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LXJ3D. 
Jego  zwyczaje,  sposób  życia,  mowa,  podania,  przy-
słowia,  obrzędy,  gusła,  zabawy,  pieśni,  muzyka 

i  tańce. 

PRZEDSTAWIŁ 

O S K A R   K O L B E R G  

Członek  kor. Akndemii  umiejętności  w Krakowie  oraz Towarzystw naukowych 
w  Paryżu,  Petersburgu  i  muzycznego  we  Lwowie. 

Serya  XI. 

Z  ryciną  wedle  rysunku  B.  Hoffa. 

W   K s   P O Z N A Ń S K I E .  

Część  trzecia 

wydana  z  pomocą  Akademii  Umiejętności  w  Krakowie. 

K R A K Ó W ,  

W   D R U K A R N I   U N I W E R S Y T E T U   J A G I E L L O Ń S K I E G O  

pod  zarządem  Ignacego  Stelcla 

1877. 





j^erya  niniejsza ma  na celu przedstawienie  właściwości  etno

graficznych ludu  zamieszkującego północne okolice Wielkopol

s k i ,   z n a n e   w   w i ę k s z ś j   s w ć j   c z ę ś c i   p o d   n a z w ą   K r a j n y ,  

Pałuk  i  Kujaw  (obacz  str  113).  Że  granice  każdej 

z  tych  trzech  ziem  (jako  nie  określone  geograficznie  ni 

administracyjnie)  w  śeisłych  rozmiarach  podawane  nie  by

wają,  oznaczając  jedynie  ziemię  leżącą  na  kraju  czyli  na 

granicy  Pomorza  i  Prus,  jak  i  wśród  łąk  i  mokrzadeł, — 

w i ę c   i   l u d   t u t e j s z y   ś c i ś l e   n a   K r a j ó c ó w   i   P a ł u c z a n  

podzielić  się  nie  da,  tem  bardziej,  gdy  w  zobopólnych  stó-

sunkach  nie  zwykł  nazwy  tśj  używać,  wyrażając  się  naj

częściej  ogólnikowo  tylko  że  jest  ludem  mieszkającym  na 

Pałukach  i  Krajnie,  lub  że  ztamtąd  pochodzi.  Na  za

dane  mu  nawet  zapytanie:  czy  jest  Pałuczaninem?—  od

p o w i e d z i a ł   n a m   r a z   w i e ś n i a k   w   C z e s z e w i e :   „ O h   t a k ,   j a  

Pałuk a,  ale  nie  ztąd  jino  z  Krajny,"  dając  tą  od

powiedzią  do  zrozumienia,  że  pochodzi  z  łąk  już  na  pra

wym  brzegu  Noteci  ku  granicy  prowincyi  rozłożonych. 

N i e c o   d o k ł a d n i e j   o z n a c z a n ą   b y w a   n a z w a   K u j a w i a k a  

(obacz:  Lud Ser.  III),  lubo  i  Kujawy  także,  jakeśmy  to 

w  swojim  powiedzieli  czasie,  wytkniętych  wyraźnie  granic 

nie  mają. 



Mnóstwo  rozsianych  tu  jak  wszędzie  podań  i  legend, 

do  których  należą  np.  podania  o  kościołach  i  zamkach 

wraz  z  bezbożnym  ludem  pochłoniętych  przez  wody  jezior, 

z  głębi  których  słychać  dźwięki  dzwonów  i  szepty  pacie

rzy,  o  skarbach  podziemnych  niknących  w  otchłaniach  za 

zbliżeniem  się  do  nich  chciwych  bogactw  śmiertelników, 

o   o b o r a n i u   g r a n i c   w s i   p r z e z   b l i ź n i a c z y c h   b r a c i   i  b l i 

źniacze  wołki  dla  ochrony  od  zarazy  i  t. d.  powtarzają

cych  się  zresztą  w  licznych  waryantach  po  całej  niemal 

Europie,  zwłaszcza  po  wsiach,  których  starość  stwierdziły 

dokumenta  i  kroniki,  dowodzą,  że lud  tu  jak  niemal  wszę

dzie,  mimo  postępów  czasu  i  wpływów  postronnych  na  jego 

przeobrażenie  działających,  zachował  niemało  jeszcze  wyo

brażeń  z  daleką  wiążących  go  przeszłością,  o  których  zna

czeniu  mitologicznem  rozpisują  się  obecnie  uczeni.  Mamy 

nadzieję,  że  niezbyt  liczny  poczet  tego  rodzaju  podań  ze

branych  i  zamieszczonych  w  niniejszej  książce  przy  opisie 

różnych  miejscowości  kraju,  pomnoży.się  z  czasem  pracą 

nowych  na  tćm  polu  badaczy.  A  wtenczas  wielka  liczba 

zestawionych  i  porównanych  z  sobą  waryantów,  rozwiązu-* 

jąc  lub  wyjaśniając  dokładniej  niż  dotychczas  wszelkie  za

gadnienia  historyczne,  geograficzne  i  obyczajowe,  rzuci  za

razem  odpowiednie  światło  i  na  stósunki  etnograficzne  tych 

okolic.  Badacze  ci,  dopełniając  prac  Raczyńskiego,  Łuka

szewicza,  Kierskiego,  ks.  Pólkowskiego  i innych,  skreśliliby 

monografije  powiatów  i  miejscowości  dotąd  słabo  tylko  lub 

wcale  nie  dotykanych,  jak  to  np.  dla  powiatów  Prus  za

chodnich  uczynił  F.  W.  Schmitt  (po  niemiecku). 

Zbierając  i  krśśląc  zwyczaje  i  obchody  ludowe  Wiel

kopolski,  mieliśmy  zamiar  podać  takowe  w  porządku  ka

lendarzowym,  zapisując  z  osobna  dzień  każdy  od  początku 
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aż  do  końca  roku,  na  wzór  Hanusza  (Bojeslovny  kalen-

dar)  dla  czeskich  głównie,  a  ks. Pietruszewicza  dla  ruskich 

zwyczajów.  Brak  jednak  materyjału  na  dzień  każdy,  ogra

niczyć  nam  się  kazał  na  chronologicznym  przedstawieniu 

głównych  jedynie  obchodów  jak  i  kilku  zwyczajów,  już  to 

w  mniejszem  już  większśm  opowiadanych  nam  rozwinięciu. 

Nie  chcielibyśmy  wszakże  przypuszczać,  aby  lud  polski 

znacznie  mniśj  w  tego  rodzaju  zwyczaje  obfitował  od  cze

skiego  i  ruskiego. 

Powiedzieliśmy  w  Seryi  IX,  że  zwyczaj  palenia  So

bótek,  wcześniej  w  Wielkopolsce  niż  w  innych  dzielnicach 

kraju  zaniechanym  został.  Ognie  te,  o  ile  się  gdziekolwiek 

zachowała  jeszcze  o  nich  pamięć,  nazywają  tu  ogniami 

święto-jańskiemi  lub  świętemi,  nie  zaś  sobótkowemi, 

jakkolwiek  na  oznaczenie  wigilii  dnia  ś.  Jana  Chrzciciela 

s ł u ż y ć  i  t u  j a k  w s z ę d z i e   u  n a s   m u s i a ł o   w y r a ż e n i e   S o b ó t k a ,  

skoro  znajdujemy  dawną  wieś  tego  nazwiska  w  po w.  Ple-

s z e w s k i m ,   a   p o d   P o z n a n i e m   w i e ś   S o b o t ę .  

Jeżeli  dla  dobra  nauki  życzyćby  nam  jeszcze  wypa

dało  przyrostu  liczby  # podań  i  zwyczajów,  to  sądzimy  że 

nie  wiele  już  pozostaje  do  zrobienia  pod  względem  nagro

madzenia  szczegółów  weselnyoli i  pogrzebowych,  jak  i  in

nych objawów  żywota  materyjalnego. Skutkiem  bardzo  szcze

gółowych  wiadomości  pozyskanych  mianowicie  o  ubiorach, 

byliśmy  niejednokrotnie  w  możności  opisać  z  całą  drobiaz-

gowością  wszelkie  całego  ubrania  cząstki  i  ich  ozdoby,  i 

takowe  opisy poprzeć lub uzupełnić  krótkiemi,  lubo  niekiedy 

zbyt  dorywczo  rzuconemi  napomknieniami,  z  szematów  nad

syłanych  Towarzystwu  Przyjaciół  Nauk  Pozn.  branemi. 

Mimo  to,  czując  dobrze,  że opisy  jaknajbardziej  rzecz  wy-



X I I  

czerpujące,  nie  zastąpią  nigdy  wizerunków  typów  jakie  to-

warzyszyć  zwykły  i  powinny  tego  rodzaju  publikacyjom, 

postaramy  się  aby  brak  ten  w  przyszłości  w  osobnej  czy-

telnikom  przedstawić  kollekcyi. 

O. K. 



Z  okolic  Wrześni  i Środy. 





K R A J .  

OKOLICA  WIELKIEGO  KSIĘZTWA 

WSCHODNIO  - PÓŁNOCNA. 





Powiat  Gnieźnieński. 

Gniezno,1)  między  wzgórzami  i  jeziorami  położone,  było 

od  r.  1768  do  1794  stolicą  osobnego  Województwa.  Między  ko

ściołami  odznaczają  się:  katedra  czyli  Tum,  kościół  ś.  Jerzego  na 

Zamku,  ś.  Krzyża  nad  jeziorem  Bielidłem,  ś. Michała  na Wójtow-

stwie  i  t.  d.  Z  budowli  dawnych, trzy  są  znakomitsze:  Waga gdzie 

się  odbywały  posiedzenia  magistratu;  Postrzygalnia  mająca  przy

wilej  z  r.  1463,  i  skład  sukien  i  innych  materyj  czyli  tak  na

zwany  Smatrus  ')  Gniezno  uważane  jest  za  kolebkę  narodu  pol

skiego  i  do  ostatnich  czasów  bytu  jego  politycznego  było  stolicą 

')  Obacz:  Przyjaciel  ludu,  Leszno,  1835,  rok  1.  Nr  45. — 1835  rok  2. 
N .   1 1 .   —   T .   W o l a ń s k i :   O   p o m n i k a c h   p o g a ń s k i c h   w   T y g o d n .  
iiterac. Pozn.  1844,  N.  18.  —  Raczyński:  Wspomn.  Wielkop. tom 
2 ,   r .  1 8 4 3   —  P a m i ę t a ,   r e l i g .  m o r a ł .   W a r s z .  1 8 5 2 .   t o m  2 2 . —   T y g o d .  
i i l u s t r .   W a r s z .   1 8 6 5 .   N .   3 2 4 :   G n i e z n o   p   A .   Ł .   —   O   z a b y t k a c h  
K r u s z w i c y ,   G n i e z n a   i   t .   d .   s a p .   J .   Ł e p k o w s k i   ( K r a k ó w ,   1 8 6 6 )   1   w  C z a -
sie 1862,  1863.  —  Tygodn.  Iilustr.  Warsz. 1866.  N.  377:  Pomnik 
w  katedrze  Gniezn,  arcyb.  prymasa  Oleśnickiego,  dzieło  Wita  Stwosza 
p.  J.  Łepkowskiego.  —  Przyjaciel Indu  1844,  rok  11,  N.  82  kościół 
św. Michała  p.  Dr.  N. 

*)  Kaczyński  przy  opisie  Gniezna  (Wspomn.  Wielko pol. r.  1843,  tom 2 
str.  372)  powiada:  W  roku  1694  obór  urzędników  takim  się  dział  spo-
sobem :  Spis  kandydatów  posłano  przez  dwóch  cechmistrzów  staroście 
Gnieźnieńskiemu.  Pndstarości  (imieniem  jego)  odpieczętował  ezpedycyą, 
i  wybrał  na  urzędników  kogo  mu  się  zdawało  z  liczby  kandydatów,  to 
jest:  burmistrza  i  sześciu  rajców  do  magistratu;  tudziei  landwójta  i  pię-
ciu  ławników.  Z ośmnastu  cechmistrzów, potem  obrano starszych  cztćrech, 
szafarzów  dwóch,  i  trzech  tak  zwanych  wytrykusów,  czyli  dozorców 
kościelnych.  W  roku  1743  zaprowadzoną  została  nowa  ordynacya  magi-

stratu.  (Co  do  nazwy  wytrykusów,  (czy  nie  od:  wystrychnąć7)  obacz 
takie Ład. Serya  IX,  itr.  190). 



duchowieństwa.  Podług  podania  kronikarzy  założone  przez  Lechra 

r.  550  po  Chr.  wziąść  miało  nazwisko  od  orlego  gniazda, którce 

Lecli  znalazł  (ztąd  orzeł  biały  został  herbem  korony).  Według 

nowszych  autorów  (Szajnocby),  pochodzi  ono  od  starego  wyrazu : 

Kniezno,  dwór  kniaziów,  książąt.  Tu  pierwsi  książęta  Polsk:i 

mieli  swą  rezydencyę  aż  do  r.  1000,  gdy  Bolesław  Wielki  prze

niósł  stolicę  do  Krakowa;  następcy  jego  koronowali  się  tu jeszczffl 

aż  do  r.  1300.  Tuin  z  wysokiemi  wieżami  (czyli  katedra  będącat 

kollegiatą  ś.  Jerzego),  stoji  na  miejscu  zburzonej  bóżnicy  pogań

skiej  w  r.  9C5. Katedra ta wystawioną  została przez  Mieczysława 1 

z  Dąbrówką  na  jednym  z  7  pagórków,  górą  Lecha  nazwanymi 

(obacz:  Przypisy).  Bolesław  Chrobry  darował  jej podwoje  spi

żowe  po  powrocie  swym  z Kijowa.  Spalili  katedrę  tę Czesi r. 1038, 

gdy  już  poprzednio  pożar  dotknął  pierwotną  bazylikę  w  r.  1018. 

Wydźwignęli  ją  arcybiskupi:  Marcin  Zabawa  (za Władysława  Her

mana),  Zdzisław  Kozłoróg  i  inni;  lecz  ginach  ten  pochłonął  znów 

pożar  r.  IG 13,  który  niemal  całe  miasto  w  perzynę  obrócił.  Na-

stępey  jednifk  podźwiguęli  go  i  upiększyli.  Ma  on  mnóstwo  po

mników.  Celniejszą  katedry  ozdobą  są  drzwi  główne  z  rzeźbą  i 

grobowiec  ś.  Wojciecha  męczennika  i  czwartego  z  rzędu  arcybi

skupa  Gnieźnieńskiego;  przed  tym  grobem  śpiewają  księża co nie

dziela  i  święto  pieśń  starodawną  Boga-Uodzico,  której autorem 

(a  przynajmniej  początku  jej)  miał  być wspomniouy  święty.  ł)  Ka

tedra  obejmuje  w  sobie  14  kaplic.  Spoczywają  w  niej  zwłoki  Dą

brówki  (odkryte  w  r.  1842)  i  wielu  arcybiskupów  Prymasów.  — 

Zwłoki  arcybiskupa  Łaskiego  leżą  w  ziemi  przezeń  z  Jerozolimy 

sprowadzonej  na  cmentarz  kościoła  katedralnego,  który  bożą 

rolą  lud  nazywa. 

Jezioro  Lcduogórskie  o  2 mile  od  Gniezna,  nosi  swą  nazwę 

wedle  Długosza  od  bóstwa  Lado  (jezioro  dawniej  zwało  się  Le-

')   O  pit-Ani  Bogarodzicy  pisali  rozmąjici  autorowi?,  a  między  innymi  Kro
mer, Czacki,  Maciejowski,  Przezdziecki,  Bętkowski, Pękalski (Roczo. Tow. 
nauk.  krak.  18(59  i  1871),  Przegląd  Lwowski  (listopad  1871),  Nehring 
(Arobiv.  flir  slaviscbe Philologie  v.  Jagić.  Berlin  1875.  1  Band,  str.  73.) 
i   t.  d.  Nuta  jej  drukowaną  hyta  w Śpiewach historycznych  Niem
c e w i c z a   ( u ł o ż y ł   i   p o d z i e l i ł  j ą  t u  n a  t a k t y   F r .   I . e s s e l   w , r .   1 8 1 2 ) ,   w  P r z y  
jacielu ludu  z  r. 18:17,  przepisana  w  podohiznie  w  Śpiewniku  ks  Mio
duszewskiego  i  t.  d.  Najgruntowniej  pisał  o jej  stronie  muzycznej  J.  Si
korski  w  Kuchu  muzycznym (Warsz.  r.  1801,  Nr  '24.  25.  26  27.  31-
K r ó t k i   r y s   h i s t o r y i   m u z y k i ) .   O b a c z   t a k i e   t e g o i :   P a m i ę t n i k   m u z y 
czny  i  teatral ny  jako dalszy ciąg  Kuchu  muzyczu.  IWarsz. r  1862. 
Nr  12. i   13). 
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dnicą), lub wedle  Miechowity od Ledy  matki  bóstwa  Lelum-Polelum. 

Wśród  jeziora  sią  4 wyspy, z  których  największa  Gnieźnianka czyli 

Ostrów  zawiera  (ob.  Wspomnienia  Wielkopolskie  Raczyń

skiego.  Poznań,  1843.  tom  2  str.  375),  odkopywaue  obecnie  zwa

liska  świątyni  czy  ogrodu  pogańskiego. ') 

N i e c h a n o w o .   D z i e d z i c t w o   n i e g d y ś   m i n i s t r a   B r u h l a ,   p o t e m  

Działyńskich,  następnie  G&rczyńskich;  tradycya  przypisuje  posia

danie  tych  dóbr,  w  dawniejszej  jeszcze  epoce,  kanonikom  regu

larnym  w  Trzemesznie. *) 

W i t k o w o .   M i e s z k a ń c y   m i a s t e c z k a   t e g o   t r u d n i ą   s i ę   w y r o b e m  

płótna,  sukna  i  skór. 

C z e r n i e j e w o ,   m i a s t e c z k o   n a d   r z e k ą   W r z e ś n i ą .   S u k i e n n i c y .  

Kiecko,  miasteczko  między  jeziorami  położone.  W  r.  1656 

zaszła  pod  Kłeckiem  bitwa  między  polskiem  a  szwedzkiem  woj

skiem. 

Przy  drodze  z  Kiecka  do  Pomorzan  jest  Łysa-góra,  gdzie 

czarownice  z  diabłami  tańce  wyprawiały.  Na  granicy  między  Go-

rzuchowem  a  Wilkowyją  przed  stu  laty  (około  r.  1750)  spalono 

10  takich  czarownic.  (X.  Józ.  Dydyński:  Wiadomości  histor.  o  m. 

Kłecku  str.  101). 

P o w i d z ,   P o w i e d z ,   m i a s t o   n a d   j e z i o r e m   t e g o ż   n a z w i s k a .  

Było  tu  dawniej  starostwo. *) 

' )   K r o n i k a   W a r s z .   z   r .   1 8 5 9 .   N .   1 0 .   1 3 3 .   1 3 4 .   d a j e   o b s z e r n y   o p i s   t e g o  
jeaiora  przez  Emila  Kierskiego. — Kilka  słów  o  niem  piaze  takie  Frao. 
S t a s z i c   w   t e j t e   K r o n i c e   r .   1 8 5 9 .   N -   1 3 8 .   —   B i b l i o t e k a   W a r s z .  
(Sierpień  1869):  Wykopalisko  (mury)  oa  wyspie  na  Jeziorze  Lednicy 
pod  Oniezoem  przez  Alex.  Przezdzieckiego.  —  Sprawozdanie  M.  Soko
łowskiego  w  Rocznikach  Akad.  Umiejętn.  w  Krakowie  1874  1  75.  — 
Czasopismo  Warta (Poznań,  1875,  N.  43):  Czem  był  Ostrów  Lednicki? 
p.  A.  P. —  Lud. (Serya  IX,  Kraków  1875, str.  27J.. 

')  J. Lipiński  (Piet. Ind.  Wielk. str.  165)  mówi:  „Powidz,  miasteczko 
na  sam^j  granicy od Królestwa  (Polsk.  Kungressowego),  lełące  nad wiel. 
kieml  1  rybneml  jeziorami  tegoi  nazwiska.  Mieszczanie  aa  wytłoczeni* 
Szwedów,  otrzymali  wolność  noszenia  kordą  1  ostróg  i  miano  rycerzy. 
Przywileje  te  dotychczas  w  magistracie  tegoi  miasta  widzieć  motna." 

')  „Oodną  Jest  wspomnienia  Chrzcielnica  w  niechanownkim  kościele,  dla 
szczególniejszego i  trafnie  zastosowanego  jej kształtu.  Chrzcielnica z drze
wa  wyrobiona  gztukaterską  robotą,  przedstawia  dwie  grotty  kamienne | 
jedna  niska  zawierająca  w  sobie  wodę  chrzcielną,  drnga  wysoko  wznie-
sioua.  Pomiędzy  temi  grottami drzewo  z  rajskim  owocem,  na  którćm  wąi 
okręcony,  zerwawszy  owoc,  Ewie  pod  drzewem  stojącćj  podaje  Jabłko 
s drzewa  zakazanego,  po  które  Ewa  namiętnie  wyciąga  rękę.  Adam  cie
kawy  wypadku,  z  drugiej  strony  drzewa  przypatruje  się  i  wyciąga  rękę 



M i e l ż y n ,   m i a s t e c z k o ,   g ł ó w n i e   r o l u i c z e .  
K i s z k o w o ,   m i a s t e c z k o   n a d   r z e c z k ą   M a ł ą - W e ł n ą .  
Ź y d o w o   m i a s t e c z k o   r o l n i c z e .  
C h ł ę d o w o   w i e ś .   J e s t   p o d a n i e ,   j a k o   d a w n e m i   c z a s y ,   j e d n e g o  

dnia,  matka  jedna  porodziła  bliźnięta  a krowa  ocieliła  się  dwoma 
byczkami  (juńcami).  Gdy  bracia  bliźni  podrośli,  zaprzęgli  owe rów
nego  wieku  woły  do  pługa,  i  oborali  cały  obszar  ziemi  Chłędow-
skiej,  czem  ją  od  zaraźliwych  chorób  na  zawsze  zabezpieczyli. 

D z i e ć m i a r k i .   P o d a n i e   m ó w i ,   ż e   w ł a ś c i c i e l   B r a n e c k i ,   k a z a ł  
żywcem  spalić  człowieka,  który  pierwszy  do  wsi  zarazę  przyniósł. 

M a ł a c h o w o   w i e r z b i c z a n e .   P o d a n i e   m ó w i ,   ż e   g d y   w   c z a 
sie  morowego  powietrza  ludzie  (oracze)  wymarli,  kobieta  orała 
dwoma  wołami  a  woły  zgziły  się  i  wpadły  z  nią  w  zdrój  pobliski 
zwany  Olszynka,  zkąd  wypłynęły  na  jeziorze  Powidzkiem. 

W  i l k  o  w y j  a .   W   s z e m a t a c h   n a d e s ł a n y c h   r .   1 8 5 9   d o   T o w .  
przyj.  nauk.  Pozn.  sprawozdawca  pisze:  „W  lesie  gdzie  Pałucza-
nie  jeżdżą,  jest  kamień  ze  stopą  ludzką;  ma  to  być  odcisk  stopy 
s.  Wojciecha.  Podobnyż  kamień  znajduje  się  pod  miasteczkiem 
Mieściskami,  który  gdy  go  chciano  przewieść  do  katedry  Gnie
źnieńskiej,  uie  dał  się  ruszyć  z  miejsca;  w  cudownem  tem  miej
scu  postawiono  tedy  kościółek,  w  którem  odpust  bywa  na  ś.  Woj
ciech.  Kamień  zaś  Wilkowyski  nie  uznał  nas  wcale  godnymi  cudu; 
gdyż  w  r.  1858  przy  okazyi  naprawy  mostu na gościńcu  Charbow-
sko-Kamienieckim,  pozwolił  się  zabrać  pruskiemu  Fiskusowi  na 
podkładkę  pod  most;  a  tak,  za  przykładem  swego  świętego,  dał 
8ię  Prusakom  umęczyć." 

Powiat Mogilnicki. 

M o g i l n o ,   n a d   j e z i o r e m   t e g o ż   n a z w i s k a ,   m a   o p r ó c z   k o ś c i o ł a  
katol.  parafialnego  i  ewangiel. filijalnego,  kaplicę  ś.  Klemensa,  i 

do  Ewy,  aby  choć  ogryzkę  skosztować,  Z  wysokiej  grotty  do  niićj  le-
iącćj,  spada  źródło  żywej  wody  ukrytym  kanałem  i  obficie  wytryska 
na  obmycie  grzechu  przez  DieposłnszeAatwo  i niewczesną  ciekawość  po 
p e ł n i o n e g o . "  ( Z  S z e m a t ó w ) .  



miało  dawniej  klasztor  XX.  Benedyktynów,  założony  przez  Bole

sława  Śmiałego  r.  1065  po  powrocie  z  wyprawy  Węgierskiej, który 

mu  nadał  wsie:  Mogilno,  Czerwińsk,  Kurenow,  Bolmo,'  Wolerich, 

Kossowo,  Kremnow  i  Gołuhino.  Z  tych  wsi,  oprócz  Mogilna,  ża-
dna  już  w  okolicy  miasta  tego  pod  temi  nazwiskami  nie  istnieje. 
Bolesławowego  tego  kościoła  i  klasztoru,  ani  śladu  także  nie 
masz.  Dzisiejsze  są  dziełem  XVII  wieku.  Władysław  Jagiełło  na
dał  osadzie  Mogilno  prawo  miejskie;  chciał  ją  przezwać  Ląsło
wem,  ale  zwyczaj  przemógł  a  Mogilno  dotąd  przypomina  staro
żytną  Bolesława  Śmiałego  fundacyą.  (ob.  Raczyński:  Wspomn. 
Wielko pol.  1843.  Tom  II,  str.  383). 

Trzemeszno,  zbudowane  nad  brzegiem  rybnego  jeziora, 
w  okolicy  pagórkami  posianej,  u  których  stóp  rozścielają  się  łąki 
poprzerzynane  strumykami,  często  wysepką  zbożem  powiewającą 
urozmajicone.  Nad  wyniosłym  brzegiem  leży  kościół  z  kopułą, 
niegdyś  budynkami  klasztornemi  od  strony  jeziora  otoczony, 
w  których  mieściło  się  gimnazyum  i  biblijotekn.  Zbudował  je 
Mieczysław  I.  w  r.  905  i  osadził  kanonikami  reguł,  laterań.  re
guły  ś.  Augustyna  z  Werony  sprowadzonymi;  w  kościele  tym  zło
żono  zwłoki  ś.  Wojciecha,  nim  je  w  rok  później  przeniesiono  do 
Gniezna.  Kościół  obszerny,  ma  wiele  ołtarzy,  nagrobków,  obrazów 
i  relikwij;  a  skarbiec  mieści  szacowne  zabytki  sztuki  złotniczej1  

kielichy  (dwa)  Dąbrówki,  ś.  Wojciecha,  Kaźmierza  W.  i  Włady
sława  Jagiełły,  których  opisy  podał  Dr.  Ney  (w  Przyjacielu 
ludu  r.  1841.  rok  7.  Nr  27.  30.)  i  Alex.  Przezdziecki  (Zabytki 
sztuki  średniowiecznej). — Alumnat  duchowny  na 30 uczniów  fun-
dacyi  ks.  Kosmowskiego  ustał  w  r.  1864,  po zaniknięciu  gimna
zyum  utrzymał  się  zaś  tylko  alumnat  na  12  uczniów  pochodzenia 
szlacheckiego,  tegoż  samego  fundatora.  (Wspomn.  Wielkopol. 
1843.  Tom  II.  str.  377). 

Pakość, na  lewem  brzegu  Noteci  położona,  ma  kościół  pa-
rafijalny  katol.  i  dawny  klasztor  XX.  Reformatów.  Do  kościoła 
tego,  jako  do  miejsca  świętego, niejakie  podobieństwo  do  kościoła 
Jerozolimy  mającego,  przybywali  pobożni  z dalekich  okolic;  liczba 
ich  dochodziła  niekiedy  do  dziesięciu  tysięcy.  Jeden  z  dawniej
szych  dziedziców  Pakości,  odbywszy  pielgrzymkę  do  grobu  świę
tego,  miejsce  to  na  pamiątkę  30  kaplicami  ozdobił.  Kaplice  te, 
Kalwaryją  zwane, poruczył  arcybiskup  Gniezn,  Łubieński  XX.  Ile-
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formatom  w  r.  1647.  Ci  księża  zarządzali  Kalwaryją  aż  do r.  1838. 

w  którym  roku  klasztor  ich  zniesiony  został.  Był  w  Pakości  za

mek  zdobyty  w  r.  1258  przez  Kazimierza  księcia  Kujawskiego  ns 

B o l e s ł a w i e   P o b o ż n y m   k s i ę c i u   W i e l k o p o l s k i m ,   ( o b .   S w i ę c k i :   O p i i  

Polski.  —  oraz  mój:  Ltrd.  Serya  III.  str.  39.  ') 

G e m b i c e   n a d   M a ł ą   N o t e c i ą   p o ł o ż o n e ,   m a   s u k i e n n i k ó w .  

Kwieciszewo  przy  ujściu rzeczki  Żabienki do  Małej-Noteci. 

Wilatowo  nad  jeziorem  Szydłowskiem. ') 

R o g o w o   n a d   j e z i o r a m i   Z i o ł o   i   R o g o w o .  

P a d n i e w o   w i e ś   w   p o b l i ż u   j e z i o r a   M o g i l n i c k i e g o .   D u ż o   t u  

znajdują  żali  (popielnic).  Ma  następujące  podania.  1)  Było  tu 

kiedyś  dwóch  braci  PadilTewskich,  z  których  młodszy  był  księdzem 

w  Palędziu,  żył  skromnie,  lecz  jeździł  wołmi  które  miały  pozła

cane  rogi.  2)  Za  dziedzica  Korytowskiego  był^ dwory  w  Padnie-

wie  i  Wieńcu.  Dziedzic,  aby  mógł  z  okien  jednego  dworu  widzieć 

drugi,  wyciąć  kazał  przez  środek  boru  perspektywę  zwaną  u ludu 

dukt,  na  którąj  nocną  porą  bies  ma  harce  wyprawiać. 

')  Być roołe  łe  podania  przytoczone w Seryl 111 dzieła  niego  L u d  (Kujawy, 
atr.  39  w  przypisku)  o  Pakości,  zostaj,i  w  pewnym  związku  a  następu
jącą  wiadomością: 

J. Łukaazewicz  w  dziele:  Krótki  hi«t atał.  Opia  miast i  wsi 
w  pow.  Krotoszyńskim (Poznań,  1869)  powiada  na  atr. 285  w przy
pisku:  „Tai  sama  kronika  (XX.  Reformatów)  wspomina  o  pewnym  ro-
dzajn  krneyaty  przeciw  Żydom  podczas  najścia  Szwedów  na  Polskę  za 
p a n o w a n i a   J a n a   K a z i m i e r z a   ( o   c z e m   n a p r ó ł n o l i y ś   s z a k a l   w   K l i m a k t e 
rach  Kochowskiego):  Pars  exercltus  polonici  —  mówi  — ductoribus  Ge
orgio  Lnbomirscio  Marschnlco  Regni.  Stephano  Cz&rnecio  casteliaoo  Ki 
iovienai,  Joanne  Wielopolski  castellano  Wojnicensi,  per  Haaovlam,  nbi ad 
Warta  oppidum  4000  select!  exercitus  Snetici  deletis,  per  Cnjaviam  in 
Majorem  Poloniam  primo  vere  transiit.  Hic  exercitus  ubique  Jndaeos, 
quos  obvios  babuit  ad  internetionem  delevit,  pro  eo  vel  mazime,  quia 
Judaei  militaverunt  snb  signis  sueticis  (?)  domos  nobilinm  depraedaban-
tnr,  immo  ad  aulas  nobilium  Snecis  dnctores  se  praebebant.  His  permota 
plehs  sea  fex exercitus,  vulgo  dicta  hołota  praedam  sibi  ex  Jadaeorum 
spollia  comparavit,  nemioe  contradicente.  Gorobin ,  Oostinii, Kowalii,  Bre-
stae,  Juniorladislaviae,  Lablasini,  Pakostae  etc.  Judaei  trucidebantur,  ali 
cubl  etlam  baptisabantur.  —  Dalćj  opiewa  kronika  ta,  łe  wielu  Żydów 
unikająe  śmierci,  przyjmowało  chrzest,  i  te sami  księta  Reformaci  wielu 
ieb  ochrzcili  (a  nostris  fratribns  multi  baptisati  aunt).  Było  atoli  i  wielu 
takieb  Żydów, którzy  przenosili  śmierć  nad  odstępstwo  od  wiary  swoich 
ojców.  I tak,  kronika  wapomniąna  powiada,  łe Jedna  Żydówka,  chcąc 
uniknąć  chrztu,  wrzuciła wpierw  w  Wisłę  czworo  małych  dzieci  swoich, 
a  potćm  sanja  w  nurtach  ti^  rzćkl  śmierć  dobrowolną  znalazła." 

I tutaj  takłe jak  w  wielu  innych  Jeziorach,  powtarza  aię  podanie  o  po 
grątonym  w  wodiie  kościele  czy  zamku-  * 



J) _ 

Orchowo.  W  części  lasu  zwanej  Biedne-góry  mieli  się 
niegdyś  ukrywać  zbójcy. 

Palędzie  dolne.  Na  łące  zwanej  Skarbiec,  i  gdzie  są 
szczątki  muru,  miał  niegdyś  skarb  być  zakopany. 

Powiat  Szubiński. 

Szubin  miasto  rolnicze  nad  rzeczką  Gąsawką. 
Łabiszyn  nad  rz.  Notecią;  handel  drzewem  i  gorzelnictwo 

(1850).  Pierwsza  o  nim  wzmianka  jest  r.  1313  w  opisie  fundacyi 
kościoła  w  Trąbkach  (Raczyński:  Wspomn.  Wielkop.  II.  400). 
Dla  położenia  swego  wśród  blót  Noteci z  natury  obronnego,  nale
żał  on  do  tych  starożytnych  warowni,  które  książęta  nasi  zakła
dali  w  XII  i  XIII  wieku  naprzeciw  Nakła,  celnej  w  tej  okolicy 
siedziby  Pomorzanów.  Niegdyś  rzeka  Noteć  w  tein  miejscu  oddzie
lała  województwo Inowrocławskie od  Gnieźnieńskiego.  Dotąd  prawy 
brzeg  Noteci  liczy  się  do  Kujaw,  lewy  zaś d« Pałuk  ozvli  powiatu 
Kcyuskiego.  (Wspomn.  Wielkopol. II.  3W r.  11794  zaszła 
tu  potyczka  między  gener.  Dąbrowskim  a  pułkownikiem  pruskim 
Szekeli,  pomyślna dla  Polaków. 

Kcynia.  Prócz  parafijalnego,  ma  kościół  z  dawnym  klaszto
rem  XX.  Karmelitów  i  kaplicę  w  której  obraz  cudowny  licznie 
bywa  przez  pątników  odwiedzany. ')  Bolesław  książę  Wielkopolski 
nadał  miastu  w  r.  1262  prawo  Magdeburskie  i  równe  z  Pozna
niem  ii  Gnieznem  przywileje.  Tu  Bolesław  i  Przemysław  książęta 
Wielkopolscy,  zawarli  w  XIII  wieku  z  wujem  swojim  Świętopeł
kiem  ksiąźęciem  Pomorskim  układ, mocą  którego  odzyskali  zamek 
Nakielski  przez  Pomorzan  dawniej  Polakom  zabrany  (Wspomn. 

')  Podanie  mówi,  ie  po  jednym  z  polarów  klasztoru,  gt!f zbierano  składki 
na  odbadowanie  go,  dziewczyna  jedna,  nie  mając  pieniędzy,  odcięła  so
bie  warkocz  i  takowy  włożyła  na  głowę  Ukrzyżowanego ;  włos  ten  na
tychmiast  przyrósł,  i  odtąd  dziad  miejscowy  obcinał  po Jednym  włosie 
(na  miejscu  którego  zaraz  nowy  wyrastał)  i  takowy  sprzedawał  pątni
kom  (pielgrzymom  odpustowym)  Jako  skuteczne  na  rótue  choroby  lekar
stwo,  z  ciego  niemała  urosła  dla  klasztoru  sumka. 

2 
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Wielkopol. II.  392).  Za  polskich  czasów  odbywały  się  tu  sądy-
Kcynia  była  starostwem. 

Żnin,  miasto  między  dwoma  jeziorami  tegoż nazwiska, z  któ
rych  mniejsze  nosi  nadto  nazwę: Czapka,  i  nad  rz.  Gąsawką  po
łożone.  W  r.  1118  arcybiskup  Gnieźnieński  (zapewne  Jakób) 
w  Żninie  urodzony,  miasto  to  (podług  Niesieckiego) murem  oto
czył.  W  r.  1284  Bolesław  książę  Polski  nadał  mu  prawo  mennicy. 

Ostatnim  pomnikiem  dawnej  świetności  miasta  jest  wieża  ratu
szowa  i  piękny  kościół  parafijalny  (Wspomn.  Wielkopol.). Tu 
się  urodzili  Jan  i  Jędrzej  Sniadeccy. 

Rynarzewo, miasteczko  przy  ujściu  rz. Gąsawki  do Noteci. 
Barcin  nad  rz.  Notecią.  W  r.  1794  zaszła  tu  potyczka ró

wnie  jąk  i  pod  Łabiszynem. 
Gąsawa  nad  jeziorem  tegoż  nazwiska.  (Przyjaciel ludu 

1837,  rok  3,  Nr  47).  W  r.  1228  Leszek  Biały  zwołał  tu  zjazd, 
celem  uspokojenia  rozruchów  w  Wielkiej-Polsce  i  uśmierzenia księ
cia  Pomorskiego,  który  był  najechał  Nakło,  lecz  zdradziecko  na
padnięty  gdy  był  w  łaźui,  ucieczką  ratować  się  musiał.  Dognany 
jednak  w  pobliższej  wsi Marcinkowo  górne,  rozsiekany został  przez 
siepaczy  Świętopełka  starosty  Pomorza.  Wieśniacy  pokazują  miej
sce  gdzie  się  to  stać  miało  i  gdzie  miały  być  zasadzone  drzewa; 
nawet  jedno  jeziorko  zachowało  imię  Pełek,  gdyż  jazda  Święto
pełka  w  niem  konie  pojić  miała.  Inni  utrzymują,  że  stało  się  to 
w  pobliskim  zamku  Wenecya  (ob.  Wspomn.  Wielkopol.  ') 
Niegdyś  własność  opactwa  w  Trzemesznie,  któremu  je  darował 
r.  1145  Dzierżykraj  hrabia  z  Czołpi. 

Lubostroń  wieś,  dziś dziedzictwo  Skórzewskich,  z  pięknym 
pałacem,  obszernym  ogrodem  i  sadem  w  najlepsze  drzewa  owo
cowe  obfitującym.  Ku  Łabiszynowi,  w  pobliżu  wężykowato  płyną
cej  Noteci  wśród  rozległych  łąk  i  smugów,  wznosi  się wzgórze Se-
kulego  zwane  (Przyjaciel  ludu  1836,  rok  2,  Nr 39). 

Dobieszewko.  Pod  tą  wsią,  o  małą  milę  od  m.  Gołańczy 
odległą,  ciągnie  się  na  200 morgów  rozległości,  wzgórze  piaszczy
ste,  które  jest  ogromnym  żalnikiem.  Na  najwyższej  części  znaj-

V  Niedaleko  Wenecji  leiata  karczma  Rzym,  z  której  porwać  miał 
d i a b e ł   d u s z ę   T w a r d o w s k i e g o ,   b o g a t e g o   s z l a c h c i c a ,   p r z e z w a n e g o   D i a 
błem  Weneckim  za  to,  ił  dręczył  i  uciskał  swych  poddanych. 
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duje  się  kilka  kwadratowych  przegródek,  ułożonych  z kamieni  pol

nych  wbitych  w  ziemię.  Od  nich  rozchodzą  się na  wszystkie strony 

jakby  promienie  z  t ikichże  samych  kamieni,  a  pomiędzy  niemi 

pagórki  piaszczyste,  w  których  na  trzy  stopy  głębokości  stoją  po

pielnice,  przykryte  drobnemi  granitami  polnemi.  W  tych  popiel

nicach  z  płaskiemi  przykrywkami,  mieszczą  się  spalone  kości,  a 

naokoło  stoją  przystawki  najrozmajitszych  kształtów  i  rozmiarów, 

niektóre  z  nóżką  nakształt  kopyta  końskiego,  inne  w  kształcie 

stożków,  inne  przedziurawione,  jakgdyby  sita  lub  kadzielnice; 

znajdują  się  też  grzechotki  gliniane;  rzadko  kiedy  jaka  szpilka 

lub  inny  sprzęt  bronzowy  (Alex.  Przezdziecki  w  Roczn.  Tow. 

Nauk.  Krak.  1870,  rok  20,  str.  164).  —  Tygodn.  ill u itr. 

Warsz.  1864.  N.  263. 

Góra.  wieś  nad  jeziorem  z  kościołem  na wzgórzu,  o  którym 

różne  także  krążą  podania.  Jezioro  miało  pochłonąć  dawny  ko

ściół  z  grzesznymi  ludźmi. 

Złotowo,  wieś  należała  niegdyś  do  Potulickich  (w  bliskości 

leży  wieś  Potulice  w  pow.  Bydgoskim).  Zamek  tutejszy  rozebrano, 

a  są  ślady  że  na  wzgórzu  stał  i  drugi  (Wspomn.  Wielkopol. 

II.  str.  402). 

Powiat Bydgoski. 

Bydgoszcz  nad  rz.  Brdą,  kanałem  i  koleją  żelazną.  Ludne, 

przemysłowe  i  handlowe. Ludność  po największój  części  niemiecka 

i  żydowska  Ma  trzy  przedmieścia,  dawny  zamek  niegdyś  z  men

nicą,  wiele  gmachów  rządowych  i  fabryk,  wielki  młyn,  teatr i t. d. 

Są  tu  dwa  kościoły  katolickie  ft.  j.  Fara  z  XVI  wieku  i  kościół 

ś.  Klary), dwa  dawne  klasztory  (XX.  Franciszkanów  i  Panien Kla-

ryssek),  kościół  paraf,  ewangielicki  (dawniej  jezuicki).  Przed  kil

kudziesięciu  laty  założono  tu  plantacyje  jako  miejsce  przechadzki 

z  pięknym  ze  wzgórza  widokiem  na  miasto.  Dawniej  było  stolicą 

kasztelanii  mniejszej i starostwa.  Przy zakładaniu  młyna nad  Brdą, 

odkryto  mury  starego  gmachu  w  którym  znaleziono  różne  sprzęty 

i  narzędzia  menniczne,  i  srebro  w  sztukach  i  blachach  gotowych 
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do  wybicia  na  kilkanaście  tysięcy  talarów.  W  r.  1656  Szwedzi 
zamek  zajęli  i  miasto  srogo  trapili  i palili.  — (Przyjaciel  ludu 

1844,  rok  II,  Nr  1). 
Fordon  nad  Wisłą  o  pół  mili  od  ujścia  rzeki  Brdy  poło

żone,  głównie  przez  Żydów  zamieszkane.  W  r.  1656  oponowali  je 
Szwedzi.  Pod  miastem  jest  obszerna  przystań  dla  statków  rzecz
nych.  Mieszkańcy  trudnią  się głównie  handlem  spedycyjnym  i ster-

nictwem. 
Solec  na  lewym  brzegu  Wisły  położone.  I  tu  także  miesz

kańcy  trudnią  się  handlem  i  sternictwem. 

Koronowo  nad  rz.  Brdą,  ma  inkwizytoryat  z  więzieniem 
kryminalnem.  Było tu dawniej  bogate  opactwo  Cystersów.  Za  Wła
dysława  Jagiełły  zacięta  zaszła  tu  z  Krzyżakami  bitwa. 

Potulice,  wieś  zdobna  pałacem  i  pięknym  ogrodem  angiel
skim.  Gniazdo  Potulickich.  Są  tu  szczątki  zamku  (Wspomn. 
Wielko pol.  II.  403). 

Powiat Inowrocławski. 

K u j a w y .   ' )  

O  miastach  i  wsiach  tego  powiatu,  jako  czysto  Kujawskiego, 
dałem  już  w  części  wiadomość  w  dziele  mem:  Lud,  Serya  III, 

str.  38  i  Serya  IV,  str.  287  i  309. ')  Toż  samo  o  wzgórzach, rze
kach  i  jeziorach. *)  Tu  zatem  dodać  mi  tylko  wypada  późniejsze 
od  owego  czasu  w  tej  materyi  zyskane  nabytki. 

')   A.  Mickiewicz  w  rozprawie:  Pierwsze  wieki  fiiatoryi  polski ćj 
(Dzieła, Tom  6, Lipsk  1869  str.  74)  mówi:  „Go,'na  uwagi  głębokiej, 
te Jak  Rusini  tak  i  Lachowie  między jednćm  plemieniem  sławiańskiem 
załołyli  siedzibę,  między  Polanami,  których  jedna częśf  u Gopła, druga 
u  Dniepru  mieszkała.  Samo  miasto  Kijów,  we  wschodnich  językach  Ku-
jab,  po grecku  Kujaba,  jest  zapewne  pobratymcze  Kuiawom,  staraj  osa
dzie  Polanów  bliskićj  Gniezna. "  

')  Myszą  wicia  w  Kruszwicy  (obaoz  Czasop.:  Kłosy,  VVarsz.  Tom  XVI. 
str.  45; rok  18731. 
Jezioro  Orle  w  Kujawach  (Kłosy,  Warsz. Tom  XV. str.  149; r.  1872). 

*)  „Gopło  zmniejszając  się  ciągle  (obacz:  Lud.  Serya  IV.  str.  295) jul 
w  czasach  historycznych,  dozwoliło  kilkanaście kwadr,  mil  łąk  i  pastwisk 
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Ołdrzychowo,  dawniej  Odrzychowo,  iż  w  lesie  tutejszym 

niegdyś  wielkie  bywały  rozboje. 

Parcbanie. Długosz  (Dzieje,  str.  344)  mówi:  że w  kościele 

wsi  Parkanie  pochowany  biskup  Wenancyusz  zmarły  r.  1066  i 

biskup  Jędrzej  zmarły  r.  1081;  po  nira  nastąpił,  z  wyboru  kapi

tuły  Włocławskiej,  Baptysta  I  Rzymianin. 

Montwy.  Podanie  mówi  że  tam  była  kiedyś  straszna  bitwa 

pomiędzy  rodzeństwem  (tyczy  się  to  niewątpliwie  rokoszu  Lubo

mirskiego),  i  rycerze  przepadli  wszyscy  w  bagnach,  dziś  już  osu

szonych.  Lud  utrzymuje,  że  przed  końcem  świata  rycerze  ci  po

wstaną  z  bagien  i  rozpoczną  znów  wojnę,  po  której  dopiero  na

stąpi  koniec  świata. 

S i e d l i  m o w  o .   W   t e j   w s i   ( j a k   d o n o s i   Czas  Krak.  1874,  Nr 

13}.  137)  wyorauo  79  srebrnych  pieniążków  rzymskich  bardzo 

dobrze  zachowanyr-h.  Właściciel  tego  majątku  p.  Sydow  pisze  do 

Brombergrr-Zeitung,  że  podczas orki  wiosennej  wydobyto  na wzgó

rzu  dwa  pieniążki  rzymskie.  Pan  Sydow  kazał  w  tem  miejscu  ko

pać  i  znalazł  około  pół  funta  skorup  oraz  79  monet  cesarzów 

rzymskich  (z  których  wiele  mają  z  jednej  strony  głowę ' cesarza, 

z  drugiej  Merkurego,  i  wartują  po  6  srebrników  dzisiejszych)  a 

mianowicie:  20  Wespazyana,  2  Domicyana,  3  Nerwy,  5  Trajaua^ 

osuszyć.  Osuszenie  to  i  zmniejszenie  się  Gopła ,  ezy  to  wskutek  przyro
dzonego  biegu  rzeczy,  czy  tćż  silą  i  przemysłem  ludzkim,  okazało,  że 
ziemia  otaczająca,  wzniesioną  Jni  jest  nad  jego  powierzchnią  14.  Z dru
giej  znów  strony  zd"|a  się.  że  wyspy w  Gople  lecące,  wskutek  wpływów 
k l i m a t y c z n y c h   z a p e w n e ,   z n i ż y ł y   s i ę   s t o p n i o w o ,   g d y ż   w y s p a   R z e m p o ł a  
zatódwie  b—6  wyniesioną  jest  nad  poziom  jeziora "  (Rys  geologiczny 
W .  K s .   P o z n .   p   K .   K a r ś n i c k i e g o   w   R o c z n i k u   T o w a r z .   P r z y j ą ć .  
Nauk.  Poznań  1863,  Tom  Ił).  —  W  Tarnówku nad  Goplein  była pa
sieka  Piasta  pod  lipami. Jezioro  koło  Tarnówka  nazywa  się  Raba;  jest 
to  miejsce  w  Gople  które  nigdy  nie  zamarza  Brzegi  jeziora  głębokie 
zowią się zatory (pod  Szubinem ilu  Noteci:  j  e z i o nyska). 

Raczyński  (Wspomn  Wielkopol. II.  st.  -112)  mówiąc  o Gople  i 
innych  jeziorach,  (ob.  takie Lud.  Serya  IV. str.  296),  przytacza  powieść 
o  Gaczyoskim  roibójuiku  za  Władysława  I.okietka,  i  wspomina,  że: 
„W  krainie  tylu  jeziorami  przerżniętej,  częste  przypadki  nieostrożnych 
rybaków  Inh  kąpiących,  zdarzać  się  musiały.  Różne  ztąd  i  dziwne  roz
niosły  się  między  ludem  powieści.  Między  mnemi  opowiadał  nam  zacny 
jeden  domator,  w  bliskości  mieszkający,  ił.  w  r.  1816  przy  blaskn  księ
życa,  spostrzegł  wyraźnie  nad  jeziorem  około  śgo  Jana  (Chrzcic.)  tłum 
cieniów,  krzątających  się  około  niewodu;  jedne  z  nich  ciągnęły  liny 
ogromnćj  sieci ;   drugie  jnż do matoi  się brały... nie przelękniony  spostrze-
gacz, nie  mógł  doczekać  końca  tćj  zaczarowanej  rybitwy,  i  zaciąwszy 
konie,  i\jecliał  czćin  prędzćj.  Opowiadając  zaś  to  zdarzenie  nazajntrz, 
świadczył  się  furmanem  swoim,  żc  istną  był  mówił  prawdę." 
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16  Haciriana,  2  Iladriana  i  Trajana,  20 Antoniusa  Piusa,  9  praw

dopodobnie  żony  jego  Faustiny,  1  Marka  Aureliusa,  1  Augusty 

Lucylli  siostry  cesarza  Komnioda.  Domyśla  się  p.  Sydow  że  przez 

tę  okolicę  szedł  główny  gościniec  handlowy  od  morza  Czarnego 
do  Bałtyckiego. 

Drzwierzchno  i  Tuczno  (obacz:  Lud,  Serya  IV. str.  288, 
w  przvpisku).  TTrn  znajduje się  bardzo wiele  (wedle  słów  szematu); 
jest  na  Tucznie  jedno  pole  prawie  całe  urnami  zasłane.  Dotych
czas  szczególnych  nie  wykopano;  jedna  tylko  urna  odznaczała  się 
pokryciem  żelaznem  w  kształcie  hełmu  rycerskiego. 

Podać  tu  wypada  i  parę  szczegółów  z  Kujaw  w  Królestwie 
Polskiem  nabytych. ') 

1.  W  Encyklopedyi  rolnictwa')  (Warszawa,  1875,  tom 
II I .   w   a r t y k u l e :   G r u n t a ,   c z y t a m y   n a   s t r .   3 5 :   „ N a z w a   K u j a w ,  
nadana  okolicy  zapewne  przez sąsiednich  mieszkańców,  bierze swój 
p o c z ą t e k   w   p u s z c z a c h   M a z o w s z a ,   g d z i e   l u d   d o t ą d   j e s z c z e   k u j a w ą  
nazywa  piaszczyste  gołoborza,  żuławą  zaś  niziny  powstałe  z  na-
mułu  czyli  żuł u  leśnego,  naniesionego  przez  wodę. ')  Niepodobna 
miejscowych,  pojedynczo  występujących  nazw stosować w  powszech-
nem  znaczeniu;  lecz nazwy  te posłużyć  mogą  do  powzięcia  jaśniej
szego  wyobrażenia  o  różnicy,  jaka  zachodzi  w  powstaniu  właści
wego  czarnoziemu,  a  innych  rodzajów  czarnego  żyznego  gruntu, 
które  osadom  wodnym  winny  swój  początek.  Na  kujawach  zatem, 
pierwiastkowo  nagich,  piaszczystych,  ogołoconych  z  lasów,  utwo
r z y ł   s i ę   z   c z a s e m   c z a r n o z i e m   w ł a ś c i w y ,   r o ś l i n n y   c z y l i   d a r n i o w y ;  
na  Powiślu  zaś  powstał  on  z  namułn  (żuhi)  naniesionego  przez 
wodę,  podobnie  jak  żyzna  delta  Wisły  (Żuławy  malborgskie  i 
gdańskie)." 

' )   Dzieło:  Oekonomika  ziemiańska  J.  K.  Haura  (Warcz. 1757,  str.  
110)  mówi:  „W kraju  Kujawskim,  w  Gostyńskim  zamku,  była  w  lochu 
tak  wielka  iaba, ie  ludzi  w  więzieniu  tam  siedzących  ziadata;  jeden  na 
śmierć  dekretowany  więzień,  odwałyt  się,  łe  ją  zabił  j  dlatego  t i i  w  na
grodę  tego.  gardłem  go  darowano;  obłupiono  było  tę  sprośną  bestyą 
z skóry, y  dłngo  tam  był*  na  bramie  przybita .  która od  dawności  iui 
zbutwiała  y zgniła."  — Pokazuje  się  z  niniejszego, ie Oostynin  zaliczano 
wówczas  jeszcze  do  Kujaw. 

')   W  teiie  Encyklopedyi  (tom  II.   str.   1101)  są  umieszczone:  Wiado
mości  dotyczące  gospodarstwa  włościan  i  kolonistów  w  Kujawach  'w po
wiatach  Włocławskim  i  Vieszawskim. 

s)  Ks.  A.  8.  Pietruszewicz  we Lwowie utrzymuje, jakoby  Kujawy  znaczyło 
o k o l i c ę   p e ł n ą   d e b r ,   z a r o ś l i ,   k r y j ó w e k   n i e d o s t ę p n y c h ;   z t ą d   r u s k i e :   k u j a -
ty, skryć  się,  lateSCerc ;   wykujaty sia,  wydobyć się  zkąd. 
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2.  R.  W.  Bcrwiński  w  Powieściach  Wielkopolskich 
(Wrocław,  1840)  mówi  na  str.  '210: 

„We  wsi  Warzymowie  (w  majątku  Ruszkowo  w  Król. pols.) 
w  sadzie  przytykającym  prawic  do  jeziora  Gopła,  jest  kępa  nie
wiele  nad  poziom  wzniesiona.  Tu  mial stać,  według  powieści  ludu, 
zamek  obronny  z  wieżą  podobną  do  Kruszwickiej, —  z  którego 
dzisiaj  nic  więcej  nie  pozostało,  juk  zamglone  podania  o sklepach 
i  lochach,  mieszczących  w  sobie  nieprzeliczone  skarby. —  Byli 
wprawdzie  tacy,  co  te  lochy  rozkopać  chcicli,  nigdy  jednakże roz
poczętego  dzieła  dokonać  nie  mogli.  Niewidzialna  ręka  zasypy
wała  we  dnie  to,  co  w  nocy  zrobiono.  Niektórzy  widują  także 
czasami  psa  czarnego,  który  się  po  kępie  i  po  brzegach  jeziora 
tuła.  —  O  podobnymże  psie  strzegącym  skarbów  ukrytych,  sły
szałem  w  Kruszwicy.  —  Jest  tam  dziś  jeszcze  podanie  o Popielu, 
którego  myszy  zjadły  za  to,  że  nie  szanując  własnej  matki, 
zabił  ją  podstępuie. —  Podanie  to  za  prawdziwe,  lub  bajeczne 
poczyta,  wedle  tego,  jak  je  sobie  kto  wytłómaczy." 

(Obacz  także:  Lud,  Serya  III.  str. 37). 

3.  Osięciny.  W  pobliżu  mnóstwo odkopują  popielnic i szcząt
ków  różnego rodzaju.  W  tych  dobrach,  na  granicy  dóbr  Kościel-
nawieś,  znajduje  się  małe jeziorko,  do  którego  lud  przywiązał 
legendę,  zowiąc  je  Zapadliskiem  Dybowem.  Przed  laty  owcarz 
pasł  na  tej  niwie  w  pobliżu  miasta  Dybowa  owce  w  dzień  świą
teczny.  I gdy  mu  żona  przyniosła  w dwojaku  śniadanie  (zgniewaw-
szy  się  wprzód  na  nieme  zwierzęta  że  mu  leżeć  nie  chciały),  zła
jał  ją  że  za  późno  przychodzi,  i  nazwał  śpiochem,  mimo,  że  mu 
swe  opóźnienie  ranną  mszą  tłumaczyła.  Złośnik  spędziwszy  owce 
ku  miastu  pod  rozłożyste  lipy,  wziął  się  do  posiłku,  a  nie  widząc 
przy  dwojakach  chleba,  wrzasnął  na  żonę:  „a  gdzie  chleb?"  — 
Żona  mu  przekłada,  że  wszystek  chleb  dzieciom  rozdać  musiała, 
jemu  zaś  lepszą  przynosi  strawę.  Złośnik  na  to:  „Jakto,  czy  to ja 
na  chleb  nie  pracuję?  ruszaj  mi  natychmiast  do  miasta  i  kup 
chleba!"—  Biedna  żona,  nie  tracąc  chwili,  pobiegła  do  miasta, 
lecz  wszystkie  sklepy  i  piekarnie  obiegła  bezskutecznie;  chleba 
już  nie  było-  Gdy  z  tą  wiadomością  wróciła  do męża,  ten  w  gnie
wie  nieszczęsne  wyrzekł  słowa:  „bodaj  się  takie  miasto  za

padło!" —  I  oto  w  jednej  chwili  znikło  całe  miasto  ze  wszyst-
kiemi  ludźmi  którzy się  tego właśnie  dnia  zebrali  na  odpust.  Zło-
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rzecznik  zaś  ow,  jego  żona  i  pies  w  kamień  się  obrócili.  Miejsce 

miasta  zajmuje  jezioro,  w  którent  woda  wciąż  się  burzy  i  nie  za-

rasta  nigdy  tam. gdzie  był  poprzednio  kościół  i figury. — Po  upły-

wie  kilkunastu  lat,  gdy  się  mieszkańcy  okoliczui  z  tą  przygodą 

oswojili,  zauważywszy  że  właśnie  w  miejscu  zapadłem  niezmierne 

mnóstwo  pokazało  się  ryb,  zapuścili  tam  sieci,  by  ich  nałowić. 

Ale  sieć  tak  silnie  się  o  coś  uwadziła,  że  niepodobna  było  dalej 

jej  ciągnąć;  jedni  przeto  sądzili  że  się zaczepiła  o wieżę kościelną, 

drudzy  że  ludzie  odpustowi  ciągną  ją  do  dna.  Trzeba  zatem  było 

jednemu  z  żyjących  wskoczyć  do  wody,  by  się  o  przyczynie  do-

wiedzieć.  Ten  tedy  wskoczył  w  wodę,  dał  nurka  i  sieć  odczepił. 

Ale  towarzysze  jego  rybacy,  już  go  nie  ujrzeli.  Dopiero  po  kilku 

tygodniach,  wrócił  on  nurek  z  tych  głębin,  i  dziwy  o  nich  opo-

wiadał,  jak  po  wieży  zsunął  się  na  dół  i  wszedłszy  do  kościoła 

w  czasie  Podniesienia,  słyszał  od  tamtejszych  ludzi,  jakoby  się 

nieustające  tam  odprawiało  nabożeństwo.  Na zapytanie:  dla  czego 

tak tu  długo  klęczą? — odpowiedzieli  mu: że  dopiero  przed  chwilą 

się  zebrali  i  że  zaraz  po  nabożeństwie  rozejdą  się  do  domów. 

Nie  pragnąc  bynajmniej  pozostać  z  niemi  i  czekać  końca  ich  na-

bożeństwa,  zebrał  uurek  wszystkie  swoje  siły,  pchnął  się  w  górę, 

i  szczęśliwie  wypłynął  na  powierzchnię  jeziora,  zostawiając  głębię 

jego  w  mocy  zaklętych  duchów. 

(Podanie  to  opowiadał  włościania  Piotr  Kulik). 
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Lud  stron  północno-wschodnich  W.  Księztwa  niezbyt  różni 

się  tak  charakterom  jak  i  znamionami fizycznemi, od  ludu  kujaw

skiego,  opisanego  w  Seryi  III  i  IV  niniejszego  dzieła.  Drobne  ró

żnice  uwydatni  się  przy  szczegółowćm  wykazaniu  znamion  tej 

części  ludności  Wielkopolskiej. 

Wśród  szematów  nadesłanych  w  r.  1860  Towarzystwu  przy

jaciół  nauk  w  Poznaniu,  znajdował  się  jeden,  w  którym  podano 

ze  wsi  Kujawskich:  Tuczno,  Helenowo,  Dzwierzchno  wiado

mość,  iako:  „Lud  tameczny,  czysto  polski  i  katolicki,  jest  piękny 

i  wysoki,  szczególniej  mężczyźni.  Charakter  ludności,  jak  wogóle 

w  całych  Kujawach,  odznacza  się  mniej  łagodnem  usposobieniem 

od  sąsiednich  Wielkopolan.  Wszyscy  niemal  umieją  dziś  czytać  i 

pisać  (przed  20  laty  tylko  połowa  to  umiała).  Lud  po  większej 

części  zamożny,  osobliwie  od czasu  zaprowadzenia bractwa  wstrze

mięźliwości.  Zamożność  w  klassie  służebnej,  uwydatnia  się  szcze

gólniej  w  ubiorze  (obacz:  Lud,  Serya  IV.  str.  2G6,  przypis  pierw

szy).  Ludność  zdrowa;  kołtun,  powszechna  przed  kilkudziesięciu 

laty  choroba,  dziś  wyjątkowo  się  tylko  pojawia." 

Powiadano  nam,  jakoby  w Kujawach  i  na  Pałukach  nie  mała 

jeszcze  spotykała  się  liczba  ludzi  mających jednę zdrową  a  drugą 

pokaleczoną,  skurczoną  lub  bezwładną  rękę,  których  nazywają: 

szmaja  czyli  szmania  (mańkut).  Przyczyna  tego  kalectwa  nie 

jest  znaną, — jeżeli  nią  nie  było  przyciskanie  jednej  ręki  kaleki 

w  dzieciństwie  przez  mamkę  lub  piastunkę.  Nadmieniam,  że  mia

nem  szmajów  obdarzają  tu  także  ludzi  posiadających  poprostu 

więcej  tylko  siły  i  władzy  w  lewej  niż  w  prawej  ręce  i  nią  głó

wnie  wszelkie  wykonywnjących  roboty,  jak  n.  p.  siew  zboża,  rąba

nie  drzewa,  biczowanie  przy  powożeniu,  granie  smyczkiem  na 

skrzypcach  i  t.  d.  (obacz:  Lud, Serya  IV.  str.  200). 
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W  północno  zachodniój  części  Kujaw,  a  osobliwie  w  Bydgo

skiem,  ludność  po  miastach  jest  już  po większej  części  niemiecką, 

a  żywioł  ten  wzmacniany  przez  Żydów,  którzy  oddawna  mową 

tego  narodu  się  posługują  i  jego  przejmują  cywilizacyę,  wzmaga 

się  wciąż na szkodę  żywiołu  polskiego i za przykładem  swego Rządu 

wrogo  przeciwko  Polakom  przy  każdej  występuje  sposobności 

(obacz  Przypisy). 

Nierównie  już  zgodniej  żyją  z  niemi  liczni  osadnicy  wiejscy. 

Wogóle,  kolonizacya  niemiecka  większe  tu  niż  gdziekolwiek 

w  Polsce  robiła  postępy,  zwłaszcza  od  czasu  zajęcia  kraju  przez 

Fryderyka  II  i  utworzenia  w  r.  1772  tak  zwanego  powiatu  No

teckiego  (Netz-Distrikt),  gdy  król  ten  już  to zachęcał,  już sam 

sprowadzał  osadników  przeważnie  z  południowych  Niemiec  (daw

niejsi  z  północnych  przybywali,  lub  z  gór  szląskich),  i  wyznacza

jąc  im  obszary  pól  do  uprawy,  wiele  przytem  nadawał  wolności 

i  czynił  ustępstw  w  ponoszeniu  ciężarów  gruntowych.  Zaprzeczyć 

się  nie  da,  że  pracowitość,  znajomość  rzeczy  i  gospodarność  tych 

przybyszów  (od  dawnych  czasów  zwykle  olędrami  zwanych),  do

bry  dawały  przykład  w  kraju,  i  przy  dobrodziejstwie  później  do

konanej  separacyi  gruntowej,  nie  pomału  wpłynęły  na lepszy  roz

wój  gospodarstw  rolnych  i  u  naszych  także  włościan  — (obacz 

Przypisy). 

Podobne  jak  w  Inowrocławskiem,  ukazuje  znamiona  lud  po

wiatów  Mogilnickiego  i  Gnieźnieńskiego.  Lud  tu  jak  i  tam,  po

wszechnie  już  prawie  umie  czytać  i  pisać,  zna  rachunki,  zwłasz

cza  o  ile  takowe  w  gospodarstwie  i  handlu  są  mu  potrzebnemi, 

i  wie  mniej-więcej  z  nauki  szkolnej  tyle,  ile  mógł  i  chciał  mu  jej 

udzielić  miejscowy  nauczyciel lub  (dawniej)  ksiądz.  Zawsze  jednak 

ów  nauczyciel,  jeźli  był  dbałym  o  dobro  i  naukę  powierzonej  mu 

młodzieży,  wiele  użył  trudu  nim  w  ludzi  chęć  do  podobnych  nauk 

szkolnych  wpojił  i  nim  zbierać  mógł  (zadawalniające)  pracy  swej 

wytrwałej  owoce.  Dbałym  zaś  mógł  i  chciał  być  jedynie  w  miarę 

i ostatecznego  i  odpowiedniego  swojim  mozołóm  uposażenia;  co, 

że  nie  wszędzie  miało  miejsce  (gdyż  los  nauczycieli  w  nowszych 

dopiero  poprawił  się czasach),  więc nauka  nader  powolne  wszędzie 

robiła  postępy.  Skargi  na taki  stan  oświaty,  jeszcze  około  r. 1850 

były  powszechnemi. ') 

' )   P i s m o  d l a   N a u c z y c i e l i   l u d u   (Poznań  1845,  r o k   I.  str.  272,  282) 

powiada  „Radząc  w  Jaki  ipoiób  włościanie  wychowanie  iwych  dzieci 
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O  nieporządku  też  i  niechlujstwie  mieszkańpów  wschodnich 

i  południowych  powiatów,  nie  najlepsze  dawano  w  kraju  świadec

twa,  jakkolwiek  wadę  tę  przypisywano  głównie  ubóstwu  włościan. 

Ze  wzrastającym  dobrobytem  i  ta  także  plaga  umniejszyła  się; 

przecież  czystość  i  porządek  nie  wszędzie  jeszcze  tak  starannie 

jak  pod  Poznaniem  bywa  utrzymywanym.  Pijaństwa,  niegdyś  tak 

u  nas  powszechnego,  dzięki  usiłowaniom  Towarzystw  czyli  Bractw 

wstrzemięźliwości,  strzeże  się włościanin  często i  w niedzielę  także. 

Łatwiej  rnu  nawet  przychodzi  coś  nie  swego  komu  porwać,  niż 

upić  się  (który  to  stan  czy  przypadkowy  czy  nałogowy,  ma  wów

czas  w  Wągrowickiem  wyrażenie  techniczne:  zbombać  się, 

w  Gnieźnieńskiem  zaś: ududkać  się). 

Mówiliśmy  w  Seryi  III,  że  niemało  jeszcze  po  Księztwie 

obiega  dykteryjek  o  przechodzie  na  początku  bieżącego  stulecia 

wojsk  francuskich.  W  Padniewie  (pow.  Mogilnicki)  opowiadają: 

„Dobre  czasy skończyły  się gdy  przyszli  Francuzi.  Zabierali  zboże, 

i  bydło  wszystko  wybijali;  osobliwie  jednak  lubili  kury  i  jaja. 

Dużo  śmiesznych  szczegółów  opowiadał  stary  Jakób  Poturalski, 

który  jako  syn  sołtysa,  zwykle  ich  na  kwatery  prowadzał.  Kiedy 

wracali  z  Moskwy,  wiele byli  łagodniejsi.  Znów  Jakób,  spory  chło

pak,  prowadzać  ich  musiał.  Dnia  jednego  Francuz  każe dać  prze

wodnika;  dają  mu  Jakóba.  Francuz  chustkami  pozawijał  sobie 

ręce  od  zimna,  a  chłopcu  kazał  nieść  za  sobą  broń  i  tornister. 

Gdy  wyszli  kawał  na  pole,  chłopak  widząc  zawiązane  ręce  u  żoł-

rozpoeząe  powinni,  uskarża  się  FI.  (nanozyciel  elementarny),  te dzieci 

owe  bez  najmniejszej  znajomości  religii,  a  częstokroć  nawet  bez  pacie

rza,  brudne,  ogorzałe,  po  drogsich  w  błocie  i  gnoja  jak  krówki  się  ta

rzają,  przechodteów  piaskiem,  kamieniami,  a w czasie oparcia  (się  temu) 

I  obelgami  obrzucają,  wyuczone  i  przebiegłe  w wyrządzaniu  szkód i  mio

tania  najstraszliwszych  przeklęstw  nie  jedną  lat piątkę  pędzą,  i  dlutćjby 

zapewne  w  tćm  ohydnym  próżniactwie  tyły,  gdyby  stanu  ich  kara 

szkolna,  potrzeba  własna  włościan,  albo  nareszcie  namowa  innych  i  lata 

nie  zmieniły." 

Obok  tego  uboiewa  znowu  nad  przykrym  stanem  i  matem  uposaże

niem  nauczycieli  szkółek  wiejskich  „te  mało  który  z  nich  na  miejscu 

obrasta."  Był  sam  świadkiem  zmiany  czterech  nauczycieli  w  jednćj  wsi. 

Jednego,  te  dla  nadzwyczajnej  wilgoci  w  swćj  izbie  większego  okna za

pragnął  i  z  bydłem  pod  jednym  dachem  mieszkać  nie  chciał,  wyszczuto. 

Drngiego  za  tądanie  płotu,  wytarto. Trzeci,  te chciał  budynków  czysto

ści  i  gospodarskich,  stracił  posadę.  A  czwartego,  te dla  odległości  wody 

zapragnął  studni,  w  grób  wpędzono-  Tyle  więc  kosztowało  tych  niebo

raków  upomnienie  się  o  rzeczy  do  zdrowia  i  zarządu  gospodarczego  po

trzebne.  Nie  o  nie  wprost  ich,  broń  Bote,  prześladowano,  lecz  były  one 

zawsze  ćwiekami  owćj  podkowy,  za  którą  I  jetdziec  takte  zginął." 
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nierza,  rzucił  broń  i  pakunek  o  ziemię, i  dalej  w  nogi.  Nim  Fran

cuz  zdążył  odgryźć  sznury  (przy  chustkach),  już  chłopak  wpadł 

w  bliskie  zarośla.  Bo  wiedział  dobrze,  że  mu  za  to  Francuz  nitt-

tylko  tryukgieldu  nie  da,  ale  jeszcze  nawymyśla.  W  owym  to 

czasie  zabili  chłopi  jednego  zuchwałego  żołnierza  francuskiego 

podczas  kłótni  i  kryjomo go  pochowali  powtarzając:  będzie  kło

pot! — od  czego  (choć  kłopotu  wcale nie było)  pole  jedno w Pad

nie wie  dostało  nazwę  Kłopot." 

W  Eocyklopedyi  rolnictwa (pod  redakcyą  J.  T.  Lubo

mirskiego,  E.  Stawiskiego  i  S.  Przystańskiego,  Warszawa  1874, 

tom  II.  str.  1135),  przy  opisie  gospodarstwa  we  wsi  Niechano

wie  fpow. Gniezn)  czytamy:  „Że  uwłaszczenie  sprowadziło  postęp 

obyczajowy,  nie  ulega  żadnej  kwestyi.  A  chociaż  cała  warstwa 

ludu  wiejskiego  w  ostatnich  czasach  wiele się  umysłowo  rozwinęła, 

to  przecież  największy  postęp  widzieć  można u  właścicieli  samych. 

Gospodarz  dzisiejszy  z  łatwością  rozróżnia  sprawy  w  gminie  za

chodzące,  zna dostateczuie  urządzenie  administracyi  krajowej, wy

raża  się  gładziej  i  umie  odpowiednio  zualeźć  się  w  każdej  okoli

czności.  Ten  rozwój  ducha  wpłynął nie  mało na umoralnienie  ludu, 

wlał  weń  sprężystość,  łagodność,  gruntowne  obeznanie  się  z  zasa

dami  wiary  i  moralności',  i  zapalił  chęć  do  dalszego  nabywania 

wiedzy,  tak,  iż  pisma  czasowe,  książki  treścią  przystępne,  czyta 

każdy  wieśniak  jak  najchętniej.  Ubolewać  trzeba,  iż  z  oświatą 

wkradła się  do  niektórych  ognisk  żądza  pieniactwa,  która już  nie

jednego  poczciwego  kmiecia  pozbawiła  mienia, ale  miejmy  w Bogu 

nadzieję,  iż  ta  zaraza  dziś  tu  i  owdzie  małe  niszcząca  osady, 

przejdzie  jak  każda  inna  epidemija." 

A.  Śniegocki  (Encyklopedya  roln.  Warsz.  1874,  tom  II. 

str.  909)  mówi:  „Instytucye  wpływające  na  powodzenie  gospodar

stwa  są  dwojakiego  rodzaju.  Pośrednio  oddziaływają  wszelkie  in

stytucye  mające  na  celu  podniesienie  oświaty.  Takiemi  są  przede-

wszystkiem  liczne  szkoły  elementarne,  do  których  dzieci  od  roku 

6  do  14go  chodzić  są  zmuszone.  Przymus  szkolny  okazuje  się 

w  rezultacie  bardzo  dobrym,  a  świetniejsze  przynosiłby  korzyści, 

gdyby  nie  zmuszano  dziecka  od  maleńkiego,  do  pobierania  nauki 

w  niemieckim  języku.  Tak  udzielana  nauka  w  niezrozumiałym  ję

zyku  przez  8  lat,  doprowadza  do  tego,  że  dziecko  nauczyło  się 

czytać  i  nawet  doklamować  po niemiecku,  ale tylko  mechanicznie, 

bo  nie  rozumie  tego  co  mówi." 
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„Włościanie  Księztwa  Poznańskiego  (mówi  tenże)  oddają  sy

nów  do  gimnazyum.  — Towarzystwo  „Naukowej  pomocy"  za

łożone  przez  słynnego  przyjaciela  ludzkości  Dra  Marcinkowskiego 

w  Poznaniu,  dopomaga  przez  ćwierć  już  wieku  niemajętnym,  ło

żąc  na  koszta  dalszego  ich  kształcenia.  Lecz  młodzież  włościań

ska,  dla  której  tym  sposobem  źródła  nauki  stały się  przystępnemi, 

jakkolwiek  z  rolniczego  pochodzi  stanu,  wyjątkowo  tylko  wraca 

do  gospodarstwa;  największa  jej  część  poświęca  się  teologii." 

TJBIOR. 

Powiat  Gnieźnieński. 

Charbin  (1858  z  szematów).  Zimą  u mężczyzn  i  kobiet  weł

niany  ubiór,  latem  parciany. 

Charzewo (1858 z szematów).  Mają  surdut z niemiecka i t. d. 

Chłędowo  (1868).  Mężczyźni:  czarne filcowe kapelusze dość 

wysokie  z  miernie  szerokim  brzegiem.  Zimą  kaptury  z  siwym 

barankiem  albo  wysokie  baranie  lub  lisie  czapki.  Kaftan  ze  świe-

cącemi  guzikami,  obszyty  sznurkami.  Na  wierzchu  sukmana  gra

natowa  albo  zielona  taśmami  obszywana,  kołnierz  wywijany.  Spo

dnie  w  butach.  Zimą:  jaka,  spodnie  kożuszane,  na  wierzch  ko

żuch. 

Kobiety  noszą  suknie  albo  z  modrego  płótna  własnej  roboty 

albo  z  perkaliku.  Niektóre  noszą  spódniki  z  stanikiem  sznurowa

nym  bez  rękawów.  Dziewki  mają  na  głowie  ciapki  nie  obszyte 

tiulikiem.  Mężatki  noszą  kapki  obszyte  tiulikami;  prócz  tego, 

głowę  obwijają  chustkami  kolorowemi.  Włosy  mężatek  i  dziewek 

krótko  obcięte.  Zamożniejsze  kobiety  noszą  w  zimie  płachty  weł-
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niane  własuej  roboty  zwane  pstruchami  (nazwa  z  barwy  wzięta, 

gdyż  są  one  czarno  -  czerwono  -  zielouo  -  niebieskie). 

Dziećniiarki  (1858 z szeni.) Mężczyźni":  Granatowa sukmana 

sukienna  długa.  Kamzelka  z  długiemi  klapami  na  przodzie  z gra

natowego  sukna  (naksztalt  ferczyi  krakowskiej  — ?)  zapinana  na 

haftki  lub  mosiężne  guziczki.  Latem,  kapelusz  czarny filcowy; 

zimą,  czapka  sukienna  z  klapami  z  siwego  baranka. 

Kobiety  noszą  suknie  z  kwiecistej  materyi;  na głowie  zarzu

cona  chustka  kolorowa. 

Karsewo (1858  z  szeni.)  Ubiór  niemiecki.  U  mężczyzn  na 

codzień: spancerek  kolorowy płócienny;  spodnie na szelkach w  buty 

wysokie  wpuszczone.  Na  święto:  płaszcz  granatowy  z  peleryną; 

westka  granatowa  z  małemi  białemi  guzikami-  Kapelusz  wysoki 

albo  kaszkiet.  Koszula  na  wstążkę  czerwoną  związana. 

Kobiety  noszą  się  w  sukniach  z  rękawami  różnego  kroju  i 

koloru,  zawsze  długich  a  często  z  falbanami.  Na  to fartuch długi. 

Dziewki  przy  uciętych  włosach  lub  też  w  jeden  warkocz  splecio

nych,  noszą  czapeczkę  (kapkę). Mężatki  czepki  tiulowe, na które 

zarzucają  chustkę  wełnianą  kolorową.  Przy  koszuli  u  szyji  fal

banka  szeroka;  na  piersiach  chustka  kolorowa  mniejszego  roz

miaru.  Pończochy  białe;  trzewiki  wysokie. 

Mielżyuek  (1858  z  szeni.)  Mężczyźni:  długie  sukmany; 

spodnie  w  butach,  płaszcze  i  kożuchy;  wysokie  kapelusze;  czapki 

rogate  z  barankiem. 

Kobiety:  długie  suknie  latem  z  krótkiemi  rękawami;  nagło

wię  kopki  haftowane,  i  chustki  na  nie  zarzucone. 

Niechanowo (1860).  Mężczyźni:  kaftan  po  kolana,  zwykle 

z  granatowego  sukna  bez  rękawów ze  świecącemi  guzikami  i czer-

wonem  przy  dziurkach  od  guzików  wyszyciem.  Na  to,  kładą  pas 

wełniany  czerwony  w  błękitne lub  zielone  pręgi.  Wierzchnie odzie

nie  stanowi  długa  suknia  z  granatowego lub zielonego sukna  z po

trzebami  (sznurkami)  zwana  wołoszką.  Teraz  wchodzi  w  modę 

płaszcz  granatowy  z  peleryną. 

Kobiety  których  ubiór  mało  już  ma  w  sobie  sielskości  bę

dąc  mięszaniną  miejskiego  i  wiejskiego  noszą  w  zimie:  obszerne 

okrycia  pstruchy  barwy  amarantowej  w  niebieskie  i  białe  pasy, 
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wyrobu  własnych  ich  rąk.  Rzadko  kiedy  chodzą  one  boso,  a męż 

czyźni  prawie  nigdy. ') 

Powiat  Mogiłnicki. 

Dzierzązno (1858  z  szeraatów).  Ubiór  w  części  kujawski, 

T7  części  nastrzępiony  wielkopolski.  Zwyczaje  jak  na  Pałukach. 

Pad nie wo  (1858  z  szem.)  Ubiór  dawniejszy  Pałuczanów 

teraz  już  w  większej  części  zaniedbany. 

Kątno.  Marcinkowo  (1858  z  szem.)  W  części  ubierają  się 

po  kujawsku. 

Od  Wilatowa  i  Trzemeszna.  U  mężczyzn  długie  suknie 

wierzchnie  granatowe,  czerwonem  zwykle  podszyte  suknem.  Pod 

sukuią  kaftan  krótszy  niebieski,  przepasany  czerwonym  pasem,  i 

takiegoż  koloru  chustka  na  szyji.  W  ogóle  ubiór  ten  przypomina 

ubiór  Kujawiaków;  kapelusz  tylko  jest  okrągły,  równy  i  niski,  a 

sukmana  mniej  nieco  długa  i często  na  modę  miejską  skrajana. 

U  kobiet  ubiór  również  przypomina  Kujawy,  osobliwie  ubiór 

koło  Strzelna  i  Radziejowa  noszony;  spódniki  wszakże  bardziej 

bywają  nastrzępione  (osobliwie  w  święta)  a  barwy  ich  jaśniejsze, 

i czerwoną  lub  błękitną  zwykle  u  dołu  taśmą  naokoło. 

Powiat  Szubiński. 

Od  Łabiszyna.  U  mężczyzn  suknia  wierzchnia  z  granato-

wego  (rzadziej  niebieskiego)  sukna,  długa  po  kostki,  bez  rozporu 

' )   W   K n c y k l o p e d y i   r o l n i c t w a   ( W a r s z .   1 S 7 4 ,   t o m   I I .   s t r .   1 1 3 5 )   g d z i e  

mu«ra  o  zbytkach  w  jadle  u tutejszych  gospodarzy,  powiedziano:  „Prócz 

tego,  w  czasach  ostatnich  wiele  rodzin  zmienia  swój  obiór,  w  czem  ko-

biety  przodują,  i  jałeli  starsze  gospodynie  przy  dawnym  pozostają  ubio-

rze,  to  jednak  córki  owoje  na  wzór  mieszczan  przebierają." 

4 
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w  tyle,  lecz  fałdowana  ')  z  podszewką  ciemno-wiśniową  lub  bru

natni}.  Pod  nią  kaftan  po  kolana,  granatowy,  zapinany  na  guziki 

mosiężne,  zwykle  we  dwa rzędy,  którego  opasuje  jeszcze  pas  weł

niany  czerwony  lub  pstry.  Spodnie  zimą  skórzane,  latem  sukienne 

czarne  lub  płócienne,  w  buty  wpuszczone.  Szyja  chustką  czerwoną 

lub  żółtą  związana.  Kapelusz  niski,  kujawski. 

Kobiety  noszą  kaftan  sukienny  granatowy,  długi  po  biodra, 

z  wykładanymi  klapami,  na  dwa  rzędy  świecących  guzików  a czę

ściej  na  haftki  zapinany;  u  dziewcząt  bardziej  niż  u  mężatek 

w  tyle  sf.tldowany.  Spódnik  szeroki  płócieukowy,  jasuo-hjoletowej 

lub  błękitnej  barwy  (w  różne  wzory  i  gzygzaki  farbowany).  Tejże 

barwy  (lub  innej)  bywa  i  gorset.  Trzewiki  czarne  skórzane; a cza

sami  wierzch  z  czarnego  mające  sukna z takąż  kokardką.  Koszula 

z  szerokim  kołnierzem;  na  szyji  parę  sznurków  korali. 

Powiat  Inowrocławski. 

Ubiór  kujawski,  a  w  szczególe  znów  z  Tuczna,  Kościelca 

i  kilku  innych  wsi,  opisany  jest  w  Seryi  III  dzieła  Lud,  str.  63, 

72;  oraz  Serya  IV  str.  266. 

Strzelno  (1867).  Mężczyźni:  granatowe  suko any,  w  więk

szej  części  krojem  miejskim. 

Kobiety  sukienne  granatowe  kabaty  z  mosiężnemi  guzikami 

we  dwa  rzędy,  szeroką  i  długą  po  pas  prawie  peleryną  i  szero-

kiemi  połami;  spód  czerwony.  Spódniki  kolorowe  kwieciste  lub 

')   Do  niedawn.i  jeszcze  sarkauo,  gdy  się  który  z  chłopów  po  szlachecku 

przebierał  (obacz:  Lud, . jerya 111,  Mtr. 63,  Hu z pór)  Ztqd  była  śpiewka: 

U  dworaka  wielka  mina, 

a  w  kieszeni  grosza  niema ;  

na  pośladku  dwa  rozpory, 

a  w  pośrodku  półrzyt  goły. 

Lepsze  zsiadłe  mlikó  — uiicli   maśląnka, 

lepsze  wiejskie  dziwki  —  sił  pańska  piastyoka. 

U  piastunki  grube  nogi —  iście  gdyby  sanki, 

na  głowie  ma  kukuryku  —  u  dołn  gałganki. 



gładkie.  Fartuszki  niezbyt  długie.  Dziewki  mają  na  głowie  zawój 

z  chustki  kolorowej  miernie  wysoki  z  kwiatkiem  weń  wpiętym. 

Niewiasty  długo  w  tyle  spadające  tiulowe  kopki  (czapki)  owią

zane  zieloną  lub  żółtą  jedwabną  chustką. 

S i e d l i m o w o   (1S70).  Mężczyźni: Sukmana  granatowa  długa 

aż  po  kostki,  ze  stojącym  kołnierzem  i klapkami,  zapinana  na gu

ziki  lub  na  potrzeby,  czerwonem  podszyta  suknem.  Pod  nią  kaf

tan  granatowy,  zapinany  także  często  na  czarne  potrzeby,  z  po-

dobnymżo  kołnierzem  i klapami.  Przepasany  on  pasem  wełnianym 

czerwonym, czarną  przerabianym  wełną.  Na szyji  czerwona chustka. 

Spodnie  granatowo  w butach.  Kapelusz  uizki  z  szerokiem  dnem,  i 

zatkniętym  za  sznurkiem  piórem  pawiem.  W  zimie  granatowa 

czapka czwororogata  z czarnym  barankiem.  Buty  wysokie juchtowe. 

Kobiety.  Dziewki  noszą  na  święto  spódniki  szerokie  perkali-

kowe  lub  wełniane  kolorowe  (najczęściej  amarantowej  lub  różo

wej  barwy,  czarno  lub  ciemno  paskowane  i  kratkowane);  fartu

szek  gładki  (zielony,  różowy,  biały  i  t.  d.)  z  haftem  czarnym  u 

dołu;  gorset  zwykle  zielony  sznurowany  czerwoną  taśmą  z  czer

wonem  obszyciem  u  ramion  i  u  klapek  dolnych;  koszula  z  dosyć 

szeroko  wywiniętym  kołnierzem  i  czerwoną  wstążką  związana; 

parę  sznurów  korali  na  szjji;  na  głowie  kolorowa  chustka  nie 

zbyt  wysoko  związana  (dozwalająca  u  góry  widzieć  włosy  ciemie

nia)  ze  wstęgą  czerwoną  wiszącą  z tylu  (warkocza  żadna  już pra

wie  dziewka  tu  nie  nosi).  Mężatki  mają:  kabat  krótszy,  lub  suk

manę  długą  po  kostki  granatową,  z  szeroką  i  długą  peleryną  (na 

zimę  podbitą  białem  futrem)  zapinaną  na  guziki  lub  na  białe po

trzeby,  z  rękawami  szeroko  wywiniętemi;  pod  uią  spódnik  kolo

rowy  lub  dwa.  Na  głowie  czepiec  ze  szlarką  i  z  długo  z  tyłu  i 

z  boicu  zwieszoną  kolorową  (czerwoną,  zieloną,  pstrą)  związany 

naokoło  chustką.  W  ręku  trzymają  dużą  wełnianą  (czerwoną  lub 

pstrą)  chustkę.  Trzewiki  czarne  wysokie.  Rzadko  kiedy  chodzą 

boso. 
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231TW1TOSĆ! 

Kuchnia  w  tej  części  kraju,  odpowiada  niemal  zupełnie  ku-

chui o jakiej  wzmiankowaliśmy  przy  opisie  Kujaw.  W Mogilnickiem 

jadają  rano  żur  z  perkami  (gdy  post)  i chleb,  albo  też  perki roz

cierane. Na obiad:  groch  z  kapustą,  ale  groch  rozgotowany i  chleb, 

a  nadto  kluski  z  kwasem,  t.  j.  albo  buraczak  z  kiszonych  za

prawiony  buraków,  albo  kapuściak.  Kluski  takie,  przygrzewane 

z  mlekiem  lub  kwasem,  dają  się  i  na  wieczerzę. 

Kluski  czasem  są  z  czarniuą,  a  czasem  z  rosołem.  Kobiety 

często  odrzynają  skórki  od  słoniny  (szperkę)  lub  też  kawał  wę

dzonej  kiełbasy,  którą  gotują  w  kwasie  (t.  j.  we  wspomnionym 

buraczaku  lub  kapuściaku);  kwas  ten  służy  do  polania  klusek (co 

niby  drugą  stanowi  potrawę). 

Chleb  winien  każdemu  towarzyszyć  jedzeniu  (t.  j.  zrana, 

w  południe  i  wieczorem).  Ze  szefla  zboża  pieką  zwykle  sześć  bo

chenków. 

W  Gnieźnieńskiem  powiecie  (podobnie  jak  i  w  Szredzkim, 

Poznańskim,  Bukowskim  i  t.  d.)  lubią  dość  często  jadać  czer

ninę  z  gęsiej  krwi.  Po dworach  czasami  gęsina  (t. j. mięso z wielu 

gęsi  ubite  i  przechowane  w  laseczkach)  daje  się  czeladzi  zamiast 

słoniny  na  przyprawę  lub  omastę  do  potraw. 

Mówimy  tu  o  włościanach  uboższych  i  w  służbie  zostających. 

U  bogatszych  bowiem,  tak  tu  jak  i  wszędzie,  zakrada  się  zbytek 

w  obfitszem  i  lepszem  jadle,  jak  i  w  dostatnim  ubiorze  głównie 

się  uwydatniający. 

W   E n c y k l o p e d y i   r o l n i c t w a   p o d   r e d a k c y ą   J .   T .   L u b o 

mirskiego  i  t.  d.  (Warszawa  1874,  tom  II,  str.  1135)  czytamy 

przy  opisie  gospodarstwa  we  wsi  Niechanowie  (pow.  Gniezn.): 

„Co  do  sposobu  życia  drobnych  właścicieli,  powiedzieć  można,  iż 

wszędzie  objawia  się  zwiększenie  potrzeb  pod  względem  pożywie

nia.  Gospodarz  dzisiejszy  konsumuje  więcej  mięsa,  wprowadza 

w  użycie  kawę,  herbatę,  a  ztąd  i  cukier.  Na  dni  uroczyste,  mia-
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nowieie  Wielkanoc, każda  gospodyni  zastawia obszerne  stoły  mię
siwem,  napojami  i  ciastem.  Dzieciom  gospodarskim  nie są  obcemi 
karmelki i czekoladki." 

WIES. CHATA. 

IVaczjnin.  Narzędzia 

Wsio  tych  okolic mają  w  ogóle  postać,  jaką  opisaliśmy  w  Se-
ryi  poprzedzającej  (str.  82),  lubo  w  stronach  północnych  jak  i 
na  Pałukach  zbliżają  się  do  wsi  Kujawskich  (Ser.  III, str. 75).  Tu 
jak  i  tam  uległa  postać  ta  zmianie,  do  jakiej  spowodowała  wła
ścicieli  separacya  gruntów,  dzieląc  i  rozprzęgając  to,  co  dotąd 
było  skupione.  I  tak,  żeby  clioć  jedeu  przytoczyć  przykład,  po
wiemy,  że  np.  wieś  szlachecka  Tuczno  (pow.  Inowrocł.) od czasu 
separacyi  w  r.  1845  na  cztery  podzieloną  jest  folwarki,  z  których 
Helenowo  w  r.  1858  ua  wieś  szlachecką  zamienione  zostało. 
Wieś  Tuczuo  z  dwoma  folwarkami,  otrzymała  pola  na  północ  po
łożone,  zwane:  Międzygórze,  Bielawki,  pola  należące  przed 
separacyą  do  probostwa,  do  organisty,  do  waluego  sołectwa  W y-
b r a n i e c t w a   i   d o   1 3   g o s p o d a r z y ,   a   n a d t o   ł ą k i :   M a ł y - ł ę k ,  
W i e l k i - ł ę k ,   Ś m i e r n i a ,   K a b a t ,   K r z y ż ;   d o ł k i :   P i j a w c z e   i  
Koścnlak.  Wieś  zaś  Helenowo  ma  pola na  wschód  Tuczna po
łożone  Bielawami  zwane.  Osada  odseperowanych  gospodariy: 
Leo nowo  na  południe  od  Tuczna,  zatrzymała  pola  dawniej  do 
f o l w a r k u   n a l e ż ą c e ,   G o s z c z e w i c e  z w a n e .   W y b r a n i e c t w o  ( w a l n e  
sołectwo)  odbudowane  w  r.  1845,  na  południe  od  Helenowa.  Pro
bostwo  i  szkoła  ma  role  na  wschód  od  Tuczna  położone  (obacz 
także  Lud,  Sery a  IV.  str.  314). 

Separacya  wpłynęła  tu  także  bardziej  niż  gdzieindziej  na 
zmianę  dotychczasowego  sposobu  stawiania  chałup,  które  regular
niej  i  porządniej  budować  poczęto,  lubo  okoliczność  ta,  typ  da
wniejszej  odjęła  im  oryginalności  (ob.  Ser. III.  str.  78 — Ser.  IX. 
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str.  86).  W  Guieźuieńskiem  i  Mogilnickiem  budują  jeszcze  często 

domy  w  reglówkę, ')  pod  topór,  pod  słomę  lub  w  strycbulec  (np. 

wieś  Janowo  [w  Mogiln,]  ma  lepionki  w  strycbulec).  W  Szubiń-

skiem  i  Iuowrocławskiem  mnóstwo  ju'i  stanęło  domów  muro

wanych. 

Porządek  i  dostatek  znamionujące  zewnętrzną  stronę  budo

wli  nowszej  konstrukcyi  wpływają  i  na  ich  wnętrze  także,  które 

nietylko  wygodniej  niż  dawniej  ale  i  ozdobniej  się  przedstawia. 

Przyznać  wszakże  trzeba, że i  dawniejsze  chałupy,  acz  ubogie  nie

raz  i  byle  jako  sklecone  lub  zlepione,  nader  bywały  utrzymywane 

czysto  i  schludnie,  osobliwie  co  do  izb  mieszkalnych,  gdzie  go

spodyni  (w  większym  jeszcze  stopniu  niż  w  Krakowskiem)  o  po

rządek  była  dbałą.  Nie  zapominano  i  o  wygodzie,  bo  grube  pie

rzyny  powleczone  płócienkiem  farbowanem  w  kratkę  czerwoną  lub 

niebieską)  wysoko  łoża" zalegały  i  zaraz  ua  wstępie  o  zamożności 

gospodarza  świadczyły. 

W  Eucyklopedyi  rolnictwa  (Warsz.  1874,  tom  II.  str. 

1135) przy opisie gospodarstwa we wsi Niechanowie (pow. Gniezn.), 

gdzie  autor  wspomina  o  wykwintności  w  jadle  i  o  przebieraniu 

się  chłopów  na  modę  miejską,  powiedziano:  „Jak  z  ubiorem,  tak 

się  ma i  zo  sprzętami  domowemi.  Izby  gospodarzy  świadczą  o po

rządek  miłujących  gospodyniach.  Na  ścianach  czysto  pobielonych, 

malowanych,  a  nieraz  i  obiciem  wylepionycb,  wisi  zegar,  obrazy, 

większe  źwiereiadło,  wśród  czego  na  miejscu  odpowiedniem  wize

runek  Zbawiciela.  Szafa,  komoda,  kufer,  łóżka  zgrabnie  usłane, 

ławka  przy  której  stół,  a  czasem  kilka  wyplatanych  krzeseł,  sta

nowią  sprzęty  gospodarza,  w  których  się  kocha,  jak  niemuiej 

w  kwiatach  ustawionych  w  oknach." 

Naczynia  i  narzędzia  tutejsze  podobne  są  do tych,  jakie opi

saliśmy  w  Seryi  III  i  IX-

')  Pod  Czarniejewem  w  pewnćj  wsi  zapytał  się  pan  ze  dworu  cieśli  obra
biającego  w  podwórzu  bale:  „A  prędko  tam  skończycie  z  dachem?"  — 
Na  to  cieśla  odrzekł:  „Żeby  tylko  pan  poradził,  to  my  ta  poradzemy, 
tit, lei! wszystko  będzie  szykno,  będzie  stać.  fein,  fachy,  iciągary, 
kozły." 
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PRACA. ROLA. 

Co  o  pracy,  uprawie  roli,  służbie  i  t.  d.  powiedziano  w  Se-

ryi  IX  i  X  niniejszego  dzieła,  stosuje  się  w  większej  części  i  do 

kraju  o  jakim  tu  mowa,  jak  niemniej  w  części  i  to,  co  skreślono 

przy  opisie  Kujaw.  Nadmienić  jednak  wypada,  że z  wyjątkiem Ku

jaw,  gospodarstwa  tutejsze  włościańskie  posiadając  grunt  średniej 

urodzajności,  głównie  sieją  na  ziuię  żyto.  Ztąd  zamożność  mniej 

tu  może  jest  wybitną  niż  na czarnoziemiu  Inowrocławskim  i  w  oko

licach  stolicy  Poznania,  lubo  ulepszone  gospodarstwa  dziś  zna

cznie  już  większe  niż  dawniej  przynoszą  włościanom  korzyści 

(obacz:  Przypisy). 

Encyklopedya  rolnictwa  (pod  redakcyą  J.  T.  Lubomir

skiego,  E.  Stawiskiego  i  S.  Przystańskiego,  Warszawa  1874,  tom 

II.  str.  1135)  opisując  jedno  z  gospodarstw  włościańskich  w  pow. 

Gnieźnieńskim  (ob.  Przypisy)  tak  się  wyraża  o niewiastach  wiej

skich:  „Praca  kobiet  w  samem  gospodarstwie  rolnem,  małą  od

grywa  rolę.  Żona  gospodarza  pozostaje  głównie  w  domu  i  tu zaj

muje  się  kuchnią,  wychowaniem  dzieci,  dogląda  i  pracuje  sama 

w  swem  kobiecem  gospodarstwie,  do  czego  drób',  trzoda  chlewna 

i  nabiał  się liczy.  Prócz  tego  podejmuje  wszelkie roboty  około lnu, 

z  którego  dla  siebie i  rodziny  sama płótno  wyrabia.  Niektóre z  go

spodyń  trudnią  się  także  wyrabianiem  z  wełny  fartuchów  i  okryć 

na  łóżka  (pstrucha),  w  czem  wiele  okazują  zręczności  i  smaku." 

„Główną  produkcyą  rolniczą  jest  chów  bydła.  Bydło  rogate 

i  konie  drobnych  właścicieli,  są  dość  piękne  i  okazałe,  do  czego 

głównie  się  przyczyniło  sprowadzenie  ogierów  i  stadników  przez 

dziedziców,  które  za  opłatą  bywają  dopuszczane.  Gospodarz  wiej

ski  prócz  chowu  bydła  i  uprawy  zboża,  trudni się  także  furmanką, 

skoro  tylko  sposobność  do  tego  zarobku  mu  się  nadarzy.  I  tak, 

zwozi  drzewo  opałowe z lasu  do miasta,  wywozi  budulec  do  Warty, 

uprawia  rolę  ogrodnikom  nie  mającym  bydła  pociągowego,  zwozi 

kamienie  i  piasek  na  żwirówki  i  koleje  żelazne." 

Taż  wspomniona  wyżej  Encyklopedya  rolnictwa  (Warsz. 

1874,  tom  IL  str.  904—6)  dając  artykuł  o Gospodarczych  stósun-
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kach  tutejszych,  pióra  J.  Sypniewskiego,  wyraża  się  w  ten  sposób 

o ludności: „W  W. Ks. Poznańskiem, połowuicy (pół  włóki mający) 

stanowią  rdzeń  gospodarzy  utrzymujących .zaprząg.  Pół  i  ćwierci 

gospodarstwa  napotykamy  często,  nazwy  te  jednak  nie  oznaczają 

pewnej  wielkości  gospodarstwa.  Hauliinder,  tak  zwani  Olendrzy, 

którzy  osiedli  na  ziemiach  gdzie  dawniej  były  lasy,  zwykle  mają 

zaprząg,  60  do  100  morgów,  a  czasem  cokolwiek  więcej;  koloni

ści  zaś  na  gruntach  skarbowych  i  dóbr  rycerskich  osiedli,  tak  źle 

zostali  wyposażeni,  że  uie  mogą  utrzymać  zwykłego  zaprzęgu. 

W  ogóle  przeważa  tu  posiadłość  średnia.  W  obwodzie  regencyj

nym  Bydgoskim  mają  gospodarstwa  włościańskie  od  100  do  150, 

a  nawet  200  morgów;  w  obwodzie  regencyjnym  Poznańskim  60, 

80  do  100  morgów,  a  644  gospodarstw  jest  większych  jak  300-

morgowe." 

„Małe  gospodarstwa  utrzymujące  zaprząg  w  obszerności  20, 

30i40 morgów  tak  zwani  pół-chłopy, ćwierć-chłopy, zagro

dnicy,  chałupnicy,  komornicy  i  t.  p.  można  spotkać  w  każ

dym  powiecie.  Najwięcej  ich  jednak  w  południowej  połowie  po

wiatu  Wschowskiego.  W  W. Księztwie  Poznańskiem  widzieć  można 

wiele  gospodarstw  wybudowanych  w  polu;  te  osady  nazywają  hu

bami  (od  Hufe,  włóka)  albo  Olędraini  (od  Hauland,  wycięty 

las  na  gruncie.  ') " 

')  Do  mylnego  tego  wykładu,  dało  powód  podobieństwo  brzmień  w  wyra 

zach  Hollander  i  Lla u  lander. Już  Linde,  Łukaszewicz  i  inni  dowie

dli  etymologii  wyrazu  Olender,  od  carodowości  osadników  (a  czadami od 

icb  religii,  jak  np.  manista,  —  menonita),  nie  zaś  od  ich  czynności,  od-

dawna  takie  Polakom  i  innym  Słowianom  znanćj,  wziętego.  Najdawniejsi 

bowiem  osadnicy,  przybywali  do  Polski  (a  osobliwie  do  północno-zacho-

duiej  jćj  części,  gdyś  w  Małopolsce  znacznie  mnićj  icb  osiadało,  i  to 

grnppami  tylko,  które  się  łatwo  polszczyły) t północnych  Niemiec,  a naj

częściej  z  Hollandyi  i  Fryayi,  słynnych  jut  oddawna  z  wzorowego go

spodarstwa  krajów,  i  niekoniecznie  w  lasach  zakładali  osady, ale owszem 

(i  przedewszystkiem)  na  tylnych  nizinach,  na  żuławach,  we  wsiach  opu

stoszałych  przez  zarazę  i  wojny  i  t.  d ,  zatem  Olender,  znaczy  poproatu 

osadnika  z  Holandyi  Inb  przyległych krajów  przybyłego  (j*k  to  I  póśoićj 

miało  miejsce  z  nazwą:  Szwaba,  Bambra,  Mazura,  dla  osadnika  który 

przybył  z  Szwabii,  Bamberga,  Mazowsza);  jak  i  dziś  jeszcze  w  Króle

stwie  Poiskiem  nazwa  Olendra  1  Niemca  (jako  włościanina  i  rolnika) 

Jest  niemal  jednoznaczną.  Więc  nie  było  potrzeby  naciągać  wyrazu  Olen

der  do  wyrazu  niemieckiego :  Hauliinder  i  Hauland,  wyrazu  niezoanego 

z  pewnością  dawnym  Polakom,  którzy  na  trzebieniu  i  wycinaniu  lasów 

zuali  się  od  niepamiętuycb  czasów  i  do  czynności  tćj  sprowadzać  cudzo

z i e m c ó w   w c a l e   n i e   p o t r z e b o w a l i ,   m a j ą c   s w o j i e b   k a r c z o w n i k ó w ,   r u -

downików,  budników,  wolniaków i  t.  p.  Mimo  to,  twierdzić  nie 

chcemy,  aieby  niektórzy  te  szychty,  mianowicie  w  okolicach  Niemiec 
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„Luduość  Księztwa  Poznańskiego  i  Pruss  zachodnich,  trudni 

się  przeważnie  rolnictwem.  Tubylcy,  lud  rześki,  rosły,  zręczny, wy

konywa  pracę  w  gospodarstwie  ku  zupełuemu  zadowolnieniu  pra

codawców,  jeżeli  tylko  ci  ostatni  nie  nadużywają  sił  usłużnego 

polskiego  chłopa.  Znękany  biedą,  zniecierpliwiony  niestosownem 

obchodzeniem  się  z nim,  rozzuchwalony  wojskową  służbą,  zdolnym 

jest  robotnik  rzucić  się  nawet  czynnie  na  dozorcę;  rzadko  to  je

dnak  zdarza  się  trzeźwemu.  Robotnik  nie  jest  jeszcze  w  Poznań

skiem  drogim,  wyjąwszy  tylko  w  pobliżu  wielkich  cegielni,  miast 

lub  budujących  się  koleji  żelaznych  i  t. p.  Gospodarstwa  mniej

sze  utrzymują  stałą  czeladź  na  stole  i  wypuszczają  izby  lub  rolę 

na  odrobek.  Układ  taki  dla  robotników  jest  bardzo  dogodnym. 

A  ponieważ  w  czasie  żniw  każdy  przedewszystkiem  odrobić  wi

nien  swemu  „gospodarzowi/  zatem  najemnik  w  czasie  gwałto

wnych  robót  gospodarczych  jest  trudnym,  a  ztąd  i  drogim,  zwła

szcza  w  okolicach  z  lepszą  ziemią,  lub  gdzie  stosunki  ekonomi-

czue  sprzyjają  zaprowadzeniu  gospodarstwa  intensywnego,  wyma

gającego  wiele  pracy  ręcznej." 

„Robotnicy  stali  w  folwarkach  pobierają  ordynaryę  w  natu

rze;  wysokość  jej  zależy  od  zwyczajów  miejscowych.  W  przecię

ciu  pobierają  parobcy  żyta  szefli  pruskich  12  (blisko  6  korcy 

pols.),  jęczmienia  szefli  (J,  grochu  szefli  4,  gryki  sz.  2,  owsa sz. 2, 

ogrodu  'lp  morgi  przy  domu  a  w polu  1  morgę  magdeb.  pod  kar

tofle,  i.  Zagony  pod  len,  2  zagony  pod  kapustę;  na  czeladnika 

pobiera  parobek  '/,  mor.  magd.  pod  kartofle.  Darmochy  po  więk

szej  części  uniesione,  kobiety  wychodzące  do  roboty  pobierają  za

płatę  równą  czeladnikom.  Krowy na dworskiej  oborze  wolno  utrzy

mywać  parobkom;  świnie  tylko  w  zamknięciu;  a  nawet  ograni

czono  w  wielu  gospodarstwach  wolność  trzymania  świń,  tylko  na 

3  kwartały  t.  j.  od  ś.  Jana  do  Wielkanocy;  trzymanie  gęsi  pra

wie  wszędzie  zakazano." 

bliskich  zamieszkali,  do  karczowania  swojlch  lasów  nie  zamawiali  i 

Niemców  także,  którzy,  jako dobrze  z  tą  czynnością  obeznani,  nazywa

jąc  się  sami  haulandrami,  miano  to  upowszechnili  i  z  mianem  Olen-

dra  zidentyfikowali.  Znaczenie  tćj  nazwy,  przeszło  w  tym  oxtatnim  sen

sie  i  do  pism  wielu  uczonych  niemieckich,  a  my  przyjęliśmy  je  ztamtąd, 

jak  wiele  inuych  rzeczy,  w  dobrtSj  wierze  i  bez  krytyki."  —  Ob.  takie: 

Wojciechowskiego:  Chrobacya (Kraków,  1878).  str.  236.  — Dr.  Be-

heim-Schwarzbach:  Friedrich  d.  Grotse alg GrUnder deutsclier Ko-

lonien  (Berlin,  1864)  str. 39. 
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„Przewidując brak  najemnika,  utrzymują  gospodarstwa  dwor-

Bkie  wielką  ilość  czeladzi  z  familijaini.  Po  większej  części  służący 

parobek  żonaty  winien  utrzymać  chłopaka  lub  dziewkę,  w  ogóle 

zdatnego  do  roboty  czeladnika,  który  na  każde  zawołanie,  za 

stałą  kontraktem  oznaczoną  zapłatę  dzienną,  do roboty  stawić się 

winien.  Familija  pobiera  na  utrzymanie  12 do 20  szefli  żyta,  1 do 

2  szefli  pszenicy,  4  do  6  sz.  jęczmienia,  tyleż  grochu,  gryki,  a 

w  Prusach  zachodnich  i  owsa.  Ilość  ordynaryi  jest  różną  według 

zwyczajów  okolicy,  zdoluości  robotnika  i  t.  p.  Na  czeladnika  po

biera  familija  pewną  ilość  zboża,  która  nawet  połowę  ilości  całej 

ordynaryi  dochodzi  i  '/,  do  '/,  morgi  magdeb.  pod  kartofle.  Ro

czne  familije  dostają  roli  przy  domu  '/,  do  1  morga i  w  polu pod 

kartofle  tę  samą  ilość  w  dziale  gdzie  się  sadzą  dworskie  kartofle, 

lecz  zwykle  bliżej  domu,  aby  kobieta  nie  potrzebowała  daleko 

chodzić  do  sadzenia  i  wybierania;  kartofle  obradlają  się  dwor

skim  zaprzęgiem  a  wybrane  zwożą  się  robotnikom  do  domu  lub 

do  kopców  bezpłatnie.  Pod  kapustę i  brukiew  dostają  zwykle  2 

do  4  zagonów  czyli  30  do  CO  pręt.  kwadr.  Familii  wolno  utrzy

mać  1 do  2  krów  na  pańskiej  oborze  i  świnie  w  chlewie  przy 

domu.  Bydło  pasie  latem  pasterz  dworski  w  większych  gospodar

stwach  osobno,  w  mniejszych  razem  z  dworskiem  i  podobnie 

świnie." 

„Do  gospodarstw  gdzie  nie  pozwalają  trzymać  świń,  trudno 

dostać  familii;  podobna  trudność  zachodzi  i  tam  gdzie  zniesiono 

trzymanie  krów;  chociaż  wydzielanie  mleka  l1/,  do 2 kwart  dzien

nie  na  familiję  jest  nawet  dla  robotników  korzystniejszem,  prze

cież  nie  chętnie  na  to  się  godzą.  Nie  mając  żadnej  własności  ro

botnik,  staje  się  gorszym,  demoralizuje  się  i  nie  przywiązuje  do 

miejsca.  Odjęcie  tych  wygód  familijom  robotników,  spowodowało 

głównie  emigrację  do  Ameryki,  która  wielkiemi  rozmiarami  jakie 

przybierać  zaczęła,  przestraszyła  nietylko  właścicieli  większych 

posiadłości,  ale  i  całą  iutelligencyę  Poznańskiego,  co  w  prassie  i 

pracach  Towarzyst.  głośny  wywołało  oddźwięk.  Obecnie  smutnem 

nauczeni  doświadczeniem,  wracają  emigranci  z  za  morza.  Przesi

lenia "finansowe  w  Ameryce  pozbawiają  roboty  tamecznych  robo

tników,  tem  więc trudniej  bywa  naszym  wychodźcom  znaleść  utrzy

manie.  Wielka  liczba  wracających,  odstręczy  prawdopodobnie  od 

opuszczenia  ziemi  rodzinnej  i  gonienia  za  łatwym  zarobkiem;  do-
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świadczenie  to  jednak,  smutne  w  swych  następstwach,  nakłonić 

powinno  gospodarzy  Księztwa  do  użycia  możliwych  sposobów 

w  celu  przywiązania  robotników  do  miejsca.  Jako  najskuteczniej

sze,  podają  wszyscy  podniesienie  oświaty,  polepszenie  bytu  mate-

ryalnego,  zapewnienie  robotnikowi  chociaż  małej  własności  i  na

kłonienie  rządu  do  zakazania  pokątnego  agitowania  w  interesie 

przedsiębiorców,  którzy  pewną  ilość  dusz  za  morze  dostawić  się 

obiecują." 

„W  każdym  razie  emigracya  ludu  z  powiatów  Wągrowic-

kiego,  Wyrzyskiego,  Czarnkowskiego,  Szubińskiego  i  graniczących 

z  niemi  pozostanie  w  historyi  Księztwa  ciemną  plamą." 

„Zasług  pobiera  robotnik  24—30  talarów  rocznie;  kobieta 

chodzi  do  roboty  za  zapłatą  5  do  7'/,  srebrn.  gr.  dziennie.  Wy

sokość  zapłaty  robót  wydziałowych  stosuje  się  wedle  cen,  jakie 

w  okolicy  i  w  pewnym  czasie  robotnicy  za  robotę  dzienną  pobie

rają  i  według  zręczności  i  przyzwyczajenia  robotników  do  pewnej 

roboty.  Rząd  pruski  pozwala  '/#  to  jest  16  ludzi  z  kompanii  roz

puszczać  na  żniwa  za  urlopem  na  dni  10,  z  niektórych  pułków. 

W  Pałukach  i  nad  Notecią  przychodzą  robotnicy  z  licznych  olę-

drów  i  podejmują  się sprzętu  zboża.  Zboże  skoszą,  zwiążą,  zwiozą 

dworskiemi  zaprzęgami  do  gumieu,  zaraz  je  wymłócą  i  za  całą 

robotę  biorą  wynagrodzenie  w  ziarnie  '/,—%,  części  zboża.  Wło

ścianie  posiadający  zaprzęgi nie  wynajmują  się,  chyba na  furmanki 

do  fabryk,  zarabiając  dziennie  parą  koni  1'/,  do  2  '/,  talarów." 

„Mimo  pojedynczych  usiłowań  w  hodowli,  bydło w  Ks.  Pozn. 

nie  można  jeszcze  uważać  za  ogólnie  dobre.  Przeciwnie,  wyznać 

należy,  a  na  każdym  jarmarku  w  oczy  bijący  mieć  można  dowód 

tego  twierdzenia,  że  hodowla  bydła  rogatego  w  Poznańsk.  i  Pru

sach,  wiele  jeszcze  pozostawia do  życzenia.  Nietylko  gospodarstwa 

włościańskie  mają  bydło  drobne  i  zabiedzone,  ale  także,  wiele 

jest  gospodarstw  dworskich,  nie  wyzyskujących  tej  gałęzi  gospo

darstwa  z  należytą  umiejętnością.  Brak  znajomości  rzeczy,  powo

duje  jak  zwykle  przy  przejściu,  gorączkowe  ubieganie  się  za  no

wością,  zaprowadzanie  pasienia  na  stajni,  zaniedbywanie  pastwisk, 

nieprodukcyjne  użycie  kapitału." 





ZWYCZAJE 





1.  Boże  Narodzenie. 

Kolęda. 

Po  spożyciu  wieczerzy  postnej  z  9 potraw  złożonej  (o  jakiej 

była  mowa  w  Seryi  IX.  str. 81),  a  która  w  Kujawach,  gdzie  za

możność  większa,  przedstawia  się  obficiej  niż  np.  w  Mogilnickiem, 

i  zawsze  przy  snopku  siana  pod  stołem  leżącym  spożyta  bywa, 

biorą  i  tu  jak  wszędzie  u  nas  pęki  słomy  i  powrósłami  z  niej 

obwiązują  owocowe  drzewa,  by  lepiej  rodziły.  I  tu,  jak  w  innych 

stronach  Księztwa  chodzą  gwiazdory  po  wieczerzy  po  wsi, z  wy-

strzyżoną  z  papieru  i  oświetloną  gwiazdą. 

Około  Nowego  roku  kolędują  po wsi  chłopcy  (którzy  wogóle 

cały  ten  tydzień  na  włóczędze  przepędzać  lubią),  pastorałki  a 

śpiewając  między  innemi  i  następujące: 

1. 

W  żłobie  leży,  któż  póbieży  kolędować  małemu  Pastuszkowie 

Jezusowi  Chrystusowi  dzii do nas  ze  « sianemu. 

przybywajcie, Jeinu, wdzięcznie  przygrywajcie  jako  Panu  naszemu. 

Kantyczkl   Zbiór   ks .   Miodimewskiego  i   ks .   Kel lera.  

2.  Gniezno. 

Bóg się  rodzi, gwiazda  wschodzi, trzej  Królowie od  Wschodu  Do Be -  tle • jem 

ta z  darami,  o - fla  - ra  - mi  każdy swego  narodu. 
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gdzie «łn  - fto -  ny  • Panny  Chrystu*  jad% s licino-mi  dwory 

Hymni Breviarii romani Jos.  Panly,  1868,  str.  17,  18. 

Zbiór  Pieśni  nabo/.n.  katol  (X.  Kellera).  Pelplin  1871,  str. 214. 

2. Podkoziolek. Popielec. 

Orchowo  (pow.  Mogiln,  r.  1858  z  szcmatów).  Uroczystość 
w popielec  Da  cześć  młodych  mężatek  w  karczmie. 

N a   p o d k o z i o ł k u   w e   W t o r e k   ś p i e w a j ą   k r ó t k i e   ś p i e w k i ,   g d y  
dziewki  za taniec  płacą.  Zachęcają  je do  tego parobcy,  mówiąc  np. 

Ma  w  chusteczce  —  da  nam  jeszcze. 

Ma  w  fartuszka  — da  po  troszku. 

Ma  przy  biodrze  —  da  nam  dobrze  i  t.  p. 

Czasami  dopomagają  im  w  zapłacie  i  parobcy,  udzielając 

lub  rzucając  grosz  na  talerz.  Wtenczas  słychać  śpiew: 

3. 

1. Żebyś  była  Kasiu  grosiki  zbierała, 

byłaby-ści  była  —  podkoziolka  miała. 

2.  Dziewcze  moje  dziewcze, nie żałqjże grosza, 

żebyś-ci  dostała  z  talarkiem  Bartosza. 

3.  Parobeczku  młody,  komuś  bicz  nżycał? 

Rzuciłem  za  stajuię,  żebym  się  zalicał. 

4-  Owczarku, owczarku, gdzieżeś lalę (kij) podział? 

Sprzedałem  żydowi,  żebym  dziewkę  odział. 

6. Fjrnaln, fernaln (fornal), gdzieżeś podział lice (lijce)? 

Sprzedałem  żydowi,  zapłaciłem  dzićwce. 

6.  Od Poznania  fernal  jedzie, 

obrabiane  drzewo  wiezie. 

Jedną  rączką  batem  śwista, 

a  tą  drugą  dziewcze  ściska 
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3.  Wielki  Tydzień. 

1.  W  Gnieźnieńskiem,  Kujawach  i  t.  d.  —  W  Wielki 

Czwartek  wieczorem  zbierali  się  chłopaki  i  stare  garnki  w  któ

rych  żur  zarabiano,  tłukli  odrzwi  każdego  domu  (powszechne). 

2.  Miejscami  część  jaj  wielkanocnych,  po  ugotowaniu  ich na 

twardo,  chowano  po  kątach,  pod  łóżkiem  i  t. d. i  kazawszy  chłop

com  szukać  je,  obdarowywano  ich  niemi  gdy  znaleźli,  (ob.  Lud. 

Serya  X.  str.  65). 

3.  Dawniej  (jeszcze  około  r.  1830)  w  Poniedziałek  po  kwie-

tniej  Niedzieli  (lub  na  tydzień  przedtem), — a zdarzało  się, że do

piero  po  Wielkiejnocy  chodzili  w  niektórych  wsiach  w  Gnieźnień-

skiem  chłopcy  z  gajikiem  czyli  nowem  latkiem  (obacz  Lud. Ser. 

X.  str.  196).  Wójcicki  przytacza  pieśń  przy  tem  śpiewaną: 

4. 

Do  tego  pałacu  wstępujemy 

zdrowia,  szczęścia  winszujemy. 

Dajcież  nam  państwo  złotych  jedenaście, 

co  podzielemy  w  domu  swoim  goście. 

Cielątka  wam  nie  weźmiemy, 

bo  w  koszałkę  nie  włoieiuy. 

Dajcie  nam  dajcie  placków  malowanych, 

i  jajami  smarowanych. 

Nasz  gajiczek,  nasz  zielony, 

ślicznie,  pięknie  ustrojony. 

Wójcicki:  P.  I.  t I.  str.  296.  —  II.  str.  813. 

4.  Wielkanoc. 

Dyngus. 

1. W  Gnieźnieńskiem,  Mogilnickiem,  a po części i  w Kujawach, 

na  Wielkanoc  jeżdżają  wozami  do  kościoła,  a  po  resurrekcyi  i 

nabożeństwie  pędzą  nazad  do  domu;  a  przyjechawszy,  pławią  za

raz  konie,  aby  je  uchronić  od  much  i  robactwa  dokuczyć  im  ma

jących  w  iecie.  Zabobon  taki  mają  w  całej  Wielkopolsce. 

(i 
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W  drugie  święto  śpiewają  chłopcy  i  dziewczęta  obchodząc 

wieś  następującą pieśń: 

5. 

ud Strzolua,  Radziejowa, Lubraóca  i  t. d. 

Prayasliimj  tu  po riynguaie  zafipio  -  wa<S  wam  o  Je  -  zu • ai«. 

(Obaoz:  f.ud, Ser.  IX, str  137.  Ser. X. str. 68. 201). 

nie  inijajma  ubogiego. 

Bo  ubogi  da  oain  co  ma, 

a  bogaty  da  dukaty. 

Amen,  amen,  niech  się  stanie, 

zachowaj  nas  Wieczny  Panie! 

Dziewczyny: 

Do  tego  tu  domu  wstępujemy, 

szczęścia,  zdrowia  winszujemy, 

wszystkiego  dobrego, 

od  Boga  miłego, 

Alleluja! 

Pan  gospodarz  w  rogu  stola, 

suknia  ua  nim  w  jasne  kola. 

Pani  gospodyni  kluczykamy  brząka, 

koryszkamy  st;jpa  (korki, obcasy) 

dla  nas  darów  szuka. 

Szukaj  pani,  masz-li  szukać, 

a  bo  nam  tu  długo  czekać. 

Boć  my  wózkiem  nie  jetdziemy, 

co  nam  dacie,  to  weźmiemy. 

Chłopcy,  dajcie  nam  na  szpilki, 

kupiem  sobie  za  te  chwilki, 

bośmy  długo  w  drodze  były, 

w  drodze  szpilki  pogubiły. 

Alleluja I 

2 .   M o g i l u i c k i e ,   K o n i ń s k i e   i   t .   d .   W   p i t e r w s z e   ś w i ę t o   w i e -

czorem,  schodzili  się  chłopacy  (dziś  rzadko  gdzie  już  to  czynią) i 

z  najwyższego  budynku  we  wsi  wywoływali  publicznie,  ile  razy 

która  z  dziewek  przez  czas  postu  przypaliła,  niedokisiła,  rozcień-

czyła  wodą  żur,  i  w  ogóle,  ile  razy  żur  jej  się  nie  udał.  Równo-

cześnie  zawyrokowali  oni,  wiele  dziewka  która  w  skutek  tego  wy-

1'oczem chłopcy . 

5.  Pójdźmy  bracie  do  kościoła, 

dzieje  się  ta(m)  Boska  chwała. 

W  tym  kościele  poklękamy, 

po  pacierzu  pozmawiamy. 

6.  A  wstaliśmy  do  dnia,  wstali, 

rosę  po  wsi  otrząsali. 

Panny  nam  się  dziwowały,  12 

że  chłopaki  rano  wstały. 

Zimną  roskę  otrząsały, 

po  dwa  mendla  jaj  dawały. 

7.  Nie  dawajcie  dwóch,  jednego, 

pobijem  się  kole  niego  13. 

szabelkami,  berdyszkanii, 

Najświętsza  Panno,  bądżże  z  nami! 

8.  Pójdź ni a  bracia  do  mynarza, 

będziem  skakać  u  przcłaza. 

Wyjdzie  z  inłłjyna  mynareczka,  14. 

wyniesie  nam  dwa  jajeczka. 

Owa  jajeczka,  kwartę  mąki, 

będziem  sobie  piekli  pąki. 

9. Od  mynarza  do  oracza,  15. 

da  nam  chleba  i  kołacza. 

Od  oracza do  ratąja, 

da  nam  chleba 1  dwa Jąja. 

10.  Od  ratąja  do  każdego, 



43 

znania,  ma  dostać  kubełków  wody.  Wyrok  ten  spełniali  nazajutrz 
t.  j.  w  Poniedziałek  rano,  chodząc  po  chałupach  i  schwytane  ob-
lewając  dziewki;  która  jednak  z  nich  miała  już  swego  kawalera 
(zalotnika)  między  parobczakami,  to  ta  mogła  przezeń  być  (jeźli 
chciał)  wykupioną  od  tej  łaźni,  gdy  postawił  w  karczmie  dla  to-
warzyszy  jedną  lub  dwie  kwarty  wódki  lub  piwa. 

Po  obiedzie  zbierali  się  ciż  sami  parobcy,  i  chodząc  z  cho-
rągiewką  od  domu  do  domu,  śpiewali  znaną  pieśń: 

Chodzimy  tu  po  dyngusie, 

zaśpiewamy  o  Jezusie i  t.  d. 

Dostawali  za  to od  gospodyń:  jaja, kiełbasę,  ser,  i  inne świę-
cone  jadło.  Na  wieczór  wyprawiali  sobie  z  tych  nabytków  ucztę 
w gościńcu. 

3.  We  Wtorek  ten  sam  zwyczaj  obchodzą  dziewczęta  lejąc 
parobków  lub  siekąc  ich  rózgami,  a który  nie  chciał  być  bity  lub 
oblany,  to  się  od  nich  wykupywał  (najczęściej  również  wódką).  A 
obok  tego  brały  mu  jeszcze  czapkę,  kapelusz,  chustkę  it. p.  i to 
zwano  fant. który  także  w  karczmie  musiał  na  wieczór  wykupy-
wać.  (Opis  Królestwa  Polskiego,  Warsz. 1850, Tom II. str.63). 

5.  Zielone  Światki. 

1.  Wojcin  (Kujawy).  W  dzień ten  pastuchy  wypędzają  krowy 
tak  rano  na  łąkę,  aby  dziewki  do  dojenia  idąc,  nie  zastały  je już 
w  oborze.  Więc  te  ostatnie  wykupują  swe  krowy  od  pastuchów 
datkiem  lub  gorzałką. 

2.  W  dzień  tego  święta,  okręcają  także  lipowem  łykiem  rogi 
i  nogi  krowom,  by  takowym  czary  nie  odejmowały  mleka. 

6.  Ś. Jan Chrzciciel. 

1.  Na  ś.  Jan  zbierają  lipę,  a  raczej  anielucha  (t.  j.  pęki 
lipowego  kwiatu  późno  wyrastające  na  drzewie,  —  jemiołę?)  i 
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takową  zatykają  w  słomę u  strzechy,  podkadzają  nią  bydło  chore, 
i  w  ogóle  przeciwko  czarom  i  przerokom  używają.  (Mogilno. 
Trzemeszno). 

2.  W  ten  dzień  uwieńczają  w  kwiaty  wieczorem figury  Świę-
tych  przydrożne,  osobliwie figurę  ś. Jana.  Jeszcze  przed  dziesięciu 
laty,  palono  w  kilku  wsiach  ognie,  przez  które  dziewczęta  prze-
skakiwały;  a  która  go  przeskoczyła  bez  szwanku,  miała  w  tym 
jeszcze  roku  pójść  za  mąż.  (od  Powidza,  Gembicy). 

7.  Ś.  Wnwrseniec. 

Przed  kilkunastu  jeszcze  laty  w  wigiliją  tego  dnia,  ugoto-
wawszy  jadło  Da  jutro,  mieli  w  niektórych  chatach  zwyczaj  gasić 
wieczorem  ogień  na  kominie  mówiąc:  „W  imię  Ojca  i  S.  i  D.  ś. 
idź  z  Bogiem,  ogieuiaszku, a  śpij." — Nazajutrz  zaś  rozniecali  go, 
zapalając  zapałką  trzaski  sosnowe  i  olszowe,  lub  z  dwojga  innego 
drzewa,  i  mówiąc:  „W  imię  Ojca  i  S.  i  D.  ś.  wstań  z  Bogiem 
ogieniaszku,  a  grzej."  — (od  Strzelna). 

8.  Wszyscy  Święci. 

Dzień  Zaduszny. 

1.  Od  Inowrocławia.  W  dzień  WW. Świętych  pojechał  je-
den  pan  na  polowanie.  W  nocy  ujrzał  zdała  światło,  i  kazał  ku 
temu  miejscu  furmanowi  jechać,  ale furman  nie  chciał.  Więc  sam 
pan  zsiadłszy  z  bryczki,  poszedł  tam,  i  ujrzał  kościół,  a  wkoło 
niego  mnóstwo  klęczących  dziadów.  Wszedłszy  do  kościoła,  gdzie 
mnóstwo  było  osób  ubranych  po  staroświecku,  usiadł  w  ławce 
obok  kontuszowca,  i  gdy  zobaczył  że  biskup  konsekruje  właśnie 
pewną  bardzo  ładną  zakonicę,  zawołał  na  głos:  jakaż  śliczna!  — 
W  tej  chwili  sąsiad  jego,  dotknął  go  zimną  i  jakoby  skostniałą 
ręką,  i  mówi:  Módl  się!  Gdy  zalękniony  pan  odrzekł:  Zdrowaś 
Maryja!  —  wtedy  sąsiad  powie:  kiedyś  nabożny,  to  cię  przestrze-
gam  i  szczerze  radzę  natychmiast  ztąd  uciekać.  Zaledwie  pan 
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z  kościoła  wyszedł,  a  tu  już  wszystkie te  osoby  cisną  się  i  za  nim 

gonią,  tak,  ie  ledwie  z  duszą  przed  niemi  zdołał  umknąć. 

2.  Był  zwyczaj,  że  w  dzień  Zaduszny,  gospodarze  przywo-

zili  na  wozie  kilkadziesiąt  (od  30 do 70)  bochnów  chleba  żytniego 

i  pszennego  podłużnych,  i  takowy  chleb  na  cmentarzu  kościelnym 

rozdawali  ubogim  z  warunkiem,  aby  ciż  ubodzy  odmawiali  pacie-

rze  za  duszę  wskazanych  im  po  nazwisku  lub  imieniu  zmarłych; 

do  czego  wzywali  ich  mówiąc  np.  za  duszę  Andrzeja  cieśli 

z   p o t o m s t w e m !   —   z a   d u s z ę   J a n a   i   T e o f i l i !   —  z a   d u s z ę  

I d z i e g o   i   I d z i n y !  —   z a   d u s z ę   B a r n a b y   i   j e g o   b a b y !   —  

za  duszę  Margośki!—  za  dusze  puste!  (t.  j. opuszczone, 

zapomniane,  które  niemają  nikogo  coby  się  za  niemi  upomniał) 

i  t.  d. 



W I E N I E C .  

Paduiewo  (pow.  Mogiln.  1858  r.  z  szem.)  Przy  zakończe

niu  żniwa  bywa  Wieniec,  który  przy  śpiewkach  odprawia  się  we 

dworze.  Przy  sprzątaniu  pojedynczych  gatuuków zboża  pobrzękują 

kosami  i  przyśpiewują  przede  dworem,  niosąc  pępek. 

Od  Kiecka.  Kiszkowa.  Po każdym z  osobna  sprzęcie  przy

noszą  do  dworu  pępek  (zwity  z  żyta,  grochu  i  t.  d.)  Po  całym 

wreszcie  sprzęcie  tak  ozimiuy  jak  i  jarzyny,  przynoszą  do  dworu 

wieńce,  przyśpiewując: 
6. 

Plon  niesiemy  plon,  jegomości  w dom.  Żeby zboże  plonowało, 

•to  wirteli  8 mendla  dato  naszemu  pa 

(mel.  Lud, Serya  IX  «tr.  161.  —  Ser.  X.  »tr.  71). 

7. 

iitnrji: 

A  n  naszej  pani  jezt  wielki  pod  -  wyrzec,  z  tegorocznych 

lmo  j  j  2do 
plonów 

będzie  złota  ko • rzec,  korzec 
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1. A U naszej pani — jest wielki pod wyrzec, 

%  tegorocznych  plonów  —  będzie  zioła  korzec. 

2.  A  u  nasiej  pani  —  stoji  lipa  w  polu, 

Die  będzie  tam  nigdy  —  w  pszenicy  kąkolu. 

3.  A  do  naszej  pani  —  zajechał  pan-młody, 

a  pani  mu  rada  —  prosi  nas 'na  gody. 

4.  A  ta  naBza  pani  —  naui  tu  wieniec  sprawi, 

niechaj  młodej  parze  —  Pan  Bóg  błogosławi. 

Od  Komorowa  (Bjrdgos ) 

F^"t~|TVr l
#~r -frN- -tt.'T  T' i*  J 

W=xT-
-j— 

Stoji chnjniak  na  odlofu,  dograhilim  chwała  Bogu,  plon  niesiemy  plon, 

jego -  molci  w  dom. 

(mel.  obicz:  Lud, Serya  III.  str.  235.  Nr  14). 

9.  Guiozno 

Przede dworem  itoją  śliwki,  nznz  ekonom  lubi 

dziwki:  i  6 • ne  go  16t  ko • chzją,  po  kącikiob  buzi  dają, 

po  kąoi • k»oh,  po  o • borze,  zabronić  im  nikt nie  mośe. 

W I L K .  

Dziećmiarki  (1858).  Kiedy  młody  parobek  pierwszy  raz 

wykonuje  męzką  robotę,  n.  p.  jeżeli  idzie do  kosy,  wtedy  musi  się 

wykupić.  Cały  dzień  towarzysze  wołają  na  niego:  wilk,  a po  ukoń

czonej  robocie  prowadzą  z  muzyką  ustrojonego  we  wieńce  na  po

wróśle  przed  dwór,  gdzie  harce  wyprawiać  musi.  Dostawszy  po-



_ 48_ 

częstne,  idą  t wilkiem  do  gościńca,  gdzie  się  tenże  wykupić 

musi. 

Mielżynek  (1858).  Do  uroczystości  ludowych  należy  wilk. 

Tak  nazywają  parobczaka,  który  pierwszy  raz  wychodzi  ciąć  kosą 

trawę  lub  zboże.  Wieczorem  po  zachodzie  słońca,  wsadzają  mu 

na  głowę  wysoki  turban  z  sitowia  upleciony;  przywiązują  do  każ

dej  ręki  powrzęsło  słomiane  długie,  prowadząc  go  za  te  powrzą-

sła  przy  brzęku  kos  i  przygrywaniu  skrzypek  przed  dwór,  gdzie 

całą  drużynę  właściciel  wsi  przyjmuje  i  częstuje.  Ztamtąd  idą 

wśród  wzrastającego  tłumu  ludu  do  karczmy,  gdzie  się  wilk  musi 

wykupić.  Uroczystości  towarzyszą  tańce i  przemowy  do  wilka. 



O B R Z Ę D Y .  





C H R Z C I N Y .  

1.  W  Mogilnickiem  jak  i  w  Kujawach,  gdy  się  dziecię  uro-
dzi,  schodzą  się  zaraz  do  położnicy  najbliższe  sąsiadki  i  krewne, 
i  przynoszą  z  sobą  jakiś  podaruuek  up.  kuraka,  kilka  bulek,  ma-
sło  i  t.  p.  skutkiem  czego  bywa  mały  poczęstunek,  przy  czern 
winszują  położnicy  rychłego  zdrowia.  Zowie  się  to  Popielinki. ') 
Ojciec  prosi  w  kumy  dwoje  ludzi  (zwykle  obojga  małżonków)  na 
rodziców  chrzestnych  dziecka.  Zamożniejsi miewają  ich troje,  przy-
bierając  zwykle  w  kumy  kawalera  lub  pannę. 

Nazajutrz  lub  w  parę  dni  potem  odbywa  się chrzest  dziecka 
w  kościele  wedle  zwykłych  ceremonii,  a  następnie  nowy  poczę-
stunek  w  domu.  Po  powrocie  z  kościoła,  dziecię  kładą  z  podu-
szką  na  stole,  a  każdeu  z  gości  zbliżając  się  do  niego,  robi  nad 

główką  znak  krzyża  Św. 
Pełno  i  tu,  jak  w  Kujawach,  przesądów  dotyczących  dzieci 

(obacz  Serya  III.  str.  247). 
Po  chrzcie  kumoter  wiąże  wstążeczką  w  róg  poduszki  dzie-

cka  talarka  i  feuika,  jako  wią/.arek  dla  niego.  Talar  powinien 
być  srebrny,  nie  zaś  papierowy.  Kuma  zaś  daje  mu  nową  ko-
szulkę. 

')   W  całćj  Wielkopolsce (jak  i  w Krakowskićm)  jest  zwyczaj  prosić w kumy 

ludzi  pewną  mających  powagę,  ludzi  żonatych,  czasami  i  dziadków  lubo 

proszą  niekiedy  i  nieżonatych,  nigdy  zaś  kobiety  brzemienne.  Gdy  się 

zaś  komu  d/.icci  nie chowają,  t.  j.   gdy  po utracie  przez  śmierć  np. 

dwojga  dzieci,  urodzi  się  ojcu  trzecie,  wtenczas  uważa  on  za  rzecz  dla 

przyszłości  dziecka  pomyślniejszą  prosić  dn»  niego  w  kumy  młodzieńca 

i   dziewicę  (czyli,  jak  mówią:  kawalera  i  pannę),  byle  tylko  nie  narze-

czonych. 



l' O G R Z E li 

W  Mogilnickieiu  i  Gnieźnieńskiem  odbywają  się  pogrzeby 

przy  zachowaniu  tych  samych  niemal  ceremonii,  jakie  są  i  w  Ku-

jawach  w  użyciu  (ob.  Ser.  III.  str.  L'48).  Nieboszczyka  ubierają 

zwykle  w  źgło  czyli  czeheł  płócienny.  Przyiaciele  i  znajomi  od-

śpiewują  przy  ciele  pieśui  na  Pustych  nocach.  Gospodarz lub 

w  miejsce  jego  zastępca  częstuje  gości  wódką  i  chlebem. 

Dziewkę  chowają  w  fartuszku,  dlatego,  aby  miała  w  czem 

na  tamtym  świecie  nosić  kwiatki  dla  Matki  Boskiej  (od  Trze-

meszna). 

Po  pogrzebie  bywa,  jak  wszędzie,  stypa  zwana  pochówek 

niezbyt  tu  obfita  i  zwykle  Da  zimno  dawana. 

(Porządek  obrzędu  weselnego  w  W.  Ks.  Poznańskiem.  Wy-

jątek  ze  zbioru  pieśni  gminnych  tejże  ziemi,  zebranych  i ogłoszo-

nych  przez  J. J.  Lipińskiego.  Czasop.  Bikliot.  Warszawska 

r.  1842.  Maj,  str.  285). 

Od  Gniezna.  Trzemeszna. Bodaj  gdzie huczniej  odbywało 

i  odbywa  się  wesele,  jak  w  W.  Ks.  Poznańskiem.  Lud  mało  zo 

swoich  obyczajów  co  utracił,  ule  pieśni  przy  ty in  obrzędzie  uży-

wane  giną  powoli. 

"W" esełe 

I. 
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Dziewczyna  strzeże  swego  wianka  jak  oka  w  głowie;  jeśli 

jest  uwiedzioną  i  idzie  za  mąż,  udaje  się  do  najstarszej  wo  wsi 

kobiety,  z  prośbą,  abv  jej  warkocz  ucięła.  Ta  wcbodzi  z  nią  do 

komory,  dziewczyna  uklęka,  a  kobieta  przeżegnawszy  ją,  warkocz 

obcina,  i  kapkę  kładzie  na  głowę;  strój  ten  jest  strojem  męża

tek.  Są  to  bezweselne  oczepiny  niezamężnej  kobiety.  Warkocz 

więc  okazuje  stan  panieństwa, strzeżony  i  pielęgnowany  wielce  od 

dziewcząt. 

Miłość  w  W.  Ks.  Poznańskiem  dwojga  młodych  jest  często 

nadzwyczaj  silną.  Odbieranie  sobie  życia,  z  rozpaczy  iż  ślubować 

sobie  nie  mogą,  nie  jest tak  bardzo  rzadkie,  a  przed  niedawnym 

czasem  kole  Szremu  zabili  się  kochanek  z  kochanką,  gdy  rodzice 

jej  wzbraniali  się  dać  pozwolenie.  Mówię,  podobne  przypadki  nie 

są  rzadkie. 

Pan-młody  obiera  sobie  drużbę  i  z  nim  idzie  do  jej  rodzi

ców  w  prośby,  zapewniwszy  się  wprzódy  o  wzajemności  dziewczę

cia. —  Jest li  dziewczyna  w  służbie  we  dworzp,  odzywa  się  dru

żba:  „Niech  będzie  pochwalony  Jezus  Chrystus!" 

—  „Na  wieki  wieków.  Amen!" 

„Prosimy  wielmożnej  pani  v.  pana.  oto  nam  tu  gąska  zgi

nęła,  i  zagnali  ją  tu  do  pańskiej  obory; —  ale  nie  tak  nam  tu 

chodzi  o  gąskę  jak  o  gąsiora." 

— „No,  niechże  wam  tu  tę  gąskę  wpuszczą." 

Jest  to  znakiem  przyzwolenia,  i  zaraz  tego  wieczora  zaczy

nają  się  zaręczyny.  Państwo-młodzi  muszą  przy sobie  usiąść wobec 

gospodarzy;  pierścionki  sobie  zamieniają,  i  muszą  się  przy  nich 

pocałować.  To  jest  główna  rzecz  przy  zaręczynach;  gospodarze  i 

państwo-młodzi  podochocają  sobie  późno  w  noc. 

Jeżeli  się  to  dzieje  w  Sobotę,  to zaraz  nazajutrz  pan-młody 

daje  na  zapowiedzie;  a  jak  tylko  spadną  z  ambony,  przystrajają 

się  oboje  w  rozmaryn.  Panna-młoda  dostarcza  go  panu-młodemu 

od  tego  czasu  aż  do  wesela,  bo  na  wesele  on  znowu  pannie-mło-

dej.  Czas  trzech  zapowiedzi  przemija,  następują  zaprosiny  na  we

sele.  Drużba  z  panem-młodym  obchodzi  gospodarzy  i  dwór,  ale 

ten  nie  zawsze,  bo  się  boją,  aby  się  państwo  nie gniewali.  Wcho

dząc  do  chałupy  drzwi  otwierają,  ale progu  nie  wolno  przestąpić; 

to  atoli  nie  wszędzie  zachowują.  Zapraszają  wo  Czwartek  i  w  So

botę,  a  wesele  zwykle  w  Niedzielę  się  zaczyna.  W  Piątek  zapra-
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szać  nie  wolno.  Drużba  ma  mowę,  albo  raczej  jak  ją  zwie 

pospolity  Oracyę  następującą: 

Winszuję  dnia  czwartkowego, 

chciałbym  winszować  i  sobotniejszego. 

Są  my  tu  zesłani 

najprzód  od  Boga,  od  Matki  Najświętszej, 

potem  od  pana ojca  i  od  pani-matki, 

i  od  tego  państwa-mlodego, 

którzy  się  zabierają  do  stanu  małżeńskiego. 

A  ten  stan  małżeńuki, 

nie  za  nas  się  począł,  nie  za  ras się  skończy. 

Ale  się  począł  z  żebra  Adamowego, 

któżby  nie słuchał  przykazania  Bożego? 

Boć  ta  ptaszyna  była  bystra, 

łatała  pod  obłoki, 

różnego  rozmaitego  ziółka  szukała. 

Tak  i  ten  pan-młody, 

szukał  do  swej  podoby; 

oj  naiaz,  nalaz;  nie  miał  się  do  kogo  udać, 

ale  Bię  udał  do  Boga  w  Trójcy  jedynego. 

Także  nas  dwóch  braci  przybrali, 

tak  nas  w  daleką  podróż  wysłali, 

serdecłnie  pana-ojca,  panią-matkę  upraszać  kazali, 

abyście  tóż  niewymowni  byli, 

abyście  nam  też  do  tego  kościoła  rzymsko-katolickiego  posłużyli, 

na  czas  króciusienieczki, 

na  sądek  wódeczki, 

na  piwa  trzy  beczki, 

na  trzy  pieczywa  chleba, 

bo  nam  ich  potrzeba: 

na  jedno  rżanego  (żytniego) 

na  drugie  jęczmiennego, 

tak  i  na  kołacze, 

bo  nam  gęba  rada  na  nie  skacze; 

na  skopów  piąci, 

i  na  gąsiorów  dziesiąci; 

na  parę jarzębi, 

jeżeli  nam  jastrząb  ich  po  polu  nie  rozpędzi; 

nie  na  te  co  po  polu  latają, 

ale  na  te co  po  grzędach  siadają; 

na  jendyka  tuczonego, 

na  zająca  szpilkowanego, 

na  parę  kuropatw, 

aby  pan  młody  panny  nie  dopad, 

nie  dopad;  nie  zdradzi, 
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póki  go  drużba  do  majątku  boskiego  nie  doprowadzi. 

Boć  ta  będzie  i  co  więcy, 

wół  na  krępułcu  jęczy; 

drugi  na  oborze 

s(oji  Da  powrozie, 

rogami  szurmuje, 

bo  rzeinika  nad  sobą  czuje. 

Boć  tam  będzie  sarni  udziec, 

rółoemi  korzeniami  przyprawiany: 

kto  tego  sarniego  j-udżca  zażyje, 

ten  się  kwaśnego  piwka  napije; 

tal  i  my  z  braciszkiem  kolegą,  będziem  się  starali, 

łeby  my  się dobrego  wszyscy  ponapijali. 

Nie  będzie  nikomu  jak  jednemu  drutbie, 

pójdzie  do  kuchni,  pieczeni  se  urżnie, 

do  komory  się  wtłoczy, 

piwa  se  utoczy, 

chleba  se  ukraje, 

bo  mu  nikt  nie  nalaje. 

Każemy  se  grać  szałamaje,  dudy, 

będą  się  trzęsły  starym  i  młodym  j-udy; 

będzie  ta  i  bas, 

kto  się  najć  i  napije,  pójdzie  do  domu  wczas; 

będzie  ta  i  gui;>rz  (jendyk), gula  ( jendyka) 

kto przyjdzie zdrów  na wesele, to pójdzie  zdrowy kulas. 

Prosimy  o  kouie,  o  wóz, 

c druchny  na  wóz. 

Wy  druchny,  druchniczki 

smarujcie  trzewiczki, 

pończoszki  maglujcie, 

spódniczki  fałdnjcie, 

abyście  przed  panną-młodą  jak  najrainićj  wstawały, 

abyście  ićj  wstydu  abo  konfuzyi  nie  zadały. 

Tak  i  wy  panowie  młodzi, 

boć  się  do  was  godzi, 

abyście  korca  owieska  nie  żałowali, 

konika  dobrze  wypucowali, 

sukienkę  sfałdowali, 

buciki  wysmarowali, 

czapeczkę  wytrzepali, 

abyście  przed  panrmmlodym jak najrychlćj  wstawali. 

Tak  i  ty  woinica, 

masz  u  mnie  obietnicę, 

sądek  (beczułka) wódeczki, 

i  piwa  pół  beczki, 

i  świńską  gictf (szynkę,  zadni  udziec  świński). 
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Przepraszam  panowie  ojcowie, 

w  ciem  uiy  się  nie  udali,  czy w  mowie, czy w Btowie, 

nie  uczyli  się  w  szkole, 

tylko  przy  ccpacli  w  stodole, 

Niech  będzie  pochwalony  Jezus  Chrystus! 

Otóż  w  Niedzielę  następuje  Wesołe,  jak  je  lud  tój  ziemi 

nazywa.  Schodzą  się  raniutko  do  domu  rodziców  panny-młodej 

wszyscy  goście.  Młodzianie  i  drużba maj i  po  snopyszku  rozma

rynu  z  pozłotkiem,  ładnie  wstążeczkami  czerwoną  i  niebieską, 

a  pan-młody  zielouą  związane  u  czapek,  a  co jest  darem  druchn. 

Ale  oprócz  tego  jeszcze,  końce  chustki  do nosa  ozdobione  są fon-

tazikami  z  wstążeczek  podobnych,  a  klórych  to  końce  widać  do

brze  z  kieszeni;  podobnież  rzemyczki  u  rękojeści  butów  wiszące, 

a  rószczka  paua-uiłodego  zielonemi  znowu  wstążeczkami  tu  i  ow

dzie  poprzewięzywaua.  To  odróżuienie  kolorów  jest  jaknajmocniej 

przestrzegane,  bowiem  kolorów  jaskrawych  używanie  podówczas 

}>rzez  państwu-nilode  oznacza  nieszczęście.  Tamże  batami  popę

dzają  swoich  wierzchowców,  a  co  że  z  ochotą-  się  d/.ieje,  rześko, 

wesoło,  przy  częstem  wykrzykiwaniu „/<(«!"  a którego  cudzoziemiec 

naśladować  nie  podoła,  podobnie  jak  głosu  dziewcząt  śpiewają

cych,  sprawia  widok  dziwnie  piękny,  orzeźwiający.  (Joby  znaczyć 

miała  ta  rószczka  pana-młodego,  której  podczas  wesela  z  rąk  nie 

popuszcza,  nic  wiem;  ale  to  pewna,  że  nie  władzę  męża  nad żoną, 

ponieważ  tu  i  owdzie  pokazywano  tego  dla  jakiegoś  iuuego  zna

czenia, a  którego  dobadać  się  nie  mogłem. 

1'auna-młoda  przez  całe  trzy  Niedziele  stroi  się  w  zielone 

lub  niebieskie  tylko  wstęgi,  ale  zawsze  upięciem  dziewiczem,  to 

jest:  że  wierzch  głowy  nie zakryty.  Dopiero  w  dzień  ślubu  samemi 

prawie  zielonemi  wstęgami  zapina  całą  głowę,  tak,  że  kokarda 

kokardy  dotyka  na  głowie,  a  końce  wstążek  rozpuszczone  na  ra

miona  jej  spadają,  podobnież  włosy  już  wtenczas  są  rozpuszczone, 

nie  zaś  jak  wprzódy,  w  warkoczu. 

Państwo-młodzi  przez  całe  trzy  Niedziele  zapowiedziowe, 

choć  idą  do  roboty,  przypiuają  sobie  rozmaryn.  1'auua-młoda  do

starcza  tego  ziela  na  cały  ten czas  panu-młodemu,  a ten  jej tylko 

do  ślubu.  — Drużba  ma  z  ramienia  prawego  przewieszoną  chustę 

obdłużną  białą,  na  postać  ręcznika,  spiętą  pod  ramieniem  lewem, 

całą  ozdobioną  fontazikami  czerwoucmi  i  niebieskiemi,  i gałązecz-

kami  choinki  poprzyszpilancmi.  Na  drużbę  dobierają  człowieka 
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bywałego  po  We solach,  aby  znał  wszystek  porządek  rzeczy,  bo 

utrzymauie  tegoż  odeń  zależy. 

Od  samego  świtu  w  dzień  weselny  w  domu  rodziców  panny-

mlodej,  gdyż  ci  jej  wesele  prawie  zawsze  wyprawiają,  schodzą  się 

goście,  i  już  na  stole  nakrytym  stoi  wódka,  chleb,  ser,  masło. 

Uraczają  się.  —  Czas  nadchodzi  jechać  do  kościoła;  wówczas 

przed  chałupą  zbiera  się  cała  gromada  weselna  i  drużba,  mając 

przed  sobą  państwo-młode,  ma  niby  mowę,  i  tak  czule  do  nich 

mówi,  że  prawie  zawsze  wBzysty  łkauiem  zawodzą!  —  Mowa, — 

to  samo  się  rozumie,  —  że  jest  stosowną  do  obrzędu.  Gdy  ją 

skończy,  wykrzyknie  nadzwyczaj  wyniosło  owe  „hu!u  i  drużyna 

zabiera  się  do  kościoła. 

Wsiadając  (na  wozy)  do  kościoła  druchny  śpiewają:  (z  oko

lic  Gniezna). 

10. 

1.  Przed  borem  susna  gorzała, 

tam  pod  nią  panna  stojała. 

Skry  ua  nią  padały, 

szaty  na  uiej  gorzały  — 

nie  dbała. 

2.  Wo  siadaj, siadaj  kochanie  moje, 

wo  nic  nie  nada  płakanie  twoje. 

Nie  poradzi,  nie  pomoże,  (bie) 

stoją  konie,  stoją  w  wozie,  (bis) 

siadajma.  (bis). 

3.  Wo  siadąj,  siadaj  kochanie  moje!  — 

A  jakie  ja będę  siadała, 

kie'oi  się  z matusią  uie  pożegnała. 

Wostaj  z  Bogiem  pani  matko, (bis) 

wydałaś  mnie  za mąż  gładko 

(albo : chowałaś mnie gdyby jabłko) (bis) 

teraz  uie będziesz, (bis) 

4.  Wo  siadaj,  siadaj  kochanie  moje! 

A  jakże  ja  będę  siadała, 

kie'm  się  z  ojcem  nie  pożegnała. 

Wostaj  z  Bogiem  panie-ojcze, (bis) 

bolały  cię  na  mnie  w-oczy,  (bu) 

teraz  nie  będą.  (bis) 

6.  Wo  siadaj,  siadaj  kochanie  moje! 

A  jakże  ja  będę  siadała, 

jeszcze'm się z siostrą nie pożegnała. 

Wostaj (Bogiem  pani  siostro,(bis) 

bywałaś  ty  na  mnie  ostro,  (bis) 

teraz  nie  będziesz,  (bis)  8 
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•i.  Wg  madaj,  siadaj  kochaniu  moje! 

A  jakże ja  będę  siadała, 

jeSicze.m  się z brat> m  nir  /.cyiiaia. 

Jla wostaj z liogiem panic bracie, (bi t)  

ila  byłam  ci  na  zawadzie, (bis)  

toraz  nic  będę.  ' 'b is)  

Do  ślubu  jadąc lub idąc  diuelmy  śpiewają:  (z okolic Guiezna) 

1 1 .  

Ty  wianeczku  perłami  Kadzony !  

trzeba by  cię  płakać  jak  matki  rodzonej. 

Nic  tyle  cię  płakać,  ale  krzyżem  padać; 

jedzie  Jasiu  bez  wieś, nie chce do  mnie  gadać. 

Ani  ja  do  niego,  bom  nie  iona  jego, 

bodaj  łączkę  złamał,  alio  konik  jego. 

Cala  drużyna  słucha  summy  w  kościele;  pauua-młoda  klęczy 

między  diucliuaiiii  a  kobietami  wesclnemi,  a  pan-młody  między 

młodzianami  i  drugą  rzeszą.  l'o  JĆJ  skończeniu  (summy),  drużba 

bierze  państwo-młude  i  prowadzi  do  ołtarza.  Nim  atoli  zaprowa

dzi  panuę-młodą,  zwodzi  po  tizykroć  druebuy  lub  swachny  (t.  j. 

niby  poddruchny),  biorąc  je  zamiast  pauuy-młodej.  Która  (z  nich) 

po  weselach  nie  bywała,  daje  się  mu  uwieść,  ale  potem  staje  się 

pobudką do  żartów  wesołej  młodzieży,  iż  na ślub  chytra  (chciwa), 

i  z  wstydem  musi  odejść  od  ołtarza.  Gdy  zaś  żadnej  zwieźć  mu 

się  nie  uda,  bierze  panuę-młodą,  a  tę  zaprowadziwszy,  idzie  po 

pana-młodego.  ł'o otrzymaniu  świętego  Sakramentu  (małżeńskiego) 

wychodzą  z  kościoła,  a  grajki  (skrzypek  i  duda)  już  na  nich cze

kają,  i  albo  siadają  wszyscy  na  wozy,  albo  idą  pieszo.  W  pierw

szym  razie  zwykle  młodziani  z  drużbą  i  panem-młodym  wozom 

towarzyszą.  Pan-młody  ucieka  a  ci  go  gonią; —  grajki  rżną  od 

ucha.  Fauna-druehua  siedzi (ua  wozie)  między  druchnami;  kobiety 

na  iuuyui  wozie,  a  druchny  śpiewają  panuie-młodej: 

12.  (obacz Ser.  X. atr.8G,  Nr 14) 

Oj  nasza,  oj  świeci  się, 

oj  nasza,  o  zieleni  się. 

Oj  wieżą ci  ją,  wieżą, 

oj  i  gdzie-ci  ją  złotą. 

Co  ciągle  powtarzają.  Dtuchua  zuowu  śpiewa  wszystko  imie

niem  panny-młodej,  bo  lej  na  Wesołem  śpiewać  się  nie  godzi. 
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1. O]  zdało  mi  się  zdało 

oj  i  ie pólko  gorzało,  — 

da  u  mojćj  malusieńki 

oj  i  ziółko  zakwitało. 

2.  Oj  i  nie  ziele  to  było,  — 

oj  i  czerwone  goździki, 

oj  i  zapizęgaj  sarwary  (<ochane 

oj  i  te  wronę  koniki. 

13. 

3  Oj  i  jakie  je  zaprzęgać 

oj  i  kiedy  się  targają,  — 

oj  i  cięiko,  ial  dziewczęciu, 

oj  i  kiedy  ślub  dawają. 

4-  Oj  i  cięiko  sertu  memu, 

usiać  łóiko  nieślubnemu; 

jeszcze  cięiej  matce  mojćj, 

co  mnie  dała  do  niewoli. 

5. Oj  do  niewoli  do  takićj  wsi, 

oj  i  gorsi  ludzie  niieli  psi; 

psi  szczekają  to  ustaną, 

ludzie  gadać  nie  przestaną. 

A  potem  uastępującą  także  druebny  śpiewają:  (mel.  obacz 

Lud, Ser.  IX.  str.  220.  Nr  76). 

14. 

1. Czemuieś  mnie  matko  moja  za  mąi  dawała? 

kiedy  ja  się  w  gospodarstwie  nie  zrozumiała. 

W  gospodarstwie  trzeba  robić, (bis) 

z  drobniusieńka  ładnie  chodzić  (bis) 

matusiu  moja! 

2.  A  wszak-eś  ty,  matuś  moja,  chłopa  świadoma, 

ie nie  niyje  nic  dobrego  za  chłopem  iona. 

Ino  smutku  i  niewoli, 

od  kłopotu  główka  boli, 

matusiu  moja !  

3. Jakie  było,  matuś  moja,  słuchać  muzyki, 

kiedy  grali  pod  okienkiem  gdyby  słowiki? 

A  teraz  nam  niemiło, 

za  mąi  mnie  dawać  nie  było, 

matusiu  moja! 

Przybywając  nazad  z  kościoła  do  domu: 

15. 
w 

Otwieraj  matko  nowy  dwór, 

wieziemy  córkę  na  powtór. 

Matka  odpowiada: 

Witaj  córko  z  kościoła, 

juieś  teraz  nie  moja. 
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Pan-młody  przed  6tołem  śpiewa: 

16. 

W  ślemieniu  by  Iy  pieniątki,  w  ślemieniu  by  -  ly  da  były, 

Same  trojąc z  -  ki,  trojaczki,  saro«  trojacz  -  ki,  trojaczki, 

* - le  mi  się  rozhu -  la -  ly  do mojći  mi  • Mj,  da  miitj. 

a - le  mi  aię  rozhu -  la • ly  do  jedyoacz  -  ki, iwo  -  jacski. 

Inna:  (mel.  obacz  Lud, Ser.  III, str.  260.  Nr  24). 

17. 

1.  W  stodole  świta,  w  progu  dzień, 

garnek  na  piecu,  klaski  w  nim. 

Będę  ja  się  przymykał,  (bil) 

i  po  jednym  wymykał,  (bis) 

aż  je  ^jem. 

18. 

(obacz  Lud,  Serya  IX.  str.  201.  Nr  58). 

2.  Zabili  tn  krowę,  co  my  wiemy, 

nie  pójdziemy  do  dom  aż  ją  zjemy. 

Zabili  tu  świnię,  co  my  wiemy, 

nie  pójdziemy  do  dom  aż  ją  zjemy. 

Zabili  tu braki  (barany), co my wiomy, 

nie  pójdziemy  do  dom  aż  je  zjemy. 

Oj dydy, dydy, dydy, — dydy, dydy, da, 

Dada, dacia, da, — dydy, dydy, dy. 

Obiad  zaczyna  się dobrze na  wieczór;  państwo-młodzi  siedzą 

między  gospodarzami.  Trzy  stolo  drużba  usługuje  wszystkim,  za

chęca  ich  do czynienia  sobie  dobrej  myśli.  Na tę  wieczerzę  zasta

wiają  potrawy, ustalone  niejako zwyczajem:  polewka mięsna  vulgo 

rosół  z białym  grochom  i  mięsiwem,  brukiew, flaki,  czernina z  klu

skami  lub  jagłami, —  (potrawa  ulubiona  Wielkopolanów,  i  dzi-
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wują  się  gdy  się  ich  wyprowadza  z  błędu,  że  to  tylko  u  nich  jest 

znajoma);  dalej  idą:  kapusta,  gęś  pieczona  jagłami  natykana, 

placki.  Popijają  piwem.  Siedm  zwykle  potraw  bywa  (na  wilię 

wilii  Bożego-narodzeuia  też  siedm  ich  idzie).  Przed  obiadem 

atoli drużba  każe ustawić  stoły  parobkom,  dwa  stoły;  przy  jednym 

państwo-młodzi  z  gospodarzami i  gospodyuiami,  przy  drugim  mło

dzież  siedzi.  Drużba  i  poddiużbik  usługują  do  stołu.  Nim  zacznie 

dawać  na  stół  zupę,  uiesie  w  skorupie  wodę i  krzyczy:  „na ustęp, 

chłopaki,  na  ustęp!"  —  co,  ile  że  to  jest  rzesza  ciekawa  podo

bnych  zdarzeń  i  łakoma,  nawali  się  też  ich  do  chałupy  dosyć, 

nieustępujących  się  na  bok  batem  łoi  i  krzyczy: 

Rozleję,  poleję, 

dwie  szkody  zrobię, 

(albo dnie  szkodzie  po  szkodzie) 

albo  się  obalę, 

albo  d...  wywalę. 

poczem  upuszcza  tę  skorupę,  a  całe  zgromadzenie  krzyczy:  „roz

lał  czerniuę!  „rozlał  czerninę!"  —  wraca  się, i  przynosi  na  stół 

istotne  potrawy. 

Przy  obiedzie  śpiewają:  (mel.  obacz  Lud,  Serya  III.  str. 

294.  Nr  63). 
19. 

1.  Na  borze  sosna  gorzała,  2.  Przyazed  do  ni  stary  pan, 

dziewczyna  pod  nią  stojała.  i  wloiył  na  nię  swój  łupan. 

Iskry  ua  nią  padały,  (bis)  Nie  dam  ja  ei  wioneczka, 

szaty  na  ni  gorzały,  (bis)  bom  ja  młoda  dzieweczka, 

nie  dbała.  tyś  stary. 

3.  Przyazed  do  ni  młodzieniec: 

proszę  panny  o  wieniec. 

Wiai  łeb  ta  hajno  sześć, 

wybierz  sobie  który  chcesz, 

boś  młody. 

Panna-młoda  lub  jej  imieniem  druchna: 

20. 

Oj  zakukała  kukułeczka  za  borem,  za  borem; 

zapłakała  ta  Kasińka  za  stołem,  z.a  stołem. 

Oj  nieszczęsna  godzineczka  i  chwila,  i  chwila, 

oj  juici  ja  Jaaieókowi  niemiła,  niemiła. 

Druchny  i  gospodynie:  21.  (ob  Ser.  IX.  atr.  244,  Nr  106). 

I.  Oj  ial  mi  cię,  dziewczę  moje!  ial  mi  cię,  łal  mi  cię, 

żebyś  była  jagódeczką,  zjad(ł)bym  cię,  zjadbym  cię. 
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Żebyś  była  jagódeczką  borową,  borową, 

zjadłbym  ja  cię  raniasieńko  surową,  surową 

2  Oj ial  mi  cię,  dziewczę  moje!  żal  mi  cię,  żal rai  cię, 

żchyS  była  jagńdeezlcą.  zjadliym  cię,  zjadbym  cię. 

ZcbyA  była  Jagódeczką  w  ogrodzie,  w  ogrod/ie, 

zjadbym  ja  cię  raniusieńko  o  głodzie,  o  głodzie. 

Pu  obiedzie  hulunie  »ż  do  pod kurka,  potem  gospodarze 

się  rozchodzą  jeżeli  nie  jest  wesoło,  a  drużba  rankiem  zwołuje 

ich.  Młodzież  jeżeli usypia,  bywa od drużby  batogiem  przebndzaną, 

a  tenże  budząc  ich  woła:  „Suka  w  piecu,  parobcy!" 

W  Poniedziałek  rnno  posilają  się  polewką  piwną, — a  na 

stole  zastawiony  ciągle  chleb,  ser,  masło,  gorzałka,  placki,  — 

następnie  idzie  śniadanie i  obiad.  W  odstępach grajki  rżną, młodzi 

i   starzy  hulają  do  upadłego  przy  nucie  niezmiernie  wdzięcznej. 

Dziewczęta  klaskając  w  ręce  obracają  się,  same  także  ze  sobą 

tańcząc.  Izba  jeżeli  za  ciasna,  co  najczęściej  bywa,  to  hulają  i 

przed  domem.  Rzadka  tu  śpiewka;  dziewczęta  tylko  nucą  ową 

nutę  serdeczną,  a  zamiast  słów,  tylko  brzmienia:  o  dana,  dada, 

dydy; — wszakże-ż  i  piosnki,  choć  rzadko. 

1.  Nie  do  cicbiem  przyszła, 

cielętom  po siano, 

a tobie  się  kochaneczku 

swywoli  zachciało. 

2.  Układłam  się  kole  pieca, 

ciele  na  mnie  wlazło. 

Nie  ciele  to  było. 

w  zieleni  chodziło, 

ręce,  nogi  miało, 

uściskało,  całowało, 

na  trzewiczki  dało. 

23. 

3-  Oj  nie  pij  Jasiu,  nie  pij, 

oj  i   będziesz  się  miał  lepiej. 

OJ  i   nie  pij  gorzaleczki, 

oj  będziesz ci miał sukieneczki. 

Panna-młoda  lub  jej  imieniem  druchna: 

24. 

Da  musiałeś  ty  co  umieć, 

da  cię  nie  mogę  zapomnieć. 

Zapomniałem  matkę,  ojca, 

da  cię  nie  mogę,  pele zdrajca' 

Pan-młody:  25. 

1.  Oj  i  co mi  po  oi  będzie,  da  będzie, 

da  musiałby  ja  chłopca  chować, 

da  jako  do  koni,  do  koni. 

Dada,  dada,  dada,  dada, 

dada,  dada,  dada,  dada. 
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2.  Da  o  i  co  mi  po  ni  będzie, 

da  kiedy  kądzieli  nie  przędzie, 

da  i  krowy  uie  wydoi, 

da  bo  się  ogona  boi. 

Oj  i  dydy,  dydy,  dana. 

Bo  i  o  tern  nadmieuić  wypada,  że  są  okolice,  mianowicie 

koło  Gniezna,  iż  pannic-młodej  jadącej  z  kościoła  dają  kądziel,  i 

ta  przez  całą  drogę  prząść  musi,  a  przyjechawszy  do  domu,  gdy 

chłopięta  dom  weselny  zalęgną,  sama  wychodzi  z  bochenkiem 

chleba,  i  każdemu  skibkę,  to  jest  kromkę,  daje.  Dziwnie  piękne 

wyobrażenia  pracowitości,  hojności  i  pieczołowitości. 

26. 

1.  Uciekała  po  rowie, 

gonili  ją  panowie. 

Kie  uciekaj,  nie  bój  się, 

weż  trzewiczki,  obój  się. 

27. 

2.  Dubry  Jezu,  com  wygrała, 

żem  się  we  dwóch  nie  kochała; 

ino  w  jednym,  ale  dobrym, 

ale  w  tym  kochanku  nadobnym 

Ino  w  jednym  ale  grzecznym, 

będzie |  mężem  moim  wiecznym. 
(służką 

M a z u r   28. 

9 
V 

Oj  umrzyj,  Jasiu  umrzyj,  bo  mi  miody  stoji  u  drrwi. 

Jeszcze  stary  nie  umiera,  jułci  miody  drzwi otwiera. 

rat: 
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Śpiewają  i  tę  pieśń:  '20. 

1.  Ztkukala  kukułeczka  3.  Zakukała  kukułeczka 

w  gadzie  ua  łubie,  na  łubie —  w  sadzie  na  głogu, na  głogu, 

zapłakała (ta) kochaneczka  da  juści  ta kocbaneczka 

przy  swoim  ślubie, da  ślubie.!  myśli (lub:  leży) o połogu, o połogu. 

2-  Zakukała  kukułeczka  4  Zakukała  kukułeczka, 

w  sadzie  na  wiśiii,  na  wiśni,  w  sadzie  na  gruszce,  na  gruszce, 

da  juś-ci  ten  kochaneczek  da  juści  ta  kocbaneczka 

o  inszej  myśli,  da myśli.  nosi  w  poduszce,  w  poduszce. 

W  Poniedziałek  w  nocy  odbywa  się  najważniejszy  obrzęd, to 

jest  Oczepiny.  Przypadają  one  o pół-nocy,  !ub  jeszcze  później, a 

zaczynają  się  od  następujących  śpiewów: 

30. 

1.  Przeleciało  stado  gęsi  2.  Oj i  Ido,  gąski,  lelo! 

z  pola  do  Rusi,  do  Rusi,  oj  i  nie  będę  was  miała, 

pomąciły  w  stawie  wodę  da  i  bo  bardzo  wrzeszczycie, 

mojej  hladusi.  bladusi.  i  kochanka  mi  budzicie. 

H.  Oj  i  sio  kury  na  grzędy, 

oj  i  nie  po  łóżku  deptać; 

bo  tu  przyjdzie  mój  Jasinek, 

oj  i  nie  miałby  mi  gdzie  spać 

Później  nieco:  (niel.  obuć/.  Lud,  Ser.  IX.  str.  193.  Nr  49). 

31. 

1.  Nie  chciała,  nie  chciała —  we  wianuszku  chodzić, 

kazała,  kazała  —  ten  czepeczek  robić. 

2. Róbcież  i  (jej),  róbcież  i  —  ze  samego  złota, 

bo  ona,  bo  ona  —  uboga  sierota. 

3. Róbcież  i,  róbcież i  —  ze  »ainiuśkiej  gazy, 

niech i  (j i j)  się,  niech i  się — na  główcczce  jarzy. 

4.  Róbcież  i,  róbcież  i  —  ze  samiuśkićj  sieci, 

niech  i  się,  niech  i  się  —  na  główeczce  świeci 

5. Róbcież  i,  róbcież  i  —  czypeczek  na  urząd, 

bo  i  już,  bo  i  joż  —  ten  wianyszek  uwiąd(ł). 

6. Róbcież  i,  róbcież  i  — ten  czepyszek  pilno, 

bo  ć  i  już,  boć  i  już  —  w  tę  główeczkę  zimno. 

32. 

1  Poszła  dziewczyna  ku  ogrodowi, 

kopać  dolyszek  swemu  chmielowi. 

O  chmielu,  o  nieboże, 

co  na  dół,  to  po  górze, 

chuiieln  nieboże! 
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2. Żebyś  ty  chmielu  po  łyczkach  nie  laz(0, 

Die  robiłbyś  ty  z  panienek  niewiast. 

O  chmielu,  o  nieboie, 

co na  dół,  to  po  górze, 

chmielu  nieboie. 

3.  Oj  chmielu,  chmielu!  ty  rozbójniku, 

zdradziłeś  dziewczę  na  pastewniku. 

O  chmielu,  o  nieboie  i  t.  d. 

4. O  chmielu, chmielu,  pacłmiące  ziele, 

nie  będzie  przez  cię  iadne  wesele. 

O  chmielu,  o  nieboie  i  t. d. 

5.  O  chmielu,  chmielu,  pachoiące  ziółka, 

nie  będzie  przez  cię,  piwo,  gorzałka. 

O  chmielu,  o  nieboie  I  t.  d. 

,Tę  i  następną  pieśń  śpiewają  kobiety  przy  wybieraniu  (pie

niędzy)  na  czepiec.  Na  misce  płytkiej  jest  wianeczek  uwity  z roz

marynu,  ozdobiony  pozłotkiem,  to  jest:  blaszką  cieniutką  świe

cącą  i  wstążeczkami,  a  obchodząc  kobiety  każdego,  śpiewają: 

33. 

1. Ty  wianyszku  lewandowy,  2.  Mój  wianyszkn  lewandowy, 

nie  spadaj  mi  z  moi  głowy.  nie  spadąj  mi  z  moi  głowy. 

Bo  jak  mi  ty  z  głowy  spadniesz,  Bo-m  cię  prawą  rączką  wiła, 

na  bieiącą  wodę  padniesz-  jakem  Jeszcze  panną  była. 

O  spada!  — i  rozsuł-ci  się,  Jui  cię  teraz  wić  nie  będę, 

wejidrzał  Jasio,  rozśmiał-ci  się.  bo  jui  za  mąt  teraz  idę. 

Oj  dydy  dydy, dydy  dy,  Mój  wianyszkn  z  białej  róiy, 

dydy  dydy,  dydy  dydy.  nie jeden  ci  dla  mnie  sluiy. 

(3.  Słnią  panny,  słuią  wdowy, 

mój  wianyszku  lewandowy. 

Mój  wianyszku,  mój  zielony, 

do  kolutka  opleciouy. 

Talarami  obsypany, 

od  matuli  od  kochanćj). 

4. I  skotarek  i  świniarek, 

i  ten  pański  kobylarek. 

Oj  dy  dydy,  dydy,  dydy. 

Gdy  kobiety  obchodzą  z  tym  wianeczkiem,  każden  wedle 

przemożenia  swego  daje:  złoty,  dwa,  talara.  Uzbierawszy  BO,  60 

złotych,  bierze  drużba  pannę-młodą  do tańca,  ten  oddaje  ją dziew

czętom, dziewczęta kobietom (mężatkom).  Z  każdą atoli  musi panna-

młoda  trzy  razy  przetańczyć.  Potem  kobiety  porywają  ją  z  sobą 

do  komory. 
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W  Gnieźnieńskiem  śpiewają  gdy  z  panną-młodą  tańcują  dzie

wuchy,  nim  kobiety  porwą  ją  do  komory,  piosnkę  następującą: 

34. 

1.  Usiadła  dziewula  Da  zielonym  plocie, 

a  daj ie i  (jej) pokój,  ubogiej  sierocie. 

2.  Żeby  ona  była  uboga sierota, 

nie  miałaby  wionka  ze  szczerego  złota. 

3.  Inoby  go  miała  z  ty  (tej) drobnćj  ruteczki, 

co  go  uwiły  babińskie  dzieweczki. 

W  Gnieźuieńskiem  śpiewają  kobiety  w  komorze,  po  piosnce 

o  chmielu,  następującą  jeszcze: 

, 35. ') 

1.  Wo  zapomnisz  ty  panienko  swywoli,  swywoli, 

ino  będziesz  w  ty  (tej) marny  wsi  na  roli, na  roli. 

2.  Wo  zobaczysz  ty  panienko  hasania, hasania, 

ino  na  cię  zawołają  śniadania,  śniadania! 

3. Oj  zapomnisz  ty  panienko  świegody,  świegody, 

ino  pójdziesz  z  pieluszkami  do  wody,  do  wody. 

Podczas  owego  porywania parobcy  starają się  zdjąć  duchem 

(szybko)  trzewik  pannie-młodej.  Kobiety  im  tego  bronią.  Jeżeli 

im  się  uda,  musi  trzewik  panna-młoda  gorzałką  wykupić.  W  ko

morze  nie  wolno  być  nikomu,  tylko  babom  i  drużbie,  ale  i  temu 

nie  wszędzie.  Tam  sadzają  pannę-młodą  na  stołku,  i  najzręczniej

sza  kobieta  włosy  jej  obcina.  Potem  każda  kobieta  przymierza 

jej  swojej  kapki  (rodzaj  czepka), —  bo  każda  jednę  taką  kapkę 

przynosi  jej  w  podarunku;  która  7. tych  kapek  jej  prawie (przy

staje),  ta  na  jej  głowie  przez  ten  wieczór  zostaje. 

Kobiety  w  komorze  ucztują.  Upięcie  zaś  panny-młodej  na 

głowę  rozrywają  między  siebie  dziewuchy;  która  się  czegokolwiek 

dorwie,  ma  to  sobie  za  znak  rychłego  pójścia  za  mąż.  Kobiety 

w  komorze  ustrajają  jednę  (niewiastę  lub  dziewkę)  za  garbatą,  i 

tę  prowadzą  do  pana-młodego,  siedzącego  między  gospodarzami 

za  stołem.  Przetańczywszy  z  nią  (już  kobietą)  chcą  mu  ją  oddać, 

niby  to  jego  już  żonę, —  ten  się  do  niej  niechce  przyznać,  co 

zwykle  dzieje  się  przy  wesołych  żartach  i  przegadywaniach.  Przy-

')  Na  tęi autę  śpiewają  takie  pleśń: 

'L wieczora  Ja  jabłoneezkę  (:sadziła:) 
a  nad  ranem  mi  się Jabłoń  (:przyjęłaś) 
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prowadzają  mu  nakoniec  prawdziwą  pannę-młodą,  ta  atoli  z  nim 

tańcząc  udaje  kulawą,  pan-młody  się  niby  do  niej  nie  przyznaje, 

ale  gdy  ona  idzie  z  drużbą  tańczyć,  tańczy  dobrze.  Wreszcie  za

w o ł a   j ą   p a n - m ł o d y   i   z   n i m   t a ń c z y   m a ł e g o ,   c o   k o ń c z y   W e s o ł e  

wielkopolskie. 

"Wesele. 
II. 

Mieliynek  (pow.  Gniezn. ') 

(z izematów  r. 1859). 

Oświadczyny  mają  miejsce  we  Czwartek  wieczorem.  W  So

botę  przedślubną  drużba  z  towarzyszem  chodząc  od  domu  do 

domu  zaprasza  gości  w  ten  sposób: 

Prośba  na  Akt  weselny. 

Jak  Bóg  nawiedzał  wasze  domy, 
tak my  też  nawiedzomy, 

dobry wieczór  powiadomy. 
Winszujemy  wam  dnia  dzisiejszego, 

jako  to  wieczornego. 
Boć  my  tu  nie  przyśli  z  umysłu  swojego; 

jeno  my  tu  zesłani  od  Boga  i  od  Matki  Najświętszej, 
od  pana  ojca,  od  paoi  matki,  od  państwa  młodego. 

A my was tćż prosiemy 
sławetnych  gospodarzy,  sławetnych  gospodyni, 

żebyście  też  niewymowni  byli, 
temu  młodemu  państwu  na  weselu  posłużyli. 

A  my  was  prosiemy, 
sławetny  gospodarzu,  sławetne  gospodyni, 

o  młodzionika, 
o  siodło,  o  konika, 

żebyście  też  niewymowni  byli, 
temu  młodzionikowi  na  wesele  pozwolili. 

A  wy młodzioni młodzi, 
do  was  się  to  godzi, 
konika  wypucować, 

wiertela  owsa  nie  żałować, 
buciki  wysmarować, 
suknie  wyfałdować, 

pistuliciki  ponabijać, 

')  Mieltyn  (miasto).  Śluby  odbywają  się  ta  Juk  w  innych  miasteczkach. 
Drużbowie  i  druohuy  przychodzą  do  kościoła  w  zwyczajnym  ubiorze 
miejskim,  przyozdobieni  w  gałązki  myrtowe  z  białemi  kokardami. 
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na  panewki  popodsypować, 

żebyście  mlodemu-państwu  przed  kościołem  wstydu  nie  narobili. 

A  my  was  prosiemy 

sławetny  gospodarzu,  sławetna  gospodyni, 

o  panienkę, 

0  wionek,  o  sukienkę, 

żebyście  też  niewymowni  byli, 

tej  panience  na  wesółko  pozwolili. 

A  wy  panny,  panienki, 

wyfołdnjcie  sukienki, 

trzewiczki  wysmarujcie, 

pończoszki  popodwiązujcie. 

i  trzewiczki  podsznurujcie. 

Bo  nam  sam  tak  jedna  zrobiła, 

szła  bez  kościół,  trzewiczek  zgubiła, 

1  tak  się  zawstydziła, 

że  się  po  niego  nie  wróciła. 

Ale  my  was  tśż  prosietny, 

Bławetny  gospodarzu,  sławetna  gospodyni 

o  wóz,  o  koniki,  o  szory, 

i  o  ładne  ubiory. 

Bo  nas  tam  będzie  duża  kompanija, 

gdy  przystąpi  do  nas  Jezus  i  Maryja. 

Prosiemy  was  też 

sławetny  gospodarzu,  sławetna  gospodyni, 

panny  i rałodzioni, 

na  sądek  wódeczki, 

i  na  piwa dwie  beczki, 

na  dwa  pieczywa  chleba, 

co  nam  go  tam  więcej  będzie  potrzeba; 

jednego  pszennego, 

drugiego  żytniego. 

Prosiemy  was  też  na  strucle,  na  kołacze, 

sama  gęba  na  nie  Bkacze; 

na  zająca  szpilkowanego, 

przed  młode-państwo  wystawionego. 

Prosiemy  was  tćż  na  sarnę  szpilkowaną, 

na  wszystkie  stoły  wystawioną. 

Teraz  prosiemy  was  też 

sławetny  gospodarzu,  sławetna  gospodyni, 

na  wołu  czerwonego, 

i  na  wieprza  tuczonego. 

Boć  tam  będzie  i  co  więcśj, 

wół  na  krępulcu  jęczy. 

Jeden  jęczy,  drugi  klęczy, 

a  trzeci  w  oborze, 
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ten  nam  dopomoże. 

My  się  z  tem  sa  braciszkiem  przyczynimy, 

i  na  krępulec  go  wywindujemy. 

Dumy  nilodemu-panu  księgi, 

bo  pójdzie  z  młodą-pauną  do  przysięgi; 

a  młodej-pannie  kopyta, 

ażeby  z  nie  była  biegła  kobita; 

a  graczowi  wątrobę, 

żeby  czynił  ozdobę; 

hasaliście  płace, 

bo  się koło  gracza  tłucze; 

a  temu  małemu flaki, 

bo  to  chłop  ledajaki; 

a  temu  największemu  rogi, 

bo  to  chłop  srogi. 

Będzie  tam  'wieprz  na  ścianie, 

łbem do  ziemi  dostanie. 

Będą  tam  jagły, 

będą  je  panienki  jadły. 

Będzie  tam  syra  dwie  kopy, 

bo  tam  nie  będzie  szlachty, tylko  same chłopy. 

Bo  tam  nie  będzie,  jak  jednemu  drużbie, 

do  komory  się  wtłoczy, 

piwa  utoczy, 

chleba  nakraje, 

i  drugiem  nadaje; 

naje,  napije  i  usiądzie  na  ognisku, 

mówi,  że  ma  sucho  w  pysku. 

Będzie  tam  parę  kokoszy, 

co  je  jastrząb  po  polu  płoszy. 

My  się  z  tym  sa  braciszkiem  przyozyniemy, 

do domu je spędziemy; 

08kubiemy je  z pierza, 

bo  młody-pan  do młodej, pod  pierzynę  zmierza. 

Będzie  tam  parę  kuropatw, 

żeby  pan-młody  panny  nie  dopad(ł). 

Nie dopadnie,  nie zdradzi, 

drużba  do  kościoła,  do  stołu  Bożego  nie  doprowadzi; 

od  stołu  Bożego, — do  domu  weselnego; 

tam  się  niech  weseli, 

jak  w  niebie  anieli. 

Bo  tam  będą  grały  szałamaje,  dudy, 

będą  się  trzęsły  starym,  młodym  udy; 

jedni  z  przodku,  drudzy  z  zadu, 

• i ty  mały, i  ty dziadu; 

będzie  tam  zając  opiekany 
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tupał  na  stole  nóżkami; 
wieprz  do  garła poszóruje, 
bo  i  O D   gracza  poczuje. 

Będzie  każdy  mówił:  hoc,  hoc, 
bo  tu  ze  (W)schowy  będzie  grał  gracz. 

Będzie  tam  grało  dwunastu  sierszeni, 
mucha  skakać  na  przypiecku, 

a  komór  (komar)  w  sieni. 
Będzie  tam  grał  jeden  skrzypista, 

będzie  drugi  basalista; 
a  trzeci  na  kobzie, 
dosyć  graje  dobrze; 
a  czwarty  na  rogu, 

będzie  wytrąbywał  chwałę  Bogu. 
Będzie  tam  gularz, 

kto się  napije,  będzie  się  napierał,  pójdzie  do  dom  kulasz. 
Niemasz  to,  jak  u  Mazura  (nazwisko), 

bp  Mazurka  gęsi szuka, 
a  Mazur  po  stole  (flaBzką)  puka; 

bierą  gęś  i  ciele, 
idą  na  wesele. 
Tak  i  wy  też 

Bławetni  gospodarze,  sławetne gospodynie, 

panny  i  młodzioni, 
przyjdzie  na  wesele  w  Niedzielę, 

bo  będzie  rychło  Msza  święta  w  kościele. 
Przebaczcie  nam,  wybaczcie  nam, 
jeżeli  my  się  potknęli  w  mowie; 
bo  my  się  nie  uczyli  w  szkole, 

tylko  w  domu,  albo  też  w  stodole. 
Niech  będzie  pochwalony  Jezus  Chrystus! 

Mowa  przy  wychodzeniu  do  kościoła. 

Część  pierwsza. 

Slawetui  goście, proszę o  uciszenie! 
Niech  będzie pochwalony  Jezus  Chrystus ! 

Śliczny  kwiat jak  lelija, 
żegnał  Pan  Jezus,  żegnam  i  ja: 

W  imię Ojca  i Syna  i  Ducha  świętego,  Amen. 
Jak  wielka  intencyja  Boga  Wszechmocnego, 
zdało  my  (mi)  się,  zdało,  dnia  dzisiejszego, 

widzieć  iż  dwoje  ludzi  przed  ołtarzem  klęczyć  będzie, 
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kapłan  ich  wiązać  będzie, 

drużba  koło  nich  uwijać  się  będzie. 

0  wińcu,  wińcu,  — na  tej  chustce  okrutny, 

wczoraj byłeś (mi) wesoły, a dziś jesteś smutny. 

O  wińcu,  wińcu  —  na  tej  chustce  białej, 

powiedz  mi,  powiedz,  gdzie  mój  wiek  wesoły? 

O  wińcu,  wińcu,  na  tej  chustce  szeroki, 

powiedz  mi,  powiedz,  jaki  mój  wiek  daleki? 

Oj  nie  powiem,  nie  powiem,  bom  nie  jest żadne  stworzynie, 

tylko  od  rutki  śliczne  korzynie. 

Ty  młoda-panno,  co  tobie  się  w  głowie  stało, 

co  tobie  brakowało? 

Wiem,  że  niczego, 

tylko  Boga  Wszechmocnego, 

i  Jasinka  miłego. 

Tak i ty tei, młody-panie, co tobie się w głowie stało, 

co  tobie  brakowało? 

Wiem,  że  niczego, 

tylko  Boga  Wszechmocnego, 

i  z  Marysi  przyjaciela  swego. 

Ty  młoda-panno,  żebyś  ty  wiedziała, 

że za tem małżonkiem szczęścia nie będziesz miała, 

tobyś  serce  swoje  nożem  przebić  wolała. 

Ach  Boże,  Boże,  z  nieba  wysokiego, 

użycz  mi,  użycz,  szczęścia  takowego. 

Podziękujcie  ojcom  i  matkom  za  wychowanie, 

co  was  wychowali  i  pielęgnowali, 

tego  aktu  weselnego  z  wami  doczekali, 

a proście ojców, ażeby wam błogosławieństwo dali. 

Ojcze  i  matko,  pocałuj  w  głowę  dziecko  twoje, 

i  daj  mu  błogosławieństwo  swoje, 

niech mu  też Boga nie braknie. 

1  mówcie:  niech  wam  Bóg  błogosławi  z  nami, 

i  Królowa  nieba  i  ziemi. 

I ja  wam  też  błogosławię, 

niż  (nim)  się  z  wami  zabawię. 

Kapela  wesoło! 

W  imię  Ojca  i Syna "i  Ducha  świętego.  Amen. 

Część  druga. 

Proszę  o  uciszenie! 

Panowie  ojcowie  i  też  panie  matki,  postąpcie  po  prawicy, 

a  wy  zaś  bracia  i  siostry,  postąpcie  po  lewicy. 

Poprzestańcie  gwary  swoje, 

posłuchajcie mowy moje. 
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Witam  cię,  witam,  mój  Jezu 

zgromadzonym  w  Trójcy  Przenajświętszej! 

Witam  Cię,  witam,  Matko  mistyczna, 

w  piękności  księżyca  stojąca. 

Witam  waB, witam,  całą  kompaniją, 

w  koło  stojącą, 

ten  akt  weselny  przyozdabiającą. 

Witam  was,  witam,  lecz  pcoszę, 

że swojem  imieniem  kogoś  wyznać  muszę. 

Swojem imieniem wyznać muszę państwa-młodego, 

kontraktu  małżyńskiego, 

są  obowiązani  do kościoła  świętego. 

Na  który  mi  tu  dzień  upewnili, 

żebym  jem  opowiadał  akt  weselny 

czyli  kontrakt  małżyński. 

I na  tym, ochotni  ojcowie  i  weselne  matki, 

pytam was się: daliście jem błogosławieństwo, dali ? 

(Gdy  rodzice  pobłogosławili): 

Podziękujcie  ojcom  i  matkom,  za  błogogła.wtóstwo  odebrane, 

za  piękne  wychowanie  i  pielęgnowanie, 

że  was  wychowali  i  pielęgnowali, 

aktu  weselnego  z  wami  doczekali. 

Jak  ów  ptaszek  wychował  swoje  ptaszęta 

na owej  ciemnej- lesinie, 

i  wyprowadził  je  na ojczysty  świat 

na  owo  puste  pole, 

i  tam  się  z  niemi  rozstajał. 

Tak  i  wy  dziś  ojcowie, 

rozstajać  się  będziecie  ze  swojemi  dzieciarni, 

j  wy  zaś  dzieci ze  swojemy  ojcami. 

A  gdzie  wy  się  dzieci  udacie? 

Udajcie  się  do  Boga, 

do  Sakramentu  świętego, i  do  kościoła  Bożego ; 

na  któryście  me  (mnie)  dziś  upewnili, 

abym  wam  opowiadał  akt  weselny, 

czyli  konktrakt  małżyński. 

Kapela  wesoło! 

Część  trzecia. 

Proszę  o  uciszenie! 

Panowie  ojcowie,  bracia  i  siostry, 
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jeżeli nie macie na to młode  państwo  zawziętości, 
darujcie  im,  wybaczcie  im. 

proszę  was  przez  dwóch  apostołów, 
przez  wszystkich  Świętych  i  przez  Matkę  Najświętszą, 

darujcie  im,  wybaczcie  im, 
proszę  was  przez  rany  Chrystusa. 

Bo  tych  dwóch  ludzi  nikt  nie  złączy, 
tylko  Bóg  Wszechmogący, 

i  też  ich  nikt  nie  rozłączy, 
tylko  Bóg  Wszechmogący. 

Rydel  i  gratyka,  ta  ich  rozłączy, 
bo  tak  wola  Boska  raczy  — 

zo  strony  Adama  miłości, 
ze strony  Ewy  uczciwości. 

Podziękujcie  ojcom  i  matkom  za  wychowanie, 
co  was  wychowali  i  pielęgnowali, 

i  błogosławieństwo  wam  dali. 
Złapcie  ojców  za nóżki, 

a  panienki  za  szyje, 
a  młodzionów  w  pas, 

bo  już  wam  do  kościoła  czas. 
Was  dwóch  ludzi 

nie  poprowadzą  w  powróśle  ani  w  powrozie, 
jeno  was  powiężą 

czterema  koniumi  na  szerokim  wozie. 
Niech  wam  Bóg  błogosławi, 
i  ja  wam  też  błogosławię 
niż  się  z  wami  zabawię. 

Boże  błogosław! 
W  imię  Ojca  i  Syna  i  Ducha  świętego.  Amen! 

Niech  będzie  pochwalony  Jezus  Chrystus! 

Do  ślubu  jadą  naprzód  drużbowie  konno,  białemi  ręcznikami 
od  lewego  ramienia  do  prawego  boku  przepasani;  białe  chustki 
rozpuszczone  trzymają  za  jeden  róg  w  lewej  ręce,  a  w  prawej 
bat.  Za  niemi  wozy  z  państwem  młodćm,  druchnami,  gośćmi  i  ka
pelą,  która  przyjeżdżając  do  kościoła  i  odjeżdżając  do  domu  we
selnego,  wygrywa  marsze i  kujawiaki.  Drużbowie  strzelają  po  dro
dze  z  pistoletów,  a  wystrzałom  towarzyszą  radosne  okrzyki  z  wo
zów.  Drucbny  wprowadzają  młodą-pannę  do  kościoła  trzymając 
przed  sobą  rozpuszczone  chustki  białe;  dwie  a  dwie  (drucbny)  za 
rogi  rozpuszczonej  chustki.  Ten  sam  zwyczaj  zachowują  drużbo
wie  przy  panu-młodym  (ob.  Lud,  Ser.  III.  str.  256.  267.  315), 

10 
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Mowa przed obiadem. 

Proszę  o  uciszenie! 

Co  to  za  cieśle  bywali, 

co  takie  progi  wysokie  dawali, 

co  drużbowie  o  nie  palce  pozbijali. 

Mają  panienki  takie  ziele, 

co  mogą  wygojić  palce  na  Niedzielę. 

Mają  panienki  takie  futro, 

co  mogą  wygojić  palce  na  jutro. 

Niech  nam  Bóg  błogosławi  te  dary, 

któreśmy od Boga i od  tutejszego gospodarza  dostali. 

Jeczcie  dzieci,  jeczcie  (jedzcie), 

za drużbą  nie czekajcie. 

Bo  się  drużba  naje,  napije, 

i  z  was  się  wyśmieje. 

Jecz-cie dzieci,  jecz-cie, 

a  wszystkiego  nie  zjadajcie, 

po  trochu  zostawiajcie. 

Zostawiajcie tem bębenkora.by te bębenki (malcy) 

wypakowały  sobie  kałeteńki  (kalety), 

żeby  dziesięć  lat  to  wesółko  pamiętały. 

Jeczcie  dzieci,  jeczcie, 

z  czubym  łyżki  bierzcie; 

bierzcie  łyżki  z  czubym 

ze  świętym  Jakubym. 

W  imię  Ojca  i  Syna  i  Ducha  świętego.  Amen. 

Mowa po obiedzie. 

Podziękujmy  Bogu  za  te  dary, 

któreśmy  tu  pożywali. 

Wy  młodzioni  młodzi, 

do  was  się  to  godzi, 

żebyście my(mi) się ześli, 

i  te  stoły  wynieśli. 

A  wy  panny,  żebyście  wzięły  mietły, 

i  te  gnaty  wymietły, 

żebyście  sobie  palców  nie  pozbijały, 

jak  będziecie  z  młodzionamy  wywijały. 

Kapela,  wesoło! 
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Zakończenie  weselne. 

Panowie  ojcowie, 
podziękujcie  Bogu  i  gospodarzowi  za  te  dary, 

któreście tu  pożywali. 
Wybaczcie,  w  czera  wa>n  nie  wygodzono, 

bądźcie  kontenci,  w  czem  wara  dogodzono. 
Jeżeli  wam  brakowało  okrasy, 

to  wiedzcie  o tern,  że  teraz  są  ciężkie  czasy. 
A  żeli  wam  brakowało  soli, 

to  nie  na  tego  gospodarza  woli. 
A  jeżeli  były  miękie  kluski, 

to  ta  małżonka  niema  jeszcze  płóski  (sitko,  gniotka?). 
Bo  za  dwie  lecie, 

to  małżonek  tćj małżonce  wyplecie; 
jeżeli  syna, 

to  wara  da  beczkę  wina; 
a  żeli  córczysko, 

to  baby  ochłoną  wszystko. 
Niech  będzie  pochwalony  Jezus  Chrystus! 

W  domach  zamożnych  trwa  wesele  3—8  dni,  w  uboższych 

1—2  dni.  Muzykę  stanowią  skrzypce  i  maryna  (kontrabas). 

"W esele. 
DI. 

Niechanowo.  Żelaikowo.  (pow.  Gniezn.) 

(i szematów  i  ustnej  relacyi). 

Na  Zdawinach  gdy  państwo-młodzi  mają  jeść  po  kawałku 

chleba  z  serem,  przyniesionego  przez  pana-młodego  lub  jego  ro

dziców. 

36. 

9 
A  jak  pójdziesz  na  za  - lety  w»śie  chleba  dla  kobie -  ty. 

$ _ 

Żeby  Jadła,  teby  piła,  żfeby  z  tobą  dobrze  ty -  ta. 
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Oracya  drużby. 

We  Czwartek  przed  Niedzielą  ślubu,, drużba  z  poddrużbiem 

no  wieczór  wchodzi  do  izby  i  zaczyna  trzepać: 

Wasze  progi nawiedzamy, 

dnia  dzisiejszego  "winszujemy, 

od  rodziców  pp.  młodego  się  kłaniamy, 

żebyście  tak  łaskawi  byli, 

do  aktu  weselnego  przyozdobili. 

Boć  to  ten  ślub  jest  od  Boga  stworzony, 

od  kościoła  Rzymskiego  katolickiego  potwierdzony. 

Wszystko-ć to  z Twojźj, 

z  Przenajświętszej  woli  swojej; 

dawali-ć  go  namiestnicy  Boscy  pod  te  wszystkie  lata, 

od  początku  świata; 

i  dawać  go  będą  do  skończenia  świata. 

Boć  was  tam  panie  ojcze  i  pani  matko  nie  na wiele  proszę: 

Na  kieliszek  wódki, 

na  czas  prędki,  krótki, 

na  piękne  usiądzenie, 

na  łagodne  rozmówienie. 

Palmę  w  ręku  noszę, 

Pana  Jezusa  proszę; 

palmę  w  ręku  trzymam, 

kwiateczki  zbieram. 

Panu  Jezusowi  i  Matce  Najświętszej  do  nóżek  się  skłaniam. 

Przepraszam  was  panowie  ojcowie, 

żeli-ć  wam  się nie  spodobał  w tej  mowie. 

bom  nie  chodził  nigdzie  ino  do  kościoła, 

a tylko  przy  cepach  w  stodole była moja szkoła. 

Niech  będzie  pochwalony  Jezus  Chrystus! 

W  Sobotę  podobnież  jak  we  Czwartek,  drużba  wchodząc, 

poddrużbiem  do  izby,  zaczyna: 

Jestem  tu  zesłany  od  Boga,  od  Matki  Najświętszej, 

od  państwa-młodego, 

co  się-zabierają  do  aktu  weselnego, 

żebyście  panie  ojcze,  pani  matko,  lak  łaskawi  byli, 

dnia  onegdańszego  przyobiecanego, Die  odmówili. 

Jako-ć  mnie  widzicie  przepasanego, 
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a  ja  im  życzę  łiozęścia,  błogosławieństwa  świętego; 

żebym  to  szczęśliwie  zaczęli,  szczęśliwie  skończyli, 

to  młode  państwo  do  kościoła  rzymsko  katolickiego  doprowadzili. 

Boć  was  tam  paDie  ojcze,  pani  matko,  bracia  i  siostry 

nie  na  wiela  proszę. 

Na  cztery  mendele  kokoszy, 

żeli  nam  ich  jastrząb  tie  rozproszy. 

Boć  ten  jastrząb  jest to  bardzo  płoche  zwierze, 

wrze-ć  on  na  kokosze  pierze. 

I  na  parę  kuropatw, 

żeby pan-młody panny swój fartuszka nie dopad(ł); 

nie  dopad,  nie  zdradził, 

niźli (zanim) go drużba od ołtarza nie odprowadził. 

Na  pieczywa  chleba  rżannego, 

na  drugie  pszennego. 

Będą  tam  strucle  i  kołacze, 

sama  gęba  na  nie  skacze; 

będzie  tam  i  co  więcy, 

na  skopów  piąci, 

na  gąsiorów  dziesiąci. 

Będzie  tam  jedna  pieczeń  wołowa, 

druga  skopowa, 

trzecia  jendykowa, 

czwarta  gąsiorowa, 

a  ta  piąta  sarnia. 

Aleć  ta  sarna  jest  to  bardzo  chybka, 

nie  złapie  jej  tak  prędko, 

jakby  była  na  to  chrapka. 

Nie będziemy-ć tam  mieli  ani tuczonego zająca, 

boby  nam  ociężała  panna-młoda  do tańca. 

Będziemy  tam  mieli  barana  z  ogonem, 

będziemy  tańcować  wszyscy  dobrze  po  nim. 

Będzie  tam  i  co  więcy, 

jeden  wół  na  krępulcu  jęczy, 

drugi  na  stajence  dyszy. 

Lecz  my  sobie z  panem  bratem  poradziśmy, 

tego  wołu  t krępulca  zdejmiemy. 

Damy  graczowi  wątrobę, 

żeby  czynił  dla  ludzi  rozdobę. 

Basaliście  płuca, 

bo  jeno  się  kole  gracza  tłucze. 

Tak  wam  łóż  waspanowi  młodzi, 

do  was  mi  się  mówić  godzi: 

żebyście  wiertelika  owsa  nie  żałowali, 

konika  sobie  ładnie  wypucowali, 

ogonek  mu  zawiązali; 
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katłcmzka  na  niego  nie  żałowali, 

sukienki  wytrzepali, 

buciki  wysmarowali, 

wioski  wyczesali, 

żebyście  przed Majestatem  Boskim  młodemu-państwu  wstydu  nie  zadali. 

Tak  wy  też  panienki,  panniczki, 

fałdujcie  spódniczki, 

włoski  pudrujcie, 

fartuszki  maglujcie; 

żebyście  się  pięknie  przybrały, 

a  najprzód  Bogu,  Matce  Najświętszej  i  wszystkim  się  spodobały. 

Boć  to  tara  mówią,  że  niema  jak  jednemu  drużbie, 

co  wyjdzie  do  sieni,  pieczeni  urżnie, 

do komory  Bię  wtłoczy, 

piwka  natoczy, 

chleba  ukroji, 

nikogo  się  nie  boji. 

Tak  prosiemy  panie  ojcze,  pani  matko 

o  koniki,  o  wóz, 

o  panienki  na  wóz. 

Bo  ka-ć  (gdzie)  nas poślą,  mówią,  żeby się  nie  bawić, 

żeby  to  wnet  sprawić; 

bo  się  temu  młodemu-panu  czas krudzi  (króci), 

że  ma  już iść  na ludzi; 

a  młoda-panna  się  raduje, 

bo  się  to  dla  niej  podobno  najlepiej  gotuje. 

Niech  będzie  pochwalony  Jezus  Chrystus! 

Gdy  przed  oczepinami  zbierają  składkę  na  czepki,  śpiewają 

(mel.  ob.  Ser.  IX.  str.  193  Nr  49.  —  Ser.  X.  str.  109): 

37. 

1.  Niechciała,  niechciała  we  wianyszku  chodzić, 

kazała,  kazała,  sobie  czypek  robić. 

Zróbcie  mi,  zróbcie  mi,  ze  samego  złota, 

bo  ja  jest,  bo  ja  jest  uboga  sierota. 

2.  Niechciała,  niechciała,  ojca,  matki  slucbać, 

wolała,  wolała  kolibeczką  ruchać. 

Niechciała,  niechciała,  słuchać  matki,  ojca, 

ej  musi  usłuchać  małego  dziecięcia. 

W  tańcu  po  oczepinach  śpiewają: 

Do przodka.  33.  (text ob.  Kr  36) 

a  *  -
¥~ • f - H  s  . * S  _  ~ •  H  ^ (• #  i 

g  4 ¥ 
L—  •  1H 

Wo  zapomnisz  panienko Bwywoli,  i  - no  kafcą :  robić  babo  w roli, 

Wo  zapomnisz  panienko  hasania,  i -  no ci  chłop  zawoła ; śniadania, 
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M  Mazur  .  

i  -  no  każą:  ro -  bić  ba -  bo  w  roli. 

i  -  no  ci chłop  zavo  -  la:  śniadania. 

'W esele. 

IV. 

(Z  broszurki:   Pieśni   weselne dla  młodzianów  i   druż 

bów (Poznań,  1861  r.,   druga  edycya 1862  r.   u Rejznera).  

Modliszewko  pod  Gnieznem. 

Zaproszenie na wesele. 

N i e c h   b ę d z i e   p o c h w a l o n y   J e z u s   C h r y s t u s !  

Winszujemy  dnia  dzisiejszego, 

Sobotniejszego, 

Temi-ć  słowy,  którego  odebrali 

od starszych rodziców i od tego państwa-młodego, 

którzy  się  zabierają  do  stauu  małżeńskiego. 

Boćray  jedziemy  koło  wódki  bieżącej: 

rybki  się pluskają; 

koło  sadka  ciemnego, 

ptaszki  śpiewają! 

Leciał  ptaszek  pod  niebiosy, 

wyśpiewuje  śliczne  głosy. 

Wyśpiewywał  ten  pan-młody, 

kiedy  upatrywał  panny  do  swej  upodoby. 

Zoalazł-ci  ją,  znalaz, 

ucieszył  się  zaraz. 

Zesłano  nas  tu  dwóch  braci  w  podróż 

od  nikogo  toć  to, 

lecz  od  Pana  Jezusa  i  Matki  Najświętszej, 

od starszych rodziców i od tego państwa-młodego, 

którzy  się  zabierają  do  stanu  małżeńskiego. 

Sławetnego  pana-ojca  i  sławetną  panią-matkę 
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ci  młodzi  państwo  pozdrawiają, 

i  do  nóżek  upadają. 

My  tu  starsi  drużbowie  prosimy, 

palmę  w  ręku  nosimy, 

na  sądyszek  wódki, 

na  beczuszkę  piwa, 

na  sądyszek  wina, 

na  parę  łabędzi, 

na  skopów  dziesięci, 

na  wieprza  utuczonego, 

na  wołu  upasionego. 

Stoji  wół  w  oborze, 

on  nam  wiele  dopomoże, 

drugi  na  krępulcu  jęczy. 

Wieprz  na  kolana  klęka, 

bo  się  śmierci  lęka. 

Tam  będzie  sroka  — bez  oka, 

kapłon  bez  boka, 

koza  bez  ogona. 

Kto  się  nie naje  w  akcie  weselnym, 

naje  się  doma. 

Tak  sobie  mówimy, 

tak  sobie  radzimy, 

sławetnego  ojca  i  sławetną  matkę 

używimy. 

Na  które  trzy  dni  was  prosimy. 

80  tam  będzie  wróbel  tłusty, 

który  się  tuczył  trzy  lata 

w  stodole  pustej. 

Będą  tam  bydlęce  nogi, 

będzie  tam jadł  bogaty, 

będzie  i  ubogi. 

Będzie  tam  i  gularz; 

kto  przyjdzie  na  wesele  zdrowy, 

a  nie  będzie  statkował, 

pójdzie do  dom  kulas. 

Zagrają  nam  też  szałamaje,  dudy, 

będą  się  starym  trzęsły  brzuchy, 

i  młodym  udy. 

Zagrają  nam  szałamaje,  bas, 

kto  się  naje  i  napije, 

idzie  do  dom  wczas. 

A  my  też  sławetnego  ojca  prosiemy, 

o  tę  panienkę,  o  której  tu  wiemy. 

Prosiemy  o  konia, 

na  tego  młodziana. 



81 

Wy  młodzieńcy  młodzi, 

do  was  się  to  godzi. 

Korca  owsa  nie  żałujcie, 

konika  sobie  wychędużcie, 

buciki  sobie  wysmarować, 

sukienkę  sfałdować, 

pistulecik  wyszykować. 

A  wy  swachniczki,  —  trzewiczki, 

pończoszki  popodwiązujcie; 

a  jeżeli  nie  macie  podwiążczyska, 

mam  ja  tu  kawał  spinoczyska! 

Ja  stary  drużba,  w  czem  ja  mogę, 

ja  was  wspomogę. 

Boć  to  ludzie  nie  po  temu, 

dziwują  się  lada  czemu. 

Jednego  czasu  szła  swachniczka 

przez kościół, 

pończoszki  nie  podwiązała, 

całemu aktu weselnemu przed Majestatem Boskim 

wstydu  zadała. 

Będziem  tam  mieli  owcze  kopyta, 

ażeby  z  tej  młodej-pauny  była 

dobra  kobita. 

A  ona  się  też  uczesała,  ulizała, 

żeby  jej  liczka  nie  chodziły, 

bez  wianeczka, 

bez  czepeczka. 

Rzuć  perłę,  manele, 

(w)stań  rychło  do  kądziele! 

Boć  on  cię  rano  będzie  budził, 

dobrze  cię  kijem  cucił. 

Mówią - że  to  ludzie : 

nie  ma8z-to  nikomu,  jak  jednemu  drużbie: 

do  komory  idzie, 

pieczeni  sobie  urżnie; 

do  beczki  się  dotłoczy, 

piwka  sobie  utoczy; 

na  górę  wpadnie, 

gomółek  nagłabnie; 

w  kieszenie  napakuje, 

da swemu  koledze. 

A  wy  jego  słudzy, 

czekajcie  jak  drudzy, 

aż  was  starszy  drużba  podziali, 

jak  stary  dziad  babę  z  kobieli. 

Nie-jeden  go  popchnie, 

11 
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aż  też  na  łbie  utknie; 

on  wszystkiemu  wybaczy, 

bo  się  wszędzie  dotłoczy. 

Przepraszamy  teraz  sławetnego  pana-ojca, 

i  uniżamy  swego  czoła, 

jeżełi-m  teraz  zmylili  jakiego  słowa. 

Bo  się  Die  uczyliśmy  w  szkole, 

tylko  przy  cepach  w  stodole, 

za  krzewiną,  za  smugiem, 

i  z  kozicą  za  pługiem. 

Niech  będzie  pochwalony  Jezus  Chrystus! 

Przemowa przed obiadem. 

Proszę  o  uciszenie  całkiej  kompanii, — 

a  osobliwie  kapeli! 

Jacy  tu  cieśle  bywali, 

co  ten  domek  stawiali? 

Snać się żadnych chrzcinów, pogrzebu, weBela, 

tutaj  w  tym  domku  nie  spodziewali! 

a  tak  wysokie  progi  tutaj  dawali. 

A  myć  drużbiakowie  mali,  malusińcy, 

zawiązalim  sobie  siócy; 

bo  bez  wysokie  progi, 

pozbijalim  sobie  paluszki  u  nogi! 

Ach,  swachniczki  się  teraz  zafrasowały, 

z  kim-że  teraz  będą  tańcowały? 

Swachniczki  się teraz4   nie  frasujcie; 

mam  ja  doktora  takowego, 

on  nas  ulekuje  do  dnia,  do  białego. 

Zastawię-ć  ja  wam  na  stoły, 

żeby  był  każdy  wesoły: 

zastawię  ja  wam  te  dziewięć  potraw; 

czegoby  brakowało,  to  ty drużbo  popraw! 

Aleć  wam  drużba  nie  poprawi, 

ani  tśż  nie  może, 

kiedy  nie  Ty  z  nieba 

Wszechmogący  Boże! 

I  ty  święty  Marku! 

co  wam  braknie  na  miskach, 

mają  kucharki  w  garku. 

Jedzcie  z  świętym  Jakóbem! 

bierzcie  łyżki  z  ozubem, 
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Potrząśnijcie  łyżkami, 
jak  żydzi  sakiewkami. 

Sarai-ć  sobie  przeżegnajcie, 
za  mną  drużbą  nie  czekajcie. 

Śliczny  kierz  lelija, 
żegna  wam  sam  Pan  Jezus, 

przeżegnam  i  ja! 
Aleć  ja  wam  przeżegnam  na  trzy  krzyże, 

kto .się  nie  naje,  nie  napije, 
niechże  stoły  liże. 

Graczu  wesoło! 

Przemowa  do  kościoła. 

Proszę o uciszenie calkiego aktu  weselnego — 
a  osobliwie  kapeli! 

Ach ziele,  moje ziele, 
siewała-ć  ja  je  przez  latek  tak  wiele! 

Zgromadziliście  się,  wy  młodzi  państwo,  w  ten  stan  małżeński 
jak  gołąbki  w  parze, 

ach,  kto  was  rozłączy, 
Pan  Jezus  go  skarze. 

Aleć  was  nikt  nie  rozłączy, 
ani  też  nie  może, 

kiedy  nie  Ty  z  nieba 
Wszechmogący  Boże! 

Cóżes  sobie' ulubiła,  ty  osłoda  panno, 
za tym  młodym  panem? 

którego  tu  widzisz  przed  oczami  swemi. 
Będziesz  ty  miała  z  jednej  strony  lepiej, 

z  drugiej strony  gorzej. 
Nie  będziesz  wody nosić, 

oj,  będziesz  miała  pod  oczyma  dosyć. 
Ach,  żebym  ja  wiedziała, 

jakie ja życie za tobą  prowadzić  będę musiała? 
Ach,  wzięłabym  noża, 

a  w  lewy  bok  bym  się  uderzyła. 
A  matula  czemprędzejby  przybieżała, 
a  córuli  ostry  nożyk  od  boku  odjęła! 

Ach  wieńcu,  mój wieńcu,  na tćj chuście szerokiej, 
powiedz-że  mi  teraz:  jak  mi  wiek  daleki? 

Powiedzieć  ci  niemogę,  bom  nie  jest  boskie  stworzenie, 
tylko  od  ruty,  i  od  rozmarynu  korzenie. 
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Aob  wieńcu,  mój  wieńcu,  — perłami  sadzony, 

płukać  by  trzeba  i matce  rodzonej! 

A  wy  młodzi  państwo,  chybabyście  kamienne  Berce  mieli, 

żebyście  dzisiaj  swego  wieńca  zapłakać  nie  mieli. 

Podziękujcie-ż  teraz  wy  młodzi  państwo 

tym  swojiui  rodzicom,  za  tak  piękne  wychowanie, 

że  was  nie  oślepili, 

ani  nóg  nie  połamali, 

do  stanu  małżeńskiego  dziś  was  doprowadzili. 

Dyć was nie doprowadzili — ani ua łańcuchach, ani na powrozie, 

tylko  pojedziecie — po parę koni, po cztery, — na wozie. 

Podziękowaliście  teraz  rodzicom za tak piękne  wychowanie, 

westchnijcie  teraz  do  Boga  i  do  Najświętszej  Maryi, 

upadnijcie  do  nóg  tej  całej  kompanii, 

pana  ojca  za  nóżki, 

panią  matkę  za  nóżki, 

a  swachniczki  w  pas; 

boć nam do kościoła świętego, do Sakramentu Przenajświętszego 

jechać  czad! 

Z  kościoła  świętego  —  do  aktu  weselnego; 

tam  się  będziem  cieszyć  laską  Boga  Najświętszego. 

Graczu  wesoło! 

"W esele. 

V. 
Kolnda.  Tuczno,  (pow.  IDOWTOCI.) 

Kawaler  chcący  się  żenić,  przychodzi  ze  swatem  we  Czwar

tek  wieczór  na  rajiny  (oświadczyny)  do  rodziców  panny,  ażeby 

tam,  jak  to  po  przywitaniu  swat  powiada,  poszukać  gęsi.  Jeżeli 

rodzice  pozwolą  na  odszukanie  gęsi,  wtedy  na  znak  braterstwa 

pije  swat  do  wszystkich  przytomnych  przyniesioną  z  sobą  słodką 

wódkę,  i  zabawiwszy  krótko,  odchodzi  zapowiadając  na  Sobotę 

z d a  w i n y .  

W  Sobotę  więc  następują  owe  zdawiny  czyli  zaręczyny 

(w  domu  panny)  z  muzyką.  Gdy  się  zejdą,  powtarza  się  ceremo-

nija  przypijania  słodką  wódką;  potem zasiadają  wszyscy  do zasta

wionego  wieczerzą  stołu, wyjąwszy  młodej  pary.  Ci muszą  najpierw 

zjeść  po  kawałka  razowego  chleba  z  solą;  które  z  nich  prędzej 

zje  swój  kawałek  chleba,  to  rokuje  lepszego  na  przyszłość  u  sie-
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bie  w  domu  gospodarza.  Przy  wieczerzy,  organista  lub ktokolwiek 

inny  czyta  z  książki  do  nabożeństwa  nauki  dla  małżonków  przy-

szłych. 

We  Czwartek  (przedślubny)  starszy  z  młodszym  drużbą  cho-

dzą  spraszać  gości,  zaczynając  zwykle  od  dworu.  Oracya  czwart-

kowa: ') 

Winszujemy  dnia  dzisiejszego  czwartkowego, 

jako  powtórnie  winszować  będziemy  dnia  sobotniejszego. 

Z  rezydencyi  od  Boga  w  Trójcy  jedynego, 

od pana ojca,  od  paui  matki,  i  od  tego  dwojga  pp.-młodego, 

co  się  zabiernją  do  stunu  małżeńskiego. 

Boć  to  teu  stan  małżeński  nie  za  nas  się  począł, 

nie  za  nas  się  skończy. 

Począł-oi  on  się  z  żebra  Adamowego, 

ojca  całego  uarodu  ludzkiego. 

Pan  Bóg  mu  wyjął  żebro  z  boku, 

podczas  miłego  snu  uroku, 

i  położył  wedle  niego, 

i  stała  się  małżonka  jego. 

Wszakże  to  sam  Zbawiciel  powiedział, 

że  kto  niema  przyjaciela  dobrego, 

równy  jest  temu,  co  niema  oka  prawego. 

Tak  tćż i ta  bystra  ptaszyna  pod  obłoki  latała, 

różnego, rozmajitego  ziółka  szukała, 

i  na  gniazdeczko  sobie  zwijała, 

bo-ć  o  parkach  (parach)  sama  myślała. 

Znalazła  i  urwała  trzy  listki  liliji, 

od  Najświętszej  Panny  Maryi. 

Także  tćż  i  ten  pan  młody, 

biegał,  szukał  do  swojćj  podoby. 

A  gdy  takową  znalaz, 

poszedł  do  Boga  w  Trójcy  jedynego  zaraz. 

A  nas  też  dwóch  braciszków  ubrali, 

w  tak  daleką  drogę  wysłali, 

sławetnych  panów  ojców,  sławetne  panie  matki  (Wielm. PP.) 

na  ten  bal  weselny  spraszać  kazali. 

Tak  i  my  panów  ojców  prosiemy, 

niziuteńki  ukłon  oddajemy, 

abyście  nie  wymowni  byli, 

i  państwa  młodych  odprowadzili, 

do  kościoła  rzymsko-katolickiego, 

')  Porównać  z o r a c y a m i   w  K u j a w a c h   K r ó l e a t w a   Polskiego  kongresaowego 

używanemi  (obacz  Sery a  III). 
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do  aktu  Boskiego  i  do  Sakramentu  Przenajświętszego; 

z  kościoła  rzymskiego  katolickiego, 

do  domu  weselnego  polskiego. 

Na  długie posiedzenie, 

i  mile  (lub:  różne)  pogadanie; 

na  sądek  wódeczki; 

na  piwa  dwie  beczki; 

na  trzy  pieczywa  chleba, 

boć nam go od  w Trójcy jedynego Boga  potrzeba. 

Na  jedno  razowego, 

na  drugie  rżanego, 

na  trzecie  pszennego; 

na  strucle,  na  kołacze, 

coć  nam  sama  gęba  do  nich  skacze. 

Będzie  tam  co  więcej, 

wół  na  krępulcu  jęczy, 

drugi  rogami  w  oborze  szurmuje, 

bo  rzeźnika  w  domu  czuje. 

Baran  przy  progu  stęka, 

boć  się  również  śmierci  lęka. 

Na  wołu  upaśnego, 

na  wieprza  utuczonego, 

drugiego  miotłą  potrąconego. 

Boć  zabili  też  tam  wieprza  niemałego, 

w  donicy  oparzonego. 

Na  pieczeń  wołową, 

a  drugą  skopową, 

a  trzecią  wieprzową. 

Gąsiorów  piąciu, 

gularzy  dziewiąciu, 

kaczek  sześć  mendeli, 

byśmy  się  dobrze  mieli 

(lub  też:  Na  dziesięć  gąsiorów, 

na  mendel  kaczorów). 

Na  parę  kokoszy, 

jeżeli  ich  nam  jastrząb  nie  spłoszy. 

Boć  to,  mówię,  nie  na  te  co  po  polu  latają, 

ale  na  te  co  za  piecem  (lub:  w  chlewku)  na  jrządce  siadają. 

Toć  my  tak z  braciszkiem  starać  się  będziemy, 

że  je  do  kupy  dostaniemy. 

Będzie  tam  zająo  naśpilkowany, 

i  sarną  zamarynowany. 

Kto  tego  sarniego  uda  zażyje, 

kwaśnego  się  piwka  napije, 

które  przeszło  od  pół  roku, 

stoji  w  sieni  na  widoku. 
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Na  tę  parę  kuropat, 

co  je  wlody-pan  u  młodej-panny  dopad. 

Oj nie  dopadnie  on  jej, ani  też  nie  zdradzi, 

aż  go  starszy  drużba do  ślubu,  do  Majestatu  Boskiego  doprowadzi. 

Boć  to,  mówię,  niema  jak  starszemu  drużbie, 

wleci do kuchni (pójdzie do rożna), pieczeni urżnie. 

Do  komórki  (do  beczki)  się dotłoczy, 

i  piwka  sobie  utoczy; 

sądeczek  nawiedzi, 

nikogo  się  nie  wstydzi; 

chleba  sobie  ukroji, 

nikogo  się  nie  boji. 

Chociaż  go  kto  popchnie, 

że  aż  na  leb  utchnie, 

albo  w  kąt  gdzie  padnie, 

drużbie  jednak  ładnie. 

Będzie  tam  kapela  roskoszna, 

będzie  bardzo  skoczna; 

będą  uóżki drgały, 

byle  po czern  miały. 

Będą-ci  tam  gniły  sznłamaje,  dudy, 

będą  się  trzęsły  starym  kolana,  a  nam  młodym  j-udy, 

tak  i  mnie  samemu, 

jak  i  braciszkowi  memu. 

Będzie  tam  cymbał  i  bęczliwy  bas, 

kto  się  naje,  napije,  pójdzie  do  dom  wczas. 

Będzie  tam  bestra  seroka  (sroka), 

kto  z  drugim  zawrze,  pozbędzie  się  oka. 

(Tak  daleko  we  Czwartek;  w  Sobotę  zaś  dodają  jeszcze:) 

Sławetny panie ojcze i sławetna  pani matko, 

my tćż od tego dwojga państwa młodego prosiemy, 

niziuteńki  ukłon  oddajemy, 

o  koniki,  o  wóz, 

o  druchniczki  pod  wóz,  —  chciałem  mówić,—  na  wóz; 

bo  ich  w  swojim  domu  nie  mamy, 

tylko  »ię  u  sławetnych  panów  ojców  (WW.  Paóstwa)  spodziewamy. 

Boć  nam  jedne  nie  dorosły, 

drugie  za  mąż  poszły, 

trzecie  owdowiały, 

choć  mężów  nie  miały. 

I  wy  też  druchny,  druchniczki, 

fałdujcie  spódniczki, 

włoski  swe  fryzujoie, 

trzewiczki  smarujcie, 
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pończoszki  choć  powi ąsołkatni  związujcie ; 

byście  pannie-inłodej  wstydu  nie  zadały 

gdy  przez  kościół  Hoży  będziem  pośpieszali. 

Boć  nam  się  razu  jedna  nie  przybrała, 

1« pi ej by  taka  w  domu  pozostała, 

groch,  kapustę  i  kluski  gotowała. 

Winiaczków  uwijcie, 

i  drużbom  darujcie, 

a  przed  Majestatem  Boskiem  byście  się  pięknie  kłaniali, 

ażebyście  pannie-młodej  wstydu  nie  zadali. 

Tak  i  wy  panowie  młodzi, 

do  was się  to  godzi, 

korca  owsa  nie  żałujcie, 

a  koniczki  nafutrujcie, 

czapeczki  z  kurzu  wytrzepujcie. 

Sukienki  sfałdować, 

buciki  za-iksować  (wichsen?) 

wąsy  wysmarować, 

czuprynę  wygolić, 

i  sain  się  ustrojić, 

abyście przed  Majestatem  Boskiem stawali, 

paou-młodemu  wstydu  i  sromoty  nie  zadali. 

Z  pistolecików  pająki  powykręcajcie, 

przed  weselnym  domem  ognia  z nich  dawajcie. 

Tak  i  wy  woźnice, 

smarujcie  bicze, 

wozy  wytaczajcie, 

konie  zakładajcie, 

za  mną  starszym  drużbą  nie  czekajcie, 

jutro  na  dziesiątą  godzinę  przed  weselny  dom  zajeżdżajcie 

a  z  bicza  ognia  dawajcie; 

a  za  te  bicze, 

macie  odemnie  obietnicę. 

Ja  wam  też  za  to  obiecuję  wiele, 

dwie  bycze  d...,  trzy  gęsie  gardziele, 

piwa  półbeczek, 

wódki  sądeczek, 

pieczeń  kumorową  (z komara) 

biesiadę  morową; 

wróblą  golenią 

podzielę,  uczęstuję,  uszanuję całą  fornalską  kompaniją. 

Gdyby  to  dla  was  było  za  mało, 

toby  się  czerniny  warząchew  przylało. 

W  końcu  państwo  przepraszamy, 

że  ich  tak  licho  zapraszamy. 

Jeśliśmy  coś  opuścili, 
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pnństwo  nudów  nabawili; 
jeżeli  gig  potkli  w  slowio, 

nlbo  w  nagzój  chłopskiej  mowie. 
Toć  to  cepy  i  stodoła, 
byta  cała  nasza  szkoła. 

Niech  będzie  pochwalony  .Jezus  Chrystus! 

Miejscami  trafiają  się  jeszcze,  lubo  bardzo  już  rzadko  (pi
sano  to  w  r.  1856)  rozpleciny  w  Sobotę,  na  które  przybędzie 
muzyka,  druchny,  drużbowie  i  pan-młody  do  weselnego  domu. 
Muzyka  wychodzi  na  dwór  pod  okuo,  a  panna-młoda  usiada  na 
krzesełku  w  środku  izby  postawionym,  mając  warkocz  jaknajli-
czniej  wpiętemi  szpilkami  uapchauy,  które  są  wszystkie  pozagi-
uane.  Starszy  drużba  musi  te  szpilki  powyciągać,  a  podówczas 
śpiewa  druclina  starsza  wiersz  niżej  cytowany,  do  czego  gracze 
przygrywają.  W  końcu  wynoszą  muzykantom  dwa  kieliszki,  jeden 
z  wódką,  drugi  z  wodą,  i  starają  się  o  to  by  gracza  zwieść  tak, 
aby  na  wodę  trafił,  — a  to  na  znak,  by  trzeźwym  był  przez całe 
wesele.  Śpiew  starszej  druchny  (mel.  obacz  Lud, Ser. III. str.  296) 
brzmiał: 

39 

1.  Usiadła  Marysia  na  białym  kamieuiu, 
rozpuściła  warkocz  po  prawem  ramieniu; 

o  nasza! 

2.  O  moja  Marysiu,  zapleć-że  ten  warkocz, 
niech  ci  go nie  szarpie  lada jaki  smarkacz, 

o  nasza! 

3.  Nie  będę  go  pletła,  ani  rozplatała, 
co  wejrzę  na  Jasia,  to  będę  płakała, 

o  nasza! 

4.  Usiadła  Marysia  na  zielonym  płocie, 
daj  mi  Jasiu  pokój,  ubogij  sierocie, 

o  nasza! 

5.  A  żebyś  ty  była  uboga  sierota, 
niemiałabyś  wicaka  ze  szczerego  złota, 

o  nasza! 

6.  Jeno  byś  go  miała  z  tej  drobnej  niteczki, 
jak-ci  to  go  mają  nadobne  dzieweczki, 

o  nasza! 

7.  Poszła  Marysia  ku  ogrodyszkowi, 
4   kopać  dołyszek  swemu  wianyszkowi, 

o  nasza! 

12 
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8.  Nosiła,  nosiła,  aż  ci  go  zgubiła, 

nalaz  ci  go  Jasio  jadący  z  Torunia, 

o   n a s z a !  

9.  Powiedziałaś  Marys,  żem  ci  wiauek  ukrad, 

jakżes  brała  wodę,  w  studzienkę  ci  upad, 

o  nasza! 

10. Sięgaj-że  go  sięgaj,  prawą  rączką  do  dna, 

jeśli  go  dostaniesz,  to  go  będziesz  godna, 

o  nasza! 

11. Dostałam,  dostałam,  ale  już  nie  cały, 

cztery  rumianeczki  z  niego  uleciały, 

o  nasza! 

W  Niedzielę  rano  spraszają  drużby  na  śniadanie  w  ten 

sposób: 

Pańskie  progi  odwiedzamy, 

dzień  dobry  powiadamy. 

Słońce  wstaje, 

jasność  daje. 

My  też  prosiemy, 

śniadanie  zjemy. 

Będzie rybka  z miodem, 

nie  zemrzemy  głodem, 

Niecb  będzie  pochwalony! 

Gdy  czas  nadejdzie,  aby  się  zabierano  do  kościoła,  wtedy 

drużba  starszy  da  znak  i  zapozwie  weselne  grono.  Drucbny zgro

madzą  się  na  środku  izby,  rozpostrą  chustkę,  wszystkie  się  jej 

uczepią  i  położą  na  niej  wieniec  lub  ziele.  (W  Kołudzie,  Oł-

drzychowie, Sielcach,  Biskupicach,  Górkach).  A  drużba  pokropiw

szy  to  i  wszystkich  gości  święconą  wodą,  taką  zaczuie  perorę: 

Ach!  co  się  stało,  rozstać  się  nie  może, 

co  nam  dopomóż,  dobrotliwy  Boże! 

Ach  szczęśliwa  ta  godzina  była, 

kiedy  Najświętsza  Panna  Syna  porodziła. 

Niechże  i  ta  tak  szczęśliwą  będzie, 

dla  was  oblubieńcy  tu  na  ziemi  wszędzie. 

A  pokąd  bije  promień  słońca  z  nieba, 

niech wam Bóg nie szczędzi darów swych i chleba 1 

Młoda-panua  mówi  na  to  przez  usta  drużby: 

Serce  mi  się  kraje, 

płacz  mi  się  zadaje, 
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że  innie  drużba  dziś  do  przysięgi  Jezusowej  Chrystusowej  oddaje. 

Ach  wieńcu,  mój  wieńcu, 

który  widzę na tej chustce  tak  bardzo  szćrokiśj, 

powiedzże  mi,  wieńcu, 

jaki  wiek  mój  będzie  daleki? 

Ja  ci  tego  nie  powiem,  boć  ja  nie  stworzenie, 

tylko  ziele  zielone  z  różnego  korzenia. 

Ach  wićńcu,  mój  wióńcu, 

dla  Boga  cię  proszę, 

niech  cię  z  wszelkim  tryumfem 

do  kościoła  Bożego  donoszę. 

Kochany  ojcze  i  kochana  matko, 

proszę  was  o  błogosławieństwo. 

Bo  jeśli  go od  was  nie  będę  miała. 

to będę  swe  życie  całe  przeklinała. 

Powiem : Boże,  cos  mię  stworzył, 

ojcze,  coś  mię  spłodził, 

matko,  coś  mię  porodziła, 

żem  bez  was  tak  prędko  wioneczek  pozbyła. 

Do  drucben  mówi  drużba  starszy: 

Dziękuję  wam,  żeście  nas  przyozdobiły  temi  kwiatami, 

j*k  niebo  przyozdobione  różnemi  gwiazdami. 

Teraz  upadnij  panie  i  panno-młoda 

panu  ojcu  i  pani  matce  do  nóg; 

jednym  wyżej,  —  drugim  niżej, 

trzecim  w  pas, 

bo  do  kościoła  mamy  wielki  czas. 

Wesoło  graczu! 

Oracya  starszego  drużby,  gdy  wyjść  mają  do kościoła  (w Tu

cznie,  Helenowie, Leonowie, Popowiczkacb,  Pławinie, Łącku, Mierz-

winie, Krężołach, Leszczu, Pokrzywnikach  i Wybraniectwie, — gdzie 

już  wieńca  na  chustce  rozpostartej  kłaść  niema  zwyczaju). 

Proszę  o  uciszenie! 

O  Jezus,  o  Maryja! 

cóż  się  tu  zebrała  za  prześliczna  kompanija! 

Chociaż  cieśle  co  ten  dom  stawiali, 

takie  wysokie  progi  tutaj  podawali. 

A  ty  panno-młoda,  cóżeś  ?ię  tak  ubrała! 

podziękuj  P. Bogu żeś  sobie  przyjaciela  dobrała. 

Przyjaciela  ulubionego, 

od  Boga  przeznaczonego. 

A  ty  panie-młody, 
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kiedy  przyszły  twoje  gody, 
podziękuj  Panu  Bogu  w  Trójcy  jedynemu, 

Patronowi  twojemu  świętemu, 
że  ci  nie  pozwolił  żyć  w  domu  samemu, 

że  przyjaciółkę  dał  ci  wybrać  sobie, 
którą  utracisz  dopiero  w  grobie. 

Teraz  panno-młodo, 
podziękuj  rodzicom  że  ci  życie  dali, 

że  cię  wychowali, 
nie  okulawili,  —  ani  oślepili. 

Rodzicom,  starszym,  padnijcie  teraz  do  nóg, 
a  młodym  w  pas, 

bo  dziewiąta  godzina,  —  do  kościoła  czas. 
Niech  będzie  pochwalony  Jezus  Chrystus! 

Potem  rusza  wszystko  do  kościoła.  Panny-druchny  (w liczbie 

4  lub  6)  prowadzą  oblubienicę, a  młodzianie  czyli  drużbowie pana-

młodego  przed  ołtarz. 

Po  ślubie  następuje  jazda  z  powrotem  do  domu  weselnego, 

i  to  z  trzaskiem,  śpiewem  i  hałasem.  Drużbowie  mają  na  końcu 

u  batoga  do  trzaskania  przywiązaną  jeszcze  wstążkę, którą  zowią 

s u perfina. 

Przy  obiedzie weselnym  obnosi potrawy  starszy  drużba.  Zwy

kle  dają  potrawy  następujące:  rosół  z  grochem  szablastym i  z  mię

sem  wołowem  lub  innem;  czerninę  z  kluskami,  kaszę  jaglaną  lub 

tatarczaną  ze  skwarkami,  w  końcu  pieczyste  z  kapustą  lub  bu

raczkami.  Niosąc  pierwszy  półmisek  i  błogosławiąc  dary,  powie 

drużba  starszy  następującą  perorę: 

Co  to  tu  za  cieśle  bywali, 
co  tak  wysokie  progi  stawiali. 

Pewnie  się  nie  spodziewali  wesela  i  biesiady, 
boćby  nie  byli  zrobili  tak  wielkiej  zawady, 

o którąśmy  drużbowie  postrącali  paluszki, 
potłukli  nóżki; 

zkąd  się  druchny,  druchniczki  zafrasowały, 
z  kim  dziś  będą  tańcowały. 

Ale  się  nie  frasujcie  zbytnie,  druchniczki, 
tylko  szykujcie  i  swoje  nożyczki  (nogi), 

boć  my  mamy  takiego  doktora, 
coć  nam  pogoji  palce  do  wieczora. 

Przynosząc  zupę,  odzywa  się  drużba: 

Żegna  papież, 
żegnam  ja  też! 
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Jedzcie  ze  świętym  Jakubem, 
kto  ma  małą  łyżkę,  ten  niech  bierze z  czubem. 

Jedzcie  ze  świętym  Janem, 
bądźcie  sobie  każdy  panem. 

Boć  was  nie  będziem  raczyli, 
byście  żołądka  nie  przełożyli. 

Ale  jedzcie  skromnie, 
a  pamiętajcie  o  mnie. 

W  imię  Ojca  i  Syna  i  Ducha  ś.  Amen. 
Wesoło  gracze! 

Przy grochu mówi: 

Święty  Roch  —  siał  groch, 
jak  go  siał, — to  się  śmiał, 

jak  go  sprzątał,  —  to  się  krzątał. 
Ten  groch  i  ja,  gdym  siał, 

tom  się śmiał, 
gdym  go  sprzątał, 

dobrzem  się  krzątał. 
Bom  ja  o  tćm  dobrze  wiedział, 

że  tu  Jaś  z  Marysią  będzie  siedział. 
Państwo!  niosę  wam  misę  grochu, 

jedzcie  z  niego  nie  po  trochu; 
a  bądźcie  o mnie  dbali, 

żebyśmy  się  wspólnie  zabawiali, 
a  głośno! 

i  w  całym  domu  donośno! 
bo  gdyby  wam  co więcej  drużba nie  dali, 

tobyście  głodni  pozostali. 

Przy rzepie, mówi: 

Niesę  rzepę, — nic  nie  rzekę  (rzeknę), 
tylko  mięso  z  niej  wywlekę. 

Przy kaszy: 

Kaszą,  kaszą, — dzieci  straszą, 
ale  starzy  jak  szpyrę  widzą, 
to  się  i  kaszą  nie  brzydzą. 

Przy pieczeni: 

Czy  ta  pieczeń  je(st)  wołowa, 
czy  skopowa, — czy  wieprzowa, 

prędzej  nik(t)  nie  zgadnie, 
aż  na  język  kladnie. 
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Czasem  ktoś  z  ucztujących,  sprzeciwiając  się  drużbie,  odpo

wie żartem: 

Czy  wołowa,  czy  skopowa, 

drużba  ją  tam  dobrze  Bchowa; 

ale  póki  trzyma  w  łapie, 

niech  za  swój  gnat  każdy  łapie. 

W  końcu  objada  przynosi  drużba 6łomę  na kawałki  porzniętą 

i  rzuca  takową  na  stół  dla  wytykania  (wykłówania)  z  zębów, 

mówiąc  te  słowa: 

Przepraszam  państwo, w  czem  się nie dogodziło, 

albo  jeżeli  podostatkiem  wszystkiego  nie  było, 

poprawiemy  się  za  dwa  lata, 

jeżeli  pan-młody  jakiego figla  zplata. 

Jeżeli  syna,  — będzie  beczka  wina, 

jeżeli  córka,  —  to  chleba  skórka; 

a  jeżeli  będą  bliźnięta, 

będą  pieczone  kury  i  cielęta. 

Po  uprzątnięciu  stołów,  które  drużbowie  wyniosą,  rozpoczy

nają  się  śpiewy,  a  następnie  tańce. 

40. 
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W  ogródeczku  była  trzy  wianeciki  wiła,  jeden  lobie, 

drugi  tobie,  trzeci  powie  -  «tta 

41. 
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Wesele  kończy  się  czepinumi,  jeszcze  w  teii  sam  wieczór 

(w  Niedzielę),  u  sług  dworskich.  Kmiotkowie  wyprawiają  czepiny 

dopiero  w  Poniedziałek  wieczór.  A  przez  cały  dzień  chodzą  grać 

„ua  dobrydzień"  u  każdego  we  wsi  zaproszonego  (w  Kołudzie 

i  t.  d.).  Przyczem  figle  i  zabawy  w  przestrajaniu  się,  lecz  bez 

obrazy  niczyjej.  Zaczasem  (czasami)  można  widzieć  wielkich ni-

byto  kupców  żydowskich  z  brodami  zrobionemi  z  kądzieli  lub 

z  ogonów  od  rosomaków,  z  lokami  z  ogonów  rogacizuy;  na  bryce 

przednie  półwozie  okryte  płachtami  i  zaprzężone  dwoma  lub trze

ma  końmi,  ale  wszystkie  szydłem  (jeden  za  drugim).  Ubiór  na 

nich  z  samych  powrząseł.  Tacy  figlarze  potrafią  często  tak  udać 

żyda  nad  miarę  interessowanego,  że  nieomal  każde  ich  słówko 

pobudza  do  śmiechu.  Ale  tacy  kupcy  i  ich  faktorowie  zabierają 

czyli  raczej  kradą  wszystko  co  im  pod  rękę  przychodzi,  a  co 

właściciele  potem  wykupywać  muszą  w  domu  gdzie  tandetę  tę 

złożono;  ci  też  kupcy  stroją  rozinajite  figle  przed  i  po  oczepi

nach  z młodą-panną.  Targują  na  nią, wyprowadzają  w  taniec  i t. p. 

A  największe  krzyki  czynią  gdy  im  w  tańcu  po  zapłacie  kuleje. 

Co  młodożeńcowa  niejaki  czas  udaje  martwiąc  żydków. 

W  czasie  czepienia  śpiewają  swachny znaną  pieśń  o chmielu, 

a  druchny  wszystkie  muszą  zdejmować  ślarki,  wstążki  i  kwiaty 

z  głowy.  Która  z  uich  przez  zapomnienie  nie  zrobi  tego,  ta  za

raz  wykupywać  się  musi. 

"W esele. 

VI. 
(Z  szematów). 

1. Chłędowo  (pow.  Gniezn.  1858).  Przed  weselem  są  Py

tań ki  (we  Czwartek)  i  Zmówiny  (w  Sobotę). 

2.  Dziećmiarki  (pow.  Gniezn.  1858).  Pytanki  są  we 

Czwartek,  w  Sobotę  zaręczyny.  Panna-młoda  daje  narzeczonemu 

wieuiec  z  rozmarynu  lub  lawendy,  a  on  za  to  płaci.  Przy  weselu 

drużba  przepasany  ręcznikiem  we  wstążki  i  kwiaty;  druchny  głowę 

mają  strojną  we  wstążki  i  kwiaty. 

3. Karsewo  (pow.  Gniezn.  1858).  Pytanki,—• Zmówiuy,  — 

Oracya  (Przyjaciel  ludu  rok  3ci  Nr  11).  —  Przed  wyruszę-
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niem  do  kościoła,  młoda-panua  z  trzema  towarzyszkami  trzymają 

chustkę  za  4  rogi  w  powietrzu,  ua  której  wiauek  rozmaryuowy 

położony.  Drużba  prawi  przemowę  o utracie  wianka,  panua-młoda 

płacze;  następnie  ruszają  do  kościoła.  Mło<ly-pau  zwykle  w  siwej 

czapce  ze  wstążkami  konno  oklep  z  krótkim  batem  w  ręku,  mło

dzianie  obok,  młoda-panna  ze  swachnami,  gośćmi  i  muzyką 

(skrzypce  i  bas)  na  wozie,  ze  śpiewem. 

Po  ślubie  wstępują  do  karczmy,  tańczą,  piją.  Ztamtąd  na 

obiad  do  rodziców,  na  którym  musi  być gęś  i czernina  z  kluskami. 

Drużba  do  stołu  nie  siada,  tylko  konceptami  bawi  gości.  Przed 

zaczęciem  obiadu  prawi  oracyą  o  błogosławieństwie  Bożem  dają

cym  im  posiłek,  napomina  aby  z  przyzwojitością  daru  tego  poży

wali,  a  nie  łakomili  się  ani  zgorszeuia  nie  dawali.  Po  stole (po 

obiedzie)  tańczą  bezprzestanuie.  Drużba  albo  kto  z  gości  prze

biera  się  za  żyda,  i  dowcipkując  chce  pannę młodą  kupić;  panna-

młoda  ginie,  wszyscy  ją  szukają  i  nareszcie  zuajdują  gdzieś  za 

drzwiami  lub  za  domem;  dziewczęta  ją  ciągną  do siebie,  żyd  do

bija  targu,  mężatki  sadzają  do  oczepiu  (zwykle  ua  dzieczy, 

dzieży),  uciuają  warkocz,  śpiewają,  ubierają  w  czepiec.  Panna-

młoda  płacze,  goście  składają  jej  dary  w  fartuszek;  drużba  z  nią 

tańczy  po  kilkakroć, i  zawsze  dobrze  z  nim  tańczy;  a  gdy  pau-

uiłody  z  nią  chce  tańczyć,  oua  udaje  kulawą;  to  się  potrzykroć 

powtarza,  dopóki  pau-młody  nie  zawoła  ua  nią:  „Chodź-że  żono!" 

— a  wtedy  z  nim  tańczy  dobrze.  Nareszcie  drużba  przemową  że

gna  gości,  dziękuje  im,  życzy  pp.-młodym  pomyślności  i  wysyła 

do  łożnicy.  —  Na  drugi  dzień,  goszczący  przynoszą  zapomóżkę 

w  jadle,  gotują,  tańczą, — a  młoda  jako  mężatka  wkupuje  się 

w  ten  stan  w  karczmie. 

4.  Padniewo  (pow.  Mogił..  1858).  Wesoła  odprawiały  się 

hucznie,  póki  gospodarze  (kmiecie)  byli  we  wsi.  Drużba  ma  ora

cyą,  a  w  niej  zaprasza  na  ucztę  i  prosi  o  konie  pod  młodzianów 

i  o  4  fornalki.  Przed  ślubem  znów,  przy  rozwiniętej  chustce  na 

której  wiauek,  prawi  także oracyą  wzywając  pp.-młodych  aby pa

dli  rodzicom  do  nóg  i  prosili  ich  o  błogosławieństwo. 

5.  Orchowo  (pow.  Mogił.  1858).  Przed  ślubem  mają  miej

sce  Zmówiny,  tu  nazywane  Zmowy. 

6.  Liszko w o  (Kujawy  1870). Zaręcżyny  bywają  we  Czwar

tek,  w  Sobotę  zdawiny.  Na  te  zdawiny  spraszają  tylko  panna-
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młoda  z  panem-młodym  Łych  we  wsi,  których  mieć  u  siebie  chcą, 

i  częstują  przybyłych  wódką,  chlebem,  i  gdy  jest  post,  śledziem. 

Gdy  po  ślubie  (w  Niedzielę)  wracają  z  kościoła,  młodszy  drużba 

pędzi  naprzód  na  koniu  przed  orszakiem,  i  wraca  przywożąc 

z  sobą  na  granicę  wsi  dzbau  wody  i  bochen  chleba;  tu  dopadł

szy  młodych,  daje  jej  się  napić  z  dzbana  wody  na  pokrzepienie 

sił,  a  jemu  kromkę  chleba  by  go  skosztował  i  nań  zarabiał.  — 

Druchny  przy  obiedzie  weselnym  posyłają  przez  drużbów  pre-

zenta  (dary)  wszystkim  młodzieńcom  i  starszym  mężczyznom. 

Prezenta  te  składają  się  z  jabłek,  innych  owoców  i  pierników. 

Posyłają  je  na  talerzach  przykrytych  innemi  talerzami  dnem  wy-

wróconemi,  a  odbierający  ów  prezent  kładzie  na  to  miejsce  pie

niądze  (dwa  srebrniki, — aż  do  talara). —  Drugiego  dnia  wesela 

goście  przynoszą  własne  z  sobą  zapasy  do  domu  weselnego.  — 

W  ostatnim  dniu  wesela,  wychodzą  weselnicy  z młodem-państwem 

i  muzyką  na  czele,  w  odwiedziny  do  tych  domów,  zkąd  byli  pro

szeni  goście  na  wesele;  więc  często  obejść  tak  wypadnie  niemal 

całą  wieś;  a  w  każdym  z  tych  domów  jest  przez  krótki  czas 

zabawa,  tańce  i  częstowanie. 

Przy  oczepinach  lub składce  śpiewają: 

42. 
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Kujawiak.  43. 
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ttaUłi 

Oracya  drużby. 

( K o z ł o w s k i .   S t r .   4 3 5 ) .  

Niechaj  będzie  Jezus  Chrystus  pochwalony! 

Przychodzimy tutaj z prośbą, a niesiem  ukłony. 

Jak Bóg  rozesłał  na ucztę  po świecie  carody, 

tak  też  wysłali  nas,  prosić  na  weselne  gody. 

A  proszą  przez  nas  rodzice  młodego  i  młodej, 

a  naeamprzód  prosi pnD ojciec, potem pani matka, 

a  potem  ten  tu  pan-młody  i  młoducha  gładka 

a  potem  krewni  obojga, 

tę wszystką rodzinę, na Poniedziałek na 6 tą godzinę 

do aktu weselnego,do kościoła Bożego! (kłaniasię) 

gdzie  się chrzczą  ludzie,  przy  chrzcie  mianują 

i  Sakramenta  wszelkie  przyjmują!  (kłania  się). 

A  zaś  z  kościoła  Bożego, 

proszą  do  domu  swojego,  (kłania  się) 

a  proszą  przez  nas  uczciwie, 

wszystko  co  żywię!  (kłania  się) 

na  wódki  baryłkę,  na  jednę  i  drugą, 

i  na  Btós  kołaczy,  i  jeden  i  drugi, 

i  piwa, beczułkę,  i  jednę  i  drugą, 

i  sera  gomułkę,  i  jednę  i  drugą. 

I  na  te  cietrzewie 

co  siedzą  na  drzewie, 

i  na  te  łabędzie 

co  siedzą  na  grzędzie, 

i  na  te  kuropatwy 

co  połów  ich  łatwy, 

i  na  te  to  dziki 

co  ryją  trawniki,  ' 

i  na  tego  tura 

co  to  z  niego  rura; 

na  barana  białego,  na  koguta  czubatego, 

na  skrzypka  wesołego,  na  beczkę  wina starego, 
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Da pieczywo  chleba  —  z  nieba 

i  na  miskę  kaszy  naszej, 

toć  na  parę  tych  zajęcy, 

przytern  może  na  co  więcej; 

co  Bóg  zdarzy, 

kncharz  zwarzy. 

Prosim  szczerze  i  uczciwie, 

wszystko  co  żywię! 

a będziemy  jedli  i  pili 

i  pospołu  się  cieszyli, 

i  weseli  do  Niedzieli, 

jak  w  niebie  anieli! 

Sławetna p.-matko, sławetny,  p.-ojcze, przebacz ! 

w  czem  wam  się  nie  udalim: 

w  słowie,  czy  w  mowie; 

bom  się  nie  uczyli  tego  w  szkole, 

tylko  przy  cepach  w  stodole! 

Wszystka  nasza  szkoła, 

cepy  i  stodoła. 

Niech będzie  pochwalony Jezus Chr.! (kłania się). 

(J.  Rymarkiewicza.  Wzory  Prozy.  Stopień  I.  Wydanie  lsze, 

Poznań  1856; —  wydanie  4te,  Poznań  1869,  str.  421. 





K R A J .  

OKOLICA  WIELKIEGO  KS1ĘZTWA 

ZACHODNIO  - PÓŁNOCNA. 





Powiat  Wągrowiecki. 

W ą g r o w i e c   n a   l e w y m   b r z e g u   r z e k i   W e ł n y ,   m i ę d z y   j e z i o 
rami  Durowskiem  i  Łęgowskiem.  Miało  opactwo  komandataryjne 
w  r.  1145  założone  a  w  r.  1836  zniesione  i  wielki  klasztor  XX. 
Cystersów  dziś  na  więzieuie  przerobiony.  Opactwo  Cystersów  fun-
dacyi  Zbiluda hrabiego  z  Dangrodu (W spomn.  Wielko p. I. 169), 
przeniesione  tu  zestało  ze  wsi  (dziś  miasta)  Łekno  po  napadnię
ciu  klasztoru  (wedle  podania)  przez  złoczyńców  i  zamordowaniu 
kilku  zakonników  za  opata  Tylemana  w  r.  1396.  Niegdyś  miasto 
miało  sukienników,  złotników  i  puszkarzy. 

S k o k i   n a d   r z e k ą   M a ł ą - W e ł n ą   n a   w z g ó r z u .   W   X 1 Y   w i e k u  
były  własnością  Janusza  z  Podlesia;  za  jego  też  wstawieniem  się 
nadał  im  Kazimierz  W.  prawo  miejskie  Magdeb.  —  W  końcu 
XVI  i  na  początku  XVII  wieku  należało  to  miasto  do  znakomitej 
rodziny  protestanckiej  Rejów.  Swobody  nadane  przez  tę  familiję 
ściągnęły  tu  rzemieślników  (głównie  tkaczy)  z  Czech,  Szląska  i 
Morawii.  W  połowie  XVII  wieku  liczyły  Skoki  6000  mieszkańców. 
Do  upadku  jego  przyczyniło  się  przejście  jego  do rąk  inuej  mniej 
o  nie  dbałej  rodziny,  tudzież  zaraza  i  bezrząd  w  kraju. 

G o ł a ń c z   v .   G o ł a ń c z a ,   z   d a w n y m   k l a s z t o r e m   X X .   B e r n a r 
dynów.  Miasto  leży  nad  małem  jeziorem;  otacza  go  ziemia  uro
dzajna i  ogrody  warzywne starannie  uprawne.  Blisko  miasta  wznosi 
się  nad  jeziorem  zamek  stary  otoczony  murem  i  rowem.  W  roku 
1330  Maciej  Świętopełk  Gołańczewskł  Pałuczanin,  służąc  wojsko
wo  za  Władysława  Łokietka, wzięty  został przez  Krzyżaków  w  nie-
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wolę.  Długosz  wspomina  o  dziedzicu  Gołańczy  Dobysławie  pod  r. 

1384.  W  r.  1436  majątek  Gołańcz  podzielono  między  Gołaniec-

kiego  przezwanego  Kuth  i  Władysława  Danaborskiego  kasztelana 

Nakielskiego.  W  r.  1656  kilku  szlachty  i  12  włościan  broniąc  się 

mężnie  w  zamku  przeciwko  oddziałowi  Szwedzkiemu,  wyciętemi 

zostali  do  nogi.  (Wspomn.  Wielkopol. II.  389  '). 

Lopienno  miasteczko  rolniczo  nad  jeziorem  t.  n. 

Mieścisko,  miasteczko  na  lewym  brzegu  rz.  Wełny.  W  po

bliżu  leży  kościołek  w  miejscu  którędy  przechodził  ś.  Wojciech 

(obacz:  Wilkowyja  pod  Gnieznem). 

Janowiec,  miasteczko  rolnicze  na  lewym  brzegu  rz. Wełny. 

Łekno,  miasteczko  rolnicze  nad  jeziorem  t.  n.  Miało  nie

gdyś  klasztor  Cystersów  (obacz:  Wągrowiec  *). 

Zerniki,  miasteczko  rolnicze  nad  jeziorem  Tonowskiem  i 

przepływającą  przezeń  rzeką  Wełną. 

Smogulec,  wieś  w pobliżu  Gołańczy.  Niedaleko młyna Prost-

kowego  nad  błotami  Noteci  są  szczątki  starożytnego  zamku,  sie

dziby  niegdyś  Smoguleckich.  W  kościele  tej wsi  są  nagrobki  kilku 

Smoguleckich. 

G ł o g o w i n i e c   f o l w a r k .   P o d   n i m   a   n a d   s t r u m i e n i e m   p ł y n ą 

cym  do  Noteci,  jest  okop  szwedzki. 

W a p n o .   P r z y   t e j   w s i   z n a j d u j e   s i ę   w   g ł ę b o k o ś c i   t r z e c h   s t ó p  

pod  powierzchnią,  bogaty  pokład  gipsu  w  obszerności  do  dwóch 

morgów  magdeb. 

')  Podanie  mówi,  że  gdy  się  obrońcy  ci  chcieli  Szwedom  poddać, 

córka  dowodzącego  starosty  niechcąc  być  świadkiem  sromoty 

ziomków,  skoczyła  do  jeziora  i  utonęła,  lecz  tym  przykładem 

zagrzała  wojowników  do  zaciętój  walki.  Duch  jej  w  bieli  co 

Docy  obchodzi  zwaliska  zamku  i  ginie  nad  ranem  w  jeziorze. 

(Sctarm  Gołańczy  przez  Karola  hr.  Czarneckiego). 

')  Łekno  leży  nad'jeziorem  i  kościół  wznosi  się  nad  niem  na  pa

górku.  Z  drugiej  strony  jeziora  widać  wśród  łąki  bliskiej  kopce 

gdzie  miał  stać  klasztor,  mostem  połączony  z  miastem.  Poda

nie  mówi,  że  mnichy  w  nim  żyjący  lud  uciskali  i  prowadzili  ży

cie  rozwiązłe,  i  że  moBt,  gdy  raz  z  niewiastami  przez  niego 

przechodzili,  załamał  się  pod  niemi  i  zapudł  wraz  z  klasztorem 

do  jeziora,  zkąd  do  dziś  dnia  słychać  jęki  pokutujących  i  kla

sztorne  dzwony. 
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Danaborz.  Pod  tą  wsią,  nad  jeziorem,  naprzeciwko  Gry-

lewa  są  zwaliska  obronnego zamku.  Mieszkali tu  Danaborscy  herbu 

Topór,  dom  znamienity,. spokrewniony  z  Piastami  Szląskiemi. 

Czesze w o,  wieś  blisko  jeziora  t.  n.,  ku  Gręzinom  położo

nego.  Tu  odkryto  w  jeziorze r. 1863  stare  pale  dębowe  zczerniałe, 

a  obok  tego  kości,  rogi,  toporek,  młoty,  krążki  i  t p.  O  palaficie 

tym  zdali  sprawę  J.  Łepkowski  i  K.  Libelt;  streścił  to  sprawo

zdanie  Al.  Przezdziecki  w  Roczn.  Tów.  nauk.  krak.  z  r.  1872 

(rok  20)  str.  160.  —  Bibliot.  Warszaw. -Styczeń  1872  str. 26. 

—  Dalej,  o  tysiąc  kroków  na  północ  od  jeziora  Czeszewskiego 

(mówi  Przezdziecki)  wznosi  się  lasem  zarosłe  wzgórze  zwane  Ba-

bionka;  okalają  je  dwa  rzędy  wbitych  w  ziemię  kamieni,  o  10 

stóp  równoodległe  od  siebie  idące, a  rozchodzące  się  u  spodu  dla 

oznaczenia  granic  gmin,  z  których  składało  się  opole  (dziś 

okrąg).  Cała  okolica  okryta  jest  grobowiskami  pogańskiemi,  zwa-

nemi  u  ludu  żale  lub  żalniki; są  to  zwykle  pagórki,  na których 

cztery  większe  bryły  z granitu  polnego,  przykryte  są  kupką  mniej

szych  kamieni;  pod  kamieniami są popieluice,  napełnione  piaskiem 

ze  spalonemi  kośćmi;  rzadko  kiedy  znajdzie  się  w  nich  iglica lub 

szpilka  bronzowa.  (Niemałą  ilość  tych  popielnic  przesłano  do mu* 

z e ó w   w   P o z n a n i u   i   K r a k o w i e ,   r ó w n i e   j a k   i   z   p o b l i s k i e g o   D o b i e -

szewka  w  pow.  Szubińskim).—  (Tygodn. illustr.  Warsz.  1864, 

Nr  263). 

N a m o c z y d ł a   r .   M o c z y d ł a ,   o s a d a   t a k   z w a n a   d l a   m o c z a r .  

W  bliskich  piaskowych  górach  znaleziono  mnóstwo  popielnic. 

S i e n n o ,   w i e ś   b l i s k a   N a m o c z y d e ł .   I   t u   j a k   w   w i e l u   i n n y c h  

wsiach,  za  przyczynę  zdrowia  mieszkańców  i  nie  pojawiania  się 

zarazy,  służyło  podanie  iż  oboraną  kiedyś  została  bliźniakami 

młodzieńcami  zdatnemi do  pługa  zaprzężonego dwoma  bliźniakami 

juńcami  (wolcami). 

Zelice.  W  pobliżu  odkopują  popielnice  (żale). 

P o t u l i c e .   W i e ś   z   p a ł a c e m   i   o g r o d e m .  

14 
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Powiat Wyrzyski. ') 

Wyrzysk  nad  rzeką  Łobzonką;  mieszkańcy  są  głównie  rol
nikami.  « 

Łobżenica  nad  rz.  Łobzonką  czyli  Kaszubką  położone, było 
w  XVI  wieku  własnością  Krotowskicb,  od  r.  1615  Sieniawskich, 
poczem  przez  różnych  rodzin  przechodziło  ręce.  Kościół  paraf, 
katol.  (podług  napisu  na  zewnętrznej  ścianie  na  kamieniu  umiesz
czonego)  założony  r.  1141  przez  trzech  braci  z Łobżenicy.  Jedne
mu  z  tych  fundatorów  spadło  (mówi  podanie)  trochę  wapna  na 
twarz,  i  dotąd  na  niej  ma  być  widzialnem.  Budowa  jednak  dzi
siejszego  kościoła  zdaje  się  być  dziełem  XVI  wieku  (Wspomn. 
Wielkop.);  r.  1550  Jan  Krotowski  oddał  go  braciom  Czeskim, 

Sieniawski  w  r.  1630  przywrócił  katolikom.  W  r.  1667  Andrzej 
Grudziński  wygnał  z  miasta  braci  Czeskich.  Są  w  kościele  na
grobki  majętuych  mieszczan  Łobżenicy  Gagaczyków  (z  XVIII 
wieku).  O  ćwierć  mili  leży  kościół fijalny  w  Górkach  z  da
wnym  klasztorem  XX.  Bernardynów,  założonym  w  XI  wieku przez 
Raczyńskich,  który  zbudować  miano  przy  źródle  w  miejscu,  gdzie 
pasąc  się  poprzyklękało  bydło. 

Wspomina  o  tein  pieśń  o  N.  Pannie  Góreckiej  u  XX.  Ber
nardynów  pod  Łobżenicą  (ob.  Zbiór  pieśni  nabożn.  katolic
kich,  Pelplin  1871,  str.  617)  zaczynająca  się  od  słów: 

Śliczna  Maryja,  jak  piękna  lilija, 
Ozdobna  chwalą,  wyznaję  to  i  ja, 
Cudy  jaśniejesz  w  pięknym  Górki  gaju, 
Miejscu  na  Krajnie,  jakby  w  nowym  r*ju. 

Nakło  nad  rz.  Notecią;  mieszkańcy  trudnią  się  handlem 
(głównie  zbożowym,  z  powodu  bliskości  Noteci  i  kanału  Bydgo-

' )   T y g o d n i k   i l l u s t r .   W a r s z a w a ,   1 8 6 4 .   N r   2 7 1   d a j e :   P r z e k l ę t e  
jezioro,  podanie  gminne  z  Wielkopolski  nad  granicą  Kaszub 
p.  R.  Z.  (morski). 
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skiego),  kapelusznictwem  i  t.  d.  Już  w  Xf  wieku  (wedle  świadec

twa  spółczesnych  pisarzy  np.  Marcina  Gallusa)  było  ludnem  i 

obronnem.  Siedzibę  tę  jeduego  z  książąt  Pomorskich,  nadaremnie 

oblegał  Władysław  Herman  w  r.  1092.  Bolesław  Krzywousty  do

był  go  r.  1120.  Warownia  ta  różne  przechodziła  koleje.  Po  spa

leniu  przez  Szwedów,  nie  podniosło  się  miasto  z  gruzów,  lubo 

było  powiatowem  i  grodowem  t.  j. stolieą  kasztelanów  Nakielskich. 

Z  czasów  dawnych  jego  oblężeń,  różne  cytują  podania  kronikarze 

a  za  niemi  Naruszewicz  (ob.  także  Lud, Ser.  III.  str.  40). — Ra

czyński:  Wspomn.  Wielkopol.  II.  393). 

Mrocze  uad  rzeczką  Rokitką,  miasto  rolnicze. 

W ysoka miasteczko  rolnicze. 

Miasteczko  rolnicze  w  pobliżu  Noteci. 

Sam ostrz el,  z  pięknym  pałacem  i  rozległym  ogrodem  hr. 

Bilińskich. 

Gromadno.  Wieś  ta,  o  pół  mili  od  Łobżenicy  położona, 

w  XVtym  wieku  było  miastem,  jak  świadczy  Edw.  hr.  Raczyński 

(Wspomn.  Wielkopol.  Pozn.  1843,  tom  II,  str.  405). 

Powiat Chodzieski. 

Chodzież  miasto  nad jeziorem  Rataje  położone,  dosyć han

dlowe  i  przemysłowe,  ma  zamek. 

Piła  przy  ujściu  rzeczki  Lebionki  do  rzeki  Głdy;  miejsce 

urodzenia  Stanisława  Staszica.  Po  pożarze  r.  1834  pięknie  odbu

dowane.  Mieszkańcy  trudnią  się  przemysłem  i handlem  na  rzece 

Głdzie  która  odtąd  zaczyna  być  spławną. 

W  pobliżu  leży  Biała-góra (Wittenberg,  fałszywie  w  opisie 

Platera  Witowa-góra)  gdzie  wykopują  urny. 

Szamocin  miasteczko  rolnicze  i  przemysłowe. 

Margonin,  miasteczko  przemysłowe  nad  rzeczką  i  jeziorem 

Margonin. 

Ujście  nad  Notecią  przy  ujściu  do  niej  rzeki  Głdy,  prze

mysłowe  i  handlowe  (handel  ryb);  huta  szklana.  Tu  w  r.  1G55 
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szlachta  Wielkopolska  z  namowy  podkanclerza  koronnego  Hiero

nima  Radziejowskiego  (a  na  sejmie  r.  1652  za  zdrajcę  obwoła

nego)  złączyła  się  z  Karolem  Gustawem  królem  Szwedzkim. 

(Wspomi).  Wielkopol.  Edw.  hr.  Raczyńskiego,  Pozn.  1843,  tom 

II.  str.  91). 

B u d z y ń   m i a s t e c z k o   r o l n i c z e .  

Powiat  Czarnkowski. 

C z a r n k ó w   n a d   r z .   N o t e c i ą ,   j u ż   w   w i e k u   X   m i a ł   b y ć   p o 

graniczną  warownią  Pomorzan od  Polski.  Dziejopisowie  nasi pierw

szą  o  nim  wzmiankę  czynią  w  r.  1107,  mianując  właścicielem 

Gniewomira  księcia  Pomorskiego,  który  zbuntowany  przeciw  Bole

sławowi  Krzywoustemu,  zdradę  życiem  przypłacił.  W  r.  1192 

Dzierżykraj  na  Człopie,  wojewoda  Kaliski,  pochodzący  od  książąt 

Pomorskich  otrzymał  prawem  dziedzicznem  zamek  Czarnkowski  od 

Mieczysława  III  księcia  Wielkopolskiego  i  od  tego  miejsca  wraz 

z  następcami  imię  Czarnkowskich  przybrał.  Własność  ta  z  małą 

przerwą  przez  5  przeszło  wieków  w  rękach  możnego  tego  domu 

pozostawała,  aż  do  wygaśnienia  jego  w  r.  1727.  Kościół  posiada 

nagrobki  założyciela  i  jego  następców.  Pożar  dotknął  miasto 

wr.  1776. 

W i e l e ń   n a d   N o t e c i ą ,   m i a s t o   n i e m i e c k i e   n i e m a l   z u p e ł n i e ,  

ma  2  kościoły  (katol.  i  ewangieL)  i  synagogę.  W  pierwszych  la

tach  XII  wieku,  a  może  i dawniej,  stał  w  Wieleniu  zamek  Pomor

ski,  który  podług  podania,  dla  wielości  jeleni  w  okolieach  znaj

dujących  się,  Wieleniem  nazwano.  Zamek  ten  w  r.  1107  zdobył 

na  Pomorzanach  Bolesław  Krzywousty.  Prawo  miejskie  miał  Wie

leń  otrzymać  w  r.  1230.  Kościół  założyła  r.  1615  Zofija  z  Her-

burtów  Czarnkowska,  i  zwłoki  jej  tu spoczywają.  Za  miastem  (na 

północ)  po  prawej  stronie  Noteci  stoji  pałac  wystawiony  przez 

Piotra  ks.  Sapiehę  w  r.  1771  z  pięknym  ogrodem. ')  Wieleń  był 

* 

')  Krążą  o  nim  dotąd  różne  podania.  Jedno  z  nich  mówi,  jako 

Sapieha  w  Wieleniu  zabił  raz  żyda  za  to,  że  mu  śmiał  łowić 
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kolejno  własnością  Górków,  Ostrorogów  Czarnkowskich,  Opaliń

skich,  Działyńskich  i  Sapiehów  (Wspomn.  Wielkopol.  Edw.  hr. 

Raczyńskiego,  Poznań,  1843,  tom  II,  str.  117).  Tuż  pod  miastem 

(od  strony  południowej),  w  miejscu  zwanem  Ostrowo,  obok  sta

rej  kaplicy  przez ks. Sapiehę  wystawionej,  wznosi  się  obszerny  za

kład  wyższy  naukowy  Schwarzbacha  z  ogrodem.  Niedaleko- ztąd 

jest  domek  strzelecki,  gdzie  przed  50  jeszcze  laty,  był  królem 

karkowym  Polak. 

Radolin  nie  opodal  od  Noteci;  gniazdo  rodu  Radolińskicb. 

Trzcianka  nad  małą  rzeką  tegoż  nazwiska,  miasto  han

dlowe. 

N i k o s z k i .   W   p o b l i ż u ,   m i a n o w i c i e   o d   s t r o n y   U r n f e l d e   ( G o -

atojna)  wykopywano  urny. 

Lubasz,  wieś  w  pięknej  okolicy,  otoczona  wzgórzami  na-

kształt  amfiteatru  około  niej  się  piętrzącemi.  Między  niemi,  Ba

bica  zdaje  się  jakoby  była  wielkim  oszańcowanym  obozem.  Dru

gie  pasmo  wzgórz  Biesiadkami  zwane,  ciągnie  się  ku  Noteci. 

Na  wzgórku  Krasne  zwanym,  stoji  dziś  kościół,  gdzie  niegdyś 

prawdopodobnie  była  świątynia  pogańska.  Wielka  bowiem  ilość 

żalów  w  niej  się  dotąd  wykopuje.  Do  tej  wsi  przywiązana  też 

jest  i  legenda  o  zamku  i świątyni  zapadłej,  a  oraz  i  o  pustelniku 

zaklętym, w  nocy  się  ukazującym  (ob.  Przyjaciel  ludu  1835—6 

roku.  —  Przypiski.  —  Wspomn.  Wielkopol.  Raczyńskiego, 

tom  L  str.  183).  —  Wojewoda  Miaskowski  zbudował  tu  także 

r. 1750  kościół  i  zamek. 

G i s z k o w o   w i e ś ,   j a k   i   p o b l i s k i e   j ó j   G ó r a   i   M i k o ł a j e w o  

posiadają  cmentarzyska  w których  odkopano  mnóstwo  żalów  czy

li  urn. 

G e m b i c e   w i e ś ,   w   k t ó r e j   r ó w n i e ż   p o d ł u g   ś w i a d e c t w a   R z ą -

czyńskiego  wielką  ilość  odkopano  żalów  z  popiołami. 

ryby  w  Noteci  pod  zamkiem.  Gdy  się  o  tego  żyda  upomniał 

mośny  jeden  pan  s  aąsiedniój  Brandeburgii,  którego  żjd  ów 

był  poddanym,  Sapieha kaiał  pochwytać  żydów  na rynka  w  Wie

leniu  i  naładowawszy  niemi  wóz  cały,  odeiłał  go  temu  pann, 

dla  wynagrodzenia  jego  straty;  i  tu  kazał  ich  wyrzucić  przed 

jego  zamkiem  i  obliczem,  oddająo  kilkunastu  za  jednego.  Na 

odpokutowanie  zaś  winy  spełnionego  zabójstwa,  zalecił  mu  spo

wiednik  zbudować  kaplicę.  Kaplicą  ta  dotąd  stoji  przy  drodze, 

obok  zakładu  naukowego  na  Ostrowie, 
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Podobnież  i  we  wsiach  Milkowo,  Sokołowo, Stajkowo. 

Biała  (Behle).  Wieś  dawniej  Czarnkowskich.  Dowodem  sta-

rożytności  tej  osady  sądzimy  być  obszerne  grobowiska  pogańskie, 

blisko  niej  położone.  Pierwsze  z  nich  widzieć  się  daje  nad  drogą 

ku  Pile.  Jest  to  obwód  sto  stóp  średnicy  mający,  ukształcony 

z  kopców,  z  kamieni  polnych  usypanych.  Drugi  podobny  pod  wsią 

Kegelsmiihle  położony  do  150  kroków  w  przecięciu  zawiera 

(Wspomn.  Wielkopol.  p.  Edw.  Raczyńskiego.  Poznań  1843  r., 

str.  109  — gdzie  i  rycina). 

Bzowo  (Sagen.  1858).  Legenda  opowiada,  że  we  wsi  Bzowo 

figura  św.  Benona  (patrona  bydła) ochraniała  i tu  jak  gdzieindziej 

bydło  od  chorób,  które  samo,  gdy  je  pędzono,  stawało  uporczy-

wie  pod  tą figurą,  tak,  że  skotarz  z  trudnością  tylko  mógł  je 

ztamtąd  odegnać. 
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Lud  północnych  powiatów  W. Księztwa,  zamieszkuje  okolice 
które  we  wschodniej,  a  bardziej  w  południowej  swej  części  noszą 
nazwę  Pałuk,  gdy  w  zachodniej  części  nazywane  są  Krajną, 
niekiedy  Skrajną.  Dzieło:  Starożytności  polskie  (Poznań 
1842)  powiada,  że:  Krajna  jest  to  część  dawnego  powiatu  Na-
kielskiego  przytykająca  do  Pomorza,  za  rzeką  Notecią;  gdy  inne 
pismo  poznańskie  mówi,  że  Krajna  czyli  Skrajna  mająca  do
brą  do  uprawy  ziemię,  leży  za  Nakłem  w  powiecie  Wyrzyskim. ') 
Zaś  ziemia  po  prawej  stronie  Nakła,  ku  Wiśle  i  Toruniowi  się 
ciągDąca,  tam  gdzie  jest żyzną,  nosi  Żuław  Kujawskich  miano. 
Nazwę  Krajny  rozciągają  dziś  niektórzy  niemal  już  na  całe  po
granicze  Księztwa  od  dzisiejszych  Pruss  zachodnich,  więc od  Mro
czy  począwszy,  aż  do  Wielenia  w  pow.  Czarnkowskim  (ob.  także 
Lud,  Serya  IV.  str.  290—1).  Do  Pałuk  zaliczają  okolice  nad 
rzeką  Notecią  (mianowicie  z  lewego  jej  brzegu)  w  powiatach  Mo-
gilnickim,  Szubińskim  i  Wągrowickim  (Lud, Serya  IV.  str.  313), 
aż  do  rzeki  Wełny,  której,  óbu  ciągną  się  brzegami  (ku  Oborni
kom,  według  twierdzeń  niektórych  mieszkańców),  gdy.wedle  in
nych,  rzeka  ta  stanowi  Pałuk  granicę  od  południa  (obacz  co  o 
Pałukach mówią:  Starożytności  polskie). 

Rzeka  Noteć  mająca  z  obu  stron  znaczne  łęgi  i  bagniska, 
odgranicza  w  Czarnkowskiem  siedziby  Polaków  od  siedzib  Niem-

')  Plater  w  swym  Opisie  W. Ks.  Pozn.  (1846)  mówi  że:  Powiat 

Wyrzyski  wchodził  do  składu  dawnego  województwa  Gnieźnień-

skiego;  północna  część  powiatu,  tak  jak  zachodnia  powiatu  Zło-

towskiego  (Fiatów)  przytykająca  do  Pomorza,  nazywała  się  da-

wniej  Krajną.  Jedna  z  dróg  bitych  idzie  z  Czarnkowa  na Piłę 

do  Krajnców  (Krojanke).  Krajnce  leżą  już  w  pow.  Złotowskim. 

15 
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ców.  Osady  polskie  leżą  na  południowym  (lewym  brzegu) tej  rzeki, 

osady  niemieckie  na  północnym,  lubo  pojedynczo  mieszkających 

Niemców  napotyka  się  i  na  południowym  aż  ku  Warcie.  Książe 

Sapieha,  dziedzic  Wielenia,  sprowadził  na  początku  zeszłego  stu

lecia  Mazurów  i  tych  w  swojich  dobrach  osadził.  Osady  Mazurów 

pod  Wieleniem,  Czarnkowem  i  na  lewym  brzegu  Noteci  mieszka

jących,  składają  się  ze  wsi:  Drzasko,  Rosko,  Pęckowo,  Wrzesz-

czyna,  Maryauowo  v.  Smrodyniak,  Miały,  Mężyk,  Piłka,  Hełst 

(Neuteich)  a  Dadto  są  i  osady  pod  Wronkami  nad  Wartą.  Dziś 

w  Rosku  bogaci  chłopi  mają  po  kilkanaście  tysięcy  talarów  ma

jątku  (sołtys  Kónig,  Niemiec,  ma tam  folwark  150.000  talar,  war

tujący).  We  wsi  Gulczu  (zwanej  dawniej  Chodecz)  język  niektó

rych  wieśniaków,  przypomina jeszcze mowę  mazowiecką  pierwszych 

tych  osadników  (ob.  także  Ser.  IX.  str.  23.  55). 

U  ludności  tutejszej  włosy  są  blond  lub  kasztanowate,  cza

sami  rude,  twarz  krótka  lub  owalna,  nos  prosty,  ku  końcowi  nie

kiedy  zadarty,  cera  biała,  twarz  częściej  blada  niż  rumiana.  Ko

biety,  acz  pięknością  rzadko  gdzie  się  odznaczają,  mają  rysy  ob

licza  wyraziste,  nos  prosty  lub  sokoli,  ruchy  dość  zwinne. 

Niemcy  są  tu  pracowici  i  przemyślni.  Chłopi  polscy,  lubo 

równie  pracowici,  łatwo  jednak  oszukiwać  się  dają  żydom.  Gdy 

np.  jedzie  Mazur  na  targ  do  Wielenia,  to  nim  minie  most  pod 

miastem,  już  go  żyd  opadł  i  zatrzymuje,  i  odkupuje  mu  za  tanie 

pieniądze  produkta,  które  zaraz  potem  wysyła na  targ  do Berlina, 

gdzie  są  przepłacone.  Pomimo  to,  chłopek  zamiast  nawrócić  do 

domu,  mając  teraz  pieniążki  w  kieszeni,  wstąpić  jeszcze  musi  na 

sznapsik  do  miasta.  I  gdy kto  zwróci  uwagę  jego  na  straty,  jakie 

samowolnie  ztąd  ponosi,  to  odpowiada  na  to,  że  wie  o  tem  do

brze,  ale  że  przecież  i  żyd  także  na  świecie  żyć  musi,  więc  i 

jemu  cośkolwiek  zysku  odstąpić  trzeba.  Niemiecki  jednak  osadnik, 

świadom  tych  sztuczek,  zatrzymać  się  żydowi  na  moście  nie  da, 

i  sprzedawszy  sdm  swój  towar  w  mieście  na  rynku  drożej,  nie-

tylko  nic  na  tem  nie  traci,  ale  owszem  zyskuje  jeszcze  na  sza

cunku  u  żyda,  upokorzonego,  że  mu  się  olender  ze  szponów 

wywinąć  umiał. 

W   s z e m a t a c h   n a d e s ł a n y c h   r .   1 8 5 9   d o   T o w .   P r z y j .   N a u k .  

tak  się  odzywa  miejscowy  sprawozdawca  ze  wsi  Lubasz  (pow. 

Czarnkowski):  „Ludność  tutejsza  wynosi  887  dusz,  a  mianowicie 
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696  Polaków  katolików,  65  Niemców  ewangelików  i  126  żydów. ') 

Charakter  wedle  plemienia  jest  odmienny,  a  więc  trojaki.  Polska 

ludność  ma  zalety i  wady  ogólnie  narodowi  właściwe.  Przywiązana 

do  wiary  ojców,  świadoma  narodowej  odrębności,  dobrze  kiero-

wana  przy  pracy,  wyprzedza  w  niej innopleinienne  sługi.  Przyznają 

to  i  sami  właściciele  dóbr,  iunej  będący  narodowości.  Do  wad za-

liczam:  brak  starannej  oględności,  baczności  na  przyszłość,  wy-

trwałości  w  pracy;  towarzyskość  lekkomyślną  i  powodowanie  się 

uczuciem  bez  należnego  umiarkowania  i  rozwagi,  prowadzącą  do 

wydatków  nad  możność.  Ztąd  ludność  polska  ubożeje;  gospodar-

stwa  całe  lub  częściami  wciąż  odprzedawane  jużto  dla działów  fa-

milijnych,  już  dla  długów,  nawet  i  wekslowych." 

„Niemieckiego  pochodzenia  ludność  jest  tu  liczebnie  dość 

szczupłą.  Skutkiem  odmiennej  wiary  i  pochodzenia,  odosabnia  się; 

a  przy  wytrwałości  w  pracy  i  ścisłem  wyrachowaniu  w  wydatkach, 

wzrasta  widocznie  w  zamożność  i  liczbę." 

„Ludność  żydowska,  jak  wszędzie  przemyślna  i  przebiegła, 

drobnym  handlem  i  wyszynkiem  trunków  do  znacznego  przycho-

dzi  majątku,  najniekorzystniej  oddziaływając  na ludność  włościań-

ską  (osobliwie  polską)  pod  względem  materyalnym  i  moralnym, 

tak,  iż  nawet  sama  regencya  Bydgoska  (lubo  z  niezbyt  wielkim 

skutkiem)  poruszyła  była  kwestyę  uwolnienia  wieśniaków  z  pod 

tej  zależności  i  wpływu  żydów." s) 

')  Dziś  już  liczba  Niemców  i  Żydów  stosunkowo  jest  większą. 
Rząd  zresztą  usiłuje  obecnie  wszystkich  mieszkańców  posiada-
jących  język  niemiecki  podciągnąć  pod  jeden  strychulec  niemie-
cki.  W  dziełach  Łukaszewicza  i  Raczyńskiego  (Wspomn.  Wiel-
kopolskie)  podane  są  rysy  z  przeszłości,  wyświecające  w  części 
stósunki  zobopólne  Niemców  i  Polaków  w  tych  stronach. 

') Dziennik Polski (Lwów,  1876.  Nr. 124 i  125)  donosi  że  na 
walnćm  zebraniu  delegatów  kółek  włościańskich  w  Poznaniu  d. 
21  Maja  1876  r.  radzono  pod  patronatem  p.  Jackowskiego nad 
sprawami  dotyczącemu  dobrobytu  włościan,  nad  assekuracyami 
od  ognia i gradu,  ważnością  sztucznych  nawozów i t. d.  P.  Krzy-
żanowski  odczytał  rozprawę  „0 urządzeniu  majątkowych  stosun-
ków  włościańskich,"  — w  której  rozwodząc  się  nad  środkami 
zachowania  od  utraty  przez  wieśniaka  majątku  po  rodzicach 
odziedziczonego,  liczy do  tych  środków  głównie:  wyłączenie  pra-
wne  wspólności  majątku  pomiędzy  mężem  a  iouą  —  przez  co 
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luny  sprawozdawca,  ksiądz  z  Proboszczewskiego  fol

warku  przy  tejże  wsi  Lubszy,  tak  się  (w  tymże  1859  roku)  wy

raża:  „Zachowuje  się  także  jeden  zwyczaj  słowiański,  równie  jak 

i  u  innych  Słowian  powszechny  wpośród  ludu  polskiego,  wypra

wiania  kądzielnie  i  wieczorynko w  gwarnych  podczas  dni  za

pustowych.  Dziewczyny  zwabiają  chłopaków  na  stypy  (uczty) 

z  swojich  składek.  W  tej  okolicy  nazywają  się  te  uczty  cym-

prami,')  a dalej  ku Roskowi  i  Wieleniowi  kancellaryarai, które 

się  kończą  sekretami  nie  bardzo  dla  kancellaryj  zaszczytnemi. 

Przeciw  temu  zwyczajowi, który  obyczaje  kazi, występowałem  z na

pomnieniem  z  ambony,  ostrzegałem  rodziców  o niebezpieczeństwie 

jakie  im  zagraża,  gdy  własne  córki  oszukują  ich  i  okradają, ró

wnie  jak  i  służebne  swych  gospodarzy  i  chlebodawców,  wcale nie-

zaszczytny  niosąc  na  ofiarę  próżności  i  swawoli  swej  podatek. 

Błąd  jeden  prowadzi  zaraz  za  sobą  i  drugi.  A  tak,  na  owe  wie

czorne  cym pry,  kilka  razem  składa  się  grzechów." 

„Przeciw  złości,  która  się  mnoży  pod  wpływem  tu  mieszka

jących  żydów  i  ludzi  napływowych,  jeszcze  kościół  na  bacznej 

stoji  straży, —  mówi  rzeczony  kapłan;  on  jedynie,  powściągając 

żona  marnotrawnego  męża  swój  przynajmniej  wniesiony  posag 

zabezpieczyć  może od  zmarnowania — dalej  spisanie  testamentu 

i  słuszny  w  nim  podział  majątku  pomiędzy  rodzeństwo,  a  nie 

rozdzielanie  go  jeszcze  za  życia  i  zostawienie  dla  siebie  tak 

zwanego  wycugu.  — Gdy  mowa  była  o  pożyczkach,  włościanin 

Andrzej  Szyszka  opowiedzinł  w  jakiej  niejeden  gospodarz  znaj

duje  się  biedzie.  Skreślił  bowiem  jaskrawy  obraz  ssania  krwi 

z  ludu  polskiego  przez  lichwiarzy  żydów,  którzy  nietylko  nie 

kontentują  się  setnym  procentem  od  pożyczonego  kapitału,  lecz 

gdy  włościanin  przyjeżdża  na  targ,  wymuszają  sprzedaż  tańszą 

niż  ceny  targowe,  a  prócz  tego  tytułem  procentów  zabierają 

jaja,  kury  i  co  znajdą  pod  ręką.  Dlatego  też  mówca  wznoBi, 

ażeby  starsi  bracia  nasi  (t.  j.  obywatele)  w  imieniu  ludu  odnie

śli  się  do  cesarza  i  króla,  aby  ustanowił  taki  zakład,  w  któ-

rymby  lud  miał  kredyt  za  rzetelnym  procentem.  Odpowiedziano 

mówcy,  że  podany  już  zoBtał  wniosek  do  sejmu  i  prośba  do 

króla,  aby  200,000  tal.  starćj  landszafty  przekazał  ziemBtwu 

dla  włościan. 

')  Porównaj  Lud,  Serya  V.  str.  261.  (Krakowskie);  Serya  IX. 

str. 123.  Zapusty. 
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wszelkie  namiętności  i  pożądliwości,  opowiadaniem  ewangielii  kła

dzie  jeszcze  tamę zalewającemu  tę stronę  zepsuciu.  A  jeżeli  wielki 

wieszcz  narodowy  (Mickiewicz)  dla  trwałości  narodowych  pamią

tek,  tak  wielką  naznaczył  pieśni  potęgę,  to niezawodnie  pieśń  ko

ścielna  tu  się  rozlegająca,  najdzielniej  się  jeszcze  przykłada  tak 

do  przechowywania  tajemnic  wiary  jak  i  czystości  obyczajów  za

chowania.  Z  pośród  ludu  tego,  snać  śpiewnego,  pod  zręcznym  na

uczyciela  kierunkiem,  powstają  podczas  nabożeństwa  śpiewaczki, 

któreby  i  po  większych  miastach  ze  swym  nie  powstydziły  się 

wcale  śpiewem." 

„Mimo  to,  złego tu jeszcze  jest  dosyć.  Otóż,  lud  tutejszy  ma 

wiele  pokaźności  w  ubiorze;  kiedy  go  widzisz  w  stroju  świąte

cznym  w  kościele,  sądziłbyś  że  wielce  jest  zamożnym.  Tymczasem 

wielu  już  gospodarzy,  zwłaszcza  z  młodszego  pokolenia,  nauczyło 

się  robić  długi,  nawet  wexlowe,  aby  się  potem  zrujnować  zbyt

kiem  i lekkiem  pieniędzy  użyciem,  (ubóstwo  znów,  wiedzie  do  ku

pna  tańszej  i  mniej  pokaźnej  choć  obcego  kroju  sukni).  To  też 

ciągle  tu  słychać  o  subhastach  spowodowanych  przez  żydów,  czy

hających  bez  najmniejszego  miłosierdzia,  na  ostatek  wieśniaków 

mienia.  Styczność  z  doradzcami  pokątnymi,  nauczyła  ludzi  hardo-

ści  i  pieniactwa ');  a  processa  mnożąc  się,  rodzą  razem  swary  i 

nienawiść,  i  do  domowego  wiodą  ludzi  upadku." 

„Związki  małżeńskie  już  się  nie  zawierają  wedle  serca,  ale 

wedle  interessu. *)  Dlatego  też  i  spokój  po  domach  tak  rzadki, i 

szczęście.  A  gdy  wybuchną  swary,  wtedy  następują  i  opilstwa  na 

zagłuszenie  zaniepokojonego  sumienia,  a  za  niemi  idzie  ruina  na 

')  Znając  prawo  i  kruczki  prawne,  włościanie  umieją  się już  przed 

sądem  z  czynionych  im  wykręcić  zarzutów.  Borowy  zaskarżył 

raz  chłopa  o  kradzież  drzewa  w  lasach  rządowych.  Wezwani 

Btawiają  się  przed  sędziego.  Tu  chłop,  gdy  mu  skargę  powtó-

rzono,  mówi do borowego:  „A czyś mnie widział, jak'em  brał?" — 

Borowy:  „nie."  — Chłop:  „A  czyś  mnie  złapał?"  — „Nie."— 

„A  byłeś  tam  w  boru?" —  „Ano,  wtedy  nie."  —  „A  to  mnie 

z  przeproszeniem  wysokiego  sądu,  całuj  w  d...  i  z  całym  są-

dem.  Niech  będzie  pochwalony  J.  Chr.!"  — I  poszedł. 

*)  Tu  zachodzi  pytanie,  czy  i  dawniej  pod  tym  względem  mogło 

u  chłopów  być  lepiej,  skoro  zważymy  większą  ich  wówczas  tak 

od  woli  ojcowskićj  jak  i  pańskiej  zależność. 
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duszy  i  cielo.  I  nie  wiele  już,  wśród  zbiegu  nieszczęśliwych  oko

liczności ,  skutkuje  nawoływanie  gorliwe  do  wstrzemięźliwości. 

Ufność  jedynie  w  Bogu,  że  On  lekarstwo  podać  zechce,  i  z  cza

sem  złe  na  dobre  zamienić  raczy.  Ludność  polska  upadła,  ustę

pować  musi  innoplemirńcom,  którzy  na  grunt  opuszczony  z  inny

mi  wcale  przychodzą  zasobami  i  usposobieniami.  A  nietylko  zmie

niają  się  siedziby  gospodarzy, ale  w  ostatnim  czasie  nastąpiła 

i  znaczna  wędrówka  komorników,  którzy  z  zuchwalstwa a chęci 

używania,  porobili  Dominiom  processa,  i  za  podnietą  złych  do-

radzców  z  ich  korzystających  łatwowierności,  narażeni  w  sprawie 

którą  przegrali,  na  znaczne  koszta,  opuszczali  tę  okolicę  groma

dnie,  dla  osiedlęnia  się  w  Królestwie  PoUkiem  czyli  „na  Rusi," 

jak  mówili.  Aliści  rozczarowani,  straciwszy  na  miejscu  chudobę  i 

dalszy  utrzymania  się  sposób,  wracają  zgłodniali  i  zbiedzeni  do 

stron  rodzinnych."  ')• 

„Jak  wszędzie,  tak  i  tu,  utrzymuje  się  nie  do  wykorzenienia 

będąca  u  ludu  wiara  w  czary, a szczególnie  w  cioty, które  swym 

złym  wzrokiem  zadają  ludzion  uroki,  postrzały  i  kołtuny.  I  czę

stokroć  przychodzą  do  księdza  baby  wiejskie  z  płaczem,  skargą  i 

narzekaniem,  że  są  od  ludzi  poczytane  za  cioty,  ,a one  przecież 

niemi  nie  są,  — ale  są  niemi  pewnie  inne,  z  drugiej  wsi." 

Lud  okolicy  Wyrzyska,  Łobżenicy,  Piły  i  t.  d.  zanadto  już, 

jak  nam doniesiono,  uległ prądowi  cywilizacyjnemu  zachodu,  ażeby 

mógł  zachować  w  całej  świeżości  czystość  swych  cech  narodo

wych.  Dawne  obyczaje  tu  niemal  zatarte;  obrządki  słabiej  niż 

w  innych  stronach  i  to  sporadycznie  się  jedynie  objawiające,  wi

docznym  są  silnego  wpływu  obcego  skutkiem.  Wieśniak  zaniechał 

prawie  zupełuie  strojów  narodowych,  przywdział  nowożytne  fabry

czne  materye  od  dawnych  tkanin  tańsze,  a zobojętniały  dla  kroju 

narodowego,  zastosował  go  do  powszechnej  mody.  I gdyby  nie  ró

żnica  w  typie,  w  rysach  twarzy,  charakterze,  usposobieniu  i  ca-

')  Nieraz  już  odzywano  się  ze  skargą,  jak  wielkie  szkody  wyrzą-

dza  krajowi  ludność,  mianowicie  komornicy.  Wychodźtwo  z  Pa-

łuk  do  Ameryki  (mówi  Dziennik  Poznański  pod  d.  11  Paźdz. 

1872  Nr  233)  przybiera  w  niższych  warstwach  (ludności)  za-

straszające  rozmiary.  Dworce  koleji  poznańsko bydgoskiej  cią-

gle  prawie  zalegają  emigrujący  robotnicy. 
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łein  wzięciu  się,  trudno  byłoby  odróżnić  dawnego  mieszkańca  od 

nowoprzybyłego.  ')  Muzykalność  także  ludu  w  znacznie  słabszym 

tu  niż  w  innych  stronach  kraju  (mianowicie  w  Kujawach)  wystę

puje  stopniu;  piosnek  i  w  ogóle  śpiewów  mało  dziś  słychać,  i 

tylko  pieśń  nabożna  gromadnie  nucona  dosyć  się  jeszcze  często 

rozlega  po  wsiach.  W  stronie  południowej  pow.  Czarnkowskiego, 

jak  i  w  powiecie  Międzychodzkim  (jak  nam  piszą  z  okolic  Siera

kowa)  zatracony  już  nieomal  dawny  typ  ludowy;  powszechnie 

wzrostu  średniego,  nie  odznacza  się  tu  lud  składnością  ruchów; 

rysy  twarzy  mniej  już  są  regularne  i  ładne  niż  nawet  u  ludności 

czysto  niemieckiej  pogranicza.  Wprawdzie  Polacy  między sobą  mó

wią  tylko  po  polsku  i  z  Niemcem  się  nie  bratają,  ale  bojąc  go 

się  choćby  i  nie  był  urzędnikiem,  w  wielu  razach  mu  ulegają. 

W  większych  wsiach  składających  Sierakowszczyznę  jest  niemała 

liczba  katolików  Niemców  już  po  polsku  mówiących;  lud  nasz 

długo  uważał  ich  za  swojich,  dopóki  się  nie  przekonał  po  osta

tnich  wypadkach  i  zamachu  rządu  na  narodowość  naszą,  jak  da

lece  u  nich  pociąg  rassowy  zagłusza  poczucie  wspólnej  nawet  re

ligijności.  Niemcy  katolicy  mieszkają  także  od  Międzychoda  ku 

Skwierzynie,  Rokitnu,  Pszczewu.  Mimo  to  jest  jeszcze  niemała, 

zwłaszcza  około  Sierakowa,  liczba  wsi  polskich.  W  niektórych  ro

dziny  polskie  odwiecznie  osiadłe,  a  nawet i  bez  własności  będące, 

tak  zwane  komornicze.  Tak  np.  na  Chalinie,  pracują  w  ziemi 

blisko  od  400  lat  (tak  dawno  jak  ten  majątek  jest  w  ręku  Kur

natowskich):  Olechy,  Prostaki,  Brzózki,  Kordyle,  Pluskoty,  Pie

choty,  Mruki  i  t.  d.  jak  i  od  tegoż  czasu  widać  spolszczeni  Olen-

derkowie,  Hofowie  i  t.  d.  Pijacy  rządkiem  tu  są  zjawiskiem,  choć 

wódeczką  nie  gardzą  ani  chłopy  ani  kobiety,  a  zamożniejsi  każą 

sobie  podawać  w  miasteczku  wiua  przyprawnego.  Lud  w  ogóle 

poczciwy,  pracowity  i  pojętny.  Gospodarstw  znaczna  część  jest 

w  ręku  Żydów  i  Niemców,  lecz  są  i  wsie  niemal  zupełnie  polskie 

gdzie  gospodarze  dość  zamożni,  nie  wyprzedają  się  ani  wynoszą, 

a  tylko  wyrobnicy  dążą  po  za  Berlin  i  pod  Magdeburg  dla  więk

szego  zarobku;  wszakże  mający  żony,  wracają  często  na  zimę  do 

domu. 

')  Uwydatnią  ją  fotografije  obiecane  i  nadesłać  się  mające  do 
Akademii  Umiejętności  w  Krakowie. 
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Usposobienie  zresztą  ludu  z  natury  dosyć  jest  łagodne  i 

przyjacielskie.  Jest  on  robotny,  a  pobulać  i  napić  się  lubi  tylko 

w  Niedzielę  i  święto  lub  przy  okazyjce.  Zresztą  jest  trzeźwy  i 

ochędożny.  Kłaniając  się  lub  żegnając  z  kim,  biorą  go  obiema 

rękami  za  kolana,  mówiąc:  „no,  my  się znou  nojdziema!" — 

(Wieleń).  Widząc  chlebodawcę  swego rozgniewanego za złą w czem 

robotę,  którą  ten  mieni  być  „pod  psem,"  tłumaczą  się  w  tych 

lub  podobnych  słowach:  „Niech  się  wielmożny  pan  nie  żołąd

kuje (gniewa),  to  się  jeszcze  zrobi  na  kikolek  (kiedykolwiek)." 

— (Wągrowiec). Na  Pałukach,  skorsi  już  niż  gdziekolwiek  są  lu

dzie  do  gniewu,  wyrzekań  i  obelg;  więc  też  tu  częściej  usłyszysz 

złorzeczenia  i  wyrazy takie  jak np.  „bodaj  ci  wszystkie  kości 

ze  stawów  wypadły! (może  przypominek  tortur?)"—  „bodajś 

pękł!" — „ty  zatracona duszo!"— „psiąkrew!" — „zatruty 

psie!"  —  „potrecie  złodziejski!"  —  „smoczypyskul" — 

„ty  wątrobniku!"  —  „ty  kołtuniarzu!" —  „ty  ośiemna-

sty  kołtunie!" —  „śleporód,  ślepowron!"  (na  Mazura);  — 

„o  wy  raki  pieczone!"  (na  leniwe  konie). 

W  pieszczotliwym  natomiast  będąc  usposobieniu,  odzywają 

Bię:  ej dzieweczko!  (nawet  do  mężczyzny  mówiąc);  ej  dzie

cko! (nawet  do  żony).  Chwaląc  czyjąś  robotę  i  niby  mu  jej  za

zdroszcząc, mówią z uśmiechem:  potrafi  jak  bestyja!— Zwroty 

też  mowy,  z  niemczyzny  brane, są  tu nader  częste.  Jedna  ze  star

szych  niewiast  wyraziła  się  naiwnie:  „jak  ja  byłam  młoda,  to 

wszystko  u  mnie  było  na  wierzchu," —  chcąc  powiedzieć, 

że  nim  świat  lepiej  poznała,  była  szczerą  i  otwartą. 

Rodzice  zterani  pracą,  mieszkają  na  starość  w  tejże  samej 

zwykle  chałupie,  którą  odstąpili  wraz  z  gospodarstwem  dzieciom, 

i (na  Pałukach)  są  u  nich  na  wyderku  (niektórzy  nazywają  to: 

na  wyżerku).  Więc  wy derek  (Wiederkauf)  jest  to  renta  dożywo

tnia  w  naturaliach  wraz  z  mieszkaniem  oddawana;  Liftyng 

(Leibgeding)  zaś,  jest  to  pobierana  przez  żonę  płaca,  jaką  dla 

niej  wyznaczył  mąż,  w  chwili  przymusowego  lub  dobrowolnego 

z  nią  rozłączenia.  W  Rosku  zaś,  Drasku  i  t.  d.  (pod  Wieleniem) 

linik (Leibgeding)  jestto  po  prostu  wymiar  ziarna  dla  starych 

np.  ojciec  pośli  na  linik  (na  dożywocie);  gospodarstwo  jakie 

syn  po  nim  objął,  nazywa  się  tu  len gut  (Lehngut). 

O  stanach  wyższych,  nie  wiele  pod  względem  odrębności 

obyczajowo-społecznej,  mielibyśmy  do  powiedzenia;  gdyż  te,  idąc 
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/.i  ogóluym  cywilizacyi europejskim  prądem, nie  przedstawiają  naui 

dzisiaj  c. cli  etnograficznie  w  tym  kierunku  ważnych.  ') 

UBIÓR. 

Powiat  Wągrowiecki. 

Sienno (1838  z  szematów).  Mężczyźni  w  sukmanach i  kami-

zelach  pasem  włóczkowym  przepasanych.  Czapka  ze  siwym  bara-

nem  lub  kapelusz  czarny,  niski,  okrągły.  Płaszcz  z niemiecka kra-

jany  granatowy,  lub  kożuch. 

Kobiety  w  dawnych  kabatach  i  kaftanikach,  z  czepcami  na 

głowie.  Dziewice  we  włosach  w  kwiaty  i  wstęgi  strojnych.  Moda 

przestrajać  zaczyna  niewiasty  w  tak  zwane  długie  suknie. 

Iludnicz  (1853  z  szein.).  Mężatki  i  dziewki  mają  wełniane 

kabaty,  wełniane  fartuchy,  jedwabne  jaskrawe  chustki.  Dziewki 

perkalowe  kolorowe  suknie  i  pełno  wstążek  na  głowie. 

Wiatrowo (1858  z  szein.).  Ubiór  z  waszecia,  jak  w  okolicy 

Rogoźna. 

Zelice (1858 z szem.).  U  mężczyzn  ubiór  nieświetny. Płaszcz, 

kożuch,  szlafrok  (?)  szary  kupny,  z  jakiejś  tkaniny,  tani  a  do  ni-

czego,  bo  słaby  i  brzydki. 

')  Oddawna  już  tu  także  niema  owych  rezydentów  szlacheckich, 
co  to  straciwszy  mienie,  jeździli  patrząc  gdzie  się  z  koiniua 
kurzyło  po  braciach  szlachcie,  a  osobliwie  zaglądali  do  ciepłych 
wdówek,  roznosząc  nowinki  i  plotki,  hulając,  i  do  wszystkich 
domowych  spraw  się  mieszając.  Jeszcze  przed  dwudziestu  kilku 
laty,  szlachcic jeden  starej  takiej  daty,  ruchliwy  polonus  i bibus, 
nazwanym  został  przez  pewnego  dowcipnisia:  kommisarzem  od 

powietrza,  ognia,  głodu,  i  wdów  i  sierót. 

IG 
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Kobiety  robią  sobie  tkaniny  z  wełny  i  przędzy,  które  far

bują  korą  olszową  (z  niej  farba  czerwono-ceglasta)  na  fartuchy, 

pgtruchy,  i  spodnie  w  paski. 

Czeszewo  (1870).  Mężczyźni.  Wierzchnia  suknia  czyli  ka

tana, długa  aż  do  kostek,  sposobem  surdutowym  krajana  z  su

kna,  z  tyłu  fałdowana,  z  wiwijanym  dość  dużym  kołnierzem,  gra

natowa  lub  niebieska,  na  czarne  spięta  guziki  (lub  otwarta  albo 

wołoszka  gdy  ma  sznurki),  podszyta  brunatno.  Pod  nią  kafton 

v.  kaftan  (za  5  lub  6  talarów)  sukienny,  do  kolan, bez  rękawów, 

ztyłu  fałdowany,  ciemno-zielony  lub  granatowy z  białą  podszewką; 

ma  klapy  szerokie  czerwone  (pons  lub  wiśniowe)  ze  złotym  ga-

lonkiem  i  wyszyciem  ozdobnem  w  obu  rogach  (kiście  zielone 

z  wełny);  w  połowie  zapięcia  ścięty  na  parę  cali  na  bok;  zapina

ny  na  9  guzików  złotych  (mosiężnych)  a  przy  nich  kiście  zie

lone;  wypustkę  ma  na  krajach  i  na  plecach  jasno-zieloną  lub 

białą.  Kaftan  przepasuje  pas  wełniauy  zielony  w  czerwonem 

(przerabiany)  i  krótko  na  przodzie  związany.  Spodnie  (portki) 

czarne  (lub  w  lecie  białe  płócienne)  szeroko  w  buty  wpuszczone, 

czasami  bywają  i  cielakowe  (skórzane).  Na  szyji  chustka  czer

wona  związana  na  koszuli  z  wywiniętym  kołnierzykiem.  Na  głowie 

kapalusz  pilśniowy  niski  z  wązkiem  rondem,  opasany  taśmą fio

letową  lub  niebieską  z  ozdobami,  a  nad  nią  znów  opasany  galon-

kiem  złotym z  kwiatkiem lub  wstążką.  W  zimie  kożuch  lub płaszcz 

granatowy  z  peleryną.  Na  codzień  kurtka  zwana  jaka. 

Kobiety  zamężne  noszą  kafton  czyli  kabat  sukienny  gra

natowy  lub  zielony,  dochodzący  do  bioder,  zprzodu  wycięty,  ztyłu 

mocno  fałdowany,  z  wypustkami  (tasiemkami),  ozdobami i  kiściami 

jasno-błękitnemi  lub  jasno-zielonemi,  u  kołnierza i  rękawów,  klap

kami  szerokiemi  z  dwoma  rzędami  żółtych  świecących  guzików, 

zapinany  na  haftki.  Niekiedy  bywa  kabat  kitajkowy  czarny  lub 

ciemny.  Pod  nim  fartuch  płócienkowy  ciemno-granatowy  w  paski 

lub  kratki  różowe,  błękitne  i  t.  d.  lub  fartuch  wełniany  ciemny 

w  paski  wązkie  czerwone,  błękitne  i  t.  d.  Spódnik  czyli  suknia 

kolorowa  (np.  perkalowa fiolet  lub lila  w  różowe  lub  ciemne  kwia 

tki,  kropki,  lub  jasna  w  kraty  kolorowe  i  t. d.),  składa  się  ze 

stanu  stanika  (szorc)  wierzchniego i  z  przyszytej  doń  sukni  spo

dniej  czyli  spódnicy;  miewa  często u  dołu  galonek  czerwony.  Poń

czochy  niebieskie  (czasami  lubo  rzadko czerwone)  wełniane  z lam-
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pasem  jasnym  kolorowym  na  boku.  Trzewiki  często  z  czarnego 

lub  ciemnego  sukna,  krótkie,  z  kokardką.  U  koszuli  kołnierz  sze

roki  rozwinięty,  lub  kryzka  obfita  biała  z  ząbkami,  wstążką  czer

woną  (wiśniową,  ponsową  i  t.  p.)  związany;  na szyji  białe i  czarne 

paciorki.  Na  głowie  czepek  biały  tiulowy  ze  szlarką  ztyłu  zwie

szony,  lub  czapka  (kapka,  kopka  biała  albo  kolorowa),  z  mnó

stwem  wstęg  kolorowych.  Na  czepku  związana  nie  zbyt  szeroko 

chustka  jedwabna,  najczęściej  ciemno-zielona,  mieniąca.  Dziewki 

zamiast  kabata  noszą  stanik  (gorset) kolorowy  sznurowany  taśmą 

zieloną,  czerwoną  lub  czarną  (u  młodych  dość  otwarty,  u  star

szych  spięty  haftkami  aż  po  sam  kołnierz);  zwykle  ciemno-grana-

towy  z  gwiazdkami,  paskami  lub  kropkami  bledszemi,  lub białemi 

z  ciemno-czerwoną  taśmą  na  plecach.  Na  głowie  czepeczek  lub 

chustka  ciemno-czerwona  z  żółtemi  kwiatami  i  t. p.  związana dość 

szeroko.  Warkocze  wcale  się  tu  nie  ukazują.  Koszula  z  bufcia-

stemi  szerokiemi  rękawami,  kołnierzem  dużym  z  kryzą;  tasiemka 

czerwona  od  szkaplerza.  Fartuch  granatowy  w  paski  niebieskie, 

czerwone  i  t. p.,  lub  niekiedy  biały  płócienkowy. — Bieliznę, mia

nowicie:  koszule,  prześcieradła  i  płachty,  noszą  najczęściej  wła

snego  wyrobu  i  z  własnego  lnu-  Dzieciom  kładą  na  głowę  czape

czki  kolorowe  (czerwone,  pstre  i  t.  d.)  ze  wstążeczkami  w  ko

kardki  (motylki)  związanemi. 

Powiat Wyrzyski i Chodzieski. 

S a m o s t r z e l .   M r o z o w o   i t .  d .  ( 1 8 7 5 ) .   P o d  w z g l ę d e m   u b i o r u ,  

nic  już  prawie  w  tych  stronach  dawnych  strojów  wiejskich  nie 

przypomina,  osobliwie  w  przybraniu  kobiet.  Mężczyźni  noszą  sur

duty  zwykłym  krojem  niemieckim  (a  raczej  powszechnym)  cięte, 

zwane  jeszcze  suknie  lub  sukmany;  pod  niemi  (lub  bez  nich) 

kamizelki  czyli  kaftany; buty  wysokie,  a  na  codzień  drewniaki. 

Okrycie  głowy  stanowią  czapki  i  kapeluąze  rozmajitego  kształtu. 

Kobiety  noszą  suknie  perkalikowe,  kamlotowe  i  t.  p. bez  od

rębnego  wieśniaczego  kroju;  do  ślubu  zaś  welony  pod  małym  myr-

towyin  wiankiem. 
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Płótno  kobiety  tu  same  tkają  i  farbują;  a  nawit  miejscami 

przędą  wełnę  i  wyrabiają  6ukno. 

Powszechnie  niemal  w  tej  okolicy  noszą  ludzie  ubodzy  na 

codzień na nogach drewuianc trzewiki,  zwane  drewniaki, drewki, 

drebki, drepy, trepy;  a  gdy  są  skórzane,  patany. 

Powiat Czarnkowski. 

Biała  (Behle,  1858).  Niemcy.  Mężczyzna  nosi w zimie szare 

szerokie  spodnie  płócienne,  westkę  bawełnianą  i  płaszcz  niebie

ski, — czapkę  lub  niski  szary  kapelusz filcowy,  buty  lub  trepki 

drewniane. 

Kobiety  mają  kapkę  na  głowie a na tem  przywiązaną  czarną 

chustkę  z  dwoma  zprzodu  kokardami.  Suknia  długa,  ciemna.  Na 

nogach  drewniane  trzewiki. 

Drasko. Rosko.  Wrzyszczyna (1870).  Niemcy  i  Polacy. 

W  Rosku  Mazury  suty  noszą  ubiór  mazurski  (jedwab  i  bawełna). 

W  ogóle  Olendry  (Niemcy)  nad  Notecią,  mają  ciemny,  ciemno

granatowy  lub  czarny  ubiór.  U  kobiet  czarne  chustki  na  głowie, 

czasem  z  białemi  wypustkami  lub  kropkami,  w  kokardy  zprzodu. 

Osadnicy  polscy  tenże  kształt  sukien,  lecz  jaśniejsze  barwy  chu

stek,  lubo  i  ci  mają  suknie  ciemne.  Mężczyźni  surduty,  czapki  i 

kamizele  (westki)  noszą  granatowe;  rzadziej  kapelusze.  Kożuchy 

mają  tylko  bogaci,  inni  w  zimie  kładą  płaszcz,  surdut  i  szalem 

grubym  mają  owiniętą  szyję.  W  lecie  niektórzy  sami  sobie  pietą 

kapelusze  ze  słomy.  Kobiety  noszą  ciemne  spódniki  v.  letni ki 

(biało  kropkowane); na nich  kaftan czyli  jaka  wisząca, lub chustką 

wielką  pierś  i stan  obwiązują.  Suknie noszą  z  neslu  granatowego 

z  jasno-błękitnem  nakrapiauiem,  fartuchy  bawońcowe  (baweł

niane)  różnokolorowe  w  paski,  centki  etc.;  pierzyny  mają  z  ewe-

lichu  w  białe  i  czerwone  paski  lub  kraty.  Na  głowie- mają  cze

pek  niewielki  na  tyle  głowy,  którą  obwiązują  szeroko  chustką. 

O z d ó b   n i e w i e l e .   N a   n o g a c h   n a   c o d z i e ń   d r e w n i a k   v .   d r e w n i o k ,  

mający  podeszew  struganą z drzewa  topolowego  (z korzenia, z karp 

topolowych);  wierzch  zaś  ze  skóry  juchtowej  przymocowanej  do 
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drewna  drutem,  albo  sztyftami  obity  wkoło;  w skórze  jest rzemień 

przełożony  u  góry  przez  ucho  skórzane  i  u  dołu  sztyftami  umoco

wany  do  drewna.  Bywają  i  drewniaki  całkowite,  z  drzewa  wydrą

żone  (jak  kalosze  guttaperchowe) i  po za  kostki  sięgające  (trepki). 

Patyn ki  znów,  jest  to  obuwie  tegoż  kształtu  lecz  całe  ze  6kóry, 

i  w  środku  skórą  także  wysłane,  przypominające  pantofle.  Przy

zwyczajeni  do  tego  obuwia,  mówią,  że  się  w  niem  hemie  (zgra

b n i e )   c h o d z i .  

Bzowo  (1858). Mężczyźni  noszą  sukmany  z  granatowego  su

kna,  długie  za  kolana,  krojem  surduta,  kamizelki  kolorowe  zapi

nane  na  duże  białe  guziki.  Na  głowach  czapki  lub  czarne filcowe 

kapelusze. 

Kobiety  noszą  nieładne  ubranie  krótkie  i  bardzo  pstre,  far

tuchy długie, szerokie, od boku do boku suto fałdowane. Fryzów (kryz) 

u  koszul  wcale  nie  znają  a  natomiast  wykładają  kołnierzyki.  Na 

głowach  białe  czapki  pod  które  kryją  włosy,  a  chustkami  jedwa-

bnemi  kolorowemi  lub czarnemi  obwiązują  głowy  zprzodu  puszcza

jąc  końce.  Trzewiki  wycięte  skórkowe  bez  korków  i  pończochy 

białe. 

Lubasz  (1858).  Ubiór  ludu  przejętym  jest  w  znacznej  czę

ści  od  sąsiadujących Niemców;  u mężczyzn  prawie  zupełnie.  Długi 

surdut  lub  płaszcz  z  peleryną  zwykle  koloru  granatowego  z  guzi

kami  czarnemi  kościanemi  stanowi  świąteczny  ubiór  zimą  i latem. 

Podczas  większych  mrozów  biorą  kożuch  podbity  futrem  owczy. 

Miasto  butów,  często,  mianowicie  latem,  używają  chodaków o  gru

b e j   n a   c a l   p o d e s z w i e   d r e w n i a n e j ,   z w a n y c h   d r e w n i a k a m i ;  n a  

wierzchu  jest  skóra  na  pół  zachodząca  nogi  (stopy). 

Kobiety  zamężne  jako  i  dziewczyny,  noszą  spódnicę  i  stan 

z  jednej  zrobione  materyi,  a  rzadko  sam  letnik (spódnik).  Far

tuch  z  grubej  materyi  zwykle  ciemno-czerwonego  koloru  w  żółte 

pasy,  który  podczas  chłodu  biorą  także  na  ramiona,  posługując 

się  nim  jakoby  chustą  lub  peleryną.  Fartuch  ten  i  to  użyWanie 

go  w  miejsce  płaszcza  jest  głównie  znamieniem  kobiet  pochodze

nia  polskiego.  Żony  i  córki  gospodarzy  noszą  po  większej  części 

na  ramionach  chusty  na  krzyż  przez  piersi, związane.  Na  święto, 

wiele  kobiet  mianowicie  zamożniejszych,  przewiązują  głowę  chu

stą  w  dwie  wielkie  na  przedzie  zawiązaną  kokardy,  mające  wiel

kie  podobieństwo  do  rogów;  jest  to  przejęty  obyczaj  niemiecki. 
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P r o b o s z c z o w s k i   f o l w a r k  Dad Notecią  (1858).  Ubiór  nie-

miecki. 

Maryja now o  (1858).  Strój  niemiecki  miejski.  Niemcy. 
Sarbia  (1858).  Ubiór  się  przekształcił.  Surdut  długi,  spo

dnie  sukienne  w  wysokich  butach,  czapki  zwyczajne  z  rydelkami 
(daszkiimi).  Kobiety  w  sukniach  ze  stanikiem  i  rękawami;  czepce 
miejskie.  W  święta  w  trzewikach,  koło  domu  zaś  chodzą  wszyscy 
w  pantoflach  z  drewnianemi  podeszwami,  zwanych  drewniaki. 

Sławno (1858).  Ubiór  dawny  wcale  się teraz  odmienił z  po
wodu  jarmarków  kramnych  i  bydelnych  w  Czarnkowie,  i  na  nie
miecki  przerobił. 

SilTWITOSĆ!. 

1.  Najpowszechniejszemi  na  Pałukach  potrawami  są  nastę

pujące: 
Zubtówka,  zupa  z  kartofli,  zaklepana  mąką  i  mlekiem, 

(kartofle  zowią  Bię  w  języku  platt-deutsch:  Tiipchen),  jadana  i 
pod  Poznaniem.  Gdy  jest  nieco  gęściejszą, i  złożoną  z  perek  kra
janych,  pietruszki,  selerów,  porów,  pieprzu  i  mleka  (gdy  jest  su
chy  post,  przyklepie  się  ją  oliwą),  wtedy  ma  tu  nazwę:  ślepe 

ryby. 
Zacierka,  zupa  zacierana  lub  roztyrlana  (roztrzepana) 

z  mąki,  i  zalewana  mlekiem,  albo  wodą  z  okrasą. 
Kruszonka, taż  sama  zupa  z dodaniem  jaja;  lecz  mąka  do 

niej  pszenna,  bywa  kruszona ręką  z  massy  ciasta. 
Frejdka, taż  sama  zupa  co  i kruszonka,  lecz  mąka  do niej 

zakwirluje  się  kwirlem  czyli  koziełkiem  drewnianym. 
Polewka  jest  zupa  z  mąki, mleka  i  kaszy. 
Muza,  muska  v.  rozworka,  z  mąki  rżanej  lub  pszennej, 

zalana  mlekiem  albo  okraszona,  czasem  z  kwasem  lub  octem. 

(W  mieście  zwana  nawarka •(na  warze). 
Prócz tego jadają na zupę, jak wszędzie:  rosół,  żur, barszcz 

z  mąki,  grochówkę, smelkę (wodziankę, Wassersuppe)  czar-
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ninę   (na   weselu),  a  nadto  mleko  najczęściej  z  grochem  lub  klu
skami  i  kwas z  mięsem  czyli  kapuściankę, czasami  kwas z  mle
kiem.  Kwas  bywa  czasami  z  kapusty  z  grzybkami,  czasami  z  ka-
puścianki  z  kluskami  i  pieprzem. 

Na  gęsto  gotowane  jadają:  kluski  (mniejsze  nieco  niż  Ku
jawskie,  niekiedy  kwasem  polane  w  którym  mięso  gotowane  i 
mąka  zaklepana)  kartofle  czyli  perki,  kapustę,  groch,  kaszę,  ja
gły,  bób  (bon,  Bohne).  Z  pięknej  mąki  robią  kwas,  a  z  grubszej 
wygniatają  chleb  (śrótowy,  wygniatany  śrótem).  Warzywa  i  mięsa 
jadają  mało,  choć  to  ostatnie  lubią.  Nie  lubią  zaś  zielenin,  ani 
sałaty  (szołata),  ani  jarmużu;  chyba  grubo  kaszą  zasypane.  Nie 
wiele  także  mają  gustu  i  sposobności  jadać  owoc;  najczęściej  je
dzą  tylko  głupki  (śliwy  dzikie),  gdy  są  słodkie  i  soczyste,  lub 
ulężałki, co  nazywają  dość  szykownym  owocem.  Zaprawę  do 
z u p y   n i e r z a d k o  s t a n o w i   o g r o d o w y   k o r b a l   ( b a n i a ,   d y n i a ) .   C h y ć k a ,  
hyćka  jest  to  grono  czyli  kiść  jagód  na  bzie  dzikim;  robią 
z  tego  zupę  do  klusek;  a  nadto  powidła  (bzowe). 

T a r t u  8 y ,   t a r t u c h y   ( ź l e :   f a r t u c h y )   j e s t   t o   p a p k a   z   c i a 
sta; by  ją  otrzymać,  mąka  żytnia  sypie  się  na  gorącą  wodę  po
woli  i  przykryje  się;  gdy  się  woda  odcedzi,  wtedy  potrawę  tę 
umięsza  się  kopystką  i  okrasi  solą.  (Na  pański  stół,  mąka  opali 
się  w  rondlu  i  podleje  warem;  —  są  to  zatem  kluchy  z  prażon4j 
mąki  czyli  prażuchy). 

Dawniej  lud  jadał  chętniej  kaszę  z  kapustą,  dziś  przekłada 
n a d   n i e   b r u k i e w   s u s z o n ą   z w a n ą   w ę c k a .  

We  dworze (w Czeszewie) dawano  ludziom  służącym  (r. 1868) 
s t r a w ę   u g o d z o n ą   c z y l i   w i c h t :  

W  Poniedziałek  rano:  zubtówkę  i  2  bochny  chleba  zimą, 
polewkę  i 1  bochen  chleba  latem.  Na  obiad:  groch  i  kapustę (na 
rzadko).  Na  kolacyę: zubtówkę  zasypaną  czasem  kaszą. 

We  Wtorek  rano,  podobnie  jak  w  Poniedziałek.  Na  obiad: 
rosół  z  kluskami  i  mięso  z  jarzyną  lub  kapustą.  Na  kolacyę: 
zubtówkę. 

We  Środę  rano,  to  co i  w  Poniedziałek.  Na  obiad:  gęsta ka
sza  i  kwaśne  mleko  (kwarta  v.  stof  na  jednego).  Na  kolacyę: 
zubtówkę. 

We  Czwartek,  to  samo  co  i  we  Wtorek. 

W  Piątek  rano,  jak  w  Poniedziałek.  Na  obiad:  groch  (na 
gęsto);  kwas  z  kapustą  zaklepany  mąką.  Na  kolacyę:  zubtówkę. 



123 

W  Sobotę  rano,  jak  w  Poniedziałek.  Na  obiad:  kartofle tarto 

i   mleko.  Na  kolację:  zubtówkę. 

W  Niedzielę  to  samo  co  we  Wtorek.  W  święto  dają  im  ka

szę  albo  kruszonkę  bez  kartofli   na  kolację. 

Chleb  pieczouy  bywa  w  podlugowatych  bochnach,  lub  jako 

bułka  okrągła:  kołacz.  Ktajanka  chleba  ma  nazwę  skibka 

chleba, kawałek  cukru  grupka  cukru. 

Na  Hoże-narodzenie,  w  wigili ję,  jadają  wieczorem  zwykle  • 

potraw  postnych,  do  których  należą:  kluski  pieczone  z  olejem, 

kluski  z  makiem, śliwki  suszone  z  kluskami,  owoc  suszony,  jagły 

w  rozsypkę,  grzyby  pieczone,  ryba  lub  śledź. 

Na  Wielkanoc  jedzą  po  święcoiwni,  między  itinemi,  kłosy 

(Kloesse)  czyli  kluski  pszenne  do  rosołu. 

Za  napój  służy  prócz  wody.  piwo  i  wódka,  czasami  kwas. 

Piją  także  polewkę  zc  serwatki  lub  mleka  zagotowanego  z  wodą. 

2.  W  okolicy  Wielenia  (Itosko.  Drasko,  Pechowo,  Gulcz 

i   t.   d.).   Na  śniadanie  piją  kawę  z  mlekiem;  i  nagotują  jej   dzban 

cały. 

Na  obiad  jedzą  perki  na  rzadko,  zupę  z  pokrajany m  szabla

stym  grochem,  lub  ryż.  Mięso  dwa  razy  w tydzień,  ugotowane jest 

i  dane  razem  z  rosołem  breja;  (Heischhriiho).  Na  polu  często 

używają  blaszanych  piecyków,  takich  jak do  palenia  kawy  i  w  nich 

zaraz  na  polu  gotują  na  węglach  kartofle  i  tam  je zamiast  chleba 

jedzą,  popijając  kawą  gdy  im  ją  w  dzbankach  przyniosą. 

Na  wieczerzę  kartofle  w  łupinach  (w  mundurach)  i  mą-

czna  zupa  melka  (Mehlsuppe)  lub  frydka z  mąki  kruszonej, 

albo  też  nawarka  z  mąki  na  war  wody  wsypanej,  kwirlą  rozbi

tej  i   mlekiem  zalanej. 

Kwasu  i  barszczu  nie  jadają  wcale  i  nie  lubią  go,  jak  rów

nież  nader  muła  ilość  słoniny.  Kapustę  jadają,  lubo  nie  wiele; 

kiszą  całe  główki  których  wcale  nie  krają.  Jadają  dość  często 

kluski  z  gotowanych  kartofli   wraz  z  tartą  bulką  i  z  mąką. Klu

ski  z  mąki  na  młodziach  (drożdżach)  robione,  są  ulubione;  ja

dają  je  z  udekiem,  z  chlebem  taitym  i  ze  śliwkami,  powidłami 

albo  kompotem;  do  tego  jako  przysmak  pieczeń  wieprzowa  a nie

kiedy  gęsia.  Że  do  mięsa  dosyć  są  przywykli,  więc  z.Jarza  się, iż 

ubodzy  gdy długo  im  go  brakuie,  biorą  się  do  oprawienia  psa lub 

kota.  —  Wielki  placek,  piach,  podpłomyk  z  mąki  rżanej,  zowie 

się  także  backa. 
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3.  W  Wyrzyskiem  (Samostrzel,  Mrozowo,  Śmielin,  Witosław 

i  t.  d.)  strawa  dość  skromna,  składa  się  z  kartofli  (pantówkami 

lub  perkami  zwanych),  groibu,  kapusty,  brukwi.  Kluski  na  karto

flach  a  często  i  w  zupie.  Chleba  jadają  dużo,  mięsa  (że  jest  dro

gie)  mało.  Strawa  okraszona skąpo  wieprzową  okrasą.  Wódka  lub 

wino  (zwykle  fabrykowane)  służą  za  główny  napitek. 

WIES. 

To  co  powiedziano  o fizyoguomii  wsi  wielkopolskiej  w  Seryi 

IX  niniejszego  dzieła  (na  str.  83)  da  się  po  większej  części  za

stosować  i  do  wsi  na  Pałukach  i  Krajnie  położonych,  acz  na  Pa

łukach  zbliżają  się  one  bardziej  do  Kujawskich.  W  ogóle  wsie tu

tejsze  (z  wyjątkiem  niewielu)  są  nie  tak  duże  jak  w  innych  stro

nach  Księ/.twa  lecz  za  to  gęściej  na  gruncie  rozsiane;  ztąd  też  i 

liczba  folwarków  jest  znaczuiejszą. 

Sadów  nie  wiele  tu  pielęguują.  Z  owoców  najpowszechniej-

szemi są  u włościan  wiśnie; mniej częstemi są jabłka, gruszki i śliwki. 

Okolice  nad  Notecią  położone, na których  użyźnienie, zwłasz

cza  od  czasu  zajęcia  kraju  przez  Fryderyka  II,  tyle  łożono  sta

rań  i  nakładów,  zaludniane  często  bywały  osadnikami  sprowadza

nymi  już  to  z  Niemiec  (głównie  południowych)  już  z Mazowsza.  ') 

' )   Miewali  osadników  czynszowych  na  roli   lub  na karczmach  i  pa-

nowie  polscy, i  za  pewne  wysługi, dogodności  ira  świadczyli.   Do-

kument  stćrany  mocno  i   zniszczony  w  pierwszej  swej  połowie, 

ze  wsi  Brzeźno  (Briesen)  i   Sarbia  (pow.  Czarnk.)  mówi: 

„To  prawo  aprobuię,  confirniuię  i   ratificuię  i   wiecznemi  czasy 

dotrzymać  obiecuię,  jak  i  moich  sukcessorów  na  toż  obliguiąc, 

temuż  Krzysztofowi  Winieckiemu  sołtysowi  Brzezińskiemu i  mał-

żonce  iego  Justynie  Odpolowuie  i   sukcesorom  ich,  które  dobra 

dziad  iego  Jan  Winiecki  kupił  za  gotową  suiumę  tynfów  pol-

skich  czterysta  pięćdziesiąt  Nr  450  od  przeszłego  anteBesora 

Stanisława  Priby.  Przytśm  pozwala  mu  się  co  rok  piwa  brać 

17 
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Jeszcze  przed Fryderykiem  książę Sapieha  osadził Mazurów  w  oko

licy  Wielenia  i  Wronek.  Dziś,  prawy  (północny)  brzeg  Noteci  za

mieszkują  przeważnie  Niemcy,  lewy  (południowy)  przewaznie  l'o :  

lacy.  Zabudowania  też  jednych  i  drugich  zastosowane  do  ich  po

trzeb  gospodarczych,  wzuoszone  były  wedle  przyjętego  wówczas 

wzoru  lub  umowy  z dziedzicami  lub rządem  zawartej.  Ztąd  wielka 

liczba  wsi  tutejszych  wprzód  już  miała  charakter  kolouizacyjny, 

nim  takowy  po  dokonanej  w  bicżącem  stuleciu  soperacyi,  na  całe 

rozszerzył  się  Księztwo.  Kolonije  wszelkie  nazywają  się  tu  huby, 

,a  o  osadniku  na  nich  mieszkającym  mówi  się,  że  mieszka  on  na 

hubach. (Obacz.  Lud, Serya  IX.  str.  43,  hubiarz). 

Chłop  bogatszy,  hubiarz,  nosi  już  zwykle  nazwę  posiedzi-

ciela (właściciela)  majątku.  Dzierżawca  zaś  nazywa  się  poses-

sorem. 

OIEE .A. T "5T. 

Naczynia. 

We  wsiach  okopowych,  jak  np.  Sarbinowo  (pod  Żninem), 

Juńcewo  i  t.  d.  znajdują  się  jeszcze  stare  typowe  chałupy  wło

ścian.  Zresztą  po  innych  wsiach  szlacheckich  budownictwo,  już to 

w  skutek  regulacyi  włościan,  już  w  skutek  pożarów,  przybrało  ce

chę  zupełnie  nowożytną  i  nie  odróżnia  się  od  zwykłego  budowa

nia  się  Niemców,  frontem  nie  zaś  szczytem  (bokiem)  domu  mie

szkalnego  do  ulicy. 

z  mielcuclio  pańskiego  beczek  dwanaście  Nr  12  dla  swoich  do
mowych  za  oddaniem  jęczmienia  korcy  dwanaście  Nr  12.  Na 
co  się  podpisuię  własną  ręką  z  przyłożeniem  pieczęci  moiey. 

Działo się  w Kruszewie w  zaniku roku 1776 dnia 16 marca. 

(L. S.) 
K a i e t a n   v .   I w a ń s k i   m p p ,  
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Dom  na  Pałukach  nie  rzadko  jeszcze poszyty  jest  słomą,  bu

dowany  w  reglówkę  a  czasem  w  zamek  z  szahulcu  jak  na  Kuja

wach.  Gdzie  się  słomę  na  dachu  spaja  i  przytwierdza,  tam  jest 

siodło.  Jeżeli  dom  jest  czworakiem  (na  4  rodziny),  to  ma  dwa 

murowane  kominy,  czworo  drzwi  wchodowych  (dwoje  od  przodu, 

dwoje  od  tyłu)  i  4  piece.  Fundamenta  mocno  z  kamienia  zało

żone  na  których  wspierają  się  cwelf.   Okna  niezbyt  małe,  mają 

zwykle  po  sześć  szyb,  a  raczej  szybek. 

W  ogóle  sposób  budowania  odpowiada  już  to  wzorowi  ja-

kiśmy  podali  przy  opisie  Kujaw  (ob.  Luil,  Serya  III.  str.   78), już 

wzorowi  podane mu  w  Seryi  IX.  str.   Rłi).  W  Czarnkowskim  powie

cie  budują  domy  wedb'  wzoru  jaki  na  sąsiednim  widzą  Pomorzu 

lub  w  Biandeburgii;   wszakże  i  tu  widzieć  się  gdzieniegdzie  dają 

chaty  w  reglówkę  stawiane,  słoma  kryte  i  lepione.  Tum  zaś  gdzie 

się  glina  i  surówka  w  więk-zyi h  znajduje  pokładach,  (np.  w  Wła

dysławowie,  Zmysłowie  i  t .   d.)  bardzo  często  napotkać  można  i 

domy  z  cegły  stawiane. 

Stodoły  (pod  Wieleniem)  są  obszerne,  zbudowane  zwykle 

w  reglówkę  lub  w  mur  pru«ki.  Na  ich  bojewice  (dłuższe  mają  po 

kilka  bojewic)  z  sąsiekami  p<>  bokach,  prowadzą  duże  wie-

rzeje (wrota,  drzwi);  dach  zwykle  słomą  poszyty,  a  boki  szczy

tów  są  z  obu  stron  zadylowane.  Do  stodół  sa  czasem  przybudo

wane  szopy  na  składy  rzeczy,  wozy  i  t .   d.  U  większych  właści

cieli   bywa  także  porządkarnia, szaruźnia,  czyli  miejsce  (szo

pa  duża  lub  plac)  gdzie  obrabiają  drzewo  porządkowe. 

Dół  koło  domu  na  przechowanie  kartofli   (perek)  wygrze

b a n y   i   d r z w i c z k a m i   p r z y w a r t y ,   n a z y w a   s i ę   n a   P a ł u k a c h   ł a ż o n y  

dół (w  Kujawach,  ziemi  Dobrzyńs.  i  Chełmiń.  parsk, w  Prusach 

zachodnich  i   wschód,  wądół). — Sklep zaś  jest  to  dół  (lub  pi

wnica) do  przechowauia  innych  wiktuałów  i  rzeczy  (sklep  kupie

cki  ma  tu  zawsze  nazwę  kram u). 

Koło  domu,  w  podwórzu,  stoji   stodoła,  obora,  kubeł  (chli-

wik  do  tuczenia  świń)  i   inne  zabudowania  gospodarskie,  nie  zaw-

Bze  już  kryty  słomą. 

Wnętrze  chałupy  na  Pałukach  przedstawia  izbę  prawie  kwa

dratową,  dość  obszerną,  wybieloną  Po sowę (pułap)  z desek  pod

trzymują  belki,  w  poprzek  których idzie  niekiedy  na  środku  pod

ciąg.  Posowę  taką  stanowią  niekiedy  strychułki  drewniane owi-



jane  słomą  z  gliną.  Piec  i  kominek  bywa  dosyć  wysoki,  bielony 

a  niekiedy  kac blany. 

Stół  zwyczajny  o  4  nogach  z  szufladą,  ławka  o  poręczy, 

łóżko  wysoko  pierzynami  i  poduszkami  zasłane,  stołek  z  poręczą 

(zydel),  parę  stołków,  kolebka,  szafa  do misek  (podobna  do  tych 

jakie  mają  na  Kujawach),  pułka,  skrzynia  lub dwie,  oto są  sprzęty 

zwykłego  takiego  wnętrza.  Na  ścianach  rozwieszone  obrazy  Świę

tych,  (lubo  Die  w  tak  wielkiej  liczbie  jak  w  innych  stronach  Pol

ski,  ale  za  to  lepszego  cokolwiek  pędzla).  U drzwi  nie  rzadko  za

wieszona z  boku  kropielnica  czyli  kropiwnica  ze  święconą  wodą; 

na  pułkach  różne  naczynia  i  graty,  a  na  podłodze  parę  beczek  i 

sprzęcików  kuchennych. 

Wnętrze  domu  na  Krajnie  jest już  obszerniejsze i  wygodniej

sze,  sprzęty  i  naczynia  ozdobniejsze,  szafy  malowane  na  ciemno-

ceglaste  i  lepszą  wyrobione  stolarską  sztuką,  skrzynki  podobnież 

(bez  jaskrawo-kolorowych  na  nich  ozdób).  Do  przechowku  legu-

miu  mają  (jak  i  po  dworach)  skrzynie  podługowate  na  wysokich 

nogach,  w  których  są  przedziałki  na  kaszę,  mąkę,  groch  i  t.   d. 

Miejscami  (jak  np.  w  Wieleniu)  zowią  się  one:  śpiżarki. 

W  Wyrzyskiem  (Samostrzel,  Mrozowo, Śmielin, Jadwiga,  Wi-

tosław  i  t. d.)  wnętrze  izby  następujące  obejmuje  sprzęty:  1) dwa 

łóżka  z  małemi. poduszkami  a ogromnemi  pierzynami  powleczo-

nemi  płócienkiem  lub  dreliszkiein  w  paski  lub  kratki  czerwone 

lub  niebieskie; 2)  stołek  (zydel)  pod  oknem  i  kilka  innych  stoł

ków; 3)  dwie  skrzynki  do  przechowu  rzeczy;  4)  rodzaj  kredensu 

t.  j .   szafka  t policami  (półkami)  gdzie  wstawiają  dwojakie 

(mniejsze  i  większe)  miski,  wieszając  nad  niemi  łyżki;  5)  do  go

towania  używane  są  żelazne  garki,  rondelki  i  grapy;  te  ostatnie 

są  na  czterech  nóżkach;  0)  ua  ścianach  wiszą  obrazy  święte 

(Świętych);  7)  przy  drzwiach  kropiwniczka  ze  święconą  wodą; 

8)  na  gwoździu  ręcznik  ze  zgrzebnego  lub  cieńszego  płótna. 

W  sieni  mieszczą  się narzędzia  rolnicze. 

Naczynia  czyli  statki  na  Pałukach  nie  różnią  się  wcale 

prawie  od  tych,  któreśmy  opisali  w  Seryi  IX.  str.  97.  I  tu  jak 

tam,  używane  są  do  wody:  stągiewka,  węborek  (wiadro  dre-

w n i a n e ,   o k u t e   z a ś   z o w i e   s i ę   t u   i   w   P r u s a c h :   k u b e ł ) ;   s z ó j n d y  

(Dosidła);  waska,  waseczka  do  pomyjów,  wanna  do  prania; 

d r y n k f a s   c z y l i   b e c z k a   d o   p o m y j ó w .   —   D o   m l e k a :   s z k o p i e c  
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lub  mały  węboryszek;  do  większej  ilości  mleka  szaflik  czyli 

fletka (Pałuki).  Do  mąki:  tynka.  I)o  masła lub  smole u (smalcu) 

a c h t e l i k .   D o   r o z c z y u i a n i a   c h l e b a :   k o p a u k a .  

ROLA. PRACA, 

Okolica  przez  nas  opisywana,  stanowi  w  ogóle  równinę.  Kraj 

pow.  Wyrzyskiego  ma  gdzie-niegdzie  małe  wzgórza  jak  np.  około 

wsi  Runowa  i  Womwelna;  więcej  ich  jest  w  pow.  Chodzieskim, 

gdzie  otoczone  są  niemi  wsie:  Rządkowo,  Kaczory,  Morzewo  i  las 

Oleśnicki.  Pałuki  jak  i  Krajna  w  wielkiej  także  części  są  lekko 

wzgórkami  pogarbione,  lubo  nie  zbywa  im,  jak i  całej  tej  okolicy, 

na  jeziorach  i  wodach.  Grunt  tu  jest  w  ogóle  gliniasto-piaszczy

sty  poprzerzynany  miejscami  iłem.  A  glina  czasami  biała,  obfi

tuje  i  w  margiel,  osobliwie  w  kierunku  ku  Gnieznu.  Żyto  i  jęcz

mień  dobrze  się  na  nim  rodzi.  Zresztą  i  wszelkie  inne  zboże,  a 

osobliwie  groch  i  koniczyna,  udaje  się  na  nim  przy  stosownej 

uprawie.  Dużo  także  sieją  jarzyny  i  sadzą  kartoHi  dla  podsycania 

dość  znacznej  liczby  gorzelni.  Pług  używany  tu powszechnie  ame

rykański,  ulepszony  przez  kowala  z  powiatu  Wrzesińskiego  (ztąd 

pługi  te  noszą  nazwę  wrzesińskich).  Obok  bron  są  tu  także 

w  użyciu  kremry  (kremr  jest  to  gatunek  drapacza),  które  le

piej  rozbijają  ziemię  w  większe  bryły.  Najurodzajniejszą  jest  oko

lica  Żnina,  Janowca,  Kcyni  i  Gołańczy.  Koło  Kcyni  są  grunta 

pszenne  (glinka  i  czarnoziem).  Lasy  po  większej  części  wytrze

bione ; brak  drzewa  zastępują  ogromne  pokłady  torfu,  mianowicie 

ponad  Notecią  i  w  okolicach  jezior  (a znajdują  tu często:  kawałki 

bursztynu).  Na  piaszczystych  gruntach  wyrasta  chojina,  a  na  lep

szych  ukazuje  się  z  drzew  liściastych:  dębina,  grabina,  brzezina, 

p o   s t r u g a c h   o l s z y n a .   P i a s k i   p o r a s t a j ą   t a k   z w a n ą   k o z i ą - b r o d ą ;  

n i e   r z a d k ą   j e s t   t a k ż e   n a   n i c h   E u p h o r b i a   c y p a r i s s a ,   a n a  

wzgórzach  piaszczystych  żółcieje  dziewanna. Pow.  Czarnkowski 

jest  niemal  cały  niziną,  którą  przerzyna  spławna  Noteć,  łęgowate 

i  podmokłe  ukazując  brzegi,  lubo  i  tu  miejscami  (jak  np. w  Wła-
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dysławowie,  Zmyslowie)  glina  i  surówka  w  wielkich  ukazuje  się 

pokładach. 

Sposób  gospodarowania,  uprawy  roli,  pożęcia  i  zwożenia 

zboża  opisaliśmy  w  Seryi  IX.  str.  100.  Tu  dodamy  że  po żniwach, 

najprzód  je  grabią,  potem  wywiązują,  dalej  młócą  na  mauder 

(na  szefie)  maudernicy;  nacierają,  spachają,  ładują.  Resztki  po 

zgrabieniu  snopków  pozostałe  na  polu,  zgrabiają  w  kupy  czyli 

pograbki  ')  (obacz  także  Ser.  X.  str.  179). 

Po  dworach  szlacheckich,  należą  do  służby  ludzie  dworscy, 

których  czynności  opisaliśmy  już  w  Ser.  IX.  (str.  105)  a  w  czę

ści  i  w  Ser.  III.  (str.  58),  jakimi  są:  rataje,  parobcy,  średniaki, 

owcarze  i t. d. Chłopi  gospodarze,  zwłaszcza  hubiarze,  mają  także 

w  służbie  u  siebie  parobków,  średniaków  i  t.  d. '). 

Hubiarze  ci,  w  Czarnkowskiem  i  Chodzieskiem  osiedli,  po

siadają  zwykle  większy  gruntu  obszar  niż  hubiarze  Poznańscy, 

ztąd  zamożniejsi  są  od  nich  lubo  grunt  ten  jako  lżejszy  więcej 

w  ogóle  wymaga  prar.y,  z  wyjątkiem  żyznych  okolic  Noteci,  któ

rej  brzeg  prawy  zajmują  w  przeważnej  liczbie  osadnicy  niemieccy, 

' )   W  lesie  iglastym,  pokrywające  ziemię  igl iwie zowie  się   ściółką,  
ściłką;   ztąd  mówią:   pójdziema  grabić ściłkę  na  boru.  

' )   Aufj .  Wilkoński   we  Wspomnieniu  z   Czerl ina  i   Oleszna  niedaleko 
Gołańczy  i   Kcyni  (Bibliot.   Warsz.   1844, Listopad)  mówi,   żer  
„W  Poznańskiem  nazywano  podówczas  (1825)  Średniakami 
takich  wyrostków,  którzy  służyli   na  wsi   u  gospodarzy  w  zna
czeniu  niższem  od  parobka  z  przysiewku,  a  wyższem  od 
chłopców  pasących  bydło  i   konie.   Więc  średniak  chodził 
w  pole  z   s ierpem,  parobek  z  kosą;   średniak  mógł  już  bić 
cepą,   s ieczkę  rzynał,   ale  na  siew  nie  orał;   pracował  tylko  za 
jadło  i   za  przyodziewek.   Powierzchowna  zaś  różnica  była  ta,  
że  parobek  idąc  w  święto  do  kościoła,   miał  na  sobie  dwie 
długie,   bardzo  gęsto  od  Btanu  fałdowane  sukmany,  s iwą  czapkę 
albo  okrągły  kapelusz  suto  w  pawie  pióra  strojny;   w  ręku  niósł 
lagę  przez  opaloną  na  niej   Błoroę   oczerwienioną,  olejem  dla  po
łysku  wysmarowaną,  w  cynę  u  góry  oprawną,  a   zawsze  sęko-
watą,   bo  była  albo  z   jabłoni  albo z  głogu;  średniak  zaś  szedł 
tylko  w  jednej   sukmanie  włożonej   na  kaftan,  pomiemie  fałdo
wanej,   na  kapeluszu  nosił   mniej   pawich  piór,   a   ki j   jego  bywał 
tylko  świeżo  ścięty  dębczak,  bez  oprawy,  a   nawet  bez  rzemie
nia  do  ręki."  
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dotąd  jeszcźe  przez  Polaków  Olendrami  nazywani.  Powiedzieliśmy 

już  na  str. 32  niniejszej  książki,  jaki  jest  tej  nazwy  początek. 
OleDdrzy  sprowadzani  przez  szlachtę  naszą  niekiedy  do trzebienia 
lasów,  a  częściej  jeszcze  do poprawy  gospodarstwa,  osadzani zwy
kle  bywali  na  opustoszałych  przez  zarazę  i  wojny  gruntach,  gdzie 
trudnili  się  przeważnie  hodowlą  bydła  i  ulepszeniem  rasy  jego 
(ztąd  dobrą  oborę  nazywają  powszechnie  u  nas,  a  szczególniej 
w  Królestwie  Polskiera  olendernią).  Hollandya  bowiem  jak  i 
północne  Niemcy  oddawna  już  z  dobrego  słynęły  chowu  bydła ro
gatego.  Bydło  też  tutejsze  (osobliwie  nad  Notecią)  w  lepszej  się 
niż  gdziekolwiek  w  W.  Księztwie  przedstawia  postaci,  lubo  hodo
wla  jego  za  wzorową  poczytywaną  jeszcze  być  nie  może. 

Konie  na  Pałukach  najpowszechniejsze  są  według  maści: 
srokate (pstre,  pstrokate, najczęściej  kuce) kasztanowate,  gniade, 
kare,  szreniowate  v.  szrenowate  v.  śronki  (siwe,  ciemno-
nakrapiane),  białe;  myszatych  mało.  Stary  koń,  siwy  na  starość 
z  plamkami  na  włosiu,  zowie  się  taterkowaty.  Poganiają  je 
wołając:  wio,  hi o! 

Krowy  najczęściej napotykają się:  czerwone,  bestre (pstre). 
Odpędzając  owce  wołają:  hej,  hej, hej! —  nawołując  je: 

siep, siep,  prrr! —  Na  źrebię:  si, si!  —  Pędząc  konie:  a  wi! 
a  wi! —  nawołując  je:  ście,  ście! —  Pędząc  krowę!  muzia, 
woła:  anuże,  nuże! —  nawołując  woły  i  krowy:  biego!  oha! 
Odganiając  świnie:  ciu,  ciu! —  nawołując  je:  n'sia,  nsia, ma
lutkie! —  Na  gąski:  le-la! —  Na  kaczki:  heruś,  heruś! — 
Na  jędyki:  gul, gul!. 

Na  Pałukach  i  Krajnie,  gdy  oracz  ma  z  miejsca  na  lewo 
(na  k'8Óbkę)  nawracać,  wtenczas  mówi  na  woły:  bowe-sa!, gdy 
zaś  na  prawo  (na  odsibkę),  wtedy  mówi  zwyczajnym  sposobem: 
ocib-sa! — (W  Gnieźnieńskiem:  hot!  na  prawo,  ćwel  na  lewo). 

Narzędzia. 

Pług.  Cięgadło  łączy  jerzmo  z  dyszelkiem  osadzonym 
w  osiach  kół;  oś  ta  łączy  się i  z  drągiem  czyli  dyszlem  większym 
zwanym  grządziel;  w  grządziel  wprawioną  jest  od  spodu  słu-

pica  drewniana  połączona  ryszpązpłuzem,  a  do  odkładania 
ziemi  krajanśj  przez  lemiesz  służy  odkładnica  v.  łopata  ma-
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jąca  na  końcu  żelazne  okucie.   Du  grządziela  zakłada  się  drąg 

zwany  kóna,  kuna i  przytwierdza  łańcuchem;  kuna  łączy  się  i  

z  cięgndłem;  dawniej   łączył  je  wałek  czyli   buszka;  do  owej  to 

grzędzieli   i   kuny  zaprzęgają  się  konie  lub  woły.  Z  tyłu  zaś,   za 

płuzem,  idą  do góry  dwie  drewniane  nogi  czyli   sochy,  połączone 

z  sobą  u  góry  i   u  dołu  poprzecznym  drążkiem  zwanym  roz-

pouka. Za  sochy  te  chwyta  chłop  gdy  orze  (ob. Ser.   III.   str.  87. 

— Ser.  V.  str.   177. — Ser.   IX.  str.   110).  

Do  żniwa  używają  kosy.  Kosa  przytwierdzona  jest   dwoma 

pierścieniami  na  kosisku,  i  ma  graty  (szczeble)  przy  któ

rych  są  stróże.  Kula  od  kosiska.  jest   to  jakoby  kolba  kosy, 

w  środku  rączka, na  końcu  przy  gratach  m o tyczka. 

S i e c i .  

Że  okolica  ta  obfituje  w  jeziora,  Więc  rybołówstwo  jest   tu, 

równie  jak  w  Kujawach  i   Prusach  zachoduich  i   wschodnich,  dość 

powszechnem.  Na  Pałukach  i   Krajnie  używają  następujących  ')  

przyrządów  rybackich:  1)  Niewód  zimowy.  2)  Włok,  10 sążni 

długi,   ma  skrzydła.  3) Przy włoka, 30—40 sążni długa, ma skrzy

dła.  4) Skrzydlak,  wedle  szerokości  rowu  od  jednej  burty  do 

drugiej;   jednego  skrzydła  jest   1—3  sążni.   5)  Glejt,   bębenek  na-

kształt  skrzydlaka,  ale  mający  we  środku  jedno  jeszcze  skrzydło, 

w  jeziorze  przystawia  się  do  burty;  4—6  sążni.   6)  Więciarki,  

więciorki,   mniejsze  bębenki,   jak  beczki  z  obręczami,  do  zasta-

' )   Rybacy  do  kręcenia  sznurów,  powróżków  i  szpagatów  iin  po-

trzebnych,  używają  znanego  kołowrotka  (na  pół  łokcia  długiego) 

z  osią  ruchomą  osadzoną  w trzooku  do  trzymania.  Sieć  rybacka 

r o b i   s i ę   k l e s z c z k ą   ( i g l i c z k ą )   ć w i e r ć   ł o k c i a   d ł u g ą   i   b i e r k ą ,  

niby  wałeczkiem,  na  który  bierze  się  ów  sznur  do  sieci  i  

nakręca. 

Pewien  rybak,  Mazur,  zgodzony  przez  pana  do  łowienia  ryb 

w  jego  jeziorze,  ułowiwszy  dużego  karpia,  wyraził  się  doń  za-

wsze  wskazując  na  dwór  pański:  „A  widzisz  dwór,  to  chodź 

we  wór!"  — Gdy  zaś  złapał  niniejszą  rybę,  to  ją  zatrzymywał 

dla  siebie  mówiąc:  „A  widzisz  ty Bartka, to chodź do garka!" — 

(lub:  Bartosza,  — do  kosza). 
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wiania.  7)  Wątony, sieć  z  dużemi  oczami,  do  40 sążni  długa, do 

zastawiauia  też  latem  gdy  wielka  gorączka (upał)  na  zioła  wo

dne,  gdzie  ryby  utykają.  8)  Słęp, sieć  prosta,  gęsta,  która  ma 

z  dwóch  boków  wchodzące  w  nią  sieci  rzadsze  zwane  grduby, 

a  na  wierzchu  kółeczka  sosnowe  małe  do  pływania  zwane  płuta 

z  dziurkami  do  nawleczenia  powrózków;  u  dołu  zaś  dla  wagi  ku 

spodowi  idące  małe  gręzidła  żelazne  również  z  dziurkami 

w  środku  do  przewleczenia  powrózków.  Przy  łowieniu  obsadza 

się  temi  przyrządami  ten  grdub z słępem  razem.  9) Kłonię, małe 

siatki  w  rowach.  10) Drobki.  sieć  obsadzona  na  drewno, 3—4 

sążni  długa;  ciągnie  ją  dwóch  ludzi  po  jeziorze.  11)  Chochle, 

długie  tyczki,  używają  się  do  niewodu  (w  zimie).  12)  Pi śle  że

lazne  obsadzone  w  drewno,  do  wyrąbywania  lodu  dla  zapuszcze

nia  niewodu.  13) Baby,  są  na  saneczkach  na  lodzie  ustawione 

wązkie  beczułki  z  dwiema  dziurami  z  boku  wymierzonemi,  przez 

które  obwija  się  część  liny  od  niewodu  z  przyrębli  wyciągniętej;  

na  wierzchu  beczułki  dwa  drewna  (kije?)  na  krzyż  złożone  służą 

do  okręcania  lub  obwijania  liny ;   gdy  się  już  dosyć  liny  obwinie 

i  przyciągnie  niewód  w  to  miejsce  (przerąbane),  wtedy  ją  się 

zsuwa  z  baby  i   puści,  a  babę  przenosi  się  do  dalszego  przerębla, 

i   toż  samo  powtarza  aż  dopóki  nie  przybędą  ludzie  z  babą  do 

braniny,  ostatniego  dużego  przerębla  dla  wyciągnięcia  już  ca

łego  niewodu.  (Jest  to  zatem  winda  przenośna,  nakształt  kabe-

staua  okrętowego).  14)  Kasierz  ze  sieci  obsadzony  na  kółko 

żelazne  do  wybierania  (szafowania)  ryb  z  niewodu.  (Ob.  Ludt 

Serya  111.  str.   89). 

W  o  z  y. 

Przy  przedniem  półwoziu,  na  tylnej  części  skrętów 

czyli  szniców  jest  przymocowana  po dyma,  na  której  spoczywa 

rozwora.  Dalej  ku  przodowi  na  skrętach  jest  irzemko  v. 

irzymko, a  w  środku  irzymka  dziuraw którą  się  wpuszcza  sier-

dzion czyli   gwóźdź  żelazny  łączący  przednie  ze  zadniem  pół-

woziem. 

Na  przedniem  półwoziu  jest  także  ryczóń  v.  kierak, ma

jący  również  w  środku  dziurę  i  łączący  się  przez  drugi  sier-

dzióń  znów  z  półwoziem;  i   ten  nadaje  wozowi  ster do skręoenia. 

1« 
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W  przednie  części  skrętów  wchodzi  dyszel  (fem.)  v.  dy

szla; a  nadto  spoczywa  na  nich  bark  drewniany,  przymocowany 

do  półwozia  longwiami  v.  lągwiami  żelaznemi.  Na  obydwu 

końcach  barka  są  szlufki  żelazne  (oprawa)  z  hakami,  na które 

się  bar czy ki  (orczyki)  zawiesza  do  zakładania  koni.  Dyszel 

w  końcu  oprawny  w  żelazo;  z  wierzchu  tu wbity  furman (gwóźdź 

żelazny)  do  którego  zakłada  się  wagi  (i  barczyki  do  przednich 

koni,  jeżeli  zaprząg w cztery  konie);  pod  spodem  hak  zakrzywiony 

ku  przodowi  wstrzymujący  naszelniki. 

Drewno  w  którem  oś  spoczywa,  zowie  się  próg.  Na  progu 

kładzie  się  drewniany  nasad v.  nosad; a  wszystko  to  połączone 

jest  przez  żelazne  trarynki  (Tragringe)  z  żelaznemi  kapami  i 

mutrami. —  Z  nasadu  wychodzą  skręty, a  pomiędzy  takowe 

wchodzi  rozwora;  ta  przechodzi  przez  nasad  i  w  końcu  swem 

(zadniem)  ma  dziurę, w  którą  się zatyka  tylnik.  Rozwora  do skrę

tów  przymocowana  jest  średnicą  (żelazną  ryfką).  Podobny  na

sad  i  połączenie  jak  u  przedniego  półwozia,  ma  i  półwozie 

zadnie. 

Koniec  osi  wystający  stanowi  szynkiel, który  ma  na  końcu 

mutrę albo  tulej z  łonem  (pod Bukiem  zwany:  dudek). U  koła 

są  4  dzwona  (lub  5)  okute  szyną  żelazną  i  te  mają  szpice 

(szprychy,  których  idzie  w  koło  8).  W  środku  koła  jest  baran 

(piazda),  który  ma  znów  w  środku  buks  żelazny. 

Do  wozów  żniwnych  drabiastych,  zakłada  się  na  szynkle 

czyli  końce  osi  1 u śnie z  tulejami, a  u  góry  łączą  się  one  na-

lustkami  z  kłonicami  na  których  spoczywają  drabie.  Deska 

we  środku  do  siedzenia,  zowie  się  spódnica.  Jeżeli  wożą  nim 

siano,  to  wtedy  kładą  na  wierzch  siana  drąg zwany  pawąz, przy

mocowany  łańcuchem  z  przodu  do  skrętów  a  linką  do  tyłu.  (Ob. 

Lud, Serya  III.  str.  84. — Ser. V.  str.  175). 
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1.  Boże  Narodzenie. 

Gwiazdka.  Kolęda. 

Na  Skrajnie  (v.  Krajnie)  dają  rodzice  w  wigiliję  dzieciom 

na gwiazdkę orzechy, jabłka  i  pierniki.  Chłopom  w  czapkę je  wsy-

pują,  dziewczętom  w  chustkę  albo  w  podołek  od  fartuszka. 

Zwyczaje  i  przesądy  wówczas  zachowywane,  kreśli  dość  do-

kładnie  dziełko  pod  tytułem:  Powiastki  i  Opowiadania  Maj-

stra od Przyjaciela  ludu  (Chełmno  1865, nakład  Danielewskiego, I.) 

„A  toć  powiadają  ludzie,  że  dziś  o  północy  bydło  do  siebie  po 

ludzku  rozmawia,  a  kto  tę  mowę  usłyszy,  ten  umierać  musi.  Sły-

szałem,  że  się  taki  trafunek  stał  jednemu  gospodarzowi,  co  bydło 

z  ciekawości  podsłuchiwał,  a  tu  wół  ęiwy  mówił  do  burego:  A 

wiesz  ty  bury,  że  w  trzecie  święto  powieziemy  naszego  gospoda-

rza  do  grobu?  Więc,  jak  to  gospodarz  usłyszał,  to ledwo  do izby 

zaszedł  i  padł  nieżywy." 

„Parobcy  idą  cichaczem  do  pańskiego  sadu  nałamać  tam 

gałązek  z  różnych  drzew  owocowych,  w  przekonaniu,  że  kiedy 

w  wiliję  człowiek  ma  do  pórwania  szczęście,  to  je  mieć  będzie 

przez  rok  cały  do  cudzego  owocu." 

„Słomą  z  pod  stołu  na którym  się  jada  wieczerza,  obwiązuje 

gospodarz  drzewa  w  sadzie,  mianowicie  grusze,  aby  rodziły;  dla 

lepszego  szczęścia  opasuje  drzewo  powrząsłem  aż  trzy  razy." 

„Dziewki  wychodzą  za  stodołę,  i  tam  wołają  każda  po  trzy 

razy:  Labuś, labuś,  la  la  la! — a  słuchają,  z  której  strony się 

głos  odezwie;  bo  z  tej strony  kawaler  do nich  przyjedzie.  A  która 

z  za  stodoły  najprzód  psa  szczekanie  albo  inny  jaki  hałas  usły-

szy,  ta  najprzód  za  mąż  pójdzie." 
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nSłomę  i  siano  z  pod  stołu  po  wieczerzy  wzięte,  wraz  z  śle

dziem  i  chlebem  dają  bydłu,  na  pamią tkę  stajenki  i jasełek  Jezu

sowych." 

„W  trzecie  święto,  święcą  w  kościele  owies,  i  rzucają  nim 

ludzie  na  kapłana,  na  pamiątkę  ukamienowania  ś.  Szczepana. 

W  ten  dzień  także  (lub  na  Nowy-rok)  godzi się  ludzi  na rok  przy

szły,  i  dlatego  zapewne  całe  te  święta  godami  nazywają." 

Czeszewo (1870).  Podobnie  jak  w całej  Polsce,  jada  się  tu 

o  gwiazdzie  wieczerzę  postną,  na  sianem  zasłanym  stole  z  9  po

traw  złożoną  (obacz:  Żywność),  dlatego  że  się  przy  narodzeniu 

Pana  Jezusa  wszystkie  0  chórów  anielskich  cieszyło,  przed  którą 

dzielą  się  opłatkiem,  który  organista  przyniósł  do domu,  winszują 

Bobie  i  podarunki  dawają.  Po  wieczerzy,  przychodzi  do  dzieci 

gwiazdka to  jest  parobek  gwiazdor  w  bieli  ubrany, wraz z  sta

rym brodatym Józefem  w  przewróconym  kożuchu,  który  nim  gwiaz

dor  da  im  jakiś  upominek,  wysłucha  ich  wprzódy  pacierza. 

Wieleń. Drasko.  Rosko  (1870).  Kolęda.  Ksiądz  publi

kuje  na  ambonie  w  których  wsiach  i  kiedy  obchodzić  będzie  po 

kolędzie.  W  dzień  uazuaczony,  ksiądz  z organistą  i  dwoma  chłop

cami  chodzą  po  kolędzie;  u  gospodarza  do  którego  zawitają, 

siada  ksiądz  i  Pana  Jezusa  (krncyfix)  który  trzyma  w  ręku  daje 

ludziom  do  pocałowania,  gdy  assystujący  mu śpiewają  kolędy. Da

wniej  gospodarze  dawali  księdzu  zboże,  wiktuały  i  t.  p.  teraz pie

niądze  zawiną  w  papierek  i  położą  na  stole,  „my  pozieramy,  a 

ón  przyńdzie i tak  to hernie  zgłabuie"  (zgłabnie,  dla  siebie  ścią

gnie,  zbierze).  Tamci  zaś  otrzymują  mniejsze  datki  a  czasem  wi

ktuały  jak  np.  kilka  jaj,  serek  i  t.  p. 

Samostrzel  (1875).  W  wiliję  Boż.  Nar.  chodzą  po  wsi  lu

dzie zwani  Gwiazdkami (gwiazdorami).  Ubiory  ich  przedstawiają 

kozła,  kouia r   wielbłąda  i  t.  p. 
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4 5.  Czeetewo. 
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1.  Hej   nun  hej,   hej  nam  hej? Paslerzęta  niebożęta  z  piszczałkami, z  fujar

kami, 

mm- m  i 
T 

hej  nam hej,   hej  nam  hej  

2.  Hej  nam  bej!  Marek  trzyma  w  ręku  prosię, hej  nam  hej! 

„  przygrywa  na  krzywonosie.  „ 

„  A  Szyraek  też  po  swawoli,  „ 

„  smyczkiem  sobie  wąsy  goli.   „ 

„  Wach  lata  jak  oparzony,  „ 

„  skoczył  na  piec  do  dziewuchy,  „ 

strząsl  jej  koltony. 

„  Wszyscy  razem  wyskoczyli  „ 

„  pełną  szopę  nakurzyli;  „ 

„  choć  tabaki,  nieboraki  „ 

„  nie  wąchali,  a  kichali  i   t.   d.  „ 

2.  -latka  Boska  i;roiiiiii<»zna. 

2go  Lutego. 

„Na  pamiątkę  iż  „Symeon  trzymając  Zbawiciela  na  ręku 

swoim,  powiedział:  Ty  jesteś  światłość  ku  oświeceniu  pogan," — 

poświęcają  księża  świece  w  dzień  Oczyszczenia  Matki  Boskiej.  Te 

świece  bierze  lud  do  domu,  i  w  czasie  burzy  zapala,  dla  odwró

c e n i a   g r o m ó w   i   p i o r u n ó w ;   z t ą d   n a z y w a j ą   s i ę   o n e   g r o m n i c e .   —  

Przy  konającym,  w  ostatniej  chwili  życia, także  gromuicę  zapalają 

konającemu  podają  w  rękę  na  znak  wiary,  tak  jak  przy  chrzcie 

św.  zapaloną  świecę  za  dziecko  chrzestui  rodzice  trzymali."  (Ka

lendarz  Posn.). 
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3.  Zapusty  v.  Ostatki. 

Popielec. 

1 .   S o k o l n i k i   p o d   K ł e c k i e m   ( a   p r z e d   r o k i e m   1 8 3 0   b y ł   t e n  

zwyczaj  i  w  Rgielsku).  W  karczmie  w  ostatni  Wtorek  wchodzi 

stróż  o  północy  i  gwiżdże  dwunastą  godzinę.  Wtenczas  skrzypek 

zrywa  wszystkie  struuy,  klęka  na  środku  izby  karczemnej, a każdy 

z  obecnych  kładzie  mu  swą  czapkę  na  głowę,  przez  co  robi  się 

na  jogo  głowie  piramida  czapek, które następnie  najstarszy  z obe-

c n y c h   g o s p o d a r z   s t r ą c a   m u   k i j e m   z   g ł o w y ,   j a k o b y   Z a p u s t o w i  

ścinał  głowę.  Poczem  gdy  się  skrzypek  z  ziemi  podniesie,  gospo-

dyni  podaje  popiół,  a  każdy  posypawszy  sobie  nieco  popiołu  na 

głowę,  bije  się  w  piersi  i  idzie  do  domu. 

W  ostatni  Wtorek  chłopcy  obwozili  także  po  wsi  przed  r. 

1830  kura  czyli  koguta  na  kółkach,  za  co  odbierali  datki.  Za 

takowe  datki  wyprawiali  sobie  wieczorem  w  karczmie  ucztę  zwaną 

P o d k u r e k .  

2.  C z e s z e w o   (1870).  W  ostatni  Wtorek  jest  taniec  w  go-

ścińcu,  zwany  Podkoziołek,  za  który  dziewki  płacą  na  talerz 

datek  w  podobny  sposób  jak  się  płaci  na  weselu  przy  oczepinach. 

Zachęcają  je  do  tego  parobcy,  śpiewając: 

46.  (Nut*  Ni 70) 

A  trzeba  dać  moje  dziewczę,  trzeba  dać,  trzeba  dać, 

umiałaś-ci  całki  roczek  ubadać,  ubadać. 

A  czasami  wzywają  dziewcząt  różni,  robiąc  przytyki  n.  p. 

1.  Ruzia,  Ruzia  3.  Ej  Dorota, 

w  pończoszce  wór  złota. da,  bo  ładna  buzia. 

2.  Klara,  Kłam, 

trzeba  dać  talara. 

Walc (grywany  i  na  W««eln). 

4.  Magda,  Magda, 

jak  ją  prosić,  tak  da.  i  t.  p. 
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3.  Sienno  (I860  —  pod  Wągrowcem).  W  pierwszy  popie
lec  po  ślubie,  taczkami lub  saneczkami,  okrytemi  płachtą  na  czte

rech  kłonicach  (co  naśladować ma  powóz  kryty,  niby  karetę), jadą 
baby  po  panuę-młodą  by  ją  uwieźć  z  domu  jej  małżonka  (pierw
szego),  a  który  na  domowym  pragnąc  ją  zatrzymać  popiele,  go
rzałką  od natrętnie  wykupić musi;  przyczem  rozmajite  jeszcze inne 
zachodzą  igraszki.  Można  powiedzieć,  że  dopiero  z  dniem  popiel
cowym,  kończy  się  istotnie  cała  ich  weselna  uciecha. 

4. Samostrzel.  Mrozowo  (1875,  pow.  Wyrzyski).  W  Za
pusty  chodzą  po  wsi  niektórzy  chłopcy  i dziewczęta  poprzebierani 
za  dziada  i  babę.  Nazywają  ich:  matka  i  ojciec  Zapusty. 

W  ostatki  (we  Wtorek)  odprawiają  bądź  to  w  karczmie  bądź 
też  w  domu  prywatnym  Podkoziołek. Ustrugane  z drzewa  małe 
kijaszki  związane  w  trójnóg  stawiają  na  talerzu  przed  gracza,  a 

dziewczęta  płacąc  graczowi  za każdy  taniec,  pląsają  w  koło  z  chło
pakami.  Do  tego  śpiewka: 

A  trzeboo  dać  pod  koziołka,  trzebno  dać, 
dobrze było  cały  roczek  ubadać. 
Kiedy  dobrze  cały  roczek  ubadać, 
trzeboo  teraz  oa  koziołka  wydawać. 

W  popielec  gromadzą  się  poprzebierane  najdziwaczniej  ko
biety  w  karczmie,  i  tu  częstując  się winem,  tańcują  same  ze  sobą 
„na  wielki  len"  t.  j.  ażeby  im  len  wyrósł  wysoko. 

Grywają  między  innemi  Kujawiaka  (ob.  mel.  Nr.  43). 

5.  Od  Czarnkowa,  Wronek,  Pniew.  —  Śpiewają  niekiedy 
w  ostatki  po  karczmach: 

48. 

1.  Pod  koziełka  trzebno  dać  (:) 
cały  roczek  za  osmaczek  ubadać.  (:) 

2.  Trzebno  memu  konikowi  siemienia, 
żeby  mi  się  ta  dziewula  przyjęna. 

19 
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3.  Nie  bój  się  ty  dziewcze  moje,  zdrady; 

uwiązany  dobrze  mój  koniczek  gniady. 

A  kiedy  się,  mój  koniczek  urwie, 

uciekaj-że,  moje  dziewcze,  do ronie. 

4.  Po  coś-cie  tu,  kawalerzy,  przyśli, 

moja  izba  nie  po  waszej  myśli. 

Moja  izba  z  lipowego  drzewa, 

takiego  kawalera  tu  uie  trzeba. 

Jeno  takich  co  pieniążki  mają, 

i  dziewczętom  na  trzewiczki  dają. 

obacz  Ser.  IV.  str.  18  (Nr  133). 

I.   Wielki   (ydzień. 

K o s k o   H 8 7 0 ) .   W   w i e l k i   P i ą t e k   w y n o s z ą   ż u r   n a   g r a n i c ę  

wsi.  W  tym  celu  garnek  duży  w  którym  żur  kiszą,  zwijają  w  pła

chtę  i  dziewczynie  (pierwszej  lepszej  którą  napotkają  lub  wyszu

kają)  nakazują  mówiąc:  „pódź-sa!  ty  mas  ten  zur  wyoieść!"  — 

kładą  go  jej  na  plecy,  i  gdy  ona  wyjdzie  i  żur  wspomniony  nie

sie,  chłopaki  idą  za  nią  i  kijem  w  garnek  trzasną,  że  się  ten 

stłucze  i  ją  obleje. 

C z e s z e w o .   K g i e l s k o   ( 1 8 7 0 ) .   W   w i e l k i   P i ą t e k   s t a r a j ą   s i ę  

ch ł o p a k i   z r a n a   z a s t a ć   d z i e w c z ę t a   j e s z c z e   w   ł ó ż k u ,   c z y l i   p r z y j ś ć  

na  ciepłe  nóżki,  ażeby  im  mogli  zadać tak zwane  boże  rany. 

Wówczas  bowiem  smagają  je  nielitościwie  brzozową  rózgą. 

Samostrzel  (1875).  W  wielki  Piątek  biją dzieci  na  pamią

tkę  ran  Chrystusowych. 

5.  Wielkanoc. 

C z e s z e w o .   i S a m o s t r z e l   ( 1 8 7 0 ) .   W   d r u g i e   ś w i ę t o   o d p r a 

wiają  dyngus,  oblewając  się  wodą.  Zwyczaj  ten  atoli  i  tu  jak 

wszędzie  słabnąć  już  poczyna. 
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f i .   Zielone  światki   —  Ś  Jan  Chrzciciel .  

Prócz  zwykłego  w  dzień  Zesłania  Ducha  sw.  nabożeństwa, 
nic  już  prawie  w  okolicach  tych  nie  przypomina  dawnych  zwycza
jów  mających  związek z pogaństwem.  ')  W  Nakle  atoli  nam  powia
dano, że wedle  tradycyi  jeszcze przed  stu laty uiektórzy  mieszkańcy 
zapalali  w  okolicy  świętojańskie  ognie. 

7.  Matka  Boska  zielna. 

15go Sierpnia. 

W  dzień  ten  święcą  się  w  kościele,  zbierane  z  pola  i  łąk, 

i  suszone  na  wieńce  zioła,  które  się  zawieszają  przy  obrazach  na 

ścianach.  Kadzą  niemi  naokoło  chałupy  dla  uchronienia  się  od 

' )   Tu,  równie  jak  i   w  sąsiednim  powiecie  Wałeckim  (dziś   w  pro-
wincyi   Pruss  zachodnich)  istniały  niegdyś zwyczaje  takie  jak np.  
o g n i e   s o b ó t k o w e   i   t .   p .   R a c z y ń s k i   ( w e   W s p o m n i e n i a c h  
Wielkopolski,   Poznań  1843,  toni   II.   s tr .   89)  mówi:   „Kro
nika  b.   klasztoru  Jezuickiego  w  Wałczu  (Deutsch Krone)  za
wiera  w  sobie  niektóre  szczegóły  wspomnienia  godne.   Zachowy
wały  się   w  tem  mieście  w  XVII  wieku  ślady  dawnych  zabobo
nów  pogańskich;  między  innemi  zwykli   byli   mieszkańcy w  dzień 
Zielonych  świątek  i   Ś.   Jana  rozpalać  po  ulicach  i   okolicznych 
polach  ogt: ie   niby  święte  (Naruszewicz  o  podobnych  wspomina 
zwyczajach,  dawniej   w  całej   Polsce  upowszechnionych,  lecz  te  
nigdzie  tak  długo (?)   s ię   nie  dochowały,  jak  w  powiecie  Wałe
ckim),  przez  które  to  ognie,   bez  różnicy  stanu,  płci   i   wieku 
skakali .   O  zmroku  zaczynały  s ię   rozrywki  różnego  rodzaju,  
w  których  przy  muzyce,  wesołych  okrzykach,  pi jaństwie  i   nie-
przyzwoitościach  wszelkiego  rodzaju,   ofiary  Dziedzil i i   (bogini  
miłości)   palono.  Starania  duchowieństwa  świeckiego,  aby  znieść 
ten  zwyczaj,   były  bezskuteczne.   Lepiej   s ię   powiodło  Jezuitom 
w  roku  1632  i   słusznie  podobno  autor  ich  kroniki   uwielbia 
zręczność,   z   jaką  sobie  w  tem  zdarzeniu  postąpil i .   „W  dzień 
ś .   Jana  wspomnionegn  wyżej   roku  • tnie  pisze  dzicjopis),   gdy 
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piorunów,  od  morowej  i  innśj  zarazy  i  różnych  klęsk.  Tu  należą: 

słonecznik,  który  służy  razem  i  do  ozdoby  przy  obrazie  M.  Bo-

s k i e j   l u b   k r z y ż u  ;  n o g i e t e k ,   p a z n o g i e t e k ,   n a g i e t e k ,  n a g i e t  

( S t e r b e b l u m e )   r ó w n i e ż   d o   o z d o b y   o b r a z ó w ;   r o z c h o d n i k ,   m a c i e -

r z a n k a ,   l a s e c z k i   P a n a   J e z u s a ,   k r w a w n i k ,   s o s i c z k a   ( p o  

t r z ę s a w i c a c h   r o s n ą c a ) ,   g o ź d z i k i   p o l n e ,   k a r t u z k i   ( g o ź d z i k i  

ogrodowe). 

8.  K.  Andrzej. 

I tu,  jak  wszędzie,  są  jeszcze  w  zwyczaju  wróżby  tyczące  się 

przyszłego  postanowienia.  Najpowszechniejszym  jest  zwyczaj,  że 

panny  zawiązują  gąsiorowi  oczy  płatkiem  lub  taśmą,  i  puszczają 

go  by  biegał  po  izbie,  w  której  się  znajdują.  Do  której  najprzód 

gąsior  swe  skieruje  kroki,  ta  najprzód  pójdzie  za  mąż.  (Pałuki). 

(Obacz  także:  Lud, Serya  III.  str.  93.) 

się  już  dobrze  było  zmierzchło,  wyszli  niespodzianie  Jezuici 

w  kościelne  stroje  ubrani,  przy  odgłosie  dzwonów  i  świetle  po-

chodni,  i  udali  się  za  miasto,  gdzie  rozniecone  ognie  i  płoche 

skoki  mieszkańców,  przypominały  dawne  pogaństwa  obrządki. 

Niespodziewany  widok  okazałej  processyi  i  szanowanych  po-

wszechnie  kapłanów,  wzruszył  mieszkańców,  którzy  natychmiast 

rozbiegli  się  do  domów,  i  odtąd  nieprzystojnej  zaniechali 

zabawy." 



WIENIEC  v. WIEŃCOWE. 

Pępek  v.  Pępkowe.  Osiołek. 

Czeszewo  (pow.  Wągrów.) 

1.  Pępek  jest  to  bukiet  o  trzech  odnogach  z  ostatniej  gar

ści  zboża  zrobiony,  przywiązany  tasiemką  różową  lub  innokoloro-

wą  w  środku,  w  odnogach  i  na  wierzchu,  umajony  kwiatami  pol-

nemi  —  Niekiedy  wszakże  wsadzą  przez figle  marchewkę  we śro

dek  i  kartofle  naokoło.  Z  pępkiem  swojim  przychodzi  do  dworu 

kośnik,  ten  który  ostatni  kłos  skosił.  Następnie  po  zgrabieniu, 

przynosi  także  pępek  swój  i  robotnica  zwana  przodo

wnica  (lubo  pępek  niesie  ta,  co  ostatnią  garść  zgra

biła)  z  muzyką  i  w  gromadzie.  Pępki  te  oddają  oni 

panu  do  rąk,  za  co  tenże  hojnie  ich  uczęstuje  t.  j.  sprawi  im 

pępkowe.  Pępki  zwijają  się  tylko  dwa  razy  t.  j.  z  pszenicy  i 

żyta,  po  sprzęcie  każdego  z  tych  zbóż.  Na  pępku,  t.  j.  na  ob

chodzie  tegoż  bywają  i  tańce,  lubo  te  nie  tak  długo  i  głośno  się 

p r z e c i ą g a j ą   j a k   n a   w i e ń c u .  

Po  skończeniu  żniw  i  siewów  (co  przypada  w  Październiku, 

a  czasami  i  w  Listopadzie  dopiero),  przychodzą  żeńcy  do  dworu 

z  wieńcami,  muzyką  i  śpiewem,  tańcząc  i  krzycząc  po  drodze. 

Na  czele  gromady  idzie  sześć  przodownic  (w  małych  dominijach 

najmniej  dwie)  z  wieńcami  na  głowach;  jedna  z  pszennym,  druga 

z  żytnim,  trzecia  z  grochowym,  czwarta  z  jęczmiennym,  piąta 

z  owsianym,  a  szósta  z  korouą  z  orzechów  laskowych  poprzety-
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kanych  ozdobami  z  kolorowego  papieru.  ')  Oprócz tego  każda nie

sie  jeszcze  w  chustce  po  parę  kwart  orzechów.  Przystępując  ko

lejno  do  pana  i  jego  rodziny,  składają  jedna  po  drugiej  dary 

z  orzechów  u  nóg  jego,  a  wieńce  kładą  całej  rodzinie  na  głowy, 

zacząwszy  od  samego  pana  któremu  się  dostaje  wieniec  z  psze

nicy.  Pani  zaś  domu  otrzymuje  na  głowę  koronę  z  orzechów. 

Wtenczas  odbierają  od  pana  datek  jakiś  pieniężny  i  podziękowa

nie,  poczem  idzie  on  z  pierwszą  z  nich  w  taniec  na  dziedzieńcu 

lub  w  sieni,  rozpoczynając  zabawę  kujawiakiem, —  pani  zaś 

domu  idzie z  pierwszym  kośnikiem.  Podczas  całej tej  sceny  Wień

cowego,  przygrywa  muzyka,  a  chleb*  masło,  ser,  ciasto,  piwo  i 

gorzałka  w  obfitości  stoji  na  stołach  do  użycia. 

śpiew  przy  pochodzie  do  dworu  i  przed  gankiem: 

49. 

1.  Stoji  byliczka  na  otlo  -  gu  Plon  niesiemy  plon  — 

akoAciyliftmy  chwalą  Bogu. 

jego -  mości  w  dom. 

2.  Dajże  Boże  plonowało, 

siedem  garcy  z  snopka  dało,  — 

plon  niesiemy  i  t.  d. 

3.  Przede  dworem  wielga  burza, 

nasza  pani  gdyby  róża,  — 

plon  niesiemy  i  t.  d. 

')  Korona  z  orzechów  ma  kształt  podobny  do  wieńca  w  Krakow

skiem  (obacz:  Lud,  Ser.  VI.  str.  97).  Na  pałączkach  wszędzie 

są  po  trzy  orzechy  do  kupy  umocowane,  każdy  przywiązany  na 

krzyż  zieloną,  błękitną  lub  różową  wstążeczką.  Na  czterech  ro

gach  korony  sterczą  pupuszki (pół-puszki)  z  papieru  czerwonego, 

zielonego  i  t.  d.  a  w  każdej  pupuszce  umieszczone  jest  jabłu

szko;  jest  ich  więc  cztery,  a  na  wierzchu  korony  piąte.  Pałąki 

są  z  wici  lub  z  cienkiego  druciku  owiniętego  kilkakrotnie  ta

siemką,  do  której  się  rzeczone  ozdoby  gęsto  przywiązują. 
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4.  Przede  dworem  stoji  karniri, 

nasza  pani  siedzi  na  nim,  — 

plon  niesiemy  i  t.  d. 

5.  Siedzi,  siedzi,  uśmiecha  się, 

jak  ta  róża  rozkwita  się,  — 

plon  niesiemy  i  t.  d. 

łi.  Przede  dworem  kaczki  w  biocie, 

nasza  pani  chodzi  w  złocie,  — 

plon  niesiemy  i  t.  d. 

7.  Przede  dworem  wisi  kosa, 

nasz  ekonom  gdyby  osa,  — 

plon  niesiemy  i  t.  d. 

8.  Przede  dworem  wisi  sznurek, 

nasz  ekonom  gdyby  nurek,  — 

plon  niesiemy  i  t.  d. 

0.  Przede  dworem kaczki w  cebrze, 

ekonom  u  pana  żebrze,  — 

plon  niesiemy  i  l.  d. 

10. Przede  dworem  wiszą  łyka, 

pańskim dziewkom trzeba byka,— 

plon  uiesiemy  i  t.  d. 

11. Skończyli  uiy  za  pogody, 

nie  lejcie  nam  w  piwo  wody,— 

plon  niesiemy  i  t.  d. 

12. Wyjrzyj  ino  wielmożny  panie 

za  ten  nowy  dwór, 

wybrałeś  sobie  tę przodownicę 

nad  wybór. 

13. Nie żałujże  jej  wielmożny  panie 

talara,  '  

bo  ci  zboże  z  całego  pola 

zgarniała. 

Samostrzel (pow.  Wyrzyski  1875).  Na  okrężne  (Wieńcowe) 

odprawiane  w  całej  okolicy  w  jednakowy  sposób,  przychodzą  same 

niemal  dziewczęta,  i  jak  wszędzie,  śpiewają  u  progu  lub  przed

sionka  dworu,  pieśń  w  której  nie  szczędzą  dla  każdego  z  dwor

skich  ludzi  już  to  komplementów  już  przymówek,  kończąc  każdą 

zwrotkę  dwuwierszem:  Plon  niesiemy  plon,  jaśnie  panu  w  dom. 

Oddawszy  wieniec  tańczą  potem  przed  dworem  parę  godzin,  po-

czem  przenoszą  się  z  zabawą  do  gościńca.  W  Izabelli  i  Wito-

sławiu  jest  zwyczaj  przynosić  korony  (wieńce)  na  białym  mu

ślinie  i  tworzyć  z  grabi  rodzaj  chorągwi  przez  obwieszenie  na  nie 

chustek. 
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Mrozowo.  Mrozówko  (pow.  Wyrzyski  1875).  W  czasie 

żniwa  po  ukończeniu  sprzętu  jakiegokolwiek  zboża,  robią  lalkę 

czyli  puppę  męzką,  którą  nazywają  Starym  i  takową  ze  śmie

chami  i figlami 
„przed  dwór  przynoszą 

i  o  poczesne  proszą." 

Zwyczaj  ten  nazywają  Pępkowe. 

Po  ukończonym  zaś  sprzęcie  wszelkiego  zboża  na  polu,  od

bywają  Wieniec  za  zezwoleniem  dziedzica  wsi.  W  tym  celu 

schodzą  się  żeńcy  w  dniu  oznaczonym  do  przodownicy  żniwnej, 

i  ztaratąd,  ubrani  po  świątecznemu,  niosąc  porozpinane  chustki 

różnego  koloru  na  grabiach  (niby  chorągwie)  z  muzyką  na  czele 

i  przodownicą  w  pośrodku,  której  głowę  stroji  wieniec  żniwny, 

śpieszą  ku  dworowi.  Zbliżając  się  doń,  intonują  pieśń  nabożną: 

Kto  się  w  opiekę  poda  i  t.  d.,  a  przed  dwór  zaszedłszy 

śpiewają: 
Stoji  kruszeczka  na  odłogu, 

skończyliśmy,  —  chwała  Bogu. 

Plon  niesiemy  plou, 

wielmożnemu  w  dom. 

Daj-że  Boże  plonowało, 

po  sto  korcy  z  mendla  dało. i  t. d. 

2 .   R g i e l s k o ,   Ł a z i s k a ,   O c h o d z a  ( p o w .   W ą g r o w i e c k i   1 8 7 0 ) .  

Idąc  kobiety,  trzymają  po  dwie  z  nich  grabie  swoje  trzonkami  na 

krzyż,  i  kurzym  krokiem  (zwolna)  posuwają  się  ku  dworowi. 

Za  niemi  postępują  poważnie  chłopy.  Dopiero  po  oddaniu  panu 

wieńca  rozpoczyna  się  na  dziedzieńcu  lub  w  sieni  zabawa  z  mu

z y k ą ,   n a   k t ó r e j   t a ń c z ą   C h o d z o n e g o   a   p o   n i m   O b e r t a s a   ( M a 

zurem  zwanego)  na  ksebkę  i  odsibkę. 

Oddając  wieniec,  śpiewają: 

50. 

Plon  niesiemy  plon  Dajfte  Bote  plonowało  plon  niesiemj  plon 

jegomości  w  dom.  po  sto  korcj  z  mendla  dało,  je -  go  -  motel  w  dom. 

Przede  dworem  wielka  rosa, 

nasz  ekonom  gdyby  osa. 

Plon  niesiemy  i  t.  d. 

Przede  dworem  płyną  kaczki, 

nasz  ekonom  lubi flaczki. 

Plon  niesiemy  i  t,  d. 
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3.  Lubasz.  Miłkowo  (1858).  śpiewy  są  przy  Wieńcach 

(dożynkach)  gdy  panu  majątku  ofiarują  wieniec  z  różnych  uwity 

płodów  polnych;  także  przy  tak  zwanych  Osiełkach  t.  j.  przy 

ofiarowaniu  małego  wieńca  po  ukończeniu  żniwa  żytniego  lub 

w  ogóle  żniwa  oziminy. 

4.  Proboszczewski  folwark  (do Lubasza  1858).  Zachowują 

tu  jeszcze  wieńce  po  ukończonych  żniwach. —  Wyprawiają  uczty 

i  stypy  przy  wszystkich  obrzędach (?);  uczty  te  zowią  się  Wy rzę

dami. 

5.  Wieleń  (z bliskich  wsi  Rosko,  Drasko  i  t.  d.  1870).  Ce-

remoniję  składania  gospodarzowi  wieńca  żniwnego  nazywają  tu 

Osiołek.  Na  polu  już  przy  ukończeniu  sprzętu  wiją  wieniec  ze 

żyta,  pszenicy,  w  kwiaty  polne  ustrojony.  Niesie  go  jedna  z dziew

cząt  na  głowie.  Chłopy  podniosą  do  góry  grabie  i  na  nich,  niby 

chorągwie,  porozwieszają  chusty.  Dziewczęta  ustroją  ze słomy  bał

wana  niby  chłopa,  i  z  chłopem  tym  słomianym  tańcują  na  pod

wórzu,  gdy  jedna  z  dziewcząt  przynosi  przed  dom  wieniec  zwany 

tu  koruną  i  panu  go  włoży  na  głowę,  poczem  sługa  powiesi  go 

w  sieni  na  kołku.  Fan  wyprawia  wszystkim  taniec  i  zabawę, 

z  winem  i  ciastem. 

51. 

Przede  wroty  biały  kamień  My  niesiemy  plon 

nsiia  pani  Biedzi  na  nim.  nazzdj  pani  w  dom. 

Wyzwolenie  na  parobka. 

F r y c .  

Czeazewo  pod  Oołańczą. 

Sredniak  (młodszy  parobek,  czyli  parobczak  około  lat 18 

do  20  wieku)  chcąc  zostać  Parobkiem  starszym,  winien  być 

na  ten  cel  wyzwolonym.  Wyzwolenie  to  ^ następujący  odbywa się 

sposób: 

'20 



154 

Gdy  pierwszy  raz  podczas  żniw  kosi  on  zboże,  obierają  go 

w   d z i e ń   n a   t o   w y z n a c z o n y   n a   p r z o d k u j ą c e g o   c z y l i   P r z o d o 

wnika,  to  jest:  stawiają  na pierwszem  do koszenia  miejscu, z obo

wiązkiem  pracowania  na  równi  z  towarzyszami  przez  dzień  cały. 

Ci  różne  mu  podtenczas  stawiają  trudności  i  jak  najmocniej  zmę

czyć  go  usiłują,  np.  popędzając  za  nim  z  umysłu  alty go  do  więk

szego  zmusić  pośpiechu, niedozwalając  długiego  odpoczynku  i  t.  p. 

Mimo  to  winien  on  im  jeszcze  na  podwieczorek  pewną  miarkę 

wódki  wystawić  w  gościńcu. 

Wieczorem,  po  ukończeniu  dziennej  roboty,  idą  w  szeregu 

po  dwóch  do  dworu  w  podskokach,  z  muzyką  na  przodzie,  brzą

kając  i  przyklepując  muszczkami  do  taktu  na  kosach;  jeden  nie

sie  chorągiew  z  chustki  uwieszonej  na  tyczce,  gdy  drugi  bierze 

Fryca  na  plecy  czyli  na  barana,  którego  głowa  uwieńczoną 

została  kwiatami  polnemi,  zbożem  i  słomą.  W  takiej  processyi 

przybywszy  pod  ganek  domu,  chłop  ów  niosący  na plecach  Fryca, 

zrzuca  go  i  składa  u  nóg  pana,  najstarszy  zaś  z  parobków  po

daje  panu  muszczkę  (strychułek  drewuiany)  aby  nią  uderzył 

w  plecy  wyzwolić  się  mającego  parobka.  Po odebraniu  poczęsnego 

(wódką)  i  datku,  udają  się  wszyscy  w  tymże  samym  pochodzie  do 

gościńca,  gdy  chłop  ów  wziął  znów  swego  wyzwoleńca  na 

plecy. 

Tutaj  przybywszy,  składa  on  swego  fryca  na  nowo  na  zie

mię.  Wtedy  wyciągają  stołek  i  takowy  stawiają  przed  gościńcem 

pod  gruszą.  Na  stołku  tym  rozkładają  fryca  i  muszczkami  biją 

go  po  plecach  i  tyłku,  chyba  że  go która  z dziewcząt  wykupi rzu

cając  nań  swą  chustkę.  Gdyby  zaś  taka  dobrodziejka  się  nie zna

lazła,  wtedy  przyjąć  on  musi  od  każdego  z  towarzyszy  przynaj

mniej  pojednem  mocnem  uderzeniu  muszczką;  czasem  jednak  ze 

zgrabnem  ze  stołka  zesunięciem  potrafi  się  od  tych  razów  uchy

lić.  ')  Po  skończonej  tej  igraszce (i  wypiciu  w  gościńcu  wykupnego 

')  „Gdy  się  wszyscy  parobcy zejdą  na jego  wykupienie,  każdy  musi 

s t a n ą ć   z e   s t r y c h u ł k i e m ,   i   g d y   t e n   s t a r s z y   z a w o ł a   n a   n i c h :   r a z i  

— już  mu  wystawili  stołek,  a  on  się  na  tym  Btołku  położy.  A 

jeżeli  będzie  dziewczyna  taka  w  jego  upodobaniu,  to  trza  aby 

albo  chustkę  tam  ćpiła  (rzucić)  ąlbo  wódki  dała.  Więc  gdyby 

dziewczyna  jego  chustkę  na  ten  stołek  ćpiła,  toby  wszyscy  pa-
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dziewczyny),  wychodzą  z  gościńca  z  muzyką  na  ulicę,  i  gdy  sta

rosta  (lub  cechowy)  z  kartą  w  ręku  stoji  na  dole,  nnjstarszy  pa

robek  włazi  na  gruszę  lub na  inne  stare  drzewo,  i  ztaratąd  dono

śnym  głosem  przedstawia  zgromadzonym  chłopom  i  dziewkom  no

wego  parobka,  mając  tak  do  niego  jak  i  do  zgromadzonych  stoso

wną  mowę,  w  której  cytuje  w  paragrafach  jego  przywileje  a  ra

zem  i  przyszłe  obowiązki. 

Oto  rzeczona  mowa.  Gdy  cechowy  bierze  kartę  i  z  niej  niby 

czyta,  wywołuje  drugi  na  gruszy: 

rPodajem  do  wiadomości  że  się  wyzwala  Jan  Skurczyk,  i że 

jest  parobek  bardzo  dokładny,  przetnij  mrówka,  zepsuj-trawka, 

pyli-owiesek.  wyćpi  miesek  (wyrzucacz  z  worka).  I  że  się  podaje 

do  wiadomości,  dnia  dzisiejszego  10  Sierpnia,  i  że  jest  parobek 

pewny,  bierze  miecze,  dobrze  siecze,  krzywo  kosi, kiedy  gospodarz 

za  nim  w  torbie  kliny  (drewniane)  nosi.  —  Podaje  się  do  wiado

mości  wszestkim  gospodarzom  i  dziewkom,  ekonomom  i  dzieciom, 

panom  i  hetkom  (ladaco'm  ludziom),  ażeby  mu  chto  zadał  że  nie 

parobek  fejny, —  toby  beł  kareny  (karany),  po  raz,  po  drugi,  po 

trzeci, —  uwożejcie  (uważajcie)  gospodarze,  parobcy,  dziewczęta i 

dzieci;  —  ażeby  dziewczyna  jemu  wyprała  koszulkę  biołłę  i  por

tki,  —  wyprała  i  zmeglowała  wnetki;  —  a  za  to  winien  jij  wy-

nadgrodzić,  i  we  wszystkiem  wygodzie.  Jako  to się  podaje  do wia

domości,  że  kośnik  bardzo  dobry;  co  nie  usiecze  to  przydepce,— 

czego  nie  utnie,  to  nie  położy;  —  po  raz,  po  drugi,  po  trzeci,— 

uwożejcie  gospodynie  że  parobek  bardzo  do  rzecy:  — a  zatem 

gospodyni  powinna  mu  klusek  uwarzyć,  —  a  dać  mu  i  kawał 

chleba  i  słoniny  usmażyć.  A  zatem  powinien  parobek  dokładny, 

drewek  uciąć  drobniuśko, — i  przynieść  jij  miluśko.  Przedtem nie 

było  mu  wolno  iść  do  tońca,  bo  nie  beł  parobkiem  do  końca; — 

nie  wolno  mu  się  było  do  dziewczyny  zapojąć,  bo  dziewczyna 

chciałaby  parobka  pojąć.  A  zatem  wyzwala  się  takiego  parobka, 

żeby  miał  wolność  zarobku;—  kiedy  będzie  kcial  się dać  wyzwo

lić,  to  musi  całką  kompaniją  starszych  parobków  napojić.  Na osta

tku,  po  raz,  po  drugi,  po  trzeci,  —  uwożejcie  starzy  i  dzieci; 

robcy,  każdy  pu-kwarty  wódki  musiał  dostać.  Tedy  zawoła  ten 

starszy:  raus!  —  a  wszyscy  muszą  razem  tak  jak  żołmirze 

w  inujfitrze  stać,  a  żeli  go ta  dziewczyna  wykupi,  tedy  idą  pić." 
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ażeby  mu  miał  cbto  zadać  że  nie  jest  parobkiem,  coby  poszed 

za  zarobkiem,  —  toby  zapłacił  pieć  talarów  sztrof,  —  i  posta

wił  wódki  sztof.  I  jak  z  nazwiska  kowal,  szewc  i  inny  rzemieśnik 

się  wyzwala,  tak  też  i  chłop  także  tego  se  pozwala,  —  a  każdy 

mu  to  pochwala."  Do  ręczniaków,  niedorostków  odzywa  się:  Hej 

słuchajcie  i  uważajcie,  Skurczyk  już  został  parobkiem;  od  dzisiej

szego  dnia  nie  wolno  mu  mówić:  ty  Janku! —  ale:  wy  parobku! 

— Od  dziś  będzie  jadał  kluski  smażone,  i  wszystko  warzone,  jak 

drudzy. 

Następnie  tenże  mówca  pije  jego  zdrowie  z  gruszy,  upusz-

szając  i  tłukąc  o  ziemię  próżną  butelkę  i  kieliszek. 

Po  odbytej  tej  ceremonii,  witają  go  drudzy  parobcy  i  wpro

wadzają  z  muzyką  do  gościńca,  gdzie  częstuje  wszystkich  wódkąt 

poczem  starszy  przodownik  idzie  najprzód  z wybraną  ową  dziew

czyną  do  przodka, a  przetańczywszy  z nią,  odda  ją  nowemu  pa

robkowi,  który  z  nią  po  raz  pierwszy  tańczy  do  przodka  i  za

śpiewa.  Już  mu  niewolno  zarzutów  żadnych  robić,  iż  nie  jest  peł

nym  parobkiem  jeno  frycem,  bo  się  wszyscy  za  nim  ujmują  jak 

swojim.  Gospodyni  jego  daje  jadło  ze  smażonych  klusek  i  jaj, 

chleb  i  dochłebie  (masło, ser,  smalec,  słonina);  on  jej  zaś,  by 

prędzej  szło,  drewek  urąbie  i  naznosi  do  gotowania. 

5 2. 

Kośnicy  stoją,  łąki  się  boją.  Kośnicy  nie stójcie, 

Posiekę,  pograbię, 
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łąki  tło  nie  bójcie,  posieka  ja  ją  z dziewczyną  moją. 

w  kopeczki  pokładę,  z  dziewczyną  moją,  z dziewczyną  moją. 

53. 

Jak się  zetchnę  z tą dziewulą  biedną,  uścisnę  ją  rączką  swoją  jedną. 

Niema  tu  ta  -  kiój  ani  takowój,  żeby miała  hej  spódnik  makowy. 

'k •; 
Jak  aie  będzie  pani matki  doma,  uścisnę  ją  obiema  rączkoma. 

Spódnik  mako  -  wy,  biały  brębek,  dziewczę  wywi  -  ja  jako  wyrębek. 



Do  kota  wrjwając 

Proszę prze<l sobą  proisę  za  00 -  bą,  bo  nie  chodzę  tu 

z  jedną  oso  -  bą.  Proszę przed  tobą  czyja  ochota,  boć  to  nie  dętka 

-
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taniec  ro -  bo  • ta. 

(następnie  przechodzi  melodya  ta  do  D  mol). 





O B R Z Ę D Y .  
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C H R Z C I N Y .  

1.  Czesze wo  (1870).  Gdy  się  urodzi  dziecko,  ojciec  jego 

idzie  prosić  sąsiada  lub  kogokolwiek  w  kumy,  żeby  mu  też  po

służył  (zwykle  nazajutrz  po  urodzeniu.  ')  Gdy  mają  wyjść  do 

kościoła,  baba (akuszerka)  bierze  dziecko opakowane w  poduszkę, 

wychodzi  naprzód  za  próg  domu, a przestępując  go mówi:  Ostaj-

cie  z  Bogiem!  Lecz  w  tejże  chwili  nawraca  się  i  jakby  sobie 

c o ś   p r z y p o m n i a ł a ,   z a p y t u j e :   A   n i e   z a p o m n i e l i ś m y  t u  c z e g o ?  

— Wtedy  ojciec,  matka  albo  jeden  z  kumów  odzywa  się,  gdyż 

c h o d z i   t u   o   n a d a n i e   n o w o n a r o d z o n e m u   i m i e n i a :   A   t o   m y   z a p o 

m n i e l i   W o j c i e c h a  ( a l b o :   J a n a ,   M a r c i n a ,   W a w r z e ń c a   i   t .   p .  

stosownie  do  tego,  jakie  mu  chcą  dać  imię).  Poczem  dopierp  idą 

wszyscy  do  kościoła. 

Po  chrzcie,  gdy  wrócili  do  domu  i  wszystkich  „Pochwa

lonym"  powitali,  kładą  w  izbie  dziecko  na  stół  z  tą  poduszką 

w  którą  jest  owinięte,  a  każden  z  obecnych  przystąpi  doń  i  przy

patrzy  mu  się,  robiąc  nad  niem  znak  krzyża;  poczem  oddają  je 

')   Majętniejsi,  mianowicie  w  okolicy  Czarnkowa,  Wielenia  i   t.   d. 

mają  po  dwoje  lub  po  kilkoro  kumotrów.  Zwykle  atoli  trzyma 

chłopca  kumoter żonaty  w assystencyi  dwóch  parobków  młodzia

nów,  dziewczynkę  zaś  kuma  w assystencyi  dwóch  dziewic.  Cza

sami  także  ma  kumoter  lub  kuma  do  boku  swego  dodanych: 

młodziana  i   dziewicę  (byle  nie  narzeczonych  z  sobą). 

21 
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matce.  Kumowie  wpuszczają  przytein  w  poduszkę  po  pieniążku 

( d a d z ą   c z a s e m   i   t a l a r k a ) ;   z o w i e   s i ę   t o :   d a ć   n a   z a w i ą z a r e k .  

2.  Mro/.owo.  Samostrzel  (pow.  Wyrzyski  1875).  Kiedy 

wracają  z  dzieckiem  nowouarodzouem  od  chrztu  ś.  z  kościoła  do 

domu,  wtenczas,  jeżeli  d/iecko  jest  chłopcem,  rozwiązują  w  domu 

prędko  jego  nóżki  i  takowe  kładą  pod  stół,  ażeby  chłopiec  ten 

w  przyszłości  był  dobrym  gospodarzem.  Jeżeli  zaś  dziecko  jest 

dziewczątkiem,  wtedy  kładą  je  z  poduszką  pod  miś ni k,  na  ten 

cel,  ażeby  się  nauczyło  dobrze  myć  statki  (naczynia  gospo-

darcze). 

3.  Brzeźno  (Briesen,  pow. Czarnk.  1858).  Gdy  dziecko koń-

czy  rok  pierwszy  życia,  sadzają  je  na  stole,  kładą  koło  niego 

książkę,  pieniądz,  chleb  i  nóż,  —  i  z  tego,  po  co  dziecko  naj-

przód  sięguie,  wróżą  do  czego  będzie  zdatue,  i  czy  z  niego  bę-

dzie  ksiądz,  czy  kupiec,  czy  rolnik,  czy  żołnierz. 

P O G R Z E B .  

Czeszewo  (pow.  Wągrów.) 

Gdy  ksiądz  odejdzie  po  wyspowiadaniu  chorego  i  udzieleniu 

mu  ostatniego  namaszczenia, pozostali  kropią  konającego  święconą 

wodą,  krzyż  mu  dają  całować  i  w  rękę  kładą  zapaloną  gromnicę; 

kropią  oraz  i  we  cztery  kąty  izby,  by  czarta  z  domu  odegnać. 

Umarłego  ubierają  w  ten  sposób:  kładą  na  niego  koszulę  i 

spodnie,  a  na  to  czeheł  v.  czecheł  czyli  źgło  szerokie  i  długie 

z  białego  płótna,  który  ma  u  rękawów  i  u  spodu  drobne  ząbki. 

Czecheł  przepasuje  się  w  pasie  niebieską  wstążką  z  kokardą  lub 

zawiązką,  jak  również  i  u  szyji  niebieską  zawiązuje  wstążką.  U 

niewiast  na  czeheł  kładą  fartuch  (biały,  czaruj  lub  niebieski), 

białą  chustkę  na  szyję  a  na  głowę  czepek  obwiązany  chustką  je-

dwabną; dziewki  zaś  mają  przystrojoną  głowę  zielem  i  wstążkami 

jak  do  ślubu.  Mężczyźnie  kładą  również  czeheł  a  na  głowę  białą 

ducheakę  (powyciuaną  w  ząbki  u  brzega  zawinięte  do  góry); 
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kawalera  ubierają  jak  do  ślubu  z  wieniaszkiem;  na  nogi  szkarpe-

tki  białe  płócienne  i  trzewiki  skopowe  lekkie  (Ste rbes chu e, za 

2  złote,  lekko  szyte  lub  klejone).  A  przytera,  jeśli  to  młodzieniec 

lub  dziewka,  przystroją  gęsto  ciało  i  trumnę  w  zielę  i  kwiaty. 

Trumna  bywa  gładka  bez  farby,  lub  też  orzechowo  albo  niebie

sko  malowana;  na  wieku  trumny  niebieskiej  krzyż  biały,  na  orze

chowej  lub  gładkiej  czarny,  a  w  głowach  wypisane  imię  Jezus. 

Na  wieczór  przyjdą  przyjaciele  zmarłego,  i odśpiewują  przez 

całą  noc  (jedną,  dragą,  a  czasem  i  trzecią)  przy  ciele  pieśni  na

bożne  np.  „Do  Ciebie  Panie,"  —  „Kto  się  w  opiekę  poda"  — 

i  t.  d.  a  po  każdej  pieśni  mówią  po  trzykroć:  „Wieczny  odpo

czynek  racz  mu  (jej)  dać  Panie,  a  światłość  wiekuista  niech  mu 

świeci  na  wieki  wieków.  Amen.  Za  dusze  wierne  zmarłe,  przez 

miłosierdzie  Boskie,  niech  odpoczywają  w  pokoju  wiecznem, 

Amen."  —  Siedzą  w  ten  sposób  aż  do  rana,  a  po  każdem  od

śpiewaniu  paru  pieśni,  gospodarz  lub  gospodyni  daje  im  po  kie

liszku  wódki  i  po  skibce  chleba.  Nocy  te  zowią  Puste  nocy. 

Gdy  ciało  wyprowadzą  z  domu,  to  stołki,  ławki  lub  deskę 

na  której  leżało,  przewrócą  do góry  nogami;  słomę  zaś  którą  ciało 

było  obgarnięte,  wynoszą  na  pole  i  po  pogrzebie  spalą;  pościel 

pozewłóczą,  wypiorą  czysto  i  nanowo  nią  obloką  łóżko,  które nową 

także  zaścielą  słomą  i  sianem,  do  dalszego  użytku. 

Po  przeniesieniu  ciała  do  kościoła,  które wprowadzą  tam  ze 

światłem  i  chorągwią,  ustawią  je  na  przygotowanym  katafalku. 

Niosą  je  przyjaciele;  młodzieńcy  ciało  dziewczyny,  dziewki  ciało 

kawalera;  a  przed  niemi  niesie  czworo  dziewek  na  chustce  je

dwabnej  (na  której  biała  jest  położoną),  za  każdy  róg  ją  trzyma

jąc,  koronę  czyli  wieniec  dziewiczy  lub  kawalerski  (jest  to  gir

landa  zwinięta  w  koło  z  kwiatków  robionych,  z  wiszącą  u  niego 

białą  lub  niebieską  wstążką,  który  kupują  za dwa  złote), i wieniec 

ten  w  kościele  zawieszają  na  ścianie  blisko  ołtarza  lub  ambony. 

Przy  exportacyi,  wedle  zwykłego  kościelnego  odbywającej  się  po

rządku,  śpiewają  pieśni  za  umarłych;  za  ciałem postępują  naprzód 

bractwo  i  siostry  dwoma  rzędami  z  zapalonem  światłem,  a  za 

niemi  reszta  orszaku. 

Na  cmentarzu,  po zaintonowaniu  księdza  nad  mogiłą:  „Witaj 

Królowo  nieba"  i  odejściu  tegoż,  spuszczą  ciało  do  grobu,  a  go

spodarz  lub  któren  ze  starszych  krewnych,  podziękuje  ludziom 
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w  wyrazach:  „Bóg  wam  zapłać,  żeście  Die  gardzili  Darni,  żeście 

też  posłużyli  jemu  (lub  jej)  w  tę  ostatnią  podróż,  za  co  on  wam 

przez  moje  usta  serdecznie  dziękuje"  —  poczem  prosi  obecnych 

na  poczęsne.  Wszyscy  tedy  westchną  za  duszę  nieboszczyka  i 

pójdą  albo  do  gościńca,  albo  do  domu  zapraszającego  ich  gospo

darza,  który  w  domu  na  poczęsnem,  częstuje  ich  kieliszkiem 

wódki,  kawałkiem  chleba  i  sera,  a  niekiedy  i  obfitszem  (lubo 

rzadko  kiedy  ciepłem)  jadłem. 

Między  innemi  śpiewają  przy  ciele: 

zŁ 

55. 
Spór  czarta  z  Aniołem  o  duszę. 

Jużeń  zgi  -  niony,  już  potę  -  pio -  ny,  bluźniieft 

/ł\  Anioł.  0 , 

Bogu  jużeś  progów  pie  -  kiel  nych.  Jeszcze  nadzie — 

nio  traó  zbawię -  nia •  tylko  grze -  szniku  popraw sumie  -  nia. 

Zbiór  Dabożoych  pieśni  katolickich  ks.  Kellera.  Pelplin  1871. 

str.  942. 

56. 

% ¥ 
—fsfgfg 

Zmarły  czło  -  wiecze 

przyjmij dar  smutny 

z  tobą sie i® -  gnamy  Trochę na  grób twój 

który  ci  skła  - damy. 

•  •  * 

porzuconój  gliny,  od  twych  są  - siadów,  przyjaciół ro  -  dsiny. 

Obacz:  Książka  do  Nabożeństwa  z  polecenia  arcybiskupa  Du-

nina.  Leszno  1844,  str.  778. 

Zbiór  pieśni  nabożn.  katol.  Pelplin  1871,  str.  959. 
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Brzeźno  (Briesen,  pow.  Czarnk.  1858).  Po  śmierci  kogoś 

z  dorosłych  ludzi,  stawiają,  gdy  już  trup leży  w  trumnie, koło  tejże 

kieliszek  wódki  i  kawałek  chleby  z  masłem,  aby  umarły  na  dro

dze  do  wieczności,  miał  się  czem  posilić.  Oczywiście,  sprząta  to 

ktoś  z  żyjących,  zwykle  ubogi. 

Lubasz.  Miłkowo  (1858).  S. p.  ks.  kanonik  Dyniewicz 

w  pozostałych  po  nim  notatach  mówi:  „Gdy  chowają  umarłych, 

zostawiają  w  domu  kieliszek  nalany  wódką  lub  jaką  potrawę; no

szą  niekiedy  pokarmy  te  do  Bożej-męki.  Czasami  też  wóz  prze

wracają." 

Kosko, Drasko.  Wrzeszczy na  (1870).  Trumna  dla  sta

rego  bywa  barwy  ciemno-brunatnej  z  białym  krzyżem,  dla  mło-

deg  jasno-orzechowa  z  czarnym  krzyżem,  i  znakami  w  głowach: 

J. N.  M.  (Jezus  Nazarański,  Maryja).  Bywa  otwartą,  niosą  ją  na 

marach  czarnem  krytych  suknem. 

Samostrzel  (pow.  Wyrzyski  1875).  Przepędzanie  pustej 

nocy  przy  ciele  nieboszczyka  w  domu  żałobnym,  schodzi  na  mo

dleniu  się,  śpiewaniu  kantyczek  i  piciu.  To  ostatnie  zajęcie  (t.  j. 

picie)  ma  podzielać  i  nieboszczyk,  któremu  także  po kilka  kropel 

trunku  wlewają  do  ust. — Lecz  chlebem  i  wódką  w  obfitości  da

rzy  uczestników  jedynie  rodzina  nieboszczyka  zamożna;  ubodzy 

poprzestają  na  małej  miarce  wódki.  Na  puste  nocy  gromadzą 

się  zwykle  niewiasty  i  dziewczęta,  a  rzadziej  przychodzą  męż

czyźni. 

Jeżeli  komuś  z  rodziny  umarłego  coś  skradziono  n.  p.  płó

tno,  sukno,  naczynie  lub  inny  jaki  przedmiot  domowego  użytku, 

natenczas  kładą  umarłemu  w  trumnę  takiż  sam  przedmiot,  jaki 

zaginął  lub  onego  kawałek,  w  przekonaniu,  że  w  miarę  jak  rzecz 

ta  w  grobie  złożona  przechodzić  będzie  w  zepsucie,  złodziej rów

nież  schnąć  zwolna  zacznie  i  w  końcu  umrze. 
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W E S E L E .  

"W esele. 

L 

Czeszewo  (pow.  Wągrów.) 

Parobek  chcący  się  żenić,  wyseła  Szwatankę, którą  może 

być  jego  stryjna,  wujna  lub  jakakolwiek  baba,  we  Czwartek  po 

obiedzie  lub  pod  wieczór,  do  chałupy  rodziców  swej  dziewczyny, 

gdzie  baba  ta  pokłoniwszy  Boga,  zamawia  się  o  to,  czy  ci 

mają  wolą  wydać  córkę  za  zaleconego  im  młodzieńca.  Jeżeli  ro-

dzice  dać  córki  nie  chcą,  to  się  wymawiają  tem  n.  p.  że  nie  ma 

szyku,  że  nie  ma  chleba,  że  córce  nie  pilno,  żeby  czekał  do dru-

giego  roku  i  t.  p.  Jeżeli  zaś  przystają  na  konkurenta,  wówczas 

baba  odchodzi  zaraz  i  miłą  tę  nowinę  zanosi  kawalerowi,  który 

t e g o   j e s z c z e   w i e c z o r a   w r a z   z e   S z w a t a n k i e m ,   S z w a t a ń c e m ,  

czyli  towarzyszem  żeniatym,  przybywa  do  tej  chałupy,  do  nóg 

rodzicom  upadnie, w  rękę  ich  pocałuje, i  postawiwszy  przyniesioną 

ze  sobą flaszkę  poczęsną  na  stół,  przvpija  do  ojca  i  matki,  po-

tem  do  swojej  narzeczonej.  Późną  dopiero  nocą  odchodzą  oba, 

umówiwszy  się  o  warunki,  o  posag  (krowę,  pościel,  pieniądze  i 

t.  d.)  jak  również,  wiele  ma  być  zaproszonych  gości,  wiele  mają 

kupić  spirytusu  i  wiktuałów,  jak  się  szykować  i  t.  p. 

W  Sobotę  wieczór  oczekują  rodzice  dziewki  przybycia  mło-

dego.  Nie  powinno  wówczas  być  w  izbie  żadnych  innych  dziewek 

ani  parobków,  a  nawet  siostrę  i  brata  młodej  wyrzucają  do  ko-

mory.  Około  północy  (zmówiny,  zdawiny,  pierścionki)  kawaler 

jedzie  lub  przychodzi  ze  szwatańcem,  rodzicami  i krewnymi  żona-

tymi,  których,  że  to  noc,  z  łóżek  nieraz  powyciągają,  i  przed 

domem  narzeczonej  daje  wystrzał  z  pistoletu.  Na  to  hasło,  ro-

dzice  jej,  otworzą  drzwi  na  ich  przyjęcie.  Goście  wszedłszy  od-

d a j ą   r o d z i c o m   j e j   u k ł o n   „ N i e c h   b ę d z i e   p o c h w a l o n y   J e z u s  
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Chrystus!"  i  otrzymawszy  odpowiedź:  „Na  wieki  wieków, 

Amen!"  zapytują:  „Nie  uajduje się  tu  siwa  gąska?  bo  ji j  

szukamy,  bo  nam  zginęła."  A  matka  na  to  powiada:  „Jino 

usiądźcie  a  jedzcie  i  pijcie,  to  się  też  może  potem  i 

najdzie.  Wtenczas  zasiadają  za  stołem,  jedzą  i  piją, a  szwa ta

niec  albo  drużba  odzywa  się:  „My  jemy  i  pijemy,  a  nie  wie

my  na  co"  i  biorąc  kieliszek  przypija  do  narzeczonego  mówiąc :  

„Młody  panie, daj  nam  Boże  zdrowie!"  na  co  młody  odpo

wiada:  „Pijcie  z  Bogiem!"  - -Po wypiciu,  drużba  nie  oddając 

wcale  młodemu  kieliszka,  przewraca  go  dnem  do  góry  i  postawi 

przed  sobą.  Wtenczas  panua-młoda  bierze  chusteczkę  jedwabną 

kaczorowego  koloru  (zielono  się  mieniącego),  złoży  ją  w  kilkoro 

(w  kwadratowe  części)  i  szpilką  przypnie  na  nią  wieniec  z  roz

marynu.  Jest  to  podługowata  różczka  na  ćwierć  łokcia  długa, 

zdobna  we trzy  wstążki  w kokardki  ułożone;  dwie  skrajne  są czer

wone,  a  środkowa  niebieska.  Wieniec  ten  kładzie  ona z chusteczką 

na  talerz  i   takowy  stawia  przed  drużbą,  który  powstawszy  mówi: 

„Młodzi  państwo  i  rodzice obojga, proszę was do siebie!" 

Wówczas  obie  pary  rodziców  (lub  ktoś  w  ich  zastępstwie)  i  trze

cia  para  młodycb,  stają  w  rzędzie  przed  drużbą,  a  ten  ich  zapy

tuje  wobec  świadków: „Jakież  macie  zamiary,  jakie chęci, 

jakie  związki  ^hceci e  mieć  z  sobą,  co  dajecie  waszej 

córce, co  synowi? —  lub  podpbnie.  A  rodzice  jej  i   jego  (oj

cowie)  deklarują  co  chcą  dać,  czy  krowę,  czy  prosiątko  jeno,  czy 

też  nic  wcale  prócz  córki  i   obietnicy  pomocy  w  gospodarstwie 

i   t.  d.  Poczem  drużba  bierze  od  młodego-paua  i  młodej-panny 

pierścionki (obrączki  srebrne lub  tombakowe), położy  je  na  tale

rzu,  pokropi  święconą  wodą,  a  następnie  powie  im  błogosławień

stwo  i  coś  do  rzeczy,  (a  mowa  ta  służy  do  zmówin  [głównie] 

jak  i  do  ślubu),  n.  p. 

„W  imię  Ojca  i  Syna i Ducha  świętego,  Amen!  Ach  łaskawe 

ojcowie  i   panie  matki  i   wszyscy  zgromadzoni!  Dziękuję  wam  za 

tak  śliczne  zgromadzenie  i tych  młodych  państwa  przyozdobienie; 

że  was  tak  akt  weselny  zgromadził  jak  kokot  kurczęta  —  pod 

swoje  skrzydlęta.  Ach,  łaskawe  państwo  młodzi,  gdzie  się  tak za

bieracie? —  w  tak  daleką  podróż  iść macie;  —  nie  tak  w  dale

ką,  jako  już  we  wieczną.  Podziękujcie  Ojcu świętemu  że was stwo

rzył,  Synowi  że  was  odkupił,  Duchowi  świętemu  że  was  krwią po-
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święcił.  Podziękujcie  rodzicom,  że  was  tak  pięknie  wychowali,  i 

do  achtu  weselnego  mile  przyozdobili.  Ach  Boże  mój  Boże!  wy

sokiego  nieba,  —  błogosławieństwa  mi  (młodej)  trzeba.  Życzcie 

my  (mi)  błogosławieństwa  od  samego  Boga,  —  i  z  ojcowskiego 

proga.  Bo  jak  błogosławieństwa  od  rodziców  nie  będę  miała,  — 

co  godzina  łzamy  się  będę  zaliwała.  Ach  Boże  mój,  Boże!  Boże 

mój  jedyny, — już  teraz  muszę  odstępować od  wszystkiej  rodziny. 

Oj  córo,  córo,  nie  dodawaj  (żalu)  sobie,  —  zapewne  i  za  mężem 

nie  zapomni  Bóg  o  tobie.  Niechże  mówi  lud  jak  chce,  boć  to  lud 

nie  życzliwy, — zapewne  ten  mąż  chtóry  tu  stoji, i ten  cię używi. 

Żebym  się  przez  Trójcę  świętą  tego  była  spodziewała,  — prawie 

bym  się  ojcze  i  matko  i  wszyscy  zgromadzoni,  w  waszych  oczach 

nożem  przebić  chciała.  Także i  ty  siostrzyczko,  patrz  na  ciężkie 

moje  żale,  —  jakie  i  ty  będziesz  miała,  —  gdy  ojca  i  matkę, 

braci  i  siostry,  i  wszystkich  odstąpić  będziesz  musiała-  Także  i 

wy  kawalerze  młodzi, — którego  dnia  dzisiejszego  do was  my (mi) 

się  przemówić  godzi; — jeżeli  macie  jaką  zawziątkę  na  młodego-

pana,  darujcie  mu  względem  młodej-panny.  Także  i  wy  paniene

czki,  — które  nieraz  tracicie  swe  wianeczki  marnie, —  jeżeli  ma

cie  złą  wolą  na  młodą-pannę,  darujcie  jej  względem  młodego-

pana,  gdy  się  teraz  do  niej  garnie.  Tera(z)  młode-państwo  stanie

cie  w  progu,  — oddacie  pokłon  Najwyższemu  Bogu.  Młode-pań-

stwo  w  progu  stawajcie, —  i  wszystkim  zgromadzonym  pokłon 

oddajcie.  Starych  za  nogi,  a  młodych  w  pas,  —  do  kościoł* 

czas I" 

Po  tej  przemowie,  włoży  drużba  pierścionki  nazad  młodemu-

panu  i  młodej-pannie  na  palec,  i  zapowie  im  jeszcze  raz  by  so

bie  byli  wiernemi  i  życzliwemi,  bo  np.  „jakbyś  ty  poniechała,  to 

dasz  5  talarów  na  kościół;  jakbyś  ty  poniechał,  to  dasz  10  tala

rów  na  kościół."  — Potem  woła  do  siebie  pana-młodego,  i  odda

j ą c   m u   c h u s t k ę   z   w i e ń c e m ,   m ó w i :   „ O d d a j ę   c i   m ł o d y - p a n i e  

wieniec, —  a  proszę  cię  o  czerwieniec!"  Pan-młody  parę 

talarów  (lub  więcej  wedle  możności)  rzuci  dla  niej  na  talerz,  a 

d r u ż b a   w  e t c h  n i e   m ł o d e m u - p a n u   w i e n i e c   z   c h u s t k ą   z a n a d r y ;  

poczem  kumoszki  i  krewne  żeniate  podchodzą  doń  i  odpiąwszy 

wieniec  przypną  mu  go  za kapelusz;  drużba  zaś  wsypując  pienią

dze  od  młodego  ofiarowane  młodej  we  fartuszek,  który  mu  ona 

n a d s t a w i ,   p r a w i :   „ D a j ę - ć   t e n   c z e r w i e n i e c   w   f a r t u s z e k ,  

ażeby  ci  też  uros(ł)  brzuszek."  —  Młodzi  na  podziękowanie, 
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dają  sobie  wzajemnie  całusa  przy  gościach;  wtedy  to,  gdy  ona 

jest  niską  a  on  wysoki,  podstawiają  jej  ryczuszkę  (ławeczkę) 

lub  stołek,  by  ust  młodego  dosięgnąć  mogła.  Następnie  obejdą 

oboje  do  koła  stołu  (ona  naprzód,  a  on  za  nią)  ażeby  podzięko

wać  każdemu  i  każdej  z  obecnych  chwytając  za  nogi  (dziś  już 

w  rękę  tylko  całują)  że  nie  gardzili  zaproszeniem  i  przybyli  do 

nich  w  gości.  Wtenczas  woła  drużba:  „Młody-panie,  proszę 

cię  do  siebie!" i  wziąwszy  przewrócony ów  ze stołu  kieliszek, na

leje  weń  wódki  i  pijąc  wykrzykuje:  „Młody-panie,  daj  nam 

Boże  zdrowie! —  a  on  na  to  odpowie:  „Pijcie  z  Bogiem!" 

Młody  całując  którego  z  ojców  w  rękę,  pije  do  niego,  ten  znów 

do  drugiego,  a ci  do  matek  i  do  koła.  A  drużba:  „Już  teraz 

jedzmy,  pijmy  i  cieszmy  się,  bo  wiemy  na  co!"  —  W  ten 

sposób  zabawa  przeciąga  się  do  białego  dnia,  za  ukazaniem  się 

którego,  goście  podziękują  jej rodzicom,  porozchodzą  się  z  kupy, 

i  każdy  idzie  do  swego  domu. 

W  Niedzielę  oboje  młodzi  idą  do  księdza  i  dają  na  zapo

wiedź  (pół-talara  jeżeli  oboje  z  jednej  są  paraćhfii,  talara  je

żeli  każde z  nich  jest z  innej.  ')  Po trzech  zwykłych zapowiedziach, 

idą  znów  młodzi  w  Sobotę  rano  do  księdza  do  spowiedzi,  który 

ich  zarazem  wysłucha  pacierza  i  katechizmu.  8) 

Przed  wspomnioną  atoli  Sobotą  jeszcze,  t.  j.  we  Czwartek 

wieczór,  a  raczej  w  nocy,  idą  Drużba  (żeniaty  czyli  Szwataniec) 

wraz  z  drugim  zwanym  Pół-drużbie  (neutr.)  lub  pół-drużbi 

(masc.)  po  wsi  prosić  na  wesele  gości,  do  domów  wskazanych  im 

przez  jej  rodziców.  Drużba  ma  przewieszony  od  lewej  strony  ku 

')  Do  pana-mlodego  należy  dać  na  zapowiedź,  jako  i  muzykan

t o w i   ( t a l a r a ) .   W r a z i e ,   g d y   g o   o n a   p r z e d   ś l u b e m   p o n i e c h a  

( p o r z u c i ) ,   t o   p r z e p a d n i e   j ć j   c h u s t k a ,   i   o d d a ć   m u   w i n n a   w i e ń 

cowe  (pieniądze  za  wieniec)  i  obrączkę, a  oraz  zwrócić  pienią

dze  wyłożone  za  wódk^.  Innych  darów  np.  z  chustek,  sukna, 

trzewików  i  t. d.  niema  dawać  zwyczaju,  chyba  daje  ktoś  bo

gatszy  wyjątkowo.  Do  wesela  trwającego  3—4  dni  wyjdzie  pól-

beczek  piwa  i  wódki  za  12—15  talarów;  do  mniejszego  za 

4—6  talarów. 

*)  Gdy  katechizmu  nie  umieją,  i  nie  mają  sepnltury  nieżyjącego 

ojca  i  matki  i  t.  d. lub  trusinu  ze  sądu,  to  ksiądz  im  ślubu 

nie  da.  Mimo  to,  odbywa  się  wesele  zwykłym  trybem,  acz  ślub 

później  dopiero  t,  j.  po  wyuczeniu  się  katechizmu  następuje. 

22 
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prawej  przez  ramię  ręcznik  szeroko  we  dwoje  złożony  i  zdobny 

w  kwiaty,  zielony  rozmaryn  i  rutę,  u  którego  wiszą  od  lewego 

boku wstęgi  czerwone, błękitne,  różowe i  innych jasnych  kolorów. ') 

Drużba  i  Pół-drużbie  mują  w  ręku  pręciki  rozmarynu  (podobne 

do  owego  wieńca  jaki  niłody-pan  ma  za  kapeluszem),  przypięte 

do  grofek  czyli  białych  chusteczek  złożonych;  grofka,  grafka 

taka  ma  trzy  rogi  spływające  na  dół,  a  u  każdego  rogu  jest  pę

telka  czyli  wieniaszek  z  czerwonej  wstążki,  którą  wązko  ob

szyte  są  brzegi  chustki;  do  czwartego  zaś  rogu  przypięty  jest ów 

rozmaryn  (róg  ten  przyginają  na  ten  cel,  robiąc  fryzkę  czyli 

zgięcie  na  około).  Chustkę  tę  i  ręcznik  oddają  po  pierwszych 

sprosinach  pannie-młodej  do  schowania  aż  do  Soboty;  a  wtedy 

ona  im  je  oddaje  i  przewiesza  na  drugie  zaprosiny.  W  domach 

gdzie  jest  liczniejsza  rodzina,  proszą  razem  z  rodzicami  i  ich  do

rosłe  dzieci,  dziewczynę  służebną  i  parobka,  a  młodzi  ci  będą 

zarazem  i  młodziouami (drużbami)  i  szwachnami (drucbnami) 

do  boku  młodego i młodej.  Do  prawego  boku  idzie  najbliższy  kre

wny  np.  brat,  siostra;  gdy  zaś  ich  niema, to  ten  którego  on  i ona 

sobie  najbardziej  ulubi. 

W  Sobotę,  Drużba  z  Półdrużbięciem,  podobnież  wystrojeni, 

w  tychże  samych  domach  i  temiż  wyrazami,  proszą  po  raz  drugi, 

gospodarzy  o  czeladź  a  rodziców  o  dzieci.  Tu  już  dokładniej  są 

o z n a c z e n i   c i ,   k t ó r z y   m a j ą   b y ć   m ł o d z i a n a m i   i   s z w a c h n a m i .  

Odbywa  się  to  również  w  nocy,  tak,  że  skończą  nad  ranem  do

piero  w  Niedzielę,  (gdy  przyjdzie  im  np.  jechać  dalej  o  granicę). 

Mowa  ta,  wśród  częstych  Półdrużbięcia  pokłonów,  brzmi: 

Wesoła  godzina  dnia  dzisiejszego, 

podaję  wiadomość  od  państwa-młodego. 

bośmy  tu  przyśli 

Die  ze  swojej  myśli, 

tylko  z  woli  Boga  Przedwiecznego, 

pan-młody  i  panna-młoda  z  Adama  świętego. 

Wiedział  sam  Bóg  z  nieba, 

że  Adamowi  małżonki  potrzeba. 

Wyjon  żebro  z  niego, 

położył  je  wedle  niego. 

')  W  Rgielaku  ma  drużba  ręcznik  dłuższy  jeszcze,  przewieszony 

przez  prawe  ramię  do  boku  lewego  z  wiszącym  długim  końcem. 
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Stała  się  Ewa, 

małżonka  jego. 

Ten  nieszczęsny  wąż,  który  Ewie  na  zdradzie  stojał, 

jabko  zerwał,  i  Ewie  je  podał. 

Gdy  Ewa  skosztowała, 

połowę  Adamowi  podała. 

A  gdy  Adam  skosztował, 

Pan  Bóg  na  niego  z  nieba  zawołał: 

Fora  Adamie,  fora, 

z  niebieskiego  dwora. 

Nie  słuchałeś  słowa  mego, 

tak  jak  mnie  Bamego. 

Dał  jem  rydel  i  hakę, 

i  gnał  ich  na  twardą  opokę. 

Teraz  się  dzieci  dorabiajcie  kawałka  chleba, 

chtóry  wam  w  Trójcy  święty jedyny  potrzeba. 

A  co  jóm  (im)  dziś,  to  nam  potem, 

zalejem  się  krwawym  potem, 

jak  się  święta  Trójca  zalewała, 

kiedy Adama, Ewę do kupy  znowu  złączyć miała. 

Boć  ta  bystra  orlica  pod  niebiosy  latuje, 

miesca  sobie  upatruje, 

gdzieby  gniazdko  usłać  miała. 

Także  też  pan-młody, 

pannę-młodą  upatruje, 

do  swojej  upodoby. 

Także  wy też  panie-ojcze,  i wy  pani-matko, 

was  prosimy,  abyście  tak  łaskawi  byli, 

te  młode-państwo  do  kościoła  zaprowadzili, 

do  kościoła  rzymskiego  katolickiego, 

do  Sakramentu  Przenajświętszego, 

na  mszą  świętą, 

na  godzinę  dziewiątą. 

Z  kościoła  rzymskiego  katolickiego, 

do  domu  państwa-młodego, 

na  czas  krótki, 

na  beczkę  wódki, 

na  kielich  wina. 

na  dwie  beczki  piwa, 

na  strucle,  na  kołacze, 

co  nam  gęba  na  nie  skacze, 

na jendyków  piąci, 

na  wieprzy  dziesiąci, 

na  parę  kuropatw, 

jeszcze  pan-młody  panny-młodej  nie  dopad(ł); 

nie  dopadnie,  nie  zdradzi, 
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póki  go  drużba  od  ołtarza  nie  odprowadzi. 

Będzie  też  tam  różoa  zwierzyna, 

będzie  się  trzęsła  na młodem-państwu pierzyna. 

Będzie  tam  i  co  więcy, 

jeden  wół  na  chrępulcu  jęczy, 

drugi  na  stajni, 

ten  nas  nakarmi; 

trzeci  na  oborze, 

ten  nam  dopomoże, 

już  doczekać  nie  może. 

My się sa (tu) z tem panem bratem przyczyniemy, 

tego  wołu  z chrępulca  zwindujemy. 

Damy  młodemu-panu  ogon, 

żeby  pogonił  małżonkę  do  dom, 

żeby  po  wsi  nie  chodziła, 

płotków  nie  robiła. 

Nikomu  tak  nie  będzie,  jak  jednemu  drużbie, 

co  do  kuchni  dońdzie,  to  pieczeni  urżnie, 

do  komory  się  dotłoczy, 

piwa  sobie  natoczy, 

a  jak  go  chto  popchnie, 

to  na  łbie  utchnie. 

Będą  też  tam  grały  i  skrzypki, 

chto  się naje,  napije, będzie do taneczka  chybki. 

Będzie  też  tam  bas, 

chto  się naje,  napije,  pójdzie  do  dom  wczas. 

A  wy szwachny,  czwachniczki, 

smarujcie  trzewiczki, 

główki  uczeszcie, 

pięknie  się  ubierzcie, 

abyście  przed  Majestatem  Boskim  młodej-pani  wstydu  nie  zadały. 

Jedna  pauienka  szła  bez  kościół,  podwiązka  ją  opadła, 

całkiemu  achtu  weselnemu  wstyd  zadała. 

Będę  ja  tam  drużba  na  tem, 

wyprowadzę  ją  za  kościół,  wykropię  ją  batem. 

Także  i  wy  kawalerze  młodzi, 

którego  dnia  dzisiajszego  do  was  my  (mi)  się  przemówić  godzi, 

abyście  szefla  owsa  nie  żałowali, 

konika  sobie  futrowali, 

sukienki  pofałdowali, 

pistoleciki  ponabijali, 

siodła  popodpinali, 

abyście  z nich  nie  pozlatali, 

bo  tam  będą  ludzie  stali, 

łatwd  z  leda  czegoby  się  naśmi&li. 

A  my  dwa  młodzióni, 
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chtórzy  od  Boga  naznaczeni, 

niski  ukłon  oddajem, 

gdy  się  w  podróż  udajem. 

Niech  będzie  pochwalony  Jezus  Chrystus! 

W  Niedzielę  rano,  o  7  lub  8 godzinie,  młodzi  porów no 

(razem)  z  drużbą  i  z  półdrużbięciem,  idą  znów  prosić  na  ślub  i 

wesele  do  dworu,  do  księdza,  i  do  wszystkich  tych  domów,  gdzie 

już  przedtem  byli.  Po  ich  powrocie  do  chałupy,  schodzą  się  też 

i  wszyscy  inni  weselnicy;  swachny  stroją  młodą,  włosy  jej uczeszą, 

warkocze  dwa  splotą  z  tyłu  z  sobą  do  kupy,  na  głowie  upinają 

pełno  wstążek  i  kwiaty  (rozmaryn  i  myrtę), na  czubku  głowy  gdzie 

warkocze  ułożone  w  koło  przypiuają  coś  świecącego  (galonik, 

krzyżyczek  lub  kółko  złociste).  Młodzianie  mają  białe  chustki 

z  czerwonemi  tasiemkami  przypięte  u  boku  prawego,  szwachny 

zaś  trzymają  swe  chusteczki  w  ręku,  a  na  głowie  ich  świecą: 

ziele,  wstążki  i  rozmaryn. 

Gracz,  który  był  już  na  parę  tygodni  przedtem  z  talarem 

zadatku  zamówiony  przez  młodego,  graje  cięgiem  na  skrzyp

cach  wraz  z  basistą,  a młodzi  tańczą,  poczem  są  szykowani  przez 

drużbę,  w  jakim  porządku  każdy  ma  iść  do  kościoła.  Zastawiają 

śniadanie:  placki  pszenne,  chleb,  masło,  smalec,  kiszki,  kiełbasy; 

a  do  tego  wódka  i  kawa.  Gdy  przed  pójściem  do kościoła,  poszy

kują  się  wszyscy,  drużba staje  naprzeciwko  obojga  młodych, przed 

któremi  dwóch  młodzianów  i  dwie  szwachny  trzymają  za  cztery 

rogi  chustkę  jedwabną  młodej-panny,  na  której  rozciągniętej  leży 

różczka  ziela  (rozmarynu,  ruty)  lub  kwiatek.  Drużba  prawi  ora-

cyę  (tęż  samą  którąśmy  przy  zmówinach  przytoczyli)  nad  tym 

wieńcem, i  gdy  ją  skończy  i  wszystkich  pokropi  święconą  wodą, 

wtenczas  młodzież  dobija  się  o  niego,  i  kto  pierwszy  z  młodzia

nów  lub  szwachen  za ten  wieniec  zła pnie, ten  będzie miał  szczę

ście  do  rychłego  ożenku.  Gdy  mają  wychodzić  z  izby,  woła  jesz

cze  drużba:  „Teraz  graczu  wesoło!  a  wy  młodzi-państwo  stańcie 

w  progu,  —  oddajcie  ukłon  Najwyższemu  Bogu, —  a  potem  ro

dzicom,  potem  wszystkiem,  —  starych  za  nogi,  a  młodych  w  pas! 

— bo  już  czas!" 

Po  mowie  tej  wychodzą  wszyscy  do kościoła,  gracz  zagraje 

marsza  i  ciągle  go  gra  przez  drogę,  gdy  młodzianie  strzelają 

z  pistoletów.  Jeżeli  ślub  jest  o  granicę,  to młodzianie  na  koniach 

wyprzedzają  orszak,  wyścigają  się  blisko  kościoła  i  wrócą  nazad, 
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by  assystować  młodym  do  kościoła.  Gdy  młoda  siada  na  wóz  do 

kościoła  iść  mający,  a  młodzianie  wystrzelą  na  wiwat,  wtedy daje 

się  słyszeć  śpiew: 

57. 
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Siadała,  sia  -  data,  kapusta  pa  .  da  -  la,  padał  oi  i  groszek, 
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napadał  w  pu  -  kostek. 

Jeśliby  orszak  nie  zdążył  przybyć  na  mszą  ś.,  to  im  ksiądz 

nie  da  ślubu  aż  po  nieszporach  na  wieczór.  Wchodzą  do kościoła 

parami;  najprzód  drużba  z  póldrużbięciem;  potem  dwie  młode 

szwacbny  w  przodku  (na  przedzie),  za  niemi  młoda-panna  mię

dzy  dwiema  szwachnami  (od  prawego  i  lewego  boku),  za  nią 

reszta  szwachen  i  inne  kobiety  parami.  Dalej  następują  mężczy

źni;  dwóch  młodzianów,  młody-pan  między  dwoma  młodzianami 

(od  prawego  i  lewego  boku)  i  reszta  młodzianów  i  mężczyzn 

parami.  IdąJ  do  ołtarza  dają  wszyscy  w  tymże  porządku  na  och-

fiarę po  srebrniku,  całują  podany  im  przez  kościelnego  krucyfix, 

odbierają  błogosławieństwo  państwa  w  ławkach,  i  klękają  Die 

zmieniając  porządku  przed  ołtarzem.  Przy  ślubie  i  złączeniu  rąk 

usiłuje  ona  mieć  swą  rękę na  wierzchu  lub przyklęknąć  na  skrzy

dle (na  pole)  jego  sukmany,  by  miała  w  pożyciu  nad  nim  górę. 

Po  ślubie,  dwie  szwachny  (bocznice)  odprowadzą  swoją  młodą 

od  ołtarza,  równie jak i dwaj młodzianie  swego  młodego.  W końcu 

poklękną,  zmówią  pacierz  i  w  podobnym-że  porządku  wyjdą  pa

rami  z  kościoła. 

Potem  dążą  wszyscy  do  gościńca.  W  drodze  podobnie  jak 

wszędzie,  różne  i  tu  są  igraszki,  od których  wykupywać  się  trzeba 

np.  młodzianie  pędząc na  koniach  okładają  młodą  batem,  woźnica 

łamie  biczysko  i  t.  p.  Gracz  gra  przez  drogę  tańce  i  marsze,  do 

czego  niekiedy  przyśpiewują  np.  (z  przekąsem,  stosując  to  do  we-

seluego  domu): 
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58. 

Wes6le  jedzie,  kapusta  w kłodzie,  mięso na  kołku,  pasternak  w  dołku. 

W  gościńcu  drużba  częstuje  wszystkich  wódką,  której  każe 

dać  kwartę  lub  więcej.  Matka  przysyła  przez  kumoszkę  lub  przy

jaciółkę  bochenek  chleba;  kobieta,  która  go  przyniosła,  kraje  go 

na  drobne  części  i  częstuje  nim  wszystkich  obecnych,  nawet  i 

najmniejsze  dzieci;  gdyby  nie  wystarczył,  idzie  do domu  po  drugi 

bochenek.  Potem  drużba  bierze  inłodą-pannę  w  taniec;  każe gra

czowi  grać,  i  wykręci  ją  trzy  razy  do  koła,  wywijając  rękami  i 

okręcając  niemi  ponad  głową  co  się sześć  razy  powtarza  (ośmna-

ście  razy);  taniec  ten  powoluy  i  krótki  zowie  się  Do-przodka 

czyli  Przodek.  Po  przetańczeniu  odda  ją  do  rąk  półdrużbięcia; 

ten  też  z  nią  trzy  razy  się  wykręci  (t.  j.  raz  do  przodka,  potem 

prędszego  Kujawiaka  np. na ksebkę  lub na  ocibkę,  wreszcie  znowu 

do  przodka)  i  oddaje  następnemu  młodzianowi;  i  wszyscy  mło-

dzienie,  ilu  ich  jest  w  gościńcu,  muszą  z  nią  tańczyć.  Pod  ten 

czas  (t.  j.  zaraz  po  przetańczeniu  pierwszego  z drużbą  tańca)  po

magają  im  już  wszyscy  młodzianie  w  tańcu,  wywijając  każdy  ze 

swoją. 
59. 
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Tańcowałbym  całką  nockę biedną, tańcowałbym  z  tądziewulą  jedną, 

tańcowałbym  i  trzy nocki  matko,  bo mi w tańcu idzie  bardzo  gładko 

Po  tym  tańcu i  innych,  wieczorem  (czasem  około  lOtej  godz. 

lub  północy  dopiero)  idą  wszyscy  z  gościńca  do  domu  weselnego 
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pod  przewodem  drużby  i  gracza.  Drużba  bowiem  7.  półdrużbię-

ciem,  po  przetańczeniu  z  młodą  w  gościńcu,  zostawiwszy  ją  mło

dzianom,  poszedł  przed  niemi  do  doinu  weselnego, i  tu  urządził 

wszystko  na  przyjęcie  gości,  ustawił  stoły,  sprowadził  lub  przy

niósł  z  tych  domów  gdzie  prosił  ludzi  na  wesele  miski,  łyżki, 

noże  i  t.  d.  stoły  uakrył,  na uiih  postawił  chleb,  sól,  wódkę, piwo, 

masło  i  t.  p.  poczem  dopiero  poszedł  do  gościńca  i  gości  do  do

mu  weselnego  sprowadził.  Tu  pozasadzał  ich  w  porządku  za stoły. 

Młodzi  tedy  siedzą  przy  sobie  od  ściany  w  kącie  czyli  rogu  stoła 

(lecz  nie  tak,  aby  ich  róg  dzielił)  a  przy  nich  dwie  kobiety  za

mężne  sąsiadki,  dalej  zaś  szeregiem  inne  mężatki.  Naprzeciwko, 

t.  j.  od  tej  strony  stołu,  siedzą  znowu  rzędem  mężczyźni,  sąsie

dzi.  Młodzież  zaś  t.  j.  młodzianie  i  szwachny  przy  drugim  stole; 

szwachny  od  ściany,  młodzianie  od  środka  izby.  Przed  objadem, 

podczas  szykowania  się  gości,  jedzą  gracze,  którzy  do  stołu  grać 

mają.  Drużba  przy  pomocy  towarzysza,  stawia  na  stół  kilka  fla

szek  piwa  i  chleb,  a  nadto  biały  groch  z  rosołem  i  z  mięsem; 

poczem  gracze  trochę  przygrywać  zaczną.  Po  rozdaniu  potraw, 

staje  ou  na  ławce  i  prosząc  o  uciszenie,  powiada  im  mówkę: 

W  imię  Ojca  i  Syua  i  Ducha  świętego, 

pobłogosław  nam  Pauie  te  dary, 

chtóre  tu  w  tem  domu  pożywać  mamy, 

przez  Jezusa  Chrystusa  Pana  naszego  Amen. 

Z  Bogiem  pożywajcie, 

a  o  drużbie  też  pamiętajcie, 

bierzcie  łyżki  z  czubem, 

jedzcie  ze  świętym  Jakubem. 

(Gdy  usłyszy  szmer  lub  nieuwagę): 

Sami  sobie  żegnajcie, 

za  drużbą  się  nie  pytajcie. 

Teraz  jćdzcie ze  świętym  Jakubem, 

nakładajcie  łyżki  z  czubem, 

a  za  rok  i  sześć  Niedziel,  to  będą  chrzciny, 

a  z  niemi  z  pewnością  będą  poprawiny. 

Jeżeli  młoda  będzie  mieć  syna, 

to  nam  młody  wystawi  baryłeczkę  wina, 

a  jak  córkę, 

to  jino  chleba  skórkę 

Potem,  zebrawszy  tamte  miski,  przynosi  i  rozdaje  on  czar-

ninę  z  gęsi,  kaczek  lub  prosiąt,  a  niosąc  kluski  z  tą  czarniną, 

śpiewa  (nuta:  ob.  Lud. Ser.  X.  str.  243). 
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60. 

W  stodole  świta,  w  progu  dzień, 

na  piecu  garuek,  kluski  w  niem; 

będę  się  przemykał,  po jednej  wymykał, 

aż  je  zjem. 

Następnie  drużba  stawia  kaszę  jęczmienną  lub  jagły,  przy 

śpiewie: 

61. 

Kaszę go  -  towali  kaszę  będziem  jedli. 

Do  kapusty  z  pieczystem  (skopowiną,  wieprzowiną  lub  gę-

siną): 

62. 
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Kapu  -  sta  graczyku, ka  - pu  -  sta  Za  tę  szperę tłustą 

com  ją  zjadł  z kapustą,  z  ka  -  pu  -  stą. 

d®ni  ci  żonkę  tłu-stą 

Po  skończeniu  objadu  (około  północy,  a  często  i  dobrze  po 

północku),  przyniesie  drużba  słomy  do  wykalania  zębów,  wody  na 

misce  i  ręcznik  narzucony  na  wysoki  drąg,  i  obchodzi  całe  towa

rzystwo;  a  każdy  po  umyciu  sobie  rąk  i  obtarciu  ich  o  ręcznik, 

wrzuca  w  tę  wodę  na  misce  pieniądz  jaki,  ile  czyja  wola.  Nastę

pnie  przychodzi  kucharka,  i  zbiera  znowu  dla  siebie  datki,  owi

nąwszy  sobie  palec  w  jaki  płacht,  jakoby  sobie  go  sparzyła. 

Dopiero  gdy  wszyscy  wstaną  od  stołu,  zajada  drużba.  Cza-

sem  mu  też  i  w  czasie  objadu  wewalą  co  w  gębę  do  jedzenia, 

np.  godny  wiecheć  (duży  kawał)  mięsa,  a  młodzieuie  wynoszą 

wtedy  stoły  z  izby.  Kobiety  zaś, biorą  jedna flaszkę  wódki,  druga 

flaszkę  wody,  i  stawają  w  kącie  broniąc  i  zakrywając  młodą-pannę 

przed  natarczywością  przebranych  za  żydów  gości,  którzy  zaraz 

po  objedzie  byli  wyszli  i  poprzebierali  się;  więc  porobili  sobie 

93 
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brody  z  pakuł,  przewrócili  włosem  kożuch  i  czapki,  przewiązali 

Bię  powrąsłem,  na  plecy  narzucili  miechy  (wory)  ze  skarupami, 

a  do  kieszeni  pokładli  pokrajaną  w  talarki  brukiew  (niby  talary) 

i  marchew  (niby  dukaty).  Ci  przychodzą  do  izby,  gaszą  świece, 

i  chcą  okraść  młodą  lub  coś  z  niej  zedrzeć  (np.  trzewik,  chustkę 

i  t.  p.);  kobiety  zaś  wspomnione,  bronią  ją,  nie  dając  do  niej 

przystępu,  i  trzymając  nad  nią  świeczkę,  i  ową  gorzałkę  i  wodę. 

Żydzi  podchodzą  i  targują  u  kobiet:  „ny,  co  pani  chce  za  to  by

dlątko?"  —  A  kobieta  na  to:  „Cicho  żydzie,  ty  masz  parchy  i 

wszy,  a nie  pieniądze,  ty  żydzie!"  —  On  na  to:  „Ny,  ja  mam 

prawdziwych  pieniądzowi"  —  Dragi  żyd  go  odpycha  i  odpędza: 

„Ty  złodzij!  to* ja  main  pieniądze!"  —  i  rzuci  tenii  skorupami  o 

stół  żeby  zaszeleściły,  i  wyjmie z  miecha  niby  talary.  A  ten  drugi: 

„Ny,  cicho,  ja  mam  ludory  (louisdor)"—  I  tak  się  kłócą  i  pod-

kupują  jeden  drugiego,  a  będzie  ich  czasem  dziesiąci.  Wresz

cie  jedna  z  tych  kobiet  obiera  sobie  jednego  z  żydów  kupców,  i 

przypijając  do  niego  wodą,  odzywa  się:  „Kupiec,  daj  ci  Boże 

zdrowie!"  — A  on  na  to  odpowiada  pijąc  gorzałkę:  „Pij  pani 

z  Bogiem;  ja  wiem  że  pani  je  dobra  i  sprawiedliwa,"  — wów

czas  gdy  ten  drugi  go  odpycha  i  krzyczy  że:  „on  głupi,  on  gał-

gon  i  t.  p."  — A  ta  kobieta,  gdy  kupiec  głaszcze  ją  po  licach  i 

podbródku,  że  kupno  dobre  zrobił,  zbliży  się  niekiedy  do  niego  i 

świecą  brodę  mu  zapali  lub  powrąsło.  Żydzi  poczynają  się  sami 

bić  między  sobą  i  kłócić,  i  gdy  im  baby  zapalą  brody  lub powrą-

sła,  uciekają  i  znów  wracają  się  psocąc  i  krzycząc  na  całe  gar

dło:  „Ty  oszukanica,  to  bydle  niezdrowe,  kulawe,  szczerbate,  ono 

ma  rój  koło  d..M"  — a  kobiety  obstają  przy  tem,  że  bydle  jak-

najzdrowsze.  W  końcu  przychodzi  drużba  i  odpędza  żydów,  któ

rzy  na  niego  krzyczą,  warczą,  szkalują  go,  wyzywają  i  odgrażają 

się,  i  sam  już  młodą  od  kobiet  kupuje;  płaci  zaś  za  nią  niłody-

pan,  którego  on  przyprowadzi.  Kobiety  każą  wtedy  młodej  nogę 

wystawić  na  stół,  a  młody  położy  jej  pieniądz  na  trzewiku,  drugi 

pieniądz  na  kolanie, trzeci  na  ramię, a  czwarty  na głowę.  Kobieta 

handlarka,  wziąwszy  te  pieniądze,  cieszy  się,  skacze  i  klaska 

w  ręce,  że  dobrze  bydlątko  to  sprzedała;  więc  po  owym  targu, 

wypije  z  kupcami  (drużbą  i  młodym)  lidkup  na  wiwat,  i  każe  do 

Przodka  sobie  zagrać,  a  potańczywszy  z  młodą  na  znak  że  ta 

jest  zdrową,  oddaje  ją  drużbie.  W  tańcu  tym,  bierze  ona  prawą 
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swą  ręką,  prawą  rękę  młodój,  i  tak  tańczą  obie  posuwisto,  wywi

jając  niekiedy  i  kręcąc  rękami  za  sobą  ponad  głową. 

63. 
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1.  Rozgniewała  się  tona  na  męia,  wzięła  pieniążki, 
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poszła  do  księdza  Księże  proboszczu  poradźte temu,  co  ja maro  czynić mętowi  swemu? 

2.  Przeprowadź-że  go  przez  cztery  progi, 

niechże  połamie  ręce  i  nogi. 

A  weź-że  świeczki,  wypal  mu  oczy, 

pójdziesz gdzie zechcesz we dnie i w  nocy. 

Drużba  ją  przeprowadza  w  tańcu  podobnie  jak  ta  kobieta-

bandlarka,  która  się  kryje,  dawszy  jej  tak  piękoą  w  śpiewie  na

ukę  życia.  Poczerń  młoda,  tańcząc  z  drużbą  Przodka,  poczyna 

znowu  kulawieć.  Wtedy  szukają  ową  handlarkę,  a  wypatrzywszy, 

wyrzucają  jej,  że  takie  kulawe  spęzedała  bydlę.  Ale  ta,  gdy  ją 

odbierze,  powiedziawszy:  „Co zaś!  ona  dobrze idzie!"  puszcza 

się  z  nią  w  taniec,  a  młoda  z  nią  nie  kulawieje,  owszem,  do

skonale  się  po  izbie  uwija.  Wtenczas  drużba,  czyli  kupiec,  oddaje 

ją  młodemu-panu,  a  sam  się  kryje,  gdy  i  z  młodym  tańcząc  ona 

tę  samą  także  igraszkę  kulenia  odprawia.  Szukają  tedy  drużbę  i 

przyprowadzają;  a  ten  jej  nogę  naprawi,  przybije,  poszykuje,  — 

poczem  ona  już  dobrze  idzie  (tańczy  jak  należy,  wyskakuje) 

z  młodym.  Następnie  usiędzie  jeden  z  sąsiadów  kole  gracza  i 

trzyma  dwa  złożone  z sobą  otworami  talerze;  na  tej pokrywie  od-
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biera  on  dla  gracza  pieniądze,  które  się  kładą  na  wierzch  talerza 

górnego,  a  ztamtąd  sąsiad  uchyliwszy  go  nieco,  wpuszcza  je we 

środek  do  spodniego  talerza.  Młody-pan  położy  najpierwej  kilka 

srebrników,  a potem  odda  młodą  półdrużbięciu;  ten  przetańczyw

szy  odda  młodzianowi  do  prawego  boku,  ten  zaś  młodzianowi  do 

lewego  boku,  następnie  innym ;  a  każdy  z  nich  kładzie  na  talerz 

dla  gracza  pieniądz.  Po  młodzianach  tańczą  z  młodą  iszwachny; 

po  dziewczętach  wszystkie  mężatki, a każda  z  nich  płaci  graczowi, 

podobnie  jak  i  mężczyżni.  Gdy  się  tańce  skończą,  niewiasty  każą 

sobie  grać  pieśń  o chmielu, i  przy  śpiewie  zaprowadzą  do  komory, 

gdzie  ją  czepić  mają. 

64. 

'  . 1 ^  Sł—i*—i—- -L  -  *  ^ - -fe-r-=--1  «<— 

' j -- :  ̂  
—* £ YjW* 

Żehji  ty  chmielu  tyciki  nie  Us,  Oj  chmielu,  tj nieboie, 

nie  robił  -  byfi  ty  z  panienek  nie -  wiast 

1: 1 , ,   ł-fc ,  i   • 

1 

L
L
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co na  dół,  to  ku  górze,  chmielu  nie -  bo  •  że. 

Zwykle  bierze  ją  do  komory  matka  albo  najbliższa  krewna, 

a  za  nia  idą  inne  niewiasty,  gdzie  ją  ze  sobą  zamkną,  nie  wpusz

czając  już  do  komory  nikogo.  Tu  ją  posadzą  na  stołku,  i  zabie

rając  się  do  oczepin  różne  śpiewają  pieśni,  co wszystko  trwa  dość 

długo.  Czasami  biorąc  ją  z  izby,  tańcują  z  nią  przed  usadowie

niem  na  stołku  do  czego  gracz  przygrywa: 

65. 
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Przed  oczepienienj,  zbierając  wstążki  z  głowy,  śpiewają  do 

włosów  (lubo  te  dziewka  każda  zwykle  już  miewa  obcięte): 

68. 

1.  Siedziała  Kasinka 

na  białym  kamienic, 

rozpuściła  włosy, 

po  swojem  ramieniu. 

2.  O  leżcie  mi,  leżcie, 

moje  złote  włosy, 

nie  rozprószajcie  mi 

po  Czeszewie  rosy. 

3.  Nie  będę  was  pletła, 

ani  układała, 

a  co  na  was  spojrzę, 

to  będę  płakała. 

4.  Nie  było  to chodzić, 

przez  las  do  kościoła, 

nie  byłabyś  miała 

na  rączce  sokoła. 

5.  A  bo  ja  sokoła 

w  kościele  dostała? 

Tylko  na  tej  łączce 

gdziem  wołki  pasała. 

6.  A  było  to  pasać, 

ale  wiedzieć  jako; 

a  odganiać  wołki 

od  Jasia  daleko. 

Obacz:  Lud, Ser.  III.  mel. 

(nl. mci Ser III «tr. 2C0 Nr 27) 

7.  Dy  ja  odganiała 

o  staję,  o  dwoje; 

a ón  za  mną  bruzdką, 

kiwał na mnie chustką : 

hewo dziewcze  moje! 

8.  Nie  było  to  słuchać 

kiwania  czyjego, 

było-ć  się  to  trzymać 

rozumu  swojego. 

9.  A  widzisz  ty  Kasiu, 

kościół  murowany? 

Tam  ci  będę^ płacił 

twój  wiui'ok~ ruciany. 

10.  Narnchował-ci  jej 

na  zielonym  stole: 

obejrzyj  się  Kasiu, 

stanie-ć  to  za  twoje? 

11.  Nie  stanie,  nie  stanie, 

trzeba-ć  więcej  przysuć; 

mój  widnyszek  droższy, 

niżeli  twój  tysiąc. 

12<\A  bo  ten  twój  tysiąc 

prędko  ośniedzieje; 

a raój-że  wianyszek 

zawsze  mi  się  śmieje. 

Nr  26.  34.  64.  74. 

67. 

Lud, Sery» IX  btr. 195  (Nr  61),  str  (Ni  97). 

«  a  A 

O  mój  ryni«, 

-V-0-

com  cię siała,  com cię  siała 

Hi 
gonie. 
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2.  Chtóż  cię  teraz  siewać  będzie? 

kiej  Kasinka  za  mąż  idzie. 

3.  Będzie  go  siać  młodsza  siostra, 

teraz  jeszcze  niedorosła. 

Obacz:  Lud,  Ser,  IX.  Nr  40.  52.  97. 

68.  (ob,  mel. Nr  #4). 

1.  Nieszczęśliwe (:)  białogłowy 

co  mnie  wzięny  do  komory. 

2.  Wsadziły  mi  białą  bidę, 

do  śmierci  ją  nosić  będę. 

3.  Wsadziły  mi  to  kapczysko, 

każą  kochać  to  chłopisko. 

4.  Cóż  my  nada  to  kochanie, 

przyjdzie  czeladź  na  śniadanie. 

5.  Będzie  wołać:  chleba,  soli! 

doczekałam  tej  niewoli! 

* 

G9. 

Oj  chciany  siw»chnicrki żebym  *  niemy spala,  Jasio  ko -  le  164  - ka, 
* 

ja  t4t tak  nie cheiała,  tomda  rady  rady,  tada  mój ndj 

mnmwmwmm 
t o m   da  data  dana. 

2.  Pościelcie  za  piecem,  3.  Oj  czy  o  wianyszku, 

byli  dobrze  było,  com  go  utraciła, 

będziecie  się  pytać,  czy  tez  o  Jasinku, 

o  czem  my  (mi)  się  śniło.  com  go  ulubiła, 

4.  Oj  nie  o  wianyszku, 

co  go  już  tu  nima; 

ino  o  Jasinku, 

co  mnie  mocno  trzyma. 

70. 

mel  ob.  Lud, Ser.  III. itr.  270 (Kr  31—33),  «tr. 318  (Nr  10J). 

A  przede  dworem  *ieleui  się  grobla,  pasła  Ka-



183 

eińka  pawi -  ka  na  -  dobna 

2.  I  wycięna-ć go — przez  skrzydło  niechcący, 

poleciał  pawik — do  boru  krzyczący. 

3.  Moja  Kusiaku,—  a  coś  ty  zrobiła! 

w  prawe  skrzydełko  — pawika  wycięna. 

4.  A  przede  dworem  — zieleni  się  grobla, — 

chodziła  po  niej  —  Kasinka  nadobna. 

5.  I  z  czarnem  szyciem —  koszuleczkę  miała, 

nie  było  po  niej —  znać  (że)  się  zalecała. 

6.  Chodzi-ć  tam  za  nią — malusińki  chłopiec, 

powiadają  ladzie  —  że  mój  Jasio  ociec. 

7.  A  Kasineczka  —  syneczka  powija, 

Jasinek  przed  nią  — na  kouiu  wywija. 

8.  Na-ści  Kasinka  —  zo  szklenicy  piwa, 

wychowaj-że  mi  — tego  mego  nyna. 

9.  Na-ści Kasinka — ze szklenicy wody (wódki), 

za  twoje  wszystkie  —  u  mnie  niewygody. 

Obacz:  Lud, Ser.  III.  Nr  32. 

71. 

\~J~F—1 P-
+ — \  

A  jui  to  precr,  moje  diiewcie, juł  to  precz,  jut  to  preci, 

pnedaJcm  ci  cztery  woły  na  csepiec,  na  csepiec. 

2.  Przedalem-ci  cztery  woły 

i   konie  — 

niechże  sobie  Kasineczkę 

wygonię. 

3.  Zobaczysz-ci,  moje  dziewczę, 

swywoli,  — 

ino  na  cię  zawołają: 

kup  Bgli !  

4. Zobaczysz-ci,  moje  dziewczę, 

wszyitkiego,  — 
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iuo  na  cię  zawołają: 

pańskiego! 

5.  Zabaczysz-ci,  moje  dziewczę 

urody,  — 

ino  pójdziesz  z  pieluszkamy 

do  wody. 

Obacz : Lud, Ser.  III.  Nr  21.  39.  78. 

Jedzie  Jacio  od  Toru  -  nia  czarny  wąsik  ma  hę hę, 

czarny  wąsik 

Obacz:  Lud, Ser.  IV.  Nr  129.  str.  16  i  76. 

73. 

•Sf  \d  im 
Nie kciaia,  nie  kciata,  w  wianyszku  cho-dzić,  w  wianyszku  cho  -  d*id, 

h J M h f j i f 5 — F-r" ~~F~  ~(St~  —r~| 
?  ŚT&p Ff=p "f—' •~U  -# 

—c 

kaza - la,  kaza  - la  czepyszek  ro  -  bid,  czepy -  ezek  ro  -  bić. 

2.  Zróbcież  my (:)  czepyszek  żywo, 

bo  my  już (:)  w  główeczkę  zimno. 

On.  1.  Jeszcze-ć  ja (:)  pszeniczki  nie  żnę, 

wiem-ci  ja  (;)  co  za  nią  wezuę. 

2.  Weznę  ja  (:)  tysiączek, drugi, 

zapłacę  (:)  w  gościńcu  długi. 

Obacz:  Lud,  Ser.  IX.  Nr  49. 

Po  oczepieniu  każda  z  obecnych  przy  tem  niewiast,  rzuci 
jej  we  fartuszek,  w  którym  ona  ina  złożone  zdjęte  z  jej  głowy 
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ziele  i  wstążki,  pieniądz  jaki  podług  możności.  VVtencza9  usiądzie 

obok  niej,  z  jeduej  lub  drugiej  strony,  parę  albo  więcej  kobiet, 

przykryją  ją  i  siebie  razem  pstruchą  czyli  płachtą  (t.  j.  kilka 

płacht  złączonych  ciemnych  narzucą  na  siebie), i  zawoławszy  mło

dego  do  komory,  każą  mu  poznawać  i  wybierać  swoją  żonę.  Gdy 

źle  trafi  i  wybierze  nie  swoją,  wtedy  sztrof  musi  płacić t.  j.  ku

pić  kobietom  gorzałki  za  talara.  I)o  tego  stawiają  w  tej  komorze 

zaraz  pieczeń,  placki  pszenne  albo  chleb  i  kawę,' i  tem  się  uczę

stują. 

I'o  oczepinach  kobiecych  następują  i  męzkie  także  w  izbie. 

Mężczyźni  bowiem  robią  sobie  żarcik  i  czepią  młodego-pana, kła

dąc  mu  stary  kaptur  (skórzaną  czapkę  z  futrem)  przewrócony 

na  głowę  i  w  pas  go  przywiązując  długiem  powrósłem,  które  się 

za  nim  w>cze  i  które  mu  baby  zapalają  przez  psotę,  gdy  męż

czyźni  z  nim  tańczą  przodka,  płacąc  równie  jak  przedtem  ko

biety  za  to  graczowi. 
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Tak  tańcząc,  przyjdą  z młodym  do  komory  do  młodej,  gdzie 

złączywszy  ich  wyprowadzają  oboje na izbę,  do  zastawionych  znów 

stołów  do  wspólnej  weselników,  w  Poniedziałek  nad  ranem,  bie

siady. 

W  czasie  wesela  (mianowicie  uczty)  grywa  gracz  między  in-

emi:  Wiwaty,  n.  p. 

75. 
Wiwit.  w 

24 
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Na  odjazd  gości  z  wesela,  śpiewają: 

Wiwat.   '0,  

_T-r »  « • »  I  • .  .  '  l'  , , '  >  I  ;  4-:̂ --ł  — 

Wiwat bratu  memu, wiwat mu, Wiwut,  w  wszystkim gościom wiwat  jćm. 

wiwat  i   rybaczce  wiwat JĆJ,  co się z nainy razem goszczą.  

2.  Wiwat  i  Komasie  (nazwisko) 
wiwat mu! 

wiwat  i  Kiemnecce  (Kiemnecka) 
wiwat  jej !  

Wiwat, wiwat wszystkim gościom, 
co  się  z  iiamy  razem  goszczą, 

wiwat  jem! 
3.  Wiwat  wielmożny  Panie, 

wiwat  Ci! 
wiwat  proboszczowi,_ 

wiwat  mu! 
Wiwat,  wiwat  i  t.  d. 

77. 

Efei 

W,«at.  

1   2  • l'  '   ES M  '=] 
'  Sienno 

H<)9  4—  \ — UH 

s£ii=i • 
sukien  ma. 

V--«  i-..-

A  óaa  ma  ledwie  trzy,   w  każdej   fałdzie  pełno  wszy 

Przy  odwiezieniu  skrzyni  z  posagiem: 

78. 

zr ~ ' < 
" " • . Z   « • «  - C;-

Chwali  -   la   eię 
* 

przede  mną,  cztery  pa -  ry 
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P r z e p i ó r e c z k a  ( n a   z n a n ą   n u t ę ) :  

1.  Nie  wiele  mi  moja  matka  dala, 

czarne  włosy  u  białego  ciała. 

Ich  kędziory  wiele  kosztowały, 

parę  koni  z  obory  wygnały. 

2.  A  czyś  ty  mnie  na  dróżeczce  nalaz(ł), 

co  mnie  będziesz  poniewierał  zaraz. 

Nalaz'es  mnie  u  matusi  w  domku, 

com -chodziła  w  lewandowym  wionku. 

"Wesele. 

n. 

Sienno  (pow.  Wągrowiecki). 

Pytanki.  Kiedy  sobie  młodzieniec  upatrzy  dziewczynę  i  z nią 

się  już  porozumie,  poprosi  jakiego  wymownego  a  wiekiem  star

szego  przyjaciela,  aby  z  nim  poszedł  na  pytanki  (oświadczyny). 

Assystent  zwykle  przystępuje  do  dzieła  bardzo  z  daleka,  i  po  ró

żnej  gawędzie  opowiada  np.  że  im  się  gąska  zabłąkała,  i  tę  od

szukać  pragną.  Rodzice  dziewczyny  nie  przyznają  się  do tego aby 

zgubę  widzieli,  więc  nawzajem  rozmajite  następują  wybiegi,  lecz 

jeżeli  rodzice  występują  z  poczęstowaniem,  Co  się  prawie  zawsze 

zdarza,  rzecz  już  przy  pierwszym  wstępie  ułatwiona.  Te  pytanki 

odbywają  się  we  Czwartek  a  w  następną  Sobotę  będzie  deklara-

cya  stron  wyraźna.  Tę  nazywają  tutaj: 

Zmówiny.  Przy  zmówinach  umawiają  się  nawzajem  rodzice i 

opiekunowie  względem  połączenia  młodej  pary,  co  zwyczajnie  od

bywa  się  w  Sobotę  w  kółku  familijnerh.  Po  umowie  i  zgodzie wy

stępuje  narzeczona  z  talerzem  w  ręku  okrytym  jedwabną  chuste

czką,  na  której  leży  wieniec  rozmarynowy.  Ten  wieniec  ofiaruje 

narzeczonemu,  który  odbierając  takowy,  kładzie  jej  we fartuch 

3  talary  lub  więcej,  według  możności  swojej.  Narzeczeni  dają  so

bie  pocałuuek  wobec  wszystkich,  i  to  są:  zaręczyny.  Po  czem 

obierają  drużbów,  a  narzeczony  zaraz  nazajutrz  daje  na  zapowie

dzi,  aby  za  14  dni  mógł  odbyć  wesele,  gdyż  w  trzecią  Niedzielę 
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będzie  zapowiedź  trzecia,  i  po  wielkiej  mszy  ksiądz  ślub  daje. 

W  tym  celu  strony  uchwalają 

Zaprosiny. Drużba  i  poddrużba  wie  kogo  zaprosić  wypada, 

więc  we  Czwartek  irzed  Sobotą  ostatnią  to  jest  przed  wigilią 

dnia  ślubnego,  ubiera  się  w  najlepsze  suknie,  zawiesza  przez  ra

mię  ręcznik  w  wstążki  i  rozmaryn  przystrojony,  a  jako  przyspo

sobiony  do  assystowania  konno,  z  batem  w  ręku  i  chusteczką  je

dwabną  rozmarynem  ozdobioną  (rozmaryn  musi  mieć  także  za 

czapką  lub  kapeluszem)  zaprasza na  wesele,  perorując  oracyę,  za

mieszczoną  w  I.  tomie  dzieła  Dra  Jana  Rymarkiewicza  (Wzory 

Prozy)  na  stronnicy  458.  Ten  sam  drużba  z  poddrużbą  tych  sa

mych  gości  weselnych  obchodzi  w  Sobotę we  wigilią  dnia ślubnego, 

i  tę  samą  oracyę  słowo  w  słowo  powtarza. 

Już  w  tę  Sobotę  powinni  byli  narzeczeni  być u  plebana, tam 

złożyć  examin  z  katechizmu  i  odbyć  spowiedź  i  Kommunię  ś. 

W  następnę  Niedzielę 

Wesele. Panna-młoda  ubrana  o  godz.  9  rano  w  rozmaryn 

na  głowie;  szwachny  również  z  rozmarynem  w  ręku  na  głowie  i 

na  piersiach;  młodzieńcy  także.  Wozy  i  wózki  zachodzą;  muzyka 

daje  się  słyszeć  a  kawalerowie  strzelają  z  pistoletów,  i  wyprowa

dzają  swoje  wierzchowce.  Ody  wszyscy  przysposobieni do  odjazdu, 

drużba  przychodzi  z  muzyką  przed  dom  panny-młodej.  Kładzie 

rószczkę  rozmarynu  na  chusteczkę  jedwabną,  którą  na  krzyż  za 

narożniki  trzymają  dwie  szwachny  i  dwóch  młodzieńców.  Wobec 

tedy  wszystkich  gości,  a  zawsze  z  batem  w  ręku,  jakby  z  buławą 

marszałkowską,  prawi  ostatnią  perorę  pożegnawszy  następującemi 

słowy: 

Witam  was  sławetni  panowie  ojcowie',  sławetne  panie  matki, 
i  całe  zgromadzenie  aktu  weselnego! 

Ach!  kochani  sławetni  panowie  ojcowie, 
sławetne  panie  matki 

i  całe  zgromadzenie  aktu  weselnego! 
Życzcie mi  szczęścia i błogosławieństwa  świętego 

od  Boga  samego. 
Bo  jak  ja  od  Boga  i  od  Matki  Najświętszej 

a  potem  od  rodziców  swoich  najukochańszych 
szczęścia  nie  będę  miała, 

to  się  będę  każdej  godziny  łzami  zalewała. 
Muzyka  wesoło! 
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Po  starciu  chustka  łe*  panny-młodej  i  jej  przyjaciółek,  da« 

prawi: 

Co  nam  się  dnia  dzisiajszego  *ało, 

rozstać  się  nie  może! 

Ach!  Ty  nam  dopomóż 

w  Trójcy  świętej  jedyny  Boże! 

,  Odstępuje  sławetny  pan-młody 

młodzieństwa  swojego, 

także  odstępuje  sławetna  panna  młoda 

młodzieństwa  i  wieńca  swojego. 

Prawdaó,  lubo  się  to  nie  stało  z  ludzkiego  namówienia, 

tylko  z  Boga  woli  przeznaczenia. 

Ach!  kochana  matko!  gdyś  ty  wiedziała, 

czemuś  mi  o  tem  nie  powiedziała, 

że  dnia  dzisiejszego, 

mój  wieniec  postradać  będę  miała, 

bo  żebym  ja  to  była  wiedziała, 

to  byłabym  serce . moje  nożem  rozkrajała. 

Muzyka  wesoło! 

Ach !  przy  jasnem  słońcu  promienie  jaśnieją, 

i  przy  tak wielkiej  kompanijej  zgromadzenia aktu  weselnego. 

Ach!  wieńcze,  ach  wieńcze  prześliczny kwiecie! 

cóż  ja  pocznę  na  tym  tu  świecie? 

Ach!  wieńcze,  wieńcze!  prześliczna  perło droga, 

cóż  ja  pocznę  sieroteczka  uboga? 

Ady jaz ciebie dla siebie, tak wielki zaszczyt miała, 

bom  cię  nigdy  z  głowy  nie  zdejmowała, 

a  teraz  widzę,  że  już  czas  nadchodzi, 

że  cię  już  w  ręce  oddać  mi  się  godzi 

memu  zaślubionemu, 

panu  młodemu. 

Ach!  prześliczne  kwiaty!  wonności  dają, 

gdy  młode-państwo  w  dom  Boski  się zabierają. 

Muzyka  wesoło! 

Witajżeż  wieńcze  na  chuście  jedwabnej, 

ach  wieńcze  na  chuście  szerokiej, 

powiedz-że  mi  jaki  jest  mój  wiek  daleki. 

Jabym  ci  to  rad  powiedział, 

żebym  ja  to  wiedział, 

ale  ja  nie  żadne  żywe  stworzenie, 

tylko  od  ruty,  od  rozmarynu  świeże  korzenie. 



190 

Gdzie  się  zabierasz  ty  młoda  panno 

w  tak  daleką  podróż ? 

Nie  w  tak  daleką,  ale  przedwieczną. 

Podziękujże  i  ty  młoda-panno  swoim  najukochańszym  rodzicom, 

że  cię  tak  pięknie  wychowali, 

i  do  Majestatu  Boskiego  przysposobili, 

a  potćm,  że  cię  żadną  kaleką  nie  zostawili. 

Muzyka  wesoło! 

Rodzice  płaczą  i  wyrzekają, 

że  już  swojej  córy  oglądać  nie mają. 

Będziecie  wy  ją  oglądali; 

będzie  ona  u was  często  przebywała, 

i  jaknajczęściej  progi  wasze  odwiedzała. 

Jak  ta  ptaszyna, 

która  cały  rok  sobie  na gniazdko  znosiła, 

młode  wylęgła; 

młode  wyleciały, 

i  nad  gniazdkiem  sobie  zaśpiewały, 

tak  wy,  najukochańsi  rodzice, 

ze  swoją  najukochańszą  córeczką  rozstawać  się  będziecie, 

temu  zaślubionemu  młodemu-panu  w  ręce  oddajecie. 

Teraz,  wy  sławetni  panowie  ojcowie,  panie  matki 

i  cale  zgromadzenie  aktu  weselnego, 

na  wozy  siadajcie, 

i  do  kościoła  czemprędzej  jechajcie, 

a  wy  muzyka!  —  wesoło  grajcie!  bum!  bum! 

79. 

Siadany.  Sienno. 

A  siadaj,  siadij  moje  kochanie,  nic  nie  poradzi  twoje  płakanie. 

Nic  nie p->ra  - dzi,  nic  nie  pomoże,  6toją  koniki,  stoją  we  wozie. 

3— 

Na  to  hasło  wszyscy  ruszają  na  wozy,  młodzieńcy  Da  konie, 

strzeiujćjc  z  pistoletów.  Szwachny  wiozą  pannę-młodą  w assysten-

cyi  drużby  konno,  popjzedzane  muzyką,  wykrzykując:  oj  nasza! 

M ę ż a t k i   i   m ę ż c z y ź u i   r ó w n i e ż   w   n i e b o g ł o s y   w o ł a j ą ;   o j   n a s z a !  
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To  przywłaszczanie  wykrzykuje  się  dzień  i  noc,  choćby  wesele 

cułj r   tydzień  trwało.  Szwachny  pilnują  panny-młodej  nawet  przy 

ołtarzu,  aby  ją  mężatki  od  ślubu  nie  prowadziły;  przyjeżdżają 

z  uią  napowrót  i  z  radością  wygłaszają:  oj nasza  jeszcze! oj 

nasza! 

Po ślubie  i  uczcie  w  domu, przed  Oczepinami  różne  żarty 

wyprawiają  goście,  np.  poprzebierają  dziewuchy  w  prześcieradła, 

i  posadzą  je  obok  siebie,  aby  pau-inłody  swoją  odgadł  i  znalazł, 

albo  się  (gorzałką)  wykupił.  Wprzód  jednak  zwykle  nowożeńcy 

tak  się  umówią,  iż  pan-młody  za  danym  jej  ręką  lub  nogą  zna

kiem  paunę-młodą  pozna. 

"W esele. 

III. 

Drasko,  Pęchowo,  Rosko 

(pow.  Czarukowski). 

W e   C w i o r t e k   w i e c z ó r ,  j a k   s i ę   u s k r o m i ą   p o  r o b o c i e ,   p r z y 

c h o d z i   O g l ę d n i k   ( ż e u i a t y   c h ł o p   z   p o d k r e w i e ń s t w a ,   z   t r u -

dnakiedy)  z  flaszką  z  winem  ')  razem  z  kawalerem  (ten  nieco 

później)  do  domu  swej  upatrzonej,  i  wszedłszy  do  izby  wita  obe

c n y c h   z w y k ł e m :   N i e c h   b ę d z i e   p o c h w a l o u y   J e z u s  C h r . ,   n a  

c o   g o s p o d a r z   o d p o w i e d z i a w s z y :   N a   w i e k i   i   t .   d .   o d r z e k n i e :   W i 

tajcie  Oględuiku,  witajcie  muody-panie! —  Są  to  tak 

zwane  Oględy  lub  Pytauki, na  które  że  obadwa  przyjść  mają, 

wie  już  wybrana  dobrze. 

W  Sobotę  zaś  zbierze  się  do  rodziców  młodej  całe  rodzeń

stwo.  Wtedy  Oględuik  pije  do  rodziców,  do  młodych  i  t.  d.; a 

miody  siediiie  przy  stole  naprzeciwko  młodej,  i  z  jednego  pić 

muszą  kieliszka.  Są  to  śłubiny.  Pierzcionki  kupią  sobie  oboje, 

ó n   o s o b n o ,   o n a   o s o b n o ,   a   d o p i r o   p r z y   o ł t a r z u   k s i ą d z   j e   s y j m i e  

( z d e j m i e )   k a ż d e m u   z   p a l c a ,   n a   t a l e r z   w ł o ż y ,   a   p o ś w i ę c i w s z y   w e t -

1)  Wino  okowity  dorabiane  i  zaprawiane  cukrem. 
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cli nie  znowu  na  palcc.  Na  ślubinach  bywa  kawa  z  mlekiem, 

kołoc  v.  kovoc (kołacz')  ciasto  rożne,  clilćb  z  masłem,  ser  itd. 

Wtedy  to  wystawiają  talerz  na  stół;  młody  kładzie na  niego  parę 

talerów  w  podaruuku,  a  młoda  (n)iedwahną  chustę.  Poczem  je

den  cliep  (chłop)  weźnie  tę  chustkę  i  młodemu  ją  wetknie  za 

surdut  na  piersi,  a  jedna  z  kobiet  wetknie  młodej  talery  zana-

dry  (za  sznurówkę).  Zabawa  przeciąga  się  w noc,  tak,  że  dopiero 

nad  ranem  się  rozchodzą. 

Ślub  za  dwa  tygodnie,  jak  zwykle,  po  trzech  zapowiedziach, 

w  Niedzielę.  Podtenczas  kupuje sobie  młoda  suknię do ślubu (albo: 

białą,  albo  kraciatą  t.  j.  w  czerwone,  jasne  lub ciemne  kraty, albo 

czarną  jedwabną),  pierzyny,  poduszki,  trzewiki,  obleczenia  na pie

rzyny  i  t.  d.  On  zaś  sprawia  sobie  surdut,  buty,  czapkę.  Poczem 

obiera  młody  dla  siebie  3  lub  4  drużbów.  Młoda  zaś  powie  mu, 

jakie  życzy  mieć  do  boku  swego  szwachny.  Wtenczas  młody 

idzie  zaprosić  gości  na  wesele.  Zaprosiny  zaś  ślubne  odbywają 

się  we  Czwartek  przedślubny  wieczór  przez dwóch  drużbów;  a ka

żdy  gospodarz  częstuje  zapraszających  gorzałką  lub  winem. 

Zaczynają  swe  zaprosiny  od  słów: 

My  tu  przysłani, 
od  Boga  nadani, 

od  Matki  Najświętszej,  i  wszystkich  Świętych 
od  pana-młodego  i  panny-młodej 

i  od  rodziców  jeji 
dnia  dzisiajszego,  wieczora  czwartkowego  itd. 

W  Niedzielę  nad  ranem  zapraszają  wszystkich  po  raz  drugi. 

Poczem  schodzą  się  wszyscy  do  domu  weselnego,  muzyka  i  go

ście.  Jeżeli  młody  mieszka  w  drugiej  wsi,  to  i  po  niego  także idą 

drużbowie  i  gracze,  i  z  muzyką  do  niej  sprowadzają,  a  następnie 

i  jego  rodziców;  gdyż  całe  wesele  tylko  w  domu  brutki (Braut, 

*)  Kołacz,  jest  ciasto  pieczone  w  juchatce  (donicy,  z gliny  palo
nej  do  mleka,  długa  na  pół  łokcia,  miewa  czasem  ucho)  lub  tóż 
na  blasze  („kołoc  z  blachy  jest  bardzo  fein").  W  juchatce,  bok 
wnętrza  naczynia  obetrze  się  masłem,  i  ciasta  nakładzie  się 
z  mąki  pszennej  której  pieką  2—3  macki  (Metzen);  do  tego 
wchodzą  jaja,  masło,  mleko,  rodzenki  i  t,  p.  wedle  majętno-
ś o i  czyjej. 
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narzeczonej)  odbywa  się.  Młody  przyszedłszy,  całuje  jej  rodziców 

w  rękę  i  wita  się  ze  wszystkiemi.  Wkrótce  też  drużba  ustawi 

wszystkich  w  szyku;  rodzice  jego  i  jej  stoją  na  środku  izby,  a 

młodzi  oboje  dziękują  ira  całując  w  ręce:  „Ojce,  matko,  ostońcie 

z  Bogiem!"  —  A  rodzice  rozrzewnieni  odpowiadają:  „Idź  synie, 

córko,  z  Bogiem,  niech  ci  tam  Bóg  da  błogosławieństwo  jaknole-

pij!"  — Szwachny  i  drużbowie  wychodzą;  jeden  drużba  weźmie 

za  rękę  młodą,  a  drugi  drużba  młodego, i  wyprowadzą  ich  z cha

łupy  na  podwórze,  gdzie  stoją  fury.  Tu  śpiew  szwachen: 

80. 
Siadany.  ob.  Lud, Ser.  X.  Nr 126. 

Siadaj, Biadaj  kochanie  mo  -  je  nic  nie  pomoie  ptakanie  twoje, 

F#  . .  f--0— P-?3—< 
——i 

:nJ  i , 1 
\ą  5 J±r* l  ' J  JJLA 

^ 9 ^ 
* ć t \  

oj  nie  pomoże,  nie  po  -  mo  -  te,  konie  jui  stoju  w  woiie. 

1.  Siadaj,  siadaj  kochacie  moje, 

nic  nie  pomoże  płakanie  twoje, 

oj  nic  nie  pomoże, 

już  konie  stoją  w  wozie. 

2.  Jeace  ci  nie  będę  Jasinku  aiadała, 

boc'em  twemu  ojcu  nie  podziękowała, 

oj  nic  i  t.  d.  -> 

3.  Dziękuję  ci  mój  ojce,  za  wychowanie, 

a  za  to  wam  nie dziękuję, za we świat danie. 

4.  Siadaj,  siadaj  kochanie  moje,  i  t.  d. 

5.  Jesce  ci  nie  będę  i  t.  d.  matce. 

6.  Dziękuję  wam  moja  matko,  za  wychowanie, 

a  za to  wam  nie  dziękuję, za we  świat danie. 

7.  Dziękuję  ci  moja  siostro, 

coześ  bóła  (była)  jak  miec  ostro. 

Dziękuję  wam  moji  bracia, 

coście  boli  (byli)  jako  kacia. 

Wszyscy  wtedy,  równie  jak i  oboje  młodzi  wsiedną  na fury; 

t]lko  drużba  sam  (lub  ich  dwóch)  na  koń  i  wywija  przed  orsza-

k.em.  Na  pierwszej  furze  muzyka  na  czele,  i  młoda  brutka oto-

25 
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czona  szwachnami,  na  drugiej  młody  z  chłopem  żeniatym  i  kilku 

drużbami;  dalej  inni  goście.  Gdy  muzyka  gra,  młodzi  strzelają 

z   p i s t o l e t ó w   i   w y k r z y k u j ą :   h u - h a !   h u - h a !  

Gdy  przyjadą  przed  kościół,  muzyka  idzie  i  ostanie  w  go

ścińcu, goście zaś  weselui  wchodzą  do kościoła;  mężczyźni  naprzód, 

a  za  nimi  kobiety.  Pierwszy  postępuje  młudy-pan  z  chłopem  że-

niatym  przy  boku,  a przed  nim  drużbowie;  z  nich  jeden  poprowa

dzi  młodego  do  ołtarza  i  sam  za nim  uklęknie;  szwacbna  zaś  po

prowadzi  młodą  i  również  za  nią  uklęknie.  Gdy  ksiądz  ślub  im 

da  i  zamieni  pierścionki,  idą  od  ołtarza  prek;  tedy  młody  bie

rze  swoją  brutkę  i  ś  nią  wyjdzie  z  kościoła  wraz  z innymi.  Sie-

dną  na  fury,  i  na  chwilę  jeno  wstąpiwszy  do  karczmy,  popędzą 

napowrót  do  domu  w  tymże  porządku,  tylko  że  młody  siedzi  już 

przy  młodej. 

W  progu  domowym  przyjmują  ich  rodzice  (którzy  pozostali 

byli  w  domu)  chlebem  i  solą.  Wszedłszy,  wszyscy  sadowią  się  za 

stół  (starsi  od  ściany);  miody  siedzi  za stołem  obok  młodej  w  ką

cie.  Potrawy,  które  kucharka  kładzie  na  miski,  obnoszą  drużbo

wie  i  usługują  do  stołu.  Objad  dawany  pod  wieczór,  stanowi  tu 

zwykle:  zupa  z  kruszek  (gruszek)  lub  jabłek  kwaśna,  mięso  pie

czone  i  gotowane  (wołowe,  skopowe,  wieprzowe);  ryż,  jagły  i 

kasza. 

Po  objedzie  następują  tańce.  Czepiny  rozpoczynają  się  po 

północy  (z  Niedzieli  na  Poniedziałek).  Przed  cep ino ma  kobiety 

z  młodą  tańcują,  potem  zaprowadzą  do  drugiej  izby  lub  do  kó-

mory,  i  tam  sadzają  ją  na  stołku  i  wianek  zdejmą.  Jest  to  wie

niec  pleciony  ze  ziela,  i  wsadzony  na  około  głowy  z  dwiema  bia-

łemi  długiemi  wstęgami  w  tyle.  Zdjęty  z  głowy  wianek  położą 

w  chustę  rozłożoną  na  łonie  młodej,  którą  to  chustę  ona  potem 

złoży  a  wianek  w  róg  pierzyny  zaszyje.  Którakolwiek  z  niewiast 

starszych  kładzie  jej  na  głowę  ten  czepek,  który  zwykle  sama 

młoda  już  kupiła  lub  zrobić  sobie  kazała.  Przy  czepinach  posta

wią  na  stół  talerz  serwetą  okryty,  i  kobiety  zamężne  kładą  na 

nim  po  pól-złotku;  wszakże  nie  dla  młodej,  lecz  dla  siebie  sa

mych;  gdyż  za  te  pieniądze  kupują  sobie  później  jadło  i  wino. 

Bywa  i  tu  igraszka,  że  włożony  na  głowę  czepek  zrzuca  ona 

z  niej  po  dwakroć;  ale  za  trzecim  razem,  przyjąć  go  musi,  Po 

o c z e p i e n i u ,   i d ą   z   n i ą   k o b i e t y   w   t a n i e c ,   w o ł a j ą c :   h e j   n a s a l   h e j  
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nas a! — a  przetańczywszy,  oddają  młodemu,  po  którym  biorą  ją 

chłopi  żonaci,  a  każdy  idzie z nią po trzy  razy,  czyli:  trzy  tańce 

odbywa.  Taniec  z  kobietami  zowie  się: do.przodka.  Kobiety 

staną  wtedy  wkoło,  biorąc  się  za  ręce,  a  młodą  stawiają  we  śro

dek;  pierwsza  z  kobiet  bierze  ją  i  parę  razy  się  z  nią  obróci; 

odbija  ją  druga  z  nieb, i  tak  dalej  do  koła.  Mężczyźni  tańczą  na 

odsibkę  i  na  ksebkę. 

81.  • 

fJN  ft 
—*  s  1 
—p 0  F K N .   -1 

K-U-*-< 
*-

1.  Nie chodf  kole won, nie  tykaj się  oei,  nie daj chłopu  gęby,  chociaż  pięknie  prosi, 

2.  A  jakie  mu  nie dad,  kiej się pięknie prosi,  w gąbkę ucałuje,  letnicka  podnosi, 

da  dana,  o  ta  dada  dana,  da  dana  o  ta  da. 

82.  

n .  

Przede  wroty 

-V-

ka 

V-  — mm 
aió  słoty,  biała 

* 
H  -  U  -  Ja, 

n-wij-łe  mi  wioaek  a  aertu 

2.  Nie  dej-ze  gó  chopkn  w rękę, 

boć  gó  nie  godzien, 

a  weź-ze  go  z  kómórecki, 

w(ł)óz  gó  na  ogień. 

3.  A  weź-ze  gó  z  tego  ognia, 

niech  nie  wiednieje; 

a  włóz-ze  gó  w  zimną  wódę, 

niech  orzewnieje (orzeźwieje). 

Obacz:  Sery a  III.  str.  295  (Nr  65). 

83. 

ii  ni  0 
N— rs f  . i  J  1 

—*— i— 
¥ i -#• 

Posed  kusy  na  ora*  •  chy,  kusa  ta  nim  nie*ta  miechy, 
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hę  hę  hę  na  orzechy,  hę hę hę  na  orzechy. 

2.  Kusy  mówi:  pódź  do  tańca ! 
Kusa  mówi:  nimam  wieńca. 

3.  Kusy  mówi:  przypnij-że  go! 
Kusa  mówi:  nimam  z  czego. 

4.  Kusy  mówi:  choć  z  łopiónu! 
Kusa  mówi:  nimam  komu. 

Gdy  wianek  odbierają  przed  czepinami: 

84. 

— — — 1   F#= f t iz n.  v  J  

' *-t 

1.  Mój  wiony -  cku  lewan  -  dowy 

H  • i Sr  1  ł  ^ 

[=*£-

nie  s 

—-H—— 

K'  ^ 
padaj  my  z  mojij 

ł —rsj g j  #4-
C55z—  11  * 

•=fc*±:  +  -1 

gfo -  wy,  nie  spadaj  mi  z  mojij  głowy. 

2.  Boć  jak  ty  mi  z  głowy  spadnies, 
na  rozstajną  wodę  padnies. 

3.  I  poplynies  do  jeziora, 
jezdem  panną  do  wiecora. 

4.  Od  wiecora  do  pu-nocy, 
juz  twój  wianek  nie  w  twej  mocy. 

85. 

F£Ś: 2  s  
1  '  r   -1 

Sz^jrh^ *— —<  r=l 
ep  *.•-  r  -crL»  t-

1.  Poto -  cyła  swój  wionecek  po  głowie,  upad  ci  6n 

r£; i—fc-M-fc-h- -S  N  s—|-
n  a 
H 

fc  -N-  - —-

•  La 

pann  ojcu  na  lo  J   no.  na  lo - no,  na  lo - no,  na  łono. 

2.  A  weź-ze  go  córo  moja, 
idź sobie, 

a  weź-ci  go  swój  wionecek, 
idź sobie, 

idź  sobie  do  Jasia,  idź sobie. 
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(W  ten  sposób  cytują:  matkę,  siostrę,  brata, —  wreszcie  Ja-

sia,  który  mówi,  że  bierze  go). 

86. 

I.  Wydalać  mnie  matu -  1*  w  ten  cudzy  kraj  da -  le  -  ki. 

Wydalać  wy  -  da  -  ?a,  mocno  przyka  -  za  -  la,  a że  -  by  sig 

*  r  #r-

nie  wracać,  ale -  by  Big  sie  wra 

2.  Zrobię  ja  się  ptaskiem, 

małym  skowronaskiem, 

do  matuli  polotę; 

Biedne  w  okienecke, 

w  rucianym  wianecke, 

na  kierzg8ek  leliuji. 

3.  Wyjdzie-ć  tam,  wyjdzie 

siostrzycka  najmłodsa, 

bedzie  mnie  ś  nie  zganiała: 

hewsió,  hewsió,  ptaskii 

marny  skowronaskii, 

Die  łum  siostrze  leliuji. 

4.  Będę  jom  łumała, 

będę  jom  drzezgała, 

Rozchodzą  się  w  Poniedziałek  koło  południa.  Młody  przybywa 

z  furą,  i  zabiera  żonę  wraz  z  wianem.  Na  furę  kładą  skrzynkę, 

łóżko,  pierzyny,  poduszki,  stół,  zydelek  (lub  dwa),  gęsi,  kury  i 

c a ł y   d o   g o s p o d a r s t w a   p o t r z e b n y   p o r z ą d e k .  

boć  ja  jij  tó  nasiała. 

5.  Dobrze  ci  to  dobrze 

siostrzycko  najmłodsa 

u  matuli  przebówać. 

Ale-ć  mnie  nie  dobrze, 

aleć  mnie  nie  dobrze 

w  ten  cudzy  kraj  wendrować. 

6.  Do  Boga  wysośko, 

przyjaciel  daleśko, 

a  gdzie  ja  się  mam  odać? 

Będą  mnie  ptasęta 

i  polne  zwierzęta 

hej!  po  świecie  roznaszać. 

WłIc weselny.  87. 
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88. 

•/ 
1-  Ni»sc© - sneć  to  biało  głowy,  co mnie  wzieny 

|SnBfEtelEEEEEE 
co  mnie  wsiany  do  ko  -  mory. 

1. N iegcesne-ć  to białoguowy. 

co mnie wzieny do komory. 

Jak  mnie  wzieny,  tak  mnie  wzieny, 

wionyszek  mi  z  głowy  zjeny. 

2.  Mój  wianeckó  z  białej  róży, 

dla  ciebie  świat  nie  suzy  (służy). 

Mój  wianeckó  lewendowy, 

nie  spadaj  my  z  moji  głowy. 

Mój  wianecke,  mój  przedwiecny, 

spad-ześ  ci  my  na  wiek  wiecny. 

3.  Wsadzily-ć  mi  klapi-bidę, 

do  śmierci  jóm  nosić  bedę. 

Wsadziły-ć  mi  to  cepcysko, 

kazą  kochać  to  chuopisko. 

A  ja  śmignę  (odrzucę)  to  cepcysko 

i  odegnam  to  dziadzisko. 

89. 

Ffe 
t-a--*  -* • . —»—j  N -r-TT  "r r»—1 f f T \  

tęp  A • ' f-f  zsrr-\  J  j 

Mój  wionycku  lewen  -  do  -  wy  juzefi  mi  spad  %  moji  głowy, 

stąiecki  mi  ud  -  pi  na  -  jn,  cspytek  mi  a»wdiiv»ajq 
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90. 

——^  T 

set nm 

F$F=a SSn-

Ja  marna  dziew  -  cyna 

=*  t  . =1 

co  ja  u  - cy 

"i  H" 

ni  - la, 

ru  A 

A 
* * 

U 4s^s-j J-Ą 
rnmmmmt 

jus  więcy  nie  bpde,  jus  więcy  nie  będę  we  wianku  cbo  dzila 

1.  Ja  marna  dziewcyna, 
co  ja  ócyniła! 

juz  więcy  nie  będę 
we  wionkii  chodziła. 

2.  Jino-ci  go  będę 

cepcem  nakrywała, 
na  ciebie  złodzieju 

będę  narzekała. 

3.  Nie  narzekaj  na  mnie 

ino  sama  na  się, 
a  mówił  ja  tobie: 

nie  zalicaj  mi  się. 

9.  Jeno  raz  topólkę 
wineckiem  podlała, 
zaraz  jój  topólka, 

zaraz  zakwitała. 

10. Nie  frasuj  się  dziewce, 
nad  suchą  topolą, 
choć  ta  będzie  kwitła, 
to  nie  będzies  moją. 

11. A  widzis  ty  Jasiu, 

hejna  suchą  lipę, 
jak  ta  bedzie  kwitła, 

całuj-ze  mnie  w  slipie. 

4.  A  tyś  mnie  się  jina (jęła) 12. Za  stolicek  siadła, 
jak  woda  kaminia,  drobne  rybki  jadła, 
bodej  mi  się  bóła,  od  wielkiego  żalu 

ziemia  rozstąpiła.  jak  chustecka  zbladła. 

5.  Rozstąp  mi  się  ziemio, 
rozstąp  się  kaminiu, 
niechże  ja  nie  s(ł)uzę 

chuopu  nieślubnemu. 

6.  A  widzis  ty  dziewce, 

ten  kamiń  nad  wodą, 
jak  ten  kamiń  spłynie, 
ożenię  się  z  tobą. 

7.  Nie  słysałam  jesce 

o  takiej  nowinie, 
ażeby  pływali 

po  wodzie  kaminie. 

8.  A  widzis  ty  dziewce, 

hejna  suchą  topol, 

jak ta  bedzie  kwitła, 
ożenię  się  z  tobą. 

13. Od  cegoś  tak  zbladła? 
od  wielkiej  swywoli, 

Nie  było-ć  to  pasać 
z  Jasineckiem  woły. 

14. A  było-ć  to  pasać, 
ale  wiedzieć  jako, 
a  było  odganiać 

od  Jasia  daleko, 

15. Odganiała-ci  ja 
bez  góry,  bez  zdroje, 
Jaś  kiwał  chusteczką: 
pójdź-no  dziewce  moje I 

16. Nie  było-ć  to  Błuchać 

kiwania  mojego, 

a  było  sanować 
wionka  panieńskiego. 
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17. Sunowała-ci  ja 

wionita  panieńskiego, 

h-ale  byś  ty  uwiód(l) 

od  serca  samego. 

91. 

Nie kciała.  ojca,  matki  słuchać,  wolała, 

wolała  kolibeczką 

P 
! 

ruchać. 

2.  Chodziła  po  boru,  3.  Miluchne  dziewciątka, 

zbierała  koconki  (kaczanki)  koponki  mi  dajcie, 

po  chwili,  po  małej  wy  stare  niewiasty, 

wołała  koponki  (niecki).  do  mnie  przybywajcie. 

4.  Wsadziła,  wsadziła 

ciepiesek  na  główkę, 

mówiła,  mówiła, 

toć  mnie  przykrywajcie, 

92. 

mm 

i* 

1.  Spadla 

Tf 

z wiśni,  widzie  liimy,  fartuszek  se 

rozerwała, 

r» 

tcywa  -  liśmy. 

2.  Krawcyk  zcywał  (zszywał),  3.  Nie  bój-ze  się 

sewcyk  trzymał,  nie  omglejes, 

a  ten  trzeci,  pies-poganin  przyjdzies  do  mnie  do  łózecka, 

na-z  omgliwał.  ozdrowiejes. 

Obacz:  Lud, Ser.  IV.  »tr.  46. 

Gdy  odwożą  młodą  i  jej  skrzynię  do  niego: 

93. 

Oźe  nil eip  Kudła  w  Piątok  do  południa. 
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l-H' :  

Pojąn  ae  Kudliną  z  dziura  -  wą  pierzyną. 

Zabił  Kudła  świnię,  lala  -  tai  pierzynę. 

i 

94. 
Przepiórka 

E^*  3  ] t  i J\zjrzz\  \r  F~~jr^ g  * ̂  
<Lz\ 

Prijje  -  cha  -  li  jut  tu  są,  po  kochan  -  kę po  kutą, 

-f l=FFr — —f — F~ —, Ś  —M- -S   ̂v  "** 
f==l 

i=7-Hd 
4 

——1 

po  JasiA  -  ka  gawrona,  taki  skrzatek  jak  i  ona. 

Wesele. 

IV. 

Samostrzel.  Mrozowo  (pow.  Wyrzyski  1875). 

We  Czwartek  przychodzi  starający  się  o  rękę  panny  kawa

ler  w  towarzystwie  dwóch  swatów  do  chaty  jej  rodziców,  i  wobec 

nitj  zapytuje  ich:  czy  mu  ją  dadzą,  jej  zaś  samej:  czy  chce 

być  jego. Na  pomyślną  (zwykle  po  pewnem  jej  boczeniu  się  i 

dnżeniu  zyskaną)  odpowiedź,  oboje  podają  sobie  ręce  i  całują 

si^  przypijając  do  siebie  i  do  innych  obecnych  osób.  Cały  ten 

ak;  zowie  się:  Umówiny. 

W  Sobotę  schodzą  się  krewni  obojga  do  tegoż  jej  rodziców 

domu,  i  tu  dają  sobie  oboje  młodzi  pierścionki,  a  oraz  dowia

duje  się  młody  od  rodziców  wobec  świadków,  ile  ęórce  swej  dają 

oa  na  rękę  posagu,  jeżeli  są  zamożni  i  młody  posagu  tego  się 

gjodziewa.  On  zaś  obiecuje  pewne  porządki  gospodarskie  i  spra-

36 



202 

wunki.  Akt  ten  ma nazwę  Zaręczyn.  Strona któraby się  ze swego 
zobowiązania  wycofnęła,  podlega  karze,  płacąc  strofu  5 talarów, 
albo  dając  6  świec  oa  ołtarz. 

W  następną  Niedzielę  idą  oboje  do  spowiedzi  i  dają  na  za

powiedź. 

W  Sobotę  przedślubną  następują  zaprosiny  gości  na  wesele 
przez  drużbę  najstarszego  wraz  z  młodszym,  (ob.  podobną  w  Cze-
szewie),  gdy  panna-młoda  (brutka)  robi  z  rodzicami  przygoto
wania  do  wesela. 

Przed  udaniem  się  po  błogosławieństwo  kapłańskie  do  ko
ścioła,  państwo-młodzi  podaną  im  chustkę,  na  której  leży  uple
ciony  wianek  z  ruty,  trzymają  za  rogi,  a  drużba  najstarszy  czyli 
gospodarz  weselny,  ma  następującą  do nich  przemowę: 

Przy  wschodzie  słońca  promienie  jaśnieją, 
gdy  się młodzi-państwo  w  dom  Boski  zabierają. 
Sławetna  młoda-panno,  zapomnij swego  wieńca, 
zabieraj  się  w  dom  Boski  za tego  młodzieńca. 
O  wianku  mój,  wianku,  na  chustce  jedwabnej, 
przedtem-żeś mi  był  zielony, a teraz  już zbladły. 
O  wianku  mój  wianku,  na  chustce  szerokiej, 
powiedz-że  mi  powiedz,  jak  mój  wiek  daleki. 
Nie mogę ci powiedzieć, bom nie żadne Btworzenie, 
tylko  od  ruty  zielo-korzenie. 

Do  kościoła  jadą  z  muzyką,  którą  płaci  pan-młody;  mło
dzianie  strzelają  po  drodze,  a  towarzyszki  (szwachny)  młodej 
w y d a j ą   o k r z y k i :   o   n a s z a !  

Ślub  zwykle  miewa  miejsce po  wielkiem  nabożeństwie,  a  wy
jątkowo  tylko  podczas  nieszporów.  ') 

Gdy  po  ślubie  zajeżdżają  przed  dom,  wtedy  przy  zsiadaniu 
z  wozu  opryskują  tak  pannę  młodą  jak  i  młodego  zimną  wodą, 
albo  też  dadzą  im  kije.  Od  tej -  chwili  rozpoczynają  się  tańce, 

*)  Utrzymują,  że  ta  z  rówiennic  panny-młodej  pójdzie  najpierw 
po  niój  za  mąż,  którą  ona  pociągnie  za  sobą  idąc  do  ołtarza 
lub  choćby  tylko  o  niej  pomyślała. 



które  często  ciągną  się  przez  dui  parę  przeplatane  w  chwilach 

wytchnienia  przekąskami,  sutym  obiadem,  kawą  i innym  napitkiem. 

Na  mięsiwa  wszelkie  składają  się  obie  strony;  rzadko  kiedy  obej

dzie  się  wesele  bez  gęsi. 

Przy  czepinach  częstują  gości  miodem  i  winem  Po  oczepie-

niu  i  odejściu  panny-młodej, szwachny  i  inne  dziewczęta  ubiegają 

się  o  to,  która  pierwsza  z  nich  usiądzie  na  stołku  z  którego 

panna-młoda  wstała,  wyciągając  z  tego wróżbę  rychłego  i pomyśl

nego  za-mąż-pójścia.  Panna-młoda  tańcuje  odtąd  z  samcmi  tylko 

mężatkami,  gdy  druchuy  czyli  szwachny  zajęte  są  zbieraniem 

składki  na  czepek. 

Po  przejściu  państwa-młodych  do  mieszkania  nowożeńca, 

matka  tegoż  zaprasza  wybranych  na  gody  i  ucztę  do swego  domu, 

(jeżeli  nie  mieszka  razem  z  synem),  gdzie  suto  gości  podejmuje. 

Przy  wesołach  jest  zwyczaj,  że  tancerze  opłacają  muzykę. 

Kawaler  chcący  iść  w  pierwszą  parę  (do  przodka),  płaci  mniej 

lub  więcej  podług  ugody  z  grajkiem  poprzednio  zawartej;  ale 

punkt  honoru  nakazaje  mu  płacić  więcej  niż się  ugodził.  Po ocze

pinach,  gdy  młoda-panna  tańczy  ze  wszystkiemi  mężatkami,  płacą 

muzyce  te  ostatnie.  * 

95. 
Walc  wGeeluy.  (obae« Nr  47). 

Wesele. ') 

V. 

Brzeźno  (Briesen).  Sarbia  (pow.  Czarnk.  1859).  — Przed 

ślubem  który  zwykle  w  Niedzielę  odbywają,  chodzą  we  Czwartek 

')  Na  Kaszubów  zuioinozouych,  różue  doić  niesmaczne  lubią  po

wtarzać  dowcipki.  Między  iunemi  powiadają,  jakoby  pod  Choj-
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i Sobotę  drużbowie  (dwaj)  z  przypiętemi  białerai  chustkami,  spra-

szać  gości  na  wesele  temi  słowy: 

Przyślistuy  tu  od  domu  weselnego, 

naspraszać  wiele  ludu  wesołego, 

aby  zaprowadzić  młodą  parę  do  kościoła  świętego. 

Bo  już  Pan  Bóg  w  raju  widział  Adama  smutnego, 

spuścił  więc  sen  na  niego, 

i  wyjął  żebro  z  boku  jego, 

aby  mu  utworzyć  Ewę  do  upodobania, 

aby  zachowali  Boskie  przykazania. 

Ale  zdradliwy  wąż  pokazał  Ewie 

jedno  piękne  jabłko  na  drzewie. 

Ewa  go  usłuchała, 

jabłka  skosztowała 

i  Adamowi  podała. 

Za  co  Pan  Bóg rzekł:  Adamie,  fora,  fora, 

z  niebieskiego  dwora! 

i  wygnał  ich  przez  raju  wroty. 

Szli  w  świat  Adam  i  Ewa  jako  dwaj  sieroty, 

jako  dwa  gołąbki 

co  szukają  żeru  dla  swojej  gąbki, 

mile  se  kruchali  (gruchali),  mile  się  kochali, 

i  przy  swojej  robocie  sobie  pomagali. 

Tak  też  i  pan-miody 

do  swojej  urody 

szukał  między  panienkami, 

pomiędzy  gładkiemi  liczkami, 

aż  znalazł  dziewicę, 

jakby  gołębicę 

do  swego  upodobania. 

A  nam bez  omieszkania 

kazali  iść  od  domu  do  domu 

oznajmić  każdemu, 

sby  naspraszać  wiele  ludu  porządnego, 

wiele  ludu  wesołego 

aby było komu towarzyszyć do obrządku świętego. 

nicami  w  ten  sposób  zapraszał  drużba  ich  na  wesele:  „Kazali 

nasi  waszech  prosić  na  weesele;  a  to  weesele  miało  się  odbec 

am  Zontag;  ale  to  weesele  nie  bendzie  aro  Zontag  tylko  am 

Montag,  bo  nasze  Marysie  dostało  bejlusie  (Beule,  wrzód)  na 

perdawice  (gębie) i  ne może  pstuszyć  (bzdurzyć,  gadać)  ani  ku

rzyć  (kauen,  — jeść,  trawić)  i  t.  p." 
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Wy  się  więc  narządcie, 

koniki  zaprządcie; 

lecz  koniki  wypucować, 

fzefla  owsa nie żałować. 

Panny  wstążki  wyprasujcie, 

włoski  masłem  wysmarujcie, 

i  pończoszki  przymocujcie; 

byście  co  nie  opuścili, 

ślubu  wstydu  nie  zrobili; 

bo  jednej  swachniczce  pończoszka  się  spuściła, 

i  całemu  aktu  Weseloemu  wstydu  i  sromoty  narobiła 

A  potem  z domu  Bożego, 

pójdziemy  do  domu  weselnego: 

Na  obiadek  krótki, 

na  sądeczek  wódki, 

na  piwa dwie  beczki, 

piękne  panieneczki. 

Na  dwa  jendory, 

na  dwa  kaczory, 

na  dwie  kokoszki, 

aby  młodćj-pannie  nie urosły  różki. 

Będzie  też  tam  z jagłami  czernina, 

że  się  niejednemu  zapoci  czupryna. 

będzie  i  zając  i  parę  kuropat, 

aby każdy swojej a młody-pan młodej panny dopad 

Będą  też  tam  placki  jak  szerokie  listy, 

a  to  od  naszego  pana  organisty. 

Będą  też  tara  dudy,  skrzypki, 

kto  będzie  do  tańca,  idź  chybki. 

Będą  też  tam  dudy,  bas, 

kto  się  naje,  napije,  idź  do  dom  spać. 

Jadąc  do  ślubu  śpiewają: 

Wesele  jedzie, 

ksiądz  na  objedzie; 

kapusta  w  garku, 

mięso  na  kołku. 

Przy  oczepinach  siada  młoda-panna  na  stołek.  Kładą  jej 

małe  dziecko  na  łono,  a ojciec  czy  matka  lub  opiekun,  uderza  ją 

ręką  w  twarz  na  to,  aby  nie  myślała  już  o  swojej  tylko  osobie; 

potem  daje  jej  jeden  a  dla  dziecka  drugi  bochenek  chleba  na  to, 

aby  miała  dzieci  i  takowe  jej  się  chowały.  Wreszcie  zdjęty  wie-
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niec  z  głowy  młodej-panny  zaszywają  mężatki  w  ślubną  pościel 

na  to,  aby  miała  szczęśliwe  pożycie. 

Przy  oczepinach  śpiewają  między  innemi: 

Przedała  szydło,  i  motowidło  i  cepy, 

kupiła  sobie  barani  ogon  do  rzepy. 

Obncz:  Lud,  Ser.  IX.  str.  253.  (Nr  118). 

Bzowo.  Nowina  (pow.  Czarnków.).  Oświadczyny  i  Zarę

czyny  we  Czwartek  wieczorem.  Przychodzi  młody  z  dwoma  star

szymi  żonatymi,  którzy  naprzód  wchodzą  do  chałupy  by go oświad

czyć,  i  jeźli  przychylnie  byli  przyjęci,  to  wracają  i  wprowadzają 

stojącego  u  progu  młodzieńca,  który  zastaje  już  stół  nakryty  do 

wieczerzy,  na  środku  zaś  stołu  misę  z  podarunkami  od  narzeczo

nej  dla  siebie,  t.  j.  chustkę  jedwabną,  wstążkę  białą  i  wianek 

z  rozmarynu.  On  zaś  po  skończonej  wieczerzy  kładzie  na  talerz 

wedle  możności  podarunek  w  pieniądzach. 

Na  dzień  ślubu,  obierają  jak  wszędzie,  trzecią  Niedzielę 

w  której  wychodzi  zapowiedź  ostatnia,  i  wtedy  dwóch  drużbów 

spraszają  gości  nie  m\jając  dworu,  i  mają  obowiązek  usługiwania 

im  i  bawienia  tychże.  Zaczynają  w  ten  sposób  swą  prośbę: 

Przestępuję  przez  wasze  progi, 

i  upadam  pod  waszećkie  nogi, 

jestem  zesłany  od  pana-młodego  i od  panny-młodej 

i  od  rodziców  ich, 

abyście  nie  zdrażali, 

i  na  wesele  przybywali 

na  kieliszek  wódki  i  na  kawał  chleba, 

bo  to  rozkazał  sam  Bóg  z  nieba  i  t.  d. 

Do  kościoła  zajeżdżają  w  czasie  nabożeństwa lub  przed niem, 

a w  drodze  drużbowie  wspomnieni  muszą  biedź  przy  wozie  pań-

stwa-młodych  wykrzykując: „wiwat,  wiwat  państwo  młodzi!  oj na

sza!  — i  zachęcać  do  tego  całą  młodzież. 

Weselna.  96.  (obacE  Lud, Ser. IX. str. 178). 

r-i 
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1. O  wia  -  neczku  lewan  -  dowy,  nie  spa  -  daj mi 
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a  mojój  głowy,  bom  cię prawą  ręką  wiła,  pókim  jeszcze  panną  była. 

Do oczepin.  97. 

1.  Zaku  -  kała  kuku  -  teczka  w  nowy  kumo 

F f —  1—m "ł—  - * - 1  » * # 

± 

U J  1 
da i6ci  mnie  sznuróweczka  obstać  nie  mo 

2.  Kupże  ini  ty  Jasinku  4.  Żebyś  się  ty  ociągała 
da  zieloną  wstęgę;  o  i  złotemi  sznurami, 

da  będę  ja  się  ściągała,  da  już nie będziesz miała  wiary 
i  cieniutką  będę.  o  i między  panienkami. 

3.  Sznuróweczka  nie  pomoże,  5.  Żebyś  ty  się  ociągała 
da  zielona  wstęga }  o  i  da  do  wieczora, 
a  bo  mnie  tu  Jasineczku  da  nie  będziesz  taką  panną 
da bez ciebie tęga! (tęscbnota).  da  jakąś  była  wczora. 

J.  Lipiński  P.  1.  W.  str.  73. 

Lud,  Ser.  XI.  Nr  20.  29. - Ser.  II.  Nr.  45. 

Biała (Behle.,  pow.  Czamk.  1858).  Niemcy.  Po powrocie  od 

ślubu  z  kościoła do  domu,  prezentują  obojgu  młodym  chleb, który 

winni  ukąsić. 

O r a s k o   (Dratzig.,  pow.  Czarnk.  1858).  Niemcy  i  Polacy, 

Narzeczona  (tak  u  jednych  jak  i  drugich)  przy  zaręczynach  daje 

młodemu  chustkę  i  koszulę,  a odbiera  pieniądz (talara).  W  Sobotę 

zaproszenie  drużby  u  Niemców. 

P r o b o s z c z e w s k i   f o l w a r k   ( L u b s z a ,   1 8 5 8 ) .   W e s o ł a   b e z   p o l 

skiej  muzyki,  odbywają  się  przy  dętych  instrumentach.  Uczty  i 

obrzędy,  zowią:  wyrzędy.  Dziewczyny  wiejskie  przychodzą  do 

śltbu  strojuo;  gospodarskie  córy  stroją  się  w  jedwabne  suknie  i 

zapuszczają  długie  białe  zasłony  (welony). 

M a r y j a n o w o   f o l w a r k   ( F i t z e r i e ) .   N i e m c y .   N a   w e s o ł a   p o s e -

łaą  piśmienne  zaproszenia. 



G R Y   i   Z A B A W Y .  

1.  Jawor.  ') 

Czeizewo. 

Grają  w  tę  grę  parobki  i  dziewczęta.  Dwoje  z  nich  staje 

z  jednej  strony,  — a  naprzeciwko  nich  staje  cały  rzęd  uczestni

ków  zabawy,  trzymających  się  za  ręce.  Ci  ostatni,  po  prześpiewa-

niu  przytoczonego  tu  śpiewu,  biegną  jeden  za  drugim,  i  przela-

')  W  tym  rodzaju  śpiewają  w  Polsce  pieśni  o  Murawcu  i  t.  d. 

Na  Rusi  zai śpiewają  pieśń  o Zelraanie  (Salomonie?).  Podobnież 

i  u Słowaków  Kollar (Zpiewanki p. 3.  398)  opisując  grę w  Kró-

lewnę  (u  Serbów  Kralica, u  Rusinów  Caryca), następujący 

przy  tem  podaje  śpiew  dziewcząt: 

1.  Chór:  Hoja Dunda. Królowa wysiała nas ; — boja Dunda boja. 

2.  Chór:  Hoja etc.  A  po  co  was  wysłoła?  — hoja  etc. 

1.  Chór:  Hoja  etc.  Po  trzy  fury  kamieni;  —  hoja  etc. 

2.  Chór:  Hoja  etc.  A cóż  wam pomogą  kamienie? —  hoja  etc. 

1.  Chór:  Hoja etc.  Pomogą  złote  mosty  budować?—  hoja etc. 

2.  Chór:  Hoja etc. Czy i  nas przez  nie  przepuścicie? — hoja etc. 

1.  Chór:  Hoja  etc. Cóż  nam za  to dacie w  darze?  —  hoja  etc. 

2.  Chór:  Hoja  etc.  Czarnookie  dziewczątko; — hoja  etc. 

1.  Chór:  Hoja  etc.  A, to idźcie i  biegnijcie  szybko;—hoja etc. 

Porównaj  także  u  Szafarzyka:  Pieśni  ludu  sław.  w  Węgrzech 

(Peat,  1827.  p.  31)  — i  to  co  o  Łój  grze  mówi  Hanas>  (Slaw, 

Mythus,  1848  itr.  350). 
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tują  pomiędzy  podniesionemi  do  góry  rękoma  tamtych  dwóch 

pierwszych.  Dopiero,  gdy  ostatnia  osoba  ma  przelecieć,  dwaj  sto

jący  spuszczają  nagło  ręce,  zatrzymując  ją  przy  sobie  i  stawiając 

obok  siebie.  Zwróciwszy  się  potem,  przelatuje  znowu  cały  szereg 

między  temiż  dwoma,  którzy  puściwszy  go,  znowu  ostatnią  za

trzymują  przy  sobie osobę.  Powtarza  się  to  dopóty,  dopóki  wszy

scy  w  podobny  sposób  nie  przelecą,  prócz  dwóch  ostatnich.  Ci 

zatem  pozostali, stawają  naprzeciwko tamtych  dwóch,  których  kon-

tyngens  o  całą  niemal  liczbę  grających  powiększył  się,  i  stają  się 

w  ich  miejsce  jaworowemi  ludźmi, a  rzęd  przeciwny  w  takim 

samym  porządku  od  dalszej  strony  zabawę  całą  rozpoczyna. 

98. 

FI  4f —  • ' f 0  -

I g p   4 - 1  »  H  ?  t 
Ł  »»  * »,—  •-*  p  —1_. 

1.  Jawo  -  rowi  ludzie,  czego  tara  sto  -  jicie,  jawor, 

r-fi 
-  »  «  i 

/tn 

-

jawo -  rowi  ladzie. 

1.  Jaworowi  ludzie, —  czego  tam  stojicie? 

jawor,  jaworowi  ludzie. 

2.  Stojemy,  stojemy, —  mosty  budujemy, 

jawor,  jaworowi  i t.  d. 

3.  Z  czego  budujecie,  —  z  czego  i  plecicie? 

jawor,  jaworowi  i  t.  d. 

4.  Z  dębowego  liścia, —  z  brzozowego  kiścią, 

jawor,  jaworowi  i  t.  d. 

5.  Dajcienam tamdajcie,— stado koni przegnać, 

jawor,  karetą  przejechać. 

6.  Damy, damy, damy,—jedno otrzymamy  (zatrzymamy) 

jawor,  jaworowi  i  t.  d. 

7.  Nima  pana  w  doma,  — jechał  do  Torunia, 

jawor,  jaworowi  i  t.  d. 

8.  Po  dwie  beczki  piwa, — a  po  trzecią  wina, 

jawor,  jaworowi  i  t.  d. 

9.  Jodzie,jedzie Szelma, — Szelmowa  rodzina, 

jawor,  jaworowi  i  t.  d. 

27 
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10. Szelma  córki  nie  dni,  —  ani  obiecuje, 
jawor,  jaworowi  i  t.  d. 

11. Jeno  tę chusteczkę,  —  zlotem  wyhaftuje, 
jawor,  jaworowi  i  t.  d. 

2.  Liwu - Gąski 

(inaczej:  Świnka). 
Czeszewo. 

Kilkanaście  dzieci  staje  po  dwoje  rzędem, a każda  pnra  bie

rze  się  za  ręce.  Ostatnia  para  przechodzi  pod  rękami  do  góry 

poduiesionemi  pierwszej  pary,  wywijając  swemi  rękami  nad  głową, 

poczem  przechodzi  (od  tyłu  licząc)  pod  rękami  drugiej  pary,  na

stępnie  pod  rękami  trzeciój  i  t.  d.  aż  do  końca.  Wtenczas  druga 

para  (z  drugiego  końca)  też  same  robi  ewolucye  i  wywijania  rę

kami.  Do  tego  przyśpiewują: 

99. 

* • 
1. Liwu  liwu  gąski  moje,  Boć  moje  gąski  szkody  nie  u • czynią, 

pojedziemy  precy  o  -  boje:  uklodowa  zjedzą  wody  się  na  - piją. 

f - 0 —  

4=§^-

liwu liwu  gąski  moje. 

2.  Liwu  liwu  gąęki  moje, 
pojedziemy  precz  oboje. 

O  mój  Jasineczku.  — bądźże  na  mnie  łaskaw, 
nie  zajmaj rai  gąsek  — kiedy  idą  na  staw. 

Liwu  i  t.  d. 
3.  Liwu  liwu,  gąski  moje, 

pojedziemy  precz  oboje. 
Boć  moje  gąski  —  nie  uczynią  szkody, 
idą  do  staweczka,  napiją  się  wody. 

Liwu  i  t. d. 
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3.  Żonka. 

Czeszewo. 

,  Gdy  która  z  grona  dziewcząt  zaproponuje  grę,  mówiąc: 

grajraa  w  żonki,  a inne  się  na  to  zgodzą,  wtedy  stawają  wszy

stkie  w  koło  trzymając  się  za  ręce,  prócz  jednej,  która  stojąc 

w  środku  obracającego  się  koła  śpiewa  (jakoby  mąż): 

100. 

~  "K — 1 
r— 

1 •  N  \'f"U "ł— 
f-k-—J rjrj 

Kg5SEi= 

Nie  widzie  -  liście,  nie tslysze  -  li  6cie  mojćj  żonki 

na  tar  -  gu,  na  tar -  gu 

1.  Nie  widzieliście,  nie  słyszeliście 

mojej  żonki  (na  targu)? 

Na  co  wszystkie  odpowiadają  chórem: 

2.  Nie  widzieliśmy,  nie  słyszeliśmy 
waszej  żonki  (ua  targu). 

Ona: 3.  A  kupię-ć  ja  jej  ładną  chusteczkę, 

żeby  mi  szła  (do  domu). 
4.  Nie  widzieliście  i  t.  d. 

Chór: 5.  Nie  widzieliśmy  i  t.  d. 
Ona: 6.  A  kupię-ć  ja  jej  ładną  chusteczkę 

żeby  mi  szła  do  domu. 

(Dalej  w  ten  sposób,  kupuje:  ładny  fartuszek,  ładne  poń

czoszki,  ładne  trzewiki  i  t.  d.). 

Przy  wyrajach:  „a  kupię-ć  ja  jej  i  t.  d."  uderza  ta  jedna 

ze  środka  w  rękę  którąkolwiek  z  otaczających,  i  jeżeli  ta  dość 

wcześnie  rąk  swych  nie  usunie,  to  idzie  we  środek  na  miejsce  jej 

udawać  męża. 









1. 

Do stronnicy 4. 

Gniezno. 

Odsyłając  czytelnik^  do  Kronik  i  dzieła  ks.  Polkowskiego 
(o  katedrze  Gnieźnieńskiej),  podajemy  tu  jedynie  kilka  skazówek 
wziętych  z  pism  czasowych,  a  przydać  się  mogących  do  badań 
szczegółowych. 

Czytamy  w  Przyjacielu  ludu  1834,  rok  lszy  Nr  12: 
Długosz  powiada  że  chrzest  Mieczysława  I.  a razem  i  we

sele  jego  z  Dąbrówką  (v.  Dobrówką)  odbyło  się  w  Gnieźnie 
dnia 5  Marca 965  r.; Sakrament  ten  przyjął on  z  rąk  Bo ho wid a 
kapłana  Czeskiego,  a  ojcem  chrzestnym  był  mu  Dobiesław  Per-
sztyn  (jeden  ze  szlachty  Morawskiej,  marszałek  Dąbrówki)  przo
dek  rodu  Leszczyńskich.  Uprzedził  tę  uroczystość  rozesłany  po 
całem  państwie  wyrok  książęcy,  ażeby  wszystkie  bałwany  za  ich 
bóżnicami  popsute  i  ogniem  strawione  zostały.  Zuiszczone  wszyst
kie  obrzędy,  igrzyska  i  święta  ku  czci  bożków  ustanowione.  Roz-
ciągniona  surowość  i  na  osoby  także;  kiedy  nietylko  duchowień
stwu  pogańskiemu,  wróżbitom,  czarnoksiężnikom,  tudzież  innym 
tego  rodzaju  guślarzom,  bawić  się zwodniczemi  bałamuctwy  zabro
niono;  ale  każdemu  obywatelowi  chrzest  przyjąć  pod  karą  śmierci 
i  utratą  majątku  nakazano.  A  ponieważ  w  wszystkich  prawie  zna
czniejszych  miastach  znajdowały  się  bożyszcza,  ich  ołtarze  i  po
święcone  im  gaje,  a  rozkazy  monarsze  w  przywykłym  jeszcze  do 
dawnych  ofiar  narodzie,  opieszalsze  brały  skutki;  przeto  Mieczy
sław  wyznaczył  siódmy  dzień  Marca,  za  którego  przyjściem 
wszyscy  włościanie  i  miast  obywatele,  wszystkie  posągi  po
kruszyć i  w  blizkich  wodach  zatopić  mieli.  Stało  się  za-
dosyć  woli  książęcej;  a  starożytna  owa  zburzenia  bogów  pogań
skich  pamiątka,  przyszła  aż  do  czasów  Jagiellońskich.  Albowiem 
Długosz  (zmarł  on  r.  1480) pisze,  żo  sam  był  świadkiem,  jak  po 
w s i a c h   i   n i e k t ó r y c h   m i a s t a c h   b a ł w a n y   M a r z a n ę  i   Z i e w o n i ą   n a  
żerdzi  wetknąwszy,  albo  na  sanki  włożywszy,  z  żałosnem  i  fraso-
bliwem  śpiewaniem  po  wsi  noszono,  a  potem  w  kałuże  lub  rzeki 
wrzucono,  i  spiesznie  do  domu  powracano. ')  Do  ugruntowania 

')  J.  Grimm  (Deutsche Mythol. str.  957—8)  Diabeł. To  co  opo
wiadają  o  zburzeniu  i  topieniu  pogańskich  bożyszcz,  stwierdza 
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wiary,  sprowadził  Mieczysław  z  zagranicy  księży  i  ludzi  światłych, 
zakładał  kościoły  i  t. p.  Gorliwość o rozszerzenie  wiary  wzrastała. 
Później  też  Zwyczaj  miała  szlachta,  zebrana  do  kościoła  w  Nie-
dzielę,  że  gdy  kapłan  zaczynał  czytać  podczas  niszy  ewanielią, 
dobywano  szabel  z  pochew  do  połowy,  jakoby  na  znak  gotowości 
bronienia  świętej  wiary. 

Dalej  mówi  tenże  Przyjaciel  ludu  (1838,  rok  4,  Nr  46) 
w  krótkości  wedle  słów  kronikarzy: 

Św.  Wojciech  (Sancttis Adalbertus) arcybiskup  Pragski,  (syn 
czeskiego  księcia  Stawnika  i  Strzeżysławy),  zwiedziwszy  Włochy. 
Francyję  i  Niemcy,  przybył  do  Polski, i  przez  Kraków  udał  się na 
dwór  Bolesława  Chrobrego  do  Gniezna.  Ztąd,  gorliwy  o  rozsze-
rzenie  wiary  Chrystusa,  wraz  z  Itadzynein  (czyli  Gaudentym)  i 
innenii  pobożuemi  mężami,  pociągnął  do  ziemi  Chełmińskiej,  dla 
nawrócenia  pruskich  pogan.  Pomiędzy  Toruniem a  rzeką  Ossą  za-
czął swe wielkie  dzieło, lecz  prześladowany,  uchodzić  musiał  w  oko-
lice  Gdańska,  gdzie  był  szczęśliwszym.  Pod  miasteczkiem  jednak 
Fischhausen,  obskoczony  przez  dzikich  pogan,  wśród  naigrawań, 
od  jednego  z  wajdelotów  dzidą  przebitym  został  w  r.  997,  dnia 
23  Kwietnia  (inni  podają  r.  994,  inni  995).  O  cudach,  jakie  się 
miały  dziać  z  ciałem  Św.  Wojciecha  tak  rozmaite  są  podauia  kro-
nikarzy,  iż  trudno  oznaczyć,  które są  prawdziwe.  Za  wy-
danie  ciała  jego,  chcieli  Prusacy  od  Bolesława  w  okupie  tyle 
złota,  ileby  ono  ważyło;  przybyli  posłowie  ze  złotem,  wrzucouo je 

przekonanie  że  bóstwom  tym  przypisywano  diabelską  jeszcze 

siłę  i  działalność.  Zburzeni,  skarżą  się  jako  demonowie,  na 

gwałty  napastników.  Rosąg  Peru na  wleczony po  ulicach  Nowo-

gorodu  i  wrzucony  do  rzeki,  utyskiwał  ztamtąd  i  skargami  wy

buchał  na  dawnych  swojich  czcicieli.  Olaf  przemawia  do posągu 

Fregi  a  z  Thorem  w  formalny  wchodzi  układ.  S.  Jerzy 

zmusza  posąg  Apollina  do  chodu  i  mowy.  Mars,  kłamliwy 

bożek  przepowiedział  w  Rzymie  narodziny  Zbawiciela,  i  gdy  te 

nastąpiły,  posąg  jego  własny  złamał  się  nagle  na  sztuki,  a  dia

beł  poleciał  do  swojich  towarzyszy  gdzie  jest  związany  bardzo 

(Mar. 191). W  poemacie staro-uiemieckim  Alexander,  czytamy, 

jako  Daryusz  pisze  do  Aleksandra:  unterliege  ich  dir,  so  mu-

gen  von  himele  mine  gote  zo  der  helle  wesen  bote,  t.  j. 

jeśli  ulegnę,  natenczas  zawiodły  bogi  moje  zaufanie,  i  będą  dia

błami.  Takich  rysów  połne  są  wioki  średnie.  Poprzednio  donio

słem  w  jaki  sposób  Wuotan  (Odin) został  przekręcony  w  Wu-

o tun ca  i  wiithendc J d'jcr i   diabelską  przyjął  naturę  (ztąd  i 

hellcjeger). Podania  oznajmiają  nam  często,  jako  diubeł  jeździ 

n a   c z a r n y m   r u m a k u   a l b o   j e d z i e   p i ę k n y m   p o w o z e m  

(Mones  Anz.  8,184). 
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uft  wagę,  lecz  nie  wyrównało  ciężkości  ciała.  Nawróceni  przez 
Wojciecha  Prusacy  dołączyli  swoje  bogactwa, lecz  i te  nie  wystar
czyły;  tu  przyszła  biedua  niewiasta,  kładąc  swój  pieniążek  mały 
na  wagę  złota  (grosz  wdowi),  który  tak  przeważył,  iż zdjęto  wszy
stko  złoto,  a sam  pobożnej  niewiasty  pieniążek  przyjętym  być mu
siał  od  Prusaków,  podług  zawartej  umowy,  za  okup  ciała  Woj
ciecha.  Sprowadzono  ciało  do  Guiezna  i  złożono  w  tumie,  a  lud 
do  grobu  jego  odbywał  pielgrzymki  (między  innemi  przybył  pie
szo  z  Pozuania  i  sam  cesarz  Otto  III  wraz  z  Bolesławem.  W  r. 
1038  Czechowie  pod  Brzetysławem,  wpadłszy  do  Polski,  uprowa
dzić  chcieli  to  ciało,  ale  ich  ślepota  ogarnęła, i  znaleźć  onego  nie 
mogli;  inni  mówią,  że  przez  pomyłkę  uwieźli  z  sobą  ciało  Ra-
dzyna  czyli  Gaudentego,  które  w  Pradze  ze  czcią  złożyli. 

Przyjaciel  ludu  (Leszno  rok  lOty  1843,  Nr  9)  mówi: 
Podania ludu o siedmiu pagórkach Gniezna, udzielił  E.  B. 
Gniezno  podobne  do  stolicy  świata,  stoji  na  siedmiu  pagór

kach ; — iuue  miasta  polskie  stoją  podobnież  na 7  pagórkach,  i 
tak:  Lublin,  Kijów,  Owrucz  i  t. d.  Nie  tłumacząc  mistycznego  zna-

czenia,  jakio  do  tego  może  pierwotni  zakładowcy  miast  przywię-
zywali,  wyliczym  pagórki,  na  których  się  Gniezno  wznosi:  1)  Śgo 
Wawrzyńca,  2)  ś.  Piotra,  3)  ś.  Michała,  4)  Góra  Lechi-
c k a ,   5 )   G ó r a   J a m a ,   6 )   G ó r a   F r a n c i s z k a ń s k a ,   7 )   G ó r a  
Krzyżacka.  Na  górze  Lecłiickiej  wznosiła  się  świątynia  Lela. 
Kawałki  muru  granitowego  w  kościele  ś.  Jerzego  obok  tumu,  są 
podobno  szczątkami  tej  świątyni.  Są  w  tym  kościele  karyatydy, 
które  mylnie  poczytywane  za  bożki  starodawne,  są  bezwątpienia 
z  czasów  nowszych. 

Z  tej  to  Lechickiej  góry  strącano bożyszcza  praojców  na
szych  w  głąb  jeziora  świętego, poniżej  się rozciągającego.  Imię 
Lela  i  Polela  dotąd  żyje  w  pamięci  mieszkańców;  wspominają 
j e s z c z e   i n n e g o   b o ż k a   Ś w i s t a   P o ś w i s t a ,   a  w r e s z c i e   i   T e r u m  
Poterum. Jest  to  ostatni  ślad  czci  dla  tych  bożyszczów.  Nadto 
utnymał  się  jeszcze  zwyczaj  na  weselach  chłopskich,  iż  gdy  dru-
żbb  wnosi  gęś  pieczoną  do  izby,  naówczas  witają  go  okrzykiem: 
„Lilum-Polelum."  Inny  ślad  pogańskich  czasów  jest  jeszcze 
ow«  potoczne  wyrażenie:  „Siedzi  jak  Ćmuk."  Ćrauk  zaś  był  boż-
kien  granicznym  (terminus),  zwykle  brzydko  i  smutnie  wystawio-
nyu.  Policzyć do tego  należy  i  dyngus  wielkanocny.  W  Gnieźnie 
utnymują  iż  zwyczaj  ton  powstał  z  tego,  iż  król  Mieczysław,  nie 
mojąc  ukoić  żalu  białogłów  rozpaczających  nad  stratą  Lela,  ka
zał  na  nie  wodę  lać,  i  tym  sposobem  je  rozpędzać;  a  ztąd  po
dudzie  ma  zwyczaj  zlewauia  niewiast  w  pierwsze  święto  wielka
nocne.  Na  tej  górze  Lechickiej  stał  zamek  królewski,  i  dopiero 
przed  kilkud/iesiąt  laty  na  kościelny  użytek  go przerobiono.  Wspo-
miiana  Zuinska  góra;  jest  to  ile  się  zdaje,  spadek  północny 
góiy  Lechickiej.  Na  Lechickiej  górze  wznosił  się  tum  stawiany 

28 
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w  wieku  XIV  przez  Jarosława  Skotnickiego  (rysunek  we  Wspomn. 

Wielkop.  Raczyńskiego),  bez  porównania  piękniejszy od  obecnego. 

Pomiędzy  Lechicką  i  przyległemi  górami  płynęła  dawniej  rzeczka 

Srawa,  która  dziś  cała  tak  jest  zarzucona,  iż  śladu  jej  koryta 

nie  zostało:  była  to  mała  rzeczka,  karmiona  wodami  z  wielkich 

przyległych  lasów,  które  także  wyrąbane  zostały.  Nad  jeziorem 

Jelonkiem, a które  dawniej  Jo leniem  zwano  ciągnął się  wielki 

las  dębowy  tejże  nazwy. 

Obok  Lechickiej  jest  góra  Krzyżacka, fundacya  dla Krzy

żaków  Bożogrobców  ze  znacznemi  funduszami  dla  pielgrzymów. 

Fundusze  te zajęte  zostały  przez  władze;  życzyćby  więc wypadało, 

aby  się  u  nas  zainteresowano  temi  funduszami  kościelnemi,  które 

niewiedzieć  na  jaki  użytek  za  granicą  Księztwa  przeznaczone  by

wają.  i aby  wreszcie  przywrócono  je  na  użytek  krajowy.  Ciekawe 

są  ślady  kłótni  i  processów  tychże  Bożogrobców  z  sąsiedniemi 

klasztorami.  Bywało  że  i  do  Poznania  za  processami  jeżdżono,  a 

w  jednym  rachunku  z  podróży  takiej  podano  jak  następuje:  Za 

najem  koni  do  Poznania  24  gr.  pol.,  za  piwo  wypite  z dwoma  ko

legami  w  Poznaniu  5  gr.  pol. — O  tym  kościele  krzyżackim  dzi

wna  się  znachodzi  legenda.  Pokazują  Guieźnieńczanie  na  ze

wnętrznych  murach  kościoła,  maleńkie  wydrążenia,  które  w  zna

cznej  liczbie  upatrzeć  można;  lud  twierdzi,  że  to  są  ślady  dusz 

pokutujących,  które  raz  w  rok  z  grobów  wstają  i  usiłują  wejść 

do  kościoła;  zi/ajdując  zaś drzwi  zawarte,  starają  dobyć  się  przez 

mur—  i suchemi  palcami  kościotrupów  wiercą  ściany;  lecz  pracy 

tej  dokonać  niemogą,  bo  kur  zapieje  i  znowu  wracają  na  rok 

ciężkiej  w  grobie  pokuty.  I  tak  corok a corok  się  dzieje.  Widzieli 

ludzie  z  miasta, jak  się duchy  na  górze  krzątały  około  kościoła,— 

wszyscy  wiedzą  o  ich  ciężkiej  pokucie  i  w  modłach  nieraz  west

chną  za  niemi.  Tyle  mówi  legenda;  lecz  i  rzeczywistość  niemniej 

poetyczna,  bo  te  wydrążenia  duchom  przypisane,  są  to  znaki  kul 

karabinowych,  któremi  nieprzyjaciel  zgładzał  obrońców  tej  ziemi! 

W  bliskości  także  Gniezna  są  dwa  szańce  czyli  okopy;  je-

deu  z  nich  zowie  się  Gnieźninkiem  i  następne  o  nim  krąży 

podanie:  „Pasali  na  tym  okopie  wiejskie  pastuchy  swoje  by

dło;—  jeden  z  nich,  sierota,  upuścił  raz  czapkę  aż  w  samą  głę

bią  rozpadliny  znajdującej się na  Gnieźninku;  postradawszy  czapki, 

zaczął  niezmiernie  rozpaczać,  tak,  że  skrus.ył  samego  bisa,  co 

w  tej  rozpadlinie  zazwyczaj  przesiadywał,  aby  módz  jakie  psoty 

wyrządzać.  Bis  uniósłszy  się  hojnością,  napełnił  czapkę  chłopca 

tynfami  i  wyrzucił  mu  ją  na  wierzch.  Nuż  sierota  opowiada  o do

broci  bisa, DUŻ  pastuohy  zbiegają  się  rzucać  czapki  swoje,  i  ro

dziców  i  krewniaków,  t^k  iżby  prawie  byli  całą  zarzucili  dziurę. 

Bis  rozgniewany  zaczął  im  wyrzucać  czapki,  jednę  po  drugiej na

pełnione  suchem  liściem  i  czem  gorszeni  jeszcze."  — Taka  sama 

powiastka  krąży  w okolicy  Grodziska  pod Osieczną  (opisana  przed 
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kilkotma  laty  w  Przyjacielu  ludu).  Dziwną  jest ta  analogija  między 

okolicami  tak  dalekiemi;  być  może  że  je  przyniósł  jaki  wędru

jący  (dziadek  — a  mieszkańcy  innych  okolic  za  swoje  przyswoili 

je  solbie.  Tak  samo,  przed  kilku  jeszcze  laty,  rozszerzyły  się 

z  Gniezna  mnogie  legendy,  właśnie  w  tym  czasie,  gdy  pod  wpły

wem  uczucia  religijnego  pobudziły się  massy,  a wiara  gminu  nowe 

wywołała  cuda  i  szerzyła  je  od  wioski  do  wioski. 

Hanusz  (Die  Wissevschaft  des  Slaivischen  My thus,  1842  str. 

411)  mówi,  że Nia  (Naruszewicz II) czyli  czesko-morawska Ninwa 

(Strzedowski)  miała  w  Gnieźnie  świątynię.  Tkany (II,  p. 32)  utrzy

muje  wedle  Mone'go,  jako  nazwa  Gniezna  pochodzi  od  wyrazu 

gniazdo,  ztąd,  że  dusze  zmarłych  w  kształcie  młodych  ptasząt 

ulatywały  na  tamten świat  (Szajnocha zaś  wyprowadza  nazwę mia

sta  od  wyrazu  Knezno,  siedziba  książąt). 

Jako  bogini ciemnic  podziemnych  była Nia,  Nijoła,  Ninwa 

także  boginią  uocy,  niemniej  księżycem  (ua  nowiu)  jak  grecka 

Hekate.  Jednoznaczną  była  z  Babą  (podobnie  jak  indyjska 

Kali  z  boginią  Bhawani).  Baba  bowiem  jako  Nia  była  Jeżi-

babą  (Jaga  baba);  ztąd  jędza,  furyja,  zła-baba.  Późniejszemi 

czasy  zeszła  na  czarownicę,  lubo  ślady  pierwotnego  jej  znaczenia 

pozostały,  jak  to  widzimy  np.  z  następującego  podania:  Myśliwy 

pewien  szukał  piekła.  Po  długiem  błąkaniu  się  zaszedł  zmęczony 

do  lasu.  Tu  nauiecił  oguia,  by  się  rozgrzał.  Wtem  słyszy,  że  na 

drzewie  poczyna  coś  jęczeć  żałobliwie, i  drżącym  odzywać  się gło

sem:  „o  jakże  mi  zimuo,  jak  mroźno!"  —  Myśliwy  spojrzał  w  tę 

stronę,  a  ujrzawszy  babę,  zaprosił  ją  by  się  przy  jego  ogniu  o-

grzała.  W  rozmowie  z  nią  objawił  on  jej  cel  swej  podróży.  Od

rzekła  mu  na  Jo:  „Więc  do  piekła  chcesz  się  dostać;  otóż  ja  je

stem  Jeżibaba."  I  zaprowadziła  go  do  otworu  głębokiej  jaskini, 

wskazując  mu  że  tędy  jest  zejście  do  piekła.  Za  jej  radą,  nabrał 

on  dużo  mięsa  z  sobą,  ażeby  w  drodze  nasycić  smoka,  na  które

go  grzbiecie  spuścił  kawał  mięsa  z  uda,  który  rzuca  smokowi  na 

pastwę  (Kollar:  Zpiewanky, I.  p.  12). 

Według  innego  podania,  Jeżibaba  jest matką  12 córek  (może 

pierwiastkowo  symbolów  12  miesięcy),  o których  rękę  ubiegają  się 

synowie  pewnego  króla,  także  w  liczbie  12.  Ci  zaledwie  z  życiem 

uchodzą  przed  Jeżibabą, chcąc") ich  zabić rozpaloną  kosą.  Najmłod

szy  bowiem,  obudziwszy  się  ze  snu,  i  widząc  straszliwe  jój  przy

gotowania,  ubiega  3am  okropną  tę  exekucyję  przez  ucięcie  głów 

12  jej  córkom  i  wykrada  jej  trzewiki,  mające  własność  noszenia 

po  powierzchni  wód  każdego  kto  je  wdzieje.  Za ich  tedy  pomocą, 

uszli  oni  zemsty  Jeżibaby  (Kollar,  p.  420—1).  Kollar  porównywa 

(w  Sława  Bohynie)  Jaga-babę,  Jeżibabę  z  Bhadrakali  indyjską  i 

litewską  Gajła  (Narbutt,  p.  80).  Jaga  jest  także  nazwą  bożka 

ognia  na  wyspie  Cejlon.  Przydomkiem  pierwotnej  Jeżibaby,  jako 

bogiti  śmierci,  było  Moreua  (Morana, Marzana,  Murienda,  Mamu-
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rienda);  dla  tego  w  śpiewie  Czestmira  i  Wlaslawa  (królodworski 
rękopis)  ona to  Wlaslawa  w noc  czarną  strąca  (Morena iei  sypasze 
w  noc  ezarnu).  Przy  Morenie  widoczuem  jest  znaczenie  pierwo
tne  bóstwa  zimowego  światła  słonecznego,  co  potwierdza  zwyczaj 
słowiański  wynoszenia  śmierci  na  wiosnę  i  owe  słowa  przy tem 
nucone:  Wyneseme  Mamuriendu,  albo:  Wynieslisnie  Muriendu  se 
wsi,  przineslisme  Maj  nowy  do  wsi  (Kollar,  Zpiew.  I.  p.  4, 
400—1).  W  Polsce  śpiewają:  Śmierć  wieje  się po  płotu,  szukający 
kłopotu.  Miejscami,  zamiast  wrzucić  do  wody,  piłują  Morzenę na 
dwoje,  co  się:  Babu  rzezati  (babę  rzezać)  zowie.  Zimowa  tedy 
połówka  Baby,  t.  j.  Jeżi-baba  ma  własności  Morzeny.  Jednozna
czną  z  Jaga-babą  jest  także  staropruska  Giltine  i  litewska  Wel-
łona,  Wielena.  (Ob.  Lud, Ser.  X.  str.  64.  107  i  Przypisy). 

2. 

Do  str.  4—5. 

Lcdnicn. 

W  Gnieźnie  u  J. .B.  Langiego  1876  r.  nakładem  ordynata 
hr.  Węsierskiego  wyszedł:  Opis  ruin  na  wyspie  jeziora  Le-
dniowskiego  przez  ks.  J.  P.(olkowskiego)  z  planami  i  drzewo
rytami. 

3. 

Do  str.  14. 

Tuczno. 

Szemata  z  r.  1859 powiadają,  że kościół  Tuczuowski  nagrob
ków  ludzi  słynniejszych  nie  posiada.  Są  tylko  dwa  stare  portrety 
na  blachach:  mężczyźny  w  bogatym  stroju  z  gronostajami,  i  ko
biety  w  stroju  zakonnym.  Do  tych  należą  dwie  blachy  z  równemi 
herbami:  podkowa  ze  strzałą;  z  wierzchu  mitra  książęca  z  któ
rej  dwie  ręce  w  górę  wychodzą,  obiedwie  oznaczone  literami: 
D.  F.  Z.  P.,  obok  tego  epitaphium  z  następującym  niesmacznym 
acz  wiek  XVII  dobrze  charakteryzującym  textem: 

Dorota  Tupalska  zacnie  urodzona, 

Łosiów  Zelskich  sławą  zacnie  ozdobiona, 

Zacna  urodzeniem  a zacniejsza  cnotą. 

Do  której  się  brała  przez  swój  wiek  z  ochoty 

Tu  swoie  położyć  kości  roskazała, 

By  z  bracią  świętego  Franciszka  leżała, 
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Żądając  od  niego  wielkiego  ratunku, 

A  w  niebie  przy  nim  wiecznego  odpoczynku, 

Olti i t .   Anno  16G3. 

4. 

Do str. 16. 

(Obacz  także  Lud, Ser.  III.  str.  33). 

Kujawy. 

Czasopismo  Wiek  (Warsz.)  (a  za  nim  Dziennik  Polski, 
Lwów,  1870, Nr  143  i  144)  bardzo  zajmującą  otrzymuje  kore-
spoudencyję  „O  jeziorze  w  Sad łóżku  i  jego skarbach,"  któ
rą  tu  podajemy:  O  dwie  mile  od  Brześcia  Kujawskiego  a  o  małą 
milkę  od  Lubrańca,  w  miejscowości  w/górzystej,  w  majątku  Sto
żek,  należącym  do  p.  Węsierskiego,  znajduje  się jezioro  Sadłożek, 
około  jednej  włóki  przestrzeni  mające,  które  ze  względu  przy
wiązanych  do  niego  tradycyj  i  robót  wodnych  obecnie  na  niem 
odbywanych,  szczególniej  w  tej  chwili,  budzi  ogólne  zaintereso
wanie  się  niem  całej  luduoś<-i  na  Kujawach. 

Otóż  podanie  niesie,  że  gdy  Władysław  Łokietek  król  Pol
ski  stoczył  walną  bitwę  z  krzyżakami  pod  Płowcami  i  ci  ostatni 
po  przegraniu  takowej  cofać  się zaczęli,  książę  poznański  Szamo
tuł  zajął  tył  pierzchającym,  tak  więc  parci  ze  wszech  stron  przez 
nieprzyjaciół,  znaleźli  się  nader  w  krytycznem  położeniu,  a  wio
ząc  z  sobą  żelazną  skrzynię  czy  jaszczyk  ua kołach  ze  skarbami, 
i  nie  chcąc  takowych  oddać  w  ręce  wrogów,  stoczyli  je  z  wyso
kiej  góry  w  jezioro,  i  skarby  te  do  dziśdnia  mają  się  znajdować 
w  jeziorze. 

Rozmaici  właściciele  tego  majątku  zbywając  go  swemu  na
stępcy,  zawsze  przy  akcie  kupna  i  sprzedaży  ekscypowali  sobie 
tytuł  własności  w  razie  wydobycia  owych  skarbów  ze  skrzynią 
w  jeziorze  ukrytych.  Byli  nawet  tacy,  którzy  się  starali  przeko
nać  o  rzeczywistości  istnienia  owej  skrzyni,  zważywszy  jednak  na 
głębokość  jeziora  około  13  łokci  i  odległość  czasu,  od  którego 
skrzynia  ta  w  wodzie  spoczywa,  przez  co  zamuliła  się  w  nadzwy
czaj  grubej  warstwie  szlamu,  usiłowania  w  tym  kierunku  czynione 
pozostały  zawsze  bezowocnemi,  tembardziej,  iż  nikt  nie  chciał 
przedsiębrać  zbyt  kosztownej  a  w  każdym  razie  ryzykownej  pracy 
wypompowania  wody  z  jeziora,  i  zdołano  jedynie  za  pomocą  son
dy  żelaznej  sprawdzić,  że  rzeczywiście  jest  zagrzęźnięta  głęboko 
w  mule  jakaś  skrzynia;  sonda  bowiem  odbijała  się  od  żelaza.  Na 
tak  ograniczonych  sprawozdaniach  upłynęło  wiele  czasu. 

Dopiero  w  tym  roku  teraźniejszy  właściciel  jeziora,  p.  Wę-
sierski  postanowił  bądź  co  bądź  zbadać  tę  dziwną  tajemnicę. 
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W  tyra  celu  zrobił  układ  z  mechanikiem  z  Brześcia  p.  Marczew

skim,  mocą  którego  tenże  za  spuszczenie  wody  z  jeziora  otrzymi 

500  rubli  i  '/,  część  ryb,  których  ma  być  mnóstwo,  szczególniej 

wielkich  leszczy,  w  głębokim  pokładzie  szlamu  na  dnie  jeziora. 

Już j>d  kilku  tygodni  p.  Marczewski  zabrał  się  do  tej  trudnej  ro

boty,  która  zwraca  na  siebie  powszechną  uwagę.  Sprowadził  więc 

na  brzeg  jeziora  dwie  lokomobile,  urządzone  jak  do  młócenia 

zboża,"z  tą  jedynie  różnicą,  że  zastosowane  szufelki  zagarniają 

wodę  do  drewnianych  koryt,  któremi  woda  odprowadzaną  jest  na 

zewnątrz  i  przez  dwa  pomuiejsze  jeziorka  odpływa  do  wielkiego, 

znaczuie  niżej  położouego  jeziora  Gluszyńskiego.  Szufelki  te ujęte 

w  ramy  niby  drabinka i  u  spodu  osadzone  na  bloku,  stoją  w  kie

runku  pochyłym  zanurzone  w  wodzie.  Blok  połączony  jest  maszy-

neryją  ze  stojącą  na  brzegu  lokomobilą  i  ta  porusza  cały  mecha

nizm.  Całe  to urządzenie  jest doskonale  zastosowane  do  potrzeby. 

Pierwsza  lokomobila  funkcyjonuje  od  22  Maja  i  w  ciągu  3  tygo

dni  odprowadziła  przeszło  4  łokcie  wody  w  jeziora.  Woda  od

pływa  wciąż  strumieniem  około  1  łokcia  średnicy  grubym,  wody, 

jak  już  powiedzieliśmy,  jest  w  jeziorze  13  łokci,  przy  zastosowa

niu  więc  drugiej  lokomobili,  która  już  w  tych  dniach  została 

w  ruch  puszczoną,  można  się  spodziewać,  że  za  kilka  tygodni  je

zioro  zostanie  zupełnie  spuszczonem. 

5. 

Do str. 20. 

Ii  u d. 

Obok  organizacyi  szkolnej  i  prawa  o  języku  urzędowym, 

świeży  dowód  dążności  germanizacyjnych mamy  w  dowoluem  prze

kształcaniu  odwiecznych  nazw  wsi  polskich  historycznych,  na  nie

mieckie,  takich  nawet,  które  żadaych  nie  nastręczałyby  trudności 

w  wymawianiu. —  Najbardziej  jednak  rażącą  podobnego  antago

nizmu  illustracyją,  był  hałaśliwy  obchód  stulecia  rozbioru  Polski 

przez  Niemców  w  Poznańskiem  i  w  Prusach  zachodnich,  i  apolo-

gija  objęcia  tych  prowincyj  w  posiadanie  pruskie.  Dziennik  Po

znański  z  d.  27  Września  1872.  Nr  221  pisze  z  tego  powodu 

w  swej  kronice:  „Korrespondent  Posener Zeiłung wynosi  pod  nie

biosa  illuminacyje  restauracyj  i  knajp  Bydgoskich  w  czasie  osta

tniej  uroczystości.  Na  pierwszem  miejscu  stawia  transparent  pp. 

Meng  i  Leue  ze stosownym  (!) wierszem,  który  brzmi  (choć  nibyto 

o  kraju  tylko  mówi): 

Vor hundert Jahren da fuhr man durchs Land 

von Bromberg nach Nakel durch fusshohen Sand. 

AD der Netzu uud Brahe, auf Wiesen und Hoh'u, 

da waren nur Poggen und Wolfe zu sehen. 
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W  tłomaczeniu  polakiem,  ten  sam  sens  oddającem,  brzmi  to 
jak  następuje: 

Przed  stoma  laty  brodzono  w  tyra  kraju 

aż  po  kolana  pomiędzy  piankami, 

a  w  lasach,  górach,  jak  w  biblijnym  raju, 

mieszkały  bestyje  z  dzikiemi  wilkami. 

W  komentarze  wdawać  się  tu  nie  warto,  mówi  Dziennik, 
(chioć  przypomnieć  nie  zawadzi,  że  wówczas  co  do  piasków  nie 
było  wcale  lepiej  i  w  sąsiedniej  także  Brandeburgii).  Odpowiada 
też  Dziennik  z  rówuą  grzecznością  wierszem  stosownym  do  trans
parentu : 

Przed  stoma  laty  do  polskiego  raju 

ciągną!  pies  taczkę  Niemców  z  kartoflami; 

a  zaraz  dzieci  prawowite  kraju 

poczuły,  że  są  pomiędzy  wilkami. 

Na  przeciąg  lat  pięciu,  reskrypt  królewski  z  d.  28  Sierpnia 
187G  zezwala  na  używanie  jako  języka  urzędowego  obok  niemie
ckiego  języka: 

I.  Polskiego  języka:  A) W  ustnych  czynnościach  i  pro
tokołach  dozorów  szkół,  reprezentacyj i  zebrań  gminnych  okręgów 
wiejskich  prow.  Poznań,  powiatów  Wągrowickiego,  Mogilnickiego 
i  Gnieźnieńskiego;  okręgów  policyjnych  Inowrocławia,  Kruszwicy, 
Markwic  i  Strzelna  powiatu Inowrocłokręgu  policyjnego  Budzy
nia  pow.  Chodziezkiego;  dalej  powiatów  Odolanowskiego,  Buków., 
Kościańs.,  Szremsk., Wrzesińs., Pleszews., Ostrzeszows., Krotoszyńs., 
Krobsk.,  Poznańsk.,  Szredzk.,  Szamotulsk.;  okręgu  policyjnego 
Osieczny  pow.  Wschowskiego;  okręgów  policyjnych  Wolsztyna, 
Rakoniewic  i  Kaszczoru  pow.  Babiinostskiego  i  położonej  na  le
wym  brzegu  Warty  części  powiatu  Obornickiego. 

B) W  ustnych  czynnościach  dozorców  szkół  i  reprezentacyj 
gminnych  w  miejskich  gminach  Powidza,  Mielżyna, Grabowa,  Mik-
stata,  Dubina,  Krobi,  Osieczny  i  Opalenicy. 

C) W  ustnych  czynnościach  dozorów  szkolnych,  reprezenta
cyj  i  zebrań  gminnych  w  Pozn.  i  Prusach  zach.  miejscowości  Ka-
szczorka  i  Gumowa  (w  obwodzie  urzędowym  Lubicz  Nr  6),  Elgi-
szewa  (w  obwodzie  urzędów.  Chełmonic  Nr  10),  Borówny  (w  obw. 
urzęd.  Łąkie  Nr  11),  Pływaszewa  (w  obw.  urzęd.  Nowego  Kowa
lewa  Nr  12),  Miewa i Silbersdorfu (w obw. urzęd.  Rychnowo  Nr 16), 
Biskupiego  Popowa,  Fólgowa,  Stawu  i  Chrepic  (w  obw.  urzęd. 
Paulshof?  Nr  18),  Papowa  (w  obw.  urzęd.  Papowo  Nt  20),  Osta
szewa  (w  obw.  urzęd.  Lulkowa  Nr  21),  Brąchnówka  i  Grzywny 
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(w  obw.  urzęd.  Sternberg'?  Nr  "22),  Kończewic  (w  obw.  urzęd. 
Koncewicze  Nr  23),  Łączyna  i  Birzglowo  (w  obw.  urzęd.  Birz-
głowo  Nr.  2f>),  Siemienia  (w  obw.  urzęd.  Tanuliageu?  Nr  26), 
Rzęczkowa  (w  obw.  urzęd.  Rzęczkowo  Nr  27),  Koryta  i  Swiesz-
czyna  (w  obw  urzęd.  Rosenberg?  Nr  28)  powiatu  Toruńskiego. 

II.  Litewskiego  języka: D)  W  ustnych  czyuuościacb do
zorów  szkolnych,  reprezentac.yj  i  zebrań  gminnych  w  powiecie 
ijzyłokarczmy,  należącym  do  prowincji  Pruskiej, —  z  wyjątkiem 
obwodów  urzędowych  Karkelu,  Spuckeu, Schakuhnen  i  Russ.  (Ga
zeta  Narodowa  Lwów,  1876,  Nr  221). 

Dzieje  tej  kolouizacyi,  przedstawia  dość  szczegółowo,  acz 
bynajmniej  nie  wyczerpująco,  dziełko:  Friedrich  der  Grosse  ais 

GrUnder  deutschrr  Kolonien  in den  im  Jalire  1772  nett  erworbe-

nen  Landen  przez  Dr  M.  Beheim-Schwarzbacha,  nauczyciela  przy 
pedagogium  w  Ostrowie  pod  Wieleuiem  (Berlin,  1864).  Dziełko to 
uwzględnia  głównie  Prusy  zachodnie,  lubo  mówi  i  o  okolicach 
Noteci.  Wykazuje  dobroczynuy  wpływ  tych  kolonii  na  stosunki 
ekonomiczue  kraju,  i  zbawienną  (podług  autora)  ich  missyę  ger-
manizacyjną.  Dobrodziejstwa  ztąd  wynikłe  materjjalne  dla  kra
jowców  (które,  jak  wiadomo,  przynosiły  obok  tego  korzyści  dla 
skarbu  państwa  także)  mięsza  on  z  potrzebami  ich  moralnemi, 
potrzebami  ducha  i  serca,  które  identyfikuje  z  germanizmem.  Mi
mo  stronniczości,  dziełko  to  ciekawe  przytacza  fakta  osiedlania 
się  ludności  połuduiowo-niemieckiej  w  stronach  nadwiślańskich 
w  końcu  przeszłego  stulecia.  Z  większych  kolonii  założył  Fryde
ryk  II  w dystrykcie  Noteckim:  Murzynno  małe  (Kłein-Morin),  Spi-
tal,  Wonorze,  Stodoły,  Sławsk  wielki,  Sławsk mały,  Ciechrz,  Kru
szą  duchowna,  Frydrykowo  (Friedrichshorst), Mieruciu (Ruhwalde), 
Parlinek,  Olsza,  Szczubinek,  kolonije  kanałowe  A.  B. C.,  Cegielnia 
(Ziegelei),  Trzeciewiec,  Loblenczyn,  Starydwór  (Althof),  Sadki 
(Sadke),  Romanowo  (Romanshof),  Reczyn,  Nałęcza,  Soleckie zam
kowe  olędry.  W  r.  1818  w  departamencie  czyli  regencyi  Bydgo
skiej  następujące  liczono  kolonije:  Bielice,  Czyszkowka,  Szretery, 
Prądki,  Szluzy,  Trzeciewnica,  Frydrykowo,  Brzozówka,  Źuławka, 
Sadki,  Wolsko,  Ostrowiec,  Polichno, Kunkolewo,  Aschenfort,  Adol-
fowo,  Budki,  Wymysłowo  (Nobskrug),  Zachas,  Buszkowo  (Busze-
wo?),  Karczewnik,  Krystynka,  Pauer  (?),  Cisze,  Lipa,  Lipua-góra, 
Atanazyn,  Raczyn,  Radomierr.  (Radstaedt), Heliodorowo,  Jozefowo, 
Radolin,  Teresin  v.  Idzieźle,  Jaegersburg,  Maryi-gaj  v.  Wielka-
bieda,  Górnica,  Bukowica  (Buchwerd«r),  Zotijowo,  Romanowo, 
Wojciechowo,  Olsza,  Mieruciu,  Parliu,  Neu-Sadowiec (?),  Alt-Sado-
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wiec,  Morhardsberg,  Ulrichsthal,  Szturmów,  Gołąbki,  Springberg, 
Mokrzec, Ascherbuden, Obórka (?), Braunsfelde, Bedzitowo, Morst(V), 
Sucbatówka,  Cierpieć,  Murzyuno,  barchanie,  Wouorze,  Szpytal, 
Sikorowo,  Dąbrowa  (Luiseufclde),  Kruszą  duchowna,  Bachorze, 
Chełmce,  Włostowó,  Krzywckolauo,  Wielki  i  mały  Sławsk,  Sto
doły,  Cieńcisko,  Ciechrz,  —  których  nazwiska  następnie  na  nie
mieckie  przemieniono.—(Obacz:  Wykaz  miejscowości  na  nie
mieckie  zmieniouych,  Poznań 1875). — Oczywiście, od owego czasu 
liczba  takich  miejscowości  znacznie  się  pomnożyła  i  wciąż  się po
mnaża.  Dziełko  Beheim-Schwartzbacha  opisuje  także  w  krótkości 
zwyczaje  i  sposób  życia  kolonistów,  osobliwie  tych  którzy  w  Pru
sach  zachodnich  osiedli. 

6. 

Do str. 21. 

Jeszcze  przed  trzydziestu  laty,  do  czasopisma  pod  tytułem: 
Pismo  dla  ludu  polskiego,  Poznań,  rok  1845,  kwiecień  (str. 
142)  podał  E.  Estkowski  następującą  wiadomość: 

„Dla  tych  co  piją  jeszcze  wódkę:  —  1)  W  G  posłał 
nauczyciel  swego  chłopca  ze  sprawunkiem  do  gościńca.  A  jest  na 
tym  gościńcu  żyd,  i  to  dosyć  poczciwy:  ale  żonę  ma  bardzo  nie-
schlujną. I  tak,  gdy  ten  chłopiec  tam  był,  okaleczyła  się  mocno 
w palec,  i  krew  jej  mocno  ciekła.  Co  ona  robi?  —  oto  idzie  do 
szynkfasu,  nabiera  z  garnka  półkwaterek  wódki  i  trzymając  palec 
nad  garnkiem,  oblewała  go  gorzałką  i  tak  długo  krew  kapała 
w garnek  aż  ciec  przestało.  Po  małej  chwilce  przychodzi  dziew
czę  od  młynarza  z flaszką,  i  gościnna  (karczmarka)  nalała  jej 
kwaterkę  wódki  z  owego  garnka.  Ileż  to  innych  ludzi  musiało  się 
napić  tćj  gorzałki  ze  krwią!" 

2)  „Inną  raz^  przychodzi  pewna  kobieta  w  Piątek  do  mia
sta  i  idzie  do  kramu  po  olej.  Żydówka  (kramarka)  nalała  pół
kwaterek  oleju,  wtyka  potem  lejek  we flaszkę  kobiety  i  leje  olej, 
ale  ten  nie  chce  ciec.  Kobieta  patrzy,  a  tu  w  lejku  brzydki  płat. 
Gniewa  się  na  żydówkę  i  spostrzega,  że  ta  jeszcze  ma  uświgo-
tane  od  oleju  ręce.  bo  co-jeno  (dopiero  co)  smarowała  olejeni 
trzewiki  i  jeszcze  jeden  leżał  na  stole,  a  olej  w niego  jeszcze nie 
wsiąkł.  Nieporządna  ta  kupcowa  nalała,  nim  owa  kobieta  przy
szła,  w  półkwaterek  oleju,  a  smarując  trzewiki,  maczała  w  nim 
płat  i  tak  go  też  w  tym  półkwaterku  zostawiła." 

3)  „Opowiadano  mi  też,  że po miastach,  a szczególniej w  Po
znaniu,  często  spotkać  można  biednego  żyda,  jak  z framug,  dziur 
i  ze  ścianek  przy  kościołach,  kijem  wykręca  powrzucane  (tam 
przez chorych,  kaleków,  dziadów  i  t.  d.)  stare  włosy  i  kultuny. 

29 
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Kułtuny  te  zanosić  pono  ma  do  szynkarzy  żydowskich;  bo  powia

dają,  że  panuje  pomiędzy  żydami  ten  zabobon,  iż  gdy  taki  kuł-

tun  włożą  w  beczkę  gorzałki,  wtenczas  mają  szczęście  i  wódka 

im  prędko  odchodzi.  Czy  to  jest  prawda  lub  nie, Bóg  tam  wie, 

ale  to  zawsze  jest  pewna  rzecz,  że  zbyt  często  wiele  brzydastwa 

piją  ludzie  razem  z  wódką." 

7. 

Do str. 35. 

R o l a .  

K o r r e s p o n d e n c y a   z   n a d   N o t e c i .   O t ó ż   i   p o   z a s i e w a c h .  

Gorętsi  i  pilniejsi  już  z  św.  Michałem  je  pokończyli,  powolniejsi 

i  ci,  których  zatrzymały  przewlekające  się  nad  miarę  żniwa,  koń

czą  je  obecnie  (w  połowie  Października).  Kto  lepiej  zyska,  czy 

gorąco,  czy  zimno  kąpani,  rok  przyszły  okaże.  Mawiają  starzy: 

Kiedy  sig  za  broną  kurzy, 

to  się  i  za  kosą  burzy. 

Kurzyło-ć  się  u  tych,  co we  Wrześniu  siewy  pokończyli,  nie

pospolicie,  z  tem  wszystkiem  zaprzeczyć  trudno,  że  rychlejsze 

siewy  latosie  cienko  idą  i  nie  bardzo  są  ujęte. 

Potrawy  mieliśmy  tego  roku wspauiałe,  i  sprzątnęły  się także 

pogodnie  i  dobrze,  ale  ich  też  prawdziwa  była  potrzeba,  bo  mia

nowicie  nam  Notecianom  woda,  nieomal  aż  do  Lipca  aa  łęgach 

stojąca,  pierwsze  cięcie  bardzo  skąpą  odmierzyła  miarą. 

( Z i e m i a n i n ,   P o z n a ń ,   1 8 6 7 ,   N r   4 2 ) .  

Z i e m i a n i n   ' )   P o z n a ń ,   1 8 6 8 ,   N r   2 2   ( M a j ) .   Z   n a d   N o t e c i  

23  Maja  1868: 
Dziwne  to  my  ziemianie  przechodzim  z  naszem  rzemiosłem 

koleje,  a  przecież  Pan  Bóg  ostatecznie  tak  zawsze  zrządzi,  że 

kiedy  przyjdzie  końcowy  obrachunek,  to  już  po  uajwiększej  czę-

')  Ziemianin  w  Nr  21  r.  1868  podaje  opisy  celniejszych  gospo

darstw  przez  członka  Zarządu  p.  Wolniewicza.  Przy  opisie  Ko

ścielca  (pow.  Inowrocł.)  majątku  p.  Łączyńskiego  czytamy,  że 

pałac  w  ogrodzie  w  pięknem  położeniu,  w  pobliżu  jeziora  przy 
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ści  nie  na  deszcz  i  słońce,  ale  na  własną  nieoględność  narzekać 

przypada.  Otóż  łońskiego  roku  o  te  czasy  płakaliśmy,  mordu

jąc  pociąg  w  błocie,  a  rozpaczaliśmy  prawie,  kiedy  przyszło 

żniwo  nienamłotne  i  na  domiar  chudy  plon  perek,  a  w ościen

nej  prowincyi  bieda  prawie  głodowa.  Nuże  tedy  zrzędzić  i  szczę

dzić,  a  dzierżyć  i  sknerzyć,  a  sztukować  i  rachować,  i  otóż  mi

nęła  zima,  każdy  dobytek  przepchał  się  szczęśliwie,  głodne  Pru-

sactwo  odkarmione,  a  ci,  co  po  śpichlerzach  sypali  zaspy  zboża, 

by  głodoweini  uraczyć  się  cenami,  pospuszczali  nosy na  kwintę, bo 

i  żytko  i  perki  i  za  niemi  inne  zboża  w  miernych  ulokowały  się 

cenach,  a  haracze  na  kupców  na  Rwoje  zasoby  już  prawie  polo

wać  muszą. 

Otóż  i  latoś,  po  śnieżnej  zimie,  a  przekropnym  spo-

zimku,  przepowiadali  wszyscy  rok  mokry.  Wprawdzie  jeszcze  nie 

minął,  z  tem  wszystkiem  cztery  tygodnie  bez  kropelki  deszczu 

już  się  dają  we  znaki  naszym  piaseczkom,  a  ugory  mocniejszej 

gleby  już  potrochu  opoką  stają  pługowi.  Przecież  w  oliwili,  gdy 

to  piszę,  wiatr,  stale  dotąd  od  wschodu  wiejący,  zwrócił  się  od 

zachodu,  barometer  opada  i  jest  nadzieja,  że  nim  pismo  to  doj

dzie  na  miejsce,  upragniony  deszcz  zrosi  spiekłe  nasze  niwy. 

Pogląd  cały  na  pola  stron  naszych  dosyć  jest  zadawalnia-

j ą c y .   R z e p a k i   l a t o ś   w s z ę d z i e   p i ę k n e ,   n a b i t e   i   w y r o s ł e ,   c h r z ą s z 

cz yk  tylko  wśród  długiej  posuchy  mocno  obsiał  liście i  może plo

nowi  ujmę  przyniesie.  Pszenice  i  żyta  dobre,  na  sapach  i lekkich 

gruntach  trochę  obrzednie  i  niewyrosłe,  w  ogóle  niezły  sprzęt 

obiecują.  O  jarzynie  naturalnie  nic  jeszcze  prognostykować  nie 

można.  Dobry  czas  do  uprawy  pod  nią  każe  przecie  spodziewać 

się  dobrego  także  żniwa,  byle  deszcz  dość  wcześnie  pomógł  jej 

d o   w z r o s t u   i  p r z y t ł u m i e n i a   w z m a g a j ą c e g o   s i ę   ś r ó d   p o s u c h y   h o ł -

drychu. Sam  kazałem  wszelką  jarzynę,  tak  jęczmień,  jak i  owies 

a  nawet  groch  zwałować,  uważając  tę  operacyą  za  bardzo  sku

teczną  tak  wśród  posuchy,  jako  i  po  ulewnych  deszczach,  do zła

mania  tworzącej  się  skorupy  i  otworzenia  gleby  dla  wpływów  at

mosfery.  Koniczyny  widać  bardzo  piękne,  a  i  trawy,  mianowicie 

na  łęgach  naszych,  obiecujące.  Kartofle,  wcześnie  zasadzone,  już 
zaczynają  wschodzić. 

Pranie  i  strzyż  owiec  także  już  zwolna  się  rozpoczyna.  Pra

nie  powinno  być  bardzo  dobre,  bo  czas  i  woda  ciepłe,  a  byle 

którem  okopy  z  czasów  szwedzkich  (?).  W  ogrodzie  jest  olej

ni a  wraz  z  ś r ót o wnikiem  i  inne  budynki.  W  domu  folwar

cznym  kuchnia,  cz eladni ca  i  t.  d.  Tuż  Bt}  drwalnie,  chlewy  i 

k u r n i k i   w r a z   z   o g r o d e m   d l a   d r o b i u ,   t a k   z w a n y m   r o b a c z n i -

kiem,  dalej  stodoły,  owczarnia i  t.  d.  Gospodarstwo  jedenasto-

i  siedmiopolowo  na  wysokim  stopniu  udoskonalenia. 
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uchronić  owce  od  zakurzenia,  kupcy  powinni  być  z  prania  zado
woleni.  Za  to  waga  wełny  pewnie  nieco  utraci,  bo  w  ciepłej  wo
dzie  i  więcej  brudu  i  tłuszczu  z  wełny  wychodzi,  a  ciepły  wiatr 
i słońce  suszą  wełnę  szybko  i dokładnie.  W  takich  okolicznościach 
godzi  się  liczyć  na lepszą  cenę  wełny, aniżeli  dotychczasowy obrót 
giełdowy  obiecuje.' 

Choroby,  które  przez  ciąg  zimy  bardzo  nawiedzały  niektóre 
z  naszych  osad,  chwała  Bogu,  nareszcie  ustają. 

Se. 

Gospodarstwo. 

E n c y k l o p e d y a   r o l n i c t w a   p o d   r e d a k c y j ą   J .   T .   L u b o 
mirskiego  i S.  Przystańskiego  (Warszawa,  1874,  tom  II, str,  1101) 
d a j e   o p i s   g o s p o d a r s t w a   w ł o ś c i a n   i   k o l o n i s t ó w   w   K u j a w a c h  

(pow.  Włocławski  i  Nieszaw.)  oraz  w  Gnieźnieńskiem  (ob.  Lud, 

Ser.  X.  str. 340)  na  str.  zaś  1135  mówi: 
Opis  gospodarstwa"  cząstkowego  we  wsi  Niechanowie ') 

(pow.  Gnieźnieński)  będącego  własnością  Józefa  Kozaneckiego 
(wraz  z  drzeworytem  przedstawiającym  jej  widok). 

Dobra  prywatne  Niechanów  przy  separacyi  w  roku  1841  na
dały  na  własność  grunta  zamieszkałym  we  wsi  kmieciom,  którzy 
za  to  uposażenie  zrzekli  się  wszelkiej  wspólności  z  dworem,  do 
owego  czasu  gromadzie  przysługującej,  i  z  gruntów  im  nadanych 
przez  czas  niejaki  czynsz  spłacali,  dopóki  tenże  przez  listy  ren
towe  nie  został  spłaconym  a  kapitał  dziedzicowi  wręczonym. 
Z  osad  rzeczonym  sposobem  dawniej  powstałych,  utrzymało  się 
w  Niechanowie  jeszcze  czternaście.  Każdy  gospodarz  ma  studnię 
w  swem  podwórzu. 

Gospodarstwo  Kozaneckiego  zawiera:  pól ornych kl. II. pszen
nej  3  hektary,  kl.  II. żytniej  10  hekt.  kl.  III.  żytniej 3 hekt., ogro
dów  51,  5  ara. Razem  16  hektarów,  51, 5  ara. 

Pola  leżą  w  jednym  obszarze,  a  sposób  gospodarowania  jest 
3-polowy.  Jak  się  wyżej  rzekło,  wspólnych  pastwisk,  lasów,  ani 
też  żadnych  służebności  gromadzie  przysługujących  osada  nie  po
siada. 

W  gospodarstwie  Kozaneckiego  jest  osób  zdatnych  do pracy 
4,  dzieci  małych  3. 

')  Dobra  Niechanowskie  posiadał  niegdyś  minister  Briihl,  który  je 

zniwelować  i  rowy  pokopać  kazał.  Następnie  były  własnością 

Jakóba  Działyóskiego  starosty  Nakielskiego,  który  rozkolonizo-

wał  w  r.  1748  grunta  stanowiące  dziś  osadę  Nowej-wsi, a  przy

wilej  ten  potwierdził  w  r.  1784  Stefan  Garczyński.  (Obacz  str. 

5  i 30). 
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Tenże  gospodarz  utrzymuje  na  swej  osadzie:  krów  4 (po  30 

tal.),  jałownika  3,  koni  ,2 (po 70 tal.),  trzody  chlewnej  sztuk kilka, 

kur  12,  gęsi  30,—  razem  w  wartości  347  tal.  12  srg. — Od  in

wentarza  tego  otrzymuje  przecięciowo  80  wozów  parokonnych 

gnoju,  czem  nawozi  5  hektarów. 

W  gospodarstwie  tem  inwentarz  martwy  składa  się:  z  2 wo

zów  (wartości  50  tal.),  1  pługa,  2  hron,  1 raclła,  wideł,  grabi, ło

pat  i  t.  p.  Razem  w  wartości  05  talarów. 

Józef  Kozanecki  wysiewa  i  zbiera  przecięciowo:  wysiew: 

pszenicy  szefli  7  (na  4  hektarach),  żyta  20  szefli  (na  4  hekt.),  ję

czmienia  2  szefie  (na *5  hekt.),  owsa  27  szefli  (na  7  hekt.),  gro

chu  3 szefle  (na  3 'L hekt.),  tatarki  lL szcfla  (na  2 hekt.),  karto

fli  27  szefli  (na  40  hekt.),  lnu  '/,  szefla  (na fi hekt.)  ').  Zbiór  wy

nosi : pszenicy  szefli  35,  żyta  szefli  95,  jęczmienia  szefli  12, owsa 

szefli  90,  grochu  szefli  10,  tatarki  szefli  5, kartofli  szefli  160,  lnu 

szefli  l1/,. —  Spożywa  na  utrzymanie  cz9»adzi  i  inwentarza: 

pszenicy  3  szefie,  żyta  (10  sz.,  jęczmienia  10  sz.,  owsa  30  sz., 

grochu  7  sz.,  tatarki  4  sz.,  kartofli  130  sz..  lnu  1  sz.,  —  Sprze

daje  po  odsianiu:  pszenicy  25  szefli,  żyta  15  sz.,  owsa  33  szefli. 

Dochody  z  gospodarstwa  sa:  ze  sprzedaży  zboża  138  tal., 

z  inwentarza" 180  tal.,  razem  318  talarów.  —  Wydatki  roczne 

wynoszą:  podatki:  gruntowy,  budynkowy,  pogłówny  (II  tal.  24 

srg.),  składki  gminne  (20  tal.),  kupno  żelaza  i  różnych  potrzeb 

gospodarskich  (10  tal.),  kupno  różnych  potrzeb  do życia  (GO  tal.), 

kupno  różnych  potrzeb  do  przyodziania  się  (70  tal.),  kupno  drze

wa  opałowego  (30  tal.);  razem  tal.  201  srg.  24. 

Z  tego  wynika,  iż  każdy  właściciel  gospodarstwa  podobhego 

obszaru,  mógłby  prócz  utrzymania  siebie  i  rodziny,  robić  pewne 

oszczędności,  gdyby  każdy  był  równie  pracowity  jak  Józef  Koza

necki  i  nie  trwonił  pieniędzy  bezużytecznie. 

i 

8. 

Do  strnmiiry  40—44.  142—147. 

(Ob.  także:  Zwyczaje  i  Przypisy  do  Seryi  IX  i X). 

Zwyczaje. 

Adalbert  Kuhn  w  dziele:  Markische Sagen und Mdrcheti, 
nebst Gebrduche und Aberglauben (Berlin  1843)  powiada  na  str. 

345  że  w  wigilię  lub  na  kilka dni  przed  Bożem  Narodzeniem,  ob

chodzi  po  wsi  (w  Brandeburgii)  tak  zwany  Klas-bur  w  odraża-

') W  obliczeniu  tem  widoczna  pomyłka. 
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jącej  postaci  przybrany  w  białe  prześcieradło  chłopiec,  w  towa

rzystwie  przyjemniej  już  ubranego  Chrystusa  (der  heilige  Christ), 
który  słucha  dzieci  pacierza  i  katechizmu  a  następnie  obdziela 

między  nich  jabłka  i  orzechy,  gdy  zaś  pacierza  nie  umieją,  bije 

je  Klasbur  workiem  napełnionym  popiołem.  W  niektórych  osadach 

zamiast  Klasbura  występuje  jeździec  na  koniu  z  drąga  zrobionym 

siedzący  i  harcujący  wówczas  jak  i  w  Zapusty  (podobnie  jak  Ko

nik  Zwierzyniecki).  Jeździec  taki  pojawia  się  i na  weselu także, 

gdzie  się  i  kowal  znajduje  chcący  go  podkuwać. 

Na  str.  347  swego  dzieła,  powiada  Kubn,  że  w  niektórych 

miejscach  Marchii  Brandeburskiej  chodzą  po  wsi  tak  zwani  Słern-
dreher  czyli  Sternhiker  (gwiazdory):  są  to  trzej  chłopcy  udający 

trzech  króli  (jeden  z  nich  jest królem  białym,  drugi  czarnym  mu

rzyńskim)  obnoszący  gwiazdkę  ruchomą  na  kiju  i  pieśń  (którą 

przytacza)  śpiewający  przed  domami.  W  hrabstwie  Ruppin  ma  je

den  z  nich  skrzyneczkę  (niby  szopkę),  z  której,  gdy  ją  otworzy, 

wychodzi  lalka  t.  j. król  Herod,  nakazuje  mordować  dziatki i  t. d. 

Obdarzeni  przez  gospodarzy  jadłem,  odchodzą  chłopcy  ci  życząc 

całemu  domowi  szczęścia  i  bogactwa. 

Na  str.  307 swego  dzieła  mówi  znów  Kubn  o  zwyczaju  cho-

dzeuia  i  zbierania jaj  i  t. d.  w środkowej  Marchii  po  wsiach  w Za

pusty,  co  się  zampern  albo  zempern  zowie (obacz  tu  str.  116). 

Na  Wielkanoc  przed  wschodem  słońca,  idą  kobiety  po  wodę  do 

źródła  lub  rzeki  (Ostcrwasser),  która  ma  własność  uzdrawiania  i 

upiększania. 

W  Zielone-świątki  (str.  315—324  u  Kuhna)  jest  mowa  o 

umajaniu  chat  i  przystrajaniu  je  w  brzozowe  wieńce.  W  ten  dzień 

wypędzają  pasterze  bydło  lub  konie na  pastwisko.  Pierwszej  przy

gnanej  krowie  lub  koniowi  stroją  ogon  zielonością,  a strój  ten  ma 

nazwę  Dausleipe, pasterz  zaś nazywany  bywa  Thauschlepper.  Osta

tnią  krowę  (lub  konia)  zowią  pstrą,  chociaż  i  tę  obwijają  w  zie

leń  i  kwiaty  polne;  pastuch  zaś  (koński)  otrzymuje  szyderczą  na

zwę  Pfingstkaam  lub  Pfingskaarel  (obacz:  Lud, Ser. III,  Król Pa

sterzy  Ser. X. str.  203).  Miejscami  obnoszą  chłopcy  drąg w  kwiaty 

i  wstążki  ubrany  zwany  Bammel  i  zbierają  za to:  jaja,  ser,  ma

sło  i  t.  d.  przyśpiewując  pieśni,  które Kubn  przytacza; dziewczęta 

zaś  tak  zwaną  Maibruut  (lalkę  ze  słomy,  liścia  i  t. d.  zrobioną, 

z  wstążką  długą  jakoby  narzeczonej,  spływającą  od  głowy  aż  do 

ziemi).  Następują  potem  gonitwy  do  wbitej  w ziemię  jodły  uwień

czonej  głową  końską  (der  Knochengalgen)\  kto pierwszy  dobiegnie, 

z o s t a j e   m i a n o w a n y   k r ó l e m ,   k t o   o s t a t n i ,   k u l a w y m   c i e ś l ą .  

W  przeddzień  ś.  Jana  Chrzciciela  zbierają  różne  zioła  na 

leki  i  prezerwatywy.  Wtenczas  to  starają  się  także  o  nabycie 

rószczki  szczęśliwości  (Wunschcl-ru'.he)\  w tym  celu  idą  milczkiem 

i  tyłem  do  laskowego  krzaku,  i  schyliwszy  się,  pomiędzy  nogami, 

chwytają  rękoma  gałąź  rzeczonego  krzaku,  wycinają  z  niej  rósz-
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czkę  rozsochatą  nakształt  wideł;  we  wodę  włożona,  kwiczyć  ona 
ma  jak  świnia,  jeżeli  prawidłowo  została  zerwaną.  W  siedzibach 
dawnych  Wendów  około  Salzwedel,  kobiety  w  dzień  ś.  Jana  ści
nały  brzozę  w gaju i  odciąwszy  gałęzie a  zostawiwszy  tylko u drze
wa  koronę, przyciągały je wśród okrzyków do wsi, ustawiały i  strojiły. 

Dalej  opisuje  Kuhn  zwyczaje  rybackie  (np.  Stralow'er  Fisch-
zug  pod  Berlinem),  zwyczaje  zachowywane  podczas  żniw,  pozosta
wianie  ostatuiej  garści  żyta  na  pniu  i  tańce  około  niej,  formowa
nie  z  ostatniej  garści  słomianego  człowieka  przez  dziewczęta  i 
przywożenie  go  do  dworu  w  przystrojeniu,  wicie  wieńców,  śpiewy 
żniwiarzy  i  t.  d. 

W  jednym  z  listów  swych  pisanych  z Wiednia  1831  r. wspo
mina  Szopen:  „Ztamtąd  (t.  j.  z  Kahlenberg'u)  poszliśmy  ku  wie
czorowi  (d.  23  Czerwca)  do  Krapfenwaldu,  gdzieśmy  widzieli  ko
miczną  zabawkę  chłopaków.  Okryci  od  głów  do  stóp  liściem,  wy
glądali  oni  jak  wędrujące  krzaki  i  kroczyli od domu  do  domu, pod 
nazwą:  Pfingskonig,  co  pokazuje  że  zwyczaj  tyczy  się  Zielonych-
świątek. (M. Karasowski: Friedrich Chopin, Dresden 1877,1.1. s. 222). 

'J. 

Do str. 41. 

(ob.  Ludy  Serya  X,  str.  351—6). 

Dr.  H.  H.  Ploss:  Das Kind (Stuttgart  1876.  II.  237)  mówi: 
„Ehemals  gab  es  iu  Deutscbland  ara  Sonntag  Latare,  doch  auch 
an anderen  Tagen, ein  landisches  Kampfspiel.  Zwei Personen, Som-
mer  und  Winter  vorstellend,  ringen  mit  einander,  der  Sommer  in 
griines  Laub,  der  Winter  in  Stroh  oder Moos  gehullt.  Der  Winter 
muss  stets  unterliegen  uud  unter  den  Jubelrufen  der  Jugend: 

„Stab aus! Stab aus! 

stecht dem Winter die Augen aus!" 

wird ihm seine Hiille abgerissen. An manchen Orten wurde auch 
der Winter in Gestalt einer Strohpuppe unter dem Gesange der 
Jugend: „So  treiben  wir  den  Tod  liinaus  u. s. w.u  iu's  Feuer oder 
Wasser  geworfen.  In  den  beziiglichen  Liedern  ist  der  Tod  an  die 
Stelle  des  Winters  getreten.  In  uuserer  Zeit  haben  sich  fast  nur 
bei  den  Kindera  noch  Reste  solcher  Gebrauche  erhalten;  die  Er-
wachsenen  kennen  sie  kaum  noch  aus  der  Erinnerung." 

W  czasopiśmie  Globus  wydawanem  w  Brunswiku,  w  Nrze 
19  z  r.  1876,  jest  rozprawa  Franciszka  Schmidta  z  Wejmaru,  o 
obrzędach  ludu  słowiańskiego  na  Szlązku,  w  Czechach,  Saksonii, 
Turyngii  i  t.  d.  tyczących  się  żegnania  zimy  a  witania  lata.  Ty
tuł  tej  pracy:  Den  Trod  austragen  und  den  Sommer  ge-
winnen.  Wiele  przy  tej  sposobności  powiedziano  i  o  polskich 
także  zwyczajach  ludowych. 
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10. 

Do str. 105. 

Czeszewo. 

W  artykule: 0  starożytnych  mieszkalnych  budowlach  na  pa

lach,  wznoszonych  wśród  jeziór  i  na  rzekach,  Józ.  Łepkowski 

mówi  (Tygodnik  illustr.  Warsz.  Nr  330,  dn.  20  Styczn.  1866): 

„U  nas  pró< z  krótkich  doniesień  po  Dziennikach,  tylko  Gazeta 

Fo 1 ska zdała w  ogólnych słowach  (powtórzonych  w  Bibl.  Warsjz. 

z  r.  1864,  T.  IV.  str.  321) sprawę  z  europejskich  odkryć  budowl 

na  palach,  dołączając  powziętą  od  nas  wiadomość,  że  i  na  da

wnych  ziemiach  polskich  są  ślady  tego  rodzaju  zabytków.  Oglą

dałem  je  teraz  we  wsi  Czeszewie  (własność  K.  Libelta)  położo

nej  między  Wągrowcem  a  Kcynią,  najbliżej  miasteczka  Gołańczy. 

Wśród  równin  świeci  tani  okolicy  wielkie,  bo  na  750  morgach 

magdeburskich  rozlane  jezioro,  przypierające  do  osad:  Smuszewa, 

Wiśniewa,  Kujawek,  Wiśniewka  i  Gręzin.  Od  strony  owej  granicy 

kujawieckiej  i smuszewskiej  (wprost  okopów  zwanych  szwedzkiemi, 

sypanych  na  przeciwnym  bystrzejszym  brzegu)  jest  naturalne 

wzniesienie,  będące  zapewne  wyspą  wśród  jeziora,  szerzej  niegdyś 

rozlanego.  Tam,  w  smuszewskim  zakącie  czeszewskich  wód,  za

chodziły  nawet  daleko  w  głębię  szeregi  palów,  ustawionych  w  re

gularnie  szykowanych  rzędach.  Owe  średniej  grubości  częstokoły, 

nieobrobione,  zgruba  ociosane  dołem,  są  dębowe,  zczerniałe  od 

starości,  a  rozsypujące  się  prawie  w  spruchuiałki,  gdy  wysychają 

na  brzeg  dobyte.  Woda  podmywająca  tutaj  piaszczysty,  żwirowaty 

brzeg,  odsłania  w  tem  miejstAi  muostwo  grubych  skorup  z  popiel

nic  i  naczyń.  Są  one  z  szarej,  prawie  czarnej,  niewypalanej,  iło

watej  gliny,  zdobione  nacięciami  przedstawiającemi  ornament 

z  lirnj  prostych  kreślony.  Ze  skorup  owych  domyślać  się  łatwo 

kształtów  nizkich,  baniastych  popielnic  i  mis  o  wielkich  średni

cach.  Ilodzaj  i  rysunek  tych  naczyń  jest  prawie  ten  sam,  co  urn 

dobywanych  w  cmentarzysku  pogańskim,  niedaleko  ztąd  we  wsi 

Dobieszewku  będącym,  który  opisaliśmy  szczegółowo  w  Nr  262 

Tyg.  illustr. Znajdują  się  też  w  tym  końcu  brzegów  jeziora cze-

szewskiego  młoty  z  ciedinego  polnego  granitu,  kości  zwierzęce, 

rogi  i  zęby  bydląt  zetlałe,  lub,  co  szczególna,  a  co  za  dawnością 

tutejszej  osady  na  palaęh  przemawia,  już  skamieniałe  w  części. 

Całe  wspomnione  wyniosienie  nadbrzeżne,  otoczone owym  niby  na

turalnym  wałem,  jest  zapewue  Zaimkiem,  grobowiskiem  miesz

kańców  jeziora,  którzy  w  tem  zaciszu  zmarłych  swoich  grzebali-

Lud  przechował  w  podaniu  pamięć  o  budowlach  mieszkalnych 

na  tych  tu  wodach,  opowiadając  o będącym  tam  niegdyś  wspania-
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łym  zamku  możnego  pana,  zapadłym  w  głąb  jeziora,  dla  srogości 

z  jaką  poddanych  naglił  do  pracy,  nawet  w  dni  świąteczne.  Ją

dro  więc  tej  tradycyi  popiera  także uzasadnione  orzeczenie:  żeśmy 

się  oczywiście  spotkali  w  jeziorze  czeszewskiem  ze szczątkami  bu-

dowań  na  palach,  z  pierwszemi  tego  rodzaju  zabytkami  na  zie

miach  polskich  odkrytemi.  Sądzimy,  że  szczególnie  w  Pińszczyznie 

i  na  wodach  W.  Ks.  Poznańskiego  nader  liczne  znaleźć  się  po

winny  ślady  takich  jeziornych  mieszkań.  Jeźli  bowiem  gdzie,  to 

w  tych  okolicach,  przed  kilku  wiekami  pewno  na  wodach  najwy

godniej  było  zamieszkać.  Jasnem się  także  wydaje  dlaczego w Cze-

szewie  nie  na  ziemi,  ale  wśród  jeziora  osiedlili  się  pierwsi  stron 

tych  mieszkańcy.  Gdy  tu  przybyli,  mieli  do  wyboru:  albo  wodę, 

albo  las,  lub  grzęzie  bagien,  osuszone  dopiero  niedawno.  Dziś 

jeszcze  torfiska  z  pokładami  muszlowego  wapna  zalegają  znaczną 

część  pobrzeża.  Tylko  więc  samo  lśniące  jezioro  nęciło  tu  ku  so

bie,  a  zarazem  wskazywało  wygodne  stanowisko  na osadę,  mogącą 

się  wyżywić  rybą,  zająć  łowami,  a  znajdywanym  w  Czeszewie  i 

jego  okolicach  bursztynem  korzystny  handel  prowadzić.  Bezpiecz

niej  też  było  na  wodach  przed  dzikiem  zwierzęciem,  a  może  i 

rzed  złym  człowiekiem,  co  czyhał  na  zebrane  plony.  Więc  pię-

ne  modre  jezioro  najpierw  tu  na  głębie  swoje,  a  potem  dopiero 

na  pobrzeża  przynęciło  ludzi.  Jeźli  wreszcie  pierwotni  tutejsi 

mieszkańcy  wiedli  swój  ród  z  plemion  jakich  pomorskich,  niedziw 

że  z  wodą  obeznani  i  do  niej  przywykli,  najpierw  ją  sobie  za 

mieszkanie  obrali.  Chcąc  orzec  o  czasie  w  którym  te  osady  po

wstały, wypadałoby  ściśle  i  naukowo  ocenić  rodzaj  i  epokę  napo

tykanych  tutaj  kości  zwierząt  i  innych  zabytków,  oraz  zbadać  li

czne  grobowiska  w  okolicy  Czeszewa,  ciekawe  dla  właściwości 
swoich." 

Czasopismo  Kłosy (Warsz.  1871,  Nr  289)  mówi  następnie 

jako: „W  r.  1864  Dr  Józef  Lepkowski  odkrył  budowle  na  palach 

w  jeziorze  Czeszewskiem  pod  Gołańczą,  w  dobrach  swego  te

ścia  Dra  Karola  Libelta,  znanego filozofa  i  estetyka.  O tych  mie

szkaniach  mówił  w  r.  1866  Alex.  hr.  Przezdziecki  w  Bonn  na 

kongressie  archeologów.  Dr  Łepkowski  opisał  swoje  odkrycie 

w  dziele:  O zabytkach  Kruszwicy  i Gniezna  i t. d.  (Kraków, 

1866).  Domysły  tego archeologa i orzeczenia wypowiedziane  w niem, 

potwierdziły  się  znajdywaniem  na  brzegach  Czeszewskiego  jeziora 

wyrzucanych  przez  wodę  ostrokołów,  siekierek,  strzał  i  młotów, 

ze  zwierzęcych  skamieniałych  kości.  Więc  mamy  zabytki  z  pierw

szego  okresu  kultury,  z  epoki,  w  której  człowiek  z  kości  wyrabiał 

sobie  broń  i  narzędzia.  ')" 

')  W  r.  1870  w  okolicy  Ischl,  w  północnej  części  jeziora  Atter-

s » e ,   z n a l e z i o n o   ś l a d y   b u d o w l i   w o d n y c h .   W  w i e d e ń s k i e m   F r e m -

30 
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O  tych   budowlach   napisał   także   i   Karol   Libe l t :   Mieszka

nia   nadwodne  przedhis toryczne.  

Brzegi  rzeki  Wełny  coraz  ciekawsze  dla  archeologów  przed

stawiają  badań  pole.  W  czasopiśmie  Warta  (Poznań  1875,  Nr 41) 

czytamy:  Ciekawy  grób  odkopał,  wedle  Posener Zeiłung,  na  dniu 

30go  Marca  r.  b.  (1875)  pan  Witt  z  Boganowa  na  Olędrach Roż

nowskich  niedaleko  od  żwirówki  prowadzącej  z  Obornik  do  Rogo

źna.  Na  dwie  stopy  pod  powierzchnią  znalazł  on  grób  kamienny 

złożony  bardzo  regularnie  z  płytów  granitowych,  gładkich  i  na 

wewnątrz  doskonale  płaskich.  Naokoło  grobu  leżało  dużo  małych 

okrągłych  polnych  kamieni.  Płyt  przykrywający  grób miał 59  cen

tymetrów  szerokości  a  91  długości,  ściany  boczne  składały  się 

każda  z  jednego  całego  płaskiego  kamienia,  mającego  długości 

87  a  szerokości  64  centymetry.  Dno  tej  kamiennej  skrzyni  wyło

żone  było  bardzo  starannie  małemi  płaskiemi  płytami.  Głęboko

ści  miała  ta  skrzynia  około  36  cm.  Mieściły  się  w niej  trzy  urny, 

których  rozmiary  następujące:  wysokość  27 cm.,  największa  wypu

kłość  89,  w  obwodzie  91,  w  otworze  54  cm.  Wszystkie  urny  bez 

wszelkiej  ozdoby,  kształtu  zwyczajnego;  z  gliny  grubej,  zawiera

jącej  małe  ziarna  żwiru  i  przykryte  bardzo  starannie.  Pokrywki 

nieco  poza  obwód  wystające,  górą  nieco  wypukłe,  z  kreskowatemi 

ozdóbkami,  które  razem  tworzą  koło  na  czubku  pokrywki.  W  ur

nach  znaleziono  tylko  szczątki  spalonych  kości  dorosłych  ludzi; 

zresztą  nic  ani  w  nich,  ani  na  około  nich  w  grobie  widać  nie 

było.  Tylko  w  piasku  obok  grobu  znalazł  się  granitowy  odłamek, 

który  możnaby  wziąść  na  kawałek  broni  lub koniec  strzały;  obro

bienie  jego  wszakże  bardzo  proste  i  niekształtne;  nie  zdaje  się 

także,  żeby  go  utworzył  przypadek. 

denblatt  z  r.  1870  Nr  250  jest  o  nich  wiadomość,  lubo  nie

dokładna  i  nieumiejętna.  Twierdzenie  autora,  jakoby  owe  za

bytki  na  palach,  były  pierwszem  takiem  idkryciem  w  Auatryi, 

a  przedstawiały  mieszkania  nadjeziorne  najbardziej  posunięte  ku 

wschodowi,  są  mylne.  Nie  pierwsze  to  odkrycie  budowli  pato

wych  w  Auatryi,  gdy  sobie  przypomnimy  owe  w  okolicy  Lu

biany  lub  na  Morawach,  badane  przez  p.  Jeittelesa  z  Oło

muńca.  Nie  są  też  najdalej  na  wschód  posunięte,  gdy  Czeszew-

skie  odkryte  w  r.  1864  leżą  pod  36  stopniem  długości  (jez. 

Attersee  jest  pod  31  stopniem);  odkryte  zaś  w  r.  1867  przez 

p.  Belduhn  na  Mazurach  pruskich  pod  40  stóp.  dług.  geogra

ficznej. 
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Grób  ten  różni  się  bardzo  od  tak  zwanych  grobowisk  zbio-
rowych,  jakie  się  często  znajdują  w  zagajeniu  Obornickiem,  lub 
też  gdzieindziej  nad  brzegami  Wełny.  Kiedy  w  tych  ostatnich 
wkoło  popielnic  najrozmaitszego  kształtu  napotyka  się  zwyczajnie 
dużo  naczyń  glinianych  różnego  kształtu  i  rozmiaru,  to  tymcza-
sem  tu  niema  aui  jednego  naczynia,  ani  nawet  skorupy.  Uderza 
też  ta  okoliczność,  że  grób  złożony  jest  z  płytów  kamiennych, 
które  tu  są  wielką  rzadkością.  Korespondent  wpada  na  domysł, 
że  groby  te  zawierają  szczątki  przychodniów  (Einwanderer)  ze 
stron  gdzie  takie  kamienie  nie  są  rzadkie.  Dalej  domyśla  się,  że 
przykrycie  kamieniami  służyło  do  tego,  żeby  w  epoce  gdzie  ciał 
jeszcze  nie  palono,  uchronić  zwłoki  od  napaści  dzikich  zwierząt, 
i  że  później  i  bez  celu  używano  kamieni,  nawet  po  zaprowadze-
niu  palenia  i  popielnic. 

Prosząc  prof.  Łepkowskiego  o  kilka  słów  objaśnienia,  zape-
wniamy,  że  kamienie  granitowe  w  tej  okolicy  może  iż  są  rzadkie, 
ale  za  to kolosalne.  Pisarz  tych  wierszy,  sam  jako  dziecko  w roku 
1840tym  widział  w  lesie  należącym  do  wsi  Wełny,  w  rewirze 
Mokr zec,  ogromny  kamień,  już  tylko  połowę,  mający  ze  sześć 
łokci  długości,  trzy  szerokości,  a  jeden  wysokości  nad  ziemią, 
gdzie  mylnie  lub  niemylnie,  miał  być  zabity  Przemysław. 

R. 

11. 

Do  Htr.  108. 

(Obacz:  Lud, Ser.  IX.  str.  23  i  55). 

D z i e n n i k   P o z n a ń s k i   1 8 7 5 ,   N r   2 1 5 ,   m ó w i   z   i r o n i j ą :  
D r o g a   p i o s n k a   i   n i e z w y k ł y   p r o c e s .  M i e s z k a ń c y   C h o j n a ,  

wsi  1'/, raili  od  Wronek  a  parę  mil  od  Wielenia  odległej,  słyną 
w  okolicy  z  bystrości  umysłu i  dowcipu.  Znane  powszechnie  w  po-
wiecie  dykteryjki,  jak  Chojanie  księżyc  w  studni  łapali,  jak  drze-
wa  z  drogi  ścinali,  by  nie  zawadzały  w  poprzek  na  wozie  ułożo-
nej  sośnie  i  t.  d.  Sława  Chojan  nie  jest  niezasłużoną,  jak  świeży 
przykład  poucza. 

Przed kilku tygodniami  śpiewał wyrobnik  Jan Prostak  z Chojna 
w  karczmie  wobec  kilku  osób  następującą  piosnkę: 

1.  „Ożeniłbym  się  ale  żeby  dobrze 

a  od  pijaczki  zachowaj  mnie  Boże. 

Bo  mi  żona  rano  wstaje, 

daj  mi  mój  mężu  śniadanie, 

i  gorzały  też 

bo  mi  się  pić  chce. 
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2.  Żonko  kochana  poprzestań  ty  pić, 
bo  tej  gorzały  masz  i  zadosyć, 

bo  jak  ty  nie  przestaniesz, 
to  i  kijem  dostaniesz, 

za  twoje  plagi, 
pójdziesz  na  skargi. 

3.  Gdzież  pójdziesz  skarżyć  żono  kochana, 
pan  cię  nie  przyjmie,  boś  ty  pijana. 

A  pójdę  ja  do  komoszki, 
wypiję  kielich  mądroszki!" 

Czy  Prostak  jest  poetą  i  piosnka  jego  własnym  utworem, nie 

wiemy —  dość,  że  obecnym  się  podobała  i  proszono  Prostaka, 

aby  raz  jeszcze  zaśpiewał.  „Co  mi  dasz?"  pyta  Prostak  najusil-

niej  go proszącego  wymiernika  Szczepana  Maludę z Chojna.  „Pięć

set  talarów  i  krowę"  była  odpowiedź.  „Biorę  was  wszystkich  obe

cnych  na  świadki"  rzecze  Prostak  i  powtarza  z wyż  wymienioną 

piosnkę. 

Tak  opowiada  rzecz  całą  Prostak  w  swej  kilka  dni  później 

do sądu  Szamotulskiego  podanej  skardze  przeciw  Maludzie, w  któ

rej  żąda  zapłacenia  1500  marek  i  dania  krowy,  opierając  się  na 

§.  1G5  I.  5  p.  pr.  krajowego,  który  brzmi: 

„Jeźli  przedmiotem  głównym  ustnego  kontraktu  są  czyn

ności  i  zostały  wypełnione,  wynagrodzenie  winno nastąpić  we

dług  ustnej  umowy." 

Proces  toczy  się  obecnie  i  Prostak  mógłby  mieć  niezawo

dnie  najpiękniejsze  nadzieje,  gdyby  jego  przeciwnikiem  nie  był 

Chojan,  który  go  również  bronią  prawną — żartem  zwalczy. 

§.  52  I.  4  p.  pr.  krajowego  powiada  bowiem,  że  oświad

czenie  woli,  z  którego  powstają  prawa i  obowiązki,  winno być 

poważne, 

a  §.  55  dodaje,  iż  prawdziwość  twierdzenia,  jako  oświad

czenie  woli  tylko  dla  pozoru  lub  żartem  nastąpiło,  winno 

z  okoliczności  jasno  wypływać. 

Tak  więc  Prostak  nie  zbogaci  się  zapewne  —  a  całą  jego 
satysfakcyją  będzie  to,  że  przyczynił  się  do  utrzymania  sławy 
Chojanów. 

12. 

Do  str.  109. 
Czarnków. 

Pan  X.  D.  w  artykule:  Czarnków  nad  Notecią  (czasop. 
Przyjaciel  ludu  rok  3ci  1836.  Nr  6)  tak  opisuje  brzegi  No
teci:  „W  odległych  już  czasach  prowadzili  Polacy  znaczny  han-
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del  na  Noteci,  czego  dowodem  są dawne  konstytucyje,  zakazujące 

tamowania  żeglugi  wystawieniem  jazów  na  tej  rzece,  i  traktaty 

z  margrabiami  i  książęty  Pomorskimi  względem  wolnego  spusz

czania  statków.  Noteć,  jak  wiadomo,  bierze  początek  swój  z  je

ziora  Gopła,  i  jest  dla  okolic  przez  które  płynie,  niemal  tein, 

czem  Nil  dla  Egiptu,  albowiem  zalewając  na  wiosnę  wodami swe-

mi  rozległe  płaszczyzny  i  łąki.  użyźnia  je  i  czyni  bujnemi  tak 

znacznie,  iż  mieszkańcy  uważają  za  rok  niepomyślny,  jeżeli  rzeka 

wód  swycb  nie  wytoczy.  Niezliczone  trzody  bydła,  pasące  się  po 

łąkach  noteciowych,  stanowią  majątek  gospodarza  i  wielce  się  do 

jego  zamożności  przyczyniają.  Wody  tej  rzeki  dość  mętne,  opły

wają  w  mnóstwo  różnych  ryb,  między  inncini  płyną  ku  jesieni  i 

na  wiosnę  liczne  orszaki  łososiów,  dążące  nurtami  Noteci  do  kry

ształowych  wód  Drawy  (Dragę}  i  Gldy  (Kiidow),  gdzie  się  obficie 

poławiają.  7, wyniosłych  ponad  rzeką  pagórków,  otwiera  się  py

szny  widok  na  nicścigniona  okiem  płaszczyznę  czyli  raczej  dolinę, 

ubarwioną  w  lecie  żywą  zielonością,  która  krętym  biegiem  płyną

cej  Noteci  srebrny  porze  połysk.  Tu  mnóstwo  nadętych  żagli  wiatr 

posuwa  pomyślny;  tam  liczne  trzody  pasacego  się  bydła,  w  po

staci  pstrocinek,  nikną  w  niezmiernej  odległości;  ówdzie  gonitwy 

swawolnych  rumaków,  zamkniętych  w  obszernych  zagrodach;  ty

siące  ludzi  koszących  bujne  trawy, tysiące  grabiących,  śpiewy  we

sołych flisów,  płynących  po  rzece,  rozlegają  się daleko.  W  jesieni 

spostrzeżesz  tu  nieprzeliczone  hrogi  siana,  jakoby  koczujących 

Nomadów  szałasy,  a  pomiędzy  niemi  mdłe  głosy  pasterskich  pi

szczałek,  pomięszane  z  chrapliwym  dźwiękiem  dzwonów  trzono

wych,  słyszeć  się daja.  Złote  liścia  krzewin, z  purpurą  pomięszane, 

malują  się  w  bogatych  wodach  rzeki;  srebrne  pasma  ulotnej  pa

jęczyny,  wolno  przeciągając,  przyczepiają  się  do  najwyższych 

wierzchołków,  i  znów  uwalniając  się  nieznacznie,  oznajmiaią  schy

łek  upływających  dni  miłego  lata,  które  żegna  także  odlatujące 

z  krzykiem  wędrowne  ptastwo.  Noteć,  zacząwszy  od  Nakła  aż  do 

ujścia  swego  do  Warty,  jednakiemi  prawie  i  wyniosłemi  otoczona 

jest  pagórkami,  a  od  rzeki  Głdy  do  Drawy,  czyni  granicę  między 

językiem  polskim  i  kaszubsko niemieckim.  ')  Fryderyk  W.  król 

Pruski,  po  zaborze  w  r. 1772  zachodnich  Prus,  przyłączył do  tego 

okolice  Noteci,  z  których  utworzył  tak  nazwany  obwód  Notecki 

')  Okolice  te  zaludnione  przez  Polaków  i  Niemców.  Polacy  ci  no

szą  czasami  nazwę  Krajńców  lub  z  Krajny.  Jako  nazwę  pogar

dliwą,  którą  zamożni  gospodarze  obrzucają  niekiedy  biednych 

komorników  i  budników,  spotkać  tu  można  wyraz: koziak, kó-

z i e c ,   c h ó z i a k ,   p r a w d o p o d o b n i e   o d   w y r a z u   c l i y ż ,   h u u s   v .  

haus  i  t-  d.  pochodzącą,  do  którego  to  źródła  odnicsćby  się 

takż.c  dała nazwa :  cli ozak, kozak (Lud, Ser. X.  str. 154 i 180). 
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(Netz  distrikt)  i  rozłożył  ponad  tą  rzćką  liczne  załogi  kawaleryi. 
Przezorny  ten  monarcha  zajął  się  zaraz  połączeniem  Wisły  z No
tecią  za  pomocą  kanału  od  Noteci  do  rzeki  Brdy  (obacz:  Lud, 
Serya  IV,  str.  290),  który  w  śluzy  opatrzył,  przez  co  znaczne  dla 
kraju  i  siebie  wyjednał  korzyści." 

„Bliższy  rzut  oka  na  tak  korzystne  okolice,  przywodzi  na 
pamięę  miejsca,  sławne  niegdyś  z  groźnego  położenia  swego:  Na
kło,  Ujście,  Czarnków,  Drżeń  czyli  Drezenko  (I)riesen), do których 
obwarowania,  bliskość  nieprzyjaznych  sąsiadów  zapewne  była  po
wodem.  Dzisiaj,  prócz  nazwisk  tych  zamków,  które  oddawna  zna
komitą  grały  rolę  w  dziejach  ojczystych,  śladu  już  prawie  niema 
dawnej  wielkości.  Nakło  już  od  wieków  nie  posiada  owych  ogro
mnych  baszt  i  wyniosłych  murów,  świadczących  o  potężnych  wal
kach  Polaków  z  Pomorzanami,  gdy  Bolesław  Krzywousty  i  wódz 
jego  Skarbimir  odpadających  po  trzykroć do pogaństwa  Pomorzan, 
wodza  ich  Wrocisława  do  przyjęcia  religii  chrześcijańskiej  zmusił, 
i  miasto  w  zarząd  Świętopełkowi  oddał;  i  gdy  późniejsze  napady 
Krzyżaków  odparto.  Ujście, jak  sam  wyraz  pokazuje,  nazwisko 
wzięło  od  położenia  swego  przy  ujściu  rzeki  Głdy  do  Noteci. 
Wzmiankę  o  Ujściu,  jako  warownym  zamku,  znajdujemy  za  cza
sów  Bolesława  Krzywoustego,  gdzie  Gniewomir,  pan  dziedziczny 
Czarnkowa,  rozsiewając  fałszywą  wieść  o  śmierci  króla,  załogę 
zamkową  przekupić  miał  i  Ujście  w  ręce  Pomorzanom  oddał. 
Miasto to kilkakrotnie  spustoszone  strasznym  pożarem  ognia,  utra
ciło  dawną  okazałość,  tak  dalece,  iż  śladu  nawet  nie  zostało  sta
rożytnego  zamku,  prócz  ogromnego  kopca,  dzisiaj  jeszcze  zamko
wą  górą  przez  mieszkańców  zwanego.  Czarnków  należał  także 
do  najdawniejszych  zamków  polskich.  Ruiny  zamku  leżącego  te
raz  w  ogrodzie,  murawą  pokryte,  otoczone  głęboką  fossą,  w  ma
łej  tylko  części  widzieć  się  dają.  ')  Już  w  wieku  XVtym  odbywały 
się  w  Czarnkowie  walne  targi  na  konie  i  bydło  rogate,  a  okolice 
miały  liczne  natenczas  winnice.  W  Wieleniu  (Filehne)  w  ko
ściele  pod  kaplicą  św.  Stanisława  Kostki,  leżą  zwłoki  możnego 
J a n a   K o s t k i   W o j e w o d y   S a n d o m i r s k i e g o   z m .   r .   1 6 2 4   ( o b .   P r z y 
jaciel  ludu  1832,  rok  II.,  Nr  44).  Wzmiankę  o  mocnym  zamku 
Drżeniu  (Drenum)  czyli  Drezenku  (Driesen)  nad  Notecią,  pra-

')  Pomnik  Czarnkowskich  w  Czarnkowie  (Przyjaciel  ludu  1835 

rok  2gi  Nr  14).  Ród  ten  możny  pochodził  od  Dzierżykraja 

z  Człopy  herbu  Nałęcz.  W  r.  1106  Gniewomir  pan  Czarnkowa, 

odpadłszy  do  pogaństwa,  walczył  w  zamku  Wieleniu)  i  poko

nany  został  przez  Bolesława  Krzywoustego.  —  Przyjaciel 

ludu  1841 rok 8, Nr  22—'23:  Trumna  Adama  Sędziwoja  Czarn-

kowskiego  p.  X.  D.— Przyjaciel  ludu  1844, rok  11,  Nr 19: 

Pomniki  Sędziwojów  Czarnkowskich  w  Czarnkowie. 
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wie  równocześnie  w  historyi z wspomnionemi  zamkami  znajdujemy. 
W  r.  1243,  gdy  Przemysław  książę  Wielkopolski  zajęty  był  wojną 
śląską,  dobył  ten  gród  Barnim  książę  Kaszuba  i  niższej  Pomera
nii;  lecz  wkrótce  oddać  go  musiał  Przemysławowi.  Jeszcze  po 
dziśdzień  widzieć  tu  można  ogromne  wały,  zabytki  mocnej  twier
dzy,  na  których  pięknie  urządzony  ogród,  przypomina  kolej 
zmiany  czasów  i  losu  ludów."  X.  D. 

Dalej  mówi  X.  D.  (w  Przyjacielu  ludu, Leszno  1835, rok 
2gi  Nr  8):  „Lubasz  pod  Czarnkowem,  niegdyś  nad  odnogą  je
ziora,  teraz  nad  łąką,  w  kształcie  dokładnego  półkola  położony, 
łączy  to  wszystko  cokolwiek  okolicę  uprzyjemnić  może.  Z  strony 
północnej,  otaczają  go  różnokształtne,  wysokie  góry,  z  których 
niezmierzone  okiem  równiny,  licznemi  wioskami  osadzoue,  pię
knym  i  wspaniałym  bawią  oko  widokiem.  Rozległe  jezioro,  wciska
jąc  się  pomiędzy  górzyste  cieśniny,  odbija  w  swem  zwierciedle 
różnobarwne  pagórki  i  gaje,  śpiewem  niezliczonego  mnóstwa  pta
sząt  ożywione.  Góry  te  w  różnym  kierunku  się  rozchodząc,  róż.ue 
starodawne  nosz-j  nazwiska.  Jedna  odnoga  północno-zachodnia, 
pod  imieniem  Babicy,  tworzy  ogromny  wał  czyli  okop,  który  na 
pierwszy  rzut  oka,  niedobytą  od  strony  północnej  robi  z  Lubasza 
twierdzę,  i  w  tej  postaci  mniej  lub  więcej  przerywanej,  przeszło 
sześć  mil  ma  długości.  Druga  odnoga  łączy  się  z  wyniosłym  brze
giem  rzeki  Noteci,  i  nosi  nazwisko  Biesiadki.  Trzecia  środkowa 
nazywa  się  Krzykową-Górą.  Na  czwartej  zaś  mniejszej,  noszą
cej  imię  Krasnej,  zbudowany  jest  kościół,  za  którego  cmenta
rzem  założony  jest  obszerny  ogród  dziki. ')  Miejsce  to  czarujące, 

')  Historyą  kościoła  Lubaskiego  zawiera  dziełko  pod  napisem: 

„Krasna-Góra  Lubaska  cudami  bożemi  w  kościele  Lubaskim 

N.  M.  P.  wsławiona.  Drugą  razą przez  Siatkiewicza  kan.  Warsz. 

w  Poznaniu 1762.  in  8vo." 

„Kronika  lubaska,  opowiadając  o  okropnych  spustoszeniach  ja

kie  tu  niegdyś  z niedościgłych  przyczyn  gniewu  jakiegoś  bó

stwa,  wydarzyć  się  miały,  wskazuje  rozległe  bagna,  w  których 

zapadłej  świątyni  dzwony, w  pewnym  czasie, dzisiaj  jeszcze pod

ziemne  swe  ludowi  dają  słyszeć  głosy.  Tu  szeroka  alea,  pro

wadząca  po  dolinie  wśród  gęstwin  i  zarośli  do  Zamku,  naprze

ciw  świątyni  niegdyś  leżącego,  zapadłszy  się, ścieżkę  tylko  wody 

bystrej  i  głębokiej  wśród  bagna  zostawiła.  Zamek  sam  znikł 

także,  i  tylko  pozostał  ogromny  kopiec,  dotąd  widzialny,  na 

którym  niegdyś  ów  gmach  pyszne  swe  wznosił  szczyty  i  wieże; 

dzisiaj  zaś  nie  zostawił  innego  śladu  po  sobie,  prócz  odwiecz

nego  dębu,  osłaniającego  niegdyś  jego  mury,  a  teraz  świadka 

tylko  zniszczenia  i  trwogi.  Po  dziś  dzion  zamieszkuje  albowiuin 

to  miejsce  zakonnik,  który  o  północy  tylko  pokazując  się  oka-
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już  najodleglejszym  przodkom "baszy m  lube być  musiało;  albowiem 
niezliczone  uruy,  które  z  szczątkami  kości  i  popiołów  ludzkich tu 
się  wykopują,  dowodzą, iż  było  w  najdawniejszych  czasach  miej
scem  pochowków  i  modłów."  ') 

Żale.  Urny  (które  rycina  w  Przyjąć,  ludu  1836,  rok  2gi 
Nr  40,  przedstawia)  są  wydobyte  z  ziemi  na  cmentarzu  na  Kra
snej  górze  w  Lubaszu,  przy  kościele  parafyalnym,  w  czasie  ko
pania  grobów  dla  zmarłych.  Znajdują  się  tu  po  całej  prawie  gó
rze  w  znacznej  ilości  urny;  lecz  przez  niebaczność  kopiących, 
rzadko  w  całości  wydobywane  bywają,  albowiem  największa  tylko 
ostrożność  może  je  ocalić  od  zepsucia.  Zwyczajna  głębokość, 
w  której  się  uruy  znajdują  wyuosi  trzy,  najwięcej  cztery  stopy; 
kształt  mają  rozliczny,  wysokości  od  6  do  14  cali,  objętości  zaś 
bardzo  róinej.  W  ziemi  ustawione  są  zwykle na  talerzu  czyli  pod
stawie,  przykryte  muiejszym  talerzykiem,  kilku  kamieniami  przy-
ciśnionym,  zajmują  w  sobie  prócz  popiołów  znaczną  ilość  kości, 
mających  jeszcze  cząstkowo  swój  właściwy  kształt,  np.  jabłka, 
części  czaszek,  żeber  i  t.  d.  Na  podstawie  obok  urny,  znajdują 
się  często  małe,  różnokształtne  garnuszki,  które  podobno  miały 
służyć  do  zachowania  łez,  ronionych  przez  płacznice  i  członków 
rodziny  nieboszczyka,  i  na  znak  wiecznego  żalu obok  urny  bywały 
ustawione.  Zdarza  się czasem  widzieć  w  niektórych  miejscach  dwie 
równej  wielkości  urny,  obok  siebie  postawione,  które  może  przy
wiązanych  małżonków  popioły  zawierają,  gdyż  było  zwyczajem 
niektórych  narodów,  nawet  i  Sławian,  iż,  gdy  mąż  wprzód  umarł, 
pozostała  żona  wspólnie  z  swym  mężem  spaloną  bywała  (J.  Do-
browski  iiber  die  Slawen  und  ihre  Sitten.  Abhandlungen  der  Boh-

pturzony,  z  paciorkami  w  ręku  i  zwieszoną  głową,  wolnym  kro

kiem  zwiedza  wszystkie  zakątki,  i  dlatego,  skoro  północna  wy

bije  godzina,  nie  przyjdzie  tu  już  bez  strachu  i  drżenia  mie

szkaniec  Lubasza.  Rozliczne  światła  zapalają  się  tam,  gdzie 

świątynia  stała,  a  szmer  wyniosłych  topoli,  w  zaciszu  rozłoży

stych  i  ponurych  jodeł,  zdaje  się  oddawać  przytłumione  pienia 

duchów  pobożnych.  Skoro  więc  milczenie  całej  natury  rozsieje 

po  ciemnych  gajach  swą  ciszę,  kiedyś  niekiedyś  przerywaną  wol-

nem  kołysaniem  się  jeziora  i przeraźliwym  krzykiem  puszczyka, 

głęboki  jakiś  dreszcz  przechodzi  śmiertelnych,  i każe  in.  opusz

czać  te  miejsca  przez  duchów  zamieszkane.  Lecz dokądże  zwró

cić  swe  kroki?  Oto  droga  prowadząca  na  wyniosłe  góry.  Aleć 

i  tu  szumiące  drzewa,  szmer  uciekających  strumyków,  nowe 

przedstawiają  widma,  a  tysiące  o  nich  wspomnień,  trwożą  mie

szkańca  i  okropne  przywodzą  mu  na  myśl  powieści." 

')  Obacz także  Muzeum  Domowe £. hr. Raczyńskiego  Wspomn 

Wielkop.  1842,  t.  I.  str.  183—6.  Warsz.  1836,  Nr  43,  »tr. 

340:  Urny  wykopane  na  Krasnej-górze  w  Lubaszu. 
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mischen Gesellschafł, 1787  roku).  Świeżo  z  ziemi  wydobyte  urny, 
są  nadzwyczajnie  kruche i  mają  kolor  surowej  gliny;  lecz  im  dłu
żej  stoją na  słońcu i  w suchem  miejscu,  tem więcej  nabierają  mocy, 
a  czasem  i  koloru  ceglanego,  co  dowodzi  iż  bywały  palone;  kości 
zaś  coraz  bardziej  bieleją  i  kruszeją.  W  urnach  nieprzykrytych, 
już  prawie  truduo  znaleźć  ślady  popiołu  i  kości.  Kształt  urn  tych 
jest  bardzo  rozmajity;  nie  mają  żadnych  napisów  lub  szczegól
nych  znaków,  prócz  foremnych  karbów  i  centek;  lecz  powszechnie 
są  tak  misternie  zrobione,  iż  pospolity  nasz  garncarz  ledwie  na-
śladowaćby  je  zdołał.  Odległość  wieków,  w  których  był  zwyczaj 
palenia  ciał  ludzkich,  piękuość  urn  zamykających  w  sobie  popioły, 
nie  pozwalają  nic  więcej  wnosić,  przy  braku  bliższych  dowodów, 
jak  tylko,  iż  w  okolicach,  gdzie  takowe  w  znacznej  ilości  się znaj
dują,  mieszkał  lud,  stałe  mający  siedliska,  a  posiadający  już  ja
kiś  przemysł.  Truduo  jest  zatem  z  pewnością  oznaczyć  wiek  tych 
urn,  truduo  nawet  twierdzić  iż  są  sławiańskie;  albowiem  i  inne 
narody,  które tu  przebywały,  miały  zwyczaj  palenia  ciał  zmarłych; 
ale  zważając  iż  Stawianie  bałwochwalcy  najdłużej  (i  najpóźniej) 
w  tych  okolicach  stałe  mieli  siedliska,  i  że  za  czasów  Bolesława 
Chrobrego  dość  już  powszechny  był  zwyczaj  chowania  ciał  zmar
łych,  wnosić  można  iż  w  urnach  tych,  znajdują  się  popioły  Sła-
wian  przed  800  lat (przynajmniej)  zmarłych,  i  szczątki  pogańskich 
jeszcze  ojców  naszych.  Ileż  to  podobnych  miejsc  na  ziemi  naszej 
jtszcze  znajdować  się  musi!  —  Aleć  po  jednych  zapewne  już  po-
sępue  porosły  bory,  drugie  na  bujne  zamienione  łany,  pługiem 
rolnika  zrównane,  na  zawsze  już  uszły  ciekawości  badacza  i tylko 
położone  nad  wodą  piaszczyste  góry,  najczęściej  dzisiaj  dają  nam 
widzieć  takie  odległej  starożytności  zabytki. 

W  szematach  z  r. 1859  przesłanych  Towarz.  Przyjąć,  nauk 
w  Poznauiu,  czytamy  z  Lu basza:  „Brakuje  dat  pewnych  co  do 
założenia  Lubasza.  Samo nazwisko  osady,  ')  jako „lubego,  miłego" 
miejsca,  nazwa  góry  Krasnej  na  której  stoji  kościół, u  nadewszy-

')  Mnóstwo  podobnej  i  zbliżonej  nazwy  miast  i  wsi  rozsianych 

jest  po  Polsce  i  ościennych  krajach  np.  Lubusz,  Lubień,  Lublin, 

L u b r a n i e c   i   t .   d .   J .   E .   W o c e l   w   d z i e l e :   G r u n d z i i g e   d e r  

bohrai8chen  Alt e rt hura skund e  (Prag,  1845, str.  17)  mówi: 

Liboszin,  wieś  w  powiecie  Rakonic  w  Czechach;  tu  na  wzgó

rzu  otoczonóm  z  trzech  stron  glębokiemi  parowami  a  z  czwar

tej  połączonem  z  lesistera  płaskowzgórzem,  stoji  stary  kościół 

ś.  Jerzego.  Wzgórze  to  otacza  wał  ziemny,  od  (trony  płaiko-

31 
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stko  wykopywane  w  znacznej  ilości  na  tejże  jak  i  na  okolicznych 
wzgórzach  i  w  pobliskim  boru  urny  są  niezbitym  dowodem,  iż 
miejsce  to  ulubowali  sobie  już  praojcowie  nasi  w  czasach  pogań-
skich." 

„Łukaszewicz w  „Opisie  historycznym  kościołów" T. I. 
str.  233  podaje  że  w  r.  1505  Lubasz  był  własnością  Domasława 
Lubaskiego.  Akta  kościelne  świadczą  że  r. 1620  był  własnością 
Stefana  Gorajskiego  a  później  Łukasza  Gorajskiego  który  r. 1649 
i  1661  dla  kościoła  i  bractwa  różańcowego  robił  zapisy,  po  po-
wrocie  z  wyprawy  pod  Beresteczko.  W  r.  1701  posiadał  Lubasz 
Jau  Cielecki,  potem  jego  siostrzeńcy  trzej  Modlibowscy,  którzy 
sprzedali  go  1727  Wojciechowi  Bończy  Miaskowskiemu,  później 
wojewodzie  Kaliskiemu.  Temuż  zawdzięcza Lubasz  upiększenie swe 
i  budowę  kościoła  w  r. 1750,  i  zamek  z  dachem  pokrytym  mie-
dzią  w  r.  1756  ').  Po  Miaskowskich  przeszły  dobra  r.  1795  na 
własność  Świniarskich,  a  r.  1835  Szułdrzyńskich.  W  parku  znaj-
duje  się  kopiec  umyślnie  widocznie  sypany,  w  kształcie  uciętego 
ostrokręgu,  wklęsły  w  pośrodku;  na  kopcu  bardzo  stary  dąb  we-
wnątrz  spruchniały;  przy  kopaniu  tegoż kopca  urn  nie znaleziono." 

„Na  Proboszczewskim  folwarku  przy  Lubszy  jest  cmen-
tarz,  od  r.  1856  rozszerzony  i  obmurowany.  Musiał  być  także 
cmentarzem  słowiańskim  z  czasów  pogańskich,  gdyż  dotychczas 
przy  kopaniu  grobów  wykopują  się  urny  napełnione  popiołami  i 
kośćmi,  czasem  z  jakimś  upominkiem  z  kruszcu  i  z  łzawnicami. 
Na  miejscu  nawet,  gdzie  dziś  stoji  probostwo,  wiele  takich  uru 
już  wykopano." 

wzgórza  potrójny.  Naokoło  kościoła  znajdowano  warstwy  po

piołu,  kości,  skorupy  z  popieluic,  strzały,  żeleźca  od  lanc i  t. p. 

1  tu  także,  jak  niegdyś  u  nas  Długosz  i  Maciej  Miechowita 

(obacz  Lud,  Ser.  IX  str.  37)  wierzono  że  popielnice  wyrastały 

jak  grzyby  z  ziemi,  gdy  ją  rozkopywano.  Tak  mniemał  ks.  Jan 

Mathesius  w  swej  Postylli  Joachimsthalskiej  z  r.  1571,  tak 

Balbin  w  Miscellaneach  i  inni  czescy  uczeni  (Wocel:  Grund-

zuge  d.  bóhm.  Alt.  str.  12). 

')  Powodem  śmierci  wojewody  miało  być  następujące  zdarzenie. 

Jeden  z  slug  zatrudnionych  przy  browarze,  czyli  też  piwowar 

sam,  imieniem  Dietrich  został  ukarany  plagami  za  jakoweś  prze

winienie.  Zaciągnąwszy  się  do  wojska  pruskiego,  jako  huzar 

z  kilkuuaatu  towarzyszami  przekroczył  on granicę,  najechał  Lu

basz  i  podeszłego  już  wojewodę  zastawszy  na  krześle  siedzą

cego  w  pokoju,  uchwycił  za  suknie  przy  piersi  i  tak  mocno 

nim  potrząs),  że  zponiewierany  starzec  i  dostojnik  koronny,  ry

chło  potem  ze  wzruszenia  i  oburzenia  ducha  wyzionął. 
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Uwaga do str. 114. 

Powiedzieliśmy  na  str.  114  że  pod  Wieleniem  są  osady  Ma-

zurów,  których  język  przypomina  jeszcze  dawną  mowę  mazowie-

cką.  Mowa  ta  atoli  skażoną już  w  części  została  (osobliwie  u  młod-

szego  pokolenia)  wpływem  narzecza okolicznej  ludności  wielkopol-

skiej  jako  i  dalszej  kaszubskiej  (t. j. Pruss  zachodnich i Pomorza), 

z  którą  mieszkańcy  w  częste  wchodzą  stosunki,  biorąc  ztamtąd 

niekiedy dziewki i parobków do służby,  jeżdżąc tam na jarmarki i t. p. 

Przykład takiej mowy dają  nam  przytoczone tu wyrażenia i pie-

śni  nucone  przez  kobiety  różnego  wieku  podczas  Wesela,  którego 

opis  podajemy  na  str.  191. 
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