu ncun Frcit:w cn zu sclu·eilen. :\nl'hdcm tlic Z1geuucrin noch 
unterschicdhchcn frurumcli Ilukuspokns gemacht, cmpfahl sie sicb . 
Ais die Bauerin nnch drci Tageu u• n V udali erzahlto und man ste 
nuf den nn?.weifelhaften Betrug aufmerksnm machte, wurde das Pack
chen geofi'net, und da waren die 44 tł., wie sich wobl ganz von st.lbst 
versteht, versch\\ undeu. • 
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mocno !\ię raduje 1 radość swą objawia wiatrem, burzą i szturmem 
po świecie. (obacz Nr 111). Czarownicy kończą tedy ~ycie zada
niem sobie samym bylekaj (gdziebądź), bylejakiej śmierci, t. j. id!ł 
na złowrogą dla nich potępienia drogę do wieczności, pozbawieni 
sakramentów tiwiętych i wszelkich religijnych pociech i która to 
wiara tam mocnieJ lfil utwierdza, gdy ludzie o te konszachty po
sąd7.eni, umierają najczęścH!J z pijaństwa nałogowego lub z wy
padków gwałtownego pobicia. To ostatnie ztąd zwykło wynikać· 
Je~eli kto umarł nagle, wifijC oc~:ywitic1e mul>iało to nastąpić w sku
tek rzuconych nań czarów i a wtedy krewni dochodz11 uwziątku po
sądziwszy o to złe, Jednego z sąsiadów, zwykle tego z którym 
sami lub nieboszczyk miał spór o zaoraną mied~:ę, o spadek po 
kim i t. p., i przy ptt!rwszej-lepszej sposobności np. na jarmarku 
czy w karczmie, rzucaJą sifi! na mniemanego sprawcę czarów, ra
nilł go, kaleczą, a uiekiedy nawet zabijajłll lub te~ chudob~ mu 
palą. 

221. Czarownicy jak wszyscy łakomcy i oszuści przychodził, jak 
wiadomo, przez krzywdę ludzką do wielk1ch piemędzy, bo tak chce 
mieć na SWÓJ pożytek diabet, wiedząc o tern, że będzie ich r.pad
kobiercą. Więc też za życ1a jeszcze doradza on łakomcowi, dok111d 
ten ma zebrane swe bogactwa znosiĆ, gdzie je .:hować, w którem 
mieJscu zakopywać, by 1ch nikt z żyjących nie dopatrzył, i odkry
tych me zabrał. Ztąd to iuzie przysłowie: "co od diabła wyszło, 
do diabła powraca· (Maleparta, do czarta), to je t: że w nicość 
sifi! już obraca i po zawarciu łakomca powieki Jest bez korzyści 
dla wła nych Jego dz1eci i współbliźnich. (obacz Nr 123). 

222. Um1erający czarownik, jak każdy z b rodmarz i potępieniec, 
w ostatnich chwilach życia otoczony jest diabłami, którzy jedno
cześme i zakopanych jego pilnują piemędzy, duszę zaś chorego, 
trzymając mu J~go mamonę przed oczyma,. męczą w taki sposób, 
ażeby jednego westchnienia ~alu i skruchy wydobyć z sieb1e nie 
mógł, am nawet o Bogu chciał pomyśleć. Diabeł więc czyhaj111cy 
na du zę, odiHera słudze i uczniowi swemu przytomność i wszelk" 
uniemożebnia spowiedź, a koledzy jego, uz-brojeni we widły i go
rącą smołę, kłują już i przypalają dogorywaj!J,cą konającego dusz~. 
Sam czart z cyrografem złych uczynków całego ~ycia w ręku, bo
dzie go w ostatniej chwlli, i gdy ten duch<~. wyzionie, wsadza na 
taki, na których wiezie go do piekła na pociechę Lucyperowi. Po
zostałych p_o c:wrownikadt pieni~'hy uikt juz z żyjących wynaleźć 
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nic zdoła; diabli biorl} je do worków i w piekle sypifł na kupy. 
223. Po śmierci kazdej czarownicy, straszy coś w ebalupie, 

w której mieszkała. W jednej wsi (w Ojcowiu) gdzie umarła cza
ł·ownica, co noc wychodziło cosik to pólczame, w półbiale, z pod 
żłobu do krów, łaziło po izbie, róinemi burgotało rzeczami, ci
skało garnczki, lecz 7.gołu. nic nie stłukło czem cislo, tak, że na 
drugi dzit'ń wszystko w izbie stało nienadwyr~iJźone ua swojem 
miejscu, i bynajmniej nie zdawało się być przez nikogo porusza
nem. (obacz Nr 113). 

- -----



Zwierzęta. 

&alei. .Ptaki. Gady. Owady.*) 

Staruszek jeden w Modlnicy tak się wyraził: 
l. .Był Noe (niektórzy wymawiają to nazwisko: N oj e lub Moje) 

co w h-arce na potopie pływał, i wsyćkie zwierzęta miał ze sobJł 

parami. Kiedy je wypuscał z barki na świat, dawał katdaj parze 
chrzest i nazwisko, - ze az do tego casu takie imię nosi wsyćko 
i ptastwo i gadzina różna." 

2. Koń, ukazujący się tak często w bajkach (powieściach), gad
kach i przysłowiach, w nich tM: głównie jako istota mitologiczna 
figuruje. Odsyłamy więc czytelnika chclłcego pod tym względem 
niepoślednie wcale zwierzęcia tego znacznie wybadać, do owych 
świadectw zamierzchłej przeszłości,**) wiernie wyobrażenia o niem 

*) Niektóre ze zwierztt jak i roślin tu niewymieniQnyoh a poczytywanych 
za akuteozne lub azkodliwe w ohorobach t . j. maJtOe właaności lecz
nicze lub trujtoe, wakazali6my jut pod art. Czary. Pr..:eelłdy. itd . 
Dodamy, te zwier~ota nieprawidłowo lub powtórnie sio rodz,ce, zaw
dzieczajł takie kalectwo wedle mniemania z wszystkich prawie ałowiań
akich ludów, nieczyetej wyższej sile. Ceas krak. z r . 1873 Nr 173 pi
ue: "z miaeta Trenczynu donoez,, że tamte przyazło na iwiat źrebie 
z jednem tylko okiem na podob1t>ństwo cyklopów w irodku czoła . 
Zwierze żyło praez kilkanaście godzin, lecz przes,dny właściciel uwa
tajtc je za czortowaki figiel, pozbawił je tycia." 

•) " Po trzech biskupach: krakowekim, poznańskim i gnieznieńskim, zmar
~yoh w r. 1382, szkaradne zostały wspomnienia. Zawisza z Kurozwlłk, 
ów doradzca Eltbiety (królow. wegiel'll.), kanclerz koronny na ZJeidzie l. 
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przechowujących. Moc czarodziej ka. jaką posiadały konie, odbiła 
się nawet we w pomnieniach ich szkieletów i cza zek.*) 

3. Zwierzęta domowe, jak koń, wół, krowa, owca, ŚWI

nia, p1es, kot i t . d. ulegają przeważnie wpł)wowi czarów i dia
bła; rola. wielu z nich (acz "głównie bierna tylko) wy kazaną jest 
w wielkiej czę'ci przy opi ·ie Czarów.**) 

4. Jeleń w medycyuie domowćj W<Lżnym był megdyś czyuni
kiem, a cz~śc1 po mm pozostałe do rozlirznych zażywane były 

słabo(.ci . J Ul Haur ( Oekonomika ziemia1iska, Warsz. 1757 str. 92) 

koszyckim, l ' lll74) hulaka, rozpustnik, ubierajlłCY sie kuao w drogie 
szkarłaty i w O jeżdż'łCY koni, 11marl wskutek stłuczenia, ponieaionego 
r.a . rozp<~stneJ jakieji ~yprawic. Na jego pogr::ebie, wyprawionym 
z niesłychanym pr:.:epychem, zleciały sie złe duchy w postaci czarnych 
kont , krzycząc : poJedziemy na ops (t. j. na zabawy wszeteczne). • 
J. zujaki. D z i ej e l' u ls ki, Lwów 186~, Tom l str. '275 - Długoaza: 
DzieJe Polaki, Kraków lbG8 Tom III, str. 371. 

") W czasopismill H 1 h l i o t. War s z. na r. 1841, miesiąc Sierpień str. 
608, pan B . podaje wiadoJuuść o powszechnym zwyczaju zatykania 
czMzek końskich nu kol&ch (ier<lziach) u płotów we wsiach naszy(·h, 
u ka1 żając sie przy !l\ m że się o przyczynie zwyczaju dowiedzieć nie 
mógł, gdyż. w okolicy Wi~lity wi edaleko wsi Curkowy) włościanin 
zapyt-lny przezen w ttn spo ób: "Mój przyjacielu, co wy w tern rua· 
ci e, że te łby końijkJe na plutach :o:atykacie?" - odrzekt mu na t'o 
jedynie .My tam w tćm nic nie mamy, ot tak sobie zatykamy ; a Jak 
jaki glupiec przejeżdża i dziwi si11, to my sie z niego śmiejemy . " 
Z czego si\: pokazuje, że włoscinniu odpoY.iedzi umkał 

Odpowiedź zaś daje pan Jl'. w Bibliot. \ arsz. 1841 za Li· 
atopad str. 499, mów1qt: że : w okolicach Wisły i ka""'y, w uliskoict 
1\ rakowa, w łościanie n Je wtykujll wprawdzie czaszek koriskich nu płoty, 
ale je klauą pod iłou.1, dla zachowania :.:wierz11t od zarazy. l'rzypi· 
aujat wite czaszce koti kiej moc ochrauiaji!Cił zwierzeta 1\omowe, amia· 
nowir.ie rogacizno od cho1 ób zarailiwych. Nie z innej pewnie przy· 
czyny ich sąsiedzi z drugiego brzegu Widły zatykaja te czaszki na 
kułach u płotów, to je t, dla la łon1~nia swojego dobytku od zarazy. 
(Obacz także /.ud, erya V str. 141 i przypisek). 

Przy teJ sposobności, opowit~m także jak sob1e w tym celu lud 
w ·złą-ku kolo Cieszyna po ttpuje . Pierw!:.zPgo kreta, kto re go na 
WIO u~ tJjrzą , zabijaj'ł ; erce Jego wyj(ltd kiRdq w otwór wywtercony 
w żłobie, i tenże znów zatykaj11. To, w edlug ich mniemania, zncho · 
wujtl konie przy zdrowiu przez cały rok. (Obacz str. l O !lr 12) 

••) l'aie sadło, uważane u ludu za jedno zP. skutecz11ic;szych lekarstw on 
uherwanie czy podiwignienie, wlewane bywa wrzące <lo piwa, rnłt\ k , 
wódki itd . Wiara w ogóle w akuteczno~ć wszelkiego a. dla tak dalectl 
hyła jeazcze do niedawn:L upowszechnioną, że niektbrzy aptekarze , by 
1byt hczoie zglaszaj'łcych blQ zaspokojić pacyentów, kRi.demu z żqdfl 
J'lCYI'h ezy to sadła psiego, czy wilczego, czy wieprzowl•go, zaj~czego, 
bor~uczego itd dawali z JCtlncgo i tegoż SRmego ?.:twazu łojR brane 
JllklcŚ sadło generalne. (oczywi ' citl, .:na;qc nieazkudhwo.;t: takiego pru· 
parał~ w mn!ych dozach) . !:\adłu węiowu dobrem Lyu miało od uką · 
szenia żmiji, sadło zatl ze imiJi od uk,szcma V<eża . 
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mówi: Róg jeleni palony na. ró~ne choroby dobry jest, ~ołądelr 
uma:cnia, gorączki u'mierza, febry w człowieku m:tyguje; który to 
róg spalouy subtelno tłuką, prze iewnją i z wódką, różaną uu. ka
mieniu marmurowym preparują; llłlwet z koniu zków rogów tych 
chymikowie wódki przepalają na wielką chOTobę. Równie skuteczne 
jest mię o i serce jeleniowe. Ten~e Haur mówi dalej: gdy się ten 
zwierz ma odmładzać i rogi zrzucać, na kilka dni przedtem wę
~ami · s;ę karmi, poczem szuka zieb dyptanu kreteńskiego albo Aro
nowej brody, albo scolopendrium to jest: J clenie języki, y tej tru
cizny per v?mitum pozbywają,c, krynicznej się wody potem zaraz 
napije. 

5. W książeczce: Czarnoksię~nik Hokus-Pokus (Bochnia 
1 868) czytamy we wstępie : Służyć ma przeciw hemoroidom śle· 

pJm, deska dębowa nowa wysmatuwana :tpikiem owczym i jele
nim, na któreJ po mocnem jej ogrzani li cił3rpiący często siada. 
De ka j'est tu amuletem. 

6. Tamże czytamy ua wstępie: Służyć ma przeciw zawrotowi 
głowy, pierścień zrobiony z kopyciego rogu łosia lub te~ kozy dzi
kiej, który nosi się u czwal'tego palca lewej ręki. Pierścień jest 
tu amuletem. 

7 . .Łoś, nader rzaukie dziś JU~ u nas zwierze, (na Litwie i Po
lesiu dziś tylko ~yjące) niemałe tak~e miał niegdyś w Medycyme za
stósowanie. Haur ( Oekonomika, 1757 str. 9J) mówi: "kopyto łosia 
jest pomocne y doświadczone oa wielką-rhorobę człowiekowi, któ
rego gdy ta napadnie uffełccy a, dać mu to kopyto w gai'ŚĆ trzy
mać, y nosić go w iakim naczyniu przy obie. Z niego to robi~ 
rzemieśuicy pierścienie, manele y naczyn•n różnej formy. Ten róg 
kopyta łosiego bywa skutecznieyszy : gdyby go ua ten- czas wła

śnie zastrzelił ;nyśliwy, kiedy "ię zadnią skrobie nogą, który na 
te u przypadek choroby, iak za Jaki stanic róg_ jednorożcowy na 
iebry y różne dolegli w o' ci. Albo po,.trzelouy, kiedy przy zdychaniu 
prawą rozciągać będzie nogę, aby mu ją natenczas uciąć, a ·tak 
pewny hędz i e sekret na te pomieniane dolegbwo'ci .' 

8. Ró'>'uc za.tósowanie miałibóbr, gdyż HuUJ nĆ\\1: nr.t1oj 
bobrowe albo m o s z e n k a do różnych leków służą; gnany przez 
łowców s tr o y sobie odgryza, a sam ucieka." 

!J. O dzik u w następujący sposób ::-ię H11ur (w Oekonomict) 
W)rnża: ~Żółć jego rozpędza i miękczy tal.: że g• unoły u a szyJi 
które sil;) zowH): " o l e. Dzik w polach i ogrodach, gdy si'ij wn~ci, 
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szkody czyni, ryje y psuje , h mienie od rozpusty zrze albo si~ 
niemi na wnątrzu łacni. Rany swoje obratone, albo od strzelby 
postrzelone, tywicą od sosnowego drzewa czochrając.sio (sierść 
o drzewo ocierając) leczy, goj i y ratuje." 

10. Podobniet i borsukowi przypisuje J. K. Haur wielkie 
przymioty lecznicze (Oekonomika. eiemia1uka, Warsz. 1757 str. 98): 
"Borsuk czyli Jatwiec tyje w polu robakami, w ziemi przy iakich 
gaiach albo krzewinach gł~boko si~J kopie trybem królików biesia
duią,c. Orłowie na nie czatują, gdy z ziemney jamy na paszo wy
chodzą, zaczym rzadko nazad się zdrów do domu powróci, bo go 
porwie y przycapi iako chart zaiąca y na tymte zaraz konsumuie 
mieyscu; drugie ptastwo opodal b~dąc, czeka ostatka aby si~ po
tywić mogło, y aby przy wielkim ptaku y mnieysze ptaszota swoie 
miały obrywkę. N a lekarstw a en o ty je go: Obłupicrny ze skóry 
borsuk y na proch spalony, z piwem letnim, dobry na zepsowane 
i owrzodziałe płuca y tym którzy krwią pinią; - krew osuszona 
y na proszek utłuczona, z piwem albo winem, czyści ciało y krew 
od trądu zachowuie; sadło także do smarowania krzyżów, nerek 
y żył narwanych; dzieciom smarować w słabiznach, pomaga." 

11. Wilk tak często pojawiający · się w powiastkach i bajkach, 
nie rzadko także w przysłowiach i zdaniach ludu bywa wsporoi
n ny. A lubo postać ta z~ierzęca z ludzką pospołu mięszana zna
cznie się tutaj zatarła, to jednak nie przejdzie prawie zima, aby 
nie powstała gadka, że tu a tu wilki zjadły chłopa, a tylko buty 
z niego zostały; tam ZQÓW na odpuście, czy to w Kalwaryi, czy 
w Częstochowie, Mogile i t. d. widziano jak pięciu albo siedmiu 
wilków (liczba cytowana zwykle) zjadło i połknęło 5 lub 7 ludzi 
i to w samym odpustowym tłumie zgromadzonym przed kościołem, 
często nawet podczas solennie odprawianego nabożeństwa. 

12. Niemalem także było znaczenie kret w medycynie Judo-
ej. Haur (Oekonomika, Warsz. 1757 str. 99. 100) mówi: "Kreta 

na proch cale spaliwszy, a potem go z miodem umieszawszy, albo 
od iaia z białkiem zbiw zy, trąd y wszelkie ludzki pędzn i goji 
skazy, nnwet y brodawki szpetne gubi y ni zezy. Tego proszku 
w piwie albo ·i nie zazyć, hmania y strzykania. po ko: ciach od· 
dala (mianowicie gdy w maju kret uchwycony); łysinę n głowie 

odziewa włosami. Kto :tywego uchwyciwszy k e ta, ści nie i do 
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śmierci go zadłabi, taki człowiek bl,ldzie wolen przez rok cały od 
wszelkioy febry.*) 

13. Dość upowszechnianem jest m niem ani e, jakoby my s z, skoro 
tylko zje świec1;1 w kościele, przemieniła si1;1 w niedoperza. 

14. N i e d oper z ma sif,l wkr~;Jcać w ludzkie włosy.**) Przesl\d 
ten (dość powszechny) pochodzić mo:l:e od wstrf,ltu i obawy jaką 
jego niezwykłe ukształcenie obudza. (Wł. Taczanawski w kalen
darzu Warsz. Uńgra na rok 1867). 

15. 2ydzi przesądni , handlujący po małych miasteczkach, obie
cują sobie lepsze powodzenie, gdy u wejścia do swego handlu za
wieszą niedoperza. (Wł. Taczanawski w kale n d. U n gra na r. 1867). 

16. W ksią:l:eczce: Czarnoksię:l:nik Bokus-pokus (Bochnia 
1868) czytamy we wstf,lpio pod Nr 4. "Przynosić ma szulerom 
szczęście w grze, zasuszone i do ramienia prawego przywiązane 

serce niedoparza, przyczem jednak siedzieć nale:l:y u stolika na 
którym rozdają się karty tak, ahy być obrócony twarzą, ku księ
:l:ycowi, gdy :l: bl,ldąc obrócony tyłem , przegrana jest niezawodną. • 

17. Ptaki i drzewa są poszanowania godne. Ztąd to powstała 
miedzy ludem przestroga: "Drzewa· nie ścinaj , gdy na niem ptak 
gniazdo ściele." 

18. "Żaden ptak mllrza nie przeleci (mówi lud w Modlnicy), bo 
kazby (gdzieżby) mógł prtelecieć, kiej morza nie mają końca i 
tak są od przed wie~nego Boga stworzone. Raz tylko g o ł IJI b miał 
tę łaskę Boską, :l:e morze przelećiał. Jak wziął !~cieć, tak leciałi 
juz upadał z głodu, nogi miał cerwon e, co mu z ochwacenia 
mglały. Ale paniewaz Duch święty w gołębia się przemienia. dana 

•) W ksit!eczoe: Czarnokeiohik Hokue-Pokue (Bochnia 1868 
we Wlt~pie) czytamy: Sławny czarnokait;!nik Theophrutua Paraceleu1 
miał aposób lt!czenill choroby rakiem zwanej, nutopuj,cy: złapawn.y 
kreta, trzymał go tak długo BCiśnit;teg() miedzy dłonit B palcami reki 
prawej, aż ten -zdechł; poezero go w ziemio zakopał . Reka . ta nabyła 
zt'łd tej własności, iż pociągntwazy nią kilka razy po czt;ict ciała ra
kiem zarażonej,. brzydka ta i nacl~r bolesna chor<.ba, niewiadomo jak 
znikła. 

••) Znaną i tu jak gdzieiudzirj j~at moc kostek (witlełek do odpychania 
grabek do przyciqgania) z niedoperza przez mrówki zjedzonego, do oJ. 
strt;czcnia lub wzbudzeni!\ miłości w kawalerze lub pannie ełut.yć ma
jtcych. Niedoperz jest w tym celu mrówkom podany w .nowym garnku 
na pożarcie. 
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byla temu ptakowi moc do przebycia morza, żółć tylko w nim 
p~kła . I dla tego to gołąb nie ma już odtąd w ·obw żółc1." 

19. Kog u t i kur a me rzadko ~ir w haśnial'h lunowych i cza
rach uapotykają.*) Jl'st mni(·mtwie , j<lł<oby kogut piCJill', mówił 
W)rażnit·: W Krakowie'm był, - w Krakowi c' m był,
w Krak o w 1e'm był! -- A lwm mu na w odgdakujc: Ale cię 
ztarnt1}d pan wyrzucił, wyrzuc1ł! (Touie). 

20 luuyczka przt·mawia znów do jeudora : "Bida zawdy 
hllla- mój ty tary inda!• - A jcudor szybko i grubiej 
bełkocze zaraz za mą · Za tę hHlę wieczną- niech ich 
diabli wezną!« (Tomaszowice). 

21. Gę~ nwmowicic pożyta w dniu ś. Marcina, łu~y do prze
powiedui. Jeżeli bść jej piersiowa je t białlt, to będzie zima śnie
żna i mroźua; jeżeli je~t l'icmna, czarniawa, ina , to będzie zima 
lekka, de~zczowa, jeżcli czerwonawa, będzie błotnista. 

22. Wie'niacy mówią: Wróble rodzą się korcami, amie
rzą miarką na wio&nę, co ma znaczyć. ?c mnoga jebt ich 
i lo' ć w lecie i je i e ni, a na wiosnę kąp n. Z t t• go grom rMne ga
dki wysnuł, że te pta.k1 śmierć dzie 'iątkuJe, że w~drują. i cmigrują. 
Widział w tem tajeumice nie do otlgadnH·IJla, lubo ?agadka ta 
pod względem naukowym do rozwiązania wenie nie je~t trudną 

(Hr. Wodzicki w Zapiskach ornitologicznych). 
23. Jaskółce gdy i~ zn:uci guiaztło, to ona podleci pod krowę 

tego który to UCZ} o ił i mleko jćj ze p uje (podobnie jak czarownica) 
tak, że krowa przy s uszy ( dojić b~Jzie mało). 

24. Gtły z nadejściem wiosny chłopi mają kupować konie, radzą 
się ja kółki, jak. ej maści konie byłyby dla nich _najpożyteczui~J
szemi. W tym celu, n t\ widok pierwszej ja kół ki, powinni oni ta.
ną,ć na p1ęc1C i trzy razy w miejscu wykręclC się w kółko mó
wiąc: "Proszę, powiedz mi waści,- jakiej mam wziąść 
m a ś c i. 11 

- Poczem naznacZ)'\\ &zy sobie zrobiony piętą (obcasem) 
dołek, odejść na stronę i za chwilę dop1ero w to miej ce powró
ciwszy, w ów dołek .zajrzeć. Tu bowiem złoż)ł~t jaskć·łka przyme
siany po ten c za w ł o z kon kiego ogona. Je żeli wło ten z o-

•) Miedzy ionemi sąrlzJł że, ażeby kury dużo jaj niosły i w niesieniu dłu
gieJ nie czyniły przen1 y, potrzeba im do Jedzenia dodawać farby czer
wonej l u bryk Ił (rubryką) zwanej. 
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baczą gniadym, to guiade tr:r.eba kupić konie; jeżeli siwym, tó 
i we, i t d. do yć że konie tej maści jaka ię w dołku znajdzie, 
bądą na ten rok dobre, zdrowo i mocne do roboty. 

25. Ja">kółki na zimę idą do wody. Tu, 'jedna za drugą, zacze
piają ię o siebie ogonkami, i tak powiązaue w kółka we wodzie 
cnła kupa tego iedzi ni do wio·ny. (~1odlnica). ' 

26. Kuk u łka gdy pierwszy raz kukać pocznie, należy łucba

jącemu ją rachować, cq do pary tę odezwała: kuku. Jeżeli do 
pary, to dla rachującego znaczy szczęścte; jeżcli nic do pary, to 
kłopot. Kto ma wówczas pieniądze w kieszeni, tego cały rok będą 
się one trzymały. (Pow. zechne). 

'27. Tam gd:r.ie b o ci n n gmazdo obie zakłada, odgania on (od 
tego lntejsca) chmury i złe. Wtęc ktoby bociana zabił albo psuł 

mu gniazdo i drzewo, ten chmury i pioruny na się sprowadza.*) 
Haur (w Oekonomice ziemiańskiej.) Wars7.. 1757 tr. 114) mówi o 
bocianach: "Po tym ptastw1e ludzie ię znakują, iaki w którym 
roku będzie urodzay, z tego dochodzą, gdy owoc (jaJe) swóy 
z gniazdtl .azuei, albo też y młoue boCHmie, znaczy głóu, drogość 
y znaczy nieurodzay. Na g11iazda i(;h piot uuy 111e biją nawet y 
grudy, a gdzie z wemi pr7.ebywaią gniazdami, nie szkodzą ich lu
dzie; bo uie tylko na sLryLhach swoich, ale y w izbach by im ra
dzi, na uchych dębach czynią sobie guiazJa, y co rok ono popra
wnią y chró tern po duo zą." 

:.1 Bociany mają uar wie zezy. I tak' wit>~ ni ak się odezwał (do 
Wodzicktcgo) "Pante, będztc źle, IJo co te boćkt <loka
z UJ<!-" Hoctany prz epowiadają wojuę. -- a gdy do wojny numo 
wrózuy nie przy~zło, zugatl •. ięly \\il•śniak dOIICtpHic odpowiada: 
"P a n i e, m 1 a l a być 1 b o ć ki ją p r z c e 'l u ł y, l e c z t e g o p t a
k i ,,. i e tl z 1 e ć n i c m o g ą , że . i ę c e s ar z e p o g o d z ą. 4 

- Ho
etany uptBlczają guia'lJo, prluczuli ogiel1, - i gdy opuściły drze
Wt\ z g·uazdem na kole, to piorun uderzył, albo . próchniało samo 
tę wywrócdu. - Do tegoż oruitolog<l odlywa . ię także wieśniak= 

"N1r' h J.IŚilll) Pan tego człowieka nio trt.yum, ou hlrzcla. do bo
' taua; :l mi1nu na kaw, chłopi nie dtcą psuć gma.zda bociana." 

*• Lud w o~c)lc, jakc~my lo ;uż mówili wy;i. ,~j, uir .rndr.i ścinać drz~wn 
w l••s:c wł•wczn~, l{tly ~i~: spustrzeżtl żo ptak ;:tk1kolw1Ck m~ ~ mem 
u~lanc S\\C gum1.Jo, bo takltl tirzewu śulito, pq;Jko b}'' uchnlt~JC. 
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(2Apulci ornitologiczne Wodziekiego w Dodatku do Czasu, tom VI, 
VII str. 107-8, VIII, Kraków 1857). *) 

29. I wrona wie dobrze (mówił wieśniak z Modlnicy) co kaj 
się ma złego zrobić człowiekowi. Terar. wrony nie gadajfl, ale da
wuiej gadały. Jednego razu chłop stawiał chałupę; przysła wrona 
i peda mu: "na cóz to cłeku buduj es? postaw-ze se cbałup.inę 
z bylicy (co dawnij ' wielka barzo rosła), to dość dla ciebie, bo 
wnet umrzes ." Chłop postawił chałupę z bylicy i umar(ł) niedługo . . 
Wiela razy wrona wrzescy, to o cem-sik ludzi ostrzega, co bedzie 
złego." 

30. "Wrony y gawrony (mówi Haur w Dekonomice str. 115-6) 
zarówno z krukami w iedney chodzą sworze, iednakowa w nich 
dyspozycya, a rady gnieżdż~ sil,) na drzewach olszowych, tam czary 
żadne ani gusłt~o szkodzić nie mogą. K a. w ki kupami, stadami włó
czą się, osobliwie na złą chwilę po powietrzu się błąkają, przy 
kościołach, przy wieżach lęgną się." 

31. "Srok a (mówi dalej Haur) nie boi się wrony, bo gniazdo 
swoie tak obwaruie y zwierzeilU wkoło osklepi, że iey (wrona) nic 
nie uczyui, a we śrzodku tego gniazda, dwie dziurze naprzeciwko 
siebie uczyni, gdyby który szkodliwy i za.wisny napadł ią ptak. 
inną zaraz odleci d;~. i nrą." 

32. Kruk, równie jak wrona nie jest wieszczego ducha pozba
wiony, czego dowodzi rola. jaką nieraz w baśniach ludowych od
grywa. Ha.ur jednak skromn1ćj gu przedstawia powiadając o nim 
że: "wszędzie kruka pełnv, ">\SZ~uzio mu i rozmaite plaguie (sprzy
ja) powietrze. Młode kruczęta są z natury na razie białase (białe), 

gdy się z swego wylęgną owocu (jaja), a tak ich matki, dla tey 
odmiany, ja.koby za wyrodki m jąc zaniedbywają, wstydząc sifJ za 
nie do dziewi~,Jciu dui, nie karmią ich ani żadną rzeczą nie posi
laią, tylko sil,l na tt!n czas z Prowideucyi Boskiej muszkami a rosą 
samą. opatruią, gdy zaś poczy nali}, czernieć, w dziesiątym dniu, na 
ten czas ledwie im kruk fr ncuskich do gniazda nie nosi paszte
tów, przy innych rozmaitych prowiantach." 

•) Z nich u tępy to cytuje Dr \l i t!rzyński w rozprawie o Locianie czyli 
ksi\:dzu Wojci~chu , (pr· zy, · zyHkr do mytologii porównaw
czćj, \\'arsz . 18G7) okazujoto ~tyC7. l!o~ć Lociana z ogniem niebioa. 
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33. o w a zwykła h uczyć, gdy kto z 'micrteluych ma umrzeć. 
Przyhukuje ona wówczas mctylko ludziom ale i wic.;kszym zwie
rzętom czworonożnym; o ·obliwic domowym. 

34. C z a p l a uuo i często ryby po diW) eon e w powietrze, zkąd 
zdart.a się że je upuszcza na pole lub ł11k~. Zl;!U to zapc>wnie po
wstał mię<h:y ludem prze ąd, jakuby ryby. pad.dy ui!•kicdy z desz
czem na ziemie, mając także i wbrÓll elunur sJCuzibe. 

35. Węże lubią pijać rulćko i nicrzadko przyczCJHUJll, sic.; do 
wymion krowich by je wydojić. a bywa że i krowa za uiemi tę

skni i ryczy. Mają one wcgu !;rób w Uj"j.JlllcutowĆJ korouie, i tam 
gdzie <.lu przesiaduje, pilnuj~ go gromaJmc; ua zimę idą z nim 
do jam pou...:iemoych . W zimowćm lcgo\\J ·!;u "l!ż w koronie leży 
na kamietJOym stole.*) \V UZll'ń :\la.tki u,,~kićj gromuicznej (2 lu
tego) węże się przewracają na drugi lJOk. a wto ną z jaru wycho
dzą. Jeden żołuiel'i: jadąc konno lasem, ujrzał gromaJę wt;żów i 
króla pomiędzy niemi; chciał mu tedy łcu uciąć Ly zabmć koronę, 
ale go wężo obstąpiły i tak bCisoę!y, ŻP h•dwo z koniem uciekł 

przez ich zastępy; jednak późnH~j z ran mu zadanych umarł. luuy 
znów żołnierz był :m·zęśliw zJm, Lo mu ·1!,; wlało po•lPj.:.t: węże i 
;~,abiw zy zręczme króla; uuil•'ć jego koruu~·. J.tóm buga~t\\•'lll 1\iel-
kiem na całe życic gu zr1oJml rz~ ła. (~ 1 ··którzy utrzj!UUJ:t że ko
rona ta po j!·go śruicn:i li' t ó, da zuów ci 1 hól.. ",_z o w ct.y Jego 
na tępcy mewid;.ialoyn1 ~po ubcw; g•iy Jll(}l u lĆJ ukul.cz .. ości :.:a
milc:.:aJą). 

•) )lr \Vollht•llll d•l l'olll'C'l l·'l\tologl< l·s tlłl'll )",)it•ll, lll'rlin 
) 5() S!!' 40 l 41) 1111'1\\i;)l' 11 \\t'lclt•lll l'), oiWiti,!J'allll l.u;_!.l \\'i,zuu, 
JnlllliUWICie O UIUgii'J )'lZCIItl olli • II'J!< \ 'uh\llł klll'lll Ul\ 1\l:\l'lllll) 

W:)•umilla jako \\ •talcto l\ III d \\ !-(• l li III '<•l l l' IIII ~ Z li !l gtii'<J 
.czy skal \l .M R 1111 n 1 n s :l n l!' z.t h11 'III 111 l11 j,.,. do 11 ~ 1 ,,luauin 
dla Logow napo.Jn uJnri t a111 (ltllllt,n/.\1) ł.ZI ~)'i.lllt:g" z lilłli'Za uilecz
nego. \\' tym l'ld u l.ogml i c i złe d ut l1). ~' 1 "'"'" 1 l 1 ula "ri••w \')m
hol 11iecz11o c·i) uki\:L'IIllll(ll o )"Hl gur\ 1 unnd /t l11ie1n uln.H nli m·•~l
lliCI,j t<,; w lwio, t1 Z) IIIIIJ<Ie gu JIIT. tu 1. 1 >;..u u t•luhr • d u· l•)) JUŻ 7.~ 
głow~: (z łe rlul'hy), 1 gd) dt ln·zv " z z (, z t• l;''' l'""''du /.(' zi<Hil 
111 ary o mieJ c honot·nw c, u pukuli 1 h l 1 1.1 " u ' 1 • , 11 z ~'"" y 
wyll.uct \\tt1 ja1l {k:tl-ulutll IJn , kul nkalt!.llll ' knl-akul~t) 
który zł)Ch (d aJ t i a') u lepi, ·o lćż ltJ 'l l ot t' 1 T.l .. i In. 

Tnmż,. n n 11·. l:;; l'"" i•·•l"i mo. Żl' k i.po:•·it'lll "T.i.t'ł\1 .i ·H t ~e-
&Zl\8 zwany takżt \\'n uki CZ)II Aua11ł 1 tnlC kulll'10ill), w ty-
it!Cznych plot:ll'h, 7. bahll dtim•nl gló11, " lwi. , n h.:dl• ),n hnżkn 

\\'isznus lHl wod:u·lo: 11111 1111 Jlllllllll <·zul<'llt d'J·II•l<lll<'"·! np 1 kQ czyli 
korone ~l a n i- u" i p a~, i :!()IJO .,,., a l'" l.u .l l\,' ~~ t 111-

b h i t t i 8 (dy,i:uneułu vn !\•·iau.t), i l i~cly~ w a zl'Zyt· łun j 11lurn 
Z głów &W)Ch wypu ZOII)'lll, 

Hi 
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J. K. Haur Oekonomika ziemwńska W IHSZ. 1757. str. 111) mówi: 
"0 węiach sprośnych. Wężow1e są czworakiego rodzaiu 

polne, ~;kaliste, borowe y wodne, między któreroi zoajduią się ia
dowitsze skallstc; Je~oe, polu e. y wodne iui nie tak są szkodne· 
a przeto trzeba mieć na lo ba<"zeuie, osobliwie tym ludziom, któ
rzy hosem1 chodzą nogami, pouillważ te bestyje na słońcu w lesie 
przy pogouzie na rói.nyclt przesypiaią się mlP)Scach, a kto na nie 
z o i f' d o u a czka nastąpi, i adowicie zaraz ukąsi; wiele iest innych 
gatunków y postaci takowego t t i e statku, o którym rodzai u wszyst
kiego nicpodobna opisać." 

"Zaklinanie kto um1e, wła~nie go przemaga, y może go po
tym gołą wzi'!;(; r,_Jo!· Ktu wy!J1ju prud1 it:go bpaliwSZ), u;gdy ta
kiego człowieka me ukąsi. 

Piluują tego niektórzy ludzie po ró10ych mieyscach, aby mo
gli nadybać węża z żabą morJuiących się z sobą, których na ten 
czas iakim rozerwą orężem, żeby ich do śmierci nie ubić, z tego 
trafunku, taki iest skutek, i'- zaś do rozwaJzania potym owym orę
żem, służy szczęście w każdey okazy i." 

"l{tóry wąż iadowirie człowieka ukąsi, na ziwę go ziemia 
nie przyjmie, ale się tylko po różnych wałęsa mieyscach, póki go 
kto nie utłucze kiien•, y znać go pot) m, że i tst główuikiem 
wiele lud2i tego doświadl'zyło." 

"Cl.łopek iedeu gdy kosił sobie łąkę, ukąsił go wąż w nogę 
która mu opuchła, więc wykopał sobie dołek, y w niego nalał 

wody, żab nazbierawszy do tego, włożył tam ową opuchłą nogę, 

które to żaby wyssały 6w i ad, y pozdychały, a ów się człowiek 

przez to wyleczył, y tyle razy to czynił, póki owa nie stęchła pu
chlina." 

36. Za rodzaj węta nważauo też i owego Krakusowego smok a 
pod skał!! Wawelską siedzącego (obacz Lud Serya V str. 9). Już 
Długosz u a zwał go olop!tagt~., Z tą d teŁ i Ilu. nr ( Oekonomika zie
miańska W arsz. 1757 tr. 110) wyraża się: " W Krakowie za Kra
ku~a u;td Wi lą pod zamkiem w skale. b,ył tćż srogi smok i t. d.: 
takowP bLstye stras;.o;ue, według cichl'go y spokojnego miejsca 
w skale, przy rybii.Ch odc-howują l' i~ z '·~l.a albo z żaby chropo
wateJ którą Wlos1 zowią Bufo, l<tóra w tamtym kraju gdy skrzy
knie na człowieka, zaraz oLrujc." 

37. Dal~j mówi ten7.c Haur: "N n Ukramie w Rusi, znaydują się 
także srogie węże, których tame<.wi ol,)watcle zowią Połozami, 
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są także srogie y okrutne, prawie &ą ezę!>el!J, wspomnionego smoka, 
który dusi luuzi, krew z nich wysy~a. y srogo za.morduie, biją go 
oszczP-pami, y z samopałów go strzelnią; na bagnistych mit·y cach 
w pła zczy~nie rad s i fi: kocha y bie iaduie." 

38. Padalce żmije są gorsze od wę:tów. Wedle mniemania 
ludu, kogo padalec ukąsi, ten cały spuchnie ; ciało uk~szouego za 
życia jeszcze rozpada się naraz 1. hukiem, trza<;kiem w najdro
bniejsze kawałki, i okropnil ginie on śmierc1ą. Kto ~>Ł~tpi na pa
dalca, temu buty, suknie rozlatują 11ię na strzępy. Ukąszon('mu 

przez żmiję mocz!} ranę w kwaśnem mleku; w mleko to wpusz
czają jedn~ do drugiej żaby, które jad ten zabija, i czynią to tak 
długo, dopóki ostatnia z nich nie wyjdzie z mleka żywą, co jest 
dowodem, że jad wys any ju:t z rany został. 

39. Gdyby chory , le:tący na łó:tku, po przyjęciu Koromunii św., 

wypluł ją przypadkiem, to wtedy żab a się wylągnie pod łóźkiem 
i będzie w chałupie ludzi niepokoić. A h.bę nie dobrze jest za~i
jać, zwłaszcza dla swawoli bo i t o Pana Jezusa chwali. (Toma
szowice). 

40. W Krakow kiem tak do siebie taby gadają: "Siostro lu "Cói?" 
n Umarł bocian"?" - "Już." - "A my temu rade, rade, raJe, ra
de." (Czasopismo Przyrodnik, Lwów l 7'2 str. 195). 

41. Mrówki gdy jajka swe wynosr.ą wieczorem na wierzch kopca, 
to będzie do zez; gdy je chowają pod kopiec, to pogoda. 

42. "P a jąka zabić, dobrze jest. bo on przeciw01k. dy ~htka 
Boska przędła, pająk chciał prząść cieniej, przeciwowal jćj. Więc 
'te:t kto zab1je pająka, ma sto doi odpustu." (Modlnica). 

43. Gdy si~ widzi pająka zrana, to radość; gdy w południe · 
dobra nowina; gdy wieczór, - nieszczęście. 

44 "Wszystko na świecie potrzebne (mówił wieśniak) . Jeden toł
nierz gadał, że muchy i paJąki niepotrzebue. Otót tak mu sie 
stało: ten żołnierz wystrzelił i niechcący• drugiego komrata zabił. 
Widząc swój uczynek, uciekł przed drugiemi i ze strachu krył si~ 

w lesie. Wreszcie zm~czony, położył się pod krzakiem i usnqł 
twardo; ju:t podchodz~ do niego drudzy co go szukali i byliby go 
uśmiercili, gdyby nie m u c h a, która wcza jeszcze tak mocno 
utarła śpiącego w ucho, że si~ zerwał i dalćj w nogi. Tak-ci go 
ostrzegła. Alo wicdział że go gonią inui i szukać wszędy będl}, 

z tozkazu starszego. Nie wiedząc już prawie co z ·obą począć, 

zbiegły schował si~ na noe Llo dziury spruchoiałego drzewa i tam 
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siedział. Przylazł pająk i dziurę tę pajęczyną zaprawił. Na rano, 
szukający przychodzą pod drzewo, ·patrzą, a tu pająk sieci toczy, 
i mówi jeden do drugtego: "Pewnie on się tu nie schował, gdyżby 
pająk pajęczyny tu robić nie mógł; kiedy zatem je t tu pająk, to 
jego sarnego tu niema. u - Poszli tedy nieznalazłszy zbiega, a 
ten odr~chnął wobodnie i wynió. ł ię za granicę. Od tego czasu 
żołnierz ochroniony przez muchę i pająka. nigdy już na nich nie 
narzekał, bo wszystkie stworzenia są od Pana Jezusa dane i każde 
ma jakiś użytek. u 

45. Muchy są to p zczoły diabła: Diabeł mówi: .oho! i ja mom 
swoje pszczoły!" - "No i cóż, ka-ż (gdzież) je mo z?" - n Wiz
bie." 

46.0 pszczołach (z u t chłopa pszczelarza) W dziel\ Zmar
twychw tania Pań kiego, ten kto się zajmuje pszczołami, powinien 
iść do spowie<lzi i przyjąwszy Kommuniją św. udać się z kościoh 
prosto do pszszelnika, przez dr-ogę na nikogo nie patrzyć i z nikim 
nie rozmawiać. Przyszedł zy na miej ce, trzeba natychmiast chu
chnąć do każdego ula, i od wylot,n (otworu) obejść go wkoło do 
tneciego ra~m, a tego roku pszczoły rojić się będą obficie. 

4 7. Gdyby pszczoły rojąc się, chciały z tego miejsca uciekać, 

biegnij co duchu (prędko) od wylotu ula rachując trzy razy, i to 
obróciwszy się wspak (w tył) pod słońce. Gdy to uczynisz, wów
czas klęknij przed otworem ula, i bijąc się w piersi, mów do trze
ciego razu: "Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament• 
krew i ciało Pana naszego Jezusa Chry tusa, Amen." DopieTo po
tem gruchniej dobrze od lewicy (uderz lewą ręką) w ten ul, żeby 
aż h a ch o ł (snopek przykrycia) z niego zleciał, a wnet ucieka
jące pszczoły, zkąd wyszły powrócą i więcej już uciekać nie będą. 

48. Żeby p zczoły dobrze się darzyły, trzeba im w ulu tryndy 
(trutnie) wygubić; także wyniszczyć insze pszczoły napastniki, co 
je nachodzą. ŻPhy je od napastników obronić, należy (swoje p zczoły 
na wieczór zalepiw zy) postawić na miseczce przed ulem trochę 

wody rozmąconej miodem i mąką. Przyleciaw zr przed ul, rzuc11 
się obce p zezuły uapastniki na miseczkę i miód, i mąką otrują. 

49. Ażeby p zczoły nie ką ały, pociera się ręce bylicą. .Gdy 
w kt{,rym z ulów p zczoły mie zkać uie chcą, należy go wytrzćć 
bylicą, a niczawodnie potćm do niego przylecą. 

50. Najdokuczliwićj ką ają pszczoły wówczas, gdy są urzeC :l o n c. 
A wtedy, zdją~ z nich urok nale:.iy (ob. Nr 206) i wodę z węglem 
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do odczynienia użytą wylać na ul, obszedłszy go do trzeciego 
mzu, a odtąd kąsać pszczoły przestaną. 

51. Strzygonie (o b. str. G3) staraj l}, się między innemi spraw
kami także i o p a skud z e n i e pszczół, ażeby zwierzątka te jak 
najmniej, albo wcale nie robiły potrzebnego na świece kościelne 
wosku. 

52. Dodamy tu, że z ptaków, krogulce, nie ~rające już dziś in
nej roli w prze ądach ludu, prócz roznoszenia nowinek, mu
siały kiedyś zersze mieć działania pole. Dowodzi tego u Czechów 
królodworski rękopis. Hanu z (Sław . Nythus, 184~ t r. 31 ) mÓwi : 

· Zdaje się jakoby krogulce wieszcze, umyślnie w starożytnych ga
jach Czech utrzymywane były. Pokazuje się to z oburzenia, z ja
kiem się wyraża bohater Zabój (królodwor . rękopis): 

i wy banie z hajew wsze krabuje; - dalej; 
plaszichu (spłoszył) krabuje z lesów. 

---



Rośliny 

uważane przez lud jako mające wlasności lecznicze 

i czarodziejskie. 

Zioła i krzewy których nie zbyt wielki dajemy tu poczet 
(nie wątpiąc, że w przyszłości odkryje ich się więcej), są jedne 
jadowite, inne zaś zdrowiu nie są szkodliwe, i używane bywają 
przez baby (wróżki, czarownice i t. p.) już to na leki, już na 
czary. 

Niektóre z nich, w wyobra~ni i nauce czarodziejskiej ludu 
zachowane , jeżel,i urojoneroi nie są, to nie tracąc przypisy
wanej im mocy, zatraciły może w jego pamięci swój kształt pier
wotny do tego stopnia, że niewiadomo czy uważać je należy lub 
nie, za surrogaty innych, bo pod innym klimatem rosnących dotąd 
ziół na dalekim lub bliższym Wschodzie, czy też za takie, których 
znaczenie i moc pod znaczenie innych dawniejszych podstawioną 
została. 

l. Przestęp. (Przestęp pospolity, Bryonia alba); korzeń jego 
przeczyszczający podobny "do małego chłopca." Czarowuice zbie
rają korzeń przestępu, powijają go jak dziecko, i w skrzynkach 
chowają. Okadzając krowy pod wymiona przestępem, czarownica 
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w każdy n o wy czwartek (na nowiu lub pierwszy po nowiu) 
ma ściągnć obficie mleko z dziewięciu hyzów (chałup) nie tylko 
od krów, ale i od klaczy, kóz , owiec, kotów , królików, myszy, 
szczurów, nawet od piersi karmiących kobiet. Mleko to śmierdzi. 
Nie ściągnie ona mleka tylko od psa 1 od świm, bo tego diabeł 
nie chce. Bez prze tępu zadna czarowmca s1~ nie obejdzie, potrze
bując .go do bardzo wielu czarów. 

Przestęp zakopuje się także pod próg staJni gdzie krowy 
stoją, aby siljl mlóko i śmietanka nie warzyła. Sprzedaje si~ i do 
apteki. 

Korzeń ten ma nazwę od przestąpienia przykazania Bo
skiego. Za niejaką prezerwatywę, by mleko nie cuchnęło, ma słu
żyć obmywanie wymion wodą kapuścianą w pierwszy piątek po 
nowiu. 

2. Czyś c i czka (Czyścik 1 lmpatieTI.8 noli tangere), ziele sławne 
z tego, że wszy tko cokolwiek będzie zw1ązane, zap1ęte, zamknięte 
nawet u a żelazny zamek lub mocną kłódkę, o północy za jego 
dotknięciem, odemknie się, roztworzy, odwiąże i spadnie. Gdy przy
padkiem ktoś wiedzący lub niewiedzący urwie lub ukosi na łące 
tego z1ela, 11 pewnością deszcz padać będzi<.~ i w robocie szkodzić, 
bo tak chce diabeł, który go pilnuje. ZłodżleJe noszą to ziele za
wsze przy sobw, a czasami, rozkrojiw zy Jłoń, kładą tam czyści

czkę by im w dłoni uro la. Z uwtęz10nego także i okutego za do
tkni~ciem czyściczki o północy, spadają kajdany. Własność tego 
ziela podała treść do w1elu pow1a tek a między wnemi do nastę
pującej ba' u i: 

O iolnierzu i o królewiczu. 

Jeden parobek pa. ał kome na p.tstwisku pod lasem. Wiele 
razy zasnął l1b od zedł, tyle razy zastawał za powrotem lub prze
budzeniem si~ 1 konie odpięte ze s p 1 n e k (pętlic z powroza robio
nych krępujących 1m nogi.) Poduió l \\ięc owe pęta i spętał konie 
na nowo i aż tu drugi m razem zosta.j t! to i. ~a mu i konie wolne l a
tają sob1e po szkodzie, a p~ta rolwląllł.lll ' spokojnie leżą sobie 
ua ziemi. Ze uiebywało w bli::okoś~.:1 mkogu l co by mu podobnlł 
psotę mógł wyrządzać, przeto domy'hł ,.,j~ parobek, że musi ro-
8nąć w tych mieJ cach czarowne w~łu Gzj' 'cicLk11 zwane, którego 
się kome skacząc dotykają. Jakoi zualazł tam iototnie wielkie 
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tego zielska mnóstwo i przykładając je do nóg spętanych koni o 
północy, przekonał się, jak w tej chw1li w jego oczach bez do
tkmęcia ręki pęta otwierały się ame. Zebrał tedy wielkie cudo
wnego owego ziela p~: ki i wybuszywszy Je dobrze, zachował, nie 
wydając się z te m prze u m kim. Wład;m owa czy' ciczki o samej 
objawłająca si~; pólnocy, uastręc:mła mu tiposobność do wyprawia
nia przeró2uych po mieśc1e i okolicy żarcików. I tak, będąc 

w karczmie na zabawie, spraw1ał, że o północy otwierały sili} drzwi 
i okna, z beczek wylatywały szynkarzom 1 szynkarkom czopy, a 
z butelek wypadały korki. Dziewczęta które wówczas niebacznie 
posdy z nim do tańca, :.:niewolone były uc1ekać, bo im "śród 
tańca opadały fartu zki i spóuniczki. Że rozgłos tych żartów po 
św1ecie ściągnął nal1 miano czarowmka, więc nie mDgąc z tego 
powodu u lllkogo znalcić służby, przystał do WOJska. Tu służąc 
gorliwte, '~yszeuł prędko na star~zegu, lecz po odbytych ćwic:.:e

niach odłączał sili} od kamratów i na osobnej stawał kwaterze. O 
północy, cbodząc po wsi lub po mieście, wstępował gdzie tylko 
chciał, zabierał co mu su~ tylko podobało, bo mu to wszystko 
bJłO łatwem. Miał jednak tyle przewrności, że nie brał niczego 
dużo naraz, ale po troszku. W tym to wła ~nie czasie umarł stary 
król, a młody następca objął po mm pauuwauie nad królewskiemi 
krajami i u ad całem woj"kiem.*) Młody król niedowierzając pod
danym, chciał się przekonać czyh go m1łują, i dlatego na każdą 
noc przebrawszy się za kogo innego, po róznych ci1odził miejscach. 
Otóż zdarzyło si~: że i w tern mieście guz1e stał żołnierz-cza.ro

wmk, chodził król jedneJ uocy l'rzeurauy t:u. iołuierza. Jak to niby 
bywa, ie żołnierz ze zołnwrzem pręliko si~ zwąchają, zejdą i wy
miarkują, tak i tu, voj,tł król przebrany naszego żołnierza i po
szli ~;i~ razem :tabawtć w s:tyuku. Pd1 uo bicbie jeduą, godzi11fi), 
pili i drugą; uareozcie iołmcrz któremu !Hę pt·zebrany król bar
dzo nadawał, powi>~.da dc.it otwa1 ci e: n ww ·z co, mÓJ kamracie, że 
ze muie wielki jest figlarz; przyjdzie tóż ta clmila w której co 
tylko zechcę to :.:robię, wozę1h,ie otworzę, a UJkt mnie uie zmiarkuje." 
Dopieroż pocznie królowi rozpowiadać rozliczno swoje kawałki, 

nie wyda.Jąc jednak tajemuiczej ziela. mocy . .c'a to król mówi: "a 
byłeś też kiedy w królewskim pałacu 'l' - "Ho, ho, ho, i wiele 

•) Pouanie to ma si{l tyczeć króla l.okiotka. 
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to razy!" zawoła tołnierz "jut ja wiem o wszystkiem co się tam 
dzieje." - nA eóz na przykład?" zapyta król. - n Teraz niedługo, 
mówi tołnierz- ma być koronacya młodego króla; ale są w pa
łacu, tu~ obok jego osoby, ludzie mu niechętni. Kiedym wszedł 
o północy do królewskiego pokoju, i wziąłem sobie po troszku 
tego co mi koniecznie było potrzebnem , słyszałem wychodząc 

z boku rozmowę jednego z najbli~szych ze słutby powierników, 
który wraz z toną przysposabiał dla króla trucizn~; trucizna jak 
jej mówił, będzie w złotym kubku, i on jl} sam w dzień korona
cyi poda królowi zamiast wina." - Król na to odrzekł: "Skoroś 
mi przyjacielu o twoich rozpowiedział figielkach, to teraz mi je 
pokat; ciekawy też jestem wiedzieć jak je robisz; już ja ci tę ta
jemnicę bądź pewny, stokrotnie wynagrodzę, zechciej mi twego 
sposobu udzielić i gotów jestem pójść z tÓbl} o północy gdzie 
chcesz, aby się tJlko o prawdzie sMw twojich przekonać." - Po 
długich prośbach, dał sif,l wreszcie żołnierz namówić, i udzieliw
szy królowi parę gałązek Czyściczki, poszedł z nim do miasta. 
Właśnie uderzyła północ, i król idąc ulicą, ujrzał jak za dotkni~
ciem owem czarozielem klamki u najpierwszych drzwi, te mu się 

zaraz otworzyły bez łoskotu. Król z żołnierzem weszli do sieni i 
do izdebki, w której spało małżeństwo, stary mąt z młodą toną. 
Poniewat naprzeciwko przez s1eń (jak tołnierz już o tern wiedział) 
spa~o drugie małżeństwo, młody mllż ze starą żoną; przeto posta
nowili obaj przełotyć mężom żony i przełoży h; staremu dali sta!1ł 

babę, a. młodt} kobietf,l młodemu; - po spłatam u tego figla, do
zgonną święcąc sobie przyjaźń, rozeszli się, każdy w swoją stronę. 
Nazajutrz gwałt w mieście; na wspomnionej ulicy już wiedz!} i 
słyszą, ~e stary chłop bije starą babę wołając: "a czegoś mi się 
zestarzała, bestyjo, czarownico l" - gdy przeciwnie, młodzi mał
żonkowic radują się niewymownie, dzi~kując niebu, że się prŻecie 
ze sobll dobrali. Król się uśmiecha, gdy mu o tern d9niesiono, 
żołnierz zaś postawiony na. warcie, zdaje się o niczero niewiedzieć. 
W wigiliję koronacyi, przychodzi nieznajoma kobieta do króla i 
prosi go, aby jej na osobności dał posłuchanie. Tu mu wyznaje 
że: .miłościwy królu, twoja sprawi~dliwość dla poddanych i ła
skawość , wiodą mnie do citbie, aby ci powiedzieć że w państwie 
Waszej królewskiej Mości SI} zdrady; jutro przy uroczystości przy
ni os!} żydzi przystrojoną koronę (o czem wiem, bo miałam z niemi 
różne stó<>unki) i zecl1cą ci ją włożyć nn. głowę; nie czyń tego, 

l G 
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bo zginiesz. (( - Król rhiękując kobiecie, pyta się, czem wdzię
czuo~ć swą może jej okazać i czego jej potrzeba? - "Nic nie 
żąclam Najjaśniejszy królu, podaruj mi tylko pierścionek który no
sisz na palcu." - Król 1.tijąt z palca sygnecik, dał go kobiecie, 
i ta pokłoniwszy się, odesda. Na drugi d1.ień nastąpiły uroczysto
ści koronacyjne. Tłumy ludu zgromachiły się obok pałacu podczas 
ceremonii, którą zakoiiczyły uc1.ty dla książąt, duchowicitstwa, pa
nów i. pospólstwa wyprawione. P1ją zdrowie królewskie, król mil
czy i zamyślony spogląda na gości, aż tu najstarszy z jego pod
danych nie ie złoty kubPk i stawiając go przed nim klęka: "Naj
jaśniejszy Panie - rzecze dostojnik, pn~ykro to poddanym że 
w dniu swej koronacyi Wasza królewska Mość zachmurzasz czoło; 

niechaj ten napój rozpros;r.y troski z twego oblicza, i uszczęśliwi 

pełzających u stóp twego tronu a wierny ch ci poddanyah." Król 
kazaws'ly mu powstać z zięmi, odstawił na bok podany sobie "ku
bek. Wkrótce potem mtrojeni w świąteczne szaty i poprzedzeni 
muzyką, przychodzą żydzi niosący złocistą koronę, a ukląkłszy 

przed królem trzymają dar w rękach i mówią: "Najjaśniejszy 

królu, składamy i my uasze dary i prosiemy, racz włożyć na skroń 
koronę będącą dowodem naszej wierności i miłości." - Król wów
czas dał znak ręką, aby odebrano dar kahału żydowskiego, i ra
binowi kazał 13ię oddalić. Posłał następnie po żołnierza z którym 
chodził w nocy, i rzekł do 1.dziwionego iż w osobie towarzysza. 
widzi przed sobą samego króla: "Pozostaniesz w służbie mojej, 
znam ciebie, wykryłeś tm tajemnicę i wielką oddałeś przysługę; 

otóż są tu obieli wie zdrady na stole; patrzcie wszyscy obecni; 
w tym kubku trucizna, w darach rabinów piekielne naboje." -
Przybiegli na te słowa książęta, panowie i szlachta; trucizna dana 
psu, trupem go zara1. położyła, w koronie zaś znaleziono ogniste 
siarczane naboje, które za dotknięciem sprężyny, pękały z hukiem 
w powietrzu. Król zmienił służbę dworską ukarał wiuowajców a 
żołnierza wybawcę mianował najstarszym dostojnikiem przy swojim 
boku i odtąd obaj żołnierz wra:& z monarchą, posiadając tajem
nicze ziele, używali jego wła ności z umiarkowaniem na. dobro 
kraju, bo do otwierania sobre serc podJanych, i czerpania z ich 
dochodów tyle jedynie, ile tego słus1.ność i konieczna potrzeba 
wymagała . Po nicjakim czasie, król pier~cionek dany nieznajomej 
kobiecie, UJrzał ze zdziwieniem na palcu cudownego obrazu Naj
~więtszej Panny i mógł się przekona~, że ostrzegającą nic kto 
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inny oył, tylko sama Królowa Niebios, sprawiedliwych monarebów 
opiekunka. 

3. Cypry s, nazwa ludowa (Żywotnik zal'hodni Tlmja occide11tali8). 
"Tego nie ma na polach au i uyle-kaj; chyba ogrodnicy w fajer
kach chowają, albo w j-aptece do ·tauic." Ziele to moczone w go
rzałce i gotowane, piją. kobiety ciężarne, chcące płód swój utracić. 

Używają go w tym celu i czarownice, by dobrowolnie lub za za
płatę płód jakiPj kobiecie pędzić." lu ue zuów znaczenie ma Cy
prcsck v. Bylica czarnomorska (.Artemisia pontica). 

4. P a pro ć (Paprotka samcza, Aspidium fili:t, Farrenkraut). 
Wiadomo ludziom o tem (tak utrzymują pod Krakowem), że 

w dzień św. Jaua Chr:r.ciciela. kwituic każdego roku przez godzinę 
o półuocy kwiat paproci. Je t 011 drobuiutki bardzo, dojrzeć go, 
znaleźć niepodobna, poniewui sam diabeł patrzy i pilnuje. Kwiat 
paproci zerwany, daje temu kto go posiada, własności poznania 
naraz wnętrza ziemi z2 . karbami w niej ukrytemi. - Było dwóclt 
młodych parobków, co sifJ dowiedzieli o wła nościach tego kwiatu. 
Chciało im ię być bogaczami, i dłuż~j nie pracowar.. Ci się raz 
umówili, ze cokolwiekby ich czekało, pójtlą zdobyć od diabła pa
prociowego kwiatu, aby za jego pomocą od z ukuć skarby. W dzień 
św. Jana przctl pólnocą po~zli do lasu, uzbrojeni w potrzebną do 
walki z diabłem odwagę. Nadeszła pożądaml. godzina, ale zamiast 
oczekiwaućj postaci diabła, powstały po lesie okropne wichry, 
szumy i szturmy. Z początku, łubu mocno zaniepukujt•ui, wytrzy
mah straszliwy ten burzy u a. pad; w końcu jednak, u a widok drzew 
uuoszonych w powietrze i okropnych w koło widziadeł, ulegli 
bojaźni i uczuwszy ze w. tytlem .>W l} uiemoc naprzeciwko podobućj 
siły, rozbiegli się i uciekli gllzie lctóry mógł. Jeden z nich tra· 
fiwszy na drogę, wrócił nią do domu; drugi zaś zbłądziwszy, wpadł 
pomiędzy trawy, zielska i obalone drzewa i wśród niCh zagrzązł. 

Gdy burza ucichła, zaledwie mógł się wydostać z pośrodka traw 
i gą zczu i ścieżkę wynaleźć, nic wirdząc o te m, że to, czego 
szukał, ma jui przy obie gotowe. Gręznąc bowiem wśród wybu
jałćj trawy, nic tlo:strzegł, ie O (lłamany przypadkiem kwiateczek 
paproci, wpadł mu niesp<;>dzicwanic za cliolewę. \\' droche do domu 
uczuł się zupełnie ja uow1dzą cym ; gdt.ie tylko okiem rzucił, to 
tam widzi on )Hlll ziemią h•żąn• :tloto, srebru, pieniądze, mcsły

cha.ue bogactwa. \Yitc sobie lll)Śłl : nkicj ja juz taki wądry, pójdę 
do tatu::.ia, beJziewy kopat·." - Zal~:dwie w::.zclll w próg chałupy, 
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mówi do ojca: n Tatusiu, cejco wam opowiem i gdy-ć ja juz okru
tnie mądry, diabła się nie boję, we~cie parę koni z wozem, na 
wóz koryto od parzenia wieprza, i pojedziemy we świat zbierać 
pieniędLy, bo wiem kaj się 1.najdują." Zawołał także na brata, za
brał go ze sobą i z łopatą, i wsz.yscy trzej puścili się w drogę 
zll. skarbami. Właśnie wyjeżdżtt.li z chałupy, kiedy jasnowidzący 
parobek krzyknął na ojca: "0 rety, tatusiu, stójcie, za na!izą cha
łupą przy ~todole w ogródku, widzę pod ziemią skarb boski, wiel
gocki kociół dukatów;· wykopmy go naprzód, a potem pojedziemy 
dale; ." - Za stodołl} był ogródek pełen badela i zielska różnego i 
ażeby się w głąb ziemi dostać, wszyscy trzej rąbali żwawo sie
kier!} korzenie i targali zielsko na wszystkie strony. Ze się z wiel
kiego pośpiechu bardzo zmęczyli, a jasnowidzącemu parobkowi co
raz ciężej pracować było w butach, więc się też z nich wyzuł. 
Wtem mestety --' k"!"iatek paproci, jak wleciał niewiadomym spo
sobem za cholewę, tak jeszcze prędzej z niej wyleciał, a z nim 
razem uleciała na piękne i . cała nadzieja znalezienia skarbów, bo 
i całe jasnowidzenie przepadło Parobek ledwo nie oszalał z roz
paczy, i sam z tego zdać sobie sprawy nie zdołał: dla jakiej przy
czyny, nagle z rnl}drego ~tał się znowu głupim. Długo potem nad 
zmien.nemi igrzyskami losu rozmyślając, takie osiągnął zbu~owa
nie (co znów wielkiej głupoty jego nie dowodzi), że tylko praca 
ciągła i staranna błogim owym być mogą kwiatem i rzeczywiste 
a nie urojone przymaść bogactwo; bo nic człowiekowi nie przy
chodzi darmo na tym świecie. 

W Modlnicy baśń dopiero przytoczonlł temi opowiedziano 
słowy: 

4. "p a pro ć niema kwiatu, (sił słowa opowiadającego) ale gdy 
wsyćkie zioła miały kwitnąć około św. Jana. tak i ją pilnowali ty
dzień w nocy, żeby zobacyć i ten kwiat, a ma on d u c h e m (na
gle, szybko) zakwitnąć. Gdy ta. godzina przysła, parobcy słyslł 
szum po lesie; na nich przysedł strach, zdawało im się ze ich 
coś -pozabija albo im łby pourywa, - bo to tam bogactwo stra
śne, ale dusę ono gubi, ze go diabeł pilnuje. Oni tego zwycięzyć 
niemogli, uciekli; ale jednemu wpadło <>d tego kwiatu tej paproci 
Mziebko za cholewę do buta. Tak-ci on widzi wielkie skarby 
w ziemi, co ino kady jest jaki, ale ze nie wiedział ka; u niego 
ten paproci kwiat siedział, a on mu przecie wpadł za cholewę. 

Tak oni śli, ześli się razem, on im powiadał: widzicie, tu SI} 
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pieniądze i tam Sfł pieni!łdze, pójdemy, ino se wdmiemy narz~:dzia 
kopać, łopaty i kosyków albo worków nabierać piniędzy. Ano, 
przyśli do domu: mój tatusiu, pobierzecie nacynia i pójdamy wsy
scy po te pioiądze. Jak przysed, posed zaraz za stodółkę, patrzy, 
a i tu w ziemi kocioł pioiędzy jest: oo tatusiu, do tamtego pój
demy potem, a teraz weźmy łopaty i koryta co wieprzki parzą a 
nabierzemy tego tu złota, co tu je(st), wywalemy, bo ono tu za
pleśniało, :.~atęchło, bedzie sie susyć na korycie. Wy koryto tatu
siu z drugim synem bierzcie, a ja łopatę kopać. Tak, oni zabrali 
się i pośb do piniędzy; - tam trawa okrutna, takie waguzia, wa
guziska, chwast, bylic·a, tabaku okrutna kupa. Jak wleźli, tak temu 
co pioiądze widział, cięzko było w butach i ón im peda: ja się tu 
wyzuję z butów, hecłzie mi razoij, lecej się kopało. Tak i wzion 
buty ściągnoł, patrzy kaj kopać, a tu juz wsyćko znikło, nic nie 
było. Sukaj-ze teraz między tyłem zielskiem, trawą. Bo mu kwia
tek tyćki-malućki z buta wyleciał." 

5. Świątniczka jest ziele bardzo trudne do znalezienia, gdyż 
diabeł temu pneszkadza. Kto je jedoak~e posiędzie, ten z niem 
równie jak i z kwiatem paproci, wszelakie odkryje skarby. Świą
tniczki, podobnie jak i kwiatu paproci, nikt nie widział. Chcąc ją do
stać, trzeba narwać zielska przeró~nego, choćby cały wóz, i na
stępnie po jednej łodydze puszczać oa wodę; a to które z tych 
ziół będzie pływać nie z wodą , lecz p o d wodę, będzie właśnie 
szukanfł Świątniczką. Nim si~ jednak rwać zacznie, a~eby się o 
bytności ziela tego przekonać, trzeba kosę wziąść i kosząc trawę 
uwahć w którem miejscu kosa stanie i stawi opór - i tam rwać, 
bo tam będzie świątoiczka. Gdzie zaś kosa nie znajdzie oporu, 
tam z pewnością świątoiczki niema. 

lnoy opowiadający tak się wyraził: "kto by tę trawę świątni

czkę widział i wzion do ręki, toby mu się samo odemknęło kadyby 
chciał, toby wlaz(ł) i widziałby piniądze. Kto ją nie zna1 to niech 
se narwie duzo tego rozmajitego badela i niech pójdzie ś niem 
kady jest woda idąca (rzeka) 1 niech ciska na nią po trosku; to 
to, które dobre, pójdzie przeciwko wodzie, do góry, a kazde inne 
ziele pójdzie :.m wodą, na dół, - to i pozna." 

6. S a w i n a (Jałowiec ·a wina, Juniperus sabina) krzak zawsze 
zielony, do jałowcu podobny, roŚUle nie hyle-kaj, urasta w pię
kne drzewko, pniaczek twardy, czerwonawy, listeczki jak jagody· 
Sawiną potarłszy r~co pod pazuchą i na dłoniach, czarownica 
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każda jedzie na ożogu na łysą-górę w każdy nowy czwartt k na 
nowiu) , gdzie się. one wszystkie gromadzą o półnOC} i bul Jl! 
z diabłami. Czarownica mająca sawiHę, okadza ni~ tak.i:<• kmwy 
gdy je {:hce oczaro wal-; a ruianowicie gdy chce psuć hydlrta i.' 
porzucają lub tćż k rwa. w o tl oj ą (dają krew zamia~t mlćka) 

7. N a się ź r a ł ·) Ztełc bard w czarowne, ro~nic czas t• m IlU łtt

kach, częściej w lasach i w górach, dość ni. kte, zdzil'belka ma 
twarde; jeden baclelek rośnie prosto, drugi obok wyra.~ tający po
chyla i kładzte się na niego. Je~ t go tlwa gatunki. Która. dzin ka 
dostanie tego ziela, ugotuje je i wywat wypije, będzie miała o.:.o
bliwe szczęście do kawalerów, (a. nawet do::.:rć je t, aby jeno mi 1ła 
go vrzy sobie). Na poszukiwanie tego ziela, trzeba iść dziew~: o 
północy w nowy-czwartek, tak, żeby nikt tego nie widział.**) .ta
jąc już wypatrzone w którem miejscu rośnie, trzeba idąc ku nie
mu, obrócić się tyłem. Przybilżywszy <;ię do ziela, nie odwracajile 
się, trzeba rwać go trzymając ręce za plecami, i mówić tak: "N a
sięhale- rwę cię śmtale; pięcią palcem, zóstą dło

nią- niech su~ za mną chłopcy gonią;- duzi, mali, 
by mi się .wszyscy zalical i." Ponieważ ziela tego, jako bar
dzo czarownego, sam diabeł strzeże, ztąd, ażeby diabła oszukać, 

idzie się po niego tyłem, bo jakby tylko bies ujrz.uł, że je ktokol
wiek rwie i na nie patrzy, toby mu sam zaraz łeb urwał. 

8. Rokitowy krzak (H.okitnik ciernisty, llipophae ramnotdea) 
rośnie na mokrych piaskach. Lud jeduak vod nazwą, rokteiny ro
zumie tu powszechnie wtklinę cz~rwonawą czyli łozin~. O północy 
diabeł &iedzi pod rokitowym kr1.akiem, a czaro\\mce go odwicd.ta.ją. 
Przychodząc wołają one: Rokita wyclwdi! Gdy wyjdzie, ti ze ba mu 
dać dwa jaja; on za to da erek tak sr.tuczuie zrobiony, ie tylko 
stare dutiwiadczone czarowo c e naśladować tę robotę potrafią, se
rek te ZJedzony przez ludzi i bydlęta w jakiĆJ chałupie, przynie-

•) Naei~hza1, u, m., (E tym. irzeć- patrzeć) Ophioglo $11Ttl vulgatum 
Lino . .Natltrzuft.Qt:, rośnie po lasach cienistych; w M~<JU ma tylko je· 
<len list i z Diego }Jfl)teczek, tJez znacztwgo kwiatu kłosko"aty. Ltścte 
przylładt.De cr:yszczlł t suaził wrzody. KI u k. R o~ l. :.! , 2illl. S y r. 630 
cf. woło\\y jezyk (Obiic< t'lkże łownik Lindego). 

••> \'v' TarnowskitJm i RJ:cszowskulm każt nawet iść po uiego n go i przed 
wscnodem słońca. 
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sie tak wielką obfitość mleka, że go nie przejedzą. Jednakże za 
ten dar musi nowa cznrownica dostawiać diabłu w każdy wielki 
piątek na .Łysą-górę masła pełne gnojnice a serów wóz drabinią
sty. (Obacz na str. 80). 

fi. D z i ę d z i c r a w a. Wszędzie po wsiach i przedmiilściach przy 
drógach (w środkowej Europie), koło płotów i na śmieciskach 

zuajdująeą su; DlięJzierawt; (Datura stramonium), rosnącą dziś 

także JUż w północnej Ameryce i Afryce, przynieśli z lndyj wscho
dnich w XV wieku Cygani, u~ywający jej do czarów. (Przyrodnik) 
Lwów l 7'2 -;tr. l DO.). 

l O. T ar g o w n i k (Koniczyna górska, Trifoliurn montanurn L.) 
Zitie Job n~ do targu. J eżelł ::.pltcJają(;y zboże, uauw.ł lub cokol
wiek hądź z produktów ma przy sohie targownika, to taki do
:.kouale wszystko na targu sprzeda. Kobiety mianowicie chcące 

dobrze sprzedać nabiał,. ubiegają s1ę za targownikiem, zbierają 

go i święcą w wiankach m1. Boże C1ało lub w snopie w dzień Ma
tki BoskieJ Zwlnej. 

Własność tę ma i B o bo w n i k (Meryanthes trifoliata). 
11. N a wrotek (Przywrotnik, Alchemilla t•ulgam L.) Zielem tern 

kadzi s tę poJ krowami, żeby nazuj t zw1sło wymion't\ stężały a 
mleko i ma-;ło pięknego żółtego koloru nabrało. Ś"ięci się w wian
kach i snopie. 

12. Ros i czka (Rosiczka okrągłoliścia i pośrednia, Drosera ro
tu11difolia, onnenthau). W1ejskie kobiety v.iją z rosiczki 3 wiane
czki; jeden zakopują, pod żłób w stajni, drugi pod p tóg, a trze
cim kadzą bydlęta - aby czarownica. mleka w stajni oczarować 
nie mogła. Ma to ziele os\t'ość od której się mleko słodkie 
zsiada. 

13. Lebiodka (Lebiodka ma\!ierduszka, Q,iganumvulgare, Wy
życki). Jedno z najcenniejszych ziół u ludu, Święcona w wiankach 
i snopie, osobliwie czerwona łąkowa i z miE>dz, służy za napój 
ugotowana w wodzie, dla krów ocielonek (po ocieleniu zosta
jących).*) 

*) .l\fncierzanka , Macierzauuszka w srogich 5erdecznych mdło
ściach, w których si~ zda że juź dusza <:isła m~ odb!t~że~, !'~.t~nek 
pro;dki daje i dusz~ Jakoby <Hlbiegl<} przywraca 1. st.awta ste JeJ Jako 
mntka, oc1erstwiaj:!C ~iły Bt>r<lerzrle, ctało oiywiaJąr. Y.ren. I>O!l. -
tidne pszczoły cbr·c z zochr.woć, staraj się mieć ~ielo maclerzą duszko. 
Crosc. b!Ju. Wtosniacy lebiotke Uri!JiliWII Lwu. maCien<} duszką 
~owi q. J u n d z. S, 6 . (Słownik Lindego .) 
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14. M a ci er z a n k a (Tymian macierzanka albo Cząber Thymu1 
Serpyllum) słu~y na okładanie w darciu rąk, tak~e i do kąpieli; 

dobra dla drobiu. · 
15. Warkoczki Najświętszej Pauienki (Dziewanna wielka 

lub drobnokwiatowa, Verba4cum tltapBUS). Potrzebne jest to ziele 
do okadzania na ró~ne słabości bydlęce ; chłodzi ono i ma moc 
uspakajającą. 

16. KoBz Y c z ki N aj świętszej Pa Ol e n ki ( Verbena offidnalil). 
Ziele rodzącym ·pomocne i potrzebne do okadzania na ró~ne sła
bości bydlęce, zawsze świeżutkie, kwitnie siwuśko, rośnie krzewisto 
na sadzie i miedzach. 

17.0seUk Najświętszej Panienki (Popłoch pospolity, 
Czartopłoch, nJ undziła" Oset podwórzowy, Onopordon Acanthium). 
Słu~y do kadzenia, gdy wymię krowy jest rozdęte po cielęciu. 

18. Szczotka (Dipsacus Bilvestris). Słu~y również jak osetek do 
przykładania. na wymię krowie po cielęciu. Gubi brodawki. 

19. Rz et· z u ch a (Rzerzucha gorzka, Cardamine amara). Ziele 
to dl\je się bydlęciu po ocieleniu. 

20. P i o ł u u e k (Bylica piołun, Artemilia Absynthium). Ziele to, 
daje się zmięszane z pokarmem indykom, odwar zaś z ugotowa
nego daje się krowom po ocieleniu, a czasami i poło~nicom. 
2l.Boże-drzeko (Bylica Boże-drzewko, Artemilia Abrotanum). 

Służy do gotowania odwaru i dawania go tak poło~nicoru jak i 
krowom po ocieleniu, jak niemniej dzieciom na. spęJzenie ro
baków. 

22. By li c a (Bylica pospolita, Byluik, Artemisia vulgaris). Ziele 
to służy w dzień św. Jana Chrzciciela po wsiach do majenia cha
łnp pod okapew u sLrzechy. Na tenże sam cel słu~y i łopian 
(ob. Nr 35) z, tego powodu, że kiedy ścięto głowę św. Janowi 
Chrzcicielowi, głowa jego upadła pomiędzy bylicę i łopian. Dla 
tego bylica jest przy t o m n a (pomocna) na wszelkie bóle w krzy
żach, postrzy knięcia, darcia w członkach jak i bóle rodzenia; ro
bią się z nićj dla chorych okłady i kąpiele. 

23. D z w o n ki (Hgpericum). Ziele to święcone w wiankach i sno
pie, każda położnica ma koło siebie, dziecku kładzie się ono za 
pieluchy, w oknach v.tyka za szyby, aby bogieuki dziecka nie por
wały i chorej z łóżka nie zwlekły.*) (Ob. str. 46). 

*) Dziura w i et: Hypericum perforatum, Lin n . .Androsaemum św. Jana 
ziPle. P11nnny l\! ary i dzwonki, dzwonek Matki Bożej (aas Johanniskmu!); 
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24. Szczerne-ziele. Nazwa ta, 'ak się zdaje słuty także 
dzwonkom (Hyptricum) lub pewnemu 11 b gatunkowi (obacz Nr 23). 

25. O m i a n (Oman pospolity, Dziewos1ł, Inula Helenium). Ziele 
to rośnie we wiklu w dobrej ziemi, ma kwiat tółty, srogi jak kieby 
pokrywecka, lubi obracać si~ do słońca, słu:>.y za lekarstwo na li
szaje u ludzi, bydląt, koni; kor1.eń jego utarty ze sperką (słoninl!J) 

i posmarowany na awierzby, parchy, trądy rótne, gubi je. 
26. Ślaz (Slaz okrągłol1ści i Ślaz kt;;dzierzawy, itd. Althea i Malva 

rotundifolia i crispa). Ziele to rośnie po polach i ogrodach i przy
kłada się na bolączki wszelkie dla ich uśmierzenia. Dobry ta.kte 
dla położnic. 

27. R o z c b o d n i k (Ro1.cbodnik pryszczeniec, Sedum acre). Ziele 
to służy do okadzania krów przeciwko czarom (t. j. przeciw ·ocza
rowaniu mleka przez czarownicę). 

28. Weronika (Przetacznik lekarski, Veronica offiicinaliB). Ro
ślina ta potytoczną jest dla krów i owied, oraz dla ludzi na płuca 
owrzodziałe. 

29. B ar w i n e k ( Vinca minor). Zielony zimą i latem, świ~ci się, 
"osobliwie XX. Reformaci święcą go i dają ludziom do wina, jako 
bardzo skuteczny na bóle ~łowy, kołtuny i osłabienie." Trzeba 
barwinkiem kadz1ć bydlęta od zarazy. 

30. Czosnek (Allit~tm sativum Len.) od pokuśnic nazywany 
białe m z i e l e m, którego nie lubią. Kad1.i si~ niem ( oświ~conem) 
krowy przecl\vko czarom. Jedna czarownica mówiła raz do dru
giej: "Nie chod~cie kumosko na koniec wsi, bo tam jut z białem 
zielem krowy do koła oblecieli." co znaczyło, te kobiety z końca 
wsi okadziły jut swe krowy czosnkiem. 

iH. B a b k a (Babka wielka, Plantago major), święcone służy to 
ziele na rany, bóle suche, stłuczenia, biegunki. 

32. P o d b 1 a ł (Po1lbiał pospolity, Tussilago farfara), ziele na 
darcie rąk lub nóg, ha kaszel, duszność, przykłada si~ na rótę, 
suche bóle i t. p. 

33. Kur z e- 1. i e l e (Dąbrówka, Drzew1anka pro ta, Tormentilla 
erecta), korzeń tego ziela łuty gotowany na zimnice' (iebry) i inne 
choroby. 

kwiecie kto ściśnie, eok z siebie czerwonawy wypuszc~ają; li cie prze
źroczyście kropkowate, niby podziurawione być ei~ zdaj Ił . J u n d z. 
(Słownik Lindego). 

17 
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34. O s t r ó tka (Ostróika polria, Delpltinium con~olida), służy na 
ból oczów. 

35. Łopian (~opian pospolity, ~opuch, Areiium Lappa), bywa 
bardzo skuteczny na kolki, ponieważ w Bylicę 1 ~opian upatłła. 

święta głowa św. Jana ChrzciCiela. Ziele to razem z bJlicą za
kładają w dżień św. Jana pod trzechy chałup. 

36. M ar o n k a (Maruna prawdziwa, lt-fatricaria partenium). po
mocna je t na kolki, zatkania i na robaki. 

37.SII)ietanka (krwawnik, Achillea millefolium L.) przC!ciwko 
puchlinie używaua, jako i dla krów po ocieleniu. Dobrze nią. jest 
okadzać krowy, a będzie zara;~, gruba na mlćku śmietanka. 

3 . P o m o c n i czka ziele dobre na oberwanie, (h teczki ob.dłu

żnie na dużym badelaku, kwitnie modro) 
39 . Świętego Piotra korzenie (Zywiec, Dentaria ennea

phyUa ?). Korzonków ma dużo; bidy korzonek na końcu jest 
ugryziony tak, jak go święty Piotr ugryzł, i takim będzie póki 
świat stoji. Gotownne, uobre ą na ból zębów, które wywarem 
z nich płukać należy.*) 

40. Szczerbak (Cichorium endivia), gotowane w ser\\atce, ziele 
to pomaga na opaleniznę; trzeba niem my(, cz(ć opalo••ll· 

41. L e s 7. czy n a biała gdz1e ro 'nie przy ehałupie, podobnie j11 k 
i gdzie bocian na gniaźd.::ie IP!lZI , tam piorun nie uderzy. W tym 
celu "ie zają się także i nadP drzwiami cbnłup wianki z innych 
ziół na Bo7.e C1ało święconyd1. 

42. Gałęzie któremi były umajone sta,;iune na Boże Ciało ołta
rze, ch o'' a ię i wtyk1, d0 kap•tsty; ażehy jej gą . ki (gąs1enice) 

nie jadły . 

43. Troje ' (nie trojeść) (Cicuta viro. a) do p uc1a nabiału (u 
Lindego: Tojad, tojeść, tos:u1w co troje'(} 

44. S i a n o. Troty (trociny). z pod iaua zebranego na łące, su
szone, z wodą wrzącą gotowane, do ciepłej kąpieli wlane, dobre 
są na suehoty, reumatyzmy i t. d. **) 

• ) Kluk . Rośliny (\\'araz. liol str 2ui ) nazywa je Z~by babie, ro· 
lioull w g~stych ~~~nch, kor1.en IT)a jnkgdyby z wielu ztbów złotony, a 
nadto at1·. :!u mó\\i o zielu · z~bro czartowe ( uccisa. Te11.(tl bis&) 
które także mn korzt·ll jakoby ugryziony, a kwiat do polneJ dryawki 
i 'cubios11) podobny. To o t. luie dawane w obroku komom wzrok na· 
pnn\la, u ludzi morzy robaki; ziele słuiy na kurbunkuły i od zarnzy. 

••) Prorz wynnemonych tu, wiele innych jeszcze ziół lekarskich v.yknzuje 
pi,n•c, Dm Zi<!lemcwskiego o Przesądach lekarskich, obacz 111· 

/o j • li J:l!) 
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45. T uran e k v. P o c i e s z e n i e (Przymiotnik, Erigeron acre L.) 
zielem tern podkadza się krowy, by im stwardniałe zmiekły wy
miona. 

46. Chruścicłowy dziób, położone na kark, pomocne jest 
to ziele na ból oczów. 

4 7. C o m b er (Czfłber, Satureja ltortenlia), daje się ludziom na. 
wzmocnienie i obudzenie apetytu. 

48. Kruszyna (Rhamnus frangula), daje się ludziom i bydłu 
na. przeczyszczenie. 

49. Koniczek czasami Dzwonkiem nazywany (Melampyrum ar
venae) daje się ludziom na zatrzymanie biegunki (podobnie jak i 
Rumianek). 

50. Biedrzeniec (PimpineUa sa:xijraga). Korzeń gruby. Wywar 
z niego ze spirytusem (r~zrzedzony w stó ownej ilości wodą) pi
jają na wrzody, chrosty, wyrzuty różnego rodzaju, i dla popedze
nia uryny. 

51. B e z (Sambucus niger). Utycie jego (przez urwanie, złamanie 
gałązek w mewłaściwej por.le) sprawia łamanie w kościach, koł
tun. (Na Rusi nie należy go rwać przed południem gdyż wówczas 
pilnuje go diabeł, który s1ę za to mści; dopiero po obiedzie lub 
wieczorem można to czynić bezkaruie). 

52. Żywykos t (Żywokost lekarski, pospolity, Symphytum offici
nale). Krzaczek tego ziela, rosnącego nad rzókami we wikla.ch, 
kwitnie biało d l a kobiet, a drugi jego krzaczek kwitnie b ł t;
k i t n o d l a m~ ż czy z u , służy naprzeciw złamaniu i· darciu rąk 
i nóg, o:\ które kładą si~ jego listeczki; leczy także wszelkie stłu
czenia i rany, a oraz biegunkę u cieląt. Korzeń dobry na ból 
piersi. 

53. Gr z m o t (Pi~ciornik srebrzysto· biały, Potentilla argentea), 
lubiony przez gąsięta. Słuźy u a. rany, febre i kamień. ·(Kluk, R o
śliny, w~pomiua o P1ęcioruiku, Quinquefolium, i o Srebrniku, Po
tentilla). 
54.Rozchód-p~Jpka. v. Ozchod-p~pa (Bodziszek łąkowy, 

Geranium pratense), daje si~ krowom po ocieleniu i świniom ·na 
robaki. (U Kluka: Zorawie-noski). 

55. Por w i t a n i e c (Chaber frygij ki, Centaurea phrygica). 
56.Końska-miętu. (~lięta leśna, Ment/la silvestri.J), dla ludzi 

na rozgrzanie żołądka.. 



1H2 

57. Baranki Najświt,jtszej Panny (Krwiściąg pospolity, San
guisor6a of.ficinalis), na choroby zapalne. 

58. Z drzew najbardziej czarnoksięzkie znaczenie posiada o sika, 
a mianowicie gałęzie, koły i patyki z niej robione, które prze
ciwko duchem, strachom · i mocy czartowskiej skuteczną mają sta
nowić Óchronę. 



Przesądy. 

Przesądy, równie jak i wszelkie przepowiednie 1 wró~by itd. 
dzielą niektórzy wedle zastósowania ich do potrzeb i czy.nności 

ludzkich 1 na bardzo wiele rodzajów, a mianowicie: na domowe, 
. gospodarcze, rolnicze, pasterskie·, myśliwskie, bartnicze, fłiRackie, 

rybackie, górnicze i t. p. a nadto i takie, które odnoszą si~ do 
zdrowia (lekarskie), życia, enu, pokarmu i napoju i t. p., a które 
na pomniejsze rozłożyćby jeszcze można działy, jak np. przy go
spodarczych: ua przesądy tyczące się siewu, inne tyczące si~ zbio
rów, inne wreszcie kupna i sprzedaży produktów; - przy my
śliwski eh znów: u a tyczące się psów gończych, strzelby, myśliw
stwa ptaszego i t. d.*) 

Przy zapis) w ani u jednak tych, które w Krakowskiem w po
wszechnem są zastó owaniu, nie sądziliśmy potrzebnem uwzględnić 
ściśle powyhzych działów, tern bardziej, gdy przy opisuch zwy
cza.jów, obrzędów i t. p. w poprzednich podanych Seryach, mnó
stwo odpowiednich im tak~e umieściliśmy przesądów, co nas od 

*) Mnóstwo do specyalnvch takich zdarzeń odnontcych sio czyli przy
godnych przeslłdów, zacho,,ały nam nadto dzieła Gołobiowskiego. Wój. 
cickiego, Kozłowskiego (flisackie~ bartnicze), Borkowskiego (myiliw
skie) 1 t. d . .Niejeden także pottaJe koloda duchowna (Kraków 
1749), dawne kalendarze i inne Czasopisma. 
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powtórzenia ich na tćm miej~cu uwalnia. Dodamy, że niC'którc, o 
ile zwłaszcza z pmkt) ki 11a dob\\ ia(kzeuiu opartćj, eZlH'[HWe h)ły, 
Iub wynikiem są zwycwjów kościeln)l'h , uifJ,ollieczuw 1 llle zaw
sze zasługiwałyby na. ludowego prze:,ądu miano . 

Dom. Gof::lpoclarstwo. 

l. Gdy kto burtuje chałupę lub stodołę, to pod przyc1es , pod 
fundament, zakłada na wszystkie cztery rogi z i c l e albo wianki 
święcone.*) 

2. Nim się gospodarz do nowego domostwa sprowadzi, stara 
się o to, aby jakiekolwiek z żyjących uprzedz1ło go w tem stwo
rzeń, więc wpuszcza uaprzód cło izby kota, kurę i t. d. w mnie
maniu, że pierwsze stworzeme które p1·zestąpiło domu progi, 
w rychłe dotknięte zostanie n i e m o c ą (chorobą). 

3. Sadzy z komJuka nie chować w domu, bo przypadnie z tego 
nieszczęście, kłopoty, a nawet śmierć; nie wyrzucać ich tak:te 

•) Pewne przeslłdY utrzymUJ!) sig również i przy budowaniu kościołów. 
I tnk: powindaJlł; że w Krakowskiem, KaliskJCm. t:ianflomierskiem itd. 
niemasz prawic ko~cioło, któryby zupelnie, ,t. j. wc wszystk1ch swoJiCII 
cz~bciach i szczegółuch, IJył W) kouczonym. Ctęsto \\ prRwozie zdaJtl 
on si9 być takim na pozór; bliżeJ się "szokż , , przypatrzywszy, tło
strzeże siQ wyraźnie, 7e tutaj me Jest aż do samE'go \\ierzchu otynko
wan;ym, lam znów brak czt>goś przy wiPiy, ol..nach, drzwiach, owdzie 
nie wst11wiono jeclnćj lub k1lkrl to c.·gieł, to szyb, nlbo też czegoś \\C· 

wn11trz kościoł.1 nie dorob1ono 1 t . d. lJpowsz(;chnioncm bowH;m jest 
mniemanic (mianowicie mi~dzy mularzami) że: jnk tylko fundalor cd· 
Jwwicie kotil'iół ukończy, wttJnczns uie pozostnjc mu nic innego Jak 
zaraz po dokonaniu lE'go przenie6ć si~ i samemu tlo wieczności, gdyi 
mzcu1 z domem llożym przygotował on w nim dla s1ebie 1 gl'ób me
CICI'pliwie na•i rzeknjqcy. Butłowy t{J żaden nawet z jego nast~pców, 
dLicd~.iców i kohtorów nio dol,oitczy, w przekonauiu że i on taki.c me 
innemu uległby losowi. 

\V l(,.~kowskiem 7.11Ów eic bla, l•y zar&l nie umnrł, nie obet!lie 
równo wszystk1ch ''1!1-(lów przy budow1c chałupy, ole choć jeden z mch 
nieco \\)'Stającym puzostnwi .• \ni t{·ż, dla tĆJŻtl przyczyny, uio kupi 
chłop do !.udowy dumu so ny którnhy miata na sul.ie świÓCI,l v. gro
m n 1 c 1:, t j. g-tlą .i: i.rodkow'! stercztlC:) czyli strzelającą prosto jak 
t>wićca du gvty. 
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na p;uÓJ, bo śniedź w zbożu si~ zrodzi. Sadze trzeba wyrzucać 
ua drogę, 

4. Stare łyżki trleba palić, to się bieda dorriu chytać nic bę-
dzie. 

5. Gdy si~ wylęgną gą"iętn, wówuas gospodyni, pierwszy raz wy
puszczająca je z domu ua pole (i to po Jednemu tylko) odwraca 
tyłem t. j. aby zadem wy zly, dziubam1 zaś po wyjściu były zwró
cone do drzw1, a to ua ten cel, aby się darzy~y czy tM: chowały 
t. j. ~ehy ich n1e :.:abieraly wrony i srok1. Przedtem jednak nale~y 
Je jeszcze strzeliliczym okad1.ić prochem 

G. Gdy kurze, kaczce, indyczce, daJ!} jaja do wysiedzenia, wów
czas pod ową kurę, kaczkę 1 t. d. wysypują je z czapki męzku~j. 

czyniąc to miauowicie po na.l>Ożeń twte kiedy ludzie wychodzą (wy
sypują się) z kościoła, żeby się podobnie 1 kurczęta razem z jaj 
tych wylęgły, wytoczyły. 

~· Wtedy gdy drób siedzi na jaj.~ch, me pal!} na kominie ogni~ 

wiciami (zwykle hrzozowemi) z miotły spadłemi, z obawy, aby pi
sklęta uie miały powykręcanych nóg. (od Mtechowa). 

8. Wówczas takie i wody nie ;rostawiają, ~eby próżno stała 

w naczyniu na kominie. bo przy wyJężeni u będą się jaja wodą za
lewać . (od Miechowu). 

9. Złą to wogóle Jest wróżbą gdy się woda w garnku gotuje 
u a próżno (bez potrzPby), albowiem wtedy pocą się mocno ko
niP w RtaJnl czy na polu stojące. 

10. Gdy się na targu lub jnrmarku kupi świnię, kurę< gęś lub 
cokolwiek żyJącego na wyhodowanie w domu, wówczas, ażeby sbwo
rzPnie to z domu uie uciekło, trzeba kawałęk placka domowego 
wziąść do u t; pogryziony dobrze, wyrzucić potem ów placek z ust 
na ziem1~ tak, aby zwterze przyprowadzone chciwie go zaraz ZJa
dło; n można być pewnym, że z domu uciekać JUŻ nie będzie. PoJ 
stronek , na którym uwiązane było zwierze na sprzeda~ wywiedzione, 
lepiej jest zachowac mi kupująct>mu oddać.*) 

11. Gdy ię z dziewką żem wdowiee i do swego zabiera ją, domu, 
wówczas nie wchodzi ona tam drzwiam1, ale wsadzają j!} oknem, 

*) .Agnieszka (któr Zosia za kolana uścien~ła) kładąc VI! rl,lkll Zoei poy 
etronek, na którym było prosio uwułzaoe pod01oeJa JeJ rl,lkll do gór
mówiąc owo tajemnicze słowo : niech ci rośnie w g6rll na szczll· 
ściel u (Komornica, przez W. Wielogłowakiego str. 87). 
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a to cll!ltego, aby z domu nie uciekła. (Ouac1. tak:i.e Lud Ser. VI 
str. 72). 

12. Dziecko nale:ty wtenczas od piersi odstawić, kiedy kwitną 

drzewa; inaczej, wcześnie ono osiwieje. 
13. Wodę do kąpieli dla dziecka, trzeba grzać w d z b a n ku dla. 

chłopca, w g ar n c z ku zaś dla. dziewczyny (Miechów). NajlepieJ 
zrob1ć to w nowym garnczku i d11bankn, i tak, :teuy się woda za
grzała tylko, nie zaś zagotowała i zakipiała, bo inaczej, dziecię 
w niej kąpane wyjdzie na złośnika i zawadyakę. 

14. Kąpieh po dziecku uie należy wylewać ani przed wschodem 
słońca ani po Jego zachodzte, 1 to nie na drogę ani nie na gnój, 
ale na trawnik albo pod drzewo rodzajne. 

15. Dztecko ssące przez dwa wielkie piątki, gdy dorośnie, będzie 
złodziejem lub merządnicą. 

16. Z dziecka. od tawionego, a po niejakim czasie znów do piersi 
przystawionego, będz1e kiedyś strzyga. 

l 7. Radzą, na pochód pogrzebowy prze z ok n o domu nie spo
glądać, lecz, aby uniknąć szkody, wyjść przed chałupę i z otwar
tego przed progiem patrzeć miejsca. 

18. Gdy umarłemu dzwonią w kościelnej dzwonnicy, strzcdz się 
trzeba jeść cokolwiek w teJ chw1li lub pić, bo od tego boleć i 
próchnieć będą zęby. 

t9.Zwyczaj wkupnego jest powszechnym. Kto tedy nowo ob
jął gospodarstwo (czy to po ojcu, czy tćż przystał, przy:temł się 
do kogo) ten winien innym współtowarzyszom gospodarzom dla 
wspólnej uciechy po tawić garniee wódki, w karczmie lub domu. 
Kto pierwszy raz rozpoczyna orkę, ten się wkupuje w oraczy, sta
wiając im równie~ garniec, a przynajmniej półgarnca wódki. Kto 
pierwszy raz idzie w pole siec kosą, ten tawia innym kosiarzom 
tyle:t i w tym celu ua fryc o w e. Wre zc1e i panua-młoda która 
tego roku poszła za mąż, wkupuje się w baby w podobny:t sposób 
po ostatkach w dniu wstępneJ Środy. (Obacz Lud. Ser. V. str 269). 

20. Ognia roznieconego od pi()runa gasić nie należy. ą,dzą :te 
piorun ma moc wybierać sobie kierunek drogi i zwykł z upodo
baniem uderzać w talrie miej ce, gdzie nieprawa dziewka, dla uni
knienia wstydu, zakopała własne dziecko przy narodzeniu zaduszone. 



Rola. 

21. Uwahć, jakie będą dni" (13) od Botego-narodzenia a:t do 
Trzech-króli, czy pogodne czy te~ p s o t n e (słotne) i wedle tego 
bowiem ułotą się następnie 12 miesięcy całego roku (trzynasty 
zaś jest dzień p ró ~n y). I tak np. gdy pierwszy dzień po Bożero 

narodzeniu jest mro~ny i suchy, to takim będzie i 8tyczeń i gdy 
piąty dzień jest śnieżysty, to w ciągu Maja deszcz będzie pa
dał. i t. d. 

22. Osobliwie zaś w Czerwcu szkodliwym jest dzień faralny 
(feralny) t. j. ten, który odpowiada Czencowi w owych wspomnio
nych 13 dniach koło Nowego roku. Jeżeh nim był np. p1ątek, to 
katdy piątek czerwcowy jest zły, faraloy. Wtedy nie należy siać 

rozsady ani sadzić kapusty, grochu, bobu i t. d. 
23. Nie sadzić także ziemniaków w Czerwcu, bo będl} czerw i e ć, 

t. j. podgryzać je b~uą robaki, (czerw'). 
24. Pierwsze garści siewu pokrapiają się święconą wodą, równie 

jak i bydło w pierwszym dniu wypędzenia na paszę , jak w ogóle 
wszelka rozpoczynająca się w polu i domu robota gospodarcza. 

25. Leszczyna z ok t a w ów Zielonych-świątek t . ~· święcona i 
brana z ołtarzów strojnych na Boże-Ciało, słu:ty przeciwko gąsie
nicom i zarazie i wtyka się mi~dzy zagony w kapustę. 

26.Gdy dąh dobrze chyci na owoc (t. j. obfit.l} urodzi żołąd~), 
to dobrze jest przys•ewać żyto, bo i ono urodzi. 

27. Leszczyna gdy dobrze kwitnie, to na jarzynę t. j. jęcz

mień i owies będzie uroda (urodzaj). 
28. Uroda tak~e będzie na chleb, gdy dużo ukazuje się w tym 

roku osów (os, owadów). 
29. Gdy duto ukazuje sifJ chrabąszczy, to dobrze jest siać pro s o. 

(Miechów). 
30. Po podlesiu kwitnie w jesieni wrzos. JeHi kwitnie on w środku 

swej gałązki, to dobrze sifJ uda na przyszły rok siew średni 
żyta i pszenicy. Jeżeli kwitnie u góry, to dobrym będzie siew 
wcz a śny, jeteli od spodu, to siew późny. (Powszechny). 

18 
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31. Podobnlł przepowiedni~J daj Ił Pieczarki i inne grzyby według 
tego czy pr~dzej lub później wyra.stajlł i wschodził. 

32. Siać na nowiu księżyca mniej jest dobrze; lepiej jut daleko 
siać na pierwszej i ostatniej kw a n dr z e, najlepiej zaś na pełni. 

33. W czasie pogody mały wietrzyk nie jest siewom szkodliwy. 
Wtedy dobry jest do siewu wiatr wschodni, niedobry zaś zachodni. 

34. Nie nalety siać w próżny dzieła, t. j. ostatni dzień mie
silłca, mianowicie miesiąca mającego dni 31. 

35. Groch w c z a ś n y najlepiej siać pod pełnią Kwietnia, kapus~ 
zaś pod pełni!ł Maja. 

36. Ażeby sifJ chmury deszczem grożące rozeszły, zbierajlł baby 
p ok r z y wy i takowe w izbie na kominie palą. W kościele zaś 
w tymże celu zapalaj~& si~ też świece ołtarzowe. 

37. Powszachnem jest (mi~dzy szlacht!ł) dla odwrócenia gradu, 
zakopywanie czterech ewangelij na czterech rogach dóbr ziem
skich. Jest to pierwszy każdej ewangelii rozdział, spisany na ar
kuszu i zwity potem w trlłbkfJ. 

38. KosfJ albo sierp smaruje si~J tłuszczem z pod szynki hocco
naj na Wielkanoc, aby myszy, szczury i robactwo zebranego w sto
dole ziarna nie jadły. Po zbiorach, wbija r.i~ użyty sierp w ściano 
w sieni chałupy. 



Przesądy lekarskie.') 

Przesądy do zachowania zdrowia. 

Wątłe ~ycie noworodka , wygórowana i wszystko przecho
dząca troskliwość matki o swój drogi owoc, cb~ć doczekania się 
z niego słoflku~j przyszłości, zrodziły obok tylu godnych ostro~
ności przepisów, to mnóstwo przesądów, któreroi otoczono pierwsze 
dni niemowl~ctwa i dziecięcego wieku. 

1) Dr. Michał Zieleniewski ogłosił drukiem r. 1845 w Krekowie nader 
watne dz1ełko pod tytułem : O Przeelldach lekarakich ludu na
a z e g o, jako Wyci4g z rozprawy U\llleńczonej przez Wydział Lekar
aki nagrodą. Pierwsza to była praca w leJ ma ter) 1 Jako teza w celu 
otrzymama stopnia Uc.ktora .Medyc. (w Uuiw Jogu•Jl .) w polokim na
pisane Jezyku, i oadn•ienić tu widzimy sposobno&ć, że główni11 wzgllłd 
nR pożytek jaki IDit'Ć mogło dziełko podobneJ tre-sc1 w Jezy ku dla 
ogółu prqstępnym publikowane, spowodował \\ ydział od oJsłlłpil'nia 
od dotychc:r.a&0\\8jrO zwyczAJU wymag~JiłCt>go skindama ro1praw na cel 
doktoryzncyjny przeznnc.<onych, w łacińdkim Jedyme Języku . 

W pismie tern, autor wykazuje w Cześci l ważuośc przcsfłdów 
i po?.ytk1 z JCh z bad nia płynfłce dl nauk1 w ogóle; w z~śc1 11 okre
sla znaczf'nie ich dla sztuki lekarskieJ 1 "yhcza w trzech Jozdz1ałach : 
a) przesłtły do zachowania zdrowia słu~ące, b) przesądy wpływnć ma
jące· na powstani!' i leczenie churóh, c) przesądy trtŚClł od w kaza
ny<" h w dwóch po.,.,yższyc h rozdziałach zbaczaJlłCC 1 w Części zaś III 
źródła i przyczyny przt: ądów, n:~komec w (;z~bcl IV ktlka trafnych 
rzuca uwag o środkach zaradczych-; eposoi.Jach usuni~c1a przea'łdów. 
Lubo w rozprawie swej korzystał on z wielu dzieł i rozpraw dnwnil'j
azych i no~ szych (których tytuły wyhcza na końcu), ścuile wszakże od
graniczył to co sam z ust ludu uzb1erał, od wiadomości z dz1eł innych 
autorów czerpanyl·h . 

Z dziełka pomienionego, bacząc że przedmiot jego wil}ie si~ u 
ludu z \ll&zelkit>ml innego rodzaJU wyobrażeniami. wypisujemy tu caly 
rzeczonych przesfłdów poczet, nie bez dollama nabytkow tak przez naa 
eamych pozyskanych, Jak i przez uprzejmego udzielonych nam autora. 
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l. Urodzone niemowlę kąpie się na nieckach, po kąpieli pocią
gnąć je za. nosek należy, aby kichło, to zapewnia czerstwe zdro
wie. 1) Dobrze jest także przy pociąganiu noska smoknlłĆ trzy razy 
ustami. 

2. Broń Boże myć głow~ dziecięciu z właściwego brudu, który 
w miarę wzrostu dziecka, nagromadzony warstwami, stanowiąc 

znaczne strupy czyli właściwy łupież (inaczej ciemieniem to 
nazyw11ją), który po roku lub pó~mej odpada, a do czego wzrost 
włosów nie mało pewnie się przyczynia. Obmywanie to niesłycha
nie szkodzi ciemiączko m, owszem więc głow~ oliwą a osobli
wie wierzchnią jej część pocierać, bo to wzmacnia. Przedwcze
snemu złupieżcuiu się główki (do czego obmywania wiele się przy
czyniają), przypisują ws7.elkie wyrzuty jakie si~ tylko na dziecku 
pojawią. 

3. W ody z pierwszej kąpieli nie wylewać przez trzy dni, a 
z następnych nie wylewać po zachodzie słońca, ale nazajutrz nie
chaj stoji w izbie do rana, inaczej dziecię nie chce sypiać i nie 
chowa się dobrze. - Najlepiej wodę z kąpieli wylać na trawę, 
najgorzej na kamienie. - Nigdy na kąpiel nie warzy się woda, 
tylko się grzeje, bo ludzie na takie dziecko warzyć będą. 
Garnek do grzania kąpieli ma być nowy , na nic innego nie uży
wany i do sześciu tygodui dziecięcia nieodmieniany. - W piątek 
się dzieci nigdy nie powinny kąpać, piątek suchy na dzieci. 
Inni nawet przed nocą niemowlącia nie kąpią, z przekonania, że 
f>i~ sen niemowlęciu odbiera.!!) (oh. str. 156. Nr 13. 14. 15). 

4. Noworodek przede1vszystkiem powinien się przeczyścić ulep
kiem rabarbarowym, lub proszkiem tegoż korzenia z siarą. - Ulu
biony do tego użytku jest tA.kie ulepek fiołkowy (R. Iridi8 jor.) 
na współ z rabarba~owym. - Pokarmem dla niego wyłącznym 

w pierws7.ych dniach, jest oliwa z cukrem zmieszana, osobliwie u 
mieszczek. - Przez pierwsze trzy dni połogu, ssać mu nie po-
zwalają, .bo siara nie służy żadnemu dziecku. 3) ' 

') 

'} 

l) 

-
!llacir,iowsldl'go. roiska pod względem obyczajów i zwyczajów i t. d. 
('t\ arsz. lt:l42. T . lll. s. 4 .) 

Dr \VnlCTyński powiada, iż około Czerska, aby noworodlri nie były 
~illtemi , kladlł do kąpieli pierścionek złoty, który niszczy żółt4 barwo 
1 zołzom zapobiega. (Pamit;tnik Tow. Lekar. Warszawakiego 1845 T. 
XII . s. 191). 
Spi.rzyriski w swym Zielniku (Kraków, 154.2) radzi dać dzieciociu obce 
mleko, albo co innego bo '!siara albo ta plugawość gt;eta co odchodzi, 
jest dziecil}ciu bardzo nieZ<lrowa." a. 185. 
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5. Nie nalety pieluch dziecinnych zostawiać na dworze po za
chodzie słońca, bo z tego m orz y s k o męczy. 

6. a) Na nic dobrego karmienie dziecięciu nie wyjdzie, skoro 
mamcząca ma czyszczenie. Chceszli je zgubić, qaj mu zassać, to 
jest: skoro niewiasta znstąpi. To zassMie najwi~cej chorób bywa 
przyczyni}. 

b) Jeteli dzieci~ dwa wielkie piątki ssie, to najzgubniejsze, 
osobliwie dla chłopca; taki wcala po.mięci niema. 

c) Najlepszy posiłek dla dziecka, prócz mleka karmi,cej, 
jest urządzQna papka na naparze kminku z pszennej miłki z prze
topionero światem masłem. Tego rodzaju poka.tm jak równie i su
charki w wodzie rozgotowane, stanowił} wyłącznie ssysałki u na
szych mieszczek. 

7. Jeteli przy chrzcie jest spokojne, jakby ospałe, zła wrótba 
o jego zdrowiu i tyciu; płaczliwe wi·ększą daje po sobie nadziej~, 
a najlepszą jeteli zaraz po chrzcie sen je głęboki ogarnie. 

8. Nie powinna kucharka wylewać szumowin z mi-;sa na ogień; 
rówuiet nie należy dać mleku wykipić, bo wie!lzczyca tern opa
rzona - poparzy dzieci~ (wyrzuty mu si~ porobią lub zapalenie 
rótowe), albo pokarm dziecięciu w piersiach sprawi. 

9. Dziewczyny pieluchy, płucze m'atka w 16tym tygodniu, na 
biet,cej wodzie, a zwinione uderza 3 a najwięcej 5 razy, ale na 
płask obróconą kijanki} _· będzie za to mieć w 16tym roku czysz
czenia i to tyle dni, ile r~zy uderzy. 

10. a) Aby dziecię dobrze sypiało, kolebki prótu-6j cbuśtać nie 
nalety - na niej nie siadać - innego dziecięcia w tejte nie usy
piać, bo tamtemu sen odbierze; - ognia z domu nie utyczać, nie 
wyjm'Ując od tego _pawet zapalonej świecy. 1) 

b) Podłotone zaś pod głow~ kropidło, kłodka, klucze od 
wszystkich zamków w tym domu, grzebień lub makowe główki, 

sprawiają mu sen spokojny. 
c) Im si~ więcej wypłacze tem spi lepiej. 

11. W pierwszych 6ciu tygodniach. kąpie matka dziewczyuko 
w leszczynie, liście jej podkł~tda pod głow~ i krzyte, odmieniajlic 
co kąpiel, a takim bardzo pi~kne ~łosy urosnł}. 

') Na Rusi do 9ciu tygodni • domu ognill nie wydajt, w prsekouaąiu: 
ił to chroni dziecio od zbytniego płaczu, który urokom przypisuj,. (Go
łobiowakiego. Lud poleki jego zwyczaje i t . d. (Warez. 1830 a. 112). 
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12. a) Noszenie koralików chroniąc od wielu chorób, zdrowie za
pewnia - t~~ sam~ przysługę ale w mniejszym stopniu bursztynki 
sprawują. 

b) Kolczyki złote lub srebrne (gorsze), na oczy wielki wpływ 
mają. 

c) Kto uszy };orzekłuwa, im sam łagorlniejszy, tern si~ ranka 
prędzej zagoi. 

13. Je:teli kto kolebką szarpnie od strony nóg dziecięcia, to mu 
si~ z u c h w a zarwie ( zwichnienie szczęki) - to:t amo si~ stanie 
jeżeli karmiąca silnie dziecięciu brodawkę SW/ł wyrywa. Oknem 
izby nigdy się dzieci~ nie podaje na dwór, bo z tego ból głowy. 

14. a) Do łatwiejszego wyrzynania się ząbków, pomaga ~ucie wil
czego zęba, korzenia fiołkowego, skórki chleba. 

b) W trudnem zębieniu sadzają chłopczyka na wałacha, a 
dziewczynę na kobyłę i trzy razy w kółko przewatą - smarujlł 

dziąsła świeżą krwią z głowy lina zwyczajnego, lub grzebienia ko
guta. 

c) Je:teli matka słomki do kłucia zębów z kolebki wyciąga, 

dziecię takitl cierpi na zęby. 
d) I to prawda, :te im trudniej się wyrzynają, tern Bił trwalsze. 

15, a) Je:teli ma wcześnie chodzić, trzeba je trzy razy przez 
obuch iekiery tam i nazad przeprowadzić, - lub przez próg trzy 
razy przewieźdź. 

b) Ale im wcześniej chodzi, tern później mówi i przeciwnie. 
c) Aby wczas mówiło, tr1.eba. iżby matka świe:to po św. Kom

munii, lub kto z naJbhż zych krewnych, trzy razy do u t niemo
wlęciU chuehał. - Nie zostawiają dzieci ani na chwilę z niemymi, 
aby ię me zaraziły. 

16. Przebiegle, żywe i dowcipne, nad swój wi~:~k rozumne, pewnie 
się nie uchowają. 

17. a) Skoro dziecię s ać prze taje (odsadzenie, od ta wienie Qd 
piersi) , przecborlz1 do przygotowanych sob1e papek, ktore bez 
kminku, kopru, badianu wcale się obejść nie mogą. 

b) Przy od tawieoiu udaje ię matka z dziecięciem do ko
ścioła, wy łurha m zy św. na tę intencyą odprawionej, po czem 
już dziecię s ać prze taje. Ale do tego potrzeba pogody, średniego 
dom w tygodniu, nigdy zaś w piątek ani w Suche dni. 

') Toż samo i lud ruski powtarza. (Goł9biowakiego. Lud p. a 151). 
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c) Jednak długo dawać ssać najpowszechniejazem jest po 
wsiach, tak i~ do 18tu miesi~cy, nawet do 2ch lat ssać dają. 

d) Po odstawieniu zestrzykujtl matka piersi na ognisko, na 
rozpaloną cegłf;:, w kąty izby, aby myszy mogły dostać pokarmu, 
z czego najpr~dzej przepada. 

e) Potem obwija piersi krochmalem z wódką kminkową, a o 
zachowaniu się dyetetycznem ani pomytłli. 

18. Przy pierwszej zmianie z~bów pilnie prze~trzegają, aby wy
padły ząb przez cłowę w róg izby przerzucić, mówiąc: n aści 
myszko drewniany, a dajte mi kościany. 

19. Dorostkom dają potrawy zawsze do przesycenia, mówiąc, it 
dziecię potrzebuje du~o jeść, bo rośnie. Im woześniej zniewolą je 
do wszelkich potraw i napojów, tem więcej się cieszą. 

~0. Co do ubioru, głow\) szczególniej ciepło utrzymywać dzie
ciom zwykli - troskliwie l\)kają się o jej zazi~bieoie. Ztlłd to wi
dzimy codziennie dla runiejszych czapeczki z futerkiem króliczem, 
starszym magierki, czerwone rogatki, lub dla dziewcząt wielkie 
chustki na głowę. Resztę zaś ciałł& najczęściej sama koszula 
ochrania. 

Im więcej dziecię zbli~a się do samodzielnego u~ywania sił 

swoich, tem więcej opuszczaj'ł je starAnia matki. Mniej o nie lę

kliwa, ju~ niezachowuje tylu uwidzonych ostrotności. Z tego po
wodu od tej chwili ~ycia, mniej znajdujemy przesądów zdrowie 
niby ochraniających, któreby z biegiem lat dzieci~cych, tu policzyć 
nalatało. Troskliwa matka opuszcza syna, oddajile go do ludzi po 
rozum, ale za to cał'ł swą uwagę zwraca na córkę, z której pra
gnie mieć wierną swojej osoby naśladowczynię - by w córki isto
cie sama prze~yła, by ona stała się ~ywotnym pomnikiem, któryby 
nie tylko rysami ciała, ale i duszy najdokładniej obraz matki 
przedstawiał. Chętnie zajmuje sili) jej krasotą, poucza ją jakie są 
do osiągniania tego domowe tajemnice, a je1eli wiek ju1 pozwala, 
przypuszcza do wi~kszycb bo do panieńskich, gospodarskich i mał
żeńskich. Ka~e jej pamiętać aby 

21. co miesiąc na nowiu włosów przycięła, bo tem prędzej 
rosną. 

Niezliczone S/ł sposoby pozyskania i zachowania długich, 

grubych i gęstych włosów. My tylko na wyliczeniu najpowszech
niejszych przestaniemy. I tak: deszczówka osobliwie marcowa, -
t ródlana woda przed wschodem słońca czerpana, - takaż rosa, -
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odwar piwny topolowych pączków (więcej miejskie nit wiejskKI), -
maść z głogu dojrzałego, - przetopiony szpik nóg bydlęcych, -
tłuszcz z niedfwiedzia 1) , - obwiązanie włosów skórką węta itp. 

22. Po użyciu cudzego grzebienia, włosy wypadają, tem gorzej 
jeżeli do zwierząt domowych, był poprzednio używany, - a broń 
Bo7.e jeżeli nim umarłego czesano. Brzytwa nawet którą umarłych 
golą, już się dla żywych nie zda, b o n i e bierz e. 

Po wsiach z wiadomych każdemu przyczyn, nie ma tyle prze
sądów tyczących się upięknienia (kosmetyki) 

23. ale i tu radzą: mleko świnie na piegi. 
Czytamy prócz tego : że 
a) deszczówka marcowa (Nr 21) piękną płeć utrzymuje i od 

piegów broni. 
b) Również dobra do tego woda deszczowa w czasie grzmo

tów i piorunów zbierana. 1) 

c) no pierwszą ablucyl! z kielicha, starała się baba, bo to 
wiele pomagało do gładkości twarzy:" (mówi Maciejowski. 5) 

Przebiegliśmy więc uiemowlęctwo, wiek dziecięcy i młodzień
czy. Dojrzały nie wymaga pewnie tylu rodzicielskich starań, o za
chowanie zdrowia. Tu te?: nić nasza się zrywa. Prócz dawniejszych 
przesądów, jakie nam podają badacze przeszłości, obecnych tu od
noszących się nie posiadamy. Wiadomo bowiem że te chwile doj~ 
rzałego wieku, są prawdziwie żelazne w żywocie ludzkim. Tu wszyst
kie przeciwności, hartowne ciało przezwycieży, a silne z siebie 
zdrowie, obywa się w tym czasie , bez środków ochronnych. 

24. Z dawniejszych tu policzymy następujące : ci co się rodzili 
pod znakiem lwa, nosili ten znak wyrznięty na ~>ygnecie, jako 
ochronę przeciwko puchlinie, powietrzu i gorączce. 4) 

Dawniej nogę łosia jako zdrowie nadającą uważano, i ztąd 
stawiono ją przed najprzedniejszą osobą np. przed legatem 6

) • 

') 

') 

' ) 

Jak sam Oczko o tem wspomina w dziele: 11 Przymiot albo dworska 
niemoc" (Krak. 1581 ) 8 . 660. Toż samo Marcm z Urzodowa w Ziel
niku swoim 8. 427. (Krak. 1595). 
Gol11biowski. Dwory i domy 8. 25. (Warsz. 1830). 
(Maciejewski. Folska i t . d. T . II. 222.) Na Rusi wierzą, iż Rusalki 
umieją wabić młodzież do siebie, ua zbliżającego wykrzywiają sio, a 
ztąd i patrzący na to, na zawsze tak wykrzywionym pozostanie. (Go
ł~jbiowski. Gry i zabawy s. 228. (Warsz. 1831). 
Maciejewski. T. III. s. 301. 
Gołobiowski. Dwory s. 67. 



145 

Ale ten niedostatek hojnie nagrodzi to, co o brzemiennej 1 

JeJ pr:qnalcżnem zachowaniu się w różnych chwilach powiemy, 
Natrafiamy znowu powtarzającą, się poprzednią, uwagę, że odwró
cone oczy są matki od syna, która cała poświęcona córce, do niej 
długiem życiem nabytą wą mądro'ć i rady odnosi, a obierając Jlł 

za wyłą,czuy prav.ie cel swych starań, potworzyła tu mnóstwo prze
sądnych zachowania się prawideł. Czyliż i to nie przyczynia się , 
że aż do dni naszych, kobiety są, jedyneroi ludu lekarkami? 

25. Bylica z 9 miedz zbierana i pita na płodność pomaga. 1) 

26. a) Skoro niewiasta ciążą chodzi, ściśle jej zakazują,, by nie 
nosiła na zyji nici, bo s1ę pępowina koło szyji dziecięciu okręci. 

b) Bardzo źle jeżeli powrozy przełazi, bo poród trudny mieć 
będz1A. 

c) Nie powinna nosić w zapasce jaj, bo dziecię na złodzieja 
wyjdzie, ani mięsa surowego, bo mu języczek przyrośnie, ani ce
buli, bo · gał w a c z ki mieć będzie. 

d) N1e powinna przypatrywać się rzeczom obrzydłym, kale
kom, zwierzętom rozpłatanym, bo dziecię potworem stać się może, 

e) Tu odnieść także wypada silną, wiarę ludu w zapatrzenie, 
o którem tylu i tyle pisało. Dr Chodkow ki w rozpraw~e swej o 
przesądach , zamteszczonej w Tygodniku literack1m (Pozn. 1841 
T. IV s. 350), zapatrzeme to do przesądów także liczy. 

f) Jeżell przypa~kiem ciężarna się przelęknie, żeby nie poro
niła, powinna natychmiast iść z moczem. 

g) Jeżeli gore, uieclu:~j brzemie~na w rozpaczy nie chwyta się 
za części ciała, które zwykle są, obnażone, bo właśnie w uchwy
conem mlCJSCU płód płomień (naevua maternua) mieć będzie. 

h) Za prawidło stałe uważają, że brzemiennej krwi puszczać 
me można. - Wszelkich dolegliwych przypadło'ci ciąży leczyć 

nie dają, z obawy uszczerbku dla płodu. 
i) Jeżeli brzemienna nieżywo rodzi, nigdy nie ma być obe

cną, gdy utonionego ratują,, bo w jej przytomności otrzeźwić g" 
nie zdołają. 

k) W zelkiego rodzaju zachceniu ściśle ulegają, bo sprzeci
Wlanie się temu, jest z wyraźną szkodą dl~ płodu. 

1 ) Gołl)biowski. Lud. e. 168. 

19 
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Ale zbli:ta. się sam ·poród, a pierwszy w :tyciu ka:tdej nie
wiasty, takim otoczony jest. urokiem, i:t o najdrobniejsze okolicz
ności chciwie się drugich wypytuje, aby od utorowanej drogi przez 
swe poprzedniczki w niczero nie odstąpić. 

27. a) Przed samym porodem, radzą po wsiach nakadzić się spi
rytusem, w którym to celu rodzić mającą stawiają, (okrywszy czę
ści dolne chusta.mi) nad rozpalonym w naczyniu plaskiem wysko
kiem, w nadzieji że to poród ułatwi. Sam byłem tego świadkiem. 

b) Radzą też całego koguta ugotować na rosół, który przed 
porodem jedzą, aby i poród był szczęśliwy i dziecię :tywe. 

c) Przy pracowitym porodzie każą trzymać welon Matki Bo
skiej w ustach (płótno, którego w małych kawałeczkach zakonnice 
dostarczają), opasują (lubo rzadko) paskiem Śgo Franciszka, lub 
skapierz zawieszają. 

d) W tymże celu prawdziwy kamień piorunowy pod kolanem 
trzymać nakazują, pod prawem na chłopca, pod lewem na dziew
czynkę, a jeżeli nie pomaga, to wina w przeoczeniu płci. 

e) By bóle ułatwić każą dąć we flaszkę. Przy trudnem wyta
czaniu się płodu, uda najszerzej utrzymują, a to dla ułatwienia. 

f) Jeżeli się rączka lub nóżka pokaże, poci,gaj'ł za ni,., ro
zumiejąc iż się wcześniej urodzi. 

g) U :tydów po urodzeniu się płodu natychmiast d'łć we 
flaszkę . radzą, aby miejsce tuż po porodzie odeszło. 

h) Jeżeli łożysko opóźnia, pociągRjlł za. pępowino - brzuch 
okowitą pocierają, obkładają żywot świeżem kobylem łajnem (bar
dzo zachwalony środek)') lub melissą rozparzoną, . 

t) Wróble łajno w proszku na koniec noża w tym:te celu po
dają. 

k) Z przecięciem pępowiny zwykle się pospieszają. 

l) Mówią, iż po ucięciu sznurka pępkowego, prędzej ło:tysko 
odejd~ie. 

m) Wydobyte bylegdzie nie kładą, unikają aby je psy lub 
koty nie poszarpały, najchętniej je zakopują. 

') Siennik w swym Zielniku (Krak. Hi78) mówi: gnojem końskim niewie
ście kadzić pod nos, to płód z żywota umarły wyrzuca, od mleka koń
skiego ustaje boltmie w macicy, proch ze starego łajna końskiego płód 
\lmarły wyrzuca. s. 276. 
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n) Z ilo'ci węzłów wnosz na pewno o liczlJie przyszłych 
porodów. 

o) Inni utrzymują, iż: ile razy trzaskają pociągane palce, 
tyle dzieci niewiasta mieć będzie.') 

p) Na zostawioną pępowinę przy dziecięciu, przykładają szma
tkę ołtwą zwilżoną, z za ·trzcżeniem, że inaczej czynić nie można 
Gdy część sucha odpadnie, chowają 11 raz zawiązką, a dorastają

cemu dziecięciu odmotać kai11, co jeżeli u kutcczui, dobrą pamięć 
mieć będzie. 

q) Przy porodzie za łaniają okno, wic zają w mem wianki 
święcone z różnych ziół na Boże Ciało jako to: mięty, melissy, 
cząbru, rozchodniku, piołunu, wroty('Zu, kn.awniku, bożego drzewka. 
balsamki wonnej, barwinku, drosiczki, ma.cierzauki i innych. g) 

r) Stawiają palmy w kwietnią niedzielę poświęcane, (którą 

Rusini wierzbową albo wierzbną zowią, 3) - są to wiązki 'l wierzby 
pąpią.cej i wiechy tatarakowej u chłćj), a to w zystko by wiesz
c z y c a dziecięcia nie u zkodziła. ') 

s) Szkodliwa ta. istota, różne postacie przybrać mogąca, ro
baka i t. d. - sprawić może nabrzmienie brodawek u niemowlę
cia a nawet wydzi!'lenie z nich mlecznej cieczy - czemu okłady 
z własnego gnoju najlepiej zaradzić potrafią.:~) 

') 

') 

') 

Gołobiowski. Lud. s. 160. 

Te wiRnki chowa lud cRły rok, 11 w czasie chorób n11 bydło Bibo na 
ludz•, używR do leczeni:\ napoju wygotowanego w tychże. WóJcickiego 
Zarysy domowe 'f. II. s. 305. 
Wójcickil'go. Zarysy domowe T. II. a. 245. (W11rsz. IRJ2). 

Ju~ lluńczewski w kalend11rzu swym 1. r. 1743 (ZRmO>Ć) palmy wiel
kanocni', gromnice i t. d. jako naJskutecznieJole przeciw czarownicom 
radzi. 

W erbii czarownica nosi na z we WiPżtyca; Jt:'St to niewiasta która 
w nory wstaje, a w ćmę przl'micniona, 1uzcz .Jakąkoh' 1ek dz•u• kc v.y
lata, ludzi a OSUUJI\\'Ie'- młode dzieci ką 8 :,\] łtldt'!!'U l'ZłoWiPkR UdCIZa 
rózgą, wtedy ot'' it:raJ:} n.u si\l 1•icrsi, a "it'l.tica \\)jlllllJC i .'Jada mu 
~e•·ce, po czćm piersi zamyka. Tacy nlbo zaraz, aluo w t·zn~•e ud uleJ 
wyznaczon1·m umierają . CIH:ący się u trzedz, pier i •·zu nkiem u oma· 
zuJ:ł, osobilWic w zRpusty, kiedy one na.Jbardllej pożclnJa. Jt'~eli ••e 
wieźtica wppO\\ iada, stnj•J Hit,; lekarką na inne czarownice. Jeż~li 
dzieci tam umieraJą, ła!'ią i plaw•ą stare bnl.y, 11 Jl'Z~Ii· te pły"aJą, 
wtedy Je zabijają, Jako prawdziwe wieżtice. WóJcicki. Zarysy domowe 
T. lll. a. 134-36. 
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28. Jak się przy pierwszej kąpieli niemowlęcia zarhown<- należy. 

mówiliśmy już pod Nr 1 i następuemi. - Tu dodać jeszcze wy
pada, 2e pićrws1.a kąpiel ;(anieczyszczooa tem wszystkićm, czóm
kolwiek dziecię zwalane uyło, gubi wszelkie żółte plamy dziecię

ciu (maculae !tepaticae), jeżeli je pociiada. - Hównież w ternsamem 
dla mat.ki skutecuw, jeżeli się ta nią trzy razy obmyje. 

29. a) Zamz po porodzie nie wolno rouzącej zasnąć, bo to bardzo 
szkoclzt i dlatego zagadują ją, pokrzepiąją kubkiem wódki z gał
gankami (korz. gałgnnu większego lub mniejs7.ego). U mieszczek 
ikwory, a SZC!.O.jÓln i ej imbirowy, pierwszeilstwo trzymają. 

b) Po odbytym porod1.ie , 1noże już m:}i żouę odwiedzić, 

którą aż dotąd w ścisłem oblężeniu same kobiety mialy. Dowia
duje się co Pan Bóg dał, a za rzetelną prawdę trunkiem się oku
puje. 

c) Młouych do podobnego częstowania znaglają <'howaniem 
czapki. 

d) Pierwej zajmują się t em do kogo noworodek jest podo
bny, niż obsługą chorej. 

e) Poczciwa po~ożn:t, i matkę robi uczestniczką tych uroczy
stych 7.wyczajów. I dla 11iej dostaje się kieliszek lub szklanka ta
kiego na poj u, a że poród zawsze niewiastę osłabia, to na wzmo
cnienie i kilka razy można napitek powtórzyć. 

f) Dla tej samej pr1.yczyny raczą a nawet znaglają położnicę 
do mocnych i korzennych rosołów, których szafran główną przy
prawą. 

g) W kilka dni po porodzie, już wszystko jada mamcząca, i 
to z naddatkiem za mniemaną wstrzemięźliwość, bo z czegóż by 
pokarm w piersiach miała. 

h) Napojem wyłącznym położnicy jest rumianek, daleko rza
dziej meliSSII, bo tamten lepieJ czyści, ale woda nigdy. 

i) Że w pierwszych trzech dniach ssać się, nie daje już wy
żej mówiłem, zwykle więc brodawki kapelusikami z wosku żółtego 
pokryw11ją. ') lm wcześniej położnica łóżko opuści, tern żwawsza, 
pięć dni leżeć to dosyć. 

') Siennik powiada że: plaster z wosku, mleka w piersiach zsiadać nie
dopuszcza, takoż i rany od niego narastajlł. s. 277-301. 
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k) Prawi!' ws7.y ... tkir położne· wysoko sicbiP reniile , niko
mu w zdaniu swćm nir mtrpujq; t'o satnl' r:ułz:J i <"zynią, to 
nnjłepsz,•. LPkarza rlo położni.:,r IJ:ll'llzo rzadl:o. !uh Wl'nh· nigdy 
przyzywal: nic widz:J potrzel•y. One auw tJa wszy tko mnj:1 goto
we rady i leki. Pol't.)' ll:tJ'!'' ocł kmpl'l mal'iczuyclc, żd.tw}dt, cy· 
narnonowych: c· cucyi bourow(.j, postępują tło po<lawania ;iólck, 
kol1czą tttL senesie a co gor:;za na pigułkach sklrpow)'l'h Ono le
cząc matkę, mają nit·l.aprzcczo:Jc 7.tąu prawo do ratow;wt;\ ich 
dzieci. Ztąd tćż dziecię chore pierwćj położna ratuje niż lekarz. 

l) Położni!'ę na w i ou~ługujc~ u,, h a . Poc:zątrk tćJ nazwy dL\ 
akuszerki, sięgal: i~ zdaje hanłw dawnych ('Zasów. U Slowian tę 

przyoług~ najstar za wiekit!nt uyniła. Lud nasz także baÓJt. takl! 
osobę mianuje.') 

30. Pocl żatlnym pozorctn za pt óg tlomu, położnicy lltt' 11 olno 

wychodztć, póki wywodu nic oclhędzit•, Iw właśnie w· tym eza,i<•, 
najprędzój jej llicmowlę Boginki odmieni!· mogą.~) (obacz . tr. li'• 

i 48). 
W rlalszym a dojrzałym wieku, zdro11 i c a mo ~i~ łatwiĆ.J 

utrzymuje. tluy od przyrody człowiek, snadno Z€'\1"11\:lr::nc przl'ci· 
wno ·c1 1 zkotlliwc wpływy pokonywn, a tak 11· tym eza ·ic nwło 
zastrzeże~!, a ztąd mało prze ądów. 

31. Co kto najprzóJ po .Kow' m roku zobaezy. takie nn trn rok 
będzie miał zdrowie. Źrebię jest naJ pożąda i1 ze. ll:tjgor ze :.:ą~tęta. 

1) Czytamy prĆH'Z teg.,, ie u :.Jurla'"lto\1 krewnt, położnicy jt•dLeuie po· 
Ryłali, które b a t. i n ą zwano. l 11 n n roz ~ l1111ie podnrkll\\ dla połu
żmcy, . zcz••gólniej Jl'dzenia \1 l'obn•, llfl\'dt.y zarllo7łlit•)"\'llll Oijobłt
wie mieszczkami w uży\lllltill . ;\a Hu, t kiedy ir J•i• n' ze dzit•rir uro
dzi, chodz1~ po wsi odhierOJI!C pudnrk1 ud lllll)t'lt pko tn. JllJH, dri•t.', 
co pićr·\\iasti<Owauiem zowi't· 'l'uf"J Zt' 7\dn\\ld 1 do j•tCn\·t.•g-o cic· 
l~cia rozciągu!JIY t 11 zwyc·zn;. u cz~· tuJą<.' "ódką ") łyr;n,ią Ji•?ne dn· 
rowillly (f{ kuwieckhl~u. l'ral\ da Huskn l. J. ,1(1 r (,ulrlnu\1 ki••~-ru 
Lud. s. IU!I. 

') Że11 ot n Pau li po w i at la iż 11 o h ) u 1 c Bn:.nu i;i , ~~ pc•u l u g- pucl.1ntll !tulu 
du<·hy w po taci kobice(•J, ldlli\l I•i,tauyut prw lii"Złlll ukuzul•! pnłaec 
Jeż~li w nie wl'jd:j to w hagna 11padrt:j. d'rllblll lud nt 'l. J Blr tli 

\\' ńjc:icki 1l11woźony 11 ~tll'illi ]'Ol ku·],, .\iojkr u n lt11•i, Bnł-(111ki 
w Krakowskiem, za jednozllr\C'ZII<' i znhytr.k dn11uvch H11•alek l<miar·l· 
skich poczytuje. (Stnr·c g;n1~cly T. II :!3T>). \\'ih j•·~t tŁ•m 11 ~PrlJ(,w 
czćm na Hu i Rusałki. l'roc:z illnycb prz) lniuto\1 Jnktc YJ . crllll\\ i c 
r.rzyznnją, wn s;~ na ziołach i posiada ztuk•: ll'CZ!' IIlll (i'nry ) dum. 
r. 11. s. I20J. 
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32. Głową do ściany która do kościola przytyka, nigdy gię nie 
leży, bo to niezdrowo. 

33. Jedyny środek ochronny, a nawet l e czący początek wszyst
kich niemal sb b ości, jest wódka. Od niej też ludzie prości w każ
dym razie oczL.;:ują pomory. Ona ich zdaniem najlepićj pokrzepi 
i sił doda do pracy, zabezpieczy od chorób, skoro zatrudnienie 
z wysileniem je~ t połączone, smutek zagłuszy, cierpienie ukoi, sło
wem, jest wszystkiem dla jej zwolenników. Jedyny cel życia w niej 
upatrzywszy, dniem i rw~ą się nią ?.a!ewają, aż okropną nędzę i 
szereg cierpiel1 sama śmierć przerywa. - Dzieki staraniom gor
liwych o szczęście drugich, l\tÓrzy u nas zasiali wstrzemięźliwości 
nasiona. Przyszłe tego owoce, jedyuą własnością ich chwały na 
zawsze pozostaną. 

34. Dziś jeszcze słyszymy, lubo rzadziej nierównie jak przed ro
kiem, że powrót na drogę wstrzemi~źliwości i odzwyczajenie si~ 

od nałogowego picia, szkodzi zdrowiu. Ale to nie dzi, icjszy prze
sąd, skoro już Oczko nagania takie pojmowanie rzeczy w tych 
słowach: na mówią kieJym pijał, byłem zdrów, teraz lekarsko się 

chowając, wszystko mi szkodzi, nie ż..dnic, ale nie dlategoś ty 
był zdrów, żeś pijał, jedno żeś był zurów, te d.) ś pijał." Hównież 

utrzymują, że bez trunku dorosły nie może się obejść. O takich 
starych, Oczko wspomina mówiąc: "są którzy wino, ludzi starych 
mlekiem nazywają, bo jako dziecię bez mlćka się chować, tak 
stary bez wina, ciepła i lat swych zeszłych przedłużyć nicmogą,." 

Zgrzybiały starzec wsparty własnem doświadczeniem, nie ła
two przyjmuje rady drugich, żyje prawdami które sam z siebie 
wywił, nie zmienia zwyczajów aui nałogów do jakich przylgnął 

z młodości. Jakby syt życia nie pragnie zbyt je przcdłu7)Ć, czuje 
zbliżający się czas pożegnania, sobie dobrze już znajomego świata, 
a tak mniej troskliwy o zachowanie zdrowia, nie ma też i prze
są,dów do tego się odnoszących. 

Przesądy co do powstawania i leczenia chorób. 

Jeżeli wszelkie owe sposoby zaradczo nie zapobiegły choro
bie, trzeba było nowego starania, aby obecne złe poskromić, albo 
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zupełnie wytępić. Do tego słuty bardzo wiele przesądnych środ

ków, a zaufanie do nich u ludu daleko silniejsze, nit do najzba
wienniej zych rad lekarza. Tu jasno zobaczy czytelnik, jak okro
pnie urąga sif;l nieumiejętność nauce i doświadczeniu. Nieszcz~

śliwi nie ufają pomocy lekarza; mnóstwo na. katdą chorob~ mają 
domowych, 'tajemnych i prze ądnych środków. Cały ich orszak, 
o jakich tylko mote się dowiedzieć matka lub żona, do~wiadcza 

na ukochanej osobie, bez najmniej zego nad niemi z tanowienia. 
Choćby najoczywiściej t:przecznemi były, nic to nie znaczy, do
świadczyć ich musi, a tem gotowem tłumaczeniem "jeżeli nie po
mota, .to nie zaszkodzi, u pragnie uniewinnić swoje post~powanie. 

Na koniec zawiedziona w nadziejach, zmarnowawszy najlepszą do 
zwalczenia eboroby porę, udaje się o pomoc do lekarza, mówilic: 
że jut robiła co tylko motna było, co tylko ludzie radzili. 

Jakli drogą ludzie w Medycynie doświadczalnej post~powali1 
jakim sposobem dochodzili i oceniali skuteczność lekarstw, jakie 
były rlo tego pobudki i jakie temu stopniowemu k.ształceniu się 
towarzyszyły okoliczności, wszystko to skreślić nie jest obowiąz
kiem mojim w tem miejscu. Wielość przesądów jakie tu natra
fiamy, świadczlłc o ich dawności i kolejnem powstawaniu przeko
nywa zarazem, że jak wszędzie tak i tu, pierwej starano sil) o 
środki na różne choroby, nit o zbadanie jak i z czego niemoce 
powstają. A tak nie ma wątpliwości że Praktyka poprzedzała Te
oryą, a Terapia Dietetykę. 1

) 

W każdym razie w przesądach tych, widzimy początkowe 

usiłowania w dochodzeniu prawdy. Za zbliżeniem się do tejże, 

znaczna część społeczeń~twa zapo111niała już nawet o jej nikłych 

początkach, ale lud nieobjaśniony jeJ światłem, widzi j!l jeszcze 
w tern, co w obliczu rozumu już dawno za przesąd uznanem być 
musiało. 

O ile if;l da, przesądy te przechodzić będziemy według wieku 
człowieka, odnosząc każdy do chorób, pewnemu okresowi życia 

właściwych, aby i tu jaki można porządek zachować. 
35. W pierw zych dniach po urodzeniu się dziecięcia zdarza się, 

iż ciecz do siary bardzo podobna w sutkach niemowlęcia się wy
dziela, co rozgniewanej wieszczycy przypisują. (ob. Nr 27 r). 

') Roczniki Wydź . Lckars. w Uniw. Jag. (Krak. 1838.-44) T. III. Obra~ 
post~pu nauk. lckar. p. W. Dr Prof . .MnJera a. 336, 
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W przekonaniu 7.e to niezmiernie dzieci osłabia, a nawet o życie 

przyprawić możr, spiesznie zaradzić temu usiłują, kąpiąc dzieci~ 

wraz z jego gnojem; tymże samym środkiem sutki okładają, od 
czego zara1. wydzielina ta ustaje. - Wyrzut z opisu do pokrzywki 
podobny, . tejże wieszczycy przypisują. Lekarstwa na to nie sły

szałem. 

Niemowlęta najczęściej ulegają morzyskom, zapaleniom oczu, 
różnym gorączkom, w: rzutom i wyprzauiu. 

36 . .M orz y s k o którego nie podają przyczyn, leczą huśtaniem 

na wszystkie strouy, kąpielą, ulepkiem rabarbarowym z utartym 
korzeniem fiołkowym (kosaćcu /łorent. ) lub z gałką muszkatową. 

Ale dają taki.e JHĆ popiół rozmącony w wodzie i wiele suchych 
a gorących okładów używają. 

37. a) W zapaleniach oczu pierwszym środkiem jest przemywa
nie ich pokarmem karmicielki. 

b) Kładą też później skorupki z jaj wewnętrzną ich stroną, 

lub skrobią z białkiem utartą. 
c) Silllle utrzymują, że 1 zapalenie oczu jest skutkiem bólu 

głowy, a ztąd mówią że to spadek z głowy. 
d) Jeżeli to ws;.ystko nie pomaga, pn:emywają rosą przed 

wschodem słońca zebrauą. lub wodami z miejsc świ~tych i cudami 
słynących, jako to: z r.t:elu CcJru prt.y KalwaryJ Zebrzydowskiej, 
ze studui 1. Gid d. Hó1\ ule t. ma swą w1arę Jako bardzo skuteczua 
woda z sadzawki Św. Stanisława }Jl't.y Skałce 1 Św. Szymona u 
00. Berna1·dyuów w Krakowie.') 

e) Dawuiej u<lzieiano prt.y kościele Św. Marka w Krakowie 
jakiegoś drt.ewa. z tru111ny Ś. N. jako bardzo skutecznego na ot:zy, 
a dziś jeszcze 00. H.eformac1 u nas, rozdają jakieś proszki na 
oczy. 

l) Jeżeli mimo tego zapalenie trwa, a co gorsza wrzodziki 
się porobią lub blizny na rogówce, pozbyć je usiłują zadmucha-

') W r . lb72 umieMcil Krrrj (Nr 108) odezwę Dra S. do Władz~, ? wy. 
czyszczenie lub 1.amknięcie cudownćj sadzawki u 00. Pauhnow na 
l::>kałce, zkqd podczas odpustu w dlień bW. t:ilanisława, chorzy na oczy 
pątnicy, w mniemnniu doznania ulgi i przyjścia do zdrowia, C?.erp•lł 
zanieczyszczoną wodę i przecierają nią oczy, co owszem etan ich cho
roby pogorsza jeszcze. 
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niem lub za.muskaniem, rozumleJąr; ze te ze łzami ~płyną. Zapew
nie bardzo dawno używany ten spo&ób leczenia, skoro czytamy: 
"na spędzenie błonki z oezów, łs j u o .:złowiecze spaliwszy na proch, 
przez piórko zadmuchiwać, to remedium oczy przeźroczyste czyni. 
(J. Haura. Ziemial1~ka g2ueralna. Oekonomika s. 178 c. x). Zadmu
cbiwanie u kuteczuiają w ten sposób: na koniee chorągiewki pióra, 
sypie baba troszkę miałko utartego kauaru i gwoździków kramnych 
a uchwyciwszy ręką powiekę, zbliża piórko do oka i dmuchnie. 

g) Albo na piórko bierze miodu z gwoździkami, lub z tłusz
czem koniecznie przepióraym i oko tćm pomaże. - Postępowa

nie takie do każdego zapalenia oczu i w każdym wieku, a na. 
nieszczęście bardzo często jest w uiywaniu. 

h) Radzą takie utartą pietruszkę z białkiem jajecznam na. 
oczy przykładać. 

i) W zapaleniu oczu osobliwie długo trwałem , wyrywajiJI 
rzę y w przekonaniu, że one są przyczyną złego.') 

38. Przypadłości gorączkowe uśmierzają ulepkiem rabarbarowym, 
cebulanym (jako 'rodek wymiotny), przykładaniem mleka kwa'nego 
na głowę, (Oczko: Cieplice, Kraków 1578 na t:itr. 31 radzi świeże 
mleko ua rozpaloną głow~ przykładać), lub nicktórych zwierząt 
żywyrh na dołek sercowy, a o vbliwie żab żywych. 

39. a) Niemal powszechne jest przekonanie że wyrzuty dziecio'm 
są pożyteczne, że tak pozbywają się zbytku h u m o rów, z tą d do 
leczenia ich rzadko się bwrą. 

b) Rozlany po twarzy słodki strup smaruJą śmietaną słodką; 
wodą którą kowal ogień zlewa (używ<ljąC nawet tegoż amego na
rzędzia to jest kro p a c z a), - wodą w której warzono groch 
okrągły ze słoniną. 

c) Albo u kubią strupek i pod korę jabłoni słodkiej Ueteli 
to z chłopca), a w gru zkę (jeżeli z dziewczyny) zaszczepiają. Nie
zawodnie z tego słodki strup wykruszy się i zginie. 

1
) Wójcicki podaje i.1; na kurzlł ślepot~ radzą aby przedl wschodem i po 

~ncbodzie Blońca, stanąć na słupie, na którym sil) wrota obracnjlł, i 
trzy nzy zapiać jak kogut, n choroba. minie. (Zarysy dom T. 11. s. 155). 
Dr Wroczyński powiada iż na znpalenie oczu w okolic ch Czerska 
przykładają mit,;so świ~io zabitego zwierzęcia, wątrobę, gnój krowi 
przez galganek na oczy lub na kark kładą, zakraplają oczy nalaniem 
oLzowych szyszek, rosą z trawy lub własnym moczem W osłabieniu 
wzroku u starców wąchnj:ł ŁabakiJ zmie~zaoą z proszkiem liści słone
c~ui!.a bulwiastogo. (Pamictuik tow. lekar. waraz. T. XII. s. l!Jl). 

20 
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d) Równic Lłonkę ziclom) z po1l krJr) ~łodki{•j jn.błoni uskro
baną, topią .:: masłem Jlll':doru~lll i Lem wyrzut smarują. 

c) Liszaje ~uui rn :1 z ok11:•, lu h z trawy, przP<l w chodem 
słołlca zbicraua, - piana z k:.~zy jnglanej, gdy ją wrzącą wodą 
poleją, - lub wo~I>OI\iny z wLhJH g., uclm zl'lmwe. 

/) Li~zajc n.tjcz~~~·i'!.J powsta)!! skoro jedno dziecię na rlm
gic pluje.') 

·10. Skoro wyprzało pod ]JaC'hami a uajczę&ciej w pachwinach, 
posypuj:~ wyL!CZIIte mąką u>;kroh:tu:~ z boalćj skórki chleb:~. Da
"'uićj at tl..>.tstrem za }j))'l\'all•l, jak JJIÓIIi lioł\'biowski. (Dwory s. 229). 

Do wieku lliLu:owl~· twa i ui<•co puźniejszcgo oduieść nam 
wyprHb jc~zcze rmsl~·pują.:e sl:tbości: 

<10 . .Żabl·w powste~nie skoro dzicc1r;: pienii)UZ lub grzebieit w ustach 
trzyma. T~: slauuś~ jak równi•• i dnrchuicnic gnilcowe, lub grzybk, 
w ustach, gubią, ścicrdjąc miLjsce z:IJ\:te sukucm jasnoczenvoućw, 
namaczaućm w bicżl!cćj wodzi<•. KaJ~kuteczuiej jeżeli sig to robi 
przed wschodem słoiwa. luL w Wielki pi11tck. 

41. Pomiuąć tu uic mog~ whtśLiw(j J1.ieuom choroby, którą lud 
uchyuienic10 uazyw:1. OtrJ j(•j przypadloś,·i, \\Ctlług opisu ludu: 
dziecię płacze usta\licz11ie ale nic przeraźłtllll', głowę ma gorącą 
i całe ciału jest rozpalone, wyt•Jiotujc zwarzony pokarm, a jLieli 
si~ złemu nie zanJ.ul.i, ::,chnte s;.czeg6lniej ua plecach i picr~racb. 

Wszystko to pochout::i z tego, :i.e jelluo żt·bro na clrugte z:\szło, a 
to najcz~ściej się dzirje, kiedy uicuwai.tt:\ piastuuka pozwolił::. dzie
cięciu, uagłe ua Je<ltJ~ ::.trou..: si<_; lll'Z<...Lh)li~. \\'tL:uy wcześnie 
dziecię uadciąguąć uależy, to je::, t ulożyws zy je w znak, lewy ło

kieć do prawego kolaua, a prawy du lewego przyciągu:lĆ; plecy i 
krzyże oliwą lub pokarmem k .• nnic1tlki wysmarować, a boki biał

kiem ze skrobią obłożyć pullzeba. 

'i Czasopi~mo p,.;yrod11ik f L1n:11v !Si:.l Xr "· str. 88) mnw1: 
"Jcbzczc y; )l:, •I."J,I !tdt•tiu ~~~ r:d>iaun t węż•'llv shwuy Unt· 

wersulny i.rodc·k levn•i('zy .l rya kw 1 '! -.wauy. ld•"•r)' mial krew czyscHi, 
liszaJe sp{:tlzać, zol:•,v kczy.:, (oiJ. 1\r 17), !-lużyć przeciw ''~zybtkim 
trUl'ILnow lJzi,iaJ t) !ku J,.,lly lllejf-kie "ierzą j•' z<· ze 11 poduhu e 7.:1-

uobull~; (jnk i 11" l11 1 ZC 11\'i>' m!fl;u )'il'l,i<!l l Jo•1 1:1 ta),i(·llli lcJinllll S\) 
Li\J pudol>11\ •·h. ~·J•llllll<l 1_1 l!<ll. ;i.e Jlriii'L'l. 1•u ni•llll!}tlt un,z)Th tlllol'

l.ac·h, du kt•"•l,ll}l IIIC J•l tli..JJ >l~' ,Jl',ZL'ZII \ •rt Jlllllll 1 'wiaty,:~ JlUUU· 
I.Juc glU!J l\\ e! til'IJJI .. Ul> 1 .1 ll,ll\l;L llbplCl:lllC. · 
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42. Porlob nr <lo po".' i.'i7.Ćj rhnrohy ,ir~t u t r l} c e n i P. Ohjawicnin 
jego ą prawic r. powyż zą niemo<·:t zgodne, we,lług "podań ludu; 
tylko sd11aiPni<' je. t tu wya·a/.nic>j..,l.o w lętlź11 iad1 1 u a clólnych od
uogadJ. l\ośc1 stu..,u p;tciĆI'/.ow<•go :.ll'l'l'zą, a szc7.cgóluiej kość ku
prowa. PrzyLZyll:! choroby jl st upa<lnieuie <lziccięcia na pośladki, 
a lak ko.:(· kuprowa. zawija i~. Je:-.t ona dwojal\a: śmierteba lub 
llil'. Pomocy w nićj tHlzitlają kąpiele z ziół wonnych, okładanie 

zajęczym skromi01n l~·tlźwi 1 kupr;t. 
4 .L a) \\' dalsz) m eiągu życia dzic•cię<:iu, a szczPgólnićj po od

stawieniu ou pi er;, i' harJw cze~to przytlarzają ,i~ więdzy niemi 
różne rodwje bcbnienia i ·urhot, których wielu ~ć lud na~z do 9ciu 
o,luo i mówiąc, ii. suchoty mają dziewięć wierzchołków. 
Powstają one 7. zu :lilia, lub z tę-,knoty za pier ią. 

b) Jt.,zJicznc k<wicle są tu jed) uem lckar twem jako to: 
z prochów ~>icmay<.:h. z oskrobin dziewięciu kloców na których 
mięc;o rąbią, z <lziewtęciu Id u~ek pszennych z klóremi się dziecię 

k:1pil', a przy wylaniu kąpieli tarają się, aby te hlu~ki psy zja
dły. Ztą<l zapewue zwyczaJ mówienia przy wyJmowaniu z kąpieli 
uawct zdrowego u7.iecięcia.: psom kąpiołka psom, a <lziecią
tko nam. 

c) Kąpiel wraz z żywym kotem lub p cm' w przekonaniu, 
aby w te zwit'I'Zęta u~:hoty przeszły, które dal~ko za dom wyrzu
cają, a to do trzeciego razu. 

d) Dziewannę gotują w wodzie przeznaczonćj na kąpiel, a 
korzel1 ro 'liny <lo góry w garnku stawiają. 

e) Hówuic kąpią po kilka razy w pomyjach. 
f) Slllarują dzieci łojl'lll ze ~1\iPt')', lub juk ruożrm na,ista.r

szą słoniną, maśną którą rnhią z ugoto11au}ll1 1 utłuczouytb ra
ków z tłuszczem prz< topionych, lub też w rakach k:u1ią. Z aptek 
żądają w tym cdu raczego IIHI'Ia, lub znjęczego ,krotuiu, w plerw
:.zym ra;.io do tają za to tmg. ruln·rwł (tłuszcz zaharwiouy korz. 
alkanuy), a. w tlrugim tł uszct za La n1 iouy równem i częścwrni al
kanny i kurkumy. 

g) \\'cwuętrwyeh n prze. ąduyrh ś1ouków uu tę chorobę, nie 
ZULII'Z.)!O mi ~i\ ly!-<Zl'Ć. 

h) W przypadkach zwątpiouyd1, uie ie matka. swe dziecię 

przt><l wsdwdt•m . łol1ea, i ldaJzte je do wyrwy, którą nawalnica 
w glinie !'pra111ł<l. a tdhirgając co prędzŁ-j, iuna kob1eta przeci
wną drogą tu prtybyła, bierze chore i w dolll własuy zanosi. 
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i) Kąpiel grzana w wykopanym dołku na ognisku (żeby nad 
nią paląc woda się ogrzewała) jest także jeclnym z ostatnich 
środków. 

44.Krzywica pod imieniem nngielskirj choroby u ludu 
znajoma, wymaga kąpieli z ziół poświęconych. 1) Bez uacierauia 
tłuszczami rzadko Ei~ tu obejdzie. 

45. Często się przytrafia iż d:tiecię spiąc, za najmniejszym szme
rem, a nawet i bez tego zrywa się, uieraz siada i płakać za
czyna. To wszystko przelęknieniu przypisują, a. jedyn)·m środkiem 
na to, jest lanie wosku przez miotłę na pod~tawioną wodę. Ulana 
postać przedstawi czego się dziecię przelękło. A tak z tern przed
miotem dziecię oswoić usiłują, w na<hiei że cierpienie ustanie. Go
łębiowski podaje iż wtedy dzieci ochraniają od tego przedmiotu. 
(Lud., str. 15&). 

W zrastając, bardzo często dzieci ulegają nieodzownym na
stępstwom przewrotnego wychowania, to jest: czerwiwości lub 
zołzom. 

46. a) Pierwsza powstaje najczęściej, jezeli dr.iecko zje jaki owoc 
robaczywy. Łatwo się też tej choroby nabawi, jeżeli się napije 
wody robakami zauieczyszcwnej. Tworzy się również z pokarmów 
słodkich, przedewszystkiem chleb z cukrem lub miodem, albo pier
niki główny powód do uiej dają. Na każdym nowiu zdaniem ludu 

') Zioła te corocznie święcą d. 15 Sierpnia, to jest jak się lud wyraża 
w dtien :\tatki Boskiej zielue,1. Składają sil) z następujących jak podaje 
Golęb10wski (Lud pol s. str. 300-1 ). 

!\lRk aby dzieci spały . - Piwonia do kąpieli - Szalwia od bólu 
głowy - ~lncicrznnka na suchoty - Wrotycz od robaków - Marchew 
do kąpieli i od bólu oczów- Cząbr niebieski dla męil:zyzn, biały dla 
kobiet na maci('zne slahosci - Leszczyna z oi'Zechami do !uwieli -
Śtn· Jntiskie ztele do wó<lki - I\ocanki do kadzenia- Lulek na zęby, 
Bużll drze" kn do kąpieli -- ł'tdun do kąpieli i do okład~utia brzucha 
tudzież do kadzenia - Bylica jak poprzcduie- Mikołajek do kąpit•li -
l\lelissa z niebicskiemi k\'iatkami dla m~iczyzn, z I.Jiałenu dla ko
biet - Jarz~bi11a do kntb!nia - Slaz na kaszel - Kalina także -
1\rwawnik na plucitl krwią i na rany - Chebd na suchoty - Barwi
nt>k uu kołtun - Wrzos na suchy ból - z piwem lub mlćkiem -
Tybiączue ziele tt::l i.Jil•gunki - 1\lu<"zyki niellleskie do kąpieli - Prócz 
h·go są lam jeszcze: ~ogict, Aksalllitki, Proso tureck1e, !:>tokroć, Malwa, 
.1\asturcya, 1\ruszyna, Topol h1ala, Dziewięciornik, Tojad, Janowiec. 

Jeszcze i ten z nich użytek, iż otlwnry tych ziół dają pić kro
wom po ocieleniu, niemi krowy nakatlzają tak wtedy, jako tćż skoro 
sic mlćko psuje. Te zioła najskutcczuieJszc s:! na otlpcdzeme wszelkich 
czarów i dla ludzi i dla bydła. 
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robaki o d i y waj ą, i ztąd w tym czasie najgwałtowniejsze przy
padłości sprawiają. One albo ucl uszają dziecię, skoro mu zapchają 
gardło; albo tóż przl'dziurawiwszy serce, gdy dwie gli ty główkami 
się wzajemnie zetkuą, o ży~io przyprawią. Bolenie brzucha i jego 
wielkość jedyuie z nich pochodzą. 

b) Czo n ck na szy1 (Jak paciorki) noszony, uchroni przed 
pierwszem. Ale nim także nacierają pulsa (miejsca przy korzeniu 
ręki) i skronia, osobliwie na czczo. - Dziewięć dui moczony 
w wódce, taje s . ę banłzo pomocuym po zażyciu tejże. 

c) Grochem pieczonym można się także glist pozbyć, - lub 
nasionami czaruuszki w ogórkowym albo burakowym kwasie. 

d) Na bolenie brzucha, gorzkie środki podają. 
e) Są także inne robaki za~kórue (comedonu); bardzo małe, 

z czarnerui łebkami; znajdują się około stos a pacierzowego. Mogą 
dziecię ususzyć; aby więc do tego nie przyszło, smarują się te 
miejsca gdzie przebywają miodem praśnym, zwabione słodyczą, 

wzniesą się nad skórę, zaraz więc dziecię skąpać należy w gro
chowinach, brzytwą około stosu pacierzowego ogolić, tym sposo
bem na zawsze zginą. 

47.Zołzy pod postacią nabrzmień gruczołów (gałwaczkami 
zwane) rozpędzić usiłują nacieraniem własną śliną na czczo. 1) Je
żeli na ropienie się zanosi, okładają rozchodnikiem śwież}m, 

zmiażdzonemi figami, ale za najskuteczniejsze uważane jest gniazdo 
jaskółcze w mleku rozgotowane. Ono najspieszniej dojrzenie i prze
pęknienie sprawi. 1) 

48. a) Kurcze tak miejscowe jak i ogólne, także padaczkę u 
dzieci, zapatrzeniu się na takiego chorego przypi ują. Wtedy 
wśród napadu zrywają koszulę z dzieLka i nieoglądając się drogą, 

zawieszają ją na Bożej męce (je t to wyobrażenie P. Jezusa na 
krzyżu), po czem i choroba ma ustać. 

b) Kto piPrwszy raz taku>go l'hurego widzi, niechaj ściśnie mu 
średni palec u lewej ręki, i oJ tego przestauie. 

') 

') 

Siennik radzi śliny czczo na hrodawki na kai.rle zaranie pomazać. str. 
3 '0. l na .Jęczmyk śliny czcze jako ' rodek rozpętlzaJ'll'Y przytacza Dr 
Most. wdzieJe: Die simpatheli che11 Nittel etc. (Rostotk 1H4:l) str. HiS. 
Siennik mówi ii Jaskółcze gniazdo (Chelidonium) z cchulą i miodem, 
dobre lekarstwo na śhnogorz gdy z wierzchu su;~ przyłoży. 
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c) Enema z moczu mę kiego dla chłopca, z kobiety dla 
dziewczyny, zaraz przy pierwszym napadzie zadana, niezawodnie 
pomoże.') 

d) Pierwszy raz widzący takirgo chorc>go, wbija mu_ igłę za 
paznokieć średoic>go paka prawćj ręki, a po przeniesieniu chorego 
na inne miejsce, choroba ustąpi. 

e) Prócz pierw zego środka, inne dla każdego wieku w tej 
eborobie są w używaniu. Krc>ta rozerwać, serce jc>go spalić wy
pić, - to ustanie.~) 

f) Czytamy także w zbiorze Pumiętn. Niemcew1rza, że ko
pyt&. łosie na wielką <"horobę mają być bardzo skuteczne. Niektó
ray mniemają że wsz: tkic rogi mają tę własuośe, zwłaszcza gdy 
tywernu zwierzęciu są wzięte w czasie rykowiska. Porwanych wielką 
chorobą, najmniejsze dotknięcie rogów ocuca; robią z nich pier
ścionki a noszenie irh broni od tćj rhoroby. (T. I. str. 79). 

g) La Fontai· .e mówi, że w Krakowie mistrz (kat) pozbywał 
świeżą krew ludzką jako lekarst\\ o na parlaczkę. ( Cltirurg. medic. 
Abhandlungen) (Kraków. 1796 str. l G). 

49. Zdarza su~ 1ż Jorostkom robil! · ię owrzodzenia przy kącikach 
ust, z a.j a d a m i zwane , zdaniem ludu pochodzą one z użycia ły
żek blas;:anycb. 

Przebywszy dziecię pierwszy sieclmiolctni okres swrgo życia, 

silniejsze, blalej opwra SI<.J wpływom szkodliwym; a 7.tąd mniej 

') 

'J 

W książeczce: ('zarnoksięioik II ok u s p v ku a czyli Nauka tajemnic 
i najzabawnit•jszydl sztuk czaro<lzit•jskich itd. w:ydnnćj w Bochni roku 
l"uo, czytamy na wstrpie: ~Talismautyka czyli Amulety 
g m i 11 n c . ::i:! prz cdruioty pospolite, które J•nez sympntyq , l użyć mRjl} 
do '<'-)Jednania nicktórych skutków. a mi1 , tmicie co do zclrow1a 
i tak. 

l. , lu żyć m~ przt·ciw m!'lancholii z11wi~szony o a ezyji kamień 
chryzolit (na ::izlązku pospuli'y) na szuu!l·czku nulnony z "losów osła. 
Tudzież orzech la~okowy, w ktorym rohak rlziurk11 wy~ryzl, nApl'łniony 
iywem •re brem i w •zyty w kitaJk~ kumazyno\\ ą, który poelubnie nuai 
si~ zawieszony u szyj1 . 

:.! . •. lui.yć ma prZPciw kurczowi w zelkicmu, wor!'czek płócienny 
na 3 cale długi i szeroki, który rrnpclma ~i~ rninlku utłuczonym prosz
kiem korzeni11 Hurnbarbnrum (llloum J•clmalunt) lllałel!'o, i no JĆ za
wie zony nA rrltrll nnp1·ze,·iw dołka p1er ·1vwl'go ua golćm c1ele.- Ruru
barbarowy korzeń je. t \1 1\'C nmuletCin, 

:i. ~luiyć mu ott febry zimrreJ zawie~zony na plecach woreczek 
napełniony kuperwa em szew,kun (witr.)·oll!m nclonym). 
;\laciejowski w dzid e: Pol k11 i t. cl. powiacle. że aerce kretowe uż)wono 
celcJU uchrouit•ui.l tii'J ocl złych pr~ygjJ , f. 1\'. slr. li9 J. 
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niemocom ulega. N:e mamy ściśle odpowiednich temu wiekowi cho
rób, niema tei. i przes:!dnych ~rorJlców. Nicktóre wysypki, 7.apale
nia ganlła, ból zębó11 i j\:rzm ·ki przytoczyć tu można 

50. Osl'ę ualuralną u:ul krowiuuk!.; o wide l'rzenoszą. Pierwsza 
zdrowsza; po d rug ćj cz~. to wrzocly ię robią i rękę zepsuć może. 
Niechętnie pot.waluj:~ z})lcr.lllia krowianki, prt.ypt ując temu złe 

skutki. W ospie ualuraluĆJ, z przekonania, iż im więcej wyrzuci 
na ~kórę tem lepiĆJ, same tylko potne i podbudzające podają 

środki. Picrwszćm 1 u aj powszc~:huicj zćm lek ar twe m jest miód 
pitny, napary z z1ół wonnych, duszące parzenia. pod ogromną pic
rzyn<ls w uieprzcwictrt.auej i parućj izbic. Jui. Perzyna w dt.iełku: 
Lekarz dla włościau (Kali!>Z 17!)3) toł samo po tępowanie naga
nia (s. 314-31 )· Uboższym. wólłka z miodem praśnym, miejsse 
miodu do picia za t\;lHtje. 

51. a) Bólu zęlJow JC. t przyczyną robak malei1ki z czaro!\ główkJł, 
który dopóki żyje, ból u ·tać nie może. O tre, palące, gryżące 

środki są tu ulubwne; wc)dka z goryczami, z kamforą, ok tytu
niowy, kadt.cuia wybranćmi trzmiela m. :\ raczej ich gniazdem, nad 
pokrywką, uaparzyw zy tćm usta, robaki z zębów powychodzą. 
W ·zelkic i toty, które okwJt) odpł.Yw śliuy prawiają, uśmierzaj,. 

ból zębów, co JUŻ Crl u· zalecał. Lud tamarynJy śliwka m i n a 
z~ by BaZ) w a, przypi~ując im wielkie skutki.') 

b) Jeżeli w Z) tkie zęby bolą, albo raczej chory eiHpi dar
cie twarzy (fiuxya), okłady mąkll konieczuie bobową uaJer zachwa
lone, zatykauie u~zów uawełuą , to uchą, to zwilioną oliw, ' jut 
z kamfunt lub ;r, Lialym pieprzem, JllfiJ<l tu takfe woje zuaczeuie. 

c) Hadzą teł z uwóch jaj ugotowauych żółtka wybrać, uo 
tego soli szcz) ptę i gli11y z pieca Lhlcbowego z samego miejsca, 
na któreru chleb się lJie~:ze (pacyua) utrzeć razem, na bibule 
rozciągnąć i obłożyć skroi1, a to fiuxyą ~ciąguie. 

d) W czasie tej choroby nie myją twarzy wodą ale wódką. 
52. Boleniu garułn. (zapalentu cie~ni gardłu), które ze złego uło

żenia ię we ~nie ma pow~tawać, p lmoże obwiązanie szyi poilczo
chą, OLtuczkami. polkui~rie hazi w kwietnią nicdzielę 'więconycl1, 

11 ll1· Wmez 1'1ski " pom111n, 1i. 11· pnw1Cc1e l'zerskim, un ból z~hów uży. 
w.tją ~oku IIYIIIlJL<lllc~o z p:!czh(nv kru zyny. wskutek czego zi}IJ 
l'łl.;tlkv 6it,: wyl..ruszy. (l'ami~;tu. tow. lek. warsz. T. Xll. blr. UH). 



160 

bułeczki Stej Agaty, jabłka Sgo Błażeja (i te i tamte święcił 
w kościele w też dni) a nawet sól święcona. Robią także płókania 
z wody warzonćj z psiem łajnem . ') 

53. Jęczmyki zginą,, skoro 7 ziarn jęczmienia rzuci się na ogień, 
a spie znie uciekać należy aby trzeszczenia nie słysz€Ć, inni pa
lącym się nakadzić oczy zalecają . lZ) 

Dojrzały wiek w którym użycia sił fizycznych, potrzeba na
kazuje, wielu mechaniewyro obrażeniom podlega. Sama nawet 
praca źródło zdrowia i dostatku, niewcześnie a czasem nad siły 

wykonywana, jak to często w uvieiu' lub ula próżnej przechwałki 

staje się powodem do chorób. 
54. Jednak i między ludem wiele niesłuszuych na nią zażaleń 

słyszeć możemy. Prości wieśniacy podobni w tern do pieszczonych 
wychowańców miasta, którzy jedyną swych dolegliwości przyczyn~ 
w ostrości podniebia i częstej powietrza zmianie upatrują. 

55.a) Na.jpowst.echniejszą z pracy chorobą jest oberwanie 
lub narnożenie s1ę. Powstaje najczęściej z dźwigania nad siłę, 
a jeżeli się wśród dźwigu żyłka przy nerkach przerwie, jest nie
zawodnie śmierteluem. Prócz wypoczynku i okładów kaszą z tłu
stem, najważniejszem lekarstwem są różne tłuszcze a szczególuiej: 
psie, dalej borsucze, niedźwiedzie, sowie, świstacze, ostatnie od 
górali w używaniu. W braku tych oliwa (ale bez wszelkiej wiary) 
zastąp1ć je może. 

') Siennik mówi : psie lajno bolqczki w gardle Jerzy z gwoździkami so
kiem jaLłkowym i trochą. octu płókać tern , pomoże. DaleJ mówi, że 
łaJno dziecil'ce ma też same własności.. . Gołębie radzi na boleści i 
~am~me. w kusciach, przy tern guzy rozpl)dza, kozie bobki na bolączki 
1 ocaekhzny, myszol na kamień, na parchy i na zatwardzenie żywota, 
ko~lowe żółtą. niemoc leczy, w zastanowieniu rzeczy niewieściej, też 
płod umRrly wypycha z żywota i Loleści w stawach leczy; s. 174-6. 

Autor Compend~i Med. Auct~ radzi na ślinogorz grzyby starego 
drzewa z m.l!\kiem, jaskółki spalone z miodem, w~giel z jljczmienia 
z .m!odem, Jaskółcze gniazdo z cebulą pieczoną, maód, mydło i j~cz
m_ael! spRlony z gorzałką,, na wrzód okłady łajnem dzieci~cem, kadze
mo remasowćm gniazdem lub ślimakami stłuewnemi układać. s. 4a8-9. 

Ilaur (Oekonom. ziem . Kraków lli9;J) radzi Jaskółcze gniazdo 
w wodza e roznti~kczonf', na gar·dło 1•rzylo i yć . s. l 78. c. X 

Duriczewski w kalendarzu swoim z r·. 1769, (ZamusĆ) mówi iż 
dw~ma palcami zabijaJą pieska zi cmnejlo, temi rozcier;~j:~c ustaJe bo
lenae gardła. 

') Golę biowski pod ajtJ : iż trzykroć dzicwirć zia!'la jQczmieuia tak ~a mo 
trzeba użyć. (L n d. str. l liS) . 
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b) Psie sadło ulubiony i bardzo powszechny na to środek, 

piją z gorącem piwem, rzadziej z wódk~. Jeżeli obfite poty na
stąpi!}, znak to bardzo pomyślny; przeciwnie jeżeli choremu 
ckliwo a potów niema, zła wróżba o ~ycie. Zwykle na noc ten 
napój podają.') 

c) Robią także na tljl słabość tak zwany krupnik, to jest 
miód praśny z tłuszczem wieprzowym zmieszany, zalewają na go
rąco okowitą, a po wymieszaniu zapalają. Zwykle kwaterkę po
trzebuje chory takiego napoju do odzyskania zdrowia. i) 

d) .Mów1ą iż oliwa używana wewnf!trz sprawia spruchnienie 
kości, a posmarowane nią włosy, siwiejf!. 

óG. Obrażone miejsca u potłuczonych okładają natychmiast 
podbudzają::emi środkami, szczególniej wódk~ samą lub z kam
forą albo z mydłem, w przekonaniu, ze te cz~ści są osłabione. 
Już to Perzyna gani (Lekarz. str. 342). Okłady kaszą z Bożero 
drt.ewkiem, skromiem zaj~Jczym, tu i przy zwichnieniach powszech
niA ui.ywanc. 3) 

57. Rany ci~Jte okładają, wódką, a tern lepiej okowitą. Mówi~J~ iż 

zraniony palec trzy razy tuż po sobie umaczany w wodzie, szybko 
sifJ zagoi. Perzyna. także mówi: włożyć palec w samych począt

kacll zanokcicy w ukrop, to rozegna. str. 287. Rzemieślnicy istót 
lepkich lub ostrych używają, zwykle tt go z czem mają do czynie
nia. l tak zalepiaj raniJ smołą stopioną z woskiem, za ypuj~J~ tro· 
cinami, nieodmywając póki slrup sam nie odpadnie, zalewają po
liturą lub żądają z apteki ark i p o s a d y (Jfi:ct. vuln. acid. - eau 
d' arquebusade) albo envaseru. 

58. a) Na sparzenie wszelkiego rodzaju polewają atraweutem i 
bOl~Ji posypują. - Glinie z wodą zarobionej, pnypisują własność 
wyciągania ognia. 

'J ·a oberwanie lu u podiwiganie a i~ luiy ps1e sadło, ktoro tu z ~~dką 
pijaj,. Baua jedna ak11 arkami z psiego sadła ohiożyła. c ho re . mleJs~e 
(:\Iudlnicn) (Si••uoik zachwala psie sadło nn. podagrę 1 bolilniC uszuw 
8. 276). 

'1 Wójcicki podaJe iż laki eam nal!ój zuwią na l'o.t.lla iu krup111kiem, 
który w godzinil po połogu położnic} 1 noworodkow•·daJlł. (Zaryi. dom . 
T. III. s. 832). 

•J O p as kn. :\a choro (czcści) no zono od ~i~! a ś~. Pa~da ci~ u. l ki i o pa· 
śnico, mówi Leopolita, noszono p~ak1 ew l·rauc1szka 1 lliiH'. (Go· 
lrhi'l\\~ki Lud polski,!. 

:.!l 
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b) :i.ywają te;}. łupin z jnja, - głodkiej 'ruietany, - liści 

kapuścianych, - puchu u~krohancgo z pałki wodnej, - oli y 
wymoczoućj z kwiatem lilii białej. 1

) 

c) Przy lekkiero oparzeniu należy się złapać za uszko od 
ucha, a oparzenic nie będzie bolr oćm. 

5!l. a) Krwotoki z ran tamują i totami podbudzająceroi lub gry
ząceroi jak np. wódką a rzemieślnicy wy kokiem, politurą i kw -
sami rozcieitczonymi. 

b) Pow zechnie za~ używają do tego pajęczyny, którą albo 
samą albo z próchnem i chlebem mieszają i ranę tern zaty
kają. q) 

c) Krwotoki z no a zwykle za bardzo zdrowe i to bez wszel
kiej ogl~dno 'ci uważają, a ztąd rzadko je tamują. W razie po
trzeb t zaradz:t temu dwa trojaki na pot) licy lub na wierzchołku 

głowy położone, albo nogi zmaczane w zimnej wodzie. 
d) Krwotoki z dzią. eł u małych dzieci, tamują, nacierając je 

. uknrm czcrwouem w woclzie bieżącej umaczanem. 
l') Krwotoki maciczne u ~micrzają pij<!C wó1lkę z u r a ł. n y m 

kam i e n i e m sproszkowanym ( T-ap. haclllatit.) 3
) Ale czyszczeń mie

sięcznych choćby tćż przeciągłych, np. G- dni trwających nie 
zatrzymują z obawy, aby to zdrowiu nie szkodziło. - Dziwnem 
jest równic, i:i. wszelkie zboczeuia czyszczeł1 tnją i rzadko się na 
ma radzą. 

') Jui. Siennik radZI na oparzenie: korzel1 liliowy z octem warzony, z na
SIPIII m zmi1szany przykladal·. ~. '. - Sil'cniuq Z1t>lnik. Krak 1613). 
fnkżc ?.ach\\aln lili przeciw oparzelinie s. !i'is. Pnlki l'l!tJ'h{l aquntico) 
• )l'IIWnym pr1.ez og1Pń je. t "ielkiem l!· ku lwclll, n claiPJ mówi: opa-
wn) m o•l ukropn wełnianki 1 pale) ~ •tnrćrn "i~'prznwem adłem 

prt) Unda< 'I'Rmzo t•· 7.111. 

'l ~p•czy1\ ki 111'- uu'11yi. pajtc.zynv !(dy na rnul'. l'r.zyłt•źy ."', "!e•lopuści 
f) okuwl U)l" \\' rniHP, n uah•J: t.nur•znun l lu a kleili jRJI'I'/.Ilf'lll, kr('W 
" rn111C znstnnnwin ... !12. 

!'iennJI\ powiada 1/. )IRJt\'Z)IIR ),rl'\1 l.ol'lRIIIl\1 in l nloko\d UJI.' 
111•·d•l)'ll Zl' ~a 11·. Js:i. 

,\ufn1· ('Oioprndll 111uf ""' llll: łnd11111a 17-..!J) 1;1dt1. ua C'ic 
t l.l'lll J,n\l Z 110"1, 1h\a l) III) ('II.)WI•F·:Ie 11:1 l l'tliii'\Ch :\ łl'l.l'l'i mil)• 
d'.l' o•• z) nu ~h·. t:!O. Zinu•y J,lu"z l uh cebul..: rot.krojon;! używa lud 
w 1 icomC7.t'l'll nn krwotok '· no 1 w leui.u nm Rpo uu. Zob. Canstnlla 
,<;pcc. l'atllol . 11. 1'ilcral'· J'. III. •t1·. n l. 1Erln11.'JW l SI l). 

') 'I•iczyń&ki raclzi ~n w krwotoknch mówiąr: n grly l·~dzie 1. \\OUI} 
zwi1 'l'fll Y, f"d.\ 1, •h n·• 10 !.ton 7\ h·"iry phlj:). . 1(;~ 
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60. Krwawmea między mieszczanami bardzo cz~!>tc, Jczcli płynuc 
za zbawienne dla zdrowia w kaidem razie pocz) tują. Miód pitny 
może je wywołać lub skąpe przysporzyć. Tłu!>tc pokanu) i napoje 
z tłuszczami tak7.e tu zachwalone. 

61. a) Do bardzo powszechnych cierpień u ludu naszt'go poli
czyć możemy r ó i ę. Je żeli jest u a twarzy, u aj tarauuićj unikają 
obmywania wodą, alo za to wódką lub własnym moczem chorego, 
dobrze się jest omyć. Lud bardzo często żąda na nią z apteki 
wody różannej. 

b) Posmarowana świeżą krwią z uciętego ogona kociego, za
raz zginie. 

c) Usiłują ją także uleczyć przykładaniem papieru niebie
skiego, służącego do owijania cukru, albo samego albo bielą oło
wn~ posypanego, - okładami z bobowej lub grochowej mąki, -
radzą też nakadzi,: się pajęczyną z 4ch kątów izby zebran-ą.') 

d) Autor Compe11dii med. attct. 1 ad z i 1m tę chorobę, papier 
cukrowy kredą albo bl('j w asem posypauy, - ciasto z pszennej 
mąki 7. gvrzałk1~ albo wódkę z solą, - kur~ zieluuą bzu ugoto
waną w ługu, pacynę :t. masłem, - wolowe łajno z octem, -krew 
świeżfl z ucha czarnego kota, - gorzałkę z mydłem lub iółć 

karpiową. (str. 152). 
62. a) .Zimnu a czylt fcb1 a któ1 a >.ua•' tławuiĆJ daleko wię<"ć.i 

przerażała albo też uporczywą byh, ~;korv jćJ lud do dziś dnia 
do przeklęctwa używa (bodaj cię zimno trzęsło), ustaje ocl 
leżenia na słonecznym skwarze, bo słoi1cc z i run o wy c i ą g a.~) 

b) Ginie także zimnica jeżcli d10ry 7 ziarn białego pieprzu 
z wódką wypije. 3) 

') 

') 

•J 

Gołobiowski poda,ie, lŻ z pakuł luiauych roloit tny 1azy vo dzie":it;ć 
gałeczek, na te skrobill trzechkrólowił kred!), ciało zbolałe zabłam&Jfł 
suknem czerwonćm, gałeczki palą z przekl~ctwem, oby jak one niknq 
i róża tak zniknęła. (L u d. str. l 68). 
Febra zowie się tu powszechnie' Z i m n o. Zimno to b) \1 a kos t n e 
gdy łamie kości, i trzeszczfłce; jeźlt trzga1e co trzeci d-zień zowie 
aio to 1' r z e c i a c z k a ; jt>żeli co czwarty : Czwartaczka. 

a febro chory winien pogryzć trawo, która wyrosła z ziemi 
wśród leżącego na nićj końskiego szkieletu, i wy g ląd a (wystaje) 
z pośród tych kości. 1nll1 z wiokszlł m6wi'ł 6ciałościfł, te należy cho
remu dopl'lnić tego z trawą która z pod ukieletu łba ko1'tskiego 
wyrasta, mianowicie z lfł która W)·rasta przez otwory oczne. (1\lodlnica). 
W Nil'mczech podajlł w pierwszym dniu 9, w 2girn 18, w 3im 27, 
ziarnek pieprzu z wódkfł lub rumem - dzieciom :;, G, 9 ... l>r Most 
etr. 169. 



c) Ginie ud wywaru tych ziół które (hieci ksi~dzu przewo
dnicząceruG wczasie uroc:>:ystego pochodu Bożego Ciała pod nogi 
rzucają (uajwi~cćj tam liści z kwiatów piwonii i bławatu)- albo 
od wywaru lit;ci służących do majenia ołt::tny przy tejie proces
syi, a szczególniej olszyny i le<>zczyny. 

d) Można tez zimnicę przepić, pijąc od chwili dreszczu, ale 
pokładać się przy tern nie należy, tylko chodzić. 

e) Innym razem ustąpi, jeżeli wywierciwszy w ,,ierzbie dziurkę, 
chory w nią cburha - albo jeżeli żabkę żyw1 zirloną połknie. 

j) Chcąc t>ię jćj pozbyć, można też po trosze paznokci u rąk 
uc:ąć, zawinąć w szmatkę i z kamyczkiem i kawałkiem chleba 
wrzucić do rzeki, a nieoglądając się drogą wrocić do domu, pe
wnie od tego zgiuie zimnica. 

g) Dobre też są: odwar z kwiatów pokrzywy głuchej (La
mium alb.), - ryba wyjęta ze szczupaka, którą po zasuszeniu 
utartą z wódką pić trzeba. 

h) Kwaśne istoty u niektórych także w używaniu a szczegól
niej owoce jarzębiny. 1) 

i) Autor Compendii m1d. auc. radzi na zimnicę gorzałkę 
Ż pieprzem, - spalone małze zonlezione w wodzie, - róg Jeleni 
albo jednorożca, - post, - upicie się, -- bieganie, - pędzenie 

na koniu, zanurzenie się nagle w zimnej wodzie i inne gusła (ale 
ich nie wymienia'~) (str. 401). 

') 

") 

Rusin przypisuje zimnicę złu ci czarta. Chrąc go oszukać, wynosi ka· 
wał umaty lub kouuli i rzuca na drogę w tym zamyśle, iż kto ją 
podniesie, razem i zimnicę z sobą zabierze (Lud str. 128). Dr Wro· 
czyński powiada iż w I O\\-iecie Czerskim . tarnją Pi~ przerwać napAd 
zimnicy, epra'l'l"iajfłC kuzel i poty, odurzając dymem ze skóry ryby au· 
IZOllej, gutn. bet~.tOtS, łupmy jAjka, wzbudzaJą W)U1iOt)' okurZBjfłO dy• 
mem czarnego pi~przu, lub sokiem piołunkowym z wódkfł, albo od 
warem sałaty, przez co i poty wzbudzaJą (Pam. tow lek warsz. T. 
XII. str. 190). 

CzAsopismo Kraj (Kraków 1871 .. ."r 21~1 "~<spomma: nUniwerenlne 
lek ar e t w o. Dnia lO Wrześma f.hchodzi eio corocznie w kościołach 
00 Augustyjanów uroczystość ~llłogosłRwionego chleba" na p mią· 
tko wtelkiego cudotworcy św .likoł11ja z Tolentynu, zmArłego 10 
Września 1305 r. w kineztorze tolentynskim, który lwi~cił bocnt>nki 
chleba, przez którl' w i e lu ludziom przy-..rRcał zdrowie, a roku 1446 
został kanonizowAnym. Do tego swi~conPgo chleba doda"ą tAkie dru· 
kowany aposob uiycia go. łnatrnkcyR łR mówi, że mianowicie chleb 
ten po.maga w febrach, gorączkach i innych nieszcz~śliwyrh wypad. 
kach, 1 że musi być po or!mówieniu przepisanych modlitw zmoczony 
~ czyste~ wod~ie i z w i R_T'ł poiy!y Wyrażnie jest dalej wymienione, 
ze kto n1e umu~ czytać, •.lech sol11e da komuś przeczytać. 



63. a) Na. ióltaczl-ę przcgll!da się rhory w pht_ymu, -w chrzrwl
nicy, - w świeżo roztopioui•j hlllOll, - w gnojc'•wee, - na uwa
rzone mięso moczy, a zehraw zy to z całego duia, wylewa ua roz· 
stajne drogi przed zacboJem słońca. 

~) Inni marchew na czczo jedzą, lul1 wodę z uićj ''ygotowaną 
piją; - inni zbierają mocz w wy<lrążou:l marl'hew i w komiuie 
wieszają. 

c) Borsukowe sadło ma być bardzo skuteczne z przyczyny 
okwitych potów, jr?C'li je chory o razy dnia z wódką pije. 

64. Jeie!J ~i\] ręce nadto pocą, żabkę ziclotJą (która :lj deszczem 
spadła) radzą 110 il:· w ręknda, póki uiu u' nie. 

65. Chcąt' si~ pozbyć wyrzutów z twarzy (,leni'), Rpółkować na
leży. Hozpustni ludziu zwykle JC z a c h ciałka m i zowią . 

66. a) Wrwrly wsz<•lldego rodzaju okładają liśćmi: babki, pod
biału, lipy k:tpust), ') grzylJicnia 1 t. d. lm więcej sączy się 

z wrzodu tthn l epiĆJ. 
b) Ihiwe albo dzikie mięso powstaje z zadziwienia i złych 

oc:r.ów; ztąd tóż przy drug:rh a tem ha1·dziej pr:r.y obcych nie od
wijają wrzo<lów. 

c) l'rZ) każdym wrzo<hin wRzptlw je: ć i pić moina, b o to 
do rrki ani do nogi nit· idzi<'. 

d) Jt•żeli tiśrit· nie F-kutkują, wtedy pomagają róine tłu zc:r.e 
i maści jako to : ma. lo uie łon e, tłuszcze 7. woskiem , ze smołą, 
:r. oliwą lulJ dzicgricna. Dobrze też pomazać wrzód sokiem 
z majówk i 

e) Jt i.ch ruuclaa usiądzie wprzóu nn. raku, !" potem na wrzo
dzie; rak s1e wci1 wda niezawodnie, i ulatego to nie dopuszczaJą 
aby mud1a na wrzodzit· u iadła. 

/J Jt·ieli rana kilkllua~cie lat trwa, może . ię w mćj wyląd;( 

robak Je l o u ck , który i'agoj euia uigdy niedopuści. Żywi się mię
sem, a zt:td a b, <w l nic toczył, vod tawaa mu chory co dziel! 
Śl'lieże mi~so. z,\ahiony zapacht'lll tegoż, opus:r.cza ranę i najadł
szy sit wraca do wc.j ej ll'<lzihy Zabić go nie można bo koiłczy 

się także żytil' chorego z jego zagładą.~) 

') Że knpn t n goi r:\lly, pis1e o t ~m L it>nnik e. 43. 
' ) Jeszcze w r. 1"21 Wułicki radził ślimaka czerwonP~to, lt>śnego, t•:t pM 

vrzecią•~ i 11 rau~ przJ·łoh i\ a rzn<lko wypadnie drugi~j polowY po-
trzebo wnć (.' ~tuka dla wio' l' iau) . · -
t'zJII i u"' nil'j nic hylo cog potJohnego uu~d1y ludem skoro Oc1.ko 
p1ne nl co to jest co oni starzy na wilka w nodze przykłndali, o 
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67. Na odmrozki i wrzody z tychte J)Owst.ałe, topią słonin~ ut
kwionlł w zapalonej szczypie, spływaj,cy tłuszcz zbierają w dołek 
w lodzie zrobiony ; - tak:le grochem zwyczajnym pogryzionym 
miejsca zbolałe okładaj,. 

68. a) Wszelkiego rodzaju guzy, wyrośle które jak zwykło mówią, 
z dobrej woli powstają, je:teli się nie domyślają ich przyczyny; 
kreślił na krzy:t do trzeciego razu ślubnlł obrączką. 

b) Ale jeszcze pr~dzej zginlł, okładając je gorąr.ym a samym 
żytnim chlebem - lub skoro si~ kością (a najlepićj zmarłego czło
wieka), - lub sękiem z trumny pokreśli. 

c) Brodawki zgładzić usiłują, smarując świe:llł krwią z róż
nych zwierz, t.') 

69. Od pszczoły lub osy ukąszone miejsca, okładaj' ziemią, 
która słońca nie widziała.~) 

70. Aby dymienica znikła, puszczaj Ił rozżarzone w~gle za ko
szul~ obok gołego ciała. 

71. N a w o l~ (struma) przykładają gt·zyhy w mleku gotowane. 
72. Ogólne potłuczenie przy spadnieniu, leczą taksarno jak ober

wanie. 
73. Ból głowy starajlł llię uśmierzyć przykładauiem liści (ale nie 

w tem przekonauiu że tu zimno pomaga), mianowicie świeżych li
ści kapusty, jarmu!u najłllpszt• jt>dnak liś<:ll~ g•·zybieuiowe. 3

) Okła-

') 

') 

') 

którym wilku lud prosty coai \\i~ctij uiż b)lu LajKI; jt:uu~tkże by być 
mogło, w bydle któro teraz rozpróte roce nlbo nogi wrazić, bólby 
aio odpgdził. Do czego myszy i szczury brauo. ~ str. 619. 
Autor Compmd. tntd. auc. 1•ieze .iż krew świeżo zabitego byka, nlł: 
eierajtc nit, traci brodawki etr. 487. - Ilaur radzi, ogon wogorzow 1 

ucitć, tt krwit amarujlł'J, brodawki zgint. str. 178. c. ł· Dr .Moet jak0 

6rodki eympatyczne wylicza: pocieranie trzy razy na krzyż w l mili 
t Ojca i t Syna i t Ducha Św. hrwit miesiocznt, również pocieranie 
jwieiem mi~aem, które potem w gortcem mi.-jscu zakopać należy, abY 
1araz zgniło. str. 1lt.i. 
Oczko mówi iż "ua hóle kładli ziemi~ cznruą, 7.~1ilę. tłuett albo jej 
ił a oliw t zmignany i tak zapra\\ h.nzy miasto empln•l• u, "dalej pi ue" 
kładł tćż ziemi~: czarn'ł J•r&ymi~szaw zy "Tgorr.a haułzo ror.warzonf'go 
a ealetrt oeolonego, lub ziemio z J•if'ca allw kad•lów zgorzałych utlu· 
czout z octem, lub zarobiout z błotem lub ziemią will[otnQ.~ Perzyna 
radzi rano po uktazeniu łmii ziemi~ ol,luży~ str. 1;,!J. Wolicki toż 
eamo podaje mówitc iż na opryiniemo ropuchy d u brze jt'et 1 ulg albo 
iwteżt ziemio przyłożyć etr. 168, 

Siennik radzi "na bolenie głowY z gol'tc~j przyczyny, grzybienia al Lo 
wodnej lilii li6cie moczone w wodzie przez noo oazajutra rano napió 
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dają tó~ głow'i) zsiadłem mlókiem albo kwa' ną kap u tą i inni chu
stką mocno ją obwięzują, włosów nie czeszą, w przekonaniu że 
to kołtun. 

74. a) Ogłuszenie a mczćj tęp~ słuch leczą myśliwi na tępują
cym, nadewszy tko tajemoiczym środkiem: Zabitego zająca natych
miast rozcinają, a dostaw zy ię do pęcherza, umoczoną tamże 

bawebę, wkładają do uszów póki mocz je zcze gorący. Że tego 
na sobie samym doświadczyli, dwóch muie zapewniło. 

b) Autor Compendii med. auc. (Częstoch. 1789) pisze także 

"ie na głuchotę najskuteczniejsza je t zajęc:r.a. uryna którą należy 
wpuszczać w uszy kroplami samą lub z winem zmieszaną. str. 424. 

75. Urzeczenie (obacz tr. 92 i 93). 
7G. Zmora (obacz ~tr. 7-1). 
77. Nieżyt uważany jest od wielu, :r.a zbawieony środek, ochra

niający od innych chorób i jak to już La Fontai n e w Dzienniku 
zdr. (T. 11. str. !53) powiada. - Twierdzi! o nim że uwalnia cho
rego od siedmiu innych niemocy, które mu zagrażają. - Jeżeli 

dokucza, kadzą: paląc pod nosem chorągiewkę z pióro, - róg 
z kol1 kich kopyt, - kawałek z tnrćj skóry i t. d. 

78. a) Kołtun, gol.dziec lub gwoźlllicc, ')je t u ludu najpowszech
niej zą chorobą, do którćj tysiączne wyobrażenia przywiązują. 

Przyczyna z której powstaje, dln. czego nie przebiera ani w płci, 

ani w wieku, czemu go nie odstrasza nędza, ani się lęka bogatych, 
wcale niewiadoma. Pora czasu w której najchętniej gości nieozna-

'l 

si~ tćj wody, a kwiatki do nosa przyłożyć." str. 112. 
0<'zko w rlziE'łkn: f'icpli<'e, z~lP<"\ .. ni\ rnzpaloną głow\) mlt;ko 

li11 1ni<', al u o ohłlli~ {· j:} łi4,·iem grzyl••ruiowyu1, lranio11) 111, "<!'." kn11 ym, 
87.C7.rllliowym. str. :li-:!. 
J. Grimm ( /).lll~rllc ilf•tlhol. h·. 4 ;1:;j O~to•'r<'zyk 7.al.rzcw~ki, dzieje 
kołtonu (\Yicilcti JH:Jnf nu'lWi 11a str In, il' ll'czcllle tl'j chorouy o~· 
bywa si\' przy przc·~·lnych prnktyl·a\'h i ~!Usłnch. łia Podln~iu oucinRJ:} 
kołtun uroczy:cic i gtzehl.! g'•) nkołn Wielkicjno<')'. I'Otl l{roko\\Ct~1 
w okolicy ""~" iny cz\·ściuwo In w\ uhr111anv tro7ycnmi rozt•:donenu, 
poff.'llt w.:,·, t.a \\ipj.! piclrt:!rlt. 1111\'llzi.lll)' 1 1\fi.1H'aJ:! t•l " n'~t.Waliny 
,farl'Jl'<' z:1111l,u 11 kltll'_ltll tl•• tlur h~· przrloy\\ ti:); l;tn tu <'1.\111 1 nic 
pn11 inir.>n •l\: ohr_irze,~ i rzćnq•rtdz,•.t 11r:1 nr i•' lm\' • do dt•llll1 l 'onnu ły 
)11'7."':)tlnc dn IIJiir•z('ni~ !'liki 11yj•,l•· zr ~tarnt·l.r·,J..irgn ~~·J;"I""" ~ r. 
l u:; podaj<' Zakrt. '\\ l.i III 'Ił'. :!tl 

Kc•ltnn, w łlrs~yi I/oli• :a 11l, IIIJilt:opp, czesi •. kolławr, u .\de· 
łuu~-:a hullrn:oJ•( (1'/icn JWiollica) \\' ,tcdni•J illl,;ni dzic<'inn!;j uiemwc. 
llnlh· stra zliwc swe wlo•y przez cały 1·ok nil'czesnne, kni:e sohie cze
sać pt·ze 7. tlziPWl'?.ynQ powirrnirr. a ?. l<'k•'n\ padaj:! prrly i drngie kn· 
nlirnir 
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czona. Ale z czarów, z u c;~; y n i e n i a, może się wywiązać, jak to 
juf Autor Compendii med. auc. przytacza (str. 371 ). Jednak poprze
dnio nim się zwinie na głowie, długo chorugo dręczy wszelakiemi 
dolegli?iościami; bo się we krwi lub na wnątrzu znajduje. Łamie 

chorego, sprawia kurcze, drgawki, nieustanny ból głowy, który 
przy czesaniu włosów się zwiększa, ckliwości, najosobliwsze za
chcenia, to spiąc1.kę, to bezsenność, to różne zapalenia szczegól
niej oczu, ocitJmnienie, pokurczenia członków, por&.tenia, szpetne 
owrzodzenia, głuchot~ i bardzo wiele innych cieqHeń; na które 
lekarz nie pomote, i dlatego też bardzo rzadko na to rady jego 
zasięgają, jak się sam Dr Oczapowsk1 w dziele: Praktyczny wy
kład chorób kołtun. (str. 83) wyrata. Zwijanie się włosów jest je
dynym środkiem i dobroczynną pomocą przyrody, na tyle życiu 

grotącyc;b dolegliwości. Dlatego nietylko nie godzi się, chyba z na
raieniem żyda, przeszkadt.n.ć dobrowolnemu zwijaniu si~ włusów, 

ale owszem wszelkicmi siłami dopomagać temu ualdy. Jefeli 
pierwsze nastąpi, zwykle zrana spostrzegamy pozlepiane w nocy 
kęd:t:iory, na 1Óżnych c:t:ęściach głowy. lm więcej takJeb zlepków 
powstanie, tćm lepiej; a wszystkie dolegliwości zniknlł jakby ręklł odjął. 

b) Pierws:t:em doświadczeuiem czy si~ kołtun chce zwinąć 

lub nie, jest, aby ze cztćrecb strou głowy, uciąć potroszce włosów, 
w woreczku ua dołku sercowym uosi~; gdy si~ zwiną tak, fe ich 
uierozplączc, trzeba kołtun zapuścić. Ku temu nie należy włosów 
czesać kilka tygodni -:- włożyć między nie należy wosku z paschy, 
głow~ zmyć albo skropić barwinkiem, babimurem lub barszczem 
jak mówi Oc1.apowski, a szczególuiE!j mchem ziemnym zdaniem 
La Fontaina (Dzien. zdr. T. III. str. 44). 

c) Wydobyte włosy z wo1·eczka na głow~ się kładzie, a gdyby 
ł..vllun b)ł lll4 wu~trzu, to uzicwięć wil'r:t:chołków osil'?.yuy w wo
tbie (Hllł przyhyciem ugotowa1~, a smarując tem od gardła do 
pępka i cah• piersi, wywije Sit,; kołtun ul\ głowe. Tak zwija sił;) 

eonu b:młt.iej, a uaikłe dulegliwośl'i ~wi1ulr.zą, .le t•u był tt·go 
}H ZJCZ)"ną. 

d) Zavu t.czony , nusi ~ię dopóki uio podro~uie, to jest: du-· 
póki uiu urosną uowtJ wło11y, ktÓl'•J 11i~ w..:ale nie ilt:pitLją. 

e) ~ujlepiej uosil: gu ruk i b7.eść 11ied:t:i..J. Nigdy go wcze
IIIIIOJ nie obcinają, a ta o~truzuość a hy go zawc~asu ni c obcilłl;, jest 
przyczyną, iż bojaźliwi całe iycir go no~;t.l!t jak mówi Oczapowski 
(str. 228). 
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f) Kołtun ucina sam chory, albo te~ osoba, która go jeszcze 
nigdy nie miała. Dzień ma być pogodny a chory na czczo, ale 
nigdy nie powinno się tego robić w piątek. Według Oczapowskicgo 
najbezpieczniej obcina ię w wieikil Sobotę, gdy1 pierwszy raz na 
resurrekcyl} dzwonią. 

g) Inni otłukują go kamieniem, opalaj~ żelazem rozżarzonem, 
lub cząstkowo obcinają. (str. 81 i 228). 

h) Po obcięciu albo ię choremu nadzwyczaj zachec spać, 

albo go rozmarzy jakby się najmocnićj upił, a tak w obu razach 
chory zasypia, co gdy nastąpi, nikt mu nie powinien snu przery
wać, boby się kołtunowi sprzeciwił. 

i) Obcięty, owija się kołtun w cienką szmatkę, by się nie 
p o g n i e wał, kładzie mu chory do zawiniątka pieniądz, kawałek 

chleba, skrapia go wódką i nową wstążką lub tasiemką obwięzujo. 
k) Bojaźliwy chowa go tarannie ·do skrzyni, za piec, poll 

strzechę, - do stodoły pod węgieł, aby w każdym razie skoroby 
mu coś dokuczyło, można go napowrót do głowy przyłozyć, gdzie 
je~eli potrzebny, przyrośnie. 

l) Smiel i zakopują go w suchem miej cu pod Bożą męką. -
pod urodzajoćm dr;,:ewem, - luh w krzaku bwwym, -- a kto 90 
upalił, rzuca na ogień. 1) 

m) Nikt nie powinien się kołtuna dotykać, tem mnićj popy
chać go nog1!, luh co naJgorsza pr;,:eleźć, bo go sam dostanie lub 
połamanym od niego będzie. - W wielką Sobotę gdy pierw zy 
ra:: na Zmartwychwf>tanie (b:wonią, ute r<\l silutc za głowę pociąga 
kołtun chorego. 

n) Widzieli już starzy, jak kołtun sam z jednego miejsca na 
drugie się przeniósł, np. z krokwi na boisko, rzucony ~na. ziemię: 
osiadł na krzaku luh ua wierzchołku rosuącego zboża, a ~krzyw
dzony kwiczał. 

o) Jednakże nigdzie nie obcina. się tak bezpieeznie kołtuua, 
jąk na świ~,Jteru ruirj~cn, gdzie ię tćż zostawia. Kalwarya zt•hrzy
dowska. dla okolicznych mieszkańców, już oddawua lt;l przysługe 

1
) 2ydzi zdą~iem La Fontaina, nie pozwalaJlł ucmać kolt• na póki •-lll 

meodpadu10, lub tći. z ntm nie utur11. Ażeby kołtun pr11dko odatnł, 
używaj% na t~pującego tirotlka: starają sio o odpadły kołtun, moc~lł ~b 
w wódce, a t~ kilka t·azy ną d<~ieu ptjlł po kitlluzku. (Dzien, zrłr. l'. 
lU. str. ;)4). 
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czyni, a kościół Panny Maryi w Krakowie murem dawniej opasany, 
przy ustępie trgf'ż od strony tak zwanl>j bramki, był powązech
nym sldallem kołtunów.') 

p) Czart jest u ludu sprawrą wszelkiego złego, sprowadza 
padaczkę, plecie kołtuny i do różnych rzeczy ludzi przymusza. 
Lecz jak sohil• to uprzykrzy, u<lzicla swćj mocy czar0wuicy. One 
to za pomo<'ą róż. nych ziół utdrawiają hib spuszczają na ludzi 
mnogie choroby. 2) 

7!J. Rozpustnicy mają to przekonanie, iż- spólkujac możM si~ 

pozbyć zarazy kiłowćj. 
80. Kobiety często sif.J żalą, że mają wn(Jtrznośri uie na SWOJem 

mirjscu, sądząc że te sil? mogą dowolnie z jedurgo W\ drugie przr
nosić , co "ię szczególnie do mal'icy odnosi. 

81. Nic chcą, ahy aptekarz zann!\Ło nalaw'<zy, ulewał z flaszki 
napowrót, bo takie lekarstwo nie wyjdzie (·horemu na dobre . 

. 82. Chcąc się prędzej uleczyć drugie tyle i wi\'rej 1ażyć potur;-ha, 
iak lekarz za każdym razem zażywać r:vhił. 

Co do pojedynczych lekar~tw utrzymują: 
83. Że rabarbarum przeczyszcza lub wymioty spraw1a, według 

tego, czego eboremu dziecięciu potrzeba. 
84. Biała cehula wszelaką chorobę z <lomu wyciąga, ztąd w mie

szkaniu, osobliwie przy dzieciach banlzo przyllatna. 

') 

') 

Zdaniem Oczapowskicgo (Praktyczny W)·kłacl chorób koltuno'ńych . 
W aruawa 1839) mniemanie ludu, że kołtun jest chorobą prz!'z czarta 
zrz11dzoną zt~d pochodzi, iż opctani C7\:Sto mir.wali kołtun11, a ztąd 
naj h• piej sic !t-czy przez exot ty czyli wyl'o,;uzauic cza1 ta. Dalćj mówi 
"nż dot:!u mamy jt·szt•e takie cutlownt• tnl t>J'• ·~: w Zvrowi•·•ll'h , Cz~
stodlowie, \\ ..\liechol• i e i iuuych koseJUłn • ·h, g. l t. ·· \\) l".'d~auie cznrta 
i zdejmowau1e lwłtuuuw uajlt•pi &j s i~; utlujc , 

Ilusin rua kołtun za skutek przd.l~;t'lwa, a l!fl:' l!" ~iv cla·c,po
zbyć, starą t"hustc kttirą głow~ ob'ń u:zywuł , rzuca Jlrzy drodzo, al hu na 
drze'ń ie znwie~zo, sądzl!c że kto H l" ' tll.i f' ~ie , k u z lllą i kultu u za
l,icrz,•. ?\a l•iałćj J:usi jt•bt bo~.ck łlt l iJI'ohnczylll 111 nuy , t'O nic J'TR· 

wicdliwych i pr.t.esł\' 1 ••,)w chorobauli karze , :1 s z r?. t·:,c•'lluićj l,ołtunt•m 
a uwalnia churt!g'" po p•zebłagnuiu ~o ch lt•b t•u• i sul:l." ( tr. til - :J). 
WoJirki (Nauka dla wlu~ci·lll. Wn•·oz . lb !:!) Jadzi t·nły kołtun pod
jąP t·ieukim z uici uk•·..:1·ouym '7'lllrkicm, "" JHH\.1 1lni tt n ~znurck po
cią;pu:·, aż uno u i•• prt.ez pMtor, rok11 In b n n· •·o pr._:tl?.eJ kollun od 
glo\\y ousłAniP l III\ kilku t)·iin 11 łu .. ach łrz) lll:tĆ 'i t,: ll(!UZIO. \Yt•!dy 
trze ha go u•·qć a kołtun bc11 ;,:,1(,.,· u a z.,wszc zgiuit:. 1 t t·. l t!.')' 

Te kl<)rc kołtuny z•·ządza;ą, (' i ci4 :u i H:) uazywanll, jl\k mówi Oczu pow 
ski. (str. 81-3). · - Golt,:l•iowh~• l'"" iaJa, i i Cioty ~prawując11 kołtuny, 
chcąc komu dokunyć straszuill vatrzą a o1l lckli11ycll wy<lnrzaJą ró
żne 1'/.t·t'z:·· (L u u. •. li l.i / 1 
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s;,, N:.u.lwinian potażu i antymonu robią z kuści trupil'h upalo
nych; bo jakżeby wógl l.H?Z tego spnH\ i~ W.)'łllioty. 

'- fi. 'pouuia kom b.wwa, na Jól .-,krouat.a, J ll .l~:Ct.) sz~:zcuie spra
wia; a skrouaua do góry, wymioty wznicca. 1

) 

7. Wójcicki poduje iż kalit•y używają w l'ob~:u i ua cał(·j H.usi 
jako lckar twa u a kaszel. Potnaga tći, by s e 11 g ł o w.,; u tłu m 1 ł. 

Kwiat świeżo ularuauy, do rozkochanego 1 zbolałtgo ::.erca przy
łożony, cierpienia uspokaJ•\. ') (Zarysy T. II. str. 2li7). 

, . Owies cały rozparzony przykładają na kolki. 
d!J. a) Pu;zczeuie knVl Jako śro lek zapobiegający chorobom, 

uajlepićj służy w dzier1 Śgo J akóba lub W al en tego, czego lud ści
śle przestrzega. Nag:.tuia to Wolicki, ztl.tje się wtęc że zwyczaj 
ten jest bard~oo powszechuy (Nauka dla wl. "tr. 207). 

b) W MaJu najlepiej używać środków ochrouuych od chorób: 
puszczać krew, brać na p"rzeczyszczeme, a trosklme watki co mie
siąc przeczyszczają swe dzieci. DuwuiĆJ · uiemal każdy tego używał 
jak mówi Gołębiowski (Gry i zabawy str. 187). - Podobuo le
czeni:~ zaradcze w MaJU zy,·yl<le przcd"ięLrane, suro w o nagania. Pe
rzyna; z czPgo witlać że po wszech ue były.~) (Lek. str. 213-7 ). 

DO. Po :dam:~uiu jaki~:g11 czluuka znn11. go• "' lupki oprawić ua
leży·. N J. l'Złonki, których kość złamana, przjkładają po wsiach 
korzoil żywokostu w wodzie warwny ze ~luuiną lub muym tłusz

czem. W złamaniach lub zwichnicniach, najpierwsza. rada jest u 
włościan, młynarzy lub Aukienników, a ich naprawianie zawsze 

') 

') 

") 

l:'iennik m.·,\\ i; średnia kora bzowa, gdy Hi Q ją n n dół skrobie, dołem 
W)'Wodzi wilgoci wodne; a w ·g<•rę s~robauą 11~wodzi przez wrac~nie. 
&t r. 313. - • yreniu~ tu7.snmo powtarza rl<,dnją<· ii ,.,Jl'~t>li kto chce i 
")·miotem i stolcem chorobę t·iągu~tć, tetly j:! na tlól i l.u górze skro
bać ll><lezy . '\ Htr. 1506. - Dawnlcjsq to j•!dnak ZllyczaJ i od obcy<· h 
wz1ęty, bo ~nm yreniua odwołuje Bill przy tćm do l'liuiusa. - WÓJ
cicki tożsamo prz)lacza od ludu . Zarysy T. 11. str. 326. 

ndy Hu~in na Podlasiu przest~p kopie, kładzie 11 to miejsce 3 groue 
1 kaw ałt•k l'ldeba. - Tr!.j-zidu któru za IHorzern robnie wedle podań 
ludu, ulecza z każdej uicmocy za enmóm dotknięciem. Zarysy T. li. 
str. 3:.!7-8. 
W Olkuszu, Now(·j·górze, kale, ~łomnika1·h itd . na rynku jak i po 
wsiach (ZIIłnszczn w czaait> jarmarku, odpustu !uh targu) - pr7.)'Sta
wal\ lnb . indywnć ?.wyki felczer wit•jski z b<><·zulką. i prul'hod7qcych 
wiPsniaków lapraszać do sielne u n up u t kl'ln n• byto dla ~dro" i a 
w ow~ beczkę; a wtc•ly tr7.)111njllc pacyl•nta ?.a r~kę Uf•łl zrza mu knu 
wedle i.yczeuia to muićj to w il~t!J, kai.lłc subie 'a tę operACY\1 p u
dług ilob~:i utoczonej krwi to po 6 to po 10, 16 groezy i t. d. zapłaci6 . 



1-·) ·-
dobre. Po każdć.J opc rnryt clumrgicznćj ran~ natydnnia t opatrzyŁ; 
należy, nteopatrzonćj zostawić nir. można, mimo w zelkich ze . trouy 
lekarza ohli<'ZOII)'l'h z tego korzy' ci. 

!>l. t! po wielu miej-.. cach o~ohy tnre a osoliliwie kohi1 ty, które 
umieją z a i e g n:\ ć choro b~. Szezt•gólnićj to na wszelkie bóle po
mocne. Do takich utlaje ię ehory, a jeżeli sam nie może, daje 
własną koszulę lub chustkę. ·naba bierze jaką~ książkę, mówi pe
wne słowa których chory luh jego posłannik nie rozumie, krzJże 

po tej hi~liznic pisze pakem, a chory 11aka<lza &ię jej ziołami. 1 ) 

92. J eszczc wielu z lutlu uważają za najskuteczniejssc te lekar
stwa kt<ire na. ~łllńcu przy moczcni u stały. 

93. P,lty prócz napojów gorąl'ych, sprawić u iłują kładąc w łóż
ko <lachówkę lub cegłę rozpaloną~). przyznając skutek nie ciepłu 
ale dachówce. 

94. Siady z cza ów humoralnej Patologi• jeszcze się i dziś sły
szeć dają. Żółć rzuca się na mózg, toż pokarm, i t. p. czyni .. Oso
bliwie hahy o tern ro1.prnwiają. 

93. 'Yielu środkom, :e kar kic wła. u o ~ci tylko po upieczeniu 
przyznawać zwykli, i t&k prażą cehulę w riaścir, marchew itp. 3) 

9G. a) O bpłttuim kamieniu pisze S1ennik iż kto go przy sobie 
nosi, czyni go niezwyrięi.onym, trzymany w ustach praguicnie gR.si, 
tonę mężowi przyjrmną i cnotliwą czyui, urzeczoue rozwięzuje, 

opu<>zczoueg.) t:Hlłem wdziQcznym i przyjemn) m czyni, pożyteewy 
tt~t tym, którzy na jurno~ć falują. (str. iUfJ). - Po<lobne dziwy 
prawi tnki.e o kamieniu j:tsk{llr.;>;ym. (str. 3:!. ). 

l>) Jako osobliwe lekarstwo na w~ciekli7.11ę Su 1111ik raki zaleca, 
tak w swym Zielniku (str. 312) jak równie i w dziele swym poetyc-

') Wolicki llodajf', ii robią f'l'7.\' tćm rzeczy dzl\nczne, ahy ludzi oma· 
m•ły. 11 pn)'l·i knć t11ż:~ miej•cc zbolałe no?t·m , ~iPrpPm l uh ko•ą 
nn l'la~k. Ilal(·j nu'"'i iz .z•z.u1anie na powietrzu uroknw i zaatrzn· 
łów nic ~oie 6kutkuj('. ( tr. J!J, ). 

') ~!ó"i o t(.m Onkn hl r. 10:.! i ~J•ICZ)'ński który przyzunj•• Jl'J TllCIC prze· 
pa)ljl}<'ą ciało i .Jo<hjl", r•' pomnga na Ś\\ ierzh, !..ros ty i \o(l)l!Ści róillP. 
~t r. l 1'2. 

') ZnnjlluJCn•y o Iem " O(•zkn .w rzel'~ W}okrobaną naln(\ ma~la luh 
oleju i UJ•icc " znl'7f'Win nlhn w 1 irru ('hkłtowym. tr. bil. - Toż 
Pamo w Sp•czyl.sl..im ,upi••c C'l'ltul.,; \\ popiCle a poti-m stłuc z ma
Rłem u a mnciczue ból o." btr. l biJ. 



kiem z którego wyin11·k przytacza Ju zjlt k1 w !Jykc)Onl.rzu poe
tów pol . (f. I. t r. l l). 

c) Tenże mówi i~ jemiołę g!O"ll\\lł albo jalJłoui~. kł tlą uzic
ciom tlo kolelJl<i, aby n:1 u1e strachy i tra zliwc marzeula uic
przyrhoclziły. ( tr. l 7). 

!li a} :\Iarciu z lirzędow.L JHHlt~je, że uzic11 ięciumik ( L[•aticus 
;los) małżci1~ką zgoclę i miło' ć ezyni.') 

b) Pokrzyk ( Cunina r11ala), ,. powt:ulają o nim a hy ten korzci1 
miał sposób l' r~ouy i wzro tu czlowicl!zrgo a to IJlazciL two ma
taczów, kttirzy I'Zynią formę człowicną z mien) kowego korzeuia 
i1. potem na nt ejscu wtłgotuj m zakopują. z kt<irych ię pu.~ci trawa, 
a korzoukt jako wło y, a głupie nie" iasty drogo na swe czary ku
pują" O I. z t . t r. 201 ). rn') "i l} Z)" HO l -u do ogona aby go 
wyrwał, bo zdeclmie od krz) ku jaki zioło wydaje. (obacz tr. 118). 

c) Dobrze jest kadzić dzieci wrotyczem dla w zelakich złych 
przygód, toż dzieci wesołeroi czyni (U. str. 296). - n Tatarowie i 
Ruś tego strzegą iż gdy jemioł~ zbierają, tedy żelazem jej nie 
ruchają, gołą ręką nie ujmują aż z drzewa znijdą. ziemi nie ty
kają, pawiudając iż tak ma zachowywać swą moc którą ma ku 
pomocy ludzkiego zdrowia." (U. str. 389). 

!l . a) SirPnius pisze iż od Bożego drzewka broda prędko ro
tinie. (str. 369). 

b) Kopr ogrodowy dobry ua ny stra ·zlme i ua mocne chra
panie. (tenie str. 422 J. 

c) Piwonią kłaclą dzieciom korzeniem do kolebki przeciw lę

kaniu ię i urokom, to wszy tko ot)pęcha. (teuże tr. 75 ). 

d) Jagody przestępu włu.y golą (teużc str. 15 i 20). 
e) Jeżeli brzemienna długo z (Phlomiti6 011osma v. Osmada) 

przelezie, poroni (tenże tr. 770). 
!l9. a) Otruć 'li~ można włosem połkni~tym, z czego powoli su

choty tę wc.laJzą. 

b) Strzedz • i Q tutleży pić wody w której wąż był poprzednio, 
Lo to róznc chorohy prawić mo~c. 

l 00. Bicguukę można uleczyć tałcmi pokarmami, najlepićj gru· 
bym chlebem, sćrcm starym lub grothem owarzonym.') 

1) Hu kte uiewoa ty 0mówi t~nże) zowtl! go przywrot, IJo mtło ć przywrara; 
kłndą do kąptdi dla clziet i, h) Je 111\'0inić od zlĆJ l'rzygody. ( tr. JSG) 

') Sienutk radli ser i gruszki suszone na czerwon'ł niemoc prostym lu· 
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lOl. Są i tacy którym jedno lckar~>two na w~>.ty~>tko je t do!>ta
tt•czne. Silna wiara w lirodki ogólne, jak dotąd używane: Le Rog, 
pigułki .Mory 'ona, Hcidlingct a, C.:ę tochow:.ki<', lcc~euie Priestnitza 
komuż z nas tajne? - Opi~>nł to 111iędzy prze ą1lami Dr Chod
kowski, których treść w Tyg. Lit. T. IV. urniP~cił. Już PetZyua ta
kie powszechne lekarstwa na wszeJkir ehorohy, burowo nagania. 
( tr. 337). Dodać jednak należy, ?.e tPgu rodzaju prze ądy właści
we są, tak zwanej światłejszć,i kła ie spólcczeństwa. Do ludu je!>z
cze się one nie przedarły. 

102. D n i e f er a In e. Wiadomo bżtłt·mu że pewne dnie sq uie
szczętiliwe, feralne, niebezpieczne dla zdrowia i zcztbcia ludz
kiego, w których ani lekarstwa. zażywać ani leczenia rozpoczynać 
nie zwykli. Takieroi są: przede w zystkicm Pouieu.siałek, Piąte~, 

Suche dni i Wielki tyuzień. W Compmdiurn med. auc. ~ą wypi
sane każdego miesiąca "dui krytyczue i podejrzane w klórych ma 
być wielka ochrona życia, lekarstwa niezażywać i krew puszczać 
nie gouzi się" (str. 65 ). - Dawuiej w psią gral1 etyli w tuk zwaną 
kanikułę, uważając za szkodliwą porę, nie chciano lekarstw zaży
wać, Jak to La Fontai n e przyta1•za. (Dzien . z dr. T. I. str. I 8 ). 

103. a) W kalendarzu DuńczewsJ,iego z r. l 75fl gtltie mówi o błę
dach zabobounych w prowi~tcyarll pol. kich zuajdujeruy 1ż: od 2(j 
Czerwca rachują daie choroby i rlt.ielą Jlł'lez trt.y; jeżeli zostanie 
jeden, mówią iż chory prędko powstanie; jeżcli 2, długo będzie 

chorować; a jeżeli O, wątpią źeby nie umarł. 
b) Zimnice nabyte około porównania dnia z nocą wiosennego, 

niezginą aż w porównaniu jesiennćm. (Dunczewski), 
c) Kto się okaleczy nożt•m w niedzielę o trzonym, trudno mu 

się rana zagoi, albo śmiertelną, będzie. (Duucz.) 
d) Kto w poniedziałek kicha, cały tydziel1 będzie weso

łym (Duncz.) 
e) \\' piątek niechcą paznokci obcinać, ko zuli odmieniać 

albo nowych sukni wllt.iewać, aby szcz(l'ia lub zdrowia nie od
mienić. (Duncz.) 

j) Kto się wody !Swięcoućj w Wtelką solmtę nap1je, gdy 
pierwszy raz zadzwoni~. pomoże ll\U przeciw zimni1 )'. (Duucz.) 

dziom. stt'. i:l7.J. - w • .:ak l Knzitutcrza Jug. il'l' Z)I mnich un hicgun
k~ grubym cltlt!hem i suszonemi gruszkami. 
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g) Pierwsza noc ' tycznia jasna i pokojua, wrozy zdrowy 
rok i dostatek wszelki, jeżcli tój nocy wschodni wiati· wieje, by
dło zdyrha, gdy zachodni śmiPrĆ k iążąt i panów; południowy 

1.11rn~liwe choroby mięrlzy lu<lem obiecuje. (Duucz.) 
lt) Na trzech króli nic jedzą, I•Ż trzy gwiazdy zobaczą, aby 

ich z~by nie bolały. (Dunrz.) 
i) Jeżeli w S ty Paweł kr7.fŻ ogaisty na popide zostanie, 

twierdzą it pani domu umrze. (Duncz.) 
k) Tegoż dnia zbierają zabobonne haby dć zez, leją w na

sienie do zboża i choroby nim leczą. Kto się tego dnia urodzi, 
powiarlają iż mu węże nie szkodz11, a 11 zkodzonych rany ślinami 

uzdrawiają. (Dunc:r..) 
l) Tenże w swćj geografii korony polskiej i W. X. Lit. z r. 

1770 zaleca kopyta łucie na pndaczl<ę, mówiąc iż tern się ró:lni~ 

od bydlęcych, że potarte o sukno chją z••pach mydła. 
m) Na b_oleuie gardła pomaga napój przez wilcze gardło 

przelany. (Duncz.) 
n) Pas ze skóry z sierścią, opasany na gołe ciało, skuteczny 

jest na kolki. (Duncz.) 
o) Płuca lisie po zasuszeniu podawane w proszku, pomagają 

na kaszel i duszność. (Duncz.) 
104. Przy wszelkiej chorobi"e, gwałtem chorego po ilać pragną, 

w przekonaniu że z sił opadnie. Takim sposobem do dawniej
szego nowe cierpienie chorrmu gotują. Jakże roztropnie przema
wia w tym względzie Perzyna w Lekarzu dla włościnu mówiąc: 

Iż ci co tak czynią, chcą hyć mędr z~mi od przyrodzenia. ( . 233). 
105. Chcąc ?:apolncdz aby się cłlory nic odleżał, stawiaj~ pod 

jego łó~ko naCZ) ni! .~ zi11111:! worl:1. jr:dnak nit>" cdu orhhrllzeuia 
powietrza.') 

') Wulicki w !\au~.-o dla wlus.:inu tnlcca ł•uJ ~ rod••k. (•lr'. lt.iti) 
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Przesądy treścią od powyższych rozdziałów zbaczające. 

Ponieważ przesądy o których obecnie naumienić zamienam, 
ściśle biorr1c do żadnego z poprzeuz~tjących rozdziałów odnieść 

się nie Jau:.:ą, dlatego mimo m:.dej ich liczby, w osobny rodział 

zebrać je mu 1ałem. ~ajwainiejsza tylko i to w zuac;wem sl-róc_e
niu tu przytoczyłem. 

106. Popielcowa c;:yli wstępna środa ważn<l je:st pod względem 
wielu zwyczajów, które lud nasz ściśle zachowuje. 1) 

107. a) Pomór, powietrze tyle razy Polskę i Uuś niszczące, zda
niem Wójcickiego wywarło wielki wpływ na umyśle naszych przod
ków. Obiły się w pamięci lUt! u podania. o nićm, a obraz jego 
prawdziwie zatrważający, wyobraźnia ludu podała.") 

b) W Polsce wystawiano powietrze jako niewiastę w bieli, 
na wysokim wozie o dwóch kołach, objeżuża wsie a gJzie stanie, 
·przed Jornem pyta: "co robicie ?u jeżeli odpowiedzieli: "nic nie 
robimy tylko Boga chwalimy~ rzekła: "chwalcież go na wieki." 
A gdy zapytała: czy spicie? a odpowiedzą: "śpimy" rzekła: "śpij
cież na wieki." 

c) Obroną przeciw morowemu powietrzu była. ruta któr,. za
lecają Marcin z Urzędowa, ks . .Marcin Pleban: Obrona przeciw 
morowemu powietr;:u w Pozoaoiu 1605 in 4to; Piotr Miastowski, 
Nauka o morowćm powietrzu w Krakowie 1599. 

') 

') 

Prócz tych które z na,zyrn przedmiotem nie majlł zwitzku, robiono 
w tau dziml w Lubolakiem śmierć, którą ze slomy lub grochowin uwi
ną\\s;ty, na maiym wózku po ws1aclr wozili, po ClĆm topiono jlł w rzece 
lub w ~lawie, Rlbo też palono, jak mówi Gołcbiowski (L u d. atr. 50). 

\\' królodwor kim r~kopisHlie czytamy ii Wiosna była bóstwem 
młodości, :\tuzanua smlP.rci. ' Biehki pisze, i.o w przewodni4 niedzielo 
robiono bałwana ze słomy, który to!Jiono w stawie śpiewajęc: śmie r ó 
sil' wije po płotu, azukajtcy kłopotu i t . d Bałwan ten 
zwal sil) Marzannę. (str. 19). 
ltuś maluje pomór jalw niewiasto, ktora sil) każe nuaić od sioła do 
sioła, a kto ję wfimie nR plecy, temu nio uio szkodti. H.uś ma trzy 
ziota przec1 w t.:~ zarado: tojad, odolAu i b) urycz. W Litwie wyobra· 
żają sobie niewiast~: rno1 owił w bieli z zakrwllw i oBIJ chustlł w r._ku, 
a gdzie nią powiE'je, wszystko wymiera. 
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d) Ale dawniejszym od tych rad lekarskich był zwyczaj, u:ty
wany prawie od wszystkich pokoleń Słowian jako obrona od mo
:-owego powietrza, topienie śmierci. (W ójcirki, Zarysy dom. T. IV. str. 
290-300). 

e) Siennik radzi przeciw morowemu powietrzu kość z serca 
jeleniego. (Zielnik str. 117) . .Marcin z Urzędowa biedrzeniec. (Ziel
nik str. 248). 

f) Za właściwe przesądy które Petrycy (Praeservatio albo 
ochrona. Kraków, 1G22) dzielił z równoczesnemi o morowam po
wietrzu uznać można: śpiewanie, czytanie głośne zwła zeza gdzie 
nie ma trzelby, żeby su~ powietrze czyściło, - nacieranie koło 

serca wężowem, - jaszczurczem, zmieszanem z dryakwią, - z o
lejkie!D niedzwia.dkowym, - noszenie na gołych piersiach topazu, 
szmaragdu, słoniowej kości, korali i t. p. Przecież na niektóre 
przesądne sposoby zapobiegania pomorowi sam Petrycy nastaje, 
jak np. na kadzenie gnojem, wonienie smrodu koźlego łajna, mo
czu, i t. d. Wiele przytacza jako od innych zalecane, nie upew
niając o ich skuteczności jak np. niektórzy piszą że koń!lka para 
nie przypuszcza zarazy powietrt.a., - niektórzy nakazują ustawnie 
gołębie jadać, - inni jelenie mięso bardzo zalec!lją, inni radzą 
arszenik nosić na golem ciele koło serca i t. d. (Praeservatio 
morow. pow. r. 1622). 

Skoro już wszelkie starania ku ocaleniu chorego przedsic
brane, okazały się daremneroi, wtedy zbliża się skon okropny. 
Wszakże nie mało przesądów odno i się do tej tak ważnej chw1li 
w życiu ludzkiem. - A najprzód poznajmy znaki śmierć wró
żące. 

108. a) Przepowiednie. Jeżeli stół pacząc się trzaska, nieza
wodna to wróżba Śmierci. - Sen o wypaJłym zębit>, - o rybarb 
pluskających się w mętnej wodzie, - przypadkowe ale szczególne 
stłuczenie jakiego naczynia szklacego, - wycie p ów tam, gdzir 
kto rhorujf', - gło . owy nacl domem, toż s:1mo Mnaczają. 1) 

'J Gołfi)biowski podaje jeszcze, ~o gdy trzynaście osób siedzi u stołu, je
dna z nich w tym roku umrze. Baczni goHpodnrstwo usuwają dlatego 
kogo z młodszych. P~:knionie obrączki ślubnćj znaczy śmierć jedurg< 
z małżonków. (Lud polski. ~tr. 160). 
• llawuil-j, jak noówi Chodźko, napełniano trumnę żytem , któr11 
wielu zawczAsu Jll ~y:rotownć sobie kazało, n gdy z rozc~chłiij żyto sie 
"YSJpnłn, mni"mnno że ~mierć już bliską. (Obrazy lit. T. l l'. t Ru 
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b) U Polaków na P. Maryą gromniczną stawiają świeczki ca
łej rouziuy, czyja pierwej zgaśnie, ten pierwej umrze. Z zapaloną 
gromuicą w ko~ciele idą <lo domu, jeżeli zgaśnie, śmierci oznaka; 
kto zaś plomie1't zachowa, albo jeżelr trzy krople wosku paduie 
z nićj na rękę, to dobra wróżba. 

c) W wilią Śgo Macieja biorą liście, znaczą i na cmentarz 
niosą. :Kazajutrz uważają czyj liść będzie dziurawy 1 ten wkrótce 
umrze, a czyj zwiędły, ten niezadługo zachoruje. (Gołębiowski 

str. 153). 
109. Gdy już wszelka pomoc ludzka daremna, skoro odstąpiła 

nauku. lekarska chorego, otacza go jeszcze religia i życzliwość, 
która najlepszą widzi przysługę dla nieszczęśliwego w przyspiesze
niu zgouu. A tak błagają Boga aktami dla konających, litanią o 
prędszą śmierć. Jest to okropny widok, gdy wpół martwy otoczony 
żoną, dziećmi i najwierniejszymi przyjaciołmi, trzyma w ręku gro
mnicę jakby pochodnię do ciemnej wieczności drogi. Ona przy
spieszy mu skonanie, ułatwi walkę ducha z ciałem, a wiara do 
niej tern silniejsza, im więcej razy użawaną była, im dawniejsza. 
Ku ułatwicuiu zgonu służy także tak zwany d z w o n e k k o n aj ą
c y c 1 •. Zapewne nie jednemu znane jest okropne jego brzmienie. 
Skapierz w kilku miejscach poświęcauy, skapierz od Centuryi 
(Zgromadzenie nabożnych u 00. Dominikanów w Krakowie), - su
knia śluuna a osobliwie matki dla własucgo dziecka, - długa 

słuma, oto wszystko, czem wspiera słaba pomoc ludzka, rozstają
cych się z tem życiem.') 

llO. Jeżeli już lekarstwa dzieciom nie pomagają, uroczyście po· 
lecają je Ś. Fdiksowi. Przy stopniach oltarza, zbolałe serce matki 
oddaje Boskiej opiece, wszystkie swe nathieje. Po wysłuc!Janiu 
mszy l:iwi«;>tej, wśród trwogi i nadzieji · spęclzonćj, kapłan po mo
ulitwic pot:iera skrouie i ciemię św. olejem, a matkę z d7.iecięciem 
kropi \\'odą świ~coną. Wracają do domu, a gdy oziecię zaśnie i 
nie przcuudza !iię , choćby i :21 godzin spal o, wszystko to wróży 

bJu uw gdy s11: p1 ~ y ~ ui, i e sok ól z rt,;ki ulecial, już swej miłej w dt•mu 
11 ic z.J. talllł ' , - h.icdy •i« :Śill że z domu pszczoly uszły, kul<Uika ule
ciaia, gwiazlla spadlu, \\Iedy taka wróżba: pszczoły to lzy, g~_azda 
to dziecit,:, a kukułka Lo iODQ zmarlfl oznaczają, jak mówi Goł~jl.Jio\vski 
(L ud pol. str. 141). 

Da11niej dawano przed śmier~HJ, Agnus Dei lunocentego Xl, namo· 
czy11szy w wiuie, co przywracało wszcll(l} przytomno.ść. (Niemcewicza 
l' an 1~1. 1. 1\ . sil . 151, . 
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co~ dobrego; tćm l.Jard~:iej !:l koro ~~ zarumit:m J z. p .et. W lĆlll 

przecie~ ufno ~ć religijna, a zat!~m i pocircbn. 
Ale stało się - pot.egnnł chory ten świat, dokounł drogi 

każdemu w kazanej, a wtencza otwiera pole dla innych prze
sądów. 

111. a) Tuż po zgonie pokrywnją oczy pieniędzmi (zwykle tro
jakami), by utrzymać przywarte powieki, bo nieboszczyk moie 
kogo wypatrzeć a najprędzej z rodziny. 

b) Broń Boże by łza matki padła na. swe zmarłe dziecię, 

nawet na cmentarz matka za swojćm pierw zem dzieckiem nie 
idzie. 

c) Szyjąc zmarłemu ouzienie, nie robi się w~złów u nici. 
d) Do trumny kładą po wsi a c b troebę ziół święconych. 1) 

Ż~ódła i przyczyny prze l!dów. 

l. W zelkie pojęcie mylne lub pmwdziwe zuw ze na prostej 
wierze, lub na przekonaniu opierać ię mu ·i . Jak zatem przy btÓ
sownem użyciu tych źródeł 1 drogą prawdziwych pozonil docho
dzimy do prawdziwych sądów; tak przy u:ulużyciu wiary lub opar-

- ci u się na słabo uzasaduionćm przekonaniu , prawdziwo' ć powani a 
będzie tylko pozorną, a sąd z tak mylnych pojrć utworzony, t.
nie ifi) przesądem. W ogóle zatem uważając, źródł<'m w zy tkicb 

') Wójcicki wspomina, i;., to snmo llziejc się u Rusinów na J'o,lla i u; 
szczególut?J byli \l i piołun klall . (Z11ry) 'l. 111. tr. 833). 

G l~:hio\~ ki powiada i:e \\ Lit\\ t • Jt'Źh mąt 1 ż 1111 w takim L 

wieku, że maizeń t\\ o po 'tórzyć ię może, \\t rody umarł mu lub umllr· 
lej nie za.,..ięzuJą kołnic1za u ko zull, ullloru 1111 glU\\{' i ponczoch. 
Niu pOil"'ltJZUją pnaeiU, n to z obawy me zczr ć w po\\tórućm m ,t. 
zei1 t wie. 'l o co luloił zn życia, do truumy 11111 kładq Jnk 1 p. fh zkl) 
z wódk:!, rożek lub tabaki rkr z tabakfl. %n um:u·lych WRZl!lk1ego Jll· 
dla i napoju wylewnjl} potro ze n n ziemtQ. (L n d. t a·. r,~ i 5). - \\ ój
cicki mowi, it, truniJiy IJR Uhaanie rohaą z klon<)\,l'g'O 1 so nowef,'"O 
drze ·a; pierw ze o•lganu1 duchy, druglll me pozw la u m rlomu wtta· 
wać z grobu i włóczyć sie po śmierci. (Zarysy 'I. 11. str. 252). 
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przesądów w poprzedzającej części wyliczonych być musiało już 

to niewłaściwe stósowanie przedmiotów wiary, do spraw czysto fi
zycznych; już zuowu opieranie się w sądach nie tyle na przeko
naniu do którego potrzeba ugruntowanych doświadczeń i ścisłego 
w.vrozumowania; jako raczej na domysłach, przypuszczeniach i lek
komyślnych domniemaniach. Przesądy złączone z wiarą miały swe 
~ródło w mitologii słowiańskiej. Wiele przynajmniej z tych, które 
aż dotąd lud wiernie przechował, jedynie w tego rodzaju poda
niach wyjaśnienie znajduje. Tu np. należy wyobrażenie o zmon:e 
pod postacią przyłożnika, o boginkach, o potrzebach nieboszczyka 
na tamtym świecie. Atoli niezbywa też na przykładach od ciem
nego gminu z samej nauki Chrystusa i branych obrządków kościelnych, 
tutaj przynajmniej policzyć należy: wpatrywanie się w patynę cho
rych na żóltaczkę, obmywanie zbolałych oczu najczęściej skalaną 

wodą z sadzawek oblewających wyobrażenia świf.)tych, proszki 
z Krzyża ggo, zażegnywania i t. p. świętości, samej wierze ubli
żające postępki Przesądy jednak lekarskie nierównie więcej niż 

z nadużycia wiary, powstały z drugiego źródła, to jest: z braku 
doświadczenia, z przedwczesnych i lekkomyślnych domniemań; 

z małym bowiem wyjątkiem te, które w drugiej części wykazane 
były, temu początek swój winny. 

2. To co jedno pokolenie zdziałało, przechodząc później na na
stępców, pomnażało się coraz więcej , tern bardziej, że każdy to, 
co od przodków odebrał, rozszerzyć i nadal zachować usiłował. 

Tak spadkiem od jednych do drugich pokoleń przechodziły i prze
sądy, ciągle wzrastały i cłoszły aż do naszych czasów. Rozkrze
wiane ustnem podaniem, opierając się wszelkim siłom niszczącego 
czasu, przetrwały do dni dzisiejszych, niA znalazły nieprzyjaciół, 

bo je zasłaniała roJziuna ziemia, serdeczue przywiązanie i lękliwa 
skrytość. - Te były najogólniejsze źródła i przyczyny wszystkich 
przesądów, po:majmy teraz szczegółowych bliższe początki. 

3. Osobliwe zdarzenia przy zbiegu szczegółowych okoliczności, 

mogły pewnemu wypadkowi nadać tak wybitną i odróżniającą po
stać, iż wszystkich oczy na to zwrócone zostały. Takie przypad
kowe a szczególne zdarzenia, dały początek niektórym przesfbdom. 
I dziś opowiadają po wsiach, że tym którzy się wyprzysięgli wódki 
a potem do niej się wrócili , zmartwiały przy ustach ręce , i że 
w takim stanie pozostałym, czart okropnie przedrzeźnia. 
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4. Nie możemy równie zaprzeczyć, że wiele przesądów od nnj
dawniAjszych czasów w książkach zawartych, mi~Jzy lud "e zło, 
i że tym sposobem same k iegi taly się źróułl·m l.'zr~cią dla no
wych prze ądów, ;zę' cią ruzpow zcchniały d ~nvnif-j Z('. Osobliwie 
to książki, które dla ludu były i ą przeznaczone, CZ)li to z nie
wiadomości piszącego, czyli dln. zacln~ccuia CZ)tających, napełniano 
mnóstwem niedorzeczności, bajek i zdn.i1 fałszywych, może i w tern 
przekonaniu, że lud ciekawo' cią powodowany, chciwie zapragnie 
ich poznania, dając zaś wiek zą wiarę dziwom, pr~dzej takowe 
polubi. Takim sposobem niejeden prze. ąd rozszedł się z nich mię
dzy ludem. - Znane są rozliczne okoliczno~ci, które zmu iły na
szych przodków do posiaJania tych skarbców wiadomOŚ(~i lekar
skirh, aby w potrzebie swe i drugich zdrowie ratować mogli. Nie
dostateczne zaopatrzenie kraju biegłymi lekarzami, zupełny brak 
tychże nietylko po wsiach, ale i po mniejszych miastach, nieufność 
między ludem względem stosunkowo nie wielklćj liczby zagranicz
nych lekarzy, natomiast mnóstwo oszu tów, żydów, cyganów i t. d. 
którzy się leczeniem zajmowali, - w zy tko to skłaniało dawniej
szych, iż w razie potrzeby uciekali się po rade do ksiązek, któ
rych im w tym celu dostarczano. Potrzeba musiała ich zrobić 

mnićj uważneroi nawet i na błędy. Miłość chrześcijańska otwierała 
do dworu wrota, gdzie domowa apteczka pod zarządem go podyni 
lub jej córek zostająca, jedyuem były źródłem ratowania zdrowia. 
Wiadomości wi«;:c lekar kie powierzone uiewia tom, litościwćm tylko 
sercem ale uie badawczym rozumem obdarzonym, wyradzaj11c się, 

otwierały obszerne krzywym wyobrażeniom i prze ądom pole. 
5. Wielu też przesądom mogli dać początek tak zwani lekarze 

ludu, pa tuchy, owczarze i tym podobni oszuści. Potrzeba. ułudze
nia zdobywała. się na liczne wybiegi, trzeba było til.jemnic:wści11 

pokryć swoje po tępowanie, roz icwać o siebie przechodzące mo
żność rzeczywistości powiastki i zdania, nby się otoczyć urokiem 
i prawić, by szukający pomocy, przybywał jut z uprzedzonćm wy
obrażeniem o nie po politćj mocy i cudowno' ci takiego lekarz · 
Inaczćj nieudałoby ię ułudzić chorob, złożonego, którego urny ł 

do poznania prn.wuy je zcze mógł być spo ·obnym. Ztąd to prze
powiadania przez tego rodz, ju o w tów o najodleglej zych o o
bach, o ich zdrowiu, poznanic niemocy z samych tylko włosów 

lub moczu i t. d. Tacy ludzie byli, i są naszero zdaniem okwitćm 



źródłem przesądów. Wiara i upr7;edzenie do zalecanyeh przez nich 
środków, nieraz ich samych o wiele przeżyła. 

6. Pierwotni kapłani nauki lekarskiej dochodząc prawdy, za
pewnie nieraz upatrywali ją w tern, co dzisiaj nazwać si~ musi 
przesądem, tak jak może i teraz nie zbywa w nauce naszej na ta
kich widokach, które znowu w przyszłości za przesądne uznane 
zostaną. Postęp nauki lekarskiej w ogólności i udoskonalenie jej 
szczegółowych gałęzi, niemało sprostowało błędnych wyobrażeń 

pod względem istoty i leczenia chorób, atoli wiadomość o tern nie 
przedziera się do ludu, który wiekami upowszechniane wyobraże

nia, dotąd jako szczerą prawdę pielęgnuje i między sobą rozsze
rza. Najmniej wszelako być musi takich przesąrlów, któreby t~J~ 

drogą, to jest: od lekarzy przechodziły do ludu. Lud po większej 
części utworzył sobie własną i że tak powiem rodzinną Medycynę, 
która jak z jednej strony właściwej nauce lekarskiej niemało do
starczyła zasobów, hk z drugiej strony w porównaniu z obecnem 
stanowiskiem tejże, mnóstwo zatrzymała przesądów. Nieraz bo
wiem środek w istocie obojętny, użyty od eborego czyli to w cza
sie gdy inne dawniejsze, albo sama przyroda zbliżyły już chorobę 
do szczęśliwego ukończenia, za nadzwyczaj skuteczny poczytanym 
i w poczet lekarstw domowych lub tajemnic lekarskich policzonym 
został. Nieraz dziwaczny pomysł chorego, albo kogoś z otaczają
cych, ślepy wyhór, sen i tysiączne inne nieodgadnione okoliczno
ści, nastręczały eboremu myśl do uiycia środków, które obecnie 
najsłabszej nawet krytyki rozumu wytrzymać nie mogą. 

7. Do wielu przesądów dziwne, dla naR może W(' ale obce okoli
czności, początek dać mogły. Któż wie czy wyobrażenie uznające 
życie we wszystkiem, nie urodziło przesądu; że kołtunowi sprze
ciwiać się nie należy, żeby go nie pogniewać na siebie, trzeba 
włożyć do niego grosz lub kawałek chleba; że 1.imnicę utopić mo
żna przez wrzucenie do rzeki obciętych paznokci i t. p. - Każdą 

rzecz za żywą mogli uznawać Słowianie, skoro i nieboszczyk na 
tamtym świecie potrzebował wszystkiego, czego tu używał. Samo 
nawet przekonanie, aby się chorolJie nie sprzeciwiać, twierdzeniu 
temu prawdopodobieństwa dodawać się zdaje. Bojaźń przeto reli
gijną zasłoną okryta, mogła powtórzyć nicktóre przesądy. (Był to 
popęd mitologiczny do upostaciowania, uosobienia wszelkich ob-
jaw.ów natury dążący Antropomorfizm). ~ 
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Te były, choć zapewne nie wszystkie jeszcze· przyczyny i źró
dła przesądów. Nie każdego początek i przyczynę powstania oce
nić było moim zamiarem, ale ogólne w tym względzie nasuwając 
myśli, pragnę, aby światły czyteluik wnikając w istotę rzeczy, sam 
ją mógł dopatrzyć. Może nawet bardzo wielu przesądów początku 
i że tak powiem rodowodu dt.isiaj wyśledzić nie zdołamy. Bo one 
tak dawno powstały, tak wzajemnie z biegiem życia narodu i 
czasu pomie!>zać się mogły, iż odkrycie, pod jakieroi okoliczno
ściami wzrosły, na zawsze zagadką pozostanie. Nie tyle też ko
rzyści z wykrycia źródła i przyczyny przesądów w szczególności, 

jak raczej z pojęcia i usunienia tego, co je utrzymuje, obiecywać 
sobie możemy. 
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Do s tr. 3. 

l. 

Wyobrażl•uia. ludu o świecie, Bogu, uiebie zarówno jak i jego 
obyczaje, czary, przesądy i t. d. obiecujemy sobie zestawić w przy
szło' ci, jeżeli żadna ku temu nie zajdzie prze. zkod.1, nietylko z wy
obrażeuiami mitologiczuen1i tarożytnych Greków, Egipcyan i t. d. 
lub !lowożytny('h Hindu ów i t. d. ale IIiitito z wyobrażeniami na
der odległyt:h otl na ph'llliO'I dzisiejszyrh up. Im.lyjan amerykań
skich, które prz(;d ta\lia H. f)ixon (wyjątek w Kłosach Warsz. 1872 
Nr 353 tr. 234-5). 

Do tr. 10- 11 . 

2. 

J. Grimm (!Jeut. Mytltol. 481i), Olbrzymy, Jotun, Etyn, Ete
mine (olhrzymb). Korzenia wyrazu szukar trzl'bn. w !>taropółn. 
eta, tarogoe. ela11, starouicm. ez=an, gock. ilem; je' ć, znaczenie 
je. t edo, maiHlw:us. polyfartos, ża1 łok. Z tem łączy się i szwedz. 
jiitte (gig<t ), dui1 . jette ( olhr.tym walczący). 

Prt.ypomiua to Jędzę-bab~, Jaga-baba. 

3. 

J. G1 i mm (n. Jlfyth. str. ·192). Luhbc miało także oznaczać 
lliezgmlmcgo olbrzyma (po1l Ildm-;hitlt); ztąd lnbber, lu h ber, lii
pel. B1 kup z Halberstadt Uehharcl karży się (w r. 11G2) na po
gaiiską cześć odrlawauą jakićjś postaci zw.tnćj der pzule J,ubbe 1 
któremu na górę SchocliVI·it;r, w h rab twie .\lan feld) sidadają w ofie
rze kości ~'' il'rzęce. 

(Pocl Krakowem dotąd jeszcze uif'zgrabną i brzydką babę, 
czarown;cę, nazywnją łuba, pa-łuba. 
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4. 

J. Grirum (D. Myth.) Olbrzym zowie si~ na Litwie milziuas, 
i milainis. Słowacki o bor, czeski obr, staropolski o brzy m nieznany 
jest ~łowianom południowym i zdaje się oznaczać Awara. Ne tor 
Awarów nazywa Obri, równie jak Hun u Niemców (HUne) od Hun
garów. Czud u północnych Słowian znaczy Fimu1. i olbrzyma za
razem, a moskiewskie iapolin mogłoby jeszcze przypominać gena 
Spałorum u J ornaode a. W ojowuiczych są i ad ów a dzikich powięk
szała wiara w olbrzymów, zwyciężonych i podległych w karłów 
zamieniała. Sanskryckie rahzasas niema wcale związku z niemiec. 
rieae, starogoc. wn'11o, niem. recke. 

5. 

J. Grimm (D. Myt/t. str. 510). Olbnymy. Podauie westfal
skie wspomina o bunach przy Hiinelkeller i przy Porta, którzy 
rzuculi do siebie jedyną siekierę. Hunowie czyli olbrzymi góry 
Brunsbergu i Wilsbergu (pomiędzy Godelheim i Amelungen) rzu
cali do siebie niby piłką w i elki e m i ku la m i przez rzekę W e
z erę. W He syi rzucone dwa kamienie przez dwóch olbrzymów 
z przeciwnych stron, uderzyły o siebie w powietrzu i spadły na 
pole pod Michelbach. Iuni rzucali do siebie chleb ; ~ gdy się który 
drapał, to o milę go sł}chać było. Podobnych podań jest mnó two. 
Olbrzymy te, był to zresztą lud prostaczy, {;łupi. Łatwo ich wy
wodzono w pole. Zwano ich dumme Dutten. Gdy się okolica w któ
rej mieszkali zaludniła, oni z niej uchodzili niezadowoleni. To tM. 
i z AltehUffen powzięli Dutty zamiar wynieść się, i szukać wejścia 
do nieba. Powiadają że w drodze będąc, przyszli ponad wielką, cichą i 
jasną wodę, w której odbijało si~ powietrze i niebo; myśleli że 
tam na dnie jest niebo, powskakiwali jeden za drub;m w wodę i 
potonęli. (obacz Lud. Ser. III. str. 189-9C1. 

6. 

J. Grimm (D . ..lfyth. str. 514) Olbrzymy. Budowali oni gma
chy ogromnej wielko ci. W Eddzie Aza ud. ją c ię za kowala ol
brzym sam zbudować obiecał ogromny, warowny zamek prze
ciągu półtora roku, jcf!i mu dadzą Freyj~ boginię i do tego słoń c e 
i m i e s i ą c. Przy pomocy dzielnego w ego koni a St•adilfari, o uało 
niE'. dokonał dzieł ; przeszkodził mu w tern Loki n 'thorr go u
'miercił ('n. 46. 4 7). Podanie norweg ki e mówi, że św. Olnf chciał 
zbudować kociół ogromny, jakiego dot11d nie było, ale nic miał 
na to 'rodków. Wtćm potyka go olbrzym (troll) i obiecuje wyko
nać to dzieło, jeżcli mu św. Olaf da l:iam siebie, albo słońce 
i mi e i~ c. Gdy przy tal na to, św. Olaf zatądał, by kościół był tak 
wielki, aby w nim 7 ksi~ży kazanie bez przeszkody mówić mogło 
i t. d. Już dzieło było prawie na ukończeniu gdy zmartwiony 
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zapłat~ św . Olaf idąc , usły:olał, jak olbrzymka jeJna wśród góry 
piastująca dzi~Jcię krzyczące, pocieszała je temi słowy: "Ciś, ciś l 
przyjdzie jutro twój ojciec Vind ocl1 Veter (wiatr i słota) i przy
niesie ci Olafa, albo ~łoó c e 1 księżyc." Gdy to u łyszał, po pie
szył św. Olaf i widząc :te olbrzym koiłCzy jui dzieło , zawołał : 
Vind och Veder l du lwr salt .Ypźran sneder (wietrze i słoto, krzywoś 
zało:tył koniec). Wtem olbrzym, którego nazwisko wymówione zo
stało, spadł z łoskotem na dół, i potłukł się na kawałki, a t~ w ka
mienie się zamieniły. 

Myt ten w dziwaczne przeobraził tlię kształty. Podauie nie
mieckie w miej ce olbrzym a. kładzie już diabła; tu w niezli
czonych odmianach krążą powieści. jak diaLeł (niby star zy ol
brzym), stawia potężne budowle i kamienie ciska; chłopu buduje 
dom za jego duszę, lecz musi skończyć uim kur zapieje ; wi
dząc chłop że diabeł dzieło ku(H~ zy, zapiał udając koguta; wtem 
zapiały wkoło i inne prawdziwe koguty, a diabeł zakład przegrał 

W Kurlandyi mocuy człowiek (olbrzym) zwany Kintc przy 
pomocy białej kobyły, w1clkie Btawiał budowle kamienne i 
grody. Wspumuiany król i święty Olaf uiejedną jeszcze przygodę 
miał z olbr?ymami i olbrzymkami, które się potem w kamienie 
zamieniły: Pod Romsdalshorn w Norwegii lliy góra Troldtinder, 
której turnie i iglice ·ą to olbrzymy zamieuioue w kamienie 
przez Olafa, gdy ci mu przeszkarlzali uczyć wiury Chrystusowej 
w ziemi Romsdal. - - Pod Sali~bury w Anglii t.ą kam1enie Stone
henge zwane, po celtycku Ohoirgaur, po łac. C'horea gigantum, 
które mieli olbrzymi tu przynieść z Afryki. 

7. 

J. Grimm (D. Myth. str. 521 ) . Olbrzymy i diabły mieszają, 
się w dawnych podaniach. Dw.heł nawet równie jnk olbn:ymy, wy
stawiony bywa o kilku głowach lub w postaci to smoka, to psa 
piekielnego. Ręka jego odcisk zobtawia w najtwardszeJ opoce. Ty
tany rzuceni z Olympu, podobni są do aniołów trąconych z nie· 
bios i w diabłów przemienionych. Mieszkanie olbrzymów podania 
kładą w krajach północy. Są i lu<lo~ercy. Tu się nawija Poly
fem, tatar ki Depeghoz, i łJnt.y Gargantua któremu Oghu
zowie mu zą dziennie dawać na pożarcie 2 ludzi i 500 owiec; a 
Bis at rozpalon1 m no~em wyłupia mu oko. W indyj k·m poemacie 
Mahabharata olbrzym Hidimba , krzywy i rudowło sy, zjada ludzi; 
mięso ludzkie czuj e o n j u~ z <.l a lek a i rozkaw.Je i ostrze swej 
wydać człowieka, którego ona przez litość {jak w baj kuch) , przed 
nim ukryła. 

Kości mniemanych takich olbrzymów, ich żebra, zęby, rogi 
i t. p. pokazywane są aż do dz1ś dnia w wielu miejscach po ko
ściołach, zamkach, ratuszach, gdzie zawieszone są w kruchcie luh 
w murze założone. 
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Olbrzymy te uie tracą w powiąścia<.;h :.WeJ natury. Gdy Si
genot oddycha i chrapie we śnir, chwieją się gałęzie drzew, wy
rywa on drzewa i t. d. Olbr1.ymka w poemacie W olfdietrich 
bierze na rękę bohatera z koniem i skacząc jak wiewiórka, 
niesie go 72 mil, do swego mies1.kania. Riitze siostra olbrzyma 
Welle (w Heldenbuch) wyciąga z ziemi drzewo z gałęziami i ko
rzeniami, niby kijek, i dwóch skór wołowych potrzebuje na trzewiki. 

Do str. 19. Nr 26. 

8. 

J. Grimm (Deut. Myth. str. 221 i 1210) Diabeł. Loki pół
nocny równie jak i syu jego Fenrir okutym jest w łańcuchy czy 
spętanym we więzy. Podobnie jak Hefest kuje siatkę dla Aresa 
i Afrodity, sporządza i Loki sieć (Sn. 69) w którą sam się łapie. 

Do str. 19. (Nr 26), 40 (Nr 14 itd.) . 

!l. 

J. Griwm (D. Myth.) str. 948-50) Oiabeł. Ukazuje się w cza
rodziejskich baśniach jd.ko człek z oguuew lub końską albo ko
zią nogą, już jako kozieł, wilk, kot, pies czaruy, kruk, wąż, robak, smok. 
Wilkiem porywająeym dusze był on już dla Oj•·ów kościoła ( Gre
gorii magni opp. 1). W Knuta (Ka.nuta) prawaeh zowie on się vod
freka verevulf, Oitmar Mer:.eburski zowie go lupus voraa:. Słowiań
aka także nazwa diabła, mieszana z wyrazem wróg, wrah, vrag 
znaczącym złoczyńcę, rabusia, nieprzyjaciela, odnosi się do staro
górn.-niem. war g (lupus). Diabeł ma paszczę odpowiednią wilczeJ 
i piekielnej: des tiuvels Kiuwe ( Warnunge, 540). Akkarońskiego 
bożyszcza nazwa była Baal-muja, bóg-mucha. Ahriman w kształ
cie m u c h y przenika u a turę; jest to lltews. musw birbiks (~1Iel
cke !l3J) brzęczący, latający. Baśui wspominają o duclJac:h diabel
skich zamkniętych w postaci m u c hy w szklannych naczyruach 
(Saga duńska mówi o diaule w pudełeczku :;:amkni~tym, 'Ihiele 
l. 18). Loki (w Eddl.ie) chcąc oszukać Freyję o briswgaman (na
szyjnik), przemienia się w m u c hę (fluga). :Łączy się i longobardz
kie podanie u Paulusa Diakona (6, G) o. malignus spiritus siada
jącym jako m u c b a na oknie i któremu nogę przycięto. Jako mu
cha przez dziurkę od klucza dostaje on się do zamkuiętej kom
naty. Równie jak olbrzymowie, może on s i._ zrobić 111 a ł y m lub 
dużym. (ob. Lud. Ser. III str. 1~7). 

10. 

Hefestos, Wulkan, Wielanclt (Grimm Deut. Mytlwl. 1854 str. 
351). Hefest i Volunller są kulawi za karę dopuszczeniu sie gwałtu. 
Ma to związek i z Daedalem (który jak Volundr łódź i skrzydła 
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wynajduje); ztąd • daidalos v. pajpalos (tortu , łirc.luus), dai<łaleo11 
sztucznie zdobny, daidalma i hagalma, dzieło sztuki kunsztu. Że 
z pierwotnego znac1.enia przebiegło' ci, wywodzi się cientia, wy
wiązany wyraz z pojęć calliditas i fras, ztąd niemo~e nikogo dzi
wić, że z bo~k zmy loego, kunsztownego zrobiono kulawego, zwo
dzicielskiego diabła (cały szereg i tót, jak: Wate, Wielandt, Wit
ticb daje bobaterów, ale razem i widmo, duchy złe) . 

Do str. 23 i 39. 

II. 
J. Grimm (D. Myth. str. 781-2) Raj. Freudentha.l, Freuden -

saal, mons gaudii, tak~e vin burg, goldburg. Na północy przewa
~ała nazwa g l er h i m i n n ( coelum vitreum) raj do którego wje~
dżają starzy bohaterowie. Podania i pieśni znają ziem kie góry 
szklanue, i zamki zklanne jakomie zkania wieszczek i bo
haterów. Brynild mi e zka w g la r b jer g; w poem. W olfdietrich a~ 
4 zklanne góry ukazują się. 

Na. tr. 795-6 mówi Grimm: Dokładne śleclzeoie rozlicznych 
zwyczajów pogrzebowych w Europie. nowe by rzuciło światło ua bta
ropogań kie wyobrażenia, o i tacie d u zy i jej lo i e po 'mierci 
ciała. Umarłym oprócz pieniążka (przewofnego) dawano je zcze 
okręcik i trzewik śmiertelny do grobu. 'r\' Hennebergskiem dotąd 
trzewik jest w zwyczaju. Burkhard z Wt.rms mówi: quod quidam 
faciunt homini oc ·o oom peli.tur; dant ei in manum unguen
tum quoddam, qua i illo unguento post mortern vulnus sa
n a ri po sit, et 1c cum unanentQ epeliunt. Król Ring kazał króla 
Harnida zagrzebać w wy oki pagórflk, zabić konia na którym ie
dział w bitwie pod BravaUa i razem z siodłem pochować, aby mógł 
wjechać konno do Wal h lli. Trupa nale~ało wieść drogi} helh e g 
na to wyznaczon , inaczej &?.kadziłoby to jego du 'Z)'. 

Litwini pal1li ry ia i pazury c1.y łapy niedźwiedzie chowali 
wraz z umarłym , w mniemaniu że du za jego będzie musiała 
na. stromą drapać si~ górę; bogatych smok W izunas pod górą bę
dący ranić będzie rogo gdy buna ich wzniesie, u bogi ch (byle wol
nych od grzechu) wietrzyk lekko podniebie (Wójcicki, klechdy). 
Stroma ta góra zowie się Anafielas, u Polaków szklannę. 
gór a; ąrlzą te potępione dusze winny za karę wlefć na nią a 
gdy ju~ wierzchołka b li ki e ą. nogi\ im , i~ poślizguje i p dają. 
Szklanną ową górę znają i niemicek ba' ni, acz już DJe tak wyra
źnie jako po byt <lu z, lubo dziewc;"yna bierze z sobą li ość by jll 
utkwić w zkle i w k01icu mały palec sobie odcina, by dotrzeć do 
wier:lchu i od zukać zgubionych w podziemiach braci. 

12. 

J. Grimm (D. Mythol. str. 784-8) Raj . Jak do Walhalli 
(Vallholl) pr;.yjmowaui byli mężow.ie tylko na placu boju polegli 
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orctni (vapndauda vera), tak inni zmarli szli do Folkvangr u bo
gini Freyja, dziewice do Gefjon, sprawiedliwi do Gimil, źli i ka
rogodni do Hel i stara zaś Hel przyj mo wała wszystkich inną śmier
cią zmarłych, nie w holu poległych, choćby nie byli grzesznami i 
karogoduymi. Najtrudniejazem je&t tu oznaczenie stanowi ka 
Sur t r'a, przedstawionego jako ogniowego olbrzyma świata; w to
warzystwie rozpuszczonego Loki'ego, i mającego naturę wyraźnie 
wratą (olbrzymią czy diabelską) na co wskazuje i jego nazwa: 
czarny, niby czart. 

Do 8tr. U, Nr 33. 

13. 

J. Grimm str. 392. Walkirye dziewice przyjmujące poległych 
bohaterów w W alhalli. Przyjęc1e dusz po skonaniu ciała, przez 
Od.ina i Freyję i ich posłanniczki Walkirye, było tak silnie zako
rzenioną tradycyą, że aż w chrześcijańc;kich odbiło ię podaniach. 
Należy tu kłótnia którą nad dus1.ą grzesznika wszczyuają o nią d i a
b e ł i a n i o ł, jnk ją wi1b:imy ,,. po~murie Muspili wykrytym przez 
Schmellcra. Czyżby wywieźć się to nie dało z Biblii, epist. Judae 
9 lub apokryficznego li ber En och? 

Do str 26 i 38, (Nr 38 13). 

14. 

J. Grimm (.D. Myth. str. 762-5). Piekło. Pogańska h ell i a 
lebła głęboko w nizinie ku północy; kiedy Hermodr po
słany był do Baldra, je chał on przez 9 uocy przez c i e m n e, głę
bokie doliny i dziuple (dokva dala ok diupa), mieszkania ciemnych 
elbów, i dostał się do rzeki G i o 11 (strepens), przez którą prowa
dzi złoty świetny most; strzeże go dziewica Modgudr i ta mu po
wiedziała. że dniem wprzódy pięć fylki (pułków, po 50 ludzi) umar
łych mężów przeszło przez ten most, i że droga piekielna (h e l
Te gr) coraz to głęhiej na północ się zapuszcza. Sklepienie samo 
i mieszkanie bogini Hell otaczają wielkie kraty (h e l gr i n dr) sala 
zowie się Eliudnir, próg fallanda forad, 1.asłona blikjan
d i b o l; zapewnie tu o drzwiach podziemnego państwa mowa 
(8aem. 226) gdy Bryuhildr dlatego chce za. S1gurdem iść na 
śmierć, aby mu drzwi na pięty nie spadły. Jest to używana for
muła przy wejściach do j11m i ja kiń (francuski poemat o quatre 
fils Aimon, w usta Richarda nim go powie zą, wkłada modlitwę, 
która opowiada że Zbawiciel wyprowadziwszy wszystkie dusze 
z piekłA., pozostawił tum tylko jerlnę kobietę że ta się zatrzymała 
na progu i obróciwszy bi~ łajała jeszc7.e piekłu) . Państwo bogini 



H e l z w .. lo się N i Ił h e i m r, ',l\ h P l, nrbenwelt, nebl'lholle, sie
dlisko mgły, b.1ł t.<J ·l~ i t J wiąty ~.vtal (WP1lle puloi:cuia swego) i 
na długo prt.cll z i · • uią ~tworz•• 'Y: na ' t·otlku jc~t ~tu1lnit~ ezy źró
dło llv ~ rgldt,ttr z któn•go wypływa l~ rz1·k; z tych Giull na.j
bliz ' zą je" t miP t.k.will ho!{mi. W llllL'.ise,· staropo:;aihkicgo bladego, 
smętungo, cicmtH!gO pJt•kla, wprowa1L-:il i ehrzc;eijauie jaskinię na.
pełuiouą płomil•n i ami 1 srw1 lą, 11 któn' j pot~pionc dusze mażą się 
czarne jak Sllltlb a zarai.Clll żnrzące; gehenna obja;nia.i:L przez 
hellafiuri, h!•llifiw··r; p{lŹ II i!'J heh (pix) , i pCl; hwelle. Smo
łową tę jam(: mogli 'lo\\ianif' ll.Ulicść (;reknm, . taro łow. p e k lo 
znaczy i słowę i pH·kłn, serbs. p ak a n, slovci1s. p e k e l; litews. 
pekla, staroprus. piekulli-;, ztą1l 1ln1bcł pykulas, pikuls; 
węgiers. pokol; u lu teltur k. We11dów m e la ("muła). 

Od ez;l ., , uall'l'tH!euia t ~,; 1ly 11:1. dtry tyantzm, z pojęciem pie
kła łąc~.y się wyohrall'nic kary, knźnt i mękt. , 'taro-górno-niem. 
hellawitt, hclliwitti, ~oek. hciiPI' ite jf'-;t to supplicium in
ferni, wizi, wiz,•; ztą1l ~>huo . helvi i , szwerl. he!Yete, dniu,. 
h e l Y e cl c znarl.:!f~ C po pro~tu piPkłn; • d , zwrdów otrzymali Fin
nowic , wój h~~ h · et t i (orcu ) , o.\ Bawarów i łowian w tyryi i 
Kminie ich w i z l' (pur;; :tlorium), gtly h1 'eiól miał du odróżnienia. 
dwojaki ogiri1: piekieluy i ct.yszczowy mięJq piekłem i niebem. 

Do ~tr. 28, Xr· -li . 

15. 

J. Grimm (lJ .. .lfyilt. tr. G l) ~łnit,· o rzadziej niż hiężyc wcho
dzi do wyobrażt'JI prze ~ ąJuy,· lt. Ztlł t CI.UI'lHlzicj.,kie, jeżeli nie 
przy świetle księżyca, mają być zht<•raut• kouicczuie przrJ w s c h o
de m sloitea, woda lecząca elrrp.t n ą prze1l wschodem śłoitca. 
WbijająCl' ~ię slultct' o•lg;tnia w.,z c U;ą ntnc l!z.tró.v i zmu~za du
chy do ukryci:~ s tę ,,. SW} eh poU. t. tl'tniat h Dwa razy tlo roku ·łtoiice 
ba•g wój przestla; w J,•cic by . puda{·, w zim H' Ly : i~ podnosić. 
p r Z C') t l e U i a (~OIIU-1\'Cilll 'l i ) pO"illl two nh\'IIOtlz,Jo ll1'11l'Z)'ŚCiC; 
z obrzę1lów lt'luieh pozo~taly Jotątl jc,zet.e ognte Śwt\'to-Jail kie. 
Im banlzićj ku pult ocy. tl-m nHll'.tlPj,zl' mu~ialo ow•· -.obtitium 
robić na tlili) ~Ltdt ll'l'ai.Luie, aż do punktu gtlzie w eza~ie JH't.e ile
ni a letnit•go p;tnuje Llzil'it hczu-;tanlly, w eza w z.imOII't ·go bezu
tanna uoc. O tej l'zci wicllt.wli J llż Ta1yl. 'tmbo, Prukop i inni. 

\Y Nil'llll'ZCI'h r(lz Zł'l'l.oll.e:n l1~ lo lllllll mani t• o pro m i L' ni ej ą
t y ,. h ~!l 111\ at · h '' ~p·•mnioJJyclt pt'l.t 'Z 'Lu·.1 ta. ja koi. 1 zn:ttt:) hyl:l. 
WSpUllllll ' ll:t }li/l'/ • 11' tiHIII:I ( ;. ['O"l>111lolll~,t ) JlOIII\~\· 0 "ZlllPI'ZC 

;at•hodz:! !'1'~0 l•lll t' :l. w olllll'l.ll 1111\'l!.,l' lli-t.p.tolt j ą i Afryką. 

J. hri111111 1 /J . lf!JIIt. -t1·. 70 l J :'iolwr zarholl!.:}<:f' w naj tar
~z~··h jni p11oln11i:tt h Zllltlll' ' .t • tt,> " lllnrtf' (\\' pt>tl. grPfk. l'ZJillS. 

'l'\ 
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gocki~b, · skandyn. i t. d.). Pot!obnie jak i inne boginie, gdy po 
podró~y po kraju były w jeziorze lub morzu kąpane (Nertbus u 
Tacyta, HoldaJ i słoi1ce także idzie się k~pać; wyobrażenie 
to i między Słowianami jest upowszechnione. Hanu z (Slav. myth. 
str. 201) łączy z tern oblewanie wodą przy uroczystości kupały, i 
nazwę tę wywodzi od kupel, kąpiel. Morze uwa~ano za matkę 
słońca, na łono której zapada ono na noc. Mieszkańcom lądu głę
bokiego, zachodzi ono za lasy, za góry, w ziemię. 

Do str. 29, Nr 43. 

17. 

J. Grimm (D .. Mytlt. str. 676-7 Księżyc. Caesar l, 50 po
daje nam przepowieduię mądrych kobiPt (wró~ek) z czasów Ario
wista: non esse fas Germanos su perare, s i a n t e n o v a m l u n a m 
proelio conteud1ssent. Wypadek bitwy uwa~auo o tym czasie za 
pomyśluy. I )JÓźuieJsze pn:esądy dowodzą, ~e nów' (holder herr) 
jest pomyśluą porą do rot.poczęcia różnych czynności. Mał~eństwa 
mają być w cza ie nowiu kojarzone, domy w tylll czasie budowane, 
przeprowadzka wówczas do innego domu dopełnioną, nie zaś przy 
ostatniej kwadrze; na nowiu należy hczyć pieniądze, pomnaża on 
zasoby, i szkodzi tylko gdy świeci do próżnego worka. Wszędzie 
panuje mniemanie, że pieniądz, szczęście domowe i błogosławień
stwo rośnie wraz z rosuącóm światłem niebieskiem. Obcinać pa
znokcie i włosy trzeba ua nowi11 (francusk. prze ą,d., holsztyńs.) 
by znów odrastały; odstawić trzeba wówczas bydło od cycka, bo 
na ostatniej kwadrze chudłoby; wedle litewskiego przesądu, chłopcy 
mają być odstaw1eni od pier i na pełni, dziewczęta ua ostatniej 
kwadrze, by tamtym uadać wocuą postać, tym zaś smukłą i dro
bną. Na nowiu trzeba zb1erać zioła lec1.ące i czystą ro ę, bo są 
świeże i skuteczne. Ze śluby i mieszkama mogą być pomyślne i 
przy pełni, znaczy to obfitość rosnącego szczęścia, bez przypusz
czenia bliskiego zmniejs1.enia się światła. Do nowiu odzywają się 
Estońc1.ycy: witam cię, mie iączku, byś był starym a ja młodym 
został. (Thom. Hiarne str. 40). Pr1.y pełni znów, dla bliskiego 
ubytku światła, należy dopełnić czynnośct zmierzających do rozłącze
nia, rozdziału, 'cinania, ubicia zwierza i t. p. Więc należałoby 
wówczas zburzyć dom, dać rozwód małżonkom, 1.arazę odegnać 
i t. p. Drzewo więc trzeba ścinać na pełni (i~ wadel) aby ścięte 
prędko uschło; trawę ko ić by chła na siano, skarby podnosić. 
Pierze rzucone w pierzynę lub podu zkę na pierwszą kwadrę, nie 
trzymaJą się; i ta czynnotić wymaga malejącego światła, by osku
bane p1erze zupełnie obumarło i do pokoju się ułożyło. Rowy ko
pane na pierwszej hvadrze zara tają wkrótce, na ostatniej (lub 
pełni) stają się cora1. głębsze, więk ze i uchsze. Puszczenie krwi 
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przy ubytku światła, spr~wia bieg krwi ku dołowi uciq~Jiwy dla 
nóg (Tobler), wi~c go dopełniają przy pierwszój kwadrze lub 
przed samą pełnią. Vuk opowiada te Serbijanki ~.;a nowiu nie piorą 
bielizny, bo wszystko płótno obmiesiączyłoby się we wodzie (omi
jeniti) t. j. sp~czniało prędko i stargało się. Owoce ro nące nad 
ziemią nalety siać przy wzmagającym się, rosnące pod ziemią 
l'""l ;1bywającćm świetle (Jul. Schmidt p. 122). Smierć gospoda
rza w czasie ubywającego światła zapowiada klęsk~ i nieszcz~ście 
dla całego rodu (przesądy niemieckie). 

18. 

J. Grimm (IJ. .Myth. str. 679-61:11) Plamy na księżycu. In
dyjska wiara wtdzi w nich :r.ająca. Mieszkańcy wyspy Ceilon opo
wiadają, że gdy Buddba, wielki bóg bawił na ziemi jako pustel
nik i zabłąkał si~ w lesie, zając go wyprowadził z puszczy; kiedy 
Buddba mu oznaJmił że biednym będąc wynagrodzić go niemoże 
i jest głodnym, zając kazał mu nby ro:r.pahł sobie ogień i upiekł 
go (zająca) a gdy ogień Buddba rozpalił, 1.ając sam w niego sko
czył, - lecz Buddba chcąc go wynagrodzić, wyrwał go z plomieni 
i rzucił na k iężyc, by swoją boską moc pokazać. l mongolska 
wiara uczy, że rządca nieba, chcąc nakarmić biednego 7.głodnia
łego w~drowca. i sam służyć mu za pokarm, przemtenił się w za
jąca, za co Mongołowie przenieśli na k iężyc postać zająca. Baśń 
skandynawska mówi: Mani (miesiąc) zahrnł z zit>mi dwoje dzieci 
właśnie Bil i Hiuki, gdy ze studni Byrgir czerpali wodę i wiadro 
Saegr na drągu Sim ul nieśli na ramionach; dzieci te cbodz<l od
tąd wciąż za mi e iącem. (S n. 12); neutt·. bil znaczy: momentu m 
interstitium. W N ternczech mów tą, że to ?.łodzi ej drzewa, który 
w świętą niedzielę w bliskości kościoła rąbał ukratlk1em drzewe 
w lesie czy gaju i za karę potępiony zo. tał na księżyc, gdzie wi
dać go z siekierą na ramieniu i wiązką cierni <"ZY chru tu w ręku. 
Wyra~nie tu pogań ki drąg przemienił się w ::;iekierzy ko, wiadro 
we wi~zkę czy krzak cieruin. W podaniu W cstfalskiem człowiek 
ten ciemtern otoczył naokoło kościół w medzieię 1 za to tlo tal 
ię na księżyc. W Hennebergskiem w a d e l zn.lczy wiklinę, wiązkę 

drzewa wici 1 cbru tu; wadel, wedelznaczy także pełnię k ię
:tyca. Kubu ( tarki che agen, w Brandeburgii) opowiada rzecz tro
jako: raz miotlarz w ni cd:r.iclę miał WHJtać wici i chrust, czy 
dziewka. prząść, powtóre: chłop gnój rozpościerał po prlu, potrze
cie: kradł główki czy krzac1.ki kapusty, a na. k iężycu ą znaki 
postaci z wiązką chrustu, k~dzieli, wideł gnojowych i krzaka ka
pu ty. Podauie duchowne (Bertliold l·l:i) mówi pięknie, jakoby 
kt;iężyc bvł MaryJą Magdaleną, a plamy jego byiy łzami wylaneroi 
jej żalu. ' 
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1!1. 

J.lll'lłlllll (JJ. Jl!}tl~. ~lr. III) ~o .. n)lluiL· jak clziel1 w ~ta
roż)ti.uści ''J!->lf,'JlOIIal ) 11 1 .o;,łal'i lJożkvw. lubo u Genuauów wcze
~uie jur. W) uL_raż111iL' to zblakło, "'Jąku:1wszy w wyobrażenie in
nych bóstw. Ze hl'zouo p•allug- U'lL'Y· a nic poJług Jni, leży to 
w baczeniu na zjawi,ka bi!{i.JCUI\L', llliCĆ jelluak lll(Jże i inną przy
czynę, moc:t któr~J liczoull lata pmllug zm1. Poganie święta swe 
przenosili na czas nocny, lu h tllugl) w noc je przeciągali, miano
wicie obch(,d pr:t.csdruia dnia z nocą zin1owego i let11iego jak 
równie i ognif! widlwunctot' 1 m:ljOWl'. Alli.rlosak•·ol!OWie obchodzili 
hii.rfl'stutht-uott (st •. JlljoÓhr. uau~tnot t), S!;anJ)nawowJe hu
ku-nott. 

:20. 

J. GrtmiJl (JJ. Jlyt/,. -.tt. 110-!1) Jultiellka'. l' l' .''uian i 
Greków była Aurnra 1 E" bogi•1ią; wydwdz1 ona z wża Tito
nosa ~wrgo małżonka. Sl .. wi:lilil', zdaje ::,i t,> mivli boż b J u lri b o g. 
Nic można tn pominą(· i II)Tazu wQgiersl.iegu h aj 11 :d (jutrzenka 
po estol1sku hnggo), znnt11go i 11 l'ulaiJJ\v ht•jn:tł, cjn:d (haj· 
nal vagyon, !J"jnał świta. :IU!'(IJ'a lucl't). Dltill;ll' u1er:.ebur~b pisze 
pod r. l O l 7 (7, ;,o. p. t- .:i t') audi l' i d t: quodam baculo, in cujus 
summitate manus rrat, Ulllllll in st· ferrL'Um tcuens cireulum, ąnoJ 
cum pasloro illiu., Yil!ae fil]i.,ku :'lll'l'sehurgu), iu CJUO (1. qua) is 
fuerat, per omncs llumo:. b,,s siuguhtrill'r <luctus, iu primo introitu 
:1 portitore SUO >-iL' bldUI:II'l'lUr: YigiJu, !l 1!1111 i l, Yigila! sic enim 
rustica vocab:ttur ling11H, t t l'pnlalltl"i ihi dl'lll':lte tle ejusdem se 
tueri custodia stulti autun1abaut. Ad:db. !\uhu (Sagt·n, z Brande
bur.) wspomina że w pu11it'lt tlz1elt w roku bri-;ote w lcsiL' drzewo 
sprow:ttlzano uicgtl) ś Llu w~i. gtl!.iu jl' wzuo ·.zono i tailL'Ząc wokoło 
wołauo: lit• nil c za waj! - l'll''ol y pi~:1u e porvwuy11 ają go z cze
~kim boi.kiem Jl'' ter;y II 011 i t1 l 11 (Jut,gnl:tllll, II.,uu~z), lt·cz honi
clło ztlaje sit G 1 inllll<ll\'1 L:ll'tlziej h) ć uarz~tlziL•m ui1. i~tutą. 

Du "'"'· 32. :\t· :;a. 

n. 
J. Grimm (/J. M!;tlt. \ Gwiaztly. W Litwie zo11ią się koźlęta 

a.rtoji., su jaurr.t·J~ (or:tcz z wohn11), gwiazd;L c:qll'lla. ne
SZl'ja walg1o (uio~ąt·a pcliu). li<onl,i ~tanHzt~. gl .. ssy da,Ją na
Z"'\' hrusa g11il'itlzll' AldL·IJ:t!:lll, przy, Zl'k g,,jL•i.dzJL' Anluru~. 
Są i uazwy ll<L llyjady. l'Z<"'·,to za Onu11:1 !11 allL' lub ZH Ph•jaLly 1 

Wóz. 
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22. 

J. Grimm (D. Jfytlt. str. 6!} l). Gwia~d) Plejady, S i e b e u ge
s tir 11 (7 gwiazd); były to 7 córek Atlasa i Pleiony które Zeus 
wynió ł ua niebiosa (Illiad. l . 4 G), podobuie jak półoorne Thiassi 
i Orvaodill z rollu olbrzymów. Niektórt.y wywodzą j od grec. pe
leia (dziki ~ołąb). W N1emczech i całej niemal Europie widzą 
w nich kwokę z 7 pisklętami, co przypomiua owe i·em gołą,
bią t greckich. Nowogreckie po ul i a (Fauriel), duńs. aftenhone 
(abentlhenne), francuz. (la pousiniere1 w Lotaryngii pouche
rosse, covrosse, couwu e). włok. gallinalle, czesk. alepice 
s kuratky, węgier. fiastyuk, hiszp.las·siete cabrillas (siedm 
ko~ląt), pols. baby, ros. baba, erb. vlasznici, slov. vlastovce 
(jaskółki?), taroczcs. sczyetuyce ( zczecinowate), slov. gosto
sevci (gę to siane). Litwini i Finnowic uważają zbiór gwiazd jako 
przetak pełen dziur, prze iewający kupę zboża; lit. setas, łotys. se
tinsz, estotiS. soul lub oggel, fii1. seu}a, senlai nen. 0 po
czątku Plejad taka gadka: ·Chry tu· przechodząc koło piekarza, 
posłał ucznia swego po dar chleba, pickarz odmówił go, piekarka 
zaś z sze~cioma córkami dała mu go tajemnie, i za to przenie
sioną je t na niebiosa, piekarz zaś zamieniny w kukułkę, i tak 
długo jak kuka czy kuje ona z wio ną (od Tiburtii do Johannis) 
widzialnemi są i Plejady na niebie 

Do str-. 33. ~~· 5.J. 

~3. 

J. Grimm (/J. "llyth. tr. fit'()) G" i:mla Orio11. Trzy te gwiazdY. 
obok iebic zwały się w ~kundyuawii Friggiarohr, w przl'niesie- · 
niu na 1\Iaryę, Maniirok, .:\Jarirok (wstęg:), sulmią Maryi). 
W N temczech wyższ . u o zą nazwę tll'l· i m a d er (trzl'ch h> iarzy, 
kośników, ko ząryd> trawt;) 1 nad Ht>lll'ID pfluoc (aratrum) i rc
chen (un .. trum). Starugoche ehunłring, ebirthring (trzoda 
dzikó-.·). Litwini zowią ją s z l'll pj u w i s (gwiazdą siana); Polary i 
Czesi ko y, lovei1cy ko zi, Krajincy palice (pałki), kru~lice 
(kosztur); erbowie sztapka (u Vuka: sztaka). 

Do sh·. 33, ~r 57. 

2·1. 

J. Grimm (/J .• 1~1Jllt. tr. G8.-> - G) Gwiazdy. Kometa zowie 
si~ po niem. t'hwciLtl•rn, llłl:tl' t('rll , aurh pfauen ·chwanz. 
Ogon jrgo u Detnwm I. ~ ·l2 zwany schlll chove, światły uopek 
słomy, z win tuje nie zl'zę~cie, u Grek. Tour, 4. !}, 'miel~ króla. 
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Wieczorua i porauua V euut! zowie tli~ zorzlj; i jutrztlnką (abend
stern, morgeustern, - hesperus v. vesper i lucifer). Gwiazdom po
dawano podstawki, sztalugi (s t e l b o m). Gwiazdę wieczorną nazy
wano też u a t h fa re (Hcum:mni opusc. 453) podobnie jak wyjeżdża
jącEł w nocy mą d q babę, czarownicę. U Anglosaksów zwauo tę 
gwiazdę s van a s te o r a (bubulorum steli a) że z jćj wejściem pa
sterze gnali bydło do domu. 

Do stl'. 34, N•· 60. 

25. 

J. Grimm (D . .Myth. str. 601) Wiatr. Burza. Hraesvelgr 
(skandynawski) znaczy pożeracza trupów, m1ęsojada; sanskr. kra
vijad a ptak drapieżny ścierwem żyjący, lubo pojęcie jego ściągać 
się może i do wiatrów i burz czyszczących powietrze, unoszących 
z sobą szkodliwy wyziew niegrzebanych trupów. Czyżby z mnie
mania tego powstała wiara że gdy się kto p o w i e s i wówczas 
podnosi się wicher, i nawzajem że wiatr mocny wskazuje na 
wisielca-samobójcę? że żarłoczny ptak zbliża się już do swej o
fiary? lub też, że powietrze miota i wzrusza się gwałtownie nie 
cierpiąc samobójcy? - Bul'l.a noworoczna ma przepowiadać za
razę. (Ob. także str. 56. Nr 111 niniejszego dzieła. 

26. 

J. Grimm (D. Myth. str. 604-b) Wiatr. Burza. Wkrótce po 
śmierci Karola Wielkiego, biskup Agobard (t 840) napisał trak
tat: Contra insulam vulgi opinionem de grandine et tonitrius 
(z tego pisma cytuje Grimm wyjątki). Porównywano wtedy ciągnące 
chmury gradonośne z płyuącym okrętem; Edda da.je już obło
kowi nazwę vindflot. Guy jednak wieszczowie pogody (Wetter· 
macher) zaklęciem swem przyciągali okręt napOWietrzny, byli oni 
raczej sługami i pomocnikami bożyszcza, me zaś sprawcami bu
rzy. Właściwy zaś władzca pogody brał zbite gradem żboże do 
siebie na okręt i nagradzał czarowników, którzy pomekąd byli 
jego kapłanami. Chrześcijauie wyrażali się ie, czarownik sprze
daje zboże szyprowi powietrznemu, które je z sobą unosi. Okręty 
takie wedle słów Agobarda mają przypływać z kraju Magonia 

Do str. 3-ł, ~r 61. 

27. 

J. Grimm (D. Myth. str. 608-611). Ziemia (Ten·a, Gea v. 
Gaja, Ops, Rhea, Cybele, Ceres; staroniem. N erthus, Erda, Fair-
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guni, Erce, Hludana), zwann. takte matką (Terra mater, De-metE!r). 
Osobliwszą moc miała ziemia z trawą, darń (sanskr. kh u s a, dur· 
va, starogroc. turf, skandyn. torf, staraniem. zurba) Prawo aa
lickie mówi już o treści zobowiązania się, że z i e m i a i pro c h 
ze czterech kątów 1.ebrane mają ręką być rzucone przez głowo 
najbliższego krewnego gdy ustępuje. W prawie północnem 
darń zowie się iardar men, iardmeu (men. v. monile, mene, 
t, j. naszyju1k zielony Freyi). W~gry i Słowianie przysięgali kła
dac na głowę ziemię lub darń. Wojownicy w 16 wieku jeszcze, 
idąc do bitwy, rzucali garstk~ ziemi na znak pożegnania si~ z ty· 
ciem. U Greków chwytanie garści ziemi znaczyło zajęcie w posia
dłości tego miejsca lub majątku. Formuła starogotycka uczy, te 
wycięte cztery kawały darni, skrapiano oliwą, miodem, drotdt.ami, 
mlekiem wszelkiego bydła i trzody, oraz składano na nich td~bła 
każdego miejscowego drzewa twardego (nie zaś miękkiego) kai
dego ziela (prócz łopianu) i dopitJro wygłaszano nad niemi błogo
sławieństwo. Do nasJon mięsza ię z i e m i ę z trze c h ról d Zl e
d z i c z u y c h i na trumnę rzuca Bil;l do grobu trzy garstki ziemi; 
wycięta darń na której Bił ślady stóp ludzkich słut.yć, mot.e do 
czarodziejskich praktyk. 

Do str. 35, Nr 63. 

28. 

J. Grimm (D. Myth. str. 610) Góry. Dietmar Merseburgaki 
(Pertz 5, 855) podaje przykład czci gór u Słowian: posita autem 
est haec (civitas, t. j. NtJmci, Nimpt ch) in pago silensi, vocabulo 
hoc a q u o d a m m o u t e, nimi:i excelso et grandi, olim sibi indito: 
et hic ob qualitatem suam et quantitatem, cum execr~nda genti
litas ibi, vcneraretur, ab incolis omnibus nimis houorabatur. 
Ma to być dzisiejsza góra Sobótka, Zobtenberg. 

29. 

J. Grimm (D. M_yth. str. 611) Kamienie. Czczono takie tbłJ 
i kamienie, mia.uowi.lie w krllg ustawione. Osobliwszą cześć odbierały 
wydrążone kamienie, jaskinie, jamy w skałach (hole steine). Cadó 
ta jednak głośniejszą była u Celtów nit u Germanów. W Niem
czech święteroi kamieniami były albo młyń kie sądowe albo ofiarne i 
przy nich składano przysięgi. Cztery kamienie zanurzane bywały 
na oczy zczeuie za zbezczeszczenie lub znieważenie wody biet.ą
cej. Wiara ludu wskazuje na mnóstwo kamieni rzucanych przez 
ollJrzymów i diabłów, w któ1·ych pozostał odcisk ich ręki lub stopy, 
bez przypisywania im jednak dzisiaj wagi religijnej (w Niemczech). 
W mytol. skaudyn. kamienie płakały po śmierci Baldra. Dziś jesz
cze mówią: toby poruszyło kamień przy drodze - i kamienne 
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wzrus~yłoby się serce. Wyrażrń poclobnych pełno w poetach śre
dniowiecznych jak np. zmilowalal,y się skała, ulitowało kamienne 
serce. Owidiusz mówi (:\1et. 9, no:l): nwluraque d uras verba ąue
ror s i l i e e s. 

Uo ~o;h". 31, ~r 11. 

:lO. 

Co do wyrażeuia: biały Ruk, należałoby je może odnieść do 
staroniero1eckiPgo H. e ck •!, wojowuik, bl,lHJ.ter, - a może i do: 
wrag, warg - lupus. 

31. 

Bohaterowie. J. Grimm (D. Jfyth. 1854, str. 317). Wyraz 
heri (~'xercitus), gotyc. barji , znaczy 1 m!les; ztąd poszły na
zwy róiuc męzkie. Starouicru. wrrcchio, hrecchio (recke) 
z pojlj)cia exsul, profugus, a•hrna p<n' stałe, a oznac·zające boba
tera daleko po za grauicalłli swćj ojczyzny wojUJI!<'rgo (warega). 

Z tą d też lllogły po w 'tać obelżywe mię d q ludem wyrazy: rak 
(Lud. Ser. V. str. II!)), uicwiec. raker (rakarz). 

Do str. 38, ~r 11. n. 

32. 

J. Grimm (D. Jfyth. ~:.tr. 7l;j) Lato i zima. Starożytuość wy
różniała zra7.u dwie pory roku, potem trzy, nareszcie cztery. Do
wodzą t1•go już uazwy. Niemiec. ;a h r, gotyc. j c r, au g. y e ar, sta
ropół u. ar. jest wyrażnie pobkicm jar, jaro, cze~k. gar, garo 
(wiosna). Pulsk emu j ;L r zdaje ~:.ię mlpowiadać (greckie) e ar, lubo 
to bierze si~ za hear, bcsar, jak łatii1s . ver za verer, Yeser, 
odpowi1•duic litews. v a s ar a (al'tas) i ~au skr. y a s a u t a; łączy s i~ 
z tern i sław. wesna, wior.na., a może i staropóło. v:lsadr, 
cierpką, twardą oznaczające zimę. Tal'yt wspouuua, że Germanie 
trzy tylko zuah pory roku, uicrmdi zaś je!;ieui; wyrn jednak b o r
p i s t, b er b i s t, starogock. h e ar f e s t jest nader :,tary, wi~c je
sień mogła w okolical'b hal'(lZil)j na północ położonych być znaną. 
I wedle siuwiań kich także pojęć, dwie główuc wy~:>tępują pory tj. 
zima i lato; b lury rok koi1czy ~i\• z kl•ln:Pm zimy, nowy zaczyna 
z poezątkrrm lata; po~rednte "i~e pory mają uazw) : z wiosną 
pod·loti, z j••sieruą Jll'd-zim. J1•dnaki.t· prócz ,iaro weszły i inne 
nazwy w u:lywanie: wPsr:a, wiosna, slu,·ens. •;~gred (rgrediens, 
w Ka.ryntyi niemiec. ausll'll.ri), ut! ad e Ido, mladelotjc, porn
lad, spomlacl, sprot lctjt· (ull: !-.prut, przet:iw), południowi 
bowiem Słowianie czuli pntP.ehę ~l' l~lej zt·go oclwaczeuia. odgra.
ui~'ZI'll ~imy od !;~ta . Jp;;en. jf>;.reil 10\\iE' się i pr11d-zima. Wy-
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raz z i m a nader jest starożytny; ll te w s: z i e m a, grec. li c 1 lll o u, 
łac. hiems, sanskr. hemanta. Niemieckie frlihling czy friih
j a h r powstało niedawno, i urobiło sit; wedle p r i n t c m p s lub 
primavera; podobnie i spatling, spiitjahr zajesieu. 

Do tr. 41, 'r 82. 

33. 

Hanusz (Sław. ~Mytltua, 1842, str. 312) mówi: Ze Juchy le
ś n e, są to upadłe Czarnobogi, czego dowodzi osobitwic postać 
pod jaką ukazuje się leśny duch. B o rut a (od: bór) przydomek 
bo~ka Por e w i t a, symbolu zimowego zatem 1.e znakaru i cieniów, 
ciemności, połączonego słońca (ob. taki~ Wójcicki: Klechdy). 

Do str. 42, Nr 83. 

34. 

J. Grimm (Deut. Myth. str. 121:3). Zaledwo bożek' którego 
pomocy kto wzywa, został przez ~złow1eku nazwany po imieniu, 
aliści stawa on widomie przed n1m. W pic~ni 7. '''Y'P Fiir
oer ukazują się bogowie O u v i n, H o u i r, Lok kj i je zc;.e za uim 
wzywający zdołał nazwiska ich wymÓwiĆ (Lunghyc ~tr. 502). Ró
wme szybko, bo w okamgnieniu pojawia SIC 1 (ha.beł. 

35. 

Kl06!J 1871 Nr 333 i 334 m1eszc7.ą: 

Twardowski Czarnoksiężnik, p. K. W. Wójcickiego Ważne 
studyum, z rycinami Kossaka i Olszyilskiego (Parniątki po Twar
dowskim: księga jego, katedra na Krzemionkach, grol.ln. w Wi
ślicy, drzwi żel. kościeL w Wiślicy i figura w płaskorzrźbre, zwier
ciadło w W ęgrowie i zamek przy drzwiach Twanlowskiego ). 

(Obacz także Lud. Serya V, tr. 21 i 33:3). 

36. 

J. Grimm (D. Myth. str. 969-70) Diabeł. W średnich wie
kach wyrodziło się pojęcie, że diabeł zawiera przymicua, układy 
i kontrakta z ludźmi, by posiadł ich du ze za cza owe dobro 
które im udziela, a które ludzie krwią własną podpi ać winni. 
Idea ta nie zdaje się być pogai1ską, lecz pod wpływem formy 
rzymskieJ chirografów w Europie pow tałą. Kor1.y. tne także u i
łuje zawierać układy północny diabeł U o t u n, olbrzym, a c:zynno · ć 
tl\ zowie się kupnem) lecz nigdy na pismie. , 'aj'iluwrrinjstl! z tego 

~G 



202 

rodzaju bajek wielce po Europie rozszerzonych, była powieść o 
vicedominusie Theophilus'ie (jeszcze z Xlgo wieku) którą najbar
dziej upowszechnił Vincentinus Bellovac. (w Spec. hist. 22, 69) a 
którą poetycznio i dramatycznie przedstawiano. Znanem jest po
danie, jakoby Gerbert, następnie papież Sylwester II (t 1003) od
dał się był na. czas jakiś diabłu. Anuolied podaje o pewnym Vol
prechcie, zaprzedanym diabłu. W legendach tego rodzaju diabeł 
w końcu traci swój łup i zwrócić musi zapis; grzesznik bowiem 
lubo się zaparł Boga, ale się nie zaparł niebieskiej niepokalanej 
Dziewicy, i ta mu przychodzi z pomocą w stanowczej chwili. Po
danie szwajcarskie mówi, jako diabeł kładzie pasterzowi za waru
nek, że nigdy odtąd niema 011 (pasterz) czytać ni gadać ewange
lii św. Jana, ale pasterz go oszukuje śpi e w aj ą c (gwiżdżąc) ją. 
Inni zwrócić wziętą summ<; pieniędzy obowiązują się dopiero wów
cżas, jak liść z drzew opadnie; ale gdy czas nadejdzie, ukazują 
mu malowane liście w kościele, albo też iglice jodeł i sosien 
(Wóicicki, Klechdy). Kto mu się zaprzedał, może się odeń uwolnić, 
gdy się nie myje ani cz~sze przez siedm lat, albo gdy objawi 
życzenie, żeby diabeł z własnej swojej mocy kazał rosnąć choćby 
trawce tylko, tego bowiem dokonać nie jest on w stanie. 

Do str. 4-ł, Nr 85. 

37. 

Hanusz (Sław. Mythus, 1842 str. 329) mówi, że Pikulik 
(od _::-iekło) albo Piekielnik jestjednym z duchów podziemnych, 
różne ludziom robiący dogociuości za zapis duszy; dwa razy da 
on się podejść, ale za trzecim, staje się po śmierci dusza wzy
wającego łupem jego. Ztąd Pikulik ukazuje się często w postaci 
spieszącego z pomoc~~: domowego ducha, którego, że jest małym, 
można w różnych przy sobio nosić naczyniach (Kollar: Z p i e
wa n ky p. 414). Odpowiednio pierwiastkowemu swemu znaczeniu 
zowie się Pikulik u Rusinów człowiek chytry luoo słaby, u Pola
ków zaś (obacz u Linde'go) jest to niby karzeł, pieniek, pęcherz, 
pigmejczyk. Zdania także przez Lindego przytoczone, mają mito
logiczne znaczenie, np. ludzie dłużej dawniej żyjący byli silni i 
wielcy, nie zaś jt\k dzisiejsi Pikulikowie. Mały Pikulik tylko złego 
się chwyta jako Bies. - P1kulik jednoznacznym jest z litewskieroi 
Koboli (Koltki), Kankie, Żlydui (Narbutt p. 121-4). 

Podobnie i Raraszek (Rarach) u zachoduich Słowian (Czechów, 
Krainców) był malcem przynoszącym szczęście ludziom kosztem 
ich zbawienia, i mógł w kieszeni, tabakierce lub kiesce być cho
wanym; był to daemon, malm; spiritus, wielce obraźliwy i bardzo 
wówczas mściwy. 
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Do ~tr. 45, Nr 90. 

38. 

lian u z (.._law. Jfytlws, 1842 str. n3G-338) mówi o Złotej
babie (indyjskićj: M aj a-B h a w a n i) opiekunce nowonarodzonych. 
Od jej imienia nazwano wiele miej c jak np. Bamberg (pierwotnie 
Babcr:berg), Babia-góra (w Be ki dach cf. Pani-góra), Bebii mon
tes w Dalmacyi, Pod-baba przy Pradze, Baba-sicbrawska góra 
w Czechach. Babia-góra uchodzi po dziś dzieil u ludu za czaro
dziejską .ty ą-gór~. W kazówką, związku niegdyś czci Baby z czcią 
Zywej (Ziwa, 'hiwa) zdaj!\ się także być łowa Długosza (I. p. 34): 
Baba mons altissima, herba multiferas germinans et oppido Zy
wiec immiuen . Znaczqcą jest cytacya Grimma wyjęta z Prokosza 
o czci bożka Zywy (on sam także mó,yi o słowiańskiero bóstwie 
Zywie) w słowach: Divinitati Zywie fanurn extructum erat in 
monte ab ejusdem nomine Zywtec dieto, ubi primis diebus mensis 
Maj i innumerus popułus p te conveniens precabatur a b ea, q u a e 
vitae autor habebatur, longam et prosperaro valetudinem. 

3!>. 

J. Grimm (D. .Mytll. str. 435-7) Karły (twarge) kradn!} 
kształtne dzieci ludzkie z kolebki i natomiast swoje brzydkie lub 
siebie samych wkładają. Podłożone te i ·to ty zowią się c a m b i o
ne s, staraniem. wihselinga, wechselbiilgc, także kielkropfe, 
d i ck kop f e. W pó~niejszyc~ podaniach sprawia to już diabeł. 

Do str. 49, Nr 99. 

40. 

J. Grimm (D .... lfyth. str. 208 i str. 1210. Bóstwo Phol tyle 
nastręcza uwag i tłomaczeil, że łatwo zabłąkaćby się można chcąc 
JC wszystkie za uzasadnione poczytywać. Chaldej.,ki h e l albo b al 
z<b.je się być tylko tytułem nadaw. nym różnym hogorn: bel Ura
nus, bel Jupiter, bel .Mars. Po fitisku znaczy pa l o ogień; ·taro
północne b al, tarogerm. b o e l rogu , słowi:ui ·. p 1\ li t i, p alić, do 
czego dodajmy i rzymskie P al e s i P a l i l ij e. i e obcym tu jest 
i phallu . By dociec dokładnie naturę niemicektego Phola, na
leży pilnie jeszc1.o zestawić i zbadać brzmienia odnośn~ wszystkich 
germai1skich narzeczy. 

Do 8łr. 52, Nr 105. 

41. 

J. Grimm (D. :Jfyth. str. 967- ) Diabeł. Wierzono szeroko 
w opętanie przez diabła. Karol, syn króla Ludw1ka miał być op~
tanym (Pertz 1 ,4!>5 ). 
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Pogau::.liH'Ill t.~ż trąci, gdy elfy (e l b) kradną ludziom dzieci 
i swe własne (w e c h s e l b al g) na to miejsce podkładaj", a bynaj
mnićj, gdy diabeł w tym odmianko siedzi (Zeno 58 ff). 

Opętani :mów podobni są do mieszkań i domów w których 
się strachy zagnic:ldziły. Starodawny tego przykład daje Grendcl (w Be
ovulfie) który prze zkadza. w sklepieniach królewskich nocnemi 
swemi odwiedzinami. 

Do ~h·. 55, Nr 101. 

42. 

J. Grimm (D. Myt/t. str. 868) Strachy. Błędne duchy. Oso
bliwszą jest rzeczą, że już staropółnocne (skandynaw.) draogar 
przedstawione są jako by o t o c z o n e o g n i e m. Islandska nazwa 
ognistego wyziewu lub pary brzmi L ok a da u n. Dotąd wierzy lud 
w Niemczech, jakoby dusze niemające udziału w spoczynku nit~· 
bieskim, włóczyły ię w o g n i s t ej p o s t a c i nocną porą nakształt 
błędnego pta~twa po polach i łąkach (porówn. wiesenhiipfer); 
wędrowca lJiorq,ccgo je za światła wiejskie, wiodły one z drogi na ma
nowce to zbliżając, to oddalając się; jakoby zwijały niby widma 
chobołdy nad uim swe bkrzyuła, i naprowadzały go na błota, błę
dne ścici.ki (irre spur, hirrligspor) podobnie jak i butz. W~
drowiec ~tam sili: przynajmniej jedną nogą trzymać si~ koleji wozu 
na drodze i może wówczas bezpiecznie iść dalej , bo błędne du
chy maj Q moc tylko na · cieikach. 

Podług VJllemarqut• (Barzashreiz) duch ten ma postać dzie
cka z pochodnią w ręku , to znów chorego konia który przewodni
kowi chcącemu go do stajni prowadzić ciska głownię rozpaloną, ua 

'głowę, to beczącej błęduej kozy ciągnącej podróżnego do stawu. 
Pomijając mnó two nazw owego ducha, jakie przytacza Grimm, 
wspommellly tylko, że po slowensku zowie się on w i e s z a (motyl, 
czarownica). z kop n i k, szkopnijak (słomiauy człowiek), s m o
ta d (od smota, error), slep ogeni (ślepy ogień), po czesku: 
swćtylko, bludiczka, po polsku: błędnica, po łużycku: blu
dne swien:ke. Dodurny że i błędnym ognikiem si~ zowie. 
Są to niemieckic irrwische, irregank. Sindri (scintilla) na
zwa eudyj kn rodzaju karłów (Saem. 7) przypomina widmo Iskrzy
ckiego (Wójcicki, Klechdy). Ad. Kuhn uważa wszystkie widma 
(kobold c) picrwotnie za duchy ogniste, a ogień domowego ogniska 
za źródło po:,zanowania i czci im oddawanej. Tak koboldy jak i 
błt;dnicc majiJ. nazwę follet, i równie jak ogniste smoki, przyno-
zą pieni:}dzc i ziarno; ale i żmija jest koboldycznćj natury a d o

mi n a o równie jak i diabły noszą ludziom dostatki. Dawniej błę
dno te o~uie miały znaczenie s:&ersze, dziś ograniczaj/l sie na 
dwóch głównie rodzajach niezbawionych duchów, t. j. na dusze 
bez chrztu zmarłych dzieci, i takich ludzi którzy za ~ycia 



uieus:t.anowali roli ornej, świetokradzku naruszając granice 
i miedz i kopców. Nierzetelni geometrowie (po szwedzku skjal
vrli.ngare) chodzą z długą ognistą żerdzią po skibach i rowkach 
tam i napowrót odmierzając uiby i poprawiając to, co za życia źle 
wymierzył•. Kto ą iadowi :t.aorał kawał ziemi pługiem, kto kamień 
odsunął daleJ ten potępiony będzie i w błędnego obrócony ognika. 
I dlatego zdarzało się że przy zaorywaniu niepewnego kawałka 
roli, chłopi cofali się mówiąc: ih mag nut spiiken gan (nie 
myśl~J straszyć, chodzić jako strach) ob. Thiele'go Deutsche 
S a gen (l. 58). 

Do str. a1, !Wr 111 - 113. 

43. 

J. Grimm (D. Myth. str. 4-67) Do~owe duchy są zaws1.e mę
skie, nigdy :teńskie; jest w ich pojęciu coś bezpłciowego. Duchy 
:teńskie zdliżają ... e się do straszydeł (kobolde), są to powiększaj 
części upadłe starotytnie boginie. Tak: Holla, Bertha, Werra, 
Stempe; żeńskie mi są greckie Morno i Lamia, rzymskie Lamia, 
Mania, Manio la. I Polacy mają także żeńską O m a c mi c a: anicu
lae vetant pueros edere in tenebris, ne spectrum hoc devorent, 
quod eos insatiabiles reddat (Linde, o b. wyraz: omacać.) 

44. 

The•auru• Magicu•, 

(z dzieła W. A. Maciejow kiego: Pismiennicttoo pol&J.:u, 

Warsz. 1851 tom lszy, str. 259). 

Czytałem w M:edyce (mówi p. Maciejowski) dziełko dobrze 
malujące ducha swojego czasu. Tytuł jego jest: Tlusauru& Magi
CUI domutieu& sive approbatm niger libellm J. E. R. S. in e.xtrema 
neculitate dicendm. Gracoviae post partum Salutis A. 16'37 (w 24ce 
kart 16). Składa się z wątku czyli textu i dodatków, które ręką 
do dziełka dopisano. Na odwrotnej stronie tytułu je t drzeworyt, 
wystawiający młodą osobę w stroju XVI wieku, zawiniątko nio
sącą pod pachą, w którem niby ię czarodziejskie narzędzia mie
szczą. Nad głową jej unosi ię Opatrzno' ć boska, z lewej i pra
wej ręki wznosi się gwiazd siedm. Wkoło dziwaczne są napisy, 
takiemit co dziełko, to jest, łacińskimi wyra:tone literami. Na pierw· 
szej po tytule stronicy, je t jakoby przemowa, w której bezimienny 
autor powiada: "że treść niniejszego pisma wyciągnął z ksiąg da
wnych i wła nego doświadczenia; :te miał w.ele za tę pracę do 
cierpienia; że mimo prze'ladowań ogłasza ją drukiem, pragnąc 
przysłużyć się bliźniemu wiadomościami, których w przec1ągu trzy-
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dziestu siedmiu lat czarodziejskiej praktyki nabył. Napomina chcą
cych z jego nauki korzystać, ażeby si~ v. sobą porachowali, i roz
ważyli, czy maj~ dosyć o<!wagi obcować z duchami, czy m~ilł czy
ste sumienie i są lud~mi bez zmazy: zapewnia, ze jeżeli odpowie
dzą tym warunkom, mogą bezpiecznie oddać się czarodziejskiemu 
rzemiosłu, i wiele pt·zezeń nagromadzić skarbów." 

Przystępując następnie do ogłoszenia światu wiadomości swo
ich, oświadcza naprzód, że nikt niemoże być czarnoksiężnikiem, 
kto nie jest dobrym katolikiem, bo inaczej zgotuje sobie zgubę 
niewątpliwie. Ze przystępując do działania powinien się naprzód 
pomodlić, uzbroić głowę świętościami a piersi pomazać krwią go
łębią, napisawszy nią na sercu nazwiska czterech Ewangielistów 
śś. i że rozpoczynający rzemiosło czarodziejskie, powinien sifJ prze
dewszystkiem opatrzyć laską z drzewa hebanowego lub czarodziej
skiego (hyericlwntinum lignum), urzniętą zar::tz po nowiu nowym 
nożem, mającym na sobie wyobrażenia siedmiu księżyców i tyleż 
krzyżów, na którychby się te litery: J. N. R. J. (Jezus itd.) krwi!JJ 
z czarnego barana wytoczoną, napisane znajdowały i że gdy ścina 
drzewo na laskę i krwią go ową pomazuje, ma odmawiać modli
twy pewne (wymienił je) i że zaklinając ducha ma laską tą roz
począć działanie, bąd~ sam, bądź w towarzystwie współpracowni
ków, dobrawszy takowych koniecznie w nieparzy&tej liczbie i że 
towarzysze ci mają być widzami tylko, że nawet słówka wymó
wić nie powinni, gdyż cały proceder rzeczy ma być odbywany 
przez tego, który się na Exorcystę czyli czarnoksiężnika narzucił. 

To powiedziawszy, uczy autor co ma dalej czynić ów Exor
cysta. Radzi mu obrać do działania miejsce spokojne, w któreroby 
go nikt nie widział, nikt nie podsłuchał i tym końcem więc naj
lepiej będzie, gdy się zamknie w lochu, lub komóreczce (mającej 
okno wychodzące na wschód sło!1ca), lub stanie nad strumykiem, 
lasek lub gaik przerzynającym. Każe nadto obrać czas stósowny: 
siódmy dzień po nowiu księżyca ma być na to najlepszy, a naj
stosowniejszą godzina pierwsza po zachodzie, lub trzecia po wscho
dzie t.łoilca. Naprlód ma Exorcysta okadzić miejsce i siebie, używ
szy na 'to aloesu, mirry, bluszczu itp. Pomyśl naprzód (mówi da
lej a•ttor) w jakim z duchów masz lub mo:!eRz mieć najlepsze za
ufanie, a pomyślawszy, weź kawał czystt>go i nowego pargaminu, 
zrobionego ze skóry czarnej kozy, napisz na nim krwią czarnego 
barana lub nietoperza imię sprzyjająct>go ci ducha., i pargamin 
połóż wraz z laską na brzegu czarodziejskiego koła. Masz też po
dług wzoru (podaje go) nakróślić czarnoksięską laską to koło, 
masz wypisać na niem imiona: swoje, towarzyszów, duchów wzy
wać się mających i masz wszystko w czasie wyżej wskazanym i 
przy modlitwach przepisanych uczynić. W tak wypisane koło masz 
wstąpić z towarzyszami, i zaraz wezwać przed siebie ducha, któ
rego chcesz użyć do pracy. Gdyby zaś, zmiarkowawszy duch, żeś 
jeszcze nowicyuszem w czarnoksięskiero rzemiośle, usłuchać ci!i)· 
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nie chciał, na ten czas weź w rek e pargam in, podnic' go w górę 
i mów: "słuchaj duchu (tu nazwij go po imieniu) nieodzownej 
woli mej, i nie bąd;l uporczywy!" Jeżeli zaś i tak nie zechce być 
posłuszny, weź w rękę czarodziejską laskę, uderz nią siedmkroć 
siedm w jego cyfrę, a zobaczysz, że cię natychmiast usłucha. 
Wszakże (dodaje) można zmusić ducha do pokazania ię i nastę
pującym s po obem: weź z sobą, iuąc na czary, naczynie garncar
skie nowe, włóż w niego napisane imię ducha, połóż go na ogniu 
użytym do kadzenia, smaż tak i pal dueha, mów1ąc te !:Iłowa: n za
klinam ~ię straszny żywiole ognia, zaklinam cię na imię tego, 
który na ądnym dniu spali ziemię ogniem, ażeby jak się · nazwi
sko to i cyfra (wymiei1 htcrę jćj) prazy i pali, tak też duch (tu 
wymień jego nazw1sko) ten który ją nosi, uczuł twoją moc w je
stestwie swojćm. Co niech ię tanie przez .... " (następuje szereg 
dzikich nazwisk, jakieroi modht.wy wszystkie poukładane są w tern 
dziele). Zaklinając i wzywając duchów, zapalić trzeba dwie zwy
czajne świece i postawić krzyż ~w., a uwalniając ich i pozwalając 
im odejść, mają goreć dwie świece poświęcone. 

Bezimienny nauk1 tej, czyli raczej tych dziwactw i wymy
słów, spisywacz, opowiedziawszy rzecz swoję w ogóle, przystępuje 
do szczegółów. Naprzód daje przestrogi czarnoksiężnikowi, jak sto
jąc w kole zachować się ma w przypadku, gdy mu powolnym duch 
będzie. Mówi, że powinien, stojąc w kole bądź ~am bądź z towa
rzyszami, trzymać w jednej ręce cyfrę, w drugiej laskę, a obraca
jąc si~J wokoło na wszystkie cztćry świata strony, wymawiać te 
słowa (przywodz~J je dlatego, że to jest najkrótsza modlitewka) 
żegnając się za ka.żdćm: iccloscia t Panim t Bescialus 
t Hakodoset Huben t Vernah t Hakodose t Veloim 
t Echad t. po czem przywodzi formułę wzywania przed siebie 
ducha, (która jest nader długa), i czyni uwagę, że, wymawiając ją, 
należy zawsze w jednej ręce trzymać cyfrę, drugą zaś prowadzić 
po tejże cyfrze czarodziejską laskę. Wymienia nareszcie imio.na 
celniejszych duchów, któreroi są: A s t h ar o t h, A z i e l i s, A c h u
z i n, P h u l, i osobną formę na zaklinanie każdego z nich przywo
dzi. Co uczyniwszy, tak dalej prawi: "kiedy się już pokaże duch 
(po trzecim zaś zaklęciu pokazać się musi koniecznie), i zapyta: 
czego żądasz? - nie lękaj się go (pomnąc :te on wyszedł na 
świat jedynie po to, ażeby ci usłużył), lecz odważnie wyjaw czego 
żfłda z, wprzód atoli ilnie go zakląw zy na nowo. Jeżeli prosi o 
cza do namysłu, nie daj mu dłuższego nad dzie ięć minut. dy 
przyrzeknie ws:qstko zrobić czego żądasz, i nawzajem zapyta ci 
się, czem go za to wynagrodzisz '1, wtedy l żegnając się, powiedz 
jemu: Argiel i" Atriel i" Apat~t t. a skoro tylko usłyszy te 
słowa, zrobi wszystko bez żądania wzajem r. ości; boć to są właśni e 
owe słowa, które mają moc zwi!f:zywania i rozwiązywania duchów. 
Wszakże gdy się sprawi jak należy, puść go w pokoju, i pożegnaj 
uroczyeterni słowy (udziela ich); a gdy zniknie, ty, chociaż go już 



208 

nie widziaz, przeciet mów je przez minut pi~ć łub dziesu;ć, wcalł~ 
powtarzaj,c. Tymczasem wyst~puj powoli z koła., odkliuajllc za
kl~te na wstępie. Pami~taj o tem, że duch stósownie do miejsca i 
woli Exorcysty, pokazuje się mu najczęściej w postaci ludzkiej, to 
jako strzelec, to jak młynarz, to jak chłop, lub nawet Satyr le
śny. Bywa niekiedy, że jego pr;.yhycie poprzedza wicher, lub skrzy
pienie zawiasów u drzwi i okien. Wtedy . to pe;trzeba ci najwi~k
SZll przytomność umysłu zachować: potrzeba donośn1.m i jasnym 
głosem, dzielnie i uważnie zaklinać ducha, bo inaczej łatwo mo
tasz popaść w większe nawet, jak mniemasz, nieszczęście. 

Zresztlł, ponieważ te i tym podobne praktyki, z przyczyny 
it dobrych rzeczy zwykle nadużywamy, ograniczone (zakazywane) 
bywają od czasów niepamiętnych przez stolicę apostolską (sztuki 
czarodziejskiej wszakic czyli magii, nie ograuicza ona, i ograni
czyć nie jest w stanic), byłoby dobrą, a nawet konieczną jest rze
czą, ażeby ten co ich użyć chce, objawił swój zamiar księdzu, i 
przez tegoż po wysłuchaniu mszy św. wziął upoważnienie do wy
konania zamiarów przedsięwziętych, będąc przezeit umocowany do 
uczynienia tego co umyślił, i niejako rozgrzeszony na przypadek, 
gdy miarę przebierze w działaniu. *) "A tak czytelniku miły, dzieło 
to za łaską Boską ukouczoue, jakiemkolwiek ono jest, oddaję ci 
na użytek, w którem o ile mogłem, niczego przed tobą zazdro
ściwie nie taiłem, pragnąc, ażebyś go ua chwałę Bożą i bliźniego 
pożytek, a na twoję, jeżeli można, korzyść używał, i uciekał się 
do niego, jakoby do miejsca schronienia pewnego, ilekroć, potrzebił 
zmuszony, pomocy jego zapotrzebujesz. Tej właśnie udzieli obfi
cie to dzieło, różne środki do dostąpienia zamiarów nastręczając, 
i posiadanie dostąpionych zapewniając. Używaj zbiorów, a nie zo
stając z prawidłami chrześcijaitstwa w sprzeczności, okaż jawuie, 
żeś goJzieu te g(), czegoś dostąpił, co przyjfłwszy za. Epilog mej 
pracy, bąd;'. z : łrów." 

Szkoda że zbieracz tych tlziwactw, opuścił sposób zapisywa
nia się czartowi, na co pewuo osobna musiała być formuła, gdy 
zapisy owe majile swe osoblawości, musiały mieć i prawidła pewne, 

•) Nie bedtc pewni, czyśmy należycie ełowa autora poj~li (mówi Macie
jowaki), kładziemy je tu w oryl{inale : "De cetero quoniam hi aimiłes 
que Exorcismi, propter nimiurn Bonorum abusum, per aedem aposto
liram " rnulto tt!mpore ligati sunt, (qu:\n rl'' ''m M agiaro dift'aculter Ji. 
gari potem), consultissimum erit, irno t't neceuarium, ut Citationee 
hAll suh ,\lia~ae ARcrifi<'io, impoaita utraąn•• Sacramenti apeciP, mox 
poat conaecrAtionem (uti Sl\cenlos nosse c.lel>et) vinculo, quo cooatric
tae sunt solvantur, iusimuhJue ratioue qualificationis l'i, <1ni operari 
vult, c'lram Sact'rrlotc prastmln , capi t i imponantnr, et d!' aupPr Li· 
t•entia l'ontiticalis prnnunci!'łlll ' l' nrlr.nJ rnnrln r t fnrmnłltatr , ąnr• Ro · 
nnrum altusum relaxare utimur. 



tam bardziej gdy i to wiemy, ~e oddawnu. zn.bawiali gubiarze pol
scy (Piotr Saryu z z Pacanowo. około r. l :J~7) ówczc. uą publicz
no· ć pi marni o charakterach czarno księzkich 1 ::.po:obal'h zakli
nania czarta. W C;.:cchach i Polsce naJwięc ĆJ u po w zechniony zwy
czaj uaka7.ywat, ażeby na pargawmie, krwi1! z własucgo pu::...:czou.! 
palca, zapi~;ywauo się diabłu. 

Do str. M (Sr 1 17). 

Berwiń ki ( Studya o liter. 185-1, I. l S l) mówi Zagraniczne 
zaklęcia mmly u Greków i Hzymmu moc w c..:arach naJWJębz}). 
Za hgujtl w1~c ua uwagę, io tak amo myślano o mch i u uas i 
takich samych używać zalecano przy czarach Swiadczy o tćm ów 
w poczecie dt.icł magic..:uych wsp•>lnniany w Ct.ęści II: 'f'!te aum 
magicu.~ domt!l;ticu:; etr. Oracoviue a. l!i:37, o którym ~lacicjowski 
powiad:1 (PL$m. poL~. teszyt II tr. :!6:.!) ~ze przy zaklinaniu ui.yty 
w uimjett:izcreg dzikich, niezrozumiałych uazwi:.k, z któ
rych uajwai.nil'jsle muj}!Ce moc zwiąt:yW<Lnia 1 rozwi:!l.ywauiu. lin
chów s;~ następujące: Argiol, Atncl, Apatat; bk,H·,l to który 
u::.lysq, uubi w~zytitko bez i.:trlu ni a w zajemno;ci." - l l'okbto
cki także w swoim Pogromie c:.amvk..,ie:.ki111 mówi, że kto czarta 
skutecznie chce prosi~, powiuieu ::.i!J do tego uajpnótl tahcmi a ta
kiemi ·posobami przygotować, a potem oJezwal: SI<;; do llll•go niby 
w te słowa: .ty któryś z błota wybruą,ł i sielll:isz w pl'wnćm miej
scu, ty, który w okręcie wozisz SliJ a kalJych goJt.in kształt swój 
odmieniasz, przybywaj Czarcie!" - Lect. i tak zagatluiony diabeł, 
powiada Poklatecki, niema jeszct.o potrzeby objawić i~J w po ta1 t 
widomej, .jeżeli mtstl·z czarnobi~;:;:kt ni o wezw.1ł go w egipski ĆJ 
lub tatar kićj mowie, bo w takim tylko ję1.yku diab!J 
rozmawiaj:! radzi." 

Pierwszy jawny, bo plsllltenuy ślad zald~.:(: i zai.cgnywan w ję
zyku poh;kim, o ile mi wiadomo (tw1crdzi Berwii1::.ki, ::.tud. lile1·. 
I. l 4) zo!:.tawtł n<Llll pewnie Syrcuius1., który u. l l ił 1 mór.t 
o nt:ukliuaniach i zażegnywaniach gu;larzy i czarowników." 

()o ~h·. !łł, (~r 20!;). 

Liczne dowody dawućj, w pu~ciwie jeszcze po .-tarot.ytuyth 
prujętćj wiary w to, jakoby ksi\;ta uwwłi ·łowami ;:aklę 'l:l dt: 1.

czc, grady, słoty i bnrzc sprowadza\-, zdrowie przywraca(· !ul, 
ni 1.czyć i t. d. przytaeztl również Bcrwiihk. w owych St,td!tadt v 
literaturze ludowl'j (tom l, str. l H-180). 

Wiara w potęg~ słt)w :mkl~ciach. jakkolwiek znaczni1• JUŻ 
dziś mię1lzy lu1lcm o~labiona, nic je t byuajn111ićj je~zcze zupt>lnic 
"ykorzenioltl!· (hoL!iwte w czasie choroby ltJHlr<ozyw;j. "ly <·1.l11-
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wiek do przeró~nych ucieka się praktyk, choćby najdziwaczmej-
zyrh, byle t}lko zdrowie ukochanej osoby jako i swoje własne 

ratować, grHją one wcale oiepoślcd111ą ruJę, a wróż (lub wroi.ka) 
do zaklęć wezwany, ma wówczas ·zeroklt~ pole pop1sywaom się 
z ca~ą SWOJl} czarodziejską erudycyą. 

o str. M~. Nr l n. 

45. 

llanusz (Sław. Mythus, l 42, str. 334) mówi: Sławianiu z co
raz bardzieJ subjektywnego zapatrując się na myty swe tanowi ka, 
pr:~:eobrar.ił z c1.asem postaci 1ch w formalne stra.szyclła. l\1 a c h a 
Ma.toha (Matolica) i Bobo, Bobon, Bobak, po czesku' Bo
b ak, po rusku Buk a, ą Y.ei1sk1m i mę~lmu . trachem na dz1eci i 
dorosłych (Kollar: Zpiewanky, I. 4Hl. 422). Bobo zdaje się być 
w związku z htewsk1em Bubbullis, podobnież strache:.u na dzieci . 
. zwał się także B u b l o (N arbut). J u ngman w c za o p. Krok 
(II. 34 ) odnosi go do egipskiego BuLasta. 

Do postaci stra zących należy z później zych mytów takżo 
kas c z ej (kosczej, ko ~ci ej), która to nazwa ma. od: kości, szkie
letu pochodzić. Przydomek jego: Bezmertnoj, wskazuJ O na wyżs;:e 
niegdyś mytyczne znaczenie. Mone i Kayssarow w1dzą w nim sym
bol zimy, a. raczej słońca zimowego, co tłómaczy kilka o nim po
dań (Tkany, I. 158). 

D i we-że n y (t. j. dzikie niewia ty) odbierały matkom ich 
dzieci, a swoje im natomiast podkładały (Krok, II. 3fi l). O zło
śliwych podobnego rodzaju i totach, jakiorni są także: Upiór, Upio
rzyca. i t. J. daje wiadomość X. T. St.czurowskiego: Praw o k a.
noniczne (w Supraślu, 1792). 

Do sfr. 59, Nr l 1!). 

4fi. 

Ilnnu z tSluw. lf!Jlltu', l , 2, str. :HJ7~8) m(l\\i o WdnC"h, 
ze wedle okoliczności rozrna1tr, złe 1 dolne, przypisywano i m prz;
mioty. Że częstokroć Wieszcząc, broi1 golnJ:!r' 1 uią robiąc W}St~
pują (pk w Knllara. Z pi c w a u k n. c h I. p. li:;; Jungmanna :-5łowo.), 
tni1ce swe o północ}' przy świetle k·it,;i) c a odprawiają 1 ze Y.łcnll 
łączą 1ę clucham1, przeto zd:tJC it,: l· koby picrwia tkowo były bo
żyszczami ~wiatła, tlobroczynni~ dZJułająccmi oc w chodu do za
cho<lu słońca. później zaś wrogo występująr.enn. W pierwszym 
przypadku, wywód 1ch nazwy nd: b1ły, biały, jak 1 przezw1 ko u 
nil·któryl'l1 łowi a n: u1ly-pany czyli h1łi-żcny b) łobv usprn.wieJli-
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wione, w drugim przypadku ła.twoby także było wykazać dlaczego 
Wiła czę to w znaczeniu lickaty Jest braną, i miejscami Wtle ą 
du zami zmarłych. Pod tym jako i wielu iuuymi wzglę1lami sp<•t.y
kają Rię Wile z Hu. ałkami, które również niekietly uwa;i;ane :1 za 
du ·ze niechrzczonych dz1eci aluo topielic. \V('dle mniemnuia Hu
sinów, k iężyc jest ·łońcom dla topielców, wychodzących z wód 
dla ogrzania si~J przy Jego 'wietle. W tar1cu Wił (dusz narzeczo
nych dziewic, przed ślubem zmarłych) odprawianym w cza Hl uo
wiu, mężczyzni przez nie schwytani, zatańczonemi bywają na śmiPrĆ. 

47. 

Dr Wollbeim de Fonesca (J!yt!toloqie des allen lnditn Beri. 
l &6 str. l ti2) mówi: Rumak Kalk t czyn~y w dzie~iątć.i inkarnacyi 
bożka Wrznu, opi ywany uywa jako kolt skrzydhty i mll"l'tucj 
białości. Tu takze wspomnie{: nal1•ży i o białych ruwak:11'1i \\Ozu 
lndry, z których kilka, o obliwie np. W i l a's, imiennie w pismach 
indyJ kich ą wymienione (ztąd też nosi Indras przydomek w e Ł
awa s, t. J· jadą<y biułcn11 koilmt)i tu także i u koniach ciągną
cych wóz bożka kstęzyca, o klacz; Bada.wa czyli A wiui, i o ie
dmJU rumakach słoue<.znvch. 

4 . 

J. Grimm (JJ . .Mytlt. str. 4GO) Duchy "od n e, Nicbus. Mają 
męskie duchy zielone czapeczki i zęby. czasem długą brodę i ko
smate ciało, rzadztĆJ włc. złuto-żółty i czerwoną czapeczkę i fiń
skitl duchy mają żelazne z,.by Niksy, żei~Skie wodne duchy, cze
szą na lońcu S\le wa kocze, (w Ntt·mczccl, nlidko mają oguu ryui)i 
na lądzie pozuuć je tylko możua po mokrym brzegu u suku1 
na dole, po m ok rym rogu fartu zka.. Rusini nazywają we 
woduicc rus a ł k n m 1, są to piękne dziewice klłpiące ię i cze"zące i 
ukaZUJ< . ię glównif' \~ Zwlone- 'wiątki, a lud plecie ola u ich wianki 
i rzuca na wod~. Łączy 'llę to z rzucaniem wiri1ców na 'w. Jan 
(w Polsce, Xu.>u1czech Itd.) Szeroko pisze o nich Szafarzyk w cza
sopi mie t:zesk. Iu eum 7, :.!50. Tydziell zielono-świątkowy z~ali 
Rusni ru alduoje, czesk. rusadla, nawet wołoskie rusalie. 

49. 
J. Grimm (D. Jfyth str. 4Gfi) TopiE>Ir.y jadą do bogini Rau. 

Podług niemieckich klechd, dzi<'Cl zapadłe w sturloi~, do~t3). i'.) 
pod władzę "od n ej nik y; podobnie jak bt.ua lloldn, daJe 1111 ona 
potargany len do przędzenta. 

Do !ootr. t;t, 'r l~:J. 

:.o 
J. Grimm (JJ. Myt/t. str. U:!'2) traż, strażtuce (IlDII l Z Ikr)

cia skarbu w gł~juiu~, wypływa nast~p two, że kto go chce po-
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sif!śc\ mmi go podnieś(. Wierz[!, że skarb snm sir posuwa 
t. j. stopniowo zhliża si~ zwolna lm powierzchni; zwykle mówią, 
że wzno~i s i~ n n, kur z ą s t o p ę (stopr;- kura, llalmenschritt) co 
rok11. Poclohnież i kamiei1 czy klin pionmowy (Don!H'rkcil) cenny 
młot I>onnrn, kt<lry gl~·l1oko zarył się w ziemi~{, wychodzi w prze
ciągu ~it•<lmiu lat ua wierzch. O pcwnćj porze skarb stoji już pra
wie na gó1·ze i rzeka wyswohoclzcnJa; ale glly pożądanego brakuje 
cło tego warunku, uchodzi znowu i zapada się w głęuię. Zbliżenie 
to wyrażają sposoby mówienia: skarb zakwita, jest dojrzały, 
więdniej o (Simpl. 2. lUI) więc musi upaść. Ściąg8Ć się to może 
c l o kw i a t u obok niego rosnącego. W Niemczech Śr0dkowych mó
wiono Żl': skarb wychodzi, wynika. Zwykle dojrzewa on co 
"iedm, czasami tylko co sto lat, osobliwie lubi przy pełni księ
życa się uknzywać w dwunastkowych dniach. Mówią także że skarb 
grzeJP się (der schatz sonnt sich) mianowicie w czasie piątków 
marcowych, gdy wychodzi z glr;bi (Mones'a Anzei. 8,313); podo
bnem grzaniem jest rozkładanie pszenicy i konopi; skarb p o d
nosi się w kociołkach oznajmiając swą bytność świecącym 
nad sohą płomykiem, mianowicie błękitnym; podobny pło
myk ukazuje się i nad pagórkami duchów i straszydeł; wygląda 
.iak iarzące się węgle, lub kocioł pełen czerwonego 
zł ot a (Ueuscb, Nr 7. 25); gdy nad nim płomień, mówią że skarb 
prze c 7. y s z c z a się (der schatz wettert s ich). Niewiele jednak 
skarbów porn<;za się ku powierzchni, winny one być dobyte 
z glębi jaskini. Do H' h podniesienia potrzebne są: m i l c z e n i e i 
n i e w i 1111 ość, tak jak do uywania leczących ziół, czerpania l e-: 
ezącćj wody i t. p. uroczystych działań. W głębi skarby ukryte, 
jcźli komu SIJ, objawione , lub przypadkiem je ktoś nadybie, są 
»trzcżo11e przez kogoś (zwykle potworę) który pozwala je brać ile 
się zecl1cc i iść z tćm, lecr. się n:e oglądać. Zwykle jednak cieka
wość przemaga, a ciekawy traci kawałek pięty, którą sobie przy
ciął drzwiami u wnijścia. 

51. 

Krzysztofary (obacz Lud Serya V str. 20, Nr 21) Grabow
skiego: Kraków, i Kalend. hak. z r. 1852, podają powieść 
o dwóch siostrach. J 0dua z m ch, stltrsza, była bogatą clziedziczką 
pałacu pod Krysztoforami, druga zapomniana, użytą była Jo po
sług. W podziemnych sklepieniach pałar.u, zabłąkał się raz ulu
biony stnrszc'>j siostry kogut; młod za wysłaną została do lochów 
ahy go Oflszuknć. Kogut doszedł długiE>mi piwnicami aż do gro
bów .Maryal'kirgo kośl'Joła; idąc jego śladem, doszła młodsza aż 
do kościoła, gdzie koguta przy ołtarzu schwytała i Bogu podzię
kowała. Wrncnjąc z mm tą samą drogą (była to północ), spotkała. 
w lochar!J, mimo że tam była statua św. Krzysztofa, postać sa
ll1rgo lliabła z niemiecka i hiszpai1ska przybranego, który zalę-
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kniouej nasypał w znpn. kę ganić dyjamcntf!w, uagrudzająe ji>J tło
znane od sio try krzywdy. Struchlałn zrazu tl•m 1.jawiskiem, po
C7.ęła uciekać i 1.atr1.asnąw 7.)' przy wrfciu drzwi z loch<lw, które 
jej piętę przycięły, znalazła w zapasce ŚmJ r ci 1.arniast dyjnmcn
tów, i czarnego koguta. Wy zel1łszy z locl1u, dowil'dzinła si~ o 
nagłej śnnerc1 siostry i wkrótce jako je<lp.a n bogata pałacu dzie
dziczka, stanęła z dorodnym młodzianrm na ~ lubnym kobiercu u 
stóp vłlarza, przy którym znalnzla hyla koguta. Tamta siostra 
zmarła, stra zyć o<ltąd w pałacu poczęła. 

Inni jednak w miej ·cc koguta wymieniaj!! bazyli zka (jak np. 
w Pamiętnikach Wodzickiego, Czas l 73). 

52. 

W dziełku. Miniaturgemiilde au s der Llinder u ud Volker
kunde, Leip1.ig 1830 ; S p a n i e n tom II, str. l 05) czytamy co do 
prze ądów i wiary w skarby: 

Często między wie~niakami tych stron, (t. j. między W alen
cyanami w Hi zpanii) , słyszeć można o fen ikach czy denarach za
klęt)'Ch - D i ner s de Bru i x a , - które chowają oni jako 
szczególną obdarzonych mocą, na , tróżów . wych pieniędzy. Są to 
gę to porl miasteczkiem Ibi i po innych okolicach znajdowane Ile
liryty - Lapides numismates. (ob. tak~e J,ud Ser. II. Sandomir
skie, · str. 2!'i2, inkluzy). 

Pnicz tego zochowało się je. Z<'? f' od r/'a u Maurów i z ich 
spuścizny, mnó two między ludem podal1 i ba'ni, między któremi 
najpow zechniejszem je t podanie o ukrytych skarbach. Niejedną 
w tajemnicy trzymaną kopalnię złota mich Morir;cos nwalić i za
grzebać pr7y ostatniero ich wypęchr.niu, milijony zakopać sztuk 
złotych i rebrnych. Więc niema prawie łomu tarego w górach, 
grlzieby nie pokutowała od czasu do rza. u postać o&łoniętćj dzie
wicy, i szyszakiem okrJtego i uzbrojonego rycerza. Niema gaju 
oliwnego, starego, gdzieby nir. widziano czasami karła ze srebrnym 
rogiem, gołębia 7e złotym kluczem . Młot małego górnika dźwię
czy ze szczelin gór, w ruinach starych nmków bije się moneta; 
tam ukazują się płom1euie na starym maurytail kim grobie, tu 
szeleści deszcz złoty, ogni ty, u top pnia uświęconego Algaroby 
(drzewa). 

O obiiwą też zwracają kopacze . karbów Walencyańscy uwagę 
na jaskinię letącą niedaleko miaste<'zka mldbrzeżnego Beuidoh•ig, 
łynną z nkopanych w nić.i niegdy' 1-karbów i z pięknych stala

ktytów. Ażeby podnieść bogatą tf,l spuśc1znę, potrzeba miel- białe 
j11gnię, hiałego królika i białe~o gołębia, ale bez n aj m n i l' j s z ć j 
ska z y (innobarwnćj plamki) - i tllatego też aż po dziś dzień 
leży nietkniętćm i w spokoju brzemię wielkiego skarbu. 

Przed półtora tysiącem lat (tak opiewa baśń ludu) wykrył 
ktoś całą tę ważną tajemnicf,J i miłą wszystkim, w starym rf,Jko-
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pism i e J!laurJtańskim; śmiało tedy począł weopół z przyjacielem 
brać się uo awantunirzcgo tlzleła. Opatrzeni w potrzebne a wspo
mnione przybory i talizmany, 1 ohticic osłonięci róiain:nmi, wod~ 
święconą, siwpierzami i rP.l1kwijami, wz1ęh się tło nocnej podróży 
milcząc , i z utlrrzt·niem gotl7 iny l:! wstąpili dn jac;kint. Z:tledwie 
uszli parę k1 oków, aż-c1 dochod;ą ich uszu słabe jakieś biadania, 
pochodnie im gu.su1!, i z gięLi wzno 1 -.ię złoty piumień, za prze
wodnika im służący. Ze wuastają('ą odwagą idą J:\lej, wtem 
otwiera się nagle skała. a oczom ich ukazuje się widkic ja'nie
jące sklepienie, pełne uiezmicrzonp:h ~karbów w zł<·~ie, srobrze i 
drogich kamieniach. Już chcieli przystąpić 1lo t>auktlunym swoi h 
iyczeń, gdy nagle zjawia bil,) p 1·zed mcmi z łoua ziem1 unosz :]C 
się dziewica mu.urytalhka w św1elnej białej za~luuie, skarbów tych 
dozorczyni i gruźuie wyciąga zł u ty ruiet.:z przcl'i\\ ku na pa~tuikom . 
Przelękli, oJ;nieui podziemną pięknośc1 ą, cofają się przyj:u::iPio 
w tył, ::.kładają u tóp ruaurj ta 1 k1 dary białe het. skaty, i rozpo
czynają przepisane do ndczaruwauia furmuły. w~zystko napróz no ' 
Dziewica potrząsa głoWI!, zwierzęta udrwca DICLh ętna m:eczem, i 
potrzykroć bly, ka uim wkoło ponad ich głowa111i. Narc~.z straszliwe 
uderzeuio pioruna w~trząsa. fun·bmeulami ziemi 1 światła gasną, 
sklepienie z okropnym zatrza,'kuJe się ło>-kotem , ŚwisZCZ f! C r rze 
biega burza zerokic skały JH&kllli, błyska\\ i ce latają po sklep o 
nych grotach, '' szystkie żywioły zdają s i ę w naJwiększem z sob~ 
być skłóceniu; a niewidz1alna moc Jakaś wśród tego zamętu oJ
pędza z mtej~ca struchlałych karbu kopaczy K.edy wre:.:t:cw przy
szli do siebie z odur:t:enia, uj 1 zrl1, juk łoltce wysoko na Jazuro
wem świeci niebie, sami zaś leż<! w ue ni u oliwnego dr:t:ewa, o 
200 kroków od Wfil.JŚcia do jaskini. Z przerażeuiem dostrzegli te
raz, pod skrzydełk1em gołębia, uiewidwtlue prawtr piónczko szare, 
1 z dz1ękczynnem na ustach sło\H m przekoual1 stę, ze j(•LlyUle stl 
ich relikwii 1 świ~Łośri zawdzięczali z ~tthowauie lyna. (Obacz Lud 
Ser. V, str. 41-2, str. 67). 

Do -str. 63, Nr ł 29 

53 . 

lianuEz (Sław .. Mytl.us , lb4~, str. 301 ) mów1, ie Skrzjtkt• 
S k r z e t i, S< pterwotme tą samą gromaJą duchów co &t rupiu ki ( 
Parstuki t. J· miesz kaJący pod ztemią albo w górm b, pochod111 
od parsyj ki ch Dew'ów (dtwów) ; etymol(lg1czme S<! om skryci, 
u k r yci, i uosobiają ~;zkodliwe skutki cicmuośc1, zim n etc. dla 
braku słońca . Pó~uiej pomięszaoo je z rói.uemi ducham i d mo
wemi; a nazwa ich występuje w waryantach: skreti, t>kr.to Ł i, skrzj 
tki, shrati, srati, shkmtiz, &hkratelj itd. P u,tles iulimi et sec1 eta-· 
les. ·których obrnżać nie nalezuło (Gnmm, JJ. Jlytlt. p. :n ) 

fObaćz nadt o· Lud Ser. V, str. 42) 
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54. 

J. Grimm (D . .lfyth . . tr. 417- ) mó vi o staroniemieckim 
scrat, sera to (ptlo u), waldschraLP, schrctel, dulh l'ZY ka
rzeł HPlli, nacht'lchrattelc (cph 1 alte~). era?:, creza (lar
vae) i t. d. W ażnćm ,icst zgodno.' ć wyrMÓW łowiai1skich: c l' e t 
( starocz c . dacmon), s c re t i (pcnatcs intll •ll t sccrctales). skrze t, 
~;krzjtck (peua:;, icl<.!um), pul kie krzó te k, sh·zot; slowen
skie szkrat, sz kratle (mężyk gór ki) ; u ·erbowi Ruinów nie 
napotyka go się. Wyraz ten może pochodzić od skryć, kryć (cela.re, 
occulare). 

55. 

J. Grimm(/) Myllt str. 410-~2:.!) K rły (tlii.umliuge, pa
lu~zki). Jungm ,\Bn mów1: mczi pJdimu!.'.]ky kr .Juge trpa ljk (mię
dzy pięllzi-mężykam i króluje karlik) ztąd trpa · ljk jest czćmś 
więk~zćm ni i. pidunnzjk. Czyżby z owćm c rp- ( łowack1e: k rp e c, 
k rp a t e c) łączyło s1ę nowogóruoniem. K n 1 rp~. k n 1 p s zuaczą~.:e 
małych ludz1. Zamia-.t karła mó11 ią takie w śro<lhn"ych r-nemczech: 
d er kur z c m a n. Pcrtza stoji: c h u r z 1 b o l t. 

Tak elhy jak i dvl'rgi (biali i czarni) mają swojego króla. 
(kU n e c A l b er i c h) lub królowę. Bohaterowie lu<b:ey zwyciężyw
szy tego król:l, mają władzę nad w'instkiemi poddaneroi mu du
chami. 

56. 

J. Grimm (D. Myl/t. tr. 412-13). E tlda mówi o a eslf 
alfa r jako o W) ższych nadpowietrznych istotach. A l p, gem u z 
światły, biały, dobr: (w przeciwici1stwie d11 1l v o r g a l', czarny, 
złoślnvy duch). Wiązać się moze ua:twa biały111 śniegiem pokrytyt:h 
Alp (alpes) i białeJ rzeki (Albis, hlba, Łaba) z 0\lzwą taro
półn. e l f. (szwcdz. e !f duńs. e l f-fluviu ą appchti ve); duchowy, 
elficzny łabętli ( taromem. al p i z, średniogórno niem. e l b e z) wy
wodzić się może tak 1. barwy jnk i 1. wody ; toż ło" iai1 ·. la bu u, 
łabędź od :Laba. A !far tworzą wszędzi,~ l u r1 i wy ... tępuj:t groma
dnie, jak i dvcrgar. 

Być może że i w wyrazie ' a n i 1 łączy ię poj~cir. białości 
i liwiatło~ci; dość porówna{~ z ·ohry: starop(,ln. v a c n n (puk h •r). 
irlandz. ba n (a 11m ). h r n. III' a n (fflm111a): ł:trió V r n u s, godne 
giuo, starogt~·. ('\'<!11. \\' filandvi hnll hi. 1 ll~l~h(l są <lu-
rhy u i c'' i e' ··iP, l11ałr. 

Tu mówi J. Urimm (IJ . .llyllt. !>l r. ~;,.-,): Eu<ln daJe myt o po
czątku ptH~?:yi: klt<ly' narocly Ac ir 1 Vani1· zawady mięJzy sobą po
kóJ, a na ;mak t{!go, z obu ~tron w naczyuie wspól!.ie SW<' plwo
ciny rzur~h (Jak niegdyś przymiPrze mie,zaniem w,p(tlnt'·m krwi 
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pieczętowało się). Bogowie z plwocin tych utworzyli męża kwasir, 
najmędrszego z ludzi. T~>go gdy ludzi uczył, z n bili d\~aj karły 
F1alar i Galar, i krew jrgo w dw11. naczynia i kocioł zebrn.li, po
czem zmieszali ją z miodem, z czego pow::.tal napój, darzą~y ka
żdego kto go pokosztował, duchem poezyi, natchnienia; taki sta
wał sięska Id e m albo fr a e d a m a dr (mędrcem). Olbrzym Suttugr 
wydarł 1m L• n napój, zachow~ł go w dworze Huitbiorg i kazał go 
strzedz córce swej Gunn!Od. Bogowie starali się posiąść ten na
pój; Odin sam zeszedł na. ziemię, ujrzał dziewięciu parobków ko
szących siano i pytał ich, czy chcą mieć wyostrzone si~rpy? N a 
twierdzącą ich odpowiedz, wyostrzył on im je kan!ienicw h e i n 
(ban, hen, hu n e); ci widząc ze doskonały kamień , targowali o 
niego, a g d} Odiu rzucił go w powwtrze, parobcy uganiając się 
za nim, poucinali sob1e własne szyje Sierpai.1i. N a noc zaszedł 
Odin do olbrzyma B<tugi (brat.t StJ.1;tunga) i gdy ten się skarżył 
że mu zabito dziewięciu parobkow. podjął si!J Ollin u niego przy
jąć służbę i wykonywać roboty za dliewięciu ludzi (Neuumann.er
arbeJt) w leue. i żądał lapłaty w zimie, a zapłatą tą była owa 
krew. Dalej Jest tam sposób, w jaki w ciągu trzech uocy otrzymał 
on od Gunn!Ody ów napój, poczem przemieniony w orła i ścigany 
przez Suttunga (także orła) przyleciał na dwór Aesirów, gdzie 
w podstawione naczynia wyrzucił z gardła ów napój, który 1.nowu 
w plwociny przemieniony, a Azom i innym ludziom wydzielany, 
natchnieniem ich obdarzał. 

58. 

J. Grimm (D. Myth. str. 423) Elfy. Ivaldi skandynawski 
zdaje się być elbicznym I v a l dr ojcem Idunn'y (Saem.), i odpo
wiada duńs. Evald. Znani są dwaj święci Ewald'owie (niger et 
albus) umęczeni i pochowani w Kolonii r. 695. 

59. 

J. Grimm (D. Jlyth. str. 423). O mieszkaniach małych el
fów w uiebie nie mówią podania i pow~eści; tern częściÓJ opisują 
mieszkaUla karłów po rozpadlinach i jamach gór. W pruskiej Zam
landyi zowią ich d o u u d er h ord s c h k e s (podziemni) a Reusch 
zebrał o nich podania. U W endów Luneburgskich zwały się te 
rlucby go r z o n i (od wyrazu: gora) i pożyczały od ludzi narzędzi 
do pie.czenia; prosiły o to niewJdzialnie, poezero wynoszono im je 
przede drzwi, wieczorem odnosiły je nazad pukając do okna i 
chleba bochenek pozostawiaj11c w upominku (J uglera: Słownik). 
I es tnijska też mytologia ma swych podziemnych (m a-a 11 u s e d). 
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Do str. 63, Nr 130. 

60. 

Hanusz (Sław. Mythw, 184.:2 str. 276) mow1: Wiatru z u a
mieniem był u Słowian bożek Strybog (strzyboh, striw, strignń) 
którego wnukami są wiatry w poemacie: I~ora wyprawa na Pv
łowców, pn:ytoczone. I bo~t'k pouzi<'mny Po c h w i t także hył 
pierwotnie bogiem powietrznym (u Długosza P o g w i d); u Krai rl
ców wichor, wicharuec (Krok, II. p. 3 2). Ciekawe po<lauie 
przytacza Wójcicki (Klechdy H. p. 151) o powstaniu wiatru i hu
rzy. Mściwa czarowni..:a kopie w lesie dołek i kładzie weń gęs1e 
jaJa, które wy~iaduje uakształt ptaka. Wieśn~acy przerażeni słyszą 
wrzask teJ baby, jej zaklęcia by sprowadzić bunę i jej życzeuiu. 
by grad wielkości gęsiego jaja potłukł zboża w okolicy. (Ob. także 
Lud, Ser. III str. 101). 

Do str. 65, Nr 136. 

61. 

Na okładce (od strony wewnętrznej) dzieła w Bibliot. JagielL 
p. t. :\la.rtini Bonacinae Mediolauensis Opera omnia. Venetiis 
MDCXLII. - wyczytałem: 

Ca"w. 
A11 licet occidere Strygam? 

Trafiło się sam u mnie że pochowano niedawneroi czasy (o
koło r. 1716) człowieka ieduego z Trzysza wy, który z krewnych 
swoich osobom wielkie czyni złości onych dusząc, biiąc y krew 
z r.ich wysyszaiąc, mówią że St!'zyga, którego dół otworzvwszy 
znaldli go Jak wór świeziu~ienkiey krwie pełnego. Kazałem go 
w dole na. gębę położyć, aleć teyze nocy pnyszedł do swego syua 
którego srodze zbił, y wczora powiadano ze iuz umarł. P~~ou Pod
staro'ci ba.rzo iust,Lt, zeby mu szyję uciąć rydlem - niewi<'m ie
zeli to recepturn ab ecclesia. tak postępow<\Ć sobie crudd1ter pro
szę o informacyą WWMMPP. 

Qua.eritur in cada.veri quod po t funuq exercet maleficia po -
sit caput i u sepulchro amputari ut ce saut illa maleficia? - Resp. 
posse amputari. Ratio est quid dupliciter possunt m.\leficia tolli. 
l mo per Exorcismos, 2do per amotionem sigo o rum aut illorum 
destructionem quae amotio aut destructio vel fit cum nova. uut 
iterata invocatione daemonis vel fit sine ista invocatione, si fiat 
per F.x:orcismos est licitus modus tollendi maleficia, ut per se pa.
tet. Si fiat per amotionem aut destructionem signorurn ad quorum 
positionem exercentur maleficia, sed cum nova aut i tera ta 1 nvoca
t!Oue daemooi'i est tllicitus. Quia fuit recursus ad opem daenJOnis 

28 
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inimiri Oeo. S i aut«:>m fuit illa amotio, aut destructio, sine ulla 
iuvocatiauc daemoms, talis modus tolleudi maleficia est licitus. 
Porro in pr<H.'Sentl casu sic fiet solurn destruetur signum ad cuju~ 
po~ition!'m darmon ver illnd raduver mała domui iufert idque sine 
nlb iuvocatiooe nova i tera ta (laemoni ' , Hoc autem signum es t 
intrgritas cadaveri', qnae integrita~ si ilestruntur solent cessare 
ma h·ficia nti per experientiam eon ta t, neque hi c timenda crude
litas qnia non eo fiu e caput cadaveris amputabitur, ut in illud 
desat·viatur. Sed fina utili id e.;t propter arceoda mała et insu
per illud cadaver jam sensu caret etc. 

Do str. 67, Nr 141. 

62. 

J. Grimm (lJ. Jfyt!t. str. 1035) Czarownice. Serco-ja~y. Wiele 
dzisieJszych Klechd op1suje czarownicę jako babę leśną, karm i ą c ą 
i tuczącą (lzieci dla siebie na strawę; gdy uciekną, goni ona. 
za niemi w butach siedmiomilowych. Już u Rzymian, mów1 Petro
niusz (cap. 134: quae t:.triges comederunt nervos tuos? 
cap. o ::l, strigae pul? rum involtwerunt et s u p p o s u er u n t s tra
mentum), Plautus zaś (w Pseudolus III. 2, 31, sed strigibus vi
vis cunvivis iutestina quae exedi'lt). Atellańska larwa, mao
d u c u~ W) WOdzi się od słuwa n11mdcre, manducare, żarłoczny, 
gryzący skrzak czy butz, strasqdło na dzieci. ~la s c a, po włosku 
mas c h era, da s1ę sprowadzić na macher, masticare (gryźć dzią
słami, żuć), a czarownicę zwią larwą gdy dzieci po:tera. I indyj
skie także wróżbitki 1 czarod:.:iejki usiłuJą jeść mięso ludzkie 
(Somadewa 2, 62). W serbskich baśniach osobliwie ja d aj Ił o n e 
ser c e l u d z ki e, które z człowieka wyciągają. Zbh:ta. się to do 
niemiecklej Berhty, która parobkom żołądek o t w i er a cięciem 
i napełnia go s i e c z k ą; ręko pisma. stare mówią też o wyj m o
w a n 1 u ser c a i napełu1amu miejsca jego słomą. 

Do str. 69, Nr 142. 

63. 

Hanusz (Sław. Myt.hus, 1842str. 332)mówi,że ~orus, Mo
r a u s (Moras) jest w mycie słow1ańskim postacią nader nieokre
śloną. M o rus i są to (wedle Kroka, II. 360) bożkowie leśni, coś 
nakształt Faunów i Satyrów, którzy jako tacy w przeciwieństwie 
stoją do bożków domowych. Atoli jawią się one także jako uoso
bienie popędu płciowego, co na. ich odległe, indyjskie wskazuje 
pochodzeute . .Mają też one cechy pewne wspólne im z D e w' n mi, 
z karł:lmi (Kollar: Zriewll.nky I 122) t. j. z litewskiemi Markopo~ 
lami i wendyjsk1emt Marowitamt. Tłoczący, ściskaj~y duch nocfiy 
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ma swój sym hol \\ poolnci: M nr a (po słow q·); u: }l o!' ;• , po : o i
sku Mor, t.!orn, Zmora) z północną i\! ar spokrewuioućj. Jedno
czono go z p ar~; t u ki e m, że oh i e postaci za mir. zkuj:~ glówuie 
puszcze i lasy. Tegoż rodzaju duchami są: :\f u ra sny l' prowadza
jąca. i rosyj ka Ki ki m o r a d u iciclka. 

Spokrewniony z tą postacią je~ t i W d kodlak, gdyż raz 
brany ~e t (u Wacerada w l\lntcr verborum) w znaczemu Fau
nus Pici filius, synowstwem polączouy 7. Sytiwratcm; drugi ra7. 
znów jako: V 1 l kod l a c i I n c u b i a b i n c u b e 11 d o h o m i n e s 
i. e. stuprando; trzeci raz jako: Vilcocllaci, sepe improhi 
existunt etiam mulieribus etc. (Porównaj: Yilkodlaci i Vli
codraci, oraz Kollara Zpiewanky I. str. 419). 

Do str. 69, Nr l 46. 

64. 

J. Griwm (D. Myth. str. 1193) Zażegnywania czarów. Są 
sposoby mówienia (ob. u Grimma ::.tr. 433): der Teufel bat 
dich geschlittelt, geritten; gdzie indzićj: dich hat ge
ritten der mar (nachtmar) albo eiu alp zouruet dich. 
I jak bogini Rolle przędzę albo włosy tongała tak i s11ma ona 
potargane nosi włosy. ztąd zowie się skołtuuiouy wło H o l l e n
z o p f; ztąd i al p, nachtmar, zwija w k~tlzlory włos ludzki, gl'zywę 
i ogon koński albo je przeżuwa: alpzopf, drutenzopf, wlch
telzopf, weichselzopf, w Niderlandud1 mahreuloke, elf
klatte. I litewski aitwaras kołtum włosy. W ~larch11 hraud. 
mówią m a h re, gdzie' indziej a l p. we Francyi c a u c h l' m a r. rzco;k. 
mura (zmora 1 ćma, spbinx), Elbrczne zn1ory, mor.v (mahrr, 
nachtmare. alp) Jeżdżą nietylko po ludt.iach ale 1 pu kuuiarh, 
z których pokr~conej grzywy zrana ścieka kroplami pot rzęsr~ty. 
Porównaj rumaka Swantewitowego (ob. u Grimma . tr. G2 ). 

Do str. 69, ~r lU-

65. 

HariUSZ ('law. Mythus, 1842, f;tr. 313) m0\\1, ze dnl'hy 
dr 1. e w n e w dobroczynuy m zachowały się e hal akterlc, jll'k tego 
dowodzi pie'ń: ni mło,Jzian zanosi błaganie do Boga: drtj -ie mi 
Bo:Łe złote rogi l daJ mi sr·•!brue rogów ramJOua, abym roidupaw
szy korę tej so ny, ujrzał co się pod nią ukrywa. l dał mu Bóg 
złote rogi i srebrne rożków gałązki, a młodzian rozłtipał korę, -
at tam pod nią siedzi młoda. dziewka, naksztnłt hliH a prom n unit." 
(Talvi :'Pieśni serbski e). 
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Do sb·. 76, Nr 15~. 

6b. 

Czarownik i czarownica 1 nazywani są niekiedy u ludu, zwłaszcza 
gdy s1ę takowy górniejszym chce wyrazić stylem (t. j. w baśniach, 
klechdHh) czarnoksiężnikJem i czarooksiężmcą. 
. . ~a n nsz (Sław. Mytltm, 1812, str. 2?0) r~ówi: ~dr~żni~nie 
Jakle Ję?.yk polski c1.yui międ?y wyrazami k s 1 ę i y c 1 m 1 e s 1 ąc, 
w innych słowiańskich językach nienapotykane1 zdaJe się, zwłasz
cza z powodu pokrewil:'ilstwa etymologiemego z późniejszym wy
razem czarnoksH~żn1k 1 na jaki spadh poga{Jscy księża, bJĆ 
pozostałoŚCI'l! jeszcze pewnych żywiołów mityczny<:h ludu (Jung
mao, Słownik II. 424. - Linde Słownik l. p. 1168). 

Do str. 711 Nr 161. 

67. 

J. Grimm (D. Mythol. str. 1104) Lekarze. Włóczęgi zajmu
jący się leczeniem, szarlatani, owczarze, i t. p. wieloraki i cieka
wy mają i dają zasób wiadomości o środkach lekarskich ludowych. 
Gregor. Tur (Tours) 9, 6 wspomina o czarodzieju i lekarzu Dezy
derym, odzianym w suknię z włósia koziego. Starosłowiańskie b a l i 
oznacza lekarza a właściwie czarownika (Glagolita 67 b). 

(Obacz Lud Serya IV str. 210, przypisek o BRli). 

Do str. 81 i 84, (Nr 167 l 175). 

61:S. a) 

J. Grimm (D. Myth. str. 552) Woda. W NiE~mczech wiele 
zabytków dowodzi o pogańskiej świętości wody; nie ma ona Je
dnak b) ć czerp~ną o północy, lecz o świcie prze d w s c h o d e m 
słońca, z biegiem wody i milcząco (zbiór przesądów), zwy
kle pierwszego dnia W1elk1ej-nocy; taka woda nie psuje 
s1ę, odmładza, leczy krosty. wzmacma bydło. Woda czarodziejska 
do w1eszczby niechrześcijańskieJ potrzebna, ma być zebrana do 
s1.klanki w niedzielę, przed wschodem słońca, z trzech 
płynących źródeł (krynic); a przed szklRnką jakoby przed 
bożyszczem zapala się świeca woskowP .. Tu należy i następn;:r 
zwyczaj 1udowy w Hessyi: w drugie świ~Lu Wielkiejnocy dziewki t 

rJarobkJ idą do bliskich skał (der bobie stein) w góry, czerpią 
wodę w chłodnem źródle którą niosą w dzbanach do 
domu 1 kwiaty rzucaj~tc na ofiarę. Cześć ta wody znaną pewnie 
była i Celtom; w wodzie krynicy skalistej w Karoant zanurzony, 
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mictz złamany z ras lu s 1 ę znów 1 robt c·:dylll. l'i t rwszr·gu lll:tJa 

młode d1.iewczęta w Pyreuejach wieszczą sobie dolę w w o d z i e h ó
dlanej. 

Do str. 86, Nr 180. 

118 o b) 

Maciejawski (Pols~·a i RuA tom IV str. 1()7- ) powiada: że 
w Polsce zaopatrywano dom przt>ciwko czarom, kadząc lub poma
zując ściany domu zac1.arownnego posoką z czarnego psa wyto
czoną. Powziął on tę wiadomo' ć (mówi R. Berwiń ki tudya o li
teraturze II. 76) z Siennika, a ten z Chmielew.kiego który twier
dzi (Nowe Ateny), iż "hyeny t. j. azyjatyckiego wilka tłu-to~ć, nią 
smarując żółć suki czarnej, jest obroną domu od czarów, nią ka
dząc jakoteż krwią miesi~czną podwoje smarując, albo psa czar
nego krwią ~· m skrapiając, przed progiem jego genitalia zako
pawszy." Oba zaś wzi~li tę naukę z Pliniusz& (H. N. XXVIII. 2). 

Do 8tr. 88, Nr 183. 

69. 

J Grimm (D. Myth. str. 1025) C:r.arownice. Bezeceń<~twa ja
kich się dopus:r.czają, ściągają, się głównie do bydła i zboża ich 
sąsiadów, którym s1kodzić usiłują. Cudzym krowom potrafią one, 
nie zblitając się do wymion, wydojić wszystkie mleko; wbijają nóż 
w pień dębowy, wieszają u niego sznur i mleko z niego ścieka 
(Reusch, Samland str. 66); albo wbiją siekierę w futrynę drzwi 
czyli odrzwie i doją z obucha siekiery lub z toporzyska; 
wyciągAją także mleko z w r 1. P c i o n A, lu b ze :r. wie zonego ręcz
n i kn. Dobre mleko pr:r.emieniają w błękitne lub krwawe. Pocbwała 
Jrh, gdy w tąpią do izby, przJnosi mll'ku uszczerbek lub zep u
cie; gdy ma być mleko i śmietaua bite, nie udaje Rię ma ło. Ztąd 
ma czarowmca nazwę złod:r.iejki mleka (milchdil'bin) podobme 
jak motyl jest złodziPjem mleka, buttcrvogel; c:r.a ero m i !1 h 1.a u
berin, molkenstehlerin, molkcntoverschP. Związek między 
czarownicami (wróżkami), elbami i motylami widoczny, bo i kar
łom pł'i~ypi ywano win~ wyciągania mleka z wymion krów; d v l' rg
s p e n i zowie się w jęz. . taropółnocn. Papilla vaccarum nll·un. 
O!'zarowane mlćko trzeba bić w ~arku biczem nlho ohijać SJrr
pt•tn; każrle uderzrn i e i rnz, dotyka i samą tak1.P. cz:trownicę. 
W kraju WE>ttemu taki panuje przE>sąd: gdy sztuka hydła je. t 
oczarowaoą, &tawia się panew lub patelma czy tygiel unll uią i 
przy zaryglowanych drzwiach wali si~ w tygiel kosą od tra wy; 
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~o sprowadza c...:arowuicę: pwrwbza Złltem kobieta ktom uaut'JllZi l, 
Jest czarownic(ł. O mocy przyciągania do siebte sąsiadowego 
mleka i miodu wspomina już Burebard (Anh. str. 38). 

Tłukąc miotłami w potoki, prusząc wodę w powietrze, albo 
piasek ku zachodowi słońca, albo wyrzucając krzemieme, sprowa
dzają czarownice burz e i gra d y biJące we zboże i owoc są
siada. Na ten cel warzą też one szczecinę i liście dębowe w garn
kach, albo osypują owym diabelskim popiołem pola sąsiedz
kie. Są to cz11rownice błyskawiczne, słotne (b l i t z e n h e xe n, w e t
terhexenJ 

Mówią także o nich, że rosę z trawy strychują i zbierają 
by tern bydłu szkodzić, i że rosę z łąk cudzych zebraną, zran(.ł, 
przed wschodem słońca znoszlł na własne łąki, aby swoJą traw~ 
zrobić bujniejszą. Te można rozpoznać po dużych, niezgraonych 
ciężkich nogach i zowią się one t b a u s t re i c b er (we Fryzy! 
wschodniej dautstriker). Ma to styczność z tańcami elbów i 
z rosą, którą rumaki walkyryj strząsają z grzyw swoich; na złe 
tylko obróconem zostało 

Czarownice mogą, złamane kości nieobecnych ludzi nazad 
sprządz do zrostu, wiążąc z sobą nogi stołeczków 

Przy ślubie nowożeńców, w czas1e błpgosławieństwa kapłań
skiego, zatrzaskuJą zamek 1 wrzucają go do wody (zow1e się to 
nestelkniipfen). Dopóki zamek nie będzie odszukany 1 otwo 
rzony, małżonkowie są nieudolni 1 niepłodm 

Mogą zabijać ludzi kłuJąc obrazy albo l a l ki. Na cmenta
rzach wygrzebuJą trupy młodych dztect i obcinaJą 1m palce 
dla sporządzenia sobie z tego tłuszczu maści, i dla czarów, bo 
palce nowonarodzonych dzieci zapalone dają płom1eń utrzymu
jący we śnie wszystkich domowników, a podobną własność i ko
rzyść ma i wielki palec wisielca złodzieJa ( coutume de Bordeaux 
§. 46 traktuJe: o czarach przez ręce zmarłych dzieci, a roślina je
dna zowie s1ę ręką złodziejską czyli diabelską) 

Z połączenia czarownic z diabłem me powstaje źadna ludzka 
postać jeno istoty elbiczn(', zwane d i n g(' r, e l b i h o l d e n w po
staci motyla, bąka, osy, gąsienicy, robaka lub owada tajemniczego; 
słutą one czarownicy do zaklinania choroby lub wrzodów ludz10m 
i bydłu, urzekając tę chor(}bę i mernoc na skórę, członki i kośc1; 
wysełają je też tło lasu na drzewa, zakopują pod bez i wtedy : po 
dobnie jak te elby objadają osikę. tak samo żre eboroba człt•ka 
któremu był!\ przer.naczoną. Która czarowuica knlllu ndała urok 
(die holden) ta go musi znów odebrać; wi~c idzie gdy tego p(o
trzeba do lasu i z drtew te hołdy otrząsa, albo wykopuje one 
z pod bzu (d as e l b e n gr a b). Człowiek u a !'tÓr('go rzucony je~t 
urok, czyli który urzeczony jest holdarni, da s1ę rozpoznać tern, 
że w jego oczach nie zobaczysz mężyka albo dziecięcia (grec. 
kora, pupa), albo mętnie tylko (Voigt, p. 149) Pr7;ypomina to 
ropuchę, którą diabeł czarowmcom naznacza w ~renicy lewego oka. 
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oldów (uroków) jest dziewi~ć rodzajów. Nie rzadko tM: i 
diabelski ich zalotnik ukazuje si~ w postaci al ba albo motyla. 
Córki swe z ludzkiego spłouwne małi.etbtwa, winny czarownice 
laprzeuać diabłu ju:l prq urouzemu l wychować na jego łużb\:; 
w czasie wielktch schadzek po1lH.ją mu one swe dzieci tyłem uno
sząc je do gó•·y. Czasami zabijaJą mu na ofiar~ ct.arue bydło. 

Ch~tnie uctę~zctl\jąlla ,}roJi roz3t;\juo (n :~którp:hłatwo 
JeSt wezwać diabła, luh zdobyć alrauuę); wolno im i przct dziurkę 
o d klucz a wmykać si~ do tzby. Gdtio trzy ~w1ece goreją, ma 
zarownicn. władze. Nie lubi odgłosu dzwonów. 

Przed sędziego stawiona, 111c ma SH~ dotykać gołej ziem1, 
bo wówczas może się w inną przemienić ic;totę. Niezdolną jest do 
wylania łez. Rzucona w wodę płyn1e po wierzchu, uie zanurt.a 
i c; i na tej to własności opierała się zwykła ich kąpiel wyrokami 
sądowemi naznaczona. JeHi im się uda sędziemu na początku spoj
:uić otwarcie w oczy, wówczas m1ęknie on i staje się dla r:ich li

tości wy m i pobłażaJącym. 
(;haraktery tyczną jest rzecl:ą, że wszystkie czarowmce mimo 

sztuki swej i potęgi diabła, w ubóstwie i uędzy życie pędzą; nie
ma przykładu ahy z utratą niebieskiego zbawlenia zyskiwały przy
najmniej na roskoszach ziemskich, jak to· podllją gadki o męż
czyznach którzy t nim weszli w zwi.lzki. Kobiety te o krzywych 
nosach, kończastych brodach, obwisłych wargach, szczerbatych zę
bach, kosmatych palcach, wyrządtają złe bez najmniejszej dla sie
!Jie korzyści, i tylko dla zadowolenia wewo~trznE'go !łzkodzą. Zaloty ich 
't. diabłem i uczty, w połowie ich tylko ciestą. 

70. 

J. Michelet: la S orciere (Bruxelles, 1863 str. 158) "La 
famme, pauvre cn~ature qUJ ne pou•·ait avoir d'enfants viabies dans 
de tellos coo,Jitions (d'un pn.uvre, mtsE'rable serf qui ne pourra !es 
nourrir), qui n' enfantait que pour pleurer, ava1t la terreur des 
grossesses. Elle ne se hasardait a la fete nocturtle (du Satan) que 
sur cette expresse assurauce qu'on disait, qu'oo repetait. "Jamais 
femme o'en revint eocemte. u - Boguet, L:1ncre, tous les auteurs 
>~ont d' accord ur ce point. Rutle cootradiction de Satan, mais 
tout a fai t selon lo voeu d u serf. d u paysun, d u pauvre: Sa tan 
ait germer la moisson, mais il renu la femme iuftJcomle. Beaucoup 

de ble et point d' enfant." 

Do str. 90, Nr 194. 

i l. 

J. Grimm (D. Jfyth. ~tr. 1056) Są sposoby zaher.piec1.ema 
si~ od czarownic. Nie należy im dliE;kować, am odpowiadać ua za-
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pytania; unikać ich pochwały czegokolwiek, i spluwać. Wreszcie 
można c: zarownicę bić do krwi albo rozpaloną za. nią cisnąć gło
wnię. Chleb, sól i węgiel chronią od czarów. Zaczarowane zwie
rzęta wracają do pierwotnĆJ postaei gcly się s t a l przez nie prr.e
rt.Uci; chroni ona !l!.Iecko w kołysce orl oclmia:1ka. Nożem nad 
którym zrobiOno znak krzyża, poznać i orlegn:LĆ można czarownirę. 
l wogóJc 7.nllk kr1_vża odpędza Jiabłów i C7.arownire. W~zędzie 
t<'dy u rh:\t wt· J~r · ia{lskich wiJ,.imy znaki kr1.yża robione czy ma
lowan.!:_ jut w JliPrwt>zą noc majową, już zakładane w kątach pól, 
przy koty~kaciJ uzi<'C:i (przed ('Urztcm) itu. to samo czynili poga
nie znakiem młota (malleus). 

Do ~tr. 92, Nr ~06. 

72. 

W dziełku: :\liniaturgemalde ans der Lander und Vol
kcrkundc, Le1pzig l :w, Spanien, t. II. str. 105, czytamy: 

Przeciwko urokowi i czarom złego oka, - mai de Oj os, 
chronią Walcncyauioa (w Hiszpanii) JUi. to noszone przezeń małe 
rąc7.1-i ze słoniowej kośc1 manecJlas zwane, już łapki kreta, już 
pęc7.ki szkarłatu. Stczególuiej też rąc7.ki owe, (wyobrażające zgię
Cie, tak zwaną fi gę ukazujące), są wielką dla małych d7.ieci obroną. 

Do sh·. 9-ł, Nr 208. 

73. 

J. Grimm (D. Myth. str. 117G) Zaklęcia. U starych Garma
nów była wiara że runy mogą wiele dokazać cudów, mogą zabić 
i wskrzesić, lecz) ć i d10robą obc1ążyć, og1ell ga,.ić i niec1ć, grad 
zażeguaĆ i Sjll'OWttdziĆ i t. p. o~ohhwsza jatlilak Siła tkwi IV klą
twach i zaldęcmch. zu ,wząco brzmi wyre:lżenie: ich bra..:h tles 
vluoches hertcn kisel pls. H. złamałem klątwy twardy krze· 
miel1); bo działanie zaklęCia jest twardem i ci~:żkiem. W Pentam. 
:! 7, powietL~iano że klątwa. nabiera skrzydeł i ku niebu wzlata. 
Zaklętt>mu kl)niowi świeci się ;;ierść. Pouobnie jak przy siewie uży
wa się formuł zai.egna.nia aby się uolu·ze 7.boże prl'lyjęło i był 
urodzaj, bywaj!! tez 1 ztoła któn• rosną tylko pod 7.nklęc1em: nihil 
ocimo fuccundiUs, cum maledictis ac probris serendurn prae
cipiunt, ut laetius proveniat, sato pa~·ltur terra; et cuminum qui 
scruut, precantur ne cxeat (Piiuiusz 19, 7). 

Do str. 951 Nr 210. 

74 . 

.L (himm (!J. Jfvth. str. 10:!1) Diabeł ukazuje się czaro
lllł icy porl post>t<.:Ją głat.lk1ego i okazałego młodzieńca, jest zdo-
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. bny w p 1 o r a i zalotny; za późno dopiero dostrzega czarownica 
koi\Ską nogę (kopyto) lt1b gf,) il!: (wilde, pflotte fib e, ... ·urdling
proces czarowniczy). Zmusza ją do zaparcia bię Boga, p r z c chrzci
wa jllo· (umtaufen) do czego wybiera ona oobic kumów, i nadaje 
jej imie, odkrywszy swoje własne. Na c1ele jej wyciska on znak, 
a miejsce to popada odtąd w nieczułość, a czasami wyrywa z cie
mienia kosmyk włosów. Nickiedy zbliża się w postaci myszy, ko
zła, wrony, muchy, wkrótce jednak przemienia się w po tać ludzkl}. 
Za zaloty płaci on drobnemi pieniążkami; obejrzane przy świetle, 
zamieni ły siEJ w łajno i błoto. 

Wszystko boskie na~laduje diabeł ua opak (przeciwnie dar 
dobrej iototy, choćby był li'ciem, trocmami, trza karni, knotem 
zamienia siEJ w złoto). I dlatego siedzi diabeł na wspak (tyłem), 
czarownice na wspak stawa ją na nogach i tańczą n a wspak itp. 

Główną jest rzeczą, aby w pewnych dniach diabeł je zapro
wadził na nocue uroczystości, obchodzone wraz z innerui 1lia
błami i wróżkami. Wysmarowawszy sobie maścią uogi i pachy i 
opasawszy się przepaskfl, dosiadują one kije, grabie, m1otły, ką
dziele, szufle, warząchwie albo ożogi i czmychają przl!Z komin, 
mrucząc formułkę, pOnad górami i doliuam1 prze;r. powietrze. ~Iaśl: 
ta (unguentum pharelis) z ziół, zwykle jeduak z tłu zczu za
mordowanych, niechrzczonych dzieci bywa sporządzaną .. Je li nm 
zalotnik po którą z nich przybędzie, to ~Iellzi ou na przollzie nr~ 
la ce a e;na z tyłu, lub też je t kozłem którego ona dosiada, albo 
jedzie rumakami wy:;złemi z pod ziemi. Czasem otula Je diabeł 
swojim pła zezem. Na miejscu schadzki potykaJą SIQ cz rowuice 
z zalotnikami, zwykle są iadki, czasami dawno już zmarłe kobiety, 
niektóre (z wyższego stanu) w masce i przebmniu. Kochankowie 
ich są jednak służalcami najstarszego d1abła, który w po·taci ko
zł a, z czarną twarz ludzk~, siedzi poważnie na wysoki e m 
krześle albo kamiennym tole we rodku całego kółko. ze
branego, a każda odclaje mu cześć pokłonem i cnłu em. Cza:sami 
wybiera on król o w~ c z ar o w n i c (Ile. enkouigiu), odpowiaclajiJ,
cą, owej mytycznej północnej l roli a k o n u u g r. Potra wy uczty 
niezbyt ponętne, oŚwiecają czame l'ochodnic, zapalone u 'wiatła 
czy świecy paL.cćj ię między rugami tar z ego diabła; potro.wom 
tym zbywa na ch l o h i e i s o l i (lubo zdarza się że jaclają one 
chleb w niedzielę pieczony, mięso w niedzielę solone, i piją bu
telkowane w niedziel~ wiuo lub toczone w fa ki). P1ją 7. knmiCh ra
cic i głów łwi1 kich. Opowia1lają sobie bezecei1stwa zdzialaue, a 
diabeł btJC z uich opie zalsze. Po tH·zcie, która aui karmi ani 
syci, rozpoczynają taniel'; u a drz wie siedzi gr aj ck; krzypcami 
lub dudą j ·go je t głowa. koi1 ka, pi zcznłką pytka albo ogou 
koc i. W tai1cu obracają si~ do iebie grzbietem; zraua wi(ln.ć ua 
trawie ślally okn1głe ścieżek które wydept ły (kopyt koHicl1 
i krowich). Taniec podobny do tai1cn mieczowego (wedle akt h -
skich). Cza an." jedna z bah ma u a pmwuj uodtc zł o l} trze-

29 
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wik, lub czerwony trzewiczek. Po tańcu (reigen) bijll sio 
wzajem klepaczkami lub maglownikami (wałkami) i wypra.wiajfł 
harce zalotne. W końcu s p a li s i ~ w i elki k o z i o ł n a p o p i ó ł, 
ten mi~dzy wszystkie czarownice rozdzielony popiół, słu~y im na 
to aby złe brojiły i szkod~ ludziom czyniły. Młoda nowicyuszka 
niezaraz bywa przypuszcz~~oną, do biesiady powszechnej, ale musi 
białfł laską, strzedz ropuchy. Młodą ową, czarownic~ ustawia 
diabeł głową nadół i wsadza jej świeczk~ do tyłka. Jazda z po
wrotem podobną jest do podróży poprzedzającej a małżonek spiąc 
obok włożonej tymczasem do łóżka laski, ani si~ domyśla co się 
z żon11 dzieje. Gdy kto te tańce ujrzy a zawoła imieniem Boskiem 
luh Jezusa, wystraszy wszystko i wszystko w okamgnieniu znika. 

J. Michelet (L a S o re i er e, Paris 1863) przedstawiAjile całą 
groziJ czasów feodalnych mimo ich religijną ~arliwość, wykazuj~ 
przyczyny istnienia a następnie ska~enia dawnych obrz11dków po
gańskich, które wyst~powały tak~e w formie reakcyi przeciwko 
więlkiemu uciskowi baronów i duchowieństwa ówczesnego. Opisy 
biesiad szatańskich bierze on z dzieł naocznych świadków, sędziów 
i t. d. La communion de revolte. Les sabbats. La messe noire. 
O rzeczy i o autorach z których czerpał odzywa si~: II faut d i re 
les Sabbats. Ce mot evidemment a designe des choses fort di
verses, selon les temps. Nous n'en avons malheureusement de de
scriptions detaillees que fort tard (au temps d' Henri IV). Ce n' 
etait guere alors q u' une graode farce libidineuse, sous prete:x:te 
de sorcellerie. Ma1s dans ces descriptions meme d' une chose tel
lement abatardie, certains traits fort antiques temoignent del:l ages 
successifs, des formes uifferentes par lesquelles elle avait passa. 
La moins mauvaise (de ces descriptions) est celle de Lancre. 
D est homme d esprit. II est vis1blement lie avec certainas jeunes 
sorcieres, et ił dut tout savoir. Son sabbat malheureusement est 
mele et surcharge des ornements grotesques de l' epoque. Les de
scriptions du jesuite Del-Hio et du dominicain Michaelis sont 
des pieces ridicules de deux pedants credules et sots. Dans celui 
de Del-Rio, on trouve je ne sais comhien de platitudes, de vaines 
inventious. Il a cependant, au total, quelques belles traces d' an
tiquite dont j' ai pu profiter. 

Przy straszliwym tym obrządku mszy czarnej,wobecczar
ta-kozła, nad łonem cza1ownicy , odprawianym przez jednego z de
monów, gdzie wszystko na wspak, na odwrót dokonywano, składano 
jednak duchowi ziemi ofiary ze zboża i lotu ptaków, co samej 
tylko Francyi zdaje się być właściwością. W Lotaryngii, jak nie
Wiltpliwie i w całych N 10mczech, ofiara ta z czarnych składała 
si~; zwierzlłt, t. j. z czarnego kota, czarnego kozła i czarnego 
byka. 

Dalej daje Michelet rozbiór szczegółowy znanego dzieła 
Sprengera: Młot na czarowni'::e. 
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75. 
J. Grimm (D. Jfytlt. str. 1029-30) Czarownice. W baśniach 

o czarownicach, zaprzedanie diabłu, zaparcie Boga i cześć dla ko
zła zdaje się kacerską (kii.tzer, kotur) być myśl~!~. Odprzysię
gający się parodiuje zarazem nakazaną chrześniakom abrenuntia
tio diabioli (według formuły u protestantów: i k f a t e a n d i s e n 
witten stock, und verlate uusen herre Gotd u katoli
ków: Marien Sohn und Gott), albo też: hie stehe ich uf 
dieser mist und verleugne den lieben herrn Jesu 
Christ: (z akt r. 1633). Na poczynającym naokoło grzać sie 
gnoju, stoji przysięgająca i białą la ką kłuj e ropuchę (iitsche, 
kro te) przyczaro także pewna odmawia się formułka. Biała l a
ska była znamieniem cedujących, przekazujących, i wrzucała sie 
po użyciu jej w wodę. 

w e wszelkich innych żywiołach przeważa myśl pogańska. 
Cześć starą bałwochwalczą winien wszakże przypominać kozioł i 
ofiara z c z ar n y c h zwierz~tt. 

Dziwną rzeczą, że wedle tradycyi darlekarlijskiej (szwedzkiej) 
diabeł przy festynie czarownic nie zajmuje wyniosłego krzesła, ale 
leży pod stołem związany na łai1cuchu (podobnie jak 
w niemieckiej ba'rii: obok prządek, noro). O łańcuchu tym opo
wiadają czarownice tamtejsze różności; gdy się jego ogniwa zużyją, 
wtedy zstępuje anioł i nanowo je spaja czy lutuje (Bergman p. 
217-19). 

Czary także dokonywały się i z moc q, s o l i (przesądy); zdaje 
się niemal jakoby pewien istniał związek pomiędzy owe m war z e
n i e m s o l i, p r u s z e n i e m s o l i, n o s z e n i e m s o l i ze hódeł o 
które się ludy przez Tacyta wspomniane dobijały (str. 999 u 
Grimma) a spaleniem kozła, wraz z zabraniem i r o z p s z e n i e w 
jego popiołów. Równie pogańskiero jest jadło końskiego 
mięsa. 

Wycieczki czarownic odbywały się zwykle w noc majową, 
w noc św. Jana i Bożego-narodzenia, lecz także i na Wielkanoc, 
w Zapusty i (} innej porze; były to cza y wielkich uroczysto ~ci 
pogańskich tj. ogni wielkanocnych (o s te rfeu er), majowych, słońco
wrotnych (przesilenia dnia z nocą) i julowych, i niema potrzeby 
szukać w tych obchodach parodyi uroczystości cbrześcijań kich. 
Jazdy nocne, podróie z pochodniami, przemykanie do zamknię
tych domów, odpowiadają najzupełnićj temu co wyprawiały rze ze 
Hołdy; nazwy zalotników, formuły zaklęcia, ród hołdów, tańce 
obrzędowe, wszJstko to jest natury elbicznej. Wzmocnienie czaro
wnicy przez dotknięcie się gołej ziemi (i ar d ar m e g i n) przypo
mina wiare pogańską w moc olbrzymów. 

76. 
J. Grimm (D .. Mytlt. str. 1037) mó"i: co do jazdy na kiju i 

mictle, mog~ dość dawne przytoczyć tu bwiadectwo. Guilielm. al-
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vernus p. 1064: si vero quaeritur de equo, quem ad vectiga
ti o n e s su a s fa cer e sc credunt ma l e fi c i, credunt, inquam, fa
cere de canna per characteras "pefandos et scripturas, 'quas in ea 
inscribunt et impingunt, dico in hoc, quia non est possibile mali
gnis sptritibus de canna verum equum facere, vel fvrmare, 
ucque cnnnam ipsam ad bane ludificationem eligunt, quia ipsa 
aptior sit, ut transfiguratur in equum. vel rx illa generatur 
equus, quam multac aliae materiao itd. Wyraźniejszą jest baśń 
irlandzka o sitowiu i ździeble czy badelu z których, dosiadł
szy je, tworzą się rumaki. 

Do str. 96, Nr 211. 

77. 

J. Grimm (D. ~Myt/1. str. 998) Czarownice. W czasie swoich 
schadzek warzą one w kotłach rózne ingredyencye i zioła, i przy
pominają owe gockie sudnautar przy ofiarach obrzędujące. 
W Makbecie są one raczej wieszczkami. W baśniach rzadko dziś 
biorą one z sobą kotłonosza (niosącego za niemi kocioł) lecz naj
częściej grajka który im przygrywa do uczty i tańca, niebiorą.o 
udziału w czarach i zabawach. Miejscami opowiadano sobie, :t.e 
przy schadzkach zarzynały one do uczty dzieci, krew ich w mąkę 
lub popiół zaczyniały, a pogasiwszy światła, rozpuście się między 
sobą oddawały. Nowo •zwerbowane towarzyszki cechowały one przez 
kłucie szpilką, bluźniąc Stworzycielowi, a wiarę całusem ślubu
jtle diabłu jakby świeckiemu panu. 

Do .str. 99, • 'r 215. 

78. 

J. Grimm D. Myth. str. 1032) Czarownice. U Serbów, kto 
przed Zwia towat1iem P. Maryi zabije wężu, przywiąże do jego 
głowy kawałek c z o n ku, i w dzień Zwiastowania iJąc do k o
'ciołu taką głowę weżową do czapki przypnie, ten wszyst
kie kolHety będąco czarownicami, rozpozna po tćm, że się na 
około niego zgromadzą ustłując skraść jnk1 węt.a kawałek (Vuk 
Karzclzic: vjc zticn, pometno i I.J!agovijest). 

Wiadomo'ć ta prowadzi do wyr 'uiei1. I w Niemczech znano 
togo rodzaju 'roJ.ki rozpoznania cznrownic. 1\to przy sobie 
no i znaleziony gwóźdź czy ząb brony, albo ziarnka zbo:t.a za
piekłu w chlebie, albo jajko wielkoczwartkowe, ten w kościele 
ujrzy czaruwuicc ze szkopkami od mlćka na głowie; to~ 
samo w Dami. Bergman (p. 219) powiada że w Dnlarne (w Szwc
cyi) czarownice rzadko kiedy przychodzą do kościoła, lecz miejsce 
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ich za tępuje tam snopek łomy lub korytoświu kie.l\fo~na 
te'- poznać czarownicę po tćm, ~o spol{lądając jej w oko, w'dzi 
się ·jego ~renicy swój obraz przewrócony, głow na dół. W Szwaj
cnryi mo:>. na je JH>zr.uc ohuwnjąc do ko: lioła trzewik w którym 
położono zi lo n li b b Ie r l e t o c h l e e rodzaj koniczyr1y, zerwane prz d 
w choclem łor'lCa; albo tając podczas m zy pa ter kuij ua sto
łec·ku z dzicwięciorakiego drzewa złożonym, wtdzi ię je 
grzbietem łlo ołtarza obrócone; ale czarownico widzą także i 
swego spektatora, i łnada mu gdy go pochwycr. po naboień twie; 
uśm~errą. go niezawodnie, jem chciwo ci ich nie będzie za poka
jał rzucając w czasie ucieczki do domu po kawałku tego co one 
lubią (podobnie jak w starych baśniach 'ci gani rzucali za siebie 
wrogom złoto i pierścienie) i pow trzymując je od gonitwy zbie. 
raniem tych przedmiotów. 

Do str. JOO, ~r 2ł8. 

79. 

Czaa l-rak. 1!:>73 Nr 129 mó i we: 
W pomnieniach z prze złości t ni ła ·ahr. Wodzit:kiego, 

W ciągu mego urzędow ni w tej komi )i cywilno- .-oj ko
waj zd. rzył i mutuy wypadek, malujący prze ądną ciemnotę pa
nuj~cą w nit z.rch kla ach. 

Niedawno temu, w staro ci mojej, czytaJJO mi z "Przyj n iela 
Ludu" opisa ie palenia 14 czarownie w Doruchowie w powiecie 
Ostrze zow kim dokonane w r. 177U. Akt ten opi any z nnJcłro
bniej zemi zez gółami wzbudzał prawie uiedo ·1erzame w czytel
nikach dzisiej zego wieku; tymczn cm mcm1 włn ncmi oczyma wi
działem i badałem sprawców podobu go~ ek er u. 

Rok 17 !l pamictny nadzwyczaj rogą zimą, dokuczył równie 
pamiętną po u Zl!; Lr k deszczu przez ·i l t) godni zagratal Gło
dem; łany wypalone li hy plon obiecywały. Pro ty gmin i ducho
wieil wo, mianowicie z. konne, nmło o 'wi. tleJ ze od gminu, 
przyp1 ywało czarom tę klę kę, i uickiE>dy lr· o to nawet za tek t 
worch kaznil. Każda uaJgrub za ruedorz 'l zr.o ~ h) l c 'eJ d ć przy

czyr ę, JC z ze tuk u m uduą Jak ~ nomen natury , odrnzu znn
cLodzi \Harę nuędzy po p{•l•h\rtn, otóż na wicl1 nu! dokoła ni
czemu me przyp• ywnno po u Zj, tylko pra'ń i d i b l ki~j. Eko
nom z Zagoy 'ci \" 1 leżącej o gr au i et od nwj t ku mego Ojca, 
7.de perowauy nać brnkJl m d zczu , rl'rzący w domowo e
kreta. sprowadził sol1ic 1lo polllory łh óch Hcfor matów i połapaw-
zy po lcjrznue hahy, kazał je pla"ić n: •ł h1 J,atwo wy tawić 

solHc oburzenie się moje 1 r t) t , że c 1 od obu go mogło się 
trafić przy chyłku tak filozoficznego w1 ku, Jak na z. N turnia t 
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w ognistych wyrazach opisałem rzucz całą i posłałem tamecznemu 
staroście; był nim .Feliks Łubieński starosta Nakielski, podtenczas 
poseł województwa Kali kiego, a za księstwa Warszawskiego mi
nister sprawiedliwości . Gdy go doszedł mój li t, zaraz oddalił eko
noma, a moje doniesienie dał wydrukować w Gazecie Narodowej. 
Z obowi1p~ku obywatelskiego zrobiłem wniosek do komisyi cywiluo
wojskowej w tym sensie, który dokładniej sprawę tę wyjaśn1a. 

"Zdarwny przypadek pod dniem 19 maja 17 9 na parafii 
zasiadającego w komplecie kolegi, gdy takiej jest istoty, że przez 
zaniedbanie stósownych środków, wkrótceby się odradzał ; czuję 
być przeto moim obowiązkiem donieść o nim Prześwietnej ko
misyi." 

"Panuje w tt~j okolicy susza z wielką dla urodzajów szkodą, 
którą gmin prosty, niesz•1kając w naturze przyczyny zdarzonych 
skutków, przypisuje przez zabytek pogańskich jeszcze zabobonów, 
czarownicom, które podług jego mniemania, deszcz diabłu prze
dać miały." 

"Starostwa Zagoyskiego ekonom, zamiast oświecenia prosta
ctwa, podobnie z niem przekonany, osądziwszy, że tylko płeć nie
wieścia może z diabłem wchodzić w umowy, pospędzał w~:~zystkie 
ze wsi kobiety, i one bez braku, po cztery w kupie skrępowane, 
kol1cem otrzymania rychłego deszczu, nielitościwie na głębię rzu
cać kazał. Instynkt każdemu stworzeniu wrodzony ratowania się 
w niebezpieczeństwie, sprawił, że niektóre z tych nieszczęśliwych 
ofiar przesądu, pasując się ~.e śmierc1ą, dłużeJ niż reszta utrzymy
wały się na wodzie; ale ta sama niewinna własnego życia obrona, 
od dzikiego tymna poczytywaną była za występek. Takie bowiem 
podług mniemania jego uznane będąc za czarownice, wyciągnięto 
z wody i na pół żywe, gdy za urojone przewiniAnie wskazane 
były na chłostę dopóki deszcz nie padał, doznawały jeszcze obelgi 
od chłopstwa zawziętego przeciw mniemanym sprawczyniom su
szy." 

"Na nieszczęście rodzaju ludzkiego, deszcz się następnego 
dnia opuścił i bardziej jeszcze prostaków utwierdził w błędzie; 
a że ziemi sprag01oneJ rzęsistego jeszcze deszczu potrzeba, oba
wiać •r należy; ażeby częścieJ nie robiono tej próby, równie kraj, 
ludzkość i wit>k nasz hai1biącej." · 

~Ten bowiem nieroztropny ekonomski postępek, z którejkol
wiekbądź trony uważany, niemoże być obojętnym. Gdy nietylko 
prawo r. 1776 przestąpiOno, które zabraniając wszelkiej odtąd ak
C) i prawnćj O c;:arotlziCjt>tWO, tern amem Oneż za niepodobne 
uznaje, nietylko zgwałcono na niewinnych bezpieczeństwo osoby, 
ale jeszcze zabójstwa stał się winnym. Zgrzeszył ted] przeciwko 
prawu; zgrzeszył pr;:eciwko ludzkości; zgrzeszył nakonice prze
ciwko narodowi, przyno ząc mu, przez czynność. tak dziką, na po
grt'..niczu popełnioną, zakał u cudzoziemców, którzy już i tak w zły 
sposób o nas uprzedzeni, za pojedyncze przewinienie, potwarzać 
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w poryodycznych pismach swoich kraj cały mogą o przeslłdy i za
bobony, któreśmy długo przed nimi porzucili." 

"Itońcem tedy pręd ·zego złemu zaradzenia, w niebytoości 
W Jmci pana CLlebow k1ego, dzierżawcy rzeczonego starostwa, któ
ry by był nieochybnie na podobne niezezwol1ł bezprawia, pi ałem 
do samego starosty, dzisiaj chwalPbnie z województwa Sieradz
kiego po łojącego, którego światło i serce do ludt.kości skłonione, 
zaręcza, że nietylko ekonomowi swemu zaleci, ażeby zaprzestał 
urzędu sprawować inkwizytora, t:~k lusznie od ojców naszych znie
nawidzonego, ale jeszcze cza sobie potem upatrzywszy (gdy tyle 
już ubocznych, a mniej daleko ważnych wciskało s1ę materyj 
w obrady sejmowe) wyrobi u N:~ijaśniej zych Stanów dokładnieJ
szy prawa r. 1776 opis, z zawieszeniem kary na tych zabobonnych 
tyranów, a tern samem uwolni przynajmniej od tego rodzaju prze
śl~idowaoia tę klasę ludt:i, która niedoznając rządowej opieki, już 
i tak rozliczne i samowolne pono~i od podstarościch uci ki." 

"Ze wszy tkich jednak spo obów, tenby był najskuteczniej
szy, ażeby uleczyć przekonanie, oświecić w tćj mierze ciemne pro
stactwo, które, że zupełnie zawisło od duchowień twa, mającego 
zawsze moc wielką nad umysłem gminu, - Wjpada przeto nieod
bita potrzeba, ażeby Prześwietna komisya zaprosiła okólnym li
stem J m ci księży plebanów do ~ykonaoia tego chrześciailskiego 
dzieła. Niechaj w naukach przekładają owieczkom swoim, że te 
gusła dawno już wywołane z całego cbrze~c1jań twa, równie uwła
czają Wszechmocno 'ci Boskiej, jakotez rozumowi zdrowemu i mi
łości bliźniego są przeciwne, a pa twieoie 1ę nad niewinnerui za 
mniemane przestępstwo, jest zbrodnią, która. i podług przepisów 
religii i praw kraJowych, sprawiedliwą na prześladowców ludzkiego 
rodzaju ściągnąć powinna karę." 

Ze się coś podobnego zdarzyło między prostym ludem pod 
powagą ekonoma niema jeszcze czemu się tak dziwić, zwłaszcza 
że i w protestanckich Niemczech - gdzie światło rozumu miało 
przyćmić nietylko wiarę objawion&, ale i zabobon, ów robaczliwy 
owoc fanatyzmu - często przytrafiały się szkaradne praktyki na
cechowane może większą dzikością ni~ u nas. Czego zaś nigdy 
niespodziowanoby się w naszych czasach, to podobnego zdarzenia. 
w obywatelskim, prawie magnackim domu. Tegoż samego lata we 
wsi Zrzyczu, leżącej w dzi 1ej zym obwodzie topnickim, a nale
żącej do pewnej pani Miecznikowej, której nazwi ka dlu żyjących 
potomków niechcę wymienić, stało ię naduiycie, będ!!ce uiejako 
dopełnieniem ekonomskiego ekscesu. 

Paui Miecznikowa, aczkolwiek dama dobrze wychowana, 
matka światłych synów, i żyjąca w wieku chlubiącym się z zde
ptania zabobonu i przesądu, hołdowała przecież wyobrażeniom naj
ciemniejszego gminu. Gdy zatem posusza wiosenna mimo codzien
nych modłów o deszcz, nielitościwie smażyła jój łany, wpadła. na. · 
domysł, nieprzynoszący bynajmnićj zaszczytu jej pobożności i wie-
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rzc, ~e kiedy modlitwa nic sprowadza de zczu, widać, i e czary 
muszą być w robocw, a diabeł czując IQ mocniej zym, nicnaje 
za wygr.mą. Ptzypi a w z.y tt dy zatuli kiĆJ pruwic ową po ·u zę, 
do p u' ciła się praw1lzmie niepojętego ck c e u, którego opisywać 
nie('hcę. Był on pmwdzl\'116 pog 1ii k1m a czy potem ó zez pa
dał? l ICWICIO, i być możo że 1ę to . tało w porę, k10dy min.ł pa
da'; , Ie to po w na, ze cała a w n t urn do uw la 1ę t lo konn ) 1 cy
wiluo-v. oj kowćj, vła me podczas mOJÓJ kadencyJ. 'atyelmllll t l o
mi ya " łała na mieJ cc do zrobicnili wy \'Od u lo'' n ego, a gdy 
czyn . pr.1 wdzony z o tał, nap i a h' III Y do p. ::l tam ława I1.1 achuw-
kiego mar załk. Jmowcgo, Wj t.iwiaJąc w naj w) ż zych kolorach 

powtórno to u ad l Z) ue z:hzłc w uaszcm województwie, i z. Jl) ŁUJI!C 
go, czy h kom i yn niecałkiem je zczo uorg uizowaua ItlO,;ła się 
z urzędu w<l iWaĆ w tę prawQ? 

'i c cz kajl!C Ul odpowiCt!ź, In tyga. or kom i.) i n. l zej po
zwał p mią )l~eczmkową 1lo ądów GrodzkiCh i p1 uccs ruzpoCZI}ł, 
ale rodzma JĆJ nu a la ' War z. WIC tak dobre Jile..:j, IZ 11ł i utaJ e· 
ni a przed puhhrzno 'cią prze tęp t ·a, a raczej dla wlu zeuia 
sjJr wy 1 p u zrzcm1 pr. wczy111 bezkarnlł', o ł.mo cały JH o ces 
do ą lów ln kupicli z tytułu ruhj IJLiwo hw.tlcz<'go obrzędu: cho
Ciaz podobuj ch b. łwo lmalczFL ohrz~dow oJ v.JClu wtekow nie
praktyko\\ ano u un . Kom c kor1 ul\. lluc!Jol\lcil two zatmlo ha
mełJUy proce , a kouC deraCj a far •owwk. popicr.tĆ go d lej nie 
pozwohł,i. J edna.kol\ 01. ltdy l; Lłe •o CZj r1u 1 proce u rwk. wy szpe
ra z mógłby zn.dcz 11 K1 lc1 rh v. • ktarh komi )i cywiino-wOjt:rko
wćJ JlOWJ tu Sandomu h ·go 1 \\ 1 'hck1ego, jeze!J takowo j Z('Ze 
1~ tam znajdują.*) 

Uo tr. IOł, 'r 223. 

o. 
(l..rrim n str . .! !l) 11 e 11 i,, l l c podług Ed(l), Id bogini 

H c l córk Loki'ego 1 olLrzyruk1, io trą wiłkit Fenrir 1 ogromnego 
w~ża. J t ona do p o łowy c z i r n do połowy l olo111 ('iała. 
ludzkiego b 1:1 h ilf n Mlf med ho111wlar lit) , n. 33, podobnie 
jak lud 1c kolo1 u roczt>go (pt. k, rok1) v ieknch redmch. 
W inne m IDICJ l n mo a j, t t) lko o czarnÓJ jeJ h r 1e lub o ko
lorze t1 u nm JĆj CJ, ł i. h zk łęboko 1 w CICHUliC d1 ziemi, 
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z boku pod korzeniami Yg dr.~ ill'. w kraju 'iflheim. Klucz ioj 
zowie u; h tt u gr (głód), uói. u l t r ( pmgmenic) na ni na yconą 
iej żądzr " kuwją; a zmarli J. dąc do niej n·~ dół tipu l.cznJą 1~. 
Starożytni gmcwhwą D mm t r (l c re ) t.lki.e c z nr n ą mieniłt. jak 
i l'ro crpinę; o cl.ni'IH~j Afrochla (~lclaut ) w pomimL Pammni,L z 
i Atencu z; zna u je t f czyJ ka rz:u na Dijnn. . W ·red m ch wie
kach mnó two malo\va11o i l'Zl zbwuo wtz<'ruuków :\1. tki llo kićj 
czarnych (w Lorelto, r·c:~polu Eiu lCtlcln, Wiirzburgu, Puy, :\Iar-
ylti, Czę lochowiO i t. d) '' aźn J t \\ k,Lzówka że i mtc zk -

J c \ Tarlutze Erumy cz li Furia przcll"t wianą je t b. dź 
czarno, b1ldi czaruo i biało po połowie. 

Do str. 10.;, ~r 2. 

l. 

J. Crimm (D. ll~!flh. tr. G25) Konie. W Skanclynawii koit kic 
łby zat k no na żerdziach i p. zczękQ otwartą drcwniauemt ko
łeczkami ohr cano w tę ~tronę, z którćj wró~; któremu zkodzić 
chciano, mmł pi"Zybyć 'za mi r}o, a ludzk.t z drzewa trugana 
łużyła na teu cel na ktJU "h. tym w pler:;i zarzniętego konia. 
Dziś je z Z(' chłopi w Ltllwburgu. Hol zt nic, • leki nburrru m.j! 
na zczytach W)Chchatrz<.'zbtont głowy kolt kieJ.tku ozdobc 
duchu; c za . mi nnu) t\\ o t) ch łhów koi1 kich witlllel mni.ua przy
bitych na krz) z wzdłt,;: pł t wy pod d u za, przy fa c) .Lei c domu, 
lub na 'c1anic zczyto\H~j. 

Do sh·. 106, • ·r 3. 

82 . 

.Miniaturgendildo (Lcipzig l 30). Spanicn f~.Iurciu). 
"Cena wiktuałów je t tu dość umiarkow ną, o ile tylko me żątla 
si kupna mię a wołowego, nader rzadko w hlurcyi JO.d nego; 
gdy~ po pól t o, naz:y aj c jo pokarmem 1-ydow kim, zupełni o 
niem g rdzi." 

3. 

J. Grimu1 (D. \fytlt. &31) Bydło. lŁÓ\\Ili j k koniom 
grzy y, zdob10uo złotem 1 krow: gullhyrud.Lr l yr \• aem. 
73a J Ua.), i po dzt' dztcit p t rze lpeJ cy zdobi ro~i bydła 
w tęgamt 1 kw1atamt. m w. tpt{ że 1 bydłu ofi Lrnemu mcbr.tko
w lo na tćj ozdobt . • a n kr} ekt , L u (bo i , c ·a), t m t go, 
ncc. gf~m, per kic ghau, gho, o p•lWt,dJ. łoty !nemu gohw, ta
ro-rórno-nt•miec· chuo, t ro oek. ku, taropółu, k)r· WaznieJ-
z m JC zczc J t że g o, z r z m t.n .czy t rra .t pl.tgt~. (Bo p p, 

gr mm. §. 12 g lo . p. l O ÓJ prt.cz co ł, zy tę z gro~ k. g a, 
BO 
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g e. Do tego biorąc wystąpienie owćj A u d h u m l a w podaniu pół
nocn. o stworzeniu świata, da się może ri n t a (ziemi!\) i n i n dr 
(s. 230) przyłożyć do armentum, które jednak w starej formie HR 
wymaga (Graff 4, 1171); kto wie czy i kora, rinde (corte) nie 
miała pierwotnie przydechu? Europa, nazwa części świata, wyra
żać zarazem może i ziemię (rozległą eureia), a na str. 314 do
myślałem się że Europa z którą płodził w kształcie byka Zeus, 
mogła być pojmowaną pod postacią krowy, podobnie jak Ijo gre
cka; nazwę swą nie nosi ziemia wedle niej, ale raczej ona wedle 
ziemi. O czci bydła ciekawą napisał rozprawę A. W. Schlegel. 
Izraelici także robili całopalenie z czerwonej krowy (gotyck. k a l b ó) 
na którą nie zakładano jeszcze jarzma. Mojż. IV. 19. O czarnej 
krowie złe krążą wróżby. Słoweńskie m a vr a (czarna krowa) jest 
jedną z denominacyi tęczy. 

84. 

J. Grimm (D. Mytlt. str. 632) Psy. Domowe tylko zwierzęta 
były zdatne do ofiar, lubo nie wszystkie, a osobliwie pies, który 
z resztą w podobnym co koń zostaje do pana stosunku. Jest on 
wierny i pojętny, przecież mieści coś w sobie nieczystego, nieszla
chetnego, pobudzającego do łajania ludzi jego imiemem. Ciekawym 
jest szczegół, że psy dostrzedz mogą duchy i widma; w myto!. 
skand widzą one boginię Ile!, w gt·eck. widzą one wraz z Odys
sejem zbliżającą się Minerwę (Od. 16, 160). 

Do str. 108, Nr 11. 

85. 

J. Grimm (D. Myth. str. 633-4). Nie należy przepomioać, 
że pojedyncze bajki o zwierzętach zamieniają się w myty o lu
dziach i odwrotnie, np. gdy działanie n i e d z w i e d z i a lub l i s a 
przechodzi na olbrzym a lub diabła. I tak, estońska powieść 
o człowieku uprawiającym razem z niedzwiedziem rzepę i owies na 
polu (Reinhart ~88) przechodzi gdzieindziej na diabła. Splątanie 
to klechdy zwierzęcej z inneroi tradycyami jest nową wskazówką 
tlpickiej jej natury. Dwa wilki, G e ri i F rek i były Oclinowi świę
teroi, jadły z jego potraw i służyły mu za psy gończe. Syn Lo
ki.?ego, F tl n ri s u l fr ukazuje się w postaci wilczej wśród bogów. 
I wogóle starożytności germańs. • najwięcćj liczą przemian ludzi 
w wilków (w er w o l f) wilkołaków. Niedźwiedź i wilk znajduje się 
w herbach dość ezesto wraz z wielu ludzkieroi imionami własne mi; 
lisa tam niema, lub nader rzadko; Baśń dziecinna (Nr 38, Grim
ma) daje lisowi d z i e w i ę ć o g o nów, jak Sleipnerowi 8 nóg, albo 
bożkom pewnym cztery ramiona. 
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86. 

J Grimm (D. Myth. str. l O 1 ) Wilkołak. Ilerocłot 4, 105, 
oznajmia że u Hcllenów w Scytyi mteszkającyeh i u cytów ucho
dzą Neurowie 7.a czaroworków (g o e h t e s) gdyż każdy z nich prze
mienia się corocznie na dui kilka we wilka (l y k o~ g i n et ar rtd .) 
o czemś podobnem mówią Pliniusz, Pomp. :\1Pla i Augu-,tyn (d e 
Ci v. d e i), his ego sacpe l u p u m fieri et e coudt>re sdvl'i ~!oc
rio ... vidi. Człowiek po ia<lający ten przymiot czy włarlzę nazywał 
się l y k-an trop o , wilko-łak) . któn•mu to wyrażt•nru od powrada 
starogockie verevulf (lege. Canuti ) augiels. werewolf, gock. 
vairavulfs; z warulf, garulf (Gerwa-;. Tdb. pisze gerul
phus) pow tać mogło franc. loup-garou, loup-warou i bre
tońskie bleiz-garo (od bleiz, wdk), normandz. garwaL Pol kie 
wilkołak, wilkołek, czesk. wlkodlak waczące wł.\ścrwre 
wliczo-włochaty pn:ypomina ko matego ducha le: nego ( tr. 449 u 
Grimma) erbski e v u kodlak owacza upiora; łot) ze mają w i l
kat s (od wilks). Wedle tarogermań ·kich JlO.)ęĆ przyhmure po taci 
Wilka zależy od nakrycia się czy zarzucerna na się p a s a w i l
czego luh wilczej koszuli (ulfabamr), podobniejak przemrana 
w łabędzia od włożenia ko zulr łabę<łzie.J lub obrączki łabędziej 
(ob. str, 399 u Grimma). Taki nu dziewi~ć dni staje ·ię w1lkiem, 
i doprero dziesiątego dnia obraca się nazad w człowieka. W t dle 
innych, musi ou być wrlk1em trzy, sre<lrn lub dziewięć lat i przy
hlera zarazem całą dzikość i srogość tego zwierzęcia. 

87. a) 

J. Grimm (D. Myth. str. 121 O). Dotąd jeszcze między ludem 
są w obregu wiersze o dwuna tu godt.iuach, a o dwóch ost tnich 
tak one brzmią: urn elfr. kommen die Wolfe, um zwolfe ' 
bricht das Gewolbe (śmierć spadnie ze "kll'p•e•ua). C:tyżby 
w tern była pozo tałość starej wiary o uk11zan•u się wilka przy 
zburzeniu 'w rata, po zapadnięciu ię sklepienia niebio~ów? K1edy 
u paląceJ ię św1ecy, kawałek knota odd:tieli się i gore na boku 
przy tamtym, przez co łój czy wo k prędzej się topi i niknie, 
wtedy mówią ~e: wilk (rabuś, złodziej), jest przy świecy, co si~ 
dziwnie zgadza z mitycznem wspomnioniem o połyka.JiłCYm słońce 
i księ~yc wilku przy zniszczeniu świata. 

Do str. 109, r U . 

87. h) 

Berwiński (Studya o literat. l G4, tom I. str. 191 ). Czary 
miłosne l)OBpolite były w staroiytnym Rzymie; piszq o nich ró-
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żni autorowie. ~e pomiJaJliC inne, wspomnę tu np. tylko 15tą sic
siclankę Szymonowiczn (Czary) I.tórn je t na4lndowaniem ĆJ sie
lanki Wirgili u zn, a ta znowu żywccm je t wzięta z 2ćj . ielanki 
Theokrytowej. Z niej się pok,\zuje, juk opu zezona żonn, cheile na
powrót ezarnmi odzy knr tracone scrcr męza, JH'ai) la pro o w ty
glu, ażl'hy su~ mężowi st rcc tak pukało z tęsknoty ku ni{•j, jak 
pukały ocl gorąca ziarnka owego proc;a; pokazuje się, jak paliła 
l1kie jr ·iouowc, n?. ·hy i jemu tak serce milo'cią gorzało; -jak 
zairpionego w garnku nit toperza picl.ła przy ogniu, a:i:ehy jakich 
ten p tuk, takich i jego srrce doznn.wało m~cznrni, dopóki nie
wiemy do opuszczonĆJ mr wróci. 

Podobnćj natury są niewątpliwie i 'znry wykazano w dwóch 
utworach poetycznycli: A u n a z • a b r z c ż n (U o zczyi1skicgo) i 
S o n i n, których twórc) znpcwninją, że czę~ć ich mngiczn~t o::>no
wali na pouauiach hulu, jak je dziś z ust jego sły. zeli. 

Do ~tr. l tO, ~ .. 19. 

8. 

J. Grimm (D . .Vytlt. str. G35-G) Kogut. Ogiei1 prz) hiern po
mć czerwonego k oguta w powie~ciacb W pieśl!l dui1skićJ 
pieje po czerwonym znrnz czarny kogut; iuna pieśi1 dołącza 
je zez e i b i nł c g o. W cnełowie (Aunnl. dor churbr. hanuov. landc) 
wznosili figury krzyiow ·, no. których tajemnie je zczo umJcszr?.nli 
kogutka. O 'lłOtJ ch ko,.utnch na 11·i 1a h k cielnych mowa. JC t 
w wielu kronikach. Guibcrtus in '·itn su , lib. I. cap. 22 mówi o 
g 1d l u s s u p c r t u r r i; więc w 12 tulcciu zwyczaj ten istniał we 
Francyi, lecz na dwa icki JC!;zcze przedtem i w ~iemczrch. Ec
kehardt opowiada o wi.argnięcm W ~g rów: duo ex illis accedunt 
campnnarium, cuju cacuruim gallurn nurcum putantes, 
deumquc loci sic vocntum, nou ni i cnri01·i mctalli ma
teria fu urn, lnucen clum tum ut cum reHllat, r;c validus protcu
dit, in ntrium cle nlto cecidit et pcriit (Pcrtz 2, 105) Wegrom 
zday,·ał się ten kngut bo~k1ern m1cjscowpn, w czem umocmło może 
jeszcze podoh.ri1 two unzwv ptaka z nazw i kic m świ~tego Galla; 
więc opu ?.cZaJą nnwct z tn\ogi przed nim klasztor: monn tcrio, 
co quocl Gallu., deus CJU!;, J~u1potcns sit, tand m om1s o 
(ibid. !O!J). Wprawd?.ic kogut jnko S)llllwl czujuoŚci wmicu ml1y 
strói. zajmować nnJW) i. ze miPj cc, by '1\zrok Jego mógł ogarną' 
ok\ licę, b) ć jednak moi ,, nawr.<cflj'!( y, oszo: ęd?.:tJI!C zwycz..1j 
ut\neru;o:amn. kogutów na w i( rzcholk ch swic:t) ch drzew, robili im 
miejsce i na wieżach kościdt.yLh, ogólne tylko nadając zwyczajowi 
później tłomaczenie. 
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Du str. 111 , ~~· 2ft 

u. 
J. t:rimm (l J, .li!Jth. ~t r. fi li) Kukułkn. l ~erb·ki1"11 hajrlu

ków kukułka źk wrÓŻ\' (k n k a v i n) r:~JHl z cz: rne~o la n, rlohrzc 
za' 7. ziclon ••o ( \'nk): W ~pll'wic <:,·ot .1 w Etll,ie cliJ t' ~~ (rziew
kom miei:'Jcym zbożo rz.l SJHH'7..\'nku tnl dlug1 t~lkoJ.tk milc?.c
nic kukułki. Ptak ten możP wr(lżH -<Z<'Z\·~·w lu!, r11•dol~. i 
trzcha unika<'· rohit>uia n1u zap)tni1 !Jak n\\iP. '-'I"OC~') źPhy ię nio 
zapl:Jtać. Drai.nić 1 tunl.llli(: on lnrlz1 mo i L. l'orlohni jak łowi.lil-
ska Zywic biPrze nn. . IPbic pn~tai· kllknll,l, przemienił i 
w nią i grceki Zeu zhlii.a.i:1c s1r_: rJ,, ll •·n (.lunony). Pus:u~ ))O~ini 
ukazuje na jej la'icc <;i e tl za cą kuk n ł k ę, a na pła ·korzcźhic 
jedt.ćj sie(lz1 ten ptak na IH•rlc ZPII'ia obok Ilery idącego w pro
ces yi weselnej; góra w~ u a k ón;j i t; ze,zll, przedtl'm Tron ax 
(siedli ko piorunu?) czy Tornax Z\\'flll'l otrzymała nnzwę (h)oros 
kokkiigion (Pauznnia z). (i(lry kukulkowe ~n i w Niemczech np. 
Gauch bcrg bli-ko Kreuz!l ch, Durlach, Weiu berg, Guggis· 
b erg w Szwnyaryi itd. Kukułka ma nnrlto i reputac·n· z h), bo 
cudzołóztwa; arnice m kła~ć ·wo jnjka w CtHlzc gniazdo (l'lau
tuc;, o~tatnin. cena w A!';innrin), n. w tnrPJ nil•l•H'z~ wic g o u c h, 
gouchelin. znaczyło l1ęknrtn; w Szwajcaryi gug. ch znaczy 
współzawocluika w milości nir•prn zonr~o (n na : ~;a(' h). Ma na
wet diabeł k._ natur~ ,, . • 'iPmczech: ci a~ ,,. r. 1 • d c l' ku·, ul< l 
(zamiast: hcnhr !uh tu&!); znaną .it'"t rloluo- a ka formulim 
mowy: fler kukuk und sern kli ter; ten klbtcr, znkry tyjnn, 
ma to hyć d ud ck któr • również z przemiany po~tać swą nabył. 
Porlohnc po(l.lllia olllc"ai:! i o c?. aj c c> (ki hi t z). Piaua na wil•rz
bach po~ odownn. owarl m C i c a d a p 11 111 ar i a :t. O\\ IC i t." kuk
kuksspei c hcl. w .::lw:tj(fll')i gugl-(erspeu, po angtel. cuc
k o w s p it, po duit ku g 1 rig e p J t 'ą 11:. Z \l · ro:·liu, mi·1nowicie 
ziół 1 kwiatów przypomtnającn kukułkt. {' ło\\iau ptak łl•n wię
cej je t dobrćj uit zlej natury l lubo mu tek l ],m •ę (;.czuhcn) 
czesto wyobraża w pi o' ni ach. 

Do sh·. lłl, . l' 2R. 

co. 
J. rimm (/). fyth tr. G3 ) .Łabęd~. Bocian. Mytycznn wła

sność łabędzia wid1111 z podaniL o dziewJrnth łabędzich, i ze 
'picwu um;~r.1jąccgo ptaka. I ho c 1 n n taki.e uchodz1ł zn ni tyknl
ncg<J, )C t on po łai1cr>m w i su · potlobule jak i Ja kół ki; llllL.Wa 
jego poetyczna ·ręgać winna cza ów pognił twa, podauc jelluuk uo
tąrl o u im wic' ci, nie dozwalnją do tutcczlll go u jego wal'zeuiu 
okre'lić zdania. Glosy stnro-gólll.-nicmicc. dają odeboro (Graff 
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3, 155), udebero (Sumer!. 12, 16), otivaro, odehore, ode
b o r o, średnio-górno-niem. ad e b ar, dolno-niem. o d er ar e, niderl. 
oyevar, eber, atjobar. Bero i boro znaczy nosiciela, pierwszy 
zaś wyraz niepewny, czy: szczęście (ot opes) czy dzieci noszący; 
dotąa wiara ludu przypisuje mu przynoszenie nowonarodzonych; 
należałoby tylko obok star. odan (genitus) starogock. eaden, staro
póło. audion, wykazać substan. od, ead (proles). Prozaiczne wyra
żenie s tor a h, starogock. s t o r k i półn. s t o r k r zdaje się równie 
być starożytnem. U Fryzonów zamienia się bocian w człowieka i 
na odwrót. Pieś6. Wolframa mówi że nie szkodzi on zasiewom. 

Do str. 113, Nr 35. 

91. 

J. Grimm (D. Jfyth. str. 650) Wąż (schlange, uoke). W wielu 
miejscach w Niemczech jest wiara, że na łąkach i ,pastwiskach, i 
po domach przyczołgiwają się węże do samotnych dzieci, pij!} 
z niemi z misy mleko, noszą kor o n y zł o t e które przy piciu 
mleka zdejmują i na ziemię kładą i czasami przy odejściu o nich 
zapominają; strzegą dzieci w kołysce a starszym ukazują skarby; 
uśmiercić je, sprowadza nieszczęście. Każda wieś w S7.wa
bii wie o własnych wężach; podanie to krąży wedle opisów w Hes
syi, Austryi i t. d. wszędzie mowa o piciu mleka i złotych koro
nach. Jeźli rodzice 1.abij~ węża znalezionego przy dziecku, dzie
cko chudnie i obumiera (Temme, pommersche Sagen Nr 257). Inne 
podania mówią o pch.ym wężów domu i podwórzu, których król 
miał jaśniejącą ua głowie koronę; gdziekolwiek się ruszył, towa
rzyszyła mu cała zgraja innych wężów. a. ze stajni dziewki brały 
ich masami na ramiona i wynosiły. Ale nieszkodziły ni ludz1om 
ni bydłu. Gdy chłop jeden zabił króla, wszystkie ustąpiły i odtąd 
znikło błogosławieństwo. i dobrobyt z jego chaty. Czasami ukazuje 
się i król o w a wężów; ta dziewce jednej w lmmeneich za kar
mienie ją ciepłem mlekiem przez czas jakiś, zostawiła w poda
runku swą koronę, przez co ją ubogaciła. Dowodzi to że zaliczano 
węży do dobroczynnych opiekuńczych duchów domu. 

92. 

J. Grimm (D. Myth. 652-4) Do smoka (dra.co) przywiązana 
je&t wiara że leży na złocie, a ło~ysko to zowią wurmbett, 
oraz wiara w światłość, jasność zeń bijącą; greck. d erka i n zna
czy poglądać, świecić, promienieć (niem. lint, linni). Do podań tych 
przystaje i strzegący złota gryf, podobnież skrzydlaty potwór jak 
i smok. Starosław. zmij (masc.) i zmija (fem.); tamto oznacza 
smoka; czesk. z m e k smok ogniem ziejący i złota strzegący; serbs. 
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zmaj mok; litews: smakaR (starogc. snaca., coluber). Wedle 
Jungmaua 7. m e k opróc1. smoka Wa<.'7.Y i Jucha w k · ztałclC mo
krego ptaka, kokoszki, przyuosząc(·~o p~eniąut:e (mokry jako zmok, 
duch ziPmny). Prze ąu memiec. niekaże zabijać :•ni h a u o t ter 
ani erdhi.inchen; ehm. I, 10-t obja~nia erdhiinlein jako blask 
okrągłego ciała w środku którego jest coś ciemnego. 

Do s tr. l U , Nr 36. 

93. 

Hanusz ( Slaw. J.fytltus, l ·12 tr. 300) mówi: Z m ok uchodzi 
za wyobraźenie węża wodnego, i ukazuje się czę to jako mokry 
(zmokły) ptak. I dlatego Bernolak tak go opisuje: Z mok, malus 
spiritus specie mauidae prorsus avis pingi solitus; - co stwier
dzają i przysłowia czeskie: mokry jak r.mok; - Zmek moczi dla 
nezuostane ani żaba. - Że jednak w mitologii łowiań . kiej z wodą 
łączy się ogień, ztąu i Zmok łączony bywa z PliwnJkiem. U ło
waków zmok w k ztałcie ogni tćj kuli lub rozpalonego w powie
trzu łańcucha się ukazuje. Duch Pliwnik-Zmok mógł niegdy ~ za
chodzące znaczyć słońce; ou niego oczcłował Słowianin skarbów. 
Z mok uchodził także i za Czernoboga; niekiedy wy tępował jako 
czarny duch 1.iemny (zemik, zemmk), a u Prusaków był z e m e n i
kos bogiem urodzajów. Czczouo go i jako bożka domowego i 
opiekuńczego całej okolicy. 

94. 

J. Grimm (D. Myth. str. 954-5) Diabeł. Greckie d a i m a
nos, Goci oznaczali przez skohsl, staroger. skokka, (skuka); 
korzeń: sk ak a (quatio), s ki uh a (timeo). Bliższem może jest sta
ropółn. skass (femina gigas) skós. Dziś w wielu stronach Nie
miec używają wyraźenia: stopke, stopke in der helle (nad 
Menem stebcheu, stabchen), w języku złodzi jskim stepches, 
w Badeńskiero s te u b l e na ozuuczenie latającego oguistego moka 
pr?.ynoszącego do domu oddanych mu ludzi pieniądze i zuoźe. 

Do str. 116, Nr 44. 

95. 

J. Grimm (D. Myth. str. G57) Chrzą zez. Porlobnie jak in
nych po łów świętych wiosny (jaskółki i bocmna) zab1erano z lasu 
pierwszego chrząszcza majowego (chrabąszcza); czy111ły 
to je zczo w XVII stuleciu dziewki prządki w Szlezwigu. W 'zwl•
cyi małego chrzą zeza złotego (skalkrii.k) zow1ą: Panny Maryi klu
cznicą; na wiosnę dziewczyny każą mu łazić po wyciąguiętćj dłoni 
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i mówią, żeby wskazał im ręk·nvice oblubienicy. a gdy odleci, 
zważaJą w którą ·trouę, bo ?.tamtą<! przyiJędz1e oblubieniec: Tu 
je t ten chrt.ll~zczyk posłem m1łośc1; ale zważaJ!! i na liczbę czar
nych kropek na Jego skrzy<lelkach; gdy jt·st ich więcój niż i, to 
będlie w tym roku <lnlży:llla ua zboże, gdy muićj, to będtt obfite 
zbiory. 

!JG. 

J. Grimm (JJ . .lfytlt. GOllingen l 54). 
Donar. Thurr, str. lti7. Z owa<~Ów poświęcony mu był Je

lonek, hir chsclH·oter, donuergueg 1 t d. (Lucanu cervus, taurus) 
także cichoks, feucrschruter, ftirboter (zapalacz), hau~brcuner 1td. 
Z ziół i ro~Jiu: d o 1111 P r b n rt, dic hau:-.wurz (Sempervivum tecto
rum) który na dachu broni od piorunu ·-- ba.rba Jov1s (Joubarbc), 
d er d o u n c r b e s e n Y. alprut he, ro 'lina mL pniach drzew, kędzie
rzawa- tlas donnerkraul (~cdum). -der dounerpflug 
(Fumaria bulbosa)- dic donncrdi:stel (Eryngium campe tre), 
tordeuskrcppc, klettc. - U . lowian połudn. iris zowi0 ię per u
n i k a (jest i imic,;), - u L.oty z ów hcderich zowie się p c h r
ko 11 as. 

Z drzew po~wircono ruu dąb, (quercu Jovi) - w Dodanie 
był dąb - w Troji b u k - u t:ierbów dąb g rm i k (quercetum), 
obok tego i żołądź. 

Z ptaków: beka!> ,., łom lm ( colopax g;\ liinago) s hnopfe v. 
dounerziege (że w powietrzu rży jak koil, czy beczy Jak l·oz ), 
zwana także wcttervogel, zwe<lz. h nr .::gjuk (kol1skn. kukułka), łotys . 
pehrkona. kasa (piorunu kozo.) Y. JlChrkona ahsi. (kozioł). 

Thorr ma u rydwanu. 1.aprząg kozłów. Z tą d chrze: cijanie 
przypi:,ywali diabłu (jako młodszetnu nllmie tnikowi peruna) pło
dzenie kozłów, kóz. - Osseci i Czerkiesi po uderzelllu piorunu 
zabijają na ofiarę kozę. 

Donncrstag, Douner chwec i t. d. Torsluude, Tossinge, Thors
bjorg i t. d. i imiona. wła no rodów kilku. 

!)7. 

J. Grimm (D. ~lfytlt. str. G& ) Pszczoła pozo, lała nam z raju; 
czysto'ć ićj op1ewa pie'l• serb ka o bogatym Gawauie, w którćj 
Bóg z yła. na •) próbowame ludzi trzech aniołów n wiat, jak 
p,zczoły na nnód (kno puwla po cwdu) hó<l je t c z..:· Cif! ne
ktaru bogów; poezyę przyuo zą rlo u t u pionego Pindara p zczoły 
kła1lą<' mn n:1ód w u ta. Ztącl zwnuc tuu aru1u Yolucrc (Varro). 
Podania nHiwi,. o matLc p z<'zół, że k(Jlllll u 1ąd7.ic oua ua. u tach, 
tcu bt,;dzie szcz~~liwy .. l,tk ZC' z•~ ,, utcgo llll'.:Sn. olbrZ) ma picrwo
tu gn, wp.zly robaki juk•l l;:arłj, tak 1. padliuy hykn. 7.ro<lzit': ię 
ruinły p~l<'zoły (\'arro, OwHlyu . t.). W ~;robie króla Fmuków Clul· 
dcryka w Dooruik (Tournny) 1.1mlc.doun złoty łeb byczy w<ród 
wielu :dotyrh pszczół. 
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98. 

D y kc y o n ar z służący do poznania historyi naturalnej z fran
cuskiego przełoi. p. ks. Ładowakiego Piara (Kraków 178H tom I, 
str. 159) mówi: ,,Cerf-vol nt d' or des Hottentots, Jelonek złoty 
Eotteutocki. Powiadają że HottenoŁowie są w tey zabobonności, iż 
tego robaka w prze~licznych kolorach czczą z.a. Boga. Gdy sil) 
trafi, że wleci do mie zklulla czyiego, zabtiaią mu wołu na ofiar~), 
tego zaś człowieka na którym przypadkiem usiądzie, za świętego 
maią, a choćby był najwięk zym złoczyltcą, przecie mu oddają, 
honory, przywiązuiąc na szyi z wielkiero uszanowaniem, skór~) 
z wołowego brzucha, zabitego na ofiarę bo7.ka nazwanego Escar
bot, ten za~ przyjmuiąc skromnie tę c;:eść, nosi skórę na sobie 
póki nie zginie y sama nieupadni e." 

Do str. tn. 

99. 

Kraj krakowalei 1871, Nr 225. 

Z w i er z ll ta prze d są d e m. - Kroniki średniowieczne 
świadczą, iż w owych czasach panowania ciemnoty i przesądu, 
w których w każdem nipzwykłem zdarzeniu nadprzyrodzone upa
trywano przyczyny, szkodlnve zwierz,.ta nietylko zażegnywano i 
ekzorcyzmowano, upatrując w ich czę. t zem lub licznil'j zem ja
wieniu się sprawki złego ducha, ale nawet stawiano czasem zwie
rzęta na rowni z człowiekiem, pozywając je przed sąd, wytaczano 
1m proces, naznaczano oskarżonym pmwnego obrońcę a w koiJCu 
zasądzono na karę. PrzJtoczymy ktlka podob'lych faktów podanych 
przez lwowskiego Przyrodnika w najświl':i:szym zeszycie. 

l tak np. StelJer w kronice szwajcarskiej pi ze, że w r. 14 79 
W) .uczono przed sądem w Lozannie proce przeciw p~ dr ak o m i 
skazano Je na wygnanie. 

W r. 1486 wyrokiem z tlma 10 czerwca, Piotr de Vos, pod
sętlek lennictwa Belle we Flandryi rozkazał opr Lwcy z Yperu wbić 
na p. l świni ll z paką ani e małego dziecka pana .Mate u za Ci ex 
z 1etercn. 

W l tach lfl22-1530, w okoliey Autuu, wedle opowiad nia 
dzi jopi a de Thon, groził głód skutkiem pojawienia ię bardzo 
WielkieJ ilo'ci SZCZUrÓW. Q~kur:lonu l Z!LWCZWilllU je przed sąd, 
n gdy mimo dwukrotnego odcl.) tywania cytacyi z ambon par fi 1-
nych, szczury się nie stawiły ua termin, naznaczono illl obroilCę 
z trzędu w osobie p. adwokat 1 de Cha saucu", który z całą gor
liwo'cią zaJął iQ ewemi klientami. Wyczerp. łon c ły zasób ztuki 
ad .okackićj w odwlck niu terminu. u~praWledliwiał nicstawiqcycb 

81 
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s 1~,: przed sądem, to dalek:t podróżą i złym stanem dróg, to znowu 
grożącćm im niebezpicczei1stwem ze strony czyhających kotów i 
innych nicprzyjaciół szczurzego rodu. Gdy wreszcie mimo wykrę
tów przyjść już miało do ferowania wyroku, starał się wykazać 
niesprawiedliwość ogólnego potępienia szczurów i żądał wyłączenia 
niewinnej młodzi i niedołężnych starców, którzy niemogą być przy
czyną klęski. Jaki zapadł wyrok w tej sprawie, dziejopis nie 
podaje. 

Dnia Hi maja 1555 r. trybunał miasta Leyden, w przytomuo
ści wszystkich ławników, wydał wyrok na kontiskatEJ majątku i 
śmierć przez powieszenie. Skazanym był p i e s należący do p. Jana 
van de Poel, a tymczasowo osadzony w więzieniu, gdzie go jedna
kowoż, przynajmniej wedle zaręczeń oskarżyciela, niebrano na tor
tury ani nawet nieokuto w kajdany. Zbrodniarz zawinił srodze, 
chcąc bowiem wydrzeć kawał mięsa zajadającemu dziecku swego 
pana, skaleczył je w "drugi palec prawej ręki" i tak je priestra
szył, że dziecko w kilka dni !JÓźniej umarło. Zbrodniarza psa, 
który miał imię "Profetie," powieszono na szubienicy na placu 
przeznaczonym do tego rodzaju egzekucyi, a to jak opiewał wyrok 
"innym psom i każdemu na przestrogę." Dobra zaś i posiadłości 
zbrodniarza "gdyby je miał" polecono zabrać w drodze konfi
skaty. 

Do str. 118. 

100. a) 

R. W. Berwii1ski (Studya o literaturze ludowej, Poznań 1854 
tom II, str. 82) mówi: "Przerzućmy tylko na nasze zielniki i 
książki lekarskie. Jakaż to ·w nich bujna wegetacya magiczna, 
Gdyby przynajmniej były to płody swojskie, krajowe. Lecz o więk
szej części ziół magicznych, jakie mi się w polskich ks1ążkach 
napotkać zdarzyło, zaręczyć mogę, że wprowadzone do nas zo
stały z obczyzny (a głównie z Pliniu<>za). Kto nawet wie, czy nie 
wszystkie? Fachowy jaki nasz botanik, lub medyk rozstrzygnąć by 
to powiuien, odszukawszy, porównawszy i rozgatunkowawszy pol
ską botauilcQ magiczną. Zieleniewski miał po temu sposobność i 
pole, ale siQ na nie zapuścić nie chciał. Czeka jeszcze ta praca 
ua swrgo robotuika . .Może mu j11 w czćmkolwiek ułatwię, podając 
tutaj słowuikarski spis ziół magicznych, jakie mi się mimocho(lcm 
zebrać zdarzyło w książkach polskich. Niejest on kompletny; pi~ć
Jziesiąt jednak przeszło roślin obejmuje, używanych do albo prz c
c 1 w czarom. (Tu podaje Berwiński imiona owych roślin, z krót
kim ich mocy i użycia opisaniem). 

Ks. Chmielowski (N o w e A t cny t. IV, str. 21i l) mówi, że 
oprócz tych ziół i exorcyzmów "dobrćm tćż przeciwko czarom r c
m c d i u m s:1 palmy świ~co11e na kwietni:} uie(lzicle, skład ,\po -
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tolski na sobie noszony, Swiętycl. obrazki święcone, wianki z mon
strancyj, ewangelie noszone, dzwony, gromnice, świecone dzwonki 
loretań kie, krzyżyk także św. llened) kta z literami na czary i 
czarta bardzo skuteczny, obrazek św. Ignacego Lojoli osobliwie 
w birecie i t. d. i t. d. u 

Do str. 118, 132 156. 

100. b) 

Klosy Warsz. 1871, Nr 328 - dają na str. 231 artykuł: 

Dziewczyna z Podgórza z poświęconeroi ziołami. "W dniu 
15go Sierpnia każdorocznie przypada uroczystość W n i e b o w z i ę
c i a N. P. Maryi. Ze wszystkich świąt ku czci Bogarodzicy, to 
jest najdawniejsze, bo sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa i 
za w ze naj uroczy' ci ej obchodzonćm bywało, lubo rozmaite nosiło 
nazwy, jak Wniebowzięcie, Smierć, 'Zaśnienie, Odpocz
nie n i e i t. p. W kościele greckim, uroczystość ta zowie się do
tychczas Uśpieniem Bogarodzicy, a poprzedza ją post dwu
tygodniowy. u 

"Z obchodem tym kościelnym, łączy się starodawny zwyczaj 
święcenia ziół polnych, które uzbierane dnia poprzedniego, niewia
sty wiej kie przynoszą i składają przed wielkim ołtarzem, aby je 
kapłan poświęcił. u 

"Jest to więc drugi dzień w roku, przez lud nasz ściśle ob
chodzony, do święcenia ziół polnych. Pierwszym bowiem jest wielka 
uroczystość B o że g o Ciał a. W czasie tego obrzędu, albo też 
w dzień ok ta wy, po wszystkich kościołach widzimy rów n i a n ki 
lub wianki z wonnych ziół i kwiatów uwite, podawane do świę
cenia. Pora to najlepsza do ich zbierania, gdyż obchód Bożego 
Ciała przypada właśnie w połowie miesiąca Czerwca, gdy Boża 
ziemia, umajona zielenią, teraz się kwieciem barwnym i wonnoroi 
ziołami pokrywa. 11 

"Lud który od wieków zna ich własności w leczeniu rozma
itych chorób, a wielu przypisuje siłę cudowną, po po ~więccniu wie
rzy, że nabierają mocy: uspokojania burzy, grzmotów, :rratlu, n.~
wałnicy i chronienia od uderzeni piorunów. Za powrotem 7. J·o
, cioła, zawiesza je w izbie na ścianie, i przyozdabia 'iemi obrazy 
Swiętych.u 

"Pora to zwyczajna na de ·zcze ulewne i burze letnie. Po 
chatach spokojnie ich wyczekują, ufni w ochronne 'ro!lki przeciw 
gromom nieba. W zamożniej zych rodzinach siel kich , jako p -
miątkę drogi\ po ojcach swoich, przechowujłj, małe d z won ki 
L o re ta ń ski e srebrne lub metalowe, biorące nazwę z wło. kiego 
L01·etu, gdzie poświ~cane były. Kiedy bałwany czarnych chmur 
nadciągną i kirem nocy niebiosa osłoniłł, rozświecając pomrokę 
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błyskawicami i grzmotnmi co wstrząsają ziemią: gdy pioruny w ślad 
za niemi bi6 zaczną, wybrana z rodziny młoda i niewinna dziew
czynka z tym dzwonkirm w ręku, wyhH•ga choc1nżby w największą 
ulewę, a llzwoniąe t:iąglc, okrąża tlomow~two i zahudowania gospo
darskie, dla o<l<lnlcuia gromu. Przez tcu czas, pozostała rodzina 
kadzi ziołami i wiankami siei1, izhę i koworę w chaciP, modląc 
się pobożnie." 

"Dzieri Wnieuowzięl'ia N. P. łl-luryi e1.yli Z1clnćj, przy
pada w porze roku, w którćj jui. z hoża i owo<'<' dojrzewają. Ale 
lud rz~ulko gdzie, łącz s kłosy ze snopów z pękami ziół, które 
znosi do kościołów, bo te zioła mują, oprócz własności leczniczych, 
moc taką, ja!: i wspomniane wianki Bożego Uiała, zażegnania 
od burzy i gromów." 

"W załączonym (rlo Kłosów) rysunku, znanego artysty ma
larza krakowskiego Kot s i s a, widzimy dziewczynę wiejską, sie
dzącą prze<l kościołem swojej parafii, z pękiem ziół poświęconych. 
Ubrana świątecznie, wrJług mirjscowego obyczaju, jako niezamę
żna, ma warkocze rozpuszczone, na szyi korale, na ramionach 
płac h tę białą z frendzlami, która jej miejsce odziewki zastępuje. 
W lewej ręce trzyma sporą wiązkę ziół już poświęconych, w pra
wej jabłko, jako symbol h:tnicj pory; w duiu bowiem, w którym 
przypada Matki Boskiej Zielnćj,już są owoce dojrzałe. W dali 
gruppa wie~niaków wracających do domów; a górzysta okolica 
wskazuje, że siedząca <lziewczyna przed ko~ciołem, to mieszkanka 
z pod Tatrów, co już od Podgórza za Wisłą, z równin wynoszą 
dumne czołu. swoje w obłoki." 

K Wł. W6jcicki. 

Do słl'. 118, Nr ł. Przestęp. 

101. 

W Syreniuszu na str. 1378, przy opisaniu ziela Po krzyk 
czyli W i l cza-j a g o d a dawnieJ (:\land ragoras, Alraun, dziś A
trapa belladona), powiedziano: "Jest mniemanie, a głupie, między 
ludem, jakoby pokrzykowe korzeuie miało róś6, na kształt czło
wieczy. 8amiec mf,!żczyzuy, a Ramica b1ałcygłowy. Y są tak w tym 
oll mataczów y szalbiPrzów utwicnlt.eni, że się od tego uie dadzą 
odwieźć: dosy6 drogo te pokrzyl·i na czary y gu~>ła, które im 
z tymże przcdai11, płacąc. A nicchcą prawdzie wierzyć, że to nie 
pokrzykowe korzenie, ale przestępowe albo mieczykowe, albo wo
dney trzciny, albo koszatcowe. Wyrzynaią postać oboicy płci czło
wiec?.cy, ći macbierze y obzukacze ludźi. A gdzie włosy mie6 chcą, 
tam ziarko prościane, albo ięczmienne przez dni dwadzicśda, za
kopuią. Potym zaś wykopawszy obrzezuią y formnią posta6 czło
wleca}. Włosy na głowie, na brodzie y w łouie, nożykrew. ostrym 
formuiąc. Y udaią to ludźiom prostyn1, powiadaiąc z iaką huduo-



łcia 1 niebezpieczeństwem te pokrzyki wykopuię. Na iakich miey
acach, 1 z cuso rosnfł: to ieat, pod szubienicami, gdiie 1 ~noczu 
tych które wiesz,., ro ną. Do tego, iako do Psa czarnego, do kura 
czarnego, ten korzeń przywiązllw zy, sobie pierwey uszy Vt·oskiem 
zatkawszy, żeby głosu tego Pokrz,·ku niesłyszeli, wyrywaią. Który 
krzyk kiedyLy słyszeli, 1.arazhy IJ'Jilarli, iako* iednak pies y kur 
na on krzyk i~go, zdychaią. Te y ;une baśni o tym Pokrzyku tych 
mataczy y oszustów bywaią, któr11 są wźi~te z Józefa Zydowina 
z ksiąg V, z Rozdziału 25 o zburzeniu Jerozolimskiero, od Baa
ras, tak rzeczonego ziela, albo korzenia do Pokrzyku. Ztąd te ba
śńi szalbierze biorą, i Pokrzykowi przyszywaią, przypisuilłc mu 
dziwne skutki około płodu, o wielkiero szczęściu y fortunnem po
wodzeniu: y wiele innych plotek y szalbierstw. Co ludzie lekko
myślni wierząc, bardzo drogo to od nich kupuią, z szkodlł y 
z grzechem wielkim. Przeto zahi Pgaiąc takowemu oszukaniu y 
szalbierstwu tych ludzi, rozumiałem przestrzedz prostaki, żeby sifJ 
mataczom zwodzić nie dali, koszt ważlłc niepotrzebny: a w szkodfJ 
y w grzech nie przychodzili. u 

102. 

J. Grimm (D. Myth. str. 1153) Zioła . Ze wszystkich ziół 
najsławniejszą przy czarach jest maudragora (alrun, alraune); 
postaciowo pojęta iej nazwa widocznie łączy się z wieszczkami naj
odleglejszej t~tarożytuości. Wspomina o niem w Vulgacie Gen. 
30, 14 (mandragora, hebr. dudain), wspomina Pliniusz. Korzeń jej 
ma postać ludzką, a ktoby go chciał wyrwać i posiąść, musi na
slfJpujfłcyt:h trzymać się prze pi ów. Jeśli złodziej dziedziczny, 
w czyatości młodzieńczej będący przy powieszeniu upuści wod~ 
SW'ł lub nasienie, wyrośnie z tego szerokolistna, żółtokwitnąca al
runa. Przy wykopywaniu jej krzyczy ona tak straszliwie i jęc~y, 
że kopiący umrzeć z tego jęku mu i. Należy zatem w piątek przed 
wschodem słońca, zatkawszy dobrze uszy bawełną albo woskiem, 
wziąść z sobą c z ar n e g o p s a przy któryroby ani jednego b i a
ł ego niebyło włoska, zrobić nad alrauuą znaki trzech krzyżów, i 
wokoło ją okopywać, tak aby korzeń cienkierui jeszcze włóknami 
sifJ trzymał. W ów czas włókna te trzeba przywiązać psu do 
ogona, a ukazując mu kawałek chleba uciekać jaknajprędzej. 
Pies lecąc za chlebem, wyciągnie cały korzeń, ale uśmiercony jej 
okropnami jękami pada nieżywy. Poczem bierze sifJ i chowa ko
rzeń (jest to owo sublime tolli), myje go się czerwonem winem, 
zawija w biały i czerwony jedwab, kładzie do pudełka, kąpie co 
pi,.tek i co nowiu w białą obleka koszulkę. Zapytany wtedy, ob
jawia on przyszłe i tajnt~ sprawy kierując je ku dobremu i po
myślności, wzbogaca, oddala wrogów, dAje szczęście małżonkom, i 
każdy pieniążek przy nim położony, oddaje nazajutrz w dwójna
sób. Skoro jej posiadacz umrze, przechodzi alruna w dziedzictwie 
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nn. nnjstarszego syna, ale tm winien włoży{; do trumny ojca kawał 
chll'ha i picni:11h. W hraku syna, przechodzi na nujhli:i.szego kre
WłlL'gn. Franc. manllagloire jest zapewne mandragorą; z tego 
też źródła pochodzi nazwa wieszczki Maglory. 

103. 

J. Grimm (JJ. J.fyth. 185·1 str. 37G). Do mądrych kobiet 
wicszczek uale:i.ała i niemiecka Alruna. Tak11 jest i północna Ol
run (Sacm. 133. 134); dziś alruna ze znaczenia wróżącego ducha 
diahclbk10go przeszła już na nazwę korzenia ziela mandragora. 

104. 

J. Grimm (D . .J..lfytlt. str . . nG-480). Duch domowy różnych 
dopełnia robót. Odchodząc z domu wieszczy, rozgniewany staje się 
okrutnym (tak W o l t c r ke n u Sam. l\1eigcra). Kobolt ten czyści 
koniom grzywy, karmi bydło, rąbie <lrwa, zamiata itd. Leniuchom 
ściąga kołllrę z łóżka, gasi świece, rozlewa mleko ze szkopka itp. 
Postać jego nie bez przyczyny ma składać się czasami z grzywy 
kol1skicj, dzióba jastrzębiego, ogona kociego, brody koziej, rogów 
wołowych i nogi koguciej. Jest dobrym i wiernym swego pana 
slngą, ale natrętnym, a obrażony mści się srodze. Chłop chciał 
go odegnać. zapaliwszy stodołę, ale gdy ją ogień ogarnął, ujrzał 
że duch usiadł na taczce gdzie rzeczy złożono by je uratować. 
Podohuc rysy są i w Kubna zLiorze, tożsamo powiada Wójcicki 
w KledHJach o hkrzyckim. Alraun czyli das Galgenmi:i.ncben 
(Deutsche Sage, Nr 83, 84) jest to nietyle kobold ile istota z ko
rzenia rośliny wycięta, na wpół d1abelska, mała; trza ją kąpać i 
pielęgnować, i w tern do kobolda podobna że nie ustępuje, porzu
cona wraca, chyba że taniej została kupioną niż kosztowała, a 
ostatni kupiec zatrzymuje ją (Simpliciss. 2, 184, 203). 

105. 

J. Grimm (D. Nyth. str. !l71) Diabeł. Przyjaciołom swym 
znosi on pieniądze i zboże; tu natura jego zbliża się do do
brotliwych du<:hów elomowych czyli elhów i nigdy niema tu już 
mowy o ZUJli 'Z( dauiu bię lub zaparciu się Boga. Zwykle widzą go 
komiuPm ueho<lz11cego w postac1 oguislr:~o smoka. E~tonowie roz
różuiają czt'nvonc i ciemne pręgi na oLiokach, Litwiui czerwonego 
i błr,:k1 t n ego a l b a. ł.użyccy Scrl•owJe opowiadają o ż i t n y'm 
s m ij u, który swojim przyjaciołom spichrz napełnia, o m l ok owym 
smiju który piwnicę gospodyui opatruje mlćkicm, i o peneżnym 
s m i i u 11io~ącym bogactwa. By go sprowadzić, należy zbierać zna
h•zionc pieuiądze (ale coraz wyższej wartości); by go się pozLyć, 
należy ~>przedać k ażLly talar niżćj swć. wartości. Podobnie jak przy 
mandragorze (alrau n) i wisielcu. 
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Do ~tr. 119, r ~-

106. 

Do ziół posiadnjącJch moc utajoną należy i o d o l a n. 
J. Grimm (D. Myt/t. &t r. 115!.1) Zioła. Z Valeryany leczchnej 

zrobili Niemcy haldrian; dawniPj zwali ją, korzeniem Wichuda 
V c l a n d s u r t. Serbowie zowią, ją o d o lj a n (od: odcljeti. podołać, 
·zwalczyć), Cze i odolen. Mirdzy serbskieroi viline pjesme 
(prze:r. Wił~ samą nauczonych pie.~niami) podaje Vuk (l, 149 now. 
edyc.) takle o niej zdanie: 

Da zna żenska glo.va, 
szto j' odoljan tro.va, 
svagda bi ga brała, 
u pas uszivalo., 
usza se nosiła. 

które to zdanie zaleca kobietom Wiła. 

Do str. 126, Nr '1 . 

107. 
J. Grimm (D. Mytlt. str. 1166) Zioła. U Serbów uchodzą dwa 

zioła s a m d ok a s i ok o l o c z e p jak: o uaprowadzaj!!CO kochanków, 
gdy są przymi~szane do miłosnego napoju. U. t u k je t zielem i 
zażegnaniem wróżki, by chorobę odp~dzić, odczynić (ustuknuti) 
(Vuk.). 

10 . 
J. Grimm (D. Myt/t. str. 1166) Zioła: Trójziele zowie się 

w Pohce cutlowno1 ro '!uw. o niebie kich liściach i czorwouyclt 
kwiatkat"h: wpaja miło' ć, ·prawia zapomnienic i prze110 1 tłoką d 
kto chce. (Yolk heJer der Polen gesammelt von W. P.(ol). Lipsk, 
18::!3, str. !JO). 

l 0~1. 

J. Grimm (D. M!Jth. str. l~:l •• ). Na bagnach Pobki ro nic 
zi Ie z pięknym kwi, tem błt:kitnym (hł.mo ternb\ume) na długiej 
łodydt.o (porównaj TróJ z 1 e l e, str. 11 tifi) którego chłopi uie lubią, 
w przekonaniu :lo t \I'C baby i r.ygauio posługują, sit;l niem dla 
urzeczcum t"zyli za ·zurow uir~ krów, aby (krowy) amc z iebio 
mlćko '-y. ał} (Putt'. Ztgcuucr t r. 8 ). 

Do .. tr. 128, 'r 23. 

110. 

:::;,yreuiu l. ua str. ~~~ powia.Ja przy OJlli:HO Dziurawca: ... A sa 
tul IHtst:ych lhwonki (nazwane), i7. u, sicuio gdy w główkach zu-
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piniastych dohzeie, a bylina jego rucha si~ od wiatru , sczyrkoce 
i dzwoni. 

Do ~;tr. 131, Nr 51. 

111. 

J. Grimm (!J. Aiyth. str. 1122). B e z zwyczajny 1 włoski po
maga. na ból zębów i febr~; chory milcząc, gałą1.k~ jego wtyka 
w ziem1ę, a febra czepia si~ tćj gał~zi i wwsza. nu. tego, kto pó
źniej przechodzi kole niej. Najlepszym jest b e z nad ulami pszczół 
rosnący (op bjintjekoveu), trzt!ba łyko jego skrobać ku gór z e (nie 
zaś ku dołow1) i daje się churemu uapić wieczorem w wodzie. 

Na uwag~ zasługuje owo przenoszenie choroby na drze
w a, t. j. na ducha który w nich mieszka. l'omiędzy formułami 
zakl~cia, Jedna rozpoczyna się od wyrazów: Z w c i g, i c h b i e g e 
dich, fieber nun lass mich! - hollerast bebe dich auf, 
rot h l a u f setze d ich drauf, ich ha. b d ich einen tag, ha be du's 
jahr und tag! 

Kto ma suche bóle i darcie, niech w trzy piątki po sobie 
idzie po zachodzie słoi1ca pod j o d ł ~ i mówi: Tanuen ba urn ich 
klage dir, die Gicht plagt mich schier i t. d. jodła uschnie a bóle 
ustaną. 

Na febrę jest i po łac1me: Deus YOS salvet sa m bu c e, panPro et 
sal ego vobis adduco, fe brem tertianam et quotidmnam a. c c i pi a
t i s v o s, qui nolo eam. 

Do str. 132, Nr 58. 

112. 

J. Grimm (D. ltfyth. Gotting. l 54 str. 323) Osika. Wykłada 
Tacyt.owego Iscio, Iseo (brata Ioguio i Poro) tak zwanego raczej, 
niż Istio, !sto. Tacyt mówi o Iscacvones, Plilllusz o Istaevones. 
S!!dzi że Iscaevo mogło si~ u Rzynnan zepsuć w Istaevo, równie 
jak z V1scula przerobiono u nich Vistula. W wiekach średnich, 
Nennius pisze Escio i Hisic1on, w poemacie celtyckim !sio
c o n. (Podobue są formy w Tuisco i Mannisco, - a Tuisto jest 
zepsute). U staropółnocnych EskJa. b10dhsko lscaevonów było 
A s c i b u r g u ad Hen cm. Od A s k r ma. tmzwę n.uglo~aski bohater 
O e s k i lud O o s c i 11 g a s. Pon)wuać tu uazwy rniCJSC: A~kitun 
(Ascha pod Amuerg), A kipruuuo (B~~:hhoru pud Frankforten 11. M.), 
Ask1pah (Eschcubach) itd. lm1e męskie As1·arih. (Może i Aschaf
fenburg). 

Niektórzy wilizieli (mÓWI Gnmm t>tr. 339) w Odysseus'u 
Otlinua, w Asc1burgu północne Asburg; JCzli JCtlnak Wuotau (Odinn) 
prowadził na wyobra:lcnic Merkurego, niemoże Tacyt w nim wi-
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ckieć bobatera (mówi'łc o Ulisesie) a Askiburg mniej jeszcze mo~e 
w naprowadzać na północnlł form~ Asów, Azów, którzy w tej oko
licy nazywaliby siv Anesen. 

Do str. t .n, lit. p. 

113. 

J. Gńmm (D. Jlyth. str. 828) Szczę.' cie. Dzieckiem szc1.ęsC1a 
był Fortunat, któremu w baśDi bretońskiej ukazała si~ For t u n a 
w lesie i obdarza pełną sakwą, który nabywa te~ kapelusik ~y
czeń (souhaitant cbapeau), tarniowy, a włożywszy go ua głowę, 
mo~e zniknąć i przeniesiony być w dalekie miejsca. Jest to wy
raźnie kapelusz Wunschu czyli Wuotana (Odiua), kłobuk pió
rzysty Hermes a, dawcy wszystkiego dobrego i błogiego (Sa e l d en 
b u o t). Pełny zawsze trzos, porównywam z rogiem obfitości bo
gini; mundanam cornucopiam Fortuna gestans (Amm. Marcel. 
22, 9), formatum Fortunae babitum cum d i v i t e c o r n u (Prudeu
tius libr. I) z rogiem Amaltei albo Swantowita, wreszcie z ke ras 
soterias Luc. l, 69. Wiinschelruthe, różczkę życzeń, przypomina 
bliskoznaczna nazwa: alles heiles cin wiinschclris' (Troj.), des 
Wunsches bluome (Barl. 274. 25), Lud uważa za szczę'liwców 
tych którzy przy urodzeniu na świat ukazują błonę około główki 
owinięt,.. O takich mówi,, ~e u r o d:;. ił się w c z e p k u, włosk. 
nascer vestito - avventurato, franc. ne coiffć; hollend. met 
den hełm geboren zin.*) Błona ta zachowuje się tro kliwie 
(g l iicksbaube, pilcum naturale); Islandczycy nazywają ją fyl
gja i SlłdZił ~e w niej siedzi duch opiekuńczy lub cząstka 
d uszy d z i e ck a, a mamki zakopują ją pod progiem domu matki; 
Serbowie zowią ją koszulica, a takie dziecko vidovit, bo cho
dzi do Wili i wie więcej ni~ inni ludzie. Kto ją lekkomyślnie od
rzuci albo spali, gotuje dziecku nieszczęście, odciągając odeń jego 
opiekuńczego ducha. Taki duch zowie się f y l g ja (er folgt de m 
Menschen, bo towarzyszy, idzie za człowiekiem), czasem fory oj a 
(przed nim idzie), często hamingja (felicitas) od hamr (indu
viae); szwedzkie h a m n znaczy ducha opiekuńczego. W Hollandyi 
wieszajlł bam (ovum) w kwrem urodziło si~ ~rebię, na wysokiero 
drzewie. 

114. 

J. Gńmm (D. Myt/&. str. 831-2) Szczęście. Duch opickuii
czy. Słowianie łlłczą 1. sob'ł pojęcia szc1.ę~cia, pr;o:ypadku, losu, 

•> Znanem jest 1 w Krakowaklem także wy1·aże111c . u1· ocl:>.1ł Pil: 
w c z t\ p k u - gdy komu w t•zćmkulwit>k s:tc7.\:bl'ic HJ•rzyJa. 
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lecz mytologija ich nic pusi:tda htót odpowiednich Parkom grc
~,;kim lub Nornom północnym. Szczęście zowie się u Serbów sre
tja, u Slowei'tców frccza 1 uosobiają wów: dobra Srctja (bona 
Fortuna); jest to ic:h ~;n•t:. Agathe Tychc, ieh fru Sa.clde. 
Z jćJ powodu WCJSill!ł ~Jfb błąd Jo Anton'a V e rs u c h l. 50, gdzie 
tenże cytuje bog111itt dalmacką D o b r a F r i cl11 a, a za nim Ka
mmzin i wielu innych. Pod10dzi on z l,ł~dn drukarskiegu w prze
kładzie niemieckim Forti~'a: Viaggio in D,iJmazia (Vcurz. 177·1; 
text w łuski pisze juk należy l. 7 4 ]) o b r a t; l' i c h i a). o~trze>gam 
zatem, by fałszywej Frit·hia nie porównywa{: z niemiecką fru 
F re ck e. Baniziej do ł'arkt zbli~a s i~ lotyska L a Jlll ;~; zowie się 
także m a h m i n a t. j. matka, bogini; ale i dająea pwr~i Dchkla 
użycza podawaniem mlćka zbaw11·ni<~ 1 bll)gości: ka Dchkh noleck, 
.ta noteek (jak Dekla zarząd7.J. tak ::,Ję w:;zy~tko nrządt.J) (:\lag:l7.. 
der lettJsl'h. Gcs('llschaft. .\htawa l '3!), li, l !4 ). 

Do s h'. 15 1. 

lli'J. 

J. Grimm (lJ. Jl!Jth. ~tr. 113:1) Choroba. Bywały przesądno 
znaki po któr)Ch pozuawauo czy chory z uicuezpieczeiJstwa wyj
dzie, czy nie, jak np. według krzyku i lotu ptaków, Burchard str. 
37 każe podgl11dać C7.)' po•l potlnJCsionyru kamieniem uwija się ży
jąca ibtota (robak) lub w garści poduiebionĆJ r.ierui. Wzrok ptakn. 
Galadrata i ujrzenie po~taci Śmierci w głowach lub w uogauh 
(str. 813) były wyrokiem Że po ,tać jej w nogach dobrą była 
wróżbą, wsp•nninn. już PlllliU!;7. (30, 10): eundcm (ricinum) in au
gurio vit:tli un1 habont ~:.1m s i acger respondeat qui intulerit, a 
pedibus stanti interrugant1que de morbo, spem vitae certam 
euse; montururn ni h !l r0sponderu. Adjiciunt, ut evellatur ex aure 
laeva. cani'i, cui non sit ahus quam uiger color. Szkoci wierzą, że 
chory musi umrze~\ gdy w źrenic·y jego oka nie dostrzega się już 
mężyka (miiuulein); nic odbija się tam obraz naprzeciw stojącego 
człowieka. Wsponuna już o teru starogermański dyalog między 
Adnanem i l{itheu~em (Thorpe p. 48). Porównać z tćm wypada i 
to, re niewi<ln(· go i w oku oczarowanego, a w oku czarownicy 
na opak. <1dy chory ciężkie ma konanie, należy przewrócić 
gont 11n. dachu, .!ho naczynie do1howo. Toz samo czyui się 
przy epJl,~pt l-Zilyeh i l'l(,'żk , rodzących chorych; gdy położnica 
r.zuje mo~;nc bóle, przewrac. mąż trzy gonty lub dachówki 
na da dm, i lakowe na opak ws:.awia. (Ettuf'rn II e h n m m o p. 1)6:1). 

Do "'tr. 154, t r 41. 

liG. 

,J. Grimm (/J. M:; t h. '-t r. 11 ~ 1) Clwrohy. Rai b i h t nazywają 
Lut,> s ze przesąd1~<l k um,·y<,: przy IJólu głuwy; chorego prze m i e-
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n:nj11 klik krotnic nflokołl) głow1· łvkll'łll l1powćm. poczPm tPnże 
t·bur· lllll i (11'1.'1. tu łyko prz J'ć luh przclt>:li:. Zdarzu sir,: 
żu 1 prz 'l. 'w 1 d I' o w a 11 •: t !z i u r y drZl\Wa ulcctaJ.lcugo, leją wcHlę. 
1 t d<UW<t p1Ć 1-azą choremu. 

Do !ooh'. 16 1, Na· 51. 

117. 

J. Grimu1 (/J. M!J!It. lr. IIO!J) Choroby. Naur:t.miału'ć pie
l!l!ca, wrzóclua 1•aznokciu (paroHycllls) zowie sit: rohak (wnrm), 
der UllllnuteudP wurm, ckr un~enanutc (gdyż nazwr itoty 
.trzPgą ir '~)nH'iwi(·). tla· hu l' eling; po augit·!~. riugworm, 
zkoc. nngwootl (Cham], r: .. lr. :n tllł7.iela dwie formuły 7.a

kl~cia go). Być to moicna z 1.astrzał. 

Na febrę. 

Do str . 163, :\'r 62 (i do. 85). 

118. 

~WIJLITWA. 

(pou;lna przez Wróia). 

O l'a-,nu uk1·zyzowauu, u Święteg•J .Jana napis:tuo, Śtegu Jll· 
Slll:l, • 'aJŚIII\:lso l'auna wysla, - i ujźrała ynu. wego, na krzyzu 
wi ąccgo. O 'yuu mój cuze'· za dzH•J\ WJUrał, cu~ się ua krzyw 
przybić dol'! Panno m UJ :l, ~htko lllOJa, do w no o tym Prorocy pro
rokowali, - że mię lllL krz: z u przy hi{· mieli, - wichi drzewu 
uaflacbetlllt·J~c, na nim w i· i Ciało najspuk<)juijse. · teg > drt.cwa 
rn(uiu słodko dryja, ccmze Z)'JC dmm muja't jedna l<tko du~a hyła, 
raliłl stajała, Św1ce świciła, uo ko;cioła , hutlzila. Św1Ć się ŚWll'O, 
lw Chry tu a Paua na mr,:ki prowadzą. sarui zdraJcy id,! po ła
w.H:h, po IIIUŚl'JC, - Paua J,•zu,;a WJcJ1t w rzcl.:e (H'o~Cil! (pro~tu). 
l'an Jezu si~· 1.drygnoł, PJłat gc' pyto: co ei, l'Y Zllllno. cy Jako 
zimnica? - • 'i•! JC"t mi ZllllliU alll zad no zimnica, tylko cH·rpic 
głud, 1.a krzL•.' cijaibki ród. - Kto lll'dzie te motlittwe odmawiaĆ, 
betlzie trzr du-,e wybawiać, 1: Ujeowe, :.! : :\l:lteyuą a 3: . woją. 
D;~jze to Pauiu Boze, zeby w:.yćktc du:.c s ey;ca wyi.Jawiuł. 

Do ~tr. 161, , 'r 1~. 

11 D. 

J. Grimm (D. M:;th. ~tr. 1 t:-l) Pilwiz duch rłhil'znćj natury 
wanr, kosm:oly, włochaty, kę(IZJl'rzawy, w staronit>mit•ckil'lt ptwzy
al'h i podamach (pilewi , pi)wihtell, i.Julwech , uih)wci<;Cll, 
h c l e w i te n i t. p. nnzw:1 przcnoszorH\ u a czarownice i wróżki. 
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Ma wtcć ;.wntt.•k 1. htlwit (dobry Juch, lua.ły duch), wtl.ti!!d
&hin (pena~;), nawet 1. woJchselzopf (birhtel1.opf). Po pol
sim Plirn. polo11tc:t oprór1. kołtun u ma h\kżo u a zwę w i e s r. czy c e 
(LindP, n, :l:27) a wiam ludu pr7.ypisuje go czarom wieszczki t. j. 
mądrL·j kohi<·t~ , c · z:-~rowni!'y. Wies7.C'7.yco odpowiacla przy weich
SI.'lzopf koltcówcc• wiz, weis w wyrazie bilwi1.. Gdyby wykazać 
!Się dało coutpo:,itulll: b 1 a łowi es z czka, (którego jednak u Sło
wian tlotąu nic znaleziono), wówczas przypuszczaćby należało po
chodzenie niemierkiego b i l w i z 1.e sławial1skiego; tymczasem je
dnak, dopóki się to nie wynajdzie jest wyraz ten (przy pomocy 
starogenn. bilvit, belwitte) niemieckim. Zresztą niemiec. wiz po
chodzi od wizau, polskie wieszcz od wiedzieć, a pokrewień
stwo obu widocznem jest i bez pożyczania. Obcem jednak zdaje 
mi się być slowel1~kie p ag l a v i z (pa-glaviz) karzeł, jako i litewski 
Pilv1tus, Pilwite, bożek obfitości. 

Na str. 4Hi mówi Grimm: oczywistem jest pokrewieństwo 
b i l w i s sów 1. istotami boskiej i elficznej natury. Skręcają oni 
włosy (pilśl1, filc) · jak baba Holla, baba Berhta i Alb, noszą 
mały kapelusik i broft elfów, i w l<ollcu równie jak Rolla i Berhta 
stały :>ię pogróżką i postruchem dla dzieci. Pocl tą postacią kryć 
się mogą i iune 1stoty up. duchy zbożowe, polne, przipolnica (u 
ł'.użyczau) włócząca się w południe jako zakryta niewiasta, u 
Czechów baiJa, poluclnice, poleclnice (meridiana), u Polaków 
d z i e w a n n a, u z i e w i c a i pod tą postacią się pojawiająca. 

120. 

J. thimm (D. Afyt!t. str. l fOD) Choroby. Wpływ hołdów 
(e łbów) musiał być wieloraki i do wielu ściągał się słabości. Mó
wiliśmy już o kołtunie, plica (łlollen7.0pf, W1chtelzopf) na str. 433. 
442-3 (u Grimma). Jeuna czarownica zeznała (Voigta Abhaodl. 
p. 122) że istnieje uziewięcioro elbików (neunerlei holdichen): 
jeżdżące , łupiące, dmuchające, gryzące, latające, nabrzmiewające, 
głuche, nieme, ślE" p e (ritencle, splitende, blasende, zebrende, flie
gcnde, schwillenue. taube, stumme, blinde). 

Medyi1ski w ro7.pra.wie: O nabo~.eństwie starożytnych Słowian 
(w Pamiętu . pow. nauk. Kraków 1835, z 5, str. 170) mówi: 
któż 11ie wie, że w Polsce kołtun obcinają w pewnym czasie, że 
obcitl.Y kopi<! w kr1.aku bzowym, że boginki kraduą d<~ieci tłuste, 
że krzyk sowy wywołuje śmierć i t. d. 

Do ~;tr·. 116, Nr 101. 

121. 

J. Grimm (TJ. .Myth. str. 1135) Zaraza. Wedle tradycyi Voigt
landu zaram przybywa jako błękitny wyziew czy para, albo 
obł o k. Wichrzyła ona niegdyś w Odeuwaldzie i ukazała się w po-
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stu.ci Lł«.Jkitucgo płomyku pr7.y ;mkJ"'ityi ko eioła p'rnfialn. 
w Erbach, •c.lzie zo~tałn z t m u 1· o w n 11 ą. W pomina co~ podohoego 
i Ammiau . .Marc •1. 2J u i o podró>.y Jej ku Renowi i i.dlJi. 
W r. 17oc zara~:a lu~ nła \~ 'hojnieach (w Pru . za<'h.) zaklętl} 
w pruchninłą dziurę <'Zj li d l 1 u p l ę l i Jl y nu <:m e 11 t ar z u i przy
bitą kołkiem dokłu.<lni • IHZj tającym do ob,oru, i otltQc.l się uie 
pokazała (T et tu. u i Temmc, str. ~22). Zamykauie jćj w świątyni 
lub koścJelcściąga si~ <lo jej pol'zątku i wy yłania. jej JH'Zl'Z bu-
twa. 

Pic~łt bretoi1ska (\ll>SC!I Elliaut) u \'ilłt•marque (l tli. 50) 
opiewa, jak rnłynart je<! c u ujrzał u przewozu rzeki 111 e w i a tę 
w b i c l i z In eczką w ręku 1edząn1 i żądnj~q przewiezienia u a 
drugą stronę. Wziął ją w1~ un koit l przepłynął z Bil}. Aż nie
win ta si~ o<lzywa: n. czy wi' 7 młorlziełtcze, kogo' przewiózł? je
stem z ar a 7. ą, jużem oh ~e g mój po Bretanii ukoitc7.yła, teraz pójdę 
na m zę do ko 'ci ola w Elliaut u kogo lu ka moja. dotknie ten 
umrze, ale tobie i twojej matce życia ni zdroWia nieodhiorę. I 
tak si~ tnło; poumierali lutll.ie grodowi i tylko przy 7yciu pozo
stała matka (wdowa) i syu. W cd l c inm•j pi e~ u i nie ·i e ją człowiek 
na. rami c n i u; z jednego tylk(, llumu dziewi~cioro dzieci pogrze
bano, a cmentar7. napcłnionj hył :1ż po wysoko;{· muru. Pod cmen
tarzem stoji dąb a n.t nim powtCwa h i a ł a c h u ·t u; powietrze 
gra sowało i wszy~ t kich wymiotło. Orlegnano wre ze i e zarazę tern, 
~e ją, opinuo w śpicwaeh; u ły zaw zy swe imu~ w pie~niach i wi
dz&c się odkrytą, usunęła siE; z kraju na zawsze. Ządanic prze
wozu przypomina żądanie podobne bogini germań. Berthy i 
istót elbicznych. 

' f)bacz także Lud, Ser. V, str. 67). 

Do str. 171, 1 ·r 1~0. 

juk i do str. 86 ("'•· 179), 110-12, 135. 

L2. 

Wieszczby. Wróżby. J>rzepou ieclnie. 

J. Grimm (D. Myth. tr. 10 fl) Lot ptaków. Pogań cy Ara
bowie baczyli na lot ptaków. Z e gar i h ij n\' e t ą to dwa jedno
znaczne niemal wyrażenia; ze g !H utywa ię gdy kto ci nie ka
mieniem ku ptakowi 1 zawoła na niego. Jc'li ptak leci człowie
kowi po p r a. w ej stronie, je t to znak dobry, je 'li po lewćj, znak 
zły. Hij a w et jest pow ze ch niej u7.ywanc na oznaczenie nazw 
puszczonych wolno ptaków, ich osiadania, ich krzyków. zezytern 
tej wiedzy zdaJe się być język p t t\ i, która od c za ·ów 8alomoua 
na Wschodzie nie po zła dotąd w zapomnienie. Kruk j1· t po
słem nieszcz~: cia (Riichcrta Ilariri, 1. fi!J l). Tu by i o auguriach czyli 



wicsz('zlmd1 inrlyjskich wspornniP~ należało. W Hamnyanic: haf 
avc!i tibi tleelarant lwrruntlum periculum immiuerc (Srhlcgla Ind. 
hi hl. ~. ~2.> ). Owczarz sbrżył s i\: że wszrlkic do;,nanc w tym 
t l ni u prr.ykrości, zawtlzi\:Cila przcrzolgauiu ~ię przed nim w ę ż'll 
pnez drogę. 

123. 

J. Grimlll (D. Jf.'Jlh. ~tr. l Oti!J) Zuaki wieszcze, Niekie:.dy 
przedmioty uicżj wotue, mianowicie żywwly, daj(1 o m a n, wskazujl! 
lo~. P łomy ki u a belmach lub włóczniach wojowu1ków osiadające 
zapowiadały zwycięztwo. Mówi o tem jui. Tacyt i Prokop. Takim 
był i plomier1 Dwskurów greckich. W przesądach, prysk aj ą c e 
światło, iskry wylatujące oznaczają przybycie gości; ga
snące światło, zuaczy śmierć. Trzeszczący ogień, rozsypana. 
sól znaczą kłótnię. 

124. 

J. Grimm (D . .Myt/t. str. l 093) Wieszcze zwierzęta. Pomyśl
nosc zapowiadająccm imieniem było im i c Wilka, z tą d W o l f g a n g, 
Wolfhrabau (\Volfram). W staroż}tnej formule zażegnania XIV 
M ar c i n i W o l f g a 11 g są wzywani jako święci Patronowie paste
rzy; tamtemu kruk, temu wilk był poddany. Scrbianki oczeki
wanrgo syna chętuie mianuj11 w u ki e m (wilk~em), wówczas przez 
czarownice pożartym on być uieruoże. 

1~5. (ob. i str. 105) 

J. Grimm (D. Jlyth. str. 1067). Przepowiadano bZczęście i 
z rżenia rumaka. Przesąd każe na )'Ozstajuych drogach, przy 
kawicnia('h gr:wicznych nadsłuchnvać o północy w Boże-uarodze
uie; z której struny da si~ sly:,zcć szczęk oręża i rżenie ko
ui, z tćj przyjdzie wojna. Dzicwczęt<t nadsłuchują u progu stajni 
rżenia ogierów, by wiedzieć zkąd przybędzie lnhy (Liebusch Sky
thika p. 143). Inni kLttll) się w Bożr-n:~rodzeuie w żłób koński 
by o przyszło.'ci si\: dowiedzieć (Denis Lest:friichte l, 128). Nie
!;ZCZ~śric spadnie, jPźli kul1 potknie się, up. serbski Szarac 
(Vuk Karad. I, 210). 

l 2(i. 

J. Grimm (D. Myth. str. 1073 -1078). W wielu r:.tarych my
tach i baśniach wielką przywiązują wagę do picrwszel1stwa (pri
mitiac; angang) że w'-pomniemy tu tylk1l o Wuotanic (Odinie) 
który temu woj<>ku (1. Jwóch obozów) olnet'ywał :r.wycięstwo, które 
pierw ze UJrzy przy wschodzie słoiH·a . 

.Kależy hardw rano wyjechać, aby ::;taro baby o krzywej 
hrot.lzic nic patrzały na cię zyzem (Arndta podróż po 
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Szwecyi, i pieśr1 fir1 ka w Schrutera Huucu fi7). Ściąga się to wi
docznie do wyobrażenia czarownicy z wło ami w nieładzie roz
puszczonemi, a bardziej jeszcze do nocnój nicwin ty, wróżki, ka
płanki pogań ki ej (porówn. cym hryjską p o l i o tri x). DokłaJniej 
to jeszcze obja'uia. prze~;ąd, że i poświęeony ksią<lz złą 
jest dla spotykającego go wróżbą. Gdy nagła na. tanie cisza, zła 
to wróżba i mówią: i d z i c k s i :1 d z· m i m o, jakoby anioł przr zeclł 
przez pokój; bo uk, znnie su~ świętego człowieka przerywa ziem
skie czyuuości i zabiegi. 

12i. 

J. Grimm (D. J!ttth. str. !IDO) mówi: "Czary. Pewien rodzaj 
wieszczby odbywał ·ic' zapomocą rzutu kubka c·zy r1.:11ki tGcuc
sis 44, 5); po he. caucus, cauculator. Zt:tu ~ockic, gcrmuń~. 
i półn. gonkcl, gougel, kuk!, kokelcre, gaukler, taro
frankoliskic chuigalari. Przytaczamy lu i slowiailkic nazwy; 
czc kic kanzło (kanzliti), pol gu la, gu;In.rz. O tatnią te 
formc można by wywie~(U z erb . g u l c, ru~. g n s l i (hra, skrzy
pce, teorban narzędzie cz:ll'liJ'!C~'J, gdyby uiezbaezn.ły od uiCJ pol·. 
gęśle, czc!>k. hau Ie.•· 

.•. 



Dla ułatwienia badaJ} w przedmiocie Czarów 
poąjąć si~ mogi~cych, podajemy tu treść dwóch g,fo
śnych wego czasu a dziś rmdkiuh dziel', mianowi
uie: l) l\I~ot na uz<nownice ~prengrra. 2) Dia
b e.r w s w oj 1;j p o s t n u i Bohomolca. 

I. 

~lłot na czarownice. 

Dzieło to Sprengera tłomaczył z łaciny na polskie 
Stanisław Ząbkowic, - w Krakowie 1614.*) Obejmuje ono: 

Część pierwsza. Postępek zwierzchuwny w czarach szesnastą 
rozdziałów zamykająca. Przed którymi wprzód się kładzie 
Quacstia abo pytauie: Jeśli kto od Aniołów dobrych, może 
tak bydz obwarowany, żeby mu czarownicze sposoby niżey 
opist~oymi czarami szkodzić ni o mogły? 

R o z (l z i n ł 1. O różnycJ, posobne h, którymi szatami przy
Ciągaią y wab1Ą lurlz1 nicwinnych przc7. czaro
wnice, lm rozszerzeniu tego odstępstw11. 

*) W dziele : Studyn o LileJ'I\!un:e ludowey p. lt. W. Berwiń · 
skiego ( Por.nnń 1~5·1) na •t•· i5 i 177 skre~lony te& t kl'6tki dzieł!\ tego 
1oz1Jiór 1 wyJ..a1.Uno JCg<• wpływ) na tt~rothi·J ~ t\\o 1'"1 k10 
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Rozdział 2. O sposobie przekl~tey czarownic professiey 
abo wyznaniu. Takte o czynieniu przysi~gi s:.:ata
nowi niektóre obiaśnienia. 

Rozd:.:iał 3. O sposobie którym z mieysca na mieysce by
waią przenaszane. 

Rozdział 4. - l) Jako czarownice z latawcami obcuilł. 
2) Jeśli w takowych brzydkościach szatani ludz
kiego nasienia zawsze zażywaią. 3) Jeśli równie 
każdego czasu y na każdym mieyscu t~ brzydkość 
odprawuią. 5) Z którymi białymigłowami szatani 
sprosności takie zwykli odprawować. 

Rozdział 5. O sposobie którym wouecz przez Sakramen ta 
kościelne swoie czary odprawuią. 

Rozdział 6. O sposobie którym władzą rodzayną p uią. 
RQzdział 7. O sposobie którym m~żczyznie mambrum 

pudicum omamieniem swym odeymować ~wykły. 
Rozdział 8. O sposobie którym ludzi w bestyie przemie

niaią y amy siebie. 
Rozdział 9. O sposobie którym szatani w głowie bez szkody 

bywaią, gdy smy ły ludzk•e mamią. 
Rozdział l O. O sposobie którym szatani za sprawą cza

rownic w ludz.iach podczas osobą swą, mieszkaią. 
Rozdział 11. O sprawowaniu przez czarownice wszelakich 

chorób, a. mianowicie o głownych wobecz choro
bach. 

R o z d z i ał 12. O niektórych chorobach s~czególnie. 
Rozdział 13. O sposobie którym baby czarownice przy ro

dzeniu posługujące, wielkie szkody czynią, dziatki 
zabiiaiąc, abo 1c szatanom z przt:kl~ctwem odda.
iąc, y ofiaruiąc. 

Rozdział 14. O sposobie którym w bydle wielką szkod~ 
czynią. 

Rozdział 15. O sposobie którym grady y wielkie niepo
goJy pobudzać, także piorunroi z błyskawicami 
bić na ludzie y bydło zwykli. 

Rozdział 16. O trzech sposobach, którymi tylko m~żczy
zna a nie tJiałogłowy czarami si~ paraią. 

Catśe druaa. Spo oby leczenia czarów w sobie zamykailłca. Quae
stia abo pytanie do tey cześci należące; Jeśli si~ godzi cza
rami czarów zbywać a bo i e leczyć? 

Rozdział l. Lekarstwo kościelne przeciw latawcom. 
Rozdział 2. Lekar twa tym którzy w władzey rodzayney 

uczarowani bywaią. 
Rozdział 3. Lekarstwa służące uczarowanym w miłości, 

abo gniewie nieporzlłdnym. 
SS 
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Rozdział 4. Lekarstwa tym którym przez czary wstydliwy 
członek I.Jywa odeymowany, abo gdy w postaci 
b~styabkie bywaią przemieniani. 

Rozdział 5. Lekarstwa ludziom od szataua opętanym przez 
. czary. 

Rozdział G. Lekarstwa przez przystoyne zaklinania, a bo 
Exorcym1y kościelne, przeciw wszelkim chorobom 
od czaruwuic sprawionym, y sposób Exorcisowania, 
abo zaklinania. uczarowanych. 

R o z d 7. i a ł 7. Lek;wstwa przeciw gradom, u bydłu uc1.aro · 
wanemu. 

Rozdział&. LPkarstwa niektóre przeciw pewnym taiem
nym ~zatań~kirn sprawom, abo tajemuemu prze
naśladowaniu. 

Jana Nidera zakouu Dominika ś. Theologa y Inquisitora o czaro
wnicach księga. 

Rozd1.iał l. O wiookach na niebie y potworach w nocy 
sie pokazuiących, y ieśli duszo zmarłych z mieysc 
swoich wyszedszy pokazać sie mogą. 

Rozdział ~- O niPpokoiu w domach od duchów nieczy
stych w przP&ladowaniu ludzkim. Przyczyny dla 
których Exorrysmy niPzawsze pomocne bywaią. 
Nakoniec co zacz ci duchowie są którzy niepo
koie w domu c· zyt.ią. 

Rozdział 3. O gpnsobach którymi czarownicy ludziom tak 
w osoba('h iako y maiętności ich szkodzą, także 
o początku ich przeklętego odstępstwa iako sobie 
w nim pMtępllią. 

R o z c1 ział 4. Itu :%11o ś ć między· czarnoxięinikami y czarowni
billi o ~ptawadt czarowniczych y n:eczach które 
~ą cza1 om u n. tn· zes~:kodzie. 

'H o z d 7. i a-ł !), O m!lośc• y g;tif'wie, a bo uiPna.wiści ntepurzą
dney y ktÓn' idt przyczyny Fą, kto ud czarów ta
kich woluy bywa, y które pr1.eszkody bzatan w ta
kicy ~prawie n>iell'a. 

H. o z d z i n ł 6. Le kar twa na n11łoś<'· y ui<.:nawiść nieporr.ądną, 
y ua. zepsOII'<Lttie władzy rodzayuey. Tak też, iaku 
)pezyć, którzy lwz cz:nów miłością hywaią uwi
khtni. y o obroni e Auiolów tlobrych. 

Rozdział 7. Jal~o <.:za t o w nice IlU ciPlP y zdrowiu ludziom 
Rzkodzą. 

Roztlział 8. O "ielkiey śmiałości białychgłów w wdawaniu 
się w czary. Także o trt.ech necza<.:h które są na 
świecie nalepc.ze y nagors1.e. 
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Rozdział !J. O troiakiey pomście n bo braniu. Y ieśli sza
tani latawcami stawaią się, dowody y przykłady. 

Rozdział 10.- l) Je'li kiedy btawcy ro<lzą . 2) Dlaczego 
więtsze przcślaclull'auie od nich białegłowy mie
waJą, mieli mężczyzn:l. 3) Jako mogą poratowani 
by dl którzy O(l b ta wców pn:l•nagabianie miewaią.*) 

Rozdział ll. O przyczynachy spo obach po·iadania (po·
~edć, opętanit•) ludzi od szatanów. Także lekar
stwa opętauym . lużąc~'. 

Rozdział 12. -- l) Jc'li zinłmi, bmieJ'uni y melodi:} sza
tani mogą bydź ud ludzi odganinni. ~) O mnie
manym po:ietlzt!IIJII toprtauiu) ~,Jy ktorozumie 1ę 
hJĆ takim a nif' it•-,t. 

Xiążka pożytec1.ua y harzu potrzch•1a w :>J>'•~ÓIJ Dyalogu o cmrowui
cach pi am\ przr.1. Tlryka .\J0litor l w Oul'llui\U)IIl praw1e Doktora. 

(Przemowa do Oświecou('go Xuv~cia y Puua Zygmunta Ar
cyxiążęcia Haku kiego etc. etc.) 

Rozdział l. Quae tiu. Je'li czaru~rnice rteczą samą piO
runy y grady spmwow,\Ć mogą. 

Rozdział ~. J eś!t czarowni er zapmnur11 ~zatal1 kn dziatkom 
'małym y lutlziom t.kodzii· m'ogą y chor;,hy w nich 
prawować, także nicpot~;żno~(· w Ulałżeli t wie 
czynić'l 

Rozdział 3. Je~li czarownice twarzy ludzliit· mogą w in
szą po .. tać otlmieni :-11: ·: 

Rozdział 4. Jc~li czaw"ui1e ieżtl i :~ ua biesiady na ożo
gal'h H:a maza!l}'l'b m:t ~ti : ) . aho 11:1 mlku, bądź też 
na 111szym Z\lit• rz~t · iu, y it' ;Ji z 111icpc:t na miey
sce dl :l tych !Jic-.1 . d !Jp.,:tią prz<'nnsz:uw: gdzie 
iadaią, pilal:J. y l'il'l r ~111<' z ,o!Ją ohcui~ 'l 

Ho z J z i al ::i. Jcśh ·zntau w o"obit> lutlzi\Jpy może się puka
ZHL', y z tnkillli l'lzl'klrtt'lllJ rzarownicami eielc
Śilic olwować? 

Rozdział H. Je(Jj z .połl'CZiiQ;(' J ciełl' lll)' szatanów z uia
łymigłol\' iiBii może s1ę dzic•cie urodzić? - ~) Je
~li rznrownice prz · złe J"lf'rz · mogą opowirdnć y 
tai<'mnire mon:.rd~nm ohi:twi:. ć! 

R o z d z 1 a ł 7. - 1) J, · ~li ~zataui, b l} cli też y ludzie zupo
mocą y pra.wą szatai1sl\ą, mogą powietrze zamie
szać, grady pr1.ywodzić, y ziemi szkodzić? 2) Także 

•) Znaczenie latawca rozbiera He1 wiń~ki w ~wych b t u d. o l i t era t l u d. 
Tom l etr. 194-51 i <!00. 'j om 11 tr. :!8. 
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ieśli mogą między ludtmi rozmnażać rhoroby y 
czlowi('ka niepłodnym uczynić? 

R o z <l ział 8 .. h·śli czarownice za sprawą szatań~ką mog~ 
s:Jmy iebie y inszych ludzi w różnych be tyi po
staci przemieniać? 

Rozdział D. Jeśli czarownice zgrornadzaią się na bankiety 
y społecznie z sobą iadaią, piiaią, rozmawiaią. y 
cieleśnie obcuia? 

Rozdział 10. - 1) Jeśli szatan w osobie ludzkiey może 
ciele~nie z białymigłowami obcować? 2) Jeśli z ta
kowey sprawy może się płód zawiązać? 

II. 

A. Diabeł w swoiry postaci 

z okazyi i pytania: jeśli są Upiory, ukazany przez X. Jana Boho
molca Nauk wyzwol. y teolog. Doktora, pronoszeza Skaryszewskiego 

y Praskiego. Częsć pierwsza. Edycya II, w Warszawie 1775. 

Heje~tr mnteryi (Treść dzieła). 

l. Odpowiedź na p) tanie: Jeśli :>f1 C piory? (zawiera przyczynę 
pisania i podział matery1). 

acZ 1. N a str. 8 mÓ\1 i D<•homoll'C: U p i o r y są to, według po
w;;ze('hnt>go mnit>mania, ciała umarłych, nieiakim, iż 
tak rt.Pkę, spo~ohl'm oż.)wionc. Te nieczekniąc powszcch
urgo zm[trlwychwstania, powstaią z trun (trumit>n) przed 
czasPm; z grobów wychodzą; na domy nachodzą; lu
dzi, których nwgą. dtbzą; któr)ch niemogą pokona<:, 
pasO\\ auiem się z niemi mordmą; krew wysysaią; na 
ołtm·zc bżl}, one krwawią, świece łamią; y innych 
wiele sprosno~ci y monlerr,twa czynią. 
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Czyją zaś to sprawą? Nie duszy tey, która. ie oży
wiała, bo ta z ziemi na inny świat przeniosła się. Nie 
swoią własną iłą? bo :l.adne ciało same iebie wzru
szyć nie może. Nic Anioła iakiego dobrego? Ci bowiem 
od Boga przydani są ludziom dla strzeżenia ich, nie 
dla pastwienia się nad niemi . prawą tedy złego du
cha; tak sobie wnosi po pólstwo. 

2. Czy mogą Istoty Du~:howue włathć y ruszać istotami matery-
alnemi? Zdanic <J tem Kartrzynsr.a. 

3. Dowody zbi1aiące to r.danie. 
4. Jaką mocą du za W7.1'U za y włada c;doukami. 
5. Bóg nie wzrusza sam b •z duszy członków ciała uat.zego, z oka

zyi iey chęci? 
6. Jeżeli rzeczy stworzone muią dzielno 'ć daną sobie od Boga czy

nienia przyrodzonych skutków? 
7. Jeżeli ciało nieiest takową machin~~o, która wszystko czyni sama 

bez duszy, cokolwiek dusza chce czynić, iako nauczał 
Leibnitz y W olfi. 

8. Czy mógł Bóg takową machinę stworzyć '! 
9. Zkąd dochodziemy, że ciało nie iest takową, iako rozumiał 

Leibnitz, machiną? 
10. Jakim sposobem ciało czucie wzbudza w duszy, pierwsza. y 

druga odpowiedź. 
11. Na czem zależy zclrowie y całość ciała 't 
12. Jaka iest powinność duszy względem ciała 't 
13. Czemu nie pozonie dusza tego co ama czyni w ciele 't 
14. Czemu dusza niC'może ochronić ciała od choroby y smierci? 
15. Jako człowiC'kowi śmierć i t~ ... t naturalna Y nieul'hronna '! 
16. Jakim posobE'm ciuło w du zy czncil' · prawni!' y l'O to ie t 

C7ucie'( odpowiedź ll'z «' ci:~ . 
17. Szata1n czy maią moe władania i!>tota111i materyn.lnemi 't 

ad 17. Na str. 41. ,Jako du zn whula cinłl'm; tak też dowieść 
możemy dowodami lubo uie tak ia. ll<'mi, uiemuiey ie
doak pewuemi że i <:za tani, lubo tak iak d u ·za mie z
kać w nim, rządzić y '' łatlać nim nicmogą, inko niżey 
pokażę, wzru zyl: ie Jednak równie iako y inne istoty 
materyalne mogą. 'z) tnmy w hiędzc Tobiasza (l!. 6.) 
1:'- zatan zabił siPtlmiu mężtiw ary. W k ięgach zaś 
foyże zowyd1 (:Exod . c. 7. v. , ), iż Cznruok, iężnicy 

:Egipt cy odmieniali laski w wężt• , wody w krew, y żaby 
z zicrui wyprowadzali. 

18. Czy mogą być y czy byli kiedy opętani prawdziwi? 

ad 18. Na str. 45. Lubo kościół św. nie obowiązuie do wierzenia 
temu r.o baby, a czasem y dziudowie szpitalni powia-
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daJ;"), dyspensować iednak nie może od wierzenia dwom 
r;~eczom. Pierwsza: iż mogą być opętani (na świel:Jc), 
gdyż Chr.) tus l'an Cczniom swoim y następcom dał 
moc wyguania szatanów i aby choroby leczyli (Lur a e 
9. v. 1. 1 t. d.). Druga: iż byli opętani, bo o tym 
wszyscy św. EwaugPiistowie upcwniaią. Tak mówią o 
Chry~tusir, iż wyrzucał s7.atanów (Wyrzucał wielu sza
tanow ~1 ar,~ i· l. :31. Wyrzucił był sieJmin szatanów 
~1 ar c i lłi. !l W}l'zucał sz.lt:tna, Lu c a e l l. l4)i iż 
mikzc{: huz:d (}l ar c i .3. l!.) i iż uict!opu:szczał im wy
dawać , :lc on h)ł Syn<'ll\ Bożym (Marci l. 23-5)i 
iż pozwol!ł 1m ""t~pić w w1eprzów (Wyszli tedy sza
tani y wstąpili w wieprzów. L u c a c e. 8); iż nakoniec 
sam Chry~tus nancz:t l lud. że Duchem swym wyganiał 
szatanów (.1 t> ;ich palcem Boi.ym wyrzucam szatanów. 
zai~tP zbliżyło H' do "·as Królt~stwo Niebieskir Lu cae 
li. 20), a to wszystko, aby wi<·rzyli y uznali go za 
prawego ~}na Bnżrgo. 

O s z a t a 11 n c h z a ś II\ ó w i ą: iż wiedzieli, że on, 
to iest: Chrystus .Jezus, był świętym Bożym (Lucae 
4. 35-41); iż 1lręczyli ludzi (Math. 15. 22. Jlrlarci 
9. 15) i iż rzucali 0 ziemię (L u c a e 9. 42) i w ogień y 
wodę (M ar c i !l); iż prosili Chryt>tusa, iż wyznawali 
go być Synem Bożym . iż nakonice na rozkaz Chrystusa 
Pana wydto<lzili. 

O l u d z i :t e h z a ś: iż mieli szatanów, niektórzy 
ieduego, drudzy wielu (:\fath. 4. 24. ~1arci l. 32. Lu
c a e 7); i i. l1yl: patrzf)cy, iako Chrystus słowem iednym 
wyganiał sz:tł:tnów (Lu rn r L i!G). 

lU. OdpowiPtlzi na z·trzuty wzglę<l~nl up<:taHyrh Ewangt>licznyeh't 
20. W opętanym t'Z) q dwie <Jn,z<'. albo duchy'? 
21. Czy może szatan m\nvit'· '! y iakim spo~obem mówi przrz czło

wieka'' 
22. Czy otlbier;t rozu111 v wola . albo n1oc poznawania y chcenia 

szatan OJl\'ta~<'lllll '/ 
23. Czemu Bóg tlopu~zcza szataJJoln Jręczyć sprawiedliwych y 

lli<'IHO\\ l t: ta'! 
2·1. Czemu naywięc• •y ir.;;t opttnnych między ludźmi prostemi y 

uhogi.mi, między n:trotlami gruuemi? • 
25. Jako D;miJ grani,,m tw lutni (Hl aula, - Żydzi, Pogame 

swcmi zabuuot.:~mi '') pę<lzah 5zatanów? y czy mogą 
czarowniry i eh wypędza(;? 

26. Ci, których EwangL'Iist011ic SS. nazywaią opętanem i, czy nie 
byli muicmanemi opętanemi, a prawdziwie choreroi? 

acl 26. Do str. (i l. Co się zaś tycze wypędzenia szatanów przyro
dzoucmi :śrzotlkami, wywaję d1ętnie, iż dwa są rodzaie 
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opętanych, icdnych prawd7.iw ·ch, dru~ich mniemanych. 
Z prawdziwych żaden ż.\11, l'ogauiłr lekarz Sl.ataun. nie 
wypędzi t, ani m<i~l Wj p\ d tić; bu szataui 111 • dr\!<'Zą lu
d7.i, iedno z woli Bo J,il'.), a zatym ~>Lma Łj lko wola Bo
ska u~t~pić mu rnnżc kaz:re. 'ynowrr. Scewy kapłana 
żydowskr<'go kusdi .·r~ wzywalllem illlrenia Jezu ·owego 
wypęclz1e zat-tna, ale że "iary niewi<'11 prawc·y, ,zat<m 
rznc1ł •ę ua 11ich, y szarpią t· ich wołał: Jezu ·a znam 
y P:nła, ale wac; niczuam. 

Drugi rodzaj i •-;t up\:tauych muiemanych. Ci albo 
byli zmyślcni y rumJ•)wiC'Jll, aiJy uchwali się za taki_ch. 
Takowych leezye zd:llralr si~ Pogauic, Czarowr11cy y 2y
dzi, o ·ohl1wiP wier zanu y zald1nauianu zlożunenu iako 
udawali od 'alomona, o l'Z}Ill pi ze Jót.c·f Żydowin An
tiquita. L. . c. , który powia<la także, 1ż Elcazar nie 
iakiś Żydowin w ocz.Lcll \rc"pazyaua ee arza wy pędził 
szatana cxorcyzrn<·n• S.tlomonowym y przyklad<tni\•m 
ziela od tego;i; hóla ''.) nakt.:ow go, ktt>re Eleazar w pier
ścieniu zamknio11e no ·ił. Chory patlał na ziemi~. a zdro
wym r.ow:stawał. 

Zydzi a o ubli11·ie Hahiu Maimo)Uit!t•s, chorobom 
imior.a 1.t!:r:1<iw <!·n1:rl1. Talr konljakt (albo ból okolu 
lewcy dziury żołądka) r.::ZJ'II al i za ta nem przełożonym 
nad upi:aiąrcmi . ir wiucm IIllod_ym. Toż sr•mo i Grecy 
Plato no zy1 a a poplex) ą ~~a t:Jll"lll ; in111 z G alt.: nem przy
pi uil! ią k itżycowi, q,J!"l' yą, :dl H• kaduk u~ 111ali cho
robą ~wietą, ;i;l' tak c!la;;zna choroua lliP mogła pocho
dzić ieduo od a myc), bogów tylko. 

27 · Czy rozkaznic kościół św. wierzyt·. iż byli opetani !' 
2 · (. 'zt•mu CXOI'CY!'rllj' ko~Cj\ Jne lliPZtl\\" '/l' . a ~kUti'('ZIII' f 
29. Czy ą iakie "pewne ZllakJ j:UI.ll:tllla OJ>{'taltJ<.:h't 
30. Jakie. o troż11o.~ci ui.yw:11~ ł'Ptl':r.(·h.r ~~ rozt>zna1rauir1 IJ]l~t:tuych '! 
ad 81) Oo str. li 1. /u"~" z l, tury ~'~• T, t•lol{oll Jl' poz11awać każą 

opętany dl, te ~ą: lllfi11 iPni•· •·udwzJt·nhkilll ięzykiem, 
biegłość w lllr:iclętl.,,~,·"wJ. J, t <In dr -ię 11igdy nie uezył, 
przt~powiadanil' t:nvnuryrlt y odl!'gly dt rze<.:zy, ni<•zwy
cz;ryua j 1wgla ua uruy~h· } c1elc odmiana, sprawy 
przcrhocłzą<.:c po. j>olitl' l-.tly l'zło11iek:t, .'wiadcctwo lu
.dzi roztrop!J)'C'h y zn:r iąrych do. J,onalP pn~yczyny cho
rób y odmian, y t}Thże stoprll(' przyrodzor.;c (Oh. Lttd 
S .. rya III str. 1 0:-J). 

Dowiódłszy i7. hyli i h ·ć mogl! opętani, niechrę 
ieduak ręcz,YĆ si{) za żat111ym teraz, iż iest opęta11ym, 
ani radzę 111 raz przeei\1 l<n tako11 ym . za tanom }JOtywa~ 
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się do broni duchowney, aby niewierni nie brali ztąd 
okazyi wyśmiewania y pogardy naiśw. obrządków ko
ścielnych. Lucianus wyśmiewaiąc iednego Exorcystę po
wiada: iż nie mocą słów zaklinaiących, ale smrodliwą 
parą ust swoich wypędził szatana (E p igra m. Gr a e -
corum l. 2). 

Niewiastom czyniącym się opętanami nie łacno 
trzeba wierzyć; gdy za,ś do tego przemówią iakie słowo 
łacińskie albo dzikie y niesłyszane, zaraz nietylko po
spólstwo ale y rozumni czasem ludzie sądzą, iż iest 
wyięta z słowp.ika diabelskiego. Słyszałem o iedney pan
nie, która rozgniewawszy się na rodziców, przez siedm 
lat nie przemówiła słowa, iakby miała szatana niemego. 
Nakoniec namęczywszy rodziców różnami do świętych 
mieysc podróżami, przemówiła do iedney osoby obcey 
przypadkiem y tak od grzechu gorszego od szatana su
mienie uwolniła. 

Uważać iak ieden opętany postępnie z drugim: 
dziwna bowiem, iż lubo szatan lękaiąc się exorcyzmów 
kryie się, lubo iest skłonnym do przeklęctw, zwad, kłó
tni, opętani iednak w zgodzie z sobą żyią, iedui dru
gich bronią, i eden szatan drugiego wydaie, starostami, · 
książętami, jaśnie wielmożnemi czynią się, bez tego ule
gania niedługo podobno taiemnica ukryta byćby mogła. 
Elizabeth Blancbard powiadała: iż miała sześciu diabłów 
Astarotha, y wągl nieczystości z chóru Aniołów, Belze
butha y lwa piekielnego z chóru Archaniołów, Perou y 
Maru z chóru Cherubinów (Histoire de Londres 
p. 255). Podobne sobie nazwieka daią y nasi polscy 
opętani. Około r. 1687 Maria Volet w parafii Poulia 
w Bresse (we Francyi) tak wielkie dawała dowody sza
tana w sobie mieszkaiącego, iż przez trzy lata była ie
dyną prawie materyą rozmów we Francyi. Lekarz de 
Rhodes przepisał iej' wreszcie używanie wody mineral
ney sztucz.ney; czyniąc to przez dni 15, wyrzuciła z żół
cią niezliczoną liczbę diabłów czarnych, żółtych, kwa
śnych, gorzkich y w krótkim czasie do zupełnego zdro
wia przyszła. Zepsowauia imaginacyi iey przyczyną było 
niepomiarkowane nabożeństwo; ustawicwie rozmyślaią.c 
o piekle, napełniła głowę straszliwemi poczwarami; zda
wało iey się ia:wby szatani szarpali ią swemi pazurami 
i t. d. - Lat temu kilka, mówi tenże lekarz, wezwany 
byłem do wsi Milery o 3 mile od Lugdunu do osoby, 
która dla słów dzikich, dla wykrzywiania się, y innych 
spraw t. p. nawet od osób mądrych y uczonych miana 
była za opętaną. Kazałem iey pić wino na w o mit; 
w krótkim czasie wyrzuciła żółtych y zielonych liczbę 
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niezliczoną diabłów, którzy iuż więcey nie powrócili. 
Gdyby ten likwor dano pić pięćdziesiąt dewotkom pa
rafii Cham bon..... z których iedne wyią, drugie szcze
kaią, rżą, beczą, ryczą y inne zwierzęta wyrażaią, 
wkrótce uleczone byłyby od diabłów, którzy ie dręczą. 

31. Jak wiele siła szatana dokazać może, na przykład, czy może 
świat wzruszyć, albo cud uczynić? 

32. Co iest cud? co rzecz dziwna? niezwyczayna? 
33. Wieloraki iest cud? 

ad 33. Do str. 80. Teologowie troiaki rodzay cudów upatruią. Je
den n a d n a t u r ę iak np. wskrzeszenie umarłych itp. 
drugi przeciwko naturze iak np. zastanowienie 
słońca przez Jozuego, wstrzymanie ognia aby nie palił 
trzech pacholąt w piecu Babilońskim, przeniesienie Aha
kuka po powietrzu i t. d. trzeci nie według natury 
iak np. gdy ma modlitwę Abrahama ozdrowiał Abime
lech (G e n. 20); gdy Moyżesz żabami, muchami y ciem
nościami Egipt okrył; gdy Naaman Syrejczyk na roz
kaz Elizensza siedm razy umywszy się w Jordanie trąd 
z pędził ( 4. Re g. l), gdy ręka J eroboama ściągniona 
na Proroka upominaiącego uschła, y ołtarz bałwachwal
ski spękał się i t. d. 

34. Co to iest porządek przyrodzony? nadprzyrodzony? co prawa 
natury istót materyalnych. 

35. Czy może Bóg cud uczynić? czemu przeczył Spinoza. 
36. Dowody pokazuiące, iż szatan cudu uczynić niemoże. 

ad 36. Do str. 87. · Nigdzie nieczytamy, aby szatan cuda czynił 
takie, iakie Chrystus, Prorocy i Apostołowie czynili. 
Zastanowił-że kiedy szatan rzeki? rozdzielił-że wody 
morskie? gorzkie wody zamienił-że w słodkie? wypro
wadził-że zdroie ze skały? przepowiadał-że kiedy przy
szłe rzeczy całe mi wiekami odległe? wskrzesił-że kiedy 
umarłego? czytarnyż o czarnoksiężniku któryby praw
dziwie po wodzie chodził, ślepym y niemym wzrok y 
mowę przywrócił? Św. Paweł dzieła antychrysta nazywa 
cudami fałszywemi y szczerem kłamstwem. Szatan łu
dzić tylko może, ale nie cud uczynić. 

Ognie na powietrzu biegaiące, w oczach nawet 
prostych ludzi dla ustawiczności spowszedniały, gdy zaś 
na ziemi podobnyż, y z teyże przyczyny pochodzący 
uyrzą ogień, zaraz im się o skarbach y szatanach 
marzy. 

84. 
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37. O cudach czamoksiężników . Egiptski ch Wezpa:r.yana, Pogan, 
Kacerzów, Mahometa, Antychrysta, Aniołów dobrych y 
ludzi. 

38. Jakim sposobem cud prawdziwy rozeznawać powinien od fał
szywego tak Poganin, iako y Chrześcianin? 

3:J. Czy może szatan każdą istotę materyalną z mieysca na miey
sce vrzeuieść? 

ad 3[). Do str. 112 .... Jako tedy doświadczaiąc, iż dusza włada 
członkami, "uosiemy, iż y inui duehowie mogą władać 
istot<~ matcryaluą: tak te:i. doświadczaiąc, iż dusza ani 
każdym ciałem, ani wszystkieroi nawet eiała własnego 
nie włada ezłoukami, słusznie wnosić mamy, iż y in
Hych duchów stworzonych moc ruszania ciał iest szczu
pła nader y określona. Ztąd powieści o przeniesieniu 
kolumn z iednego kościola do . drugiego, o stawieniu 
mostów y pałacó'v etc. przez szatanów zaklętych, lub 
innym sposobem przymuszonych, za baykę od próżnu
iących ludzi wymyśloną, a od prostych rozgłoszoną mieć 
powinniśmy. 

40. Czy mogą ludzie latać sprawą szatana? 

ad 40. Do str. 113-5.... Tym podobne są powieści o lataiących 
ludziach po powietrzu sprawą szatańską.... Był wpraw
dzie Eliasz z góry Karmelu przyniesiony do Izraelu na
przeciw Acha1owi, F1lip zaś święty z Gazy do Azotu; 
lecz to przeniesienie działo się duchem Boskim, iak y 
to że Anioł przeniósł Ahakuka z J udzkiey ziemi do 
Babilonii "' obiadem dla Daniela y znowu nazad odniósł. 

41. Czyią mocą Eliasz, Filip, Daniel, byli nie:sieni po powietrzu? 
42. c~y szatan Chrystusa Pana niósł po powietnm na górę, y ko

ściół, gdy go kusił na puszczy? 

ad 42. Do str. 117. Sw. Mateusz mówi opisuiąc kuszenie Chry
stusa: "Tedy wziął szatan Jezusa y postawił go na 
wierzchu kościoła." - Św. Łukasz zaś mówi: nY za
prowadził go do Jeruzalem, y postawił na wierzchu 
kościoła; -- y Zlł prowadził go szatan na górę wysoką." 
Co znaczy, iż wiódł go za pozwoleniem Bożem. 

43. C7.y Szymou czarnoksiężnik latał po powietrzu? 
44. O ŚŚ. Antydyus7.u y Mnximie Biskupach do Rzymu przenie

sionych. 
45. Czy czarownice lataią na łysą-górę? 



2G7 

46. Jakie wedle zeznania czarowników y czarownic, są kratofilc 
y bie iady z szatanami na ły ey-górze? 

ad 45-6. Do str. 12!J .... Lecz pewna, rzec:ze kto, rzecz iest, iż 
czarownicy y czarownice zeznali: że nn. górę łysą lataią. 
"ie przeczę, iż pewua rzec:t i c ·t, że zezuuli; ale to ze

znanie, albo torturami wy mu zono było, albo pouulme 
do owych ludzi wyznania, którzy . ądzqc ię być w zittrno 
zamieniouemi, z izby wychou:tić lękali się, aby ich pta
stwo nie poiarło. Y aby komu dt.iwno uie było, iż to 
mam za . en y imaginacyą albo mózgu naruszenie, niech 
roztrzą~nie sprawy swoie, u doświadczy, iż o czym nay
czę~<'iey wy ~li, to też mu się nayżywit'Y marzy i t. J. 
Czytamy w ksit,!dze: Mali c•us lllaleficia rum, iż gdy 
iedna czarownica wyznał t przed iukwizytornmi, albo 
sędziami duchownPmi, iż prawdziwie mogła latać y prze
no ić się po powietrzu dokądby d1ciała, st,:uziowie przy
kazali iey, aby na pewno mieysce leciała, y z tam tą d 
odprawiwszy poselstwo sobie poruczone, znowu powró
ciła. Obiecała tak uczynić. Dlaczego, zamknięto ią 
w izbie iedney, tam ona zaraz rzuciła się na ziemię y 
leżała iak zabita. Wszeuszy sędziowie do izby, kaza\i 
ią budzić: miotano, szarpano, nogi palono, lecz ona nic 
nie czuła. Wkrótce przyozeds~y do siebie, dała sprawę 
poruczonych sobie rzeczy, przydaiąc: iż przykrą nader 
podróż miała. Spytana zaś, ie~liby nie czuła bólu w no
dze 'l odpowiedziała: iż go uczuła z a p o w rot e m swoim, 
zkądby zaś pochodził, niewieclziała. Naówczas ędziowie 
przełożywszy iey co się z nią uziało l nakłonili i!} do 
wyznania y wyrzeczenia ię na potym błędu tego. 

Ctwicnlzaią tę baykę zeznania różnych ezarownic 
o cza·ic którego lecą, o sposobie, o mieyscu, o 
rosko. z ach których u:i:ywaią, y o po~taci szataniL 

Któregoż c z a s u b tai ~t'? - Oto w nocy y to tylko 
ze 'rzody na czwartek, albo z piątku ua sobotę. 

KRtRrZ) na ue Neguille z parafii Ustarits dwunastoletnia ze
znała z to Y. arz) zką swoiq: i& w połuuuie nawet była na tey 
biesiadzie. D e L a n c re. 

Y tey nocy według zC'znania iednych, pać trzeba, 
według innych czuć, a według wielu ieJno oko tylko 
zmrużone mieć uale:i:y. 

Czarownica iedna zPznnla: iż nie moi na lecil'ć na łys!! gór~·, 
chyba wprzód zasnąwszy choć na ietluo oko, w tym uowiem 
stanie w momencie tRm przeniesione Lywai:j. Drug-ie zrznały: 
i7. znamie albo pi~tno któr~ duie Zfltnu, luiy do tego, ahy 
czarownicy nie zaspali godziny , którey lccioć potrzeba. Il o 
Lancre p. 98. :\1 ajolus l. 3. t.~. 
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Któreyże g o d z i ny? - Którey szatan na niebie 
ukaże się w postaci barana, albo którey w postaci 
kozł a f.bme przf>de drzwiami. Kto tey godziny me 
leci, musi zapłacić półtalara, albo dziesięć groszy (D e 
La.ncre), iukby czarownira swoią mocą mogła leciec: 
raczey szatan czaro'>' nicy miałby zapłacić, że iey wcze
śnie nie zaniósł. Czarownicy francuscy, mówi Bodinus, 
kładą tylko miotłę między nogi, mrucząc niektóre słowa 
bez nama&zczenia się, y wnet lecą. Czarowników zaś 
włoskich zawsze kozioł czeka u drzwi dla ich przenie
sienia na mieysce biesiady. 

Jakim zaś sposobem lecą" y na czym?- Na 
miotłach, na kozłach, ua osłach, na kiiach na
maszczonych tłustością dzieci niechrzczonych zabityrh. 
[n n e siebie tylko namaszczaią, powtarzaiąc te słowa: 
tam y sam, nawet z więzienia lecą, ale sr.atan znowu 
ich przywraca sprawiedliwości (sądowi). Nie inną zaś 
drogą wylatuią, iedno przez komin , gdyż ten kolorem 
ma podobieństwo z czartem. Inne zaś twierdzą że nie
koniecznie trzeba wylatywać kominem. 

Węglarz ieden postrzegłszy żonę swoią namaszczaiącą się pe· 
wną maścią, gdy się nią namaścił, wyleciał kominem, y był 
przeniesiony do piwnicy Hrabi iednego . Tam znalazł żone 
swoię, która, gdy z podziwienia przezegnała sil), wszystko zni
kucło, a sam tylko węglarz znaleziony w piwnicy, wszystko 
wyznał. D e l rio p. 177. 

Dokąd-że lecą? na c m e n t ar z iaki, na mieysca 
puste, ale przy bagnach , y ieziorach leżące, aby sza
tan wzbudzaiąc nawałuości, mógł wygodniey szkodzić 
ludziom. 

N a mieyscu tey biesiady nic nie może rodzić się. S t r o z z i 
w księdze 4, rozcl. 4. De! Palagio degli incanti po· 
wiada: iż w Castelnuovo niedaleko Wicencyi (Vicenza) na 
polu był cyrkuł, około iednego kasztanu, w którym czaro· 
wnice tai1cować zwykły, tak wydeptany, iż nic na nim nie ro
dziło się. 

Cóż tam znayduią 't - Dzban, z którego diabeł 
wychodzi, albo w postaci z a i ą c a, albo w postaci wołu, 
albo nakształt p n i a. (o b. str. 43-4). NayczljJŚciey zaś 
siedzi u a krześle w Ji'l1taci kozł a rogi maiącego na 
czele, y w pośladku, .L między rogami lampę, y nadto 
pod ogonem twarz ludzką. 

Maria d' Aspiconettc• zeznała: iż diabeł ma postać kozła z ogo
uem, y z twarzą ludzką pod ogonem.*) Przydaiq: iż całui!j,· 

") Czytaj także co o postaci koźlej chrześcijanskiego diabła mówi Ber. 
w1ński (Studya o littlrat. lud. t. I. str. 204). 
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cyw w pośladek u:atan daic pewny pieniądz. Joannettn d' 
Abadie de ihoro sze Ilastoletnia z11znnłs; że diabeł ma twarz 
ludzką, na czeiP- y n n tyle. inko Ja nu~. Inne zt•znały: iż za
tan stawi przed czarow11ic.uni kozła l.ialq~o, który sam przez 
się obraca ię w ogień y popiół. Ten popiół ro1.daie dinhel 
cz rownicom uu ezarowarua y zahii:lllia ludzi y l>ytlląt. ('zn
sern diabeł uknzuic sic w postaci pt~ka czarnego : czaseHr ro
baczka malutkiego: c za~ cm Rit>dzi w krzesle w koroni o z rogu 
cz11rneyo, maiący dwa rogi, na zyi it!dcn, drugi na czele 
z światłem oświccaiąc·ym łysą górc. ''losy nnicżune. t worz 
blada y pomicszan11, oczy ul\rągtu, wiclkiP., rrn•lmiar~: otwarte, 
zapalone, brzydkio. broJ:L koźla. ciało cz..:śr.ią ludzkicy cz~,:ścią 
kożley figury, r~cc miewa ludt.kit>, wyiąw zy iż palce w~zyst
kie równe, zaostrzon11, in łr7.~hintl' z pnzurami ostrt>rui, nogi 
zaś iak u g~:si, ogon oślr, ~los ~trn ZJJ) y nll'wdziQczny, mina 
poważna y pyszna, ułożeuil" o•ul•y mclaucholicznf1y y nieukon
tentowaney. D e L :l 11 c re. ;Ił o 11 s t r" l c t, t . ::. •l e s <.: h r o
n i q u e s ful. l. ,Jonn1111 Je llurt rlav:is cztema8toletnia ze· 
:mała: i i dorośli calnią s/.:lłaua pod ogon, ale clzicci sam sza· 
tan całuie, co y iey uczynił. U c L a 11 c 1 e Jl· 7G. 

Cóż tam przul('cia\\l>ZY robią? - - Tyłem zata
nowi kłaniaią ię, albo kulka (koziołka) przed nim wy
wracaią: potym całuią pod ogon, ruszą mai~, chrzczą 
się, ofiary szatanowi czyuią, dzitci uiemowlęta y zwie
dzionych od iebie stawią przed nim. Szatan zaś na 
pokazanie ukontentowania swego, dziurę w ziemi zro
biwszy mocz puszcza, y tą moczą wszystkich kropi. Ze
gnaią się ręką lewą, mówiąc: w i m i c P a trik a P e
trika Arragoll kiego, teraz, teraz alentia, 
złe nasze iuż minęło. De Lancre. 

Chrzczą też ropuchy w nk amity czerwone odziane, albo 
czarne, z dzwoneczkiem u zyi : ociec chrzt• tny gluw~. matka 
nogi trzyma. Dzieci ~\\ido stawione prowadzą nn•l strumieir 
lub bagno inkic, tam im dnią białą trzl'paczkQ, Y każą pa " ć 
ropuchy. Gdy lat kilka na tym urz\ldzie dohrzc ~prawią się, 
post~:puią wyżcy, )· nnkCinit·c do ta,.•cn J•rzypus7.tzr>ncmi l>yć 
maią nieszczęście. D e L a n c re p. bil Gdy czarownica uie 
przyprowadza obicęanc Pqsindy SWOif'y dzi~CiQ, lllliSi stawić 
własne, li l bo inne tyiPż ważące, inat·zo•y suro\\ i c k:~rnuq by w n. 
Przy przvięciu nowych czarowników 'piPwaią : .\l l' gr e m o
n os allegremos CJUC gen te nucva tenemos. To Jlisz
pańskie; nasze co śpiewają, niewiem 

o czyiti szatan z nowoprzyi~temt czarownikami'! 
Każe zaprzeć sil,} Boga y wi~tydr, potem oc·hrzciwszy 
daie pro o czaruc z pro ·zkiem wątrohy uicmmvląt uic
cbrzczonych, n l bo kr 'W . sic z nogi l wcy, używa zaś 
tego sekretu, auy nie wydaW;tli sekretu, r.iiO(·uy IH~WI't 
na torturach. 

zalan grozi wtrąceniom <lo morza nnrnego, kt,órc w orznch 
czarowników wystawure, gJyby b l\! Bug.\ y Ss. uiczaprzcli. 
Po zaprzeniu naznacza albo pi\!tnuie ich, albo pod. powiekfł, 
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albo na pośladku, albo. w gcbie, albo na łopatce prawey, albo 
na ustach, niewiast zaś na lt:dźwiach, lub pod pachą, a dzieci 
iednym z rogów swoich, albo żelazem rozpalonym w oku le
wym FigUJ·a tego pictna iest zaią,ca, albo szczeniecia czar
nego, albo kota, albo nogi ropuchy. Wielu czarowników pro
siło StJdziów, aby to piętno zgładzić kazali, mieniąc: iż żadney 
prawdy inaczey wyznać niel}logli. Każdemu szatan daie imie. 
De Lancre. 

Jaka ich biesiada? - Jedzą ropucLy, wisielców, 
trupy świeże dzieci niechrzczonych, ale wszystko bez 
soli; chleb zaś iest z prosa czarnego. 

Niektórzy czarownicy wyznali: iż obrusy na stołach pozla 
cane, potrawy dobre, y chleb, sól, wino daią Ale starsi cza· 
rownicy zeznaią,, iż tam nie iedzą, tylko ropuchy y wisielców. 
Inni twierdzą,: iz potrawy zdaią sie być dobre, ale skoro do 
nich ściągnie kto rękę, zaraz nikną, wyią,wszy potrawy z dzieci 
czy chr·zczonych, czy niechrzczonych, które ieść daią, sil) D e 
L a n c re p. 135 194-6. Chłop ieden przypadkiem zaniesiony 
na t!) czartowską biesiad!), gdy mu dano naczynie z napo1em, 
wylał napóy, a sam uciekł z naczyniem, które y materyi, y 
koloru było nieznaiomego. To naczynie oddrme było Ileary
kowi staremu, królowi Angielskiemu. Tri n u m M agi c u m. 
p. 37-8. 

Co czynią po biesiadzie? - Tańcują. - Jakimże 
porządkiem? O~o w pierwszey parze idą ropuchy 
w aksamity czarne ubrane, za niemi szatani, albo dia
bli y diablice prowadzą czarowników y czarownice ma
iące na ramieniu, na głowie, na ręku ropuchy także 
w aksamity prz)stroione; y kota czarnego, który iako 
paź niesie ogo!l za niemi. 

Czarownicy de Logny śpiewali tańcuią,c: Har, h ar, d i a b l e! 
diable, saute ic;;i, aauto la, joue ic;;i, joue la. lnm 
śpiewali podnosząc miotły w gór!) te al owa: S a b b a t, S!' b· 
b a t. Tańcuią, albo w koszul!, albo nadzy, plecy z plecam1, y 
wkoło. Joanna d' A bad i e wyznała: iż pani Marta Balzarene 
tańcowała, maiąc ropuchy w aksamicie czarnym, iodne z dzwon· 
karni u nóg, drugie bez dzwonków na ramieniu prawym, inne 
trzy nieubrane trzymała, iako ptaka na rl)ku. Czasem te ro
puchy idąc w tańcu przed czarownicami skarż~~: sil) na nie, iż 
źle były od nich karmione. Tańcuiącym przygrywa karzeł 
ślepy de S i boro na fuiarze y b!Jbnie. D e L a n c re. 

Jakże się kończy ta uciecha? - Diabeł, który 
iest marszałkiem, obraca si«;; w lisa, y skoro zamruczy, 
wnet wszyscy zamilknąć powinni. 

Dwóch diabłów rzą,d z i temi redutami: ieden wielki Murzyn 
nazwiskiem L e o n ar d; drugi pod-marszałek, mały diabeł na
zwany M r. J e a n M u 11 i n. Piotr Dagnerre maiący lat 73, 
sądem na śmierć skazany w Ustarita przekonany był dwoma 
świadkami: iż na tey biesiadzie marszalkował z kiiem pozła
canym, którym szykował, y który po biesiadzie oddawal dia· 
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błu wielkiemu Mar załkowi. De Lancre p. 12. Diabli bez 
rąk wzniecali! wielki ogiei1 y do mego rzucail! czarowników, 
dla pokazania, :i:e sir pickła niemnsz czl'go l~jkać. Ale taka 
uiesiada stoi za piekło. 

KoilCzy się tći. cza cm ni owcze· nic a to naówczas, 
gdy kur zapicie. Aby zaś nie piał, trzeba mu głowę 
namazać ohwą, albo zrobić kołnierz z latorośli winney. 

-17. Czy może człowiek sprawą szatańską chodzić po wouzie? 

ad 47. Do str. 139. Jako zaś szatan niemoże nośić człowieka po 
powiecrzu, tak i liH'może zroh1ć żeby sam przez &ię po 
wodzie chodz1ł. Bayką tedy iest co pisze D e l rio Dis
quis. ~lagi. 124, iż Olleru maiąr przy sobie kość 
iakąś zaczarowaną, przepływał morza, i ak w okręcie 
iakim. 

48. Czy może szatan i totę icuuą w drugą t:amienić, złoto na 
przykład w &rebro? 

49. Czy może ludzi odmienić w wilków, w koty, woly etc? 

ad 48-9. Do str. 140-3. Niemoże tćż szatan ciało icduo albo 
rzecz materyalną w mną zamiemć. - Ztąd powieści o 
odmienieniu sprawą szatail ką ludzi w wilków, w koty, 
w żaby, za bayki żadnego fuu,larnentu w rzeczy uie 
maiące, lecz na samcy tylko łatwowierno' ci Greków, od 
któryl'h to mamy fuuduiące się, poczytywane być maią. 

a) Pisze Pliuiusz: iż Ewantcs pi arz grecki powiada: że Aka
demiczykowie t" i e rdzą, 1Ż familia Anteus ' a nieiakicgoś 
obierać zwykła losem iedncgo z pomi~;Jzy sieuie, y obraw
s7.y prO\\adzi do ieziora pe"ne;:o ; tam oLrany \I)'ZU\\a si~ 
1. Bzat, za\\iesza ic na dt:bic, a przcpłynt!wszy przez ic
zioro, b1c,;y do la u i ol.raca ~ic w wilka. \\' lcy postaci 
żyie l t dzie\\ i t; u z "J!kami: i e żeli w tym przecit!gu 
<:zasu żadnego nie ujr,y człowieka, i•Owraca do tego ie
ziora, y przepłyu;pvijzy l nazad) obraca Bill w człowieka, y 
iyic dzitlwit,:u lat wi~cey nad czas zamierzony· m 1 rum, 
przj dnic Pliniusz, '!110 proccdunt Graecn crudeli
t a s n u 11 u m t a 111 i m p uJe n m e n o\ a c i u m e s t q u o d 
t e s t e car e n t. Te u że pol\ iath o Demark u Pharra pskim, 
który ziad LY wuo,;trznosm dzieci~cia od Ar! adów Jowi
szowi Luct•yskiemu ofiarown~~t·go, w momencie w wilka 
b) l prze1nieniony. •' 

b) ' prenger w ksil)dze: :.not cza1ownic, J•Owiada: ii. trzy 
panny w po tac i kotów poi. l ćć chciały chłopa ieJnego, 
który ich iako rauił, tak raniouc znaleziouc były. 

c) Czat·o wnir.n 1edna zamieniła )'C\\ n ego knrczmarza w .i.aloę. 
D e l rio l> i s 'l m a g i c. l. 4. 1>ruga, kochauka swego prze
dziet·zgucła w bob m. Inna na \1 yspie ( yprus obróc1ła pe
't\nego młodzieńca w Otiła. 
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d) Pisze Albcrtus Kran t z l. l. D a n i a o c. 3:.!. że F rotban król 
Du1iski kochaiąr.·y si~: w czarach, miał na dworze s w nim 
czarO\\ 111<.:~, biorącą Ba sil) iakie tylko chciała postaci. Ta 
okratl zy z ~ym•m swoim . karb królewski, poszła do domu 
swego. Król maiąc nn nią podeyrzenie, szedł do niey. Co 
postrzegł zy, zamieniła si~: w krow~:, a syna w byka. Gdy 
zaś król do nicy przyotąr.ił, tak go w bok rogiem ude
rzyła, iż u a mieyscu umarł. L e L o y er r· 142. 

e) Telchuinowie pierw i obywatele wyspy Rhodu zamieniali 
sic w tych zwierząt , w których tylko chcieli. D i o d o rus 
Sicułus l. 5. Bii.Jlioth. 

/) Baram król Bulgarów brał M sic postać raz wilka, drugi 
raz innego zwierzl)cia dla przcstra zenia poddanych swoich. 
L' i u c re d u l. s~ a v a. p. li5. L u i t p ran d u s zaś l. 3. 
ch. ' lt c r. Europ. cle. y i g b er t u powiadaią: iż to 
był B ara m syn , yrnona króla Bułgarów. L e L o y er p. 142. 

g) Arystoteles zbiiai1c btąd Pytagorasa o przechodzeniu sil) 
dusz z wdnego do drugiego ci at a, używa tego dowodu, iż 
dus:t.a lnk iest z 11alury p1zystosowana do swego rodzaiu, 
iż niemoże rządziĆ, y władać ciałem tnaiącym inne uło
żenie, co nawzajem i z ciałem ma mieysce. 

Pisze abiuus, iż we Włoszech chłopi znalazszy 
człowieka w sianie kryiącego się, wyszli na niego z wi
dłami, ko ·ami, y złapawszy iuż niemal go ze skóry łu
pili, chcąc się dowieJt:ieć, czy llla wło y pod skórą, po
nieważ czynił się wilkiem y pożarciem im groził , ie
~liby ou niego me uciekali. Pomponacy sławny na ów
czas lekarz uwolnił go z rąk zabobonney prostoty, y 
przyzwoitemi lekantwami z mniemanego wilka uczynił 
człowieka. 

Do książęcia Pru kiego (w Królewcu) przyprowa
dzono w1lkołeka muiema.uego, który powiadał: iż zwykł 
tlwa razy ua rok w wllka się przedzierzgać, rn.z w dzień 
Bożego-uaruclzeuia, drugi mz w dziei1 św. Jana Chrzci
cwla. K-;iąże kazał go mieć pod pilną strażą, chcąc się 
dowiedzi(;Ć prawdy, lecz on mniemany wilkołek bynay
muiey nw uiścił się w ~;łowie swoim. 

łyszałPlll za~ OU kapłana GOdnego wiary, iż ie
deu wędrowny wziąwszy od k iędza iałmużuę, poszedł na 
'' Ie • : a poslrzegbzy, iż pomieuiouy ksiądz odiechał, a 
dtlopi hyli w polu. chodził od ciutłupy uo chałupy, po
wiadaiąc przecl łacuowiernemi go podyniami, iż był wil
kołekiem, iż gdy mu kto 11iecla. tego o co prosi, zaraz, 
mimo'' o li swoiey, zamienia. ię w wilka, y do ostatnie
go dusi bydlęcia. Na dowód tego pokazywały iałmużn~ 
Jam! obie od k:.1eLlza, uclaiQC, iż to uczynił dla ochro
Pienia od ki\: ·ki wt>y obory, y ogon wilczy pod suknią. 
Tym spo ohem ubogich wie~uiaków wyzuł z pieniędzy, 
y z naylepszey prowizyi. Za powrotem księdza, zbiegły 



27:~ 

się owieczki iPgo, skal'żąc się na. wilka, który im po
wyiadał ma ła, yry, iayca, ale iu~ go wytropić nie mo
~na. było. 

50. Jaki podaią spo~ób przemienienia się w osła 'l 

ad 5(). Do str. 149. Nadewszystko zaś J>O!luba. mi się sposób, któ
rym człowiek pl'z P dzien:gnąć się może np. w o 'ił a: 
sprawić sobie kąpiel z rosy z gór zbieraney z koprem, 
y liściem bobkowym, toż namaścić c1ało pewnym oley
kiem: w oka-mgmeniu skóra zgruhieie, włosy powstaną, 
ogon wywinie się, twarz przedłuży się, szyia rozciągnie 
się, wargi obwisną, uszy okosmacieią y podnic ą się, 
mowa w rJk, nos w nozdrza zamieuią się. łowem: 
człowiek stame się o łem. Zechcesz tę postac' dożyć 
(z siebie), zgryź trochę róży. 

Chcesz wilkołaka uczynić człowiekiem'( - uderz 
między oczy widłami. Któż tu niezawoła z Phniu~7.em: 
"Przebóg l w iakie błędy nie zachodzi łacnowierność 
Greków, niemasz tak bezccnebo kłam twa, któremuby 
na świadkach schodziło." - l\Iuie się widz1, 1ż niemasz 
lepszego sposobu pokazania ię być osłem y bytłlęc1em, 
iako wierząc takowym powieściom. 

51 . Ct.y może szatan uczynić sobie eiało z powietrza? 

ad 51. Do str. l i'iO. Zdanie też iest prawie pospolite, i t za tan, 
gdy się ukuzu1e, czyni sobie ciało z powietrza. 

a) Szatani ukazui'l: sit,~ czcściey w nocy, osobliwie zaś w nocy 
z piątku na aobotll. B o d i n . 245. 

b) Czarownicy spaleni w Paryiu zeznali: i i gdy diabeł czyni 
sobie ciało z powaetrza, potrzeba, aby wiatr mu był po
myślny a xi~iyc w p!.'lni . Oelrio: tlisquisitiou ma
g i c a r. pa q-. 30:ł . 

c) Inni wyznali : iż szatan ukazuiący sit; w postac1 lu•lzkicy, 
pospolic1e icst czarny, w zrostu zaś albo olbrzymao•go, albo 
karlego.Georg. agricol in lib. de ' pirl! . ~ uhterr 

d) zatan ukazywał aill cz~ to s~dziemu icdnemu w po,taci 
murz;na bez brody, z włosami rozczochranemi. ~dzia tan 
u rwa mu nakouiec rt,~ce, y samego wrzucił do ognia D c l 
rio l. 4. L' ancrudele f>9 . 

e) Piszfł : ił. diabeł ukazywał Bill Apolloniuszowi w postaci 
klonu, -- Pytagorasowi w postRei rzeka , - ·ymonowi czar
ookai~imkowa, w postac i psa, - innym w postac1 d~ bu . 
N a u d . A p o l. 26. 

() Jan !.eon powiada : iż Afrykaliczykawie przetlai:t w klat
kach diabłów w postaci ptaków. Ci , którzy chcą mieć od 
nich wiadomość przyszłych rzeczy, daaą vewny H>'I.Jrny 
pienifłdz; ten diabeł wzifłwszy w zobek (dzióbek), niesie 

3~ 
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na zapłat~ uh tego, który go przedał, a od niego wzl\ie 
mnie OUI!O~i oupowietL~ na karcie pisani}. 

y) Delrio: l' Incredule s~;ov. p. 59, Uweryusz !ib. 
4. ue prac~tigiis pisze: iż diabeł w postaci Patrona 
stawa! w sprawie icuney w !\iemczech; a gdy strona prze
ciwna przeklinała sil) mówi!łc: niech mnie diabeł porwie, 
ie,;liw wziąt pi em!łdze: - diabeł porzuci wszy spra\1 t;, 
porwał przecrwuika. 

h) Jako zaś szatan oc.lmieninl sil) w tchórza, w plewy, w złoto, 
w sałat\), w zakonników, w kota, w osły etc. c.loczytasz sill 
w różnych pisarzach. 

Do str. 155. Diabeł chcąc się dowiedzieć o Chry
stusie Pa.uu, ('ZY był człow1ekiem li-tylko, czyli oraz y 
.Bog1em, tak kuszeuie swoi e zaczął: Jeśli Synem Bo
skim iesteś, n:ekn1, aby te kamienie stały się chlebem. 
A iako zamienienie kamieni w chleb znakiem byłoby 
Bó~twa, guyiJy y szatan chlćb z kamieni, z powietrza 
ciała lutlz1 y zwierząt mógł czynić't Wszak szatan mógłby 
10zumieć: iż to czyrri albo sprawą dobrego ducha, albo 
też y złego; gtlyż według posposlitego mniemania, i e
Je u czarownik mocniejszego ma szatana od drugiego; 
iedcn drugiemu figle robi, ieden drugiego przekonywa. 
Musiał tedy szatan przystępuiąc do Chrystusa Pana tak 
sob1e wnosić: Sam tylko Bóg mocny iest zamienić istotę 
ietlnę w drugą, kam1enie up. w chleby: więc gdy Chry
stus to uczyni, nieomylnie pokaże się być Bogiem. 

52. Czy może szatan mieć społeczność z niewiastlll y płodzić 
ludzi? 

ad 52. Do str. 156. W1erzący tym baykom (jakoby mógł płodzić 
y ożyw1Ć plóu w żywocie niewiasty, t. J. nadać mu du
stę) wielką religii czynią krzywdę, większą zaś piszący 
u szatanach żemących s1ę z mewiastami y meżczyznami 
~pólkmących, y Jzieci płodzących i t. d. 

a) W Sardynii w mieśrio Cagliari iedna zacna panienka zako
chała si~; w pewuym szlachetnym młodzieńcu; o czym on 
bynaymuicy uiewiedzial. Diabeł wziąwszy postać iego, za
ślubił ią sobrc taiernuie, a żywszy z nią czas nieiaki, na
korril'll porzucił Czaiju iednego panna ta, czyli raczey pani 
diablica, napotkawszy młodzieńca ulubionego, gdy postrze
gła. i i. icy nil•uzna\\ al za i one swoio, znczota mu wyrzu
cae niewierno~(: y mestatek i ego na oczy: lecz przekonana 
(przezeri) iż to hyl diabeł, który i:} oszukał, surowq, czy
niła pokut~:. De Lancre: de l' Inconstance des de
mons p. ~lt:l. 

u) Franciszek l'ie de la Mirandola powiada: i! znał człowieka 
nazwisk1t'm Bl•nedykta Berna, który żył lat 40 z szatanem 
iak z żouą pod rmitmiem llermelrna, niewiedzi}C, iż by ł 
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sr.atRn Y o drugim, DRzwi kiem Pinet, kt6ry żył przez 30 
Jat z azatanem pod imieniem Florina. D e L a n c re p. 21 1'>. 

C) Gvilelmus Parisiensis r. u l t i rn n rl e u n i Verso, pisze o 
żołnierzu który 7ywezy z pewną panien~ą, nakoniec po
strzegł, iż to h y/o padło zdechł ego b~· dl~:cia . n o l r i o: d i 8-

q u i s i t i o: m n g. 
d) Wortingeru król Bretonów, alho Anglików, diR schronifl

nia się od nninzclu . liSÓw, rolknzat z rady czRrnoksiężni
ków, zlnulowal: wicią nietloh) 11!- Założono fundnm . nta: 
co w dzieri zrohionr., to w nory ziemia pożernła, y nay
mnieyszf'go 81adu nie zo•tnwiaiąc. Czarnoksi~1inicy więc ra
dzili królowi. bzać fundnmentR skropić krwią dziecięcia 
urodzonego hez Oycn . Szukai<!'', t!owiedzian•> src, iż tnko
wym był Arnhroiy ~tcrlin, który st.n' iony przed królem, 
naprzód wszedł w rozmowę z cznruoksiężnikami, y ich po
konni; pntym dowiódł: iż pod fuuclnmentami tey wieży, 
hyło wielkie it>zioro, pod iezlorem zaś dwóch ~moków wiel
kich y sroj!'ich, z ktfnp.:h iedc11 czerwony znaczył Angli
ków, drug-1 hiały ~as!n\'. ~koro ich odkopano, zaraz krwawi} 
stoczyli lntwy, 11 .\l<•rlin rzewnie iako niewi'l tR płakać y 
swoi" o przyszłym An~rlii stani<' proroctwa 'piewać zaczą~ 
Zył ten .\lcrlin około roku .J'<o. \\'nyscy JII'IIWie angiel cy 
dzieiopisowie powiadaią.: iż h) t synem diahłR y córki ie
dne!{O z królów. a zRkonnicy w klasztorze Caer-.\Jerlin, 
przypisuią mu biegł0ść w Filozofii, 2\Iatematyce y Czarno
kc~ięstwie, księgę z:.wieraiącą proroctw11, y przeniesienie 
z lrlandyi do Anglii skał, które nakształt piramid ukazuilł 
przy Salisbury. · 

e) Jakich za~ są przymiotów dzieci z szatana spłodzeni? -
y to nam opisRĆ nie zaniecibali pi. arze. ~ą oni płaczliwi, 
wrzaskliwi, pi~ć mamek wppaią. a przecież, lubo są ci~:zcy, 
szczupli, ietlnak y susi L l• L oyer p .. j :ł, Hodin p. 210, 
dt~ Lancre p. ~33. \\'cclług Lutra (w rozmowach iego) 
nie żyią, iedno lat sieclm . 

() Mnie s;ę widzi, że to diabli tak prawdziwi byli, iako Bo
gowie pogan, którzy zakuchaw•.zy się, z nieba, inko po
wiadaią, z>l\o'powali. l'i,zc Józd' Zydowin A n t i 'l n i t. l. 18. 
c. 4. iż :'tlundus, zakoch~tw. zy s1ę w Pllw l111ie, linmówił nay
stars?.ego z kapłanów hogmi his, aby ~zeclszy do tey pani, 
oznaymil iey, y udał przed nią, iakhy ból!' .\nubis w niey 
się zakochawszy, chciał ią mieć no<'J 1111 trpuiąre)· u ~iehie. 
Uczyniła tak Pawlina lękRir!e sir boga na 'l: rozgniewać: 
n kapłan zamknął ią w izbie c·iemney, w którey ukryty 
hył Mnndus, y którego onR miała zn prRwego boga Anu
blsa. l'o O<lkryc 1n tak szkaradnt•y zdrarl~ · , Tyheryubz cesarz 
kazał wbić na krzyż BJ•ro.'nyl'lt tyo:b kaJ•Iauów, y z niemi 
Ide wyzwolei1ra ,'\JunclcJ owego, który 1111}\\ięrey w tym 
(w Iem) panu ~łu7ył. Ko ' cic'•ł zaś 'zburzyw zy, y statui) do 
TyLru wrzuciwszy, :'tlundu a nR \\ygnanic ~kazał. 

5::!. Czy mota uczynić, aby ciała ani kula, ani szabla, iako mó-
wią, me wzi~ła 'l 

54. Zkąd pochodziło, iż niektórych kula, ani miecz nie ranił? 
55. Czy mote szatan zatrzymać kulę wy trzeJoną? 
ad 55. Do str. 160 N1etylko zaś ułożyć, ale też a.ni ciało niecier

pi~tliwym uczynić niemoże szatan, t. J· niemoże uczy-
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nić, nhy go ani kula, au i miecz, au i żadne uderzenie 
rauić nie mogło, iako o zustowie przypi u ! ąc moc te 
pewnym iukluzom, pro tych o zukiwać zwykli. 

,l) Marek Polo l. 3. c. 2, powiada: iż obywalełów wyspy Zi 
panga żadną miarą Tatarowie ścinać niemogli dlatego, iż 
nn r~ce prawey pod skórą, no ili kamień p~wny zamówiony 
tak dalece, że ich kiymi zabiiać musiano . 

b) Edward Barbosa świadczy : iż obywatele (wyspy) Jawa ro
Lifl broń taką, którą noszący żadnemu zranieniu nie pod
lega. lluLią zaś ią z tak wielką pilnobcilł y uwagą, iż Je
dli o var ę w cśm lub d~iewi~ć lat kończą, gclyż upatruią 
znoki niebieskie y pewne godziny, które Sfł tylko sposobne 
do tey roboty. 

CJ M er c u r c d e F r a n c e powiada o icdnym zaczarowanym 
w Fili1Lurgu , którego zweclzi iadn'ł miarq, spalić niemo
gli :O.eonerus powiada o żołnierzach, którzy nicmogą być 
raniPni dlatego, iż nosz'ł pewne karteczki na szyi . Inni te 
kartki polykaią. L e M o n d e e n c h a n t e t. 4. p. 355. 

d) !\liędzy niezliczonemi zabobom1mi, którym Negrowie miesz 
kai'łCY przy brzegu zachodnim Afryki, od Senegalu, aż do 
góry nadmor.kiey nat.waney b o n a e s p e i (przylądek Do
brey-nad t it•ji), wierzą, naywi~kszfł ufność pokladai' w G ri s
gr i s. ą to według powieści wszystkich woiażerow, czary, 
albo inkluzy, lubo w opisaniu ich nie zgadzaią, się. Według 
iednych są to wstęgi albo bindy paprerowe, zapisane cha
rakterami arabskieroi; według drugich , małe kartki z cha
rakterami araLakierni przeplataneroi figurami czarodzrey
ekiemi; według innych, są, czasem wielkolici dwuarkuszo
wcy napełnione słowami arabskiero i piórem y inkaustem 
robi on)· m z popiołu pe11 n ego drzewa pisaneroi; według 
innych nakoniec, nic nie zawierai'ł, tylko sentencyc, albo 
al ho nauki z .Alkoranu pisane charakterem arabskim. Z tych 
różn)'ch powieści wnosić możemy, iż gr i s gr i a roż11e Bił, 
na różnyc· b mieyscach. To zaś pewna: iż sami tylko Mar · 
butowie albo kapinni czyli nauczyciele Negrów mai'ł moc 
pisania tych charakterów y przedawania gr i s gr i 1. Nie· 
masz zali iadnego z Negrów, któryby nie oddal calego 
swego ma1ątku, byleby mógł nabJĆ griagria iak nay
dzielnieysze. ą bowiem iedne nad drugie akutecznieyue, 
a zatym i droższe . Jedne od utonienia, drugie od ~truł y 
gadzin, od trucizny y chorób broni'ł Inne iednarą obfity 
ryb i•ołów, u zcześli11iaią, małżeństwa piekną, żoną y licz
nym potomstwem; inne wszelk'ł boiaźń, smutek, niepo
my.lność oddalai'ł, a żądze wszystkie do skutku \lrzywodz • . 
Każdy iclący na woyne, ma za powinnoić kupić 1e od Mar
butów dl ocalenia życia . Tak ślepo zaś im ufai,, ił uzbro
icni niemi, stanęliby śmiało na celu atr·załom. Jeśli zaś 
gr i s gr i s nie uczyni skutku pożądanego, Marbutowie zwa
laią przyczyn~ na złę życie Negr , przez które stał ai~ 
nregodnym obrony tabometa. howai'ł te czary w iedlta
biach albo w woreczkach akórzanych, albo w puzderkach 
złotych lub srebrnych, wt>dług każdego maJątku y nabo
żeństwa. Pospulite zaś r.awiniecie ieat ze skóry, albo z au
kna czerwoneą-o kawałków uloionych nakaztalt diamentów 
w figury azybrute, albo w kanty tak, aby za manele alu
iyó mogły. Te griagris, które noaz'ł na głowie, &Ił uło-
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ione na l..rz)Ż od czoła Jo karku, y od iednego do dru • 
Jtlej!O uch n: które mniq nn szyi, (te) służą za kołnierze. 
Królowie y panowie wielcy j!ł<J\\'1~ y całe ciało tak niemi 
zpowiiai:1, iż nietllko sami 11sic'ć n·• konia, ale 0111 ru. zyć 
się nicmo:P! !(oni też niemi okrywaią, dla zieuuani:1 dziel
nosci, Jll'~rJI..o'ci y ohronicnia od ran; te, kł<irc na brzuch 
kładą, . '} wir>lkos.ci k·ięA"i in •tnnrto, grubo ci cnl.1, figury 
tylu krui•kieJ!o. Zołnicrze dla po~taci strn~zni<'pzey, noszą 
ie na głowie nnbztałt rogów iclenich olllO byka dz1kiego; 
11szy.ty iednnk "'ej!rowie 1\y~nnwaią: iż, choćhy było nay
dzJClmey ze ich grisgri s, nicmoże obronić od puf, iak 
oni wyrażaią, t n i e t: od s t 1·zcluy, którey, w ud ług nich, 
nic oprzeć sic niezdula. 

5G. Ct.y może uczyuić, aby j"tota m~tl•ryulna z drugą nn ieunymże 
mieyscu zu~qdowala s1ę, albo ll<l przykład widbląda 
przez ucho igły J'IZC pro11 :u.lzie '? 

ad 56. Do str, 1G8. Aui też może szataił ciało wi~hze, przez 
otworzystoś~ albo dz1urę muieysz4 poprow:.Hlzie, up. cza
rownika przemkną~ l•rt.t•z urho igły, przez ,zpary, zcze
li n ę etc. 

a) Jan Tritt•m1n~z p011 iadn o iedn)m żydzie lekarzu na 1mio 
~edecyasz, iż z!ln11 al ię połykoć ludz1, wozy naładowane 
sJanPm, ucinHĆ łby ludzwm y znowu onyr.:h uź) 1\ iać. U e J. 
rio: d i s CJ u i s i t. m a g 1 c a. p. 33. 

b) Gdy Wacl~w syn 1\arola IV ces~1·za y króh czeskiego brał 
za malżonke Zofią księżmczko; Bawar k:!, ociec iey w1dząc, 
iż \\'aclaw ZIIJC lt'{!O kuch:d si~: w Czarnok>it;i:nikadl, spro
wadził 11Óz cały i•·h na we ele du Pragi. Zbiegło siy po
spólstwo 11~ to di.IWUIIi ko, ptL}>ZCdl ll'Ż y CZRIIIUkSt':ZIIik 
\\ aclawa. Ten maiący U>t.L nż do U>ZU u i by ruzdnrte, poł
knął całkiem w momE'ncie Gonina ht>rszta czarnoksi~iników 
sprowadzonych, obu'' IC tylko i eg-o. iż było ukalnne, wyplu
uąl daleko nd ~it·hw. l'u dll\lli, uihy mpmogąc btrawlć po
trawy tak niezwyt'Ził)III'Y, II)Tzucił go pu.Sladk1em do w11nny 
wodą nnpełnivm·y. l'alllcrarius t. l. l. 4. c. J(J . 

57. Ct.y mo :i: e ~za tan rle"zcz, piuruny, 1•:iatry. u u wałuuśei wzbudza~ 'l 
58. Co o tym ąclzi~ mamy IH'tlług filozofii'! 
5U. Co o tjm ~ąd.:ie m:tmy według Pi~m:t y wiary'! 

ad 59. Do tr. l i O. A możcz z.tt.tu de Zl'Z, piu t Ul!)', wtatry, ua
ll:tłllil'e \\Zbudzi~': -odpowiedź ua to pjt.lllie za,li
bła ot! '' yrozumicu i,L u;, tury y p1 zyczj 11 tych odmian 
powietrza. 

a) 'windrzy l'nlingt>uin~z, iż gdy t·znrnoh1~:żnicy wpisuiq siQ 
albo ksirg~ iak:1 "" i~cą, n l bu ~karu w"yd•!, pospoliLie na 
ó11 c?n po w tnie hurLa, zboż. t y '' innic-c 111 zczi)Ca. 

b) Czaro IIIIC} robi:h olc1ck, ktÓJ) l ią w uaczynio ljliniane 
małe, nak,ztnłt rzeszota !•odziurawJOne. Tym uleykJClll po-



27R 

lewaiąc ziemię i owoce, wzbudzaią obłok czarny, który 
obraca się w deszcz drobny. 

c) Kiwaeseau powiadał: iż czarownicy proszek swóy robią 
z kota o brupionego, z ropuchy, z iaszczurki y żmii. Te 
1mieszane, trzymaią na węglach póty, aż się w popiór 
spalą, . [)e L a n c re p. 170, 239. 

d) Remy zaś powiada: iż czarownicy biorą pewny drobniuchny 
proszek od diahra, którym posypawszy tworzą niezmierną 
l tczi.JG robactwa szko<lliwPgo. D e l rio: d i s q u. m a g. p. 141. 

e) Eunapiu 1. zdaie się ~rusznie przyganiać Konstantynowi W. 
iż ła<·no uwierzył potwarzom oskarżaiącym . opatra filozoJa, 
swego poufałego pnyiaciela, iakby on pCiuczas wielkilego 
głodu swniemi ('Znrami powiązał wiatry. Le Loyer. p. 16U. 

/J R . '33 AgoJ.nrdus BiRkup Logduński wydar księgę zbiia
iącą szerząc<' sitJ zdanie na ówczas o rozmnożeniu czaro
wników, zbożem pobitym przez grady, grzmoty, pioruny, 
burze od nich wzbudzone, handluiących z obywatelami ia
kiegoś kra i u nazwallf•go M o g o n i a, którzy corocznie na 
okrętach po powietrzu przypłynąwszy y przylądowawazy 
do ziemi, kupionym od tych czarowniklow zbożem o kręta 
swoie ładowali. Biskup ten ledwo obro .-, .1 niektnrych WIJ· 
drownych, których pospólstwo maiąc za obywatelów M o
gony, z powietrza spadłych, rozszarpać chciało. Pensees 
d i v er s e s s nr l e C o m e t e t. l. p. 290. 

60. O burzy y ogniu, którym zniszczony maiątek Joba. 

ad 60. Do str. 17 4. A iaku rzecze kto: wszak mamy w Pismie ś. 
iż szatan palił ogniem z Nieba trzodę y pasterzów, 
zburzył dom y pozabiiał familią Joba burzą od siebie 
wzbudzoną. Dla docieczenia prawdy (iż zawsze to było 
za sprawą i dozwoleniem Bożem) zayrzyimy w Pismo 
święte: Gdy szatan wziął m o c o d B o g a na wyzucie 
Joba z dostatków, spadł ogień b o ski z me ba y spa
lił trzodę y pasterzów Jego. Wiatr też gwałtowny od 
puszczy w1eiący obaliwszy dom, starł ua głowę familii} 
i ego. (Pi mo czę to mówi: góry b o ki e t. j. wynio-
łe, ludzie boscy t. j. zacui i t. p.) 

61. O piorunach na górze Synui, gdy Bóg prawo dawał Moyże-
szowi. 

62. Co to i e t wzywać pioruny do chwalenia Boga? 
63. Jak wiele naturze pomagaią odmlany powietrza? 
64. Czemu czarnoksiężnicy Egiptscy nie wzbudzili piorunów? 
65. Czemu szatan nazywa się książęciem powietrza tego, y rządcą 

świata? 

ad 65. Do tr. l 2. Paweł św. ad Ephes. 2. c. nazywa szatana 
książęciem mocy powietrza tego. Chaldeyczyko
wie według Psellusa p. 63. Ed1 t. Colonie n. in 12, 
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s ze ~ć ich rodzaiów naznaczali. Pierwszy ma.iących na
turę ognia; stolicą ich było najwyż ·ze powietrze; ui
żey jednak księżyc<~, do którego iako niecz)'ści ducho
wie zbliżye ·ię uie mogli. Drugi rodza.y panował na po
wietrzu ziemię otaczaillcyrn: ci właśnie byli s z a t a
u a m i p o w i e trza. Trzeci na ziemi; czwarty w wo
dzie; - piąty pod ziemią; - szó ty w c~emnościach 
naygrubszych. Efczeyczykowie iako tcyże Ct.t,:ści świata 
Azyi byli obywatelami, tak też tegoż samego zdania 
z Chaldeyczykami być mogli. (Heinsiu" mówi, ii. w ię
zyku greckim powietrze często kła.dz1e sitc; za: ciem
ności). 

Do str. l 9. - Za baykę mieć należy, co w nie
których pi arzach clytamy, iż: Empedokles uśmierzał, 
y w ''· 01·ach skórzauych o 'lich zaruykał Etezye, t. j. 
wiatry zaw ze te)'że pory w roku wieJące, nazwany dla. 
tego alexameno w1atrołów. Ap. Diog. że w Ko
ryncie była 1edna familia. wzbud:la1ąca y uśmierla1ąca 
według woli burze. Huet. Al net. quaest. l.'.!. c. 18. 
Ze wiatry z tey !Strony Wlały, na którą Er)'k król 
Szwedzki nazwany c z a pko w 1 a t r, czapkę swą obracał. 
O la u s M. - Ze Lapończykow1e przedaią maytkom 
wiatry w skórach trzema węzłami związanych: rozwią
zanie ich daie wolność wiatrom buiania. po monu. 
H u e t. A l n e t. 

66. Jeżeli Antychryst prawdziwy ogień z nieba sprowadzi? 
67. O mod~itwach kośe1elnych przeciw burzy y piorunom'/ 
68. Czy może szatan ogień zapalić? 
69. Czy może szatan czynić w człowieku? 
70. Czy są istoty rozumne różne od Boga y ludzi, czyniące źle 

lub dobrze ludziom? 
71. Dowody tego :t Pisma. 
72. Jak wielkit·y wagi 1est świadectwo Moyi.esza '? 
73. Czemu Moyżesz nie w pomina stworzenia Aniołów? 
7 4. Co mówią in m Pisane 'więc i o Aniołach 'l 
75. Co trzymali o Aniołach adeceu lo wie 'l 
76. Co trzymali o Aniołach poganie'? 

ad 76. Do str. 202. Cen orius w k iędze o dniu narodzenia pi ze: 
Geniusz iest Bóg, pod którego strażą każdy człowiek, 
skoro Slf,J urodzi, ży1e; nazywa się . gemuszem od uro· 
dzenia (po grecku: g e n e n go, łac. g i g n o s c o) albo 
dlatego, iż, sil,l z nami rodzi, albo że nas urodzonych 
zaraz bierze w opiekę. Euklides naucza, 1ż każdy czło
wiek ma dwóch duchów sobie przydanych. Horacynsz 
ducha stróża ludzi tak opisuje: 



Wie Geniusz, który gwiazdl} naszego urodzenia rz,dzi, 
l:łóg natury lutlzkit!y, y bUIItlJ"teluey J"!izem, 
.\ co oaouliwaza, twarzy otlmienney: biały y czarny. 

Wiersze Orfeusza wyraźuic mówią o dwóch duchach: 
bo:ski1u albo dobrym, y szkodliwym. Złego nazywali k a
kos daewonas, dobrego agathos daemonas. 

77. Zkąd poganie zdanic o Aniołach wzie!J? 
78. Co trzymali dzicy Amerykanic o Aniołach? 
79. Dowody o iestestwie Antołów: pierwszy, z spraw dziwnych. 
80. Dowód drugi: z doskonałości Twórcy. 
81. Dowód trzeci: z koill·a (cdu) na który świat stworzony. 
82. Co poganie o uatur~:e Aniołów trzymail 'ł 
83. Co trzymali o te m Zydzi? 

ad 83. Do str. :J 17. Dawuieysi Żyd.! i słowa owe G c n e s. c. li. v. 2: 
W JdZfłC syuuwie boscy córki ludzkie, które były pu;kne, 
\\'zięli ie sobie za żouy, - tłumaczyli o Aniołach, mkby 
oni z córkawi ludzkie1oi wszedłszy w małżeństwo, spło
dzili olbrzJ.mÓw, których występki ściągu~ły na świat 
potop. - l:;w. Justynus m~czeunik Apolog. naucz:., iż 
.Hóg świat stworzywszy, poruczył go rzfidzeniu Aniołów. 
Ci zapomniawszy na rozkazy l'ańskie, władzy swey na 
złe utywać zaczęli, a zakochawszy się w uiewiaatach, 
z niewi spłodzili Aniołów, których diabłami uazywamy. 
O liczbie Auiołów w niebie mówi Daniel VII. 10: Wy
glądałem atby trony były ro:.:stawione y starzec zasi .. dł. 
Tron Jego płomień ognia, rzeka ognista y nader bystra 
wychodz1ła z oblicza Jego, tysiąc tysillcÓw słutyło mu, 
dziesięć milionów stali przed nim. 

Według Żydów, Samael książe diabłów, przyie
chał na wężu w zaloty do .Ewy y z mey spłodził Kaima. 
Przydaią ieszcze iuui: ił Aza) Azael wyplfdzeni tc-
1 a z 11 y 1u s c e p t rum z nieba, y str~&ceui na przepaść, 
wynaleźli sposób uwolnienia. się: ukrywszy się w pośrzód 
powietna, razem z uićru z przepaśd owey wylecieli y 
w tym odzJt•uiu ukryci, wszystkw mJCysca obiegaią, 
z vowil!trza sobie t:1.yuią t'iuła, y niewiasty gwałcą. 
Z czt>go powstali Pro!il'iicJ, huntuillcy wcillż Zydów. 

Sł. Co o różnicy płci Auiołów y ich rn1.mno?.t>nin Żydzi nauc7ali "f 
86. Co Zydzi nauuaill o szatana~.:h '( 
86. Co mędrsi Rabinowie trzymali o Auiołnch y szatuuaeh 't 
87. Aniołowie nie !!'fi istotami z samego tylko c~ała złotonemi. 
88. Aui są istotami z duszy y ciaJa złożolll!llli. 

ad 88. Do str. l :!5. Ewangelistowie ŚŚ. mówią, i;i. Chrystus wyrzu
l'Rł lłur:hów (M~ttth. R) Chry11tns cieszy Uczniów swoich 
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obietnicą: iż eluchowie będą im posłuszni (Lucae 10). 
O szatanach zaś wypędzonych ostrzega: i~ każdy z nich 
przybrawsą s t e d rn i u duchów gor'lzych od siebie, po
wraca. do domu z którego był wyrzucon. Pismo św. cza
sami wmtry y burze nazywa d u c h a m i. - Anioł Ra
fał mówi do Tobiasza (c. 12. v. 19): Zdawałem ię ieść 
y pić z wami; lec1. ia używam pokarmu niewidornego 
y napoiu który ot! ludzi widziany być niemoźe. 

89. Jakim sposobem Aniołowie ukazywalt się ludziom? 
90. Jeśli prawdt.iwy ogień y iakim sposobem dręct.y Auiołów złych? 
91. Co Oycowie S~ o naturze Aniołów tn:ymałt 'l 
92. Co na Zborach koścteluych po tanowwoo o naturze Aniołów? 
93. Czy i es t artykuł wiary, iż Aniołowie ciała niemaią? 
94-. Co iest nieskażytelność? co nie~miertelność? y czy służą 

Aniołom? 
95. Czy Aniołowte są przedwiecznerot? 
96. Którego czas:1 są stworzeni Aniołowie? 
97. W iak wielktey łtczbie stworzent są Aniołowie? 

ad 97. Do str. 248 ..... Inni rozumieiąc: i~ ludzie od Boga obrani 
są do napełuienia mieysc w niebie, których Aniołowie 
Hi niegodnem i st: li się, tak wnoszą: tyle ludzt będzie 
wybranych, tle z nieba strąr.ouych (było) Aniołów. We
dług zaś św. Jaua Apocal. c. XII smok znaczący Lu
cypera pociągnął za sobą trzectą część gwiazd, to iest 
Aniołów zbuntował: więc wybranych do nieb:l. ludzi iest 
tylko trzeeta część Aniołów wszystkich tak dobrych 
tako złych. 

98. Jak wielka liczba ludzi idzie co dzień do piekła y do nieba, 
i iak wtele 1est pneznaczonych? 

99. Dowody pokazUtącP, tż ntezl1czona liczba być mu t AuirJłów. 
l 00. Zkąd ta różnica A111ołów złyrh y rlohryrh 'l zdam r. o tem 

Manicheyczyków. 
l O l. Zdanie o tern poganów. 

ad 101. Do Łr. 266-270 ... Pr.!wdzi..., ze iednak zda01e iest, że 
Aniołowte py~'hą zgrze. zyli. lzaiasz c. 14. pod figurą 
króla. Hx biloit kit> go tak mów i o Lucyperze: S c tą g n i o n ą 
iest do piekła pycha twoia; iakożeś spadł 
z t.ieba. Lucyferze, który mówiłeś w sercu 
twoim: do nieba wstąptę. nad gwiazdy Boże 
wy n i o s fj s t o l i c ę m o i ę. - Jak ż e ś z n i e b a u p a
dla piękna gwiazdo poranna! 

Trzymali niektórzy, iż szatani nie ą ieszcze potę
pieni; ~Ie to przf'ciwko Ramemu wyrokowi Zbawt< iela. 

36 
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Widziałem szatana i ak o błyskawice 7. ni e ba 
spadaiąccgo, Lucae 10.- Dokąd-że strącony'? Do 
piekła, mówią ietlni, według świadectwa Piotra s. Pe
tri?- Aniołom gdy zgrzeszyli nieprzepuścił, 
ale powror.ami piekielnerui ściągnionych do 
piekła potlał na męki, aby na sąd byli scho
wani. Y świętego Judy v. 6: Anioły którzy nie 
zachowali r.acności swoiey, ale mieszkanie 
swoie opuśt:ili, 11a ~ll!d dHia wielkiego, związ
k a m i w i e c z o e m i p o d c b m u r ą z a c h o wał. 

l 02. N a czćm Z<tleiy dobroć stworzenia y wieloraka ona i es t ( 
103. Na C7.em 7.ależy USZClęśliwJenie Y ułogo.>ławieitstwo rozumnych 

istót? 
l 04. Jaki grzech y iaka okazy a była grzechu Auiołów? 
l 05. Cq zaraz po grzechu szatani strąceni byli do piekła? 
106. Czy szatani cierpią męki w piekle? 

ad 106. S. Cyryllos (iib. G. commeut. in Joan.) smieie się z nie
których zda11ia nauclaiących, iż Lucyper, który zbunto
wał Aniołów zaw:;1.e trwał y trwa przykuty w piekle, 
a inny, syn niby pierwsr.ego, przypuszczony iest do ku
szenia p1erw::;zycb rodziców (uaszych), według owych 
słów Zba.wi(;!{_·la: Ou kłamca 1est y ociec iego. 
Joao. 8. v. 43. 

Inni prze7. I n f er n u s, T ar tar u s, rozumieiąc miey
sce n iż s z e p o d n i e b 1 e ski e, uazuaczaią szu.tauom aż 
do ~>ądu ostatecznego powietrze za więzienie, dlatego 
iż Paweł ś. uazywa ich mocami y książętami po
wietrz a. Ukrył ich postać Bóg przed uarui (mówi Kas
syanus, 4 Coli. 8. c. 12) aby patrzących nie zabiiała. 
Lecz że w P1~mic św. Inferuus. Tartarus zawsze znaczą 
mieysce wyznaczone karze wieczney tak szatanów iako 
y gn:eszników, trr.yma6 należy, Iż albo część szatanów 
do piekła, a część na powietrze Rtrącona, albo że wszy
scy są strąceni do p1ekła, tak iednak, iż z niego wy
chodzą, y znowu powracać muszą. 

Pierwszy Be da nauczać począł: iż szatani nakształt 
gorączką złoinnych ws?.ędzie z sobą noszą ogień. "Po
łóż (mówi) chorego na słońcu, połóż w cieniu, połóż 
na łóżku słoniowym, ws1.ędzie albo drży od zimna, albo 
gore od oguia wnętrzuego: tak sr.atani y na powietrzu, 
y w bóżnicach, gd1.ie pokłony oubieraią, ogniem pałaią 
piekielnym." - Y to zdanie stało się powszechne po 
Zborze Floreńskim. - "Umarł bogacz y pogrzebion 
iest w piekle" Lucae 16. 
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107. Czy mote szatan nawrócić się? 
108. Czy grzeszą swemi sprawami? y czy zasluguią przez nie na 

większą karę? 
109. Jak wielką moc maią Aniołowi.' y ~zatani poznawania rzC'-

czy, a osobliwie czy p 1Z11aią krytości , erca ludzkiego? 
110. Jeśli sami szatani przez ;.,; wydawali wyroki'~ 
11 I. Czy wyroki wszystkie u tały za. przy1 ~ciem Chrp;tusa Pana? 
112. Na których mieyocach y iakim sposobem wydawane były wy-

roki: Delfick1, Dodony, Trofoniu za, .Jowisza w Klaros, 
y Hammońskiego 't 

113. Odpowiedzi znacznicy-.zc łyth W)Toków. 
114. Różnica tyeh odpowirdzi od Clllpowiedzi Bm.kil h. 
115. Jakiego szalbicr twa używah kaplani bałwanów w udawaniu 

Bogów odpowiedzi'? 
116. Polityka panuiącycb rządziła Il11~Ó\\ odpowied~.iami. 
117. Co poganie sami trzymali o '') rok:il h llogów swoich'ł 
118. Katona odpowwd:l. LabiC'nOwl wzglęrlPm radzen m się W.) rok ów. 
119. O różnych topniach godności Aniołów. 
120. O św1ętym Michale co Żyuzi ) Katobcy trzymaią'~ 
121. Na wiele Hierarchii Ży<lz1 dzielą Aniołów l 

ad 121. Żydzi maią św. l\11chai.L za pośrednika między Bogiem y 
luuźmi (:\lctra.ton, ~lctator, Obo:l.ny) y spóJnio z Chrze
ściannmi za książęeia. y wouza Aniołów. Co się zaś ty
cze mnych Aniołów, dzielą 1ch Żydzi na ozie i~ć ta
nów: l) Zwierzęta święte to ict: widziani odE7.e
chiela w postaci zwier1ąt na pokazanie, iż tyle od Boga 
się różnią, ile zwierzęta od ludz1; ś w i ę t c zaś dla 
świątobliwości znakonntvcy. :.!) Koł a na których się 
toczy wóz chwały llo ki(•y. :i) Lw1 boE>cy to iest: ob
darzeni mocą u ad przyrodzouą. ·l) C h a m a l 1m, co z na
czy bur ztyn. dlatego, iż kolor bursztynowy wLsuy 
iest Aniołom. f>) 'er a fi 11 i, to 1e~t: pałaiąc\'. (i) A n i o
łowi c, to i es t: poc;luwic, kUIJl'ruwJe. 7) E l o h 1111, to 
iest: bogowie, ks1ąż't'ta ś" iatl'lll rządz:!<'Y· , ) .')n o w i~~ 
boscy, to ie·t: niż·i ml Bo:.r<'nv albo orl Elohim, Joh. 
1.- !l) hcrubino\11 (',tu ie~t: z różnych Z\\il•rząt pu
staci złożeni. l O) L 11 u z i!', to ie>.t: w pusta e i ludzk il'y 
ukazuiący ~ię. iak1 i e t (i a bry t' l, znacząey toż samo, 
co mąż. 

122. Zkąd Jochodzicmy, 1ż !ią 1 óźnc topnic albo llicnm:hic mię
dzy Auiolami 't .IS'a czćm bię one funduią, na naturze, 
czyli zaslugaeh ·~ y wiele ich ic~t'? 

ad 122. Do str. 307- 31 . - Ze między niołami iest iakieś 
porzą.une rozłożcuie y różnica co do godno~ci, zdanic 
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Jest tak dawne, it irzódła iego znaleść niemotemy, tak 
powszechne, iż poganom nawet z wierneroi spólne było. 

Pierwszy autor księgi pod tytułem Hierarchia 
C o e l e s t i s, którą miano za dzieło św. Dyonizego Ar
eopagity, podzielił Aniołów na trzy Hierarchie, a katdą 
Hierarchią na trzy Chóry. Toż po nim uczynił Grze
gorz Papiet, a po nim wszyscy Teologowie. W pierw
szey Hierarchii są te chóry: l) Serafinów, pałaiących, 
y innych miłością Boga zagrzewaiących. 2) Cherubi
nów, udzielaiących innym wiadomości. 3) T h r o nów, 
wrataiących poważanie y boiaiń Maiestatu Boskiego. 

W drugiey Hierarchii są: 4) P a n o w a n i a, niby 
Namiestnicy albo instrumenta władzy Boskiey. 5) Mocy 
(według innych: księstwa) przez których Bóg cuda czyni. 
6) W ł a d z y, moc szatanów uśmierzaiących. 

W trzcciey Hierarchii: 7) Księstw a (lub Mocy) 
strótowie Królestw. 8) Archaniołowie Strótowie rz~Jl· 
dzących y posłowie do obiawienia ludziom taieronic 
większych. 9) A n i ołowi e, strótowie osób partykular
nych y posłowie do zwiastowania r:;o:ec:;o:y mnieyszych. 

123. Z iakiego chóru był Lucyper y szatani? 
124. Czy ma Lucyper zwierzchność iaką nad szatanami 't y czy 

iest rząd i a ki między niemi? 

ad 124. Do str. 316. Mniey ieszcze wiadomo, z którego chóru lub 
hierarchii byli Aniołowie, którzy :;o:grzeszyli, czyli z każ
dego chóru, iako pospolicie trzymaią, czy też z iunego 
iskiego nayniższego stworzonego do strzeżenia rzeczy 
ziemskich, iako niektórzy ro:;o:umieli. O Lucyperze też 
większa liczba wprawdzie trzyma, iż był nayzacniey
szym między wszystkieroi Aniołami (TPrtulian, św. To
masz i t. d.) lecz niemniey poważni Oycowie święci 
w nayniższym go kładą chórze (Grzegorz Nisscński, 
Augustyn i t. d). Lucyfer nie iest ani nazwiskiem pierw
szego szatana, ani rlowodem iego zacności. Nie iest na
zwiskiem grlyż Prorok to i mi e d aie królowi Tyru, który 
według 00. Świętych, figurą tylko był szatanów wodza 
(św. August} n epi 48 Donatystom, ze słów pie~ni Sa
lomonowych), ani iest dowodem zacności Jego, bo wy
raża tylko, iż ia~niał, iż świetne miał IJrzymioty, 
nie znaczy zaś, iż iaśniał nad drugich. Nie rozumiem 
też, aby y w piekle Lucyper miał iaką zwierzchność 
nad szatanami, albo królestwo. Tam nawet zwierzchność 
być niemoże, gdzie poddani mem1uą wolnoaci (własney) 
przenoszenia się wt:dług woli, ani nabywania wiadomo
ści, ani obcowania i t. d. bo są skr~powani p o w r o-
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z a m i p i e ki e l n e mi iako Piotr św. mówi; niemogą 
rozmawiać, obcować, nabywać wiadomości, 
bo według Judy św. są zachowani pod chmurą rlo sądu 
ostatecznego. Pismo św. czyni wprawdzie różnH'ę mię
dzy nim y innemi szatanami nazywaiąc go iuż D i a
błem, iuż ksil!żęciem, n innych szatanami tylko, 
y a n i o łam i i ego. - dlatrgo zapewne, że p1erwszym 
był hersztem y podnietą do buntu. Chrystus nawet sto
snie się do zdania Żydów, gdy towarzystwo szatanów 
królestwem nnzywn. 

125. Jakim sposobem Aniołowie n11ędq HObl} rozmawiaią? 
126. Czy Aniołowie są stróiRmi ludzi? 

ad 126. Że Bóg naznaczył uau1 Aniołów dCJbrych do traży y 
usługi, mamy o tym wyraźnie w Pismie św. obiawienie. 
(Jakób patryarrha, Daw1d i t. d.). Ci stróżowie nasi 
maią głównie pieczę o duszę y iey zbawienie. Okazye 
grzechu oddalaią, szatanowi kusić nas nad siły niedo
pu zczaią, modlitwy nr.sze do Boga. zanoszą (Anioł Ra
fał), czasem te i ludzi karzą 11 hy ich od grzechu odra
iab. Duszę z ciała wychodzącą, nlho przed Bogiem 
stawią, albo do czy ca zaprowndzaią, tak i ak o Chry
stus mówi r, I.,azarzu: y zaniesiony od Aniołów na łono 
Abr~thama, - a św. Chryzostom: ka?.dy Anioł niosąc 
duszę cieRzy się z r·iężaru, który dźwiga. 

127. Co trzymaią Żydzi o I'ZI'i Auiołów, czy wolno ich czcić? y 
iaką cześć im Katoilc·y ochlaif!. 'l 

128. Czemu Anioł upommał bgo .Jana, nby mu nie oddawał po
kłonu? 

129. Czy czcili kiedy lutłzie rłw h lu. v wko do tego przy z li sza
leństwa? 

ad 129. Do str. 332. Piamo św ua w1elu mieysntch mówi, iż. D i a
b li są Bogami Pogun. Św. AugustJn (de Civitatc 
lib. 5. c. 32) mówi: "wszystk1e narody były pod dia
błami. Diabłom ko 'ciołr y ołtarze budowano: d1abłom 
kapłanów poświę('ouo : Jiabłom ofiary czyniono (i n 
P a l. 94. o. 6). H. rzecz pewna, 1ż u pogan bogowie pie
kielni, iakotc~ mehH•scy y morscy inni byli od bogów, 
których on1 Daemonas, albo złeroi geniu zami, my dia
błami nazywamy. PPrsowio czczący dwóch bogów (do
brego Boromas v. Ormnzd, y złego Amnan), czynili 
ofiary na podziękownuie Ormuzdowi 1.a dobrodzieystwa, 
a Arimanowi na odwrócer.ie złości iego. Obrządek ofia
rowania ten by l: tłukli w możdżerzu ziele nazwane 
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O m a n i, wzywaiąc Boga piekhl y ciemnosc1, y krwią 
wilka zabitego polewaiąc; massę tę stłuczoną kładli na 
mieyscu, do którego promienie słoneczne nie docho
dziły. - Niektóre ludu Amer)•ki w1ęcey szanuią y lę
kaią się diabłów y większe im czymą ofiary, niż sa
memu Bogu. 

130. Ciekawe obrządki uiektóryd1 narodów (Afryki) w czczeniu Anio-
łów y szatanów? • 

131. Co to iest Mumbo-Zumuu diabeł białychgłów u Murzyuów? 
132. Czy każdy człowiek t!la swego Aniola otróia ·~ 
133. Czy każdy człek ma swr:>go szatana ku«iciela, y od kogo on 

iest przydany ? 
134. Czy maią szatani moc y pozwolt:'nie kusić ludzi 'l 
135. Jakim sposobem szatan ku~i 'l 
1.36. Jakierui stopniami pokusa staie stę grzechem? 
137. Jeśli moc szatana do kuszenia Jest określoi~<J.'I 
138. Czemu Pismo święte strzedz każu zmysłów? 
139. Jako nas nasza kusi pożądliwość? - Czemu iedni więcey. 

drudzy muiey, pokusom podlegaią? 
140. Jakie są? y czemu skuteczne lekarstwa na pokusy? 
141. Czy może szatan omamić'? 

ad 141. Do str. 358. Osoby krwiste, krążącą gęstą i leniwie ma
iący krew, częśCJey (i to w nocy) pokusom podlegaią 
niż inne. Czemu chorobę m e l a n c h o l i ą nazywaią le
karze kąp i clą s z a t a u a, a zgęstwienie krwi w płu
cach y mózgu spiąc) m oddech odbieraiące chorobą sza
tańską po łac. I n c u b u s. We Wło~zech i Francyi, gdzie 
wina pomieruie za napóy używaią, mało o czarach wie
dzą; w Szwecyi zaś, Niemczech, Prusiech, Polszcze, 
przykłady są częste (z powodu piwa chmielnego, bobu, 
grochu, świniny, cblehf~ razowego) btrachów, czarownic 
y innych szatai1skich pokus; bo czart i ak o przyrodzo
nym sposobem · działaiąćy, niezawsze znayduie sposo
bność w ciele: ztą<l czarownice nim co wykonaią przez 
biesa, wprzód przygolowywaią krew y humory namasz
czaiąc stopy nóg, dłonie rąk, y skronie maścią sen 
wzbudzaiącą. Ta r·HLŚĆ składa się z niektórych ziół y 
maści usypiatących iakie są: pokrzyk, bielu n, kąkol, 
świnia-wesz ziele, s :dcy w ~elki, maż cisowa, smalec lisi, 
sok makowy. 

Aby przekonać o próżności y głupocie niektórych 
śrzodków. zalecanych przez szalbierzy, y pokazać ich 
nieskuteczność, dobyl: wystawie ie przed oczyma takie, 
iakie one są w swoiey istocie. 
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14\!. O próżności 'rzodków, których ludzie zabobonni lub głupi 
używaią do ;•Jednania tmło'ci, do odkrycia sekretów y 
.vicrnośc1 niewiast lub mę2czyzu, dn utrzymama w zgo
dzie malżet1stwa. 

143. Zkąd uro ło przysłowie: w czepku się rodził? 

ad 143. Chcesz się dowiedzieć myśli, chęci y sekretów osobliwie 
niewiu ·t'! 
a) Serce gołębia z głową żaby ususzywszy zetrzyć na 

proszek y połóż na .'piącey, a powie ci wszystko co 
ma w sercu. Gdy zaś \\ y powie, odbieray i e co t)'WO, 
aby się nie ocknęła. Les admirabies secr. d' 
Albf'rt Ie Grand. l. :.!. p. 145. 

b) Albo żlthę do wo<ly wpuŚciWS7Y, ięzyk z niey wyięty, 
połóż na . ernt IJJP\\insty śpiącey; -- albo erce ro
puchy na lcwcy icy piCr:si; - albo serce kosa, -
albo erce y nogę sowy prawą poJ głową; - albo 
kamiei1 q u i r i 111 znaydu1ąty się w gniazdach dud
ków, na głowic 'l'iących iakichkolwiek o_ób; spytane 
w gło~, na w.,zystko odpowiedzą (Triuum Magi
c u m ; - L e s a d m 1 r. s e c r. d' A l b e r t l. 2., -
Mizault Centurie :2. n. 61.- Thiers: Traite 
des superstitions). 

c) Trzymaiąc kamiei1 czaruy b er a t i d e s nazwany, do
wie z się co kto myśli. Les admir. secr. d' Al
b er t. - W Ethiopii hyło, według Diodom Sycy
lij'ikJego, źrzótlło, z którego kto się napił wody, nic 
mcmógł zataić. 

d) Chce z poznać wirrność żony twoiey lub inney nie
wiasty'( - Poló~ diament. na czole śpiącey; - nie
poczciwa porwic się nagle z łóżkn. Tri o uro m a
g i c u m p. :203. 

e) Albo louecznyk zbierany w S1erpniu, gdy słońce 
ic t we lwic, zaw:uą\1 zy w l1'ciu bobkowJm razem 
z wilczJm Z\'IH'm połóż w ko ~c1ele; niewiasty, które 
~łamały wicrn0ŚĆ nmlżei1ską tam ię modlące, póty 
niebędą mogły 1r)niś(·, póki słonecznik z ?.a wiąza
niom tam bętlzw. L e · a t! m i r. s e c r. d' A l b. p. 73. 

{) Chce z aby małżei1 two zgodne y małżonkowie z sie
bie kontenci by b ·: ·Je ch mąż samca, a tona sa
micy przepiÓrek serca no zą przy sobie. L e s a d m. 
secr. d' Alb.- Jlizault; Thiers. 

g) Alho żona niech uo~i przy sobie zpik z lewcy nogi 
wilka, a mąi kawał rogu ieleuiego. Les admir. 
s e er d' A l b. 
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h) Al ho: ile razy żrona częsc włosów ze wszystkich czę
ści ciała, ofiarowanych u ołtarza z świecą zapaloną 
nostć u a głow1e będ..:i e, tyle mąż zapali się ku niey 
miłośc1ą. Delrio: clisquis. magie. p. 47. 

i) Chcesz osobę iaką usidl1ć miłością ku tobie? Noś 
przy sobie mtt:SO :lr:tebięcta Hyppomanes nazwane, 
ususzone w garnku uowym polewali) m, z którego 
chleb wyięto: do któreylwlwiek osoby ie przyłożysz, 
kol'hać l'ię będzie. Le Solide Tresor du petit 
A l b e rt p 6. 

Hyppoman•·B, według zabobonnego mniemania, il"st mi~so 
czarne, okrągłe, "ielkuści figi suchey, z którym źrzebie 
na czele (czole) rodzi sil) . l'rz)uaią: iż klacz, skoro źrze
bie porodzi, to mięso odrywa y połyka. Jeżdi zas nie znay
dzie, taki ma wst r~t od źrzei.Jil)cia, iż zmeść go niemoże. 
To tedy mi!;SO na proszek starte y dane ze krwią. tego 
który chce być kochanym, rotano za nayskutccznteyijzy śt·zo
dek do ziednanta miłości 

Hayka ta urosła ztątl: iż źrzebie leży w macicy uwinil)te 
w błonkę, w którey wszystkie sznury razem złączywszy sil) 
przy koticu, czymą mlJ,Y wczeł wiszący na glowte źrzebię
cia. Tuu wt;zcł razem z btouką skoro źrzebte urodzi &ll;l 1 

z klacly wypada, y to d~.lo okazyą tey bayce. Z takowey 
też przyczyny urosło przysłowie o ludziach: w c z e p ku 
się r o t1 z ił. Płod albowtem ludzkt zawiniony y zamkmony 
iest w dwóch błonkach. Te przed porodzemem pospolicie 
otwieraią sil) y rozdzieraią się ciężarem płodu głową wy
chodzącego. Przytrafia sil) zas, tż miasto otworzenia się, 
część ich oderwana zostanie na głowie nakształt czepka. 
Pospólstwo Lierze to za znak przyszłego icgo szczęscia. 
Przeto CZ\!Ści te ptlnie chowat~, rozumteią.c, it gdyby zgi
ut;ly, ci, którzy z memi si~ urodtili, meszcz~sliwszemt nad 
iuuych b) h by lnui mnt~maiąc 1 iż te czepki nie mogą 
u&zczt;śliwrć nicprzytomnych, w work&ch ic 1 albo w na
czynrach z metalu ial<icgo robionych zawsze noszą przy 
soł>ie. Co wszystko iPst głupim y mr·godzi11 ym zabobonem. 

\\'edług l>clr io dtBIJ mag. l. ::S. l'· J. 4uaest. 3-
trzy b'! rutlzaie h) pvomanes. llypjJomauis tria genera: plan
t u la Arcudinc, viru~ stillans 1·x inguir.e t'(]uae cuptdae1 
et pellicula t·evnlsa, n fronte pnlli C'(]nini. Saumastua zielE' 
.'\t kuclyi me ma z n HyppornaneR. 

lliuc Ul'lllllllr lfyppomanes, \ero quod uotniur dicurot. 
Pnstme•, lPutnrn di.ttllat ah iuguine virus 
llyppnrnarlt'R, 'l"''rl hAPJIC wal!Hl legcre uuverac. 

\'irg i l i 118 : fJE'orgic. l. 3. 

/,;) Albo uo~ !'~'") subtr "łusy kc11'H.:a ogona wilczego. 
l) Albo za ·zyć w kołnierzu te ~łowa y krzyże: t a u

t h os i' a nortoo, t uoxio, ·r bay, gloy, t ape
ri t t.... a WS7.) RCJ l'ię koc· !Ja( będą. T h i er s t. l. 
p. 410. 
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m) Albo miey przy sobie kości (zgryzione od mrówek), 
prawey strony żaby. I .ewey zaś strony kości noszlł!c, 
wszy tkim byłbyś niena.wi tnym. D i v. C u r. 6. 23. 

n) Albo rękami nn.ma ·zrzonemi sokiem blu zczowym, 
dotknii ię osoby, o u kt!)rey chce z być kochanym. 
Les admir. secr. d' Alb . le Grand. l. 3. p. 166. 

o) Albo noś na brzuchu głowę kani. 
p) Alho miey pomadę robioną ze szpiku lewey nogi 

wilka, z ambry zarey, y pro z ku cyprysowego, y 
czasem daway uo wąchania. o:.obie, którey chcesz 
uiąć serce. Le Solide Tresor du petit Al
b er t p. 12. 

q) Albo, gdy chleb z pieca wyimą, ususz krew własną 
puszczoną na wio;nę w dzici1 piątkowy, razem z ilJI· 
draroi zaiąca. y wątrobą goł~bicy: zetrzyi to wszy
stko na proszek, y day wypić pul dragmy osobie 
ulubioney. Le So!Jde Tresor du petit Albert 
p. 7. 

r) Albo pierścień złoty diamentowy nigdy ieszcze nie 
zażywany, zawiną wszy w materyą i t> d wabną, noś przy 
sercu mięrlr.y koszulą y ciałr.m dm y nocy dziewięć; 
dziewiątego duia przed w 1'!10uern słońca. rylcem no
wym wyryJ na nim ołowa cheva. To uczyniwszy 
osoby, od którey chce. z hyć kochanym, trr.y włosy 
złącz z trzema swoierui, mówiąc: n O ciało, bo da y
byś mnie miłowało, bouayby zamysłom twoim y mo1m 
skuteczną mocą c hem z:ulosyć stało się." - ple~ 
z wło ów tych idlo miło ·ne tak, aby }HCrścicll był 
niemal we śrzodku, y r.awinąwszy ie w materyą ie
dwabną, znowu noś przy crcu, i ak pierwey , dni 
sześć; siódmego dnia wyimij pier(ciclt z sidła., y 
day go o obie ulubioney: a. to wszy tko czyi1 przed 
wschodem sł01k1t. L e 'o l i d e T resor d u p e t i t 
A l b er t p. . Pier'ciPil ten miauy był za nay1lziel
nieysze Filtrurn y naypcwnie;> zy śrzodek uymo
wania affektów. 

Franc. Petrarca w li 'c ic iednym opisuiąc podróż swoię 
do Francyi y Niemiec, powiada, i z w .\kwizgrauic lysznł 
od iedncgo kapłana, że Karol Wi~Jlki puuiJi,,szy wieJo kra
iów, tak 10zkochał sit,: w icuuey putlłcy uie\\Je ' cJe, ii. nic
tylko o rzqdach, ale nawet o o obie WIJicy znpomni11l. l'o 
śmierci tey niewiasty milość nie umarła. Kuchal trupa, 
rozmawiał z nim, pieścił s i~, y za w zo trzymał w swoim 
pokoiu, iakhy żywa była. Arcyhi kup 'l'urpm dowieciziaw
szy ei~: o tcy Jneporzt!dney milu~Cl, n domniumywaitjC się 
co było, wszedł do. pokoiu w którym trup lci:uł, y ogl=!da-

37 
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itc go, znalazł pod i~zykiem fieńcień, który y wyitł. Za 
powrotem swoim Karol Wielki niby ze snu ocucony, zdzi· 
wił si~. i z znalazł trupa zgniłego w pokoi a; zatym kazał 
go zaraz pogrześć. Wszakże rozkochał eio tak w Arcybi
skupie nosz'łcym pienicień, iż niemogtc od niego odłtczyć 
eio, zawsze za nim chodził. Zrozumiawszy to prałat, wrza· 
cił pierścień do iezio1·a. A Ka'l-ol tak sio zakochał w owym 
mieyscu, iż nigdy nie wyieehał z Akwiagrana, w którym 
zbudowawszy pałac y klasztor, zakończył dni swoie, y tam 
nietylko sam chciał być pogrl'lolbionym, ale też testamentem 
zalecił, aby było mieyscem koronacyi cesarzów rzymskich . 
Recherches de Pasquier l. li. a. Sl. 

s) Chcesz poznać która ciebie ze trzech lub czterech 
osób bardziey miłuie? Weź trzy lub cztery główki 
osetu, utnij końce, y każdey dawszy imie tych trzech 
lub czterech osób, podłóż każdey zosobna pod po
duszki. Główka nazwana imieniem osoby bardziey 
miłuiącey, puści kiełki. M. Thiers: Traite des 
s u per s t i t i o n s t. l. 

144. Czy może szatan chorób być przyczyną? y iakirp sposobem? 

ad 144. Do str. 372. - Piszą godni wiary lekarze, iż w naydeli· 
katnieyszych częściach ciała lqdzi sprawił szatańską. iuż 
zabitych, iuż ćhoruiących, znaleziono w iednych goździe 
żelazno pod skórą, albo w żołądku drzewa długie okrł}
głe, noże śhfowane y nakształt piły zębate, włosów 
kłęby wielkie, szpilki, igły, ciernie, kamienie etc., w dru
gich mózg cielęcy z głowy wychodzący razem z kośćmi 
cielęceroi etc. Ze zaś przydaią: iż po wyięciu, albo wyi
ściu samych przez się tych rzeczy, albo wyrzuceniu ich 
przez womit, osoby niektóre przyszły do zdrowia, rozu
miałbym (ieżeli tylko powieści są prawdziwe), iż szatan 
chorych dręczył prawdziwie, a (na)około stoiących ma
mił oczy. Szatan albowiem cudu uczynić niemoże. Nie
mogły zaś przyrodzonym sposobem noże, koście, drzewo 
mieścić się w tych częściach ciała, których naymniey
sze naruszenie, albo ehorobę nieuleczoną albo śmierć 
przynosi. 

Według Sprengera : Młot na czarownice, pewnacza· 
rownica zepsuła płód hrzemienney niewiasty za dotknio· 
ciem tylko iey żywota y to bez bólu. Z chorey wyszło 
stolcem drzewo z róiy, ciernie y noże. 

145. Czy • może leczyć choroby? 

ad 145. Do str. 373. Moc leczenia chorób dał Bóg ludziom, dla 
rozkrzewienia Ewangelii, dla rozeznania sług y Aposto-
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łów Boskich od sług y A po tołów szatańskich; a iakoż 
rozeznać morrhbyśmy1 gdyby y czarownicy przez szata
nó~ mieli wolno~ć leczenia tych chorób. których sami 
byhby przyczyną? - Jako mogliby'my rozeznać praw
dziwe leczenie od pozornego y fałszywego? 

B. Diabeł w swoiey postaci 

przez X. Jana Bohomolca. Część druga. Warszawa 17n. 

R e j e s t r m a t e r y i. 

O Upiorach. 

l. Czy ma szat:m pozwol nie brać na się ciała umarłych '( y po
dział z krótkim zebraniem dowodów. 

2. Przed przy1.' ciem Chry tu a Paua czy miał szatan tę wolno ~ć? 
3. Co są Lares, Lemurc 1 Manc , Panie białe, trige 1 Lamiae. 

d 3. Tu mówi Bohomolec (str. f,): Natworzy.ła boiaźi1 y zabobon
ność ich (Hzymiau) różru•go rodzam straEzydeł. Były u 
nich La re .s t. i. dusze dobre 1 dusze ludzi cnotliwych, 
które miłość ku swoim na Elizeyskie zaniósłszy pola, 
czę to nrl świat dl:~ naw i dzenia krewnych wracała; 
L e m u re ·, d u ze niPprzyiazne ludzi złośliwych, szko
dliwe, na których ubłaganie o~obliwe 'więto było usta-
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uowin11r; ;\1 a lltlS. slra zydla. clu Zl' któr Th roz<'znać 
niemogli, i c: li były dobre. albo złe, IC ~li były cnotliwych 
albo uiecnotliwych. 

To 6wi~;to ulJłag~ni~ zlych tlu•z opisuic Owidyusz: nazy
wano ie Fabnri lemuria, obd10uzono zaś tym sposobem. 
O pulnocy ~-:•h spali \\S7.y cy, gospodarz wsta\\ał, y szedł bo o 
z \1 1elkt! ut·zt·mo;ci:! y hoinźui:! tlo źrz<iula, łoskot czyniąc 
palcarui dh od tru tt•nia uu z tych, któreby mogły ternu przc
szkotlziĆ obrządkuli i T.tm Ulll\ wszy po trzykroć q;ce, powra
cał, y 11yimui.!C' z 1n•hy grol'h lub bób, rzucał wtj·ł przez głow~: 
y mó11 i l: T~ 111 buhrm wypłal'am wam za mnie, y za cał11 cze
ladki) moi~: Y tu '''"n tlzicsir<·kroć razy powtarzał nieoglą
dai:!e •i~; \d~ l. gtl)ż rozumiał, ii u u za taieronic bób zbierała 
Zno11 u czerpał 11 ud~, ) hi l 11 uaczyuie miedziane, powtarza
iąc tlzl<'lll~e razy t~ mu•lli!lq;: U tąp uu zo oyczy ta! 

Cum vcro inrcrtmn e t 'łnaeeunquu sortitio adve:1erit utrulll 
Jar sit an larva nmuiuc ~łanem llcum nuncupant, scilicet 
et honoris grnt'ia l>ei V•Jeabulum atltliturn e~t. Apulejus de Deo 
'ocratis. 

Byli u nich f'atyrowic, których boiąc się obudzić, pa
sterze ua fuwrach w polutluic grać nie śmieli. - Nie 
schodziło też im ua rozmaitych czarownikach, nad któ
remi tak pa twili s1ę, iako rozumieli, iż oni pastwią się 
nad luJźmi. 

ł'nzywan tych czarowniko'•w , tri)( y Lamia Tak zaś 
Gr!'C)' iako y HznniP.nic rozumieli przez nich ludzi szkodzą
eyeh mobili\ i c tlt.i< t: i om, krew z nich ''ysysaiącyeh, albo ich 
J•ohrai.!C}t h. _ en 111 au 1e lamiae vivum pucrum extrabas alvo 
(Horatlll~, tl at·te poettca). ł.uripiues y 'c!H,Iia tes Ari
stophana o nich czyni<! 11 zmiunk~, iako o uotworach y nie
}JrzyiaciOhch na1 o•lu łtulzkiq(o Owiuyu z oplouie triglls iako 
)•taki th npit Żl'e 11 noc) dzieci szukait!C latatące: 

Caqoen• tlicnntur lactt•ntia ulcere rostris, 
Et ~ ltnnm 1 oto angniuc guttw· ha bunt 
Et i l lis ~t n ~ibus nomen . 

. Czyniono wpnl\nlziC to z niellli. co teraz CZ)ni:l z upiorami. 
~'tal,, Ich znbit1 h, all•o palono, allto n.\ pal wbi1ano. Krew 
!Ch pili, cinlu it•tlh, nle to nil'Lyli (ic ?.CZe) upiurowic. 

Załouh 11} te l"' o halon) m 1 og n'• t11 i c uowonawróceni wpro
wndzJit tlo ( lu·z" entn, 11ko to zun.; :l na zcgo post~:powania 
z UJIIOtatc.i, ) 1. pr·tl\ ~n•kich y Lomhartlyi: ::;i quis a tli bolo 
dcl' ·ptus e1cdulu t t SCl'nndllm mo1cm pa"'nnorum virum ali
q JCJn Uli f t ·min m • tri g a m c , et homines comederc, et 
pro p t r !toc l!• m in<'t!llllcnt, 1cl earuem cjus ad comeden
dum <lctlctii, ~e l t p am eoimuedt, capiti sPntentia puuietur. 

n p i t li LII' i li m C n I' o li ~L pro p n r t i b u s a o n i a e 
c. (i. l 't.l\\11 takr.e LombaJtlów zakazui.! cudzą lużcbn~J, inko 
Jll a z k l! l t lO c a , to IC t oskarzoną o t:zarodzit!ystwo, tracić. 

4. Jeżeli hry,.;tus zo&tawił szatanowi moc nad ciałami poskro
miwszy te, którą mieli uad duszami 1 
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ad 4. Do ~;tr. R. PrzykrzJł >;ię im (Hzatan pog'l'IOm) wizytami. wrmi 
w postu ci dm· ha przyiazurgo: - nierównie częściey 
(według powieści) nam się przykrzy, nietylko nawiedza
iąc iuż w po taci kuchcika (aJ, iuż dzic~:i małych (b), 
staienny<.:h (c), kopaczów (d), pai1 białych (c). Naicżdżał 
na nich w po tac1 ducha nieprzyiaznego: - nie prze
bacza y nam: podróżnych na błota zaprowadza, buty 
zdcymuir, płaszcze zrywa, czapki z głowy zbiia , kale
czy, zabiia (/), y co więk-za, miasta całe oblężeniem 
ściska (g). Mieli Poganit· czarowników w ptaki drapie
żne zamieuiaiąl'yeh ·ię. - mamy y my po tać rok, 
wilków ua się uiorących. ~Iicli Meduzy na mokach la
taiące: - mamy y my ua lutlziaeh, na miotłach etc. 
ieżdżące, z szatauumi ua łp.cy górze bankietuiące, a 
rumakom wym, lta l<tÓrych po kilka et mil ieducy nocy 
ubicgai:1. y gar tki obroku żałuiztcc. - Cóż mówić o 
szatanach podziemnych, powietrznych •. wodnych 't - co 
o czarach chu tki w myszki przemieuiaiących, - o ko
żuchach bez lu<lzi do karczmy chodzących'! - o go
rzałkach dla przyłudzenia ludzi przez diabłów przepę
dzanych? - Pelue są k ięgi podobnych hi toryi czyli 
baiek, pełne u zy p011 ieści, które y szatanów y sposo
bów szkodzenia nicrówuie więcey między Chrze 'ciań
stwem rozmnożyły, u iż wy my ~hło pogal1stwo. Prócz tego 
mieliby!Śmy upiorów, ·tra zydla nad amc strachy stra
sznieysze, y nad samych szatanów szkodliwsze y obrzy
dliwsze. 

a) Trytt•miu.z w kronice l'i w pod rokiem 11:3:!, ii. w axo
nii, w diecezyj Ilildt'sheim, 1lurh 11 idz1any Lywał 11 róinych 
postaciach: iź 8łuzył w kul'hni hi.kup:l, rady książętom da. 
wał. A nakoniec, wiewn~ony od kuchcika, gdy próżno skar
żył się, udusił go 'pi•!ceg-o, ciało na kawały poozarpał y 
uwarzył. :'\lści11 1! złosć pomkuąl u n iui>c kuchenne osoby, 
tak dalece, :lc go zakląć mu inno 

b) I\s. Balbinu :-oc. Je n opi ui c Czcrhy mówi: ii diabd
kowio w po taci dzieci pi\•cioletnich, koni, 11oły, owce opa
trywal i, obrok y siano l!· indo111 wykrntlywnli; płaczem nie
szczęscie, 'miechem pumy lnooć prl.<'l'owinu !li Zawołamy 
dla zakl~ci łt•nt k . Ha lbir.u 1 m znalazł ich. z emu zaś 
Dieznalazł, przyczyny uic 1hie, ale to icst moim zdaniem 
praiH!ziwa: bo ich ni !,yJo. 

c) B~d<!C rhłopięcici<~ (m!"' i Boh(•molec) słysznłt>m skarz11cych 
się, żt: sza n i~.:d Ił liR kollin ch w s ta) ni stoiących i gdyż 
zno.ydownno 1e rano spocone y sp~,;clzouc. Gdyby mmey lu
uziom wier?.Uno, lal'lllC)'hy docieczono, iaki to hył diabeł. 
Był to rły duch, ule przcczc, ale w ciele podobuo, który 
albo w udoty, albo na gorzalkc w nocy wybiegał. 

d) Gcorgius Agricola: de animantibus subterranei 8 
p. 105 1 trzy rodzaie naznacza duchów podziemnych: 1e. 
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dnvch karłów,-- drug-ich nakszta!t tarców zgrzybia
łych y zgarbionych, - trzecich iako kop a c z ów ubra
nych, wesoło robi'łcych, ale nicskutecznie. - Innych z l y c h, 
kopaczów rozpędzai'łcych y zabiiaiących; iako w Annaberg 
(ieden) w po~taci koni a roziuszonego zabił dwunastu ko
paczów (górników). 

Olaus za· Magnus naznacza sześć rodzaiów duchów mi
neralnych, osobliwie w minerach srebrnych bogatych, któ
rzy w różnych postaciach skały łamią, wod~ ciągną, y ró
żne rodobne małpom czynią sprawy' dla pobudzenia ko
paczo\\ do gDiewu. L i b. 6. c. 9. 

e) Pani biała nazwana, iż w hieli ukazywała się. Widywano 
ią (według powieści) w f{rumlowie, w Nowym-dworze (Neu
bof), lllubokim, Telczy etc. miastach czeskich.*) Ona 
w Telczy straże szwedzkie rozp~:dzała. Gdy cała biała uka
zywała si~:. znak byt małżeńskiego nast~:puiącego wesela, 
lub szcz~:ścia y pomyślności iakiey; gdy w czarnych r~:ka
wiczkach, śmierci nnst~puiącey l<tórego z familii panów 
Nowego-dworu. Ta Piotra Woka małego piastowała, tak 
dal ce, że mamka iego bezpiecwie y bez przeszkody w nocy 
zasypiała. Uważała zaś, iż odchodząc, nie drzwiami, ale 
przez mur w którym żadney otworzystości niebyło, wycho
dziła. O czym Piotr W ok, iuż dorosły dowiedziawszy si~ 
kazał mur wybić, y znalazł znaczny skarb, z którego kil
kaset tysi~:cy Rudolfowi cesarzowi na zapłatę woysku po
życzył (Balbinus: de spectria l:lohemiae). Tenże autor do
rozumiewa &ię, iż ta pani biała była Berchta de Rosen
berg, żona Jana Lichtenstein barona y dziedzica Krumlowy, 
y Mainharda de NovR·domo drugiego małżeństwa. Ta mu
ruiqc zamek w Nowym-dworze, zwykła była do spiesznego 
robienia zach~:cać poddanych swoich temi słowy: róbcie 
dziatki, a gdy sk01\czycie, zaproszę was na ucztę. Uiściła 
się w słowie. Wpośrzód zaś uczty, aby pa.."iqtka waszey 
(rzecze) wierno'ci wiecznie trwała y potomków waszych 
do podobney ku panom miłości zachęcała, corocznie podo
bną ucztę mieć l.J~dziecie. zu;era sig na t~ ucztę ul.Jogich 
7, !J albo lO tysięcy. Kaidemu dai'ł trzy funty chleba, si-dm 
obarzanków, rosół z podrobek rybich, dwie potrawy z kar
piów, y nakonice groch lub kaszę zaałodzoną, dlaczego 
uczta ta nazywała sig kas z a słodka. Dla zaniedbania 
urzty tey, !'ani biała generałom szwedzkim przykrzyć się 
niC przestała. (Balbinus) 

f) Ca sianus c o 11 a t . 7. c. 3~ mówi o duchach, p'ldrużnych 
dla uciechy na błota zaprowadzaillcych. Naycz~sctey u nas 
to ~ię Jn·zytrnfia po targach, iarmarkach, kiermaszac:t, gdy 
cLlopi piani do domu powracai. Inni powiadaią, 1ż w polu 
lub podróży h dącym, płn~zcze zrywaią, czapki z głowy 
zbiiai~, bóty ~c-iągni<j, a potem głośno śmieią sig. Ducho
wie CI nnzy11nią się piwo y gorzałka, l.Jo te ludz1 roz
l.Jiernią. Co s11 ięto prawie widziemy chłopów za kaźdym na 
ziemi~: upndni niem żegnniących się, i ak by ich szatan n 
nie gorzałka rwcała. 

*) Tradycya o ukazywamu ill bi·1łych dam czy pań po zamkach starych 
gdy kto z rodziny ma się urodzić lub umrzeć jest dość powszechną,, 
np. na zamku Avcnel (w t;zkocyi), n zamku w Berlinie, w wielu 
zaokach we Francyi, nad Renem i t. d. lob. Bieliczka w Wieliczce). 
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g) Pisze ks. Balhinus w IIistoryi C ze kiey: i~ obywatele mi a· 
sta c ze kiego Ziatcck, postrz •gl zy w 1eczorom miasto oblc
żouc, do broni rzucili ic. :\ln!p•trat w)sl'l.ł lirobeka y 

zybc 1111 szp1egi, któiZy powrócl\\Szy, I.H>iazń y tNOS'\l ich 
potw1erdz;li . Hanr• 7.a me 1110 postrzci:ono, ieduo Wl&lelca 
z szulnemcy zdictego y przy dnewie postawionego. Działo 
sil) to r. l'. 1:.!01. 

Mai•! y żydzi woi:! L i l i t h (pierwszt! kusicielkil Adama), 
a o upiorach, chyba tylko od Uhrze 1an słyszą. L i l i t h u 
żydów tożsamo, co tr1.· y Lamia u Greków, to iest: 
znaczy czarownice ziadaiqce. Przeto iydzi wu wszystkich 
kątach izby, w którey położmca leży, te słowa pisz!}: 
Adam, Ewa, precz ztqd Lilith. 

5. Czy znayduią się Upiory rui~dzy niewiernyrui y nader zabo
bonnerui uarodarn1? 

6. Mi~dzy Cbrześcianami czy wszędzie znayduią si~? 
7. Co są kołtuny? y czy mogą ::.łużyć za dowód powieści o U pio

rach. 

ad 7. Do str. Hi. Upiory (mówią niektórzy ich obrońcy) ~tu iako 
nasienia, ow zem są 1ako kołtuny, które są tylko w Pol
szcze, a w cudzych kraiach nawet uieznaiome. Cięszko 
na głowę, lub kołtun chorować mu i, (t!:! n) który iaka 
iest między upiorem y kołtul!elll różnica, uic w1dzi. Mnie 
zaś (mów1 Boho111olec) dh ruzw1,_zania uakręcouey od 
kołtuuów trudno' ci, me trzeba szuka0 miecza Aleksan
dra W1elkiego: uu!tyć powiedzieć, i.c kółtuu iest choroba, 
upiorów zaś żarlen ieszczc lekarz nic położył w reie
strze chorób. Jc<lno ic t tylko podobieihtwo między koł
tunami y upiorami; to ~aś i e t: niemieliby Polacy po
dobno kołtunów, gdyby g!Jrzałki uie pili, tak też: nie 
widzieliby upiorów, gdyby t goż truuku uic używali. 

Nic bardzicy nie pomnga tło rozmnożenia tey choroby (t. i. 
kołtunów) iako nieoch~:J<, l\\ o tego uaro•lu (t. i. Polaków), 
rzadko si.,; bowiem czc zą, m1e zk:uą na uuey cach niskich y 
wiłgoln)"Ch, piil} zhytec7.1lic gorzałkc .. 'JCkti•re lei. wody Pol
skic przyczyna iey B:! Te bo\\ icm allto <lo napoi u, albo do 
wanny uiyte, rodzą kołtuny. l'r zyda) do ty h prly zyn ~kazi) 
dziedziczną od wtłzic{J\v do dzi1 ci prze no ·z .. c lłJ. T za· 
zależy 1111 otworz) lości dziurek potowych y wydt,;tości wło
sów pod skin·q, głowią kosć J•ttkl')'\\ iQ<'Ił zuayduiących się. 
'ok ted} l bo humor ciała go: l · y klei t • z gruh. zych po
traw rodz:tCY itJ, cicr Iem o<l uży-. 11111 gorz lk1 wz1JIId7.onym 
tlo włosi.w, które ą n:1ksztalt l< 11.dl•w wy<lr:!i:nnu wp~dzony, 
gdy z nrch przroz <lziurki 1•otowu wyl'lw<lzi, ro<lzi t~ stra.:liwą 
choroh~: l'o ul'i ciu k lt•m<>w chory zapada II'\ oczy y w rÓ· 
ine wpada choroby 1 t. d. Naylep 7Y ' rzrHlck iest uleczenia 
tey charoby, BhlrRĆ •i<J iak naYJ•I'\;dzcy humf)f Szkodliwy do 
włosów wprowa<łzlć, 'j otworzyc mu drogc, ab~~ obfic1e do 
nich sply\\ 1!. lln tC!{O kotiC<l nic lt·piPy me łuiy, iako umy
wanie głowy dekoktem z barszew ·icla n i(' t i o n łl i r o d e 
S a n te. (art. Plica polonica) 



8. Jeżeli znaki, z których Upiorów poznaią, mai~t w sohie co cu
downego y niezwyczaJ n ego? 

9. Czy czerstwo ~ć y nie każenie trupów ie t znakiem Upiorów? 
10. Co iest zgniłość? 
11. Uo sól, siarka? z czego się humory drzew y ciał składnią? 
12. Jakim spesobem gniią rzeczy? 
13. Oo iest moc odpierania? ( prężystości). 
14. Co są y wielorakie mumie? - o ziemiach przyrodzonym spo-

sobem ciała od skazy zachowuiących. 
15. O innych przyczynach nieskazitelności ciał. 
16· Je żeli nieskazitelność ciał i es t znakiem świątobli w ości? 
17. O Pieczarach kiiowskich. 
18. Zkąd ciepło w trupach? w likworach różnych? czemu si~ y 

iako siano zapala? 
19. O Pani wódkami wonneroi w popiół obróconey. 
20. Zkąd czerwoność w trupach? 

aą 20. Do str. 48 ... Daymy-ż że człowiek, albo mniey miły sąsia
dom, albo nagle umrze: wnet o nim He mówić, źle tu
szyć poczną; wtym i eden albo dla nabitey głowy zda
niem o upiorach (trup iest rumiany, czerstwy, nieska
zitelny, więc szatan w nim mieszka!), albo dla słone
cznych promieni od trupa odbiiaiących po trzeże czer
woność taką, iaką zimą częstokroć w oknach, i ak by pa
łały ogniem, widziemy; albo iak czytaiącemu na wscho
dzie y zachodzie słońca litery czerwone wydaillJ się; bo
iaźń rzeczy roztrzą nąć, a pro, tota doCiec przyczyny 
nie dopuści. Szepme iednemu do ucha co widział: ten 
drugiemu. Y tego dosyć do napełnienia boiaźnią całey 
okolicy. Drugi idąc koło cmentarza uyrzy cień iaki, 
usłyszy szelest, tym przerażony wpada drżący y zbie
dniały do domu. N1etrzeba więcey świadków do osą
dzenia szatana na ~mierć. Pytaią i~ co było? Ten albo 

· z boiaźni, albo ze wstydu y to co niebyło powiada: słu
chaiący rozno ·ząc przydaią: y to w zy cy iedno mówią, 
iedno rozumieią, iedno widzą, a widzą nie to, co iest, 
ale to co bydź sądzą. Tak właśnie, iako podczas roz
sianey wieści o na tępuiącey woyuie, po pól two .w bły
skaniach nocnych wiclzi woyska uzbroione ścieraiące się, 
uciekaiące, krew leiące, gdy człek uczouy, filozofiekim 
okiem poglądaiący, nic nic upatruie, nic nie sły zy, ie
dno głuchy szelc t pary zapaloncy. 

Pi ze Cardann~;: i:l podczas icgo bytności, gru
chnęła wie' ć w Medynlanie, że się Anioł w obłokach 
ukazał. Zbio gło u; na ten widok około dwóch tysięcy 
ludzi; przybiegłem y ia (mówi Kardann ) y widziałem 
to, co widzieli drudzy. gdyśmy ię tak z zadumieniem 
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przypatrywali, nad zcclł icdcn prawa. pilnui~cy, a. rzecz 
pilnicy roztrzą ną w'zy, pokazał na oko, ił to nic był 
Anioł, ale wyobrażenie y ciCil po ·11gu kamiennego Anioła 
na. dzwonnicy św. <;.olh~mh tui:!cego. który w obłoku 
gę tym prze :t. odbicie sir,: }H'Omicni, tak, ia.ko w zwier
ciaule wydawał sir tym, którzy lep zy wzrok mieli. 
(porównnj str. 5 Xr 114). 

21. Jako potrawy w krew ię oh racnią? 
22. O krw1 i wo1lzic które płyn~,:ły z boku Chrystusa Paoa. 
23. O burzeniu się krwi ' . .J.mu:niu-;za (w Xe·tpolu). 
21. Czemu mnc ciała n;~ tym2e cmentarzu y tcguł czasu, są ru

miane. 
25. Częstokroć czcr twość tmpa iest ŁJlko w imaginacyi żyiących. 
26. Opisanie tra zhwcy exekucp upiora na. wyspie Mikonos (w Ar

chipelagu grcck.) 

ad 26. Tournefort (V o y ag c d u L c van t t. l. p. 52. - edition 
d' Am terdam, 171 ) o pi u;" morder two obywatelów 
wy p u l.1 y k o n o s (w Archipelagu grcck.) nad mniema
nym upiOrem w r. 170 l. li1ly kmiotek i eden gniewliwy 
umarł, wiJt.iano po pogrzebie iak trup icgo przecha
dzał się, wrhtHlził do Jomów, sprzęty wywracał, ~wiece 
y lampy ga 1l, z tylu na ludzi napadał, y inne robił 
psoty. Odprawiano m~ze, ale to me we pomagało. Po 
złożonych Jlll kilkakroć radach z pupami y zakonnikami, 
postanowiuno czckae dllla d!.IC:>iąt 'i;O od pogrzebu. 
W tym tedy dum, po 111 .• ~y <ll:L wyp~•lzcnia zataua od
prawioney w kaplicy, otlkopauu ciało. Kat otworzyw
szy wnr,:trznoŚci trupa y dlu•"> Zllkai •• c, wydobył serce, 
a. lud w;rótl SWIJilu n1ezno~nt>gu z por' zoncy ze zgm
lizny pary, którą za. dym uważał (łul>O dym teu pocho
dził z kadzitle l) y witlząc pu"OktJ czerwoną zropiałą, 
okrzy<.:zał uiebo"zc!.yka upiorclll (Brukulaka ).*) ~limo 
że serce tu w,ri~tŁc :,pa!uno na.l lllOI'I.OIII, umarły nic zo
~tal lep Z.) m; •JW l.t'llt wi'.:k~zc w l.l'ZO cz ·uił z. mi~sza.
nie, dr1.wi 1 ukwL W.) htial, :-za:-pal ~znty na potlróżnych, 
wypróżuiał dzbany · butle i t. d. miiaJ:}c tylko tłom 
konsula franeu k1 go. 'o wiCl ;.Ór, familie e 1 h. prze tm-
5zone, uio~ły łózl·a woi(· Iltl pl.tr pul.btl.ll)' ,. tam H<•

cowały, w~ród płnrzu y n:u'lt kaUla. t lltyw.Ltelc nayg<ll'
liw·i, mówili, ii. mu~iano opu'l'ie c(•r mou1:! ink:~ w W.)-

•) Berwiriski ( tudy o literaturze lud. l'•nn. l r,t II, 11) dowo
tlzqc toisnmo ·ci znacze11m ''JIIOr~ 1 '' .11 o l alta IDO\\. '' ntllc [)u. Cangc 
·~e upiór u ~owo·Hrnków unz '\\a si~; Bulkolni 1, 1: ukoluko po cer· 
kiewnemu Byrkylax, po lawońsku. \'llkl din l> 



ryw,aniu serca. Nienależało, mówili in!1i, wprzód msz(ł 
odprPwować, bo tym ~posobem dał się czas szatanowi 
do uc1eczki, a potym do powrotu; - gdyby zaś potym 
~sza odprawiła się, t.} ostrożnością zagrodzonoby drog~ 
iak do ucieczki, tak do powrotu. Ludzie ci zbierali się 
co wieczór na. place, odprawowali processye, przez trzy 
dni y trzy nocy. Kazali pościć kapłanom; iedni biegli 
do domów swoich z krop1dnicą, kropili y myli drzwi 
wodą święconą; drudzy ią do gęby lali biednemu Bru
kolakasowi. Dma ieJnego, gdy wetkuąwszy w mogiłę 
mniemanego upiora ni • wJem wiele pałaszów, pewne mó
wili modlitewki, y po tyle razy na dzirit trupa odkopy
wali, ilerazy cora•~ nadchodząeym podobało się, i eden 
Albańczyk przypadkiem na wysp1e zuayduiący się pod
niósłszy głos z twarzą y powagą mistrza, rzecze: "Rzecz 
godna śmiechu w podobuych okolicznościach używać 
pałaszów chrześciań 'kich! niebaczni i nierozumni ludzie, 
alboż niewidzicie, iż u rękoieści tych pałaszów iest 
krzyż; ten niedopuszcza szatanowi wyniść z ciała; czemu 
raczey nie użyiecie szabel turackich." - Lecz y ta 
rada tak mądrego teolo~a nic nie pomogła. Upiór nie 
przestawał być upiorem. Już nie wiedzieli do którego 
uciekać się świętego, gdy iakby za danym hasłem, wo
łać poczęli: spalić, spal1ć całego Brukolak;tsa. Działo 
si~ to l Stycznia. 170 l. Powracaiąc z wysp u D e l o s, 
widzieliśmy na końcu wyspu ten ogieil, który 1dusznie 
nazwać możn3. było ogniem radości, ponieważ zgasły 
z nim ws:r.elkie ska.rgi na upiora. Na całym Archipe
lagu tego są zdania, iż diabeł w ciała tylko ludzi 
obrządku · greckiego wstępuie. Na wppie Santoriu 
bardziey nad innych lękaią się tych gości nocnych. Po 
try boiaźni s:r.atana, nn.stąpiła sprawiedliwa boiaźń lu
dzi, bo lękali się napaści Turków, którzy drogo opła
cać sobie każą ową krew a ra.czey ropsko upiora. 

27. Jeśli świ!ldczący o upiorach Sf!, godni wiary? 
28. JeżPli godziwe są śrzodki których używaią przeciw upiorom? 

ad 28. U nas, iakież to śrzodki przeciw upiorom (którzy nb. tylko 
w mzszych warstwach Indu broią) przepisuią'l - Pi<>rw
szy śrzodek: łaino świnie w usta trupa włożyć. Drugi: 
ciało odkopać, głowę rydlem uciąć y między nogami po
łożyć, serce wyrwać albo kołem przebić, lub całe ciało 
wbić na pal albo :r.upełnie spalić. Trzeci: krew mnie
maną upiora z napoiero iakim zmięszaną wypić (a ra
czey zguiłe ropsl..o; inni radzą y ziemi cokolwiek z grobu 
i ego do tego przymieszać). Czwarty: ciało na twarz po-
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łożyl·, n ręce zwi:p ć ,,. tę~ą końce mnnipularzn :cią
~awt:a. Tak 1. WHtzauy, lllU'~ 1ą, chuJ..:i~ uie UI,JlL~i~, chyba 
na nowiu (k iężyca). 

Piąty ;l'Zoth·k, niewiem z inkiey Agendy wzięty, 
służy do poznn:1ia upiorów. ten za' iest: chłopięcia nie
winnego ieszcze, wsadziwszy oklep na źrzehca karego 
y z klaczą niE:' awwucgo. prowarlzić po wszystkich na 
cmentarzu mogiłach; przez którą koil i'ć niechce choćby 
był bity, kłóty .• magr. 1 - tam iest upiór. 

K ·. Śl11vicki wizytatur prowincyi pol kich XX. Mis
syonarzów, w li' ci r. \l' o lm rlo k . Cal meta, r.rzywiódłszy 
zakat. Akademii 'ui bol1 kir) ucinania łbów y pa twie
ma 1ę nad trupami, przydaJC: starałem ię (mówi o 
Pol c e) u Ilu i e do samego Joyś6 źrzór.lła, pytaiąc się 
tych. których na dowótl upiorów, iako 'wiadków ocze
wi tyeh przywuJzono, przeciC'ż nie znalazłem żadnego, 
któryby śmiał twienlzie, iż widział własneroi oczema to, 
o co był pytany. A1.atylll wszystko to, co upiorom przy
pisuią, nic innego nie i t, ier.lno sen y imaginacye po
chodzące z boinźni y płochych powieści. 

Napóy którym Circe towarzyszów UlissF-sa w wie
prze zamienił h. - z i ola którC', inko Wirgili u z pisze, 
miały• moc p!'zemieuieuia ludzi w wilków, nic innego 
nie były. 1eduo trucizny pewne. które żyły suche roz
iątrzaiąc y krew wzbt<rt.hll!C, używ:.nie rozumu odbie-
rały. . 

Ś. Augu ty n pi~zl' (,;e c i r 1 t a t e D e i l. l . c. l ) 
iż uiektóre zlośliwt• niewiasty we Włoszech pewną tru
l'izną zamiE:'ni•r ~Y hul :i w l oni, uż,p-·nli ich do uosze
nia cię z arów; a minuoWJL i0 w.;pomiua o oicu kapłana 
na im i e P •· a e s t a n,. i u '• ktl)ry zamieniony w muła, 
iuki dźwigać mu iuł. 

Do st1·. li O .• ',1 pol'ZI}tku wrze~uia (l i:!.i r.) we 
w i IJazwaue\ Ki 1 l u "", o trzy mile or1 Gr ad i k a 
w 'erbi1) uu;:ul tarz•'L' ze~~<lzic iątoletu1. We trzy dni 
po pogrzebie ukawl ~~~ " nOL')" yuuwi wemu y pro-
ił. aby lllU 1l.tł L'U do zietlzeuia. Zi, dł y 2lllkuął. 1 Ta

zaiutrz s ·u powi••dzial :) intlolll woim, ,.o .;Ję mu przy
trafił<) .• 'u1' te,Jy ua t~•pui:Jcey. umnrly uic pok, zał "ię. 
Lecz tri. l c1:'Y n cy przy zcdl zy, znowu pro .. ił o iedze
nil• .• '•ewiadomo, i t> li lllll Yll dal, albo IJie. Lecz na
zaintn: nalct.inno gu ('yua) w łóżku, urn, tłego. Tegoż 
dni:~ pi~l· luh szc~{· o.óh nagle zachorowało y umarło, 
il'clna po drurrit•y w kr{)tkim cza~ie. Przełożony mirysca 
donió~ł to w s z) stko urz"do11 i miasta B e l gr a d u, który 
po .. lnl rlwóch z pum1~•dzy sielJie urzędnikÓw z katem, 
dla wzięcia wiadomości o tćm, co się stało. Ci ziachaw-
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szy na mirys<'(', ka::nb otwor:ty{· groby tych wszystkich, 
którzy od :szt~cm tygodni pouwierult. Gdy przyszli 1lo 
grobu starca, znalezwno (go) czerwonego, oczy otwarte 
y oddech maiqccgo , z tym wszystkim bynaymniey nie 
ruszaiqccso się y zupełnie umarłego. Zkąd wniesiono, 
i:l; był uporem. Kat . erce mu palem przebił, a ciało 
spalono. Żauuego znaku upiorowego nie znaleziono ani 
w ciele syu:.t, ani na cialach innych po nim umarłych. 
To ic t zeznanic urz~Jdników na roztrząśnienie rzeczy 
zesłanych. (oh. także Berwiński Studya o literatu
r z e II. 3 i). 

Do str. 113. W powiecie Węgier ki m n !l zwany po 
łaci nil' O p piJ a II e i u o n u m Zfl. Tybi"kiem albo Teysse 
(C1ssą), luLl znaiomy pod imieniem II c yd u k iest tego 
z<lania, iż niektórzy um:uli, krew wysysaią z żyiących. 
Żywy w ok.L-mguicuiu i ak szczcpa usycha, a trup ink 
piiawka krwią ~i~ nadyma, która z niego przez kanały 
y dziurio potowe i ak z fontany wytryska. W r. 17 32 
doniesiono 1ako Ilcyclnk obywatel l\ledveiga, (Medwegya) 
na imie AmolLl Paweł, wywróceniem się wozu sianem 
naładowanego był zabity. w c a o dni po i ego śmierci 
cztery osoby umarły nagle, y tym sposobem, którym 
według powit.>ści ohywatelów, umierać zwykli nagabanie 
C\erpiqcy o<l upiorów. • Taówczas pr7ypomniano, iż Ar
noltl Paweł cz~stoki'Oć powiadał, inko w okolicy Kas
sowa y na grauicy erwii tureckiey, był dręczony od 
upiora i cduego tureckiego: gdyż rozumieią oni także, 
że nagabani od upiorów za życia, staią się upiorami po 
'micrci, to icst, że po ~mierci wzaiemnie krew wy y
saią ci, z których żyi:tcych ssali upiorowie. Lecz, że 
wynalazł 'rzotlck uleczenia się od tey zarazy, naciera
ill c s i~ krwią ie~o y iedz;!C ziemię z mogiły, w którey 
trup ten był złożo1:y. Z tym wszystkim ta ostrożność 
po śmierci nic mu nic pomogła, gdy i. wykopawszy ciało 
i ego cztcnlziestrgo tlnia pu pogrzebie, znale1.iono na 
uim wszy ·tkic waki arcyupiora. Ciało iego było ru
miane, w lo y, pazuokcic, broda odrosły: żyły napeł
nione były krwią 'wiei.ą, y leiącą :;i~ ze w:;zcch stron 
na śmiertelne Jn·zc~rieradło, w którym był uwiniony. 
Przełożony miey c a, człek do' wiadczony w sztuce po
znawania y dolliianw. upiorów, będąc przytomnym temu 
odkopaniu, kazał przebić serce. Palcm tedy ostrym prze
bito ciało na wylot, którego czasu, mówią, u piór nę
d?.ny z hólu riodobno, i ak by był żywym, straszliwym ię
kuął głosem, (niektórzy utrzymuią iż gdy z niego serce 
wyrywaią, upiór ~micie się, płacze, oczy otwiera). Na
koniec ucięto łeb, y ciało spalono. Tożsamo uczyniono 
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z trupami cztr1 re h innych o ·ób nagle zmarłyl'l1. lęka
Jąc ::.ię, ahy tc:l 1 onll wnym tJieL} ły ;micn.:i }Jl'l} ayuą. 
Wszakże t~ karn uie od tra<;zyła upiorów, gdyż w pięć 
lat potem. też ame cuda ponowione h_vły. y wiele z teyże 
wsi ludzi nie zczę 'li wie zginęło. W przeciąrrn trz ch 
miesięcy, siedmna~cie o ób różney płci y wieku umarło 
od zarazy upiorowey, z których iedni uiechorUJąc, uru
dzy po dwóch lub trzech clni sbbości. l\Iiędzy innr.mi 
powiadaią, iż córka Heyduka Jotuitzo imieniem ta
n o ska po zedszy spać w 'lo bry m zdrowiu, ocknęła się 
w pulnoc cała u rżąca. y . tra zliwyru gło ·ero wołaiąc: 
że syn Heyduka .Mdło mało iey pi11ccy nic udu ił; -
od tego momentu . chnąć · łahieć zaczeła, a trzeciego 
dnia. umarła. Dla iey świadectwa syna lleyduka i\hllo 
o ądzono za upiora, odkopano y wszy tkie znaki zna
leziono. Przednicy i w i tey obywatele, lekarze ) cyru
licy roztrzą ali, iakim sposobem po spalcuiu upwrów 
powrócić w kilka lat mogla zaraza upiorowa. Po pil
nym nakouiec roztrząśnianiu postrzeżono, iż umarły Ar
nold Paweł nietylko cztery osoby, ale też wiele bydląt 
zabił, y z innemi upiorami, a o obliwie z synem l\Iillo 
pożarł. Dla tych tedy dowodów. po,.,tanowiono odkopać 
ciała tych, którzy w przeciągu pewnego czasu umarli. 
Między czterdzie to, znaleziono , iedmna tu maiących 
znaki upir.rów. Przeto erca przebiwszy, y łby pouci
nawszy spalono, a popioły do rzeki wrzucono. Wszy·tko 
to urzędowuie zezuali officyerowie garnizonu, cyrulicy 
regi-mentowi y przednicy ·i obywatele miey ca, a zezna
nie ich na końcu stycznia posłano do rady woy kowey 
do Wiedum, która zt>. lała korni· arzów woyskowych dla 
odkrycia tey prawdy. (obacz także llerwiit~kierro t u
dya o literat. lti51 t. Ił. str. 35). 

29. Co iest imaginacya't 
30. Przykłady długo y u o lat kilku, bez pokat mu żyiącycL. 
31. W którey cz( ci ciała d u za mi e zkn? 
32. Co są żyły suche 't co duchy żywiące? 
33. Czego potrzeba do czucia y poznania: 
34. Jak a i es t powinno' ć z my łó\\? 
35. Czemu y iakiru spo ohem we 'nie y w zalci1 twie widzą się 

rzeczy, które nie są przytomne? 
36. Jako trucizny y nnpoie odmieninią luuzi w zwierzęta? etc. 
37. Co iest y wieloraka komplek ya 't 
38. O próżności nów y ich tłumaczeniu. 

ad 38. Do str. 95. a) Flegmatycy są do suu~skłonni. :\lyli ję Wir
gilinsz (Eneida l. 6) gdy snom dwie tylko bramy na-
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znacz11 : irdrę z kości słoniowPy przez którą fał111.ywe, 
drugą rogową, przez którą sny prawdziwe wchodzą, dla 
tego (iako tłumaczy Porfiriuaz) it róg iest przdroczy
sty, a kość słoniowa. nie iest przetroczyst&, przeto nie
którzy za. znak dobry maią widzieć we śn\e rogi na 
głowie. 
b) Bardziey zaś błądzą, którzy snom wierzą wszystkim, 

naibardziey zaś, którzy sif; tłumaczami ich czyni,., 
y pewne do rozeznania reguły przepisuią. Te reguły 
(iako oni powiadaią) funduią się na doświadczeniu y 
podobif'ilstwie snów z tym, co Rię przytrafić mote; 
i ak o 

c) gdy się komu śni, iż i es t przywalony górił, ten u ci e· 
miężonym będzie od mocnego nieprzyiaciela; 

d) gdy ię śni, iż wzrok utracił, - spodziewać się ma 
utraty dziatek; gdyż oczy znaczą dzieci, iako: gło
wa-go podarza, ręce-braci, no({i-czeladf, prawica
matkę, 11ynów, przyiaciół; lewa ręka-żonę, córkę, na
łożnicę, 

e) włosy trefione we śnie widziane - szczęście, - roz
czochrane - nieszczęście rokuią, 

t) wieniec z kwiatów w czasie którego rosną widziany, 
pomy'lność, inney pory -:- niepomyślność znaczy, 

g) przeglądać się w zwierciedle przed ożenieniem się, 
alro w smutku - znak iest dobrego powodzenia. 
Śmierci zaś. gdy się kto podczas choroby we śnie 
w zwierciadle przegląda, 

h) g(ly się śni śmierć, - pewne naat~&pi małżeństwo. 
Gdy skarb, - śmierć lub troskliwość ' (kłopoty), 

a) gdy podróżnemu śni się. że mu klucze ukradziono, 
znak iest, ~e córka iego o. romocona. 

k) Hipokrates (d e i n s om u. c. 3 i 4) powiada, iż wi
dzieć we '11ie uieho, gwiazdy, łąki, owoce, wody prze
~roczy11te, - znak ie t wedle różnych okoliczności, 
albo zdrowia, albo choroby. albo szaleńshra. Widzieć 
trzę . icnie ziemi. lub stra zydła iakie, - znak iest 
odmiany zdrowia. Tenże (c. 4 i 5) radzi tym, którzJ 
widzieli przez sen gwiazdy zaćmione, aby biegali 
wzdłuż, - tym, którzy księżyc zaćmiony (aby bie
gali) w kółko, - którzy zaś słońce, (aby biegali) 
wzdłut. y w kółko. " 

l) Plutarchu (i n S y m p o s.) sądzi, it sny w ieaieni 
nic nie znaczą, gdyż pochodził z obfitości humorów 
w pokarmach. 

m) Niektórzy pisarze nauczaią, i t sny podczas Botego
na rodzenia, Nowego-roku y Zwiastowania N. Panny, 
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znaczą rzeczy trwałe; - innych świąt rucho~ch, 
znaczą rzeczy odmianom podległe. 

n) Inni trzymaią, że Saly pierw~zey nocy po ślubie Bił 
prawdziwym proroctwem. 

o) Cicero (de divina.t. l. 2) przekonywa o zwodni
czoaci snów. Pewny maiąc si~ potykać na igrzys~ach 
Olimpiiskich, widział siebie przez en w orła obró
conego. Radził si~ dwóch wieszczków, z których ie
den powiedział mu: "Zapewno zwyciężysz, gdyż nie
ma'!z lotnieyszego ptaka narl orła." - Drugi mu 
rzekł: .zwyci~żony będzie z, gdyż teu ptak zawsze 
w tyle zo:>taie się tych, których 'ciga." 

p) Kardanus (d e re: v ar. l. . c. 43) powiada o so
bie, iż zawsze był we śnie ostrzeżonym o tym, co mu 
się przytrafić miało. Lecz przydaiąc: iż sny poprze
dzaiące wschód słol1ca, znaczą vrzyszłe rzeczy, -
podczas samegu wschodu, ninieysze, - po zachodzie 
słońca, przeszłe, - pokazuie, iż żadney w tey ma
teryi nie 1est godzien wiary. 

q) Widzi kto we śnie umarłego lub zabitego przyia
ciela, - nastąpi wkrótce śmierć iego; sen ten ma 
za prawdziwy pro g no tek, a nie u waza: iż łysząc 
skarżącego się przyiaciela na słabo' ć zdrowia, na 
zasadzki uieprzyiaciół, często o tym my 'hł. 

,.) Z tem wszystkiem me przeczę, iż ą sny, obiawie
·nia. y widzenia od Boga (iak: Abrahama,- Józefa, -
trzerh króli, - Daniela). 

39. Jako to. co upiorom przypisuią, to ie t: że zabijaią, krew wy
.,.sai'ł etc. może być skutkiem imaginacyi. 

ad 39. Do str 117. Lud tego ie t zdania, iż upiorowie krew z ży
wych wysysaią. Może też być zdanie to czą tką pozo
stał, zabobonów pogań~;kich, którzy wierzyli, iż umarli 
iedz~t. Ten hłfld wkradł ię był y do Cbrześciailstwa., 
iako to znać z iedzenia które na mogiłach zo~:;tawo
wali, y z garków, talerzy, kości ptastwa y bydląt, które 
przy ciałach wykopanych znaydUII}. Na uiektórych micy
scach w Pol zez e wierzą, iż czy to prawdziwe niewia
sty czarownice, czy zatani w 1ch postaci. zwabiwszy 
płaczem swoim do la u, gdzie mieszkaią dzieci, krew 
z nich wysysaią. Przodkowie na i baykę t~ dla utrzy
mania dzieci w domu wymy'hli (?), a potomkowie ich 
iako historyi uwierzyli. 

40. Dowody tego z Historyi. 
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41. Różne przypadki mogą~ być przyczyn:} tego co upiorom przy
pisuią. 

42. Dlaczego z grzebieniem (grzebaniem) umarłych spieszyć si~ 
nie trzeba. 

ad 42. Do str. 13 t. Ja.k(że) wielu zaś ludzi maią za umarłych, gdy 
nw H~ umarłem1, iak wielu chorych, którzy nie na łóżku, 
ale w truuie lub grobie życie koilCzą! Tych mniema
nych umarłych, niewidzący przyczyny, gdy widzą nie
tylko rurmanych i ciepłych, ale tei. oczy przed skona
niem podnoszących, rusza1;1cych się: gdy słyszą z bo
leści wzdyehaiących, albo tei w grobie z ogryzionemi 
z głodu szatami lub ciałem znayduią (co się letargi
cznym przytrafiało), zaraz na szatana porozumienie ruaią, 
a w swoiey skwapliwo;ci y niecierpliwości w trzymaniu 
przez kilka dni w domu tego, którego oddalenie się na. 
inny świat opłakuią, bynaymnicy nie poprawuią. Pełne 
są księgi podobnych przypadków. Powiadaią że Jan 
Duns nazwany S c o t u s albo Doktor subtelny, zakoń
czywszy życie w Kolonii, w kilka dni po pogrzebie zna
leziony z ogryzionemi palcami. 

Zdanie pospólstwa, rozumieJącego, iż tonących woda zalewa, 
doświadczenie zupełnie zbiia; gdyż po otworzeniu ich ciała, 
ledwo co wody w żoląciku znayduią. Przel~Jknienie tedy, ZI

mno, y niedostatek, oto prawdziwe przyczyny śmierci topiel
ców. Ztąd źle nader czynią, którzy wyciągnionych z wody 
zaw1esza1ą głową na dół, albo na beczce tarzaią dla wypro
wadzenia z nich wody. Ciepło pomierne izby, ogrzewanie pie
rzynarui, nacieranie Ciała ciepłeroi chustami, są iedyne śrzodki, 
iako rozrzadzenia y wzruszeu1a krw1 skrzepley prawie y sto
iącey, tak też ich ożywienia. 

Te y inne przypadki, obfitą są materyą rozmai
tych baiek. Cóż mówić o złośn y swywoli ludzkiey? 
Truclno opi!:iaĆ iakich y iak niezwyczaynych śrzodków 
złośliwi używaią dla oddalenia oczu od spraw swoich. 
Tu młódź rozpustna, w śmiertelne szaty ubrana z cmen
tarza wypadai:ic przechodzących napastuie. Tam sługa 
złośliwy dla ukrycia wycieczek swoich nocnych, lub in
nEy swywoh, łoskoty szkodę, którą sam czyni, na upio
rów zwala; gdzieindziey złodziei e po grobach się cho
waiąc, z nich w nocy W) biegłszy na domy napadaiąc, 
y postrzeżeni do nich i \l znowu schraniaiąc, up10rami 
się czynią. Czasem fałszywą monetę w podziemnych lo
chach robiący. kaydana.mi brząkaiąc, ognie paląc, w po
staci szataoc'nv wybiegaiąr, wszelkie przeszkódy odda
laią. 
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4-3. Dla iakiey przyczyny niektórzy długo żyli pod wodą. 
44-. Złość y swawola często bywaią ok~zyą strachów nocnych. 

ad 44. Do str. 140. W P1kardyi (we Francyi) ie t zamek nazwany 
Ardivilliers w pięknym baruzu położenili, z przyle
głościami nader żyzncmi. Tam w nocy około wszystkich 
Swiętych straszydło ukazywało ~it: z trzaskiem, hałasem, 
ryczeniem straszlnvym, wyrzucai<!C płonnenie tak. wiel
kie, i7. cały zamek zuawa.ł się być w ogniu. Zauen 
w nim mieszkać 111eodważał się. prócz arędui.lcego tę 
maiętno (ć, który Z li al się dobrze z owym duchem.· Kto
kolwiek odważył się w uim nocować, tak (nie)spokoy
uie spał, i:l przez kilka mie ięcy w łóżku leżeć, a znaki 
nosić do półroku musiał. To uziało się w zamku. Chłopi 
zaś w okolicy mieszkaiący widywali więcey. Jedui mó
wili: iż widz1eli nad zamkiem na pówietrzu tuzm du
chów ogni tych tańczących wkoło po wiey ku . .Inni wi
dzieli na łąkach sędziów y Patronów w czerwonych 
płaszczach Siedzących y s11d:·Q ych ua śmierć iednego 
szlachcica, któremu od stu lat łeb był ucięty. Iuoi na
potkali krewnego paua tego zamku, przcchadzaiącego 
się z iedną szlachetną dRmą z okolicy, którą wymie
niali. A co dziwuieysza, iż uJektóre osoby, których 1ako 
umarłych chłopi widzieli, naówczas i e zez e żyły; tak to 
prawdziwie mówią: iż u stracha uczy wielkie. Wiele in
nych rzeczy iuż widzjanych, mż łyszauych, mów1ono o 
tym duchu. Trwało to cztery albo pięć lat z wielką 
szkodą pana, który przyllluszuuy by.ł puścić w ar~dę 
maiętność swoi~. • 'akonicc z wielu okoliczności docho
dząc, iż to było o zustostwo, po. t.wowił wystraszyć tego, 
który go wystrasi\ył. Wziąwszy z sobą dwóch przyja
ciół dobrze uzbroJOnych, około dni::. Wszystkich Świ~
tych przeniósł się do zamku. postanowiony u sieb1e strze
lać 1ę z duchem, gdyby na niego następował. Ale tru
dno o z ukuć ducha; zrozu llliał on na i a ki koniec pisto
lety wisiały przy łóżku. Przeto nie ukazuiąc się, dosyć 
miał, włóczyć ka.ydany nad izbą, w którey spał dziedz1c. 
Na ten szelest, żona. y dzieci a.rędarza przybiegłszy, 
niby na. pomoc pauu, padły do uóg, pro ząc, aby nie
ważył się iść na górę, y mepodał w niebezpieczeiistwo 
zdrowia swego. Przebóg Mci Paoie. wołały, co czynisz? 
co może ·iła ludzka naprzeciw sile inucgo świata . Oto 
przed W C. Pauem Imć Pau F e c a u c o u r ku ił się IŚĆ 
w zapasy z tym duchem, a powrócił z ręką wywiniętą. 
Imć P. de Urselles chciał się także śmiałkiem poka
zać, a b)ł zarzucony iancm >: uil·bezp1ec.:zeń twem udu
szenia się. Nakoniec, tak wiele przywu.'dli przykładów, 

39 
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iż przyiacielc dziedzica niechcieli, aby się on sam wda
wał w niebczpieczei1stwo, przyimui<1C wykonanie na sie
bie i ego zamysłów. W szedłszy tedy do pokoi u, w któ
rym szelest był słys;:any, z pochodniit w iedney, a pi
stoletem w !łt·ugiey ręce, uieuyrzeli na początku i e dno 
dym gętity, który pomnażał płomień pośrzodku podno
szący się, y 111 knący, oczek i wali tedy, ażhy się płomień 
z dymu oczy~cił. A to U)'I'Zą w pośrzodku ducha. na
kształt kuglarza teatralnego, w czarnym odzieniu, sze
rokie skoki CI.) uiąceg'o. Lecz uie długo dał się widzieć; 
dym z płomi,.uiem znowu wybuchaiący, ukrył go przed 
oczyma. Widzą go drugi raz, ale iuż z rogami, y ogo
nem długim. Tym widokiem ieden przerażouy: "iest tu 
coś nadprzyrodzonego, - mówił do drugiego, - ucie
kaymy." Lecz drugi lepszego sen: a: "nieustąpię, - rze
cze, - dym odrlnic prochem, niemasz tu nic nadprzy
rodzonego. Ten widzę duch iest wielkim prostakiem, 
nieumieiącym ieszcze sztuki swoiey, gdyż niedomyślił 
się zgasić nam świecę." To rzekłszy, zbliżył się do stra
szydła, y wziąwszy dobrze na cel, strzelił do niego 
z pistoletu. A oto rzecz dziwna, nietylko straszydło nie 
padło na ziemię, ale też obróciwszy się ku niemu, sta
nęło i ak wryte, czekaiąc niby drugiego postrzału. Że 
pewny był ów kawaler, iż trafił, - tak niespodziane 
bezpieczelistwo ducha, osłabiać zaczcło śmiałość iego. 
Wszakże, gdy uważał, iż co-duchu unika, aby złapa
nym nie był, pokrzepiwszy się na umyśle, postanowił 
go ścigać dla do~wiadczeuia, ieśli da się uiąć, czyli też 
w ręku znikuie. Straszydło widząc na siebie naciera
iącego, uciekło z izby na dół schodami małemi, które 
w wieży były. Szedł za nim w pogoń kawaler, niespu
szczaiąc go z oka, gonił go przez podwórze, ogród y 
wszystkie wykręty, których straszydło używało. Nako
niec wpadlo do stodoły, a widząc się być ściśnione, 
gdy iu:l iuż przy ścianie miało hyć zł11-pane, w oka 
mgnieniu znikneło. Zwoławszy tedy ludzi, kazał bić 
ścianę, y znaleziono drzwi spuszczane iak do piwnic 
po weyściu zamykaiące się wewnątrz na rygiel. Do tego 
lochu wszedszy, znaleźli człeka po kuglarsku ustroio
nego, bawol!!J skórą, która go od kul broniła, opatrzo
nego; materace y pierzyny, które mniemanego ducha 
na łeb spadaiącego przyimawały, y o~ obrażenia bro
niły. Wyprow11dzony, wyznał zdrady swoie, a od wię
kszey kary okupił się, płacąc dziedzicowi pięć lat arędy 
tą ceną, w którey dobra przed ukazywaniem się stra
szydła, arędowane zwykly hyv;a(·. (porównaj: Lttd. Ser. 
ill, str. ll!l). 
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Na Białey- Ru i w mi e' c1e iednym po u c 1~Cllt łba 
mniemanemu upiorowi, ziawił si~ drugi w lat kilka. 
Ten gtly si~ ludziom naprzykrz)ł, 7.łapauy w rzece do 
którey od ścigaiących schronił ~i~, y do ądu 01ldany, 
na śmierć b}ł osądzony. W ·zakże mędrszy on był oJ 
diabła: bo uciekł zy z wi~zienia, wi~cey 1lo niego, iak 
szatani do trupów, niepowrócił. 

Do str. l ·!.i., 'zlachcic ieden umicraiąr, chciał aby go 
pogrzebiono w kościele pc· wnych 7.akor:ników. Ciało icgo 
wprzód złożone dla odlcgłu'ci w ko'cicle innych zakon
ników, gdy po nieiakim c7.asie do naznaczoiH·go grobu 
przywiezione Y wnie. iune hyło. - zuieła Cil:kawo;l· ie
dnego z zakonników młodych ogl:!tlać ie. Zostaw zy się 
tedy w grobie z zakrystya nem św1eckim, g1ly <hcą otwo
rzyć trunę, zna h źli ią tak zahitą, i i. . iekicrą W) łamy
wać mu ieli. Ta pierwsza okoliczno ~ć niepomału ich 
przeraziła, lecz drug:L bardzicy; o ty; orzyw zy bowiem 
truoę, uyrzeli ciało uiezwyczaynyrn po ·obem na twarz 
leżące; biegą teuy co żywo do &tarszcgo, który boiąc 
się iakiey od krewnych kargi lub napa~ci, kazał na 
wznak iak zwyczay ciało położyć, a zakonmkowi y za
krystyanowi bwieckiemu, którzy to ami tylko pobtrze 
gli, milczeć. Lecz trudno utaić . i~ ekrct rni~dzy dwu
ma może, a ty:n trudniey ieszcze , im rzecz iest dzi
wnicy ·za. Jakoż tego nmego wieczora. l~kliwi, zamy
kać się na noc w domach, obrazkanri ( tiwiętych) drzwi 
oblepiać, wodą 'więconą krapiać; uazaiutrz zaś y o 
wizytach nQ.wego go ~ci a gadać; wkrótce miasto całe 
głośno narzekać, iż upiór w tym y tym kościcle ie t 
pogrzebiony, zaczcło. T~ boiaźi1 pomnożyły tlwa przy
padki, z których ieJen iawnic zmyślony, drugi praw
dziwy, ale nic z tcy iak rozumiano, przyczyny pocho
dzący. Pachołek powróciwszy do pana cały w błocie 
ukalany, guy był o to trofowany, ''.Ymawiał sit;: iż nie 
gorzałka, iako rozumiano, ale upiór id:!c<>go go mimo 
kościoła, rzucał w Lłoto, a to m' raz, lecz po kilka
kroć razy z nim ię pa uiąc. 

Tlrugi przypadek traszniepzy , :dacheie iedcn 
iuż w lcticeh podeszły, piiuui:!' 'Y p:uu:1 t u a miPy ·c u 
dyrektom, który si~ hyl na cza" krótki odJal1!, poło
żyw ·zy s i e z wi<'cznra u a ~tule, uazaiu rz walcz10ny 
(był) wpoŚrZÓ!l izhy, ulllarły. l'yt•IIIO pauiąt, kt!'n·zy 
w komorze pah, 1·uhy się stało; ale ei odpuwle(L~ieli, 
iż słyszeli w nocy szciL•"t iaki.:, ale co by Lyło, 111 · 11 ic
d.~:icli. Do yt: tego h) lo 1lo potwicrdzenia muicmania o 
upiorze. Szelest . ly,zauy. 1bł ol,uzyą . ą(lz<>uia. iż upiór 
pa sowa l s1<; z uiL Lo zez) kic m; a ~micr l: u agia ro:r.u-
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mienia, JŻ hył od niego udu zony. Zaraz tedy niektó
n:y '1. ohywatl:llów mieysca, biegli do starszegl), nalega
iąc, aby co-iywo starał się uwolnić mia to od niewcza
suego go' ci a. Pt·zdożony niechcą~ skwapliwie postępo
wać, pisał do przełożonego klasztoru o kilka mil odle
głego, w którym ciało pierwey do czasu złożone było, 
pytaiąc się o przyczynie niezwyczaynego ułożenia trupa. 
Ten miasto listu, przy. łał braci zka prostego '~prawdzie, 
ale w upioroboystwie biegłPgo, który przybyw zy, zaraz 
samym Teologom z upiorozofii lekcye dawać począł. 
Skoro, mów1ł, otworzyłem trunę, poznałem zaraz, a po
znałem. z samego weyrzenia, iż to był upiór; przeto, 
chcąc diabła o zukać, a ludzi od iego naiazdów uwol
nić, położyłem trupa na twarz, ręce związawszy wstęgą 
od manipubrza. W tym ułożeniu, nie chodziłby, tylko 
na nowiu; lecz że go poruszono, on też przed czasem 
wyruszył ię. ·wszakże nie długo grassawać będzie. Tu, 
wyimuiąc topór z pod &ukni, y to żelazo, mówił, nieraz 
iuż krwią szatni1ską zbroczoue, na samego rzuciłoby 
się Lucypera, to dz1ś diabła z trupa, a boiaźń z ży
wych wypędzi: to, zamie zanie w piekle, a radość y 
pokóy w tuteyszym mieście uczyni. Po skończoney mo
WIC, proszono go, aby iakirgo dla śmiałości kordyału 
z piwnicy zażył. Lecz on upragniony spotkać się co
żywo z za tanem: nie wprzód, rzecze, toczyć trunek, 
aż wytoczę krew z upiora. To rzekłszy, szedł sam do 
grobu y łeb uciął. Po tey tak dzielney sprawie z szata
nem , wy zedł 7. tryumfem z grobu, ni o ąc chusty we 
krwi, czyli raczey w posoce umaczane, którą wycisnuw
szy do napoiu sobie dla. ochłody podanego, bynaymniey 
nie zmarszczywszy się, wypił. Pytano się go, na co to 
uczynił? A on: oto, rzecze, nayskuteczn1eysze lekarstwo 
przeciwko upiorom: kto go używa, ani szkodzie, ani 
napaści od nich nie podlega. Byli, którzy te chusty 
zbroczone krwią, iako świętości r•nbierali; byli też, 
którzy pomrukiwali, iz to zabobon niegodziwy; lecz on 
y doświadczeniem swoim iako rozumiał, y nowym dzie
łem tak szacownym y zbawiennym nadęty, mnie, rze
cze, w tym wierzyć raczey, i ak niepotrzebnym szkru
pułom należy. Je~li móy po~tępck nio podoba się Teo
logom, niechże idą 1. piórami swemi przeciwko upiorom, 
a upewniam, iż be.t. moiey broni nie uwolnią, ale na
pełnią świat upiorami. Oto, co większa, ia am upiorem 
iestem, y mnie po śmierci (dobrze, że nie za życia) łeb 
uciąć potrzeba. Przytomni boiaźnią y podziwieniem 
przerażeni, umilkli przez czas uieiaki. Toż poyrzawszy 
na. siebie y śmiałości uabra wszy, pytali się: iakie miałby 
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tego znaki? - Gclyż, oclpowic, u upiorów włosy nie 
p·od pachą, ale na medyaunie rosną. Wielki zaiste do
wód! - lecz mu i au o ruu wierzyć, bo i c zcze topór 
krwią zbroczony w ręku trzymał. 

45. Szatan czy może C7.ynić w ciele ludzkim sprawy te, które upio
rom pr1.ypi uią 't 

ad 45. Do str. 155. Braciszek ów, o którym wyicy uamieniłem. 
wyliczaiąe heroi('znic dzieła swoic w potyl'zkn.rh z upio
rami (którzy choć groby ~wf• otwiernią. ale te?. postrugł-
zy ludzi , osobliwie z r dlc·m <.lu siebie idących, ucie

kaią) powiaclał też y to: Na Hnsi-Cr.erwoney, gdym był 
z akry tyanem pocho\\':łllo w ko 'ciele pani<; iedno (pa
niątko) o unua~.tu lub clwuuzir Łoietnie, mewinne może 
co do duszy, ale zlo~liwc•go dinhła w ciele maiące, bo 
zaraz zaczął po ołtarzach chouzić, one• kn1 awH':, świece 
łamać, y inne . pro no:C'i ('Zyuit. To postrze~ł·1.y, kaza
łem za dnin grób otworzyć, a \1' nocy o godzinie ie
dynastey łeb mu uci;łĆ po tauowiłem. Po tym uczynio
ll)'m przygotowaniu, gdy się hawię aż do nocy z bra
cią zakonną, słyszę gouziuę iedpwstą. Uląkłem się, aby 
to opóźnienie moie uie dało C;<a, u upiorowi do wyi'cia 
z grobu, y tak obalc•uia rad y gotowoś!'i moiey; biegę 
tedy co-żywo do grobu, poc·hodnię goreiącą w iedney, 
a topór w drugiey ręce niosąc•. Jnkoż znalazłem trunę 
otw~trtą y próżną. Sąclząr. irdnuk, iż niemógł tak rychło 
upiór wyui~ć z grobu. zarząłrm z:lglądnć we wszyst
kie kąty, A oto pot! trullnmi nkrytrgo, y na wznak le
żącego tak, że uogi tylko widuć bJłO, znalazł~m. Po
stawiwszy tr.dy pochodnią y topór, do Httaku przJ tą
piłem. C1ąguąłt•m go za uogi opierailjC'Cgo się rękami 
y zębami truu chwytaiąrt•go si\'. koro zaś głową z pod 
truu wyszła, poduió ł się y (·hwyeił mnie za ·zyię. To 
szatańskie strat11gema zgubiłoby rycerza oicdoświad
czonego. Jazu~ opu'ciw zy nogi, zyię uwoluić naypier
wey starałem ·ię. W tem pa owauiu ię, pochodnią oba
lili 'my y zgn i li 'my. oby tu urzyuili niedo~wiudczeni! 

am strach zoolny hyłby do il'\1 umorzeuia. l'rt.) znam 
siiJ iednak że y ·ert'P moit• 1:ieu tra zone lu ho, pierw-
zy raz w 1ry okolicZlin c•i hoiazl1 clo iebie p1·zypu'·ciło. 

W. znkżn pokonułi•JH upiora y łeb mu ur·iąwszy, rówuie 
z wypogo<izOJif!. twarzą iak odszeclłPm, powróciłem do 
braci moiey. To w'-zystko ły z11łem od dwóc·b godnych 
wiary ludzi; iellrtego który pierwszy trunę otworzyw
szy z cieka woli ci, z uulazł trupa na twarz leżącego, y 
był przytomnym w-zystkim strachom, sprawom y po· 
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wJescJom tego, który łeb uciął; od drugiego zaś, w któ
rego gospodzie szlachcic ów znaleziony nagle umarły. 

Do str. 183. Chcesz-~ e W ac Pan do samego doyść 
źrzódła, y wiedzieć zkąd zdanie o upiorach początek 
wzieło? - Zdaie mi się, i~ nie zbłądze (mówi Boho
molec), gdy powiem z Kalmetem, ~e od Syzmy.*) Grecy 
bowiem dla usprawiedliwienia Qdszczepieństwa swego, 
y dla pokazania, i~ dar czynienia cudow y moc zwią
zania y rozwiązania przy nich została, a nie w kościele 
łacińskim lub rzymskim, utrzymuią : żE> ciała z pomię
dzy nich wyklętych nie gniią, ale iako bęben nadymaią 
się, y niewprzód w proch się obracaią, a~ po zdięciu 
exkomuniki .• Ta bayka urodziła baykę o upiorach; gdy 
bowiem postrzegli ciała czerst.we, ciepłe, nadęte tych, 
którzy nie byli wyklęci, niemogąc przyczynę zło~yć na 
wyklęcie, zwalili na szatana. To zdanie moie potwier
dza doświadczenie; gdy~ naywięcey iest mniemanych 
upiorów w Grecy~ y w tych l..raiacb, w których katbo
licy zmieszani są z syzmatykami, iako to w Węgrzech, 
na Białey y Czerwoney-Rusi. (porównaj: Lud Serya ni· 
nieysza str. 67. Nr 140). 

Gusla. Oeary. Zabobony. 

46. Czy mo~e Bóg pozwolić szatanowi czynić to co przypisuilł 
upiorom? 

4 7. Co? y wielorakie SłJJ gusła ? 
48. Jakie gusła były Furyusza, Kapłanów Mexykańskicb, Zamol

xesa, Hermesa, Trismegista, Zoroastra, Indian, Chaldey
czyków, Persów? 

49. Kto pierwszy pisał o gusłach iako sztuce iakiey? 

ad 49. Do str. 188 ... Tak, a) iu~ Agryppa przypisywał wątrobie 
C h a m e 1 e o n a u końców spaloney, moc sprowadzenia 
deszczu y piorunów, - kamieniowi H e 1 i o trop i u m 
nazwanemu, moc czynienia nicwidomeroi, - innym k a
m i e ni om nazwanym przezwiskami barbarzyńskiemi, 
uskramiania w momencie naysro~szych zwierzłJlt, wywo
ływania diabłów y dusz z piekła, obiawienie we śnic 
przyszłych rzeczy, - skór z e by e n y obronienia od 
ran w pośrzód nawl L woyska nieprzyiacielskiego, a sam 
tego podobno doświ.1dczać nie odważył sie. Sercu 

*) Dowodzi tegożsamego i Berw i ński (S t u d y a o l i t . l ud o w eJ, Pozn. 
1854. t. II, str. 38-40). 
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kret a. surowemu y urgaiącemu, ziedzonemu, napełnie
nia duchem prorockim y czynienia cudów. (str. 106, 108). 
b) Pliniusz przepisuie niewiastom sposób uczynienia le

karstwa z żab robionego, dla zachowania czystości i 
znać ieunak iż niewierzył temu, ponieważ przyuaie: 
iż gdyby ten kutek pewnie na tępował, potrzebniey
sze byłyby hby niż prawa. 

c) Według Solona., kamień A lektor i e n u s czyni ryce
rzów zwycięzcami, a weuług Jonstona., iedna roiłość 
u wszystkich y szacunek. 

d) Lampridius powiada, iż niektórzy patronowie, dla wy
grania sprawy, noszą przy obie c z e p ki kupione, 
w których sie dzieci czasem rodzą. (ob. str. 249). 

e) Pliniu. z y św. Izydor (Origin. L. 16. c. 14) pisze: 
iż kamień rodzący się w głowie ż ó ł w i ó w i n d y i
sk i c h da i e ducha wieszczego tym, którzy go noszą 
pod ięzykiem. (ob. str. 113, przypisek). 

f) Melampus, według Apollodora nabył znaiomości mowy 
ptaków dlatego, iż śpiącego ucho węże lizały. Pli
niusz przydaie: iż według Demokryta, niektórych pta
ków krew zmieszana rodzi węża i ten ziedzony, na
pełnia mocą zrozumienia ptaków z sobą rozmawia
Jących. Według Euzebiusza, Arabowie tey znaiomo
ści nabywali, iedzą.c serce pewnych smoków, których 
łowy były iedną ich zabawką. Y tym sposobem, 
mówi on, Appoloniusz nabył umieiętności przeciwko 
nauce Pythagoresa, zakazuiącego używania pokarmów 
miljlsnych, którego on być uczniem chełpił się. 

50. Przez co gusła staią się niegodziwE-mi? 
51. Co to iest Mandragora'? 

ad 51. Agrippa chełpił się: iż może maścią od siebie wynalezionlł 
uczynić, aby w iaiu kokoszy postać człowieka urodziła 
sil;), maiąca dzielność prawdziwey Mandragory. Mandra
gorze przypisywano moc ziednania miłości, piękności, 
męstwa y szczęścia na woynie. Między występkami, za 
które o ądzona y palona iako czarownica Joanna D'arc 
(Dziewica. Orleańska), ten był nayprzedniey zy, iż zada
wano iey, iakoby nosiła przy sobie mandragorę. 

Mandragora (mówi daley Bohomolec) iest drzewo albo ziele 
rodzące iablka wonne. Osobliwsze mu starzy własności przy
pisywali, iako to dochodzimy z Xenophona, Arystotelesa, Ju
liana Cezara y innych; dlatego owoc i ego nazwany i a b l k a 
m i l o i c i (po ma amoris), nazwane też cyrceisk i e (poma 
Cyrceia), gdyż rozumiano, iż ich używała Cyrce do gusłów 
czyli trucizny. Wezakie terainieysi lekarze, zdanie to starych 
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fałqzywe być pokRzali, doświadczywszy, ii. drzewka tego na
tura i!'st zimna, to ic•st: iż rua własność chłodzqcą y gorqcość 
w ciele ga~zą<'ą . Troiaki mandragory iest roclzay. l'ierwszy 
nazywaią n1e wiastą; li'cit> mil poJobne do sałRty, zapach 
ostry y Tncwuzicc:zny. iabłka blade, pachnące, figury rogu. 
IJruj;(i rocl?.:ly ma i nulka d w a razy wicksze, czerwone, zapachu 
wdzięcznc!!'o. Używanie tey .\laudrRgory iest niebespieczne, 
gtłyi. w,.cJiug Aetiusza, ia•l 1nn w sobie, według innych, spra
wnic słabosć, r.awrót !.(łowy, nabrzmiałość twarzy, y zdr.,;twie
nic tnk wiPlkic, 1ż g.Iyuy wcześuin nie zabieżnno, chory w kon
wulsyach straszliwych umierać musiałby. Trzeci rodzay nazywa 
~io: morien alłoo glup1n, ocl !owa grecki<'go moria (głup
'two ) ' iż d lates-o. i i. tnk wielki i:ul ,-na w souie, iż drachma. 
tylko, z inut•Tnl lu ho likworami zmi~Hana, we trzech !!udzi
unch w szale1i~two y w letarg tak gl~:hoki wprawuie, iż chory 
ani nnciennna, aui rzlll~!'ia nie <:znic." CzytAmy w xi~gach Ro
dzniu (Geue~.) rozdziulc :lU, ii: Hachel , ui<'płcJtlnn żuna Jakuba, 
nli~ta była żąch;! owoców, po hclm\y8ku IJ od a im (duclaim) 
nnzwnnych, któt·e Hul.cn poch:z~s tniwa pszeniry na roli zna
lazłszy, dal Liy matco ·woiey. ~iedmclziesiąt, Chnldeyski tłu
mncz i inni, owoce te nazywaią 1nalldragorami. Wielu iedoak 
z ' wież Z)Ch tluruarzów, rozumie1ą: iż owoce dodaim w he
l.Jrayskim i~;zykn n~zW<•llll, Lyly iabłka cytrynowe albo poma
rai•czowe, któn· luuo w owym l<raiu pospolite Pą, od Rubena 
i·•dnak Zllnle<tiOlll', wielkoścnJ, kolm·em, zapachem, pickno~ci'l 
swoią zaostrz)ły apvetyt Hacheh. (obacz str. 118 i U5) 

52. Czemu według Demokryta turzy kaz, li uważać wnętrzności 
bydląt na. ofiarę zabitych'! 

ad 52. Do str. 193. Du tych zabobonów nalezą wróienia WJescz
ków y praktylcar;.ów: 
a) Według Rzymian (Ci,·cro. Owidyu~z) wynaleziona ta 

sztuka od T a 11 g e:; a, Tagcsa, półbożka, którego 
('hłopek w Toskanii (Etruryi) orzą!: znalazł pod skibą 
ziemi uśpionego. 1\'edług Suiua, wynalazcą wiesczby 
był Telegon syn Ulisse ·a, - według Pausaniasza 
Parnas u.; syn Neptuna żyiąey przed potopem Ogi
gesa; według innyd1 Cham syn Noego, tenże sam co 
Pan y Zoroaste; według Plinimza Car e s, od któ
lego Karia nazwana, nauczył wie czby z lotu pta
ków, a Orfcu z z innych zwierząt. Nimfa Bigois prze
pisała, według Cycerouu reguły, pozuawania. przy
st.łych rzeczy z błyskawic y piorunów. Te xięgi na
zwane Lihri ful111inalt> , vul~uralcs. Amphia
raus, Tyresia , Im o p u , Kulchab, T clemus wsławili 
się bicgłośt~il! ,,. tey sztuce. W Rzymie urząd wiesc7.· 
ków był ieden z uaypowazuicyszych y uayświętszych; 
hyło idt z początku trz~ch tylko; znak godności ich. 
od Romulu·a im dany był kij zakrzywiony. 2a
lluey Rzymianie sprawy ani w pokoi u, ani na woy
uie, nie zaczynali bez pozwolenia wiesczków. 
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b) Nic zaś nierozumnieyszego nad reguły wiesczków. 
Uważali, z którey strony bły nęło; ie'li na lewey 
błyskawica, pomyślność znaczyła, - ponieważ lewica 
na ziemi, i es t prawicą Bogów w niebte; ieżeli z p r a
w e y (strony) wie czka, a tym amym z lewey Bogów, 
tedy niepomy~luości znakiem była. W którą zaś !Monę 
nieba obracać się należało, aby prawica wróżącego 
była lewicą Bogów, y przeciwnie, sami wytłumaczyć 
nie umieli; równa liczba grzmotu nieszczęście, nie
równa szczę'cie wróżyła; sam grzmot, mówi So
krates, wielkim iest aż nader wiesczkiem. 

c) Gdy bydle przyprowadzone na ofiarę, uciekło od oł
tarza, albo beczało, albo na inną iak trzeba strong 
zabite padało, albo ~Serca lub wątroby, albo wnętrz
ności zdrowych nie miało, znak był o obliw zego 
nie'zczęścia. Ptaków uważano śpiewanie, to iest: czy 
przerywaiąc, czy głośno, czy niezwyczaynie śpiewa, 
kracze etc.; - uważano latanie, to iest: czy osobno, 
czy w gromadzie? -· w którą stronę 'l czy prosto, 
czyli zbaczaiąc, y powracaiąc lecą. 

d) Kurcząt parę na noc w klatce zamykano; rano zaś 
iadło posypawszy uważano iak wychorłzą, czy skwa
pliwie, czy leniwie, czy chciwie iedzą, tak iż czę 'ć 
z dzióba im wypada; naówczas był znak dobry. Gdy 
nie iadły, albo nie chciwie, znak był nieszczęścia. 

e) U Niemców y u Mexykanów (ob. k . Acosta) y in
nych narodów, albo dwom więźniom siebie zabiiać 
kazano, albo umyślnie zabiiano, aby z twarzy, z sta
teczności, srogości y postaci umieraiącego rokować 
mogli. 

f) Ptacy, których być rozumiano nayzgodnieyszych do 
przyszłych rzeczy oznaymienia, byli: orły, k ru cy, 
kawki, sowy, sępy, synogarlice, łabędzie 
kury, soyki, p zczoły, koniki polne, a w po· 
wszechności ptactwo drapieżne y robactwo lataiące. 

g) Gdy bobkowe drzewo palące i~ . zelest czyniło, 
znak był dobry; - zły, gdy bez zele ·tu płonęło. 
Uważano też rżenie koni, wycie wilków y psów. 
W Egipcie, gdy wół Apis uie przyi:tł od kogo ie
dzeuia (gdy bożkom składano żywno' ć), takowy mi~ł 
być nieszczęśliwym; co powiadaią, przytrafiło s1ę 
Germanikowi. 

h) Przeczyć nie możemy, iż znayduią ie przykłady 
wiesczby przypadkiem uiszczoney. Pszczoły brzęcząc 
goniły uciekaiących Dyona y Pompeiu za. Ten osta
tni przy ywszy do Dyrra.!hium, znalazł chorągwie 
okryte paięczyną. Przed bmiercią Juliusz!\ Cezara, 

·10 
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l\Iaryu;zn., Pcrtynaxn., .Marcełlusa, Kaliguli, Klaudy
u za, w bydlętach zabitych na ofiarę nie znaleziono 
ani serca ani wątroby. Lecz uważa Atheneusz (hb. 9) 
iż wiesc:r.kowic umieli zręcznie ie ukryć. Kapłani też 
likworem l'ewnym p1sali, które chcieli, na ręku cha
raktery y znaki. a cisulj,c ciepłą Jeszcze wątrobę, 
ua niey tl•ż same wym7.ali. Tą sztuką użytą od wies
czka Ary taodm Altxauder wzbraniaJące ię woysko 
nakłoUJł d•1 prz prawowania się w miesiącu mianym 
za nie cz~śliwy przez rzekę Granicus. Tą sztuką 
:::iylla na wątrobie ukazał wieniec laurowy. Św. Grze
gorz Nazyanzei1·l;i y Sozomenus powiadaią, iż przy 
ofierze, którey Julian cesarz był przytomny, postrze
żouo na wn~trzuuściach krzyż otoczony cyrk u ł e m 
czyli kor n o ą. Przytomni przelękli s1ę wnosząc, iż 
to znaczyło panowanie y wieczną trwałość 
c h r z e ś c i a ń s t w a; lec t. wiesczek zaraz to na. swoią 
wywrócił stronę , że ow zem , ścieśniony zewsząd 
obrączką krzyż, zgniecionym zostanie. 

53. Kto wieszczby był wynalazcą? 
54. hk1 był urząd y znaki wicsczków (augures) w Rzymie? 
55. Dlaczego choroba wie11m nazwana morbus comitin.lis? 
56. Jakie były re,:.(uly wiesczków? 
57. Jacy pta.cy y iakie rzeczy zdawały się być zgodne do przy-

szłych rzeczy oz na) mowania? 
58. Co Pismo św. mówi o wic. czkacli? 
59. Co Oycowie śś. y Pogauie sami o nich sądzili 't 
60. Co to są y wielorakie losy 't - y i9żeli godzi się ich używać 

y kiedy, y których 't 
61. Co E>ą lo:~y Homero11 e, Vu·giliu zowe y Święty.ch? 
62. Jako zwyczay pobożny obierania losem patronów mie ięcznych, 

rocznych może być zabobonuy. 

ad fi2. Do ·t r. ~04. Je t i e zez c s po ób wróżenia bartłzo zwyczayoy 
przez losy. Truiaki ich rodzay: wró:i:ący, radzący się 
y <lziPlący. ~ą Jlsnzc losy uazwaue iedue Homerowe, 
lub Wirglliuszowc; urugie losy świętych. Pierwsze, 
ie ·t tn rokowaniC z wierozów, które po Ot\\orzeoiu przy
padkielit ich xiąg p!Cnv ·ze poJ oczy po upadnią (S t i
c h o m a n t i a). Drugie są brane ze spraw w Piśmie św. 
uadmieuiouyeh y za tósowauych do obecney sytuacyi. 
(ob. ilerwii1~ki. Studya. II. il). 

G3. O \Vl'0żeniu z łów l'rzypadkiem wymówionych. 
fi4. O wróżeuiu z potwór, de zezów y różnych widoków oiezwy

C7aynych. 
G5. O wróżeniu z kic:hania. piscr.cnia w n zach, rlrzenia członków. 



66. O wrótcniu z upadnienia ua ziemie. 
67. O wróżeniu z potykania niespo<lzianego ludt.i, zwierząt etc. 
68. O wróżeniu z dni pewnych, albo o dniach ZL'Zt:~liwych y nie-

szczęśliwych. 
69. O wróieuiu z imion y uat.wi k. 
70. Druga przyczyna, ktÓra czynt gu;ła przyrodwne zabobonallli. 

ad 63-70. Są ieszcze niezlicwne ~po~oby wrói.enia up. l) słowa 
przypadkiem wymówiotw od kogokolwit•k, ~) potwory, 
de zczc, grady, \\ itloki u a ui(•bi<· niezwy<'zuyue: :1) ki
chanie, dzwouienit•, pisz•·7.eliJP w uszach, drżenie <'złon
ków (przed potyczką pod • al:.tQtiną kapła>1 pnr.epowie
dział zwyci~ztwo tllatego, iż podczaR otiury usłyszał 
głos z prawey ~trony kichaiącego. Ary.toteles po
wu~oda: i i zwycz:Ly pnz,lr;t wianiu kichatących , początek 
wz10ł z tą d: że kiełtanie iu ... t zn;Lkiem zdrowia a osobli
wie eałooci mózgu; tenż•! przydaie, i?. kichanie od po
łudnia do północy. znakiem i es t szcz~ 'cia, - od pół
nocy do południa: niesczę~cia); piszczenie w uchu p r a
wy m miano za znak i i. dobrze o u im mówią, w l e
wy m iż ~Ie o nim mówią; drżeuie, albo drganie brwi 
prawego oka było dobrym prognotykiem; 4) upaQnie
nie na ziemię; 5) spotkauie nie~podziane ludzi, zwie
rząt etc.; 6) dni pewne miane za szczę~ltwe lub nie
szczęśliwe (dla kapłanów, sędliÓw także i t. p. żenie
ni& się w maiu u Rzym•an za nieszczęśliwe; u Egipcy
anów trzeci dzień tygodnia był nieszczęśliwym); 7) pro
gnostyki z imion y nazw (llo 1·zego należy y zalecauie 
na.boż~ństwa up. eic'lom do św. Tadeusza ze się z li
n i ą, ·-- koło, dzieciom do ~w. Katarzyny, źt• się z k o
ł e m maluie; chromym do św. Klaudyu za od łowa 
c l a u d i c o, clu·omi~ ~ - do św. s~rwatiusza. od ~łowa 
s e rvo, zachowuię ud ungłPy śmierci i t. p) 

Gdy kutlci przyrotlzoue przypislllą st~ pt·zyl·zynon• 
nsdprzyrodzonyw. Aunxilaus sekty PJtltagore~a inko 
czarownik wypędzouy· od Angu ta CtNI.rza u a pi. ał xtęgę 
P a i g n i a to i es t rozrywki czarodzicy ki e (Jo . cahger); 
teu~e powiada: iż paląe tłu. tość węża miasto oliwy 
w lampie, włosy głowy zdawać się będą obrócone w w~że. 

Zaćmienia przypisywano czarotVnikom usiłuiącym 
sprowadzić k iężyc JHL ziemię; ztąd zwyczaynie czyniono 
wielki szele t, aby k iężyc nie u ły zał pic' ni c?.aro
dzieyskich (Virgiliu . Plimus). Chinczykawie przyczyuę 
daią zaćmieuia słoń e a y bięż} c a tę: iż smok wielki na 
mebir, uieprzyiaciel główny tyeh planet, usiluie ie po-
7.rzeć, y proszą na klęczkaeb, nby śwint ?.ostawił w po
koiu y nie pozbawiał go światła. 
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71. Co to ·~ gusła albo ezary misterne? 
72. O głowic gada1ącey, którą przypisywano Albertowi Wielkiemu, 

iakby od niego była zrobiona. 
73. O głowie gddaiącey zrobioney od Roberta Bakona. 
7 4. Co to Lyły T er a p h i m, o których wspomina Pismo ś. iakby 

wyroki wydawały. 
75. Co to są gu ła iadowite 't 
76. O słowach którym starzy moc osobliwszą pr:typisywali. 

ad 76. Do str. 221. a) Inny rodzay czarów albo gusłów, iest mi
sterny; te nic i onego nie są, tylko natura złączona ze 
sztuką, dla czynienia skutków dziwnych (np. zegary bi
iące, gło y kur i t. p.); do rzędu takich należał u He
bmyczyków t er a p h i m, rodzay posążków rytych pod 
pewnerui planet aspektami, czy przyrządów astrologi
cznych. 
b) Inny rodzay gusłów icst z ziół, który Agrippa na

zywa i a d o w i ty m. Wiadomo iak zioła są iedne po
mocne, drugie szkodliwe, lecz zabobonność tylko, albo 
poetowie dla rozrywki ludzi, mogą przyznawać tę 
moc, którą im przypi uią Teokryt, Virgilius, Horatius 
(Eklogi) y inni. Wirgilinsz wychwala moc ziół w Pon
cie kraiu w iad obfituiącyru zbieranych, zamieniania 
ludzi w wilków, wyprowadzania dusz z piekła, prze
no zenia ?boża z iednego na drugie pole, ziednania 
miłości etc. 

c) "Ierkuriu. z u Homera radzi Ulis esowi używanie zioła 
naz ~·ancgo m o ly, podobnego według Dio kora (l. 3. 
c. 4) do fiołków, przeciwko czarom Circe. 

d) Dernokryt u Pliniusza (l. 24. c. 17) naucza: iż są 
zioła które maią moc wywołania bogów y wyczer
pania prawdy z winowayców, których żadne tortury 
nakłoni(~ nie mogą do iey wyznania. Asklepiades za 
~wiadectwem Pliniusza (l. 26. c. 4) przyznaie niektó
rym ziołom o obliwsze własności: nazwanemu E t h i o
pi s wyru zenia rzćk", iezior, y otworzenia dotknię
ciem wszy t kich zamków; nazwanemu A c b e m er i s 
rozp~dzenia woy k nicprzyiacielskich; nazwanemu 
L a t a c e, z prowadzenia obfitości. Juba mówi o czło
wieku w krzeszonym przyłożeniem ziela rosnącego 
w Arabii. 

e) Znakomici ludzie (iak Homer, Kato, Juliusz Cezar 
i t. d.) słowom nawet przypisywali moc czynienia 
skutków niezwyczaynych. Sztuka leczenia szeptami, 
albo słowami, według Sanchoniatona (u Euzebiusza, 
lib. l. Praep. evang.) wynaleziona od Diosku
rów, nazwanych innczey K a b i ram i albo S a m o-



t h rak a m i. Q. Serenus Sammoniacus nauczyciel mło
dego Gordiana radził od febry (sic) no ić na szyi sło
wo: abrakadabra uwinięte w płótno glówi.!t: (od
rzucaiąc) co dziel~ z końca iednę literę, tak: abra
kadabr, ahrakadab, abrakada i t. d. Lucianus 
powiada, iż te domy naypierwey powietrzf'm były 
zarazone 1 na których pisano wiersz grecki od Ale
xandra fałszywego proroka zar;hwalony iak11 pewną 
ochronę od zarn1.y. 

77. Co to iest kabała? 

ad 77. Kabał;:.*) (1 lwumy::.ku-~u : Lradycya albu podauie 
nazw:\na), ie t: Theologia sekretna albo umieiętność 
podnosząca umy~ł ludzki, do rozważania rzeczy uiebie-

----

kich y ohcowania z Juchami przez poznanie natury y 
doskonało ~ci Boskich, Hierarchii y urzędów Aniołów, 
liczby nicbio., proporcyi między elementami. dzielności 
ziół y kamieni 1 in ·tynktów 1.wierząt y myśli nayskryt
szych ludzkich. Dochodzi do tey znaiomości, szuhiąc 
rozumienia my s ty c 7. n e go y allegorycznego1 które Bóg 
mówią oni 1 ukrył w tiłowach, w literach, w punktach 
hebrayskich y w liczbie. którą litery wyrażaią. Dlatego 
kabalistowie słowa. wywracaią1 litery innym a innym po
rządkiem tegoż słowa ukłaJa.ią, na mieysce iedney li
tery drugą podobney figury ustawuią, toż dopiero uwa
zaią co łowo tak wywrócone znaczy; znoszą z sobą 
liczby, które w literach 1.amykaią się, } z summy wno
szą, co się im tylko poJoba. A ieśli się ich spytasz, 
zkąrl to maią, iż w lic1.bie y liter:icb taieronice są za
warte? - bo, odpo-wi:ulaią, czytamy w k ięgach Mądro
ści: iż Bóg wszy tko ~tworzył poci miarą, wagą y liczbą. 
(Tu należy: Manc, Thekel, Phures-w Danielu). Ciz ra
binowie naucznią: iż umieiętność tę kabały Bóg sam 
obiawił naypierwey Adamowi spiącemu, · potym Moyże
szowi i t. d. ale Chrystus Pan, według nich, naydosko
naley ią poiął. Dwie za' iey są części: naywyższa, 
nazywa się wóz (Mcrknvn po hebraysku) ponieważ 
nayskryt. ze taiemnire są zamknięte w opisaniu wozu 
Ezechielowego (w rozdz. 1) który cil}gnące zwierzęta 
znaczą czterech Aniołów, naypierwszych mini trów Bo
skich. Druga cz(ć, maiąca za cel ~wiat widzialny, na
zywa si~ Beressit to icst: na początku, a to dla 
tego, iż Moyic z optsnnie stworzenia. bwiata zaczął od 
tego słowa. 

*) Obacz także Berwiński (Studya o li ter. lud. I. 183). 
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Dalry wykawic Bohomolcl' kaLalistycwc znaeze
nie liczb np. liczby jeden. dwa, trzy i t. d. aż do dzie
·ięciu. 

Wróżenia są: Onomantia z imion, np. racho
wanie razem imion oyca y matki tego który się radzi, 
miesiąca, cluia, mieysca, znaku plant'ły y dzielenia tey 
summy przrz HO, a 1. podziału wypadaiąca służy za. 
fundamcut wyroku. 

Pythagores takie mówi : Początkirm w zystkich 
rzeczy iest liczba. l'unkt ie t lirt.ha ieden, linia dwa, 
powierzchowność (powien~ehnia) trzy. szeroko~ć y dłu
gość y wysoko~t\ cztery. 

71'<. Jak11 moc starzy literom y hcdwJU pcwuy111 )li'Z)'I.II<\wali 
79. Co to iest kwadrat czarodzreyski 'l 

d 79. W wielkim szacunku u Egiptianów był kwadrat czarodziey
ski, którego lic1.by w iednym rzędzie położone czy
uią-15. 

4 • 2 -a 6 7 

8 1 o 

80. O dniach krytycznych. 
81. O rokowaniu z łów ułożonych, a mianowrc1e o Proroctwach 

względem przyszłych Papieżów, które przypisywano św. 
Malachias1.owi Bi~kupowi. 

acl 81. Do 1.tr. U5. Do podobnych próżności radcżą też proroko
wania z łów ułożon)'l'h o pr7y.szłych papieżal:h y kró
lach. (Między iuuemi, napławnieysze ~:>ą o papieżach, 
które św. Malachiaszowi biskupowi pr1.yp1suie Arnold 
de Wion, belga z Duaku (Douaj), a które cytuie Bo
homolec). 

2. Co iest Genomancya ·~ 

rul 82. G e n o m a n c y a i c t małych C)Tkulików pcwney liczby we
dług woli ua ziemi pisanie, liniami onych poprzeczneroi 
wiązauie, z tych, które nie są związane różnych hgur 
układanie, u&.zwanych imiouam1 dzik1emi pewnym pla
netom poświęcanie, y nakoniec z ich ułożema s~rytych 
rzeczy dochodzenie. 
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83. Co są gu ła. obrządkowe? 

ad 83. Inny rodzay gusłów ie t obrządkowy albo zabobonny. 
Ten znowu, inuy iest !iwięty t h e u r g i a nazwany do 
wzywania. Ani :.ołów dobrych, 10ny g o e t i a do wzy\\'a.uia 
diabłów y zmowa z n1emi do czynó1v szkodliwych; a 
zmowa ta może być i a w n ą zależącą na. wyraźnym 
wzywaniu d1abłów, lub t a i c mną, gdy do utrzymania 
skutków pewnych używany przyczyn bymtymmey do ich 
czynienia niezdoluych, chyba za pornucą szatau:.ką. 

84. Co Hydromantiar Lekomantia? Aeromautia '! G a tromantia 'l 
Amuiomantia 'l Kataptomantia ~ C. 1stallomautta '? Klido
mantia? Aeplutomaulla? Pegomantia '!' x1nomaut1a '! Ko
ścinowa.ntia? Uephall'-C}L ,10mautła? Onychomantła? Rau
domantła 't Xylomautia l Keromantła 'l Pyromautia 'l Puo
mantia'l 

ad 84. Hydr o m a n t i a albo wróżenie przez wodę, którego spo
sób był wieloraki. P1erwszy który miał wynaleść Numa 
był ten: do uaczynia wodą napełnionego wpuszczał:! O 

na niCI pierścit.>il; ten, l>am przez s ę, od m kogo uie
wau zony bił w naczyn_1e, gd) radzący się miał otrzy
ma(. ';o cz('go żądał. Drugi s po ób: wrzucaiąc do wotly 
tr:>:y kamyczki, gdy ię kręciły w koło, znak był szcz~
ścia; uważano przytym ruszanie się wody, bąbele, kolor 
czy to w szklance, czy w żródłowey wodzie; wcbodz1ły 
tu ieszcze w rachubę godziny pewue y dnie, usposo
bienie i t. tł . L c c o m a n t i a, gdy zamia~>t p1er ' c1enia 
brano tabhczk1 złote y rebrne pewnerui literami na
karbowane. A c roman t i a gdy naczynie z \\·vdą iest 
na głowic czyiey obwiniętey chustą, która wrze, gdy 
coś ma iść po my ' b. Gastromantia dwowka była, 
t. i. gdy wróżący odpowiadał bez ust ru zania tak iakby 
głos z powietrza wydał; - druga gdy po wzywaniu 
c1cho y pytaniu sit,' szatanów, odpow1edź widziało dzie
cko lub niewiasta młoda w l'l~ży zo taiąra. w obrazach, 
które czymły promienie wpadaiące do naczyil szklan
nych okrągłych, napdniouych wodą, y między świecami 
zapalonerui tOll!C)'Cb. A m n i o m a n t 1 a, i es t wróżcuie 
przez czepki w któryrh się czasem dz1eci rodzą. Ka
t a p t o m a n t i a i e t ukazywanie rzr::czy skrytych w zwier
ciadłach (tego wróżenia używał Julian Apostata cesarz). 
Kry ta l l o m a n t 1 a, ukazywanie w zwierciadłach z kry
ształu . Clidomantia wróż('nie z kluczów. Dakty
lom a n t i a z pierścieni nakarbowanych literami czaro
dzieyskiemi (iaki był, według poetów, pierśri('it Gygcsa 
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który go czynił niewidomym). A l p h i t o m a n t i a wró
żenie z mąki. Lithomantia z kamieni. Daphoman
t i a z lauru poświęconego Apoll10owi. P e g o m a n t i a 
z zwierciadła uwiązanego na. nici y wpuszczonego do 
źródła. P a tra s; gdy woda wyrażała postać trupa, znak 
był iż chory umrze, i e ~li człeka ży1ącego, iż ozdrowic
ie. Axiuomantia zawies;wnie siekiery w równey wa
dze nad pniem okrągłym dla odkrycia winowayców (ten 
miany był za winowaycę, na którego imienia wymówie
nie siekiera ruszała s i~). Kas c i n o m a n t i a z rzeszota 
na palcu zawieszonego, y za wymówieniem osoby, ru
szaiącego się, które tym spo:;obem wydawało winowaycę. 
Cephaloyonomantia p1cc:tenie głowy osła nawę
glach rozzarzonych; rozumiano, iż diabli tą ofiarą uięci, 
chętnie odpowiadać ua pytania będą. Ouychomantia 
iest wystawienie na słor1ce paznokcia i'akiego pacholę
cia, oleiem namaszczonego y kadzidłem ogr1.anego; pro
mienie na nim obrazy rzeczy przyszłych wyrażały. Rab
d o m a n t i a i es t wróżenie z ruszania się rószczek lub 
gałęzi prostych pewnych czasów y z pewneroi .obrząd
kami wyciętych. (W e dług Herodota Tatarom, a według 
Tacyta Germanom ten zabobon był zwyczayny. Podo
bno było to nieia.kieś naśladowanie rószczki Aarona). 
Xylomantia wróżenie z kawałów drzewa (lndowie, 
według Philostrata, uiywali kiiów do przepowiadania 
przyszłych rzeczy). Tę be:tbożoość wymawiał Bóg lu
dowi swemu przez O L:easza proroka (c. 4. v. 12). 

85. Czy były? y c:ty być mog<1 czary prawdziwe'! 
86. Czy czynili y czy mogli czynić czamwoicy dzieła iakie 1m 

przypisywano y przyptsuią? 

ad 85-6. Ezechiel (c. 2 l) powiada: i i abuchodonozor wróżył 
przez strzały, stoiąc. na roz t.'lynych lft"ogach, na które 
miasto miał pierwcy broń swoię obrócić. Według śgo 
Hierooyma sposób wróżenia ten był: strzały dwie np., 
naznaczone imionami miast Jeruzalem y RabL.~th, kła
dziono do kołczaua. Ku temu mia tu woysko ciągnęło, 
którego imieniem str1.ała naznaczoua pierwsza była wy
ciągniona. Według Syryiskil'go, Arabski<.'go y Chaldey
skiego tłumaczów, wypuszczauo na wiatr strzałę; w którą 
stronę padała, tam z woyskiem ciągniono. 

Arabowie przed Mahometem rozumieli, iż doybć 
mogą woli Boga swego H o b a l przez trzy rózgi do 
woru włożone, na iedoey z których pisano te słowa: 
rozkai. Panie, na drugiey: odwróć Panie, n·a trze
ciey nic nir.pisano (co znaczyło aby zamiar odwlec na 
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późoiey). Ciągniono ie losem, y rozpoczynano rzecz gdy 
pierwszą z nich wyciągnięto, zaniechano, gdy drugi}. 
Nie mmeysza liczba wróżb y wróżków znayduie si~ y 
między Turkami; y tu wróżą 1.e strzał i t. d. Ciż wosk 
topiąc, uważaią iaka z kropli padaiących czyni się fi
gura, z figury przy złe rzecq roknią; to wróżenie (J 
u nas) nazywa się Ceromantia; gdy znów Py'ro
m a n t i a iest wrói:enie z koloru, wielkości, ruszania się, 
z figury płomienia, iako Kap n o m a n t i a z dymu. 

87. O dzieciach mia ta Hameln przeprowadzonych przez ziemi~ 
od czarownika. 

ad 87. Vieru , Enoichins, a po nich Schokius w księdze F a b u l a 
H a m ele n s i s pi ze: Roku 12b4. Gdy obywalele mia
sta H a m e l n leżącego nad rzeką W eser w niższey Sa
xonii, troskliwie szuka1ą śrzodków uwolnienia si~ od 
szczurów nadzwyczay rozmnożonych y wszystko psuią
cych, oto ieden cudzoziemiec wuustu w1elkiego y stra
sznego, przychodzi do nic h o b1ecuiąc za pewną sum~ 
pieniężną wszystkie te bestye wygubić. Po umowie wy
Jął piszczałkę z torby strzeleck1ey, y skoro zagrał za
raz szczury z spichrzów, z doruów, z piwnic, 'z sklepów, 
z pod dachów y podłóg wpośrzód dnia wyszły, y szły 
za nim aż do rzeki W eser, do którey gdy wszedł, 
wszystkie też szczury za nim weszły y poton~ły. Po tey 
tak dziwney y pożyteczney usłudze upominał aię o za
płatę, ale próżno; groził im iż przypłacą drożey niedo
trzymaney obietnicy: ale oni śmieli się z i ego pogróżek. 
Od zedł tedy. Na.zaiutrz, znowu ukazał się w odzteniu 
strzeleckim, w kapeluszu czerwonym, z twarzą nader 
srogą, y wyiąwszy z torby drugą piszczałkę różną od 
pierwszey, skoro zagrał, wszy tkie dzieci od czwartego 
aż do dwunastego roku w liczbie sto trzydzieści, wy
szły za nim w pole, któ1·ych on zaprowadził do iaskini 
pod górą nazwaną Kop p e n za miastem łożącą y tam 
z niemi na wieki zniknął. Z tey okoliczności, wprowa
dzony zwyczay w tym mieście liczenia lat tym sposo
bem: od wyiścia dzieci naszych. Dzieie Siadmi
grodzkie powiadaią: iż około tego czasu przyszły nie
iakieś dzieci, których ięzyka. nie rozumiano. Ci osiad
szy w tym kram, rozmnożyli plemię swoie y ięzyk, tak 
dalece, że dotychczas tam w używaniu iest niemczyzna 
saska. 

88. O wieży zaczarowaney w Hiszpanii (pod miastem Toledo). 
41 
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ad 88. Rodriguez przywłaszczywszy sobie królestwo Hiszpańskie, 
a niemaiąc pieniędzy dla zaciągniania ~ołnierzów prze
ciwko nieprzyiacwłom, umyślił szukać skarbów w wieży 
zaczarowauey, do którey żaden wniść dotychczas nie 
odważył się. Stała ta wieża między dwoma skałami 
przepaścisteroi półmile, y na wschód od miasta Toledu. 
Z pierwszego piętra tey wieży przez dziurkę wykowanlł 
w skale, widzieć dawała się piwnica na cztery sklepy 
podzielona, drzwi żelazne tysiąc zamkami y wrzecią
zami zamknięte maiąca. N a tych drzwiach były litery 
greckie, które wielorako tłumaczyć można było i podo
bno wyrażały nieszczęście, które potkać miało wcho
dzić tam ważącego się. Rodriguez kazl\wszy drzwi wy
łamać wszedł z pochodniami zapalone mi, maiąc przy 
sobie wielką lic.:bę dworskich. Ledwo postąpił, ażci uy
rzy salę ozdobiooą rytą, a wpośrzód niey posąg mie
dziany wyra~~>iący cr.as, stoiący na stopniu wysokości 
trzech łokci z buzdyganem w ręce prawey biiący w zie
mię, zkąd straszliwy łoskot napełniał całe to mieysce 
po-iziemne. Rodriguez bynaymniey nieustraszony: Nie 
przychodzę tu (rzecr.e do statuy) umysłem nieprzyia
cielskim i ciekawość sama przyprowadziła mnie na to 
mieysce, które ogl4dawszy, przyrzekam iż wyuidę. N a 
te słowa statua bić w ziemię przestała. Rodriguez oglą
daiąc salę uyrzał przy weyściu iey mały sklep okrągły, 
z którego w oczach iego wytrysnęła woda z wielkim 
szelestem. N a brzuchu tey statuy literami arabskiemi 
napisane były te słowa: zadośćczynię powinności 
moiey, na grzbiecie: Rata, z lewego boku na murze: 
n i e s z c z ę ś l i wy k r ó l u, z ł y t w o y l o s t u c i e b i e 
zaprowadził, z prawey strony: narody obce złożą 
ciebie z królestwa, a twoi poddani razem 
z tobą surowo będą ukarani za swe grzechy. 
Nasyciwszy ciekawość Rodriguez wraca siei skoro zaś 
krok do wyiścia uczynił, statua bić w ziemi9 zaczęła. 
Kazał król drzwi zamknąć y zawalić ziemią weyście. 
Lecz teyże nocy usłyszano na tym mieyscu straszliwe 
wołania, po których nastąpił łoskot podobny do piorunu. 
Nazaiutrz nie znaleziono ani znaku, gdzie była wieża. 
(Pisze o tym Ahulacim Tarista.berig w opisaniu 
arabskim zwycię:.tw Maurów w Hiszpanii). 

89. O czarowniku zaczarowanym w iaskini kępy ieziora Wetter 
w Gottyi (Szwecyi). 

ad 89. Olaus Magnus (w rozdz. 19) powiada, i~ w G o ty i wscho
dniey (w Szwecyi) iest iezioro nazwane Wetter; wpo-
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śrzód niego zaś kępa piękna y o b zerna. a na kępie 
dwa kościoły; pod Jednym z tych ie t iaskinia, do któ
rey iść trzeba ulicą zasklepioną, niską, krętą, a nader 
głęboką. W chodzący mu i mieć kłąb nici, gdyż in;Lczcy 
nie trafiłby wy uiść. W i a kin i toi czarownik G i l b er t, 
którego Karyllus wł.bnyż iego nauczyciel, tam cza-' 
rami swemi u i by przykował, za to, iż zhuutował ... ię 
przeciwko niemu y chciał sil< ezynić mistrzem. Zacza
rował go zaś tym !>pv>.uhem: rzucił u a niego kiiem, na 
którym ą wyryte litery ruski c y gr c c ki e. Gdy liil
bert ten k1i poduiósł. :;tauoł wry.ty, y żaJ.uą miar:L me 
może ten kii od siebie ouuallć. Zadell lllC śmie do tego 
czarownika przystąp1ć, 11łr. waporów iauowitycb. Z tym 
wszy tkim mówi1~ o ni111 nie przcstai:1. lubo go żaden 
nie widział. 

90. O dziwnych sprawach ~.:zarowników. 
91. Czy czarnok ię two iest sztuką: czy "'! iakic tlu tego reguły l 

czy można go się nauczyć? 
92. O wynalazcach sztuki czarnoksięskiey 
93. O pisarzach tey sztuki. 
94. Dowody próżuości tey sztuki. 

ad 90-4. a) Czarownicy siadali iak ptacy na wierzchołkach ma
sztów, y rzucaiąc proszek uieiakiś, truli ryby, y 
w zclką żywność ~laryuarzów zarażali. 

b) Faustus y Agryppa w podróżach swoich płacili pie
niędzmi, ktgre na poz1)r trwały dobre przez dni kilka, 
a poty m zamieniały ię w róg. ;. telanchton pi~ze, że 
niewiasta iedna w Brauucburgu z iakieykolwick osoby 
sukien wło y wyrwaw!>zy, w picuiąuzc zamieniała. 

c) Piotr Delia Yalle (w liście 17) powia1la o uiektórych 
czarownikach samym weyrzl'liiCill wyiatłaiących erca 
ludzi y śrzodki ogórków. 

d) Pliniusz (Hi t. l. 7) y Aułu ( iclliu powiadaią: i :i. 
w Afryce są pewne familie, które z. natury 111by mai/l, 
iż samemi pochwałami d1 z ewa, z hoże, koni y 1nne 
bydlęta y zwierz~ta zaLiiaJ ; Wl'tlług 7.1l '. l'hilo t r.
te sa, w Egi p<'le cz.u·uwnicy wywołuią llluków y czy
nią ·1 • uicwitlomymi • 'a rozkaz ymon:1 LZ 1 nok it,l
żnika, sicrzp sam przez się tylr ~~ · lllnł zlH•:la. J!c 
naypracowitszy robotnik. (1' I 11 c r · 1l u l. I•· 10). Pau
!Tatius w l :gipril' miotłę lu b k1i w ukuie przystroił, 
a skoro kilka słl'•w wyruówli, zara7. one rhotlzić za
ezyna.ły póty, p1!ki t'htiał li' lu c red ul.) 

e) JrJeu czarownik dla rozrywki widu pr:>:ytomnych 
osób uciął łeb iedncmu lokaiowi, którego, gdy chciał 
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znowu złecii)Ć y UŻ) wić, drugi czarownik w u prze
szkadzał. Widząc zaś iż IJie daie się zmiękczyć proź
bami, stworzył w momencie Lilią na stole, którey, 
gdy uciął wierzchołek, czarownik przeszkadzaiący 
padł bez głowy na ziemię (Germain L. l de Lamy 
c. 3. Nr 1 U). 

f) Żyd imieniem Zedechiasz wyrzucał człeka na powie
trze, szarpał go na kawałki, y potym części złożyw
szy, znowu ożywiał. Deirio Disqui s. magie. p. 127 

g) Durmissal , niby Zakonnicy, r. w rzeczy samey c?.a
rownicy tureccy, rozcinaią na pół dzieci siedmiole
tnich, y 1.nowu tnk ich części skleiaią, iż ani śladu 
cięcia nie widnć (De La n c re p. 342). 

h) Czarownica iedna rzeki w tył cofała. Fluminis haec 
rapidi carmina vertit iter. (Ti bul. Ele g. l). 

i) Neckam powiada: iż Wirgiliusz mieszkanie y ogród 
swoy tak oparkauił y :r.asklepił powietrzem , iż ani 
kropla deszczu wpaść nigdy nie mogła, ani zwierzęta 
wchodzić . (N a u d e p. 446). 

k) Chanowi Tatarów z rozkazu czarowników duchowie 
niewidomie czasem służą do stołu (l e Lo y er p. 334). 

l) Ziron Czech na bankietach siedzących u stołu, rę'Ce 
zamieniał w nogi wołów, aby nic brać do gęby nie 
mogli, a ciekawym zaglądaiącym przez okno rogi ie
lenie na głowie urzynił. (D e l rio p. 112). 

m) Pisze Paweł Griland (L. de sortileg. sect. 7. Nr 24) 
iż na. rozkaz czarownika iednego w Rzymie spalo
nego, pies rozmawiał ze wszystkiemi. 

n) Cedrenus powiada: iż czytał w księdze zmyśloney 
Acta s. Petri, że Symon czarnoksiężnik miał psa u 
drzwi swoirh, który ziadał niemiłych panu swemu 
gości. S. Piotr rozkazał temu psu, aby powiedział 
Symonowi, iż chce z nim się rozmówić; pies z po
dziwieniem wszystkich, usłuchał, - Symoo zaś, aby 
pokazał, iż tyleż może ile ś. Piotr, rozka1.ał psu, aby 
powiedział ś. Piotrowi, iż moi e wniść. O Symonia 
tym piszą, iż czynił w momencie ludzi z powietrza, 
ożywiał posągi marmurowe y miedziane, chodził nie
skażony w po' rzód płomieni, czynił siebie oiewido· 
mym, przemieniał kamienie w chleby etc. 

o) Rzuclłiąc w tył kam i e n .i e, tworzyli niektórzy cza
rownicy góry, a rzucaiąr. ie w wodę, tworzyli rzeki. 
(Ie Loyer. p. 329). etc. 

p) Mięuzy temi baykami , naynirgodnieysze ie t o Le
onie papieżu, iakoby on Karolowi W. posłał w po
darunku księgę zapisaną figurami y słowami mysty
cznemi pod tyt. Enchiridion Leonis papae. 



Czytamy w księ<lzc <le Esscnciis E sentiarurn 
fubzyww ptzypisatH')' ~. Toma zowi: ii Abel zam
krwl w kamieniu ksi~g-~ mocy niebie kich, którą 
Hermes znałazi po potoptr. B) ły czarodziL•yskw 
k ięgi pod im!Cuiem wy<lune Euodw, Razie la, Ha
fala, "\br.dmma, S tlornona, ·. Toma z 1. lhcrta W., 
<.. IliL•ronyma, Owidyn za. (;aliena. 

q) Czytałem w clzieinch Czeskidt (mówi Bohomolec). ii 
hrabia ieuen bętlf!,t mlndym, a .lystąc o karbie 
w zamku swoim dzicLlzirznym 11krytym, ezy zaklę
tym, sprowadził czarownika. 'l'cu wyprawić kazaw
szy w zy-..tkich ludz1 z znwku, w nocy wszedł z hra
bią y z Llwoma lokai:111li podrodnil' niosącymi <lo 
pokoiu zakl\'tC'go. Tnm przeczytawszy coś z księgi 
swoiey. z:u•zoł kopac rydlem ziemi\'; a oto szkatuła 
żelazna ukazała ~ ~·· Założywszy tC'd)' trzonkiem ry
Jla za autahy. clre ~:tł tą wydobyC:·, ale próżno; wtęc 
powrócił <lo czytania; czytał cicho, czytał głośno, y 
znowu dohyl: kusił ir. To po kilkakroć czyniwszy, 
zaczol wkoło OWC')' szkatuły biega(, cora7. większym 
głosem p: e: !t czaro<lziryską śpiPwaiąc. y podnosząc 
się 'IV) że_) a W.) żey od ziemi; a gdy iuż był wynie
~ony ai potl , klepicniC'. sp::ull z wielkim impetem y 
szelestem iakhy od kogoś był rwrony, a s:~. katuła 
w ziemię 7.'1padta. Tym widoktC'm przerażony hrabin, 
boiąc się Jiahła y . ądu, prosi lokaiów by wynieśli 
czarowuika, ale tych hoiaźit niC'pO lu znemi uczyniła. 
Nakouiec: zmiękczeni, ledwo otrzeźwili czarnoksię
żnika, który laiąc szatanowi. obiecał powróci{ y pom
ścić się nad nim, ale hrabia nie miał iuż poku y do 
przyięcia iPgo ( karku). Czarownik ze stłuczenia 
wkrótce umarł. 

95. Czy szatan tak ie t powolny y po"hbZII} czarownikom iako 
pospolicie rozumtCHl· 

ad 95. Do str. 28G. Fałszywy przydatt k (do tey ~ztuki czarodziey-
twa) iest wil'ika powolnn~ć. kt6rą przypi uią szata.uowi 

do łnżcni;L lu,Jzwm. Do )'l' w~ ni~(; na roz tayne urogi, 
do Joe hu taki t> go, t lo do1nu Jlll tr•go, okrrcić ię wkoło 
trzy razy, uczyrn(· l} rkuł tuZJ!l! około tebie, zawołać 
hey diabli! allżci :~araz huft'alllt z pici<ła JlY z11i du
chowie wypadaią, ubiiaiąc ~i,. iNlen przed drugim do 
usługi. Do iakiey-że u Ingi·~ -· Do budowania mostów, 
do wykucia w skałach drogi, clo przygotowania potraw 
y niemi zastawiania ::.tołów, do t'IVorzcma wpośrzód zimy 



326 

ogrodów wabiących )Czy pięknością a smak nasycailł· 
cych naydelikatnieyszemi owocami. 

Zdanie hyło powszechne prawie we Francyi, iź w Avenio· 
nie (Avignon) na rzece Rhodanie most długości 2520 a ne· 
rokości v. iecey i ak 16 stóp, wapierai=lCY eio na 26 ąrkadach, 
był w momencie od szatanów zbudowany. 

Ukazywano mi w Czechach w Pradze kolumno, któr~t 
z Rzymu szatan iako rozumiano przyniósłszy, a uełyaz:aw· 
azy kura pieiącego, W) puścił y stłukł w tymsamym kościele, 
do którejZo uney potrzehowano . 

NeaJ•olitnt'!czykowie ro2:umieli, iż góra Pausilippe była 
przekopaną czarotlzteystwcm Wirgilius;o:a, lubo y tego czasu 
żyiący y dawnieyai od Wirgilinsza pisarze mówił o tey dro· 
dze iako dawno pierwey utzynioney (Baroniud ad anno 1177). 

Co większa, - podłych nawet usług nie zbraniaią 
blf{, którzy Bogu Twórcy swemu powinney posługi od
dać nie chcieli; do zdeymowania Lutów, osobliwie po
dróżnym, do chędożenia koni, do wymiatania staini, do 
służenia za kuchcików, do wykradania zboża, do wyno
szenia wszelkiego plugastwa y gnoiów, lubo według po
spólstwa niemasz nad gnoy ~kutecznieyszego śrzodka 
do odpędzenia szataua. 

Na iakież pieniądze zmawiaią się 'l - Za nic pra
wie. Zakopać w ziemi albo chować przy sobie rop u
cho;, sowę, cbrzabąs:tcza, kawał zbotwiałego obu
wia, kilka włosów, kilka węzłów; uczynić iest (gest) 
iaki dziwacki; wymówić słowa dzikie, te osobliwie: 
Mies, Jequiet Bcnedo, .Efes, Douvima, Enite
m a u s B ar a b b a; wystrzelić strzałę, - oto kondycye 
y znaki , za daniem których, szatani y z ołtarzów na 
których u pogan pokłony y naydroższe ofiary odbitlrali, 
porzuciwszy, gotowi byliby stawać do usług. 

96. Czy może czarownik dręczyć szatnna '! 

ad 96. Do btr. 288. Jeśli sz tan niechce być po:,łu zoym, może, 
mówią, czarownik dręczyć, piec, smażyć y przymusić 
szatana. Jakimże, pytam się, sposobem? czy łaia.niem? 
6zatan u z u niema.. Czy kłóciero, biciem, .smaganiem, 
pieczeniem ? Szatana. to iąć się niemoże; niema ani 
ciała, ani zmysłów. Czy WJmiatanieru mu umowy uczy
niouey? Oyciec kłamstwu nie tak wielki szkrupulat, 
aby drżał na samo wspomnienie niewierności. Często
kroć stawi s1ę ou nicpo~łuszuym kapłanom, którym Bóg 
ual moc nad wszelkim szatni1stwem, a iakoż oJ czaro
wników, niewolników woich, mógłby być przymu zonym l 
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Jakie podobieństwo, mówi icdcn Authar 1 ii skoro babsko 
awarliwc, głupie mrukliwe, od starosci drżlłce, wymruczy 
przez zęby sprucbmałe łów kilka, albo koro miot111 włoży 
mi11dz.y nog1, zaraz szatan i es t o bo vilłzany nieść lfł przez 
kom i u doktd ona chcu; że Bóg, którego wazechmocno'ć 
rzadko nader diapeniUIC w prawach natury, dopuszcza, ahy 
ten nieprzyiac10l im1ema i ego 1 gwałcal i e cudzieunie; aby 
dla obrztdh ego mu y bezbożnego czaruwnika 1 czynił te 
cuda, ktore z podziwieniem czytamy w życ1u Proroków od 
Aniołów przeniesionych, a z których llerodotua szydzi (1. 4.) 
w osobie A b ary a, o którym pogaństwo rozumiało, 1ż 
miasto Pegaza latał na strzale, ktorlł według Jamblika (c. 
19 ae vit Pyth.) dal w podarunku l'ythag-oresow1. Sam 
Pythagorna znał SIQ na czarach; rzeczy zaś przyszłe tak 
opowiadał nieomylnic, iak Apollo Pythyiaki, t. i. pogromca 
w~źa Pytbona przez swe wróżki, pytoniasy, y przeto zda· 
niem nicktórych nazwany Pythagoraa. ł'orphiriua: in 
eiua v1ta). 

Jeden szlachcic w Normandyl popadł w susplcit o cza· 
rodz1eystwo dlatego, iż poyrzawszy na barometrurn w po· 
godQ, kazał grabić siano (D i c t 1 o n. c r i t i c. tom ~ti). R. 1161 
de Vatan oskariony o czarodzieystwo, ze kazał drukować 
uwagi awo1c na ksi~go Euklidesa, Gallena w Hzymie miano 
za czarownika, iż we dwóch dmach zata,mował krew przez 
otworzenie iyły y upuszczenie krwi. Lami p1sze w swoiey 
Aoatom1i r. 1616 IŻ l:llondel sławny lekarz paryski publi· 
cznie w szkołach nauczał: 1ż używanie do lekarstwa c h i n a· 
c: h i n y grzeazll śm1ertelme y maiJł taiernDJł zmow~: z szata· 
nem; gdyż ona ałuiy wszystkim temperamentom, a po me· 
iakim czasie choroba powraca, co ieat charakterem uzdro· 
wienia szatańskiego, według wazy tkich pi arzów (D i c t i o u. 
critic.) 

97. Czy mo:tna wierzyć iż tak wielka liczba iest czarowników iak 
powiadaią? 

98. Jakie zkody priyno i rozumienie o czarownikach y czarach? 
99. Czy możomy wierzyć wyzuaiącym choćby urzędownie, iż są 

czarownikami 't 
100. Czy są iakie znak1 poznania czarowników? 

ad 100. a) Znaki, z których poznaią cz, rowników. Pospolicie 
ich pławiono. W llolandyi w mi c· C !C O u d e w a t er 
watono; którzy mmey wa:tyh niż ciężar na drugiey 
szali położony, ruiani byli za czarowmków. Nie było 
za' żadney wag1 p •wney; uwa:tano tylko na tyłowi
to' Ć, y miarkUJąc się nią, na weyrzen1e, kładziono 
tyle funtów, ile si~ komu podobało. 

b) Według Rodyna, w Niemczech, gdy się chcą dowie
dzieć, kto konia zaczarował, biorą wnętrz no' ci in
nego konia, y wniósłszy i do domu iakiego nie 
drzwiami, ale przez piwniciJ z pod ziemi, palą. Na
ówczas czarownik, taki ogiei1 czuie w żołądku woim, 
iż bieżc cło domu owego, gdzie co-żywo porywa w~-
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giel, y zaraz ból u ·tai e. Jeżeli drzwi mu nie otwie
raią, takie ciemno ~ci, burza y pioruny w domu pow
stalą, iż uuikniąc ruiny domu, muszą inu drzwi otwie
rać. 

c) Według tegoż BoJ.yna, w Niemczech sędziowie, chło
piąt w hutach nowp·h tłustości11 wieprzową namasz
czonych, wprowadzai:1 d, kościoła, zkąd czarownicy 
wyniść póty nicmogą, pók1 oni są, bez ich pozwole
nia. Stawią teJ; miotły u drzwi rozur.ueiąc, że cza
rownik naówcza · z izby wyuiść nie może. 

d) 'zlachcic iedPn w Pobzc;:c ża.!1ł się przed podró
żnym kapłanem na czarowników, we ws1 swoiey roz
mnożonych. Zk:}dże ich pozna\1 ał? - Oto, mówił, 
w dziei1 me łyehać ż:tdnego świer:szcza, a koro 
chłop wt stróż~ Jll't.}Jdzie, zaraz albo w tym albo 
w owym kącie, odzywa sir. Lecz wynalazłem, przy
dawał. przeci\1 ko mm ochronę. • ·Ie mogę dla drżą
cey od starości n;ki, tak !lnie uderzyć, aby się krwią 
zalał, \\ire zawolaw,zy stróży, póty w nos młotkiem 
biię (go t. i. tróża). aż się kr.cw ukaże. Dowodził 
mu kapłan niegodziWo 'ci, y znaku y ochrony tako
wcy od czarów; lecz on w1ęcey wierzył swoiey sta
ro ~ci, uiż kapł.wa w Teologii bwgło~ci. 

C) Mówią też pospolicie: ten c:dowiek ma pewne zna
mw na czele, na tortur.tch nic płakał, albo trzy 
tylko łezki wylał z oka prawego, - diabła wyrze
kaiąc 1ę, nazywał b ara ha ·z cm, nie mógł szkodzić 
ędziorn y katowi: więc i e t czarownikiem. 

101. Czy godziwe ą ochrony, których przeciwko czarom używaią? 

od 101. Do str. 300. Środki prleciwko ('Zarom y czarownikom uży
wane: no~1Ć przy sobJC trocbtJ soli, - albo pestk~.< da
ktylową "ypolerowanQ. - albo cylmlę,- plunąć ubie
raiQC 1ę w trzewik prawy,- albo na wio y które cze
sząrym ·ię \\ ypatlai<!, - albo tr1.y razy na łono (d e
spult iu moiile . ibi •lUlti<l· sinus. Tibul. l. l. 
elcg.), - moczy·. ręce lu h nogi w Ul') n w (~uriusz pi-
ze: iż Pa chrtzj u z ędZJa użył t go ~rzotlka pn:eciwko 

6w. J.ucy1, którą być bąt!zd (Z/ll'OII UJ Com), - zawiesiĆ 
na plecach dzieci kawały zwierciadła stłuczonego, albo 
skórkt li icy, - lu b owczej, - · l bo wetiłu g Pliuiu~za 
hyeny z czoła, - mieć iywe brcbro w trzcimc, - albo 
ziele nazwane po łacinic Dracehar (l3acchare fron
t c m c i n g i t e n e' a t i n o c e a t m a h l i n g u a f u t u r o. 
Virgilm.), - wypić wodę w którcy czarownicy ręce 
myli; - pożyczyć albo nkra~ć co od czarowników, -
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uiywn.ć wszelkiego rouza.iu gnoww, których wstyd wy
nllcniać zabrania, - llllcrzyć czarownika, krew mu :;pu
' cić, ogolić go, y inne czynić . prawy, y no ić ochrony, 
kt<)re tylko komu nieroztropna howź(t poda. 

Do str. BOI. Ś. Chryzo tom pi ząc (na l. list do 
Korynt. rozdz. ·i) przygania matkom zai.Jobonnemi obrząd
kami dzieci we ratUJącym: koro się. mówi urodzi dzie
cko, zaraz po trzcże z szatait~two. • tarzy naypierwey 
imic św1ętrgo iakiego Jawalt dziecięciu, on przeciwnie 
pierwey 'necom zapalonym, a tey która naydlużcy pali 
stę. potym uni~J daią dzJCCJęciu, rozum1eiąc, że dłuż.ey 
ulutego żyć hędzH'. Cóż, ~dy umrze przed cza en: dzte
cko, inko pospoliCie trufi,t ię, na-;tąpi śmieeh Z~ltana, 
iż ich iako glup1e zw1ódi uicmowlęta. Cóż mów1ć o 
ochronaeh, r. zawic zonych u rąk brząkadłach, szuur
kaLh czerwony<'h y iunyt h głup~twach; - głup t wach, 
mówię, ponic11aż do ochrouy dz1Cc1ęcia 11ic u7.ywać nie 
należy tylko zuuku krzyża '11 iętegu; teraz za' w pogar
dzre JC t krt.\ 7., który Ś\\Jat ('!Iły nawrÓcił. który zrantł 
zalana, który moc iego obalił; - pode b11110m za\ 
węzelkom, znurkom, y innym podobnym cało· ć dzie
CJęeia powiCrzaHJ. Je t-że co nad to goduiey zeg11 Śrme
chu? J t. l\latk1, llHllllki, pmstunkJ w łaźniach błoto 
wz1ą w~zy na p.dec, numa zeznią czoło dzJeCJtcia; a gdy 
ich · ię p) ta z, <lo rzego to błoto y 'mi ecu\ s l użą? -
do otlwróceUJa, m6w1ą, złego weyrzeum czarów y za
zdro~ci. Przebóg 1 lak wieikaż Jest moc błvtu y mi e ci? 
tak wielka, JŻ szatanów w zy tkre woy ka rozpędza. 
J.' lO krj iCt' ICŻ się Ot! WSt) d u! l t. d. 

l'ru\\ a też ko · cieluc znkuzuią uż. vać w ze l kich 
iuuych ~rzullków (prze('!wlw czarom) prócz p ok u ty, 
iałmużuy. po tów, cxOI'C) zmów, wody ~więco
n e y. cau a R'l. (}III: l Hrtuale Ho m. T1t. de E. orcizan
<h. "'. AuiTU tyu o oguiu pl kJelll)lll mówiąc, tak tę 
wpaża: lJzJwuym, ale prawdziwym Jednak ~po-

o b l' m , k a r a o ~ u i a m a t ery u l u t' g o t r a p i z a-
tan~ (L. 20. d Cl\'lt. c. 10. 7). Tenże IJJÓIII daley: 
'zntau przctl pierw zemi c1.arowmknmi udał. iakoby 

pey, ue zwł.t, kamieuie. likwory, hyly i emu miłe, me 
dl 1tego. aby to w :uncy rzeczy było, ale aby i eh uczy
nił swcmi uczniami, a nauczycielami innych ludzi. 

102. Czy gutl~iwe t ż ame 'rzo<lkt gdy ą po więcone? 
103. O żółci r} by. która odpędziła. A 1aodeusza od Sary oblubie

nicy Tobia za. 

ad 103. Anioł Hafał (rzecze kto) przeciwko Asmodeu:>zowi szata-
42 
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nowi, który zabił był siedmiu męzow Sary, podał To
biaszowi za ~rzodek, kadzenie wątrobą ryb i ą, mó
wiąc: Dym serca ryby odpędza Wtizelkie czary 
(Tob. r. G), -- na to odpowiadam: i:. Anioł nie mów1, 
że dym wątroby m a m o c odpędzenia, ale tylko znaki 
daie, y naznacza czas, którego modlitwa y post Tobia
sza y t)ary skutek wzią~ć miały i t. d. Niektórzy tro
iakJ w tym otlpędzcnm S7 atana cud upatruią: l) wyia
wienie lrkar;twa osolJhwegu służącego do poprawtenia 
s~kodhwych 'własnośei w ciele; 2) cud, obJawiony iż 
iako pozą.lliwr:.ść była przyczyną śmierci siedmiu mę
żów, tak wstrzen11ęźli w ość z modli twą i es t śrzodkiem 
uniknienia tego nieszezęścia; 3) cud odpędzenia sza
tana aż do Eg1ptu. Lecz, iako, spyta się kto, Anioł 
mógł być uwi~zwnym na pustym Egiptu? 

ltnbiui tw1erdzą : ii Talamon wygnany z królestwa od As
nwdeU!,za, znowu powrÓ<-iwszy na tron, okował y przymusił 
g-o, nhy nauczył sztuki ciosania y polerowania kamieni bez 
bZelestu (Uarto l oni: Hibliot. rabbinica t. I. p. 490). Ma
hometąnie naucz•i11: iż Salom<.in do góry Bared przyko
wał uatana nazwanego ~a c h r a O l m a ri d. 

101. Jakim sposobem Auioł Asmodeusza przykował na puszczy? 

ad 104. Paweł Luca w opisautu podróży swoiey na Wschód (t. L 
c. !) i 14) powiada: iż na brzegu zacbodnim Nilu o 
mil sto blisku ou Kairu, w iaskini góry leżącey naprze
ciwko Saate, Jest wąż, który od niektórych podróżnych 
llcick.t y kry1e się, u:..przeciwko innym wybiega, iasz
c~.y ~:nę, radnie, y z radości około ciała ich okręca się. 
Co wJ~kszn, - dnie si~ znbić y na kawały posiekać, 
lubo zaś częici iE'go w różne y odległe kraie bywaią. 
zawit:zio e, przecież ou tło życia cały powraca, y w ulu
biurwy iaskiui cLcącylll siebie widzieć, stawi ię . Nte
którz) w~ża ll'gu m~eil za Asmodeusza: lecz kto nie 
\1 id z i, iż wą). te u podubuy iest, do smoka, według poe
tów, stróża zlotegu runa. Na wielu mieyscach Pisruo Ś. 
mówiąc o szatanach, używa tego wyrażenia: skrę p o
wauy, związany szatan: cói tedy przez to ma się 
rozulllit U - C w1ązać d1abła, mów t ś. Augu:;tyn, i e:. t 
tm•dopuszczać, aby szkodził tyle ile może, albo mocą, 
albo zdradą, albo przynętami. Cóż iest: wygnać szatana 
na p u ty nią Egipt n? - i es t naznaczyć mu mieysce od
ludm•, gdzie nieliliałby sposobuo~ci zwyciężać; a sam 
był zwyeięi.ouy o•l uiezliczouey liczby pustelników, któ
rzy potym owe mteysce w Ray cnotami kwitnący zamienili. 



C. Diabeł w swoiey (łOstaci. 

(Przydatek do tAgoż). przez X. Bohomolca. (Część trzecia dzieła). 
Warszawa, 1777. 

O ukazywaniu sic duclu:nt·. 

J. Przedmowa pokazuit!('a iż inden fabz, awtcm ani zuauie o 
ukaz ·wauiu ię du z, ic'li ie t ''l!tpliwc ulho f l zywr, 
nietylko nie łuży do pomuo~euia "wry y puboi.uo ci. 
ule też zkodliwe ic. t religii. 

2. Którym osobom wr1lług wymienia Pi ·ma B!i"' ukazał ~~~ '! 
3. Jeżeli Uóg sam w istocte y o-;nb e swotey uk L~ywał się lud1.iom? 
4. Co znaczą t,.. słown. :\loyżesza tło U "'a: pokaż mi twarz twotę: 

pokaż mi dti\Ułę twoię? 
5. Co znaczą te lo w U o ki e o ~Ioyże ,z u: u ty tło n t nHi'' ię 

iemu, y tawnic a nie przez z,L~łuuy y figury Paua wuht i 
6. Jakiemi po5obami Uóg ludziom czy u i obiawtcnia? 
7. Co to były odpowic1łzi przez Urim y Thumim? 
8. Jako Pa veł św. bJI porwanym do trze(·iPg1l uil'lla? czy widział 

i totę Boską ? 
9. O widzeniu św. Benedykta. 

ad 9. Do sb·. 41. Ś. Grzegorz ,,. iyriu ś. Brnedykta pts:.nym n1l 
siebte nak~ztałt rozmoll'y z niriakimsi Piotrrm, powwda: 
ii ten ś. Funrbtor widztal świat l'ały niby w icdu)m 
promie11iu do orzu swoich wpada1ącym zehrauy. Tt·mu, 
gdy s1ę przypatrował, u TZHł Auiołów ruu~ącyt h do 
Nieba. du zę '. Hermana Hi ·kt:p:L Kapurtit~kiPgn. Tu py
tał się Piotr UrzPgorza: iakun spo ohl'm tnligl hJĆ ~111at 
cały il't!uem wryrzeuietn "tdziany od czl1m Jl'b t od po 
wiedział '. Grzrgurz: 11111')' P1etne za r1.r.1'~ pt wną to, 
co ci powiadam; gdyż d u zy wulząc y 1\IÓrcę, et t n e 
Je t w zełktc tworzemc. 

10. Jeżeli Chry~tus Pau am w u obie woiey za Hlua. na. ądllc 
partykulal'llym '? 

11. Jakim sposobem Chrystus widziany by l w po ta ci tlzicci\!cia, 
krwi, w Sakmmeucie C1ałn y !inne swotey '! 
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ad 10-11. Do str. 49- 50. Rzecz pewna, iż przyrodzonym spo
sobem żarlen widzieć nie może postaci Chrystusa Paoa 
w tym Sakramencie (Kommuoii) utaionego; z tym wszy
stkim czytamy w godnych wiary pisarzach (Thyracus, 
Bosius, R11yuaudus, Cbristianus Lupus, ś. Tomasz), iż 
Chrystus Pan w hostyi widziany był częstokroć. w po
staci albo męża, albo dziecięcia, albo krwi, albo części 
ciała ludzkiego. W podobnych okolicznościach, naśla
dować mamy ś. Ludw1ka króla Francuskiego; temu gdy 
powiedziano, iż lud zbiega się do oglądania Chrystusa 
Pana w postaci dziecięcia ukazniąergo się w hostyi: 
Niech (odpvwiedział) bieży te dziwy oglądać ten, który 
nie wierzy, ia codziennie ocz e ma wiary widz~ Chry
stusa przytomnego w tym Sakramencie. 

12. Jakim sposobem rozeznać widzenia Boga od widzenia Anioła 'i 
13. C1.y duQze w otchłani będące ukazywały się lutlziom? 
14. O ukazaniu się Samuela Saulowi sprawą Pythouissy. 
15. Jeżeli ci, którzy 1.martwychwstali podczas śmierci Chrystusa 

Pana z ciałami do nieba wstąpili 't 
16. O ukazywaniu się dusz świętych w niebie króluiących? 
17. Czego potrzeba, abyśmy mogli wierzyć roztropnie widzenia 

swoi e powiadaiącym? 
18. Czy pozwula Bóg duszom z czysca y piekła wychodzić dla 

ukazywania się żyiącym? 
19. Z iaką ostrożnością kościół św. roztrząsa widzenia osób na

wet świętych. 
20. Czy boiaźń nagłli iest znakiem przytonmości duszy? 
21. Czy plomienie któremi otoczone były, y na które żaliły się, 

znakiem i es t ukazania się dusz 'i 
22. Czy wypalenie figury ręki, palców, iest zn~kiem przytomności 

duszy? 
23. O ręce wypaioney od duszy w kaplicy iedney miasta Pragi 

w Czechach. 
24. O paleniu ręki od iedney osoby udaiącey ukazanie się duszy. 

ad 12-24. Do str. 105. Do różnych sprawek cłusz pokutuiących, 
liczą: ściąganie z łóżka, bicie w ściauy, okna, sprzętu 
domowego (powrnt!) wywrac~anie. 

Do str. 109. Straszne widziane takie były postaci. 
T~ dusz~ na kawały rozcinaM, inną na rożnie pieczono; 
do owey Lucyper smołą y siarką przepiiał pałaiącemi, 
inną kaydanarui ognisterui obciążoną włoczouą. Widziane 
tet. były dusze postać wyrabiące dzików, l>A·ów, psów, 
albo na dzika\:h, lv.·ach iatdące etc. Któż w tych stra
aznych postaciach nie widzi igrzyska imaginacyi melAn-
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cholią, hypokondryą, gorączką, gorąceroi trunkR.mi na
stroioney y wzbudzoney? i t. d. 

25. Czy proszenie o modlitwy, albo o wypłacenie długów iest zna
kiem duszy ukazuiącey się? 

ad 25. Do str. 103. 131. Będącemu w Medyolanie, za rzecz mi 
pewną powiadano: iż człowiek nieiaki' ukazuiąc kartę 
Oycowską, upominał się od Syna o dług, iakby nie był 
wypłacony. Z:~.frasowany syn, gdy rozbiera z sobą, czemu 
też o tym długu oyciec w te tametiCie żadney wzmianki 
nie uczylllł, za nął, - - a oto we 'nie, Ociec ukazaw-

?.Y się powiedział mu, gdz1e ma szukać kwitu. Ocknął 
się, kwit ?.nalazł, y nietylko potwarcę zhańbił, ale też 
kartę oycowską ode~rał. 

Du ze ukazuią ię bowiem niekiedy (we śnie) pro
sząc o modlitwy, albo o wypłacenie długów (cza em cały 
ten dług z trzech groszy t) lko się kłada). 

26. Czy różue gło y, ięezenia, szele!;t etc. są znakiem duszy uka
zuiącey ię'! 

27. Czy długte obcowanie z du~zami iest znakiem ich przyto
mno'ci"( 

28. Czy straszne po taci znakiem ą przytomno' ci duszy? 
29. Czy oznaymowauie y ui czaaie przybzłych rzeczy iest znakiem 

duszy widzianey? 
30. Co to iest przeczucie, y iako przez nie zgadywaią się przy

szłe rzecz) ? 
31. Czy godzi ię czynić przymierze pokazania się po śmierci? 
32. Dowody z Pi ma 'więtego pokazuiące, iż Bóg niepozwala du

szom wychodzić z więzteuiu. 
33. Dowody tegoż, 7. śś . Chryzo toma, Augustyna y innych Oj-

ców ś'. . 
34. Powie'ć dziwna ~w. Augustyna o człowieku z tamtego świata 

powracaiącyrn. 
35. Odpowiedź na zarzuty utrzyn1Ui1~cycb, iż du ze przychodzą 

z tamtego ~wiata. 

ad 26-35. Do . tr. l :H. l R . Tcrtnli, n (l ib. de Ani ma c. 57) 
przywouzt lh•rakl ltle a, llymphodora l Herodota 1 pi a
rzów świa1lcząry: i i naród Na~omanów zwykł był nocy 
przepęuzHĆ przy grobach Oyców swoich dla za 1ągania 
w1adomośc i o przy złych powodzeniach. Tenże z Ntkan
dra powiada o Celtach : iż oni tymże koi1cem nocowali 
na grobach rycerzów woich. - Wielu z chrześcJan, 
iakom wyżey powiedział, y iako świadczą Mendoza, Ca
bassuti\1 y inui, radzili się umarłych, albo chodzili do 



334 

~robów dla witania y widzenia. dusz świętych, ia'<o czy
ni!ł y dotychczas Chinczykawie Konfuciuszowi z świe
cami zapalonemi. Te tedy zabobony potępia ten zbór 
(llliberitański, 3go wieku). 

Do str. 143. Przykłady maią być powrotu dusz 
-o; tamtego świata. Gdyby'my w·zy·tkiemu wierzyć chcieli, 
musielibyśmy wietzyć i w to: iż du ze stra~zące rodzl! 
&ię z p:wiRzd, lub z łu.,ki ryb. iako nauczali Poropona
ci u y Lucretius (!ib. 4). Nieiaki • Aristeusz kiedy chciał 
porzucał y brał znowu duszę swoię, ktÓriJ. około sto
iący widzieli wychoolzącą w po taci ielenia, iako pisze 
Pliniu- w ży,.iu Romulusa (J. 7. c. 52).· 

Rabinowie duszy od ciała oddzieloney przyznait inne 
cinło suhcelniPysre, które nazywailł naczyniem u oJSzy, 
y w którym pott;:pione (dusze) cierpią męki, a zbawionym 
za drugą y świdną szatę ełuiy. Teraźnieyszyrh rabinów 
nauka ie t, iż \\ głowach kaidego ezłowieka umi!!raiąc ego 
Anioł śmierci z dobytym a IJłystcząo ym sil) mieczem eieohi. 
IJyrzawuy go umieraiqcy otwiera usta, a Anioł tegoż mo
mentu trzy krupie i ad u końcem miecza do gardla wpuszcza; 
od pierw.z!'y ('hory zaraz umiera, od drugiP.y ciało w trupa 
blad<'go y siniego ~amienia się, od trzeciey w popiół obraca 
się Po zabiciu !'ho•ego, A ni o l zaraz w w odzio, ktf.ra sio 
tylko nadarzy w domu, miecz obmywa, y wod1,1 owo zaraża . 
Dlaczego żydzi wszelką worle, któ a się tylko podówczas 
rt domU ZUa)dzie, wyJewai!ł, aby się ktO Ui:} nie Otruł. 
Przydai!ł, iż u u za do ciała czesto powrnca : dlaczego, świćcę 
lub lampę przez f iedym dni w domu zapalon~t chowaią, ahy 
doszl\ w CJ~mnośtaach nie błądziła . Po wyniesieniu y po
~rzebteniu trupa Anioł śmierci siedząc oa groLie, znov u 
duszy z ciałPro z'ączyć Aio,; kdc, ale na mon&cut tylko, to 
ieat tyle. ile rzo u potrlcl•a, e by ciało na nog l' h 1ta ~ło . 
St.~iącego Anio ł śmierci ła•!c ucht>m, cr.~ścią rozpalonym czę
"<'ią zmarzłym hi&e Zn pit•rwszym uderzenitm ko ' ci łamie, 

za drugim roz ypuie, z·t trzecim w popiół obrac:J.. Naówt:zu 
Aniołowie doLrzy prqchudzą, kości rozrzucun" zhieraią y 
znowu d~czonc uo grobu kładą . 

Cii nr.ucuif! i :i. t! n i a pierwstego mie~iąca T i z r i, który 
1eet u Dicłt pot zątk1~m roku, Róg sądzi y słucha rachunk.)w 
duac, oe<rłMiwie pOtl)pt<lny~h . Tahn ul po•viad1 i7. trzy stany 
halri atan\ 1 .1 są•lzic o. tatecznym · aprawit'dl!wi, jrrzcszoi, 
y an:odek miedz) n&emi trzymntfłCY Pier\·st poydą do nieba, 
grze z ni do pi ck n ' rzo•l• k trzy Jllllllf y tak z tytl·)w iako y 
pogan, atru>~ą w r•11łR rh o pot> kła, y tam w•·hodząc d l 
ciRła, y 1.nuwu wychodząc, przez dwana~cw mics11.cy płak t! 
bedlł. Po ypeł tie . iu t··~o czasu , y ciała y du zu ich obró
roue b!!J'l w perz) IJ\) 1 kt(•rą "-'i 1tr pud noil"i pr a"' iedliwych 
rozrzu~• Trzymaią zas, iż. z ich narodu du~ze mcmal ·szy
~tkie zaraz tdą, rlo nieba, inna po zadosyć-uczynieniu w czyscu 
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Pr::yklad!J ukaz!Jwania si~ du":, wyiete z poważniejszych Autl10rów 

z przyda11iem uwag. 

37. O ukazaniu się d u ·zy Pa cha:r:iusza Diakona rzymskiego, z Grze
gorza Wtelktego .. Uwagi. 

38. O cudownym uawrócemu św. Brunona (kanonika kość. w Rheims) 
fundatora zakonu Karthuzów. Uwagi. 

39. Powieść Piotra Da.mtant o ~w. Sewerynie biskupie (Kolonii) po 
śmierci widzianym przez kleryka w bród przez rzek~ 
na koniu przepra wiatącego bię. 

40. O Benedykcie IX Papieiu, z Barouiusza. Uwagi Benedykta 
XIV. Przydatek do tych uwag. 

ad 40. Do str. 167. Godna rzecz uwagi. iż pospolicie wynalazcy 
baiek (iak np. Haroni u s. Darniani etc.) iakąkoln iek 
uową naukę y razem szkodliwą roz iewa.ią; iaka iest 
ta: tż Benedykt miał być włóczony na ziemt po mtey
scach skali tych, smrodliwych, aż do skończenia świata, 
iakby potępteni (przyuaymniey niektórzy) piekło odpra
wowalt na ziemi, gdy wtara uas uaucza: tż miey ce po
tępionych ie t pod ziemią, które piekłem nazywamy. 
Prudentius poeta w Hymnie piątym opisuie krótką 
ochłodę, którą mniemauiem iego pot~pieni y czarci na 
h•ięta Wtełkanocne miewatą. ' 

41. Powieść Piotta Darniani o potępionych w postaci ptaków 
ochłody zażywaiących (w Puteoli w Apulti). 

42. O lnnocebtlUszu lll, z Toma. za K<tntypratana (w życiu św. 
Lutgard) ). U wagi Benedykta XIV. 

4:3. O szlachctcu niemieckim podrósz do Jeruzalem z duszami od
prawuiącym (Ja n Ntder. Dclrio). Uwagi. 

44. O duchach ło kot czyniących y głowę ucinaiących żołnierzowi 
(Jan Ntder). Uwagi. 

ad 44. Do tr. l O. W Czechach (mówi Jan Nider) podcza roz
ruchów dornowych względem Religii wszczętycl!, ły zany 
bywał w ooc.y na doJmie ieduey przy granicach tego 
królestwa ldącey, ło kot i ak i', m by iazdy potykaiącey 
su;, któr~ widywano w rótnych barwach. W mia teczku 
zaś przyległem owcy dolinie, było dwóch :żołnierzy od
ważnych. Ct chcąc dowiedzieć tę coby to było, wyta
chalt w uo~.:y, a gdy ku owey dolinie zbli:lyli się, ieden 
przei.ęty boiaźnią rzecze do towarzy za: nie iedźmy da
ley, niebezpiec:.:na bowiem rzecz iest iść w zapa y z du-
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chami. Ś~iał si~ z tego drugi, a nazywaiąc go tchó
rzem, ścisnoł konia. ostrogami: wtym i eden od woyska 
(duchów) owego wypadłszy, ucioł mu głowę. Co widząc 
pozostały towarzysz, Ul'lckł co-żywo do miasteczka. Na
zaiutrz wysłaui od magistratu, zoale:tli ciało bez głowy. 
(obacz także na str. ·1H. Nr 9G). 

45. O cudownym iednego powrocie z tamtego świata; powieść 
W. Bedy. Uwagi Leugll'ta du Fresney. 

ad 45. Do str. IS3. Człowiek iedeu z prowiocyi Northumberland 
w Anglii zmarł; lecz uaz.uuti;Z 1.martwychwstał ieszcze 
na c1.as iaku5, i zamknął '"ię w klasztorr.e Mdros. Po
wiadał zaś opatowi co widział po Śm1erc1, w tych sło
wal'h: n Przcwo\luik, który mu i c prowadził, miał twarz 
y szaty dtiwnie Iaśnieiące. Przyprowadził mnie nad ie
duę dolinę długości prawie uie1.mieroey, a równie sze
rokiey iak dług1ey. Strach było spoyrzeć na lewą stronę 
dla płomieni wypadall)cych, a ws1.ystko pożeraiącyth. 
Lewa też strona uie:mJi\')' oknąlDa była dla wiatru prze
mkaiącego ustawicznie z gradem y śniegiem straszli
wym Wleiące:;o. Obie zaś te strony napełUJoue były du
szami, które niby wiatrem iak1m porwane, albo naks1.tałt 
kul z arrnuty wy. trzdonych u,;tawicznie z prawey na 
lewą, a z lewey na pra.wą stronę przelatywały. Niemo
gąc albowiem ieduey strony zmeść gorąca y palenia 
płomieui pożeraiąey<:h. rzucały się do zimna "rogiego; 
a y w drugiey stronie nie znayduiąc ulżenia, znowu wy
padały naksztułt strzał do plomieni niemogących nigdy 
zgasu)}Ć. Widząc tedy niezliczoną liczbę duchów tak 
okrutne męki cierpiących, uie wątpiłem: 1ż to było pie
kło, o któn!m tuk wiele straszliwych powieści słysza
łem . Lecz przewoJnik moy, poznawszy tę myśl, rzekł 
do muie iż ą to dusze ludzi, którzy spowieJź y po
prawę życia ustawiczme zwlekaiąc, uakoniec przed śmier
cią uc1ekli si~ do S[tkrameutu pokuty y dlatego pr:zy
puszczeni będą do Nieba, ale dopiero po dniu sądu 
o· tateczoego, a. tymczasem cierpieć mail} czyscowe owe 
męki. 

4G. O szafarzu zakonnym zbitym descyplinami od dusz (J. Tń
themius w życiu B. Habana Maura opata klaszt. Fulda, 
arcybiskupa .Muguncy1). wagi Lengleta. 

47. O ukazaniu ię du. zy Arnolda świętemu Rambertowi arcybi
skupowi Ilumburskiemu (Hen~enius 3). U wagi Lengleta. 

48. Powieść IednE>go pustelnika Sycyl1j kiego o m1eyscu czy ca y 
ukazaniu się duszy Benedykta Vlll. I'iotr Damianus 
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w życiu św. Odilona). Uwagi Lengleta. 
49. Ukazanie się duszy iednego żołnierza w obówie (w Kastylii) 

czyście< · cierpiącego. (Piotr Kluciacenski, o cudach 28). 
U wagi Leugleta. 

50. O d11sz woy ku na pomoc przychodzącym (Roa, Pinelli etc.) 
Uwagi Lengl r ta. 

51. O św. Krystyny widzeniu y pokucie za dusze c:r.yscowe (To
masz Kantipratenus). Uwagi Leoglcta. Przydatek do 
tych uwag. . 

52. O Peleryna Ozmy duszy, uk'l7.uiącey się św. Mikołaiowi, w kla
sztorze de Valrnanant) (Piotr Montrab i inni w życiu 
św. M1k0łaia). U wagi Lr ng\eta. 

53. O czyscu św. Patryciu za., b1 kupa. y apostoła Hybernii (Ir
landyi) (z żywotów świ~ty~·h). Uw<tgi o tym~e czyścu 
k . Le Brun. Kład:r.iouo go w Jaskini przy kla'lztorze 
Cystersów na wy epce ieziora Derg; tu pokutuią<:y za
mykani na noc, miel i widzenia mąk czyŚC0\\'y<"h (a ra
czey p•ekielnych; gdy i były tam dusze prz) b1te gwoź
dziami do podło;;1 1 ścian, inne powieszoue na hakach 
i t. d.). 

N a dzieło Bohomolca: Diabeł i t. d. Dominikanie pro

wincyi ruskiej napisali replikę: Diabol przeciw diabłu dowo

dzącą exystencyi diabłów i ukazywania się duchów po 

śmierci. 

N a co nastąpiła odpowiedź w obronie Bohomolca p. tyt. 

Responsio ad censuram libri de natura et\potestate Dae
monis. Data anna 1773 a P. R. D. Joanne Bohomolec prae
posito pragensi et Skaryszoviensi - Varsoviae 1775. 



III. 

J. K. Ilaur'a: Sklad abo Skarbiec smakamitych sekretów Oe
konomiey ziemiańskiey. W Krakowie, w drukarni Sched la. R. P. 
1693. (~ga edycya ded)kowana Janowi III; I za wyszła w r. 1675), 

takie o Czarach i Czarownikach podaje wiadomości. 

Na. str. 449 i nast. m6wi to dzieło: 

Traktat XXH 

Na Cza,-y y Gusla straszne, Relatia curatiey pewnego ~fedica w Al
te1Jburku, oraz osobliwa Nauka y mszych Inucntorów. 

O Czar a c h. Dla. złości y zazdrości niepochamowaney, dla 
lubie7.uofci y rozko zy mizerney1 dla łakom twa. nienasyconego ni(;
szcz~śni ludzie y zapami~tali 1 którzy ieszcze za żywota spólkui,l 
się z przeklętemi czartarui 1 dobrowolnie sobie na wieczne potę
pienie toruiąc gościniec, nie uważaią tylko co do czasu służy, y 
zażywa się, a co wieczu 1~ utratą y zgubą grozi, nic na to nicdba
iąc, grą:lną mizernie na wieki w mękach piekielnych. 

Jc:.t tażke y w tcy materiey wiele niedowiarków, że w Czary, 
y opętanym nie wierzą, trzebaby ua dowód y uznauic tey prawdy, 
po5łać takich na re identią y; głębokie Ru kio kraje; nic tylko by 
siljl o tym na łucLali, aleby ię pr1.ypatrzyli stra znyru y dziwnym 
Jzieiom, co s1ę w takid1 razach z ludźmi dzieie, bodaybyś wierzył 
niżeli przymierzył. 

Owe u~tawiczue przeklelistwa y złorzeczcli twa między lu
dźmi, które gdy z złą przypadnie godzinę ta bezbożuo 'ć ua udrę
czenie ludzi b1crze górę y sił~, gdy tak wiele sobie liczą stami y 
tysiącami Czartów. 

D1.iw cudowny. Jeden pan zacny y bogoboyoy, temi czasy 
mieszka.iąc " tych tam kraiach, wstał rano, y chodząc po ogro
dzie Paciorki odprawował; aliści widział chłopa lecącego na po
wietrzu; który leciał bez skrzydeł, bo go źli Duchawie nieśli. Pan 
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ten przestraszony tym widowiskiem, · odiachął ztHmtąd ?arnz, nby 
tam nie mie. z kał. Dopiero z o owych na~łańcnch, dziwnych cho
robach, y niPmocach słyszeć, ludzi wiele utrapionych, a prawie iak 
szalonych wid;.:ieć. rzecz godna podziwienia y żalu. 

Znayduie się tego niemało w Wielkiey Pol zcze. w Szląsku, 
w Niemczt><'h, y w Węgrach zakorzeuiło się to tam licho 1niędzy 
ludźmi bardzo gęsto, którego żal się Boże głupstwa y szalei'1stwa. 

Rozdział I. 

Czary abo Gttsla wszelkie, iako ~nosić y zpedzić z ciala. 

Opisanie Czarów. Wszelkie ztąd d.r.Ieią się straśliwe 
przypadkowe chorohy, którekolwit:k z Czarów y z uczynków S;,:a
tań&kich, guślarskich, przez złych lud;,:i, zapaUJiętałych, na ludzie 
dobre przypadaią, a przeto, za rzec;,: słu wą, potrzebuą y oso
bliwą poczytam sobie w tey materiey nieco wspomnieć y Illlpisać, 
albowiem, często y gęsto o ty t h wszędzie słychać, nieszczę 'liwych 
między ludźmi przypadkach, gdy człowieka nieiednego, przez ten 
bezbożny postępek tak bardzo popsuią, że go ledwic y kamień 
nie zapłacze. 

Z n ak i czarów. Takie złe razy, y wrzody z trudnością 
wielką przyrodzonemi y zwycr.aynemi lckar~twy, kurować się da
dzą, a przeto gdy Ię takiru ludziurn razy iakie abo wrzody ią
trzyć y otwierać poczyuaią, z pomieuionych razów, wło!>y, koi'lce 
nożów. spilki y tym podobne różne rzeczy wyrhodzą. 

Dokument czarów. W Altrmhurku mieście, był sługa 
mieyski, zczarowany w lewe ramię, z kt(m•gu nietyll:o mianowane 
te rzeczy, ale tl'ż y żywe wychodziły gadziny, iako lo: żaby, "ęże, 
także iakieś węzełki staryth szmat. klór)l'h dwć tak wiele dziś 
wybrano, a przecie uazaiutrz y trzeciego dnia, wiele in zych d~i
wów pokazowalu się: cierpiał ten człowiek takie węki, że I l: h tru
dno wypisać y wyrazit·, co ię z niem działo. Więc ua te rzeczy 
zaczarowane żatlne lckar~twa zw-yt·zayue uiepomagały, y owszem 
patienta do większ<'Y pobudzały z hólu dolegliwu~t:i. - Urz:1d sła
wny miey ki Altemburski za proźbą y ukontentowani<•rn JICWtJt•go 
lekarza, aby o tym radz1ł y pomy'bl iakoby mógł lego czlow11•ka 
ratować, oh~talował, który iaki<•wi po~ol~:uni )Ił zenwu< lllł y dzi
wnemi rzeczami, w tym postn10wał, )e ~u:Hluie zl;!d każdy uzna. 

Leczenie dziwuc czarów. ckrct .• ·apnód kazał na 
te znaki a bo złe razy, gnoy will ny lt • gtlż paticnta pułoż) ć, aby 
tak był do dwudzie tu czterech godzin, pot) m otli:1wszy, kazał to 
w wieprzową \\łożyć Dll'therzyuę, y w d)mie w komi111e zawiesił, 
a przez trzy dni we duie y w uocy u ·law a·znic pod tym kurzono, 
y dym rzęsisty czynione.; a tak te wszyo.tkic czary do szczętu 
wszystkie zginęły, a patentowi srogie bóle u~micrzyły się. A przy-



tym pewnemi zwyczaynemi plastrami te wrzody, blizny y złe razy 
okład no, a tak prędko te pomieniane razy zagoiły r;ię, y woluy 
od tego niebezpieczeństwa ówże człowiek został. 

Dokument złoczyńca czarownika. Osoba pewnaktórą 
o ten uczynek pomowiono, żeby mu to uczynić miała, sama do
browolnie do tego sługi mieyskiego przyszła, ofiaruiąc się, że ia
koby usłyszawszy cierpisz wrzód niebeśpieczny, mam na to pewną 
maść, ieśli iey chcesz u~yć prętko sili) wyleczysz. Więc że ten pa
tient, maiąc iuż o tym przestrogę od pomienianego lekarza, aby 
od wszelkiey iakieykolwick osoby, żadney nie przyimował rzeczy, 
y pomocy, rady nie słuchał, y win.ry niedawał, albowiem ta mate
rya puki w dymie wisiała, ta osoba pokoi u uiemiała, co dobrze 
było na nicy znać, gdy chorzała y truchlała, a patient został zdro
wym y wolnym. 

Szatańskie zwody. Notandum. Dziwować się tu bardzo 
potrzeb:\ głup twu, szaleństwu y zaślepieniu Czarownic, gdy tego 
rozumem nie uważaią, co z niemi diabeł rnbi, y iako sobie z niemi 
postępuie, g1ly kto iaki figiel za figiel odda y uczyni (inko się o 
tym dymie opisało) y wyrządzi, że ame po tym dobrowolnie przy' ć 
muszą, y do usług y pomocy ofin.ruią ię, tylko żeby zdięto z dymu 
owę m~tteryą. 

Zawody szatańskie. Zły duch niema wiele mocy y spo
sobu, żeby onę materyą zawie zoną w dymie zd1ął y przeszkodził 
temu, a przec.e ~h y głupi ludzie serca zakamiałego, daią mu ię 
zwod;.ić, do tego dla onych zawic zonych rzeczy w dym1e, w cię z
kie sami wpadaią choroby y niemocy n;ebeśpieczne, y Łosz sami 
prawie cierpią y popa1laią., inko oni kogo chcieli potęp1ć y trapić. 

~ekret r.a bydło, osohhwie krowy oczrtrowane. Da 
się iawnie widzieć, k1edy mia to mleka krew doią, a przeto gdy 
kto w to mleko oczaro ·nne (za ła ką mówiąc y z odpu zczcniem) 
swym zaraz własnym gnoiem w to 1. naczynie nagnoi, a z tym za
raz garkiem do ogma przystawi y warzy, tedy na tę czarownicę 
własną, przypada tę. kuica, y mdło 'l:, 1.c ię niemoże na żadnym 
powstać miey~;cu, do tego w u ta ch iey, gdy pokarmu zażywa, 
abo pi1e, z1la ię iey w maku iakoby właśnie tego gnoiu 1.11.żywała 
Malus nmnia scmina ncquituLe hnhet. Senecn. 

Przypadek tak1 właśnie stał sic z czarów w pewney maiętno
ści, gdy było pocznrowane bydło, tedy dworniczka takiego kon
sztu na to bo po obu zn1.yła, było 1ę czemu przypatrzyć, kiedy 
taqz czarownica własna uczynku tego, ama przybieżała , iakoby 
czegoś potrzebuiąc, a tak krowy ~r swo1m pożytku y cało,(ci prę
tko się naprawiły y do siebie przy zły. 

Jako nikczemna moc zatnńska. Tak słnbego poten
tata czarta, zaraz poznać ztąd. gdy biednego pomienioncgo gnoiu 
oddalić niemoże, am pomoc, ale tylko zyderstwo y po~miewisko, 
z swoich czyni czarownic. 
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Sekret na kury czarowane. W Altemburku pomieuio
nym mieście, trafiło się też y to, gdy pewney gospodyni, kury me
ma! każdą noc były poczarowane. które nieiako sobie stroiły igrzy
ska sztuczne, iakoby szalone były, a gdy do nich dozierano co sil) 
z niemi dzieie, tedy owe kury wszystkie, na sznurkach powieszane 
były u wierzchu kurnika, żaden domJślić się niemógł, co się to 
dzieie, kto by i e rowieszał, a którą oderżnięto, zaraz zdechła; a 
przeto musiano im dać pokoy, puki diabeł nie odprawił swoiey 
comedyiey. 

P y c b a s z a t a ń ska. N a uczono tedy tę niewiast\), aby one 
sznurki, na których kury wisiały, człowieczym gnoiem nasmarowała, 
a tak natychmiast. te ustały czary, zkąd iest. ten dowód, że dia
beł niecierpi gnoi n człowieczego, y nań niema mocy, y sposobu 
żadnego. Sprawuie to pycha iego (dla którey z nieba ztrącony) 
że się nieche<e tak ladaiaką parać materyą, y mazać, a tak temu 
musi bydź contrarius. Cito 1gnominia fit superbi gloria. 
Syrus. 

Gontimtatia o tych guślarskich Czarach ludziom na l!drowiu 
szkodzą;cych. 

Gdyby się takie wrzody y złe znaki otworzyły y gubić nie 
dały, a bóle były srogie, takim sposobem z tym sobie postępować. 

Remedia na czary. Dostać psiego sadłałutów 4, niedźwie
dziego 8, kapłoniego sadła lotów 12. Jęmioły z leszczyny dwie 
garści, - usiekawszy drobno, utłuc dobrze na sok, y włożyć to 
do szklęnice, przyłożywszy do tego zwysr. mianowanego troiakiego 
sadła, zmil)szać to dobrze wespół, y w szkleuicy mocno zawiązać, 
niech tak całe dwa miesiąca na słoiJCu stoi, y będzie z tego ia
koby balsam zielony, którego potym na te skazy przykładać, ustaną 
bole y prętko się wrzód otworzy, y wynidą z niego wszystkie złe 
czarowane materye, y prętko się 1.aś ten wrzód pomienianym cm
plastrem zagoi. 

Leszczynowa iemioła, ma w sobie na podziw, wszelaką 
moc y istotę na czary, także y leszczyna sama, osobliwe czyni 
skutki. 

Plaster znaczny. Hndrinus Minsicht, Doktor, wydał 
kosztowną compositią emplastrn, który się zowi(' empiastrurn 
f o e t i d u m, iest wi('lce do uct.arow:J li}Ch ska1., y złych razów do
świadc?.ony. H.ec1pe Assae factide E iij. Granorum An
tirrhinJ quae scelcton representat numero. Foliorum 
quercus numero 1ij. Corallorum ruhrorum pulverisa
t o r u m. P u l v er i c; m a g n e t 1 s J\ N A : E 1 s s m 1 s c e a n t u r e t 
cum Oleo hypericoni fiat. Pros1.ek gdy RI~ kto być wie y 
widzi zczarowa11ym, y bóh• mu w t) m cloymuią, tedy ten e m piastr 
przykładać, z podziwieniem U!>taną bolrści, y czary zginą, zaży
waią do tego trunku często w napoiu. Ry. Aerbe, Antirrhini 
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cum semine Hypency, Pirolae quantum vlb, coquatur 
i u c er e v i s i a v e l V i n o a d t e r t i a s. 

V i r i l1 t a t e m gdy także komu przez czary odeymą, tak da
lece, że z tego będzie i m p o t e n s a d c o e u u duru , czego się 
temi czasy między ludźmi bardzo wiele zuayduie, a używaią ci 
źli ludz1u czarownicy bezbożni do tt>go rozmaytyd1 sposobów y 
instrumentów. to iest, kłotki, wstąszki czerwoney, hufnala, d~bo
wego pala, spilki, y inszych rzeczy tym podobnych szatańską sztuką, 
któremi ludzi czaruią y szkodzą na zdrowiu y czerstwości ciała, 
że całe będzie i m p o t c n s, tak długo, puki ta złość uwzięta pie
kielna chce w tym dokazować, a czasem też iuż aż do śmierci tak 
zostanie, zwłaszcza gdy takie rzeczy zginą, iako to kłotka, abo 
wstąszka. 

Szlachcica zczarowanie. Przykład iest tego dowodny 
taki, który się stał w Lipsku mieście sławnym, gdzie ieduego za
cuego szlachcica PomorskH'go przez wstąszkę ot:zarowano, która 
w kloace zginęła, a tak nietylko hył i m p o te n s, ale też iako 
szczepu. usechł y wy"'· iądł, a na ostatek y umrzeć musiał, na co 
żadnego niebyło ratunku ani pomocy, żeby miał kto owe rozwią
zać czary, poniewasz się tey wstążki elustać nie mogło, albowiem 
ta osoba która w tym była. podeyźrana, sama się do tego przy
znała, że ią była po tym uczynku do kloaki wrzuciła, a tak ów 
nitbarak musiał się na zdrowiu w niwecz obróciĆ. 

Remedia na czary. Ktoby tedy takich ludzi chciał rato
wać y pomoc im dać, naprzód wziąć takiego patienta własney 
uryny, abo moczu g:trnicc niemały, do klór!.!go włożyć garść do
brą ziela nazwanego D nr a n t y zalepiwszy pokrywką dobrze na 
wierzchu garca, przystawić do ogum, a zwolna warzyć, a tak na 
owego przypadnie czaro1n;ika, nagła mdlobĆ y tęskuit:a, że się Dl

gdzie niebędzie mógł pozostae, nawet y przybieżeć sam musi 
w swey osob1e, prosząc dla-Boga, aby go tym llługo nie trapiono, 
że chce temu nazad przywrócić zdrowJC. 

Przykład o czarach. W Gicmieidzie (może: G~mi.ind) 
mieście w Rakusicch, za rzeką Ocnus tak s1ę stało Jednemu cza
rownikowi, który ~iQ przez Sąd Boży prosił. aby mu to odpusz
czono, gdyż to był na żart uczynił, iako tedy ów garniec od 
ognia odiQto, zaraz się ów czarnobiężuik lepiey llliał, a paticnt 
do pierwszego przyszedł z<lroww, y cale wolnym został. 

Gdy komu tal<ą psotę przez pal dębowy, abo przez ufnal 
wyrządzą. wziąć tedy brzozowego chrostu!. ziela. U e n i s ty y S a m
bu c i c er vi n1, y r. wiązać to iako Illlotlę y wetchnąć w ziemi!i;, 
takim sposobem, żeby koitce drobne t:hrustu onego, do góry stały, 
a na tę m1etłę abo cł11·o~t, niech paticut oczarowany urynę swoię 
puszcza, a tak owe zgmą y zDJszczeJą czary, y daley ciału szko
dzić uie będą. 

Securitas chorego. Notandum. Dziwne to są sposoby 
y dośl: łatwe re m c d i a do rodobiei1stwa opisane, aleć mi~dzy in-
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szeroi, niech będzie, pewnieysza y do tego dzielnicysza modlitwa 
do P. Boga iako do Stwórcy wszech rzeczy, bez którey, insze 
wszelkie środki y sposoby rozmayte, za nic n1c stoią, albowiem 
niemasz żadney takiey na świecie chorohy, na którąhy P. Bog nie 
stworzył lekarstwa, y rozumowi ludzkiemu nic podał sposobu y 
intellectu. Głupia to iest mowa, gdy mówią że choruie człowiek 
bardzo, a choroba iego 1est nieuleclOna, co icst kłamstwem y ba
łamuctwem. A przeto naprzód mie~ ufnoś~ y dobrą wiarę w miło
sierdziu Boskim, a potym cum Jove manum move. Wziąwszy 
pobożnego do tey pomocy y ratttuku kapłana, nietylko lekarstwa 
zażyć z duchownych obrzędów, Świątobliwych potężnyeh lekarstw 
kościoła Bożego, przed którerui ni~t}lkn czart, ale y całe lęka się 
y drży piekło. Sic loquerc cum Dco, tanquam homiues au
d i a n t: S i c v i v e c u m h o m i u i b u s, t a u q u a m D e u s a u d i a t. 
Seneca, Epistoł. 10. expressit. 

Okoliczuy traktat. A paniewasz takie czary, ex magia 
Diabolica swóy maią początek, tedy ie zaś ex magia natu
rali precz wygnać może, Jako się o tym wyżey do~tatecznie opi
sało. Iż niektórym r.czarowaoym trudno rade da~, iednak przeeic 
ex per i e n t i a i es t tego św1adkiem y dokumentem, że per m a
gi a m natur al e m, wiele ludzi w utrapieniu tym, ratunku y po
mocy doznało, a na dowód tego mektóre tu ieszcce położę 
ex e m p la. 

Przykła d czarów. W Turyngiey, w Szulcu mieście tak 
nazwanym, Jednemu młodemu człowiekowi, taką też wlaśnie psotę 
wyrządzono, poradzouo mu żeby do winnice szedł, a tyczkę z zie
mte wyiąwszy, w tę dziurę 7. wyięcl<\ uczynioną, mot·(z) swoy wy
puścił, a potym owe tyczkę w tusz wekhnąć wszym koilcem, rn 
gdy się tak sprawił, przywróctła mu się uazau męska cera. 

Re m e d i a. W tym przypadku il'st także dobre y pomocne 
remedtum. Do~ta~ świeżo zu1estoul'go kurt.ego iaia, choćby wszcze 
y ciepłe było, włużyl: ie do garczb, y w moczu swoim <lo ognia 
przystawić, aby ta uryna z tym w !'lala, kiedy tUi. do pulowice W)

wre, tedy ią ua ciekącą wuuę' po prądzie ku dułowi wy bu\ a 
w iaiu tym, poczyuiwsq dziUrki, w mrowtsko włożyć, a tak to 
malefieium Zriinic, a patieut zllrowym zostanie. 

Sekret n a c z ary. Pewny c z lowwk bęlląc bardzu czara m t 
nawątlony, oJ medyka miał tę poradę, aby po~zedł do clzwoua y 
z samego serca które we dzwon uderza, taki.e y z ~lubnego pier
ścienia złotego, po trosze uskrobawszy metalu, zrana llllll sloitee 
wnidzie wyp1ł w ciepłym winie, a tak dowal ztąd pomocy y do 
sił znaczme przyszedł. EquitauJi artem calleus ue cante:;, 
ne ac in equitando ac in canendo aberres. 
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Rozdział II. 

-.,.,..a insze Czary szkodliwe różne sposoby:.-. 

0 róż n y c h C z a rac h. Zuayduią s i~ y insze czary ludziom 
bardzo szkouhwe, które człowwka pokurczą, połamią, w kłębek 
zwiną, w kąt abo w iaką dziur~ wetkaią, w niwecz obrócą, o 
czym by wiele trzeba pisać, y o różnych w tym przypadkach, na 
które według opi:>ania sposohów zazywać, o których Paracelsus 
d e H o m u n c u l i s instructli!< podał, iako na to odprawić się ma 
curatia., lubo też niżey opisaną maścią nasmarować, a pouiewasz 
przy tak złyr.h razach y gorąc;(ki panuią, która ztąd człowieka 
iako ogień pali y piecze, a przeto tym po!Ilocuym gasić y chło
dzić s1ę l~karstwem. 

Re m e d i a n a czary. Wziąć paproci korzenia, warzyć to 
w ługu, z dębowego popiołu uczyniOnym, przylawszy do mego tak 
wiele iako ługu wódki distilowauey, z ziela. tego, trzy abo c.ttery 
kropelek, krwie z lewego ucha od szczęmęcia młodego, pamlęta
iąc 1eśli ten patient męszczyzna, to z pieska, a ieśll białogłowa, 
to z sobacz ki, co p::zykładaiąc, zapał y bóle uśmierza, a 1~śhby 
się iaki znak na ciele gdzie otworzył, maścią goić z iei..lloły, 
z leszczyny urobioną, przyłożywszy czary zgliJą y zruszczeią. 

P ara c e l s u s po mieniony miał za osobliwy sekret srebro wy
borne kruszcowe, abo złoto przyprawne niedoszłe, które kazał na 
szyiey zawieszone nosić, wiec oczarowani zaraz byli wolni, y iąć 
się takiego iuż czary nie mogą. 

Koral na czary dobry. Koral także czerwony, y tynctura 
z niego wyprowadzona, przeciw wszelakim czarom, także pewna 
obrona y zasłona. 

Terminata ziół różnych które właśnie na czary 
służą y pomagaią. 

Zioła. różne na czary. Hypericon Wrzeszczowiec. abo 
Dzwonki,- Artemisia rubra Bylica czerwona,- Ahrota
num Panny l\lariey drzewko,- Plantago acutifolia Babka, 
Alium rubrum Polny czosnek,- Antirrhini Wyżlin ziele, Ari
s t o l o c h 1 a m a g n a Kokornak większy. Takie zioła wtenczas na 
to zbieraią, kiedy kwitnąć dobrze poczynaią, czyniąc to w dzień 
pogodny przy wolnym dobrym aspekcie. 

Viscum corolli Jt•miola leszczynowa,- Viscum quer
cinum Jemioła dębowa,- Lignum quercinurn Dębown drze
wo,- Lignu~ cbuli, in sal1cc cresceutis co na Wierzbi
nie rośnie, - Zywice z l\1udrzciowego drzewa, - Macierzanka, -
Paproć Fellcem, corallla nigra, Fuugos rubros, sub be-
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tulis cre~centis scrofularia Trąbowniki,- Jemioła lipowa: 
te rzeczy mieć pogotowiu aby niemi czary leczyć. 

I t e m na Czary doświadczone zioła. Kozłki na którym ma 
być kwiat purpurowy, - Kos z y ck a ziele, czerwono kw1tnie. -
S. Jana ziole,--- Hypericoni, gęsty kwiatu drobnego,- Bo
żego drzewka,- Panny Ma.ryiey włoski,- Ruta. Te 
zioła maią być zbierane przed samym w chodem słońca, zażywać 
ich surowych pokraiawszy, niewarzonych, ani dist1llowanych, pewna. 
pomoc y utwierdzeme zdrowu:~.. 

Item. Na tosz remedia: Boże drzewko wygrzać, 
z Krzyżowuikiem, y omywać patienta, y w piwo kłaść po tro
sze, aby mokło, y p1ć to trunkiem, także nosić przy sobie, w obu
wie sł..tć, ale nie pod bo~e nog1; Czary zginą, y zni'lzczei~ do pie
kła. Strzedz się potym złych nałogów, la.rla1akich obycza.iów, wszel
kich zbytków, które tylko są z obrazą, Bożą, owo zgoła wszelkiego 
złego na:lit;nia uchodzić szatańskiego. 

Ceary ktoby znalazl, abo ktoby ie trafunkiem wykopal. 

Znalezione czary iako opatrzyć. Naybardziey pod 
progami w mięszkan1u y przy oborach, w pokidi, w gor!.alnl, 
w browarze, y w pożytkowyth mieyseach zwykły Slfi: tak:l.ł lada.ut.
kie 'm1ecn;ka znayduwać, a pr~to takie zua.let.IOIII! Clary, które 
zaraz poznać, ia.ko rzeczy mezwyczayue, dobrze trzeba zw1ąz;1Ć y 
schować w te zioł.t pomH?lllOUe, które lEJ wyżey op1 ały, bo ich 
iuż czart więcey nie ukrad111e, ludziOm st.kodz1Ć uiem1 me będt.Ie, 
bo choćby spalone były rzecz niewarowua, bo może proch pozbie
rać, y tym S1.kodz1Ć znowu ponawiaiąc, y gorzey uczyui. lu 1 t1 u m 
~;alutis notitia peccati. Seueca. 

Distinctia Czarów. Notandum. Są niektórzy ludzie 
fanta tycy, abo skrupulaci, którzy czary za me-Czary, zaś n1e
C1.ary za. Czary abo Gu ła ob1e poczyta1ą, y wiele it! t rzeczy se
kretnych, które są znacną pomocą y ratuukwm w potrzebie iakiey, 
a te się byd~ zdadzą iako guślar:.k1e, np. dostawszy ogona. wil· 
czego, słupem go do góry przy oborze wkopać, w1lk tedy do tego 
iuż nie przystąpi miey ca, aby miał więccy czymć szkodę, w1ele 
inszych in numero podobnych rzeczy y dziwnych do obrony, do 
zachowania zdrowia y pos1łku znayduie się, o których się tu na
mieniło. Zaczym Czarta nic zażywać, ani w pommać, z Czarowrucą 
żadney niemieĆ . prawy, a co ie t ku pomocy mk1ey y po 1łku, 
byle niepsować, am me zkod1.1Ć bliźmemu, tedy nie są Gu la, ale 
pewne Natury Sekreta. Non peccat in re, CUJUS est quis 
no c1us, Ignorans facinus peccat sciente m1nu. Anoni
mus Hhytm etc. 

W cudzych kraiach czarów nie cierpią. Notanda.. 
Osobliwa moi a była w tym c u n o. i t a s, róznych pytać się cudzo
ziemców, ie:ili też ą w Hiszpamey, we Fraucywy, we Włu zcch, 
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)' w inszych krawarh Clll'zc.·< Jau ... kH.:h ludz:c UfH:t:uJJ, 1a~o u ua" 
w I~ ul zew znayuuią ~~\! . na 1..0 wich! god,J.) ch , y zal:uych 
ludz1 róiuey Natley <llłf'·"nctłt.:ch, że tam o tym aut . lychać, aut 
wiuzieć, :wi n tym wit'.Jz,!o y owszt·m "1\.' tt•mu dnwutą, że ię tu 
tego uJemało Zll!l,) •luie, 11 'wet 'llllll u a o; i l'ulacy flOIITacaJ:!t') z cu
<lzych kraiuw to 'l. put Wlcnlt.;lil!: "fll\twui.! to tt·cł,), u~ta11 iczutc 
przeklęctwa y mepocbnmowauu zlorzet·~:.;ni:l, <l ill' w zł:! godziu~, 
gdy ietlcn umgiemu, ĆuJ;ItnJ, tr"iąs.LIHJ ich naliczy Y \\' (Hlllllil'l, a 
tak takJC szatallo;twu w tyelt patJIII:t LI'U.IIHldJ, gd1.ll' i..- IH'I. IIICh 

źh lutl7.ie ohr·y~t': n•emo~ą. T•hZ y o <J1.:1ra('h (HI\\Wdai·!, że te 
kraie są od Łt•go wolue. 'l'rlehaby w a~niC ial'w uumy~hć karanic 
na takich pi1akuw, takżl' uieprzyponliua,l)C, ahy te zbytki y zły 
zatański uskromić ouyczay, aby . .\1 a l u m m al o · .• u a 1 u etc. 

Na str. 42G·-42i tegoi tL~iela Ilaura z r. IG!J:~. rzytamy: 

Przykład cudou·t!Y 1m verificatią ttporllym 11ieclowiarkom. 

J,tko w1ele ies1.cze do tego dl.) trych y kryt,nh, po św1ecie 
znayduie ·ię A te u z ów, zakann,th•go , t·lca, kló1 Z) ą ) Ż) ią bez 
wiary, iako ialoe bezrOZUIDill' uyJI~la. Jc,łeu sławuy IJilktor ~let!J
ciny cudzoz,cmiec, pout,Jlll.)'Ol ~po~uuem puwl<'IIJOllcgo Ate1sty, 
który w Opętany c h Ż,IUIII! miarą "iu·t.,) ć uierLelał, ale 1ch m
czey za zmyslouyeh ;,u hi poCI.) t,d lutłtt. 'lt•JI u tlą L w Cz,.~toebo
wie, u a 'więtym miey3Cil (na 11 :..:y tek ~wiat . la Wll} m) zm. szu 
temu lOntradicował. :\ t:r k JH'Wll)' l' au zacuy. z c l u d u c t u ' ula 
documentu Wiary św. y -..amcy pmwd) , prusił Zakournka tamen
uego, i e' h by iakit'go lllt'b.) lo II.Jzwyt·t.a) IJl•gu ct.luwJc ka utrapiUHCgu, 
ua dowóu temu medolllitrkowi, ,tżeby ua'l 111etu CI.YIIli· mógł Dn
ehowuc C.'OJ'l'i my, klt)J',Y tlili zMaz opowiedział '' tcdllly mistcr
uey BlałcygłowJC, iaku 11; t w tpu Ju podztwieuia IIWZII',)CZayua, 
któm rut.ueun it,:z}kann ,·udt.uzi,•JJhl.ll'llll lltUIIi ,) di putuit', na t~,: 
tedy nlfcl;tatią, w trz<•eJ dz1ei'J n•ny~llllt' 111 to pr~.ygotoW;lii~Z,)' i~ 
kapłan, y o JH'II'll ·y 11, z~oaezou"y godZJJllt, w kaplicy, teu pubh
czny odprawował nad IIII! Ak1, Wl~l· tiw !'au na lo llllC) ~~e zw.l
bił tego nit•llowiarka, z.L kt.lr~ 111 prz.1 1.1\aurt'lll Z•tl az ta opr,:taua 
rói.uem1 ięt.) knmi) ła,·iil·klvln d1 putnH•, y at'Sllllll'lltaun go uhrara, 
tak dalece, że nirt)lko SI\' ll'nlll zadziwił, ;rlc tc•ż p1alllt' ut<'llla
łego ię nabawił ~tracl.u JW ,!wilt'/.CIIiu Łt•y trairdlt'Y, fli'Z)ZIIałei 
poty m a me pmwuę (u.ówi:!c m o d o c t'<' <l o) al110wtcuJ przypatl'i.) ł 
ię z potlziwu·niem ro ~i~ z. t·! Bialogłow:! uau natur~ dt.wło, y 

tak w1cle ludzi na ten t· z. a b•:tłących pmwJC trudiłu lo y tr~,:t1v 1ało. 
Timerc gravius saepc <IU:tlll pali mało. '1 ero. 

O Cz.arnwnicn.ch, Czarno!.:. 1\:Żnikacb. Dopiero~z o 
Czarowuicach, CzarnobJI,)I.IIikach y !Llraktemikach zuparni~tałych 
ludziach1 Jakie się do podzmienia rzcrzy dzie1ą, nasludu~ć się tego 
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co niemiara między ludźmi y w Sądach, także o dziwnych straśliwyh 
sprawach y clzieiach, o których ażo trach cz~·nir 1.miankę, które 
opi uiąc. knżch•mu prawie zaclrży w ręku pióro, ile tym niedowiar
kom na con!'uz) ą którzy ię w błędach zajlepili. A nad te mi 
w 7.Y tkiemi zntui1 t w ·, ma swoię moc y o obiiwą włud1.ą ko · cioła 
Rzyrul:ikiego Zw1 ruimość d ucho\\ na, czego pewnie nigdy Ptaedi
cant, abo ~Iini~ter heretycki niedopnie y niedoka:te. 

Na str. 1;,7, swego cizicła pi ze Haur: 

O Eysry górze domniemaMy. 

ltóżni hHlZil' I"IJZIIH' o podobltl'Y tam swrywoli y sznl<'Jl tw!e, 
powindai:!, a IIH ktcir~ mhy właśni t• ta była Góra m1c,y~cu. lllez~a
dzai:). Sit,:. alt'(• it>y p(ld!lhuo · zukać po ~win~ il~ mcpotrzeha. ho gcltic 
karcZ III:!, tu III p r. LII ll' Y Lysn-gcira, glizic . Ie; ladaJakie ludZI uzil'ią 
po tępki, tam iu/. zły dndt do lego podże~a. przpvodz1, y z uicmi 
· i~ or z cw zy. we. eh y . pólkuic. a praw1e zarówno z niemi hic
siauuie; - lllożc t'J y bn::>Iacl swo1m s po ·obcm, bez obrazy Bozey, 
y bez zgorszcuia zażyć, uchodząc: 11 tey maruey docześności ci~,:~z
kiego grzechu, zapat1 mą c sit; na o tatt11e rzeczy, y do konałość 
cLrze 'et au ką. 

JJ!r!.:i y /.ary 1r miastach clanney Pols!.'t. 

(Dwutygoduik literacki, Krak!11v l lt Nr 10 str. :!!lO). 
odbywały si~ podłu" prawa krymiualuego mnglll'lntr~kit·go ( 'pt cu
lum .'a. OIIUlll). :-;zlachta pr<~Wl'llt tćm sąJzouą być IJJemogła. P u· 
rząd<•k :płów miey kich (!\raków lG!lO tr. :.ll7 mówi:!<: u 
złocz) ltcach c Ią~uinuy<'II JIOIHOZ'tllli na m ~ k a l' h (tortura ch) wy
raża się: "nicktórym tt>ź picnn•y 11· Z) t kic włosy hrzyl\1 :1 ogolą 
tlła opatrzt·nia, ahy inkich kuu zloi\II)'Ch pomory w!' 1do. ach 1110 

miał, Wl'lllug czaruok 1~ twa, albu l'Zarów mnych, za którcmi w1ęt~ 
żaduey mękt IIIC l'ZUII!." 

Wpuil'niaiąc k. ry, l' orządek etc. powiaua, że zabój(·ę oyra, 
matki, pw, kn•II'IH'go za~zywano w ~k·)rę albo w wór r:tZI'lll 
1. Jl l'lll lu!. l uucm, ia zcznrh! ułho m. łpą y topiOIIIl w rzece J L-
zczurl<a ;'.!In czy III C zez~,; ' !IWo~<'· ro!lzi1 ów, a\ho11 1 m i a zezutka a

mwc g(ly ię z . illlll ·ą chodt.l, głowę wą w icy u t.L włoży, l tórą 
potem samica w obie ugryztc; a ia zczurzęta gdy ię w:u:! W)lę
gną~. wygryznią 1'.: z Ź) 11 o ta l:iamicy tak, że y amica zd du11c. 

Za zaiJJcic wlasne"o dzi cka karano utopieniem, na pierwry 
uiżl'li l.JęJziC utopwuq. ma l;yć w ogntu rozpaloneBIJ kle zez, Bil 
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targana, według nauki a rady ludzi w prawie biegłych." Gdzie zaś 
podobne zaboystwa czę · ciey się wydarzaią, tam białogłowa taka 
ma być według obyczaiu żywo zakopana a palem przebita. "Dzieci 
nakształt bestyi iakich rodz11ce się maią być zarazem zadławione 
etc." Porządek B!ldów mieys~ich etc. (Kraków 16:10). 

Przy torturach czyli m~kach, dokonywanych niegdyś na 
obwinionych, golono im pierwey wszystkie wł'lsy brzytwll, 
dla opatrzenia, aby iakich kuns?.townych pomocy we wło-

• each nie miał, według czarnok iestwa, albo czarów innych, 
za któreroi więc iadney me ki nie czuiq. Por z ą d e k są· 
dów mieyskich, Kraków 1G30- w artykule: kary 
ym~:ki w Dwutygodniku literackim krakowa. 1844. 
Nr 10). 
Zabóycę oyca, matki, syna, krewnego, :~:aszywano w skór~ 

albo w wór razem z ~sem lub kunem, iaszczUikq lub małpą 
y topiono w rzece; dzieciobóyczynie targano rozpalonemi 
kleszczami y topiono . J'\szczurka znaczy nieszcz~:śliwość ro
dziców, albowiem ias~czurka samiec gdy sic z samicq scho
dzi, głowo swll w iey usta włoży, którą potem samica w so
bie ugryzie. A iaazczurzeta gdy sic mai'! wyltgnąć, wy'if.ry
zaiq sie z żywota samicy, tak, że y samica zdechnie (!J (Po· 
rzlldek &lldów. w Dwutyg. liter. krak. Nr 10). 
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