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Ob,·zary ziem, na ktrlrych o. iacll lud nutzowie ·ki 

były 11iejednokrotnie przedmiotem bada1ł i opis~>w, 

ma.j:!cych na celu przedstawie hi toryc:, przyrodQ, geo
grafij~ taty ·tykc: handel, sto. unki i urządzenia prawne 
i admini ·tracyjne tych prowincyj, tak w cało~ci ich, 
jako i w pojedynczych czę 'cia h. \V polinSd prac tego 
rodzaju górow: ły - jak to z n: tury rzec·zy oraz wi~k
~:~zcj źródeł obfito' e i i do~:~tQpno.~ ·i wypływało - mono
grafije dotyezące tolicy tych ziem, \Varszawy. Dzieła 

te, - ktllrych poez(•t podaj:} łJnr.';klofltr~'l'' przy artyku
ła ·lt o lazowszu, - mniej lub wi~cej ·:r.eroko i clokła

dnic rozwijaj:ic główny badatł . wyeh w:.tek, 'Ycale me 
dotykały etnografii, lub w nader tylko ·zczuplym po

dawały j:! zakresie. I w ogóle. Luct m, w znaez uiu 
:łowa ctnograficzucm .z' jmowauo się u ua: bardzo mało. 
Ztl-!cl te~ i wiadomo.~ ·i o nim, o jego zwyl'zajach i wła
' ciwo :ciach, pcHla.wane hyły skąpo i pohie/.nie · ·nać au i 

potrzeb. takic·h .·pmwozclml. uważano :t:a nao·h!C:!, ani ielt 
donio ·lo :ć pow. zcclmic i do:tatceznie zo:tała uznaJU!. 

Donio ·ło.~e te: atoli zrozumieli rychło i gruntownie Go-



lębiowski i W 6jcicki. icpoi.ytą też poło:i.yli om za
sługę, jużto ami umiejętuie do dzieła prz~ kładając 

rękę u>rzez wytlawnictwa natlcr cennych :wych mate
ryałów, między kt6remi szczeg,SJy o luclzie mazur:kim 
niepo.'letlnie zajmują miejsce;, już też :-~łowem i prily
kladem wla:nym ;"aclu~cając i zngrzew;ljąc nowo-;"acięż
nych pracowników tlo kroczenia po w kazanej i clohrze 
już przez ni h utorowanej tlrollze; - wprawdzie mo
zolnej, lecz obiecującej, i w i:tocie też przynoszącej nad
Rpodzi wunie obfity plon naukow~· , jak tego dowiodły 
powstale ;r.a ich po<lniett1 n. p. baśni ;"ebrane przez 
Zmor kiego i Bu.liń 'kiego, i ;"na komita K. Kozł o w. kiego 
monogrnfija ludu zamie zkująrego okolice zer. ka. 

Korzy ~ci tak tlla nauki wit l oczne, stały ię i <lla 
nu . mn~· ch bo<lźcem do podjęcia prac poclobn,,·ch. 
\Vi~c już około r. L 40, czy też rokiem wcze~niej, 

pocu:li .'m: ;"bier<tĆ pieśni i muzykę ludową w okoli<':teh 
"\Vm·szaw.'. Wkr,ltcc· <lo. trzegli .~m.'' ~c i . h~ tych uhnn'Ó\\' 

z olmt.ętlmni, zw.vcznjnmi i całym h~·tem lutlu łączno.'ć. 
Wzgl:1ll ten nakn.vwal nam prz.' ·pi . ~· \\;miu }HC,m 

i ich melocl ~ i, noto" :1<~ ta1\:że i i l' h ;t J-cessor~·a (wet He 
ówcze nyeh na z~· eh poj<?~ ) t. j. uw,,· datni:ll~ całą ~~· tu

acyt:, Hóm je ;"rotlziła, lub tlo tlzinl:mi:t powol.' wab. 
Powoli, w miar~ rozroHtu zbiorów i r!lżHoro,lności ll:t · 
byw:mych matcr.v:tl,lw. ·ilą rzecz.v p:tn·i. nadali 'my 
wyd:nrnictwom n<~szym kicrnncl· i znh·,lj, j:tki nam 
tlyktomtlo clo .~ wi:td<'zellie i 1-tóry im ,}ot.\'l'hcz:t przewo
tlnicz~· · "\V roku l 40 ntoli, w z:tr:tniu prac na zych 
ctnograficzny<:h, wzal:!d nn muz~· k·: lutlow:!, jakeśmy tu 
powietlzieli w.yżej, przew:ti.al i . tcmowił g},)wne cłocie

kań na. z~·ch pod.~cieli. ko. W t ·dy to, wych.vhlli~my :ię 



czę. to za mia to w porze letniej, by .'wie:tem, o:tywczem 

na wsi odetchnąwszy powietrzem, zaczerpnąć też i świe

żej melodyi z try.·kaj:!cego tam bezustannie naro1lowej 

wuzyki źródła. A znaleźli ~i<} (zwła::~.eza gdy lwryzout 

ba.d:ul Hi l: roz:-;zerz:tł) pra. wic za w~ze do w~drówek 

ua zych towarzy:-;ze, t) m:te Ramym ku rzeezom siel:-;kim 

ożywieni 1luchcm, przelcwająey dosadnie na papier 

dziarskie w lo' cian typy i fizyognoruije, lub kreśl:~cy 

z zamiłowaniem my~li i wyrażenia poetyczne tak. zezo

drze w tych pic 'niach i tych przysłowiach rozrzucone. 

Tak~! to w~drówk~ czterodniową z \V ar ·zawy do Czer ka 

odhylihuy w Zielone świ:ltki r. 1841 '~ towarzy:-;twic 

~. p. J 6zcfa Konopki, ś. p. W ~dentcg·o Zakrzew kiego 

i H, p. Emila Jenikiego. 'l'a.kie też i w następnych la

tach, zwracajtle si(: w inne Warszawy i Pragi okolice, 

razem z 'l'. Lenartowiczem, ~. p. Norwidem, Ś. p. Igu. 

Komorowskim, jak niemniej z malarzami: \Y. Gersonem, 

ś. p. Karolem Markonim i J. p. br: tem mojim Anto

nim; - że już zamilczymy o wycieczkach w później

szym dokonywanyeh czn. i •. 

Pamięć tych milych uruhów i ich prac pomocni

<·zych je:-;t nam dotychczas równie drogą, jak uią była 

ich przyjaź!'l i życzliwa w tnvojim cz< sie dla na:-; usługa.. 

Wi:}że tc:t ona niby złoci:-;ta wstt:ga wspomnie{l, ideały 

lat młodzieJ1czych, 1lawno ubic~rly('h, z s1.an! ohecuej 

chwili rzeczywisto ~ciq, - więc błogo nam z ni:! i z niemi. 

Niektórzy z przezacnych tych towarzyszy zniknęli nam już 

z oczu, wielu innych dotknc:la zimna i nieubłagana 

timierci ko~a. Zanim tedy w uicunikuionej ·za u kolei, 

spu: t i ona i na nasz:! po:iwialą głowę swe o. trze, niech 

nam jesz ·w danem będzie, posłać żyj:1eym na!oize przy-



jacielskie pozdrowienie a nieboszczykom, z teO'O tu 
padołu ostatnie słowa podzięki za ich trudy, wraz 
z pokorną do Pana. Zr.Atępów prośbą, aby im lekką 
uczynić raczył tę ziemię, którą za życia tak gorącem 
miłowali sercem ! 

O. K . 

• 



K R .i\ J . 

.. r tOW zr. Tom 1 





Mazowsze oLejmowalo. podług dawnego podziału, 
za Rzeczypo.;;politej, wojcw6tlztwa: :Mazowieckie, Haw-
kie i Płockie. ci~!gn:!C :-;ię nadto na północ aż po ba

gna. i jeziora Prus k. iąięrych , po za któremi o;;iadła 

Litwa. .Jako księztwo istniało ono po1l berłem jednej 
z mlodszyeh linii Piac·tów ocl r. 1207 do lf>26. W prze-
iągu tecro ezasu księztwo ror.pa,lało . ię kilkakrotnie 

na mnicjRze dzielnice. <.lo których weho1lziły chwilowo 
Yujawy, ziemia l>ohrzyń ka i ziemia Belzka; Hpajało 

i. zwiw nastt:pnie, skutkiem ukcessyj. w mnicjs;~;e lub 
więks;~;e komplcha, pod l nn m zaw:;ze królów pol. kich 
zo. tające zwierzchnictwem; aż nakonice w jetln<l . ply
m~ło calo~t\ kt,)n! Zy~.rmuat I, po wyga ~ni(}eiu o,.;tatniej 
mazowieckiej Piastowiczt)w linii, wc·iclił do Korony. 
Stolic:! tej rało~ei. a na ... tt:pnie (od r. lfl!HI i ralcj 
Polski h: la \VarRzawa. (Obacz Kozłow ·kiego: lJ;;irj,. J!a
zrnrs::o, Warszawa 1 ' f) • i w ·tlany przez ksi<;eia TaJ. 
Lubomirskipo·o: Kudd; · r{lfjJiunutfi/('~JIII ksir •zfll'fl .JliiiZoll'it C· 

t"" • ·' ·' .. 

l.ir!fn, \Varsz. 1. ' (i;~;. 

\Ve1llt! podziału za l{;~;pc·z: po.-politej, skłaclały la
zowsze trzy województwa (obaez: frli'IJ!:!Jfllo l)u/.4;o BaliJi
skiego i Lipiri. kicg·n J a mianowicie: 

l. \Vojewództwo Płockie. :Miasta. i o~ady ważni 'j-;zc 
w niem byly: Płorh., Biel:k, Haci:1ż, , 'i(;rpc, Pło1ł·k, 

Szre1ł<·k, "ietlzborz • ·eidenburg) Mława, Bieżuń, Ra
dzan4w, Kucz.bork, Lubowidz. 
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2. \Vojewridztwo I awHkie, ktrire s1~ dzieliło na 3 
ziemie mianowiCie: 

o) Ziemia Haw'ka. Mia ta i o ·arly w niej znaczmC}'ZC: 
Hawa, Biała, 'kierniewice, .TeMw, ł.-ęgonice, .1.. o

wemiasto nad Pilicą, Mogielnica. 
b) Ziemia 'ochaczew ka. Miasta i o. ady w niej zna

rznicjsze: ~ochaczew ł..Jowic7., Arkadya, Nieborów. 
Bolimów, ~liedniewict>, \Viskitki, Jaktorów, Gro
dzi k, M. zczonrlw, Radziejowice. 

r) Ziemia Gosty1łska. Mia ta i osady w niej: Go ty
nin, Gombin, Kutno, Iłów, r icrnozia. 

3. \Vojewridztwo Mazowieckie dzieliło ,'ię na l O . . 
Ziem, llllanOW!Cle; 

o) Ziemia Czer. ka. Mi:L ta i o. ady w niej: Czersk, 
Grojec, Warka, Góra- kalwarya, Goszczyn, Kar
czew, O:ieck Otwock, ( rarwolin, ~iennica, Lato
wicz, Mit\ k, Pa.ryRzew. 

11) Ziemia \Varszawska. Miasta i osady w niej: \Var
szawa, Ujazdów, fzerniaków, Wilanów, Wola, "fa
rymont, Bielany, Ha. zyn, Piaseczno, Tar zyn, Bło
nie, Praga, Jabłonna, Niepon:t, Kobyłka, Hadzy
min, Okuniew, . 'tanisławrhv. 

r) Ziemia Liw.-ka. Mia ta. w niej: Li w, Dobre, Kału. zyn. 
rl) Ziemia Wy ·zogrodzka. Mia. ta i o. ady: \Vyszogród 

zerwil't,·k, BodzanrSw, Or. zymowo. 
~") Ziemia. Zakroczymska. !\-lia:ta. i osady: Zakroc1.ym, 

Serock, Nowemia.-to nml .'oną, .._Ta.-iel. k. Modlin, 
Pułtu k. 

.f) Ziemia iechanowska. )1ia.-ta i osady: iechaw)w. 
ochocin, Prasn;sz, Ho tkowo, Chorzele, Jaw)w. 

g) Ziemia Hożmi. ka. fi a ·ta i o. ad y: Hoż:ui, laków. 
, 'ielmi. 
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.'!) Ziemia Nurska. Mia. ta i osady: Nur, \Vy zków 
Karniet1czyk O ·trów Brok, Andrzejów. 

i) Ziemia Lomży1lska. Mia ta i o.·ady: l.~omża, Kolno 
Zamhrów, O. troł~ka, owogród, IyRzeni c. 

k) Ziemia \Vizka. Mia ta w niej: \Vizna, \Vą. o z, Ha
uziłów Bzczuczyn. 

Ażeby w należytym porządku przed tawić wlali i
wo ~ci . etnologiczne kraju tak rozległego który z tego 
·amego już wzgh:uu znaczne w charakterze i typie 
mi~. zkań ów wyk: zywać mu~i różnice, podzielili 'my 
bogaty mat ·ryał tnograficzny ztamt:)d pozy~kany na 
4 ezę ~ci, weclle geograficznego ziem mazowi rkich po
łożenia, z których każda da obraz mniej lub więcej 

w szczegóły obfity, życia mie zkm1ców cz. ~ć tę zalu
dniających. 

z~~ci t s:! na:t~pujące: 

l. I a z o w. z c p o l n e, t. j. kraj zachodni mimo 
niemały ·h jeszcze ob zm·ów leśnych, przeważnie rolni
czy, :-; zeroko po l e w e .i tronie \V i ly rozloiony. Za
wiera ono czę (ci <lawn •ch ziem: \Var;-;zaw. ki ej i Czer
. kiej, ziemi : , 'ochaczew k:!, H.awsk:) i Go. tyl1sk~!- oraz 
cz<2'ć powiatu Brzeziii:kieg-o, niet')•ly' do ~•ojewództwa 

ł..~eczyckiego należllCe o a późni j (od r. J , lf) Jo ob
wodu H.aw kiego w wojew. l\Iazowieckiem (gubernii \Var
Rzaw kiej ) przyłączonego. 

2. M a z o w.· z e l 'n e, podla.·kiem takż zwane, 
(w chodnic) po prawej .tronieWi ły, a lewej Bugu 
położone, obejmujące części ziem: War zaw kiej i Czer
kiej, ziemię Li w ką, a nadto czę 'ci województwa Pod-

1 ki o z r. l 15 . j. ziemi Łu owaką, dawniej do 
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województwa Lubelskiego, i zi~mię St~zycką dawniej 
do wojew. ~andomierskiego należ:1cą. 

3. M a z o w s z e t ar e, po praw ej :-o tronie Wi ły, 
prawej Bugu i obu brzegach Narwi rozłożone; obej
mujące w obie byle województwo Płockie i dawne zie
mie: \Vy. zogrodzką, Zakroczymską, icchanow ką, Ro
ża1l.sk:1, Nur~ką, l,omżyńską i Wizką, oraz czc: ~ci ziem 
Mielnickiej. Drohickiej, województwa Podla:-okicgo. 

4. M a z o w s ze pruski e, obej~ujące powiaty: W ę
goborski, Janowl'\ki, Gołdapski, Lecki, ł""'ęcki (Ełk) , Mar
grabowski, 'ę bor..,ki, ~zczytnicki i Nibor~ki. 



WAR S Z A W A. 

W arsza.wa 1 miasto dziś tak ludne i do tak znacznych wzro
słe rozmiarów., sta.rożytności!l bynajmniej pochlubić się nie może . 
.Mimo to, powstanie jej, stosunkowo dość późne, w legendowej 
już kryje się mgle podań. Ł. Gołębioweki (w Kalmdarzyku po
litycznym na r. l 26, wydanym przez prof. J. Netto) powiada: 
,.Ludów i miast poc:r.ątki, giną zwykle w głębokiej starożytności, 
są wątpliwe, baśniami upstrzone, i trudno jest wyrzec, kiedy 
powstały? I ·warszawa. podobnież, lubo nie sięga dawnością 

owych miast pierwotnych na polskiej · ziemi wyrosłych: Gniezna. 
Krakowa, Poznania i Kalisza, bbo późniejsza. od niob, początek 
jej przecież ukryty i zawikłany. Ta, która później inne prześci
gDł\Ć miała, nietylko w stosunku do potężniejszych miast kraju 
całego nikczemna i bł ba, ale w prowiocyi swej nawet, w a
zowszu, gdy zersk, Sochoezaw, Błonie, \Viskitki, Grodziec 
czyli Grojec, dziś pozbawione dawnego blasku słynęły, może 

wioską była. zaledwie" 1). 

W s pomnieć wszakże n leży, jakie co do początków tego 
mi a ta 1 były zdam a. znakomitych pisarzy. arnicki (w opisaniu 
Polski) za :r.ałoiycieli jej podnjEI \.warów (!), s:r.uka.jąr. dowodu 
w amem brzmieniu wyr zów. Inni (a. między nimi Albertraudy 

1) Opisy War zawy podali z dawniejszych autorów: Jarzemaki, 
Schultz; z nowszych: L. Golębiowski, F. • Sobieazczański, Alex. 
Wejnert i inni. Obacz także opisy w Enr.yklopedyach Orgolbran
da (wi~;kszej i mniejszej) i Ungra, w Starożyfntj PolBce M. Ba
lińakiego, w Przyjacielu ludu (Leszno) z lat 1834, 18-H i 1843, 
gdzie •'l i N"spomnienia historyczne. 
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w Pamit;tniku warsz. na. r. 1809), opierając się na. tern podaniu, 
że Kraków od Krakusa, a. Kijów od Kija nazwany, szuka. twórcy 
w jakimś W a.rszu, czy W a.rcisła.wie kasztelanie krakowskim i łą
czy bezzasadnie nazwę jej z \Vrocławiem, co zbija znów J. S. 
Bandtkie. (Obacz także: Atheneum, Wilno 1851, tom 2, podanie 
o Warszu przez A. 0.) 

Sobieszczański twierdzi, że zawdzięczać ona może początek 
swój rodzinie czeskiej W erszowców, uszłej dobrowolnie czy też 

wygnanej z ojczyzny w XI czy XII wieku, z którego ~o źródła 

n a. zwę także przedmieścia. Pragi, jak i wielu pobliskich miastu 
wiosek, wywodzi. 

To pewna., że szczupła ta przedtem rybaków osada, wzra· 
stając bezustannie, ściągnęła. pa siebie oczy książąt mazowieckich, 
którzy się z czasem przenieśli tu z Czerska. Przywilej Kon
rada I księcia mazowieckiego (obacz Paprockiego: Herby), dato
wany w Warszawie r. 1224, dozwala z prawa polskiego na teu
tońskie przenieść wioski: Ślepowrony, Drozdów, \V ola, Strachowo. 
Tenże wspomina o Warszawie r. 1241, nadając Gotardowi synowi 
Łukasza herbu Radwan, wieś Służewo w nagrodę męztwa w bi
twach przeciwko J azygom okazanego. Albertra.ndy twierdzi , iż 

Bogufał, poznański biskup w dyplomacie 1252 r., udzielonym 
kościołowi pa.rafija.lnemu w Górze (Kalwaryi), nakazuje, a. by 
dziesięcina. zbożowa jak z innych włości tak i ze wsi W arsza.wy 
do tegoż kościoła. oddawaną była.. ('l'wierdzenie to prostuje jednak 
Starożytna Polska, I. 3fl6, mówi!f,c, iż odnosi się to do wsi War
szawice za Wisłą, naprzeciwko Czerska leżącej.) W r. 1i$39 już 
była Warszawa. opasana murem, miała warownię, a w r. 1379 
przez księcia Janusza za stolicę warszawskiej dzielnicy Mazowsza 
uznani\ została. (Ob. Bibliot. Wrzrsz. z marca 1870 r.: Ślady da.· 
wnych murów Starej Warszawy. p. Wilh. Kolberg.) Odtąd 

częste bywały tu sejmy i zjazdy. Most na Wiśle kaz'ał zbudować 
Zygmunt A"4gust; most ten Jan Kochanowski uczcił rymem. 
Zygmunt III przeniósł do Warszawy rezydencyę swą z Krakowa 
w roku 1596, którą także zachowali i jego następcy, skutkiem 
czego miasto to stało się odtąd stolicą Polski. 

Herbem Warszawy (a pierwotnie Starej-Warszawy) jest ko
bieta (dziewica) z rybim ogonem zamiast nóg, czyli Syrena. Go
dło to wskazuje na rybackie i żegludze oddane życie jej mie
szkańców. Kobieta z rybim ogonem przypomina nadto myty 
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wodne o pływaj~cych i tonących w nurtach rzek dziewicach, 
jak i o tonącej w W i 'le pod ~rakowem 'N andzie. 

\Y a.rszawa loży na wyniesionćm obszarnem płask1 wzgórzu, 
z jednej strony ku rzece lekko się pochylającem, z drugiej, prze
ciwnej, ydłużającćm s1ę w rozl gł1! równinę. Zajmuje obszar, 
złożony pierwia tkowo z różnych cząstek , które się z postępem 
cza u zespolił} w jedność. ... T aj starszą z nich było Staro-miasto, 
obok zamku książąt zbudowane i otoczone murem (ob. 1łfagazyn 

l'Orc:zccltny, \Varszawa 1837, tr. 42: H.ynek Starego-miasta, 
opi~ał K. \\r. Wójcicki. - Biblioteka mcr·zalc,lw l 10, marzec: 
~lady murów dawnych, przez \Vilh. Kolberga). 

·owe- miasto zaczęto budować po przyl!tczeniu fazowsza 
do Korony. Inne czę'ci były: Rybaki, Dunaj i przedmieścia, jak 
n. p. Krakowskie, Nowy- :wiat; dalej Leszno, Grzybów, Solce, 
i nn. prawy ni brzegu \V i ły polożon n Proga, dziś "cielono. do 
mia ta, odd~ielno przedtem miał: one ratu ze, herby i przywileje 
o obne. Jurydyki (szlacheckie) póżniPj również Jo mi ta wcie
lone, były: Dziekanka 1 Boży dar, Knłęczyn, Ordynacka, 'l'amka, 
Sułkowska, Wielopole, Ie andrya, Bieliny, Gołubska, Oboźna, 

karyszew, zymttnowska, '\Iaryensztnd i t. d. \Vłączono v jego 
obszary także: jazdów, Lazienki i wieJo ogrodów i folwarków. 
W północnej stronie, gdzie były ~droje i ioliborz (Juli-bord), 
zbudowano now zemi czasy cyt. delię. l'o z rogatką .Jerozolimską 

leżała niegdyś osada zamie zkana. przez iydów, którzy później 
do mia ta na: Pociejów, ... ~alewki i t. d. się przenieśli (ob. 
Bibliot. War ·z. l 45, listopad: W i domoHĆ o Nowej-Jerozolim' , 
miastoczku nicgdyś pod W a.rsza wą, podał 'l ymot. Lipiński). 

Jedną z najdawniejszych budowli je t niewątpliwie Zamek, 
pocztltkowo drew ni ny, którego jedno skrzydło z muru wzniósł 
dopiero 1403-6 r. Jan k i że mazo ~ieeki. Główn. część zbu
dow ł Zygmuut III i uko1~c:r.ył w roku 162:!. Trzy ma wielkie 
krzydła i dziedzińce ten przybytek monarchów. \ ali marmu-

rowej są portrety królów polskich. Przy zamku od strony Wiały 
na tarasie ogród, na śmiałych zawie zony arkadach. Prz d Zam
kiem, od Krakowskiego- przedmieścia , wznosi się kolumna ze 
śpitowym po ągiem króla Zygmunta III. Do Zamku naloty i tak 
zwany pałac "pod blachą", w którym mie zkał ksiąźe Józef Po
niatowski. Obok niego ciągnie się ku Wiśle wspaniały Zjazd do 
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wielkiego mostu żelaznego, kratowego. Z Zamkiem połączony 

jest galeryą kościół katedralny czyli dawniejsza: 
I"ollegiata ś. Jana. Założony około r. 1250 przez ksittżąt 

mazowieckich kościół, przekształcił książe Janusz r. 1390 na 
wspaniałą kollegiat~. W roku 1402 przeniesi011o tu k noników 
z Czerska i fundusz na 12tu obmyślono. Jest tu kaplica z figurą 
Pana Jezu a 1}, której w r. l GO~ o i o uszko d z ił wcale gwał
towny wicher, gdy sklepienie i wieżę powalił. W ołtarzu wiel
kim zonkornity obraz N. Pa.nny z Panem Jezusem i aniołami, 
pędzla słynnego Palma nuovo, \Venecyaoina. 'poczyw ... j11 tu 
zwłoki 'tani ława, Janu za i Anny, o tatoich k iążąt mazo
wieckich , jako i wielu ·innych znakomitych ludzi (ob. T!fgndnil.: 
illu ·t,·. l (i5, n. 2 5.- Kościoły warsz. p. J. Barto zewicza). 

r ościół po A ugustyjański ('. Marcina) zbudowany z o tał 
r. 13:i5 przez Ztemowita księcia mazowieckiego (na Rawie) dla 
Augustyjanów, sprowadzonych przeze1i z Pragi czesktej w roku 

1) Kr:yi i Wnjnl..·, legenda o krzyżu w k tedrzo war zawskiej 
s. Ja na, prtez J ndwigę ł,u. zczewską (Deotymę). Improwizacyje 
i poezyje, poczet drugi. Warszawa Hl.)', str. :J:łl. Tre'ć: 

Wojownik z grodu wurszawskicgo, gdy król nakazał i.ić na 
wroga chrześci!ll'i twa 1 po1·iągnąt na wojuę. ler:~: w pi rwszej za
raz bitwie dostał się do niewoli. ad Bo forem, bas:~:n rząd.-~t}Cy 
d ł joricowi nadzór nad końmi i pojić mu ju kazał. Wojo nik 
ujrzał, j k obok studni po ·tawiono krzyż z wizerunkiem 7.bt&
wicieh ; u tej Bożej-męki wiązali muzułm nie swe konie, wwie
szali w u czapraki i aiodł 1 z krzyża i~: naśmiewaj' c. Obuuony 
tem chrte.'cijań ki wojownik, gdy noc11 zo~tnł przy studni mo
to), ukląkł, a przepro. iw zy Boga i chcąc nadal uchronić krzyl' 
ot! wiu" agi, wyciągnął go z ziemi i w t u d n i ę wpuścił, po
cz\>m a m uciekł i tułnjt}C się długo pu ohcyrh kraj ch, wrócił 

po wielu lalach do "'ar znwy, do 8\\ego dworku (w m1eJScu 
gdzie dzi kolumna Zygmunta). Wt(.m, jedne"o porunku, daj 
mu znać, że cud i~ tal n Wi.'le i żo 'rotlk iem neki p t ·n i e 
w tojącoj po ta ie krzyż z wi:~:erunkiern Zbawiciela. 'pu. zezono 
kn kr:~:yżowi czółno z kupi nami, lecz czółno st!lnęło jak wryto; 
dopiero gdy w er! w iadł wojownik , ru zylo się ku krzyżowi; 
krzyż wtedy lekko i Q pochylił i p a t1 t lekko na ramiona. wojo
wnika, a ten poznAł odr w, że to jest t e n B a m k r z) ż, który 
on za n ur:~:ył przed luty do tu dni u Bo foru, a który snać p r z -
płynął przez morskie głębie, czy też przez wodne żyły pod 
ziemią. (Ob. Przypi y). 
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1353. Pożar r. 147 zniszczył go; jeden tylko obraz Matki Bo
skiej cudownej z wielkiego ołtarza o c a l a ł. Tu były groby mu
zyków królewskich. 

Kościół Panny Maryi, postawiony r. 1392, w r. 1411 na. 
żądanie księżnej mazowieckiej Anny na par fijalny zoRtał prze
znaczony. 

PP. akramantki, kościół i klasztor fundacyi Maryi Kazi
miry, żony Jana III. ą tu grobowce dwóch księżniczek 'l domu 
obi~:-skich (Pamiętnik reliy. morał., l 53, t. 24 n. l). 

Kościół i klasztor po-Bernardyński, fundowała r. 1454 Anna 
księżna mazowiecka. Jarzemski w opisie Warszawy za Wła.dy
t~lawa IV powiada: "Ten kościół ma wiele ołtarzy cudownych, 
nad grobami powiewają świetne proporce, huczne w nim organy; 
tam dzwony biją we dwie oktawie tak ślicznie, jakem nigdzie 
nie słyszał, lubo bywałem w \V arce, w Go zezynie, w Garwoli
nie, a nawet i w zersku". 

Kościół i klasztor po-Karmelicki (opieki ś. Józefa) na Kra
kowskiem przedmie· ci u, z kw e ty i darów Radziejowakiego zbu
dowany. Tu w r. 1705 Karol XII i tanisław Leszczyński pod
pisali umowę i zapewnienie wzajemnej pomoc~. 

Kościół i klasztor ks. Pijarów, poświęcony r. 1643. Ci mieli 
tu gimnazyjum. Dziś cerkiew katedralna obrządku groko-roasyj
kiego. Pijarów przeniesiono do kollegiurn po-jezuickiego obok 

katedry. 
PP. Wizytki, sprowadzone z l!'rancyi w r. 1667 przez Maryję 

Ludwikę, żonę Włady ława IV, mają ko~ciół i klasztor. (Hunięt. 

relig. morał. l 56, tom 31) . 

.ł ościół ś. Krzyża. Przedtem stRła tu kaplic i szpital 
z ogrodem pod tern godłem. Po sprowadzeniu z Fraocyi księży 

)fi yjonarzy, królewicz J akób bie ki położył węgielny kamień 

w r. lG ~ do dzisiejaz j okazałej '"'iątyni. JP.st tu grobowiec 
kardynała Radziejowakiego, r likwije ś. F licys ymy i t. d. Ko
ściół dzieli się na górny i dolny; ten ostatni oparty na 30 ka
miennych słupach. 

Kościół ś. Jerzego przy ulicy więto - jerski ej, najstar zy 
może co do budowy. Jest podanie, jakoby w r. 1133, kiedy to 
miejsce było puszczą' wystawiono kaplicę' poświęconą śś. 1\.nio
łom tróżom , aby ci strzegli podr6żnycb od napaści. Wkrótce 
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powstał w tem mieJsCu kościół i parafija Jerzego. Od r. 1450 
należał do kanoników regularnych. Dzi nie istnieje. 

Inne ko'cioły, zwła zez dawniejsze, po suppumowanych 
zakonach pozostałe 1 jak: po-Jezuicki (z obrazem N. Panny Ła
kawej), Paulinów, Dominikanów przy ulicy Freta (z obrazem 
!atki Boskiej słynącym cudami), Pt·anciszkanó", Karmelitów na 

Lesznie (z obrazem Matki Boski j c u d o w n y m), Reformatów, 
Kapucynów, Bazy lijanów, Bonifratrów (ze zpitalcm obłąkanych 
i t. d. po iada.ją niemałą liczbę dzieł sztuki 1 jako i grobowców 
znakomitych ludzi, o których czytelnik znajdzie wzmia.nk~ w szczc· 
gólowych opisach mia ta i jego ś''iątyń. (Ko.~cioly ~t·ar:;::. p. Bar
toszewicza.) 

JJzuici mieli tu swe kollegium i dwa kla ztory. Koll giuru 
wystawione w r. 1725, nazwane było r. yomrr ·i u m Zalu. cimwm, 
od Ludwika Załuskiego, bi kupa płockiego, założyciela. znanej 
biblijotoki, przewiezionej w roku 17!"15 z pał1LCU Zttłuskich do 
Peter burg1\. 

Kościół mały Ujazdow ki, pierwotnie na Sole u przez Wła
dysława Łokietka wy tawiony, gdy wylewom \\•i ly zniszczał, 
w r. !4!)3 przez księżnt;; Annę przeniesiony został w miejsce 
gdzie dzt' Belweder l). 

Na olcu zbudowano także kościół i klasztor Trynitarzy 
w r. 1693. Au.,.ust li oddał pod ich dozór założoną tu przez 
siebie Kalwaryję 1 inaczej .. ową Jerozolimą czyli drogą Krzyża 

1) tani ław Herakliusz Lubomirski otrzymał r. Hi83 wieli Jazdów 
(Ujazdów 1 niegdy' z m oczek my'liw ki k i(\iąt na C zer ku. 1'
wią, !e nie wierzył 011 w nie " miertelno'ć du zy, i gdy przeci ko 
temu artykułowi wi ry pisał dyssertacyj~ w domku łowit•ckim 
(gdzie dziti Łazienki), ule zal mu si~ duch wle'niaka, który wy
rzekł gło ' no, i~: D u z jest nie " miertelną. Odurzony t{> m zjawi
skiem 1 padł bez z my łów 1 lecz n zajutrz przy zedłsLy do zmy-
łów, wy zedł z domu i biegnąc po g ju, doszedł do kościółka 

(gdzie dziś Belweder); tu ujrzał zwłoki owego wio' niaka złożono 
w trumnie , gdy popuednio dał był wdowie po nim pozo tałej 
sakw~ złota na pogrzeb. kru zony tern, podarł swój rękopis 
i założył klasztor Bernardynów, gdzie też i ciało jego pochowano, 
gdy zmarł 1702 r. Legend~ t~ opowiedziała wier zem Deotym1~ 
w Tygod11iku illustr. War zawa 1866, n. 328 pod tyt.: Pot~ga 
jałmużny. 
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nazwaną (ztąd nazwa ulicy Jerozolimskiej). 
statua. Z ba wicia la kosztow'ną okryta suknią, 
dami (jak mówi obie zczań ki). 

'V ołtarzu wiolkim 
słyn co. niegdyś cu-

l ościÓły warszawskie w ogóle nie są tak starożytne jak kra
kowskie i innych miast dawnych Polski. Ztąd też mniej o nich 
krąży podań i legend niż o tamtyth. Nie tak też suto jak w Kra
kowie bywają tu odprawiane processyje w dni uroczyste, lubo 
processyja w oktawę Bożego Ciała na Lesznie ściąga niemal 
całe miasto. 

Z liczby now zych świątyń wspomnimy tu tylko o kościele 
ewangielickim, wielkiej rotundzie w r. l i l zbudowanej z ko
pułą (po wieży 'Vfięto-krzyzkiego ko cioła w mieście n jwyższą, 
i z której widok na miasto i okolicę rozległy i wspaniały), o ko
t!oiele ś. Karola Boromeusza, o kościcle Wszystkich 'więtych (na 
Grzybowie), o nowym kościele wyznania reformowanego, o ko
t!ciele ś. Barbary na Koszykoch i o nowej wielkiej synagodze. 

Niemałą też War zawa posiada liczbę szpitali i domów 
przytułku. Do najwięk zych. należy szpital Dzieciątka Jezus: za
łożony za Augusta III z prywatnych ofiar, zebranych przez ks. 
Baudoin; prócz niego starożytny szpital ś. Ducha., ewangielicki, 
ochronka ś. Kazimierza, dom dobroczynności, Żłobek, Zakład 
li. Marty i t. d. 

Teatr wielki i Rozmaitości wraz z alą, koncertow mie
szczą się w gmachu przebudowanym z dawnego .1arywilu (Ma
rieville), który był rodzajem bazaru 1). W wydrążeniu kamienia 
węgielnego k plicy Marywilskiej były relikwije i tablico. srebrna 
z napisem, że " aryja Kazimira, żona. obieskiego, na pamiątkę 
zwycięztwo. pod Wiedniem i na cześć Najświętszej Matki, której 
obraz Jan III miał zawsze przy sobie i której opieki wzywając, 
pokonał ni przyjaciół, budowlę tę wystawiła r. 16911. u 

Ratusz, naprzeciwko wielkiego teatru położony, po spaleniu 
w r. l 63 odbudowany zot~tał. 

lica Kr kowskie-przedmieście, Nowy-świat i inne, mają 

mnó two pałaców, po większej części po dawniejszych magna-

1) O teatrze warszawskim podali wiadomości M. Knrasoweki, K. 
Estreicher i inni. F. L Sobie zczański pi at o cechach czyli zgro
madzeniach rzemieślniczych, o tegludze parowej na Wiśle (hr . 
.And. Zamojskiego) i t. d. 



tach pozostałych; niektóre z nich uległy restauracyi. Do nich 
należą,: pałac Radziwiłłowski, później namiestnika królewskiego 
(Zajączka), pałac as ki ( dzi~ dwa domy z kolumnadą w pośrod
ku), przerobiony z rezydencyi Augusta III przy ogrodzie i placu 
Saskim, pałac Bryłowaki, pałac dawniej obszerny i wspaniały 

Kazanowskich (dziś dom Towarzystwa dobroczynności), pałace 

Potockich i U ruskich, pałac Kazimierowski, później koszar ka
deckich z obszernym placem i ogrodem; tu umieszczono później 

Uniwersytet, biblijotekę i gabinety przyrodnicze. Dynasy (pałac 

ks. de Nas au, dziś ruskich), pałac na Tamce, na Ordynackiem 
(od ordynatów, ks. na Ostrogu i Zasławiu), jakoby ufortyfikowauy 
zamek; dziś w nim instytut muzyczny 1) . Dwa pałace Krasiń
skich; przy jednym z nich (gdzie dziś sąd apelacyjny) ogród pu
bliczny zwany Krasińskich. Pałac Zamojskich, Bank polski, pałac 
b. komisy i skarbu, pałac Mostowskich c1.yli b. komisyi spraw 
wewnętrznych, pałac Prymasowski czyli b. komisyi wojny, pałac 

Towarzystwa kredyto\\ego, pałac Kronenberga, pałac drogi żel. 

warsz. wied. , pałac Branickich (Frascati), pałac Ujazdowski, pałac 
obserwatoryjum astronomicznego w ogrodz1e botanicznym i t. d. 

Od placu Trzech Krzyży, przy którym wznosi si ę kościół 

ś . .A. lek andra, rozpoczyna się długa aleja ja?.dowska, w wille, 
piękne dOJ?Y i ogrody bogata. Tędy odbywaj11 si ę ulubione War
szawian przechadzki do zwajcarskiej doliny, do ogt·odu bota
nicznego, do pałacu i ogrodu Belwederskiego, wre z ci e idąc na 
dół ku Wiśle, do wspaniałego parku: Łazienki, z pałacem 

(zbudowanym przrz Stani ława Augusta), amfiteatrem, pomarań
czarnią, z licznem i innemi zabudowaniami. (Księga świrda r. l , 56, 
str. 147, przez J. BarŁoszewicza.) Nad Wisłą cit!"Die ię przed
mieście zwane o l e c, gdzie ostaŁniemi czasy wiele pobudo
wano fabryk. 

Z zakładów naukowych wymienimy tu: Uoiwer ytet, prze
kształcony w r. 1 GQ (co do dawnego, obacz: Przyjaciel Indu, 
Leszno, 1, -!5, rok 11 n. 39, 4l-4G, rok 12 n. 5-14: Obraz 
histor. Unill'. Warsz. przez J. J.) i kilka. gimno.zyjów, z których 

1) W piwnicach tego gmachu i w głębiach pod niemi maj(\ być 
nieobliczone skarby, których pilnuje jakaś ksi~żniczka w kaczkę 
zakl~t (ob. Przypisy). 
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jedno mieści się w pałacu b. Towarzystwa przyjaciół nauk, prze l 
którym stoji pomnik Kopernika dłuta Thorwaldsena. Do zakła
dów dobroczynnych należą: Instytut oftalmiczny (o b. Tygodllik 
illu tr. r. I, H5 n. 2, 2) , Instytut głuchoniemych (ob. Pamiętlłik 

relig. mora l. \VarRzawa l ~42, t. l, 11tr. 243, 335, 4 9. J(alelldar:; 
Ungra na r. l 61 artykuł T. Dziek01iskiego) i kilka innych. 

Ł. O ołę biowski w dziele Gry i zabnu·y str. 11 n pi ze: 

11 W \Varstawie za tani ława Augu!:łta, na Hollandy i, przy ulicy 
Pański<>j, koło czerwonego wiatraka, był zwyczaj strzelania do 
tarczy okrągłej białej 1. czarn) m punktem we środku. Kto naj
bliżej środka strzelił, ten wyż zą odbierał wygraną, kto w am 
środek, w. zy tko. kładka według upodobania bywała; z po
czątku strzelano o pieni:!dte, naczynie cynow , później o gęś 
karmną. Za A ugu ta III, król sam i znakumit ze osoby w ~a-
kim O"rodzie, strzelały do tarczy pro pr()( mi i.' ". (I w nows1.yrh 
także czasach była strzP.lnic. obok o~rodu 'tlskie.,.o) . 

.1. a pmwym brzp••u W i ły, poł:1czonc z '" arsz.nvą dwomLL 
mostami, lt>ży pru•dmieście P rag !l, stanowiące l :!-ty cyrkuł 

miasta . .1. "i<>~dy · w i(• \ należąca rlo rodziny Pra ·kich, z~. tata w r. 
164 rni a tern. Po kl t: scc, w r. l 1!)4 doznanej, pudniosło it 
to przedmi<•:cie znaczni!', o~ohliwi(• od czu~u wybudow nia trzech 
dworców koleji ż laznyrh (peter bur kic•j terespolskiej i n dwi'llui.-
kiej). [a ko'ci6ł p rafijalny, CPtkiew w roku l li7 zbudowan:t 

i obszerny park nad brz giem Wisły. W półooeno- zachodniej 
stronie powstała osa1la N owa- Praga. 

Kościół pamfijuln) mie~r.il przy obiP domek L01·etati ki 
z obrazem 'fatki Ho kiej, r. 1042 ze kładek knilów k iąż:!t 

i magnab'l\v wzniesiony przez k~ . BPrn,ll'llynów (podług ::;obie-
zczań. kiego) Jlll !'radze. która wówcz ts hyh w!.umo~cią bisku

pów karlll •uicckich. 'o olwt odbywały ię do niego pielgr7.)1Hki 
z \V r zawy, o obli">'i łutlenhiw ze zk1ił pijar·kich i jezuickich 
pod przewodnictwem profe. orów. W porze 1.imowej, kiedy \Vi łn. 

tanęła, odbywał ię uroczy ty pochód pr1.cz rzekę z muzyk11, 
chorągwiami i 'wiatłem. ~ieki dy zakłady n ukowe, w półzawodni
cz .ce z wsze między sobą, starały się w okazałości jeden dru
giego prześcignąć, zk1!d powstawały nieraz kłótnie i bójki na 
lodzie. Ołtarz domku Loretnń kiego z wizerunkiem ~{atki B_o-
kicj stanowi toż główną czę · ć herbu min. ta Pragi. któr g11 
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drugą c z~ c tą jest herb Ogoticzyk (rysunek herbu podaje W ej
nert w II. tomie Staroiyt'w~ci). 

Przysłowia i zdania 
dotyczące Warszawy. 

Gazeta Warszawka z r. l 60 n. 137 podaje kilka przysł 'w 
tyczących ię Warszawy, zebranych przez Tymoteu za Lip t\
ekiego. A mianowicie: 

1. Kraków pan, - Po1.nań (v. Lwów) ojciec 
\\'ar zawa matka, - Lublin sio tra 

każdemu Polakowi. 

Tak mówi w kazaniu k iądz Bratkowski na początku X :rn 
wieku. Przysłowie to, co do \Varszawy, tłumaczy Duńczcw ki 
w Kalendarzu na r. 1700: "Matka Warszawa, gdyż najwię :ej 
tam matek". 

Inne przysłowia i zdania, nieco dawniejsze, mi e zkańc 'w 
tyczące ię, wyrobów wsławionych lub ulic, ą następujące: 

2. Lep za wody zkla.nka 
niili Waro;z:awianka. 

3. Warszawiak w pracy, a wilk u pługa, 
jednaka z nich po ługa. 

4. Warszaw. ki trzewiczek, 
TorUli . ki pierniczek, 
Gdati ka wódeczka, 
Krakowska. dziewec;r.k 

ą u nas naj ławniejlize, powiadali je zcze w XVI wieku, co do
wodzi, jak to już dawno słynie war r.aw kie obuwie. 

5. Jak ci~ zwalę, 
to polecisz na Podwale. 

6. Na Gołębiej ulicy 
mi e zkajl\ miło 'nicy. 
Z Wierzbowej wieści dają, 
gdzie tańcują albo gra.ją. 

Przysłowi~ nowożytne, od czasu wychodzenia Kuryera War
.~zaw. kif'!JO Dmuszew ·kiego, na tej ulicy mającego swą reuakc yę . 





od Warszawy 
(Powsm) 
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7. Na Ciepłej mieszka z,- nie masz się z czem chwalić, 
Ciepła nie ciepła,- jak niema czf5m palić. 

\V jednym liście z :VI. wieku, szlachcic m a z o w i e ck i, 
pisząc z Wilna do swego przyjaciela w Warszawie, powiada, że 
.znalazł wówczas na Litwie cztery dziwy, a mianowicie: 

8. Wiele po·cieli bez piór (materace), 
wiele trzewików bez Rkór (łapcie, chodaki), 
wiole miast bez murów (z dr z e w a), 
wiele ponów ue z gburów (p o d d a n y c h). 

OKOLICE WARSZAWY. 

Z pntu•tgo Lruy11 H'isł !f· 

Kępa Saska (niegdy~ Kawcza i Kępą solecką zwana) je t 
naprzeciw olca, na wybrzeżu prawćm \Visły, przedzielona łachą 
wiślaną od Pragi i mo tcm z uią połączona. \V czasie wojny 
z Karolem • ·II, kilka t) i:~cy wojsk saskiego miało tu swoje 
stanowisko (Załuski, tom Jll, tr. ~7 ). August II częste tu da
wał hulanki i jednemu ze swych pokojo\\ ców sute tu wyprawił 
we ele. Ter z, w nieclzielę, lotni1! zwła zeza porą, udaje się mnó
et o ludu niższ j war ·t wy miej kiej na 'aską Kępę, gdzie urzą
dzone go pody i szynkownie z huśtawkami i karuzelami i spa· 
cerujący raczą się chłodnikami, śmietaną lub piwem w folwar· 
kach i ogródkach koloni tów. W pobliżu wsie Gr o c h{, w, 
G o <:ław, pamiętne (podobnie jak i na północ od Pragi poło
łożona wich Białołęka) bitwą r. l 31. 

Tarchamin z pięknym wiejskim domkiem, naprzeciwko 
łocin. 

Jabłonna z pałacem i ogrodem prtcz • [ichałt\. Poni tow
ekiego, arcybi kupa gniezuień kiego, założonym; później wła

sność księcia Józefa Poniatowskiego. 
Nieporęt, wie', o 3 mile od Pragi, własność dawniej Praż· 

mowskicb, ulubione ni gdyś króla J a Katmierza mi szkanie. 

h.zown~ Tum l. 
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Z lewego brzegu Wisły. 

Czerniaków, z kościołem i klasztorem Bernardynów w roku 
1691 wystawionym przez Stanisława Lubomirskiego; tu spoczy
wajlł w dolnej krypcie poza wielkim ołtarzem w szkłaonej tru
mnie zwłoki ·. Bonifacego, ofiarowane w Rzymie miejsca tego 
właścicielowi w r. 1694. Do Czerniakowa wielka część mie
szkańców Warszawy w maju odbywa przechadzki a (na trzydniówkę 
ś ·. Pankracy, Serwacy i Bonifacy) odprawia pobożne pielgrzymki, 
zwłaszcza na czas odpustu w dzień ś. Bonifacego (Księga §wiata. 
Warszawa, 1651, str. lO, opis przez Jul. Bartoszewicza).- Nie
którzy ze zwiedzających używają osiadającego na zklannej tru
mnie potu z zaduchu, jako lekarstwa na ból oczu, i oczy 
nim sobie pocierają. 

Mokotów, wieś, a przy niej piękny ogród z pałacem i wielu 
domkami, dziś na viilegiaturę urządzoneroi, założony w r. 17 75 
przez Izabellę z Czartory kich Lubomirską. 

Królikarnia, piękny, niegdyś Tomatysa, później ks. Radzi
wiłłów pałacyk, ozdobnej architektury z kopułą, na wyniesieniu, 
z widokiem na Wilanów i Łazienki; ma staw i ogród z kwia
ciarnią. Za Augusta II byla tu hodowla królików. (Ob. Bibioteka 
W arszaw!!ka, l 52, marzec: Królikarnia. z podania ustnego, na pi
sał .A.. W aga). 

Słuzew, wie~. W pobliżu leży: 

Ursynów, dawniej Roskosz, -dom (willa) i ogrócl naprzeciw 
bażantarni na wzgórku blisko Służewa, przez księżnę Lubomir
ską wy tawiony, później w posiadaniu .Julijo.na. Ursyna Niem
cewicza. 

Gucin, pałacyk z ogrodem, w którym osoby, ceniące pami~ć 
StaniBława br. Potockiego (ministra oświecenia) mnóstwo drzew 
posadziły. 

Wilanów, wieś, przedtem Milanowam zwana, z pałacem, 
r. 1677 przez króla Jana III. wzniesionym, niegdyś nad amą 

Wi łą, dziś nad jej odnogą czyli łachą leżącym. Drzewa pięk
nego ogrodu tutejszego sadzone ręką Jana III. Wiele też pamią
tek po tym królu, który tu zmarł r. 1696. Dziś jest własnością. 
hr. Potockich i ma biblijotek~ i galeryję obrazów. (Ob . .Album 
Willa11owskU wydania. Orgełbranda., l 78). W pobliżu ogrody 
i pałace w Morysinie i N &to linie. 
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Raszyn, wieś, pamiętna bitw. r. 1809. (Ob. Przy.faciel ludt,, 
Leszno, 1847, rok 14, n. 8: Wspomnienia wędrówek). 

Falenty, wieś o 11t 2 mili O!l Warszawy, w pobliżu Raszyna, 
o-niazdo niegdyś Falęckich. Stojący dotąd pałacyk zbudował 

około r. 1620 Opacki, podko~orzy warszawski. W roku 1787 
posiadał wieś tę bankier warszawski, Piotr Tepper. (Ob. Księga 
świata. \Var zawa, 1852, ::;tr. 145, opis Jul. Barto zewicza). 

Pruszków z pałacykiem i ogrodem. Stacyja drogi żelaznej. 

Wola, wieś, na równinach której było miejsce elekcyjne 
czyli wyboru królów polskich. Tu był pałac i ogród starosty hr. 
Brtihla, później przez Ponińskiego nabyty. Bywały tu odpusty 
na św. Stanisław. łynie zaciętą bitwą w roku l 31, skutkiem 
czego nastąpiło poddanie Warszawy. Dziś tu cerkiew i cmentarz 
obrządku prawo ławnego. 

Czyste, ogród spacerowy, gdzie okazywano jasełka, pu
szczano balony i palono sztuczne ognie. Urządzoną także była 

trzelnica. 
Górce, niezbyt od Woli oddalone, ma pałacyk i lasek, nie

gdyś do Tyszkiewicza n~tleżący. 

Pow~zki, wieś z ogrodem i pałacykiem, niegdyś przez ry
motwórców sławiona; dziś mało już śladów okazują tych ozdób, 
któreroi je niegdyś wzbogaciła księżna zartoryska. W pobliżu 

był tu w r. 1813- 30 obóz wojska polt~kiego. 
:Między tą wsitt a miastem znajduje się założony w r. 17!ł0 

obRzerny i znany cmentarz htolicki (o b. Wójcickiego: Cmentm·z 
Pozrqzl.-nu·~ki); dalej nieco leżą cmentarze innych wyznali, z któ
rych mianowici ewangielicki odznacza ię wzorowym porządkiem. 

Marymont (Marie-mont), pałacyk, przez Iaryję Kazimirę 

Sobieską wy tawiony. Augu t II. to miej c e lubił, a ugust ID. 
tu myśliwskie stanowisko miewał. Później była tu szkoła rolni- · 
cza. Młyny tut jsze wyrabiały sławną nie~dyś m._kę marymoncką. 
W pobliżu piękna Ka ku.da i ogród z mieszka'Qiami ietnicnti i sta
wem, zwany Rud a. 

Bielany. Nad Wisłą, na gót·ze zwanej Pólkową, pod którą 
zdrój i grota. Włady ław IV. wzniósł r. 1639 w lasku kościół 
i, dopełniając uczynionych 'lubów, postawił i domek przy nim, 
w którym sam przebywać lubił. \Vkrótce za przykładem monar
chy, osoby możniejsze zbudowały na Biel nach do 20 domków. 
Jan Kazimierz dokończył budowy klasztor r. 1667. ichał Ko-

2 
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rybut też to mle.J ce upodou;d i sercP ~we w n.im zlożyr. roz
kaznl. nawniej w dru~;im tylko dniu Zielonych 'wiątek odwie
dzały kobiety nielań k<! ~wit!tynię; zaraz potem ławki i po,\logi 
myto; już teraz zwyczaj ten u~tał. Nu cmentarzu ko~cil•lnym po
chowano w r. l 2n zwłoki :-lt>tni lawa :-\ta zyca. 

(ią;et" Corl:ietuw (\\·ar.,zawa l 5.1, n. 1:!!1, 1:3:!) powiada: 
.N WIOlO łym pagórku, kt(n·e YO topy obmywa \\"i ł , a wiet·z
chołek opina t'Wsnowego la u wiane!·, wznoBZ!! ię mury świ.!tyni 

i kla. ztoru, za któremi już ciągnie si~,: la ek aż do głównej dro~i 

(a który przedłuża się wzdłuż Wi ły ku ~Ilocinom). La ek ten 
nazwano B i e l a n y; w cichym za klasztorze mi<' zkają pu tel
nicy św. Romualda - Kameduli. Owi drogi, jedna z Kaskady 
druga z ~[arymontu, prowadz•! do Bielan. Druga jednak, tocząca 
i~ po piaszczy tych wybrzeżach Wi ły, urozmaicona. piękuemi 

widokami, daleko jest dogodniej zą, krótszą i przyjemnicjMzą. 
Z.hliżając si~ do celu wycieczki, napotyka ię zdrój 'wieżej i zi
mnej wody (oumurowany " r. 1 53); od amego zdroju pod górę 
prowadzi szet·oka, wygodna rlro"'a przed ko · ciół i kla ztor Ka
medułów, fundowany przez Włady ława lY. i upo ażony niegdy' 
wsiami Polkowem i Rud11, dzi' 13 celek i domków zakonnil o w 
obejmu)ący. Ustronie to słynie odpu tarni w drugi dziet't Zielo
nych wiątek; \\ dzim1 ten, od cza u mianowicie 'tani ława 
Augu ta, podobnie jak krakow kie Bielany przez Krakowian, 
licznie nż po dziś dziet\ odwiedzane było przez mie zkn1i~ów 
8tolicy". 

(Ob cz także: !.ud. S r. V, . tr. :31, ~93). (lJz~tllnil War
.:zaw ki z r. h 51, n. !i -70, opi Bi lttu i ui'Oczrto'ci w Z.it•· 
!one · wiątki, wraz z legendt! przez !')z.). 

Młociny, wieś, pałac i ognid niegdyś Briihl. , późni('j Po
niń kiego, nllala !'i taro t" o. l'o~ożenie nad \\ isltt z w hi tu nu~

kicdy go'ci z '\ar ·znwy. 

Ćwikowa Góra. O 3 mile od Wa.rsz wy, w las ch rząllo
wych straży t; i er ak ów (ku w iom: t.omna i I zmiJ ci:l"'Di • 
ię więcej j k na milę, wy okie wz órze pia zczyste, podobu 

do długie9o walu. \V al ten, rękt! przyrody wy ypany, n zywają 
lazury i k o w'.- g ó t' ą , ho tu przebywał zbójnik i elki 
·,w i k , tak nazwan) dl11. tego że ludztom w ciało i w pięty 
z bijał ćwieki. Różo o nim prawit! powiastki. .Tedne o, co n 
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fuzyję przysiągł a nie dotrzymał przysięgi, miał on rozszarpać 

dzikieroi końmi. 
i:ja wzgórzem wśród olszowego gaju, w nizinie i po łące, 

rozrzucone są gęsto wielkie kamienie granitowe ; na amym czele 
leży głaz ogromny, a przy nim jakby przytulony, o dziesiątą . 
część mniejszy kamień. Podanie mówi, że opodal , na mieJscu, 
gdzie toji stary krzyż drewniany mieszkał w dworku ksiądz 

bardzo nabożny i świ:1tobliwy. Chciał on murowany zbudować 

kościół, choćby z kamienia, na chwałę Panu Bogu. Z drugiej 
strony Ćwik o w ej- góry leżały właśnie w kupach kamienie, 
o których prowadzenie począł się modlić gorąco. Na !!erdeczną 
modlitwę świętego człeka, kamienie ruszyły się a m e i prze
szły przez górę Ćwikową ; na przodzie toczl'ł się ów wielki ka
mień, a mały tuż przy nim. Już było na świtaniu rannem, jak 
do zły do gaju i łąki; wtóm im b a b a drogę za zła, a kamienie 
jak stanęły na miejscu, tak leżą i leżeć będą do S<1dnego dnia 
(K. W . Wójcicki: Alb11m lite1·ackie na r. 184 ). 

K R A J O A L S Z V, 

X lewego hrzegu Wi ly. 

Piaseczno, osada nad t·zek<! J eziomą, była od r. 14fl2 mia
stem erygowanem przez Jana ks. 2\fazowieckiego i miała staro-
two niegrodowe. 'tarożytny, murowany ko~ciół tutejszy wznie-

siony był w pocz:1tkach XIV wieku. 
Jeziorna , wieś nad rzeką J eziomą, ma wielk•1 fabrykę pa

pieru, niegdy · bankową. 
Jazgarzew v. Jazgorzew, wie' nad rzeką Jeziomą; z ko

ściołem św. Wawrzeńca r. 14 79 zbudowanym. 
Góra Kalwaryja (o której wspomina i Krasicki w wej Po

clróży po kraju} nad Wisłą, o ćwierć mili od zerska odległa. 
Tu na wzgórzu, które zwano Kalwaryją, wybudował w r. 1670 
biskup Wierzbowaki kościół św. Krzyża, który z początku k . 
Filipinom, a później księżom świeckim Komunistom oddany, zu
pełnie zniszczał. Wierlbowski urządził ta'cyje i kaplice i miasto 
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Nową Jerozolimą przezwał . Prócz tego zbudo~ano tu klasztory 
dla Dominikanów na górze zwanej S y o n, dla Pijarów przy ko
ściele B e t l e e m, a Bernardynów osadzono przy kościele W nie
bowzi~cia N. P. Gazeta Codzienna (Warszawa l 53, n. 211) po
wiada: .Tradycyja nie ie, że statua św. Antoniego (dziś 
w ołtarzu kaplicy ks. Bernardynów w Górze Kalwaryi) w czasie 
wylewu Wisły wyrzuconą z wody została na Górę, przed dzi iej
szym ogrodem ks. Bernardynów 1). Inna tradycyja, co do wysta
wienia kościoła, mówi, że: "Gdy raz żydowi w podróży za 
handlem skradziono konie, a szukającego ich w gęstwinie napo
tkał zakonnik i wskazał mu miejsce , gdzie się znajdują jego 
konie, które też znalazł; żyd ucieszony tern, chciał podziękować 

dobroczyńcy swemu i pobiegł' do klasztoru, gdzie mu o. gwar
dyjan wszystkich przedstawił zakonników. Lecz żyd oświadczył, 

że żaden z nich nie był jego dobroczyńcą, ale wskazał na figurę 
św . Antoniego, mówiąc, że ta jest zupełnie do jego dobrodzieja 
podobną. Cudowny ten wypadek skłonił żyda do przyjęcia wiary 
Chrystusa, a dla świętego wybudowano kaplicę". 

"Dawne trakty, prowadząco do Góry, odznaczajt} sit mno
gością pomników i figur świętych) ustawionych po drogach. s,~ 

one prawie wszystkie murowane z wyobrażeniem świętego we 
framudze, i z dawnemi, po większój części już nieczytelneroi na
pisami. Początek ich odnieść należy do czasów erekcyi miasta 
Góry (w r. 1670), jak to styl budowy okazuje". 

(Ob. Biblioteka Warszawska r. l 42, grudzień: Mia to Góra
Kalwaryja, opis hi~toryczny, skreślił Tymot. Lipiński. - Staro
żytna Polska (Warszawa, l 44, str. 397. - Gazeta Corlzif'lliLrt 
1853, n. 194-~15: Wiadomość historyczno- statystyczna o m. 
Górze-Kalwaryi). 

Czersk , jedno z naj starożytniejszych miast pol kich (zato
żone być miało już za. czasów Lecha, a według innych dopiero 
przez Bolesława Chrobrego), dziś niewielka. osada na wyniesil· 1U 

nad Wisłą. Było niegdyś stolicą ziemi Czer kiej , od której da
wni książęta Mazowieccy tytułowali się także książętami na 

1) ·a. jednym z dzwonów po-bernardyńskich czytamy: "DAum 
laudo, populum convoco, d •mones fugo, n e b ula spargo, defuncto 
deploro, anno D-ni 1663 •. 
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Czersku. Są tu zczątki starożytnego zamku, z którego pozostały 
trzy baszty 1). 

Mikołaj z Czerska napisał Krorrikę mazowiecką przy ko1\.cu 
XV wieku, której ułamki znajdują się w historyi Monrrsterii Plo
cen is Ordmi~ s. Bmedit'fi 'tanisława Szczygielskiego. 

Opis Czerska przez Kornelego Kozłowskiego mieści się 

w dzitlle j ego ojca: Dzi~je Mazott·:zn .:a panowania książąt, ·w ar
szawa l 5 . Obacz nadto: 

tarożytna Polska (Warszawa l 44, str. 389). Tygodnik 
illust1·. Warszawa, l 64 n. 231.- r. 1,6 n.~ i 5: Zamek 
Czerski. - K.to.y, ·warszawa, l 71 n. 335: \Viosenna wycieczka 
w Czerskie, przez Edwarda Chłopickiego. 

K~:ięrJn ziemi Czer:'kiej (sądowa, Warszawa, l 79, str. V). 
Sobików, wieś z ko'ciolem ~w. Krzyża, i tniejącym już 

r. 1437. 
Chynów v. Chinów, wieś z kościołem ś. Trójcy, założo. 

nym r. 1-134. 
Pieczyska , wieś z ko · ciołcm Matki Boskiej, słynącej cu

dami. Dziewce jednej , która w święto Matki Bo kiej Zielnej 
żęła, p r z y rósł sierp J.o ręki, i odpadł dopiero po gorącej 
modlitwie w Pieczyskn.ch. ~ iedo.leko ztąd jest kam i e ń 2), na 
którym pokazują ślady stóp Matki Bo kiej , gdy z kotkiem cho-

1) W księgach parnfi.jaluych m. 'zerska jest pod r. ltiO:l przy wi
zytacyi wzmianka, aby proboszcz pozbierać kaznl włosy kobiPcP 
przywiązane do postronków od dzwonów i nir dopu tczał, aby 
na przy złość dz1ewki warkoczp swe wiązały do po. tronków tych 
dzwonów (Au funes caropanarum t m intra qunm e. tra eccle
siam, pucHarum rrines non a liigońtur, et s i (l u i alligati fuerint, 
ahscindantur ot in igncm conjiciantur. Wizytacyja ko~cioła paraf. 
w zersku nad \ i ł. r. lfi03 z rozkazu Go:lickicgo, biskupa 
po:::nnń kiego, w Decrt-tct Vtsttat). 

J. I. Kraszewski w Ikonothea. pol kiej wspomina, iż: najstar
szy u nas dzwon jest kollegiaty ~iw. Piotra i Pawła w Czersku, 
w którym jednak data 1004 roku może być niedokładnie wyczy
taną.-! tak też je t w 1stocie, <>dyż data ta nosi r. 16B4 (Ksi,ga 
zwni Czerskiej, str. V). 

~) K irga ziemi Czer3kifj (Warszawa L87!J, tr. L.-X) daje podo
bizn~ tego kamienia granicznego , na którym zwykle wykuwano 
s t o p ę ludzką, gdy go cechował sąd kmiecy lP o d k owę zai, 
gdy sąd szlachecki). ~Kamień ten graniczny ( Mał'kstein) znaj-
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dziła. po ~wiecie (o b. Koroela Kozłowskiego: Lud w Czerski ero, 
Warszawa., l 67, str. 3< 6). 

Konary, wieś nad Wisłą, z kościołem ś. 'l'rójcy, niegdyś 

dziedziczna biskupów Poznańskich. 
W pobliskiej wsi M a gier o w a W o l a ma być dół, któ

rego zasypać ziemią wcale nie można, gdyż za każdym razem 
skoro tego kto chce dokonać, z a p a d a s i ę na nowo. Kapłan 

bowiem, -gdy lud, zamia t w kościele w Konarach odprawiać 

modlitwę, rozgadywał się i lżył, - m i ej s c e to przeklął. 

Ostrołęka, wieli z ko · ciołem starym, murowanym w r. 1429, 
którego akt erekcyi przez biskupa Poznańskiego przytacza autor 
Księgi ziemi Czerskiej (War zawa l iH, str. XXII). Akt wspo
mina o potrzebie niesienia rychłej pociechy religijnej mieszkaJi
com z powodu częstych w tćm miejscu (przy ujściu Pilicy do 
Wisły) wylewów, a ztąd przypadków i nieszczęść. 

Pilica, wie\ o milę od Warki odległa, dziś mająca kościół 

ewangielicki, niedaleko ujścia rzeki Pilicy, z pięknym parkiem 
i ogrodem, założonym przez ks. )faryję z Czartoryskich Wtir
tembergską, dziś własność hr. Prozor'a. W parku jeden cypel 
nad parowem, dzielącym ten park od kościoła, zowie ię Łys a
Gór a. Dają się tu widziet: 'lady zo-liszcz pogań kich; dziś 

wzniesiono tu krzyż wysoki, punujący nad okolicn (ob. Kłosy, 

Warszawa 187 l, n. 30G). 

Warka nad Pilicą, niegdyś stoliCa jednej dzielnicy mazo
wieckich Piastów, było jednt;m 1. najznaczniejszych w księztwie 
Czerskiero, a później \Varszaw kicm. )fialo 7 kolleiołów; docho
wały ię parafijalny i po-franciszkański, spłonął zaś dominikali-
ki, w których były groby kilku książąt )1a7.owicckicb. Ucier
piało wielce od przechodu Szwedów, jak i od pożaru w r. 1650. 
Hłynęło niegdyś z browarów, a piwo warcekic na całe rozcho
dziło się )fazow~ze. 

Wrociszew, wieś. Założenie pn.rafii wedle poda1i, ięga wo
jen krzyzowych. Rycerz, pan licznych włości tutej zej okolicy, 
dostawszy ię w niewolę, zagnany w dalekie kraje, kiedy . tracił 

dujący si~ w parafii Pieczy ka, am(ltny, polożony w."ród ł{\lti i lasu 
wyci~tego, jest przedmiotom czci z pobożnej miejscowej tratl.ycyi 
wyntkłej złączonej z kultem obrazu • ·. P. ~!ary i w Pieczy!lkach ~. 
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nadzieję powrotu na łono rodziny, poślubił, że w razie wolności 
założy pa.ra.fiją i wzniesie przybytek Pa.nu. I stało się: Bóg ry
cerza. z niewoli wybawił, wrócił on do kraju, założył pa.ra.fijtb 
a na. uposażenie duchowieństwa. odciął część swoich gruntów od 
folwarku Pa.lczew i nazwał Wrociszewem. W dzisiejszym kościele 
jest w wielkim ołtarzu obraz Matki Boskiej , który z Sokala 
sprowadził starosta. roża1iski, Hipolit Michałowski (tu pochowany); 
jest też list jego własnoręczny w aktach kościoła. z opisem, zkąd 
obraz pochodzi i jaki się stał cud przy jego prowadzeniu (Księga 
ziemi Czerskiej, str. XXY). 

Boglewice, wieś kościelna, dziedzictwo możnej niegdyś ro
dziny Boglewskich. 

Prom na, wieś kościelna, siedziba możnej niegdyś rodziny 
Biejkowskich. 

Przybyszew, osada. nad Pilicą, dawniej miasteczko. Mie
szkańcy są rolnikami. Kościół śś. Piotra i Pawła.. Podanie twier
dzi, że kościół pierwotny był założony przez Piotra Pawła, Be
nedyktyna, niby-to brata ś. Wojciecha (brat ś. Wojciecha nazy
wał się Radzyn, towarzysz za' apostoła, Benedykt). W \V y · 
śmierzycach na prawym brzegu Pilicy jest kościół ś. Woj
ciecha, założony przez Arnolda, opata. płockiego w 1378 r. 

Mogielnica, miasteczko nad rzeką Mogiela.oką, przeważnie 
przAz żydów zamieszkane. Należało wraz z pobliską wsią Otałąż 
do Cy ter ów ulejowskich. 

Goszczyn 1), miasteczko, należące niegdyś do wsi Bątkowa., 
da.wniej tolica starostwa niegrodowego, z kościołem ś. ~Iicha.ła.. 

)lieszkańcy trudni;~ ię rolnictwem, a.' dawniej wyrabiali słynne 
ita, którćmi rozległy prowadzili handel. 

tęczeczyce, wie' ko ·cielna. Jan Głowacz, starosta, założył 
tu para:flję w r. 1392. 

1) A'nt·.'IHoped!fa mniPjsza Orgelbranda (Warszawa, 1873) powiada: 
G o z c z, z anskr. g o h t h a, znaczącego zgromadzenie po
kolenia i hurt na krowy u lodów, na równi z w i k, woj t a 
(ojkos, vicus, w1eś), mir, gród i inne, tanowi zakończenie wielu 
nazw i. k miejscowych w łowiań. zezyżnie: Mała-goszcz , (Byd
goszcz), W olo-goszcz (W ołga t), a tezagólniej Redi-gost, brane 
fałszywie za nazwisko bożka, którym jost Retbra (Rudra) i od 
którego całe pokolenie Redarów bierze nazwisko. l Lud, Ser Vll,str. 
233 nr 83.) 
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Lewiczyn, w1es, miała już w XIV wieku kościół pod we
zwaniem śś. Wojciecha i Marcina. Początek parafii podanie od
nosi do zwycięztwa, otrzymanego na tern miejscu: wojsko na 
pamiątkę usypało górę i postawiło kościół. Ażeby dać środki dla 
naprawiania. kościoła i budynków i sprawien-ia aparatów, 12 kar
dynałów z kardynałem- biskupem Albano na czele, udzieliło sto 
dni odpuszczenia pokuty tym, którzy w uroczyste święta odwie
dzą tę świątynię (tak opiewa dokument z r. 1499). Kościół od
budowano w r. 1608. Ma on cudowny obraz Matki Boskiej 1). 

Lipie z klasztorem po- karmelickim. 

Jezioro v. Jeziorka, z kościołom Podniesienia ś. Krzyża. 

Dobra były własnością Benedyktynów. 

Grojec dawniej Grodziec, miasto, niegdyś stolica starostwa 
niegrodowego, nad strugą Molnica zwaną. Przedtem zamożne 

i ludne, słynęło z wyrobu piwa i 'strun muzycznych. Miejsce uro
dzenia księdza Piotra Skargi (r. 1536) jezuity, kaznodziei i pisa
rza. Kościół parafijalny ś. Mikołaja na wzgórzu, obszerny, ma 
starożytną chrzcielnicę. (Obacz Tygodnik illustr. Vf arszawa, 1867, 
n. 381. 

Drwalew, wieś kościelna, ma dzwon najstarszy w ziemi 
Czerskiej, bo z r. 1306. 

l) Pierwsze łaski przy obrazie pojawiły się w czasach klęsk za 
panowania Jana Kazimierza, mianowicie poczynając od r. 1665. 
Szereg łask stwierdziły komisyj e z r. 16 78 i 16 79 za rządów ks. 
Andrzeja Golkowakiego , a za biskupstwa Stefana. Wierzbow
skiego, sławnego mistyka z czasów króla Jana lli. Wśród 
otchlani nieszczęść, zarazy, ognia, wojen, pobożne serca zwra
cały się nieraz ku • wieżom czerwonym" kościoła. Lewiczyńskiego . 
• Szalony człowiek (mówi kronika cudów pod r. 1721), aż do 
Poznania nago biegał, na cmentarzu w piasku zagrzebanym, nieraz 
znaleziony, po spowiedzi zeznał, jako od roku biegaj"c tak bez
rozumnie po !!wiecie, dzwony tuteczne słyszałem, które echo na. 
to tu miejsce świfijte przyprowadziło, to zk{\d z łaski Boga •zdrów 
na ciele i na duszy odchodzę, niech Bogu będzie chwała~. Inne 
opowiadania, jak Anton. Zaborowskiego, oboźnego W. ks. L. 
z r. 1745, o przygodzie, jaka mu się zdarzyła w Bogiewieach 
w roku 1702, odmiennego od poprzedniej charakteru, w sposób 
ciekawy maluje czasy i ludzi, niby ustęp z pamiętników Kitowic za 
(Księga ziemi Czerskiej, str. XXXIV). 



·>
- j 

Prażmów, wJel:l, gniazdo rodzin) 'Prażruowskich, miał na 
wzgórzu nad łąkami ko'ciół ·. Wita. 'rryczowie, dwaj k~'lęia 

i ich ·ynowiec, wydzielili z parafii prażmowskiej trzy w ie (ich 
własność): Pieczyska, Wolę Pieczyi:iką i Barciec i utworzyli 
w Pieczy kach r. 1452 nową paratiją z kościołem pod we?.wa
niem Poczęcia N. Panny i 8. :Maryi Magdaleny (obacz: Pieczyska). 

Tarczyn, miasto od r. 135:$ nad rzekt~ Tarczanką. Ko'ciół 

tutejszy parafijalny ~. Mikołaja, wielokrotnie przebudowywany, 
jest jednym z najdawniejszych w ziemi mazowieckiej. (Obacz Pa
mi~tnik ,·eliy. mor(l/. 'Varszawa, l 52, tom 2a, tr. :13 , przez 
W. H. Ga.wareckiego.) 

Nadarzyn, o. ada, niegdy' mi "teczko rolnicze. 'tarożytny 

ko.' ciół murowany. 
Grodzisk v. Grodzisko, wynie:-.ionc do rzędu miast w roku 

1522; ma pałac i ogród. Dzi' jest tu stacyja drogi żelaznej. 

Miejsce urodzenia Grzegorza Knapskiego, autora łownika pol
sko-łacitl kiego. (Obacz Pmnięt11ik relig. mol'al. \Vari:izawa, l< 5-1, 
tom 2H, tr. 22:-l, p. W. H. Gawareckiego). 

Błoni e, miasteczko nnd rzeczką U tratą, z kościołem, fun
dowanym około r. 1290 przez r on rada, księcia. 'Mazowieckiego. 

iegdy titolica starostwa niegrodowego; miej c e urodzenia [i ko
laja z Błonia, teologa, i ~[ucieja z Błonia , lekarza nadwornego 
króla Alek:sandra. - W pobliżu pod w ią tra tą znajdują się 

okopy, które lud szwedzkieroi n!lzywtL (Pamięt11ik reliy. 11/()ra/. 
l 4 , tom U, str. -!;)i). 

Rokitno , wieś ko ·cielna. Wielki odpu t na Iatkę B osk.~ 
Zielną, gdz1e (jak powiadtl ołl,lbiow ki), zgromadza się do 6 00 
pi<:szych i do 600 pojazdów i brycz k. 

Radziejowice, wieś, gniazdo głośnej w dziejach pol kich ro
dziny H.udziejowskich, z zamkiem dziś zrujnow nym i ogrodem, 
w którym podejmo ano króló\ i królow w r. 16:l7, 16-!:ł i 1G4G. 
(Ob cz: K ięya .:willta, "'ar z. l 5!t, część I, tr. 3, opi p. Jut. 
Barto zewicza). - ( Prtlllit;llliki o tlau·,l~j Pol.~ce, tom -1). 

szczonów, mia to nad trugą zwa.n11 Obsze ·za., niegdy: 
ludne i handlowe, pói.niej podupadło zniszczone przez pożary, 

morową zaraz~: i wojny. Do tarostwa mszezonowakiego, niegro
dowego, należało miasto z wójto::~twem i wie' Zator z wybra
niectwem. W okolicy mnóstwo znajdowało się drobn j zlachty, 
o której ni~korzy:stnie wyraża ię Święcicki. O milę ztąd wieś 
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Kor a b i e w i c e , dalej Kora.biew ka \V ola, Pu zeza' i Za
kla ztorne. 

Ruda guzowska, osada i tacyja drogi żelaznej. Jest tu fa
bryka wyrobów chemicznych. W przyległej osadzie: 

Żyrardów (tak zwanej od założyciela swego F. Girarda); 
jest wielka fabryka płócien, która obecnie (w r. l, 2-3) produ
kuje roczni towaru za 6,0 ,000 rsr., a działalność jej i sto
sunki z każdym rozszerzają się rokiem. 

Wiskitki , o ada, dawniej (od r. 15!l5) mia to w'ród la ów 
i stolica taro twa niegrodowego, niegdyś ulubione miejsce ksil~

żąt Mazowieckich, klórzy ię tu łowami zabawiali. Włady ław 
.Jagiełło, wrnc11.jąc po zwycięztwie Grunwaldzkiem, bawił tu 4 dni 
u iostry woj ej Aleksandry, żony księcia Ziemowita, polując na 
i u bry i t u r y. Za tanisława Augu ta byto w po iadaniu 
Ogiri kich. 

Jaktórów wieś nad t·zeką 'l'uc7.no, wśród dawnej puszczy. 
)fieszkańcy winni byli utrzymywać i żywić turów, które to zwie
rzę, mimo· to, wygasło tu około r. 1620. 

Bolimów v. Bolemów nad rz. Rawkt!, założone przez Zie
mowita, księcia )fazowieckiego około r. 1370, z kościołem farnym 
ś. Anny. Niegdyś otaczały je rozległe lasy, iedliska rozlicznogo 
zwierza, a między inneroi i t u rów. Dzi' znacznemu la y te uległy 
zni zczeniu. Za miastem dwór drewniany .z wieżą (ma nazwę 

zamku) i ślady dawnych bruków. Podanie mówi, iż na przyle
głych łąkach istniało niegdy miasto, które ię dla grzechów 
mieszkańców zapadło. a pia zezy tych wydmach są tak zwane 
groby aryań kie (mogiłki, z których wydobywają urny). 

Misdniewice, wieś nad Suchą- trugą, z kła ztorem ksi ży 
R formatów, fundowanym r. l t> i U przez starostę Grudziń kiego . 
• ~łynie odpu tarni i I'Udownym obrazem Bogarodzicy, który się 

objawił r. 1Gif> w stodole na osze u kmiecia Jakóba Trojaii· 
CZ} k , i w r. l 757 ukoronowanym zo tał. Ambroży Grabowski 
podaje do pi ma: Bihlintekrtll'iwzatcska (z r. l 491 lipiec, str.l71) 
wiadomo~ć na tępującą: Ks. Koralewicz w dziele Addifnnunt du 
krouil.: lJrad mnzr,jszych (. Franci·zka (\Varsz. l 122 na str. 120) 
takie zamieścił podanie: w W Miednicwicach na fundamanta kla· 
ztorn kamienie sprowadzając, znaleźli ludzie niektóre mogiły 

na niwach wsi '\' o l i; więc gdy tamże głazy brali, doszli, że to 
byty dawnych wieków po"'aiiskie groby i żale, bo w jednej taki j 
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mogile pod kamieniami, znaleziono jakieś z popiołami naczynie, 
mieczami starodawneroi obłożone, które rdza od Jawuości zepso
wała; oprócz co u jednego nieco się dobrego znalazło żelaza, t0 
odkupił JP. starosta Gołubski, a potem zakazał tych śmiertel

nych ruchać mogił, przestrzegaj:~c odpoczynku umarłych u. Tamże 

jest wzmianka o zna.lezionym kotle z 8tarą monetą pod korze
niem wielkiej olszy w strudze wsi K o z l o w i c e. 

Szymanów, wieś, ma cukrownię i rafineryę cukru (pierwszą 
co do czasu w naszym kraju). Cukrownię ma tabe i pobliski 
G u z ów. 

Sochaczew, miasto nad rzek:~ Bzur<!, jedno z najstaroży
tniejszych w Mazowszu. W początkach XIV wieku było stolicą 

udzielnego księztwa (jednej z dzielnic Mazowsza), a później sta
rostwa grodowego. Tu Ziemowit starszy, książe. ~Iazowiecki, w r. 
1377 rozkażał spisać pierwotne zwyczajowe prawa mazowieckie 
i nadał im sankcyję. Był tu zamek na wyniesieniu, nau Bzurą, 
którego drobne tylko pozostały je.szcze szczątki. (Obacz Pamiętnik 
relig. 111oral. W arsz . 1848, tom 15, str. l 11: 'Miasto i fundo
wany w roku 1245 klasztor księży Dominikanów, p. W. II. Ga
wareckiego) l). 

Żelazowa Wola, wieś, miejsce urouzenia Fryderyka Szopena. 
Kromnów, wi eś nad Wisłą, naprzeciw Czerwińska. Legenda 

mówi, iż święty Jacek, chcąc pod Ozerwińskiem pt·zebyć Wisłę, 
gdy nie znalazł łodzi, płaszcz swój r z u c ił na wodę i po 
tym płaszczu przeszedł such<1 nogą całą rlekę. 

Łowicz , miasto nad rzeką Bzurą, którego nazw n. ma po
chodzić od łowów lub łowienia ryb (ma ono w herbie: pelikana), 
oddawna głośne jarmarkami na ś. Mateusz (21 września) w sta
rem i nowem mieście naprzemian odbywanemi. W r. 1240 wieś 
Łowicz darowaną była arcybiskupom Gnieźnieńskim przez Kon
rada., księcia Mazowieckiego, na odpokutowanie grzechu za zabi
cie Jana Czapli, scholastyka płockiego, za co ob1·zucony był klą-

1) Bielski (Kronika) mówi: wRoką 1555 trafiło się byto, że w So· 
chaczewie uziewka jedna, uboga ziemianka l we dni wielkanocne 
u Dominikanów Ciało Pańskie w usta wziąwszy ukraść chciułR 
y potym dostawszy go (z ust), w chustkę schowała i do żydów 
przyniosln. y im za pienit!dze wydało. Co gdy się wynurzyło, 
była na gardle karana i kilku żydów spalono". 
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twą. Arcybiskup Gnieźnieński, Jarosław Skotnicki, wystawiwszy 
zamek (na pobliskiero błoniu, dziś zburzony) 1), wynió ł je do 
rzędu miast r. 1356. Teraz miasto to z przedmie~ciem Bratko
wice, porządnie zabudowane, zdobi szczególnie wspaniała kolle
giata, fundowana r. 1100, w której spoczywają zwłoki 10 pry
masów~). Prócz tego jest tu pn.rę innych kościołów (dawniej 
z klasztorami było ich l l), gmach misyjonaraki, ratusz, szkoła 
realna, kaoonije i pałacyk z ogrodem po generale Klickim po
zoRtały. (Obacz: Pamiątki histor. IJowicw, według W. H. Ga
wareckiego, War:;zawa, 1 H44 (Orgelbrand). - .Athenocwn, Wilno, 
1845, tom 2, reccnzyja 1\.raslewskiego.- Pt·zechadzka po Lowir::u 
(Łowicz, u księp;arza Oczykowskiego). 

Arkadya, wieś o mil~ od Łowicza, nad brzegiem rzeki t;kier
niewki położona, niegdyś nędzna. wioska zwana Łup i a, na pła
szczyźnie piaszczystej rozrzucona, w r. 177i przez ks. "'\fichała 

R11dziwiłła od ar('ybiskupa Ostrowskiego nabyta, dziś we wspa
niały przeistoczona ogród. Ilelena z Przeździeckich ks. Radzi
wiłłowlL postanowił;t z tak opns?.czonego z natury zakąta, zrobić 

ułomek owej greckiej krainy, tak opiewanej przez poetów dla 
piękności poł'ożmi, żywości pastwisk i szczę· ci a mieszkai'iców, 
i zamiar ten choć w częsr1 z wielkim kosztem doprowadziła do 
skutku. Ogród zdobi,! budowle w ~tylu klasycznym <>wczesnej 
mody wzniesi9oe. Domt>k wiejski, świątynia Oyanny lub przy
jaźni, grota pustelnika, cyrk rzym~ki, amfiteatr (robiony z rudy 
żelaznej, kopan•j w okolicach towicza), wreszcie wyspa, gro
bowiec z piaskowca i t. d., zdobiące te miej. ca, każą podziwiać 

wytrwałość i hojnoś~ tw<irczyni. (Klementyna z Tańskich Hoff
manowa opisała to ob,;z rnic w Ho:;,·,twkarh, n. następnie powtó
rzył Pr::!l.i(lcitl lud'', Les?.no, 18:JG, rok :l, n. 5). 

') Ad .• \m. Kositiski (przy optste miast i wsi) pi~ze, że w ruinach 
zamku towick1ego przeszka•lzało, to jc~t : pokutował kanonik ka
tedralny bez krzyża na piersiach. 

2 } Kardynał Lippoman zwołał r . l ;,!)ti synod w Lowiczu, który 
uwię~ ił Luterankę stanu szlacheckiego 1 ubogą DorotQ },,z-~ cką 
i kilku żydów, oskartonych o to, że k ł u li h o s tyj ą, którą im 
taż Lążcckawyda<; miała potajemnie, a 7. której butelka krwi 
nuciokla. Skutkiem wyroku te~o synodu 1 zbór Łążccką spalił, 
a żydtl\V kazano wrzącq smolą po karkach polewać, aż w mQ
kach pomarli ( BerwiJiski: Studya, li, 162.- Lud, Ser. IX, str.~). 
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Nleborów, w1es z pałacem, w XIV wieku nale~ąca do Nie
mierzów, a od roku 1774 do k . Radziwiłłów. Koło pałacu j st 
ogród w staroświeckim francuskim i włoskim guście założony. 

Ulice proste, szpalery obcinane pod liniją. Przy wejściu do ogro
du dwa pi~kne kamienne stoły, wyrobione z krajowe o granitu. 
łynna tu była pomarańczarnia (dziś w Łazienkach w W arsza

wie). W oranżeryi mnóstwo jest rzadkich ro 'lin. Biblioteka i ga
lerya obrazów sprzedana do Paryża. Piękna, wysadzana drzewami 
droga prowadzi ztąd do sąsiedniej wsi Arkadyi. 

Skierniewice; miasto to nad Skierniewką, od r. 1463 było 
wła nością arcybiskupów Gnieźnieńskich , i miało rezydencyję, 

w której czę to przesiadywali osobliwie prymasi ŁubiPński 

i Ostrowski. Dziś należą one do k i~ztwa Łowi,ckiego, mają pałac 
i ogród cesarski i piękny dworzec kolei żelaznej. (Obacz: K~ięga 

świata, Warszawa, l 59, cz. II, str. 45,117, opis J. Bartosze
wicza). 

Rawa nad rzeką Ra.wką, niegdyś stolica jednej z dzielnic 
k ięztwa Mazowieckiego; miała warowny zamek, później ua wię
zienie przerobiony. O Łatnim księciem rawskim był Władysław, 
yn Janusza tarszego (War zawskiego), zmarły bezpotomnie 

roku 1461 1 poezero przeszło księztwo to do Korony, i utwot·zono 
z niego województwo raw ki e. Z 5ciu ko · ciołów obecnie w dwóch 
tylko odprawia się nabożeństwo; najcelniejszym jest po-jezuicki. 
Na północ miasta o 11/2 mili, leży wieś t ar a-R a w a. (Obacz: 
Magazyn pow zechny, Warsz. l 40, str. 2, p. W. H. Gawarec
kiego. - Starożytna Polska (War z. 1844). - (Przyjaciel ludu, 
Leszno l 45, rok 11, n. 89. Zamek w Rawie, p. W. H. Gawa
reckiego). 

Biała, dawniej (od r. 1521) miasto nad rzek~t Białką, dzi' 
o ada, należąca do gminy Maryjanów. ·,więcicki nader niekorzy
stnie yraża ię o jej mieszkańcach. 

Nowe-miasto nad Pilicą, mi steczko z ki ztorem Kapucy
nów. Pałac z ogrodem hr. Małachow kich. 

Łęgonice, wieś nad Pilicą., własno · ć niegdyś kapituły gnie
znieńskiej. Tu Jan Kaziroiorz zawarł ugodę z wojskami Lubomir
kiego r. 1667. 

Jnowłódz 1 osada nad Pilicą, ma. zwaliska murów i zamku, 
zbudowanego przez Kazimierza W., w którym królowa Bona 
przebywać lubiła. Kościół ś. Michała. i drugi kośció?ek ś. Idziego 



na górze, wy tawiony r. 10 2 prz z króla \Vła(ly ława Hermana. 
Jest tu kopalnia kamienia wapiennego i wody żelazne, opuszczo
ne. Dzi' mieszkańcy trudnią si~ rolnictwem, rybołówstwem i spła· 
wem drzewa (PamiętniJ..- relig. lfiOral. \Var,z. l -Hl, tom 1(), tr. 
522, Inowódz 1 stary ko!iciółek ś. Idziego, nowy kościół ~- 'li
chała i kaplica )fatki Boskiej w puszczy Giełzowskiej, przez ks. 
Karola Jasie1iskiego). Obraz Iatki Boskiej, objawionej cudowni , 
z Giełzowa (w gubern. Radoms.), gdzie przy pożarze kaplicy j .i 
pozostał nietkni~tym, przeniesiono do kościółka ś. Idziego, a na
lltępnie do kościoła ś. Michała. 

Lubochnia, wieś z ko'cioł~m, w którym obraz cudowny 
fa.tki Boskiej. Cza o pismo Kronika (W ar z. l :i5 , n. :!30) tak1t 

w liście zamieszcza legendę o źródle wśród łl!k tej w i. Gdy nad 
wsią i okolicą, tak wielka raz panowała posucha, że ludzie i by
dło i cała natura obumierała z pragnienia choć kropelki ro~y lu b 
dżdży, ojciec jeden wybiegł zaczerpnąć dlo chorej dzieciny 
wody u stoku, lecz mimo trzykrotnego zanurzenia wiadra, ani 
kropelki wydostać nie mógł, - Liegnie o o do chaty, porywa 
krzyżyk ze ściany, całuje go i zanurza, modląc i~: 

Boże! zanurzam 'ię w rrł b cembrzyny, 
Panie! swemi ramiony wyrłobądź wody z głębiny! 

W ówcza wytrysnęła woda, która do dzi.' dnia płynie i le
CZ) chorych; w głębi za~ źródełka, gdy kto w nie pojrzy, 
błyszczy światełko z tego krzyża. Zdrój zowit! B o ż ą )[ ę k ą. 

Pod bliską wsią M a ł e c z (do dóbr Tomaszowa należącą), 
Łoją w przyległym lesie szczątki modrzewiowego koHciółka, 

w pośrodku których wyrosła róż a. Kwiat ten wyrósł (jak lud 
twierdzi) z w o n i modlitw dawnych gorących i kadzideł ko~ciel

nych. Strzegą tych ruin dwa posl!gi z piaskowca. 
Tomaszów, min to nad rzek.t vVoluorką, założone przez 

Tomasza Ostrowskiego, preze a enatu, ynie ione zo tało roku 
1 l do rzędu miast staraniem jego yna, Antoniego O trowskie
go, który tu liczne założył fabryki, głównie ukna i żelaza. 

Pośród wielu gmachów przemysłowych wznosi . ię palt c 
O trowskich i ko'ciół w r. l 63 zbudowany. 

Ujazd, osada, dawniej mia teczko, po pożarze r. lfll3 od
budowane przez Piotra 'fłoka, miecznika Łęczyckiego. Ko 'ciół 
z grobowcem prymasa Olszow kiego. 
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Będków, osada, dawniej mia to, ma piękny kościół gotycki 
. i ruiny rozpoczętej a niedokończonej budowy giełdy. 

Brzeziny, miasto powiatowe (niegdyś należało do wojewódz· 
twa Łęczyckiego, nad rz. Irożycą, z przedmieściami: Szydłowiec 
i Lasocio siedliskiem fabrykantów Niemców), dawniejsza siedziba 
rodziny Lasockich, których zamek wznosił się w miejscu, gdzie 
dziś kościół ś. Ducha, i łączył się podziemnerui drogami z dwo· 
rem na Kaławiznie; wśród nich miały być schadzki Aryanów, 
czy też kła ztorek, mieszkanie jakiegoś inkluza lub inkluzki. Tuż 
obok ko~cioła parafijaluego jest źródło zdrowej i ozdrawiającej 
wody, a przy niem figura ś.Jana ... Tepomucena. Kościołek ś. Anny 
posiada dzwon z r. 1123. - łynęły niegdyś brzeziń kie piwa. 
(Obacz Pamięt11ik relig. moral. War z. l 51, tom 20, str. l, 93, 
1 9, p. k . A. 'zeleckiego). 

Jeżew, miasteczko, miało kła ztor Benedyktynów. 
Stryków, osada starożytna nad rz. Moszczenicą, niegdyś 

miasteczko znaczne, dziedzictwo J,askich. Miejsce urodzenia hi
storyka Macieja Stryjkowskiego. 

Główno, osada z ludnością rolniczą, niegdyś miasteczko. 
Bielawy, osada nad rz. Mrogą (dawniej w ziemi Łęczyckiej), 

z murowanym ko · ciołem farnym. Głównym mieszkańców przemy· 
słem był w 'VI i XVII wieku wyrób piwa. 

Piątek, o ada nad rz. Moszczenicą, w ziemi Łęczyckiej. 

Należało do dóbr stołowych arcybiskupów gnieźnień kich. Ja. 
giełło potwierdził przywileje jego w roku 14-9. Słynęło wyro

bem piwa. 
Sobota, osada o milę od Lowicza, nad rz. Bzurą, dawniej 

(od r. 1451) miasteczko w ziemi Łęczyckiej rodziny Sobockich. 
Mie zkańcy trudnią się rolą i drobnemi rzemiosłami. 

Orłów przy ufciu Ochni do Bzury, wieś, niegdyś mia.
ste(·zko w woje ództwie Łęczyckiem. 

Kutno nad rz. Ochnią, miał z łożyć, przybyw zy z zech 
do Polski, w r. 997 Piotr z Kutna, na pamiątkę swej majętno· ci 
w Czechach. Jego potomkowie przybrali nazwę Kuciii kich. Mia
sto miało wiele swobód i jarmarków. Kościół św. Wawrzeitca. 
Dotknął je mocno pożar w r. 175~!. 

Goatynin (Gostynia), miasto nad rzeką Skrwą, w XIII wieku 
należało do dzielnicy ksiątąt Kujawskich 1 a następnie do książąt 

azowieckicb, częstokroć przemieszkujących na tutejszym zamku, 
Xa.owne. T. l. 3 



34 

kt6ry odebrał Krzyżakom r. 1286 książe Konrad. W zamku 
tym osadzono w r. 1611 j eńc6w wojennych, trzech braci Szuj
skich, z kt6rych dw6ch tutaj zmarło. Zamek istniał do końca. 

XVIII wieku. 
Gombin v. Gąbin (Ga.mbjjn), miasto obdarzone prawem nie

mieckiero przez Ziemowita., księcia. na. Rawie, przywilejem danym 
w Sanika.ch r. 1437. Zniszczył je pożar r. 1545 i Szwedzi 
w r. 1656. 

Słubice, wieś z pałacem i ogrodem, niegdyś Mikorskich. 
Iłów. Kr61 Aleksander przywilejem r. 1506 pozwala. synom 

Radza.nowskiego, stolnika. płockiego, zamienić wieś ich G y 16 w 
na. miasto, t. j. przenosi ją z prawa polskiego na. niemieckie. 

Kiernozia. Gminne podanie niesie, iż przed wieki polując 
w tutejszych kniejach jakiś książe, zabić miał ogromnej wielkości 

dzika (kiernoza) i ztąd powstała nazwa. miasta.. Przywileje jego 
(dla. sta.rost6w Łączyńskich) odnowił w r. 1784 Stanisław August. 
Z obszernego rynku wnosić można., iż drewniane ~Qia.steozko było 
niegdyś nier6wnie ludniejsze i rozleglejsze; a. że każdy rynkowy 
dom miał wyniosły murowany fronton, przyznano przeto miejscu 
temu w żartobliwym sposobie jedyny w całym kraju zaszczyt że: 
w niem przed każdym domem stoji kości6ł murowany, - co na
wet w przysłowie weszło: 

W Kiernozi-
przed każdym domem kości6l Boży. 
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Mazury, szeroko rozsiedleni po obu brzegaćh Wisły (u środ
kowego jej biegu), Narwi i dolnego Bugu, liczne na Podlasiu 
i Rusi mający osady, stanowią jedno z najwybitniejszych i naj
dzielniejszych plemion polskiego narodu. Początek ich nazwy 
rozmaicie bywa tłumaczony 1). To pewna., że nazwa. ta., w poj~J
ciach ogólnych innych dzielnic Polski 1 oznacza. - odnoijnie do 
ludu - człowieka. silnej budowy, barczystego, odważnego i rześ

kiego, ale zarazem nieco ograniczonego umysłowo, nieokrze a
nago i hałaśliwego w obejściu towarzyskiem. 

Zdania takie lub tem podobne napotykamy w rela.cyach 
wielu dawniejszych autorów, z których tu kilka przytaczamy 
wyjątków. 

Ł. Goł~Jbiowski w dziele: L11d polski (Warszawa l 30, 
str. 59) mówi: ":Mazury oddzielną składały prowincyją; cenieni 

1) Autor artykułu w Encyklopedyi mniejszej Orgelbranda l War aa
wa, 1874) powiada: .M a z u r y, pl€lmi~ słowiańskie, pod nazwą 
laniroi (Tacyt, Germ. c. ł3) i Omani (Ptolomeusz II) 

liC;zeni w starotytaości do Ligijów, a przez Nestora pod nazwą 
Mazowszan do Lachów, nazw~ swą wzi~li od m a (manu~;a, 
menach, mas-culinus), człowiek. Naruszewicz, Maciejowaki i Le
lewel bł~jdnie (?) wywodzą im i~ • azurów od assa-getów 1 os
bach i Kętrzyński od m a z u ras (litews .• krępy') 1 Chodakow
aki od wsi lazowsze w Lipnowakiem ~. 

f\dzimy, iż wywód od źródłosłowu m a , na lingwistycznych je· 
dynie oparty dociekaniach, nie wykluczałby bynajmniej pochodze
nia od fassagetów, ale owszem stwierdzałby je; lubo i lud 
Me z ów nasuwa się tu iakże ·do porównania. 
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byli, czego rlowodem przy łowie (znane już Ryait\.skicmu) 1 czt l'Y 
najlepsze rzeczy wylicz j cc: 

Kot! Turek, - chłop lazurek, 
czapk magierka (krako k ) 1 - zahla w~gierk . 

"Nazywano ich jeRzcz.e prawowierne .. razury 1). Hpotykała 

ich w zakżc i nagana; tak mówiono: "ślepy .lazur od cie
mnej gwi zdy",- a nawet kiedy powiadano "m .dre Ma
zury", to w szyder,kim sposobie, że innych os?.uknć umieją 2). 

Inni utrzymuj!! o f zuro.ch, że po urodzeniu, jak szczenięta, do 
n dni nie widzą ("ślepy lazur") 3). 1'-arzucano im także i ich 
ubóstwo •). 

O [ zut· ch Święcicki w dziele wujćm: 'l'opographa Mazo· 
t'iae t k się wyraża: Lud wiejsH hoży, wesoły, odważny i bitny, 
w rozrywk ch swych dźwiękiem jedno trunnego (?) instrumentu 

1) Obacz: Colloquiw11 lwritatil"'lm albo: "Rozmo a braterska Po· 
laka reformata l protestanta) z !f a.~:urem etarym katolikiem", 
przez •. Alb .... ikrańskiego, p łeb na winoło:t~;ckiego; w Krako
wie u Cezarego r. 1652, in Ho. 

2) Stanialaw książe J abłouowski, objaśniając l r. 17 O) to przysło
wie, mówi: "I Mazurek w końcu, kiedy się przetrze, przyznać, 
że dobry bywa żołnierz i prócz tego do wszystkiego są • lazuro
wie sposobni. Ż rtuj z nich ineze nasze wojewódzb a i powia· 
dają, że ię ślepi rodzą. Ale ja i z relacyi starych i z wła nego 
doznałem przekonania, ze gdy 'lepy azur 1 rzejrzy, gł~biej pa· 
trzy podczas, niż Włoch albo Hiszpan. Powin.dajlł i to o Mazu· 
rat·h, że gdy go oddadztt do dworu, to pierwszego roku wszyscy 
drwią z niego, dru i ego roku on dr i z drugich 1 a trzeciego 
i z samego pana. ('o za do żołnier twa, naturalne mają aerc , 
i ran i śmierci lekcew zenie, bo aię s mi między sobą jak pey 
biją. Zły jarmark, kiedy tylko pi~;ciu zRbijfl. Co za' ran i o ·ych 
"pęknij-no mię 1~ - to jest jak chh~b z masłem. Ja ci to pi ZfJ 
(mówi w kot\cu J blonowski) na Husi zrod;~;ony, ale sobie m m 
za honor, żem puriaeimu .lazowita z przodków moich, na gra· 
nicy płockiej i ziemie ( iechanowskiej, kędy Jabłon6w•. 

') Według Grajnarta ( tudya nad podaniami, Biblioteka War1z. 
l 5~, lipiec, str. ~Hl), yrażenie ślepoty lazura powatalo za 
czasów \Vładyeławn Hermana, kietly lazow ze trwało jeszcze 
w bałwochwalstwie. Urodzonych w bałwochwalstwie do czasu 
przyjęcia chrztu świętego, kroniki takze śle p y m i zowifl. Wy
rażenie to i po dzi dzieri słyszeć si daje: ~l e p y raz u r o d 
ciemnej wiazdy. 

•) Obarz pie"ni o nich: /,ud. erya \'n. 371.-Ser. XII n. 5 fi. 



39 

lub trąby (ligawki?) zabawia ię. trzelbę na odpu ty i jarmarki 
każdy z sobą no i; ztąd wiele kalectw i zabójstw się zdarzyło". 

Wiadomości tu podane przez Gołębiowekiego, do których 
dołączono kilka słów o tańcach, mowie i ubiorze mazowieckim, 
nazbyt są ogółowe, gdyż zapatrują ię jednakowo na wszystkich 
Mazurów z tej i tamtej strony Wisły, Bugu i Narwi mieszkają· 
cych, zbyt tei; krótkie, aby ja ne o właściwościach pojedyńczych 
tego plemienia odrośli dać mogły wyobrażenie. 'rem bardz1ej, 
gdy maluje on ludzi dawniejszych a nie dzisiejszych; lud bo
wiem, lubo i totnie zachowawczy w utrzymaniu wielu cech po 
ojcach odziedziczonych, przepomniał niektóre i odstępuje od nich 
stopniowo, a zwła·zcza w tem, co ię bytu fizycznego dotyczy, 
ulegając równie jak i tany wyższe, acz mniej szybko i sta
nowczo, wpływom czasu, mody i różnych innych okoliczności. 
l.e mamy tu głównie na uwadze Mazurów w ście'nionym obsza
rze po lewej tronie Wisły osiadłych , do których oczywi ·ci e 
słowa Gołębiowekiego w części tylko zastosować się d dzą, więc 

dorzucić nam tu wypada spo trzeżenia bardziej szczegółowe, ja
kie o ludzie tym po łyszeć i zebrać nam się udało 1). 

Łóż o f zurze , na tym obszarze mieszkającym , powie
dzieć można, iż ma on w ogóle oblicze pogodne, oko wesołe 

i przenikliwe, przytomno'ć urny lu i by tro'ć w odpowiedziach 
niemałą; duch także religijtly niesk żony. Niemal wszędzie je
szcze pozdrowi cię też kmiotek "p o o h w o. l o n y m'", co rzadko już 
usłyszysz w dalszych ku zachodowi okolicach mia t fabrycznych, 
a rzadziej jeszcze w samej Warszawie, lubo ludność jej za nie
religijną bynajmniej uważaną być nie może. 

Wzrost Iazura wysokim nazwać wypada; w okolicach War
szawy wynosi on częstokroć 170 do l O cm. Barw oczu iwa 
lub piwn , b rwa wło ów zwykłA blond w rozmaitych odcieniach. 
chociaż trafiaj eię niezbyt rzadko zatyui, 11. nawet i bruneci. 
Włos u dzieci zawsze prawie ja no-blond, ciemnieje z postępem 
czasu. Brodę i faworyty mężczyźni st t·annie golą; wą y pod
strzygują, zostawiając atoli niekiedy m lei1ki pasek wło ów pod 

•) Piaali między innymi także o . lazurach i Mazowszu: W. A. M a
ciejowaki (Tygodnik Literackł. Poznań, 18-10, nr. 9.) - Jul. 
Bartoszewicz (Kalendarz J . Ungra, Warsu.wa, 1865, atr. 97). 
(Obacz Przypisy). 
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nosem. Dziewczęta splataj<! włos we dwa w -tęgami trojne war
kocze, które po rozpuszczeniu ich w cza i e we ela, bywają nie
kiedy obcinane po szyję, a częścićj w jeden warkocz ujęte i za
kryte czepcem. 

Korn<'l Kozłowski (w dziele swćm: J,ucl w Czerskiem, l 67) 
powiada: "Włosy na głowie chłopi no zą do8ć długie, z tyłu ob
cięte równo 1: karkiem z przodu również pod linij11 tuż nad 
brwiami, tak, że całe czoło niemi jest zakryte. Twarz golą cał
kowicie i wąsów nie no zą, tylko niektórzy, i to jui tateczniejsi, 
pozostawiają obie wąziutki pa ek wło ów przystrzyganych tuż 

nll.d wargą. Kobiety zamężne zaplatają włosy z tyłu w jeden 
warkocz, starannie ukrywany pod czepcem lub pod chustką; włosy 
za8 z boku twarzy cze zą na skroniach w tak zwane m u s ck i 
(zapewno od l owa: mu kać) 1), i zakładaj t! za u zy, obcinając 

równo z zyją. Dziewki no Z<} podobneż muscki i zaplatają obie 
dwa. warkocze, które w znacznej czę' ci wyprowadzają na widok 
z pot! ch u tki za uszami". 

W ruchach swych ::\lazur mniej okazuje się zwinnym niż 

Krakowiak, lubo ociężałym nazwać go wcale nie można. W e 
dworze, wobec pana, zachowuje się bez zbytniej dlań uległości, 
lubo z należytćm uszanowaniem i w odpowiedziach stara się byó 
grzecznym, acz doborowych wyrazów na wyrażenie tej grzeczno
. ci nie używa. \V ogóle, }fazur od Warszawy i Lowicza powścią
.,.liwszym zwykle w wyrażeniach wych bywa od pobratymca z pra· 
wego (płockiego) brzegu Wisły. Raz, gdy chłop wszedł z towarzy

. zem do pokoju pali kiego, adzie było kilka osób, a towarzysz ten 
wkrótce znaglony potrzebą, z pokoju wy zedł, pan zaś pozo ta
lego chłopa o powód wyjścia towarzysza zapytał, chłop, by się 

.,.rzecznie znaleźć, odpowiedział zaraz: Z przepro e n i m 
Najwyz ego Boga i państwa godnych o ób, posad 
z wodą na-dwór! 

\V karczmie za to, p u zeza on wodze w ej krewko' ci, a gdy 
je t podchmielony, taje się prawdziwym zawadyaką. Klątwy 

i pogróżki najruba zniej zej natury ypią ię wówcza jak grad 
między uczestników wawoli, miotane . przez niby-to pokrzywdzo-

1) Czy nazwa ta nie jest raczej reminiscencyją, nazwy owych ki
tajkowych mu zek (mouches)? z zagranicy przej~tych, u naazych 
dam niegdy · przylepianych na twarzy, osobliwie kolo skroni. 
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nych i obrażonych i Sf! zapowiedzią obelg czynnych, z niezwykłą 
applikowanych siłą, którym straż miejscowa położyć tamę zale
dwie jest zdolną. Dawniej, gdy policyja była mniej czujną i spr!J· 
żystą, zawsze prawie kończyły się one krwawo. 

W chorobie i kalectwie ucieka się po pomoc włościanin, 

tak tutaj jak wszędzie u nas , do wyleczyć go mających bab, 
zażegnywaczy, owczarzy i cyganów (Obacz: Przesądy). 

Włościanie, zwłaszcza w okolicy Warszawy mieszkający, są 

zamożni, a zarzut ubóstwa, nieszczędzony Mazurom przez Wiel
kopolan, dotycze głównie Zawiślaków, t.j. mieszkańców prawego 
brzegu Wisły, a lewego Bugu i Narwi. 

Gazeta Wrtrszawska z r. 1 71 n. 164 powiada: "wiadomo 
o tern każdemu, że włościanie z dóbr Willanowakich są w ogóle 
dosyć zasobni w gotówkę. Niektórych z nich można nawet za 
względnie majętnych uważać. Niedawno gospodarz t Willanowa, 
nazwiskiem Lepianka wydał córkę za mąż i wypłacił za nią 
1650 rubli posagu. Trzecią to już córkę Lepianka za mąż wydaje, 
a dwie pierwsze zostały takąż samą sumą wyposażone .. K!!.pitał 
ten Lepianka zebrał po większej cześci na handlu drobiem. Zięć 

Lepianki nazywa. się Malec i posiada przeszło 2000 rsr. majątku, 
które to pieniądze Malec zarobił głównie na sianie•. 

K. Wł. Wójcicki wyraża się: ~Mazury jest-to lud prze
myślny, zabiegły i zwykle dosyć zamożny. Znają się no. warto~oi 

rzeozy i na. targu oszuko.ć się nie dadzą. Owszem, sami, gdzie 
mogą, wszystko na korzyść swoją obrócić umieją". Jako próbkę 
ich oględności, przytacza Wójcicki (Przejażdżka chwilowa w Ma
zowszu, Albnm Literackir, .. W a.rszawa, 1 48) sposób, w jaki na
stroszą fury sianem, na przeda.ż do \V a.rsza wy zwożone m , by 
miały pozór niezmiernie ładowny, pełny i ważny. Podobnież 

umieją ładować fury szczapami drzewa lub też wiązkami dre
wek krótkich na. łokieć, powiązanych rokiciną lub wierzbina. 
cienką. Wiązki te małe drzewa rąbanego z gałęzi i grubszego 
chrustu, które sprzedają na kopy lub pojedyńozo do Warszawy, 
zowią kur o p a t w a. m i. 

Gazeta Codzienna (Warszawa, l 53, n. 258) zamieszcza list 
z okolic Łowicza., w którym powiedziano, iż: "Niedaleko Łowi
cza leży kraina tak zwanych B u d n i k 6 w, owe niegdyś ~łynne 

z olbrzymich drzew i mnóstwa. zwierza grubego, tudzież świetnych 
łowów, puszcze Rampinoweka i Jaktorowska., zkfld rozrodzone 



na trzebiskach i popiołach plemię r0zsypało się i po Pole. iu 
litew kic m, wołyńskiem i ukr ińskiem. Budnicy u n s tworzyli 
jakby oddzielną ka tę przemysłową, która miała swe wła ·ci we 
zwyczaje, a nawet i język techniczny, jaki osiadły w pu ·zezy 
lud, przy wyrabianiu klepek i pn.leniu drlewn. na węgiel, potaż 

i popiół, utworzyć musiał. Nikt nie zwracał na lud ten uwagi; 
'sam tylko Kraszewski skreślił piękny obrazek Budnika- Pole
szuka, który je t tylko cieni tern odbiciem pierwotnego mazowiec
kiego typu. Budnicy nasi tutt>j i pochodzą z miej cowych .!R
<mrów i z przybyszów litewskich, a w cząstce malej i z niemie
ckich. ."lomka. Dudek, Kurek, Iężeti ki i t. p. ~t tubylcami. 

puda lub zpuua, Rydel, Szmit, Ligtmund i inni Bl! przyby
szami. Budnicy ci słym! z umiejętno' ci niszczenia najobszemiej-
zych i najznmożniejsz) ch w budulec lasów. Kto chce widzieć 

budnika na zego, już nic ow<>go mi e zkańca i niszczyciela lasów, 
lecz przemy łowego rolnika n jałowej ziemi, bo na trzebi kach 
boru osiadłego, niech zajrzy w okolice Kampiuosa, Jaktorowa 
i W L kitek. Tam obaczy pracę ze swobodą połączont!; tam je-
zcze przPszłe Ż) cie przemysłowc:t lcśuego przebija się w typie 

rolnika; tam jeszcze panuje ch4;!tka do wycinania, godziwie lub 
niegodziwie, ostatków zapasu .drzewo., które połupane drobno 
i w wiązki zebrane pod nazw i kiem kur o p a t e k, w wysmu
kłych furkach, co pi11tek do W arszo.wy przywożą i po sklepikach 
zbywają się. Lecz i tu już są znaki gospodarza rolaego, bo n 
tychże furkach niej ednokt·otnie dostrzeżesz: garnuszek masła, 

kilka serków. korczyk żyta lub grochu, albo inne produkta wiej-
kic. Grunta tutejsze niepszenne 1 więc rośnic tylko żyto, karto

fle, groch, owies, który często po dołkach za ma a, i siano nie 
złe bo wcześnie zbierane, mimo łąk po więks1.ej części mokrych. 

y li two również ulubionem bywt zatrudnieniem budni · , który 
ięc j od innych wło ·ci n m "prawy do trzelani • hr z t , 

tryb ich życia mało się różoi od trybu inoych w półbraci i współ-
towarzy zy osadników". 

Lubo Mazur od Warsz wy i ł,owicza jest w ogóle zabiegły 
i przemyślby, co mu dobrobyt przynosi, to jednak i na Ma?OV: zu, 
jak wszędzie, napotykają się ludzie pieniactwem 1), prózniactwem 

l ) Kiięga s doua ziemi Czn·, kiej (Warszawa, 1879) pokazuje, :te 
1 :ta da II) ch cza 6w karżyć i procesować a i~ lubiono; wazakie 
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i nałogami do ielkiej doprowadzeni biedy. 
tylko wśr{,d wlo'ci n, Ie i wśród drohn j 
tokror, utr ciwsz) cał mi ni , 11hlopieje. 

zd rz ię to nic-
szlachty, któr czę· 

Kornel ozlowsH (/At {1 tr. l ) po iada o nit>j: "Dopóki 
szluchcic mógł u rzymać nllJdrobnicj z! choćhy fortunkę, póty 
trzpnał się swojej zlacheckioj ambicyi , - skoro wypatlki lo o
we lub n~dza W} gnały go z o Łatniego kawałka ziemi, porzuc. ł 
szlachectwo, ez dł w lużbę za parobka, a jego dzieci traciły 
"' zelką pamięć d \\n ego pochodzenia. . Iie zkając przez jaki· 
cza " okolicy, w której e i~ je z c ze do yć zaścianków utrzymało, 
idziałem tego liczne i codzienne pr \\i e przykłady. Drobny 

szl chcie, żyj .cy w n dq i ciemnocie, do(Wki m choć parę 

morgów "łasnej ziemi, zachowuje cali! et roszlacheck mbicyę, 

która ,gło iła, że: "szlachcic na zagrodzie, równa sig nawet wo
jewodzie". Przyt~zedłszy do ostatniej nędzy, skoro już utrzymać 
swego kawałka roli nie może, wyprzedaje wszystko cokolwiek 
posiada, nie sieje, nie orze, wyprowndza ostatnie ziarno, ostatni'!
słomkę do ludzi, płot pali, dach ze stoły obdziera 1 i dopit•ro 
puściznę swoj1! sprzedaje, zo t wiając na tępcy tylko niebo i zie
mię. \ ówezas wyno i si gd1~e o parę mil na komorne, dopóki 
ostatnia potrzeba nie zmu i go wejść w służbę i tym sposobP.m 
ni przemi ni go w chłopa. Nędz i ciemnota, w połączeniu ze szla
chcek hardością, doprowadz Lieduych tych ludzi do z p ucia i 'vy-
t~pku, tosunkowo daleko czę ciej niż chłopów. Ogromna ma a 

11zlachty tym sposobem prze 1.ła w chłopów i z niemi się pomię

szala; s. w kraju okolice, nicgdyś zaludnione prawie wyłącznie 
zaściankami, jak okolice Czerska i Oóry- Kalwaryi, w których 
dziś nawet nie po11łyszy .o zagonowym szlachcicu. Gdzież są 

r ztki albo l' poń:10ieni , j kie azl che ko ć w pieśni albo tra
dyeyaeh powinna była pozo tawi ~p - , puścizn , jeżcli jak 
był , powinna b ła prz j~ć do ludu wiej kiego, i rzeczy i ci e 
przeszła, jak tego dowodzq zlachccki. pieśni i melodye, tu 
i owdzie pomi~dzy ludem po ·tarzane. Żyją wreszcie zez tki 
o t tnie tego społeczeństwa, czekaj c rychłej zagłady - i moż • 
lllY przekonać się naocznie, !e takowe w domowem po:iyciu, 

proce a to byty kr6t ze i mniej od dzi iejazych ko ztowno, a wy
konanie wyroku naatępo alo ra:fno. 
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w obyczajach, niczem si~ nie ro:tmą od chłopstwa, niczego ~;i«;: 

nie nauczyły, ani tćż - prócz szlacheckiej ambicyi - niczego 
z przeszłości nie zapamiętały 1). 

Ludność ta wraz ze zhiedniał.! wieśniacz:b przyjmuj~!C obo
wiązki i liłużb~ u zamożniej zych gospodarzy i rzemieślników, 

gdziekolwiek takowa się nastręczy, przenosi s i~ częstokroć do 
miast, i tu niemały także dostarcza kontyngens proletaryatowi 
miej kiemu. Napływ z tego źródła, oprócz miejsco" ych żywio
łów, wytworzyły niewątpliwie z czasem i warszawski także pro
letaryjat, którego typy dosadnie i wiernie w niektórych pismach 
wych przedstawił nam wprawnem piórem \Yacła.w zymanow

ski i inni, a krćdką zilłu tt·owal Kostrzewt~ki (obacz: Tyyodnik 
illu:trowauy, Kłosy, 'l'yundnik ]Wtcszeclmy, Kailnd11rze i t. p.) 

Do ludności takiej zaliczyć trzeba cał:t niżsZ<! warstwę mie
szcza1lstwa, wielu rzemieślników ze wą czeladzią, łużą,cych 

obojga płci, dorożkarzy, woziwodów, przewoźników, tragarzy, 
przekupniów i przekupki, rybaków, ogrodników, handlarzy, szma
ciarzy, drwali i traczów (p ił a t <'• w), muzykantów (kat a. rynka
r z y), kuglarzy, szynkarzy, najemników wszelkiego rodzaju i t. p. 
Są tu i f aj ery ki, zajęci w browarach opalaniem ; są i w er e
c i ar z e, t. j. najemnicy, którzy nad W i tą przesiadują i naj
mują się do dźwit';ania ci!iJżarów i do różnych t·ouót przy tatkach 
na Wiśle; hiedacy ci, okryci zwykJe tylko workiem (w er e tą} 
z dziurami na przetykanie rąk, Bll nierzadko żywym nędzy i ze
pucia obrazem. A niebrak też w tern społecze1lstwie żeuraków, 
rzezimieszków i złodziei 2). 

Żebracy, którym policy•l utrudnia. przemy ł żebraczy na 
każdym kroku, pokątnie jedynie chodzą po mieście po pro zo
nym chlebie. Za miastem za to, tćm jawniej i natarczywiej pu
kają do . erc lito' ci w ej publiczno ci. Więc tćż cmentarni osobli
wie żebracy i kalecy (czy to prawdziwi czy udani), wyci•!"&.j<tC 
ręk~ i czark~ po jałmużn~ 1 odzywają się ni raz napuszy to do 

1) Obacz takie Kięga ::in11i C::erskiej1 str .. '.'XIX. 
2) Złodzieje ci, równie jak i osoby nierządem żyjące 1 mają swoj11 

gwarę; o złodziejskiej mówi K. R. Rusiecki w dziele: M ale t"
jemllice Tl'arszau·y ( Warsz. 181:ł, tomów ! ). Wiadomo ~ć 8zcze
gółowq o tej gwarze wraz ze łowniczkiem podał takie K. 
Estreicher. 
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przechodniów : "C u d o w n a ła. s k a b o s k a p o s i l aj ą c a ! " -
uBłagam wedle miłosiernego najświętszego zasi
l e n i a" i t. p. Dziady znów i baby, zalegajflCY drogę do Czer
niakowa i progi klasztorne podczas odpustu na św. Bonifacy, 
w przerwach od zawodzonych kantyczek, z większą już logiką 

i doniosłością starają się kruszyć serca pobożnych: "N a m ił ość 
Boską, na gorzkie rany Chrystusowe, proszę też 
pięknie o wspomożenie!"- lutościwe państwo!

zeby wam Pan Bóg stokroć odpłacił!- żeby Bóg 
pomagał w każdero pomyśleniu, żeby Bóg ratował 
w każdero poćciwem poruszeniu, w każdero poćci
w e m s t ą p n i ę c i u, w k a ż d e m p o ć c i w e m s ł o w i e ' w k a
ż d e m p o ć c i w e m s p o r • z i e n i u ! " l). 

Wśród proletaryjatu takiego napotyka się częstokroć i dz'eci 
także, które, by żebractwo ich zamaskować, przez rodziców do 
rozmaitego użyte i wytresowane bywają przemysłu ; najczęściej 
do noszenia piasku 2). 

1) Złośliwe bowiem spojrzenie, zły rzut oka, rzuciłby na kogoś urok 
i chorobę. 

11) Kuryet· Warszau·ski z r. 1848 n.l8 pisze: "Hej piasku bia
łe g o w i ś l a n e g o! wołał mały chłopczyk, dźwigajl\c na ramie
uiu woreczek. Biedne to stworzenia! ich całym majątkiem silne 
piersi i piasek, one w samej wiośnie swojego :tycia uginają siiJ 
pod ci~J!arem pia ku, jakby po śmierci do tego ostatniego mało 
mieli czasu. Właśnie wtenczas przechodzili dwaj młodzi ludzie, 
do których dr:tący od zimna chłopczyna zbli!ył ai~ 1 cz~Jstuji\C 
swojiru towarem i młodszy z nich gniewnie fuknął, mówiąc: "Idź 
precz! a mnie co po piasku?" Ale starszy dając 10 groszy 
chłopcu, nekł: "Masz, moje dziecko, dziesiątke, a piasek sprze
daj gdzie-indziej". Gdy chłopak cokolwiek oddalił si~, młodszy 
zaczał żartować ze swego przyjaciela, że bardzo ko ztowne to
"'ary skupuje po uli~ach, a jeazcz~ !ch nie bierzfl. N a co mu 
tenże odrzekł: " Iój przyjacielu, to dzieci~ może jeszcze dziś nic 
nie jadło i co do wartości towaru, bardzo sie mylisz i - albo
wiem piasek ści 'Ie jest z przeznaczeniem człowieka połączony, 
bo tylko rozważ: Człowiek ~dy jest dzieckiem, bawi sit; pia
skiem i gdy chodzi do szkół, potrzebuje piasku i gdy wyrośnie na 
rułodzietica, miłosne listy przysypuje piaskiem; w dojrzałym wie
ku pragnie także zł o t e g o piasku i - a w starości, gdy skoń
czy tę doczesnfl pielgrzymkę na ziemi, spokojnie zaaypia pod 
piaakiem". Młodszy, zawstydzony dowodzeniem swojego przyj a-
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W ogóle lud Wal'llzawy (jak mówi Gołębioweki w r. l 2fi) 
jest pobo'żny; liczne ko 'cioły i w po w zedni dzień w niektórych 
przynajmniej godzinach nie s próine, a w niedziele i więtR. 

przepełnione. zterdzieato-godzinne nabożeństwa, pas yjc, kaza
ni a zwłaszcza postne, obrzędy wielko- tygodniowe, obchodzenie 
grobów i muzyki wtenczas kościelne, rezurekcya, proces. yje Bo· 
żego Ciała z róZnych ko ~eiołów przez całą oktaw , z których 
celniejszym towarzyszą cechy z chorągwi mi i władze rzlldowe, 
piękność ołtarzy wtenczas na ulicach etawianych, roraty i ju
trznia, czyli msza pasterska przed Botem • • arodzeniem, zawsze 
mnóstwo ścil}gają osób. Pogrzeby niekiedy 11 w paniałc, a cmen
tarze (za miastem): Powązki i Ew ngielicki, a v mie'cie Święto· 
krzyzki (dziś zniesiony) niemało pięknych liczą grobowcó . Od
pu ty i w kościołach stolicy i w przyległych miejscach bywają 

ludne. 1'akiemi 11: Em u u Bonifratrów w 'V ar za i e, odpu t 

u Kamedułów na Bielanach nad Wisłl} w drugi dzień Zielonych 
Świątek, we wsi Woli na ~. Stanisław (dziś tu cerkiew i cm en· 
tarz greko·roasyj ki); we wsi Czerniakuwie na ś. Bonifacy, w ko· 
ściele ś. K rola, za rogatkami Powązkow kiemi w o tatui.! ka
żdego miesiąca niedzielę; wreszcie we wsi Kobyłce i we w i 
Rokitnie o 3 mile od Warszawy na N. Pannę Zielną. 

Mówiąc o ludności warsza · kiej, nie od rzeczy może będ;.de 

wspomnieć i o dziwak. ch, ukazujt.cych i~ od cza u do cza u 
na horyzoncie tej stolicy i powszechni' na iebie zwrac j cych 
uwagę. Ci- wyznać trzeba -jeśli o obą swą i zachowaniem się 

dawali nieraz pochop do uszczypliwych spo trzeżeń i żartów, to 
z drugiej strony pobudzali też zawsze mieszkańców i do litości

wej dla nieszkodliwych tych oryginałów wzgl\)dności i hojnego 
wsparcia. O jednym z nich w pomina Dominik a nu zewski, 
mówiąc: n War 1.awa miała wówczas (około r. 1790) trefni i 

·e o; iadał on n jczę ciej br mie "' kiego ogrodu i za a-
bywany, dowcipneroi odśpiewywał krako ·iakami. Podobno zwał 
się Ja c u ; jednak za historyczno ć nazwy nie ręczę. Za mojej 

ciela, a bardziej porus:tony tą myślą, że dziecko mot e jeszcze 
dzi · nic nie jadło, doścignął chlopt·zyka i ofiarował mu dwa złote. 
Litość w młodem sercu może tylko zadrzymnć, ale nigdy zunąć 
na za'lll' .~:e. 
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pamięci, równym przedmietom ciekawości i żartów miejskich 
był - o i o, półwaryat, mający niekiedy przy karykaturalnej mi
mice, chwile pociesznych żartów". ( 'l'yyoduik literacki, Po7.oań, 

1840, nr. 50, str. 33!1). Najgłośniejszym jednak był tak zwany 
N i e b i e ski p ła z c z, o którym , zeroko rozpisuje ·ię W ój
cickil). A był też i Czerwony płaszcz. Innym znów był 

tak zwany H ermafrodyt o., łączący z silną postawą i męzką 
twarzą, na której bujny wykwitał wąs i zarost (które rzadko 
kiedy golił), wzięcie się kobiece, kromoa i nieśmiałe; ten, opa
sany białym fartuszkiem, trzymał prawie zawsze bukiet ziół 

i kwiatów w ręku, których pęczek czasami i we wło y sobie także 
wplatał, a dyg i ut\miech wiecznie jego towarzyszyły rozmowie. 
Gazeta Codzienna (Warszawa, 1R53, nr. ll:i, 114) wspomina 
o trzech jeszcze tego rodzaju osobi to.'·ciach. Pierwszą z nich 
był tak zwany Kożuszek barani, na. imię Walenty; około 

roku 1790 przybył on z Podoht czy Ukrajiny i różne płatał tu 
figle; ubrany w krótki kożuszek, w czapkę przystrojonf! piórami, 
i z wy kle ch od z c boso 1). Wesoły i psotny, sprzeciwiał się prze
kupkom, terminatorom, niekiedy i damom; a sekundowany był 
przez chłopaków, którzy mu w pomoc z pełneroi konewkami 
przychodzili. Biegając po ulicach, śpiewywał: 

Kożuszek barani, 
czapeczka z piórami, -
nie zastawszy jegomo~ci, 
figle płata jejrno 'ci. 

(Obacz Lwi, ~er. II, n. 305) . 
.'er. XVll n. 136). 

Był dowcipny i prawdy różnym osobom trafnie, lubo nie do 
smaku, gadał. W roku l Ol rząd pru ki osadził go w domu za
robkowym, a w r. 1 Ofl w p nd u, gdzie ?.marł, mając nie-

1) Dziwni~· JVat'/Ua!csh-i 1. r. l 5. , nr. 210, daje także artykuł: Nie
bieski plaszcz, o tatni lirnik warszaweki, z r«;kopisu: Domowe 
wspomnienia i powiastki R. Zmorskiego (W 6jcicki w Starych 
garr~dach jako datę śmierci jego podaje lata l H 16 -l t!, Zmor
ski za· 182ti-29). 

2 ) J. I. Kraszew ki wprowadzil takie tę po tać do jednej ze swych 
powie ci. 
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spełna. lat 40. - Drugim był S t a. ś trefniś z tejże epoki ; ten 
znów przeciwnego był usposobienia.; chodził smutny, nie zacze
piał nikogo, lecz sam sobie wyśpiewywał. Dostał pomięszania. 

zmysłów z miłości. N os ił kapelusz damski, a. na. ręk11 miał kilka 
kotków, które sukni~ da.msklł przykrywał. Za. jałmużnę dzięko

wał w imieniu swojich kotków. Umarł r. 1809. - Trzecim był 
Stefa.nek, właściwie Stefan Wyszotrawka. z Wołynia, z dóbr 
starościny Ch<ldkiewiczowej. Był to marnotrawny błazen, który 
o tyły m tylko pannom dawał bukiety, a. sam chodził w bia
łym fraku, czarnych spodniach i pończochach, i w kapeluszu 
z dużeroi skrzydłami. Trudnił się krawiectwem i koncepta. palił. 

Uszedł do Pękałowa. na Wołyń w r. 1806. 

_ _.,._._._ . -

-



UBIÓR_ 

Ubiór wie'niaka mazowieckiego, osobliwie gospodarza o ia.
dłego na roli, przedstawia się dosyć dostatnio; jest więc oznaki} 
istotnej jego zamożności. Na przestrzeni Mazowsza., będącej 
przedmiotem na zych badań, jako dość rozległej, ukazuje ubiór 
ten wedle okolic niemałe różnice, które w opisie na zym posta
ramy się uwydatnić, o ile z notatek, jakie mamy pod ręką, usku
tecznić to można. 

Z okolic bliskich Warszawy, podaliśmy już wizerunki wło
tician wraz ze szczegółowemi ich ubioru opisami w seryi Iej, 
wydanego w roku 1 R57 dzieła: Lud (Pieśni ludu). Zawiera ono 
9 tablic 1 przedstawiających typy chłopów z Ołtarzewa, Rakowa, 
Czerniakowa, Willanowa i Obór, oraz dziewcz .t i niewiasty 
z Czerniakowa i Itaszyna. 

Do niniejszego zaś dzieła dołączamy 4 tablice wizerunków. 
'fablica l przedstawia ubiór wło ~ci au z okolic Nadarzy Dl\ 

i Pia eczna.. hłop tu m buty czarno juchtowe, z wyłożODI! 
nieco cholewą żółtą. Pas niezbyt szeroki z zielonej i czerwonej 
włóczki. Gacie płócienne zgrzebne białe, a na gacie wyłożona 
koszula płócienna z dosyć szerokim kołnierzem leżącym, podwią
zanym kolorową (zwykle różow.) chusteczką perkalikową z ko
kardką. Na koszulę przywdziewa on na 'więto ukmanę grana
tową dług<} aż po kostki. , ukmana ta. (v. żupan) ma sukienno 
wył o g i u kołnierza, i rabaty (klapy) na piersiach c z er w o n c 
(w różnych odcieniach: amarantowe, ciemno-karmazynowe i t. d.), 
u brzegu obszywane lu h dzierzgane ta. iemieczk •• biał1! lub jasno
błękitną. 'l'akież wyłogi u rękawów u dolu z poJohnćm-że ob-

llaLownc. Tom l. 4 
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zyciern. 'ukmanę zapina 5 guzików białych lub :l:ółtych (mo
ię:l:nych) na dziurki o b. zyte pętliczkami białemi. Kapelu z nizki 

z czarną aksamitką, ob zytą brzeżkiem wązkl! czerwoną i biał ~! 

tasiemką. 

Baba ma na obie suknię sukieon. zielon1~ a:l: po ko t ki. 
Suknia ta, zwana przyjaciółka, podbita je t u góry futrem; 
z boku także futerko przy kieszeniach. Na głowie czepP.k duży 
biały z talbank uni. N a nim za w i .zana suto ch u. tka kolorowa, 
której końce ~padaj< na plecy. Na nogach trzewiki filcowe ko
lorowe (różowe, amarantowe, tijołkowe) z kokardką i podeszwą 

:skórkową. 

'l'ablica 2 przedstawia parobka i dzi wczyn ze Słu:l:ewa 

i Wilanowa. Parobek ma kaftan, a raczej żupanik sukienny bez 
rękawów, długi po kolana, granatowy; pod s1.yja dwie małe wy
łożone klapy, ob~zyte wązką białą ta iemk:1; pięć guzików meta
lowych zapina sukman\: na dziurki obszyte biało. Koszula biała 

z zProkiemi rękawami, ściśnięteroi przy d,łoni i z wyłożonym koł
nierzem, ?:wiązanym chu t czką na szyję (lila) z fontaziem Gacie 
pod żupanem. Kapelu. t. niski z aksamitk. ob zyt11 taśmą. W dzień 
powszedni, letnią porą, chodzą bo o. 

Dziewczyna ma białą płócienną lub perkalową koszulę z rę
kaw mi ! ciśnięterni przy dłoni, i wyłożonym dość zeroko koł
nierzem. ~·a koszuli gorset 1) niebie.,ki lub pstry (z materyi) 
z , ma klapkami czyli kaletkami u dołu, obszyty czerwoną ta
siemk i cią.,nięty na przodzie na krzyż czerwoną ta iemką luh 
sznurkiem. Pod nil! spodniczka perkalowa różowa. w kwiatki lub 
km t ki; na ni('j tiZeroki fartuszek kolorowy (żółty, orzechowy, 
ja no- bru n tny) w paski białe lub ciemne. a szyj i sznurek lub 
dwa sznurki paciorków czerwonych. Na głowie chustka '11uto za
wiązan, , z wiszącym no. plecach (na warkoczu) końceru; najczę

. ci j żółta w niebie ki e i innej b rwy kwiaty. 'I rzewiki zielone 
filcowe lub pluszow ) z czerwoni! kokardką i skórkową pode zwą. 

Tablica. 3 przed tawia grajka ( krzypka wiejskiego) z Po
. wsi na, którego ubiór podobny jest do ubioru chłopa, podanego 
na tablicy l. 

l) Gor et u wie'niaczek niema w sobie owych sprężysŁych fi zbi
nów, używanych w wyż zych społeczeń twa war twach. 
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Gazat1l Codzienna (W ar za. w a, l 5:-ł n. 213) powiRda: 
"Kmiotok z okolic G6ry-Kalwaryi i Czerska nosi włosy nie

stn~yton , z przodu naJ czołem równo podcięte. Na. głowie ka
pelusz z dość zerokim rondem, z czarnf! tasiemką i sznureczkam1 
do kota czorwonemi, białeroi lub szychowemi, z pod których wy
~tają zwykle pawie piórka. Kołnierz n koszuli jest nizki, czasem 
misternie wyszywany, zapit;Jty pod brodą spinką lub związany 

wst11żką. amarantową na kokardę. Kapota granatowa z wąziutkim 
kołnierzem odkł dunym, z klapami lub rękawami czerwonemi; 
stan n niej zeroki, długi i nierozcinany; niekiedy małe, płaskie, 
mo iQżne guziki służą do znpinania kapoty, ujętej w st. nie pa· 
sen wełnianym". ( uknia tJ. zdaje się być przyjętą od kapoty 
da~·nych mit zr.znn czer~kich). 

,.Kobiety no zą kapotki m jowego (jasno- zi~lonego) koloru, 
ob zyte t iemkami. o..:ptjdniuzka w paski nnjc1.~ściej białe lub 
runar ntowc z odmiennej barwy fartuszkiem. Na głowie zwykle 
czółko dość wysokie, różnokolorowemi w11t .żkami opięte; z po-za 
w~t:rłck wy taj1! po. wio pióra, liczniejsze tu jak u kapeluszów 
męzl ich. Inne, mniej trojni ~ uhrane, mają na głowie chustki 
upięto wic1\r.cm kwiatów"· 

Kornel Koztowski (Lud z Czer kiego, Warszawa l 67, str. 
:n1) z ten spo óu opi uje ubior włościan z okolic Czerska (Cza
plin, Gzaplinek, W grodno, Sobików i t. u.): Ubiór wło~ci nim1. 
je t na~;t'Opujncy: ' 

"Letni porą w dnie roboc1.e chłopi najczęściej chodzą boso, 
jt!'łoli w butach, to z cholewami wywiniętemi i opuszczonemi 

ni do ko tek, w podoi ch płóciennych z wyciągniętą na wierzch 
(11podni) kosznlr,, 7. piętą biotlr. ch paskiem skórzanym, u któ
rego w11 na zcmyku cyg n k n.lbo kozik, to je t no:tyk 
w drewnianej o tlzie. Na głowie k pclusz nizki, filcowy, obcią

gnięty u dołu b i łemi i c zon\ one mi sznurkami, złotym szychem 
i p1·zyozdobiony na. przodzie pa ·iem piórkiem". 

n Kobiety zamężno noszą spódnice w białe i niebieskie pasy, 
z tak zwanr o szorcu, t kież fartuchy. Na szyji kolorowa ba
wełni na cbu tka; głow, za.wi zana. w chu tkę biał1 lub koloro· 
wą. 'l'ak samo chodzą i dziewki; nadto kładą na ramiona fartuch 
szorcowy, n podobielistwo płaszcza, zawiązując go na piersiach". 

4* 



"Dzieci nieodmiennie zimą i latem chodzt! w jednej tylko 
koszuli, bez czapki i bo o; starsze dopiero, które zaczynają by
dło lub świnie pasać, odziewają się fartuchami matczynemi, kła

dąc je na. głowę, zawiązują. pod zyją; tym sposobem robią 

sobie rodzaj płaszcza, mając zarazem i nakrycie na głowę. N 
nogi wdziewają (w zimie) tare ojcowe buty, ztąd chód wi -
liniaków od lat najmłodszych staje sie powolnym i ociężałym". 

"Zimow:~ porą chłopi na codziań kładą kożuchy, na które 
wdziewaj<~ sukmany z grubego siwego sukna. Kobiety ubierają 

się w długie kaftany kolorowe, na wacie; zresztl! ubiór ich mniej 
jest ciepły od męzkiego". 

"Na święto używają chłopi granatowej kapoty, długiej do 
kolan, z czarnem i guzikami, bez żadnej innej ozdohy ani czer
wonych klapek, jak to ma miejsce u ukman i żupanów po1l 
'Var zawą. a wierzch przepasują się wełnianym pa em w kilku 
kolorach, najczęściej w czerwonym, niebie kim i zielonym. Ko
szula kartonowa. tz rzadkiego perkalu), :tawiązana u szyji na fa
worek czyli wstążeczk\:, zwykle ponsową.. Buty z długieroi cho
lewami, ściągnięte u kolan rzemykiem jak podwiązką. Na głowil• 
kapelusz powyżej opit~any · czasem barania wysoka czapka, a do
~;yć często tak zwany kas z ki e t (casquette} czyli furażerka, to 
jest zwyczajna czapk (miej ka) z daszkiem. W ogóle strój ten 
nie jaskrawy, wygląda poważnic i porządnie". 

" 'trój kobiet 'wiąteczny je t taki: Spódnica albo ki e ck a 
powinna być kwieci ta; na kartonowej koszuli gorset pont!owy 
lub niebieski, albo innego koloru byle jaskrawy, najczę 'ci ej 
z wełnianego adamaszku. 1 a szyji kilkanaście sznurków korali 
i paciorków z bursztynu lub szkła kolorowego, zkaplerz na czar
nej ta iemce i m e n t a l i k (medal, medalik). hustka kolorowa 
na ramionach. T a głowie u kobi t zamężnych duży czepiec z bia
łego tiulu, - u dzi w czyn hu tku. cza e m biała, a zwykle ko
lorowa z puszczonym ~ tyłu końcem, za którą w lecie zatykają 
pęki kwiatów żółtych na..,.ietków, włoskiej piwonii, bzu i t. p . 
W zimie boga t ze gospodynie używaj . tak zwanych przyj a c i Ó· 

ł e k ukiennych, ja no-zielonych i takąż taśmą. bramowanych, 
z mosiężneroi guzikami, podbitych barankiem, z klapami i koł

nierzem li owym. Uboż ze no zą przyjaciółki bez futra, granato
we, lub - jak pod te drogie czasy - używaj:! n jczęściej dłu

gich wa.town.nych kaftanów". 



"W innych okolicach kraju, wiejskie kobiety gospodarniej
sze li niż w Czerskiem; wyrabiają samo płótno, pasy dla męż
~'Zyzn, a nawet sukna na sukmany i szor c dla siebie na ki e c ki. 
.\.Ie w okolicy Czerska rzadko która z kobiet umie robić płótno, 
a wszelkie odzienie kupuje się na jarmarkach w Górze-Kalwaryi, 
({rójcu i \Y arce. Dostarczycielami są Żydzi; cena zaś odzieży 
w czasach obecnych (l , (i i) nieproporcyjonalnie się podnosi. Za 
~mkmanę, za którą płacono przed laty kilkunastu złp. l , dziś 

potrzeba dać złp. -!0; buty męzkie kosztują dziś złp. 24, trzewiki 
kórzano dla kobiety złp. do 9; kożuch barani zł p. ~O i więcej; 

pas złp. l H do 22; kapolt1 z z lp. 2 gr. l O. Jeżeli mieszkańcy 

miast narzekają na drożyznę, widzimy, że wieśniacy tćm bardziej 
drogo muszą opłact4Ć swojo potrzP.by. Parobek służący, biorący 

dzi \ w Czerskiero rocznie gotowizną (oprócz ordynaryi) złp. 150 
obecnie, t. j. l 66 - mówi Kuzłowski - (parobcy płatni są po 
złp. l O, a w innych okolicach kraju po złp. 120, a nawet i ta
niej),-w żaden sposób nie je, t w stanir 7.a jcdnoroczm1 płacę ;pra
wić sobie całkowitego ubrania'·. 

Przyjaciel ludu (Leszno, lv!ti, rok 13, nr. L"') 1) mow1 
w o•?óle o ubiorze mazowieckim (bez wskazania miejsca), że: 

"\V dni świąteez:no no, zą chłopi .Iazowsza sukmanę nie
bie~k• , która dochodzi do kolan, z wyłogami i sznurkami koloru 
amarantowego. 'podam mają karuzelę z sukna niebieskiego lub 
zielonego, obszytą DlL przodku ak. amitem czarnym lub białym. 
'podnie s:! zawsze z płótna w paHki. ~aokoło cittła noszą pas 

czerwony. W dnie robotne no zą sukmanę białą, czarną lub szarą; 
koszula pada M 11podnie, i nogi 11ą bose. Czapki nizkio i w ró
żnych kolorach, są o b zyt~ barankiem. Latem no zą kape
l u z łomiauy, !uh z ·ełny białej lub szarej, zwyczajnogo (!) 
kształtu". 

~Kobiety noszą spódnico w ró:i:uycb kolorach, fartuch 
h' iutki lub p ski, gor et koloru ja nego, kaftan niebieski lub 

zielony. Reszta ubioru podobna krakowskiemu (?)". 

1) Dołączono tu i kopiję wizerunku .lazurów ze zbioru ubiorów 
ludu polskiego L. Zienkowicza, wydanego w Paryżu r. 1841. 
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Tablica 4 naszego dzieła przedstawia wizerunki mężczyzn 

i niewiast, spie zących na jarmark do Łowicza. \Vedług tego 
obrazka, chłopi z okolic ł:.owicza noszą najczęściej sukmanę (ka
potę) z białego sukna długą po kostki; kołnierz wyłożony ob
szyty błękitną lub białą tasiemką; zapinana na pętlice; klap 
szerokich i kolorowym podszytych suknem na piersiach niema. 
Niektórzy, majętniejsi, mają sukmany granatowe z granaŁowem 
obszyciem; u rękawów na dole niekiedy czerwony płatek lub pod 
spodem rękawów kawałek czerwonej podszewki. Spodnie a raczej 
gacie białe lub z żółtego albo różowego płócienka, niekiedy fał

dziste. Kapelusz wysoki, czasami stożkowy i jakby zgnieciony 
z wierzchu. Buty czarne juchtowe. 

Baby mają katanki czyli sukmanki bez obszycia, długie po 
kostki niemal, również z sukna granatowego, spięte na haftki, 
z wyłożkami czerwoneroi u rękawów. fają h~ż i kaftany grana
towe, po biodra sięgające. Pod sukmanką spódnica kolorowa 
w paski (zwykle białe z czerwonem). Trzewiki skórkowe czarne, 
i białe pończochy. Na głowie chustka (czerwona zwykle), zwią

zana ściśle, z węzłowatym na wierzchu głowy czubkiem, małą 

na przodzie kokardką i wiszącym na plecy końcem. 

K iądz zelews~i, w artykule o mieście B r z o z i n a c h 
i okolicy (w Pamiętniku religijno-moralnym, Warsz. l 51, tom 20, 
str. 11) powiada: 

"Niem lud tutejszy ogłady miast wielkich, ale niema tl~ż 

i ich zepsucia. Jest oq pobożny, pracowity, cierpliwy i powolny, 
przestający na małem i nie szukający zbytku. Mężczyźni noszą 

starodawny swój ubiór: kapotę ciemno- zielonego sukna wła n ej 
roboty, kamizelkę sukienną aż pod szyję, cbuetkę na zyji białą 
lub kolorow , spodnie da nym krojem (t. j. fałdziste) w buty 
wkładane, i czapkę rogatą (czarną lub ciemną). Kobiety w u b i o· 
rach swojich więcej się stosują do dzisiaj zej mody". 

"Niemcy tutejsi używają sukno. granatowego na odzież. 
Niemki noBZl! tuniki z takiegoż sukna". 

c< BO o 



Hniad.tnie 1 często tylko z kawałka chleba złożone, jedz t! 
wło 'eianie harcłzo rano, gdy id:! na robotę w pole. za em, gdy 
jest ciepł niO'. im dzieci na pole w dwojakaeh. Obiad około 
południa 1. ctwóch złożony potraw) , wieczerza po zachodzie 

fOilC!l. 

Pożywie:1ie wieśniaka mazowieckiego (pod zerskiem, G rój
ccm, )fszczorowem), mało się różni od tego, które i innym służy 
prowincyom. W przyrządzaniu jedyni<' potraw, 'i! pewne, 
odrębne nieco posoby; nie tak jednak wybitne, aby, o ile zau
ważyć mielitimy sposobność, zmieniały smak i naturę danej po
trawy. Bliższych wszakże zczcgótćw co do przyrządzania tych 
potraw powzią'ć nam się nie udało . Do najpowszechniejszych 
należą : żur, bar zez, kluski, zacierki, knrtotie (g aj d ak i), ka
pusta, kasz[!, i b 1! czka czyli b ą ck a 1 ka. za jaglana z serwatk:! 
lub ma 'lanką). Nabiału (prócz sćra i erwatki niezbyt wiele 
używ ją, woląc tllkowe spieniężyć, gdy do tego mają łatwo~ć, 
niż konsumować bez kot·zyści . fię so i ro uł jadają zwykle tylko 
w niedziel -: , a mte.Jsauu 1 po dwa razy n tydzi xi (we czwartki); 
jak również, i wtedy bnrd1.o obficie, w czasie pewnych uroczy
ato~ci, jak np. wesPla. 

Z mięsiwa najulubień z jest wieprzowina a prosiak pra· 
' dziwem łakociem. Lubią także kiezki, a osobliwie kiełbasy, 
Hóre pragnęliby mieć tak długie, aby się niemi opasać można. 
Dowodzi tego piosnka (od Mszczonowa): 

Kiełbasa bez pasa (przez paa), 
nadziana kicha (kiszka); 
osolić, opieprzy6, 
b~dzie pełna micha (miskA). 
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Wielce tt~ż poiądam} (jak i w całej I olsce) je t tu lmpu
sta, którą udeptaną chowają w beczkach najczęściej w sieni 1). 

Za napój służy dzisiaj włościanom powszechnie woda i go
rzałka. Piwo piją jedynie (przeplatając je gorzałką) podcza we- . 
sela lub innej jakiej uroczystości. 

Piwo było oddawoa w powszachnem, tak u zlachty jak 
i u włościan użyciu. W r. 1543 już mamy wzmiankę o \Vareckiem 
i Piątkow kiem piwie (mówi Gołębiowski), a od Ili54 r. Łowic
kie, Skierniewickie, Głowaczowakie, Bialobrzegskie, Gieloiow
skie, karyszewski~, J eżowskie, Drzewickic, KońskowoJ ki e, 
Kaźmićr kie, Brzeziń kie, Mław kie zaczyna być znaoćm i pro
wadzanem do War zawy; z obcych zaś : Wrocławskie, Czarne 
pruskie, Gdań kie i Toruńskie. Później słynęło z krajowych : 
Bielaw kie, Wilaoowskie, a od r. l 26: taropol kie warszaw
kic, Kaźmirusa, Jałowcowe, Łomiaokowskie w gatunkach: mar

cowym, dubeltowym i ordynaryjnym. 

Prócz tego wyrabiano po prowincyi miody, a na Pradze 
wiśniaki i maliniaki (miody). Wódka dopiero w VII stuleciu 
w powszechniejsze weszła użycie, kawa u szlachty w .. VIIItćm 
a herbato. w ~ 'IX tuleciu. 

Co się tyczy pieczywa, nadmienimy tu tylko, iż około roku 
1820-30 słynęły w Warszawie bułeczki tak zwane poznari kic 
(z dwóch spojonych z sobą wałeczków złożone) i siedleckie czyli 
montowe. Później zastąpiło je pieczywo zwane wiederiskie (k j
zerki), rożki, pieczywo angielskie i t. d. 

1}KttnJer Wa,.szawki z r. 14<ł n.31J pisze:,., iepróżnoto, 
już oddawna, przesuwają aię po ulicach miasta, idywane co 
rok i to o tej porze figury, z maszynami na plecach do 1 z a t
kowania (ci~cia) kapu ty. Widać, że cza po temu, i ie 
krz~tne gosposie, jak zwykle tak i w tym roku, zaopatruj" ai~ 

w ten tak ulyteczoy i niewyczerpany w swej rozmajitości pr:ay
emak na zim • O ile jodnak si~gamy pamięcill, to zdaje aiv, 
te i owe ma zynerye i towarzy Zllce im ubijaki, niezbyt dawno 
weazly w m od~, i że za czasów prababek naaaych proety n 6 t 
i para, ale tęgich n 6 g, odbywały t~ czynność, pierwszy k r a 
j Ił c, a drugi d e p c 1\ c O W !l krajaninę, te aż beesk~ rozeadzały. 
I dzii jeazcze znajdziemy takich, którzy oddaj pierwezeń two 
kapuicio d e p t a n ej. Kto ma racyę, nie wiemy, albowiem przy
ełowie łacińekie mówi · de gustibu• no11 t ·t tli :puland11m. 
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Wiadomo, iż na pewne dni uroczyste pieczono tak po mia
stach, jak i na prowincyi zwyczajem uświęconr ciasta i mięsiwa. 
I tak: Boże-Narodzenie nie obejdzie się bez strucli, zapusty bez 
pt!Czków, wielkanoc bez święconego, a ś. Marcin bez gę i. 

Ł. Gołębiowaki ( Opi11 Witrszawy, str. l 7} pisze: " 't r u c l e 
z mąki , ciasto w podłużnych bochenkach, używane w wigiliją 

Boż go Narodzenia, pomiędzy ludem od tego dnia aż do 
Trzech Króli chleb zastępują. Wyraz to i zwyczaj niemiecki 
( 'tritzP.l). Kacper Janicki pod r. 17;:12 wspomina, że dwóch cze
ladzi od piekarza Szyłeona (w Warszawie) struclę na ramionach 
dźwigało, jakby jednego cielca, którą on darował podmarszał • 
kowi królewskiemu p. Kropnitz, a ludzie n·ad tem się dziwowali. 
Bywają i teraz (I 26 r.) po dwa i po trzy łokcie długie, ceny 
od jednego do dziesięciu złotych. W r. l 23 miało ich wyjść 
17.000 sztuk" . 

."W Z a pusty (mówi dalej Gołębiowski}, ku końcowi na
llewszystko, są rzeczą niemal powszechną p ą e z ki z konfitura· 
mi wewnątrz lub powidłaroi tylko. 'ryeh w tłusty Czwartek l 22 
roku Ueżeli rachuba statystyczna Kttryera War zawskiego jest 
dokładną) sprzedano 31.000 u (w cukierni) Lours'a. Minie'go 
na rogu Freta ulicy, u Calstelmur'a w Starem-mieście, u Fer· 
rari'ego i t. d. nie licząc smażonych w prywatnych domach; 
cena ich od 4 do 6 groszy za sztukę". 

Ś więc o n e. n Ten zwyczaj w kraju całym i w stolicy trwa 
od kilku wieków (mówi Gołębiowski); najuboższy człowiek cho· 
ciażby jeden placek, jaj kilka i trochę wieprzowiny postawi na 
stole. Był dawny zwyczaj, że miasto Warszawa rozsyłało kołacze 
wielkanocne siedmiu osobom znakomitym: kancleriowi. marszałko
wi i podskarbiemu koronnemu, biskupom: Poznańskiemu i Inflanckie
mu, referendarzowi koronnemu i pisarzowi dekretowemu koron· 
nemu (na co w r. 1G72 dozwolono podskarbiemu miasta wydać 
:300 złotych), nad ta dziekanowi albo suffraganowi warszawskie
mu 1). W r. l 26 najokazalsze były Święcone wielkanocne u księ
cia namiestnika (Zajączka), hrabiów ordynatów Zamojskich, pre
zydenta miasta i po wielu innych domach". 

1) Podobnież na wilij!\ Botego Narodzenia roasyłano tvmte oso
bom ryby i t. d •. 



O piwie wspomina Gołębiowaki, iż w Warszawie było ro
bione na miejscu, lub zkądinąd przywożone; pierwszego te były 
gatunki znane: <lwuraźne, czarne zmelcowane, a w roku 16 ó 
pierwszy raz wspomniano szlacheckie. Hobiono je na Lesznie, 
Grzybowie, Nowem·mieście i Pradze (w Clolendzinowie). Z dwóch 
korcy pszenicy i, 10 korcy jęczmienia wu.r piwa, beczka 36 garcy 
powinna trzymać; kara na szynkarzy ftJ.lszującycb piwo 14 grzy
wien. Prócz tego robiono miody, a od r. 1687 pędzono i wódkę. 

---~-

::rY-E I E S Z K . .A. N" I E_ 

Wieś mazowiecka, tak w okol'cy Warszawy jak i w dal
szym od niej promieniu, o ile stara, pobudowaną jest na sposób, 
jakiego w góle trzymali się dawni Polski mieszkańcy, a o któ
rym napon1knęliśmy już w poprzedni ch Seryach naszego dzieła, 

osobliwie rzy opisie Kujaw. W szc,o;egółach dopiero spostrzegać 
się dają 'pewne różnice. 

W i aś np. Czerniaków, ciągnie ię (idąc od Warszawy) dłu
gim szla1.~:iem z północy na południo, równolegle prawie od ko
ryta niezbyt ztąd oddalonej Wisly. Droga czyli ulica wsi piasz
czysta, dosyć jest szeroką. 

Po prawej, a dalej i po obu jej stronach pobudowane chaty 
włoście1ńskie czyli c h a łupy, szc2 ytami obrócone do drogi, prze
grodzo n e są. jedna. od drugiej pło·.em lub parkanem, w którym 
umies1:czono wrota, wiodące na pc dwórko l). Z podwórka wchodzi 
się drzwiami po praw ej ręce (niezbyt nizkiemi i o żeb.znej 

klamc:e) do Hieni chałupy, a ·~tąd drzwiami na prawo do izby 
(zwykle z podłogą), której okno jedno (o 4 lub 6 szybkach;, 

1) Obacz także: Konstrukcya l' udo w li wiejskich (z widokiem chaty 
z przyźbf\ w Nieborowie) w Enc.11klupedyi rolnictej (Warsz. 1871) 
tom II, str. 1107. 
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umieszczone naprzeciwko drzwi, wygląda na ulicę, gdy drugie, 
po lewej stronie, patrzy na podwórko. Tak pod jodnem jak 
i pod drugiero oknem stoji ława, a ławy te łączą się niekiedy 
pod kątem prostym w rogu izby. Przed ławą okna przeciwległe
go drzwiom, stoji stół niewielki na krzyżowych nogach, a przed 
nim niekiedy mniejsza ławka lub parę stołków pomalowanych 
"iemną farbą. '" tejże izbie, po lewej ręce ode drzwi, mieści si~ 
piec i komin z przypieckiem, zapieckiem i czeluścią, idącą do 
komina, wyprowadzonego po nad dach. Obok pieca hywa czasa
mi i szabaśnik. Dalej na lewo idą drzwi prowadzące do komory,, 
a za niemi łoże lub łóżka gospodarzy, zasłane pierzynami i po
duszkami. Obok nich kołyska dla niemowląt. Na ścianach izby 
obrazy świętych, a czasami i po.rę światowych rycin warszaw
skich, i lusterko bez ram zwykle. 'Y komorze z okienkiem stoji 
skrzynka z odzieniem, łóżko lub tapczan dla dziewcząt i młod-

. szych dzieci, i różne faski i sprzęciki na ziemi i na półkach po
ustawiane. Po drugiej stronie sieni, jest druga izba i komora, 
z gratami i sprzętami gospodarskieroi i zapasami, w której mie· 
szkają niekiedy parobcy lub komornicy. W głębi podwórka na· 
przeciw wrot wchodowych, jest szopa na wóz i drzewo, a tuż 

obok stodoła lub śpichrz; bliżej chaty zaś obora, stajenka i chlew. 
Wśród podwórza bywa piwnica czyli dół, ziemią osypany, na 
przechowanie karto Hi i t. d. ~ "iektórzy mają obok domów ma
leńkie ogródki 1). 

W środku wsi tej wznosi się ko~ciół i klasztor ks. Bernardy
nów. Od niego rozetągają si~ ·na południe dwie niemal równo· 
ległe ulice, z których prawa okazuje oberżę i re tauracyę z ogro
dem spacerowym, obwiedzionym murem i prowadzi ku Wilanowu, 
gdy lewa 1 ciągnąca ' ię i rozszerz jt!Ca znacznie dalej ku studni, 
zabudowaną jest po obu strontlch ch łupami, w podobny jak wy
żej opisane, urządzonami po11ób. 

Wieśniacy, chałup tych mieszkańcy, jakkolwiek mają grunta 
dosyć lekkie, są w ogóle zamożni, a zamożność awt winni oni 
bliskości stolicy, która nastręcza im sposobność zarobkowania 
w rozliczny a intratny dla nich zawsze sposób. - Pomna-

1) Ogrodów owocowych w ogóle nader bywa mslo przy ugro· 
dach kmiecych. • 
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zaJą też te korzyści spacery częste Warszawian, jak i pielgrzym
ka tychże do Czerniakowa w dzień ś. Bonifacego. 

Kornel Kozłowski (Lud, l 67, str. 369) opisuje mieszkania 
w ziemi Czerskiej (głównie w Czaplinie) te mi słowy: 

"Spojrzawszy na chałupę, poznać to zaraz można, jeżeli 

w niej jest dziewka mająca chęć pójścia za mąż. Są to białe 

znaki, któremi dziewki całą chałupę od dołu do góry, pod po
szycie, dokoła wapnem obznaczają. Około takiej chałupy z dale
ka widnej, bywa zwykle dość porządnie. Przede drzwiami co
dzień zamiecione, pod okienkiem kilka kwiatków, najczęściej 

żółtych nagietków albo malw, chruścianym płotkiem ogrodzo
nych. Porz\!_dek ten bywa w oczach parobka, szukającego żony 

gospodarnej, rekomendacyą dobrych przymiotów dziewki". 

11
Na progu chałupy przybitą być powinna p o d kowa koń

ska, dla ochrony mieszkańców domu od moków i czarownic. 
Zwyczajem też jest, w wigilią ś. Jana wtykać gałęzie by l i c y 
w poszycie chałupy, czyli w kryty słomą dach; takowej kilka 
wiązek wraz z p i o ł 110 e m rzuca się także i na poszycie" 1). 

"Wewnątrz takie je t mieszkanie gospodarza: W chodząc 
z sieni, po jednej stronie jest mieszkanie ludzi, po drugiej by
dląt, zwłaszcza krowy, a zwykle świnki lub wieprzka. Prosto 
z sieni wchodzi się do izby; tu znajduje się komin, piec do 
chleba czyli s z.a b a śni k, m u re k czyli zapiecek, będący w zi
mie siedzibą kur, opłacających się za to wczesnem niesieniem 

1) W opisie podró:i:r uczniów Instytutu agronomicznego (Kalendarz 
Warsz. Jaworskiego na r. l f\4) czytamy: .We wsi Ożaro
wie znalei.łi~my zabudowania dobrze utrzymane 1 dachy pokryte 
słomą targ11ną, czyli d e kowa n e. Dekowanie uskutecznia si~ 
zwykle w tych miejscach, w których słoma otrzymuje si~ z młoc
karni, i sposób ten ,pokrywania dachów uskutecznia si~ prędko, 
lubo potrzebuje wielkich przygotowań. Przeciwnie zaś poszywa
nie czyli pokrywanie budowli wykr~can~mi snopkami, którego 
prawie wszędzie lud nasz używa, jest z tych wzgl~dów dogo
dnem, że fatwo się wykonywa przez mało usposobionych ludzi, 
oraz iż nie wymaga tyczek i wici, bez których si~ przy deko
waniu obejść nie można, a wreszcie io naprawa jest bardzo 
fatwa. 
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jaj i wysiadywaniem kurcząt. toji tu lóżko zasłane niebieską 

lub róźową pierzyną, czasem dwa; parę stołków czerwono malo
wanych, stół na krzyżowych nogach, pułki albo szafka malowa
na wewnątrz niebiesko z wierzobu czerwono, do zatykania łyżek 
i s ta wiania mis i garoków, a na ścianach kilka okopconych Czę
stochowakich obrazków, palma z Kwietniej niedzieli, tudzież 

wianki z Bożego Ciała, mające swoje lekarskie, zwłaszcza dla 
dobytku, przeznaczenie. .T cst-to dla chłopa wystarczające; w tej 
izbie on przesiaduje, sypia, jada wraz z żoną, z dziećmi i pa
robkiem, a codziennym bywa tam gościem i wieprzak, któremu 
gospodyni ładuje szaftik ciepłych pomyjów. Jeżeli przytóm przy
będzie gospodarzowi wt!ród zimy cielę lub gromadka prosiąt, wy
chowują się one wspólnie, korzystając wzajemnic z ciepła, z je
dnego pochodzącego ogniska~. 

"z tyłu chałupy za izbą, jest kom u r a c1.yli a l ki orz, 
zwykle ciemny, bez okna, tylko wpu zczający światło przez wy
ciętą dziur~J w ścianit•, zamykającą :się odpowiednim kawałkiem 
bala, osadzonym na czopie. Komoro. ta je t wła8ciwie tak, jakby 
skarbcem włościanina; tam się przechowuje odz~enie, płótno, 

przędziwo, zboże w worku, beczka z kapu tą, często pieniądze 

w garnku w kącie piaskiem przygrzebane; stoją tam skrzynki 
na kółkach luh bez nich, malowane pstro w żółte i czerwone 
kwiaty; tam sypiają doro. Ie dziewki, jeżeli te znajdują się w cha
łupie" . 

• Wychodząc z mieMzkania na robotę, zwłasrczn w'ród lata, 
lub do kościoła, albo na. j tlrmark lub wesele, zamykają obałupę 
na kłódkę. Jeżeli w izbic są małe dzieci, bywa to cz~,:sto dla 
nich powodem nie zczęśliwych wypadków śmierci z oparzelizny 
lub palenia, przez rozgrzebanie ognia przy~ypaoego popiołem na 
kominie, i brak ;atunku. (Ulegaj<! temu najczę ~ ci ej ś tyr ak i, 
t . j . dzieci na czworakllch · ię czl)łr,aj<!rc). Zamykani<:~ t<' nie 
chroni nawet mie zkania od ztodzicja, gdyż takowy do t je się 

najczęściej do izby, wy. tawiw zy okno, ·labo na zewnątrz wsa
dzone i tylko gwoździem ze dworu przybite". 

Tuż za chalupą pod oknem, znajduje się piwnica. zwana 
d o ł e m, ziemią obsypana, w której zamożniej i go~>podarze trzy
mn.ją produkta takie, których w izbie lub alkierzu pomieścić 
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niepodobna, jak np. kartofle i kapustę. W pewnćm zaś oddale
mu od chałupy jest stodoła i obórka 1). 

1) K irga ziemi Czerskiej (Warsz. 1879, str. LXVII) powiada: "Do
my (szlachty) stawiano (w .-Y stuleciu) na sposób zagraniczny 
i te się zwały domy wielkie, jaki np. znajdował się w Tarnowie 
(bli ko },askarzewa) w r. 14-tA, i domy te na sposób wie'niaczy 
( rusticana), nazywane n c h i c z e" (gaza, caza, thoła ). .ta w i nie 
domów pozwalali sobio tylko możniejsi; szlachta i kmiecie roic-
zkali w chyżach. 'bicz miała izbę z piecem (stu ba cum fornace ), 
icń (palo.cium) i komnatę ( comnata ). 
"Chyż kmiecia, pokryta dranicami, miała 10 łokci długoijci, 

śpichrz (granarium) długości od 8 do 10 łokci, stodoła (ollo
dium, hollodium) mi e 'ciła do :.lO kóp zboża, obora ( stabulum) 
i c hl ~w z chrustu; ogrodzenie z pnęsł, od ulicy nazywane prze
d n i o m, w ni6m brama (vałva). O. iadłość tak urządzoną nazy
wano "chicz oprawna" łub "zacutha" (zakuta). 

n Ruchomości skromne: pierwsze miej. ce zajmowała broń, u nie
w i a t - perły. Wszeberka z Głoskowa wzięło. w posagu łokci 
sicurn pereł w r. 113!J, a Paweł Warszawieki dat po łokci 17 
córkom w r. 148:ł. Po portach szło srebro; rodzina zlachecka 
niem l każda posiadała łyżki rebrne. Resztę ruchomości !!kła
daty szaty (sukna wyszywane srebrem), futra (lisio i królikowe), 
ubr.mie na zwojki (zwojki), pościel (pierzyny, podu zki, prza~cie
rad!a, kołd1·y, ręczniki) i t. d. C o koszulach nie znajdują się zmian
ki), woźników parę i wóz i t. d. !t uchorno 'ci nazywano jednym 
wyr zem "s z e b r 1. u c h i" (alias omnia do mus supelłoctilia), cho
wano w kufrach C ci ta apostata). Kmiocie mie' al i po dwa kufry 
ruchomotici. Z czego siQ składały ruchomo 'ci kmiece, os[\dzić 
można z roty, którą z przysi~gła Wi~andowa z Ostrolęki (nad 
Pilicą) kasdałanowa czer ka w r. l lji) ( dzi iej. Zl\ pi ownią): 
Jakom ja nie zwiała (nie wzi~ła) Wincentemu z Starej Warki dwu 
wolu i konia, dwu owcu, wieprza karmnego, połcia mięsa, dwu ko
sw, >~iedmi korcy żyta i trzech korcy p. ze nice i trzech wozów iena 
( iana), o 'mi korcy owsu, wszego za cztery kopy (gro zy p rag kich). 

Drogi, po kredycie drugi warunek nało~ytego powodzenia 
haudłu, dzielono na s t e ,. n y (całłes ), idące w obrębie gruntów 
w i; przecznice pomiędzy w iarni, i go 'ci1ice czyli drogi ludzkie 
l•iao luthczkio) pomil,ldzy miastami. Na Wi'le przeprawy byly 
dwie; włalicicieło byli obowil\zani mieć łodzie, przewoźników, oraz 
pozwolić na brzegu pa twiska długości 10 prętów i dwa razy tyle 
· zerokości; n Pilicy mo t jodan pod Brankowam u. 

-~-
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Rola. Służba. Pr:z:emysl. 

Główoćm zajęciem włości nina, tak tu jak i w całym kru.ju, 
je t uprawa roli. Zajęcie to, jak wiadomo, wedle prowincyj, 
rozlicznym ulega odmianom, jako uwarunkowane klimatem, n -
tur<! f urodzajnością gleby, uzdolnieniem i gęstością ludności i t. d. 
nie mówiąc już o warunkach historyą , praweq~. i zwyczajami 
nałożonych 1). Gospodarstwo rolne tej części }{azowaza, którąśmy 
nazwali polną, mimo znacznych jeszcze w niej obszarów Je 'nych 
(szczątków dawnych pu zez), znakomity już wśród szlachty przed
stawia stopień rozwoju w to unkn do innych części Króle twa, 
acz nie jest ono jeszcze tak systematycznćm i racyonalnóm jak 
w Ks. Poznańskićm. 'V to.' cianie, lu ho miej cami, zapatrując się 

na korzyści z tak ulepazonego go podar twa płynące, poczynaj t! 
i u siebie w pewnych szczegółowych gałęziach zapro)Vadzać 

zmiany, trzymają się jednak w ogóle je zcze dawnej gospodaro
wania rutyny. Sądzimy przeto, że i oni, siłą okoliczności parci, 
wezm11 ię do ulepszeń i płodozmianu, t ~m bardziej, gdy ziemia. 
tej części, jak i całego prawie • Iazowsz. , mimo nader urodzaj
nych pa ów, tu i owdzie rozrzuconych, jest w ogóle lekkil i wy
magać będzie corar. sztuczni j zych użyźnienia sposobów, by 
pro tawszy rosnącym wciltt n niej cięż rom, zysk odpowiedni 
wyłozonemu nakładowi i pr cy, przynieść dla rolnika była w mo
żności 2). 

1) Ksirga zi11mi Czerskiej (str. ~ L) poucza, w jakiej mierze wa
runki te dotyczyły własności ziemskiej i stosunku stanu kmiecego 
do innych atanów w _·y stuleciu. 

') E1 cyklopedya rolnicza (Warsz. 1874, t. II, atr. 1105) samie
szeza szczegótowy opis goapodar twa włościanina Staniaława 
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Grunta na wyżynie w okolicy Warszawy dosyć urodzajne, 
jałowieją cokolwiek, gdy się posuwamy na zachód ku stronie 
Wiskitek i Łowicza. Trzebież świeża znacznych lasów dala pod 
uprawę grunt, którego produkcyjność z czasem dopiero w ko
rzystnem wykaże się świetle. Notatka z podróży uczniów Insty
tutu agronomicznego (w Kalendarzu warsz. Jaworskiego na rok 
185-1:) mówi; • Opuściwszy Bolimów, po kilku godzinach podróży 
stanęliśmy w N i eborowi e. Na okolicznych równinach spo
strzegliśmy wielką ilość kamieni granitowych, mikowych i gnej
sowych, które - można powiedzieć - stanowią niemal wierz
chnią powłokę gruntów tutejszych. Widzieliśmy też wiele budyn
ków z tychże kamieni poustawianych, a wieśnię.cy, grodząc sobie 
niemi swe osady, podwójną ztąd odnoszą korzyść; nietylko bo
wiem że zabezpieczają swój kawałek ziemi od szkód, ale oczy
szczają grunt i czynią go łatwiejszym do uprawy. Grunt we 
wszystkich polach Nieborowa jest piaszczysty, ale troskliwa 
uprawa dobre sprowadza urodzaje". 

Rolnicy w okolicach Warszawy orzą wszędzie końmi. Sieją 
po większej części żyto, a rzadziej pszenicę i inne ziarno. Siejba 
na polach zwykle odbywa się w dni s u c h e, w miesiącu Wrze
śniu przypadające. Dzień s o b o t n i, jako dzień Matki Boskiej, 
główme bywa na dopełnienie tej czynności, starą tradycyą uświę

conego zwyczaju nakazanej, przeznaczony. 
Gospodarz w Uzerniakowie tak się wyraził o urodzajach: 

n U n a s t o l a t o u c h e je (s t) l e p s e; b o t u n a O y r z n i a
k o wie grunta misko (nisko), to chociaz ta wysecbnie, 
t o n i e t ak źle; g orz y, j ak j e m o kro, c o wy gnij e . 
. \. j a k z a s i e d e s c , t o z b o ż e t a k z b u j a, a l e n i e t a k 
będzie rzęsiste (ścisłe) ino letkie. Oj, desc to tak pła
n e t a m i i d z i e; jakeśmy b y l i w b o r u (za Wisłą), (t o 
woda była po kostki, a o staje dalij, to ani kanunil 
(ani kapki, kropelki) . 

.Miejscami uprawiaj'! len , lubo nie na wielkie rozmiary. 
Kalendarz Jaworskiego z roku 1855 zawiera obszerny artykuł 

Orzyńekiego w Wilanowie pod Warszawą. Dalej (t. II, str. 1103) 
opis gospodarstwa Stanisława Sitarka w Małejwsi (gmina Ifelsk, 
powiat Grójecki). W reszcie (t. II, str. 11 08) opisuje ona gospo-. 
darstwo male w blizkości Warszawy. 
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o uprawie i obrabi,miu lnu (w ~[azow zu), gdzie autor ra.dzi 
zwaza<' na zmiany IJO~ietrza i gatunek ziemi, i dooełnić należy
cie uprawy roli, ::;iewu, plewienia, rwania, zbioru; a następnie 

na przyrządzanie lnu, zależne głównie od trzech czynno· ci, to 
jest: moczenia czyli roszenia, tarcia i trzepania. 

Gdzie je t rzeka, ro i się go w rzece. \Y braku stosownej 
wody rzecznej, odbywa się m o czuł a c h czyli dołach, u my 'lnie 
na ten cel kopanych i czystą napu zczanych wodą. 

Po zasiewach wiosennych, pierwsz:1 pracą, jaka na polu 
spotyka rolnika, jest zbiór i a na, zwany zwykle podług okolicy 
sianożęcie'm albo sianoko!i'em. Czasopi mo Kłosy (\Yar
szawa, 1871, n. :307 mie~ci artykuł: Zbiór siana w okolicach 
\\rarszawy, i mÓ\\i przy tej spo.-obności: "Lud nasz utrzymuje, 
a ta wiara j'3st powszechną w całym kraju rolniczym, że są pe
wne zioła, które ~cięte kos 11, deszcz ulewny, a cz~ to i burze 
sprowadzają. Z dawnych prze ądów, które sięgają pewnie czasów 
Piastowskich, pozo tal o przysłowie "iejskie: 

Kiedy człowiek łąkę kosi, 
Jada baba deszcz upro i, -

wysnute z zabobonu, ŻP nit~masz w::;i, w której-by nie było cza
rownicy, a taka baba dla szkody ludzkiej, łatwo w czasie siano
żęcia deszcz sprowadzi, aieby ten z m o czy ł p ok o s y, i nie 
dał pogodzie zebrać siana, by je ułożyć w stogi, lub zwieźć na 
poddasza. Rycin (w ]{losach) zał.tezona przedstawia chwilę, 

kiedy skoszoną trawę i wy u zon1! zgrabiają dziewuchy "i ej ki e 
w kop i c e. 

\V okolicach Warszawy, gospodarze godzą wspólnie pa tu
c ha na całe lato dl3 gromadzkiego bydła, który je paMie aż do 
pierwszego u p u t u (pierw zego u padnięci śniegu). Zgodzi w zy 
go, zganiają potem co rano wszyscy swe bydło na jedco umó
wione miejsce, a pastuch następnie bydło to pędzi na pn twi ko. 
Jest on zwykle komornikiem u którego· z gospodarzy, a zdarza 
siEJ nawet, że miewa swoją własną także chałupę. 

Do żniwa, czyli zbioru zżętych snopów z niewielkiej swego 
pola przestrzeni, rzadko kiedy chłop bierze najemnika, mogąc 

am z parobkiem i synami (jeżeli ich ma) robocie tej podo~ać. 
Większe tylko obszary pól dworskich, bet najemnika obejść się 

)la.zowuo. Tom I . 
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nie mogą, i takowego, gdy trudnotić jest pozyskania ludzi miej
:-;cowych, poszukują i zwabiają w rozliczny sposób. 

'l'ygnrlttik illustro/l'rtny (Warszawa, 1R65, n. 293) powiada: 
., \V poszukiwaniu prac rolniczych, ludnoś(; (wędrowna za zarob
kiem), z małym wyjątkiem, nie pu zeza się nigdy daleko ;' co 
najwięcej z okolic ludnych przechodzi do mniej zaludnionych. 
Przybysze tacy zowią się zwykle B a n d o c h a m i, zapewne dla
tego, iż zbićrll.ją się " pewne bandy czyli gromady z jednej wsi, 
z jednej okolicy i w niedzielę po koliciele wylegają , na jar
marki do poblizkiego miasteczka. Obozują na rynku, czasami dni 
kilka, póki obywatele i oficyaliści nic ugodzą ich, czy to razem 
czy częściowo. Zwykle odbywa się to w porze żniwa. Bimdochy 
ugodzeni, ładują się na furmanki, lecz żadne z robotników lub 
robotnic nie siądzie bez obfitego litkupu, czyli poczęstnego wód
ki!· Na czele takiej kawalkady pędzi wóz z grajkami, rzępolą

cerui od ucha, przy głośnych śpiewach reszty orszaku. Tak wjeż
dżają do w i wesoło i taJicami dzień kończą, aby nazajutrz roz
począć znojną pracę z sierpem lub kos11". 

n • fistrzaroi w robieniu Ł<! ostatni t! ą Górale, lud przyby
wający zdaleka, z ubogich górskich okolic Podtatrza, tęsknią.cy 

za swerui •halami, ale potrzebujący zarobku, aoy w biednej swej 
ojczystej zagrodzie spędzić zimę no. łonie rodziny. Próbowani} 
górala osiedlić, zachęcając go nęcącćmi ofiarami : napróżno! po
wracał zawsze do swoich. Górale ze swych hali i połonin scho
dzą także gromadami, pod przewodnictwem tak nazwanego maj
stra, który jak watażka posiada prawo zarządu, rozsądzania spo
rów i umawiania się o robotę. Najmują się do żniwa i d~ 

sianokosów no. wymiar lub hurtem, i wtedy pracują z godnym 
podziwu zapałem, sumiennie, ale bez przeciążania. siebie, z oględ
nością na. siły, stanowiące cały ich kapitał". 

"Ubieganie się wiejskich gospodarzy o górali, wywołało 
spekulacyę sprowadzania podgórskiej ludności galicyjskiej. Nędz
ny to jednak i niemoralny robotnik, gorszy od naszego bandocha 
w Królestwie Polskiem. O ile więc góral stosunkowo tanim jest ro
botnikiem, o tyle owe włóczęgi podgórskie drogim. Górale roz
chodzą się na. w zystkie trony, a każda partya, raz dobrze przyjęta, 
ma już swoje okolice, których stale według możności się trzyma". 

"Niepodobna nareszcie pominąć coraz liczniej w oata.tnich 
czasach przybywającej do Królestwa ludności rolnej (polskiej} 
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z W. Ks. Poznańskiego, jakkolwiek ona ma tylko cechę półwę
drownej, gdyż łatwo się osiedla, jeżeli warunki sprzyjające znaj
dzie po temu. lmmigracya ta, o ile jest dobrowolną, a nie pod
szeptami przemysłowych handlarzy ludźmi wywołaną, przynosi 
korzyść krajowi ; robotnik to bowiem wykształceńszy umysłowo, 

a. gdy trzeźwy, to porządny i użyteczny". A. W. 
Handlem i przemysłem, w szarazem wyrazów tych znacze

niu, włościanie ię nie zajmują, nie mogąc pod tym względem 
współzawodniczyć z zalegającymi wszystkie niemal targi żydami. 
Pojawiają ię jednak i wśród włościan przemysłowcy. Takieroi 
SI! np. g oń c e czyli ci co :kupują i spędzają do Prus 'winie; 
ubierają się oni w kur ty czyli kuse kaftany różnej barwy i po
chodzą zwykle z okolic Mszczonowa. 

W lasach znów pracuj<~ · tak zwani b u d n i c y, których tryb 
życia opisaliśmy na str. 41. Osadnicy ci, skutkiem znacznego 
przetrzebienia. już lasów, po większej części w rolników zaroi -
nieni, mało już zachowali cech wyróżniających ich od okolicznej 
ludności mazurskiej. Wielu z nich oddało się rzemiosłu, osobli
wie tkactwu, gdy inni • przyjęli służb po dworach i miastach. 
O dzieciach takich osadników tkaczy, krąży następu}lca przypo
wiastka., dowodząca. jak czułerui s:1 ich starania. o wychowanie 
tych dzieci. 

W niedzielę 
w poniedziałek 
we wtorek 
we środ~ 
wo czwartek 
w piątek 
w sobot~ dzieci 

dzieci vr kościele 

" 
na wałek 

" we worek, 
" we wodę (kąpać), 
" na bartok, 
" w kątek, 

kończą robotę. 

Kuryer War ::atc:ki z r. l 64 (n. i5) podaje co następuje: 

71 W nuesu1cu kwi tniu, mówi et lry manuskrypt, słoltce w tępuje 
w konstellacyję llyka.; owo:l i woły w j rzmo wstępujt , a ork 
na dobre się rozpoczyna. Owce myj i trzyż około niedzieli, 
którą zowią E a u d i ; karpie sposobne wpuszczaj na tarlisko 
w dziexi. ś. Grzegorza. ; melony i inne delikatne frukta siej w dzietl 
św. Jerzego, groch rzucaj na rolę w ·wielki Czwartek, konopie 
siewaj w dzień św. Marka". W tym miesiącu, przy otwarciu że
glugi rzecznej, wspomnieć nam należy o głównych produktach, 
które niegdyś gdański handel stanowiły, a które .industria ludzka. 

6* 
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zwykła dla swego zysku i pożywienia zbpvat, a t<!mi były: 
zboża, prowianty różne, woski, miody, łoje, przędza, płótno, po· 
taże, galmon (sic), glejta, olów, minia, żelazo, stal, woly, skóry, 
klepki. J cdnak wprzód krćuk~! obliczyć koszt i zysk porachować, 
rlopiero w lmie Pat\skie z swoim na tlcHuitacyj<~ pcśpieszyć ła

dunkiem14. Statki, któn~mi odbywn.ly się te tmnsporta, były: 

.. Szkatuly, dubasy, komi~gi, byki, kozy, wiciny, lichtony, galery, 
czołn~, płytko według czasu budowane, udychtowane, osmalom· 
często, aby się poJczas wielkiego gorąca nie zsychały. Naczynia 
przy tych statkach : maszt, roja, karnaty, s z tak· tryl, to je,t: 
polna-lina, obceje, try8k, prysk, kluby, powrozy, kotew, żagle, 

wory, szelki, koty, poberły, stroisr.e, tarcice u o futrowania, po· 
jazdy, laski, dr;!gi, bzutle, maty, goździe, siekiera, ~wider, piła, 

dluto i toporek. Prądu i baka, aby rotman i sternik pilnie przl:'· 
strzcgo.ł clln. szwankowania (uchowaj Boże) statków. :::lztembar.ku, 
bakortu, środka pilnowal-. Cła maj~1 być słusznie odprawione:, 
aby do jurameutu niewinnych ludzi nie przywodzić (chcesz-li by 
cię Bóg błogostawił)" 

Nadbrzeżni mieszkaticy Wisły oddają się niekiedy fl i a c
t w u czyli oryl s t w u, i łączą się nierzadko dla wspólnej że

glugi z flisami krakowskimi. 
\V ójcicki (Stare _qt~wr.rly, 111, l 00) powiada, co czynią tłisy, 

gdy chcrt wiatt· uprot-iić, a co sam widział na \Viśle pod \Vyszo
grodem 1}. KiPdy wychodzą z Udru\!;k<\ 1 kupują piszczałki i skrzypct·, 
a gdy ich długa c i s z a pod t1: porę zachwyci i żaglem wiatru 
ułapit~ niP. mogą, w on-czas płn. c lt t c: umaczaną w s m o l c za
paltwszy, rzucają na wodę, i zaraz grają na fujarkach 
i skt-zypicach, bo takim sposobem można jeno wiatr uprosić, 
by g w i z n ą l w ~agle. (Obacz także str. 20. Kromoów). 

H y b o l 6 w s t w o w :Mazowszu podług clawnej dokonywane 
bywa rutyny. Pora tarcia sig ryb z wiosną, zręcznym rybakom 

1) Prą. d w j~zyku Hi owskim znaczy drzewo wyrwane z korze
niem i sterczące na powierzchni wody, - wilk zaś drzewo 
przegniłe. Stare podanie mówi, że Narew nie mogąc pogodzić 
si~ z Wisłą, po przepłynięciu prawym jej brzegiem, oddziela si~ 
od niej, przybierając nazwę N o g a t u; ztąd miejsce rozdziału 
nazywa się G n i e w e m (patrz: Flis Klonowicza.- Bibliot. Warsz-. 
IH54 (listopad) poemat S. z Ż. Pruszakowaj: Powiśle). 
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obfitego dostarcza połowu. W miejscach, gdzie ryby gęsto prze
pływajll, rybacy uzbrojeni ością żelazną, dopatrzywszy większą 

rybę, ość w nit} wbijają, i tym sposobem piękną zdobycz do do
mu przyno zą. Podziwiać tu trzeba nietylko zręczność i siłę rzutu, 
lecz i wyborny wzrok naezych rybaków. Nieraz także w czasie 
tarcia myśliwi czatują na ryby zbliżające się do brzegu i kulami 
biją nieprzywykłe do tego rodzaju łowów; często zatem żarłoczny 
szczupak co nie jedną przebił matnię, lub chyżo uszedł ości, 

ginie od trzału. 

Od maja rozpoczyna się także i połów raków, kilka trwa
jący miesięcy. Kurye1· War zawki z 25 kwietnia l 65 r. mówi: 
"Dotąd nie widzieli 'my jeszcze ogłoszeń o ogródkach szparago
wo-rakowych, tyle zawsze wziętości u Warszawian mających. 

Znajdą się jednak bezwątpienia· przedsiębiorcy, którzy czy to 
w samej Warszawie, czy na Pradze urządzą wkrótce stosowne 
ku temu zakłady". 

zczególna rzecz, że u nas dawniej rymopisowie na raki 
powstawali. Dowodem tego st&.ry wodwil: 

Indyk z sosem, - zraz z bigosem, 
jadly dawniej pany, 

dzisiaj raki - i ślimaki 
jedzą jak bociany . 

..\. dalej znowu przy.słowie: 

Kto nie jada- jeno raki, flaki a liiimaki, 
nie chowa - tylko kozy, koty i kacżki, 
nie sieje -oprócz jarmużu, jarh~ i tatarkę, 
a do tego ma jeszcze żoneczkę Barbarkę 1 

nie pytaj go, j k ię ma, 
jeno : je.m jeszcze iyw! 





ZWYCZAJE. 

Wigilia Bożego Narodzenia 
21 Gn.1dniu. 

Dzień ten w całym świecie chrześcijańskim, a osobliwie 
słowiańskim, obchodzony bywa biesiadą wieczorną postną, ale 
nie suchą. Aby zac~ować przepis postu, raz tylko na dzień, i to 
dopiero gdy się ukazały gwiazdy (lub gdy się ściemniło) jadano 
wieczerzę, strzegąc się wszelkiego nabiału; co dotąd lud prze
strzega ściśle. Do potraw koniecznych należą także kluski i ła· 

zanki z makiem. Ja b łka, orzechy, pierniki muszą być i u naj· 
uboższych. 

Do obchodu wilii należy s t r u c l n czyli kołacz pszenny 
podługowaty, na końcach palczasty, przez rodak plecionką z ci a. 
sta obłożony i posypany czarnus-.ką. W Krakowie i innych mia
stach tak je wielkie pieczono , iż na saniach ciągnione być mu
siały. Ł . Gołębiowski, przy opi aniu miasta Warszawy, jest tego 
zdania, że i zwyczaj i wyraz przejęty jest od Niemców. U ludu 
prostego, od wilii Bożego ... arodzenia aż do 'rrzech Króli, strucla 
miejsce chleba z ~tępujc . Bywały, i jeszcze gdzie· niegdzie b -
wają, strucle po 2 i 3 łokcie długie (obacz str. f>6 Żywność). 

Izba jadalna łom11, a stół do jedzenia sianem pospolicie 
był zasłany lub podesłany, dla parni .tki, iż narodzony Chrystus 
na słomie był złożony. lJnia tego za' cielane nawet były słomą 
i podłogi w kościołach, która. tak w nich przez wszystkie świ~ta 
zostawała. 

Przy rozpoczęciu zachowywano zwyczaj łam a n i a s i ę 
opłatka m i (to jest podawano sobie wzajem opłatki białe do 
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przełamania), życząc jedni drugim d o s i e g o w i e k u , to je t 
(jak wielu s dzi) la. t życia starej Doroty (obacz: dzień 6 Lute
go). Łamanie takie pamięć braterstwa cbrześcijań kiego w pier
wiastkach kościoła zawiązanego odnawia. i piękny gościnno'ci 

słowia.uskiej wystawia obraz 1). Prze trzegnno też, aby u tołu 

było o ób do pary. 
Przy końcu wieczerzy, panny i chłopcy wyci11gali z pod 

o bru a źdźbło siana; je 'li z i e l o n e, w zapusty dziewica przy
wdzieje wieniec ~lubny, ożeni się kawaler; gdy zwiędłe, mu
..;zą jeszcze na męża lub żonę czekać, a kiedy całkiem żółte, 
zla wróżba - umrze tarą panną lub kawalerem <lo zgonu po
zostanie. Ze nopów kłosy wyciągano, wycierano ziarnka i liczo
no je i do pary, związek małże1iski oznaczały i nieparzyste, dłuż
szą samotno'ć. 

Ł. Gołębiowaki (Lud pol ki, str. 317) mówi: Przejęty od 
Pmsaków jest zwyczaj w Warszawie, upominkiem dla dzieci 
tawiać na wiliję: sosenkę :r. orzechami włoskieroi złocistemi, cu

kierkami, jabłuszkami i mnóstwem świeczek lub kawałków stocz
ka różno-kolorowego. Czasem pomiędzy gęstwiną wyrobiona 
szopka i w niej N urodzenie Pań. ki e, c:r.yli z w o ku starannie 
wyrobione dziecię w żłobku leżące, patrZ<1CI\ nań czule N. Panna 
i ś. Józef; chuchają na dziecinę wół i osioł, pn:ybiegają paste
rze, ulatujiJ, anioły, a w zystko jak na.jbog ciej oświecone. 

Kołyska Pana Jezusa. "Za Augu ta HI był jeszcze 
ten zwyczaj U ak nas rękopis ks. Ki t o w i c z a uwiadamia), że 

w celi k . Bernardynów w W Inszawie, przysposabiano kołyske 

Pana Jezu a, w bogate materye i kwiaty ubraną; w niej było 

wyobrażenie dziecięcia, N. Panna i ś. Józef obok. Zakonnicy 
klękali w około, śpiewali pieśni z kantyczek, dewoci i dewotki 
hyły obecne. Kiedy po w zy tkich krajach przedt ~m t rano ię 

religijne uroczy tości zmy łowo przed tawiać, i ludowi t kie wi-

1) Proboszcz i z pobliiszych mieJSC duchowni, albo ich organi ta, 
roznoszą jak przedtem po domach pęk opłatków białych, żtlł
tych i czerwonych; teraz i inne kolory przydają. a tacy przy
krytej serwetką je ofiaruj!\, i do11tają za to nagrodę, a za p P

ro r ę i życzenia, podziękowanie. Łamiący i pożywajqcy opłatki 
życzll obie nawzajem doczekać drugiej wilii, w jak najlepazóm 
zdrowiu i powodzeniu. 
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dowiska czyniły upodobanie; nio dziwmy !ilę, że i u nas był ten 
1:wyczaj" 1). 

Gdy się ludzie d o brzy dłużej i ochoczo w wiliję bawili, 
wtedy i l i używali niegdyś tej doby do korzy tania z nieostro
żności cudzej, by coś porwać', co się nazywało: szczę ś c i a 
prób o wać. Zwyczaj ten tn.k się był upowszechnił, nietylko 
w kraju na zym ale i u obcych, iż stolica Rzymska i sobory ko
ścielne, jako· to: Antyziodore1iski, TuroneJiski i t. d. użyć grozy 
kL}twy na przestępnych przymuszone były . 

. Jest jeszcze u ludu prosteao w zwycz.ju, iż drzewa owo
cowe w sadzie obwiązuje gospodarz domu przewrósłem, którem 
związana była słoma pod st6ł (obrus) podesłana, aby lepiej ro
dziły i nie przemarzły od mrozów. Gospodarz idzie wtedy z. ie
kieq do sa<lu swego, przystępuje do drzew, które mało lub wcale 
owoców nie rodzą, zamierza sit: jakoby je chciał ścinać, lecz od
stępuje, gdy żona lub czeladnik pro i za niemi i ręczy, że się 

poprawią, ..,-- i dopiero powrósłem drzewa obkręca. 

Boże Narodzenie 
'!!'i G'fudnw. 

Jedno z najprzedniejszych świąt, G o d y niegdyś zwanych. 
W 'wiecie katolickim rado~t- powszechną kapłani trzema mRzami, 
lud pobożny okazuje ~piewami, które już od północy (od mszy 
pa ter kiej) zaczynać się zwykły. 

Przepowiadrmo, że gdy ni ;m zimy (mrozu) no Boże ~a
rodzenie, zima pokaże się na Wielkanoc, i przeciwnie. Mówi to 
przysłowie : 

,Je 'li pola z i e l o n e, gdy się Chry tu s rod.,; i,
to gdy zmartwychwstaje, 
'nieg z mrozem kołaczom przeszkodzi. 

1) Urządzano je po wszystkich w ogóle klaszrorach Bernardynów 
i Bernardynek. 
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Starzy gospodarze uważali długiem do' wiadczeniem, iż wró-
żyło to nieurodzaj, gdy: 

Zielone Boże Narodzenie, 
a Wielkanoc biała, 
z pola pociecha mała. 

Gdy inne znów powiada: 

Jakie święto God, takie tćż ostatki (zapusty), 
taka Wielkanoc, - i takie Świątki (Zielone). 

Do we ołości świąt należały dawniej komiczne d y a l o g i, 
które żaki i publicznie i po domach wyprawiali 1). Ciż bawią; 

dot11d jeszcze lud jasełka m i, w których wystawiają w niezgra
bnych osóbkach narodzoną dziecinę na łonie matki lub tćż zło

żone na łomie, trzech królów z darami, starego Józefa, skoki 
i przygrywania pasterzów i w zy tkie okoliczności tych dziejów ; 
towarzyszyć im zawsze winien wół i osieł, żyd z żydówką, 
dyabeł i baba z maślnicą. Wyraz j a s e łka znaczy kolebkę 

przykrytą, budkę. 

ś. Szczep a n 
26 Gmdnia. 

Świętego Szczepana, pierwszego wiary Chrystu a męczen
nika, pamięć jest czczona zaraz po 1 rodzeniu Bożem. Lud da
wniej owies na ten dzień 'więcić dawał, i rrdy kapłan miał go 

l) Od Bo.lego arod.tenia rozpoczynają się zabawy karnawałowe, 
trwaji\CO aż do Zapu t. Ptcką wówcza i smail\ na smalcu ciasta 
karnawałowe okrl\ le zwane pączki, i podługowaŁ •, kruche, 
zwane c h r u t czyli f a w o r k i. 1'1\czki, ci a to kuliste, wielko
ści jabłka (zwykle dużego), z konfiturami lub powidłami o
wnątrz, spożywane b ywaja, w najwi~kszej liczbie w tłu. ty Czw r
tek i ku końcowi Zapust. 

Gd::; szlachta i mie zezanie zamoiniejsi z i m w Warszawie 
dajl\ bale, kuligi, zabawy taJicujl\co, pikniki i t. d., lud w dnie 
'wil\teczne w mnogich zgromadza się zynkowniach, gdzie przy 
odgłosie katarynki (Dreb-orgel), albo innej okazalszej muzyki, 
wywija ochocze tany. Sala Wrocławską zwana, za ko zarami li-
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kropić święconą wodą idąc środkiem kościoła, rzucano nań gar
ściami owsa, jakoby dla. pami._tki ukamienowanego męczennika. 

Dzień ten jest też i dla czeladzi ważnym, zwłaszcza w Ma
zowszu, iż w tym czasie tak po dworach jak i chatach zmienia 
się ona. ta.raj!lCY się o nowego sługę go podarze i go podynie 
zmawiają do siebie upatrzonych służących i raczą ich wódką . 
.Ze parę dni upływa, nim parobek zgodzi się do którego z go
spodarzy i te dnie spędza swobodnie, a jeszcze prosić się go 
trzeba, by objął obowiązek, więc mówią, że: 

l. Na "więty Szczepan - każdy parobek pan. 

lub tt~ż 

~. Święty cepan każdy e pś.n. 

:l. '·więty cepan - więcej sługa (znaczy) jak pan. 

Jasełka ciyli Szopka. 

Początek Jasełek czyli Szopek odległych ięga wiekow. 
Powstały one .bowiem najprzód w kościele katolickim z samego 
obrazowania wydarze1i, będących pod taWl! świąt w okresie ,Bo-

rowskiemi zwabiała służących około r. l ~:łO muz ką janczarską; 
miała galeryę dla widzów, kiedy inni bawili ię ta1icem, grali 
w bilard lub karty. 

L a t e m zaś, gdy zamożniejsi rozjezdiają się na wie" lub za 
granicę kraju 1 lud w clniP. 'wiątoczno zbiera ię do wycieczek 
na Sa. ką Kępę, na q a te i t. d. 1 · gdzie wabi karuzele i huś
tawki, lub zabawia it w licznych ogródkach w mie cie i na 
przedroi ciach, gdzie L .,.. j kl-ęgielni ( dzi i teatrzyki), do za-
ilenia iołądka przekąski i napoje niokoaztowne: 
Ł. Gołębiowaki (Opis Wars:au•y 1 str. 2:ł0) w pomina o odby

wanych w Warszawie zabawach z tańcami i ma karadach (za 
Augu ta II ma ·ki wchodzi6 mogły na kazdą zabawę w czyjim
kolwiek domu, trzy tańce jod •n po drugim przetańcowały i de
maskował się albo odjeżdżały). Dawano reduty, renelagi1 pikniki 1 

bale i baliki, bale płatne, bale gminne z widowiskami, wło11kie 
śpiewy (koncerta), ognie sztuczne. Teatr stał otworzono dla 
publiczno· d dopiero za Rtanisława Augusta. 
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że go Narodzenia. oznaczonych. Otóż owe wydarzenia, ściągające 
się do narod::enia, dziecięctwa i młodości Chrystusa, uważano 

za stosowne dla pojęcia ludu i dzieci, plastycznie uwydatnić 

w urządzonych po kościołach jasełkach 1). 

Pierwszy do nich pomysł podał św. Franciszek z Assyżu, 
żyjący we Włoszech od 1182 do 1226 roku. Zjawiły się one 
tedy najprzód w całej Europie po kościołach, będących pod za
rządem zakonników reguły św. Franciszka, a z nimi przeszedł 
ten zwyczaj i do nas. 

Podług notat, jakie posiadamy do historyi Warszawy, naj
dawniejsze jasełka wystawiane były w kościele św. Anny przy 
Krakowskiem-przedmieściu, gdzie pokazywano nadto już nie w ko
ściele, ale w izbie go~cinnej przy furcie klasztornej kołyskę 

Chrystusa Pana. Była to kolebko. suto w kwiaty i bogate mate
rye przystrojona. \V kolebce leżała osóbka Pana Jezusa, miary 
zwyczajnego dziecięcia, a nad nią stały figury N. Panny i św. 

Józefa. Wystawiano ją raz w rok. w sam dzień Bożego N arodze
nia, w którym to czasie odbywały się przy niej śpiewy i grała 
muzyka. Najpiękniejsze atoli jasełka ruchome pokazywano je
szcze na początku zeszłego atulecia w kościele św. Antoniego 
(Reformatów) przy ulicy Senatorskiej. Była tam urządzona szop
ka1 w której lalk\ na sprężynach wyprawiały rozmaite sceny 
z historyi Narodzenia Pańskiego. Lecz gdy często zaczęto przy
tern pokazywać niesmaczne dziwolągi, obrażające przybytek 
święty, z tego względu zakazał je najsurowiej biskup Czartoryski, 
nietylko w Wa.rsz$wie po wszystkich kościołach, ale i w całej 

dyecezyi, dekretem wydanym w r. 171 l. Za jego przykładem 
zakazywali podobnych przedstawień i inni biskupi. Zaczem, ru • 
chome jasełka zupełnie z kościołów usunięte, przeniosły się do 
prywatnych domów i zakładów przemysłowych. Takie prywatne 
jasełka. były w r. 1749 na Pradze pod Warszawą w domu oby
watela tamtejszego Zawadzkiego. Składały się one z tysiąca 

1) Obacz Gołębiowekiego: G1·y i zabawy. - Parmętnik reltgijno
moralrly. Warsz.- Kalendat·z warsz. Jaworskiego na rok 1856: 
Szopka przez Sewerynę z Żochowskich Pruszakową. - Tygodnik 
illuslr. Warsz. 1860, n. 15: Szopka warszawska p. W acł. Szy · 
maoowskiego. - Pam~tmlc muzyczny i teatralny. Warsz. 1862. 
2-15: Jasełka p. Józefa Sikorskiego. 
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fi"ur, wyprawiających obok nabożnych i świeckie no.jzabawniej· 
szo sceny, na których oglądanie spieszyła cała \Varszawa. 

Przei toczone w ten spo ób jasełka, zmieniły si1_ z cza em 
na obnoszone po ulicach szopki, które właściwie SI! pomy łem 
fmncuzkim 1). N•ejaki bowiem ,Jan Brioche, dentysta w Paryżu, 
będący w krytyczoćm położeniu, u.by się z kłopotów wydźwignąć, 
wpadł na my ~1 nowego zarobkowania, urządzając w roku Hi O 
przenośne jasełka, i z takićmi szopkami zwiedzał Francyą i kraje 
okoliczne, gdzie dużo zarobił pieniędzy. Tak za' l.Jyly zręczne 

i sztuczne w tych ~zopka.ch przed tawienio., że w 'zwa.jcaryi 
o. karżono go o czary i wzi~to do więzienia, z którego wtedy do· 
piero został uwolniony, gtly wyjaśnił mechanizm wojich lalek. 

Briochc umarł w r. 1700, lecz szopki jego miały już wzię· 
tość ustaloną, a coraz dal<>j rozpowszechniając •ę, ukazały się 

obno·zone po ulicach \Yar·zn:wy pierwszy mz w r. 1701, jak to 
zapisał w swojich notatach obywatel warszawski .Janicki. Z po· 
czątku współzawodnicząc z ja elkami po koś'ciolach, przedsta· 
wiały one także wyłącznie ceny religijne, ale gdy tamte upadły, 
zaczęły włączać rzeczy ~wieckie, przeplatać je ~piewkami, naśla

dować przedstawienia teatralne i t. p. ·w reszcie stopniami z rąk 
do rąk przechodząc, zeszły n 'l rodzaj przemysłu, który teraz 
wyzyskują dowcipni i ob~;otni ulicznicy warsza w cy. 

Ł. Gołęhiow ki (według Kitowicza) mówi: "Był zwyczaj, 
że po kościołach ruchome pokazywano jasełka. Najpiękniejsze 

w \Varszawie bywały u k . Kapucyn(,w, Reformatów, Bernardy· 
nów, Pranci zkanów; okazywano je od obiadu do nieszporów. 
\\r yobro.żały narodzenie Pa1'1 kic, trzech króli, inne przyt<'·m sce· 
ny: to woj kowych, to pochód, zabawy, miłostki i tańce; to 
~;zynkarkQ, dojące krowy dziewczęta; to dziadów, żyda nareszcie 
o zusta, którego porywał i uno.ił diabeł. Że sceny i deklamacye 
pokazujących, za-nadto ilu e "zbudzały . miechy, unie ienia ra
do~ci, hałasy, a czasem l.Jywały gorszące, przychodziło do tego, 
że zgromadzenie "idzów i pokazujących sztuki, rozganiali słudzy 
kościelni. Zakazał nareszcie ja ełek ruchomych po ko 'ciołach 

zartory ki, biskup Poznański. Wszakże gdzie-niegdzie pozostały 
doborniejsze, więcej pobożne, nieruchome szopki; i te spowsze-

1
) Tygodnik illustr. Worsz. 1867 n. a l. 
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dnialy atoli; przeniosły si~ jednak, zwłaszcza pierwsze, do par
tykularnych domów, do szynków. Okazywano je w stolicy, po 
miastach, miasteczkach i po wsiach od Bożego Narodzenia aż do 
Zapust; bawił'y lud i dzieci ; czasem i możniejsi przypatrywać 

im się lubili, a przedsiębiorcy okazując je, śpiewali pieśni z kan
tyczek, prawili oracye, brali nagrod~, która niemały czasem przy
nosiła im dochód z całej pielgrzymki u. 

Szopka warsza w ska. 

Szopki pokazują si!J JUZ w pierwsze, a bardziej jeszcze 
w drugie święto Bożego Narodzenia na ulicach Warszawy, zkąd 

są wzywane do domów prywatnych dla uweselenia dzieci i słu

żebnej gawiedzi. Kuryer Warszawski z r. 1848, nr. l , pisze : 
"Wyjrzyj tylko ze zmierzchem na ulicę, a spotkasz się niewąt
pliwie w krótkiero bardzo czasie z niejadnem towarzystwem ża

ków, z których najsilniejszy, jak ów Atlas, co podług podań 

bajecznych, kulę ziemską dźwigał, dźwiga ogromną s z o p k ę 
z jasełkami; reszta zaś jego towarzyszy, cudacznie ubrana, 
otacza tę główną figurę, niosąc różne rekwizyta do szopki przy
należne. Wezwani do domów, żaki owe, przy okazywaniu szopki 
i figurek w ruch wprowadzonych, recytują niekiedy oracye, 
a głównie nucą pieśni rozmajitej tr~ści". 

"Szopki warszawskie (jak twierdzi Anczyc) nie dorówny
wają krakowskim. Składają się zwykle z dwóch czworobocznych 
wieżyczek, niezgrabnie z papieru uklejonycb, pomiędzy któremi 
dach zwyczajny papierowy się wznosi; długo' ć ich i wysokość nie 
przechodzi trzech stóp, i zwykle jeden człowiek na plecach je 
nosi. Przybór wewnętrzny niedbały, firanki nie odznaczają się 
czystością, ani ozdobnością sukienek. Przedstawienie samo rÓ· 
wnież niema wartości pod względem .Pamiątkowym ani w dyalo
gach ani w pieśniach" (obacz: Lud, Serya. V, str. 209). 

admieniamy, iż jakkolwiek sąd Anczyca surowy, do ogółu 
t~zopek ware~awskich zaetósowany, może być słusznym, to jednak 
w szczegółach bardzo liczne widzimy wyjątki, gdyż wśród mało-
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znaczących ukazują BiQ szopki większe, ozdobniejsze, a i dyalogi 
uosyć przy nich bywają zajmujące; lubo nie przeczymy, iż -
dawniejazćmi mianowicie cza y - często i niedorzeczne także 

słyszeć się w (ród nich dawały elukubracye. Okoliczność ta spo
wodowała niektórych literatów i nauczycieli war zawskich do za
stąpienia ich utworami lepszej faktury ; wszakże w drugą wpa
dni~to ostatecznotić, dając dyalogi gładkie wprawdzie i rozumne, 
ale najczę'ciej bez interesu dla badaczy, jako pozbawione na
turalnego wdzięku i dziecięcej nieraz prostoty w pieśniach zawar
tej i gadkach tradycyjnych. 

Przedstawienie rozpoczyna zawsze jedna z pieśni kolendo
wych, narodziny Chry tusa opiewających, znanych z kantyczek. 

Po jej ukończeniu. podnosi się za łona szopki, i występuje 

na cenę kominiarz, który śpiewa: 

1. 

na d&\\i~k marny kiedy m po-zy - t czny 

l. Uhoć'em czarny, choć'em brzydki 2. Co-by to na świecie było, 
ale'm chłopiec grzeczny, gdyby nas nie stało? 

nie dbam wcale o di."ięk marny, Dla tej myśli wszystko milo, 
kiedy'm pożyteczny. ru zam w komin śmiało. 

3. Za cóż ja wam tak niemily, 
za co waru obrzydłem? 
Kogo zbrodnie oszpeciły, 
ten-to jest straszydłem. 

Potćm ukazuje ir chłopiec z woreczki m piaskl! na ple-
c ch pie a: 

.!. 

tłJ t C S C l S S S S l J t t Ć l~ ~ G S =l 



l. Piaskarz jestem swego rodu, 
nacierpi~ sit; zimna 1 głodu. 

zy mam narzekać dla tego, 
ten głos leci z gardla mego: 

piasku białego, 
wiślanego! 

3. Piaskarz jestem z mego rodu, 
z piasku żyję i dla niego, 
nncierpię się zimna, głodu; 

czy mam narzekać dla tego. 
Piasku białego, 
wi'lanego. 
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2. iech alegant głodny, modny, 
błyskotkami bidę kryje; 
ja wytropię i pokażę 
i opowiem, jak on żyje. 

piasku białego, 
wiślanego! 

l . Niech alegant płacze, ślocha 
przed ołtarzem modły wznosi, 
że pod pachą złego nosi, 
każdej powiem, co go kocha. 

Piasku białego, 
wiślanego! 

Po nim wychodzi na scenę druciarz Góral 
rzewną, zamieszczoną w ~eryi XIII n. !Je. 

śpiewa pieśń 

Drudarl 3. 

Po druciarzu wpada rześki Krakowiak w czerwonej roga
tywce, z peleryną u sukmany, zdobni!. w świecące blaszki i z mo
sięinćmi kółeczkami u pasa, 1 śpi C\\ a: 

4. 

wodr~. Jak lt~., kar~".--z,ui 

tekst ob. Lud, Ser. VI n. 271. 

Niebawem w uwa ię tf~ż i pożąd. ua przeze1i Krakowianka. 
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5. 

il 
Od te-~-ma do te-re-ma J•- ce mo-JI Ja -goy nioma 
\\"ychodi Jagna, wycbodi zywo, bo d f (e-kam alt-~trpłi-wo, 

O-li cła da-H da Je ace mojl ,Ja~ny nie- ma. 
bo t'lę c~karn nleti.er -pli - wu. 

Kiedy rola zaorana, 
b~dą dobre żniwa. 
Ja si~ roboty nie boj~, 
jestem tęga dziwa. 

Cyli w piątek, cy w sobotę, 
nie będzie mitręga, 
ja się roboty nie boję, 
Krakowianka'm tęga. 

Poczem ucałowawszy się, stają obok siebie, a dotykając 

się bokami, intonują razem: 

6. 

"' Al- botm) to ja-('y ta ~ey, toC.-my kra-ko-wla-oy. Cerwo-na 
fartuch o-

••-pe-ch . l bit-b 
ko-ll-$\.y 1 wianer.. 

Zrożywszy publiczności ukłon, odchodzą. Czasami jednak, 
nim odejdą, wpadnie na scenę małe krakowskie wesele, które 
wraz z niemi skacze, a muzyka przygrywa: 

7. 

lm o 2do 

l mo 

l ł p p: u lJ l J J J J l r r r r l r r 
Gdy się wesele wyniosło, pojawia się majtek w kurtce 

i gatkach z płótna :taglowego, z wiotłem w ręku, którem wciąż 
maohsj,o, śpiewa: 

'MIILtln ,., • .,,.. .,.,._ T 
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8. 

lł'd llf'rlsmPf l• ran r l smfr l 
11 j- te~ ut.ogi pu,clłsi~ na mor.- wotawił ion - kr licaolej ••J•k •one. 
Żono kocha-na, czyjex to jut dzi6<ie. lętu kocha - ny, Pan Bhg mn dal tyci• 

tekst obaoz Lud, Serya XVII, nr. 13. 

Po nim wychodzi Niemiec, Francuz, lub też Węgier z olej
kami. 

9. 

Po - Jak Wtf.tlł1' dwa bra-tanki 1 i rlo uklanki 

Czy""' Wan&awie rzy to • Budtie, xawaze mylmo dn - hny lad&te. 

Po odejściu węgierskiego olejkarza, wyskakuje dziarski 
Mazur i Aazurka i tańczą mazura, do czego przygrywa muzyka. 

Po Mazurze wychodzi Wielkopolanin w szarej kapocie 
wysokim kapeluszu. 

"uta .er. XII , ar471 r Xlll.nrll~ 11. 

1,1 B n t3 ~l G Hl g" i: rS l H s d 
I-d~ ao - 7 w noJ• - dr6t, w tak wo - bo - dne czaay, 

l b1
= n l c l§ B c C: l e e c li J l l= n J J J J l J l :1 

1-dt (eoble) do młJ lu-błj ~u bo-ry ~~ la-ey. 

Teraz wpada na scaniJ w podskokach i prysiudach Kozak 
i śpiewa: 



l. J t'dzie kozak z krajiny1 

w podkóweczki kr:.:esztl, 
jedlio zu nim grzeczna panna 

zloty warkocz cze ze. 
~. Czesała go grzebieniem, 

ezesala go szcaotkf\, 
smarowała miodem gębę 1 

żeby miała łodką. 

• a toj gAru 

l. No. tej górze mogiła, 
stojała tam dziewczyna, 
ćwiet kaliny łamała, 

1-ła, 

3 

12. 

ue - &7.t: 

:3. Stedzi baba. na. dachu, 
trymaje tabaku, 

przyjechali kozaki: 
dawaj babo tabaki! 

- J~ tabaku ni-maju; 
dawaj babu amuju! 

Obacz Lud, er. 1 tr. 217, n. 24. 

13. 

-
11 

ta J -la .. m rllłewc.yna. 

2. Pójd:l kozaku Zawoju, 
ja ci konia napOJU, 
i siana mu założę 1 

i wody mu naleję. na kozaka kiwała. 
3. I wieczerzt; zgotuju 

i sama sił} najedżu. 
Białe łoże u· cielę, 
i sama siv układę. 

14. 

lb~l;flclrtiBecclsJI:B}S, l 
Wlała mata - llaka olt- ,. el>rtk ra - >IID je-dałj b7-; • 

tru-dłl by-lo 
plt-tłJ by-lo 
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hy In la - ry-Jao .. na 
Ka -t.ary-na, c;;tw rty by - ło by· Jo Pod - -ry-ua 
Tt-o-dora, eó-sty by - ł o Na lf"-br) na, a ai6dmfJ Ko - ty - ja. 

Miała matulińka siedmiu synów razem: i ry i Bar ' i ryła i Baryła, 
i Iwan i Dywan i · ikita aam. 

er •• III n. 402. 

W chodzi na tępnie na scenę odstnwny :lołniet·z, i (niby- to 
po rossyj ku) 'piewa: 

15. 

l. l:iztd ja bidny sołdat, L Z wojny pryjichaty, 
z to ja naroclił sia, n ima szczo ku zaty; 

konik w rody, ja mołody, nad haziajką, nad haziajką 
szto ja nie źenił 11ia. . zablą wytr~saty. 

2. Kazała mi maty 5. Haziajka sia boji, 
konika predaty, pry kominku stoji, 

a mnie maty, a mnie maty a kozaczek w lustereczki 
na woj nu wy łaty. · wuśiki se troji. 

3. Jedź ynu na wojnu , fi. Wu iki (w(\sy) e stroji, 
wojnu niespokojnu , czupryneczku muace: 

a skoro sia skończy wojna, a daj-że mi, Panie Boże, 
to pryjiżdżaj do mnia. do Rossyji jes.!e. 

l. Boć ta w tej H.ossyji 
jeat- ta chleba dosić, 

a w tej w Polszce jeszct~ ie trza 
o kartośki (kartofle) prosić. 

~aledwie żołnierz zeszedł ze sceny, a już wskakuje na ntą 
wąsaty huzar i śpie~a: 

16. 

Jutom et J~ u- Elr z pułku co -aar - olde-so, 

ale •••J-<Iole ua iwie- cle drucie- 10 u - ltlfiO. 



1. Jestem-ci ja uzar 
z pułku cesarskiego, 
nie znajdzie na świecie 
drugiego takiego. 

~ - Kędy ja stojałem 
dwa ani na kwaterze 
w Warszawie u żyda,
dzi. zaśpiewam scerze. 

a. Tam to przy ulicy 
onej Ogrodowej, 
u staro-zakonnej 
Sury Abramowy. 

4. Slicną-ci kwaterę 
przez te dwa dni miałem, 
zczęście, że z drabiny 

karku nie złomałem. 
5. A ja uzar młody, 

chcąc swojej wygody, 
prosz~ ją o wódkę, 
ona dała wody. 

6. Ja ai~ rozgniewałem 
na żydówk~ młodą, 
wąsa podkręciłem , 
tupnąłem se nog(\. 

7. Ściany się zatrzęsły, 
szyba w oknie pękła, 
aż się Abramowa 
klasRycznic przelękła. 

B. - O co panu chodzi! 
cokolwiek szaba u, 
zlituj-że się waspan, 
nie rób mi hałasu. 

!J. Dam wa panu wódki, 
na przekąakg chały , 
aby te IItrzolania 
w domu poprzestały. 
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lO. 

11. 

- Ja' m się wódki napił, 
jeszcze'm bardziej hojny, 
ai Abram wychodzi : 
• bądź waspan spokojny! 
- O co panu chodzi! 
cokolwiek szabasu , 
zlituj-że się waspan, 
nie rób mi hala u!" 
- Ja'm się barszczu najad(l), 
znowu po swojemu: 
- idź-że z Panem Bogiem, 
daj pokój każdemu. 

1 :~. Już się szabas kończy, 

trzeba nam s i~ cieszyć, 
'wiczki pozapalać, 
do bóżnicy spieszyć. 

l l. Albo wór na plecy, 
handel! - handel! - śpiewać, 
Surę z hubrem wysłać, 
choć się będzie gniewać. 

l :l . .r a to nie u wdaj, 
niech ~ledziem handluje, 
niech żyd jako mote, 
gojmów oszukuje. 

16. N a to nie uważaj, 
chociaż w kark dostanie, 
zawsze trza pochlebić: 
kup, wielutOiny panie ! 

11. iyd-ci, iyd, żydem był, 
i żydom zostanie, 
choć mu brodę zgolą, 
już ma odwołanie. 

Tu do żydówki: 
Daj buzi! bo już ie siabr. kończy. 

(Uzar jl! c łujo i uciek ) 1). 

Zaledwie hu2ar ze zedł ze sceny, 
z dziew czym!, i skaczą przy śpiewie : 

wpada kilku chłopców 

1) Prócz tych ~piewów, wtrącają często różne aryjki z oper, p1esn1 
rzewne i cJIUle molanoholików i więźniów i t. d., które wkła
dają w usta różnym figurkom, ubranym z miejeka lub ze szla
checka, wyetępującym na scenę mi~dzy wyżej opisanemi. 



17. 

l. Za g{,rumi, 
zu l nrni 

l). lalgort tk 

tańca\\ la dalgarzatka 
t. chłopa1knmi. 

2. Prz) zcilł ojciec, 
JlrLY zł matka: 

pójdź do df)mu, pójdź do domu 
.lałrrorzntka. 

h 

taJicowała, 
pbki się nic, p '•ki III' nie 
pod tar:r.nła. 

'i c mn jm: pi~knej 
kochanki; 

Raba /10 l, Bab l10tlo 

ohwnr1.ank i. 
J . Oj n1c pójd ·1 

daję l owo 7 

'· Ojriec, matka 

mam cz•~peczck, m m ezf.p cz k 
ukni!J no q. 

[ 111 ukicnkę 

1. falh wami, 
i czf.pcczrk 1 cz~pc~z·k 

z '' t źec;.karnl. 

l'o ich odejściu, \'Ciuidzi na 
.1j "aj, nj waj! (o wch!). Wkrótr.P 
p mi nkt iydo · •czka, a chłop y z 

le7.<l w gr lu e; 
.l łgorzatl· a 1 .fał orzalka 
loeha aohi1. 

!'ocznie w .:imno 
w palt•e dmuchnć: 

OJ trza hyło, oj tl'ZR h~ło 
matki .łucha :. 

/,ud, .~er. l\ n. 2 7. 

cenę żvd i wyrt.eku \\rqz: 
potem przybywa z l'IIUII jak 

c •ną .~piewnj. · 
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l. Idzie żydek drogą, 
płacze, lamentuje. 
Czego żydku płaczesz? 

~. Tdzic ży•lek drogą, 
Płacze, lamentuje. 
Żeby do pokoju·~ 

Radby ja. Radby ja. 
Panna go się dopytuje: 
żeby, żehy śniadaneczka? 

PaunR go i\' użaliła, 
do pokoju go wpu~ciła. 

J ad(ł) by ja. 

3. 
Żyd płacze. 

Idzie żydek drogą, 
płacze, lamentuje. 
źehy do łóżeczka? 

Radby ja. 
Panna !llużeczkę po. lała, 
łóżeczko mu Rlać kazała. 

Żyd ~kacw. 

Poczem tańczą tak zwanego Chus yta (Cbassydym). 

19. 

~ ~ r r r r 1 r r r c:r 1 e;r f f f r 1 f r r e:r 

Żydzi stawah w tym ta1icu nRprzpciwko żydów, a żydówki 
naprzeciwko żydówek, i kiwając , i o: robią do iebie lekkic pry
siudy, potem obrac~tją się jedni koło drugich, nie dotykając 
się rękami. \V reszcie biorą sit: w. zyscy Z!\ ręce i formują koło. 
Po kilkokrotnym obrocie kola w pt·awo i w lewo, chwyta kazdy 
żyd woją żydówk~ w pa. i l'ozpo 7.)''lllją polkę ·1yhką (Cboj
nackiego), zwaną h1.jgełe- lhj~ełt•. 

Polka ~o. 
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Gdy tancerze znikli, ukazuje się król Herod w purpuro-
wym płaszczu, złotej koronie na głowi z berłem w ręku, 
i śpiewa: 

21. 

Jak ałońce awle-ci w lonecznćm ko-le uj-rzy roako- l"J na swym pa-do- lt. 

Dziś dzień Herodzie, dziś dzień Bogaczu 
dziś dzień we ela, ale nie płaczu. 
,Jak słońce 'wieci w slonecznam kole, -
ujrzy (utyj ?) rozko zy na swym padole. 

21. 

Herod m6wi): Je tem kr6l Herod, z miesillcem, gwiazdami, 
rały fermanent pod memi nogami. 
Nie!- dochodzi mnie jaka-taka nowina, 

co jest w Betlejem dzie.::ina 1 

że ma za mnie panować, 
i w tej Judeji królować. 

''ie dozwalam tego! 
ProszQ mi zawołać ferdmarssałka mego, 

lub syna mojego. (Dzwoni). 

Wódz czyli feldmar•zalek wchodzi i zapytuj•: 

toję- ci królu mości 
i słucham jak dzwonka powinno~ci. 
A co królu rozkażesz, i Panie, 

natychmiast ię tanie. 

H er o d. Dobrze! ferdmar sałku l 
wszystkie małe dziatki rąbajcie, iekajcie 1 

i memu synowi tak:te pardonu nie dajcie l 
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W ,;a.:: u·yclwdzi. lle1·ocl się przechad:;a llieciet']lliwie. 

Po clw·ili u·6dz tcraw i mtlwi: 

Już wyr!lbane i wysiekane wszystkie małe dziatki. 
Jedenaście tysięcy na placu złożyli, 

twojego yna ze świata zgładzili. 

Hero d: Cóż za marna godzina, 
co'm stracił swojego syna. 

Z tego smutku i frasunku 
niech mi przyjdzie stra zliwa ~mierć do poratunku. 

Śmierć się pokazuje z kosą to r,ku. [[erod zadrżal i poczyna 
ialować1 że jej wzywał. Glo• z poza szopki odzywa 1ię. 

Tak nierychła pora, 
wychodzi :imierć komora (v. skora). 
I już" chciałaby się p rwać na króla mocnego, 
który ma pałasz u boku swego. 

Śmierć si~ zamierza, podnosząc kosę. 

Herod: Ach! stój! damo jasnej kości 
i utamuj swoje złości. 

Dam ci purpurę zlot!l. 
Żebym był wiedział o tem, 
że mnie masz tak marnie z tego 'wiata zgładzić, 
wolałbym cię na swój tron posadzió. 

Śmierć: .... ie wtenczas królu do wyroku, 
kiedy tra zliwa 'mierć przy boku. 
Nie pomogą złote purpury, · 
kiedy śmierć weźmie w swoje pazury. 

H ero d: Ach, stój! damo jasnej kollei, 
dam ci zlot!} purpurę, okryj swoje kości. 
Chcialaż.byli się porwać na króla mocnego, 

który ma pałasz u boku swego. 

Śmierć: Dzi:i ja od ciebie mocniejsza, 
królu HP.rodzie! 

Śmierć: 

bo mi e · z gwiazdami, 
cały fe.-manent pod memi nogam;, 

Tu ucitla glow~ HerodotfJi. 

Wychodź czarcie, bierz co swego, 
nabrojił on tu dosyó złego. 

Wchodzi djabel. 

D j a b e l: Dręczyłeś, męczyleś niewiniątka swoje, 
teraz będę dręczył, męczył, w piekle duszę twoję. 



tam 

fam 
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Chodi. na łyse- góry, 
ja 'ciągnc z ciebie skóry. 
A pot~m chodi. do piekła, 
ci się już kukiełka upiekła. 

Djabtl poryu·'l 1 unoai cialo Heroda. 

W chodzi dziarl w zakonnym kapturze, p otrząs. torbeczką 
prosząc o datek : 

22. 

r ·r r r 
n ro dyn-d ja u-ho- 1 naemam nic go - dne - so, 
t)lko pau-to- 11 ki tdru"a h-po- we-go, 

~. Paciorki kokowo, 
co u pa o. noszę, 

I. Bernardyn-ci ja ubogi, 
niemam nic godnego; 
tylko pr•n to fel ki 
z drzewa lipowe,.,o. 

o. ja pa1\stwa dobrodziejstwa 
o pieniążki proszę. 

Serya XIII, n. 41 :{. 
Wlazlł) do jeziora,- i umac1ał . ię, 
wlo.z do komina, - i u n z ·t sit: . 

.'palił sobil• rękawice 
i półtory nogawil'Y· 

2!3. 

i o ko-lt>a- dea 

do-ata - nie my. 

\ 'iem ja że kolendeczkę tym <Iom u do tanie m~ 1 

i z wielką też radości !l •lo drugich z t d pbjtlziemy. 
A jak nie dost<tniemy, 
to w mutku otlońdzicllly, 

i będziemy rozgra zali, 
że nam pa1i two nic nie dali. 

Hej kolend ! · 
kolenda! 

ule - ruy, 



Hl 

Ś. Jan Ewangelista. 
27 r; rudm'n. 

P, mi tkę świętego ,Ja na zacbowuj.t " niektóry~h ko ·ci o
łach w ten spo ób, iż gdy wedle dawnego podania, nic · więt •mu 
temu nic zkodziła na zdrowiu wpadła w napój trucizna, kaplali 
'1. kielicha wina kosz to\\ uć daje . 

łodzianki. 

:!" Grudnia. 

Trzeci dzie1i :iwi11t Bożego NarodzMia, obchodzono nie.,.dyś 

przed laty, równiu .-olennie jak trzeci dzień Wielkiej-nocy i Zie
lonych świąt. \V czwartym dniu Bożego :..' arodzenia, na pami 1tkę 
krwi młodzianków przez Herod n rozlanej, po m. zy z kielich 
winem obecnych napawa kapłan. 

~Iłodzianków święto, czyli dzień młodziankowy, raczej-by 
dniem niewiniątek (festum lnnoc •ntium) zw c s1ę po inien. R -
dowały się zawsze w tym dniu dzieci z upominkt'tw, ktt'tre im 
w tym dniu dawano, z zabtLW różnyr.h, i z widoku wy lawują
r.ego wprawdzie okrucień two lleroda, nie z tyai cznt>rm pornię· 

zanego 'miesznościami. 

Ś. S y l w e s t e r. 
:J J u,.udma. 

Wigilia Nowego roku. 

~wirto Syl west1·u czyli L.t o ty 1 na Ol!tatni łzieri roku przy
p da. \V ~iełu domadr je t w używ niu nicnuecki z ·yczaj ob
chodzenia go za ha w,!, i czekani t w licznej dn1żyniA godziny 
dwu na t j pół n on j by lo\\ em i ki •lich •m uczci~ przybyci 
roku no go. 

Wójcicki mówi, rż : Wigili 'owego roku i dzielt jego 
pior~ zy, jako r do na chwil zczęśliwie prztlbyt go, a n dzieja. 
przyszłego 1 życzeniom powodzeń i uparuinkum rodzinnym prze
znaczona. 

L. Gołęhio ·ski (T,ud pol ki, tr. 315) mówi: "Weźmy n 
uwag\! 1 że podobnież jak Rzym zaczyn rok kościelny od Bo-
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żego Narodzenia, i my go zapewne tak kiedy' zaczynaliśmy. 

'l'o nam wyjaśni, -lla czego wiele zwyczajów spóJnych jest wilii 
Bożego Narodzenia i wilii N owego roku. ... a łowach i w karty 
zukaj w obu tych dniach szczęśliwej na rok przyszły różby ; 

inny obyczaj (miłości, datku) już samej tylko wilii Nowego roku 
służy ; może przedtem i pierwszej należał. Szcz~ścio. w miłości 
szukaj<!, pozyskujł!C od ulubionej osoby łaskawe słowo albo po
darunek jaki; pomnożenia dostatków, przez jakiś datek od mo
żniejszych. Z tą d może pochodzi i żartobliwe przy w łasz c z e
n i e sobie w tym dniu cudzego sprzętu jakiegoś, który potem 
zwracają uczciwi, - zachowują zaś, co politycznie i niby-to go
dziv.ie ukradli, źli 1 u d z i e". 

R'T'Y •zE 

Kalendarz warsz. Gałęzow kiego na r. 1830 mówi: 
~Może by naród żaden lepiej od nas iródłosłowa każdego 

z 12tu miesi~cy wyprowadzić nie mógł. Tak S t y c z e ń można. 

brać z Kopczyń kim od styk a n i a się roku tarego z nowym; 
albo wedle Gol:ębiowskiego od życzenia w dniu tym niegdyś po
wtarzanego: "Bóg cię tykaj! 11 !bo nare zcie z wyrazu Sty
d z e ń lub S t u d z e ri, który w języku ła' iati kim z i m n y lub 
mroźny znaczy; wszak i teraz: studzić i ziębić są jedno
znaczne wyrazy. tyczeń jest u nas mie11iącem najtęż zej zimy. 

Nowy-rok. 
l tycznia. 

'l'en tlzień, iż nietylko mie i1 c Ie i rok no y z czyn , odda
wn w n rodach uobycz jonych, chrz ściańskich, świetrrie i z na
boimi tw m był obchodzony, j ko czas upominków, ośWi dczen 
i życzeń, o kt{,rych spełnienie ł ki Niebios się upr sza. U nae 
bardzo wygodną modą ą świstki (k rtki czyli bilety), znaozon 
nazwi kiem, godności osób i pierw zemi zgło kami życzeń. 

Ł. Goł~biowski (l.~ud :pol.l.:i, str. 291) mówi: .Przedtem 
na owy rok spot. kan o się z życzeniem: .Bóg c i ę styk j !t' 



Polccano się tym sposobem błogosławieństwu W zechmocnego. 
Znakomitszym członkom rodziny, osobom, dla których były obo
wiązki, albo komu przez to uszanowanie okazać chciano, dzieci 
prawiły oracye 1 żaki perory, sadzili się na koncepta 
dworscy, i ksiądz z ambony k01iczył we kazanie, dziedzicowi 
i wszystkim parafijanom win zując. Podobnież za powrotem z ko
:cioła, na obiad zaproszeni go(cie oświadczyli życzenia, by rok 
zaczęty przepędzony był w zdro\ ·i u i szczęściu i nawzajem od
hier li powinszowanie. i, których się spodziewano, a przybyr 
nie mogli, wyraialt to na piśmie przez umyślnych posłańców 

i li towną otrzymywali odpowiedź. Wiedziano każdemu co życzyć: 
tym dostatków, tym wyższych dostoje1istw 1 rodzicom pociechy 
z dziatek, pannom i kawalerom dobrego zamężcia i' ożenienia, 
a wszystkim błogosławimistwa niebios i długiego wieku (życia). 
Dziś (182U) to wszystko wyszło z mody. W mieście biletami 1) 
wizytowerui (w kopertach) z wyrażeniem swegó imienia, nazwiska, 
urzędu i z dodaniem początkowych tylko liter po francusku 
p. f. l. n. a. (pour feliciter la nom·elle annee) albo po polsku 
'l p. n. r. (z powinszowaniem nowego roku), które łużący roz
nosi lub powozem pańskim rozwozi, cały ten obrzęd się odbywa. 
Nie sili się tu dowcip, unika się trudu wszelkiego, ale też grze
cznotić i uprzejmość starożytna niknie; dopełnienie jej lokajom 
i próżnej karćcie przekazane; pan się tern nie zmęczy ani pani. Co 
do prowincyi: tam się tylko jedzie na nowy rok pospolicie, gdzie 
ię wielkiego zebrania, wspaniałej uczty i tańców spodziewać 

można, jak np. bywało to w domu Steckiego, chorążego wiel
kiego koronnego. Mruknieniem słów kilku za przybyciem odbywa 
się powinszowanie 1 i jak gdyby to ciężyło niezmiernie 1 jeszcze 
z tego pok tnie szydzą" (?). 

Furm ni, razwożący piwo po szynkowniach w W arsza.wie, 
kład w nowy rok na siebie odświętny ubior i zebrawszy się po 
kilku, chodzą od &Zynku do szynku 1 a stanąwszy na ulicy prze· 
de drzwiami sklepowemi, obwieszczają klaskaniem z biczów, iż im 

1) Obecnie w mieJSCe rozsyłanip. szcze g6łowego biletów i kartek, 
ogłaszajlł niektórzy ogólnikowo te ~yczenia w jednem z pism 
publicznych, dołączając do ogłoszenia datek: pieniężny dla 
ubogich. 
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1nr należy wynagrodt;enie za całorO<' zne trudy. Kła kanie to jest 
zarazem powinszowaniem noworocznćm. 

Przesąd. To, co w nowy rok roLileś, będzie z robił 

przez cały rok. Jak ci się wiedzie w nowy rok, tak ci się bę
dzie wiodło przez cały rok. Je'li odbierasz (lub wydajesz) pie
nilluze, będziesz je odbierd (lub wydawał) przez rok cały. 

Wójcicki przytacza kilka przysłów, odnoszących się do 
przyro11tu dnia i wróżby urodzajów: 

l. Na nowy rok,- przybyło dnia na zajęcty skok 1). 

2. Nowy rok pogodny, - zbiór będzi cłogodny (v. dorodny). 

3. Na nowy rok pogoda, - będzie w polu uroda. 

4. N a nowy rok je 'li jasno, 
i w gumnach t~ż będzie ciasno. 

5. Gdy nowy rok mglisty, - jeść ci będą glisty. 

Nuta nr. 33. 

l. Witaj królewicu 1 

niebieski dziedzicu. 
Nowy rok nastaje, 
nam koll)dę daje. 

Hej kol~:da, kolęda. 
2. Kaz spichlerz otworzyć, 

nam wory przysporzyć. 
Rzuć grochu białego 1 

barana do tego. • 
Hej kolęda, kolęda. 

3. Dajcie nam jędora 
z tutejsego dworll. 
Jak jędora zje:ny 
łask~ wyświadcemy. 

Hej kolęda, kolęda. 

24. 
Od Czerska. 

4. Dajcie nam pieconk~:, 
włozemy w kiesonkę. 
Jak pieconkę zjemy, 
łaskę wyświadcemy. 

Hej kolęda, kolęda. 
r,. Dajcie nam kiełbaskę, 

włozemy pod paskę (pachę). 
Jak kiełba kę zjemy, 
łaskę wy wiadcemy. 

Hej kol~Jda, kolęda. 
6. Kaz stoły nakrywać, 

talerze rozgrzewać, 
zeby nie skrzypiało 
to wolowe cialo. 

Hej kolęda, kolt:da. 

1) Obacz Lud, Ser. V, str. 25.- Ser. XVII, str. 167 n. l. 



7. Daj nam talar bity, 
boś pan wytlmien1ty. 
I eerwony złoty, 
ula lepsej ochoty. 
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8. Pani gospodyni, 
nie bądź taka sknera; 
daj nam bocheri chleba 
i półkopy sira. 

Hej kolęda, kolę11R. W ód ki flaską i kiełbaską 
rac( z) nas pocl,lstować. 

Hej kolęda, kolęduł 
Lud. Ser. IX, str. 117. 
K. Kozłowski: Lud, str. 184. 

lPoczątek podaje Maciejow. ki w Bibl. Warsz. 1860). 

KOL E N D A. 

Od tiwięta Bożego Narodzenia poczyna się kolenda. Wy
wód pospolity wyrazu kolendy, od źródłosłowu grecko-łacińskiego 
Kalendae, znaczącego pierwszy dzień miesiąca, jest no.jstoso· 
wniejszy i najpodobniejszy do prawdy, - a nie za8, jak chc1! 
niektórzy, od zginania kol a n przed s z o p k ą, co miewało miej
sce. Wszak na początku roku, pierwszych dni (Calendae Ja
nuarii) niektórzy z cesarzów rzymskich odbierali pospolicie po
darki, inni je i ludowi szczodrze rozdawali, na pamiątkę złotych 
wieków Saturna, w których ludzie datniejsi być mieli. 

Zwyczaj nazwał wyrazem kolendy wszelkie upominki, jakie 
gospodarze ct:eladzi, rodzice dzieciom, sąsiedzi sąsiadom w tym 
czasie dawali. Czeladź bowiem domowa, kominiarczyki, rzemieśl
niczki, muzykanci, woźni, woźnice, królewska nawet liberya cho
dziła przedtćm po kolędzie, jak niemniej duchowni, słudzy ko-
8eielni i żaki (szkoln ), - ci ostatni zwykle nucąc pie ni kolę
dowe o Narodzeniu Chrystusowl-m. 

Ł. Gołębioweki (!Atd JIOI ki, str. 316) powiada~ .Kolęda 
bywała oz em znacznej wielko ci i warto ci. Magnat dawał nie
kiedy wieś, koni& z sutym rzędem, puhar srebrny, albo kiesę 
napełnioną złotem. Inni raczyli ofiarą flaszki wódki gdańskiej, 

pierników toruńskich , albo usposobili się w tychże zapas dla 
przyjmowania odwiedzających siebie (ich) wtenczas. 'reraz: cu
kiernie, stragany, sklepy z lalkami, a l m a n ak i czyli kalenda
rzyki z rycinami cudzoziemskie, a nadewszystko modniarki, do
starczaj'! upominków na kolędę". 
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• Zajmowała. tedy u nas kolęda pleuanów, którzy podług roz-
porządzenia soboru Piotrkowskiego z r. 1628 odwiedzać wszyst
kie domy swych parafija.n, obeznawać się z nimi, spisywać ludność, 
badać o naukę chrześciańską powinni byli. Zwyczaj ten był bar
dzo pożyteczny, póki go nadużycie nie skaziło. Pleban gdy miał 
przybyć do wsi z kolędą, organista w przeddzień uwiadamiał 

mieszkańców, obchodząe wieś całą z dzwonkiem. Ksilldz ubrany 
w szaty kościelne, dzwonkiem tćż ogłaszał swe przybycie do ka
żdego domu, i stanąwszy przed drzwiami izby, zaczynał pieśń 

kolędntt z organistą i żakami, których brał z sobą, kończył ją 

wchodząc do izby; poczem dawał krzyż do pocałowania domu 
tego mieszkaticom, i na przygotowanym stole go stawiał. Po prze
mowie krótkiej, pytał się domowników o katechizm, a poczęsto
wany i obdarzony, odchodził do drugiego domu. Dwory, zwła
szcza zamożne, .okazalej przyjmowały .kolędujących plebanów, 
i owszem, przyjęcie ich dawało powód w domu szlacheckim do 
wieczornej uczty. Często pfebani lub organiści na kolendę wy
stępowali z nową swego układu pi e' nią, ztąd tyle ich o Bożep-t 
Narodzeniu mamy. \V wielu miejscach nadania pierwiastkowe 
udzielają wolności plebanom pobierania dani kolędnej, zwanej 

o l u m b a t i o, nieforemnie przekształconej wyrazem łacińskim, 
a którego i stare prawa krajowe używają. 

Knapski Grzegorz wspomina w swych przysłowiach o zwy
czaju, jaki był za jego czasów, iż wieśniacy złapawszy wilczątko, 

niedźwiadka lub co podobnego, obnosili je po domach, aby coś 
w nagrodę otrzymali, i to się mówiło: z wilczę ty (lub z wil
czą skórą) po kol ę d z i e c h o d z i ć. Przysłowie : n o s i ć c o p o 
kol~ d z i e, stosowało się h)ż do tych·, którzy radzi z domu do 
domu nowiny roznoszą. 

"Jeszcze pamiętam (mówi Wójcicki w Pt·zysłowiach), jak 
w Warszawie chodzili od domu do domu małe chłopcy, śpiewa

jąc pieśń nabożną z kantyczek: "W żłobi e leży" i t. d. 
i otrzymywali za to nagrodę. W wieczór, służący przebierali się 
dziwacznie, to za wilków, wdziawszy skórę tego zwierza. na. sie
bie, to za barany, niedźwiedzie i t. d. Tak przestrojeni obcho
dzili różne domy, w każdym otrzymując jakowy podarek. Z t~go 

zwyczaju powstało starożytne przysłowie: B i e g a z n i m, by 
z w i l c z q e k ó r ą p o kol c n d z i e (Rysiriski). Na wsiach po
dobnież wieśniaki i parobcy przebrani dziwacznie przychodzą 
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z muzyką do domu pana, a śpiewaj:}C pieśni o Narodzeniu Chry
stusa, proszą o koleudę". 

Ks. Kitowicz w swych l'amiętnikach powiada: n Koleoda 
trwała od N owo go roku aż do wielkiego postu. U wiadomiwszy 
dniem wprzódy przez kogo, który wieś całą obszedł z dzwon
kiem, objeżdżali parafijan ksiądz z organistl}, za.śpiewali piosnkę, 

czasem bakałarz i chłopcy winszowali, odchodząc znowu śpie

wano. Dzieci i służ .cych kapłan przytern egzaminował z kate
ehizmu ; dziewczęta ubiegały się do stołka, na którym ksil}dz 
siedział, w tern przekonaniu, że która pierwsza usiądzie, ta tego 
roku za mąż pójdzie. Po wsiach dawano księdzu słoninę, groch, 
ser, grzyby, orzechy, owoce, kokosze, po kilka groszy, we dwo
rach sporszy pieniądz i raczono księdza" 1). 

25. 

1$1 ~n A 1{1 n l b e G s l b e J :j 
W iłobi• l• - i) kt~ J><•-bi•- iy ko - ten<lo-\\ar ma-łemu 

1$-=q {\1e b r:t cls·bUIHgclhnl ij r l 
Pa tu·nkO-'A'It vn.yby - wajclf't ,Jemu Wthit'Clnie l•ri)Arywajcle jaktl P1111U nut: nau. . 

l. W ~lobie leży,- któż pobieży 
koleudować małemu 

Jezusowi- Chrystusowi, 
dziś do nas zesłanemu? 

Fastuszkowie 1 przybywajcie, 
Jemu wdzięcznic przygrywajcie, 

jako Panu naezomu. 
!l. My zaś cami -z piosneczkami 

za wami pospieszymy, 
a tak tego - maleńkiego, 

niech wszyscy zobaczymy: 
Jak ubogo narodzony, 
płacze w stajni położony, 

więc go dziś ucieszymy. 

3. NajpuM tedy- uiechaj wszf,ldy 
zabrzmi świat w wesołości, 

~e posłany- nam jest dany 
Eromanuel w niskości. 

Jego tedy powitajmy, 
z aniołami zaśpiewajmy: 

Chwału na wysokości. 
4. Witaj Panie! --cóż eię stanie, 

że roskoszy niebieskie, 
opuściłeś,- a utfłpiłeś 

na te niskości ziemskie?
Miłość moja to sprawiła, 
by człowieka wywyższyła 

pod nieba empirejskie. 

1) Ruch muzyczny, Warsz. 1860 nr. 51 : Kolendy p. J óz. Sikor· 
skiego.- Gazeta Polska z r. 1868 n. 181. 

lla:o w ue. T om l 7 



5. Czem' w żłobeczku, nie w łóżeczku, 
na sianku ś położony? 

czem z bydl~ty,- nie z pani'." ty 
w tajni jcsto~ zloi.ony?-

By <'złek sianu przyrównany, 
grzesznik bydlQciem nat.wany, 

przezemnie był zbawiony. 
6. Twoje państwo - i poddań two 

je t 'wiat cały, o Boże! 
Ty' polny kwiat,- czemuż Ci~ 'wiat 

przyjąc; nic chce, choć może? -
Bo 'w1at doczesno wolności 
zwykł kochar 1 mnie za z w ej zło· ci 

krzy~o ·e ściele łoi.c. 

i. W Ramie 1
) glosy - pod niebiosy 

wzbijają itt Racheli, 
gdy swe yny - bu1. przyt'zyny, 

w krwaw!>J widzi kąpieli! 

Więkste mnie dla nich k ,panie, 
w krwawym czeka oceanie, 

zkąd niebo będą mieli. 
Trzej krc',lowie, - monarchowie 

wschodni kraj opu z czają, 
erc ofiary - z trzema dary, 

Tobie Ponu oddaj•!· 
Darami ię kontentuje z, 
hardziej serca ich szacuje. z, 

za co niech niebo m ją. 
K . liotlusz weki: ."p1eu·11ik !.:u~culny (J"r k. 1838), tr. 30. 
Ks. Kcllor: Zbiór pit!\lli llCIIJO:nyr.h !.:rztolirkirh (Polplin l H71), 

str. 1?3. 
K. Kozio u ki: Luf/ l'zer kirm, tr. 175. 

l. Z tamtej trony d or 
zieleni ię zioła, 

przechodzi i~ liczna panna 
z niobie kiego dwora. 
w· ogród czk u hyła, 

tlwa wianeczki w 1ła. 
Tlej kolęcla, kolęda. 

2ti. od unka. 

2. \ • ogródeczku była, 
dwa wianeczki iła. 

Je«len Panu Jezusowi 
na główkę włożyła. 

\Y drugim sama chodzi 
l dzieciątko ' odzi. 

Hej kolęda 1 kolęJła. 

1) Rama było min teuko w /.iemi 'więtoj, w pokoleniu Benjamin. 

• 



3. Przyleciało do DIOJ L . faryjo, nie l~kaj i~, 
niebieskic ptaszątko, he z (przez) Ducha 'więtcgo! 
zwiastowało tej Maryj i, Co· po('.:~ła, to porodzie?. 
że będzie dzieciątko. Boga prawdziwego. 

Maryja się zlękła, Porzniesz i porodzisz 
na kolana klękła. Boga przedwiecznego. 

Hej kolęda, kolęda. Hej kolęda, kolęda. 
:i. Do klasztoru we zła, 

oczki w niebo wznie la: 
A daj-ze mi Panie Hoże, 

uym tej chwały do zła! 
Jak tuj chwały dojdę, 
Bogu służyć l1ędę. 

Hej kolęda, kolęda! 
K. Kozłowski: Lud, . tr. l 79. 

~· ... 
J -ki ta-ki wo)•m stro jem 

l. Powiedzcież nam bracia mili 
k~dy·żuśrie to chodzili?
- Chodzili~my do Betleem, 
jaki taki swojim strojem, 

szukać J ezuso. małego. 
2. Powic1b:cicż nam bra,cia mili 

co-ż1• cio tam robili? 
- Czo.'ć i chwałę oddawali 
i wesoło za' picwali 

d1.ieciąteczku malmikiomu. 
3. Ja kic-' ci e rlary przynie ·li 1 

kindy- ·c in •lo zopy weszli? 
- Ja hara na, wiązkQ siana, 

faciek ka 1.ę, Jan kiełba ę, 
dla Jozu. a maleńkiego. 

27. 

lt-~o 

-1. A jak.;e wam lłzi~kowano, 

g•ly te dary przyjmowano? 
- Józef tary, osiwiały 
o•lehro.wszy od nu: dary 1 
~Bóg wom zapłać!~ podziękował. 

3. l my-byśmy tam bie:!eli, 
gd)b).'my drogę wiedzieli. 
- Idżcież tędy i owęd ·, 

LnajdJ iccie czego cheocio: 
Jezu a malu ie•lkiego. 

, . W tór tronę mamy bi feć? 
bciejci' nam zezerze powie

[dzieć. 
Przez Pokucie w prawo 

[rzućcie, 
tak •t. niccie w Nazarecie, 

ztr!d pół mili do lletlccm. 
Ks. ~liodu zew kiego: Pa toralki 1 ko!PJtoly. 
r . Keller: Zbiór pieśtu nabo!nych kntolicl.-ich. Pelplin, 1871, 

str. 132 nr. !7 (waryant). 
(Symfonije a11ielsl.:if! 

Wiszniewski: lli t. lit. YJ, 
albo kolontla i t. d. Kraków, 1631. .L 

0!). 

7* 
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2~. MotTUOOÓ11it Ra a 

(JO--łą-,1• - na 
urr•- nto - 11) 

na pokarm lu·t.łziom ob-fi-ty • c:illł m karroi 

krwi• na-po-ji, b) olo•ue·ka rhw•l• awo)ł, mir<Izy wybra-no-mi t•O·łi-czyl 

2. Niedo"ć-że to, Boskie dzieci~, żeś na świecie z nami!" 
ale jeszrze zimno cierpi z mi~dy bydl~t mi. 

lalu. ieńki Jezu w żłobie, 
co za wielka miło "ć w Tobie! 
Czyliż nie są wielkie dziwy, 
w ludzkiero ciele Bóg prawdziwy 

przyszedł na zbawienie człowieka. 
Ks. Mioduszewski: piew11ik koiciflny. Krak., 1838, str. 408. 
Ks. Keller: Zbi6r pidn" uabuiuyrh. Pelpłin, 1871, str. 145. 

f'l'erniakow 

l W Be - tle-j m 1nle cle .fe zu t(' na ro da.1ł, We-Jo 
t.; 7 kU-we r-e~ z ia-lu Ó - li tfU- hu-ch•ł 

je-lo - li kiedy dti 

2 Pasterze Jemu wesoło śpiowali, 
wół z o Iem parą w zimnie zagrzewali. 

ly z wesołością, 
z zezerą miłością, 
czołem Iu bijmy. 

Ks. Keller: Zbiór pi~'ni r~abubiych katolukich. Pelplin, 1H71, 
str. 160. 

30. tu a 

l~ p i J J r l U r a l fif ri F J J =l 
1. Witaj-ie due-ct t-ko 1 Paony oa - ru - dzone, 

w ja-nUta h aa mr011 na - go po - lu - io-uo. 
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• 
l b r: F f) l xx ; J l J J ; J' l J) J l r {1 { ' l 

Wi - ~ kró-lu 1 nltba, krl>lu nitskoń - czo-oy, wi-taJ l 

l$~rrpJit;J;IdJ I l 
moon-cbo nlepntzw)'-df - lo - ny 

l. Chwalcie Go dzid wszyscy niebiescy duchawie, 
sławcie pod niebiosa 1 cni erafinowie. 
Bo Je zus maleńki, Je zus ukochany, 
z nieba na świat ludziom zstąpił pożądany. 

2. Chwalcie go dziś wszyscy powietrzni ptaszkawie, 
chwalcie czołgający ziemni robaczkawie, 
chwalcie dzieciąteczko, Jezu n matego, 
dziś z przeczystej Panny num narodzonego. 

3. Chwalcie go wraz wszystkie po lasach zwierz~ ta, 
chwalcie i domowe praco wne zwierz~ ta. 
Bo Król i Monarcha,.Pan nieba i ziemie, 
tak bardzo ukochał n~dzne ludzkie plemiQ 1) i t. d. 

Ks. Iiodu11zewski: Śpiewnik kościPlny. Krak., 1838, str. 410. 

w timie 10 - d"i~1, cię-dd mr6:~ na 11\" 1\u:ywo - d1iu 

2. Jezu niepojęty,- czemu nic z panięty, 
nie w pałacu jest złożony 1 

w lichej szopce narodzony, 
i między bydl~ty (:). 

Rwa. 

:3. ... ·iewinny Baranku,- drżysz na golem si oku; 
czem' nie w złotej kolebeczce (:) 

niewinny Baranku (:). 
K . Miodu zewski: Śpif'lrflik ko ~riflny, Krak., 1838, str. 435. 
Ks. Keller. Zbiór pid11i nnhożn. Iat/ol. Pclplin, l 71, str. 152. 

1) Kon'łekwcncyi wprawdzie w tćm niema, aby zwierz~ta chwa
liły Boga za to, że l u d z ki e wybawił plemi~ 1 które im właści
wie dokucza, ale je t !lo wód wiary, :te cała natura żyj!lca, 
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War ZA\\':\ 

l. WoRelmy się, radujmy :;ię, ię w niebie cieszą, 
poż11dnny naroolził się, pasterze do . zopy śpieszą, 

ht>j, hej. hej! hej, hej, hej! 
:;, Opu,; tli PWe hydlt;h, 

11 pohr.di in trumcntn 1 
hej, hej, hej! 

1. Do Betleem ""dy przybiegli, 
szopę z' . zy tkich c:tron oblegli . 

.'1. Po-ugtawinli si • w szyki, 
i wzięli się do muzyki. 

li. 'tach najpierwRzy na swym rogu 
t·ozpoczqł rznąć chwalę Bogu. 

7 .• uż w ~we dudy,- \\'alek chudy, 
Wit w multanki, - ,Jar h w organki. 

:i. H:uwch w parw, - na fujar1.e, 
Hartek z ~·Pnku, - tli\ bębenku. 

V. h.opet kraje - w szałamaje. 

\raeh na ltrF.l' - r·ze;ko gmyrzc. 
\U. Jarek Kr·upa - w dromlę chrupa, 

.Jnros lntłurzy - na batidur.~:y. 

l ! . .'ohek . o hit - w kobz·~ krobie, 
W ojtck ryczy - nr~ h n icy. 

1.!.. \\'awrtko mały - tni(• w cymbały, 
Knapik w.tli - JHt rP~ali. 

l :1 St. •t.•:~ny t• het c .. - po surmcrl'tJ, 
Ka<'per ,.n!J na wrjoli. 

l . Kuba I. ezek - złamat smyczl'k, 
(1 rześ wpRdl w dołt•k - zgubrt knll'k. 

l r, slynll'k ł hru'ciBl - lwintę p11'cił, 

wc1 !>. old 11 hn c:rnyrzk~em rur.ha. 
i'•· te nu czf.rn myl'l.kn marować, 

knlofonri nrc t'h<'iał chować. 

17. llu~ninrzk••wro• 'piewal'zko\\ i" 
Frerlur, J.tntor prPrw.ly kantor. 

1-.. II.t"ryt lroż~ - JH olk.tlltur7.y. 
l'l'tr 1 B:tn;t~Pm - rycz;! hnscm. 

organiczna, 
ię radujt• 
~er. :n, 

llllfOollill) f:o kiP 
(oh. {,,,tf, SN. \·. 

tr. III) 

ourwwn 
t r. :.! l~ •. 

ni(;rni wespót z ludimi 
,'er. :, !Itr. 11 \l. -



lU . Z:aś dyszkantom Jur z Wolantem. 
Dymitr \\'arga - w uqzy tar~a. 

20. Kontra-alty i tenory, :2:1 Kurantów z konwie dobywa, 
podzielili na dwa chvry. temu, owemu nalówa. 

21. I tr~Jbaczów na purtyje, ~·L Tomek łnmie- na puzanie, 
ów nad tego lepiej wyjr. Furgał doji - na oboji. 

22. Stasiek z Dębni -w kotły b,.bui, :i !'i. Filip p!PCle - na kornecie, 
Fabijanek- trąbi w dzł.lanek. J~ rt.yti ł.lelkoce - na fagocie. 

:.?fl. :'t11siek dzwoni - na haHsoui, 
Ja' wybornie- na waldhornie. 

:!'i. Piotr na sztorcie - trze paznokcie l 
Michner cmyrzc - na fujferzc. 

:28. )[arcin z Górce na amorce. 
Stefko ~mutny - gra na lutni. 

:Hl . Harfy z ~Ohf! nil' przynieśli l 
naprawić ją ,!nil cie'li. 

an Z Tub ,:\lnryn~ 1) - hartek <lo tal; 
ida1c przez "ieti, w karczmie został. 

:11. A gdy si,. już dość n ugrali, 
pokłon Panu oddaw•tli. 

:.p Potem każdy do Rwej trzody 
wrócił, nic doznal\szy szkotly. 

:1:1. X a to Boże Nnrodzenic, 
we~cl ~i~ każde !>tworzenie. 

:11. I my . i~ dzisiaj wl·~olm~· , 
\\'ypijmy po szklance pełny. 

Ks . . \liodu~zcwski: l'u:;tol'alkt i kolend!l· 

l'lor k 

w 
7 • kru}IĄ k(e}hl r I'I'IU tjA~Iłot , ki łłbt f mtl 1).1 ~tł.\ , 

l. FI orek ni •b one l k, "liiz na ~woj:! li•lllt:, 
wyglun.lut i. pntl stt'/c,·hy, nt. tr swoją tr~lld1:. 

?lly: mu io ;uhatłłt. 

kirlł.ln. o mu zjadła. 

2. Florck nichora..:Pk, gmul uty~ po budzie, 
pucwróci ul ~ie przct. kij, stiuk ~e nog1: w udzie. 

A bodaj ze~ ty przep:ttlła, 

kic1ly.' mi kicłl>:tsę zjlldh' 

l) .Nazwa ludowa kontr.tba u. 
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3 . .Ale i tej mysie, wy lo na zły kuniPc, 
wyleciał bury kot, poprosiuł jom w tuniec. 

To jf\ la pol, to jom puscał, 
a do re~ty, az jom sohrustał. 

4. Pani gospodyni, nakraj tygiel sadła, 
usmoz te kiełbase, co mys nie dojadła. 

Po kiełbasie - napijwa sie, 
z tyj lłasecki - gorzolecki. 

5. Panio gospodorzu, z o swoji ochoty, 
za tlikil koleode- doj-ze ntim ze złoty. 

Jemu zloty, mnie półtora, 
bćdziem śpiwać rlo wiecora. 

K. Kozłowski: Lud, str. lh:ł. 

l. Wziun Kuba 'ta 'ka, - ta 'ko Banaśka, 
po 'li w pa1i kq la kę ; 

z tej komp nii - do batalii 
wzieni wina tlaskę. 

Dla Józefa, dla -tarego, 
dajcież na m wina dobrego, 

hej wina dobrego. 
~. ~ apiut sio "ina, - tul'y dziadowina 

i tak bardzo za nąl, -
w ko'cielo icdziol,- a nio opowiedział 

Pan Jezus ie roz'mioł . 
• dzio .Anioló ila ·-

tam Panna .:yn porodziła, 
we olo glo. ił . 

:1. A idź-ze do Krzycha, - aby nie dycha, 
ucic nom dziciuntko, 

a ty lichale - idi·zo po wale, 
przynieś nam prosiuntko. 

A ty Janie, multanocki, 
a ty Kuba, weź skrzypecki, 

ucies nńm dziciątko. 
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4. Ja-n skrzypce troji, - t.abas ocboji (obój), 
Kuba na forgocie (fagot), 

Panna mówi : dalij, dalij ! 
oz-eśmy się dziwowali 

w tyj wieikij ochocie. 
K. Koztowski: Lud, ~tr. l 3. 

o•l ('tcr<ka(Cupliu) 

Nut my p• tu ko - \\IC nie t~·Jko kró lo Wit> 11:\ mrn - zie, 

Je-zu"l wn ł" nuz ty Uanku S\\~"~je, 

l. Nuz my pastuskowie, • ja prostak. 
nietylko królowie DtH mi Wach fularę, 

na wozie, i bez łeb gnndziarę 
jechali z kapelą, na siustak. 
niech nas rozwe. elq Ze-ć • lichol nie buł tak uparty, 

na mrozie. zdjon gatki, zrobi ul z nich wal-
Jezus woła: "nuz ty Bartku swoje!" i trąbi. [tarni~ 

tój uzici~, tlz 'e bas o. troję, :;_ .\ ón choć pijany, 
i smycek. zdjun lirę ze ściany, 

~-A \V oj tok l!ie tro ka, iurmuje. 
że· ć ni mo i wiu ka u n po francuzk u, 

na smyku. 1 un po rusku 
To-ć nio my~lnł wiele, ta1icuje. 
sin t ogon kobyle, li. Wojtek dla swych ba ów, 

ula krzyku. rozpion se'ć kicłbasów 
,Jak krzykn'io w swoje ałnmaje, węsoło, -
.lz .Jezus Pan pniu karni lnje, złapał mendol kotów, 

powoli. ho jem 1lie buł gotów, 
:1. l'uba 11 ,Ju,ly nu w koło. 

W) r-zi coraz z hudy: A dyl,dyl,uyl, a po m oJ ich basach 
boje . ię. a kotki mu bam, ham, po kiełba-

Dali J •izef stary, otó-z mas! [s ach, 
porwały gandziary: 7. Bo-ć num panie młody, 

połóz się! juz nam ras do wody 
,Jak zacnie swP rluuy od ucha, z trzudeckq. 
;iz urw•lt rękaw 11 kozuchu, Jezu~ mrygo brewką, 

u kozucha. d:lj wiuo z konewki! 
4. ~lik ot aj się lęka, i z hecką. 

na kolanach klęka: 
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Dziękuj c pokornie pastuchy, 
naleli po gar! w swe brzuchy. 

Ch ·ata na wy o kości! 

l. Pa~luimy owiecki pod borem, 
pr:t.yleciał wilcy ko z ozorem. 

Owiceki nam poką ł, 
kudłami sie potrzą al , 
kudłami, kudłam i, 

nad nami. 
2. J u;~; są owiceki w tajence, 

poka;~;ują rany panience ... 
Ze nas wiłcek po ki} al, 
kudłami się natrząsał, 
kudłami, kudłami, 

nad nami. 
3. Idzie wilcyako u o pana, 

niesie na plecach barana. 
Prosi o pokutę, 
zehy mu dali w d •.. 
u Pana, w Betleem 

na gnoju. 
4. Połozyli w i\ ·a na gnoju, 

i biją w d ... do znoju. 
Owiceki się uwijają, 
jesce ktjów dodawaj'! 
na wilka, na wilka , 

na wilka; 

l. W pole pa ter Hl t:a 'li, 
tum guzie o w te ck i p li. 

Woły, barany, 
wraz pozganiali: 
a na przylani , 
paśli i konie 

drudzy. 
2. Gdy o północy, 

I'ubn :skocj: 

K. Kozłowski: Lu•!, tr. l 2. 

;~fi. ud C zeroka 

5. l'oscd wilcy· ko po kweście, 
t spotkał uracią na moście. 

Po piesajcie bracią, 
bo tam dobrze płacą 
u Pnna, w Betleem 

na gnoju. 
fi. wil1·y~ka tez z ochot , 

tło Pnna w Betleem z robotą. 
A pa tu ska do nich, 
jesce kijów na nich, 
a ci u, ciu 1 a la In, 

a la, la! 
7 • .A bodaj ·Z<' tego brata, 

11 cóz nam tu za Ztlpłt~ta! 
Jak go dogoniemy, 
to go rozerwiemy 
na polu, na polu, 

na polu. 
Oogoudi wilka w pól pola, 
ob&tf!pili go do koła. 

O din. Boga! rata! 
'twórco niPba i ~wiata, 

juz zgin~, juz zginę, 
juz zgint;! 

/,ul, , er. V. Krak., tr •. n l. 
l\. l" OJ.Iow. ki: l.1ttl, tr. l !lO. 

r . ~ho dusze w. kt: Kolędy, tr. l :!4. 

:n. 
A wy p:~>terzc m li, 
g.JLie.'cic t.,; nockę . p.lli? 

.\ '') pa terze 1 

otwarte zor.:c; 
ze ~nu powstajcie 
P,tna witajcie 

7. nieu . 
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a. lrucli mu dać trzel.a, 
przywita: l'ana z nieba. 

Wei. tyKubako zyk gru zck, 
drugi mu la garnu zek. 

TrzPci p la. tr miodu, 
jabłek z ogrodu 
Pnna Iwana, 
w~ad1.i\o barana 

trze ha. 

4. O hr cie nic tak, nie tak, 
orzechów pr.o~etak, przetak 

tło ~p do worka, 
a do pudelktl 

reszt . 
5 J PZU Jll 1l11."kj J 

bet. twe picłuski, 

otlpu'<' nam winrt<, 
daj wiecną chwal~ 

" nieuie. 
l\, Kn1.łowRki: l.t11l, tr. lt-!0. 

c d P1a ezna. ( łomC.Z) n) 

;:n. 
t l C'z rak'· 

l. l' o. z~dl Ja iPukn L11 011 n olohy'"". 
nu·zyl-ei 11111 Pan Jezu ~/.CI.IJ~•·ip dnć. 

11 )'łl i!'' l i IIII l Lo 11 '. i l i ' l. t l' 1\ "11• •• 

,\ on tn lor.lł, llll' dti\'k''"'d. 
z' ,111ry ·o nie prl) jrno11 ni, 

hej kole d , k<>l~du: 

(\\'ten poioto .'pcwaj. ttof:· :?..,1, :l q, 4t!. 'lt11, lit i 7rną, 
zmitniaj c t~ lko bucikr • z rwon< 11 urdu e i k c~.crwon~ c h u
s t f'<' z k <;: t•zerwon,t. p a 1 c z k cz rwo n~·. k 11 ru i z o l k 9 czcrwon,!. 
rznpc cźkt; /.Ofl\011'!, r\•kn wiczk i ct.erwou•). \\·re 1. ie: 

l'os..:e•lł .l.t ll't'rko L11 O\\ d .. t.yw tĆ, 
r·,t<'Z)I-ri mu 1'11n Jezu szt·z 'rit• dut:, 
wyprt>wadzil• mu zo'ć koni w kn1 ~cio, 
:'\lory ·it•tikv " t•t.aruylll ak .11nie1C . 

• \ 011 to hnl po<lzr kownl, 
11ziąl za r<,:k•:, portltlwllł. 

llcj kol da, koł d n! 
!.ul,. er·. \.~11· . .!12 11. ::fi. :.lli.- K. f\ozłn1~ki: /,u,l, tr. l 
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4-0 od Czor li:a. 

l. Z cicha panny przy tępujcie, ::?. Z cicha panny przyatl)pujcie, 
do tego dworu po kolędzie. do tego dworu po kolędzie. 
Bo w tym dworze grzecznH pani, Bo w tym dworze grzeczna pani, 
po sto złotych suknia na nij. po sto złotych ciżmy na nij. 
po sto złotych, po czerwonych, Po sto złotych, po czerwonych, 
koll)dniczkom obiecanych. koll)dniczkom obiecanych. 

(W ten sposób śpiewaj!\ i dal ze strofy: 3cill, !tą, 5tą i 6tą, 
zmieniając tylko czę ·ci ubrania; więc IV miejsce ukni i ct:ilm, mó
wiąc: pończochy, ko zulka, perły, c:.~epek). 

Lud, , er. V, tr. 231 n. H. 
K. Kozłow ki: Lud, str. 187. 

11. 

H~j pn.c1: po - le. flrz.u. szho &icńkie 

ble-iy mt hie1y ~o- lę - do 

l. Hej przez pole, przez szyroceńkie, - kolę d , 
bieży mi, bie:ily, wrony koniczek, - kolęda. 

ko IQ d•, 

2. Bieży mi ·na nim, grzeczny młodzieniec, - koli) da, 
grzeczny młodzieniec, nadobny Jasieńko - koll)da. 

3. Hej zkąd Bill wzięna - grzecna dziewczyna? - koll)da, 
grzecna dziewczyna, - nadobna Marynia - kolęda. 

1. Wzięna konika- za uździenicę,- kolęda, 
i poprowadziła - do staj en ki, - kolęda. 

" · Posłała koniowi - o w a i siana, -· kolęda! 
a Jasielikowi, - chleba i sóra, - koleda. 

G. Ej ! śpij młodzieńcze, - bądź wesół! - kolęda, 
a ty Maryniu - dobrll kolędę - obiecuj. 

7. Talar na piwo, - dwa na <?Grzałkę, - kolęda, 
ieby~m} mogli - upojić z nkarkę, - kolęda. 

K. Kozłowsk 1 : Lud, str. l łi . 

T r z e j - K r f> l e. 
li ::ityc::nia. 

Dzień świąteczny Trzech- króli, jako i poprzedzaj cy go 
wieczór, z c z o dr y m był dawniej zwany, bo w tym czasie (jak 
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mówi Gołębiowski) naJWięcej rodzice dzieciom, gospodarze czela
dzi, możni aą ·iadom, parafianie p łeb nom rozdawaii kolendy (o b. 
Lurl Ser. Y, str. 2~9). 

W obrządku łacińskim do zwyczajów dnia tego należy 

święcenie złota, mirry i kredy, którą to kredą po wielu domach 
piszą na drzwiach rok i pierwsze głoski imion trzech królów: 
Kacper, Melchior, Baltazar (n. p. Anno 1830. G. M. B.) 

r.. Gołębiowaki mówi: "W dniu tym kładziono zwykle na 
ołtarzu złoto, mirrę i kadzidło, które kapłan poświęcał; przyda
wano do tego i kredę. Król Jan Kazimierz miał zwyczaj wten
czas ofiarować gatunek wszelki tego roku bitej monety (Ktwyer 
Warsz. 1820 nr. 5). Inni pospolicie kremnickie czerwone- złote 

(dukaty) z wizerunkiem N. Panny temu obrządkowi gwoli starali 
się nabyć, jeśli być mogło z poprzedniczego roku, i ciąg ich 
przez całe utrzymywali życie. Kogo nie starczyło na złoto, kładł 

srebrny takiż pieniądz natomiast (albo węgierskie trojaki) i z bło
gosławieństwem rozdawał je potomstwu swojemu. Zł o t e m świę
conem okretilano szyję na ból gardła,- kR.dzidłem 

i mirrą nakadzano domy, obory, bydlę c h o re,- kredą pro
bo zez kolendując, właściciel albo dyrektor domowy pisał na 
każdym uszak u (węgieł) mieszkalnego domu, stodoły, śpiobie

rza i obory litery G. I. B. tudziet rok (Ga par, Melchior i Bal
tazar)". 

"W domu, na końcu obiadu roznoszono c i a s t o 1 którego 
tyle sztuk było, ile osób przytomnych; w jednem z tych ciast 
znajdował się m i g d a ł. Kto z migdałem ciasto otrzymał, kró· 
lem tej rodziny został i królowę mianował, ofiarując jej ko
sztowny wieniec lub piękny bukiet, z prawdziwych, starannie 
przygotowanych (co powinnością było ogrodników, mimo niesto
sowną roku porę),. lub szt.ucznych kwiatów. Jeśli znaczna była 
liczba o ób płci obojga: jeden półmi ek ciast roznoszono wtenczas 
mężczyznom, drugi kobietom, a los zarówno króla, jak i królowę 
stanowił (t. j. obdarzał migdałem). Wszyscy pili ich zdrowie, 
cze 'ć im oddawali, i w rodzinie t j trwało rok cały ich pano
wanie" (Lud, Ser. Y, str. 249). 

Wójcicki powiada: "Zwyczaj obierania króla migdało

wego czyli grochowego był i jest po części zachowywany 
w Polsce 1 oso b li wie u możniej szych. Rozdają ciasta zebranej 
drużynie; komu się cias~o z migdałem (w niem ukrytym) dosta-
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me, ten królem zostajt>, biesiadę sprawić musi i nowe ciasto 
z migdałem dla nowego króla. Król migdałowy oddaniem wiązki 
kwiatów dobierał ~obie królowę ; ztąd dziś w wielu miejscach 
bukiet jawnie ofiarowany zastępuje ukryty migdał". 

nie święto 'l'rz!'ch-króli dało powód tej igraszce, nie po
trzebujemy tego dowodzić (mówi Gołębiowski); nie sam wsza.k:.i.e 
religijny tu jest obyczaj, lecz familijny i narodowy poniekąd. 
Patryarchalne zawsze dostrzegamy przodków naszych obyczaje, 
lnd władzy dobrych monarchów ulegać pragnący i przywiązujący 
się do nich z upodobaniem. Zbierała się cała gromadka jednego 
plemienia ze stron rozmaitych do najznakomitszego w tym ro
dzie; zbierała się nie na jedną dobę, lecz na czas dłuższy, 
z nim i z sobą wspólnie rok dawny kończyć, rok nowy zaczy
nać, przyjemnie hyło; tak więc zjechawszy się przed wiliją nieco, 
razem przepędzr...li święta Bożego Narodzenia, rok nowy i trzy 
króle; rozjeżdżali się potem. Że to była o tatnia zwykle uczta 
familijna, ożywić h chciano tą zabawą niewinną. Ciasta, w da
wnych osobliwie czasach, ręką rodziny wyrobione,· jej były za
szczytem, i stawały ię przez to milszeroi i przyjemniejszemi. 
Zręczna gospodyni umiała nakierować losy, ażeby się migdał 

dostał temu, komu go przeznaczała, to najsędziwszemu, to naj
waleczniejszemu, to mr,:żowi kochanemu, to naj milszemu z dzieci, 
to naj zanowniejRzemu z przyjaciół i tem samem członkowi 

jakoby tej rodziny; to dziewicy, którą synową ujrz(•ć chcia
no. Czasem, gdy przewidywano trudno~ć i lękano się, by 
wybór nie padł mnirj właściwie, wszystkie ciastn były z migda
łami; lecz towo dt no obie to ukryć, a pilnować i okrzyknąć 
umówionego tylko. Zwykle król migdałowy zapraszał do siebie 
na dz)eń pewny, zaHi dała obok niego królowa, częstowali wszyst
kich, raczyli, upominki rozdawali Nie dość było na t(;m, i w wa
żniej zycb wypadkach bżdej o obie z rodziny dopomagać byli 
powinni, i czynili to chętnie. 

Jest u Mazurów przysłowie: 

Królowie pod szopę, 
dnia na kurzą stop\'· 

l Oh. J,,Jd1 .'er. V, . tr. :?5. Krak.) 
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G w i a z d a. 

W przededniu i w święto Trzech-króli chodziły i chodzą 

dotąd żak i po domach z latarnią w kształcie ruchomej g w 1 a

z d y i śpiewają kolend)'· 
Kw·yet· Wursz. z ,._ 186!J n. 17 pisze: "Oprócz szopek, po 

domach naszego miasta obnoszone są tak zwane G w i a z d y k o
I e n d o w e, przy obracaniu się których, chłopcy okazujący ta

kowe grają na haxm1onijce pieśni "W żłobie leży", "Dnia jedne
go o północy" i inne kantyczkowe. Na gwieździe wewnątrz 

oświetlonej, wyobrażonem jest Narodzenie Paoa Jezusa" (obacz 
Lud, Ser. V, str. 24H. Krak. - Ser. IX, str. l Hl). 

S. Antoni Opat. 
17 Styc:mi(t. 

Dzieli ten poświęcony ś. Antoniemu, ojcu pustelniczych za
konów, patronowi od choroby wielce zaraźliwej i u nas ogniem 
t\ w i ę t o g o A o t o n i e g o zwanej. 

s. Piotra i S. Pryski. 
l R ."ityczrua. 

Dzieii pamiętny przysłowiem: 

Dziś świt:ta Pry~ka 

przebije lód pliska (ptak : pliszka). 

(Bywa to, ale tylko w latach nadzwyczaj łagodnej zimy). 

SS. Fabijana i Sebastyana. 
20 'tyczt1ia. 

t:>więty Sehastyan czczony był jako patron od morowej za
razy, która kraj na z czf_' to nawiedzała. Trwa doh!d pamięć 

wdzięczna w .. , ·iecach ogromnych w1 jego ołtarze kladaoych. 

J c~li uzif·l'J c h rn urn y w ._e ba ty a n 'wi~ty, 
powietrzem t 11. ki e m hędzio rok przejęty. 

S. Agnieszka. 
2 t Styc~nia. 

Tu należą przysłowia: 

l. Agnieszko. łaskawa 1 

puszcza skowronka z rękawa. 
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(Atoli, rzadki rok bywa, aby w tym dniu już się ukazały 

i.kowronki} 1). 

Że jednak słońce niekiedy zagrzewa ziemię i topi lody 
zimowe, ztąd przysłowia.: 

2. Święta Agnieszka - zagrzeje kamyszka, 

3. Na świętą Agnieszk~ 
wychodzi woda na ścieżkę. 

4. Po świętej Agnieszce 1 

napije się wół na ściE)żce. 

Mazury mówią: 5. Święta Jagna - idzie do bagna.. 

Dawna. rada. gospodarcza : 

6. Od świętej Agnieszki 
już sprzątaj z drzew liszki, 
A jeżeli mróz t~gi, 
Bzczep gonty i dęgi. 
Radź o drzewie i stodole 1 

nawozy też wywóź w pole. 

SS. Wincenty i Anastasy. 
2i Stycznia. 

W święty Wincenty - i Pawła dzień j a sny, 
zboża i wina - czyni nam znak j a sny. 

Nawrócenie s. Pawła. 
25 Stycznia. 

Znaczny to dzień, bo jaka chwila w ten dzień się zdarza, 
takie czasy gmin zapowiedział na cały rok. Jasny,- dobre i po
myślne znaczył; wichry i burze, wróżyły wojny ; mgła. i śniegi, 
wróżyły choroby i śmierć. 

Przysłowia.: l. Nawrócenie świętego Pawła, 
polowa zimy przepadła. 

1) Przysłowia na ten dzień jak i na następne, porównaj z przy
słowiami w Seryi VIII, str. 284, i w eryi XVIT, str. 167. 
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(Rzadki taki rok bywa, gdyż od stycznia silne trzymaj~ 
mrozy. ) 

2. Święty Paweł nawrócił się do Boga, 
a dzień do nas. 

(Bo dnia więcej przybywa). 

3. Gdy na świ~Jty Paweł jE.sno, 
po żniwach vr stodole ciasno. 

S. Karol Cesarz. 
2 Stycz11ia. 

Na świętego Karola 
wyjrzy z pod śniegu rola. 

Ś. Franciszek Salezy. 
2!} ::Jtyc::;nia. 

Przysłowie (porównaj z dniem l Stycznia): 

Na świętego Franciszka - przylatuje pliszka. 

(W cieplejsze lata pokazuje się ona prędzej). 

L T Y . 

.Miesiąc ten od mrozów wielkich jest mianowany, czyli mu 
przyznamy pochodzenie od wyrazu l u ty, znaczącego dawniej: 
srogi i okrutny, czyli od l u t a, to jest: lodu, jak niegdyś mó
wiono (P). Równie jak Styczeń mroźnym on bywał i bywa, zkąd 
dawne przysłowie: 

l. pyta ai9 Luty -
masz-li buty? 

2. Kiedy Luty - obuj buty. 

Niedziela starozapustna. 
Święto m chome, 21 ::itycznia - 27 Lutego. 

Od niedzieli starozapustnej zaczynał się dawniej w Polsce 
wielki post. 

)(uowue. Tom 1. 8 
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Oczyszczenie N. Panny. 
2 Lutego. 

Dzień ten jest pamiątkt! oczyszcztlnia N. Panny, gr o m n i
c z n l! zwanej, dla tego, iż wtedy święcone bywajt1 duże woskowe 
świece, malowane często lub przystruja.ne różnobarwnie, zwane 
gromnice, iż lud pokłada w nich nadziej ę ochrony od gromu 
piorunów. Takowe zapalają się w czasie wielkiej burzy i bicia 
piorunów, jak również dają. je do rąk konającego. Dawniej w ten 
dzień, z zapalon11 gromnicą, obchodzono kąty domowe, gumna 
i obory 1). 

Koniec to kolendy i obchodów kolendowych, przeto nie
gdy~ ja ełka dnia tego, jako na zakończenie, w całej ukazywały 
się wystawności. 

Wójcicki mówi: Wróżba ludowa, że gdy w dniu tym zima 
dotrzymuje, to wiosna będzie wczesna i niedźwiedź budę swoją 

rozwala; - gdyby zaś mróz zwalniał, to wiosna jeszcze daleko, 
niedźwiedź budę poprawia. 2tąd przysłowie: 

l. J. a gromniczną "Maryją 
niedźwied:l lmdę rozwali, - lub poprawi ją. 

2. Gdy w Gromnice z dachów ciecze 1 

zima jeszcze się przewlecze. 

Dawniej wła ·ci wie w dniu tym liczono połowę zimy: 

:l. Na Gromnicę - ma z zimy połowicę. 

(gdyż .w Marcu siano owsy i grochy) 
\V różono zarazem, iż: 

4. Go pouan woli wilka widzieć w oborze, 
niż sł01ice na Gromnicę. 

1
) Pumiętmk nu.ukowy (Kraków, 1837, li, 57) powiada: n W nie

których okolicach Pobki Bt wiajt. po uomacb w dzień M. B. 
Gromnicznej zapalone ~ wieczki wo kowe z imionami całej rodzi
ny; czyja prędzej zga ' nie, ten pierwszy umrze. Niektórzy zapa
loną gromnicę nio ~~ z kościoła do domu ; kto płomień przed 
wiatrem ustrzeże, albo komu trzy krople wosku nn. r ce padną, 
szczęśliwą ma wróżbę. Z taką gromnicą gospodarz polski rozpo
czynał niegdyś wszystkie ważniejsze pierwsze w roku prace; wy
pędzał bydło w pole, odkładał pierwszą skibl;l ziemi na wiosnę, 
rzucał w nią pierwsze ziarno zboża, otwierał i zamykał in iwo 
i t. d. Zwyczaje te w zakie wyszły powoli z u:lycin. ~ 



115 

Przypowieść trż lutlowa. m(lwi: 

5. Owczarz w owc..:arni woli wiJ..:icć wilka 
jak s l o li c o w dzieJ) gromnicy, chociażhy chwil J;iika. 

W razie bowiem okazunia się w tym dniu słońca, gospo
darze wróżą sobie nieurodzaj a owczarze rok zimny i mokry, 
a ztąd i przypadłości motylic na owce. Z przypowieścią tą łączy 

si ę jeszcze inne ludowe, a to z powodu, iż Zapusty nie długo 

już potem trwają i na żeniaczkę ;1ie pora. Dla tego t\~ż wiejskie 
dziewczęta zwykły mówić : 

6. W dzie1i Panny Gromnicznej, 
byw11j zdrów, mój śliczny! 

S. B ł aż ej, 
3 Lutego. 

Wyraz błażej znaczy po sławiańsku: szczę~liwy, błogi. 

Tym sposobem Błazen od - b l o g i e g o czyli wesołego poszedł 
uspoeobienia i niesłusznie wyszedł na krzywdzący go przydomek. 

S. A g a t a. 
!J Lutego. 

\Y dzie11 ten kmieć naoz niesie s61 do ko~ciola dla poświę
cenia i takowt1 nazywa: s o l ą ś w i ę t c j A g a ty, przyznając jej 
moc gaszenia pożaru. Zt~d dawne przysłowie: 

Sól tiwiętej Agaty, 
broni z (od) ognia chaty. 

S. D o rot a. 
U Lutego. 

Św. Dorota przypomina dawne życ;r.enie d o s i e g o rok u 
czyli wieku Doroty. Według niektórych, była powodem do tej 
powiastki cnotliwa niewiasta Dorota, mieszkająca w okolicach 
Krakowa, która w późnej staro~ci, w przeddzień Bożego ~uro
dzenia zgasła. Według innych, była Dorota takoż z cnót i sę

dziwości głośna, któn1 w r. 1410 Władysław ,Jagiełło w Kwi
dzynie od wiedz ił (Ob. Lud, He r. V, str. 192). 

Cieplejsze coraz słońce wniosło przysłowia: 
8* 
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l. O świętej Dorocie 
wyschnlł chusty na płocie. 

2. Wedle świętej Doroty 
naprawiaj człecze płoty. 

3. O świętej Dorocie - pójdziesz po błocie. 

S. Scholastyka. 
10 Ltttego. 

Tu służy przysłowie: 

l. Scholastyka - mróz utyka, 
a nim Walek (14 Lutego) nam zaświl,}ci 1 
obaczyma, mróz kark skręci. 

s. Wal en ty. 
14 Lutego. 

Dzień to ś. Walentego, patrona od choroby dawniej w i e 1-
k a ·n i e m o c albo rzuca n k a zwanej. W s trę t i bojaźń przed tą 
chorobą, nie dozwalały imienia jej wymówić; okrążano je więc 
inszemi słowy, lubo przy wspomnieniu dodawano: N i e e h ś p i 
j a k ś w i fl t a z i e m i a l albo też : B o ż e j ej s t r z e ż l 

Przysłowie mówi : 
l. Na świ~ty Wałek 

niema pod lodem halek (belek, desek). 

2. Święty Walek tych powali, 
co patronem go nie zwali. 

(Gdyż często już lód jest wtedy tak słaby, że często ani 
przejeżdżać ani przechodzić po nim nie można.) 

Ale za to: 
3. Gdy na Walka. BJ\ deszcze 

będzie ostry mróz jeszcze. 

s. Maciej apostol 1). 

24 Lutego. 

Dzień św. Macieja uważany u gospodarzy jako zapowiada
jący bliskość wiosny. Ztąd przysłowie: 

') Pami,tnik naukowy (Kraków 1837, II. 58) mówi: 11 Wieczorem, 
w przeddzień ś. Macieja, wieśniacy niektórych okolic Pol.ski 
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l. Świ~ty Maci~j - zim~J traci 
albo jll: bogaci. 

J. K. Haur, nasz pisarz ekonomiczny wyraża, że: 
2. Świ~ty Maciej - z rzek i stawów rusza lody. 

Inni mówią: 
3. 

lód z 
Świ~ty Maciej , 

rzek i stawów porusza 

4. Na świ~ty Maciej lody 
wrÓŻ~!: długie chłody. 

A gdy płyn~!: już strugą, 
to i zimy niedługo. 

traci. 

5. Gdy świ~Jty Maciej lodu nie stopi, 
b~dłł długo chuchali w zimne r~Jce chłopi. 

TŁUSTY CZWARTEK. 
l 

Ruchomy. 

4 Lutego- 4 Marca. 

Dzień ten weselej i huczniej niz inne w czasie mięsopust 
był w Warszawie obchodzony. Dawano bale z tat1cami i sutł} 

zastawiano kolaoyę, przy której niezbędneroi były pączki 

i f a worki, w niezwykłej obfitości na ten dzień smażone. 
·wielkiej i osobliwszej ochocie oddawał się w ten dzień 

stan rzemieślniczy, tak w Warszawie jak i po mniejszych mia
stach, a gmin i przekupki spędzały go na ulioy i w rynku (oso
bliwie też w w rynku Starego-miasta) wśród krzyku, skoków, plą:

sów i figli różnego rodzaju. 

(których?) biorą l iści c, znaczq, i na dWi~Jte miejsca niOSfł· 
kto swój li~ć nazajutrz d z i u r a w y m znajdzie, umrze; kto 
z w i~ d l y m, w choro b~ wpadnie. D u s z e zmarłych odpra,viajfł 
tej nocy uroczystlł przechadzk!J, a za niemi idf\ dusze tych osób, 
iyjflcych jeszcze, które wkrótce umrz66 majq,. Nie pocieszy si~ 
łatwo, kto swój ci.eń, albo cień żony, m~ża, syna, córki, kre
wniaka lub przyjaciela zobaczy". 



118 

KULIGI). 

Szlachta po wsiach, oddawała się, osobliwie ku końcowi 

karnawału, zabawom ku l i g owym. Zmówili się sąsiedzi, jaką 

na kuligu rolę ma każdy z uczestników odegrać (starosty, orga
nisty, weselników i t. d.), oraz do czyjego domu najprzód zje
chać się majf1; tu ułożyli kolej dalszej jazdy, od której żaden 

z sąsiadów wymówić się nie mógł. Zarządzał wszystkiem obt·any 
gospodarz.·kuligu. Zeb1·ani wjeżdżali (saniami) przy odgłosie 
muzyki, do dworu najpierw przez zarządcę wskazanego. Gro
mad~ kuligową p'oprzedzał arlekin; ten maszkarnie przybrany, 
pierwszy do domu wpadłszy, machając i uderzając trzepaczką 

po stołach i ścianach, ogłaszał przybycie kuligu. Gospodarz domu 
witał wchodzących z kielichem wina, który duszkiem spełniał: 

W i w a t ku l i g i łask a w i są s i e d z i ! Goście wchodząc, 

mianowicie młodzi z parą weselną na czele, rozpoczynali taniec 
z muzyką i śpiewem, nie czekając częstokroć na wygłoszenie 
oracyi powitalnej organisty, który, jako figura poważna, zwolna 
się przed gospodarza przytoczył i opóźnienia tłumaczył. 

Po sutej biesiadzie i tańcnch przez noc całą, rad-nie-rad 
zabierał się nazajutrz gospodarz domu z kuligowymi w dalszą 
sąsiadów kolej, gdy mu śpiżarnię i piwnicę wypróżniono. 

Oto jedna z oracyj kuligowych ociężałego organisty (z r. 
1850, z pod Mszczonowa), gdy tenże daje przytyk niecierpliwym 
do tańca, a wyprzedzającym jego krasomówcze wywody we
selnikom: 

Jako Abram czo szukat przeczystej dziewiczy, 
znalazł Sarę gdy wodę czerpała z kryniczy, -
rozradował się w duszy i z wielką szczerością 
jak węgiel rozpn.lony, rozgorzlfł miłością. 
I-tandem tedy zatem z woli Pana Boga, 
pr:r.y której na człowieka nie nadejdzie trwoga, 
pojął ją za małżonkę i ludzie ich wsparli, 
żyli usque ad mortem, póki nie umarli. 
Owoż i Magdalena. Antkil pokochała, 
a Antek Magdalenę, eodem res czata 

1) Wyraz ku l i g zdaje się pochodzić od laski u wierzchu w ku l ę 
za krzywionej i zwanej k u l a, którą obsyłano od domu do domu, 
gdy zwoływano gromadę. 
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finita eszt w ko~ciele, - u małe wes.lółko 

et cum Rpiritu tuo, Noszter Deusz kółko 
już tu było beże mnie. Bo człek w intere zach, 
toż to z plebanem, z wikarym, w rozlicznych koncessach, 
owoż tandem i nie mógł w Ja ~nie Pa1l twa domu 
stanąć i oddać reszpekt jak należy komu. 
IIodie dies, hę, jako w owe oczepiny, 
(podaj Wać kubE-k miodu, bo mi zbrakło śliny!) 
owoż tedy i żatem, w oczepiny owe, 
poruszyłem mój rozum, nasz.trojiłem głowę, 

i w obecz Jaśnie Pa1lstwa zniżam mą posadę, 
i całą, klawiaturę mojich uczuć kładę 
u \Vielmożnych Pedałów, prosząc in młoderoi, 
by im tu wolno było z przyjaciołmi szwemi 
wy koczyć krnkoszkiego, - a przy mnie, Ioszpanie, 
nunquarn error vel malurn, ręczę, nie po ztame. 
Za' za t~ a fikczyja i konwaleuczyj<!, 
pokąd ja, pleban i wikary żyją, 
złożem za JaJ n i e Pnństwa rnodlitew cgzamen. 
n wy żyj ta ~zczętiliwie 1n szokula! Amen. 

Do paristwa młodych: 

r wy tći. paJistwo młodzi nadstawcież tu ucho! 
(daj-no Wać jeszcze kubek, bo mi w gardle szucho!). 
Owóż mówię i do \Vas.l, quin'}ue łów przemawiam: 
sit longa et bona vitn, - szczerze Wa!l pozdrawiam! 
Kochajcie s i~ szyrdecznie jak szynogarlicze, 
i trzeżcie jedno drugie jak w oku źrcuicze, 
a dajcie dziesręciny, a dla mnie kolendę, 
za to "'a z cum omnibu z 1mimować będę. 
A kic«ly mendel dziatek Bóg wam pu ·ct z nieba, 
przy chrzcie każdemu włożę za płachtę kę z chleha, 
(dnJ-nO ' ać jeszcze kubek, Iw pol) m blinę !) 
Gratias vobis et tibi, Domino! 
A teraz już kOJic;.yłem moją oraczyj~, 

"wint jej ni będzie sły zal - bo rozum się kryje, 
ale-ć można z paru i~tać, - hoć to uicz wielkiego. 
Tymczn ern grajki, zacznij ta pol. z kiego! (dla nas starszych), 
n wy pucrt (młodzież), - po nasz (nas) krakoszkiego! 
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ZAPUSTY. 
Ruchome. 

Niedziela zap1tstna, 7 Ltttego - 7 Marca. 

"Wyraz zapust- jak sądzi F. Żochowski- idzie pewńie od 
wyrazu Pust, który znaczył Bachusa (?); ztąd może i rozpusta 
i pustota i dzień ostatni pusty, a ·post jakoby po-pustu". 

"Trzy dni (niedziela, poniedziałek i wtorek) aż do Po
pielca, O statki i dnie s z al o n e są zwane. Huczna wesołoś6 
od innych dni je odróżnia; żarłoczne biesiady, uczły, jak mó
wiono dawniej : n a trzy z b y ty, wesołe za ba wy, maszkary, 
tańce i widowiska, zajmowały czas szalony, a ostatni wtorek był 
najweselszy. Są i dziś rozmajite maskarady, reduty, teatra, bale, 
herbaty tańcujące i t. p. lubo zapewne nietyle wesołe, co przed
tem" (ob. Lud, Ser. V, str. 262). 

"Dawniej do tych zabaw zapustnych należały d y a l o g i, 
które żaki szkolne wyprawiały z intermediami, na teatrach ku 
temu wystawionych lub po domach prywatnych; zwano je ko
m e d y j a , a po łacinie od czasu zapustnego b a c c h a n a li a. 
Wystawiały dyalogi, przypadki z dziejów; na przykład: budowa
nie wieży Babilońskiej, podróż Tobijasza, opanowanie Smoleń
ska i t. p. Ale najwięcej bawiły krotofilne intermedia, które akt 
jeden komedyi od drugiego oddzielały, a bywały komedyje 
o l Ociu aktach. Śmiano się do rozpuku, gdy widziano leżącego 
w znak drągala; po którego brzuchu dwie lub trzy pary chło
piąt skakały; albo gdy zapalona z rurki papieru finfa, wąsy pod 
nosem śpiącego osmaliła i t. p. Lecz przedtem widzowie byli 
łatwiejsi do rozśmieszenia niż teraz". 

Ł. Gołębiowaki (Gry i zabawy, War~:~z. l 31, str. 331) mówi: 
"W ku s e d n i (tak nazywano trzy dni ostatków czyli za

pustne) przebierali się mężczyźni za żydów, cyganów, olejkarzy, 
chłopów, dziadów: niewiasty podobnież za żydówki, cyganeczki, 
wiejskie dziewki i kobiety: mową i gestami udając osoby, ja
kich postać brały na siebie. Przybierano sna6, u gminu zape· 
wne, i z w i er z ą t rozmajitych postaci, dla rozśmieszenia obe
cnych skokami ich. Mięsopustnego T u r a dzieci się strachają, 

powiada Fredro. R~ucania. się wyobrażaj~Jtcyoh to zwierzę, mu
siały być gwałtowne, iż porównano skok tura do śmiertelnego 

skoku. - W ostatni wtorek jeden ze społeczeństwa ubrał się za 
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k 11 i ę d z a, włożywszy na siebie koszulę zamiast komży, p s za
wiesiwszy na szyi zamiast stuły, stanął w k!łcie pokoju na stol
ku przybitym do ściany, kobiercem w pół-pasa zasłonionym i wy
dawał się jak gdyby na ambonie. Zta.mtąd miał kazanie jakieś 
śmieszne; to było po skończonych tańcach, nakształt pożegnania 1). 

Po wieczerzy mięsnej w ostatni wtorek, około godziny 12 
północnej, mleko, jaja i śledzie dawano, temi potrawami przy· 
grywajl}c niejako postowi nadchodzl}cemu, i po stopniach od mięsa 
przez nabiał do niego przystępując. Ta kolacya zwała się P o d
k nr e k i wszędzie była używana, tak w wielkich domach jak 
w małych". 

Dalej mówi Ł. Gołębiowaki (Gry i zabawy, str. 332, z rę
kopisu ks. Kitowicza) iż: "W ostatni wtorek było zwyczajem, 
że parobczaki obwoziły po chałupach kurka drewnianego, 
na dwóch kółkach osadzonego z dyszlem, czyli raczej pro
stym kijem (obacz także: Kogutek na str. 143). Zapraszali dziewki 
n a t e g o kurka, jakby na prawdziwego. Te, obeznane z obrząd
kiem tego rodzaju, dawały im: ser, masło, kawał szperki' kieł· 

basy, jaja; do czego, dokupiwszy gorzałki i piwa, mogli zrobić 
ucztę nie ladajaką". 

Chłopcy wiejscy (pod fszczonowem, Białą) w ostatni wto
rek, przebierają się za niedźwiedzi. Jeden z nich jest 
niedźwiedziem, drugi chodzi z tyczką, na którą nadziewa otrzy
maną po chałupach słoninę i szperkę, - trzeci machając wci!lż 

skręconą ze słomy, długą na parę łokci pytą, okłada nią wszyst
ki~ dziewczęta, które tego roku nie wydały się za mąż. G rzym
kowice (ob. Lud, Ser. IX, str. 123). 

W podobny po ób przebieraj~! ię i chodzą po wsi chłopcy 
w Nieborowie i wsiach okolicznych. Jeden z u ich jest t u ram; 
z dużym łbem bawolim, odziany płachtą, chodzi na czworakach 
i podskakuje, gdy drudzy dopomagają mu i zbierają datki, a kto 
nic da6 nie chce, smagany jest słomianą pytą przez mistrza ce
remonii towarzystwa. 

1) Gdy kto wówczas prawi i gada wiele a nie do-rzeczy, otrzymuje 
miano: k s i ą d z K l i t u ś - b aj d u ś, Z ar e m b a- Woj t u ś! 
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FOPIELEC. 

Środo popit'icowo, 10 Lulrgn, - 10 Marco. 

\V s t ę p n a ś r o d a , 
rano, w koticiele, kapłan 

pn.miętne mówiąc słowa: 

obrócisz".') 

pierwszy dzie1i postu. \V dzień ten 
sypie nabożnym popiół na głowę, te 
"Pro c h je s t e ś i w pro ch się 

"Dawniej był zwyczaj po naszych wsiach i miastach, iż 

i w ten dzień jeszcze wyprawiano mięsopustne maszkary. Sądzo
no (wydawano sąd na) m i ę s o p u s t, zamiast którego stawiano 
bałwana w kajdanach; ścinali go potem i różne uciechy 
czynili, zwłaszcza że i to do zwyczaju należało, by trunkiem 
zęby po mięsie popłukać". 

"Dziś chłopcy przypinają tak zwane kloc ki do sukien ka
walerów i panien, przekomarzając im się, że nie z m i e u i l i 
stanu, to jest nie zawarli ~łubów małżeliskich z czasie zapust':. 

"·warszawianie mają nadto zwyczoj gonienia mięsopu
s t u w \Vilanowie. Kiedy pora jest wczesna i dobra droga 
(sanna), niezwykły bumot· uprzyjemniać zwykł tę przejażdżkę". 

L, Gołębiowaki (Opis Wrn-s:;uw.lf , gtr. 226) mówi: • \V dzieli po
pielcowy ulubiomt przejażd :~ka do Wilauowa. P1·zed kilkudziesiąt 
laty, kiedy w poście wcale nie używano mięsa, pozostałe zupasy 
rzeźnicy wywozili do \Vilanowa i tam bal sprawiali. Ciekawość 

oglądania ich zabawy, sprowadzała coraz więcej osób; we~zlo to 
nareszcie w modę, chociaż i rzeźnicy przestali już balować ostat
kami, które później i w poście równie dobrze mogli sprzed;twać. 

Tam karet, kocz{nv, doróżek i sanek od 450 do 1000 jeździlo; 
ogromne sanic w 1821 r. zaprz~żone ośmią białemi końmi, przy
pominały kuligi staropolskie". 

"I bliższa tP.ż, bo w mic~cic będ:~ca kaw a w i e .i ska 
(przy uli~y Wiejskiej ) obficie wtenczas odwiedzaną bywa (mówi 
Gołębiowski), ();J(I do 850 liczą pr1.y niej powozów, u wszystko 
nż do natloku przepełnione. Ci, którzy jechać nic mogli (do Wi
lanowa), na t<'j przechadzce zwykle poprzestają i świadkami sq,, 

1) "PCiwiadają, że Muzułmanin jeden, będąc w Wenecyi świadkiem 
tego obrzędu, a widząc później jaka spokojność zastąpiła szeleJI· 
stwo zapustne, osądził, że kaptan rozum e m posypał głowy •. 
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równie jak patrzący w oknach ulicy N owego-światu, nieustają

cego ruchu jadących tam i wracających ztamtąd powozów". 

Czasopismo Kuryer. Warszawski z d. l Marca r. 1865 n. 48 
pisze: "Klocki popielcowe, odwiecznym zwyczajem i w tym roku 
rolę swoją odegrały. Spotykaliśmy panny i kawalerów, nawet mar
cowych, ustrojonych na plecach w przeróżne addytamenta, poczyna
jąc od eleganckiego papierka służącego za osłonę do Lursowakiego 
cukierka, aż do skórki z prozaicznego obciągniętej serdelka. Jak 
dawnych sięga czasów ten zwyczaj, niewiadomo; nieznany je
dnak zbieracz, który w r. 1614 wydał: n Pieśni i tańce zabawom 
uczciwym gwoli", zamieszcza w tem dziełku wiP.rsz, zapewne da
wniejszy, w którym z okazyi klocków powiedziano: 

U której panny w tym roku 
mąż nie będzie podle boku, -
taka musi już k l o c ciągnąć, 
albo kury z kwoką lągnąć. 
Musi jadać i kapustę, 
siać ogródki rutą, pusto. 
Mnsi ją zżąć w Wielkiej-nocy, 
musi suszyć środy, piątki, 
mszo kupo1vać w każde świątki. 

Kurye1· Cod.zienny (Warsz. 11 Lutego 1869, nr. 32) zaś po
wiada: n Wczoraj, jako w środę popielcową, dawnym zwycza
jem, tak pannom jak i kawalerom, co po upływie zapust nie 
połączyli się w stad ta, przypinano z tyłu klocki z drzewa. -
Oprócz klocków, tu i owdzie, przypięto kacze lub indycze nogi, 
albo z jaj skorupy. D0stawiono nam dwa autentyki wierszowe, 
dołączone obdarowanym klockami; przytaczamy tu obadwa. .l e
den ze starzejących się kawalerów, przez postańca otrzymał jako 
klocek fujarkę drewnianą na haczyku ze szpilki i wiersz: 

Pnnia Autoni: karnawał skończony, 
Wstępna-środa, popielec,- a ty nio masz żony . 

Za to więc, żeś ciemi~ga i kawaler stary, 
dźwigaj-że dziś fujarę - i bądź z nią do pary. 

"Zniecierpliwiona l u b.a, dla której karnawał upłynął po
śród westchnień, a nie spełnił życzenia, przysłała s w e m u wiersz, 
z którego ,iednę strofę zamieszczamy: 
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Toż ptaki na niebie 
już śmiej~~: się z ciebie 

wołajlłc: "żeń, żeń się l"- "zeń, żeń si~ !" 
Rzuć więc stan bezżenny 
i odt~~:d odmienny 

wiedź żywot, - i dla mnie też zmień się. 

"Poezya jak poezya, ale zapewniamy, że obadwa wiersze 
są autentyczne". ---

SUC:::H:E-DN"I. 

16 Lutego-16 Marca. 

W drugiej połowie Lutego lub pierwszej Marca przypadają 
dnie suche czyli ściśle postne, gdyż słowa suszyć, być 

z s u c h o t a m i, twardy post oznaczają. 
Zachowywano je cztery razy do roku, a główne przy

padały w czasie wielkiego postu. W Mazowszu z łacińskiego wy
razu quatuor tempora, lud suchedni nazywał Kentopory. 

W dawniejszych rachunkach nie liczono na kwartały w wy
płacaniu pensyi czyli rat rocznych, ale na S u c h e d n i, przypa
dające, jak powiedziano, cztery razy do roku, w odst~pach bli
sko trzech- miesięcznych (w Lutym, Maju, Wrześniu, Grudniu) 
(ob. Lud, Ser. V, str. 271). Ztąd też i zasługi, wypłacano 

wówczas czeladzi, nosiły nazwę s u c h e- d n. i. 

PÓŁPOSCIE. ŚRODOPOŚCIE. 

1 Marca - 1 Kwietnia. 

W środę przed niedzielą środopostną wypada półpoście. 

Zwyczaj chce, aby w ten dzień odbywało si~ tak zwane wy b i
ja n i e półpości a. Po wielu bardzo miejscach dopełniano tego 
zwyczaju, a stare garnki, miski, ryneczki i t. p. naczynia napeł
nione popiołem, tłukły i rozbijały się o drzwi domu, trwożąc 

mieszkańców, nieprzygotowanych bardzo ozesto na takie niespo
dzianki. Wielu przypisuje to pamiątce kruszenia bałwanów przy 
wprowadzeniu do kraju wiary cbrześciańskiej; inni utrzymują, że 
jest-to tylko prostern przypomnieniem upłynienia połowy czasu 
postu wielkiego. 
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Niedziela środopostna była (wedle kronik) dniem topiema 
bałwanów pogańskich po wsiach za Mieczysława I. 

Ks. Kitowicz w swych Pami~t11ikach pisze: "W styczności 
poniekąd z Popielcem był zwyczaj po wsiach i miastach taki, 
iż młokos przed niewiastą przechd'dzącą albo też za nią, dziewka 
podobniei za męż~yzną, rzucała o ziemię garnek popiołem su· 
ehym napełniony, trafiając tak blisko, ażeby popiół z garnka 
rozbitego wzniesiony na powietrze, obsypał i okurzył. Zawołał 

wtenczas swawolnik lub swawolnica: "P ó ł p oś e i e m oś c i p a
ni e!- mościa pani lub panno!• -i uciekł. Że nie każdy 
mógł to znosić cierpliwie, zwłaszcza kiedy pomiędzy osobą czy
niącą i cierpiąc~!! żadnej nie było znajomości i przyjaźni, i nie
przyjemnie było mieć okurzoną suknię i zasypane oczy - po
wstawały zt!ld zwady i bitwy. Ustała więc ta eeremonija świa
towa, niekościelna; spotykała. żydów tylko, których garnkiem 
popiołu i w plecy zwalono, a czasem jeszcze i kijem wyprano; 
wszakie S!ldy marszałkowskie, karząc za to na worku lub skó
rze wedle stanu, i to także powściągnęły. Po wsiach uderzano 
jeszcze niekiedy zmrokiem garnkiem podobnym o drzwi, okien· 
nicę lub ścianę, budząc śpiących odgłosem tym i krzykiem na
głym: p ó ł p o ś c i e ! " 

Trafiały się z tego powodu i przypadki. I tak: Janicki 
Kacper, warszawski kupiec. w swych notatach pod rokiem 1732 
wyraża, jako na Podwalu w Warszawie szewczyk chciał ude
rzyć garnkiem z popiołem we drzwi piernikarza; w tern, siedmio
letnia dziewczynka otwiera drzwi, garnek ją trafił w głowę i zo
stała bez duszy; chłopca złapano i oddano · do p. marszałka. 

(Kvrye1· War.~zawski z r. 1823 nr. 55). 

M A I-{ z; E C. 

"Ten miesiile moi e jak u Łacinników od Marsa pochodzić, 
ale i słowo nasze m ar z n ą c (mar-znąć) do tej nazwy i do chwili 
którą przynosi, jest stosowne. Przytern, czemuż by nie miał brać 
początku od sławiańskiej M ar z a n n y ?" 

• 
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~Iiellii!C ten najwięcej ollbiera przygan dla ~hwil zmiennych; 
zt •td przysłowie: 

l. W Marcu - jak w garncu. 

Zmienność ta osobliwie tarcom daje się uczuć; to tE:iż nie
jeden: 

2. \V Marzec - zadrze brodo arzec. 

Słabą też. i nietrwałą jest: 

:3. Pojednana przyjaźń - by marcowy lód. 

Jednak lubowników trunków: m ar c o w e p i w k o,- a płeć 
piękną: m ar c o w a w o d a, pogodzić-by z nim powinny. 

Przysłowie gospodarskie uczy, iż s u c h y )1 ar z e (' naj
lepsze urodzaje zapewnia. 

4. Suchy 1Iarzec - mokry Maj, 
b~dzie żytko jako gnj. 

~ajlep zy też siew grochu w tym miesi1lCU 1 zaraz, jak tylko 
na rolę wjechać można: 

5. Kto ~i e je groch w Marcu, 
b~dzie go gotował w garcu. 
A kto w :\Iaju - w jaju. 

S. A l b i n. 
l Marro. 

8ławianie przed samym 6witem się zgromadzali dnia tego 
na cmentarze z pochodniami i tam na pamiątkę umarłych ofiary 
i modły czynili. 

Jest przysłowie: 

S. Kazimierz. 
4 Marca. 

l. Na świ~tego Kazimierza, 
wyjdzie skowronek z pod pierza. 

Czę to w cieplejsze czasy, wybijają skowronki w gÓrfi. 
A dzionek tćż rośnie, więc: 

2 •• ·a ' wi~Jtego Kazimier~a 

dzień si~ z nocą przymierza. 

S. Tomasz z Akwinu. 
7 Mctrca. 

W tym dniu nastąpił chrzest :Mieczysława I czyli Mieszka 
r. 965. Dziejopisowie twierdz1h iż przez pięć wieków tę wielką 

pamiątkę obchodzono topieniem bałwanów. 



SS. Cyryl i Metody. 
( ]l·farca. 

Dzień poświęcony czci Cyry lla. i Metodego, apostołów sła

wiańskich. Oni sprawili, że przyj~ły Morawy wiarę chrześciań
sk!!, a przy nich odebrała o.'wiat\l i Polt~ka (Chroba.cya). Cyryllo
mu pierwszy przekład biblii w języku sławiańskim (staro -buł
garskim) winniśmy. 

Czterdziestu Męczenników. 
10 Marca. 

Dzieli ważny, bo je8t powia. tka, że jeśli w tym dniu o d
wilż, to potrwa ona dni 40 i już się zima skońc'tyła.; jeśli zaś 

mróz, to ich jeszcze 40 takich będzie. Teraźniejsi jednak pro
gnostykarze, łatwi do ugody, pozwalają uzupełnić tę liczbę mro
źnych dni w Październiku i Listopadzie. 

S. Grzegorz. 
12 .Marca. 

Przytiłowie powiada: 

l. ;; a świętego Grzegorza - idą rzeki do morza. 
(gdyż Wisła i inne rzeki Msz go kraju, pu zczają w tej dobie). 

Dzień świętego Grzegorza był niegdyś świętem żaków szkol
nych. Dnia tego wiedli rodzi co dzieci do szkół; mamy tego pa
milttkę w ~piewach, jako-to: 

Gre- gro- gre- '"ory, 
pójdźcie dzieci uo szkoły. 

'zkoły poczynające z w ły ię tćż gr c g o r y a n ki. Dzień 
ten dzieci wesoło w zkołach ohohodziły. Dzielił z niemi weso
ło· ć ich bakałarz, którego długim sznurem nawleczonym obwa
rzankami opasywały ty l razy, i lo wystarczał. U ciekał bakalarz 
tak opasany, a dzieci, zarpiąc obwarzanki, za nim goniły. 

Albo tćż, wotlług Komonieckiego, dawniejsze żaki przyby
szów nowych częstowali, nalawszy im piwa w misę i obwarzan
ków weń nadrobiwszy. A gdy zjedli, przynosił kalefaktor gar
niec cegły tłuczonej i wodą: rozmitJsza.naj, i między siedzące na 
ziemi żaki go rzucił, a wtćm uciekał; oni gonili za. nim mó
wiąc, że m i ó J szkolny rozbił uu. Lud, "er. V, str. 366). 
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S. Józef. 
19 Marca. 

Że zbliża się czas wiosenny, przeto mówią: 
l. Świ~ty Józef kiwnie brodą, 

idź-że zimno na dół z wodą. 

2. Świ~ty Józek - wiezie trawy wózek, 
ale czasem smuci - bo śniegiem przyrzuci. 

S. Benedykt. 
21 Marca. 

Wtedy przysłowie głosi: 

l. Benedykt w pole z grochem, 
Wojciech z owsem jedzie; -
Marek ze lnem, 
Filip tatarkę wywiedzie. 

Zwiastowanie N. P. 
2fi Marca. 

Święto N. P. Maryi Zwiastowania 1). Zowi, ją także w i o
s e n n ą. 

Podług dawnych gospodarzy, w dniu tym jaskółki wra
cają do życia, ukazywać się poczynają i wiosnę zwiastują, lubo 
przysłowie ostrzega., że: 

Je dna jaskółka nie czyni lata. 

KWIECIE 

Miesiąc ten wtmen piękną swą nazwę przyjemnej porze, 
strojącej ziemię kw i e c i e m. 

l. Na Kwiecień 
lada z czego wianek upleciem. 

1) Gdy świ~to to wypada w czasie Wielkiego tygoduia , przeJda
dają je na czaa po przewodniej niedzieli. 
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Pociesza on nadzieją gospodarzy, 
domowej potrzebować nie będzie, co dało 

~e bydło już karmy 
powód przysłowiu: 

2. Przyjdzie K wieoieri, 
ostatek z gumna wymieciem, 

Kiedy ten miesiąc ciepły i mokry, wtedy 
obiecuje, podług przysłowia: 

3. Suchy Marzec, . Iaj niechlodny, 
Kwiecień mokry, rok niegłodny. 

1 Kwietnia. 

obfite urodzaj e 

Dawny zwyczaj z w o d z e n i a ludzi w dzień ten dotąd zacho
wany, nie jest naszym narodowym zwyczajem 1). \Vłaśoiwego po· 
czątku naznaczyć mu trudno. Kto się dał zwieść czyli złapać na 
cudze kłamstwo, temu zwodzący, wyznając prawdę, rzuea słowo: 
Prima Aprilis!- nie słuchaj bo się omylisz! 

Ł. Gołębiowaki mówi: "Zwyczaj dozwala w tym dniu zwo
dzić i kłamać dla śmiechu. Zkl\dby on wszedł w użycie, niewia
domo. Być może 1 iż na pamiątkę, że w tym dniu żydzi kazali 
mówić żołnierzom, stojącym u grobu Chrystusa, jakoby Zba
wiciel n i e zmartw y c h wstał. Chrystus bowiem ukrzyżowany 
80 J\[arca, wstał z grobu l Kwietnia". 

Z dniem tym, jako rozpoczynającym drugi kwartał roku, 
rozpoczyna się pora przeoprowadzeń czyli zmiany mieszk ń, jako 
i zmiany łużących. 

S. Franciszek a Paulo. 
2 K11•ietnia. 

Przypowieść powiada z powodu przylotu bocianów: 

N a 6wifJtego Franoiazka zielenią aię łany, 
i z zimowieka swego wracaj!\ bociany. 

Mimo to, zdarza się, że bywa jeszcze: 

Na iwi~ty Wincenty (5 Kwietnia) 
nieraz mrozek cięty. 

l) Zwyczaj ten atoli w całym jeat znany kraju, lubo ściślej zacho
wywany bywa w Mazowazu (i w Warszawie) niż w Krakow· 
skiem i Oalicyi. 

llłaJnWA1te . Tntn l • 
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Kwietnia Niedziela. 
18 Jfam.t - U Kwietnia. 

Niedziela kw i e t n i ą zwana, gdyż najczęściej przypada 
w Kwietniu, stanowi początek Wielkiego tygodnia i dłuższego 

po kościołach nabożeństwa, na uczczenie ważnych dla chrześcia
nina pamiątek. 

Dawniej, ażeby dodać obchodowi świetności i żywsze w pro
stych umysłach wzbudzić uczucie, grywane były dyalogi o męce 
Pańskiej. Jeden z nich, dominikański, zaczynał się od wjazdu 
w dniu tym Zbawiciela do Jerozolimy, a kończył się we środę 
pochowaniem jego. Kraków i Częstochowa były stolicą aktorów 
męki Pańskiej, którzy z przenośnym teatrem jeździli po mia
steczkach, a nawet po wsiach, i ludowi widowiska pokazywali 
za opłatą. Trwało to do roku 1603, w którym zakazał ich Jako 
gorsz!J:cych obyczaje Bernard Maciejowski, biskup krakowski. 

Z rękopian ks. Kitowicza powiada. Kw·ye1· Warszawski 
r. 1822 nr. 77: "Niedziela, poprzedzająca święta pożądane, obu
dzała radośó; po skończonem nabożeństwie młodzież szkolna 
w kościele uszykowawszy się we dwa. rzędy, miała o racy e 
wierszem. Następnie prawili perory o śledziu, poście, biedzie 
szkolnej, kołaczach i plackach poświęconych. Po nich wysuwały 
się chłopaki dorosłe miejskie lub ze wsi przybyłe; poprzebierali 
się za pastuchów, pielgrzymów, olejkarzy, huzarów i innych żoł
nierzy. Jedni strój mieli ozdobiony pętlicami, z złotego papieru 
wysokie kołpaki, za oręż młotek na długim osadzony kiju, dru
dzy wąsy przyprawne i brody z konopi, infuły z papieru, obu· 
chy i szable drewniane (Winkler w swym rękopisie wyraża, że 
w r. 1738 takich chłopców było 500. Kuryer TVarsz. r. 1828, 
nr. 78). Zdobywali się na rozmajite o r a. c y e podobnież jak 
uczniowie, lecz gdy takowe wiersze i mowy przez lichych czę· 
stokroć poetów i retorów napisane, śmiech tylko wzniecały, za-· 
bronił ich w swym kościele wizytator Missyonarzy ks. Śliwicki : 
za jego przykładem i inni poszli. Tak więc od panowania Au
gusta III już tylko po domach prywatnych bywały oracye chłop
ców, którzy co trzeci wyraz uderzali młotkiem o podłogę, włó

czyli się i po domach warszawskich po kilkunastu razem. Chłop· 
stwo dłużej zachowało ten obyczaj, nachodząc pomieszkania osób 
z gminu, rozśmieszajlłc po szynkowniach, a kiedy gdzie podobny:i 

't 
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potkali oddział, przychodziło do walki, w któr j me obe zło ię 
bez guzów. Teraz ustało to z u pełnie u l). 

Rolnicy mówią: Pogoda w kwietnią niedzielę, 
wróży urodzajów wiele. 

Wielki tydzień. 2). 

Ł. Gołębio w ki mow1: "Wszy cy Polacy w duchu pobo
żno~ci w Wielki tydzień odrzuciwszy Jzieła 'wiatowe, zajmowali 
ię nabożeństwem, przygotowaniem do spowiedzi wielkanocnej 

i żadnego nie opuszczali nabożeństwa. Taką była i Konstancya 
Au tryjaczka, żona Zygmunta III, która przez cały Wielki ty
dzień zwiedzała ubogich i chorych, udzie!ała wsparcie, a w Wielki 
piątek obchodziła groby i cał;1 noc przepędzała w ko ~ciele aż do 
zaśpiewania w ohotę o północy A II e l u ja! 

Środa wielka. 

21 Ma?·ca - 17 1\ll'itd?•ia. 

Po jutrzni, w kościele odprawionej, która się nazywa c i c
m n l! dla tego, że po jednej ~wiecy za każdym psalmem odpra
wionym gazą; je t zwyczaj, na znak tego zamię::~zania, które 
powstało przy męce Chrystu owej, że księża psałterzami i br -
wijarzami uderzają o ławki, robiąc tym spo obem łoskot mały. 
Swawolne chłopcy, naśladuji!C ksigży, pozbiegaw zy si~,; do ko
~ ioła z kijami, tłukli niemi o ławki z całej mocy, czyni1!C 
grzmot jak najwi~,Jkszy, póki dziady i łuJzy kościelni, przypadł· 

szy z batożkami, nie wypędzili ich z kościoła; wszakże, jako 
młodsi i zwinniej i, zarwawszy tego i owego kijem po plecach, 
zdążyli umknąć. ~ ie prze~tali wdzak/.o na tćm; zrobiw zy l;o. 

l) Za Włady ława IV w ten dzieli pani~ta, ynowie znakomitych 
rodzin w białe szaty ubrani przyno ili królowi palmy. " a tępca 
jego, Jan Kazimierz, nigdy prawie na Wielkanoc nie znajdował 
się w stolicy, i przez to u tał ten zwyczaj. 

2) Pami§ltlik rtlig. moral. \ ar z. 18-1-7, tom 12, str. 3:30: Wielki 
tydzietl. - r;azeta Polska1 Warst., l U5 nr. 80- :i: Opis zwy· 
czaj ów ko ·cielnych Wielkiego tygodnia. 
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wiem b a ł w a n a ze starych gałganów, wypchawszy go słomą, 

i włożywszy mu w zanadrze szkło potłuczone na znak srebrni· 
ków, za które sprzedał Judasz Chrystusa, chcieli mieć przez to 
wyobrażenie (postać) Judasza do wypędzenia. Wyprawili z nim 
na wieżę kościelną jednego lub dwóch z pomiędzy siebie, a dru
dzy z kijami na pogotowiu pod wieżą stanęli. Skoro Judasz zo
stał zrzucony, jeden z nich . porwawszy za postronek 1 uwiązał go 
u szyji tego bałwana, włóczył po ulicy, biegając z nim tu 
i owdzie ; drudzy goniąc za nim, bili go nieustannie, wołaj'!c z ca· 
łej siły: Judasz ! J u d a s z! - dopóki owego dziwoląga w ni
wecz nie popsuli '). Jeśli im żyd jaki wtenczas się nawinął, rzu
cali zmyślonego Judasza, a prawdziwego J udę pomiędzy siebie 
pochwyciwszy, tak długo i szczerze kijami okładali, póki im się 

nie wymknął. Swawola ta chłopców, jako pokrzywdzająea domy 
boskie, sług kościelnych i biednych zwykle żydków, za. wdaniem 
się władz duchownych i osób rządowych, zniesioną została. 

Wielki Czwartek 2). 
2:.! ~Marca - 18 Kwietniu. 

Podobnie jak biskupi tego dopełniali i dopełniają, tak 
królowie nasi w wielki czwartek ubogim starcom umywali n~gi. 

Zygmunt III statecznie obrządek ten dopełniał. Za Stanisława 
Augusta urząd jałmużnika zwykle odbywał ks. Naruszewicz. -
Raz się trafiło, że każdy z 12 starców miał 100 lat z okładem, 
a jeden 125, tak, że wszyscy razem 1300 lat mieli. Sadzano ieh 
potem do stołu, a król i znakomitsze osoby im usługiwali. Każdy 
starzec otrzymywał zupełny ubiór; łyżkę, nóż i grabki srebrne, 
tudzież serwetę, w której dukat był zawiązany. Na tępowała po· 

1) Ł. Goł~Jbiowski mówi: "Przed czterdziestu ltilku laty w War
szawie był zwyczaj, że dzieci z pospólstwa ustrojily bałwana za 
Judasza, w kieszenie kładli mu worek z 30 kawalkami szkła, 
jakoby tyluż srebrnihmi, oprowadzali po ulicach, potem wci!l· 
gali na wieifJ kościoła P. Maryi na Nowem-mieście, ztamb\d 
zrzucali, za włosy targali, bili, i w Wiśle topili, ale działo aię 
to w w i e l ki p i ~t e k. 

2) Tygodnik illustr. Warsz., 1860, nr. 28: Wielki czwartek, O,Pi• 
Magiera o Warszawie. 
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tern wieczerza Pańska, do której król wzywał wszystkie znako
mite osoby, poezero było oratorium (drama pobożne) i kwesta 
przez jednę ze znakomitych dam w asystencyi panien, w kościele 
lub kaplicy, przy tacy srebrnej dopełniana. 

Grzechotki. 

L. Gołębiowaki (Lud pol.~ki, tr. 129) mow1: "Maj!! one 
początek w wielki czwartek, koniec w wielką obotę i trwają 

przez ten czas, kiedy kościół nie używa dzwonów, tylko kleko
tek do kołatania. Jak tylko na wieży kościelnej przedtem ode
zwała się klekota, chłopcy natychmiast nie omieszkali biegać po 
ulicach ze swojerui grzechotkami, czyniąc niemi przykry hałas. 

Narzędzie to spore drewniane, w którem cienka deszczułka, obra
cając się na walcu drewnianym pokarbowanym także , donośne 

czyni terkotanie; im tężej ta deszczułka do walca przymocowa
na, obracając silnie grzechotką za rękojeść trzymaną, tern gło

śniejszy czyniono łoskot. Jedni robili je sami, drudzy kupowali 
O'Otowe; na rynku bowiem wystawiano je kupami, jako towar pożą
dany. Klekotka kościelna większa była, osadzona na kółkach 
jak taczki, dla łatwiej zego toczenia jej po ulicy około świątyni 
Pańskiej, i oznajmienia ludowi zbliżającego się naboże1istwa" . 

., Teraz nocni tróżc w Warszawie i po innych miejscach 
grzechotkami oznaczają godziny; szybkiero, ciągłem i mocnem 
ich wstrząsaniem, ostrzegają o pożarze, do ratunku lub czujno
ści wzywają". 

Wielki Piątek. 

G:· .by. Ka t:> ni:y. 

23 Marca - 19 Kwil'tnia. 

Dzień ten poświęcony rozpamiętywaniu męki Pańskiej. Po 
nabożeństwi odbytem, zaczynało się obchodzenie grobów. Tak 
mężczyźni jak i kobiety ubrani byli czarno. Pani de Guebriant, 
która żonę Władysławowi IV, Maryę Ludwikę przywiozła do 
Warszawy (obacz Prtmi~tnik Nietpcewicza), znajdowała groby 
wielkopiątkowe w Polsce kształtniejszemi niż we Franeyi. W ezę
dzie niemal było wyobrażenie (wizerunek) P. Jezusa i N. 
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Panny bolesnej przy nim, rozpadała się ziemia, obroty niebios 
były wystawione, mnóstwo lamp i świćc jarzących objaśniało to 
wszystko. U Jezuitów grób cały z szyszaków, pałaszów i innej 
broni, wszędzie łagodna i smutna przygrywała muzyka. 

Naucza nas Pa111iętnik ks. Kitowicza, że w ciągu panowa
nia Augusta III groby "jaką historyę z starego lub nowego te
lltamentu wyobrażały, często ruchomą i przesuwającą się; naj
piękniejsze bywały u Jezuitów i Missyonarzy, najskromniejsze 
u Pijarów. U grobu w kollegiacie ś. Jana wartę odbywały dra
banty królowej, u ś. 'rrójcy artyllerya konna. Karabiny rurą na 
dół obrócone być musiały. Król, że otyły był niezmiernie, gro
bów nie obchodził ani objeżdżał, bywał tylko na lamentacyach 
u Augustyjanów, gdzie się jego muzyka i śpiewy słyszeć dawały". 
"Do pięknych i teraz (r. 1830. mówi Gołębiowski), policzyć mo
żna grób u Missyonarzy (ś. Krzyża) w kościele dolnym (pod
ziemnym), u Kapucynów z wytryskującą fontanną, w starożytnym 
ś. Jana, m~tropolitalnym dziś gmachu, w kościele ś. Aleksandra 
gdzie marmurowy posąg Zbawiciela w grobie leżącego, - jak 
i po niewieścich klasztorach ; tam albowiem kwiatów i krzewów 
bywa mnóstwo, a gust lepszy i słodkie ich śpiewy pomnażają 
wzruszenie. Wszędzie niemal w pewnych godzinach wdzięczna 

odzywa się muzyka. Piękne kw e starki, czarno ubrane, w ka
t dym kościele siedząc, potrząsają tackami, wzywając dobroczyn
ności dla sierót, ubogich i kalectwa" . 

• Groby po wsiach nie ustępowały miejskim; sadzono się 

w ich ubraniu na przepych i okazałość; tu wśród morakich bał
wanów straszny wieloryb coraz połykał i wyrzucał Jonasza; tam 
cudowna łówka ryb św. Piotra była wystawiona; tu inny jaki 
przedmiot pobożny. Ogródek przed grobem wzorzysty z pięknie 
wzrosłego o w su, rzerzuchy, bukszpanu, próżne miejsca koloro
wym piaskiem wysypane; po 11tronach drzewka cytrynowe, po
marańczowe i kwiaty, lampy z kolorowami zasłonami. Domowni
ków i rodzinę spisano, i do klęczenia u groJ:>ów przeznaczonych, 
ciągle przywożono i odwożono; muzyka na części podzielona, 
przygrywała nieustannie, lub przyjemne dobranych niewiast 
i mężczyzn pobożne śpiewy nucących, słyszeć się dawały głosy". 

Dawniej był to dzień najliczniejszych nabożnych widowisk. 
Słynęły długo d y a l o g i wielko-piątkowe Mrzygłodowicza: Z dra-
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d a Judasz a. Z a p ar c i e s i~· P i o tra. tik ar ga l u d u. Z e
znania fałszywych bWiadków. ądy Kajfasza, An
n a s z a i P ił a t a. 

,.Po południu w miastach, a nawet po wsiach zacz~ naly 
si~ processye. 1.e wszy tko do rzeczywistości wyobrażać chciano, 
bywał udający Pana Jezusa w koronie cierniowej z łaJicuchami, 
i dźwigał krzyż wielki; dopomagał mu 'yreneu z, otaczali ich 
żołnierze Judzcy, a kiedy upadał pod łl~m brzemieniem, płazo

wano go, mówiąc: "PostQpuj Jezu!•- Kapnicy w RZ!I

rych lub kolorowych kapach, na pamiątk<: ran pięciu, w tyluż 

kościołach, albo w jednym tylekroć biczowali się pt·zez całe M i
ser e. Dawali im znak marszałkowie, kiedy krzyżem leżeć, sma
gać się, krzyż całować, dalszą procesyę rozpoczynać mają. "r pó
źniejszych czasach, że to widowisko zbyt rażące było, znie iouo 
kapników" (Lud, er. IX, str. l :n). 

Niech nam wolno będzie przytoczyć pełen uczucia wiersz, 
w którym Andrzej ze Słupia, w roku je zcze 14i0, kreśli ciężką 

boleść latki Bożej 1): 

Synu miły i wybrany, 
podziel z Matką twoje rany; 
przemów Ty do ~lat ki, by się pocieszyła, 

bo już odchodzisz odemnie, moja nadziejo miła! 
O Aniele Gabryelu, gdzie owo wesele? 
któregoś mi obiecywał tak wiele, 
mówiąc do mnie: "Panno, pełna· miłości! : 
A ja tu pełna smutku, pełna żałości, 

zdrętwiało we mnie ciało, ból przejął me kości! 

Śle dż i żur. 

'V wielki piątek albo w wielką sobotę, przedtćm, dworska 
przy mały<· h dworach d !'Użyna, uwiązawszy śle d z i a na długim 
powrozie, do którego cienką nicią był przyczepiony, wieBzała na 
suchej wierzbie albo ionem drzewie nad drogą, karząc go, że 

przez siedm niedziel morzył ich żołądki. 

') traszne i rozdzier11.jące te rymy wygłosił ten sam Andrzej ze 
Słupia, który zkądinąd pełne rzewności składał pieśni "ku czci 
Bożej Matuchny, ze wszystkich rót rajskich naj kraśniejszej". 
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Żur wynosili równie z kuchni, jako już niepotrzebny; było 
to sidłem dla jakiego prostaka. Namówili go, żeby garnek z żu
rem w kawałku sieci wziął na plecy i niósł go tak, albo na gło
wie trzymając, e t q u i d e m do pogrzebu. Za nim frant szedł 
z rydlem, jako mający dół kopać, w którym żur p o c h o waj ą. 
Gdy się wyprowadzili z kuchni na dziedziniec z orszakiem nie
małym, ów co szedł z tyłu z rydlem, uderzył w garnek i po
tłukł go, a żur oblał niosącego i sprawił radość powszechną 

i śmiech długotrwały (Lud, Ser. V, str. 281). 

Wielka Sobota. 
24 Marca - 21 Kwietnia. 

Woda święcona. Alleluja. Resurrekcya. 

Ci, którzy od wie~zerzy Pańskiej aż do święconego nic nie 
jedli, napili się tylko wody święconej w sobotę wielką, brali ją 
wszyscy do domów w flaszeczkach i zasilali się z rodziną całą 
i domownikami ; do majętniejszych roznosiły jlj: dziady i babki 
szpitalne, za to otrzymywali podarek. 

Prócz wysłuchania dłuższego nabożeństwa, zajęte jeszcze 
były i są tego dnia gospodynie ustawieniem święcone g o po
żywienia, to jest tego 1 które ksiądz przy krótkiej modlitwie już 
pokropił, lub ma pokropić w tym dniu święconą wodą. Niekiedy 
święci on je dopiero po resurrekcyi. Któż nie czytał zadziwiają

cej obfitości pieczywa święconego? Kołacze krakowskie najwięcej 
słynęły. 

Gdy ksiądz w czasie mszy pierwszy raz A 11 e l u ja zaśpie
wał, wtedy uściśnieniem ręki, ukłonem głowy i cichym głosem 
winszowali sobie wszyscy obecni w e s o ł e g o A l leluja. Podo
bnież, przy spotkaniu się na ulicach i w domu. 

Zawsze pobożni Polacy i ich królowie z rodziną swoją, -
czytamy w opisie podróży pani Guebriant, - większą połowę 

nocy w sobotę wielką przepędzali w kościele. W stolicy, w mia
stach i po wsiach, w czasie re s u r rek c y i strzelano z armat, 
moździerzy, organków, z fuzyj i pistoletów przez beczkę próżną 

dla większego odgłosu, p a l o n o w około kościoła i cerkwi (lub 
na bliższych przynajmniej miejscach) beczki smolne. J cdno i dru
gie przez niezręczność lub nieostrożność zrządzało przypadki. 
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"Podobnież jak poprzednicy jego, August III ~ywał na re
surrekeyi w kollegiacie ś. Jana; artylerya. 300 razy dawała ognia 
na gnojowej górze (dziś ulica Oboźna i Sewerynów). Król, że 

był otyły: raz tylko dla niego kościół obchodziła proeessyja. 
:Ministrami, dworem i senatem otoczony, bywał na resurrekcyi 
Stanisław August. Po rzezi Huruańskiej, i kiedy o podohoejże 
na początku czteroletniego sejmu rozeszły się wieści, ażeby uni
knąć nocnego napadu wroga, w wielu miejscach przeniesiono 
re urrekcyę z północy do poranku. Gdzie kościołów jest wiele, 
o różnych godzinach bywa resurrekcya, a lud pobożny z jednej 
udaje się na drugą, i wszystkie niemal obejdzie". 

WIELKANOC. 
Siedziela wielka, 25 Mn.rw - 21 Kwietflia. 

Długie były spory o czas obchodzenia tego święta. Sobór 
Nicejaki go ustalił roku 325, stanowiąc: iż Wielkanoc ma być 
zawsze obchodzoną w niedzielę w kwadrze· p e ł n i księży c a, 
p o p o rów n a n i u d n i a z n o c ą. P e l n i a ta wielkanocna 
ani rychlej jak 22 ~farca, ani później jak 19 Kwietnia. przypaść 
nie może. 

Dzielenie się święconem jajkiem i winszowanie wzajemne, 
wspólne jest całemu chrześciańskiemu światu. 

Po wsiach jest, i na Mazowszu jak wszędzie, zwyczaj po 
wyjściu z kościoła po nabożeń twie, ścigania się wzajemnego, by 
co-rychlej przy biedz do domu i wziąść się do spożycia przygoto
wanego ś w i ę c o n e g o jadła. 

ŚWIĘCONE. 

tory to kraju naszego obyczaj. W tym dniu kmiotek 
i najuboższy nawet człowiek zdobędzie się przynajmniej na. ka
wał wieprzowiny, kiełbasę, placek i jaja, oświęcone na cmenta
rzu kościelnym; majętniejszy, okazalsze wystawia święcone. Po 
nabożeństwie, odbytem z rodziną i domownikami, dzielą się 

uprzejmie z gośćmi i każdym w dom przybyłym, wśród życzeń 

jak-najlepszego zdrowia i pomyślności, ś w i ę c o n e m jaj ki e m, 



którego nikt odmówić nie może; potem innemi 1 zastawionewi 
suto na. stołach, częstują i raczą się zapasami. 

Gołębiowaki mówi, że każda część święconego w ówcze
snych wyobrażeniach miała jakąś moc szczególniejszą; tak 
Rey w P o styl l i P. p. 5 powiada żartobłiwie: ~W dzień wiel
kanocny kto święconego nie j ć, a kiełbasy ula węża, chrzanu 
dla. plech (pcheł), jarząbka. dla więzienia (chowa), już zły chrze
ścianin". - J emu' śmy obowiązani 1 że nam, jak wiele innych 
zwyczajów, tak i to mniemanie z swych czasów zachował. 

Kto resurrekcyę zaspał, utrzymywano, że niema. pra
wa jelić święconego. Baranek na sucho pieczony, placki pełne 

szafranu, ja ja (wśród których są p i s a n k i niekiedy), to główna 
zasada święconego 1). Kosztowano wszystkiego po-trosze; resztę 

zostawiano słutącym (ob. Lud, Ser. V, str. 2 2). 

Uginają się i teraz (powiada Gołębiowski w r. 1~30) stoły 

pod ciężarem szynek, mięsiw, kiełbaR łub placków, mazurków, 
jaj (z żółtek tych ostatnich robi się jako podścielisko do jadła, 
zaprawa. przy pomocy octu i oliwy). Rzadko już gdzie, dają się 

atoli widzieć starożytne ciast gatunki, kołacze, obertuchy, jaje
czniki. Jaka, mimo to, w owych wiekach, taka i teraz rado· ć, 
kiedy się udały ciasta; smutek w przeciwnym razie. 8ą ciast.'\ 
parzone, baby p e ty n e t o w e, dla równości w dziurkowaniu tak 
nazwane. Słyną pod tym względem dobre gospodynie, w piecze
niu ciast wybornych trafne; do nich inne udają się o przepisy. 
Gdzie większą che~ mieć okazałość, po miastach nadewszystko, 
cukiernicze zastawiają ciasto, l u kro w a n i e m po wierzchu ozdo
bne: baby migdałowe, z razowego chleba, trójkolorowej massy 
(białej, różowej i ciemnej), torty królew kie i t. d. 

1) Pani Stefania Ulanow ka powiada w 'l'.lf!JOd"iku illust1·. (\Yar z. 
188·1, nr. 6!:l), iż n w ziemi Czerskiej mają takfe pisanki, a pi z. 
po nich telazkiem podobnem do igły, zmaczanem w rozpuszczo
nym z a ak Ie p i e 1 to jest w wosku; potem farbuj!\ je w bra
zylii na czar n o i w cebulaku na t 6 ł t o, a wzory, zasklepem 
napisane, b i al e m i pozoetają. Ta odmiana kolorów musi tćż 
mieć symboliczne swoje zasto~owanie do rozmajito ·ci b1uw wio
sennych, następującej po jednostajnej białości zimy". 
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Wielkanoc. 
Dy ngus. 

Poniedziatek, 26 Marca - 22 Kwiet11ia. 

W każdero prawie mieście jest ulubiona jaka okolica, do 
której lud dla rozrywki zwykł się zgromadzać, co się zowie: i ś ć 
na Emmaus, z powodu, iż w drugie święto wielkanocne kościół 
obchodzi pamiątkę 1 jak Chrystus z uczniami szedł z Jerozolimy 
do Emmaus. Warszawianie schodzą się przed klasztorem ks. Bo
nifratrów, gdzie w ten dzień wolno jest odwiedzać obłą, k a
nych (których zakład znajduje się przy pomienianym klasztorze). 

Zwyczaj dyn g u s u czyli śmig u s u 1), który do wesołych 
żartów i igraszek pochop daje, jak wiadomo, niezmiernie staro
żytny, ma mieć (wedle kronikarzy} początek od Jagiełły dopiero, 
kiedy król ten chrzcić kazał w ten dzień gromady Litwinów, po
lewając je wodą. 

Po wsiach parobcy i dziewki dorosłe, oblewają, się wzajem 
wodą, ile możności znienacka, jak to w powszechnym jest zwy
czaju, podczas gdy chłopcy i dziewczątka-podrostki (tamci z ko
gutkiem a te z gajikiem chodzą od domu do domu i d y n g u
s uj ą, t. j. śpiewając i winszując, zbierają podarki, złożone z jaj, 
sera' kukiełek' drobnych pieniędzy i t. d. 

Wtorek. 

Niektórzy jeszcze dzień ten święcą, a raczej świętują odby
waniem przechadzek, jakkolwiek trzecie to święto oddawna znie
sionem zostało. 

1) Wejnert w Starożytnościach Warszawy (t. lli, str. 196) mówi: 
"Zwyczaj był w atarej Warszawie, it kantorowi w kościele św. 
Jana, dawało miasto kolend~ na Wielkanoc, która nazywała ai~ 
e z m i g u e, Chcąc go zach~cić do równej gorliwości w czaaie 
aktu uroczystego weaela królewicza J akóba, ayna Jana III, mi a
a to wynagrodzenie podobne udzielilo mu w kW'Ocie zł. l gr. 20 
(około pół rubla na dziaiejezą monet~). · 
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Z p\eśru wielkanocnych przytaczamy następujl\ce: 

42. 
;,l 

~ f' .-. 

l @ t> e J J J ~ r l r d l @ ~ 1 E l J. l ; J l J J J J l 
C'hrystu~ tlnA:rt\\ych- wstanjest, nam lA pnykład dan jest, li mamy smar· 

..-:"\ 

twychpowstać z Paucm Bog iem 

l. Chrystus zmartwych·wstan jest 5. 
nam na przykład dan jest, 

Powiedz nam Maryja, 
Ci-dzieś Pana widziała? 

iż mamy z martwych powstać, 
z Panem Bogiem królować. 

Alleluja! 
2. Leżał trzy dni w grobie, 

bok dat przebić sobie; 
bok, ręce, nodze obie 
na zbawienie (człowiecze) tobie. 

Alleluja! 
3. Trzy Maryje poszły, 

drogie maści nios~y. 
Chciały Chrystusa pomazać, 
Jemu cze~ć i chwałę dać. 

Alleluja! 
4-. Gdy na drodze były, 

tak 80bie mówiły: 
Jest tam kamień niemały, 
a któż nam go orlwali? 

Alloluja ~ 

Widziałam Go po męce 1 

trzymał chorl!giew w ręce. 
Alleluja! 

t), Gdy nad grobem stały, 

rzekł im Anioł biały: 
Nie bójcie się dziewice, 
ujrzycie Bożo lice. 

Alleluja! 
7. Je zus a szukacie ? 

tu go nie znajdziecie. 
Wstał-ci z martwych, tu Go nie, 
tylko Jego odzienie. 

Alleluja! 
8. ł',ukasz z Kleofasem, 

oba jednym czasem 
szli do miasteczka Emaus, 
Postat-ci ich Pan Je zus. 

Alleluja! 
\J. Bądźmy wszyscy weseli, 

jako w niebie Anieli. 
Czegośmy pożą,dali, 
tegośmy doczekali. 

Alleluja! 
K~. Mioduszew ki: :.:;pieu·nik lcości~tny 

Cbu\ł l ~C po dyngualc, 

l. Chrystus zmartwychwstaje, 
noma przykład daje. 
I my mamy zmartwychwstać 
z Bogiem Ojcem królować. 

• \lelijo. 
2. Lezał trzy doi w grobie, 

dał bok przebić sobie. 
Dał bok przebić i ręce, 
na zbawienie cłowiece. 

Alelijo. 

(Krak. 1838, str. 129). 

43. orl Czer.ka (Caaplln). 

3. Trzy )lary je p osły, 
drogie maści e niosty. 
Chci{tły Boga namozać. 
nie chciot jem sie pokazać. 

Alelijo . 
4. I nad grobem stały, 

tak sobie go dały: 
Jest tam kamie1i niemały, 
a chtóz go n{tm odwali? 

Alelijo. 



5. Jest tu Anioł Bozy, 
to num go odwozy. 
Patrzcie, patrzcie dziewice, 
ujzyjcie bo kie lice. 

Alelijo. 
6. Maryja z Janasem 

śli o jednym casem, 
śli do miasta Amelus 1 

napotkał ich Pan Je zus. 
Alelijo. 

7. Maryj a z Józefem, 
gdzieś Boga widziała? 
Widziałam go na m~ce 
trzymol chorungiew vr ręce. 

Alelijo. 
8. Buńdźmy se wesieli 1 

jak w niebie anieli. 
Cegośmy docekali , 
tegośmy pozundali. 

Alelijo. 
9. Jajecka święconego, 

dzisioj dnia wesołego. 
Alelijo. 

l. Prześlicna lelija 
w ogródku zakwita -
Panna Maryja 
Jezusa się pyta: 

2. Jezu Chryste Panie 
1 

co będzie na śniadanie?-
3. B~Jdzie . rybka z miodem 1 

nie umorzy głodem, 
i kaplon piecony. 
Niellh będzir. pochwalony! 

4. Ja państwu winsuję 
w te pokorne święta. 
Posed'em do chliwa, 
t11m były prosięta. 
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· 10. Chwała Bogu Ojcu, 
11iedzi kura w kojcu. 
Jaj e cek nam naniesie, 
dziwecka nam przyniesie. 

Alelijo. 
11. Gospodym wstaje, 

dyngusik nam daje. 
A gospodorz piniązki 
ze swoj i banius1d. 

Alelijo. 
12 . Klucykami brzunkli, 

gorzoliny suko. 
Alelijo. 

13. A dajciez nam co macie dać, 
bo num zimno za oknem stać. 

Je dni nago, drudzy boa o, 
powłazimy na piec w proso. 

Alelijo. 
14. A jok num nie docie, 

to cudu doznocie. 
Miski, g1Łrki potlucemy, 
co na pulce nańdziemy. 

Alelijo. 
K. Kozłowski: Lud, str. 193. 

44. od Czeroka . 

5. Wzione' m ja se jedno, 
ano mi kwicało ; 
zaro sie sumsiadów 
do mnie nazlotało. 

6. Matka z córką, ojciec z zięciem, 
jak me zacnfł bić prosięciem, 
az jo ich sie i uprosiuł 1 

ze nie b~Jde prosiąt noaiuł. 
7. A jo mały za cek 1 

wlozam se nr. krzocek. 
A z krzocka na wodę, 
potłuk' em se brode. 

8. A jo mały dyrląg, 
za piecem sie wyląg. 
A mnie państwo znojcie, 
dyngusik mi dojcie. 

K. Kozłowski : Lud, str. 194. 
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45. 

godzioedca była, kltdy sir dusycka • ciałem rozt,cyl•. 

l. :Niescęsna, niescęsna 
godzinecka była, 
kiedy sie dusycka 
z ciałem rozłącyła. 

2. Wzięła se dzbanusek; 
posła z nim na łl\ck~ 
po zdrojową wóueckę. 

;J. Wody nie nabrała, 
rzewnie zapłakała' 
az jej si~ Maryja 
w niebie odezwała. 

4. - A cegoz ty Blaces 1 
ty duso niewinna? -
- Jakze ni mum płakać, 
P11.nienko Mary ja 'ł 

5. Pieklo roztworzone, 
niebo zaśklepione. -

6. - Nie bój ty się, nie bój 
piekła gorącego, 
p6jdzios ty se, pójdzies 
do raju wiocnego. 

7. Będzies s e chodzila 
po tym wiecnym raju , 
jak biała owiecka 
po zielonym gaju. 

8. A wy tez matacki 
karzcie swe c6recki, 
karzcie je, karzcie 1 
do kościoła kaiźcie. 

U. Niech pacierz mowiaj!l 1 

różaniec śpiwają. 
Niech paciorki nosą, 
Pana Boga prosą. 

10. Tylo im nie dajcie 
jednego jajecka, 
niechze sobi(\ weźmie 
sama ta dziweoka. 

11. Sama se dziewecka 
jajko upisała 1). 

12. Przyleciała wrona, 
to jajko wypiła, 
sama se dziewecka 
rumieniec zgubiła. 

K. Kozłowski: Lurl, str. 197. 

46. ud Cter>ka. 

l~ •-: J fJ. r Q· l # r r J J l r fJ. t ? l r r J J l 
Nad J - •i o - rem lipka Sil-lo, rod l lip - k dziewka pra-1 • . 

l. Nad jeziorem lipka stała, 
pod tlł lipkił dziewka prała. 

"'2. Bod ubogi środkiem drogi: 
- Dziewko, dziewko, daj mi wody! 

3. - Dziodku, dziadku, woda niecysta, 
napadało z drzewa li· cia. -

4. - Dziewko, dziewko 1 woda cysta, 
tyło ty jesteś bardzo grzyśna. 

l) U p i s a ł a 1 umalowało., ubarwiła ; z tą d p i s a n k a, jajko ma
lowane. 
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!i. Jak ujrzała że to Pan Bóg, 
upadła Mu krzyzem do nóg. 

6. - Dziewko, dziewko, nie l~kaj si~ 
idź do kościoła, spowied11j si~ 1). 

7. Tak s i~ długo s powiedała, 
az m ą świ~tą przeklęcała. 

Wary ant: 

K. Kozłowski: Lud, str. 199. 
Lud, er. Xll, n. 613. 

7. - Dziewięcioro dzieci, dziwko'ś miała, 
a zadnemu'ś krzto nie dała. 

8. Jak sie dziewka wyspowiadała, 
zaro si~ w proch rozsypała. 

KOGUTEK. 

Na :Mazowszu, jak i w innych prowincyacb, w drugie święto 
wielkanocne, parobczaki wiejscy wystrychniętego koguta (do cze
go biorą pospolicie pustą dynię, przystroiwszy ją w pióra kapło
nie nakształt koguta z grzebykiem z sukna. czerwonego) i przy
twierdzonego do deszczułki, obtaczają na kółkach po wsi. Obchód 
rozpoczyna. się od dworu lub zamotniejszego gospodarza, gdzie 
:ipiewem i przygrywaniem na piszczałce, zyskuje jaki datek pie
niężny lub podarunek (zwany wówczas Dyn g u s), ciągnie się 

dalej od chaty do chaty, a. kończy wieczorem na karczmarzu, 
u którego zaraz całodzienny nabytek (ów dyngus) rozpraszany 
bywa wśród wrzawy i krzyków przy kieliszku. 

K. Kozłowski (Lud, str. 199) powiada: "Kogutek w Czer
skiero znany je t powszechnie, lubo nie co rQk obchodzony; być 
może, żo wkrótce i ta uroczystość, jak wiele innych, zostanie 
zaniedbaną. Kogutek robi się z ciasta, które się nakleja piórami 
koguciemi, a ktoś z gospodarzy we wsi chowa go zwykle do 
roku następnego. Kto chce chodzić z kogutkiem, winien go 

1) Oprócz dyn g u s u i gaj i k u, jAd (mówi Kozłowski) w Czer
skiero zwyczaj, w poniedziałek Wielkanocny rano obchodzió 
chaty z kropidłem. Przy tam właśnie śpiewana jest pieśń po
wyższa. 
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wykupić z zachowania, -a tylko w razie zniszczenia dawnego, 
robi się nowy•. 

Przybywszy przed dom gospodarza, śpiewają: 

Dyngus 'l· 47. 

l b* •: r r r u r l r ą r r r l A r r # F l r t1 r {l Jl 
Przys&li ś my tu po dyngu-sie, u-Śpie-w~.t-my o Je- zu-sie, 

l&i r r r r l p r r r l p r J J l J r {l J l 
za- śpiewa-my o Je- zu-sie, o Je- zu-sie. o Chrystu - 1ie 

l. Przyśliśmy tu po dyn g u s i e, 
zaśpiewajmy o Jezusie, 
o Jezu!lie, o Chrystusie. 

2. w wielki cwartek, w wielki piątek' 
cierpiał Pan Jezus wielki sm~tek. 

3. Za nas sm~tek, za nas rany, 
za nas-ci to, chrześcijany. 

4. Trzej zydowie jak katowie 
Pana Jezusa um~cyli, 
Umęcyli, ukrzyzowali, 
trzrma goździkami na krzyz przybijali. 

5. Przybijali go trzema goździkami, 
ciekła krew ś więta trzema promykami. 

6. Jak się dowiedzieli Anieli, 
po świętą krew przybiezełi. 

7. Pozmywali, pozmiatali, 
i na niebiosa znać dali. 

8. • Pawle, Pietrze, weźcie kluce 
i wypuśćcie wsystkie duse". 

9. Niebiosa się otworzyły, 
wsystkie duse rade były; 
tylko jedna smętna była, 
co się na matkę zamierzyła. 

l O. Oorse, duso , zamierzenie, 
niźli samo uderzenie ; 
jak uderzys, to się zgoji, 
zamiarzys s i~, serce boli. 

1) K. Kozłowski mówi: "Dyn g u s w mitologii słowiańskiej był 
podobno pachołkiem Nii, bogini piekła, żony Peklenca, której 
święto obchodzono na wiosnę o tym czasie. Dawniej w Polsce 
dyn g u s znaczył także zupę, polewk~". U Jurkowakiego w Scy
lurusie (intermedium) jest: "a pedagogowi groch albo dyngus 
owsiany". 
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l l. Lec ty duso nie bądź amutna, 
przeproś matkę jesce jutro. 
Juzem ja ich przeprosiła, 
nózki wymyła i brud wyp•la. 

(To prześpietearcszy, kłaniają się i dal~ nucą): 
12. Hola! hola! duso moja, 

pójdźmy teraz do kościoła; 
A z kościoła do oraca, 
dostaniemy tam kołaca. 

13. Od oraca do ślachcica. 
Niech mu ię rodzi na polu pszenica! 

14. Da nam garniec wina, a drugi piwa, 
co my się z Kuraokiem oohłodziewa. 

15. Bośwa z Kuraokiem raniusieńko wstali, 
pierWBZI\ rosienkę otrząsali. 

16 A li nas kuracek rano pieje: 
v.·stajcie panny do kądziele l 
A wy matki jesce śpijcie, 
bo się przez dzień narobicie. 

17. Panie gospodarzu! do zbawienia, 
dajcie nam słoniny do smazenia. 

18. A dajciez nam choćby dwadzieścia ctóry, 
aby wam się kury w pokrzywy nie kryły. 

19. A dajciez nam takze krajanecek sera, 
zeby wam się krówka do boru nie gziła. 

20. A dajciez num dajcie, i kasy choć misę, 
aby "'am się rodziły ciołki łyse. 

(Podobna: Wójcicki P. I. T. I, litr. 195, 265). 
Lud, Ser. IX, str. 137. 

Cbloper eboda'c z Korulkl•m : 4 · od Blonia (Picch<><:la). 

lłJ e r {1 r J l r r r J l r t9 r {11 p r r J: l 
\V wielki nwartek., w wltllri.l pi,td;., citrpial Pan Juus 1•1-kl mu-tolr. 

C~eralaków. 

Chłopcy WieJscy, zebrawszy się w gromadkę 1 chodzą po 
chałupach z życzeniami wielkanocnemi. 

49. 
l. W · wielki czwartek, - w wielki piątek 

cierpiał Pan Bóg - za nas smutek. 
2. Za nas smutek - za nas rany, 

za nas cierpiał - chrześcijany. 

.Mv.o•n•. Tom I. tO 
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:t \\'a (my) z braciskiem - rano wstali, 
zimną rost - otrząsali. 

-!. Pnnienki si~ - dziwowały, 
po kopie j~j - obiecały . 

. ). A z tej kopy - choć piętnaście, 
bez jednego - n<im nie dajcie. 

H. Bez jednego- nie weźmiewa (weźmiemy), 
bo się wsf~Yscy - pobijewa, 

'. Siekierkami, - toporkami, 
Najświ~tsa Panno, bądź z nami! 

Alleluja! 

Przy przechadzce z Kogutkiem: 

50. 
od C•erska (C•;~plin ). 

l. Wielki cwartek, wielki piuntek, 
cirpioł Pan Bóg wielki smutek. 

2. Za nos smutek, za nos rany, 
za nos grzyśnik6w chrześcijany. 

3. A Zydowie jak katowie, 
Pana Jezusa męcyli. 

4-. Zamęcyli, zagrzdęcyli, 
i do krzyza go przy bili, 
krewkę świętą wypuścili. 

5. Anieli się u owiodzieli, 
i po krewk~ przylecieli. 

6. Przylecieli, przyjechali, 
krewkę świętą pozl>irnli. 

8. Tam się w raju umywali, 
złotą ścirką obcirali. 

9. A my mali, rano wstali, 
zimną rosę otrzunsali. 

l O. Panny num sie dziwowały, 
po kopie jajecek dowali. 

11. P6jd:t.myz tczii do mlym\rza 1 

da niun placka, syra. 
12. Od młynorza do o raca, 

do num placka i kolaca. 
13. Najświętsa Panienka rada była, 

piwka, gorzałki utocyla. 
7. Pozbirali, pazmiotali, 

i do raju odesłali. 

11. Siekirkami, toporkami, 
Najświętsa Panienko rac być 

K. Kozlowski: Lud, str. 198. [:.~ nami. 

Chłopcy chodząc po wsi z Kogutkiem : 

Dy11gn~. 
51. 'Vilan6w. 

tł, $ '~ r f l r 1r l ~ p f r r l rpp r F 1 
Do te -~o clo-mu \\SI':-ru- je-my, zdro - wi"• ~SCę!!od:& 

1 ®1 ~ n tJ 1 J l J 1 J J c r l [? f1 J J l 
l. Do tego domu 

wstQpujemy, 
zdrowia 1 sc~ścia 
winsujemy. 

l. A w tam domu 
malowane progi, 
chodziły, chodziły 
gospodarskie nogi. 



3. Za tum domem 
stoji kamienica, 
za tą kamicnicą 
bieli ię pszenica. 

4. A czemu nie rzniecie, 
czemu n1e wiążecie, 

a wiemy my wiemy, 
co za niq wei.miecie. 

G. A bcdziccic brali 
to bite talary, 
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bo jej cnprynecka 
nn. ramieniu łozy. 

lO. A stroji się, stroji, 
bo jej przyzwojita, 
bo jej makówecka 
w ogródku zakwita. 

11. W izbic stoj:) stołki, 
w sieni toją zarna, 
pani gospodyni, 
lata kieby sarna. 

12.· W izbie stoją ławki 1 b~dą wam sil?, bcdą 
po stolo tacały. 

6. Pan gospo<l.irz 
stoji w rogu t ola 1 

na nim pa icek 

w sieni stoji stcmpa,
a panna d,dćwccb, 

w same zlote koła 
(v. stroji się pasicek 
w modrzu ieńskic koła). 

7. A stroji się . troji, 
bo mu ię nalczy, 
n bo mu cuprynka 
na ly inie !czy. 

8. Pani go pod:;ni 
stoji w lu. terceku, 
a stroji i\'1 troji 
w rąbkowym cypecku. 
(Pani go podyni 
w In. terceku ~toji, 

rumbkowy cypecck, 
na głowccko struji). 

leq kicby klempa. 
1;l. Nic zalujcie nam 

seściu grosy, 
a dajcie nam 
do kogutka koko y. 

11. Ta kokosa 
z nic io jaje, 
dla dzieciccia 
na śniadanie. 

15. Powiedziała 
carna kura, 
ze choć-ci ją 

boli dliura, 
lfi. to jul znie Ja 

. cnrno jaje 
dla dzioci~cia 
na 'niadnnie. 

9. A •troji się, troji, 
bo jej tak nalczy, 

Oh. K. Kozłowski: Lud 111 ':er· 
skiem, str. 195. 

W Czaplinie pod zerskiero dodają.: 

Gospodyni w taje 
dyngu ik nam daje. 
Gospodarz piniązki, 

:te oj i baniu ki. 
Klucyknmi brząko, 
gorzeliny suko. 

G A J I K. 

Pod tą nazwą znana. jest następna uroczystość w Ma-
zowszu Kaliskiem obchodzona. W drugi dzień W i e l k a-

• n• 
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n o cny 1) gromada dziewcząt i dzieci obchodzi domy swoJeJ wsi, 
nie pomijając żadnego, pod przewodnictwem wybranej z pośród 
siebie dziewczyny, niosącej w ręce pęk różnego rodzaju zielono
ści i gałązek, przystrojony i przewiązany wstążkami rozmajitej 
barwy i nazwany G aj i ki e m. Przed każdym domem grono to 
śpiewa właściwą. temu obchodowi pieśń, za co datkiem od gospo
darzy wynagradzane bywa. "W innych okolicach (t. j. w Krakow
skiem i Sandomierskiem - pisze Wójcicki) w póiniejszt>j nieco 
porze, bo w końcu Maja, odbywa s i~ podobny obchód z gałę-
7.ią chojioy, obwieszonej wiankami, różnokolorowemi wstążkami 

i świecidełkami". 

K. Kozłowski (Lud w Czerskiem, str. 197) mówi: "W po
niecłziałtJk wielkanocny obchod1:onym bywa przez parobczaków 
Dyn g u s, a przez dziewczęta G aj i k. Gałąź chojiny, u~trojoną 

różnokolorowemi wstążkami, dziewczęta obnoszą po domach, śpie
wając pi<:''ń, którą. przytaczamy. \V czasie śpiewu, Gajik trzy
many przez naj 'mielszą z dziewcząt, poru zo. się ciągle to w tę, 

to w drugą stronę. Prawie tak samo jak w Czerskiem, śpiewa

nym bywu Gajik i w innych stronach Ma1:owsza i kraju". (Wój
cicki, I. 191, Hl-!, 264.- II. 313. Żeg. Pauli str. 17.) 

52. od Piaseu na, Nadanyna. 

1 b1 
l! r A r r 1 8 p r r 1 P p ł rm 

A • t lm domu w ty łli.arułe-ni-cy bo - daJ td.rowia było 

l l l 
jak w pulu pszeni-cy, bodaj t1łrowia by-ł.;, Jsk w polu psuni-cy 

l. Nas(z) gajik zielony, 
pięknio ustrojony, 
po ws1 sollle chodzi, 
tak-ci mu się godzi. 

2. Nie wiecie, nie wiecie, 
co nas gajik wazy: 
na kazilej gałązce 
złoty latar lezy. 

1) Nie zaś w Ztelone świątki, jak powiada Wójcicki, który przy
tern cytuje pieśń obrz~dowł\ (obacz: Lud, er. X, str. 196). Być 
jednak może, iż jeśli Wielkanoc przypada w Marcu i zieloności 
jeszcze niema, obchód Gajika odbywa się w późniejszej porze. 



~. A w tym domu, 
w tej kamienicy, 
bodaj zdrowia było 
jak w polu pszenicy. 

~. Daj-ze Panie Boże, 
w tej nowej oborze, 
krów ki ię cieliły, 
woła~ki mnozyly. 

5. A wy wolosko,\ie, 
złoto- rogaskowie. 

n. A w tej kamienicy 
dobre konie maj11; 
j&.k wyjdą na pole, 
jak ptaski biegAją. 

7. A jesce-by jesce 
6ne lopso były, 
ale parohecek 
do nich nastal zgniły. 

• ~. Do karcmy 6n chodzi, 
nie rychło przychodzi, 
siecki im nie urznie, 
ani im wygodzi. 

H. Siecki im nie daje, 
ani ich napoji, 
bo sam w karem i e pije, 
w karcmio figle stroji. 

l O. Pan gospodarz 
siedzi w rogu stola, 
suknia na nim 
w same złote koła. 
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11. I capecka 
z karmazynu, 
nas gospodarz 
tego domu. 

12. Pani gospodyni 
tego domu, 
chowa 6na córeckę, 
sama nie wió komu. 

13. Chowa óna ją 
Omiełanom (se wsi Jemiclna l 
chowa ona ją 
wielgim panom. 

14. Pani gospodyni 
siedzi w lusterceku; 
siedzi 6nn, , iedti 
w jedwabnym cepecku. 

15. Cy go miała, 
cy nie miula. 
byle n{tm dęgusik 

dobry dała . 
16. Pani go podyni 

k!Qcykami brząka, 
a nam-ci to, nitm-ci 
dęgusiku suka. 

17. Cy go miała, 
ry nie miała, 
aby nam dęgusik. 
dobry rłału. 

18. A dajcie nam, dajcie, 
dwadzieścia i ctćry, 
zeby się kurcątka 
w pokrzywy nie kryły. 

53. 

Ga-a- ku r.ielo- ny pitknie u-stro-Jo - 11y. 

l. Gajiku zieluny, 
pięknie u trojony. 
A chtóz ci go strojil? 
Nadobno dziewcyuy. 

2. Nadobne, nadobne, 
bo nadobnne były, 
zieluny gajicek 
piękmo ustrojily. 



3. A na tym gaj i ku, 
'pilecki1 wstunzecki, 
co go ustrojiły 
nadobne dziewecki. 

4. • • gaji<'ek 
z boru idzie 1 

przypatrują mu się 
w yscy ludzie. 

5 \Ysy cy ludzie, 
wsystk a tliach ta, 
nas gnjicek 
kieby płachta. 

6. Id~iem z gajikiem 
po lipowym moście, 
przypatrują mu się 
panowie i goście. 

l. A tego roku 
ciężka zima była, 
co nam ziółko 
wymroziła, 

2. Ale my się 
tak starały, 
cośmy ziółka 

nazbierały. 
3. N;U gajicek 

się 
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7. Idziero z gajikiem 
kole e{tdz wecki, 
chłopcy za nami 
z fłaską gorzalecki. 

8. Idziem a gajikiem 
koło chliwka, 
chłopcy za nami 
z konewecką piwka. 

!1. Przede dworem 
biały kamień, 
nasa pani 
sied1i na niem. 

10. Siedzi 1 siedzi, 

54. 

suknifł rozpościrń, 
przyśliśmy z gajikiern, 
az się uciesyta. 

K. Kozlo ski: Lttd, str. 196. 

od lnowioda (lhee•rca). 

4. A. idzie on, idzie 
po lipowym moście 1 

przypatrują mu się 

panowie, jejmo'cie. 
5. Na nasym gajiku 

wstązecki, śpilacki, 
co ich nawiesały 
krakowskie dziewecki. 

6. Na na ym gajiku 
je t krakowski wieniec 1 

co go n:l.m darował 
z Krakowa młodzieniec. 

z lasu idzie, 
przypatroją mu 

syscy ludzie. 
7. Na nasym gajiku 

krakowska wstązecka, 
co n m darowała 
krakowska dzieweclca. 

55. 

l) o t•-s• domu w t.ę- p u -je - mr, Na ten tu N wy rok, co nam go Pan B g dal, 

serłcia, ••ro•l• win -ru-Je-my. na to nowe l to dzi~kl Bogu za to , 



l. Do tego tu domu 
wstępujemy, 
zdrowia, scęścia 
winsujerny. 

2 .... a ten tu nowy rok, 
co n;l m go P:i.n B6g d;U, 
na to nowe lato, 
dzi~Jki Bogu za to. 

:1. N ;\s (nasz) gajik zielony, 
pięknie ustrojony; 
pięknie sobie chodzi, 
bo mu si'J tak godzi. 

4. Nas gajirek 
idzie z mia. ta, 
dziwują mu się 

wsy tka ślachta. 

5. W y tka ślachta, 
wsyscy ludzie, 
ze nas gojicok 
t miasta idzie. 

li . Idzio·ć on, idzie 
po lipowym moście 1 

dziwują mu się 

panowie i guście. 

7 . Na~z gajik zielony, 
pięknie ustrojony, 
pi~Jknie sobie chodzi, 
bo mu się tak godzi. 
Przede dworem 
biała kamicnica, 
a za dworem 
zielona p zenica. 

~- Ani wy jej rzniecie 1 

ani jej aprz tacie, 
ani my nie wiemy, 
co zr• niq, bierzecie. 

l O. Będziecie brali 
te hite talary, 
co wam ię będq, 
po atole tacały. 

11. Nas gojik zielony, 
pięknie ustrojon ·, 
pięknie sobie chodzi, 
bo mu się tak godzi. 

12. Pnn jogomość 
siedzi w rogu stola, 
Ruknia na nim 
w 11nmo złote kola. 

l :l. l I'Z ll p oczka. 
z karmazynu, 
prawdziwy jegomo'ć 
tego domu. 

14. · a ;i pani 
w okienceku stoji 1 

i w perłowy 
cepecok się stroji. 

15 A niech-ze sio stroji, 
bo jej tak p t zystoji. 

l!i. Ni.isz gajik zielony, 
pięknie u trojony. 
pi~knie sobje chodzi, 
bo mu się tak godzi. 

17 . Na na em gajicku 
jest krako(w)ski wieniec, 
co go nam okupił 

Zglmnicki młodzieniec. 
18 . Zglinnicki nadobny, 

do ludzi podobny. 

l \1, Nit~z gajik zielony, 
pi('knie u trojony, 
pięknie sobie chodzi, 
bo mu się tak go<bi. 

:10. Na nasym gn.jicku, 
jedw bne stq,zecki, 
co je powiessły 
Zglinnickie dziewocki. 

:11. Zglinnickie nadobne, 
do Jud1.i podobne. 

2:!. Nasz gajik zielony 
pięknie ustrojony, 
pięknie sobie chodzi, 
bo mu ię tak godzi. 

2:~. Przede dworem 
jest zielona grobla, 
chodziła po niej 
dziewcyna n(ldobna. 



24. Carnem syciero 
kosulioę miała, 
proś Boga hultaju, 
by ci się dostała. 

25. Dostanie sie przecie 
(w) zimie albo lecie. 

26. Nasz gajik zielony, 
pięknie ustrojony, 
pięknie sobie chodzi, 
bo mu się tak godzi. 

27. W tym tu domu 
jegomość bogaty, 
ma koniki 
kieby katy. 

28. J escaby óne 
nie takie były, 
ale parohecek 
do nich coś ogniły. 

29. Co mu kaził 
konie chludzić, 
to ón idzie 
panny budzić. 

30. Panien nie pobudzi, 
koni nie pochludzi. 

31. Nasz gajik zielony 
pięknie ustrojony, 
pięknie sobie chodzi, 
bo mu się tak godzi. 

32. Ón se myśli 
ze chodzi po 11uay (suszy) 
a ón po błocie 
j·az po same osy. 

33. On ae mylili 
ze gruaki padaj Ił, 
a panny za nim 
cegłami rzucają. 

34. Rzucaj Ił cegłami , 
jesce kamieniami. 
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35. Na.sz gajik zielony 
pięknie ustrojony, 
pięknie sobie chodzi, 
bo mu się tak godzi. 

36. A za dworem 
kaczki w błocie, 
tutejsa pani 
chodzi we złocie. 

37. Niech-ze sobie chodzi, 
bo aie wsystko rodzi. 

38. Nasz gajik zielony, 
pięknie ustrojony. · 
pięknie sobie chodzi, 
bo mu się tak godzi. 

39. A przez niebo 
carna burza,
nasa pani 
gdyby rób. 

40. A przez piekło 
biały sznurek,
tutejsy stangret 
gdyby nurek. 

4-1. Nasa jejmość 
po pokoju stąpa, 
dla nas-ci to dla nas 
podarunku suka. 

42. A niech-ze go suka, 
byle zdrowa była, 
by się z podarunkiem 

(przed nami) nie powstydziła. 
43. Prosiewy pani 

choć z daleka ręki, 
zeby sobie pani 
nie zadała męki. 

44. Nasz gajik zielony, 
pięknie ustrojony, 
pięknie sobie chodzi, 
bo mu się tak godzi. 

56. od L<>,.·icu (Ziak 6w koscl•lny l boro,.y) 

l bi l l l s # ~ l r J l G l G t J r r1Gi s s C l 
Ga-l - ctk •lo - lo-uy pi f kole uotro - Jo-ny. A w co n- stre>-



l $1 r J l s c c c l r r : l r r l r J l r r l r r l 
jo oy, w c rwo-ne tott - tł'!-tki ,\ tt·n ~~-Jilt 1 la -su t-dtit, 

1~! J ~ r l r J l o1? l r ~ l 
dd -wu -J• ruu i t ludzi e 

l. Gajicek zielony, juz się frasujecie, 
pięknie ustrojony. co za nią weżniecie. 
A w co ustrojony? 11. Weźniecio, weżniecie 
W cerwone wstązecki. te bite talary, 
A kto go ustrojił? będą wam się, będą 
A nase dziewecki. po stole tacaly. 

2. A ton gajik 
z lasa idzie, 
dziwują mu się 
wayscy ludzie. 

:ł . Niech-ze się dziwuj l\, 
dziwowali, 
aby dla nas" 
podarunek dali. 

4. Do tego domu 
wstępujemy, 

ac~ścia, zdrowia 
dobrego zycómy. 

ń. A przed tym tu domem 
biała kamienica 1 -

a za atodołami 
zielona pszenica. 

ll. Zielona, zielona, 
bo na zimę aiana. 

7. Wiosnlł się zieleni, 
lecie kwituąć będzie, -
pan gospodarz 
przechodzi się wszędtie. 

8. "iech-ze się przechodzi, 
bo mu eię tak godzi, 
bo się przypatruje 
jak pszenicka wschodzi. 

!ł. Daj-zo Panie Boze, 
aby się zrodziła, 

zeby ja tu do nij 
żąć ją przychodziła. 

10. A jeace nie rzniecie, 
ani jej wi11zocie, 

12. 1\an go~podarz 
w rn gu stola, 
suknia na nim 
w jasne koła. 

13. Boć gospodarz, 
boć bogaty, 
ma koniki 
gdyby katy. 

14. Kiedy stojl\ w domu 1 

spokojnie ·się majlł; 
kied' puscą na pole, 
jak wiatry biegają. 

15. Od owieska 
golusińkiogo, 
od aisnocka 
drobniusińkiego. 

1 fi. Od wody bystrzyckiej (bystrej) 
ekskały konicki; 
skakałyby jesce, 
ale im się jeść chce. 

17. Adyby one 

IH. 

19. 

jesce lep e były, 
ale parohecek 
do nich zguiły. 

Pani gospodyni 
w okieneckn atoji, 
i w cópek, cepecek 
r(\bkowy aie stroji. 
Pani gospodyni 
klucykami brząka, 
dla mis-ci to, dlll. nas 
podarunku suka. 



20. Bodaj się strojiła, 
scęścia docekala, 
a nam podarunku 
nie pozalowała. 
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21. A niechze suk;i, 
by zdrow(t su kala, 
aby tylko dla. n:i.~ 
podarunek dała. 

2::?. A niech-ze go daje, 
niech się nie rozchwieje, 
bo nam tu gajicek 
wiatr na nic rozwiej~. 

57· o•l ł.owirza (Ly 7kowl(•e). 

1& d3 m~ 1 m?rJ IPDrto 1 ff1?rJ =l 
l Na 1: g3-Ji - cztk 1 la a utzu~. dti.,.,uj mu it C)' ludzaL•, 

l. Ta z gajiczek 
z lasa idzie, 
dziwują mu się 
wsyscy ludzie. 

2. Gajicek zielony, 
pięknie ustrojony, 
pięknie sobie chodzi, 
bo mu się tak godzi. 

3. Dzh ują mu się 

i panowie, 
na~z gajicek 
był w Krakowie. 

s. 

4. Pan gospodarz 
nasz bogaty, 
ma koniki 
gdyby katy. 

G. J esce by sie 
ono lepij miały, 
ale parohecek 
do nich ospuły. 

6. Zamiast co 6n 
konie chludzić, 
to 6n idzie 
panny budzić. 

Woj ciec h. 
28 Ku·ietnur. 

Roku 997 ponió ł u Prusaków śmierć męczeńską 'więty 

Wojciech, apostoł Czechów, Polaków i Pomorzan. 
Zdarzają się w ten dzień grzmoty, lecz te są dla gospoda

czy pożądane, i je t przy łowie: 

l. Kiedy grzmi w święto Wojciecha, 
rośnie rolnikom pociecha. 

Ten grzmot często pierwszym na wiosnę bywa, a kiedy ta
kowy wieśniak usłyszy, idzie przed chatę i tak zwanego kozł a 
prze w r a. c a. (t. j. oparłszy ręce o ziemię, robi skok przez 
głowę) w mniemaniu, iż już w tym roku paraliż naruszyć go 
nie może. 
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Ale i dla koni, które wówczas na trawę wychodzą, czas 
to dobry. 

2. Na święty Wojciech - kobyli pociech. 

Zboże już wówczas podskoczyło w górę: 

3. Taka pszenica zwykle urodzajną bywa, 
która na święty Wojciech przepiórkę pokrywa. 

A w życie skryje e1ę już i wrona. Więc: 

4. Gdy na Wojciecha. - wrony z żyta nie widać 1 
możesz resztę karmy - ze stodoły wydać. 

S. Ty m o n. 
19 Kwietnia. 

Tu radzi przysłowie: 
l. Parniętając na Tymona, 

sprawuj rolę pcd jęczmiona. 

S. Jerzy. 
24 IDoietnia. 

Dzień świętego Jerzego, patrona rycet·zy słowiańskie"'. Jego 
wyobrażenia tarczami rycerskieroi dobiono. 

Przyslowie mówi, iż wtedy ozime zboże tak już podrosło, że: 

l. Na świętego Jura 
achowa się w życie kura. 

S. M ar e k. 
25 Kwietnia. 

Dzień ś. Marka pamiętny po wsiach dla odbywanych pro
eesyj po granicach . Dawniej w tym obchodzie pokładano i bito 
chłopaków wiejskich na kopcach granicznych, żeby je w pamięci 
mieli, co frycówką zwano. Ztąd przysłowie: 

Parniętaj chłopcze, 
że tu stały kopce. 

W gospodarstwie dzień ten przypomina potrzebę śpieszenia 

siewu; przeto mówiono: 

l. Na świ~;Jtego Marka, 
późny siew owsa, a wczesna tatarka. 

lub: 2. Na świętego Marka, 
późny owies, ranna tatarka. 
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:J. Święty Marek - poszedł no. folwarek, 
oglądać żytko - czy zeszło w~zytko. 

Początek przysłowia: "Tłucze się jak Marek popie
kl e" - pochodzi z dyalogu: Przy p a d ki li ark a p i ja k a. 
Tragiczny jego koniec był taki, że go dyabli do piekła wtrą

cili; a że piekło było za sceną, przeto Marek wrzeszczał i tłukt 
się w niem głośno, aby słuchaczy przekonał i zabawił. 

Dni krzyżowe. 
:w Kwietnia, 1, 2 .Maja - Sl Maja, 11 2 C:::erwc:a. 

No. świttty krzyż, 
owce strzyż. 

':\[ A ,J. 

Nazwa. tego miesiąca zdaje się pochodzić od bogini ł~~ciń

skiej M aj i, a my dopiero do wyrazu ~faj (mówi Wójcicki) przy
wiązaliśmy znaczenie z i e l o n o 8 c i. 

Ł. Gołębiowaki (GI'y i zalJIIU'!f) powiada: "U tarożytnych 

ludów była ?!faja bogini; cześć jej oddawano pierwszego dnia 
tego miesiąca, i dotąd przyzywanie jej i tańce wiejskie z tego 
powodu zachowały się u Greków. ·Zdaje się, że i nam poniekąd 
była znana; Słowianie przez pieśni i ta1ice na murawie, ;r.wykh 
witać wiosnę•. 

~Za ostatniego z królów Jagielloń~kiego p l e m i e n i a, Zy
gmunta. \ugusta., jeszcze w niektóryrh okolicach, u brane rnę · 
źa.tki, na błoniu, pobrawszy się za ręce, tworzyły koło i pląsa

jąc słodko, nuciły lubej wio ny pochwały. Nie ma śladu, 

kiedy to zniknęło". (Kuryer mu.:-z. 1821 n. 118). 
\V tym tćż miesiącu rozpoczyna}! się w katolickim 'wiecie 

orlprawiane po kościołach 1) nabo:i:e1istwa. ku oso b li w. z ej czc 1 

.Matki Hoskiej. 
~fiesi:lc to najpiękniej zy diiL oka., ale jak u nas, nie z11.wsze 

ciopły. Jetlnak lekarze przeznaczt\ją go chorym do kuracyi; jakoż 

1) Drukują się na ten ceł rozmajito broszury z pieśniami, np. Wia
neczek majou-y (w drukarni ks. )f issyonar;z;y w Warszawie, 1855), 
1V1ar.ek krzyżony (tamie) i t. p. 
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są takie leki, które tylko w ty m miesiącu s1ę udają, a. to dla. 
ziół mnóstwa. 

\V tym miesiącu zdrowo być miało (wedle starych kalen
darzy) k re w p u szczać lub wziąść n a prze czy s z e n i e 
i każdy niemtli (40-60-letni) preze_rw:tywy tej używał. 

Z tym także miesiącem rozpoczyna się gra. zwana: w z i e
lon e (obacz: Gry). 

Kuryer Codzienny (W arsz., 28 Kwietnia. 1871 n. 94) pisze: 
"Od wczoraj woda na Wiśle zaczęta. przybierać i o ile kompe
tentni przewidzieć mogą, przybór ten dojdzie (za. kilka. dni) do 
stóp 10. Przybór taki peryodyczny, zwany przez NadwiśJan 

O skol n i c ą, a to z powodu, iż właśnie objawia się zwykle 
w tej porze (l Maja.), kiedy pączki na drzewach zaczynają pękać". 

Jak pierwszy dzień K wietoin zwodzeniu powszechnemu był 

przeznaczony, tak pierwszy :Moja przechadzce lub wyjazdowi za 
miasto na m aj ów k ę, a osobliwie odwiedzaniu Bielan (przez 
mieszkańców Warszawy) w kółku rodzinnem i przyjacieiskiem 
i używaniu tam carodziennej lubej przyjemności odetchnienia 
świeżew powietrzem rozpoczynającej się wiosny. Woźnicy, a zwła
t~zcza dorożkarze, zdobili z i e l o n oś c i ą k<Ynie swoje i powozy. 

SS. Filip i Jakób apostołowie. 
1 .}Jaja. 

Był to dawniej dzień od nauk wolny i używała go młodzież 
szkolna na uciechy, zowiąc tę zabawę m aj ów k ą. W dniu tym 
(lub później, jeżeli pogoda nie służyła) wychodzili uczniowie 
z nauczycielami za. miasto. Gra w pilkę, bieganie o zakład, huś
tawka i t. p. były ich zabawą. Wieczorem po chłodzie przy 
śpiewach wracano do domu. 

Już wtedy siewy główne zwykle są ukończone, wedle przy-
słowia. 

Na świętego Jakóba 
ostatnia s1ewu próba. 

Ś. F lori a n. 
4 Jfaja. 

Deszcz w świ~tego Floriana, 
skrzynia groszem napchana. 
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S. Zofij a. 
15 Maja. 

"\V dzień ten wynoszą rośliny i drzewa obce (egzotyczne) 
ze szklarń (z cieplarni), bo już minęły dnie im przeciwne 
i niekiedy mroźne trzeW! świętych, których imiona kończą si'i)' 
na: a c y, jakoto: Pankracy, Serwacy, Bonifacy. 

SS. Pankracy, Serwacy, Bonifacy. 
12, 13, 14 Maja. 

W ow~ trzydniówkę nabożni Warszawianie uczęszczaj~ do 
wsi Czerniakowa, gdzie u ks. Berna-rdynów odpust, i guzie zło

żone są zwłoki św. Bonifacego. Zwłoki to spoczywają w szklanej 
trumnie w dolnej kapliczce po za wielkim ołtarzem. Cierpiący 

na oczy, pocierają palce o trumnę tę, gdyż pot na niej osiadły, 
skutecznem ma być, wedle ich mniemania, lekarstwem na ból 
oczów. 

Wniebowstąpienie Pańskie. 

3 Majn - 3 Czerwca. 

"Niegdyś w tym dniu był zwyczaj, iż po nabożeństwie, lud 
zgromadzony, zwłaszcza chłopcy i parobczaki, dj a b ła z e sło
my obszytego w chusty, włócząc po ulicach, nawoływali, a kij mi go 
tłukli i w rzece potem t o p i l i. Może dla tego, aby nie w s tą· 
p ił w b a b ę, według znanej powiastki : "W pi w o kwas, robak 
w mięso, a w babę djabel" (o b. Lud, Ser. V, str. 273. - Ser. 
XV, str. 11). 

Bieda tl~ż wtedy dokuczać poczyna, bo do reszty już z wy· 
kle zboże wymłócono: 

We Wniebowstąpienie 
z stodót wymiecenie, 

lubo niektórzy stosuh to już do Kwietnia (ob. Kwiecic1i). 

Sobota przed- świąteczna. 
12 Maja - 12 Czerwca. 

"Niegdyś lud, jak sądzi Cbodakowski, w wigiliję Zielonych ""' 
świątek rozpoczynał zabawy swoje, może dla tego Sobótkami 
zwane. Zapalano ognie na wzgórzach, przeskakiwano je pośród taJI· 
ców, śpiewów i śmiechów. Te zabawy trwały aż do dnia Ś. Jana 
Chrzciciela. Dziś ledwie ich ślady gdzie-niegdzie widzieć się dają". 
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ZIELONE ŚWIĄTKI. 
Nled::1da, 18 Jluja - 18 Curwctl. 

Niedziela Ze lania Ducha '. czyli Zielonych 'wiątek, któt"c 
zapewne od por·y, gdy się "'szystko na ziemi z i e l e n i, ty nazw~;: 

otrzym. ly. DawniE>j tćm luszniej mogły Lyć tak zwane, iż w te 
dnie równie Logu ci jak i ubodzy domy swe m aj i l i, trojili 
w maj kościoły, i w zielone (obacz: Gry) bawili się. Dziś 

został tylko ZW) czaj zarzucania ziemi !iściami tatarakawćmi, co 
także i robactwo dzielnie wygubia" 1). 

Pieką także na te ~więta cia to (placki i babki), lubo 
w mniej zej 1nacznio niż na Wielkanoc ilości i bez święceuia ich. 

llimo, że święta te w cieplejszej już przypadają porze roku, 
czę te jednak w niej panujące je:szcze chłody, wiatry i deszcze, 
przypominajl}c niedawno ubiegłą zimę, doradzaj:1ludziom trzymać 
się ciepło, według przysłowia: 

l. Do świętego Ducha - nie zdejmuj kożucha, 
a po święt)m Duchu - chodi jeszcze w kożuchu. 

Że jednak trawy bujnie już się rozrosły, ztt!d też i: 

2. Na Zielono t!wiątki, 
najlepsze z krów wziątki. 

Poniedziałek świąteczny. 

1-1 .Maju - 14 C::erwca . 

., W drugi dzieli Zielonych wil}tek (mówi Gołębiowaki 

w Op1s1e JVarswwy w·. 227 ), przejażdżka na Bielany tern je ·t 

1) W Kłosac/1 \Yarsz. (z r. 1875 n. 516) autor artykułu: Z i o
I o n e · w i ą t ki, mówiąc o je idzie na Bielany, o xaśoiełau1u 

tatarakiem podłóg izl> i kobciołów1 sieni l>rzezintl, majenia pu
łapu, okien i obrazów w domu ziołami, n o obliwie obrazów 
Intki Boskiej, której mie iąc ~lnj poświęcony i są oddzielno do 

niej, znane pod nazwą nabożex1 twa maj o'' ego, modlitwy; po
wiada dalej (opierając się może na zdaniu Chodakowakiego ), że: 
"Po wielu okolicach krajowych, lud na z zaCZ) na wtedy także pa
lić ognie o b ó t k o w e z pieśniami i tańcami, które się prze· 
ciągają aż do wigilii·. Jana, t. j. (do pory), kiedy wła
ściwie obrzęd ten, z czasów przedchrześcija!'1 kich dochowany, 
wypada, gdyż dopiero w dniu 23 Czerwca po większej części 
bywa obchod1ony". 
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od wilanowskiej (w Popielec) milsza, że w ciepłej następuje po
rze roku; a jeżeli prawdziwie piękna służy pogoda, tem jest 
liczniejsza, tćm okazalsza. Jak paryskie L o n g c h a m p, tak nasze 
Bielany świetne wówczas bywają. i zachwycające". 

Kto z cudzoziemców w drugim dniu Zielonych świątek 

ujrzy na Bielanach ł!J ludność całkiem niemal z stolicy wylaną, 
to mnóstwo powozów, ten ubiór kobiet rozmaitością i pięknością. 
zadziwiający, widokiem tylu bogactw i wdzięków tylu, zachwy
conym bywa. Zawsze bywał na Bielanach August II i III, jak 
tylko w tym dniu znajdował się w Warszawie. Za czasów Sta· 
nisława Augusta przejażdżka ta była modną, i widziano tam po
wozy przez biegaczów poprzedzane, mnóstwem dworzan (na ko
niach) otoczone. Niema już laufrów, pajuków i hajduków, niema 
wojsk nadwornych każdego JW. i JO. pana (magnata), ale pię

kne karety, kocze, żokej e, liberya, i obok gustu większa skro
mność. Powab tego miejsca i prostota wspaniałej natury ujmuje 
każdego; tu wyższego stanu osób snujące się gromady mile ba
wią oko; tam mirnowolnie pociąga szczerość zabaw ludu, pod 
namiotami po całym lasku przyległego klasztoru Kamedułow 

i przyjemnych, wyniosłych nadbrzeżach Wisły rozsypanego. Roz
stawione w kilku miejscach przygrywają orkieatry, kuglarze po
kazują sztuki, inni przedają trunki, rozmaite jadła i chłodniki. 
Dwie drogi wyborne do Bielan prowadzą; jedzie się często do
łem (po nad Wisłą) lub koło Marymontu, a wraca górą; wielu idzie 
piecbotr,. 

"Był zwyczaj dawniej (mówi dalej Gołębiowski), że w po
niedziałek 8wiąt Zielonych przepływano do wsi Golandzinowa 
na drugą stronę (prawą) Wisły, gdzie teraz ulica jedna tak zo
wiąca się na Pradze. Tam odbywało się wesele ubogiej lecz 
cnotliwej córy jednego z mieszkańców Starego-miasta, losem wy
branej. Promy ozdobione były masztami w gałązki brzeziny ob
winiętemi, wstążek mnóstwem ozdobione. Po ukończonej zabawie 
wójt staromiejski zbierał posag dla nowozaślubionej i ten bywał 
niekiedy znaczny. Za Jana Kazimierza dla obecności srogi c b 
Szwedów za Wisłą (jak powiada Duńczewski), nie płynęli W ar
szawianie do Golendzinowa, i drugi dzień tych świąt i obyczaj 
dawny w lasku Bielauskiw dopełnili. Od tej zapewno pory w tym 
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dniu zaczęto odwiedzać Bielany, nie dla samego już tylko nabo
żeiistwa" 1). 

F. }f. Sobieszczański (1\olnularz rodzinny Jaworskiego, 
Warsz. na l'. 1871) rozwija wiadomość tę w ten jeszcze sposób. 
Powiada on, że: "zwyczaj odwiedzin tych istnieje dopiero od 
200 lat, t. j. od czasu, jak klasztor tamtejszy Kamedułów zbu
dowano na wzgórzu zwane m P ól k o w a gór a, a lasek sąsiedni 
był zwierzyńcem królewskim. Przedtl-m był zwyczaj, że wójt 
staromiejski w dzień ten dawał wyprawę jednej parze młodego 
małżeństwa, które odbywało wówczas swe wesele we wsi Golen
dzinówku, obok przedmieścia Pragi' położl1nej (o czćm wspomina 
już Duńczewski pod r. 170:5) i w tym celu łódki strojne i oma
jone brzeziną, przenosiły grono weselników za Wisłę. Odpusty 
bielariskie skierowały tych godowników ku Bielanom, gdzie się 

zwyczaj ten przeniósł i gdzie również wesela takie odprawiały 

się jeszcze w obecności króla Stanisława Augusta w r. 1766". 

S. Trój c a. 
Niedziela., w oktawę po Zielonych świętach. 

20 .lfaja - :lU Czenocrt. 

\V niektórych wsiach w ~Iazowszu polnem i starem, mia
nowicie w pobliżu ujścia Narwi do Wisty, niosą włościanie w ten 
dzień trojak i e z i e l o do kościołów i figur dla przystrojenia 
wizerunków ś. Trójcy, gdzie się takowe znajdują. (Opowiadający 

nie umiał jednak wskazać, jakie to .ą zioła.)~) 

1) .·am si~ twierdzenie to zdaje być naciąganćm, gdyż i pod Kra
kowem istniejq Bielany z klas1torem Kamedułów, równie tiumnie 
w Zielone 8wiątki i nie dla Ramego tylko nabożeństwa odwie
dzane (Lud, , er. V, str. 2!13). Zresztą i w innych także krajach, 
gdzie Bil zakony Kamedułów, bywają w te dni odpusty i piel
grzymki do ich klasztorów. 

e) Pamiętnik naukouy (Kraków, l :n, II. 75) powiada: .ś. Pn
trycy jest patronem Irlandyi, a w :święto jogo każdy Irlandczyk 
niesie pęk koniczyny, związ~tny w kształcie bukietu. Brand po
wiada, że ś. Patrycy, opowiadając nauk~ ~wic;)tą w lrlandyi, tiu· 
mnczyl tajemnicę ś. Trójcy przez koni e z y n ę, której liść ka· 

lJa ... owne. Tom l 11 



IG2 

B o że Ciało. 

24 Maja - 2:! Czerwca. 

Już w przeddzieLi uroczystego u katolików święta Bożego 

Ciała, obchodzonego po raz piet·w zy w m. Leodium (Liege) 
w Belgii r. 1226, a przez Urbana IV w r. 1264 rozciągniętego 
na cały świat kr.tolicki, rozpoczynają się piet·w ·ze nieszpory 
i processye. 

Gło'ne Sl! i były zaw ze w lloie Ciało processye. Niegdy~ 

prze adzano się w wy ta w ieniu i ubraniu żołnierzy w zbroji świe
tnej i z ru znicami; dzit! został zwyczaj strojenia pięknie ołtarzy 
poroz11tawianych przed domami. 

Gołębiowaki (O pi: H~11·. ztł!V!J ) mówi w r. l "26: ~ Proceasy e 
Bożego Ciała z różnych ko ·ci ołów przez całą oktaw~, z których 
celniejszym towarzy zą cechy rzemieślnicze z chorągwiami i wła
dze rządowe 1 piękność ołtarzy wtenczas na ulicach stawianych, 
zaw ze mnogą ściągają publiczno'ć" . Osobliwie w paniałą je t 

processya po Krak o w kiero-przedmie ·ci u i ~owym świecte do ko
ścioła ś. Aleksandra, i w oktawę n Lesznie od kościoła Kar
melitów odbywana 1). 

W Pcmzięlnikadt Kitowicz11. czytamy: "'N \V arszawie za 
Augusta lii-go konfratf)rnij kup1eckie z cechami (każda cecha 
z sw11 chorągwią), to w niemieckim, ttl w polskim stroju, jak1 
oddziałowi któremu był wła ·c iwy 1 asy ·to wały tej uroczystości. 

Dowódcy pierwszych mieli . zpontony, zarfy, kapelusze piórami 
sti'Usiemi obłożone, polscy buławy i kolpaki obole. Każua kom
panij trzy razy dawała ogni , za kal.dyru razem 8 a l u t o w a n u 
chorągwiami. Celowali Niemcy zręcznćm wywijaniem znamionami 
(proporcami), Pol1tcy regularoćm , trze laniem. Ztt 'tanisławn. 

Augusta wzbronione było ~trze lanie, że i~ teao ob,twta.ły damy; 
w. paniała. jtHlnak była uroczysto~ć Iloi.ego 'iała. Król bywał 

;.dy z trzech cz•fci etyli listkó'' ~~ .:klaun, i że tym po obt:m 
przekonani Irlnnuczykowie ·wlęca outq,u dzień nauki Ś. Patryce~"O, 
nosz:lc nn pamiątkę hukioty z konirzyny~. 

1) A. \Vejnert w ,..,.,,tro:ytlw.~ciarh Wan:att!J (tom III, str. :21l::l 
i w HiMiot. IVar•z. z r. l ;;:~, )lnrzel') tlaje ob zcrny opi ob
chodu uroczy to~ci BoŻO"'O i ula w \V lirszawie w X VII i . '\rlll 
wieku. - Toi. i Tymot. Lipitiski w JJiUiot. IVan:-. za Luty rok 
l :-1:1 w artykule: tamki hi. toryct.nr. 



obecny w kollegiacie i u Mi syonarzów. Pierwsi we czwartek 
u bramy zamkowej i na rynku 'tarego ·miasta, drudzy w nie· 
dzielę w pałacu Małachowskiego, marszałka ejmowego (później 
własno'ć Krasiliskiego Wincentego), u kadetów, k ięcia podko
morzego (Czartoryskiego) i Ty 1.kiewicza, mieli strojne ołtarze. 

Piękny był widok cechów z chorągwiami, urzędu miejskiego, 
młodz1eży szkolnej, kadetów, duchowiań twa. Prymasa albo ja
kiego biskupa, niosącego 'a n c t i s s i m u m pod baluacbimem, 
wspierali marszałkowie sejmowi, albo inne dostojne osoby. Po
stępował król pod małym okrągłym baldachimem, otoczony urzę
dnikami dworu, ministrami, senatem całym i najpierwszeroi 
w kraju o obami płci obojga. Ten orszak świetniejszy i ducho
wieństwo wyższe okrążał; od natłoku bronił czworogran gwardyi 
konnej, w białych mundurach, złote sło1ica mając na pier-
iacb. Po bokach i w całej przPstr?.eni, ludu nie1.miema bywała 
mnogość" 

Za Augusta. III i z kollegiaty i od ~[is yon1uzy zła pro
cessya <lo zamku. Oto jest opisanie zamkowPgo ołtarza w r. l 136 
(Kuryer TVarszlzu•ski): .~a śrouku dziedzińca przed pałacem, 

4 kolumny wspierały baldachim przyozdobiony Logato; ten był 
aksamitny karmazynowy, O'alonem i fręzlą zJotą obszyty, i n 
s u m m i t a t e którego złożona była na pod u zce k rmazynowej 
aksamitnej korona. Boki okryto s1.palerami (wojska) rzeczypospo
litej, p a w i m e n t na którym ołtarz bogaty, piękną na<ler wy-
tawiony s y m e t r y ą, uknem karmazynowem obity, tło którego 

gradusy zielonćm uknem u lane, dwa wierzelwia czct·won :m 
ak kom o d o w a n (• 1 pi':kną czyniły propor c y :!- i r c a a l
t ar e f e~ t o n y w wazach były lokowan . Kamicnice wszy tkie 
przyozdobiono pi~knemi obiciami, ulice umajono, tatart1kiem zie
lem (tatarakiem) narzucono, regimenta J w a królewicza • · awerego 
i gw t·dyi koronnej, dwomn lin1j1Lmi po mie-l il' cal ;m rozsta" in
no. Królestwo oboje proccssyi a. y towali, \\Oj~ko z q;cznej 
strzelby ogniem bieżącym, ar ty llery1t hukiem z u.rrnat kilkaho
tny dała o.pplauz. Przez całą oktawę ~ . królowa u Itcformnrów 
na mnn 'm i nie~7.pornem uywała nabożcJ!stwie". 

Ł. Cfoł~:biowoki (T'IJiory li' l'olsct', Wo.rsz., l '30, :str. 25 ) 
mówi: ;,Przyj11l kościóŁ noszenie wiankow na Boże Ciało w cza.
ie proc('ssyi; :otroj:! niemi i mon:słrancyję; a pobożno't: w ka

ll* 
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dzeniu podobneroi wiankami, to ogólną odciągania chmur, to 
szczególną. jaką moc przyznawała". Zioła, z których robią te 
wianeczki, wymienimy pod rubryką ziół i roślin leczniczych. 

K. W. Wójcicki (Kłosy, 1870, nr. 200) powiada: "Uroczy
stość Bożego Ciała kościół św. obchodzi we czwartek, na pa
miątkę, że w tym dniu 'fajemnica Najświętszego Sakramentu 
ustanowioną została. Obrany zaś został czwartek po oktawie Ze
słania Ducha św., poniewaz rozważono za rzel-Z najstosowniejszą, 

ażeby zaraz po uroczystej pamiątce utwierdzenia i rozszerzenia 
kościoła św. obchodzoną była Tajemnica, przez którą kościół ten 
umacnia się, doskonali i zasila. Wystawianie kielichów podczas 
uroczyatości Bożego Ciała na wielkim ołtarzu, gdzie Najświętszy 
Sakrament się znajduje, jest godłem tej uroczystości, ponieważ 

w kielichu krew P a ń ska się poświęca•. 

"W dzień pierwszy czwartkowy tak wielkiego święta, roz
poczyna się uroczysta processya czterech F:wangelii ze śpiewem, 
każda przy oddzielnym ołtarzu przez kapłana odczytana. Lud 
zebrany do towarzyszenia tej processyi, ma już dawne swoje 
pieśni z dobrze znaną nutą, które chórem zawodzi. Pierwszą 

z nich jest w samym początku obchodu: 

58. 

lł,~i;;J JI:;J Jl;l r rll;J Jl 
U drt't\ i T\\- olch sto-j~ Pauie, tt.tkam na Twe tmiło-waote, 

·lbP:tJ aiJ;J1 JI;J'J n IJ:J J 1 1 
ltt)-ry pod ó so-bą chle-hll, prawrtzi-wy lló~ jesteś z n;eba. 

Ostatnią bywa: 
59. 

i: r.-

l @ H-: J d J 1 Jj J 1 J r r J 1 Jj d : p d A 
Bo- te w do - bro - ci ni-gdy nie prze - brn. - 0)' 1 Ty jeste-t 

ża-dnym J~ - ty -idem nie wy-po-wie-rl7ia - ny 

godzi en, Ty je-~td go - thito, W!l:t.ela-k1~j mi - 'ło"-" - S ci. 
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Przy trzecim ołtarzu i przed trzecią Ewangeliją brzmi pra· 
wie od stu lat pieś1l Pranciszka Karpińskiego, pełna rzewnej 
prostoty i pobożnej myśli: 

GO. 

1 b H! J Y 1 J ; 1 c s c J ; 1 r c c F b c 1 r c ; ; J 1 
Zróbcie mu m•ejseo Pan Idzie • nieba, pod pnymio-ta - mi u-kry-ty chleba 
Za •ro dy ns.sze wid•ieć puy,·hodtl, i Jak sl~ d•le-e.lom Jego powo-dzi 

"Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba! 
pod przymiotami ukryty chleba. 
Zagrody nasze widzieć przychodzi 
i jak się dzieciom Jego powodzi" i t. d. 1). 

Jaką zaś da.wniej pieśń w to miejsce ~piewano, tradycya 
nam uie zachowała. "Dawniej lud postępował z pochodniami 
w tej processyi, teraz zarówno z kapłanami niesie zapalone wo
skowe świece. 

"W dzień ten, a naJczę ~ci ej w oktawę Bożego Ciała, po· 
~więcają się równianki i wianki z różnych, szczególnie wonnych 
ziół i kwiatów uwite. Zwyczaj ten już od pierwszego pojawienia 
11ię tej uroczystości zaraz powstał; c za to bowiem wiosenny, 
w którym mnóstwo ziół na pokarm i lekarstwa kwitnie, razem 
z woniejącemi kwiatami. Pobożni wowczas dla tem ~wietniejsze· 
~o obchodu Bożego iała, znosili te dary Boże do ustrojenia 
ołtarzy i ~wiątyń Pańskich, jakby za nie gorącą podziękę. Tę 

myśl saml~ wyraża. kapłan w modlitwie przy poświęceniu wian
ków i pęków naniesionych, zarazem z prośbą o zbawienie dusz 
pokornych". 

· "Wianki te lud ze czcią zachowuje, wierzy w ich moc cu· 
1lowną, i ol-ad za niemi domostwa , woje w czasie grzmotów, na
wałnic i burzy dla ochrony przed piorunami" . 

.,Obrzęd Bożego iała odbywa się z niezwykłl} uroczysto-
. ci<!, a. najwydatniej w amej War za wie. Przed pół-wiekiem 

majestastyczny widok przedstawiała processya no H. y n ku S t a
r e g o- m i a s t a. \Vówcza~ 'rodek rynku zajmował dawny ratusz. 
Tłum ludu, liczne grono duchowieństwa, powiew chorągwi ko-

l) Słowa i nuta tych p!C m mieszcz•1 i~ w śpiew_nikach (kantycz· 
kach), mianowicie w ks. M. )liouuszewskiego Sp1ewnikrt kościtl· 
nym. Kraków, 18:~ , str. 154, 250, 466. 
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ścielnych i licznych cechów, w5rl!d chóru pic~ni nabożnych uno
szący się wraz z dymem kadzideł w !lcieśnionych murach tego 
serca 'Varszawy, silne na każdym umyśle czynił wrażenie. Tet·az 
processyft Bożego Ciała przeniosła się w oh zerniejszą część 

111ia~:~ta, na Krakowskie-Przedmie~cie". 
Rycina zamieszczona (w Kłosach) przed~tawia pochód pro

ce~-;syi z kościoła św. Krzyża do czterech ołtarzy na Krakow
skiem-przedmie' ci u w pierwszą niedzielę tej uroczystości. 

"Do najrzewniejszych obchodów w tygodniu święta Bożego 
Uiała należy processya z kościółka św. Karola Boromeusza, o b
chodząca rmentarz Pową~ki. W ponurych katakumuacb, ozdobne 
w kwiaty i obrazy wznoszą się ołtarze, jakoteż w kapliczkach 
grobowych przyległych. Lud tłumnie z razwianćmi chorągwiami 

idąc zwolna od ołtarza, śpiewa znane pieśni, przywiązane do 
tego obrzędu; echo ich odbija si1: żałobnie o groby, o mogiły 

i w długich, a ciemnych ~klepieniach katakumb piętrowych. Oh
chód ten, w tćm m i e ś c i e z rn a rł y c h, w pośn)d ciszy grobo
wej, którą przerywa czasami tylko szelest liści poru:szanych wia
trem, obudza szczególne, nieopisane uczucie smutku wraz z po
ciechą religijną". 

"Równocześnie we wsl':y~-;tkich miastach i parafijach wiosko
wych, odbywają się w całym kraju procet1sye do czterech oltarr.y. 
Obrzędy te, szczególniej przy kościołach, które otaczają chaty 
sielskie. pełne prostoty a pobożnego namaszczenia, przemawiają. 

rzewnie do duszy każdego, kto im może towarzy:szyć. Zgrubiałe 

od pracy ręce włościan, niosą chorągwie; przy1:1trojoue !lziewoje 
ołtarze kościelne (feretnm) ) , dziatwa wioskow;L sypie polne kwia
ty pod stopy kaplan :l, po~t!Jpnjącego pod skromnym baldachi
mem, a pieśń święta z brzękiem dzwonków, mięsza. się ze 1-ipic
wem skowronków i kuk110iem kukułek, jakby w tę uroczystą. 

chwilę ludzie i cała prz)l'orla skłn<lali razem hołd Pn:t•rlwie
czoemu !k 

C.tijF:R W I 'E: C . 

., Ten miesiąc zdaje się, że nazwę swą w1men nie ty!P owa
cłowi, daj,lcemu farbę czerwom!, ani jagodom poczynającym stę 
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czerwienić,- ile temu, że w tym cza ic wszelki owad, a zwła~ 
szcza pszc:>:oła., rozrarlz si~ czyli c z c r w i". 

W na zym klimacie C:>:erwiec dopiero zapewnia chwilę od 
mrozów bezpieczną, chociaż w latach l a~d i ] 362 i o tej por w 
były !luiegi i zimna. )ficsi<!C ten zwykle jt•st ciepły i suchy, zkspl 
poszło u ludu przysłowie: 

Przed ś. Janem prosić o de~tcz trzeba, 
a po ś. Janie i niepro zony pada. 

(oboc: 1tiźe;: ~ . .!a11 Cl11·:cidr.l.) 

S. M e d ar d. 
8 C:e1 wca. 

"l'amiętny dzień gospodarzom, ho zdarzony dnia tego deHzcz, 
m. wróżyć, że przez dni .tO padać bętłzie". 

Święty Medard w sobie mie'ci 
sł6t lub pogód dni czterdzie 'ci. 

S. Antoni z Padwy. 
/8 ()zcn"ra. 

··wirty Antoni dawniej i dot:pl 11łynic u ludu jako patron 
do wynalezienia rzeczy zgubionych, ja!· i do wyratowania z cięż
kich przygód (ob. L11d, Ser. :n, stt·. 1~>. at -3Hl). 

S. Wit. 
/.~ CZCI'II'r'l/, 

Dzieli ten smutek 7.łlpowiud.t, iż w tym cza. te łowik śpie

wać przestaje. Ztąd przysłowie: 
l. ~·więty Wtt, 

slowtk cyt! 

któremu towarzy. zy i mor lnu uunku: 
2. Hzecz każda koniec miewu, 

i . łowik tylko po święty Wit aptewa. 

"Go podarskie po~trzeżenia ucz:!, że teraz w kłosie zboża 
pi~_:tka :sili' zawięzujP". 

3. Ile ziaruek w życie? 
powiedz :1vięty ·wicie. 

"Świ~ty \V i t odda w na hył w czci u Słowian, zwłaszcza 
jako patron od zarazy i od chorohy, kt•>r•! tańcem ~więtego Wit 
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zT>wią. Ztąd nawet mial o pój· ć wzywanie jego przy ·potykaniu 
:;ię w słowie: w i t aj l" 

Przeddzień ś. Jana Chrzciciela. 
~:1 Uzerwca. 

Wieczór to i noc pełna tajemnic, z działaniami nadprzyro
dzonego połączonych świata. Cudowność ta trwa aż do rana 1). 

Znane t(~i jest i w )fp.zow zu podanie o zakwitaniu paproci 
i o sposobach zdobycia jej kwiatu (Lud, Ser. XYII, str. 152). 

W Rawskiem (i pod M zezonowam, Białą) jest po wsiach 
w wilij~~ ś. Jana zwyczaj, iż dziewczęta rzucają łodygę z .liśćmi 
by l i c y na trzechę słomianą chałupy, tam, gdzie jest ścięta 

łoma u powały na zaczęciu dachu. Ta z nich, której bylica 
u t k w i na dachu w strzesze, za mąż pójdzie tego roku 2). 

Dawniej puszczały dziewcięta snać powszechnie tego wie
czora wianki na wodę, a chłopcy palili na wybrzeżach ognie. 
Pierwszy z tych zwyczajów utrzymał się jeszcze zrzadka a w czę
ści i przeobraził po miastach, drugi zaś dogorywa po wsiach. 

WIANKI Ś'WIĘTOJ AŃSKIE. 

Gdy się zmierzchnie, uroczym jest, mianowicie z mostu 
warsztlwskiego, widok owych tysi11m1 migających świateł, mkną

cych po źwierciadle błękitnawo-lśniącej jeszcze Wisły, biegną

cych coraz dalej i dalej ku północy, i gint~cych wreszc;e wraz 
z falami rzeki za widnokr~giem, lu o tćż (przy nagłej zmianie kie
runku swego) ga nttcych gdzieś na uboczu. Są to wieńco i wianki 
na których szczyt powtykano świeczki lub zapalono smolne ka
ganki i łuczywa., i pu. zezono m wodę z równą ochotą juk i te, 
którym świateł po k.!piono. 'wawolneJ młodzi męzkiej daje to 
pochop do przeróż n) ch figli i żartów. iekiedy zwinni a ~;r,hoczy 

żeglarze godła te dziewictwa pochwytują w lot, częticiej za' pu-

1) J. <lrajnert (.'tudya nad pouaniami, w Brblioter.e JVarsz. za 
r. 185!1, Lipiec) mówi: • W War za wie ły zalem kobiet~: utrzy
mującą, że rano w (łzień :ł4 Clerwca widziała jak s ł o ń c e na 
niobie drgało czy igrało". 

2) Zresztą, zaty)canie wtedy bylicy pod trzochę jest powszechnem. 
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szczają się za niemi w pogoń na łódkach i tratewkach, i zna
czną ich liczbę, to zręczniej to mniej zręcznie chwytają rękami 

lub wyławiają z toni wiosłami i żerdziami. Ta z dziewcząt, któ· 
rej wianek nieschwytany popłynął w dal ze światłem, - jeśli go 
dojrzała, wie już, że nie pójdzie• tego roku za mąż; ta, której 
wianek przypadkiem w nurtach zatonął i świecić przestał lub dla 
przeszkód drogę swą zwichnął- straci go lub .zamrze; ta jedynie, 
·której wieniec przez zręcznych schwytany został rabusiów,-znaj
dzie w tym jeszcze roku męża i opiekuna. Za kogo jednak pój
dzie i czy dobrze? - o tern wróżba milczy, lubo tajemnicę tę, 

choćby w części tylko, wydrzeć jej ciekawi usiłują. 
Otóż, taki na to sposób - prawda, że dla jednej tylko klasy 

mieszkańców, a niestety, i dla jednej tylko płci (brzydkiej) do
stępny. Zabawa ta ściąga na most cechy i bractwa rzemieślnicze, 
które także -- zwłaszcza przed kilkudziesięciu laty - puszczały 

na wodę wianki młodzi cechowej, godła ich profesyi znamionu
jące, nader suto wystrojone. I tak: stolarski, był z rozmaji
tych gatunków wiórów z drzew kosztownych nakształt piramidy 
strojnie uwity, gałązkami, łupinkami orzechów i woskoweroi 
świeczkami poprzetykany. Wianek szewcki i rymarski utkany 
był misternie z okrawek rozmajitego gatunku skór, krawiecki 
z rozlicznych płatek sukna, powróźniczy z powrozów i sznurków 
i t. d. A chwytała te wianki zwykle czeladź lub chłopcy nie 
tego samego, lecz innego cechu. Jeśli tedy zwinny żeglarz po
chwycił np. wianek ze skór, wróżono mu, iż się ożeni z szew
cówm~; gdy mu się dostał wianek z ostrużyn drzewnych, to za
pewniano, że towarzyszką jego będzie stolarczanka lub bedna
rzówna. Już tedy wiedziano o k o n d y c y i przyszłej bogdanki; 
brakło tylko jej imienia i nazwiska. 

Ale i na zapełnienie tej szczerby dowcip intet·esowanyoh 
wynalazł sposób. Kandydat bowiem Jo żeniaczki np. z szewcó
wną (wskutek pochwycenia wieńca skórzanego), zapisywał na 
osobnych kartkach imiona i nazwi ka znajomych, a choćby i nie
znajomych sobie szewcówien; kartki te kładł wieczorem pod po
duszkę, i był pewnym (równie jak i ten, który to czynił w dzień 
ś. Katarzyny), że ta z nich będzie jego żoną, która mu się tej 
nocy przyśni lub której imie losem nazajutrz wyciągnie z pod po
duszki. Otóż tajemnica była - dla niego przynajmniej - już wy
krytą, a dodać trzeba, iż wróżba pomyślny nieraz odniosła. skutek. 
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\by dokładno' ć o pi ·u po wyż z go puszczaniu wianków po
prz ć dokumentami, przytaczamy \'yjątki z dzieła Gołębio\\' kie· 
go i kilku cza opism war za wskich z różnych pobr 1nc lat 1 ze ta
wionc cbronoloaiczni . J tak : 

Gołębiowaki (Opi Wa,· zrtwy z r. lt526, str. 227) pisze: 
"\V wi~iliją ś. JaM dziewczętli puszczają wianki na bieżąc11 wo
dę z róż, bławatków i innych kwiatów u plecione ; naj więcej ich 
by\\ a pomiętlzy 8 a 9 godzin: wieczorną. Chłopcy je łapil! i zh!d 
wróżba rychłego pój~ci za m ż lub długiego jeszcze tych zwii!Z· 
kb · oczekiwania •. 

"Zw •czaj ten zgromRdza na mo:t i na przyległą ulicę (Be
dnarską) Warsza'\\ę ni mai całą". 

"T) me za cm po nad b rzeż ch Visly, z mia. te m, chłopc~ 

rozniecaj ognie, S o b u t k ą zwane, skacz! przez nic i śpiewaj·!· 
Poga1'skich to czasÓ\\ sięcra,i11CY zabytek". 

f{,,ry r Wars:aw ki z r. l 2i n. 167: 
"ne zez kilkakrotnie wznowiony i wiecwrem nar•!' or.hło

dzonc powietrze tały ·ię powodem 1 że . na moście wczoraj nie 
tyle znajdowało się widzów, ile już bywało po kilkakroć, jednak 
około godziny 9-tcj zehr ło Rię ci kawych aż do natłoku ... :ig1l) 
tyle nie rzucono v. i n k 6 w z wier t. mi, ile wczoraj i zręczn) 

przewoźnik ramiński złnpał t kov.yeh mnó two i rozd wał cie
·awyrn do czytania za pewn11 opl tą. Gdy wiele panien zW) • 
k]r• pl'Z) uywa, maj !C ukryte Wit'tlCC l rzucając je krycie 1 WCZ!I· 

•·aj d\\ i e p nny we zły, mając wieticrm r.al ko\vicie otoczouą 

•łowę; prze zły przez c lły mo t, a mnó two ero' ci im towarzy· 
yło. .Jedna Jlllln 1 mimowolni doznała nieprzyjemno. ci i gdy 

rzu •iła \\iun k, zczcgólniej zyrn tr fcm nie poplyn1!ł z wod , 
l z pod ·ode! - 1 hecny n rzeczon) z wol l: zły to zn k, 
roży bowiem, ż • żon e w z, tkil'm przeczn. będzie".- Z • 

bav.i o Z) stkich ukazanie ię d óch IUI!zi nio ,cych na drągu 
o romny ian k, za którym po tępow ło kilk przyjaciółek, ł · 
'• ących sw wi:1nki w ten jeden i wspólnie cłtC<!CJCh przekona.· 
i. u przyszłym lo ie. - Piękny stn.tek, ozdobiony bandcmm1 

i n. p Jniony clcganr.k mlndzież., od płyn .ł od mo. tu za Pra"'\!• 
gdzi z hra o si · vtełu witlzt,w na t 1k zwnn u b ó t k . 
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.Je"zcze s;t mieszkańcy War za.wy, pamiętający na t\•pujt!Ce 
zdarzenie. Hoku l7o5 n, ulicy 'l a m c c mieszkała 'zynkarka, 
zwana p i ę k n a )f ary. i a. Do rzadkie h wdzięków ł;!czyła skro
mność i najmoralniejtize postępowanie. 'tarało się o nią wiPlu 
rzemietilników a nawet dworaków, ler.z ona tylko temu oddać po
~;tanowiła rękę, kto i jej Reree pozy h. W wiliją ś .. JamL uwiła 
w i u n ok, chcąc go podług zwyczaju puścić na Wi tę. Na ten 
obrzęd udali się wszyscy jej konkurenci. ~laryt;ia stam!wszy na 
galarze, rzuciła wiaqek, lecz tak ·ilnie, że przechyliwszy Bił,;, 

wpatlła w Wisłę. Amanci :r.aczęli krzyczeć, wzywając pomocy, 
ale żaden nie miał odwagi narazić swego życia, aby ocalić już 

prawie tonącą. Młody Ł u ka z e k mularczyk rzuca się w rzekę, 
porywa .l\Iary~;ię, a przy niej i wianek, wynosi na b! d zczę 'Iiwie 
uratowaną. "Czćmże się mam wywdzięczy t\ panie Lukaszu ?" -
po niejakiej chwili zapyta larysia. - ".J ukaż nagroda (odpowie 
:tukaszck) wyrówna szczę~ciu mojemu, nacl wspomnienie, żem 

was uratował, panno )[aryanno; jam bictlny sicroht, wać-panna 

!!liczna, dobra , t~kromna, możesz z tych oto panów wybrać jakic
go bogacza; ja nie śmiałem nic mówić, ale Bóg widzi, że ocł 

tlwóch lat hlk ordceznie kocham pannę , farysię jak nikt hat·
dzil'j ; że z .~ mojl! być nie może, niech mi pt·zynajmnirj poda
ruj c ten wianek, który v. raz z nią wyrwałem 7. ,,.isły; ten wh
ncczek choć kiedy zwięduiej!•, do o Łatniej chwili mego życiu 
będzie spoczywał na mojcm sercu, Lo Bóg widzi, o żadnej innej 
pannie nie pomyślę i ierol:! bez przyj<tciółki dozgonnej pozo
stan!Ju. Rozczulona ~[a rysia, otld1tj;lc wianek Luka.s?.owi 1 rzecze : 
"Oto przy tym wianku m~u'!z i moj:1 r~k~:; jestdrny wpr;twdzit• 
oboje ubodzy, ale gdy takit~ serce m. z jn.k moje, przy Boże] 

pomocy będziemy szczę:Iiw• ... - Dowiedzia\\"szy ię o tern zd -
rzeniu k i 1!Ż pndkomor7.)', h rat król w ski 1 dał do h re micjsrc 
Luka zuwi przy \\Ojirn dwmz •. 1 wyprawił ~ute we. e! . u 

L. Ciołęhiowhki ((J, ·u i zt~ hull '!f, l :{l, str. 2!15): "W W,n
:sza.wic obrządek ten (wiank!1w), skromny niegdy~ i cichy, samej 
tylko niższej zo::~tawiony klasie, od lat kilku na most i wyż ze 
osoby ·ciąga, ciekawe przypntrzćt: się tej niewinnej ludu zaba
wie, temu obyczajowi da wnPm\1 (:. 
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Kuryer Wurszau·:·ki, l :u., nr. 166: 
N a wczorajszej w i a n k o w ej przechadzce znajdowała się 

5-ta część mieszkańców War za wy wszelkich stanów: most cały 
tak był natłoczony, że o godzinie 8 z trudnoHcią można było 

postępować. Nadbrzeża lud okrył, a bliskie mostu na Pradze 
ogródki, zwłaszcza J. P. Kosińskiego miały mnóstwo gości. 

Szczególniejszym był widok z góry na most, poruszających się 

kilku ty ięcy kapeluszy damskich. 'rym razem, kobiet sprzeda
jących wianki znajdowało ię nierównie więcej, niż panien je 
puszczających, i widać było późno bardzo zmartwione, wraca
jące z nierozprz2danym towarem. Do kilkunastu wianków były 
przywiązane kartki z wier zami ; umieszczamy te, które zręczni 

ehłopcy złapali: 

,Już to 1:3-ty roczek j!lk pu. zczam mój wianek! 
może przecie/. w 1:3-tym zdarzy się kochanek. 

l'łyrl wianeczku a nie wruć, 
me r.ięt.kie cicl'pienia kruć. 

A ty Józiu chwyć go schwyć, 
byś mym mQzem mógł już być. 

Godłem mej cnoty nie listek, nie kwiatek, 
lecz kromno'ć, praca, pokora i tatek. 

Czy wolis7. panie Janie mój wianek ruciany, 
czy Zosi tłukatami worek nadziewany? 

Ktll"!fel' ll'iu·wu•skt z r. IR:37 n. 164: 
\Vieczór nader pogodny, czy to zachodzące . łońce 1 sprzy

jały wczorPj zej, jako w wiliję ~ .. Jana, przechadzce po mo'cie. 
fieszkaticy \V ar za wy, róźncrro ;t nu, wieku i płci, napełnili 

wczoraj ty i•!Cami t >n m t, kttSry tygodni temu kilka w cza i e 
g\\ałtownej powodzi, ~gruchotany i ro:trzucony, po brzegach Wi-
ły zbierano, a rzeka, :;pnn\'czyni tylu nie zczęść, tocz:1ca nie

dawno spienione nurty, uiszCZl!Ca niewidzialn:t mocą najtrwalsze 
zapory, teraz pokojna, zdawała się u~miechać spogh~dającym na 
nią oczom, zachęcać do zaufania tych nawet, którym niejedną 
strat~ przyniosła. ,Jej tryumf był zupełny; ileż-to wianków przy
jęło wczr.raj łono wody, a niejeden z nich niósł zapewno z obą 

lo,y nadobnej kobiety; prawdziwie by lo co zazdrościć; to t~~ 
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rozprószeni na. łodziach żeglarze, zgrabneroi obroty za.trzymyw li 
bieg wianków, a jeśli który uszedł ich sieci, to też i popłynął 
z wyrocznią, i los jego tajemnicą pozostał. Ubawiwszy się nieco 
widokiem wesołych wiankarek, publiczność zwróciła także oko 
na siebie (tu mowa o modnych dam toaletach). 

Do zabaw tego wieczora należały ogromne wianki w kształ
cie świątyń i piramid, niesione na starożytne 'o b ó t ki przez 
młodzież rzemieślniczłt i tym razem odznaczały się: bednarska, 
kotlarska, kowalska, szewcka i dwie stolarskie. 

Były także przy niektórych wiankach poezye i z nich jedną 
umieszamy: 

Zimny, bogaty Piotrze, żem była ubogą, 
trzy lata ozicmbłością dręczyłeś mnie srogą. 
Nie mogły dofć do kutku nasze zaręczyny, 
boś wzgardził tkliwem ~ercem cnotliwej dziewczyny. 
Wie z, i~ onegdaj z ła ki Loteryi klasyczuej 
doczekałam się przecież sumki dosyć licznej. 
Teraz mnie chcesz, lecz bądź zdrów, inny mój kochanek, 
ta~ ubogi, lecz zacny; dla niego mój wianek. 

Kuryer Tl'arszau·ski z r. l 40 nr. 164: 
"Wybrzeża, okna i balkony domów nadwiślańskich, zalegli 

widzowie; ich oczy zwracały się na "\Visłę. Wisła była spokojni! 
(ouy zaw ze taką oglądać można), płynęła wolno, zdawała H,' 

chętnie przyzwalać zabawie. Raz po raz ręce kobiece rzucały 

wianek za wiankiem, raz po r z czółna zwinnych rybn.ków śliz

gały się wartko w pogoń zu. wątlem znamieniem, w którem pan
ny tak ważną dla życia swego chcą widzieć wróżbę. .Tak n 
ziemi tak i n wodzie, za jednym wiankiem uganiało się kilku i 
nicdziw zatem, że wśród taki j czujności; ani jeden nic u zedł 
zastawionych sideł. Dla panieu to d o b r a b y ł a w r ó ż b a -
szczę' ć im więc do we e l ! ła ta scena mocno ba" ił obe
cnych; k żdy za tym lub owym iuteresował ię w i r.kiem, nie
jeden wynikł ztąd zakład; spłacano go później zampanem. :Sam 
statek parowy poważny, jak mu z urodzenia (bo Anglik) przy
stawało, w wyskoku wesołości, chętniaby może za jakim puścił 
się wiankiem·, gdyby był godnego sobie upatrzył rywala. Może 
mu ta ochota na rok przyszły wróci, a tymczasem nadpłynie ko
lega, który z Gdańska wybiera się już w podróż do Warszawy. 
O wpół do 9-cj zebranie było najliczniejsze i dam było niemało. 
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Niektóre z wianków nosiły wiersze ale niezbyt składne, 

i dla tego tylko przyczepione, żeby sprawdzić to dawne przysło
wie: Kog o s t a n i e o a ryby, t e g o s t a o i e i o a p i e p I' z; 
p i e p r z był, ale s o l i, to jest dowcipu, nie tyle. Przytaczamy 
dowcipnif'jsze: 

Uwiłam we wianek mirty i stokrocie, 
wianek w wodzie, ja zostaję w błocie. 

Co rok puszczam mój wianeczek, 
co rok mija mnie czepeczek. 
Mnie już nic nie rozweseli , 
skoczę w Wi!lłę! - do kf!pieli. 

l. Mój wianek różany 1. Ja to sobie wróżę, 
pewno nie utonie, bo wiem że dla niego 
Jasieczek kochany nie ma nic milszego, 
ujmie go w swe dłonie. jak z c i er n i a m i róże. 

Z wieńców kawalerskich odznaczały się wczoraj najbardziej 
młodzieży stolarskiej i eiesieh;kiej. 

KtH·yer Warszawski z r. 1843 nr. 1G3: 
"Większa połowa panien na wydaniu w Warszawie, prze

pędziła noc dzisiejszą jeśli nie w wianku weselnym na głowie, 
to niezawodnie z wiankami wiś l n e m i w głowie. Każdej co ' 
Śniło Sif;l: jednej tłum ll!L moście, u rugi ej piękne korony Z k wia
tÓW1 trzeciej ij)ubna obn!czka, tamtej kareta i 4 konie, szale, 
perły i brylanty, tej, skromniejszej w życzeniach poczciwe go
spodarstwo, mąż - i sześcioro dziatek. Oby ka:i.dej ziściły się te 
miłe marzenia młodości, tego wszyscy życzem. tego spodziewać 
się powinny, bo w i a n ki udały !lię wczoraj. Choć deszcz groził, 

jednu.k nie padał; o~mielon:t odwłok1~ publiczność już od 6-tej 
zacz~·ła zapełniać miejsce durocznej zabawy. Ulica Bednarska, 
ten przedsionek warszawskiego mostu, wyjrzała cała oknami 
i było na co patrzeć, bo dam powabnych za tępy, niemało zaj
mującćmi były. (Dalej idzie opis to;tlet modnych.) 

Wianków rzemieślniczych oyło 7, to jest uczniów ślusarzy, 
krawców, stelmachów, szewców, mosiężników, siodlarzy i stola
rzy, ozdobione wierszami i heblowinami kolorowanemi, oraz jeden 
czeladzi ciesielskiej ze wszy~i:kich najcelniejszy, o 3 kondygnn-
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cyach, zdobny kwi tarni tej profesyi i kilkunastoma zapalo
ncmt swiecami. chwytał go jeden ze zręcznych przewoźników 
1 w tryumfie nn. brzeg powiódł. 

1\w·yer Cndztenny (z r. h-!\1) mo w t: • Dott1d trw~1 w wielu 
m teJ c ach , zwłaszcza w \V arszu wie, zwyczaj rzucania wianków 
na Wisłę, który "ielu widztiw na most i brzegi sprowadza. 
Dziewczęta wyczytuh w biegu wianków po wodzi" przyszłe swoje 
losy; niektóre ldad w środek karteczki z wierszami; na jednej 
z nich taki wyczytano napis: 

Gdy inaczej być nie może, 
puszczam wianek, - szczęść mu Boże!" 

/Juennik Warszawski (z r. 1852 m·. Ifi4): "Tłum ludzi 
zbiem sir.; na moście i nad brzegami Wisły. Wieczorem, gdy się 

sctemni , przepływaj!~ Wisi~! w poprzek różnego rodzaju łódki 

i czółna, a na nich czeladź z pięknćmi, olbrzymich rozmiarów, 
uilluminowanemi wiankami, z muzyką czasem, a zawsze z twarz~! 
rozjaśnioną wesoło' cią i myślą poczciwą. Dziewczęta powierzają 

wówczas falom swe wieiice. Pnosząc z sobą wróżby i nadzieje 
swojich wła 'cicielek, popłynęły one z wodą, niedojrzane nieraz, 
ujęte czasem przbz rękę zgrabnych przewoźników, a wykupione 
przez jakiego nipznajomego młotłzieńca, co ucieszony poszedł tę 

unoszoną i uniesion:! z toni pumi1!tkę u siebie zachować i na 
: cianie powiesić". 

1\uryer Cudzit.r111y (z r. l !">7): "Onegdaj, w' wiliję ~. Jana, 
cechy rzemic~lnicze pt·zybyly z chamkterystycznćmi wieńcami, 

.L raczl'j piramidami z kwiatt'>w, które o zmierzchu uilluminowa
rH•, pu;r.ily na WO!lt,;. Lódki wioślarzy od mostu uwijały "ię, ści

g jf!c rzucone r*:kami dzio"ic wian czki~. 

Kuryer >dzii'IIII!J (Warsz., I ti9 nr. I;l.i) powiada: "Zalm
WtL to czysto ludowa; to tćż ludek tłumnie pociągn:1ł na nią, 

przy pa trując s i~, jak dzicwczt,:ta nieznacznie wyciągając z pod 
l' hu tek wianki, niektciro wierszykami opatt·zone, rzucały JC na 
wod~, ci.p~n.tc z ich obrottl\V i odpływów wróżbę co do przy
::<złyrh swych lo ów. czyli zam:!ż-pój~cia". 



176 

~W różbom tym jednak przeszkadzali ciągle natrętni łodzia
rze, chwytając wianki na ostrza wioseł, pierwej, nim te zdołały 
na pełną wydobyć się rzekę i jakąkolwiek przyszłość wywróżyć"'. 

~ V{ianków puszczono setki, i to ze wszystkich stron, już 

·z po-nad br"Łegów rzeki, już z mo!!tu, unikając starannie ław 

piaszczystych, które mi Wisła w owej porze przepełnioną bywa". 
"Przy nabyciu najpierwszego z wianków od szybujących 

łodziami po Wiśle żeglarzy i uganiających się za niemi z tak:1 
zręcznością, że na każdej łodzi można ich było liczyć kopami 
następujący się w ręce nasze dostal wierszyk: · 

61. 

l. I jam wianek uwiła, :.>. Może znowu wzgardzony, 
a z bławatków i z róży, zniknie na wód przestworzu, 
i na Wisłę rzuciła, i prądami niesiony, 
życząc B7.częsnej podróży. złoży główkę swą w morzu. 

2. Może w biegu nad tonif! 4. Albo gdy się ostoji, 
będzie z Wisły wyjęty, zmieni wodne sukienki, 
i przyjaf.ną mi dlcnią i ołtarzyk przystroji 
wraz do piersi przypięty. Przenajświętszej Panienki l). 

"W ciągu całej zabawy, dwie muzyki, tó jest od strony 
Warszawy i od strony Pragi, naprzemian ciągle przygrywały 

spacerującym, których około godziny 8-m ej wioczorem spłoszył 
deszcz drobny i zachmurzone niebo~. 

"Nie przeszkadzało to· wszakże, ażeby nieco później uka
zały się i ozdobniejsze wianki, dostarczone pt·zez młódź różnych 
rzemiosł, z odpowiednieroi oznakami czyli godłami ich zawodu, 
a niektóre nawet otoczone świeczkami, rzucająceroi blade świa

tło, dublowane w przeźroczu wody~. 
,., Wiele osób, przeszedłszy most, pociągnęło na Pragę, 

a między innemi, urz~dzonemi tam miejscami przechadzek, jak 
W enecyja i t. d. odwiedziły także i Rak a, pod znakiem któ
rego w ogrodzie p. Bilskiego, przyrządzają wybornie towarzyszÓ\'r 
jego godła, rumieniących się i dymiących w altanach ogro
dowych-. 

1) Zwyczajem Lylo, i:t wianek przypadkiem zatrzymany w biegu 
na wodzie przez kłodę, krzak, ławę piaszczystą i t. p., jeśli 
schwytany zo~tal przez żeglarza lub kąpiącego się, oddawany 
bywał i zawieszany na ścianach przyległego kościoła. 
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Kuryer Codzienny (Wars7.., 1R7l nr. 13,) powiada: .Rzu 
cJc kwiatek na wodę, jest to rzecz bez żadnego znaczenia,- ale 
uwić z różnyeh k viatków wianek i puścić go na Wisłę w przed
dzień ś. Jana, jest to fakt, mający znaczenie swoje w tradycyi
a dla czego? ... na to odpowie odwieczny zwyczaj, który dotrwał 
aż do czasów dzisiejszych" . 

"\Vczoraj zatem, jako w wigilij~ ś. Jana, zwyczaj ten od 
nowiono najzupełniej, u o tysiące osób zebrało się nad brzegami 
\\' iRły, a głównie na nowym moście, i rzucono setki wianków na 
wodę, a niemiłosierni łodziarze, wyławiając je natychmiast, nie 
dali nawet sposobno~ci do popatrzenia na nie rzucającym i wy
wróżenia z biegu i kierunku wianka, o hymenowej przyszłości'". 

"Po przybyciu łowców wiankuwych do brzegu, przejrze
liśmy jak najsumienniej zdobycz DR. każdej z sześciu łodzi, szu
kaj l!C przy niej owych karteczek, na które osoby rzucające wianki 
zwykły przelewać natchnienia swoje. - ale jak widać, poezya 
w tym roku nie dopisała, bo ani jednego nie znaleiliśmy rymu, 
ani jednego wierszyka!". 

~\V ~aż dym jednak razie, uczyniono zwyczajowi zadosyć, 

bo rzucano kwiaty z w i t e na Wisłę, spacerowano po naJ jej 
brzegiem i po moście , albo słuchano przygt·ywaj tlCcj muzyki, do
póki zmrok nie aapadl i' dopóki puszczone na samym ostatku 
wianki, przez niektórych rzemie:llników przyozdobione cechami 
ich fachu i światełkami, nie dopełniły liczuy powierzonych nur
tom "\Visły wieńców, i nie zakoJi.czyly tej zahawy, którą pm
wdziwie nazwać można lndow;! ~ . 

S O B Ó T K A. 

Ł. Gołębiowaki ( Gry i ::ubuwy, lt):H, stt·. 2~1:>) mówi: 
nNaucza nas ks. Kitowicz w swćm r~kopisie (Pamiętników). 

że za Augusta lll w wigiliję ~. ,Jana po nieszporach albo pó· 
źnym zmrokiem, po wsiach i 111iustach rozpalano spory ogień na 
ulicy i przezeń skakały chłopcy, a czasem i dziewcz ,ta. Marsza
łek wielki koronny, ku koTleowi tego panowania, zabronił tego 
w ·warszawie, a podobnież i gdzie-indziej uczyniono. Tt·afiały się 

bowiem pożary, opalali się niezr~cznie pl'zez. rozżarzone głownie 
~~ a zc, wsze . T om l . 12 
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-k. cz.)C), po1l a•lz.lno klH<'t.O prochem nabite lub ładunki 
rzt•m Jll'lCrnżony niejeden, w .un 'rodok orrnio. up dł, 

•lt·twi, trz ci gdy iQ rozp,:<lzil . 

I'ZUC, no, 
zn nim 

Z<lajo się, ii. w W,u·«za vic palono ogni te t kżc (i to, 
!!dy n wit,: l· ze niecono je rozmiary) poz tył mi kumienic, na 
wzg<irzach i pochyloHciach przyl<'glyrh W i 'Ie, a o obliwie nt\ 
t t k zwanej ~n oj o w e .i g6rzc , której nazwa pomykała siQ 
" miar•: rozrostu mia ta 11 1 południc i był p1·zy ulicy Hyhitwy, 
\fostowcj, wreszcie Ouoi.n •j (~dzic l•yly Dena. y, ruiny pałal'lt 
l if'cia de- 'a ·;mu). W cjnPrt \\ .. toroŻIJłllO 'ciaclr H 'rtr za u !l ( J, 5!. 
III, .tt'. J) po.,.,iada: .,\V roku lfi:! gdy miano uporz1dkown~ 
~<in: :;;wiQtoj.tń l-:! ~z)li 11nojow! (przy ul. .ro towej), 
użyto tłu tc"'O llollen<lrti\V (z 1\ 'P) ::inleckil'j, dzi iaj Sa k:)-kQp! 
z" anej). 

)Iimo z.tkazu mar. z;tłk , ognie te (zwl szcza po j1••ro timierci) 
palili rhlnpcy je zczc przez cały wiek ~·\'fil i przez parę dzic
.iątk<'1w lut wieku bieżącego, acz już coraz krócej i z nmicjsz.! 
niż w dawniejszych Iabteb ,..J.wapliwości . \Vszakże je zcze około 
\', l 40 WilJzi<lllO je tU j llWUZiO płom~C po WZ!:!/ll'Zach, i tO W CZG• 

ie, kil!dy <lzicwczl!ta pu zcz.lly wianki nn. \Visłt,:. 

Kornel rozło". ki r /,t " 'zet· kif'm, l G7, tt·. :!00) po
wi• <la: ., ob(,tka znana. je t w Czet· kicm (to je::~t zaplinin 
i okolicy) pm" i c jnż tylko z t n <lycyi. l l ]a lego i picHni tu za
ł,lczon • (w:k zanc przt•z lipiow.tk t juko ohótkowc), ·t z.Lpewn 
pozo tal o' ci.! in H) ch, pt'Z) urocz) to(ci t<d nie<rdy' lipiuwanych, 
a kt,irc dziś ulerrly zapomni •niu. 

'" '-· 
l. Z "iccoru, rornn dtmut·n, nie dojrzeć, 

~dzicz ja i~ niebor c k - mum podziać. 
!;!, Chodz~· ja i tu i tu, - nic che~ mnie, 

pójd j do dziowcyny, - przyjmto mnie. 
S. - Prz;jrn·I.O mnie, moja 1· i u, - łn n io 1 

poł•lz-zo mi podu ceki - n lawie. 
t. - Tlo dumu, mój Jn in1iku, - do uumu, 

nil' wyciroj podu ecek nikumu. 
5. - Dopiro to, moja J'nsiu, - pir~y roz, 

juzci mi podusecki - wymawine. 
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li, - \Vymowium-ci, moJ .Jn ictiku,- wymo,·inm, 
ho ja na to staJa gęRi - nic chowom. 

'· .Jak jo b~de stado gc;si -- c~howała, 
tl) ci hę Je pod u 1•cki - do wała. 

l.uci, ····r. II. "ano!. !;tr. l2!l nr. {.",n.- ,'er. Yll, Krak., ur. ~l!J. 

e:). 

l &' i r c c l u J l c c r l t9 {l l tR c c l 
:Zimue-ł-:u wi.1- tru 7i-mucgu, zim u('~ go, \\''rwi)-:~e uam 

i@ c p n 1 t c r 1 c c r 1 t 
l 

I'Aule Wl&fr;(t j~-,lntgv, jt~<-dnego 

l. ll:imnego wiatnt, zimnego, 
wyrwij-ze num, panie wiatrze, jc,lne~;o. 

::!. Którego-by, jakiego? 
Ze dwora Jasia to tego. 

•) ... Chtór:t·by mu clarowa,:? 
Ze dwom Knskę, t<: mu da,:. 

Uhoć-hy nie chc•ioł, musi hrać 1 
ho mu nio damy przculrać. 

l. 

fj.J. 

l ®ij e L p r r l : r c c r r : l E e E l J ; Cl4 
1 1c..•-!tł)" hy--ł} d.,..,. l nka f\\111:, lenł..u rWa(' 

1 ~' c c l ; P r 1 p c J' : 8 i? l " r E l J J J l 
l,e-nku nie wyrw' - ly, tlukly i ł) Jm da•"", co lm dne 

l. l'o~ły b) ly - t! wio pnuicnc:cki 
tło kalinceki 

lnnku rwae. 
L9nku uic wyrwały, 
stłukły i . targały. 

co jem dać? 
( v. barJzo zna1\). 

:!. Dać jem (im) Jać, 
ze dwora Ja~in,

un jedzie. 

l~ n jedzie po moście, 
porl niem kuni dwano.'cio. 
Un jnuzie rowami, 
i l>w1ko talornmi. 
Un JP.Uzie od wictroka, 
ma kunikn kichy ptoka. 

/,ud, er. II, tr. 12U. 
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Antoni Zale ki (cza. opismo !Oo ·y, Warsz., 1870 nr. 200) 
tak opisuje w notatce z r. 18GI'i ~obótkę we w i Pilicy, parafii 
Ostrołr,:ka, niedaleko miasta W arki: 

"Kto z naR nie ły za l i uie c~:ytał o obótkach? Ale 
mniej za daleko jest liczba tych, którzy je włat~m!mi OC<lann wi
dzieli. Ja przynajmniej nieraz bywałem na. wsi w wigiliję św . 
• Jana i daremnie dopytywałem się o 'ohótki. Odpowiadano mi to, 
:i.c kiedy~ ię tu obchodziły, ale już wyt~zły z użycia, to, że 8ię 

gd1.ieś w okolicy obchodz;!, ale to ngdzie~" było zawsze wł.tlinic 
nic tam, gdzie ię znHjdowałcm; doHyć, że po kilkunastu latarb 
d.nemnych po zukiwań 1 zawodów, nie powiem, żebym przestał 

wierzyć w istnienic 'obótok, ale zaczęły one powoli przechodzić 

w mojich pojęciach w katcgoryę mytów, i jetili w nic wierzy
łem, to już pmwie tyle ile wierzę w legendy o Kraku ie, o Wan
dm' i o królu Popiclu co go lll)SZ)' zjadły". 

"Jakże więc opisać wam moj;~ radość, kiedy gotlzcz:!C w za
prze złym roku (więc w 1866) we wsi P i l i c y, nud brzegami 
rzeki tegoż nazwi ka, niedaleko miasta \V ark 1, dowiedziałem 

:>ię, że lud wiejski ma zamiar obchodzić Sobótkę. Z cal : ~ cieh
wością artysty i archeologa podążyłem na miejsce, "'dzie Hię 

zebmć miano ,.pod figurą" (krzyżem) nu. roz tajnej d1·odze, nie
daleko wioski. Było już około 10-tćj godziny wieczorem; noc 
była cudna; wśród gruppy drzew wdzięcznie rozrzuconych, wy
. mukly krzyż wzno ił się na tle ozłoconego je zcze zachodni<! 
łum! nie La; kilkanaście dziewcząt i chłopaków już st ło pod 
krz) :lem, trzymając w rękach pęki ziół i kwiatów; przy dl'O
dz leżała drabinka. Między główoćmi organizatorkami oLrzętlu 
toczyły itt pólgłośno narady; - wre zcie ceremonija się roz
poczęła". 

"Przystawiono drabink c.; do "figury" i dziewczęta zaczęły 
ubierać krzyż, prze iązując go gdzie-niegdzie ta ir.mką i zatyka
jt!C za nią gałązki, liście i kwiaty. Pomiędzy niemi konicrzn<! 
je t by l i ca; re z ta może być a d l i b i t u m, co się znajdzi<' 
piękniejszego. bier nie to krzyża odbywało się w milczeniu 
1 z powagą; nie można było nie podziwiać tego wysokiego uczu
cia przyzwojitości, z którćm kiłkunastu pastm;zków zebranych 
pod krzyżem, zdnw ło się przejętych jakimś charakterem ka
płańt~twa, oztlabiając polnami kwiatami 8ymbol naszego zbawie
nia. Najwyżej Łojąca dziewczyna ubierała krzyż, niżej toją.ca 
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podawała jej kwiaty, których dostarczały u dołu zebrane; 
wszystko razem tworzyło cudną grupę , z którejby artysta mógł 
wziąć śliczny przedmiot do obrazu (tu podają Klosy rycinę). 

Gdy ubranie krzyża zostało ukończonem, wszyscy przytomni 
uklękli i poważne tony litanii do N. Panny rozpłynęły się w ci
chero wieczornem powietrzu; następnie zaśpiewano jeszcze psalm 
(Kochanowskiego): "Kto się w opiekę", poezero wszyscy po
wstali i śpiewając (Karpińskiego): "Wszystkie nasze dzienne 
sprawy", udali się jakoby processyonalnie ku miejscu, gdzie na 
równem błoniu, pomiędzy rozrzuconemi wierzbami, nad brzegami 

'Pilicy, miała się odbyć druga część Sobótki, część światowa, 

może pogańska jeszcze. Podług objaśnień, udzielonych mi przez 
lud miejscowy, obrzęd ubierania "figury" jest tutaj nierozłączny 
od Sobótki. Czyby nie należało widzieć w tem myśl uświęcenia 

obchodu tego, który nawet, jak wiadomo, był prześladowanym 

w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jako pogański zabytek, 
osłaniając go opieką krzyża?" 

"W drodze na miejsce przeznaczone na teatr tej drugiej 
części Sobótki, wszystko zaczęło przybierać inny charakter. Po 
skończeniu pieśni nabożnej, w przechodzie przez wieś, rozpoczęły 
sję żywe narady o miejecu, gdzie ogień miał być rozłożony, 

o pieśniach: które miano śpiewać, parobcy biegali po słomę i inne 
palne materyały, a najdłużej zatrzymany został cały orszak nie
przewidzianą trudnością. Brakowało najważniejuzej figury w wio
skowych uroczystościach, głównej sprężyny tańca., tego, który 
wlewa. duszę w nogi tancerzy i tancerek, jadnem słowem, skrzyp
ka wioskowego. Wśród tłumu słyszałem tylko przerywane wy
razy: "Niema go w domu... Nie chce iść... Niema skrzypiec ... 
Ale nie! są skrzypce , ale niema kwinty ... • - Lecz czegoż nie 
dokate dobra wola; dał się znaleźć i namówić ulubiony grajek 
i kwinta się znalazła, a może też nowy Paganini obszedł się bez 
niej, doey6, ż& w killia minut wesoła gromadka le swojim min
strelem na czele, już była na błonin nad rzeką, - i w chwfię 
potem olbrzymi 11tos buchnłlł w górę ognistym słupem, oświe

cając całą scenę jak ogniem bengalskim. Dziewczęta zgruppo
wały się w chór i rozpoczęły się pieśni sobótkowe. Prawie 
wszystkie były na tenże temat osnute ; były to różne swatow
etwa i wróżby małżeństwa, a mądre śpiewaczki wplatały w ka-
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żdą zwrotkę imiona panien i kawalerów, znajomych całej publi
czności u. Oto kilka z tych piosnek: 

ll5. 
Świętego Jana, świętego, świętego, 
przyniesie mun coś nowego (bis). 
Przyniesie grochu jak siana, 
bieluchno kwitnie jak piana. 
A na tym grochu są, kwiecie, 
Pan N. N. żony chce. 
A jaką żonę jemu dać? 
Pannę N. N. mu darować. 
A choćby nie chciał, musi brać, 
bo mu nie damy przebierać. 

fl6. 
l. Wystawcie ławki - na te murawki 

wierzbowe. 
A wy dzi(lwcynki - a wy Piłicanki 

do dom spać. 
Tylko ty jedna- (n. p.) Anusa nadobna, 

zostari tu. 
2. Przyridzie tu stary - a nie ruchawy, 

kiJem go . 
przyńdzie tu młody (n. p.) Jaeieńko nadobny, 

przyjm-ze go. 

(o~ac• nr. 63. ) 67. 

l. Z1mnego wiatru, zimnego, 
wy wili ze mną (mnie?), panie wietrze, jednego. 

2. A którego-by takiego? -
Ze dworu Sccpauka to tego. 

:ł. A którą· ze mu darować? -
Ot (np. Bortka Anusię) musi brać. 

l. Przyleciał sokół, 
do Wojtka na kól. 

Padł, padł w ogródeczku, 
przy mo jem ziółceku, 

roztoczył ogon. 
2. Bym do niego wysła, 

pomaluśku :~; pyana, 
aama jedyna. 

K Kozłowski: Lud, st. 201. 

ll8. 
3. Sama nie śmiała, 

posła posłała: 
A mój ty pośle, 
zrób-ze mi dobrze, 

jakby ja sama. 

Lud, Sandom. Ser. II, str. 107. 



183 

69. 
l. Przy dole wiśnia, przy dolo, 4. J óziecka wstała skoro dzień, 

przy Wojtkowej stodole. posła do stajni po ogień. 
2. Tam-to Józieńka sypiała, 5. Wstań-ze Scepanku, umyj się, 

zimna roseczka padała. n a-ści chusteckę, otrzyj się. 
3. Scepanek jej się uzalil, 6. Nie będ~ ja się ocierał, 

kozusyntj, jq przyodział. bo mi cię Józiu, bardzo zał. 

"Po każdej strofie rozlegały się śmiechy, wywołane nieraz 
prawdziwie trafnem, lub też humorystycznem zr.stosowaniem 
imion. Nie darowano nikomu; dwór, to jest panowie, sąsiedzi, 

oficyaliści, przedpokój, garderoba i wioska, wszystko przeszło 

przez swatowskie criterium wesołych dziewcząt, które jedno
myślny aplauz zyskały". 

~Opowiadały nam one, że mają też różne swoje praktyki, 
do dnia tego przywiązane; że każda z nich będzie spała tej nocy, 
trzymając kam i e ń pod głową, i że jej się musi przyśnić ka
waler, za którego ma pójść za mąż w tym roku". 

• Po skończonych pieśniach, płomień podsycany przez pa
robków, zajaśniał żywszym blaskiem, i rozpoczął się oberek, 
a rozochocona młodzież płci ohojej, zaczęła przeskakiwać przez 
ogień (tu rycina w Kłosach). Nie obeszło się bez małych kata
strof, bo nieraz wśród ogólnego rwetesu, dwóch ochotników do 
skakania, rozbiegłszy się z przeciwnych stron, w pełnym skoku 
karambulowali w środku ognia, z czego jednak więcej było stra
chu niż bólu, i skończyło się na. kilku guzach i osmalonych czu
prynach. Przypadki te jednak nie zastraszały innych; nikt pra
wie z przytomnych nie pozostał bezczynnym widzem, i każdy 

przez ogień mniej- więcej szczęśliwie przeskoczył". 

"Zabawa. ta, jak mówiłem, była urządzoną przez samą mło
dzież wiejską, która, jako bogatsza w młodość i wesołość niż 
w materyalne środki, nie myślała o żadnym traktamencie. A l e 
przytomny jej, a gościnny dziedzic ur'lczył gromadkę, i tańce, 

skakania i śpiewy przeciągnęły się długo po północy. Album 
moje wzbogaciło się kilku szkicami, z których dwa: Ubieranie 
krzyża i Sobótkę, przesyłam wam ; może uznacie je jak o zasłu
gujące na ogłoszenie; w braku innych zalet, mają one wartość 
rzeczy pod wpływem świeżego wrażenia z natury zdjętej". 
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S. Jan Chrzciciel. 
24 ::erwca. 

W Koronie (t. j. na Mazowszu i w Wielkopolsce) był to 
zawsze dzień pisania. i zawierania ugód (kontraktów) o kupno, 
o dzierżawę, o pożyczkę. 

Zmieniano także niekiedy służąeycb; ztąd (podobnie jak na. 
ś. Szczepan): 

l. Na 'więty Jan - kddy sobie pan. 

W ten dzień deszcz jesb- niebezpiecz.nym, bo jest wróżba. 
u po pólstwa, że: 

2. Kiedy się Jasio rozczuli, 
dopiero go N. Panna otuli. 

3. Gdy się święty Jan ·rozczuli, 
w Nawiedziny się utuli, 

to jest, że padać wówczas zwykł przez cały tydzień, do 2 Lipca, 
święta Nawiedzenia N. Panny. 

4. Przed świętym Ja nem o deszcz trzeba prosić, 
po ' więtym Janie i sam będzie rosić, 

aż go będzie dosyć. 

I P C. 

Miesiąc ten, zwykle najcieplejszy a ztąd i za najzdrowszy 
w kraju naszym uważany, bierze nazwę od drzewa l i p o w e g o, 
które wówczas kwitnie i najlepszej żywności pszczołom doetarcsa. 
'fo też w drugiej już jego połowie poczynają niektórzy goepoda
rze miód podbierać. 

W tym miesiącu zbierają się już jagody i owooe wczesne, 
i bywa koniec prze d nów k a, często tak okropnego dla wiej
kiego ludu. Ku końcowi drugiej połowy mieeitea rozpoozynaj'ł 

się już żniwa. 
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Nawiedzenie N. Panny. 
2 Lipca. 

Dzień ten czci lud i zowie go N. Pannf! ja g o d n f!, bo czas 
to poziomek, pożyczek, czernic i innych jagód. 

Pr7:ysłowie mówi : 
I. Deszcz co nas w ten dzień nawiedzi, 

czterdziestkę ( 40 dni) u nas posiedzi. 
Inne potęguje to jeszcze: 

2. Gdy w N a wiedzenie deszcz pada, 
czterdzieści dni ulewa nie lada. 

3. Gdy są w Nawiedzenie deszcze, 
długa słota będzie jeszcze. 

S. Małgorzata. 

13 Lipca. 
Pierwsze grusz~ i się ukazują; ztąd zwane M a ł g o r z a t ki. 

Deszcz we świętą Małgorzatę 
jest orzechom na stratę. 

s. 

Przysłowie powiada: 

E l i j a s z. 
20 Lipca. 

1. Na świętego Elijasza, 
z nowego wątku kasza. 

S. Jak 6 b. 
25 I~ipca. 

W oda wezbrana w tym czasie na Wiśle Jak ó b ó w k ą się 

zowie 1 podobnie jak i gruszki j ak 6 b ó w ki, wówczas doźrzałe. 
Niewiadomo dlacz~go mówi tu lud: z jak u b i e ć zamiast 

z.. głup i e ć. Gospodarz zaś przepowiada: 
Jaki J akób do południa, 

taka zims. r.ż do Grudai&. 
Jaki Jak6b po południu, 
taka zima też po Grudniu. 

S. A n n a. 
26 Lipca. 

Dzień znamienity żarliwem nabożeństwem, ale smutny przy-
słowiem: Od świętej Anki 1 

chlodne wieczory, poranki. 
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S. M ar t a. 
29 Lipca. 

Poepolite było dawniej u nas to tmtę. Ztąd różne, znane 
przysłowia o złej , a krzątającej się hałaśliwie gospodyni po · 
wstały. Mówiono też: "Znalazła Marta swego G otarta", 
gdy chciano powiedzieć : trafił swój na swego. 

Gospodarze też mówią: 

l. Około świ~tej Marty, 
płać za zniwa, dawaj kwarty. 

SIERPIEŃ. 

Miesiąc ten , przypadający u nas na czas zmw i zbiorów, 
od e i er p a otrzymał swą nazwę. Uważany jest także za naj go· 
rętazy, i dla tego zwolniono w nim od zajęcia biórowego i szkol
nego urzędy niektóre i zakłady naukowe, dając im f er i a e wa· 
kacyjne. Gorącymi są zwłaszcza dnie kan i kuł ą zwane czyli 
p B i e, ponieważ Siriue lub psia gwiazda razem wtedy ze eł01i· 

rem wschodzi. Dla chłodnych już atoli nocy, zwykle mniej bywa 
skwarnym wieozorami niż Lipiec. 

S. Piotr w Okowach. 
1 Sierp11ia. 

Świętego Piotra w okowach lud zwie P a l i k o p ą,, gdyż 
przytrafia się cz~.Jsto, te tego właśnie dnia bywają burze, i pio
runy uderzają w ułożone kopy z pożętego zboża. 

W wielu miejscach lud w dniu tym wetrzymuje się do po· 
łudnia oa wszelkich robót. Wierzą, że kto się do tego nie sto· 
suje, temu piorun z a p a l i kopy na jego łanie; i ztąd to po
wstała owa nazwa Palikopy. 

S. K aj e t a n. 
7 Sierpnia. 

Świ~ty Kajetanie, 
strzeż od deszczu sprzątanie. 
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S. Wawrzeniec. 
10 Sierpnia. 

Był niegdyś zwyczaj święcenia podebranego świeżo miodu, 
udzielania go domownikom i sąsiadom i mówienia przytern: 

Przez przyczynę świ~tego m~czennika, 
chroń Bo:!e pszczółki od zkodnika. 

W dzień ten zapalano dawniej po wielu chałupach n o w e 
ognie gospodarcze (Rawa) (oh. Lud, er. IX, str. 144). 

N. Panny Wniebowzięcie. 
1!) Sierpnia. 

Matkę Boską lud w dniu tym z i e l n ą zowie, od zwyczaju 
święcenia ziół. (Wykaz tych jako i ich własności, znajdzie czy
telnik w rozdziale o Ziołach i Lekach). 

Na Wniebowzięcie 
pokończone żęcie. 

S. R o c h. 

16 ie17m1a. 

Święty Roch je t opiekunem cierpilłcych i patronem od 
wszelkiej choroby, a osobliwie od zarazy morowej. Czczony też 
był zawsze u nas, jako w kraju tylokrotnie plagą złego powie
trza dotkniętym, a to w latach: 1205, 1211, 1312, 185 , 1424, 
1456, 1543, 1548, 1602, 1620, 1652, 1704, 1709-10. Dzi', 
kiedy już ta zaraza między ludem nie grasuje i tylko bydl~ca 
się pojawia, ~ud wiejaki zwykł prowadzić w ten dzień bydło 

swoje przed kośc:ół i tam je kapłan błogosławi. 
Kalendarz warsz. 'trąbskiego na rok 1 54 mówi, iż nPO 

wielu wsiach w dniu tym probo zczowie błogosławią inwentar
skie gromady przy wypędzeniu bydła n pa zę. Dawniej palono 
na polu c i er n i e, i po roznieceniu ognia, bydło przeze1i prze
p_dzano. 

S. Bernard czyli Biernat. 
20 Sierpnia. 

Imię to na równi dawniej tało z nazwą prostaka; zkąd 
pochodzi przysłowie świadczącego się niewinnością: "Prosty-ć ja 
Biernat". 



S. Bartłomiej. 

24 Sierpnia. 
Znaczną już wtedy lud spostrzega zmianę w temperaturze, 

o obliwie zrana.. W dniu tym zaczynają siewy ozime. 
l. Na świ~tego Bartlomieja 

mroźnej zimy jest nndzieja. 
Pochodne nazwy : B a. r t e k i B a. r t o s z, w poniewierkę to 

imię podały. 

Od dnia tego począwszy, zmnieJszano miejscami ozeladzi 
ilość Btra.wy dziennej, co wyraża. przysłowie: 

2. Święty Bartłómiej, 
śniadanie przytłumi. 

S. Augustyn. 
28 'ierpnia. 

Na świ~tego Augustyna 
orka dobrze się poczyna. 

Ścięcie ś. Jana. 
29 ierpnia. 

Kale~~darz z r. l 03 mówi: • Niegdyś lud ciemny tego się 

trzymał przesądu, iż w przeddniu pamiątki ścięcia ś. Jana, ko
piąc ziemię, zł o t o można było znaleźć pod ziołem p a. pro o i ą. 
Musiał być przypadek, który do tego gusła dał powód (l)". 

Do przesądów dnia tego należy zwyczaj wtykania. tyle róż
czek zielonych w ziemię, i l e l u d z i jest w domu; czyja naj
przód uschła, o tym miano za znak, że w tym roku u mrze. 

S. F e l i x. 
30 .... ierpnia. 

Ś. Feli je t patronem dzieci chorych, zwłaszcza. na. kon
wulsye. Jest mniemanie u ludu, iż złożywszy na jego ołtarzu 
gr o m n i e ę , zupełnie t ak d u ż ą j a k d z i e ck o e h o r e , mo
żna. być pewnym, że ozdrowieje. 

WRZ IEŃ. 

Od wrzos u , który w tym miesiącu po la.aach kwitnie, 
n zwisko swe bierze. Niegdyś uważany był za do g o dny (przy-
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jaźny) do brania. lekÓ\r, i dotąd koń w nrm spłodzony, wrze~. 

n i ak, za trwałego jest poczytan). 
Lubo ton miesiąc porę letni<! koriczy, a jesiennt~ zaczyna., 

jednak niemal za najprzyjemniejszy u nas uważany być może. 

ile że już jest obfity w owoce i inne pło(ly ziemi. Czasem tylko 
powodzie wielkie, zwłaszcza mt W i 'Ie, sprowadza. 

,Je t t{•ż zdanie, iż: 

l. Gdy nadejdzie Wrze ic1'1, 
wic~niak ma za w zo pełną . to<lołę kieszeri. 

S. Idzi opat. 
l JVr;:e'nia. 

Wtedy już w zystko zwwzione do stodół. I dla tego: 
l. więty Icłzi - w polu nic uie widzi. 

2. W :wi~tty Tu:ti pogot!n , 
to dla s1ewu wygoda. 

S. Re g i n ą. 

7 w,·u.~nia. 

Święta Regina - gałęzie ugina. 

Narodzenie N. Panny. 
W?·u.<f11ia. 

Dzi ti to :Matki Bo kiej, zwanej u ludu ·i o w n ą, iż w cz<~.

sie siewów ozimych przypada. Nil'gdyś za leniwego był miany 
go podarz, który na ten dzi ń iewów nie nkot1czył, a zaraz po 
tym dniu ni wziął się do r:liewu pszenicy. 

l. N a Matkę Bo ką ie1\ ną zła to gospodyni, 
która lnu z wody nic wyczyni. 

2. Pnnna ię rodzi,- ja. kółka odchod:ti. 

W Warszawio trojąc w ten clziPll kwieciem tigury M tki 
Bo kiej, śpiewa. lud mi~tłzy innemi i t~ pie.'1i: 

i O. 

l ł' R (-c l r·1 c r l c f l f t l r ' :h r 11 J l c r l 
lb .- tk o nie-hie-akl•gn Pa - na1 JAkł ł Wltll tli'~~ da -
li - czua · 1 nte - płJ łri.M - 13 - nA 

l ł c r l c gr 1 ' J 1 c r 1 c c 1 r' Q 1 r '1 
Ie - ki, cu ul e - ma - ł y ~~Y wl l ra - ly nie sly - ,za! 

l's. Iioduszewski : .C;pie1t11ik ko!cielny, Kraków, 183 , tr. 199. 



S. Nikodem. 
1.r, Wr:e~llirt. 

Wtedy przysłowie powi d : 

l. Pogoda na ~ ikodema, 
(to) cztery niedtiel de·zczów nie mn. 

S. Mateusz. 
21 ll'rześoia. 

Dzień ten, uawnym obyczajem, o potrzebie przysposobienia 
t>i~ na. zimę ostrzco-a. 

l. ··więty fateu. z tłodaje chłodu, 
i raz o tatni podl>i 1·a miodu. 

2. Gdy święty w śniegu przyl>ieżat, 
będzie po pa ca1!1 zimę leżał. 

Przypauaj1!CO w ten dzień jarmarki, słynęły ohfito~ci1! futer, 
czapek, kożuchów; o obliwic też gło · ny w dniu tym jarmark na 
konie w J.:.owiczu. Przeto mówiono o takim, który nie zakupił 
ciaptego odzienia i obuwia: 

3. Niech chuch chudeusza, 
kto zabyt (zapomniał) Mateu za. 

Radzono więc schować kapelusz, a włożyć czapkę: 

J. Do ~więtego l\lnteu za, - nie zdejmuj kapelusza. 
o. po świętym :\Iatcus>.u, - kiep ten, co w kapelu zu. 

Siew oziminy powinien już być skończony. Dla. te"O starzy 
o-os podarze jako prze trog' powtarzają: 

5. ··w i«: ty ~Iateu . z,
sial-bym żyto, - nie rychło już l 

S. T e k l a. 

W dzień świętej Tekli 
będziem ziemniaki piekli. lnowluda). 

S. M i c h a ł. 
29 JV r .:e (nirt. 

Dzień ij, Michała w umowach najmu jest ratą do pła
cenia. kwoty, jako kończący trzeci kwartał roku. - iew ozimy 
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ju~ na teu dzie1i powmtcn być skońl'zony, tćm bardziej tćż żni

wa. Z11.wsze za nieboraku. był miany ten, kto dopiero: 

l. Na 'więty )lich;ł.ł, 

kopy z poła spych1i.ł. 

Lepiej wychodził ten, o którym mówiono, iż: 

2. Święty .Michał, 
kopy do todół z pola pospychał. 

CTospodat·ze nasi staraj<! ię, ażeby w dzień ten już zboże 

było wszystko :i:Wiezione, a bydło w polach swobodnie paść •ę 

mo~ lo. Ztąd przysłowie: 

3. Święty Michał - wiechy pospychał. 

Gdyż wiechy ze słomy oznaczały miejsca, na które za
broniono puszczać bydło. 

Wyśmiewano rolnika, co nie uprzqtnął się wcześnie z sianem: 

J. Michalkowo iano, - Marcinkowe żytko, 
kata warto wszytko. 

Ze noce długie a ciemne, dla tego wieśniacy mówi<!: 

!i. J a~ny - jak noc po ~więtym Michale. 

łysz. ny w dzieti ten grzmot, wr6żył na rok następny 

wielki urodzaj, wedle przysłowia: 

6. l:rzmot w tlzi 1i ~więtogo fichała, 
2yino~~: przpzła, - Bogu chwała! 

.PAŹf).%1 ~ IL 'II< . 

• J i e i.!c t~'n od p a i. d z i Ar z a, które w robocio koło lnu 
i konopi odpada, ma nazwisko. 'l'empcra.tura jego trzyma środek 
między upałami l ta i mrozami zimy; miewa atoli, zwłaszcza 

w początkach, dnie bardzo przyjemne; późniejsze przecież dni 
sprowadzają słoty. Liście zżółkłe i poczynające odpadać, jak 
i widok ptastwa odlatuj~cego w cieplejsze kraje, wskazują już 
bliskość zimy.. 



S. F r a n c i s z e k. 
f i /fi Hól il'l'llikri. 

Dni titi. Franciszka Serafickiego i Borgiasza. Gospodarze 
mówią: 

l. Po świętym Franci~zku - choJzi bydło po owsi!lku. 
(lub tćż: pasą na :i.ytni ku). 

S. Bry g i d a. 
/) l'rói::ir•mika. 

B a b ski e m l a t e m mianuj1! si~ pierwsze dni Paidzierni
ka, często pogodne i ciepłe, w których ·nuje się po polach znana 
biała pajęczyna (Jlm·ien:faden). Ztąd przyslowie: 

l. O ~lwię tej Brygidzie. 
l>nhic łato przyjdtie. 

SS. Jadwiga i Teressa. 
/'i f>o:d:i.-rml:a. 

Od dnia tego po wielu domach 7.nczynnj<! już palil~ w piecach. 
2. :·więta Jad"iga, 

szczapy di.wiga. 

l. Gdy Jadwig~ deszcz spotka, 
lo kapu ta uie slutłka. 

S. Gaweł . 

lfi l'oźrl.lrnuka. 

O późnym siewie w dniu tym jc:'lt przyslowie: 
l. Urbnn6w owies, Gawlnwc żytko 

kata warto "st~·tko. 

2. Kiedy w b W Ił.: ty Uawel słota. 

będzie w zimie dużo złota. 

S. Łukasz. 
L l'oidziu·niko. 

W dniu tym JUZ ani zbiorów ani siejby w polu być nie 
powinno, stosownie do przysłowia: 

l. Święty Lu kasz, 
czego po polu szukasz~ 

Więc nietylko wszystko ziarno z pola winno być sprzątnięte, 
ale nawet i rzepa powinna byl- wykopaną i zachowaną w dole. 
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2. więty Łukasz! - czego w dole szukaazP -
- Oto rzepy! - Alboś to jej w dole ślepyP -

S. Urszul a. 
21 Października. 

Że rosa często z poranku w ten dzień przymarza, mówią: 
l. Świ~ta Urszula 

perły w polu rozsuła. 

2. Od Urszuli - śnietnej czekaj koszuli. 

S. Kryspin (ian). 
25 Hd,fzin·mka. 

Na świętego Kryspina 
zewc przy świecy poczyna. 

SS. Szymon i Juda. 
21 Października. 

Dzień ten, wedrug przysłowia i czasu, każe obawiać się 

grudy. 
l. ~a ~więtego Szymona i Judy, 

spodziewaj s i~ śniegu albo grudy. 

2 .... a 'więtego zymona, 
babskie lato już kona. 

Jest i rada. go podarcza, zalecająca., iż: 

3. Jak już dzień przyjdzie 'więtego Szymona i Judy, 
już-to zegnać należy z pól bydło do budy. 

LI TO AD. 

teBJI}C bardzo właściwie nazwany, bo w tym czasie ze 
wszystkich drzew liście już opadły albo opadają. Z tym 
•i••ilłcem rozpoczynają ai~ polowania i łowy wszelkiej zwierzy
ay, niegdyś bardzo wesoło i huczno odprawiane. 

Lubo Listopad bywa w ogóle dżdżysty, zimny a. czasami 
i mroźny, to jednak zdarzają się i chwile ła.goclne, a. dnie prawie 
do jego połowy jeszcze nazywają miejscami B a b i e m l a. t e m 
albo ){a rua ike w e m l a te m. 

1<1 



Wszyscy Święci. 

l'tzy. łowie mówi: 
l. Wszyscy święci niezgodą, 

Wiatry z ;niegiem zawiodą. 
Inne powiada: 

2. Wszyscy !Święci - bnieg si~; kręci, 
a w 7.aduszki - drży jak w stróżki. 

3. W wszystki świętych ziemia sknepla, 
całą zimę wróży ciepła: 

a jc~li słotno, - będzie o drzewo markotno. 

Dzień zaduszny. 
2 Listop()da. 

Dzie1i ten, pamięci zmarłych poświęcony, wzywa każdego, 
kto może, aby spieszył na cmentarz strojić i o8wietla.ć groby 
swojich krewnych. Obyczaje narodowe niegdyś po kilkakroć razy 
w roku odświeżały tę pamięć; pozostali powtarzali pogrzebne 
obchody, łączyli słupy kwieciem, przystrajali grobowce; lud pro
sty jadło i napoje na cmentarz nosił. 

S. M ar c i n. 
11 Li.~topndrz. 

Dawny zwyczaj w ten dzień nakazywał mieć na ol>iad 
w każdym domu (którego na to stać było) gęś koniecznie pie
czoną 1

). Gospodyni z ko!lci jej piersiowej białej przepowiadała 
zimę mroźną, z ciemnej zimę przepadzistą (dżdżystfl). 

Dotą1l po wiolu domu.ch gę~ na święty )farcin z wróżbą. 
zimy ~tałej lub niestałej, mroźnej lub błotnej, jest potrawą. nie-

1) Rzeź ogólną gęsi na 6. Marcin - jedni odnoszą aż do cza ów 
rzymskich i ś. Marcina papieża, który pierw zy podczas wielkie
go głodu, pozwolił użyć na posiłek tych ptaków, szanowanych 
dotąd tamże jako narzędzia ocalenia Rzymu od Gallów; inni zaś 

do czasów pogańskich, w których w ten dzień z koAci xabitych 
gęsi, mianowicie z piersi, wy ciągano rozmaite wróżby 1 jak si!J 
to jeszcze po dziś dzień praktykuje. Bijąc gęsi, panowie i cze
iadi dzielą si~ darami bożerui i wsz~dzie niemal traktują gościa 
pieczoną gęsią. D~iennik WarJzateski z r. 1851 nr. 215 mówi: 
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zbędną. A kiedy to święto w piątek lub sobotę przypada, to na 
niedzielę ów przysmak odkładają. 

Po dworach szlachty (jak mówi Wójcicki) do gęsi stawiano 
wino; dla. tego dawniej mawiano: 

l. Wesele Marcina, - gęś i dzban winR. 

w· dniu tym daniny dworom składali rolnicy j ztąd przy-
słowie: 

2. Tak próżny jak worek wójta o świętym Marcinie. 

Że ~nieg częstokroć pierwszy raz wtedy przypadnie, mówią: 
3. Święty Marcin błoniem 

·jedzie białym koniem. 

4. Święty Marcin na białym koniu przyjeżdża. 

Dzień ten wróży pogodę lub Ragę (słotę) na Boże Naro
dzenie, wedle przysłowia: 

5. Święty Marcin po wodzie, 
Boże Narodzenie po lodzie. 

I przeciwnie : 
6. Święty Marcin po lodzie, 

Boże N nrodzenie po wodzie. 

S. K a t ar z y n a. 
'!5 U :topad(L. 

Dzie1i ś. Katarzyny, dziewicy celującej biegło' ci<! w umie
jętnościach tak boskich jak ludzkich, obchodziły i ' więciły szcze
gólniej szkoły i zgromadzenia. naukowe. 

Kawalerowie uważali w tym dniu na sny swoje, i z nich 
się dowiadywali o przyszłych bogdankach. 

s. A n dr z ej. 
Wi Li.qt(lpOd(( . 

Dzie1't równie wftżny dla panien, j k ś. Katarzyna dla kl
walerów. Niegdy ' wszędzie w Słowiatiszczyźnie i indziej, d1iś 

w ni •któr)·ch już tylko domuch, wieczór tego duia scho1lzi nader 

~ DZiwna mimo to r1.ecz. i ł' \\ )>l ' l ł' <!U::I <' h lu1łu gę ' je~t uważaua 

.1ako najglu p ze stworzenie pnd . ło1icem; ula te g() tPł na w. i 
zwrcznjnie nazrwają gę i ą dtiewkę umysłowo upo'l~thoną 
lu h. łatwowierną ... 

l ,• 



wesoło. Zebrane dziewice puszczają ti w i e c z ki na w o d ę, roz
laną na misce, a przy każdej tiwieczce jest napis; które się zejdą 

z sobą, wró~ą małżeństwo. 
To znowu każda trze w i czek swój daje, i stawiają trze

wiki te z -kolej i jeden za drugim na. podłodze; której trzewiczek 
progu się dotknie, ta. w przeciągu roku za. próg, - to jest: za 
mąż - wyjdzie. 

Sny tak~e uważane były jako bardzo ważne; więc który 
mężczyzna. której się przyśnił, ten miał zostać jej mężem. 

Powszachnem jest także podkładanie w tym celu kam i e n i 
kar t e k z napisami pod p o d u z ki w wiliją ·w .. -\.ndrzeja. 

l. Na świętego Andrzeja, 
dziewkom z wr6tby nadzieja. 

Dla wszystkich zaś, iż wówczas już zimno dokuczać po
czyna 1), urosło przysłowie: 

2. Na świętego Andrzeja 
trza kożucha dobrodzieja. 

ADWENT. 

Niedziela l-sza adwentu. 

Je ' li w tiwięto Katarzyny (25 Li to pada) bawić się jeszcze 
-wolno, to od ·. Andrzeja (30 Listopada) zaniechać już trzeba 
w~;zelkiej zabawy, bo czas rozpamiętywań, .\.d went, na. dobre ię 

zaczyna. Wyrażają to przysłowia: 

l. '• więta Katarzyna 
Adwent zaczyna: 
::;więty Jędrzej 
je zcze mędrzej ('ciślej). 

~. więta l atarzyna 'miechem, 
wtęty Andrzej grlechem. 

11 W czasopiśmte jedn,;rn z r. 1819 podano: "Mróz zrana w dniu ś. 
Andrzeja zwolniał o połowę, a ślimacząca się ż ł ód t, zamarz[ zy 
cokolwiek, bruk worszawski wyszlifowała. f1dy ai~ na nim która 
z panien potknęła, powiadano, że źle się już rzecz ma z jej pa
nieństwem". 
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Od tej także pory zaczynaj<! •': po W8iach zebrania wie
czorne, z krotochwilami połączone, owych p r z:! d e k czyli ko
biet, g•·oma<lzących ię do pewnych umówionych chałup, o ktu
rych w. pominali8my już klikakrotnie (obacz: ],ad, er. Y, str. 
JSR.-Ser. IX, tr. 107,- er. XI, tr. 116.- Her. ~·n, 1>tr. 
l 00. - ~er. , .. \II, str. 66). 

C~RllDZTF~Ń. 

Od zimy i g t' u d y zimowej ma nazwę. Jednak więcej 

w tym rui e ·iącu bywa dni p o c h m urny c h niż m r o ź n y c h 
a ja nych , tak, że czasami ledwie kilka, dni naliczyć można., 

w których słol'tce blyśnie. .Pora tći adwentowa za najposępniej-
zą w całym roku uważaną bywa. 

S. B ar b ar a. 
4 (:rudnw. 

Dzid• "· Barbary, patronki , zezogólniej że g l rzy, Ai:Hiw 
górnik{• w. 

Dawniej w budowaniu z ku t ( tatków że ... Jart~kich) wyra-
biano na przodku statkowym jej wyobrażenie, i żaden majtek 
bez Barbarki na wodę się nie puticił. 

?\[i mo to (z powodu czę. tego zapewne nadawania tego im i e
ni.1), UI'O ło pogardliwe przyslowit•: 

l. Kto i ej tu tark,_, 
ma żonę Barburkę, 
i krowami orze, 

n1o pytaj go ię: cą zdró1, -ule: cz) zyJe z, niebotC'~ 

L. Gołębiow ki lLud) mt'lwi: ~ r kościeltl Panny • [. ryi UJ. 
'owt'·m-mi ~ci w WarsZl\Wi , w ten dzie1i bywn n bo.l 1\. two 

Ty b ak ów. \V dawnym K. lcndarzyku a kim jest na pi ano, ie 
kiedy August li-gi w Pol ce panował, rybacy na (w. Baru rę 
w ko~ciele pornianionym z cal \mi rodzinami i czeladzią z ykli 
na r nnern i wieczornem znajdowaĆ si~ oabOŻCil twie, po któr ;m 
rozdają ubogim ryby, jako jałmużnę. Nic wi domo, kiedy ten 
zwyczaj u tal". 

Czas to zimowy i anna już dobra, więc: 

l. W święLo Barb:irki - zdejrn nie z górki. 



.(ł,Iy jednak chw\ci nJrtiz, ~r dziewaj :-ie wkrótce odwilży. 
!ll.l t <TI): 

·;. c"h n.1 \\Jo:tn l:ccunrc mr<'cz, 
Illit' ll \ ~~~ r {' \dÓż 1 

• 11 . l) huj dul,ry w<'•z. 

l. t; ol \ " B.1rbar~ o~tro mrozy 1 

tn na Zllllt.' gotuj wozy. 
<l gdy ro1.tajanic, 
kai; opatrzyć ·anie. 

Bo wró.;b! <TO'poclarzc, że zima b~,;tlzic• Jckkn. i nic-:niPżo ~. 

:>. Kiedy błoto, - b~dzie zima jak złoto. 

Tiolnicy tl- i Il<l i n H'• w i.: 

fi. :w i~ ta B:trbnra po lo•łzie, 
J:oi." • ·arodz nie po wodzie. 

s. Mikołaj biskup. 
5 f:rudnia. 

Dzieli ·. )[i koła ja, patrona. ~o podarzy wiej kich i pasterzy. 
Czę to n.t pocz11tku Grudnia gdy · niegi spad n:!, . anna gj~ 

u ta la. Z t.! d przysłowia.: 

l. . a )Iikol jtt - p rwć ' óz a zaprzą7. :anie. 

:! . .N a 'li kola stan,! kola. 

Ze święty ten jest patronem od zwierz:! t tlmpieżnych, prze
to w całym kraju, a osobliwie tl-ż w okolic ch lt·~nych, pa to
rze stt·zc,:ncy bydła. i owiec, ~ciAł) m poRtem ohchoclz:! wilij l.) Jo 
niego. Nazajutrz zaś ?.bint·nj.t się nn. naboże1\stwo cło ko~ciołciw 

i tu dl uchowania trzód od zkody, sklad,tją ofint·y. \V HoZJII'U

If'ic między fil !Janem ,, [>Ul III u:ójt /IL {przez Ambrożc."O r orcsbok 
Poika, r. 1543 ~ l"rakowie u 'cha.rfenbergn wyd nej) powiedziano: 

Ałbo-ć wezm , !bo co Jnj, 
tnk k znł 'wcęty .\tikolnj. 
llo Je'li mu b:mma da. z

1 
pewny pok6j otl wclka ma. z. 

Oprócz tf:•go ściśle je zcze prze trzegn.ją, ahy w ant dz1eń 
ś. :.\1ikołaja, gospodynic nic zwijały czyli n i e m o t a ł y p r z i'
d z y, a to dlatego, ażeby w ciągu roku w i l k i n i o m o t a l y 
s i~' t. j. : w powierzonych pastuchom trzodach n: robiły szkody. 

Przed laty dla dzieci miejskich był :. :Mi .o aj razem pu-
trachem i zachętą. Je'Ji były niegrzeczne, to tego ·ieczor<t 
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wchodził on, t. j. wchodziła do pokoju osoba w bieli ubrana 
z gandziarą (batogiem) w ręku, i plagi im dawała; jeśli zaś były 
grzeczne, rozdawała im podarki. 

S. Ł u c y a. 
J.'J Grudnia . 

.Mówią przysłowiowo : 

l. Świ~,Jto Łucy - noc króci. 

2. Świ~,Jta Łuca - dnia przyrzuca. 

Świętej Łucyi dzień przypada dnia 13 Grudnia., dnie zaś 
zaczynają się powiększać dopiero po zimowem przesileniu czyli 
po porówn niu dnia z nocą, które ma. miejsce 22 Grudnia. To 
okazuje (mówi K. Wł. Wójcicki), że przysłowia powyższe da
wnieJsze są niż reformo. kalendarza gregoryańskiego , która 
zaszła w Październiku roku 15 ~. Wiemy, że wówczas daty, 
po umorzeniu dni 10, liczone były dziesięcią dniami naprzód, 
i dlatego dzień 13 Grudnia (w r. 15 2) był przedtem (w r. 15 l) 

· i dawniej rzeczywiście 23, istotnie więc wtedy Łucya (acz ją za
wsze zapisywano na 13-go) przypadała 23 Grudnia, a zatem po 
porównaniu dnia z nocą. . fi ano więc słusznie utrzymywać 1 że 

dnie zaczynają się powięk zać z dniem ~więtej Łucyi. 

Atoli, skutkiem tej reformy i posunięcia się ś. Łucyi o 10 
dni w tył, powstało znów przeciwne tamtemu, i dziś słuszne już 
przysłowie, że: 

:t Świ~,JtO Luci - uzień króci. 

S. Tomasz Apostoł. 
21 U rwlnin. 

' ięty Toma 
••ody (w) cloma. 

S. E w a. 
24 r;rurlnia. 

Tu służy przysłowie, iż gdy zimno, to: 

1. Koło świętej Ewy - no~ długie cholewy. 





OKRĘZN"E_ 

ł~. Gol biowski w dziele· Grlj i zabatty (War z., l 31) tak 
opi uje uroczysto'ć zwaną Okrężne, Wyżynki, Obrzynki: 

"W innych tćż (niż Krakowskich) tronach wieniec nie ma 
kształtu korony (ob. Lud, VI, str. 96), nie tak ozdobny, często

kroć z samych tylko kłosów, w o Łatnim dniu żniwa oziminy, 
ze śpiewem, bez takich jednak jak " Krakow kiem uroczysto~ri 

niesiony bywa do dworu i kromniej za uczta, albo poczę towanie 
tylko wódką i chlebem. Cz, sem hulankę z powodu żniw skoti
czonych odkladają do zapu t, i w k rczmie ją , prawują ko t.tem 
dworu; lecz tam tylko zapewne, kędy nie ('enią dawnych, pn
trynrchalnych zwyczajów i unikają, że tak pow1em, widoku ludu, 
który przecież i dla panów pracujeM. 

"Gdzie za~ uprzejmo~ć większa, tam woły z rogami złoco

nemi, tłuste barany pieką całkiem' stawioh ko ze z chlebem, 
berzki piwa, baryły wódki. Po ~kończOtll'j uczcie na czterech 
rogach wielkiego podworza, to odzywają ~ i ę muzyki i -zaczynają 
ta1ice, to 'ciągają widzów różne zabawy, z których kilka tu wy
mienimy. a do każdej t. nich dla celującego nagroda przywiąz na. 

"Tu kilkunastu parohk6w obwiąz nych w worki po . zyj~, 
żabim Hkokiem ubiega się o pieniądz połozony u mety'". 

"Tam jeżdcy na koniach w poloci chwytają gę · wy oko 
za wic zom~ pomiędzy dwoma łupami" (Lnd, t::lerya X, str. l , 5). 

Dziewczęta niosą na głowie do mety kopki pełniute1·1kic 

wody; która z nich nie rozleje, otrzyma w:!tążkę świetną, wieniec 
błyszczący, albo paciorki~. 

"Toni z głębokich mis pełnych wody lub mąki, ustami do
bywaj,. il':'dącą na dnie sztukę monety'". 
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"Junak znów z zawiązaneroi oczyma. i cepem w ręku, jeśli 

do razu trafi w garnek na trawnikq, pozyszcze koguta. pod nim 
ukrytego" (Lucl, Serya II, str. 166 i 167. - Philo vom Walde: 
S c h l e s i e n in Sage und Bra.uch. Berlin, l 3, str. 112). 

• Owdzie na wierzchołku gładkich, wysmarowany oh słupów, 
umieszczona lepsza odzież i talary; zdobycz tego, kto się wdra
pie. Jaką te zabawy radość wzniecają, ile kmiotków uszczęśli
wiają, wyobrazić sobie łatwo•. 

Co do wznoszonych niekiedy słupów czyli masztów przy 
wypri.l.wianych uroczystościach dla włościan w czasie okrEJżnego, 
m•)wi Ł. G o ł EJ L i o w ski (w dziele (; ,·y i zabawy str. 1.::3): 

., .1 o. s z t. Z Hollandyi przeszedł i do nas ten zwyczaj, 
mianowicie do miast na zych nadmorskich. \V czasie przejazdu 
Ludwiki )faryi z panią de Guebriant w Gdańsku, maszt taki 
okrągły, nietylko wyheblowany, ale i tłustościt! posmarowany, 
wzniesiono. Na samym wierzchu znajdował się ubiór z sukna 
czerwonego, galonem srebrnym obszyty, para butów i kapelusz. 
Kto je osiągnie, otrzymać jeszcze miał i p m w o miejskie. Cały 
dzień i po kilku, spyclmjac siebie, o to się kusiło. l'a.:Gdy miał 
krćdę którą drzewo poci ero.; jeden po kilkakroć o li stóp do 
wierzchu się dobierat. Nazajutrz łuża.lec holender ki przy zedł 
o :! godzinie zraua, o wdział suknie na szczycie masztu i pu
'cil :-;ię wesoło. 

/(u,·yer lVro·. ::!trv.~l.i z r. 1S2 nr. :!3 powiada, żo " 'to.ni
'ław .\ugu -t z wyborem ost'1b zwiedziwszy Gołków (pod Grój
cem) dał ucztę dla ludu, l\ rze~ko ,Jabłoński i tat•a Kowalka 
z Jazgarzowa, naoczni jej świadkowie, opowiadali, że po obie· 
dzie uęczne chłopaki właziły M ma zt wysoki, mydłem nasma
rowany, na wierzchu którego była kiesa z pieniędzmi, butelka 
wina. całkowita odzież, i tuzin kolorowych w tążek, które zwy
cięzcl~ miat oliarować swej lub j. Wielu no. wi rzchołek wdrapa11 

sit,: u.jłowalo, w zyscy prawic padali od połowy; ale jeden ma
gły parobcz.~k, dla. sweJ zręczno ~ci zwany od grom dy dj a
b ł e m, wlazł na am wierzchołek, wykrzykn11ł śmiało: \Viwat 
król Jegomość! 1 wychylił butelkę wina., pozrzucał odzież na 
ziemię, kiesę i wstążki włożyt za koszulę, i sput!cił ię jak 
·trzała. Potem następowała ochota; dziewczęta z kawalerami 
przybyłymi z królem tn1'tczyty, parobcy z damami. Po ta1ico.ch 
hojnie obdarzeni zo:~tali ~. 
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K. W. Wójcicki w Pie~niflt'/t lud,, (T. I, tr. ~69) taki 
da. je uroczysto· i tej opi · · 

Po z.i:ęciu oziminy w )lo.zow zu (zwykle w połowie Sierp
nia. t wyuran<L dziewoja (zwykle ta. co przodkujo żniwiarzom) 

z wieńcem ze zbożu. ozdobnym nn. głowic, postępuje naprzód, za 
nią młode dziow<'zętn., a. dniej tłumnie wie'niacy płr.i oLoj~j idą 

d•> dworu, 'piewając chórem: 

l. Kr:~żyli;my, kr.!żyli, 
ju;i; my iytka tloż~li. 

2. I>o.i:ęła ~.:o clzieweczka 
za jasnego ~łoneczka. 

:1. Dożął ci go tnłodzieniec 
Kazał z niego wić wieniec. 

71. 

L J)oi.~li 'my do lużyka l do .i.dzic-
bt;dzie piwo i muzyka; [!.In), 
beczka. piwa i dwie wina, 
niech . i~ ucieszy drużyna. 

"· Otwórz nam pani wicuuje l wrota), 
już . ię nic na polu nie wieje; 
otwt1rz nam paui nowy dwór, 
ho ci nie i c my wszy. tek zbiór. 

!>. Otwltrz nnm pani ganerzck, 
bo ci niesiemy wianeczek; 
wianeczok pszenny i żytny, 
lJ~dzie on pani ro:i.ytny. 

Po pt7yhyciu do dworu, 1lzicwicn. z wieńcem zbliża się do 
państwa i klada w ich n:cc ten upominek rolniczy. ,Już we 
dworze przy~ntowan:! jeHt ucr.to. wiejska: wódka, piwo i muzyku. 
Pan z dzi w czyn<! w i e 1i c n w •!, po.ni z mLjpierw. zym go. podn
rzem ze wsi rozpoczynaju tany, w cza ie których wpipiewują 

ritżne pio. n ki. Pieśni te ·! po wirkszej czętici minkami to do 
~konom:1 1 pi :tt71L lub wreszcie 1lo puna i pani zasto:owanćmi, np.: 

7. Znbij tlRHl puni hara n~, 
bo 'my s e pozbijali kolana: 
Zabij nam pani i byka, 
bo 'my mieli ekonoma bzdyka. 

~. - ade dworem szary kierz (krzak), 
na z ekonom kiehy pies. 
Xasz ekonom gdyby burza, 
na za pani kieh · ró.i:a. 
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11 
~., ,_ Czap1io }'vd Czerskutm u Włle 

tło dol1r CaQplioa n leł t'f' L•· 
nlo, l>ciJów\ca, WJno~ohnw,., 

h lok andr6w, Korolina 

l. Do1.ynaj zytka, dozyoaj, lll. Przede dworom corna hurz.~o, 
Pnnil Jozusa w pumioaj. nas;! pani kiou róza. 

:?. l>oz)·nała go dziwooka 1 l li. Przede dworem ro 'nie kiet'z. 
tltk za jasnego słuoecka. nas karbowy zły jak pie . 

3. Dozon-ci go młodzieniec, 17. Bo nas bij o i łaje, 
k<tzat 7 niego wić wieniec. podwiecorku nom nie daje. 

4. Dozynali'my zytka do boru, lH. Na chłopów je t nie taki. 
idziemy na wódkę do dworu. bo mu dają tabaki. 

5. Wypraw num, panie, okręzne, l!ł . Guzie najv.ięk.o o'ci ko, 
ho 'my żniwiarki pot~zne. karbowy wnło: "żnij ni ko!" 

6. Doz nali'my do staja, :W. Stoji na pon w piwnicy. 
przodownica num ustała. trzymo wino w ~klenie,·. 

7. Dozyn11li 'my do drogi 1 :! l. Żniwi<\recki cęstuje. · 
trzoskały za nam1 batogi. za żniwo jem dziękuje. 

H. Nie lotaj tu okole, ~~ Węsoły na p:in, węsoły, 
nie pÓJUziomy w to pole. napełnił bro.,.i, todoły. 

~1. Nie lotaj tu przepiórko, :!:l. Stanisic ki (8ą iad) 11ie za mucił, 
nie pójdziemy w to pólko. wiatr mu litodoły wywruclUł. 

lO. Dopóty- 'my krązyli, :2 L U nasego po na w cep~ hiją, 
aze-śmy zytko k01icyli. a u tani ic~kiogo wilki ' iją. 

11. Otwórz num, panie, wierzeje, 25. U na. ego pan w. zapolu, 
jui. się na polu nie chwieje. a u tan1sie kiego na polu. 

11. Otwór .l num panie, nowy dwór, 21l. \Yychodziliśmy tak zt·ana, 
niesiemy z pola wsystek zbiór. zabij num, panio 1 barana. 

13. Otwórz num panie ganecok 1 27. Zabij num, panie, jałowic~ 1 

bo juz niesiemy wianecok. damy karbowemlt połowirę. 
l l. Przedt~ dworemkackiw błocie, 2~. Pi 1uzowi łeb i k6rę, 

nasil pani chod:ili w złocie. bo wciąga dz1wki na g6rę. 
29. Okumunowi ogun, rogi 1 

bo un dla no bardzo srogi. 

l. Dop6tyśmy krązyli 1 

aze'my zytka dozeni. 
2. Dozeni-llrny zytka w około, 

gdzie było zytko, tam goło. 
3. Dozeni-'my do drózki, 

po·obzynali.'my paluski. 
4. Dozenihmy zytka do łu.zy!.:a, 

będzie uecka piwa i muzyka. 

7!J. Czaplinek p d C• roktern fi "" 
do duhr CL pUnka aale et 
Zaltale. Sob•k6w. readrow'tce. 

l.urówka). 

Plun nie iemy, plun, 
do Wiclmoznygo pana w dum. 
Zeby dobrze plunowało1 
po to korcy z kopy d ło. 

Plun nie;;icmy, plun, 
do wielmoznygo pana "' dum. 
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f>. ~as wielmozny pan w ganecku, 
przodownica we wiaoecku. 

Pllll1 niesiemy, plun, 
do wielmozn{'go i t. d. 

fi. Przede dworem caro a burzo, 
na •~ pani kichy rÓzl\. 

i . Kieby róza i lelija, 
po pokoju ię uwija. 

Plun nie~iemy, p lun, 
do wielrooznygo i t. d. 

h . ~·as okunum w kłopocie, 
rozwie ił portki na płoc1e. 

Plun nie. iemy, plun i t. d. 
tł . Przede dwOJ"em ro n~ ' liwki, 

nas karbowy kocho tlziwki. 
Plun nie-.JUIII)' i t. d. 

10. 

t l. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Talor mało, dukat więcy, 
ze by (przodownica) minł1~ wi1,1cy 

Plun niesiemy i t. d. [chęci . 
7:abij num, panie, barana, 
bo'my se stłukli kolana. 

Plun niesiemy i t. d. 
·wypraw num, pani, okręzne, 
niesiemy dary potęzne. 

Plun niesiemy i t. d. 
Wy ta w num, panie, beckę piwa, 
beokę piwa, heckę wina. 

Plun niesiemy i t. d. 
Beckę piwa, heckę wina, 
zehy ię cie. yła druzyna. 

Plun niesiemy, plun, 
do v.ielmoznygo pana w dum. 

Przodownica ~i~ raduje, 
7.1' ji pan talora · daruje. 

!'lun nie~iemy i t. d. 
K. Kozłow ki: Lud w Czerskiem, str. 204. 

J 1 J. od 1\J.,n ! ~ , l'lv<ho< n , HokllnO). 

Przodow ni r. a prz} no~ząc c lo tlworu wieniec: 

71. 

r-anu 'łllll rt Ul . 

i. A przt) t.łe dworom mokrt• kwmtki, 
u nasc~j pani grzecne t.łziatki. 

Plon i t. tl. 
:ł. A przede dworom kacki w bło c ie, 

a na .. a pani cho tlzi w złor.ie. 

Plnn i t. d. 

Plma 
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4. przede dworem kacki w zycie, 
a nas pan chodzi w j·aksamicie. 

5. Prosiemy pana o politykę, 
o beckę piwa, o muzykę. 

6. A nas ekónom długiego nosa, 
pozbićrał z pola co do kłosa. 

7. A nas okónom kieby osa, 
kaze nam zbi~rać co do kło~a. 

8. A na pisńrz nic nie robi, 
właz na drzewo' dziwki wabi. 

H. A nas pisarz jest w kłopocie, 
rozwiesił portcyny po płocie . 

IV. 
Przodownica przynosi wieniec okrężnego, dziś będący ledwo 

tylko równianką czyli bukietem ze zboża, ustrojonym w kwiaty, 
który w ręku trzyma i panu ofiaruje 1) . Ten wy zedłszy z domu, 
przyjmuje ją u drzwi, lecz w chwili odbioru wierlcu., chlusta 
w twarz przodownicy wodą ze szklanki luh kan fki (czynią to 
niekiecły i pod O molinem, Gombinem, "" ocbaczewem i t. d.) . 

Żniwiarze śpiewają: 

2. U na ego pana cepy biją, 
a u Brzozow kiego wilt·y wyi ·l· 

Plon nie icm1 plon 
na emu panu w dom. 

:1. U nasego pana - zielona po titog-a , 
zjezdzają się go!Scie jttk tło Pana !log 

Plon i t. d. 
1. na ego pana - zielone podwórze, 

ma córecki ładne i pieni zki duze. 

l ) J ' · t ZW)I'lll j , j;! jetinę 7!\ iniwi•UP.k 1 llllllllOWlC!t! lfł , ktil r f~ OStlt • 

tn l ! :ru r<' t. ho.lu urwt,;ła. dlw)tap! parobcy za "ło w ę 1 c.1ą ną. 
pu polu kilk.lkrotnl<' około o tatniuj owt•j gar~c i . 
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V. oll 8ki•rnie,.łc (God&łanó,., Żołuoa). 

Zniwiarze przychodzą około godziny 5-6 popołudniu ze 
śpiewem i wieńcem. ~ieeie go przodownica i oddaJe panu na 
ganku domu. Pan go odbiera, obdarowywa przodownicę, i wy
prawia dlu. gromady okrężne czyli wieńcowe. Następują różne 

zabawy. Parobek z rękami w tył zawiązanemi, brodzi nosem 
w mące gdyby szczur, szukając włożonego w naczynie (miskę) 

datku. Jedna z żniwiarek, zawiązana we worek po szyję, dąży 

ze sweroi współzawodniczkami do naznaczonej mety, gdzie ją 

także pieniężny datek oczekuje. Parobczak sięga po złożony na 
słupie dar, gdzie do zedłszy, zdrowie obecnych wychyla. Tłu

szcza ruchawa różnego wieku, mężczyzn, kobiet i dzieci, za rzu
com~ łakocią lub owocem, hyża jak króliki , a jak drapieżne 
zwierzęta łakoma, ugania się i wydziera je sobie. Te i tym po
dobne figle przeciągają się aż do późnego w1eczom. 

1) albo: 

7fi '). 

t. Hor,. - u;ruy n~ J.lr&Y 
cłuf,. lhmy t łn~-n-ła Ho g u 

Jt· o - mo ci " d0111 

2. Żeby jćno iytko plonowało, 
z mendla po sto korcy wydało. 

Plon i t. u. 
:l. Otwórz nam jogomo 'ć sl-roko wrota, 

przynosiomy wieniec z cerego złota. 
Plon i t. d. 

i7. 

~ ~ c 
U o• se-go J~ - nlt-' t1 ni~rnól por - ttk poetst -ro - ic1 1 

1ylko je-•lne a-r&-w;t,-t) r11 rnu l11.iew-L.i da-1'\1---wa - ły 

Dozto - )di my zytka n;;: p1zy - ło- &U 
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:ł . t.: u,J ·ego jcgomo :ci 
dohry porządek, porządek , 
po. tawili beckę piwa, 
gorzałki ądek da ądek. 

VI. 
o !l !lawy, Ki ly {R•gnuw). 

Przy k01icu żniwa, jedna ze żniwiarek, zazwyczaj o tatnia, 
obżyna obleg\!. O b l e" a czyli o d l e g a, jest-to kamień obrosły 
naokoło zbożem, które na końcu ma być ziętćm 1). Dziewka 
'miała, biorąc , i ę tlo roboty, ama nieraz wyzywlL i wywołuje 
parobków w ten ;po ób: 

Pro · ~~ na odleg~, 
póki od niej nie odlliegę. 
Po r;i.: pirsy, - drugi, - trzeci, 

ten kiep, co nic przyleci. 

,Jeżeli zdąży on.L zżąć zboże, nim parobcy s po h·zegą się 

i przybiegną, wtencza iadnej już przeszkody stawiać jej nie po
winni .• Jeżeli zaś nic z<Lrty, wtencz parobcy, przybiegłszy i po
mógłszy jej doż < !l: o ~ tatni:~ aar ' ć zlJOia, hior,! ją za głowę i nogi 
i ci1gną naokoło owego kamienia po rżysku, niby nie po 
grudzie. 

\" ( [. od l u ,.l od to {ll ttcr yt ). 

Przycho<lt. ,~ z w1encem do dworu. Gdy przodownica. odd;tje 
panu wieniec 2), wylatuje ze1i na podłogę mnóstwo utkwionych 
w nim orzechów i jabłek, które dzieci wiejskie zbieraj 1~ DlL ta
len i panu podają, a ten wynagradza im to datkiem pieuiężoym. 

lnU 

b t. ~- 1• karni" - •••·ell. 

1) Przypomina to znaną w Krakow . kiem i Lubcl~kiem kozę (oh. 
Lwi, 'er. VI, str. 5:W.-. er. XVI, str. 129). 

2) l{ zt lt jego podobny do tego, jaki podali 'my w • eryi VI Ludu 
na tr. !17. 



:!09 

l. U sąsiada wilk wyje. 
bo pszenicka mu gnije. 

2. Oj a na pan nie taki, 
zbiera z pola i klaki. 

:3. Przede dworem - biała kamienica, 
a na polu - zielona pszenica. 

4. Zielona, zielona - bo na zimę siana, 
ni wy ją tez żniecie - ani ją wiązeoie, 
jćno saoujecie - co za nią weżniecie. 

5. Weżniecie, weżniecie - te bite talary, 
będą wam się będą - po stole kulały. 

6. A. pan gospod:irz - siedzi w rogu stola, 
i suknia na nim - w same złote koła. 

7. I capecka z karmazynu, 
p:i.n gospod{lrz - z tego domu. 

8. A nasu pani - po pokoju stąpa, 
klucykami pobrząka, 

dla nas-ci to, dla nas - podarunku suka. 
9. Przede dworem - stoji burza, 

nasa pani - kieby r6za. 
l O. Przede dworem - łyzki w cebrze 1 

a nas karbowy - ludzi zedrze. 
l l. Przede dworem - wisi :nurek, 

a nas karbowy - kieby nurek. 
12. Przede dworem - toji kierz , 

nas karbowy - kieby pies. 
13 . Przede dworom - kitcór błądzi, 

a nas ekon6m - dobrze rządzi. 
14. I nas ekonbm - pija kawę, 

i m:l pszenicę - kieby ławę. 
15. A. zabij·ze nam - panie, barana, 

bo3my potłukli - po polu kolana. 
lfl. A. kaz nam, panie - zabić i wołu, 

bo n:l. tu wsy ' tkich - duzo po połu . 

Y III. od Zychl ina (Tr Lk l, C:hocbolów) 

Przy przyjęc i u w1 enca od przodowni,•y ) gospocl 1z chlusta 
jej kieliszkiem wody w oczy, poczćm napełnia go w6dką i podaje 
jej do wypicia, a niekiedy i sam do niej przypija. 

b > i~ 'J 11U. l l rttk L; ił r bob, 

llatowu~ Tom l 
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2. Otwórzcie nam tu seroko wieje, 
bo się na polu pszenicka niwieje (niszczy, przepada). 

Przynosiemy plon 
jegomości w dom; 

ze by dobrze płonowato, 
po sto korcy z mendla dało, 

przynosiemy plon 
jegomo'ci w dom. 

l X. 

~o. 

pan&e, 
en -.-ymyr nam tr:elul h•j v.łtHia rza 

panu 

• .ho u po cł&'i\ a lt, 

3. ·· piowam-ci ja plowam, 
a tu trzeba w z d) choć 
wygląd m kicliska, 
ale go nie widać. 

Plon nie~iemy plon, 
ja nio panu w dom. 

1.L.rudu. 

-za'*·se b•J• 
Uli ... t& Wit' ""·a-lt 



Wyzwoliny na parobka. 

Czasopismo Jaosy z r. l 66 nr. 28, podaje co następuje: 
"W e wsi M ł o c i n y podWarszawą miałem sposobność w le

cie roku zeszłego (mówi W. Gerson) widzieć w całym przebiegu je
den zwyczaj ludowy, o którym do tego czasu jeszcze nie zdarzyło 
mi się nigdzie czytać dokładnej wiadomości, jakkolwiek z rozmaji
temi odmianami na całej szerokości guberni i Warszawskiej jest 
praktykowany (obacz: Lud, Serya X, str. 212). 

Kiedy młody chłopak, doszedłszy do lat 17 lub 181 nauczy 
się już wszystkich robót około gospodarstwa wiejskiego 1 pod 
okiem i w służbie dobrego gospodarza, nabiera prawa wyzwole
nia się na parobka. 

Wyzwoliny takie, czyniąc go bardziej niezależnym panem 
czasu swego i pracy, nadają mu zarazem więks:!:e prawa towa
rzyskie w małym wioskowym światku. Opis obchodu tego zwy
czaju szczegółowy, wy każe stopień w tej drabinie połecznej, na 
j ki chłopak po latach ci~żkiej zależności, zturchańców i wy
sługiwania się wszelkiego rodzaju wstępuje, a zarazem własne
mi wyrazami osób działających określi granicę 1 którą parobek po 
za sobą zostawia. 

Uroczystość zaczyna sil) od wyboru najrozumniej ze o i naj
lepszego gGspodarzs. w i na li:aiE;dza, który obchodowi ma prze
wodniczyć; ważnym przy tym wyborze jest wzgh d na dobroć 
aerca i trzeźwość wybranego, od niego bowiem w najpierwszej 
zaraz chwili rozpoczynajl!cego się obchodu zależy, ile nowowstę
pujący między parobków chłopak ma w karczmie wódki kupić, 
by całą gromadę uczęstować. Zwykłą miarą ze strony chłopaka 

jest arniec, za którym idą następne, przez ochoczych, a lubią
cych częstować aię, na atół stawiane. 

14 
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Do karczmy schodzi się cała gromada, przy odgło ie wykrzy
ków i podzwanianiu w ko y, jedna o drugą, lub kamieniami o że
leźce. Tam następuje wygło zenie wyzwolin (rysunek nr. 2) 1), które 
ei~ odbywa w następujący epo ób. Wybrany ksiądz, dobrawszy 
sobie drugiego, niejako woźnego, wraz z chłop kiem wyzwalają
cym się włażą na dach; chłopak i pornocnik księdz~ iadają na 
grzbiecie dachu jak na koniu, twarzami do siebie, w takiej ou
Je.,.łości, :le się między nimi mieści ksiądz, który le:ląc na brzu
chu, oparłszy ię łokciami o krawędź dachu, niby czyta z karty 
kazanie do zebranej przed karczmą gromady, ów zaś woźny wy
raz po wyrazie powtl\rza za nim dono 'nie, dodając dość głośne

mu i t, k już czytaniu, ażności, tern podniesieniem deklamacyi. 
Kazanie to. poprzedzone je zcze bywa dotykaniem pleców 

chłopaka łodygami o tu, niby o tatnią dotkliwą zniewagą, która 
go już niema spotykac więcej. Mowa cała ekierowana jest do 
tego, aby nowowstępującego do grona parobków w oczach aro
mady podnieść; określa się zaś to nowe jego stanowisko bardzo 
pro tćmi wyrazami, które, o ile zanotować i spamiętać mogłem, 
podaję. Kaznodzieja wymienia najprzód imię i nazwisko chłopa
ka, imiona jego rodziców, j koteż nazwisko gospodarza, u któ
rerro słu:lył. .... as tępnie mówi: "Ten oto Wincenty, zostaje dzi-
iaj parobkiem. Parniętajcie gospodynie, ażebyśta dawali mu teraz 

co dnia podśniadanek, a na podwieczerzę z półtora j jka, ale
byśta go nie oszukiwali, ale d wali mu mleko niezbierane. A wy 
dziewuchy, ażeby ta mu tańc nie odmawiały, ale go ch~tn!e 
brały, jako to jest dobry a pracowity parobek ... " 

.Mowr.. byw11. krótsza lub dłuższa, przewleczona powoln 1 
a urywan< deklamacy:~; obrac się jednak ztLwsze około tych 

mych przedmiotów. W cza ie mowy daje si~ JUZ sły z ' 
w k.uczmie granil', przerywaj ,c • ru,)wiącemu tok k z nia, po 
któnim tl-7. niebawem nA. t. puj w ola za b ·a. Tu chłopak 

Lierze już udział jako p robek, czę tuj się z goapod rz mi, 
a dziewuchy go nie odpychaj<! od tańca chociaż jeszcze dl ptl· 

miątki przez żart w tańcu plat ją mu figle, pociąrrając za poły, 
lub nagle porzucając go w~ród zwrotów obertas . 

w związku z t \mi ogól n e m i wyzwolinami bywają poje
d y !'t c z , przy rozpoczęciu róinych prac rolnych, tak przy orce, 

1
) l{y unki te Lamie. zezone sa w A"/ o ·a cit. 



213 

jak przy żęciu sierpem, których szczegóły może kiedy indziej 
opi ać będę w możności. Dziś przytaczam zwyczaj zachowywany 
przy rozpoczęciu koszenia zboża i ceremoniję, jaka poprzedza 
pierwsze wy tąpienie do tej pracy nowowyzwolonego parobka. 

Poprzedzający ustęp wyzwolin odbył się w niedzielę. W po
niedziałek rano, kiedy się już wszyscy parobcy i gospodarze 
z kosami do ·ieczenia zboża zgromadzili w miejscu, gdzie się już 

robota zacząć miała, usypali w poprzek drogi ścieżk\: z ostu, 
a po obud\\U stronach jej powbijali w ziemię kosy, tak, że że

lcźce ich, spotykając się ze soL:t, tworzą rodzaj korytarza, 
w końcu którego siedzi wybrany ksiądz. Nowy parobek, zaka
srt.wszy się, musi ten korytarz przejść golćmi kolanami po oście, 

przeprowadzany za rękę przez stojących przy kol:lach, którzy go 
~;obie podaj,!, przyczćm bywa znów dotykany kol:!cym ostem po 
plecach i otrzymuje napomnienie, aby "tak dobrze siekł żytko 
po piętach, jak go oset po kolanach kole" (rysunek nr. 1). Po 
przejściu korytarza, musi jeszcze odbyć spowiedź przed zaimpro
wizowanym dobrodziejem. l'o ta spowiedź w sobie zawiera, nie 
wit•m z dokładnością. Zdaje mi się, że musi składać się z czy
~to gospodar. kiej natury napomnień; wolę więc dopełnienie tej 
niedokładności zostawić komu innemu, któremu zdarzy si~ spo
sobnośt~ by<: obecnym temu zwyczajowi, niż . woj o zmyślenia 

fantazyjne, chot-by najzręczniej stylizowane, podstawiać n3. miej
~ce rzeczywistości, jak to gawędziarze, podróżnicy po odległych 
krajach i opiRywacze zwyczajl1w ludowych pospolicie 1·obi:!, 
z uszczerbkiem prawdy, a Oli. podziw łatwowiernych. 

-.. 





O BRZĘ D Y. 

C::H:RZEST. 

Zaraz po narodzeniu dzi cka, ojciec jego wychodzi z do
mu i idzie Dft wieś sprasza1: sąsiadów lub krewnych w kumy, 
gdy tymcza em sąsiadki odwiedzają położnicę, i nie szczędząc 
jej rad i łów pociechy, popijają za ta wioną na stole aorzałkę 

a niekiedy i piwo. 
Chrzest odbywa ię w ko.' ci Ie i to, o ile moiuo 'ci, rychło; 

często nawet w . am dzień narodzin dziecka, dla odpędzeni od 1\. 
w zolkich poku , jakiehy złe i niewidzialne potęgi wywrzeć na 
Hzkod~.: j ao (w zdrowiu lub szczęściu) pragnęły. r·ie brak łt~ż 

i zabobonnych praktyk przy dop łnieniu amego aktu chrzcin, 
o których powićmy niżej, podając \ iadomo'ci o urokach i zabo
bom\ch w ogóle. Po chrzci , grly dziecię odniosła b a b k a do 
domu, ohuurza je kumtt datkiem lub now.! koszulką. 

Autor powie'ci: Dwo. dwory (w cz opi'mie Biblintl'krr 
w,". Ztl/1 hll z r. l 54, Li pi <') utrzymuje, że w • f zow ·zu nad 

rz •k1! Bzun~ je t zwyczaj, iż dziecię nowonarodzone dziad k 
ubo i kładzie po rhrzci n rh~ ił pod t wę i klęcz n d nil!, 
pacierz odmnwi:t. Zwyczaj teu skła1!ani rlz1ecka pod ław~, nu 
być dawny. 

Zamożniejsi go. podarze, wmcaj.!c z ko~cioła, zapraszaj l! 
kumów i St!Biadów na. dość obfitą ucztę do domu wła nego, jeżeli 

stan zdrowia. położnicy na takie przyjęcie zezwala. 



FOGRZEB. 

Zwyczaje przy pogrzebach M Mazowszu zachowywane, zbli
zaJ<l się wielce do tych, jakimimy z innych okolic Polski, a oso
bliwie z Kujaw, opisali (obacz: Lud, erya III, str. 148). I tu, 
jak tam, szyją dla nieboszczykit śmierteln:! koszul r., g i e zł o, na 
co kilka łokci nowego kupują płótna. 

Po pogrzebie bywa w chałupie dawaną styp a, przy któ
rej (jak nam doniesiono z pod _\fszczonowa) podchmieliwszy sobie 
goście, wyśpiewuj<! różne apostrofy do kuma-niebot~zczyka, a mię
dzy inneroi i tę : 

Gdyby· kumie nic pijoł - gorzołki z snyzero, 
to-by dzisioj po ciebie - nie wyszedł ksiąd:G z krzyzem. 

(obacz: Lud, Serya XII, str. 312, notka). 

Do takich należy i piosneczka dziadów z poJ Czerska: 

Zawitaj siwy kuniu - z niebieską kulbaką, 
podaj flask': zieluną - i rozek z tabaką. 

1'< 1ech h~lłzie pochwalona 
fiasecka zielona. 
A z flaRreki hul, bul, 
a z ki liRka gul 1 gul. 

K. Kozłowski: Llld, str. 14 7. 

K. Kozłowski (!.ud w zer kiem, str. 373) mvwi: ,.,Jeżeli 

ktoś w chalupie umrze, wtedy na znak przewracają do góry wóz 
ten, który ma służyć do wywiezienia ciała.. Jeżeli umarł chłop, 

wówczas znajomi schodzą się, myją go, czeszą, ubierają w ko· 
szuJę, spodnie; często na nogi wdziewają pończochy, rzadko buty, 
ponieważ to nie jest w zwyczaju. Jeżeli chłop zapisanym był do 
bractwa, to kładą mu go ręki krzyżyk albo szkaplerz, i z tem 
ch owajr1. Trumna bywa zwykle zbita t desek niemalowanych, 
z czarnym krzyżem na wieku, węglem narysowanym". 
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11 Kobiety zmarłe ubierają tak, jak się za. życia nosiły, sto
sując ię nawet do upodobania zmarłej w ubraniu głowy. Ko
lory, w jakie zmartą kobietę godzi się ubierać, są: żółty, biały 

i niebieski; kolor czerwony, jak do ślubu tak i do trumny wcale 
się nie używa". 

"Trumny kładą na wóz w deski, wysłany słomą, zaprzężo

ny wołmi lub końmi, a rodzina, sąsiedzi i przyjaciele idąc przo
dem, wy~piewując różne nabożne pieśni, zatrzymując się szcze
gólnie około figur przydrożnych dla modlitwy, odprowadzają tak 
zmarłego przed kościół". 

"Długi czas po 'mierci rodziców, krewnych, a. nawet i ku
mów, staraniem żyjących je t dawać za nich księdzu na przypo· 
minki czyli Z d r o w a ś ki (od: Zdrowaś Maryja i t. d.), które po 
kilka lat nawet się ciągną". 

Mogiły zabitych. "~a mogiłach przypadkowo zabitych, 
czy to po lasach, czy przy gościlicach, każdy z przechodzących 
winien zawsze porzucić gałązkę; tworzł~ się ztąd niekiedy dość 
znaczne kupy drzewa, które kompanije pobożne, udające się do 
miejsc świętych, zapalają. Znaczenia zwyczaju tego lud dzisiaj 
już nie rozumie, ale go tradycyjnie aż dotąd przechowuje" . 

S a m obój c y. K. Kozłowski mówi: "Przykłady samobój
s t w a u ludu, jakkol wiek nie zbyt częste, ale się zdarzają. Chłop 

niewiele przywiązuje wag1 do życia, jeżeli napadnie go turbacya, 
na którą. nie może sobie poradzić. W e wsi Aleksandrowie pod 
Czerskiem, kobieta jedna niezbyt dawno, wyprawiwszy dzieci do 
la u na jagody, kiedy mąż pracował u żniwa, zamknE,Jła się 

w chałupie, wypiła pół-kwarty wódki i położywszy się na murku 
(od kominka), ko ą gardło sobie przerznęła. W innej znowu wsi 
pastuch jesienną porą adzie ~ zgim!ł; znaleziono go dopiero przy· 
padkiem na wiosnę, powieszonego i wyschłego już na górze 
(strychu) vad wozowllią, M któq nikt pr~ez ~ałą zim~ !lie za
glądał. Był to pijak i włóczęga". 

"W i i e l n i k ów takich, jak ich lud nazywa, chować się 

powinno na roz tajnych drogach, - i jest powszechna wiara, że 

djabli c i ą gną c do piekła duszę człowieka powie zonego, spra
wiają mocny w i c h e r na świecie •. 



-v:.T E S E L E. 

I. 

PrzyJucitl ludu (Leszno, l 4 ', rok 13 nr. l l mow1: 
"Gdy młody Mazur ma chęć ożenienia się, udaje się sam 

do ojca ulubionej i odzywa si~ do niego w te słowa: n~fój 

ojcze, dajcie mi wasz11 córkę za żonę; bardzo mi się podoba, 
zaraz-bym chciał kazać ię zapowiadać w kościele; lecz się zde
cydujcie; bo jeżeli mi odmówicie wa z11 córkę, będę przymuszo
ny zukar sobie innej!" 

,. W dzieli zmówin udaje się zalotnik w towarzyBtwie przyja
ciół i muzyki, która się składa z kilku ekrzypców i gra mazurka, 
do swej narzeczonej. Po zwyczajnych pozdrowieniach, mów1',1 
.-ta.wa. przed przyszłymi małżonkami, odmawia oracyą wierszem 
i przyozdabia ich głowy wielicami z kwiatów. Pierwsza dmchna 1 

która zaw ze jest przy boku młodej-panny, wyjmuje z jej wielica 
kilka kwiatów, z których kładzie sobie kilka za gorset, a resztt,: 
podziela pomiędzy przytomnych. Gdy jeden z d ruchów równi6 
rozdał kwiaty z wieńca młodego-p na,- iada młoda- panna n:1 

dzierzce, gdzie od hi m wszelkie posługi od swojich towarzyszek, 
które plotąc po raz o tatni jej warkocz, śpiewają sto. ownie d•' 
tej okolicznotlci". 

"Po skończonym śpiewie uwieńczaj•! młode dziewczęta. gło
wę narzeczon j, która pr1.ed wyjechaniem do kościoł<l rzuca . i~ 
do nóg swych rodziców, aby odebrać błogosła.wie1istwo. ~!łodzi 

parobcy w iadają na. konie, a młody- pan przodem; za nimi cią

gnie ię wóz, na którym ·ię znajduje narzeczona z młodćmi 
dziewczętami; rodzic t> i przyjaciele jad;! za nimi; muzyka gra 
piosnki narodowe, a gdy przestaje, śpiewają młoda dziewczęta. 
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• Gdy pochód powraca z kościoła i już je !l t na pół dro.,.i, 
pierwezy-dru:Gba popędza swego konia, biegnie galopem do rlomu, 
porywa c h l ć b i wraca do swojich. Pot{•m przybliżywazy i1:, 
z chlebem w ręku, do w zyetkicb wozów, zaprasza gości do ro
dziców narzeczonej •. 

"Po przybyciu do domu, wchodzą rodzice, osoby najstar:>zc 
ohojej płci, i muzyka do domu; tymczasem młode dziewczęta 
i parobcy stawają przede drzwiami, otaczają młodych małżonków 
i śpiewaj!! w ten sposób: "0 rodzice! Bóg wam dał za c6rk~ 
ładn1! i dobrą Marysię, a dzi iaj daje waszej córce ładnego 

i uczciwego chłopca za męża. Bóg im już pobłogosławił w ko
'ciel ·, przyjmiejcie ich teraz w imię Bo.-kie do wazego domu". 

"Rodt.ice wychodzą przed dom, a podawszy młodej parze 
chl'b i sól, proszą ich, aby weszli do mieszkania z wszystkimi 
przytomnymi. Śniadają i taiiCZI! do południa; potćm jedzą objad. 
Przed zaczęciem pierwszej potrawy, O.ospodyni domu pije ZtL 

zdrowie młodej mężatki ; całe to warzy two uderza pię 'cią o sttił, 

i woła: " i ech żyje młoda mężatka!" Potćm pije ona za zdro
wie wago męża, a za jej przyktadern idą w zyscy goście, kt,'•· 
rzy chwytają za kieliszki i wychylajll je, win zując obie po 
przyjacielsku. Groch, pat!ternak i flaki, Sit trzy potrawy niezbędne 
przy tej uczcie. Przed zaczęciem jadł , · piewaj;~ goście piosnkt; 
sto owną do potrawy, którą im dano, i tony muzyki, pomię zam• 
z głosami mowy, dodają nowego powabu uroczy to: ci" . 

• Po uczcie oczepia jedna z najstarszych kobiet, przyja
ciółka familii, młodą mę:Gatkę. Skoro ta rzecz swoją skończyl.t, 
prz) bliża się pierwszy druch do młodej mężatki, zd jmuje jej 
czepiec i kładzie natomia t swoją czapkę, mówiąe: "Te u czepił' c 
je t nadto cia ny; niewygodnyci je t, moja. czapka będzie ci 
l psz1~ •. N atcncz1 s przybliża się pierwsza druchna, bierze czap
kę, oddaj • ją wł ściciolowi, a młodu. męż tka odbiera z j ~ ręki 

czepiec, który jej był w adzony; lecz drugi druch znów go bil:'
rze i pokrywa woją czapką głowę młodej mężatki, powtarzaj:!c 
jej słowa. pierw zego d rucha. Ta scena, któr bardzo przyto
mnych bawi, nie ustaje, a.ż wszyscy tę amą rolę odegrali. 1dy 
czepiec prze ·zedł już pt·zez wszystkie ręce, kobieta. najstarsza 
znów go kładzie na głowę młodej męż tki, - i w ten posóL 
kończą się oczepiny; poezero młode dziewcząta śpiewają piosnk~,; 
przy tej sposobnolici zwyczaj n<!~. 



"Przy tej ceremonii daje każdy z przytomnych jaki pod.~
runek młodej parze, a wesele trwa, póki się małżeństwo me 
uda do w ego mieszkania~. 

W e s e l e. 

2. 

K a za. lotach · piewają: 

i ja się marnuj t, 
da nocka kole nocki, 
w domu nic nocuj~. 

11. 

81. 

-~-~ .... -.--; 

...... J 
,-~ 

:J. Oj nocka kole nocki, 
zawse 'm kole siebie 

1 
da nie mogę jej przespać 
KaRie1iku przez ciebie . 

Po zaręczynach i zwykłych zapowiedziach w koeciele, M

sr~puj:~ w sobotę zaprosiny aości przez starszego drużbę, który 
w asystencyi młodszego chodzi po w i i krótk<! oracyą na wesele 
za.pra za. - - Gdy już w zystkic poczyniono przygotowania i chll•b 
i kołacze upieczono 1), chodzą ię go' ci e do domu weselnego 
(panny młodej) w niedzielę w1eczór. 'l'u przez całt1 noc trwa za
bawa. Śpiewajlt między innemi: 

\\ t anó • -- ,._ 

1) Pieką je u rodziców i swaciJen panny-młodej, częoc jednakie 
i w domu pana-młodego także, je 'li ten zamożnych ma rodziców. 



Potl borem ,o8na gouab, 
IarjRill pod nit! stojała. 

Iskry na nią pad~tły, 

u nie na nij ~orznły 
ai dn rlnia (:). 
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2. Przyjechał do nij Jasio (v. grze
rzny) pan, 

zarzucił na nią swój żupan. 
Jpgo żupan aUasowy: 

irulaj . la ryś, koń gotowy, 
jad~ z nią(:) I). 

:~. ~L1tula mo w t: nie jeżdziej. 
niech cię ten hultaj nic zdradzi. 

('y zdradzi, cy nie zdradzi, 
już tlikomu nic nit! wadzi, 

już jadę ( :). 
Lud, Ser. III, str. '277 nr. 17, 6:1.- Rcr. X, str. 277 nr. 129. 
Kozłowski: Lud czer. ki, str. :38. 

l. U Widawskicgo gt:sty ~ad, 2. J;·icsie Wi,lawski dwa sery, 
nic przeleci tam żnden ptak. na półmisku g~siny. 

Tylko jeden •·arou~icńki, J,;dz ,Jasiu, jedz nieboże. 
do Marysi uudolmiu ietiki bo Marysia. je'ć nie może. 

na o b jad (oh. Ser. II, t r. G 1 ). ho chora (: ). 
3. A kiej (j 1ki) jej ię tam bduk .·tal? 

dopiero'm z ni:! jfldnę noc •pal. 
Ty Jasiu zetnij łapkę, 

• tlzi,.ri~ciu na kolibk~,:, 
bęclzit•. z kołysał, koły al, 
będziost kołysał. 

!.ud, .~er. II, nr. ,,;L- Ser .. 'II, n. ll'i. 
Kodowski: !,11d, !Itr. ;ltt. 

\V' poniedziałt•k 11111l r.tnern, około H lub R-ej rrodziny, roz

platają warkocz p nny-mlodej (czyni to hmt lub (lrużbo. starszy, 
zwany niekiedy swatt'lll stanlZ) m), pos. dziw!lzy h na dzicrzy od 
chleba, dnćm tlo góry postawionl'j n:t-.'ród izby. Poczćm włosy 

wit>zącc lekko w t:tżk:t (zwykle zieloną) przepa. uj:! u <?óry, do 

której wplataj:t równianki i wianki z rl)zrmtrynu ruty, koral111y, 

kt,'•rr to • tri.j pl)zo tc1je r.ż do ,)czepin. 

1) Odtąd • picwnją w Ołtarzewic i Bnhrcach: 
81. 

3. A cóz to za pan, co za pan, 
przez to polo jeclzie !lam:
- A dziew o. ł11b to jedzie, 
a dziewo łt1b przpłnuy 

Marysiu, do ciebie. 

1. A clii. to mu dać, co mu dal
co daó za podarunek? 
- Oj chusteck~ a jedwabną, 
oj wianecek a ruciany 

)larysiu od siebie. 



Do rozplecin śpi e\\ aj.!: 

•' 

·'· 
. ł J 
ł ::: 

l Za"' aruJ zr Jlł Hn mi d~ ~:Ja ph L. a , A j t c i tam 
ki d ł r'hł , ,, t\ wark ~ r !Jih 

l ,~ l ; ~-; ~ 1 : ! ~ .... 1-h=t ~ .. 1 _:...=====~ 
ł -- "' ;l "' -- .-- 1 

a rozce 1 r01 vleeie \\arkor t\\6j 

1. A cięzko c1 panno-młoda - zapłakać, 
jak ci będą twój warkocyk - rozplata·. 
- A je~t-ri tam atarsy druzba - łuzka twój, 
a ro.:c ~e i rozplecie - warkoc twój. 

~- Posadzili pannę-młoc.l.~ - na dziorzy, 
niech-ze j j ię warkocyk - rozczapierzy. 
A chodzi tnrcy druzebka - po sieni, 
a no ·i on złoty grzebyk - w kieseni. 

:L A nie będzie s panie druz bo - rozplatał 1 

bo ' i~ jescc pana ojca (p. matk«:) nie pytał. 
- A pozv1 ol-ze pan ojca (fi. matkę) - zapyttir, 
cy kazc ton zloty warkoc - rozplata1;, 

Po rozplecinach c.lruchny . troją pannę- młod. do ślubu. 

W dziew aj:! nowy gor et kolorowy (zwykle niebie ki lub perłowy ) , 
pod którym biała (gładka lub w paski niebieskie) spc.'ldnica i biały 
fartuszek. nikajo[ dla nic.•j ubrania i ozdoby koloru czerwonego. 

Ternz przybywa i pan-młody wraz z rodzicami . wórni. ··ta
Wiają na tół wódk ę i p1•zeką kę . :iadają W8zyscy za tół, wt -
zwani przez drużbę star.·1.!'go. 'ac.lmją tćż za stc'!l i p. nnę-młod 
wraz z panem-młodym, i wiąill im w. tążk11 ręce na bochenku 
chleba położone. 

a dany znak drużhy w zy cy pow t h· .~. · . tępują p r z 1' 

prosiny, t. j. pro ~ ba o błogo łR\\ieti two rodziców i wszy tku~h 
J;OŚci. Poczt'•m wychodzi!, iadfl.j'l na przygotowan wozy i pę
dzą do ko cioł. ; młodzi e :i. męzku. ZW) kle konno . 

• Tad.! do ko ~ ciolu. z trza kicrn piewem, przy towMzpzt-
uiu grajkó" : 

Ai rltlSit-fl l 

"- }C'hO Wll Ja 

ii. tu ze 

(k3~ a * ~o thtt 

lu 1 111 nu~ so 
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Po ~lubie wracaj.!c, .:picwają w drodzt>: 

.. 
r c:: , • ·-I :;::: • , -i' a • • J: :· ~ ~J E • . ; . ·-- l •· ~ . H • "'"' "' "'~"' . -"""' _", "' "' "' . .. ..... -

" " " .. 
lłJ"" 1 olu "'6 oJ w v '" ~ualo _,.•H) ll• L tuz 

-110 nHII•l \\Ał, Jr: dru ':.tO da kn-~łuw~. 

l. ( lj w polu ogrtidccek, :1. Oj juk-ze je zaprz~gnć 
uj w polu malowany. Ull kiedy .-i~ motaj<}, -
Da któ-z ci ~o malownl, oj ci~·;.ki za l uzie" cyn te, 
da J \'UI'IISIO kochany. tła kiedy jej :lub daj!· 

:ł. Oj <l w tym ogródccku, l. Oj pr1.y la do ko'~:iola. 
da cerwonc <>(w)oźolt.iki, ola iaolla za ławkam1, 
oj zapn~·~aj ,J ętłrusiu, ; ro pojr1.y raz u a obraz, 
ola te "rone koniki. tłlt zaleje ~i~t tzumi. 

"· Oj i w~·.la z ko'(•iola, 
dtt iaclla n:l kumioniu, 
roLpu;rila zloty wnrkoc 
da po bialt'rn r mieniu. 

<l 

( T(Jy nadj ul! prze1l fi~ u r '< (krzyż lub kaplic•:), tar zy 
wat zatrzymuje wóz z panną młod:!, każe jej zst.p•c z wozu 

i pyta JeJ ~ię: "co woli, chlćb czy pana-młodego?" 'l'a biegną e 
' koło figury od po witula, źe: ~chlt~b •. .\ wtedy goni ją śwat 

i uclerza tym chlebem i kaiiczugicm, mówiąc: ,Kicdy-ć chlćb 
\a,z, to pan-młody na z". llopiero gdy odpowie ona: "chlt·b 
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i pana-młodego, żeby robił na niego", poua.je jej ten chlćb i nlł. 

wóz wsadza. Poczem jadą do karczmy. 
Tu zapra. za. gości tarszy brat albo drużba do przek<l ki 

i przepitku. Wszyscy (prócz niego) za iadają; rodzice na pierw
Bzem miejscu. Panna-młoda obnosi na głowie chleb dla biesia
dujących przeznaczony. (Chleb i kukiełki dostarczają wachny) . 

-3 # 

~~ 
1 A. do L.o-ła d azbt cko-1ł'lt 

sapra aJ-rit w 1 t"-ich KOM'tl 

do 
do 

... 
- .. ~:-~ 

ko-ł .. ~ 
ato-l• 

2. A juz-e 'my za p o ili, - już siedzą, 
a dajcie-z im co dobrego - niech jedzą. 

(Pr::!Jjariel ludu z r. 1847, str. 224). 

Zabawiwszy kilka godzin w karczmie, po przekąsce obfitej 
i tańcu, udaje się całe towarzyBtwo do chaty rodziców panny
młodej, którzy wyprzedzili byli we elników, by przygotować się 

na ich przyjęcie. Orszak cały przybyw zy tu, zastaje wrota 
i drzwi zamknięte i długie pro 'by o wpuszczenie zanosić mu11i. 
Nareszcie drzwi się odmykają, i goście witając gospodarzy: 
Niech będzie pochwalony Jezus hrystus! - wchodzi\ do izby, 
gdzie nowa ich czeka uczta (objo.cl), z rosołu, mięsiwa, ziarnia
ków i ka zy jaglanej złożona. Po objedzie śpiewaj<! pieśń dzięk
czynną. 

1) Waryant w Ołtarzewie i Babica h: 

\Hl. 

l. A do koła druzheckowie 1 - do kola, 
zapra. ajcie w ystkich gości do stola. 
A wiele tam pań two- młodzi - uzyli, 
a nizeli wsystkich ludzi - prosili. 

3. Tylko jednę kukiełeckę - upiekła, 
a i ta jej się po piecu - rozwlekła. 

L A juz-to proc, moja Mary' - juz to prec, 
powie' wstązki na gałązki,- wdziej cćpiec. 
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W chacie pozostają się niektórzy na spoczynek , gdy inni 
rozchodzą się do domów. Śpiewają pieśń na dobra-noc; w niej 
też są następujące zwrotki: 

91. 

l. Dobranoc, moja Maryś, 
ju:!; mijam twoje okno 1 

nie-raz ci tu, nie dwa 
kapela (muzyka) pod nim mokła. 

2. Dobranoc, moja )iaryś, 
ju:!; mijam twoje syby, 
ja do ciebie słówkiem dobrem, 
ty do mnie przez zęby. 

3. Dobranoc, moja Maryś, 
juz m1jam twoje progi, 
ja do ciebie słówkiem dobrem, 
ty odemnie w nogi. 

·L Dobranoc, moja Maryś 1 
juz mijam twoje wrota, 
nie mój -to wstyd ~farysi u, 
to twoja sromota. 
Wójcicki: P. l. II, str. 171. 
Lud, er. II, str. 55-58. 

Nie wszyscy jednak spoczynkowi się oddają. Młodzi pa· 
robcy bowiem lubią wówczas różne strojić figle. Najpowszech
niejszym jest ten, iż BJ>.OCzywającym wykradają oni część odzie. 
nia, którą ci nazajutrz, wt\ród ~miechu i żartów, wykupywać 

niby na licytacyi od rabusiów muszą. 

Następuje objad równie obfity jak wczoraj, i nie bez kon
ceptów. Wstawszy od stołu i podzi~kowawszy, zabierają się do 
o c z e p i n panny-młodej. 

Stawiają na środku izby stołek, a na nim kładą poduszkę. 
Starszy drużba, tańcząc z młodą-p11nią, sadza ją na owym stoł
ku 1). Nim jednak czepek właściwy włożą jej mężatki na głowę, 
niektórzy z mężczyzn robią sobie igraszki, wtłaczając na. jej 
głowę swoje czapki i kapelusze; inni porywają z pod ławy 
wiechcie, ścierki, słomę, czasami garczki lub naczynia nocne, 
i to pakuj • jej na głowę zamiast czepka; ona zaś wśród dąsów 
i wyrzekań zdziera, tłucze i zrzuca to wszystko no. ziemię, co d je 
powód do nieuatano) ch we oło~ci v. yLuchów. N a re z c id przyjmuje 
młoda czepek ofiarowany przez dziedziczkę lub którą ze star
szych i znakomitszych niewiast. 

1) Dawniej, posadziwszy na stołku, zdejmował on jej trzewiki, 
które się drucbnom dostawały, a wkładał nowe, od pana-mło
dego otrzymane. 

Muow u. Tom J. 15 
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Skrzypek przygrywn, g1ly już została oczepioną: 
!l2. 

K11b1tty piewaJ'! 93. 

:t~··~. 
H ~ C: :::: ;::: 

('h rhiły trty 

~I.~, 
..... ,l • 

oj nu•bo- :b. to na U.t to ku g• -ru chmitlu 

l. Chodziły trzy dzićwki na zielonej łqce, 
zbierały chmiel sobie na piwo warzące. 

Oj chmielu, oj niebożo! 

to na clół, to ku górze, 
chmielu nieboże! 

:ł. Oj chmielu, chmielu, ty rozbójniku 1 
goniłeś pani~nk~ po p tewniku. 

Oj chmielu, oj niebożc, 
to na dół, to ku górze 1 

chmielu nioboże. 
:l. Zeby~ ty chmielu po tyczkach nie laz, 

nie robiłby' ty z panienek nicwin t. 
Oj chmielu, oj niebożo, 
to ' 11ieni, to w komorze , 

chmielu nieboże! 
-t. Oj chmielu, chmielu, ty bujne ziele, 

me hedzio hez ciebie żadne we etc. 
oj chmielu, oj niehoże! 
niech ci Pan Bóg dopomoże, 

chmielu nieboże l 

~4. 

l~ # 

"' ty t.ujn &h lr, 

ud n e "e - se-lto: 

W1lan6w. 

nie - bo- ie 



Po orzepiuach rMne rlll tępuj.~ i;;ra~zki, np. odga<lywanit• 
przez Młodego panny-młodt•j \\~rt~d kohiPt jPtlnakowo oHioniętyrh 
i t. d., pocz1lm . t·u·szy tlrużha, włożywszy pannit!-młodcj now•· 
trzewiki, uicrze .i·l w tanil•r, ona 1.a~, "'tir jt! "ci.miP :mody, 
udujP kulaw!· co tla.j(' zn•'•w powt'Hl tlo r\Jżnych igt'URZI'k i -<mie
chu, gdyi. drużbowie i tlnl!'hny chwytają ją, kują potl pode,.;:T.t'W 
mówi<!C, że: złe to hyrlll!,tko, :i:P. chromt•, że to koti ?:narowiony 
r t. p., a pan-młotly W) htpujP .i:! nd drn:i:btiw i dm c hen wó<lk-t. 
Przez pustotę jednak, z;rmia~t WJ)tlki. \\ lPwa niet. z do kieli. zka 
octu, zamiast urakn t.llt~W. ortu humknw<'~o i t. p. Porlczas 
tc~o śpiewają: !l.'1. 

l. l' t•ipk la nu Jll'zepiórccka w proso, 
11 jn za ni;! niohor·acok huso . 
. io ucieknj przepiórerko tlall'j, 
bu ja je cc niehorncek mały. 

:.!. Trzeba J, ~i c pani matki ~pyta.~, 

<'Y pozwoli przcpióreck\) 11ehwytać. 

--A chw~taj i•!, mój Ja il'r'rku ('hwytnj, 
al•y rlloni:J : krzytletok nio tykn j. 

·:. - A juk-ze h pani matko r.hwyta.~, 

hy •llonią kr/.ylit•tck nio tykać 'i 
A zustawi,:, mój .J n ioriku, sit! t· i, 

am.i er ~il· pr1.epiórucka schwyci. 

Srarsz) dru;;.h:L wzirpv z.y talerz Sl'r\\l'łl[ nakryty, ohrhodzi 
•'•lł.~ i?.h': i :tbict'i1 datki .lla ll;loli-mlo,lpj. 

'l "".. 11 ,. 

lrt~ 



2. Trteba jej •lać na mi eckę 1 
trzeba jej dać na łyzeckę. 
Tnr.eba jej da:,- nie :.:ałować, 

trzeba jej dać, trzeba. 

:;. Trzeba Jflj dać na laneck\:. 
b~cbie pijać gonałockce. 

trzeba jej dać i t. d. 

4. Trzeha jej dać !Hl n•c• , 
uiech it> niemi nasyci. 

Trzeba jej da•; i t. d 

Następnie wzywa drużha gohci do wicctel7.) 

!ł 7. 

A do koła c.lruzl!bkow!O - tło koła, 
zapra'RJCle w~ystkich :;o>ici - do stola. 

(nut n. 90): 

Od) :.:a i~d~!, d rui. ha im usługuje, jak to i wprzódy czynił . 

Po wieczerzy go~ci starSZ) ch, zasiaduj·~ u o met drużbowie, 

a usługują im druchny, rMnc pł< htj i!C fi~lc. W koricu odzywa. 
siQ starl!zy drużba: 

u . 
l. l'ro:di mnie na wesele, :ł. l'roBiłi 111nie n.• wesele , 

p pieni~tdzy nie m:'1m w i~ Ie. da i na tar o~o druzbę 1 
'frta się było zapożyczyć, kat.ali mi pwcu p lie , 
c.la i Juc.lziom dobrze żyryć. tł11 i dfl zamiatać izbę. 

Ostatnim, nader rzewnym ourzędem, jest pożegnanic mło

dej z rodzicami. je.' li pan-młody mit·szka w innej wsi, lub t~z 

w odległej od domu jej roth-iców stronic, i tam sw!ł żon~ 7 po
agiem odwozi. Wtedy , piewaj;1: 

!)9. 

.# 

t7 
h, ll.l k 1 :J1 A Ule. 

po-ta - llrl~ga 11t 

ł. l - TA l ni t" 

b > J po 

.Ju .L.oDL 1..1 



J. 0M. Wyjezuzaj, wyjczllt.aj 1. pollwórka mego, 
bo ja i~ polłziewam kogoś godniej. e~o.-

On. Wyjezllt.aj, wyjet.ll7.nj - chociaz niegrzeczni ca, 
aby była '1. ciehi,. - tlohra robotnica. 

2. A były tu złote progi kędy były moje nogi, 
a tcra1. jni. nic będą - bo się już pozbędą. 

A były tu złote okna kęt.!y ja se warkoc plotła, 
a tPrnz nic h\•dą - bo ię jui pozbędą. 

:l. Xic łom-1.e ~ię, nic łom - \Vilauowski moście, 
ho hę tlą tu jechać - G{>rniakowskie go ~ ci e. 

~ 'ic hę de ic lo mat - h\· tlę ~ie fundował, 
C{>rn iakow!lkim go:ciom - hęd•: się radował. 

Wesele tt·v. a zwykle ;~ do ;) dni, a u bogatszych przeciąga 
ię i Jo tycrodnia Zamawiają kucharkę, którą na cały czas go

dzili dawniej za. 10-H> złotych, dziś za 4 do 5 rubli. Piwa 
wyjdzie 7- 10 b czek, wódki również 2 lub :3 beczki. Muzyka 
brała. do 20 złotych, dziś bierze fl-fi rubli. Tym posobem n za
możniej zych go podarzy lub opi kuoów kosztowało we ele da
wniej od 300 do flOO złotych. 

Obok przytoczonych tu zwycz JO" i ceremonii w , elnych, 
obecnie zRchowywanych, musiały J wnil.'j i tnieć inne, zaniedby
wane dzi' 1. po odu odmiennych bytu włościanina warunków. 
I' tak, Koroeli Kozłowllki (Lad w Czcr. kiem, tr. l:Jfi) mówi, iż 
dawny zwyczaj miel- chciał, ażeby łą Zf!CO. się para odbierała 

pozwolenie i bło •o3ła.wicltstwo tłzieclzica wsi. 1'rzeciego dnia po 
~· e lu młodzi mnłżonkowi1~ przyno ili w ofierze do dworu ciasto 
p zen n e (kołacz) i !!t'•r, co miało nazwę s t ó l i n y, jako od 
11 t o ł u we elnego pochotlz :!t'e, 7.1\ co hojnie przez p. n byli oh
darowywani. 

W e s e l e. 

l li. 

Druchny za tlrzwi::uni z wiP.itc;uoi dL1 panny- młouej, 'pi e· 
wają: 



Oblt7 nr C2 

"' "' n1t -bo-ra cek f{dz1e ~~r 

l. A z wiecora carna buun, 
nie widzieć, -

ja sam 11ie wiem nieboracek, 
gdzie się dzieć? 

2. A pójdę jR i tu, i tu, 
nie chcą mnie, 

a pójdę ja do dziewcyn), 
przyjmie mnie. 

3. A pójd~ jR. do dziewcyny, 
do sadku, 
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101. Płuchor1n Rokatno 

4. -A do domu, p~ie hultaju, 
do domu! 

uic wycićraj podusecek 
nikomu. 

5. - A dopiero·z, moja [aryś, 

pirrwsz) raz, 
a jllz·ci mi pod u. ecki 

wymawins. 

6. -A wymawiam, mój Jasie1iku, 
wymawiam, 

- Przyjmij-ze mnie, moja r.t 11ryś, 
mój kwiatku. 

bo ci na to stado gąsek 
nie chowam. 

7. Jak ja będe stado gąsek 
chowali, 

to ci będę podueecki 
'cielała (słała). 

Dl'llchny wchouzą z wieńcem do izby i kład,!c go na tół 

a zwt·acając ię do różnych osób rodziny, śpiewaj~ dalej (na tęż 

sam;! nutę): 

103. 

l. A w tóm kole moJ wianocku, 
w tern kole, 

potoc się do pana ojca 
po stole. 

\\'ar) ant 102. 

A pan 

ho on 

Od 1\ra\..o-wa rarna chmura 

ojciec tego wie1ica 
nie przyjm a, 

juz do wi:'inecka 
nic nit~ ma. 
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2. A w te m kole, mój wianecku, 
w tćm kola, -

po to c -ze się do pań-matki 
po stole. 

Pani matka tego wieńl!a 
nie przyjma, 

bo óna juz do wi<inecka 
nic niema. 

(Tak samo do: siostry, brata, stryja i t. d. W reszcie) : 

a. A w t~m kole, mój wi<inećku , 
w tam kole,-

poŁoc-ze się do Ja ieńka 
po stole. 

A Jasieńko ( v. pan-młody) ten wianecek 
przyjmuje, 

i wsystkim tu za ten wieniec 
dziękuje. 

'V zywnją drużbę do rozplatania warkocza pannic-młodej. 

Nuta ta! sama . 104. 

l . Uboga ja sieroteckn 2. A chodzi tam starsy druz ha 
na świecie, po sieni, 

a któ-z mi ten złoty warkoc a nosi ón złoty grzebień 
rozplecie. w kieaeni . 

3 . - A o w- tu ja, panno-młoda, 
słuzka twój, 

będe ces{~! i rozpletoł 
warkoc twój. 

Wtedy drużbo. odzywa się, stawiając dzieżkę na środ

ku izby : 
105. 

Panie ojce! pani matkol prosiemy wsystkich w kołu, 
cy pozwolicie wyprowadzić pannę-młodll z za stołu. 

Pueproś ojca, bfldi se wesoła! 
przepro · matkę, bądź s e wesoła! 
przeproś i tego kołu wsyetkich ludzi, 
przeproś dzieci, - żegnaj , pożegnaj! 

o~ rorpl•cl n pi•w•J• . 106. a. 

10 - ana ltoja - ła, 'kry na ni4 

~§-:: -\oo'-~~ 
tukJue na alj 1 •,-na - ły 
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1. Pod borem o. na Rtojał 1}, l. Przyjechał do nij pan wdowiec. 
pod nią dziewcyna plakatu. prosił dla konia o owies. 

'kry na nil\ pau ły, A jest go tam pól kopy, 
•uknie na nij gonady wybierz sobie dwa snppy, 

i. do unia (: ). hoś wdowiec (:). 
~. Przyjechał do nij 'mozny p;in, 5. Przyjechał do nij w ogl~dy, 

zarzucił na nią swój zup<łn. usmarkał brode i z~by . 
.\ wp.in atłasowy - Oj hola, hola, hola! 
iauaj dziewre, ko1i gotowy, da matuleńku moja, 

Jedź z nami (: ). nie che~: go, bo stary . 
. L Jctlni mi mówią: nie jei.Jzij! U. Przyjechał do nij w ogllldy, 

bo cio tP.n hultaj przerodzi (zdrn- carny wąsik ma u g~by • 
• iel'h-ze ón mnie przeredzi [ dzi. Oj hola, hola, hola, 
toć ón mnie i oJ red:.~ i, da matuleńku moja, 

jadę z nim (:). lubi~ go, bo młody. 
7. Przyjecb:ił do nij młod:.~ieniec, 

pro ił o ruciany wieniec. -
A je~ t ich u matki seść 1 

wybierz sobie który chces, 
bo~ młody(:). 

Po rozplecinach i przekf!l'Ce, ubieraj11 młodą do ślubu. P~

cz•'·m żegna i g ona z rozrzewnieniem z rodzicami, całuj c ich 
kolana, a tlruchny śpinwaj:~: 

\\ar) a ut ) IO!i. b. Hr-.uu w 
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1. A siadaj-ze, siadaj, .lary' kochanie, 
a juz ntc nie nada twoje płakanie. 

Juz n_ie nada, nie pomoze, 
ćtóry kónie stoji vv wozie 

jn1: zaprz~ione. 

2. A jak-ze ja będe z tobl\ siadola, 
kiedy ja si~ z ojcem nie pozegnała. 

Ostaj z Bogiem, panie OJCe, 
bywały tu za mnie goście, 

teraz nie bt;dą. 

3. A siadaj-ze, siadaj, , Iaryś kochanie, 
a juz nic nie nada i t. d. 

t A jak-ze ja hę do z tobą . iadała ,• 
kiecły ja się z matkil nie pot.egnała . 

.A !e gnaj-ze, moja matko, 
chowała· mnie pi~knie, gładko 1 

teraz nio bf;ldzie . 

:>. A siallaj-ze, siadaj i t. u. 
6. A jak-ze ja bęu~ i t. d. 

A żegnaj-ze miły bracie , 
bywałeś tu ze mną w swarco (swarzyć się), 

teraz nie b~:dziee. 
A żegnaj-ze m1ła siostro 1 

bywalali tu na mnie ostro , 
tcruz nie ht;uzie8. 

W iadają na wozy. W drodze cło kościoła 'piewają: 

• uta nr. 108. 

l. A przed sienią jablonecka, 
w ogródecktt dwie, -

Wychowała matka córk~ 
ludziom nio sobie. 

Bj zal mi ji, zal mi będzie, 
da bo mi j11: biorą ludzie, 

mojl\ nie h cizie. 

Dia po-mote, ('te-ry ko-nie 

E ] __ _ 
n e. 

2. Ona icbie do kościoła 
sórokim krokiem, 

a J asi1iko na nią patrzy 
milutkim okiem. 

Ej z:il mi jij, zal mi b~:dzie 
kiedy mi ją wezmą ludzie 1 

moj:! uic bętlzio. 

?-" 
jut za-pnę-zo-oe Ma-ry-elu, 
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109. 
3. Ona idzie do koRciola, 

kieby lelijn, 
a J asieńko na koniku , 

przed nią wywija. 
Ej zltl mi ji1 z:il mi b!Jrh:ie, 
kiedy mi ją wezmą ludzie , 

moją nie b!Jdzie. 

110. rłochoc1n . 

10~-:r.-!-. ~:&r~=-~ ~~_-I~~ -~- :;. :-;j 
-~ V • •) v · - • ---... -:tl • -"' -
-;.~ - - v--::: - _,. __ ." ~----

J j ma tu-lu da kutie mł się u - hraC, iia pr1yjd~ tu 

~:c~~;: --~ .... ·~-=-- -===--J 
:....=•---~: -- ---==--=== -
v-- - ---- -

d"ora-cy da b~dą ,. mn~ i-grar, 

l. Ojzo moja malulu, 3. Uciesy sie matula 
da ze sweroi córkami l da kazcie mi siu ubrać, 

da przyjdą tu dworacy, 
da będą ze mną igrać. 

oj ł>o ją Pan Bóg darzy, 
da ctobremi zięciami. 

2. Ojze moja córusiu, 
da juzoś sie ubrała, 
da dworacy nie przy1!li 1 

do. nie będzies igrała. 

4. Oj i widzis, dziewcyno, 
da co to się zieleni, -
oj dróżka do Rokitna, 
da co nią pojedziemy. 

111. r-:: =:= Brvoioń,. 

-· g·-~--· -~ · - - -- - ~ ·~- - ) -- ł- . 1--·-·ł-+- - -v-~ v ~- p·· -,-~-
~ . ::::-- - -- - - ...:ti------

~ ••Nd bore:_ _.. ·~:::: t p~l· lo~-po~-~o-ień-~ie ~ --~ 
-:~ -~--.. +--. ~- '=--~ -.-!- • -- -= -

- ~ ~ -t tJ 1.1-+: ' "" - - - ------~-lol- ---.-. c_ ~ , . - ~- V - .:__-

d z in 

mój J .. 1en-1Lu o -ł.eo-ze łlł muj .lasu•n-k.u L.lrj e1 nit--wo - la, 
v. moja Kuiu v moja. Kuiu 

Po ślubie zajeżdżają do karczmy, gdzie spędzaj:! parę go
na taticu i pijatyce. 
Tu drużba zapraszA. do przekąski: 

112 '). Plothoeio 

=i'F---~~:t;-~ t-~ - 8--R= = .-.,J-1 -. ~· 
~~::P-r ------ --:.--=~±!!=•-tl::: 
Zupr&- aajcie dcbryth ludr.t 6prasaj - cit, by-śc:ie. da-li 
A do ko-la dro•bo •tarsr do ku - ła, niechz.e będale 

1) Nutą tą sprasza także grajek gości na wesele. 



co fi o- brego 
kompa-m-ja 

to daj - de 

..-~o- h 
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Po zabawie w karczmie, uuajl! się do rodziC!JW panny-mto
dej, którzy już się przygotowali na przyjęcie weselników, lubo 
nic od-razu wpuszczają ich do chaty. Do objadu zapra:;za znów 
drużba, podobnie jak w karczmie, śpie\\ em. 

On także t~adowi gości 1 obnosi potrawy, które mu podaje 
kucharka. adzi się przytćm na rozmajite przymówki i iarty, np.: 

113. 
Jad,.- kola.ą, nie wozem, 
z tym darom Bożym. -

Pro pan ojciec 1 pani matka, pan-młody, panua-młoda, 
ja od niego, - sługa jego 1 

na ten żur, 

co trzy lata w d~ieży gnił; 

na te leioski (jtakU 
co trzy lata w d .... nosiły jaloski: 

na ten boski dar, 
co go ł'an Bóg dał. 

Jedźcie, pijcie, pozywajcie, 
po kiesonkach nie chowajcie. 

(Tu dodaje żarłobliwieJ. 

bo będziemy rewidować, 
i odebrane sami konsumować. 

Na "Wiwat• spełniony przy obiedzie śpiewaj'!: 

114. 

bod~ mu alr, bo-d~ hut ~ .. - olawił 

bodaj-te mu , Pan B."-:; błogo - law•l . 

ho-d•) 
l,n- d.t.ł-.:e mu, 

Po objedzie następuj:! tańce. W reszcie rozchodz<t ię na 
spoczynek. 

Nazajutrz sprasza znów drużba gości na oczepiny, a gdy 
się poschodzą, sadza ich do objadu za stół, w podobny spo11ób 
jak wczoraj. 
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Po objedzie odbywają si~ Oczepiny pani-młodej w podobny 
sposób i z podobneroi żartami i igmszkami , jakie w poprzedza
jącym przytoczyliśmy opisie. Śpiewają pt·zytt>m pieśń o chmielu 
i mnóstwo innych, z których tu podajemy kilka. · 

11.) . 

t :t---·-· 8 - - l - s=:;;;--.~-~:__E- ± ---- - :,., 
Oj chmielu \.:hmielu 

; pFJ~s~; l-1 _;f.f~- ~ 
niP-bO~.e, 11tt. ~tuj;l 'VI o Hu w o-bo- rze 

Nie będę n- rai a-n i s ial, i- no n11l moją wymy-ilał , 

l l li. 

Au danl.- 117. 

drnhniu-

l. A w niedzieiQ raniusietiko, 3. l pojechał do Lublina, 
pada deszczykdrobniusieńko. i nakupił miodu, wina. 

1!. Pada, pada, pokrapuje, -L Wsyatkie panny pocęstował, 
jedzie Jasio, popłakuje. a Marysi ri\Ckt;l po,lat 

5. Siądź Marysiu1 tu pole (kole) mnie 1 

będzies miała męza ze mnie. 
5. Będzie s miała mnie samego, 

byle'ś była co dobrego. 
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118. 

V v 
go-lv-b -ca • go l r - biem, • Ro - lv-btem 

l. Wysiałem tatarki - półtory kwaterki 
pod dębem, pod dębem; 

a wyjadła mi ją - siwa goł~bica 
z gołębiem, z gołębiem. 

2. Zastawiajcie sieci, - póki miesiąc świeci, 
a polujcie, polujcie; 

upolujcie-z mi tę eiwą gołębicę J 

nnujcio-z ją, sanujcie. 
Lud, Ser. II n. 117. - Ser. VI n. 131. 

Po oczepinach zbiera drużba kolekt!~ dla nowożeńców, wzy
wając każdego, ażeby na talerz rzucił sztukę drobnej monety. 

llfl. 

Następuj wieczerza dla gości, po której zasiadają do jadła 
(usługujący dotąd) drużl>owie, którym znów usługują druchny. 
Gdy drużbowio za iądą, kładzie i grajek także skrzypce i bie· 
rze posiłek; dopiero gdy swat do niego przypije, chwyta znów 
za skrzypce i grać poczyna wiwaty. 

120 1
) . 

1) Powtanaj.! to w G dur. 
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Po wieczerzy śpiewają: 

121. 

~ ~-- ... Fi: · ;e r ~ , ~· J 1 ~-ł ~ ~l~--" .~ 1 b ~~-s- .. r-.= .... , . ·-
~ ,l 

Ut'ie - kta m1 prupi(~- re - c· ka w pro o, 

~i e uciekaj przep1órccko dalij, 
bo jo. jestem nieboracek mały. 

Przy prz11prowadzinacb: 

Nu :a. oh. nr HYJ l 22. 

2. Zaprz~gajcie, zakładajcie te siwe klace, 
niceb-ze moja matuleńka więcy nie płace. 

Zaprzęgajcie jt"no pr~dzy, 
niech nie będzio sercu cięzy 

matusi mojej. 

2. Miło było c6rusieńce słuchać muzyki, 
jak grali pod okienkiem z Błonia muzyki. 

A teraz nie-miło będzie, 

--

n. kitno. 

-~-rlj 

kiedy bić da (v. bat6g) na kórQ w '>wJtie 
c6ru i mojPj. 

Niektórzy dodają żartobliwie, niby w imieniu ~ Iłodej: 

·1. Jak-ci po mnie przyjedziecie, to mnie sukajcie, 
a jak-ei mnie nieznajdziecie, matki pytajcie. 

Ja wum sic hQdc wzdrazała, 

Jechać wam ni o hę de chciała, 
gwałtem mnie bierzcie. 
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5. A ja pójdę do komory, e łowi e ( wrzekomo) płakać będe, 
a wy ojcu, matce do nóg, to ja rada będe. 

Z komory mnie wywleceoitl, 
i na wózek mnie wrzucicie 1 

konie zatniecie! 

W e s e l e. 

IV. 

W obrazku: S z l a c h c i c H o ł o t a (Tygodnik illustrowaKy, 
Warszawa. 1861, nr. 82) Lach z Lachów, tak opisuje spotkane 
na urodze wesele koło Piaseczna.: 

"I istotnie zbliżało si~ ku nam kłusem dwóch je:tdzców. 
Czapki na ich głowach wysokie, a. okrągłe jako becmyce, ze 
wstążkami, piórami i kwiatami do koła. i po bokach. Sukmany 
granatowe z karmazynoweroi potrzebami i wylotami. Szarawary 
w prążki białe z czerwonem, a w cholewy. Przez ramiona białe 
przepaski czy r~:czniki. Bat z trzaskawk w każdego r~ku. A. któ
rzy, skoro ai~ ku nam zbliżyli, zwalniając koniom cugle i uchy
lając czapek, tak pospołu śpiewać pocz~li: 

123. 
l. Końmi trzema i czterema 1 

a do śh.lbu j!l wiedziema. 
:! . A więc prosim na wpół- drogi 1 

dla dziewczyny, dla niebogi. 
3. Oj, da n d! dana, dana! 

a dziewczyna ukochana. 

Zemkn11ł wnet na z wo:tniea na wpół drogi, tak b~<ilłe za
gadni~ty, a. azury, pokłoniwszy i~ grzecznie, zatrzukali batami, 
i dalej kłqsem naprzód, a. wnet po nich nadciągnął oddział 

liczniejszy, podobnież jak tamci przybrany, tylko jeden z nich 
w środku, oprócz wstąg, piór i kwiatów u czapki, miał takiż 

wielki bukiet u kapoty przy boku, a. którzy również wszyscy, 
uchylając swych wysokich bermyc, razem zaraz śpiewali: 

124. 
l. Oj, jad~, jadą, w kolaeaoh jad~\, 

w kolasach z drabek, z wieikił paradll. 
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A sto koni jedzie w przedzie, 
11 sto drugie w zadzie jedzie. 

2. Chwalai bf\dź Bogu, żeśmy spotkali , 
żeśmy spotkali, kogo ' m szukali. 

wit;c pros ;m razem z nami, 
z poczciwemi Mazurami, 

na we e liko, 
kołacz i piwsko. 

Oj, danaż! dana, dana! 
11 dziewczyna ukoc~ana. 

Zat·az za tą konną drużyną szedł wóz we cztery konie, dwa 
po dwa zaprzężone, na przodzie którego grajki z basetlą i skrzyp
cami, a zaś w pośrodku, między drużkami w wieńcach, wstąż

kach i zielonościach, panna-młoda również suto po weselnemu 
wystrojona. Grajki rznęły po mazur ku od ucha, gdy drużki 

od iebie 'piewały jak umiały, ale zawsze kładnie i ładnie: 

125. 
l. Zakukała kukułeczka - nad strugi\ -

jui·że naszej Marysieńki z nami -niedługo. 
2. Fotoczyła Marysieńka swój wianu zek - po atole, 

już-że na z ej Marysieńki nie na długo - w t' m kole. 
3. Hej-że grajku! teraz grzmij! 

niechaj czerakie pole brzmi! 
Oj danaż1 dana, dana! 
a dziewczyna ukochana . 

.J.: a na tępnym wozie dwukonnym siedziały w rzędy niewia
sty podaszego już wieku, o. przetoż które maj~ więcej prawa 
do wolności niż Młoda, nuciły pieśń o c h m i e l u, lecz i ta 
także, jak wszystkie inne, kończyła się słowami: j danaż ! ... 

Dalsze wozy zape)niało. starszyzna męzka, która zamiast 
śpiewać, coś sobie tylko gwarzyła, ależ zato na ostatnim wozie, 
jeden nad drugiego, adziły się wyrostki, wrzeszcząc z gardła 
całego: 

126. 
l. Jak ja byłom u ta tu i a, 

byłem bogaty, 
mial kurteczk~ kusiuteczkt;, 

kiepus (kapelusz) rogaty. 
(Lud, Ser. I, str. 

2. Gajdaki (kartofle) mi a i~ zrodziły, 
trzeba wykopać, 

a więc pukać, żony szukać, 
nuże się kochać. 

-
360 nr. 165.) 



a. p zen i czka mi i~ zrodziła' 
trzebaż do G dariska, 

ależ komu iedzieć w domu, 
pilnowa.~ łmiska (tana). 

l:H. 
4. Ożeniłom . i~ więc na )lazowszu, 

wzillłem w po agu trzy ćwierci owsu. 
5. Trzy rwierei owsu, dwie beczki sieczki, 

trzeba się cie zyć r. takiej dzieweczki. 
6. OJ danai! dana, dana! 

a dziewczyna ukochana.. 

Przeleciało weselne grono, ucichło wszystko po drodze, 
a j eunak zdało mi się, iż cią"'le widzę i łyazę te śpiewy. Je
cha.li 'my ciągle piaskami. 

W e s e l e 1 1. 

V. ,,.J Czenk.1 (C•aplin 1 ' w Ie okoliczne: 
Cz planek, I.lnło, Wtnt• nt·••, tlbillt'tw. 
Cz.arnylla Ro o .tka, Cendro1fit.: t t. 1. 

ltzadko 11' zdarza, ażehy p robcz k żenił ię po:.~meJ 1 1111. 

w dwudziestym lub w dwudziestym pierw zym roku życia. "czc
IinO to wstępo\\ ani t• w H tan małżeii ki, powodowane od clowna. 
rhęcil! pozy kania. jakiejkolwiek obrony od woj ·ka, w l o!'tru za
mieniło . i•: w zwyr.zaj. 1\n.idy ·hłop ma to sobie za wygra.uą, 
jeżeli mu sili) udn, jak najw.·zp.'niei mi •ć żon<:, ~t tt>m lH nlziej 
kiedy zo tanie ojc~m. 

J,Lk tylko parohek powziQI za111iar oi.enl\' ~i<:, upatr·:.~yws7.)' 

obie <lziewk•:, kt•ir. l,y ni<' IJyln. znan.! Zl' ztyd1 kłonnoi\ri, 
Uflnjo su· do zu.tjonu j Robi<' .iakit'i w pollc. złym wi ku kohioty, 

przez ni11 "t r iP wy ha,] n,: ;ami·try rolltic\l\v lu h dziewczyny, 

i dowil•dzic<: i~_;, jai, on tćź im it; u tła ł (podoba l). lJproHzor..L 
j UI'Zf,). towana kohiP.ta1 UthjP sit:! \\ ięc 11:1 to. k. !.WOIJ\C U tl W j ~t! Z i
n y. IJraw zy n.L tn dzi<Jii r7.Wartkowy, z:1npatrzona pr7.1'7. pa· 
rohk.t H Ulzk,! w/,dki, udn.ie ~i • ,Jo mdzirll\V1 lub jPżeli llzi,•wk.• 

1 ) Opi ten w ·j•:ty .,. lizicl<l K. l,oz!OI\:Ikicgo: Lucl w Czer4kicw, 
z f\o,l.ttkicm muzyki, kt•\rr 1 w d7.iel K. Kozłowski go ntc za

rnie uzono. 
!t l 

JJklO •• ~. T 
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jest sierotą albo w służbie, to do niej samej, i opowiedziawszy swój 
interes, jeżeli pomyślną otrzyma odpowiedź, dobywa ukrytą w za· 
nadrzu gorzałkę, a uczęstowawszy nil~ obecnych, zapowiada na 
dzień sobotni przybycie s w a t 6 w. Na takowych parobek uprasza 
jednego lub dwóch starszych chłopów w gromadzie, albo swojich 
jakich pokrewnych, albo też wreszcie k umów jakich ojcowych. 

W dziei1 sobotni, zwykle wieczorem po robocie, wybieraj11 
się swatowie wraz z parobkiem na z a l o ty. Iść na zaloty, jest 
to samo, co oświadczyć się rodzicom i pannie o jej rękę. 

Dawniej, gdy lepsze bywały cza y, zaloty odbywały si~ z wy· 
sŁawności•!· "pra zano to tego, to owego, do towarzystwa parob
kowi; na przedzie szła muzyka, a d z i e w o s ł ę b piastował 

ogromną flachę gorzałki. Ale dzi' cza y się zmieniły 1 zaloty od
bywają się cicho, skromnie, w towart:)~twie tylko dwóch swatów 
i nieodstępnej fla zki z wódkt . 

W chRłupie tymczasem gdzie jest dziewka do której zmi •· 
rzają zaloty, postarano się nieco uprzątmtć, uroi ść; dziewka 
staranniej się obrała, a w ko1icu drzwi ze dworu dobrze zam
knęła. Przybyw zy przed chałup. i zastaw zy drzwi zamknięte, 

tarszy sw t, zwany zwykle d z i e' o ł ę u e m, zaczyna tuk,tć . 
.,A ch to tum!' cego chcetar" - odzywa s i~ głos go ·podyni. "'l' o 
jo, bidny podrózny, chciołeru przed slotom skryć sie u wosu. 
Drzwi się otworzyły, o. swat w:;t:edt zy do sieni, powiedział : 
,Niech bedzic pochwalony Jezus Chry tu::~". nr a wieki wieków 
amen". "A .ia.ryś jest dumał" (czy jc,·t w domu)" .• A ccgóz ta 
chcct!l od ni: - "No nic, ino mi powidzcie cy wo (wasz, m:!ż) 

je duma~" - .,A je". - .,To prow, clźcio we do niego, slycha· 
loro ze mocie jałoske na przedoz, <l jo ruum kupca". - Go po· 
dyni otworzyła wó vczas drzwi i wprowadziło. wata do izby, gdzie 
ocz kiwał gospouarz, :t D<t pozdrowienie "Poch walonym ll od po· 
v. iedział jak zwykle: ~, 1L wieki \\ ickóll amen". 

Przybyły chtop rzucił uicznacznie okiurn po izbic i u.'mi(•
chn<~ł ::;ię do dziewki: która czcrwon i zaw.'l ty,Jzon: skryła. i~ 

7..l. piec. Tu nic robi1! · długich ceremonii, wat po" i d : • Ot go· 
·pod.ll'zu, 'licny, urodziwy chłopak upo,lob.tł e w w.ts) I rysi, 
i jo mbJŁO dziwosłumb, przychodz~ wo poc~,:~tować gorzołkt! za 
zdrowie poństwa rołodyd1". - "A. cbtóz to taki :• - zapytuje 
gospodarz, niby to o niczero niewicdzący. .,A J.tśko G Ull'alak 
( yn Gugały) z Wincentown, dyć go znocie~. Tu dopiero . w t 
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zaczął zachwalać dobre przymioty Jaśka, statek (rządność) 

i jego oj c o w i z n ę (majątek ojcowski). "Galanty chłopak! a jaki 
chytry do roboty (chętny i sprawny)". - "No i jakze? pijecie 
gospodarzu za jego zdrowie?" - "Ha •, odpowiada gospodarz po· 
woli i z namysłem, drapiąc si~ w głowę, .kaj juz tak koniecnie 
tygo chceta, to spytojtaz sie Marysi, boć to tu o nium idzie".
Swat obejrzawszy się po izbie, i wziąwszy stojący na podorędziu 
kieliszek, nalewając go wódką, zawołał: "No dziwecko, wypij no 
ty ten kilisecek wódecki". Dziewka wzdragając się niby, wsty
dząc i zakrywając oczy fartuchem lub końcem chustki, wzięła 

jednak kieliszek, a obróciwszy się tyłem do obecnych i wypiwszy 
gorzałkę, czemprędzej uciekła i schowała się za piec. N aj lepszą 
to było wróżbą dla swatów; dlatego bez wzdragania się już 

dalszego wypili po kieliszku obecni, gospodarz, goc podyni ; tu 
wszedł już na pewne tojący za oknem parobek, i tak przy go
rzałce, przy kawałku chleba i sera, umówili się wzajemnie o za
powiedzi, które zwykle na drugi dzieli w niedzielę powinny już 
wychodzić. 

Zw)kle wesela odbywają ię w cz ie przed adwentem lub 
w zapusty, zaraz po zalotach i wyj' ci u zapowiedzi; zdarza się 

jednak czasem, że gdy zaloty się spóźnią, zwlecze się jeszcze po 
nich i parę miE-sięcy do wesela, a to jeżeli stanie no. przeszko
dzie adwent lub po t wiPiki. Przecią C7.ll u pomiędzy zalotami 
a weselem użyty bywa z jednej jak z drugiej strony na przygo
towania do obrzędu. Pan-młotly dobiera sobie drużbów, kupuje 
nowy pas, sukmanę, kap lusz ozdobiony pawićm piórkiem, ró
żnokolorowćmi znurkami i szychem, stara się o grajka, jeżeli 

możniejszy to o dwóch; rod1ic panny- młodej przemy~liwają 

o posagu, zaopatrują i w to own:! ilo ' ć kieliszków, mi ek, 
garnków. łyżek i t. p., prr.yrrotowuj1! jadło, "kladająct> ::;i • za
zwycz j z kapu ty, grochu, pn ternaku, t\. kl>w i mięs\\. B •z ja
dła, obfitując ao zcze".ólniej w mięllo i tLI ki, nie mot!' h} ć we
sela.; biedaki uujwiększ ni c pojmuj! na ~· et w t kim razie co 
to jest o ·zczędno · ć, z ni zczą ię nieral rlo o. tatka, ale broń· 
Boże, żeby mieli traktować ludzi codzienną ctraw:!, b ą ck ą lub 
gaj d ok a m 1 (obacz ~t r. 55). Jeżeli to s:! go podarze zamożni, 
to nie pożałują na taki fe tyn zabić krowy, wieprza, sprowadz 
bec1k~ piwa, kilka na: ci c garncy wódki, i przygotują ulubiony 
i najwytworniej zy u ehłopl)\\ nnpńj , tak zwany krupnik, kła-

lG 
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dający się z wódki grzanej z miOdem, pieprzem, cukrem i sło

niną. Koszt jednak takiej uczty, zwłaszcza na trunki, musi w czę
ści ponosić i pan-młody, szczególniej jeżeli długo bardzo prze
ciągu~ się zabawy. 

Panna- młoda przed weselem szykuje dla narzeczoneg(} 
weselny rańtuch czyli ręcznik, oraz bukiet z białą wstążką, pie
cze ciasto, i namawia trzy druchny, które tak samo dla drużbów 
powinny przygotowac: białe rańtuchy i bukiety z c z er w o n ą 
wstążką. Wreszcie jako ostateczne przygotowanie, oboje patistwo 
młodzi na parę doi przed ślubem, chodzą samowtót· wieczorami, 
nieraz do północka, po okolicznych wioskach, zapraszając gości 

na wesele. 

W N i e d z i e l ę od rana już cała chałupa rodziców młodej, 
Marysi I!'ijolkówny, była przygotowaną, izba do tańca uprzątnięta, 
statki (sprzęty) wszystkie prócz sto tu i ław, do komory wynie
sione,. podwórko piaskiem wysypane, a ponieważ to była wiosna, 
zielonemi gałęziami brzeziny przystrojone i wóz do ślubu przy
gotowany. 

Zaraz te:i. od rana drogą przez wieś prowadząct!, jednokon
ntL, w zielone przystrojona gałęzie podąża furka; na niej grajek 
skrzypkowy i trzech w granatowe kapoty ubranych llrużbów; tuż 

obol· na małej szkapinie, bijąc ją po bokach nogami w nowe buty 
przystrojonćmi, śpieszy llo Młodej wy al i g a n t o w a n y Jaśko, 

pan-mlod). Za niemi dopiero posypały się, jellno. za drugą furki, 
zwoż:fCC to ojców pana-młodego, to krewniaków, to kumów, to 
swatów, tll swachny, a wszystko to zatrzymuje się przeli cha
lupą rod?.ict'l\\' Marysi, panny-młolloj. Powylegały z chałup dzie
ciaki, powłaziły na płoty, cisną bił,; z zewnt1trz do okien chałupy, 
'' kh'n·cj si" odbywa wesele, ażeuy tylko "· idzieć w świ~teczne 
, za ty prz) strnjon) cb, przypatrzyć wielkiej i niezwykłej uroczy
sto~ei i oblizal: na widok przygotowanego obficie jadła. Gospo
darstwo t ymrza em, oczekując zebrania siQ całej drużyny, czę

stuh przyhylyrh wódk;!, sćrem, chlebem, a grajek przygrywa 
we!!olo oltcrki c szoty. 

Uaia. knmpn.nija już w komplecie, ale clruchen jeszcze me 
wi,[nc~; niPh:twc>m jeclna.k za oknem odezwal się śpiew: 
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Nuta nr. U;) l:łb. 

"Wyńdź do nos, naso panno-mloda, 
wy1ldi. do nos, 

jeźli' rada num, do swygo domu 
proś· ze nos". 

\Vy zła Maryśka, a tymczasem w izbie zaczęli się krzątać 

około pierwszego obrzędu, R o z p l e c i n. \V nie iono tlo izby i po
stawiono na. środku wielki! tl z i e ż ę, łui.1cą. do zo.rahiania ciasta 
na. chleb, a przewróciwszy ją do góry dnem, starszy drużba 
przyprowadził Marysię i po adzit j<! na dzieży. Druchny wzięły 

ię sypłać jej w rkocz, poczćm starszy wat czyli dziewosłąb, 

który urz11tl ten pełnił już na zalotach, biorąc tęgiego batoga do 
ręki, rozkaz ł ·tarszcmu tlrużbie rozplat r warkocz la rysi, gro
żltC potężnl-m skarceniem za rtlztargn.nie lub wyrwanie choćby 
jednego wło ka z warkocza. Kiedy drużba dość niezgrabnie roz
płata, drucbny tymcza em i swachny, przy odgłosie skrzypków 
'piewają: 

12~· '). 

-
>l 

nttch rl •u: Eh>-ty r tpi l)' 

l Usiundź ze nnso pnnno-rnłoda na dzizy, 
niech ci sic złoty warkoc rozpizy (rozpicrzy . 

2 . • Jo ceć ci to .Inry· było ro ć, 
rozpu'cił zloty warkoc na znło'ć. 

:L HozpuśrJła · go nilJogo, 
ju:i.ci to twygo pi':kucgo cho u uiedługo. 

l. Chodzi druzcuka po &leni, 
trlymo g-rleblu cek w kieaieni. 

fJ. 'tarsy druznbko, słuzko mój, 
ty mi rozplecie· warkoc mój. 

l) zasnmi, gdy młoda w;mknie ię z izby, rozpoczynają od słóv.: 

N1mas dziewcyny - na ro~.pleciny; 
gdz1e się podziała, gdzie ię obraca? 
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l :30. 

kt() naarj Kasi wark.oe ro&- ple-ue 

l. Nie-mas takiego - na świecie, 
kto nasy Kasi warkoc - rozplecie. 
Chodzi druzebka - po sieni, 
nosi grzebiusek - w kiesieni. 
- A ja Marysiu - słuzka twój, 
i rozplotę i rozcesę - warkoc twój. 

2. A mój warkocku - rozkośny, 
nie docekałe ' - uo wiosny. 
Co sobota'm cię - mywala, 
co niedziołocka - cesała. 

3 . • ie chciał e · mi mój warkocku 
duzy rość, duzy rość, 

a teraz cię rozplatają, 
na zńłość, na zó.łość. 

A mój warkocku,- truś, truś, truś, 
nie będzie& ty rozpłatany - wiancy juz. 

4. A mój warkocku - corniucbny, 
bywałeś ty mi - miluchny. 
Co obota'm cię - mywała, 
co niedziołecka - ceaała. 

5. A mój warkocku - tocony, 
w zieloną wstęgę - ' pleciony. 
Nie będzie go rozpłetał - prosony, 
a tylko bracisok - rodzony. 

K. Kozłowaki : Lud, str. 214. 

13 1. 
,.._ -

Pny llo- le 
( ' & - ni nka 

tnja - la, 
atc l d a ła 

.: kry ,, . ni pa da- ł -
, 

11 
•u - kn1t na uij go- ru . - ły u d" d uia, u do dnoa. (obaoz nr. Sł) . 

Po rozplecinach, kiedy drucbny ubierały Marysię w komo
rze do ślubu, drużbowie i J aśko pan-młody, wyszykowali tym
czasem wo'l.y i konie, i ażeby z tern większfł parad• zajecha6 
przed kościół, zieloneroi ubrali je gałązkami. Ubiór panny-młodej 
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kładat się z białej spódnicy, niebieski13go czy zielonego gorsetu, 
białngo fartucha; głowę całą opiętt! miała różnokoloroweroi wst-:
gami, których długie k01ice w1 iały puszczone z tyłu; nad czo
łem mały wianeczek ze ?:lotych nitek, włosy zaś rozpuszczone 
j z tyłu głowy zaczesane. titr!lj druchień tćż pódobny, z wyjąt
kiem wianka. złotego. )liały też druchny na sobie wstęgi i gor
ijety czerwone, który to kolor w dzień ślubu z ubioru panny
młodej zupełnie jest wył.!czouy. 'rak ustrojona Marysia., wyszedł# 
~~.y z komory, przypięła ,fftśkowi do piersi (boku) bukiecik 
z drolmych listect.ków, związany białą wstążką, bo rozmaryon, 
który umyślnie w oknie hodowała, jakoś jej zmarniał; - za pa-
om przewiesiła mu biały ręc1.nik własnej roboty, - a tak samo 
uczyniły i druchny z drużbami, z tą różnic:!, że w tążki ich bu
kietów były koloru czerwonego. 

Kiedy już wszyscy do ~łubu sto~ownie byli poubierani, 
wnet cała gromada dała znać, że już czas jechać cło kościołn, 

Hpiewając wraz ze Rkr1.ypknmi: 

t:l2. 
Przede wroty1 karniCli złoty - lelija, 
Zaprowad/. nas do ko~cioła, Noświ~tRa Panno-Maryja. 

\ tej chwili stnnow<·z~>j i ostate1·Znf'j, po mnogich już i tak 
poprzednio spełnionych kieli~?:kttch 1 gospodarstwo na pociechę 
i dla dodania lepszej ochoty drużynie, ·ynieśli nowy Ztlpas go
rzałki i krupniku, a większn rzę~ć kompanii, szczególniej tt~ż 

ojcowie łączącego się stadłn, przy wzajemnych po<'ałunkach 

a u~ei kach, zaczęli pić na mbt'1j. .~.·iejednemu wówczas dobrze 
JUZ ·e łbie znc:rmyrnło, tak, że przybywszy do kościoła, w ką
cie gdzie lub za ołtarzem, leżał nil'przytomny jak bydlę 1 lho 
te~ gorszych jeszr:re doznnl skutkt'lw ~wegt.> opilstwa. 

Kiedy się cata kompunija dohrzo gorzałk! uraczyłn 1 star ·zy 
llrużba 1 który je t tak jakby n~ądcą lub n czelnikiern orszaku 
weselnego, ogło. ił chwil wyjazdu. Po lu zny więc grajf'k ięga 

z skrzypc i wtóruj e śpiewowi: 

133. 

- ·~panie 
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·, tąpiły tedy bł go l:nn ob -
cnych, l,tt',rycb pań two-młodzi, chyl j i 
pro. lli u pr:r.cuuczcnie w zelkH•h uraz, jeich n t ko\ e kic.) 
zasłuz)li. Jest · Z\)l'Z.ju, żo 'Y hodząc ., m~ż dzu! k, J
żeli . lu.Zyła e dworze, po ·inn , j d c do 'lulu, przj · 1 1 r ('
pro ic p ń twa i cały ich dom, 1 z ) z j ten z cho u 
wl't i wzglrdem o fi c) al i tó\ d' or kich 1 in n) ch li 
wyż zcj kla y ·io k(l\\ogo poł C? 1i twa. 

J'i •Jy C la CZCI' d 'YIU zył l do ko 101 , 
zo tuła t) lko jedn l obi t któ1 
kuchat·ki i t zaj\;'ł 

13 . 

•• 
i. 

ai w. mkn 1.0 OJ 

do ić, 

pro H' • 

i. L tr. 



.. Ta cz le 'p1 z •• cej drużyn) harcuje konno p n-młody oto
czon. drużb mi; z mmi n wozio po'ród zielonych g łęzi panna
młod z druchnami; d lej · t tar zy i r jck, co raźne wycina 
berki, potem suną ię furk1 z rodzicami młodych -państ' · i cała 

czered za pro zony ch ató i go' ci, już na furkaci , już pieszo. 
o lo d z tło ko · cwł • przez cni dro r ci aj ~ i Q wózki, 

r dośnc rozlo jt! 1ę okrzyki i pio cnk1; tar zy drużba. dod je 
wesela i śmi chu, a z 1 nim pan- młody, nasunąwszy ba
r nią t'i'apkę 11 ucho, to rześko n· koniu wyMkoczy, to wesołe 

') krz) kuje h rki. 

z dl zy do ko' ioł groma l ud się pro to przed 
vielki ołtarz, oczekuj .c koilc m z: ś ., przez cały ten rzas 

oczekiwania, I l') ia, w dług pmwideł prz:zwoito i, ocierał 
rzowuo lzy, jaki mi ż gn !tt woje paniCli t\\0 1 - choci ż zda
rz się czę tO i to że p nua-młoda, czuj w sobie wi~ksz<! in
·unncyję do ·c olo~oi niż do pł czu, che c tak post pić, żeby 

i ·iJk yt) i o r b) l c ł , i elki udar zy n bożeń. two 
i mu tok, p ch) lon t 1uz ku podłodze pi lub d rzymie jak 
11 jmocniejt?); n odrrło ł)lko fH • u l i~dznluh organi ty, mocnt' 
z i · lic ')do b) j ~c • te h ni niu. 

Po m zy, )CO i e czy t ż t r zy dlUżb (lub kto', miejsce 
1r , Jllj n rl Z\\ )ki 1 z tr puj tCY zuł t vił · Z) tko w zukry tyi. 

o•.zPn 11 1i t -m! dz1 pr n zcni ona przoz druzh , on przez 
druclm , piZy t pili i u ki kli do łubu, o b 1.odł zy popm•dnio 
rzy r Z) łt.trz do koł i Zł\ l· żdym r zem c luj c krzyż po-

d ny im prz z k i dm. 
\ y z dt Z) po cercmonti lubuej z ko dola, dopieroż to 

l' do ć, wrzawa, w ołc olrzyki, raźn pio cnki. \V • obikowie, 
t k jak wo w Z) tkich koś iolnych siaGh, w pobliżu kościoła 
zn jduje się usłużna karczm ; do niej wi~c cała gromada we-
cln hurmem ud rzył , choć po jeden ki lisz k gorzałki, ażeby 

du h sobie nie tudzić i n brać ił cło dal zcj ochoty. Nic-
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długo się to.m przec1ez zabawiono, a powracając do domu przy 
odgłosie skrzypków, druchny śpiewały pie'ń na. tępującą: 

1. W polu ogródecek , 
w polu malowany; 
chtóz ci go zmalował? 
Jasiet'1ko kochany. 

2. A w tern ogródccku, 
cerwono goidziki ; 
zaprzęgaj, zakładaj 
tA karc koniki. 

131i. 

ko - c łt -ny. 

:1. Jak ze ich zaprzęgać, 
kiedy sili) pluntaj!ł? 
Cię z ki zol dziewcynie, 
kiedy i ślub dają, 1). 

L Wyła z kości6łecka, 
juźci nie dziewecka; 
świci i sie świci 
na głowie siotecka. 

!i. iotko moja, eiotko, 
cięzys m1 Dl\ gło ie; 
wiooku m6j ruciany, 
juz mi nic po to bit.! 

-
ci go 

Na rozstajnej drodze, pod figur~!, przystamJł przodem jadący 
t. riJZy uru;i;La i zbli:i.yw zy ię do panny-młodej, ofi rowa.ł jej 
koło. c z, pytajl}C co woli, kołacz czy paua-młodego? - Fanna
młoda odpowiedziała: 

"Kołoc i p11.na -młodego, 
zcby robiuł na ni~go". 

Zhlii.a.i:!c się do miejscowej karczmy w Czaplinie, przysta
n~,;li - 1 znowu rozległ się ~pi e w: 

. ut nr. 13<1. 

Wy1idź do nos, na. o pani kacmarccko, - wyńdź do nos. 
W ź gorzałecki, we dwie fta. ceki, - cę tuj nos. 

1) ~· C'zarnymlesie lipiewajł\ w tern miejscu: 

137. 
A ciesy się, ciesy - nasa rodzinecka, 
1.0 Kasieńka donosiła - do casu wianecka. 

ciosą się, ciosą- nasi przyjaciele, 
1.0 Kasińka oetawiła - wianecek w kościele. 
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Ucieszona karczmarka z licznych gości, wybiegłszy przed 
s1en, poczęła ich zapraszać, azeby weszli do izby; goście też nie
długo czekając, rzucili sil) do drzwi, a gdy nareszcie i grajek 
dotłoczyć się zdołał do ławy w kącie stojącej, rozpoczęły sil) 
tańce przy we ołych śpiewkach i wykrzykach. (Tu daje Kozłow
ski opis parogodzinnych tańców, który czytelnik pod właściwym 
znajdzie zamieszczony działem "Tańce"). 

Tymczasem drucbny umęczone i ztańcowane, przypomina
jąc o potrzebie posiłku, zaśpiewały: 

139. 
Przeleciał siwy golurnbek - bez dumbek, 
zróbze starsy druzbo kole stola - porzundek. 

Drużba więc z karczmarką zaczęli się krzątać i stół zasta
wiać, gdy druchny śpiewały dalej: 

1. Druzebko starsy, 
ty bundź nojdballly, 
u stolika stój, 
porz mdecek strój. 

3. We slowie 
rozpostarła 

140. 
:2. Druzebko statsy, 

ty bundź najdbalsy j 
stoły za Ławiajcie, 
lud li zasadzajcie, 

bo juz cas. 
nasu. kacmarecka, - we słowie, 
bioły obrus - na !ltole. 

Do uczty takiej w karczmie tlię odbywającej, wszystkie 
zaproszone na wesele swachny, przygotowują zawczasu kołacze 

i przyniósłszy je ze sob<!, kładają Ol\ tole dla wspólnerro użyt
ku. Gdy ~ ięc drużba zastawiał stół różoćmi potrawami, kobiety 
'piewały: 

111. 
Z wiecora poJ ciemno noce, 
wyjmujcie swacbny na stół kołoce. 

'l;darzy się czasem, io ta lub owa nie przyniesie z sobą ko
lal'za; wstyd to wielki, J!atego też taki~' hm ją się, jeżeli mo
g•!, najnieznaczniej gdzieś tam chrłkiem po pod ~cianę Żajść albo 
za piec, albo za drzwi, ażeby ich nie uważano. Niezawsze sil) 
to uda, a skoro tylko spostrzegą takiego zbiega, zaraz na całe 
gardło wołają: 

Nuta nr. 100. 142. 

Jak do gorzolki, to swachny były, 
jak do kolocy, to się pokryły. 
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Ukończono przygotowania do objadu i starszy drużba posa
dził na pierwszem miej cu rodziców panny-młodej, dalej rodzi
ców pana-młodego, państwa-młodych, starszego swnta, a gdy się 

potem kręcić zaczął, komuby następne miejs'ce ofiarował, druohny 
zanuciły: 

143. 

Pro iemy cię starsy druzbo - prosiemy, 
niecbze my tu kacmareckę za cisowem stołem - widziemy. 

Kłopot ten tar·zego drużby przy roz a.dzo.niu kompanii jest 
niemały, albowiem o każdym musi pamiętać, nikogo opuścić się 

nie godzi, a jeżeli kto' chwilowo jest nieobecnym, lub w tyle 
ię został, to i dla ni go sto owne miej co powinno być zacho

wane. Żartując z tych kłopotów uiednego drużby, druchny przy
śpiewują: 

114. 

Sum se rod st r y druzha, -- um se rod, 
Uwijo się kole swachn6w - kichy dziod. 
Rozlozły nas starsy druzba, - ro~t.lozły, 

Buty mu si~ porozportlł,V, - i wiechcie wyloziy. 

'fańce i objnd zajmuj 1 kiłktt g-odzin czatm kiedy wi~c dru
żyna po w toła od tołu, już ię dobrze zmićrzchać zaczęło. 

Tymcza~em rodzice pa.nny-uilodPj, wysunąwszy t~ię z karcz
my cichaczem naprzód, pod t!żuj;[ do domu dl!t przyjęcia powr;t
cających weselników. 

ała t<~ż drużyna., postępuj i !C z wolna., udała się za niemi 
przy śpiewie: 

Zabierajcie io moje swacikowie - juz num co 
daleko drogo, głęboko wodo, - ciemny los. 
Do dumu swaciko ie , - do dumu, 
aia za tumpiajcio w ty austeryt - nikomu. 

Panne-młode bierzcie, 
do' dumu ie 'piescie. 

Zabirojcio sie wactkowie, - juz num ca , 
do pana-ojca

1 
do pani-matki - no. popas. 
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Przybywszy przed chatupę starych Fijołków, rodziców panny
młodej, znajdują wrota od podwórka zamknięte. Zwyczaj to jest 
taki, że przybyli naprzód rodzice, umyślnie się zamykają; nie 
zra~a to bynajmniej weselników, ale zaczynają .się upraszać 
o otwarcie w rot, śpiewając: 146. 

Nuta nr. u:.. Od gór z o. nas a druzy na, - od górza 
1 

uprasamy się u pana ojca, u pani matki - podwórza. 

\V rota. ię otworzyły, lecz nowa. przeszkoda, bo drzwi do 
rhałupy zamknięte. Znowu więc śpiew: 

L'; jl'. iPni nase wę iele, - z jesieni, 
uprn amy ię u pana ojcą, u pani matki - do sieni. 

T•> znowu z liieni : 

- Oli wizby na a druzyna,- od wizby (wierzby), 
uprasamy i«: u pan ojca, u pani matki - do izby. 

W puszczono ich nareszcie do izby, lecz tu starzy rodzice, 
podług zwyczaju, udają że z nich są niekontenci, że nie wiedzą, 
po co tu przybyli. A więc nowy śpiew: 

- Od Worki nasa druzyna,- od Worki {o•lmia ta War.{·lj, 
uprasamy sit: u panu. ojca, u pani matki - gorzałki. 

Nowa. bieda, bo gorzałkę po tawiono z gąsiorem, ale kie
li. zk.n. niema, więc :piewaj·~: 

- Od G dońska na a druzyna, - od Gdoti ka, 
upra. amy ię n pana ojcu, 11 p11ni matki - kieliska. 

Dopiero w nicliiono kic li zki, zklauki, garnki, podano do 
stołu dawno pl'lygotowan potrawy (ro ół 1. gajdakami, kapustę, 

groch, jar: l y, mię o, flaki), <lin ktln·ych l·obict ~, pełnii!Cil. na ten 
tlzi1ni obowi~zek kucharki, cały dzie1i w domu zo,tawała,- a po 
uczcie przy tO\HU'zyHzcniu grajka zaśpiewano chórem: 

117. 

vo do~ryro . 

Jem) <i 
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l. Dzi~kujemy Panu Bogu po objedzie, po dobrem 1). 

I panu gospodarzowi, z pani!} gospodyni!\ dzi~kujemy po dobrem. 
2. A były-ć tu piecenie 

a wsystkie jelenie. 
Dziękujemy ci panie gospodorzu z pani!\ gospodynią po clobrćm. 

3. A byłyć tu kołace, 
a wsy tkie z psenicy. 

Dziękujemy ci panie go podorzu z pani!\ gospodyni!\ po clobrem. 
4. A byly-ć tu talize 1 

a wsy tko poliwa. 
Dziękujemy ci panie gospodorzu z pani!} gospodyni!\ po dobrP.m. 

5. A byłyć tutaj noze, 
a wsystko stołowe. 

Dziękujemy ci panie go podorzu z panią gospodyni!} po clobrem. 
6. A były-ć tutaj łyz!ri 1 

n wsystko tołowe. 

Dziękujemy ci panie gospodorzu z pani!\ gospodynią po clobrćm. 

Poczem kłaniając się rodzicom panny-młodej: 

l 4H. 
Powiedziała synkarkl\1 
ze je( t) piwo gorzolka. 
PowieJzioła toCJiica-) 1 
ze jo piwa piwnica. 
A dajriez nnm, nnliwajcie 
tego piwkn tłolJrogo. 

1) W taJ·nymlcsie śpiewuj:! (nuta nr. 117): 

11 . 
l. Dziękujemy l' n nu Bogu, • •. P. ~Inryi, 

i tobie t);,: punio go potlorzu, 
z twoja m1łą pani!! ~o. podynill 
po obj dziu, po dohrćm. 

A by lu- ć tu cybula, 
toć to w ·y. tko /. Torunia. 

> Dzickujcmy Pnnu Bogu, ••. P .• !oryi, 
i tobie tyz panie ~ospodorw t. d. 

A byłll·Ć tu pietruskn, 
toć to wsystko 1. Ut!OJiska. 

3. Dziękujemy Pnnu Bogu, ~- l'. ~!nryi 1 
i tobie tyz panie i t. d. 

A były-ć tutaj toly, 
a w ystkic ci owe. 

Dzirkujcmy Panu Bogu i t. ,J. 

2) 'l'oczuica 1 ta co toczy piwo z beczki. 



Późno w noc przęciągnęły ai~ tańce; dopiero kiedy to ten , 
to ów, zm~czony całodziennym ruchem, śpiewem, wesołością, 

rozmarzony liczneroi kieliszkami wódki, piwa, krupniku, pocznie 
się na nogach słania•: i szukać gdzieś spokojniejazego kąta, ten 
na przypiecku, ten na ławie, ten pod ławą, ton w sieni , ten 
w stodole, ten na poddaszu; kiedy nareszcie i państwo-młodzi 
zamyślają udać się do przygotowanej dla nich komory, wówczas 
cały chór awachen, przy odgłosie skrzypków, wyśpiewywał na
stępującą pieśń: 

1;)0. 

l. Dobronoc Matce Boski) dobranoc. 
Dobrą no ck~ olidojemy, 
sami słuzką ostojemy (zostajemy )1 

dobranoc. 
•> Dobronoc Panu Jezusowi, dobranoc. 

Dobnt nockę oddajemy, 
sami lutk!l o tajemy, 

dobranoc . 
••. Dobronoc pani matce, dobranoc. 

l>obr:t nock~ i t. ,J. 
4 llohronoc panu ojru, dohronor. 

Dobrą no ck t: i t. d. 
5. llobronoc sr••r~emu ~watowi, tłobronoc. 

Dohrq no•·k•: i t. d. 
fi. łlohronoc . tar•y ~wach nic, dobranoc. 

Dohr;l n•>ck<; i t. li. 
, . llobrnnnt• pnnn młodemu, dobronoc. 

Dobrą noc) ·\' i t. (!. 
-ł l>ohronoc pannic·mlody, dobranoc. 

I>ohrą uockę i t. d. 
!t. Dohronoc mlo1brm . watom, dohronoc. 

llubrą no~k\' i t. <l. 
111. J>ohronor. młot!. t•m t~wa•·hnom, d obrono•·. 

ll uhr:1 nock<: i t. d. 
1 l. llohronnc starRl!mu •lruzhit•, lłobronoc. 

l>(Jur. no•·ki, i t, d. 
1·> J>oiH·onoc •l ~r~.y tłruchnir. dohronoc. 

l>olor;! nork~ i t. J. 
13. J)ohronoc mlod cm druzbom, •lohronoc. 

Hobrą nockiJ i t. d. 
l l. llohronoc młodsem druchnom, dobronoc. 

Dol·r·1 no(•kQ i t . d. 
15. 1 lohronoc muzykontowi, dohronoc. 

Dohrą nock<: n•lolo,iemy, 
arni łuzk:! o toj ... mr: 

doLronfH·. 
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Przed odejticiem jeszcze po kicli zku wódki, po kawałku 

chleba i sera, przy śpiewie: 

151. 

- ~ J - ~ 1 "' . . ... 
Kilidy zastu - k~tm zApuko•n d • af.,. nuwf"J bud-kl. wynleśze num n .l a 

- ----::.r._ ......... - - --,- .... - -!o.-,.;;;: . ., ,-.- - -_- .-_ -~ 
- ł "' ;_j ---.~-~ -=-... -.. ~--- - ., -.--:;-- : " -=•~~ --· J --r- ... __ ..... ... --- ...... -~ - ~---

1 -- - ~ pa - nł mło rl,. rhoo. po ki e 11 - sku ~ hc:i -kl. 

l. Kiedy zastukam, zapnkom, 
uo tej nowej budki, 

wynieś :te num, nasa pnnno-rntotlo 
choć po kiełisku wódki.· 

2. 1 tak stukomy i tak pukomy 
a z num ustoła siła, 

wynieś ze num, nasn. panno-młodo 
chot: po kawałku syt·a. 

Za chwil~ rozeszła ~i~J rała. drużyna, a nic l.HlWC IIl tć:i. po
słyszano mocne ze wszystkich stron chrapanie tyt·h, co pozo tali 
i l'flii.Ć się pokładli. 

Byli atoli tacy, którzy JHt ten moment wła'nit tH 'zekiw tli. 
.Jakoż z kąta odezwał się ktmi nil wpM s tłumionym glosom: 
"\V nlus! LL jcztleti ;"- - , A jczdom; a Iguac gdztc !l" - lrrnac 
w luz na górę; jt'·no \V oj tl•k uie wiada 1 wiadomo) <"dz i t~ s i~ po

tlziol". "t l Wojtka in nic fmtmjr!e, paś li we tt'Z!' Ch r. Fra nkiem 
i z Aleksnudrem po IJcckt,; ro stoji na )fa,:kowóm pod wórku".
Nicdlugo zjawił Mię fgnar, potem Stach, wrcsz••i c 'l'om••k wr, z 
z ,J,jźkiem, którzy rio tc~o r.z 11 siedzieli ukryci ~dzie~ w rhlt\\
ku. Byli to wszystko p11rohczaki, kt."11·zy zm•iwiwszy si pop t'?.C · 

dnio, wyczekiwali okazyi 1lo wypłatunia zwyc?.ajr~t.JgL• na każdym 
Wf'!-!Clll tigJn. 

Korzybtnj i)C ze snu, w jakim pOPji"I!ŻOJW hyło na łc we ·clnc 
towar~.y:>two, zaczęli do1•ieru ści t!~a~:, te mu pas, temu buty, temu 
rzapk~, a. temu l'Ukman'>, - pot,:rn do dziewczą t j ~c•j l'ortuch, 
tej trzewiki, tej c hu tk••; J ózck wyprowauzil z obórki kt W{' 

11 cielęciem, :5tarh przycit!gn :jł m\ po tronku kilku kwi,•z;!cyrh 
pro il!t, \ Vojtr.k z !~rankiem i Alcksnrlllrcm pr1.ytoczyli O"l'Olllll:! 

pu~tą beczkę od kapuRty, a przewn!ciwazy dnem do góry i po· 
stn.wiwt~zy na ~rod ku podw•)rzn, d•)piorui. to krowi/ i prus i ~t.t 



n1 j zy 
po drz 
dop1ero 
z rze j 

ię ·on uzy . 

najdziw-

Po ogło zony m jarmarku, powstał ścisk, wrzaek1 hałas i każdy 
śpieszył z ykupn 111 za kilka groszy swojich rzeczy, ażeby 
czćmprędzej ię ubrać i nie mieć ·stydu z podejścia. zbierany 
zt d fundu z prz zn czon · dnia t ~o n w pulo! hulankę i po-
ł r. d k r zm) i prz nic iono kilkogarncową łt&ezkę go-

17 
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rzałki, przy której, na t11.ńeaeh i wesołości, upłynlłł czas aż do 
objadu, w ten sam sposób co i wczorajszy odbytego. 

Przed wieczorem nastąpił ważny obrzrłd o c z e p i n panny
młodej. Na środku izby postawiono stołek, na tym ogromną pie
rzaatą poduszkę, a swachny zaczęły śpiewać: 

152. 

J uz ałuńce zallło w rogu zapiecka, 
zabirajze sie mojo llaryś - do cypecka. 

W tem grajek odezwał się dziarskim oberkiem, a starszy 
drułba, ujl}wszy pannę-młod'ł do tańca, jednym silnym zama
chem chciał ją posadzić na poduszce. Ale Maryś, mając się na 
baczności, dośó długo i szez~śliwie tego unikała, w końcu jednak 
musiała uledz. Tu dopiero nast~tpił ścisk, wrzask 1 szarpanina. 
Nieprzyawyczajonemu do wiejskiej tej ceremonii, zdawało mi się, 
te to bitwa jakaś nastąpiła, i gdym chciał wdaniem się mojem 
strony uspokoić i pogodzić, stara jedna kobieta widząc to, 
z uśmiechem zadowolenia powiedziała: "N i e e h się W i e l m o
zny Pon nie boji, tu nie z tego nie będzie, to zwy
c oj tak i, t o z wy c oj". Był to obrzęd zdejmowania pannie
młodej t r z e w i k 6 w. O trzewiki te powstał spór między drutba
mi i drucbnami, zwyczaj jednak każe, ateby te pozostały przy 
drucbnach; drużbowie zaś powinni je pieniędzmi opłacić. 

Nowy śpiew: 

Juz słuńce zaalo, je w rogu sieni, 
wyjmujcie swachny eypki z kiesieni. 

Kaida z kobiet starszych, zaproszonych na wesele, przynosi 
•e sob'ł jakikolwiek czepek, jako dar dla panny-młodej j gdyby 
nie wszystkie pami~tały o zwyczaju, byłyby zmuszone wysłuchać 
oaatvpująe'ł przymówkę: 

Rała ar. 100. 153. 

l. Jak do gorzołki, to swachny były, 
a jok do cypka, to się pokryły. 

2. Nase swachnicki zjodły pół krowy, 
nie okryły naay pannie-młody .nic głowy. 

3. A. wy awochny, awaohenecki, 
tł61cit ij aie oa e;rpeoki. 
Nieela Dla delłll · da;r nami, 
Jako kolek ~. · 
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Do oczepin zttwcza u jednak przygotowany był ogromny 
czepiec tiulowy, pl'?.ybrany w ·zerokie i długie w tęgi, u zyty 
staroHwiecką modą polską, z ogromną stojącą główką i wysokiero 
pou WIJjoe m garnirowrtniem j W czepki bowiem takie, jakie teraz 
no~z! od święta wiejskie kobiety w okolicy Czerska, jakoteż 

przeznaczono do oczepin , wiuziemy na portretach poRtrojone 
wszystkie niemal nasze prababki. Najpiękniejszy dar, jaki mo· 
żna złożyć pannie-młodej, stanowi właśnie ów czćpek; dlatego 
bywa on często u arem albo amej dziedziczki, jeżeli dziewka 
służyła we dworze i odznaczała się Jobrem sprawowaniem, albo 
też kogo inszego, jak np. pani okonomowej, pisarzowej, karcz
marki, owczarki , gorzelanej, - wogóle kogo' kolwiek z arysto
kracyi wioskowej. ,Jeżeli nikt z powyższych osób daru tego nie 
ofiaruje, w takim razie kobiety, taraj11ce się o czćpek, udawać 

się zwykły do pani ekonomowej lub innej podobnej, prosząc 

o radę i koncept w przystrojeniu czepka podług swojego gustu. 
~im ten czepiec dostał się na głowę }[ rysi, kładziono jej 

po rozczesaniu warkocza reiino czćpki ofiarowane przez swachny, 
które ona zdejmując, chowa pod fartuch na kolana; . następnie 
swacbny zaczęły wydzierać chłopom czapki i pakować na głowę 
Mary i; ci dopiero byli w obowiązku datkiem pieniężnym każdy 
swoją czapkę wykupić, a pieni,!dze ztąd uzbierane są już ' wy
łączu. własno~cią panny-młodej. Kieuy już włożono czepek we· 
Rolny, wacbny, uważając j1~ wówczas za swoją, śpiAwają: 

154. 

l) W Czarnymlesie ~piewają: 

155. 
Przyńdzie J asieńko głupi, 
to se jum (jl\) od no1 kupi. 
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3 .... 'aaa Marysia, na a, 5. \Valec Marysia, walec, 
będ~:ie gorzołki fi a. bodzie gorzołki gorniec. 

4. orta arysia, worta, 6. Zrobili'my ci panią, 

będzie gorzołki kworta. pięknie ci patrzyć na nią . 

7. I w rzędzie będ:lic siodała, 
i gorzołeckę pijoła 1), 

Przy tą pił potem pan-młody, trzymając w ręku dwie flaszki, 
jednę z wodą, a drugą z wód k 4 (gorzałką); nalaw zy kieliszek 
wodą, podał go farysi, do~wiauczaj:!c niby pry tu w ej niewia
sty; lecz ta wziąwszy kieliszek z wodą, chlusnęła nią w twarz 
Jaśkowi, mówiąc, iż niezwyczajna pijać wodę kieli zkiem. Obra
żone tćż niby swachny takićm jego lekcewateniem młodej żony, 
w zczęły hałas i z czynaj4 się dopominać zadosyćuczynienia; 

więc pa.n-młody nalaw zy kieli z k wódką, przy cil~glych okrzy
kach Y i vat", solennie wypił zdrowi Marysi; kieliszek od nie
go przeszedł do lltarszej swacbny, od tej do panny - młodej, 
następnie do starszego wata, i tak dalej, wszy tkich kolejno ob
chodu!c. 

Tymczasem grajek, miarkując według czasu i przyzwojito
. ci, zaczął grać ochoczo "C h m i e l a •, (pieśń z want! c h m i -
l e m), a starszy drużba, włożyw zy pannie-młodej trzewiki, po
zedł z nią w taniec, przy śpiewie druchen i drużbów. 

l !;7. 

lrt OJ t hmi• lu 

l. Zebyś ty chmielu na tyeki nie loz, 
nie robiuł byś ty z p nienek niewioat. 

l) W Czarnymlesie przed oczepinami śpiewaj'\: 

15G. 
l 

" • l 

A jua ci pr 

t • • , 14 •1.1 
" "' l\. a- 'i u j ut et p t c.;. 

na p - ł z- lu wd,. eJ c:y - p1ec. 
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Przy tym picwie 
około izby zo 

l "1!1. 
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nte za-lo - '4'1Ć. 

l. Trzeba i doć, nie załowoć; 
trzeba i doć ciele z kojca, 
odstępuje matki, ojca. 

2. Trzeboć i, trzeboć i, 
bo juz idzie od maci. 

3. Trzeboć i doć na itko, 
będzie miała na w ytko. 

4. Trzeboć i doć na wrzeciuno, 
p owi Ja sio: dobra z uno. 

26~ 

orl mad, tne-ba i 

5. Trzeboć i doć na niecułk~, 
będzi.e mioła kumpać córke. 

6. Trzeooć i doć na garnusek, 
będzie jodał bębełusek (mały chlo· 

7. Trzeboć i doć na fl.aseckę [piec) 
una lubi gorzolecke. 

8. Trzeboć i doć na misko, 
trzeboć i doć na łyzke. 

9. Trzeboć i doć na w ytko, 
na gospodarstwo nie zalowoć. 

Posypały się przeto złotówki i dziesiątki; każdy, z jakim 
mógł, pospieszył datkiem. Star zy drużba zgarnął zebru.ne pie
niądze, które zwykle kilkadziesiąt złotych, a czasem nierównie 
więcej wynosz4 '· - i na nowo obełrodzić zaczął 1 poczynając od 
rodzicó\\ panu) -młodej: 

l. Pani matko, nic załujze 1 

chuć talorka potlarujze. 

A gdy mu dano miedziaka: 
2. Oj nie tego, nie tego, 

tr:.:eba ij dać biolego. 
3. P11nie ojce nie zaluj-ze, 

chuć talorka porl~truj:.:e. 
4. tarsy swacie nic załuj-zc, 

chuć talorka podarujze . 
. '). tarsa . wachno, nie załujze, 

chuć tal()rkn podarujze. 
6. Hod. e swaty, nie zalujciez, 

chuć talorka poda rujciez. 
7. Mlodso swachny nio zalujcic:.:, 

chuć talorka podarujcie:.:. 
tar a druchno, nic załujze 

chuć talorka podarujze. 
~. J\IIod~e druzby, ni zalujciez, 

chuć talorka podarujcie<:. 
10. llodsl' druchny, nie załujciez, 

chuć talorka podarujciez. 
11. I uzykoncie, n ·e zalujze, 

chuć talorka podnrujze. 
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12. Panie-młody, nie załujze, 
chuć talorka podnrujze. 

13. Oj nie tego, nie tego, 
trzeba i doć biołygo. 

A gdy pan-młody ociągał się z datkiem: 

11. Panie-młody nie bundź taki, 
bo ij trzeba na pieluchy. 

15. Panie-młody nie załujze 1 

chuć talorka podarujze. 
16. Oj nie tego, nie tćgo, 

trzeba i doć biołygo. 

Pan-młody oddał więc swoją kala t k ę (woreczek) z pie
niędzmi; musiał jednakże wysłuchać przymówkę: 

Ceber wody wychłeptoła, 
nim selunzek (szeląg) wydeptała. 

Rozmajite sceny miewają prócz tego miejsce, jakoto: ku
lenie panny-młodej, gdy kto mnły datek położy, podkówanie jej 
nóg głownią, udawanie przez nią bydlęcia., źrebicy i t. p., wszakże 
sceny te, dawni ci może konieczne, dziś nie należą do obrzędu, 
a. odgrywanie ich jest raczej skutkiem podnieconej wesołości, 

bawiących się dobrego humoru i wy tawności wesela. 

W końcu na tąpiła kolacyja, w czasie której posługiwali 

podług zwyczaju drużbowie. Ci wnosząc misy z potrawami, za. 
kaid:! razą pozdrawiali biesiadujących "p o c h w al o n y m", śpie
wając stosownie do potrawy, jaką wnosili: 

160. 
l. Niesiem ro ół z gajdokami (km·to.fian1i) 

i różnćmi mięsiwami. 
2. Niesiem mi kę pełną jogly lkas:y jaglantj), 

ze by iv druchny najodłr. 
3. Niesiem gojdy z kap u. tą, 

, m n cno, łono, i tłu. to. 

Zasiedli potćm drużbowie, a druchny zaczęły im nawzajem 
u ługiwać. Na. ostatnie danie wnio ły ogromny garnek, przykryty 
miką i stawiając go na tole, za'piewały: 

Niesicm wam zwiezynę, zwiezyn~, 
jakiejście nigdy nie jedli. 

'tarszy drużba wstał z ciekawo' cią, zdjął pokrywę, a wtem 
ogromny kot, buchną wszy z garnk na stół, przestraszony, 
czmychnął wpro t na przypiccek czy do sieni. Śmiech i wrzask 
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powstał wielki, szczególniej między druchna.mi i cał!} płcią nic
wieścią, ucieszoną konceptem niezupełnie świeżym, gdyż bardzo 
często na W eseJach się powtarzającym. 

Sagan krupniku zakończył tę kolacyję; zanim jednakże go
ście stół opuścili, starszy drużba wziąwszy do ręki warząchew, 

uderzył nią w stół i zawołał: 

:N asa kuchorecka gotowała pieprzno, stuno 1 

tera prosi żeby ij co dano. 

Posypały się znów piątki, trzygrośniaki - i kucharka zna
lazła sowito wynagrodzenie za swoją pracę. - Przy przenosinach: 

Hi l. 

.f-r==f#1 fH--€:1!~~+ -. : fl J?Jj 
Kie~y po mnie przyje-dtle-de, Z& piecem b~- dę Niema sarka 

~~~i=fij~:--
fti Jl~krywl<l, rńlJ IP tu wił- ku 

Kiedy po mnie przyjedziecie, 
za piecem będę 1 

będe wam si~ upierała, 
gwałtem mnie weźcie. -

Niema garka ni pokrywki, 
niema o cćm chować dziwki; 
nH~ma o cćm dziwki chować, 
trzeba sn.mej nadskakować, 

rób·ze tu wilku! 

N a tE\ m zakmiczył się obrzęd weselny Marysi Fijołkównej 
1. Czaplina, wychodzącej , zn. J aśb Gugula.ka, syna gospodarskie
go z \Vincentowa, chociaż c1.ęsto na innych weseh\ch rozochoceni 
ludzi ka przez kilktL dni jeszcze pij:! i hulają. 

Przed hty, kn wielkiemu zawsze zmartwieniu rządców 

i ekonomów, wesela nigdy kr<icej nie trwały nad tydzień; cho
ciażby najpilniejsza uyła w polu robota, jeżeli we wsi lub w dru
gil3j było wesele) nic było co rouić, tylko poddn.wst~y się losowi, 
cierpliwie czekać, póki nie przejdzie weselny tydzień i wódka 
chłopom z głowy nie wys1.nmi. Po weselu dopiero następowały 

częste i gęste razy,- ale wszystko to naprÓino; był to już taki 
:~:wyczaj, a zwyczoj u chłopa, zwłaozcza taki, do którego wrho-
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dziła. zabawa i wódka, był prawem świętem, nietykalnem, którego 
strzegł jak oka w głowie i obstawał za nim tak, jak dawniejsza 
drążkowa szlachta za wojem L i b e rum v e t o. Dzisiaj, czego by 
wówczas nic w świecie nie oduczyło, tego po części bieda, 
a głównie zmiana stosunków włościańskich oducza. Rzadko już 

usłyszeć o weselu, które by tydzień trwało; po więk zej częaci 

ograniczają się teraz na trzy d n i ów c e. Radykalna zmiana, 
jakiej od pewnego czasu uległ odwieczny byt naszych włościan, 
przez zniesienie pańszczyzny i usunięcie ich z pod władzy dzie
dziców, nie mogła pozostać bez ogromnego wpływu na ich zwy
czaje i tradycyje. O Łatocznie zerwany został WQzeł patryorchal
ny, który niegdyś ł .• czył pana z chłopkiem; pilno temu ostatnie
mu zakosztować nowej swobody, i ani chce wiedzieć o zwyczajach, 
jakich się trzymali ojcowie względem panów. Tak np. bywał 
przed laty zwyczaj, który jeszcze przed r. l 46 zapamiętam, że 

ojcowie łączącej się pary przed weselt:m przychodzili do dzie
rlzica radzić się, jak powiadali, star s z ej g ł o wy, i prosić o po
zwolenie i błogo ławień two dla swych dzi ci. Po weselu znów 
trzeciego dni·a (we Wtorek), zwykle oboje pa~t!two-młodzi przy 
chodzili zrana do dworu, przyno ząc pu.1istwu w ofierze kawałek 
ciasta pszennego i s{•m. J.. azywu.ło si<.! to ' t ó l i n a m i , może 

jako pochodzące ze stołu, to jest z wieczerzy, pożywanej dru
giego dnia (czy li w Poniedzialck); i za ofiarę tę nowożeńcy hoj
nie bywali wynagradzani. Sięgało to może jeszcze od wiecznych 
cza~ów przedebrz ''cijarit!ki<'h ; najpier vsza ta ofiara, jak,! odbie
rał dziedzic od nowożeńców, była. może przypomnieniem pog ń
ski~.:j ku n i c y. Ale zwyrz.tj ten d:.wno już po~zedł w zapomnie
nie; u. tak tmmo wiele inuyr.h tradycyj i p:uniątek , dawnych 
tosunków, dawnego llpolecz tiatw: , poj~ć, wyobra.l!•ti, instytueyi 

i przes1~d6w, któr przez ciąg mnogich wiek('lw pomit.Jdzy ludem 
U!t._zym ię kołtLtały, bt•zpow rotnie dzi' ginie i wiecznemu ulega. 
zapomnieniu. 
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W e s e l e. 

VI. od Mozezonowa, Willtllolr. 

Zaprosiny na wesele przez drużbę starszego w asystencyi 
młodszego wygłoszone: 

Przystal mnie tu pan-ojciec i pani matka, pan-mlody i panna-młoda., 
ja od niego - sługa jego, 
by-ście odmowni nie byli 

na tego wieprzko paśnago - miotłą potrąconego, 
i na parę kuropat - co ich jastrząb nie dopad. 
Prosę was na wolu - co go podadzą do stołu , 
i na te kaplony - co juz usmarzony. 
Prosę was na liście - co się aktadają cyście (kapusta), 
i na te koła - co się potocą do kościoła. 

Niech będzie pochwalony! 
Wójcicki P. l. II, 26. 

W sobotę wiec?.Ór schodzą się goście na r o z p 1 e ty. :Nie
brak przy tym akcie żartów i figli; np. nakładą młodej we włosy 
wiele szpilek, aby się rozplatający w~trkocz niemi pokłuł i t. p. 
Drużbowie i druchny śpiPwa.ją: 

l. A u!iąd:i-ze 

panno-roloda 
na dziezy (:), 

162. Ada1110'' i t e 

-----ftj 

niech-ze CI l'< 

złoty warkoc 
razpierzy l=). 

1) W Adamowicach, Osuchowie i t. d. gdy prosZil na wesele, jest 
zwyczaj, że Młoda (osobliwie idąc do dworu i księdza) z drużbą 
tarszym, postępuje tuż za nim i trzyma go za wstążkę 2 do 3 

łokci długą, wiszącą. od ręcznika, do którego jest przywiązaną. 
R~cznik ten ma drużba przepasany przez ramię. 
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2. A powoli 
dobrzy ludzie 1 

powoli,
a któ·z to tu 
złoty warkoc 

pozwoli? 
3. A jest-ci tu 

starsy druzba. 
słuzka twój. 

Starsy druzba, starsa druchna, 
to oni go pozwolą. 

4. A jak-ze go, złoty warkoc 
rozplatać, -

kiedy było w niego 'piłek 
nie wtykać. 

5. A je t-ci tu starsy druz ba, 
slużka twój, 

starsy druz ba, starsa drucbna 1 
to oni go rozplotą. 

Przed włożeniem wieńca na rozczesane włosy Młodej: (Pieśń 
tę powtarzają i przy ~djęciu wieńca przed oczepinami). 

Huta ta~ 1ama . 164. 

l. A w tćm kole, mój wianceku, 
w te m kole, 

potoc-ze się do pań-ojca 
po stole. 

2. A pan ojt•iec jrj wianeoka 
nie przyjmuje, 

swojej córce na rok sluzbę 
rozkazuje. 

(toż: do pnń-matki, i ostry, brata). 
:ł . A w tem kole, mój wianeckt1 1 

w tćm kole, 
poŁoc-ze ię do wsystkich swatów 

z wesela. 
4. W y cy swaci jej winnocka 

nie przyjmują, 
tocyr mu sio do pana-młodego 

rozkazuj ą . 

5. A '' t!> m kole, mój wianceku, 
w tc;m kole, 

potoc-:w . i c: do Ja ic1ika 
po . tole. 



H. prz jrnUJ moj 
rzyjmujQ 1 

1111 tóm we elu 'lubować 

ię pod jmuj~. 

Po rozpl t ch warkocza ubior 1ją pan n - młod.~ do łubu. 

W o wło h jej i wst._:lkneh n. g l o wie zieleni się pozatykany 
tam razmar n, ru i inne zioła 1). Czerwona barw, U k wsz~

dzio na .rfazow zu i d l<'j) j at z ~br nitl wyłączon1!· 
'Wybierają(' ię do 'łubu, pro z rodziców i gości o błogo

sławień two. 

~ 
~· 

-~, "r" '" 
-+ , 

1 fi .'i. (in~mlw Ie 

o Jut 1d11 ' y 1 j 1 .xatl v k: ' łl. 

2. 

3. 

l. Blog<l l w-ze nnm 1 matko moj 
bo j u z id z i my do ko · ciola. 

~. Błogo ł ·-zo uarn, ojce moJ, 
ho juz ulLierny na tPa ślub. 

3. ~logo -ze nnm, io tro m oj 
u idzt my do ko ciol . 

1 ·Z n m, J,rnci ru6j, 
1rlziemy na ten śluh. 

(J. Kon p 

l lit i. 
:: r-:: :: ···J··J·'·r!·. ~:tvl\;1 ""' l" .. " , 1;1 

~ 

Lu1 , S r III, nr. 5~·. iil. 

1'. l. l r. t r. to). 

~·n n. :i. 
j" pr~P.kon me, że z l r in u 
in łby jej ię kołtun. Ouw r b -
rndck wywot.uia pr d zogo zwija-



\ drodze do ko ciał piew ~l! drużbowie: 
1\uta nr. 174. l 67, od loluczonowa, 

l. A ndecku jubłoneck 1 

· ogródceku dwie; 
ulub1ł m koch necke 

ludziom nio sobie. 
Ej za l mi jej bl)dtie 1 
biorą mi ją dobrzy ludzie 1 

moją nie bcdzie. 

2. Jeden mówi do drugiego: 
moja. to Lędzie! 

IJrugi mówi do trzeciego: 
jak Bóg rozsądzi. 

Czwarty siedzi na. kamieniu, 
trzyma dudki na ramieniu, 

panu ojcu gra.. 
(Lud, Ser. II, nr. 295). 

:1 iodłaj koni , iodł j cbtoprze, 5 Ona iadla pny druchnick ch 
poj dzi m zn ni. 1 jako róty k\viat, 

b~dziem jej ię przypatrywać zapłakała. carne ocki, 
cy hę łzie pamą zmienił ji ie świat. 

Juz koniki o iodl no 1 l~j zał ni pomnlu, 
juz w zy po ) tncnn 1 kochałem ci~ 1 dziewce, z malu, 

z baca tu skaj._. ludziom nio ouio. 
Oun s i dl przy druchmckach 6 ·Ona klęcy prz •d ołtnnom 

kichy lohJn, między d ruchnami 
{m z ni. n k m u j ko mio i c naj licniej y 
ciągło wy vij mi dzy gwi zd ma. 

Ej za! uicpo1 lu, Ej zal me pom lu, 
koch !cm ci~, dzio l'C, z nutlu, kochałom cię, d.ti co, z m łu, 

ludzi lU nie ola . Judodom llll oui . 

\ 'rhodz, c do k •scioł t, do luhu (k t1t) 1 je li w ryicdziclę, 

to po n boż mi t h i • od b) wu), tt'ZJ m 1ę U od za końce 

t .żki hiah•j L lub ni<• hi ki j, łu!!il~ 11 2 łokcit), kt6r .lłouy 
u i z n 1 b) ·u, kouc j J o pi r. i n dół. Toż 

li() i knżda d uchna, po t~pując tuz za wojim urużb , trzyma 
ko 'c, j w t z ki. 1 m-mło l ~chod1.1 Jo ko cioła to-

d ·ch druzb6 \ ( t t' zerro i młodszego), kt6rz) mu 
bu l10l ach. 

o k rczmy n prz k sk i zah 'i'C· 
1 . 

.!.. A juz-o ·ru za pro i li juz i dzą, 
a d JCaez 1m co dobrego, to zjedz. 

ło ów u koltuno ntych. Dru hny jodnnk kładą o do 
mi~dz) inne zicl • 



no 

Po powrocie z ka1·czmy do Jomu, zasiadah do o b jadu , na 
który znów drużba zaprasza w podobny sposób jak zapraszał na 
wesele, wymieniajn.c różne potrawy. Przy ich podaniu nie brak 
i przymówek . .'' piewają wtetly i pieśń o gr o c h u (na nutę nr. 1-7). 

W czasie oczepin śpiewają Chmiela. Po oczepinach różne 
następuj <} igraszki. Wreszcie śpiewają: 

~ oj~ ~ .. .. ~.; --=;~=::::=:=:~ --- --~ 
- -~ ~ ~ r- re '-1 - '-' ~. lt , --- -

- - :;; "!__~ ~= ~ -f- --r=- --~- :::::::::=- --= 
z a. &toł em . z•p łft - ka-ła Młod a ta stc~lem 

l. Zakukała kukaweczka - za borem, 
zapłakała Mloda - za stołem. 

2. A wylćź-ze panno-mloda - z za stoła, 
podziękujze wsystkim ludziom -z wesela. 

3. A jak-ze mlim wsystkim ludziom - dziękować, 
nie chcieli mnie przez ten rocek - przechować. 

Skrzypek przygrywa: 
Lud, Ser. VI, nr. 139. 

171. 



271 

W l-..at . 17 :ł. 

- -
173. 

;,/ 
nie i"-ło· v.a• t rz.tb~ jłj 114 itkn , 

l. Trzeba jej dać na m iseckę, 
trzeba jej dać na łyzeckę, 
trzeba jej dać, nie żałować 1 

trzeba jej na itko. 

2. Trzeba jej dać na fartusek, 
bo jej podrze bębełu ek , 
trzeLa jej dać, nie żałować, 

trzeba jej na wsystko. 

l H . 
,.,-

l ll tJ •iadaj 

-;,1 
V 11 

:otia,laJ hryó ko cha - nie. 

za- pn~-gan e.. ta - rJi kt)-cha ni r. 
wy- lr.rę-c:ane 

2. Jak ze ja b ęd t;~ z wami iadała, 
kiedym s i ę z domem nie pozegnała . 

Bf\dźc ie zdrowe łyski , miski, 
i wy druchny tolwarzyaki , 

co'm tu bawiała. 

K~z ł o'ftlce , 

Jur lt.onle po
ku \\'1 ki tkom 

Bud nicy od Wl•k i tek. 

Parobek pewnego obywatela polubił dziewę; oboje mieli 
po 30 lat wieku i wzajemny do siebie pociąg czuli, tak dalece, 
że przez lat kilka, pomimo niejednokrotnych czułych szturhań

ców i innych przygód ludzkich, niezmiennymi dla siebie pozostali. 
Czuły ten romans, Bóg wie jak długo bez zawiązku lJOzostałby, 



jeśliby obywatel czyli p a n ich, troskliwy o ich zczęścic, do 
skojarzenia tej pary szczerze ię nie prz) łożył. Gd) JUZ wreszcie 
stanęła ostateczna dobra wola, po trzykrotnych zapowiedziach 
państwo-młodzi udali się do ko: cioła, gdzie po odbyciu spowie
dzi n:orozl.!cznym węzłem ślubnym połączeni zot1tali. Hadość obojga 
z tego wypadku jawną była, gdy oboje nowożeticy śród grona 
życzliwych o ób w karcZilllC pny kielichu zasiedli. l'o krótkim za
siłku orszak godowy ruszył ku domowi, od koticiołu. paratijal
nego o milę odległemu. Kmiotek mazowiecki, powracajl!CY z mia
sta z pieniędzmi, za sprzedano produkta wiejskie oab) tt!mi, 
z trudnośr.ią omija witaj<!Ce go po drodze karczmy; a tćm 
bardziej ort~z k godow; znajrlujP dla siebie w tym domu uciechy 
przyeit!gający magnes. 'l'ak i nasi weselnicy Wt!tąpić musieli do 
jednej, drU~Il'j i trzeciej karczmy, aż nim domu swojego nit· 
ujrzeli. Wre zcie pod "ieczór na dwóch ogromnych brykach, 
pn~y brzwil•uiu rzępolisty- skt·z) 1•ka i huku bębl'nka, godowy 
or ·zak wjechał na dziedziniec swego dziedzicu. • 'i c mała li~zba. 

mężczyzn, kobiet i dzieci, ze Wlizech tron pieszo przybyłych, do
pełniła grono weselników. 

Picrwt~zym obrz1:dem by lu pr'-) witani<' dziedziclm·, ktÓr) m 
cały orszak we c lny, z 1 przewodnictwem paill'ltwa-młodych, kła

niali it:, ~ci8kając iC'h kolano. Pa.n-młody ubrany był w sukmanę 
dług gr· n tov.,~, p11,em M i a t k owym przepasu.ny, na głowie 

furażkiJ czyli czap h z da zkiem 1 ), na pier:>iach zaś z lewej stro
ny, to jest na sercu, miał przy)Ji\'tY lJUkiet z długicoli na loki~:~ć 

wst żkumi. P nn -mlodtl miału na sohic uknię biał1~ pcrkalow,! 
z f~~.lbam!, u przodu fartu zt k zielony knmlotow) 1 t\ n, głowie wie
niec z mirtu i rozmarynu, białą w tążkq przeplatu.u). l>rużbu 

także b) ł w kattanie z bukietem u picr i. 

Po uraczeniu siy w{1dką na przywitanie, biesiadnicy okn~żyli 
ogromny tół na dziedziricu wy tawiony, na którym utn. uczta. 
dla nich przygotowum~ była. 'l'rz('ba padziwiar talent i w. trwa
łość tutmouczku-grujka, który tak w czasie podróży, jak i przy 

1) Budnicy uwahli się za co· pośredniego między włościaninem 
(czynszowym) a mieazczaninem. Ztl\d też i ubiory, zwyczaje i ich 
wesela mieściły w sobie mi~ zanint odrobiny zwyczajów jut to 
miej kich już wiejskich. 



uczlli weselnej, zresztą niemal od rana do wieczora, prawie bez 
przerwy i bez żadnego na pozór utrudzeniu., rzempoli melodye 
weselne i taneczne. 

Po uczcie starsi mężczyźni, zapewno swatowie, dziękowali 
uziedzicom w imieniu całego grona. biesiadników za suty obj d ; 
przyczem jeden wydeklamował o racy ę. Następnie panna-młoda 

położyła. na. stół tacę serwetą pokrytą, tańczyła kolejno z ka
idym mężczyzną, po przetańcowaniu każdy z nich kładł na tacę 
pieniądze na czepek dla. panny-młodej. 

Ponieważ wesele trwa od trzech dni do tygodnia, sto
sownie do zamożności, i zwykle na trzeci dzień, bywają o c z e
p i n y panny-młodej, zatem i nasi państwo-młodzi z całym 

orszakiem weselnym, podziękowawszy dziedzicom za. ieh łaski, 
udali się na. wieś do krewnych, wesele zwykłym sposobem 
odbywać 1). 

W e s e l e. 

YII. 

Biblioteka Warszau·ska (Listopad, 1854). 

Opis obrzędu weselnego z okolic Gombina i Sochaczewa. 

Lud nasz za w i era małż ń. ki związki, wyszedł zy za l dwie 
z dzieciństwa. Skoro młodzian dojdzie lt\t ośmn 11tu, już mu ro
dzice obmyślaj!! żoniJ. patrzywszy więc wo wsi dzićweczkę1 
posyłają s w a c hę, zwykle we Środę wieczór, do d mu jej ro
dziców. Po pozdrowieniu: "Niech b dzie pochw lony", n z py
tanie po co przyśli, udpowiad .i•!: ~ s:tu a zabł kanej j 16 ki, 
lub g .ski. atka zarzeka ię, że joj na oczy ni idzi l . S 

1) Niniejszą wzmiankę o b u d u i kac h wyjQliśmy z Gazety Co
dzittltlej (Warszawa, 1853, nr. 258), która opisując tr. b życia 
tych osadników w Ie · nych o bazarach azowsza (np. w puszczy 
Kampinowskiej), daje tak te i krótki zarys ich w e s e l a, którego 
autor artykuł u był iwiodkiem . 

.łhzow u. Tom I. l 'l 
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cha wpiera z swej strony, a potem zapytuje o dziewczynę. Gdy 
dziewczę przywołane wchodzi, swacha odzywa się wesoło: "Otóż 

to ta sama jałówka, której szukamy; gdzieżeś się nam oto za
błąkała?" Na te słowa zawstydzona dziewczyna boczy się i ucie
ka, ~asłaniająo oczy fartuchem. 

Po owym zwyczajnym wstępie następuje wyraźne oświad

czenie. Matka zdra.ża. się z. razu: "Szkoda dziewczyny - mówi; 
nabiedujeć się jeszcze niemało na świecie; tyle jej dobrego, ile 
użyje u rodziców w chacie". Swacha znowuż zachwala pana
młodego, wylicza jego dostatki i zalety: ,Nie pójdziać wasza 
dziewka. na. puste kąty, mówi ona; chłopak dobry, urodziwy, 
z poczciwego gniazda; nie będzie krzywdy waszemu dziecku. 
Nareszcie zwraca się do dziewczęcia i czyni jej takież same 
przedstawienia. ".A. cóż Maryś, będziesz-że go chciała? - pyta 
nakonice stanowczo". "Czy ja tam wiem" - oto zwykła od po· 
wiedź dziewczyny, która wstydzi się, płaczt>, zasłania oczy i kryje 
eię w najciaśniejszy kątek izby, a najczęściej tuli się za pie
cem. Swa cha mimo oporu dzieweczki, woła na nią o kieliszek. 
Wówczae matka przemawia do córki, wystawiając jej ciężkie 

obowiązki nowego stanu. Swacha z swej strony przekłada jej, 
że nie pójdzie przecie na żadną poni~wierkę. Dziewczyna wkońcu 
wychodzi z za pieca i podaje kieliszek. Bliższa rodzina zbiera się 
na radę. Swacha klasnąw~zy w ręce na znak radości, że sprawa 
już ubita, błogosławi kieliszek, nalewa go wódką, którą wszyscy 
piją dokoła. Po wódce przybywa ochoty, następują narady co do 
posagu. Rodzice dziewczęcia zastrzegRją sobie jeszcze czas do 
namysłu do dnia następnego. Pan-młody nie bywa nigdy obe
cnym owym przedwstępnym układom. 

We Czwartek wieczorem odbywają się formalne oświadczy
ny; przychodzi więc pan-młody w towarzystwie ojca lub matki, 
jakoteż swachy i kogoś z rodziny lub kumów. Matka dziewczęcia 
oczekuje już na gości i przyrządza na ich przyjęcie placki, ser, 
miód, gorącą wódkę ze słonin :~: słowem co się znajduje w domu. 
Je żeli chata bardzo uboga, musi być przynajmniej chleb z sol~. 

Pan-młody dobywa. flaszkę z wódką, pije do dziewczyny, która 
po zwykłem zdraż11.niu podaje kubek, pije sama, a za nią reszta 
rodziny. Potem następują dokładniejsze niż dnia. poprzedniego 
umowy co do wesela., co do zaproszenia. gości, w czasie których 
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oboje młodzi zawstydzeni i nie'mieli, nie wychodzą prawie z za 
pieca. 

W Sobotę wieczór pan-młody idzie pro ić dwóch statecznych 
i możniejszych gospodarzy w dziwosłęby. Uprosiwszy, przypro
wadza ich do domu rodziców panny-młodej. Rodzice pana-mło

dego, jakoteż starsi z rodziny lub kumów przybywają także. Po 
hojnem uczęstowaniu składają wszyscy stanowczo naradę co do 
wesela. D z i e w o s ł ę b y (ludzie żonaci) wyprowadzajt1 z kątów 
państwa-młodych, przemawiają do nich, wskazując im nowe obo
wiązki; nareszcie skłaniają ich, aby sobie nawzajem podali ręce. 
Ourzęd ten zowie się zrękowin a m i. 

\V niedzielę rano starszy dziewosłąb przychodzi z koszał
ką do rodziców panny-młodej. Dziewczę kładzie mu w koszałkę 
kapłona lub kurę jako dar dla plebana. Po zwykłem uczęstowa
niu, dziewosłąb idzie do kościoła, niosąc pieniądze na zapowie
cizi. Państwo-młodzi nie bywają w dniu tym w kościele, ale po-
7.oqtawszy w domu, czynią przygotowu.nia na przyjęcie gości. Po 
nnhożeństwie idą oboje na wieś i spraszają na objad tych wszyst

kich, którzy maj t~ być zaproszeni na wesele; zbiera 11ię czasem 
do kilkudziesięciu osób. Po sutym objedzie, złożonym zwykle 
z czarniny, gęsi, kapusty, skopowiny i kaszy, muzyka gra, mło
dzież tańcuje, a starsi odbywają naradę. W tym dniu stanowią 

ostatecznie, kto ma być zaproszony na drużbów i druchny, zkąd 

sprowadzić grajków: słowem jak wystąpić najprzyzwoiciej, żeby 
przecie w zyscy we w i długo pamiętali wesele. Jeżeli rodzice 
panny-młodej należll do zamożniej zych we wsi, wówczas podej
mują sami ko zta weselnego obrzędu, które są znaczne, bo czę

stokroć do trzechset złotych dochodzą; w przeciwnym razie, ka
żdy z zaproszonych w dzień zapowiedzi oświadcza' w czem się 

przyczyni do skł d ki, a n zajutrz zrana przynosi do chaty co 
przyrzekł. Do owej składki n l~ży zboże wszelkiego rodz ju, 
wódka, piwo, ka za, mię iwa: słowem, na co kogo stanie. Panoa
młoda z swej strony w niedzielę wieczór zamawia sobie druchny, 
po.o-młody drużbów, których liczba zwykle parzysta dochodzi 
do s ze.' ci u lub o· mi u. 

"!V następną Niedzielę rodzice panny- młodej -jadą wraz 
z nią do bliskiego miasta, gdzie zakupują wszystko co potrzeba 
na wt• ele. Druchny idą także po wstążki: słowem wszyscy pra.

ts• 
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wie za.pro11zeni na gody, 1.wła zeza jeżeli wieś zamożna, znajduj 
si~ w dniu tym w miasteczku. 

"\V e Czwartek przed ślnbem, pann!l·I 1łoda jakkol i<1k ua 
już zamówione druchny, idzie przez cercmonifł do domu ich ro· 
dziców z prośbą, aby dali pozwolenie córkom; pan-młody z s' ej 
!!trony uprasza o drużbów goRpodan:y. Otrzymaw~zy pozwolenie, 
wybiera z pomiędzy nich uwóch, którzy mają być sttn.:lzymi 
drużbami i prowadzi ich do weselnego domu (tak l:liQ bowiem 
nazywa. dom rodziców panny-młodej). Po hojw~m uczęstowaniu. 

dwaj drużbowie idą sami Jo wszy tkicb domów zaproszonych już 
na wesele i powtarzają jeszcze zupro iny. Ceremonia to. odby\Hl 
się zawsze w nieodmiennej formie: s nn. to wła ·ci we łowa or • 
cyi. Starszy drużba czyta jrt niby z książeezki lub papieru, kt6ry 
trzyma w ręku. \V szedłsr.y do chaty, po zwykłćm pozdrowieniu: 

11 Niech będzie pochwalony" stojt!C u lJrogu mówi: 

Winszujemy dnia •hilliejszogo; 
Przysłani my tu o!l dwojg-:l paiistwa młodego. 

Nas dwóch braci zebrali, 
bym wRzystkiogo wnspa!l;;twn spraszali, 

byście ptuistwo nifl wymowni byli, 
a ojga pniistw -młodego 
rlo ~tanu matżc l kiego 

doprowadzili. 
Ten stan małżeński nic r.a uas się począł, 

nic za nas się skońcy; 
począł się z żebra Adamowugo, 

które nie słuchało przykazania uo kiego. 
I to bystre ptaszyna 
pod obłoki Iotato, 
różnogo-rozmaite o 
ziółka szukało. 
l nas tć.i. pan-młody 

szukał do w o} j upodoby; 
jak zn lazl do .s~ ojej upodoby 

nie udał si~ nigd7.it', 
tylko do • twórc jedyne!!'O 

i do domu tutf'jszego. 
Lnskawe p:uistwo, byście nie wymowni byli 

dwojga pańs~wa-mtodego 
do stanu małżeńskiego 

doP.rowadzili. 
Od stanu małżeńskiego 
do domu karczemnego, 
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a z domu karczemnego 
do domu weselnego, 
na miłe posiedzenia, 
na mile pogadanie, 
na sądek wódeczki, 
na piwa dwie beczki, 

na war piwo, 
na chleba pieczywo 

na szarońdca (zajqca) szpilkowanego; 
'kto tego szarońdca zażyje, 
to si~ dobrze piwka napije. 

B~dzie tam grała sekunda i bas, 
kto 11i~ nie naje, nie napije, 
pójdzie do dom wczas. 
Nie masz ci to nie masz 
jak starszemu drnzbie; 
do garnka s i~ przymknie, 
sztuozkl} a obie wymknie, 
do komory się dotloozy, 
piwka sobie utoczy, 

i koruu innemu 
i koledze swemu; 

I my t6ż z braciszkiem 
b~dziem się starali, 
byśmy si~ dobrego 

piwka napijali. 
Panie ojcze, pani matko, 
po weselach bywacie 1 
wiecie co jatłacie: 

groch i jagły -
i tak zawdy. 

Panie ojozo, pani matko, 
prosim was na tego wolen, 
co wisi na krępolcu, 

drugi na oborze 
i ten nam dopomoże; 

trzeci rogami po ścianie szoruje 1 
Lo rz.cźnika w !!omu czuje. 
r nie ojcze, pnni matko, 

prosimy was na tego wieprza karmnego, 
miotłą potrąconego, 

igłą zaklutego. 
I na kaczorów pi~ciu, 
na skopów dziesięciu. 
Panie ojcze, pani matko, 
prosim by~cie darowali, 
w czemom ię nie spodobali l 
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czyli w 'piewie, czyli w mowie 1 

bom si~J nie uczyli w szkole, 
jeno u cepów w stodole. 

Niech b~Jdzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Po owej oracyi drużbowie skłoniwszy si~, wychodził za 
próg, i udają się z kolei do wszystkich chat, zkąd poprzednio 
goicie sproszeni już byli. 

Niekiedy idą i na wsi okoliczne. Zaprosiwszy już całą dru
żyn~, wracają do domu weselnego, gdzie zdają sprawę ze swych 
czynności, a uczęstowani znowu, rozchodzą się kaidy do siebie. 

Przez Piqtek odbywają się w domu przygotowania. Zabijają 
wołu, wieprza, barany, gęsi, mielą kaszę; słowem, sposobią 

wszystko. Gospodarz wystawia piec w sieni, ażeby w dniu we
.sela nie zaprzlltać miejsca w izbie. Kucharka. ugodzona na 
wszystkie duie, już od piątku zajmuje się przyrządzaniem strawy. 

W Sobotę rano starszy dziewosłąb przychodzi po pannę
młodlł; uczęstowany jak zawsze, prowadzi oboje Młodych do 
spowiedzi. Matka panny-młodej zostaje zazwyczaj w domu zajęta 
przygotowaniem. Dziewosłąb (starosta.) w imieniu pana- młodego 
opłaca księdza. Po powrocie do domu, częstują się w domu wszyscy 
gorącą wódką z miodem i plackiem. Dziewosłąb wraca do siebie, 
pan-młody · zaś zajmuje się sprowadzeniem muzykanta; to jedno 
wyłącznie należy do niego, wszystkiem inn<\m zresztą zajmują 

się drużbowie. Panna-młc;>da idzie na wieś, pożycza zewsząd mi
sek, łyżek, talerzy i znosi to wszystko do domu. 

Przybywszy wieczorem z grajkami, pan-młody idzie sam po 
drużbów, a panna-młoda sprowadza druchny. Młodzież zszedłszy 

się do chaty, raczy się hojnie przek11ską, poczćm drużbowie idą 

znowu na wieś i spraszają całą weseln<l drużynę na r o z p l etk i. 
Każdego z przybywającyciJ rodzice panny- młodej częstują we 
drzwiach kieliszkiem wódki i kawałkiem placka; a panna-młoda 
każdego z obowiązku obejmuje za nogi, na znak uko.-zenia 
i przychylnego w dom przyjęcia., z wyjątkiem tylko młodych i to 
nieżonatych. Po takiem powitaniu, każdy idzie na izbę i śmiało 
si~ rozgaszcza w chacie. Muzyka gra, młodzież tańczy, przyśpie
wując i bijile w obcasy, a starzy siadają na ławach, i przypa
trują się radzi powszechnej ochocie. Gdy się wszyscy poscho
dzą, drużbowie wystawiają stoły, pokrywają je czystem płótnem, 
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rozstawiaj!\ miski, łyżki i noże, krają chleba dostatkiem, i przy
noszą na stół postną strawę, która w dniu tym, jako w sobotę, 
składa się zwykle z kapusty i kaszy tatarczanej z olejem. Po 
objedzie, skoro drużbowie powynoszą znów stoły, jeden z dzie
wosłębów wyprowadza na izbę pannę-młodą i oddaje ją druch
nom. Grajkowie sadowią się przy drzwiach, weselna drużyna ob
stępuje ich wkoło, a druchny oprowadzają po izbie pannę-młodą 
jakby w polonezie. Tu następują śpiewy. Drużbowie przyśpie

wują jedną zwrotkę, przemawiając do panny młodej w imieniu 
pana-młodego i druchny w imieniu panny-młodej odśpiewują za 
nią. Po każdej zwrotce przygrywają grajkowie. 

Dr n ż b o w i e śpiewają naprzód: 

175. 

Siwa gołębica 
przez pole leciała, 
powiedz-że moja Kasiu, 
czy mnie będziesz chci ła? 

Na to odpowiadają d1·uchny: 
Jużem ci powiedziała, 
prawą rączkę dała, 
że cię będę mój Jasieńku 
do 'mierci kochała. 

Druibotcie: 
Bom j zmókł, bom ja zmókł 1 
suknia na mnie zmokła, 
stojący Kasieńku 
u twojego okna. 
Połamaly mi siQ 
u żupana fałdy, 
dowiadujący się 

u KasitJńki prawdy. 

Druchny: 
Oj co za pan, co za pan 
przez te pole jedzie. 
tarszy-ć to dziewo. łllb, 

Kasi wianek wiezie. 
A wiezia-ć go, wiezie 1 

konik pod nim skacze i 
hej nasza Kasieńka 
swego wianka płacze. 
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Drużbowie: 

Nie płacz Kasiu, nie płacz, 
wianeczka nie żałuj, 

inny ci uwij!l, 
ty mi ten podaruj. 

Druchny: 

Siada Kasia z żalem 
na białym kamieniu, 
i rozpuszcza swój warkoczyk 1 
po prawem ramieniu. 
"Nieszczęśliwa ja sierota 

na świecie, 
a któż mi ten warkoczyk 

tozplecie t" 
Drużbotcie: 

'IIA chodzi-ć ta starsa druchna 
po sieni, 

nosi ona zloty grzebień 
w kieszeni, 

i wstążeczki cztery łokcie 
do tego, 

aby zapleść do wianeczka 
małego. 

Druchny: 
Hej już potoczę, potoczę 
swój wianeczek po stole, 
a weźcież go panie ojcze, 
a weźcież go odemnie. 

Drużbowie: 

Córko moja, córko droga, 
wianeczka ci nie biorQ 1 
ale ciebie precz od siebie 
już na zawsze oddal . 

Tym sposobem pr:r.e 'pi e u ją kolejno do matki, sióstr, braci, 
i bliższych z rodziny; po k 7.dej zwrotce panna-młoda obejmuje 
z płaczem nogi wzmiankowanych w p1et1m osób. Nakoniec 
d ruch n y śpiewaj. , zwracając ·ię do całej weselnej dfużyny: 

176. 
Oj potocz~ ja potoczę 
mój wianeczek po stole, 
a wetciei go już odemnie, 
weźcie go przyjaciele. 
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Drutbowi' odśpiewują na to: 

Kaaieńku moja, Kasieńku 1 
wianka ci nie bierzemy, 
ale ciebie już na z~twsze 
Jasiowi oddajemy. 

W czasie śpiewania, przystępują druchny ze wstążką i grze
bieniem, rozplatają warkocz pannie-młodej, rozpuszczają jej włosy 
po plecach, przypinając do nich wstążki. Po rozplecinach druch
ny śpiewają razem: 

177. 
Oj nasza, nasza, nasza 
jeszcze do jutra, 
nastąpi· 6 nam potem 
godzina smutna. 

Śpiew dotąd smutny był i żałośny; odtąd zaś grajkowie 
przygrywają weselej, młodzież tańczy dokoła izby, a drużbowie 

w imieniu pana-młodego śpiewają znów ochoczo: 

178. 

A ryżały moje konio, ryżały, 
Kiedy po wianeczek Kasi leciały. -
A nie ryżcie moje konie, nie ryżcie, 

popas~ ja was, popasę na życie. 

Panna- młoda obchodzi wszystkich i z płaczem obejmuje 
każdemu nogi. Wszyscy ją zosobna błogosławią; późno w noc 
rozchodzą się do domów. Starszy dziewosłąb z obowiązku bierze 
do siebie grajków i drużbów, daje im nocleg wygodny, a obfite 
nazajutrz śniadanie. Przy śniadaniu druchny przynoszą wianki, 
które uwiły dla drużbów: z kapłonich piór, szychu, kwiatów ro
bionych i wstążek, i te przypinaj'! im no. kapeluszach, do piersi 
zaś na lewej stronie długie cz rwone wstąiki. ame drucbny 

uto postrojone w wstążki, których czasem do 30 łokci spływa 
im dokoła głowy w rozmaitych kolorach; no. sobie mają białe 

lub pstre spódnice i czarne albo błękitne gorsety. 
Druchny i drużbowie wraz z dziewosłębami i grajkiem idą 

następnie do weselnego domu. Panna-młodo. oczekuje na nich 
ubrana w co ma najlepszego. Unika tylko mieć na sobie cokol
wiekbądź czerwonej barwy, ta bowiem użyta. w dzień weselny, 
zapowiada ogień. Po wódce i przekąsce drużbowie idlJ: na wieś 



spraszać po raz ostatni drutyn~. W chodząc do chaty, kłaniają 

ai~, a pozdrowiwazy jak zawsze w imi~ Jezus, mówią: "Panie 
ojcze, pani matko, prosiemy z sobą na weselne gody". W azyscy 
wi~c zaproszeni idą razem z drużbami do domu weselnego, gdzie 
po wódce, starszy dziewosłąb staje na środku izby w obecności 
wszystkich sproszonych i przemawia. do państwa-młodych zwy
ctajne słowa błogosławieństwa i mówi: 

"Kochane dzieci, przyozdobiliście si~, jedno koroną na gło
wie, drugie bukietem przy boku; ale na miłość Boga, przed któ
rego majestatem za kilka chwil staniecie, żeby wykonać sobie 
przysi~g~, proszę was, abyście si~ zastanowili, że przysięga zna
czy to, iż nigdy już rozłączeni być nie możecie, aż wtenczas, 
kiedy was ten sam Bóg zawoła do grobu. Odmieni wam si~ los, 
w jakim dotąd zostawaliście, odmieni wam si~ wesołość i pło
chość, w kłopot, umartwienie i wylanie łez, z któremi, Boże za
chowaj, żebyś ty córko, co w młodości twych lat odchodzisz od 
rodziców, nie stanęła za kilka miesięcy lub tygodni pod ich 
oknem i nie wołała: Ojcze, matko! otwierajcie prędko, a zoba
czycie, wiele bólu i udręczenia ponoszę od swojego męża a wa
szego zięcia! Parniętaj synu (to mówiąc dziewo łąb, obraca się 
do pana-młodego), pami~taj, że nie na to zobowiązujesz si~ być 

małżonkiem, żebyś miał być udręczycielem, ale żebyś był ojcem, 
opiekunem i miłośnikiem tej małż.onki, która za kilka chwil sta
nie si~J twoją. Ojcze i matko! zbliżcie się do wych dzieci, które 
ostatni raz w takim widzicie stanie. Pobłogo ławcie im i oddaj
cie je opiece Bogu, przed którego majestat odchodzą. Ja z wami 
razem ł. czę moje błogosławieństwo i imieniem wszystkich obec
nych mówię te słowa: "Idźcie moje dzieci w imię Bo a., w imię 
Ducha świętego, w imię Trójcy najświęt z j , wezwijcie na po
moc najświęt zej Panny Maryi, aniołów stróżów, patronów i pa
tronek waszych i wszystkich Świętych, aby byli teraz i na. wieki 
z wami. Idźcie w imię Boskie, w imię Ojca i Syna i Ducha. 
więtego. Amen". 

Przy o tatoich łowach owej przemowy, dziewosłąb macza 
kropidło w 'więconej wodzie i pokrapia niem państwa-młodych. 
Po bło osławień twie, pań two młodzi kłaniają się w zystkim 
koleją; każdy zosobna ich żegna, wszyscy płaczą serdecznie roz
rzewnieni. 



W tem muzyka zagra wesołego marsza, i cała drużyna 

idzie społem do kościoła, skacząc i wykrzykując ochoczo. Jeżeli 
niema kościoła. we wsi, wszyscy siadają no. wozy, grajkowie jadą 
w samym końcu. Przpzerłłszy lub przyjeobaw zy przed kościół, 
id!J, ku ołtarzowi w jednakim zaw11ze porządku. Naprzód postę
pują dwie starsze druchny, prowadząc się przez biał!J, chustkę, 

którą każda trzyma. za róg oddzielny. Dalej w tenże sam spo
sób starszy drużba prowadzi pannę-młodą, za tómi znów idą 

drucbny parami, w końcu pan-młody prowadzony przez drugiego 
drużbę, a naostatku cała weselna. drużyna. 

Po ślubie, który odbywa się zawsze po skończonem nabo
żeństwie, wszystkie pary w tymże samym porządku odchodzą od 
ołtarza. Jeżeli ślub odbywa się w obcej wsi, wstępują na. go
dzink~ do miejscowej got~pody, poczem siadają na wozy; a za
jechawszy do wsi, znów do karczmy wstępują. Jadąc od ślubu, 
grajkowie poprzedzają we ele. W własnej karczmie rozpoczyna 
się przed wsfępna za ba w a: kobiety rozchodzą s i~ do domów i za 
chwil~ wracają znowu, znosząc placki, ser, masło, pieczone pro
sięta, kiełbasy, gęsi, kury: słowem, co która może, i każda z oso
bna rozkłada co przyniosła no. stole, nakrywszy go białem płó
tnem, i częstuje krewnych, kumy i przyjaciół. N a pierwszem 
miejscu za stołem znsiadajt~ państwo-młodzi otoczeni druchnami. 
Rodziców panny-młodej niema najczęściej ani w ko 'ciele ani 
w karczmie. \V szyscy zgromadzeni z wyłączeniem pań twa-mło
dych i druch n składają się na wódkę i piwo. Muzyka gra od 
ucha, drużbowie śpiewają, skaczą, biją w obca y i wykrzykują 
we oło. Z bawa i tańce przeci t! ah się do szarej godziny. 

Przychodzi wrestcie ojciec pn.nny-mlodej lub kto inny z we
selnego domu i pro i za sobą c łą we elną drużynę. iektórzy 
przez ceremonLt rozchodz:. i ę do domów, ale drużbowie s:t obo
wi z ni ·)n l~źć i spro adzić k żd go. 'koro ię wszyscy zgro· 
mad z ; ~ w chacie, rozpoczyur1j11 się tany. N astęp01e drużbowie 

wnoszą nakryte toly, rozkładają na nich łyżki i talerze. Pań

stwo-młodzi i druchny zajmują znowu pi rwsze miejsce i rozpo
czyna. się objad we elny, przed rozpoczęciem którego gospodarz 
zwykle błogosławi strawę, mówiąc: 

"Pożywajcie śmiele 
J.Óki dusza w ciele; 
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bo jak duaza wyjdzie z ciała, 
potywać nie będzie chciała". 

W imi~ Ojca i Syna i Ducha świ~tego. Amen. 

Zabierają się wszyscy do t~trawy złożonej z czarniny, miE;· 
siwa wszelkiego rodzaju, kilkorakiej kaszy i kapuety. Dzieci 
z całej wsi bądź zaproezonych, bądź niezaproszonych na ucztę 
kobiet, zbierają się do koła chaty i snUJfl się dokoła stołu, a po 
objedzie dostają wszystko co pozostaje. Nazywają je w tym dniu 
gr a b ar z a m i. Po uczcie sprzątają znowu toły i roznoszą k O· 

ła. c za czyli placek z wolową pieczenią: każdy bierze go i chowa na 
potem. Dzielą ów kolacz na równe i spore części, żeby się 

wszystkim do domu po kawałku dostało. Po uczcie poczynają 
się tańce, które późno w noc trwają. 

Z Niedzieli na Poniedziałek starszy dziewosłąb bierze znowuż 
na noc drużbów i muzykanta; ale drużbowie zamiast spoczynku, 
rozchodzą się po wsi i kradną co kto może. Zabierają w każdym 
domu rozmajite rzeczy do ubrania i jedzenia, co aię któremu 
wziąść uda. Zrana wchodzą na dachy i zakładnj'! niby tasy E po
kradzionych przedmiotów. Sami zaś przebierają się za żydów, 
brody przywiązuj!l obie z pakuł poczernionych sadzami, czapki 
wykrojone z papieru lub sklejone ze starych kożuchów kładą na 
głowy i udawając żydowską mowę, wołają na przechodzących, 
aby kupowali od nich rozmaite rzęczy. Każdy więc rad wyku· 
puje swoje, a za zebrane pieniądze drużbowie zakupują wódkę 

i piwo, aby tym sposobem ulżyć dziewosłębowi, który w tym 
dniu podejmuje całą wesclniJ: drużynę. J ob(ety tymczasem prze
brane za bauy, a mężczyźni i inni za dziadów, kwestuj po wsi 
szperki, jaja i inne rz czy, które zarówno zno zą do domu dzie
wosłęba. Ten przysposobiony odd wna, w obiadowej godzinie 
rozsyła po wsi drużbów po weselną drużynę. Zgromadzają się 
wszyscy, jedzą, pij i tańcz . ; przed wieczorem z ś idą do karczmy, 
a ztamtąd po nowych zaprosinach udają się znowu do we elnego 
domu, gdzie około godziny !l-tej pożywają no ą ucztę, która 
w tym dniu, jako przy o c z e p i n a c b, ze wszystkich dni naj
wspanialsz i najobfitszą, bywa. 

Przy każdej potrawie piewają dnia tego za tosowane pio· 
senki. I tak przy grochu odzywają ię drużbowie: 

~Naaieli&cie groszku 
przy rozlożku; 

a w tym groszku trzoda ryje. 



Oj wyryla-ć złote ziarno! 
Gdzież to ziarno podziejemy, 
do złotnika powieziemy, 

aby wykut obrączlc!J ' 
dla Kasieńki na rączk!J. 

Przy kluskach śpiewają znowu:. 

17!), 

~Włożyliśmy drewek na ogień, 
już na piecu garnek, klus~i w niem; 

a będęż sie przemykał, 
po jednemn wymykąl, 
aż je zjem - aż je zjemu. 

Przy kapuście śpiewają chórem: 

180. 

"Siedzi zając pod miedzą, 
a drucbcnki o nim nie wiedZfłj 

siedzi o tam bieluchny, 
patrzy sobie na druehny, 

na druchny. 

Gdy podają kołacz, odzywają się w końcu: 

"Mości państwo gmurzy (bogaci chłopi), 
jedzie kołacz duży, 

potrochu go zajadajcie, 
na grabarzów pamiętajcie, 

bo mali - bo mali! 

Po objedzie powstają wszyscy z miejsc; zostają tylko za 
stołem druchny tłokoła panny- młodej i dziewosłęby z żonami. 
Drużbowie przynoszą na stół cztery butelki z wódką, piwem, 
wodą i burakowym kwasem. W odę przezywają winem, burakd'Wy 
kwaB ratafią, pi o porterem. wódka tylko pozostaje wódką. Koło 
butelek stawiaj próżny talerz. 

Muzyka odzywa się Da ton żałośny, a starsza dziewosłąbka 
(starościna) rozbiera ze wstążek głowę pa.nny-'młodej. Druchny 
tymczasem śpiewają no.przomiany z muzyką: 

181. 

l. Oj •zczerzo-m ja Panu Bogu służyła, 
. kiedy-m ja t\) jabłoneczkę sadziła. 
2, Sadzilam jq w ogródeczku przy drodze, 

a którędy mój Jasieczek pojedzie. 



3. Pojedzie on kolo okien ściankami 
koło mojej jabłoneczki kochanej. 

4. l nie wyszło jabłoneczce dwie lecie, 
a już moja jabłoneczka ma kwiecie. 

5. Czerwono mi jabłuszerzka rodziła, 
zieloncmi listeczkami przykryła. 

Za każdf! zwrotką, dopóki panna-młoda niema czepka na. 
głowie, drucbny wykrzykują społem: "Oj nasza, oj nasza!" Przy 
odjęciu korony śpiewają znowu: 

182. 

O już to precz moja Kasiu - już to precz , 
zdejm wianeczek' a na głowę włóż czepiec. 
A już to precz mój Jasieńku -już to precz, 
a przedajże parę wołów na czepiec. 

Na to drużby dodają niby żartem: 

A przedajże mój J aaieńku i kurę, 
sprawie Kasi ochędóżk!J na 11k6rę . 

Kobiety wreszcie kładą pannie-młodt>j czepek, ona zrzuca 
go z głowy niby z płaczem; kładą jej następnie drugi, trzeci, aż 
do ostatnit>go, który 1.wykle bywa najładniejszy. Panna-młoda 

zdejmuje wszystkie, ostatni dopiero zostawia na głowie. Dziewo
dąbki (mężatki) tymczasem wyprawiają druchny z za stołu, 

i sadowią się w ich miejscu, wykrzykując ochoczo: "Już nie wa
sza, ale nasza, ej bu ha!" 

Potćm zaś owe dziewosłąbki przebierają się za żydówki, 
"Niążąc chustki na głow~ w właściwy żydówkom spot~ób, zmie
niają mowę niby na żydow, ką i czę tuJą się naprzód wódką 

z panną-młodą na znak, że już należy ona do grona niewiast. 
Wypiwszy kieliszek, składaj'! pieniądze na talerz; za niemi 
wszystkie kobiety schodzą się do stołu po koleji niby na ową 
mnit-maną ratafi,~ i wino, i płacą za nie ile kto może. Te pie
niądze przeznaczone są na czepek dla panny-młodej. Po kobie
tach przychodzą i mężczyini, wszy cy bez wyjątku. Przez te.u. 
czas panna-młoda siedzi za słołem między starszeroi niewiastam":': 

Po skończonych oczepinach , przychodzi starszy drużba 
'' imit~niu pana-młodego, przynosi w torbie natłuczone skorupki , 
niby ruble, i targuje pannę- młodą od mniemanych żydówek . 
Przy kupnie dziewosłąby przychodzą do żon, przebrani również 

za żydów, i dopomagają im w sprzedaży panny-młodej. Starszy 
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dziewosł1 b wyprowadza ją z za stołu i wodzi po izbie niby ja
loszkę. Dopóki ją uzie\\Osłąb prowadzi, ona idzie dobrzej skoro 
drużba bierze ją za rękę, zaczyna kulćć. Ceremonia ta trwa do
syć długo, wreszcie gdy kuleć przestaje, drużba przybija kupno, 
płaci skorupk mi, bierze w taniec pannę-młodą, a nakoniec od· 
dają j1t panu-młodemu, ale zcicha, nieznacznie, tak, że ona sama 
tego niA spostrzega. 

Muzyka zaczyna grać C h m i e l a, drużbowie biorą koleją 

w taniec pannę-młod11, za nimi druchny 7 głośnym okrzykiem: 
"Oj nasza, jeszcze na za". Star ze niewiasty kłócą się niby 
:r. druchnami, wołając z swej strony: "Oj nie wasza, jeno nasza!" 
Wreszcie wszyscy, tak starzy jak młodzi, obowiązani są p~ze

tańczy ć z panną-młodą parę razy dokoła izby. Po tańcu drużbo
wie śpiewaj;~ żałośnie w imieniu pana-młodego: 

l 3. 

!lej iadaj, i ad aj moje kochanie, 
nic nie pomoże twoje płakanie; 
nic nie nada, nie pomoże. 
stoj!l konie, toj!l wozie- już zaprzągane. 

Drucbny odśpiewują w imieniu panny-młodej: 

A jakże ja z wami będ~ siaJała, 
kiedym ię z malkfł nie pożegnała? 
Bywaj zdrowa pani matko, 
chowataś mnie zaw ze gładko - teraz nie będzie z! 

Drużbowie znowu śpiewają jak poprzednio. Druchny od-
tlpiewujl! im: 

A jakże ja z wami będę siadała, 
kiedymci się z ojcem nie pożegnała? 
Bf\dićie zdrowi panie ojcze, 
chowalitlcie dla mnie wolce- już nie ilędziecie! 

Gdy drużby wcit!ż na!egają, paona.-mloda żegna uiby ko
leją sio try i braci. Do siostry śpiewaj druchny: 

Bywaj zdrowa moja sio tro 1 

bywała~ ty na mnie ostr~ - teraz nie będziesz. 

Do brata pn;yśpiewują: 

Bywaj mi zdrów, panie bracie, 
p1erałam ja chusty na ci~ - teraz nie będę. 

Zwracają sifO wre zcie do przyjaciół: 
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Bywajcie mi zdrowi wszyscy przyjaciele, 
bywalim u siebie wesoło i śmiele - teraz nie blldziemy. 

Pożegnawszy wszystkich panna.- młoda., a raczej za nią 

druchny już żegnają wszystkie kąty, śpiewając: 

A jakże z wami blldll siadała, 
kiedym Bill z piecem nie pożegnała. 
Bądźcie zdrowe cztery ściany, 
i ty piecu malowany - już ja odjeżdżam. 

Przy owej smutnej pieśni, przy której zwykle wszyscy pła· 
czą, grajkowie zaczynają znów grać weselej, jakby na rozwese 
lenie panny-młodej. Po niedługim tańcu wszyscy rozchodzą się 

do domów. Na noc, któryś z bogatych kumów lub krewnych za· 
biera do domu grajków i drużbów, a nazajutrz prosi wszystkich 
na objad, zwykłym sposobem rozsyłając drużbów po gości. Za
wsze jednak druga uczta odbywa się wieczorem, u rodziców pan
ny-młodej. J eżPli wesele wielkie, trwa niekiedy i do pif!Łku; 

jedni drugim oddają grajków i drużbów na. noc, a we dnie po
dejmują drużynę. 

Ostatniego dnia przeprowadzają weselni pannę-młodą do 
chaty pana-młodego. Jeżeli ten mieszka w innej wsi, zaprzęgaj~ 
wozy i wiozą ją wraz z muzyką. Matka mężowska. wyprawia 
sute przyjęcie; na. widok zajeżdżających wychodzi przed chatę 
z chlebem i solą, łącząc do tego trochę cukru i octu, na znak, 
że trzeba jej przyjąć wszystko, złe i dobre pospołu. Zsadzają 

z wozu pannę-młodą i wprowadzają ją do chaty z wielkiero po
szanowaniem, podczas gdy muzyka przygrywa. marsza. Panna· 
młoda musi chuchać w komin, co ma jej dopomódz do pręd

szego przyswojenia się u obcego ogniska.. Następują: uczta. 
i tańce, po nich wszyscy rozchodzą się do domów, i na tern 
kończy się obchód weselny. Jarosza. 



W e s e l e. 

Ylll. 

H!4. od Klernoti , 

l 5. 1
) 

A pu er Ja aw6j •·iant - cek pu to - lr 
u-pa-dnie on '-'a-nu oj - ('U na ło-no, 

po 
na 

ltO -)t, 

ło)- D•l, 

l. A pu cę ja swój wianecek 
po tole (:) 

upadnie on panu ojcu 
nA. łono. 

2. Przyjmij-ze go, panie ojr.e 
do siebie. 

-Nie przyjmę go, moja córko 
m cit'bie. 

3. A puscę ja swój wianet'ek 
po stole, 

upadnie on tarsPj swatce 
na łono. 

1. Przyjmij-ze go, Rtarsll swachno 
do iehie. 

prtyjmę ja m wi:inecka, 
ui cich;". 

Grajek przygrywa do rozplecin: 

1) Pieśń tę powtarzają takie 
dej wianek. 

MaPowue. Tom I. 

18h. 

pr~ed oczepinami, zdejmując Mło-

19 
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l 7. Chocbol6w, Tnllll 

l . Pod borem to - ~oa pod ••• to - po-la, 

- 23 
mÓj ty JUIU buĆ ci ulev.o - la 

2. Nie tak niewola, 
jak mi ci~ trzeba, 
zebyśwo. i~ dorabiali 
kawałka cbleua. 

W drodze do ko · cioło.: 

to-Ja-la 11 - pa pny do 

l. Stoja.ła lipa przy dole, 
przy organiścinaj stodole. 

2. Tam-ci Kasińka tajała, 
roaicka na ni padała. 

3. Bieg(ł)-ci Ja iniek na roll\, 
wzillł ukmani ka, odział ją. 

4. 'pij-ze Kasińku po woli, 
niech cię głowecka nie boli. 

Druchoy: 

ja nie twoja 

Zlak6w k< acielny 

- lt, pn:y do Ie, pny do - Ie. 

5 Ka ieńka wstała skoro dzień, 
posła-ci ona po ogień. 

6. Nie po ogień-ci chodziła, 
jeno J asieńka budziła. 

7. W tań-ze Jasiu mój, umyj si~, 
na! gorzałecki, napij się. 

l !J. 

Ja gorzałecki nie piję, 
jćno Ka ieńkę za yję. 

Drutbowlo: Z laków. 

A jak pójd&l81 
A J•k wr6cla 

a tak będlltt mo-ja . 
od oł-ta-rza o-=:r~ JX, etr. 174, nr 30. 

Wr c jąc z kościoła po 'lubi 
190. 

~ 

Trolkl , Chothol6w. 

Oj w po-lu o-gró-d.-e.k wpo-lu ma - lo - wa-ny , 

l. Oj polu ogródecek, 
w polu malownnyl -
da któ-z-ci go malował? 
Ja ieńko kochany. 

2. Oj a w tym ogródeckn 
corwone goździki 1 -

zaprzęgaj-ze. J asieńku 1 
te kare koniki. 



3. A jak-ze ich zaprzęgać, 
kiedy ~ię motają? 

Da cięzki zal dziewcynie , 
kiedy jej ślub dają. 

W karczmie. 

2!łl 

4. Da w bęben zabębnili 1 

19 J. 

da winokrat (Veni creator) za
da mojej kochanecco (grali, 
da wianek odebrali. 

od Wi kitek 

Pie'ń tę ~piewają w czasie, kiedy Młod obnosi (na głowie 
trzym~tjąc) chleb świeżo upieczony dla biesiadujących. 

_.., '! 

• 

• - -L.7 J=-- ~ -. tt:..--:l, ~ -~-..,~l " ""'s·--~~:E -:;;=:J ~---:!._:_·"" _,__ - · -~ -!l-li' --- -1J .., ,..._ ,___ · l" 

Na 11-kn.łv 1 zli" w ko-łu pier, tyl-kn lo. u- kił~- łt- -cke 

łllt" nm11b t tł otl:l ('hl h 

= ~ 
. "-i ~==a~3 ... "; " . -. • J.-:=--- .. ~ 

"' ... -:;; • ł • 
"1 v "' ... l 

tylko Je-dne no•n u-p •kła, 1 l li. jt j chy1. l r. u:!(' a c1e - "-ła 

l. :Naokoło izba, w koło piec 
nie umiała Młoda chleba piec. 

2. I stanęła sobie na mo c1e, 
kłaniała się staroście. 

Tylko jedno kukiełecke, 
tylko iedne nńm upiekła, 
a ta jej chyzo z pieca 

A do domu, kukiełecko, 
a do domu, a do domu, 
nie kłaniaj się po go'cieńcu 

uciekła. nikomu. 
Lttd, er. VI, n. 76. 

Do OCUJ>In. 192. Tretkl C'horhotĄ .. 

nu k1edy Ja t~ 

Zakończenie: 

6. Urwała ich panna-młoda - dwana'cie, 
i zanio!ła jegomoś::i - staro 'c!e. 

7. A staro ta bardzo im rad, - mocny pan, 
zasadztł-ci pannę-młod~t - za sw6j st6ł. 

(ob. U.d, 'er. XVI, n. 269. 

od Wi•kittk 

z - bylł ty C'hmirlu na nato lu, Oj chmkl - lu, 
ołt ro-bi.ł-by! ty t d7.ie•e-C'rk nie•iut. 

19° 
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lb~r~ H;I"";WI~tpp~>l;pqjl J. l 
ty nie-bo - 7:~' to n.ł dół, to ku ,_A - ut, chl'lłtlu ntt - ~ - 1~. 

l. Przede dworem wielki sad, 
nie przeleci tam zaden ptak. 
Jen o jeden malusieńki 
do Kasieriki nA. obiad. 

Po•ulny. 

194. ud Whkltek . 

2. Wystawiła mu dwa sery, 
i na półmisku gęsiny. 
Jedz sam Jasiu, nieboze l 
bo Knsieńka nie moze. 

Przyjacifl ludu z r. 18461 11tr. 200. 

ort Kieroo&i 

l®i s rr ę r~c; P 1 g; n JjJti? n t1 
l b~@ ~L· J :l D :1 ~W l u~ W : l$ r# ~ 
l,,~~ c c~ l :1:: g U l J;; J J iJ l r r r r C! l 

i lmo . 2do 

1 ® ©U n J JJ:i&J n ~ ; 1 t& H- r ::l t:;20-mtl 
W t wal l!:lli. 

ud Zyohh•• 

Oczcpionf! w komorze pannę-młod. i otuloną w płachtę 

prowadzą na izbę wra:r. z kilku niewiastami podobnież osłonię

tarni (mi~rlzy któremi niekiedy znajdujt~ się i wiekowe), i każą 

panu-młodemu żonę swoją odgadywać. Z wybraną tedy (choćby 
i nic odgadł), winien on i~ć w taniec do koła izby, nim sztrof 
zapłaci. Mimo sztrofu, i łatwości rozpoznania swej małżonki, 

udaje on czas jakit! oszukiwanego i bierze w taniec parę innych 
niewiast, bo go igraszka ta, równie jak i drugich, niewymownie 
bawi. A wtedy usłużni drużbowie zwykli się odzywać na wi-



watową nutę, przyśpiewywuji}C i krytykując niby 
tańcującą z nim starą niewiastę: 

1\.li. 

l. A ja babuleńce do palca (u nóg), 
moja babuleńka: hop! walca. 
Babcia stara ledwo łazi, 
diabeł z babcią nie poradzi. 

2. A ja babuleńce do pięty, 
moja babuleńka: mój święty! 
Babcia stara i t. d. 

3. A ja babuleńce do kostek, 
moja babuleńka - wyrostek. 

4. A ja babuleńce do kołlin, 
moja babuleńka: pozwalam. 

5. A ja babule{tce do uda 1 
moja babuleńka: ja chuda. 

6. A ja babuleńce do pępka, 
moja babuletika - jak kępRa. 

7. A j babuleLice do pasa, 
moja babuleńka: hop. a a! 

8. A ja babuletice do cycy, 
moja babuletika - nz kwicy. 

~ . A ja babuletice Ul) gęby, 
moja babuleńka - gdzie tę by l' 

1 O. • ja bal:nletice do nosa, 
moja bahuletika - jak osa. 

11. .#,.. ja babuletice do oka, 
moja babuleńka - wysoka. 
Babcin !!tara ledwo łazi, 
diab r z babciq nie poradzi. 

W e s e l e. 

w jego imieniu 

od Jlowa 

l .. .,. . od laowłodza, Wulbor,a~ 

Zaprosiny na W eseJe, odbywają ię w podobny sposób jak 
to na str. 276 przytoczono, lubo przemowa. drużby bywa tu krótszą 



I>ruchny ~picwt ją: l~ o 

Pod bortm o-:łnia M;C•na - ła, 

pod ni• rltlf'\\-ry-na ia-da - la 

sukme na n• 17. dh dnia, aJ: do cłoia 

l. Pod borom sośnia gorzała, 4. Przyjechał do ni pan młody, 
pod nią dziewcyna iad11la. prosit o wianek, o złoty. 

I kry na nil\ padały, Ni"' dam ja ci wió.necb, 
suknie n{l ni gorzały bo ja grzecna dziewecka 1 

az do dnia. ty' młouy. 
2. Przyjechał do ni pan stary, ). Przyjechał do ni młodzieniec, 

prosił o wianek ruciany. ona mu nie wt<3, co mu rzec. 
Nie dam ja ci wianeoka, Na łózku aię nie zmieści, 
boć ja grzecna dziewecka, w kolebce ię rozpie~ci, 

tyś stary. no, z nim w piec. 
3. Przyjechał do ni pan średni, o. Trzeba łucywa smolnego, 

pro ił o wianek, o 'rebny. podpalić pana młodego. 
Nie dam ja ci wianecl<a, .._·ie trzeba go podpalać, 
bo ja grzecna dziewecka. obiecał się poprawiać 

tyś ' rodni. ze złego. 
7. A popraw· ze ie, Jasiu mój, 

kuptę ja tobie v. mieście dom. 
A w War a wie kamienicę, 
a w Krakowi subienicę, 

.ra iu mój! 

Wary nt l 99. 

n n la 

W cza i e jazdy do kościoła przygrywa graj k m, raza.: 

200 '). 

l) N a tę nut~ piewają i pi e 'ń: A przyjechali deputacy z wojny 
i t. d. (ob. wd, er. n n. 110. - Ser. XIV nr. 405). 



Oruib(lwie: 
~Ol. 

da tr ~'- ao-"4 "'ieżr, 

da taru •·a - Ju ., .Jasiei\kleo• fb. do lu - hu fl0" ie-s •. 

r:y - ne Ja-koch•l, ty rr: 

l. Dziewcyno moja, nią11cyro ·,: twoja, 
nicAcerze mnie ~anujes, 

a ja aię w toLie - scyrze zakochał, 
a ty ze mnie zartujca. 

2 . Koniki' m trudził, s m'em ię łudził, 
podarunki' m kupował, 

a boJaj -zo ten - ni cę ci a nie miał, 
kto ci będzie ślubował. 

3. Wyala na pole, - tonęła sobie 
pod jaworem w chłodzi , 

i wyg1t1dllło ~w ego koch11nka, 
z której strony pojedzie. 

4. Oj jodzio, jedzie, - oj jodzie, jedzie, 
oj tym bitym go cińcem, 

wiezie mi wiozi , wicz10 m1 wiezie, 
da pudełecko 1. wieńcem. 

t uhochni• tanyre 

dwn-Je cJne~1 pły-wa pły - wa 

• 



l. A na onej górze - na jedwabnym ~nurze., 
dwoje drzewa pływa (:). 

2. Jedno kalinowe, oj i kalinowe, 
drugie jaworowe, oj i Jaworowe. 

3. A pod kalinowem, pod kalinowem, 
dziewcyna bialem syciem wysywa. 

4. A pod jaworowem, pod jaworowem, 
nadobna dziewcyna do ślubu sie wybiera. 

5. Oj cy-li ci ojca zal, cy ci matki zal? 
- Ojca nie zal, ojca nie zal 1 matki nie z al. 

6. Komu'm rąckę raz data, raz dała, 
temu będę ślubowała 1 oj ślubowała. 

204. Rteczyca . 

. _ __;;e ~ lmo 2do 

Ei:~3t ~~=~l=~· ' ·C-! ~ g~Jt-Efa ~ r ,1,1,1~~ 
,l 

A gdt.iez to ta p•m1a mło-da? niema H:J, ---- -
J)O-&łl O-ntl dO kowa-JA ----- S ielat-mi. 

E~#:-.-.-:t- J !3 ~-~ -eJ= -10o '? -~.-..-r-f:S::~=--.c~ E " '~ _• - •- • ..,_ ::F~=:.- ::._-=r::=t ·-~~~ _ ..,. j - . • ~ -- "'-j~~ 

Po-ło-zy-ła t.e--la- r.i- ska na sto-lu, posła so-bie do ,Ja.gień-lto 

~= .. ~- ..... --:. ·t=..... ~ 
tmE:=iP·~~ ~ 

dn ~ .Jat!łieńlu 11a p1)-le Ob. l.udl Ser; VI. o;tr. 43 nr 74 . 

Du Oc:&eplu. 205. lbecayca. 

~ 

rił.~!-~l~~-r 1 r~$~E&tt4--E=f~ 
A jakeś mi m• wiał kiedyś mnie na-1ua" i al, u ma-tu-H za drzwiami 

l. A jak'eś mi mawiał, 
kiedyi mnie namawiał 

u matuli za drzwtami? 
Kiej cię napadała 
ta wilcza choroba 1 

scękotałeś zębami. 

2. A jak'eś mi mawiał 1 

kiedyś mnie namaw1ał 
u matuli przed sienią? 

kiedyś mi zdejmował 
te złote pierścienie, 

chowałeś je w kiesenią. 

d. A jak'eś mi mawia-ł, 
kiedyś mnie namawiaJ, 

u matuli w komorze? 
A powiadaleś mi 
da o stadzie bydła 

da na swojej oborze. 

4. A ja do obory, 
a tylko dwa woły 

a i to lada-jakie. 
- A doglądaj-ze ich, 
moja kochanecko, 

da nie będl\ ony takie. 
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5. A jake' mi mawiał, 
kiedyś mnie namawiał 

u matuli w oborze. 

łi. A ja do faaeoki, 
tylko dwie garatacki, 
to jesce z plewami. 

Opowiadałeś mi 
da o awojem zbozu, 

- A wysiej-ze ich ty, 
moja kochaneoko, 

n ze je mas w komorze. będzies miała chleb ładny. 

206. lbe.e&yca. 

a-ni u-dnt thmielu 

. ·a da.•~Ó dobr). 207 . Luboc:hnia., btanyee 

:,.. 
rauw ,. ku - ry ni - 1e - li był d• eń bia-ły, 

>,1 

otwłlrne mi n1 - dnlma daie..,.cy-oo, ,h, 1 J Ol') -włj 

do ~l ao - weJ ko - mory. 

l. Pierwse kury zapiały, 
nizali był dzieti biały. 

Ot"órz-ze mi , nadobna dziewcyno 
do tój nowej komory. 

2. A chućbym otworzyła, 
kiedy ni~ mam łucywa (po 'wiecić • 

~ otwórz mi, nadobna dziewcyno 1 

choć tak poaiedziewa. 
3. tojal J aeio godzinę, 

stój -ze je•ce i chwil~; 
póki ja tu memu panu ojcu, 

ltosulecki dosyje. 

ko -mf)-ry. 

(W tenże •a m apoaób śpiewa się dalej, zmieniaj"e jedynie: 

póki ja tu moJeJ pani matre 
cepaoka doeyj~). 



Pomiędzy tn1icami pręd zego tempa. ulubiony jest tak 
zwany g o n i e c, w rodzaju walca. 

20 . l.uboebnoa. 



PRZYPISY. 





Do stronicy 7. 

l. 

O początkach Warszawy obiegaj~\ nash.jpuji\Ce podania: 
Ł. Gołębiowaki (Opi8anie Warszawy, Warsz., 18~7, str. 4) 

powiada: 
.Jest podanie gminne między ludem, którego pominąć nie 

mogę. \V miejscu, gdzie teraz pomioniona tolica, były przedtem 
rozległe puszcze, w zwierzynę obfite. Król polski imieniem Kazi
mierz rad w nich polował. Polujllc raz, zabłąkał si~ od swego 
dworu, a szukając schronienia, w którćmby odpocz~tł, postrzegł le
piankę. \V niej został matkę , która świeżo bliźnię t a na świat 
wydała. Ten dobry monarcha trzymał je do chrztu; jedno z nich 
nazwał on War czyli W a. r a, drugie S a w a. Nie szczędził swych 
łask dla biednej rodziny, i ta zczodrobliwością jego wkrótce dla 
siebie wygodniejsze mieszkanie wznio la 1). Względy, jakich dozna
wali, i spływające na nich dostatki, to sprawiły, że wnet i inni koło 
nich gnieździć się zaczęli, i powstało min to, które od tych bliźniąt 
Warsawll nazwane zo tało.:. 

n W owych wiekach, kiedy wzro t ludności tyle był pożl\da
nym, bliźnię t a oznaczały błogosławieństwo niebios; dla matki 
ich, dla dzieci i rodziny całej, a nawet dla tego miej ca, w którem 
przemieszkiwali, cze ~ć wielka była oddawaną; moc im zczególniej
SZI\ przypisywali wszyscy i władzę mejako 'nadprzyrodzoną, zwła
szcza je 'li jedno było płci męzkiej, drugi o że1iskiej (które-to moio
manie dotl\d w umyśle gminu wpojone głęboko , jak zdaje się, że 
było właśnie w tćm podaniu. Kiedy zakładano mia11to i okrątano 
płngiem jego przyszły obwód, który granicę miał stanowić, usilnie 
etarano się, deby do pluga zaprządz było można byk a i jałówkę, 
razem z je d n ej m a t ki zrodzone, i żeby tym pługiem kierowa 1 

1) Dowodem i to, te do póinych bardzo czasów był u na e obyczaj, 
it rodzicom 12 synów, z których kraj mógł się posługi epodziewać 
królowie polscy dawali ataroetwa. (Ł. G.). 



mogły bliźni ~ t a równie, c h l o p i e c i d z i e w c z y n a. Gdy to 
lltać si~ mogło, poczytywano taki zakład za wróżbę azoz~ścia, za 
godło zachowania tllgo miejsca od morowego powietrza. Tego sa
mego nawet używano środka, żeby kar~ niebios i arogość zarazy 
przerwać w osiadłem już mi e· ci e". (Lud, Sery a XV, str. 12, n. 5 ). 

Dalej mówi GołE,Jbiowaki: 
11 

łowiańakie to Sił wyrazy staroży
tno: War a i a w a (war a w dawniejszych językach północnych 
znaczy: patrzyć, pilnować, ztlld : war t a i t. d.). Pierwszy z nich 
(wara) oznacza u flisów czyli żeglarzy i my ' liwców, a nawet w po
wazechnóm użyciu: strzeż a i EJ! p i l n u j, lub n i e rus z! (Ser. 
VI, n. 818). Drugi (Sawa) miał mieć zapewno znaczenie piE,Jkności 
kobiecej i t. d." 

Dajlłc dość racyonalne tłumaczenie wyrazu war a, nie pojmu
jemy, jak mógł GołE,Jbiowaki uwzględnić jako podanie skleconlł przez 
kogo niedorzeczną gadkE,J o w ar z e n i u przez E w EJ strawy dla 
zbliżających się do przystani żeglarskiej flisaków 1), 

Sobieczczański natomiast inaczej sobie n zw~ miasta tłumaczy. 
Powiada on: "Poczl\tek założenia Warszawy, wy ód nazwiska i pier
wotne dzieje, nie są jeszcze dotfld krytycznie u talone. Sił jednak 
dwa prawdopodobne wywody. Z tych pierws:>:y, ogólno-słowiański 
jest, że wiele osad na wzgórzach (w er az e) zakładanych, otrzymy
wały n z w iska W er s z o wy, a wedle statutu Duchann cara, wszyst
kie w tóm położeniu miasta w Serbii, zwały si~ W e r s z e. Że zaś 
w najdawmej zychdyplomatach Warszaw piai.ma je t: Werschowa, 
War a a, War s z e w n, V ar s e via, być zatem może, :le ztąd (t. j. 
od w i er z c h u) wła'ciwie pochodzi to miano. Za przypuszczeniem 
tem przemawiaj'\ liczne podobne nazwy w innych krajach słowiań
skich, a nawet i w samej Polsce (War a z e w i c c i t. d.). 

Drugi wywód, majf\CY za sobfl także wiele popierajt!cych szcze
gółów, jest, że War zawa winna swój początek i nazwisko, lawnym 
w historyi możnowładzcom cz skim "\ ersowcom, którzy zdawna bE,J
di\C stronnikami królów pol kich, i za to prze'ladowani w kraju, 
przenieśli się ostatecznie za panowania \Vładysława. Hermana na 

azow ze i tu stale osiadłszy, założyli miasto, które od ich nazwi-
k miano swe otrzymało. Jakoż rzeczywiście, wedle archiwalnych 

dowodów, jeszcze w XIII wieku, mo:lno. polaka rodzina Warszów, 
później Warszawiekich i War zyckich, po iadała w amej N"arsza
wie i w okolicy grunta i wło ci, które potem w skład jej weszły". 

Atoli wywodowi temu sprzeciwiają siE,J wyraźnie dzieje Czech, 
które ani słówkiem o podobuej emigracyi Werszowców do Polski 

1 ) Jest bowiem i inne przez Gołębiowakiego i Wójcickiaga zacytowane 
pod nie, jakoby flisacy przybijający swe tratwy do przystani, wołali 
na tonę Warsza, Ewę, aby warzyła dla niob strawę: "Warz E w o! -
Nie wspominałbym o ni~m, jako widocznie naci ganem, gdyby nie ta 
okoliczność, te lud (w dalszym od miasta promieniu) bardzo cz-ęsto 
nazywa miasto to : Warsewa, a nawet Waraęga. 



nie wspominaill· A przeciP2 wszelkie tej rodziny czyny, jak naj· 
szczegółowiej w swej Historyi Czech opowiada Palacki. Nie było 
zatem wcale podstawy ani potrzeby przenosić jej na Mazowsze 
i mięszać z rodziną polską Warszów. 

A. Wojnart w Starotytno~ciach warszau-skicl~ ('1'. IV, str. 419) 
mówi o ory inalnym przywileju załoitlnia Warszawy, o którym jest 
'lad, że istniał jeszcze w r. 1617 za starostwa tan. Warezyckiego, 
wojewody Podlaskiego, lecz ten później zaginął. 

2. 

Wójcicki ( t at 11 Gau.·,dy. III, 118) także przytacza podanie 
o początku Warszawy (słowami Bartosza): Kędy tu widzi ta całe 
nasze miasto, była dawniej wielka pu zeza, pełna grubego zwierza 
(niezbyt dawno pamiętano jeszcze nazwę: S u c h y l a s, oznaczając!\ 
miejsce na Długiej ubcy naprzeciw kościoła ka. Pijarów (dziś cer· 
kwi), w niej radzi polowali na i królowie. Jeden z nich, Kazi
mierz, pędząc za jeleniem dzień cały, zabłąkał się w końcu, a od
biwszy się od swego dworu, jut trafić 11a drogę nie mógł; darl ię 
więc przez gąszcze, zaro ' Ie, błota, w których i konin. zostawić mu
siał. Tak gdy się zmęczony bł _ka, ze koczyła go noc ciemna: na 
zczę' ci e ujrzał małe 'wiatełko ; było to ogni ko z lichej lepianki, 

gdzie w tę włdnie godzinę żona łowcy porodziła bliźnięta. Tu zna
lazł przytułek i wczas miły. Owoż trzymał sam nowo-narodzone do 
chrztu 'więtego: chłopca z nich nazwał W tL r s, a dziewkę a w a. 
Nie zapomniał i później o tej rodzinie; pomógł łowcy, a on wysta
wił ten sam dworek (nu. tarem mieście), •dzie rybak z synami 
mieszka. Odtąd i inni poczęli pu zczę wycinać, wokoło ię osie
dl ć, a tak rok po roku, z te"O powstała zwolna \Varszawa, boć 
i Kraków nie za jeden rok zbudowano. Ten to młodzieniec (Wara) 
idzie w prostej linii od tamtego Warsa a ma pięciu braci (w roku 
1712). Ci jednak w tyrnie roku W)ID&rliu. 

Do stronicy 8. 

3. 

Herb miasta Warszawy. 
A. Wejnert w dziele awem: taro:ytności Warszawekie t W raz. 

1848, tom I, atr. 6), mówiąc o herbie tarej ·War za wy, Syrenie 
(dziewicy z rybim ogonem zamiast nóg), dołf\CZa vr podobiznie da
wne i nowsze tego herbu wizerunki 1 z piecz~ci dokumentów z lat 
1459, 16141 1750, 1798 i 1816 akopijowane. Wizerunki te zn czne 
w kształcie i rysunku przedstawiają między sobą różnice 1 powodo-
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wane głównie wyobrażeniem Gry f a, a mianow1c1e skrzydeł i łap 
lub szponów jego, wsuniętych tu i puyczepionych do l u ski r y
b i ej, w dolnej herbu połowie, gdy górna daje widzieć d z i e w i c ę 
nagą z m i e c z e m czy pałaszem wzniesionym do góry w prawej 
i t ar c z ą w lewej ręce, z wyjątkiem jedynie pieczęci z r. 1459, 
gdzie w miejscu kobiety widzimy nagiego mQżczyznt;>, t. j. figurę 
przejętą jakoby z herbu książą,t Mazowieckich, który-to o11tatni ma 

·za godło rycerza w zbroji, lecz z mieczem spuszczonym i tarczą 
opartą o ziamię. 

Wejnert, by różnice te wyjaśnić historycznie, powiada, iż Zie
mowit, książe młodszy Mazowsza, pojąwszy za żonę Aleksandrę 

Olgierdównę, otrzymał od J agielły w posagu ziemię Bełzką, mającą 
za herb Gryfa, skutkiem czego herb ten wcielił on do własnego. 
Przekonać się ztąd łatwo, dla jakiej przyczyny i druga polowa 
h81'bu Warszawy otrzymała Gryfa ziemi Beł:t:kiej, a raczej jego 
skrzydła i łapy, które przeszedłszy do herbu książąt Mazowieckich, 
dostały się następnie i do herbu Starej-Warszawy, będącej rezyden
cyą dzielnicy tychże książąt. Przypuszczenia uasze (mówi dalej 
Wejnert), poczynione względem zarodu herbu Warszawy z herbu 
książąt Mazowieckich, tern większej nabierają tu mocy a uawet pe
wności, że kiedy druga połowa herbu miasta, to jest Gryf, przeszła 
doń bezpośrednio z herbu książąt Mazowieckich, to dla czegożby 
z herbu tychże książąt nie mogła przej' ć (a raczej być integralnem 
jego godłem) i pierwsza (wyższa) połowa miejskiego herbu, to je8t 
ów rycerz z tarczą i mieczem w dłoni (tu już podniesionym do 
góry), jak to pokazuje pieczęć z 1-i59 r., opisana najprzód przez 
Koenne'"" 

Przypuszczenia te, a nawet i pewność W ejnerta, łatwo atoli 
dadzą się obalić. Bo lubo czę · ć dolna herbu na pieczęci z r. 1459 
ukazuje w istocie łapy, skrzydła i ogon Gryf11, to osoba części gór
nej, dość niekształtnie narysowana, niekonierznie daje wizerunek 
mężczyzny (jak to mieć właśnie chcą Wejnert i Koenne). Środkowa 
przynajmniej część herbu 1 łuska rybia z c boażonego wychodząca 
łona, najwyraźniej wskazuje nam Syrenę. Dowód to starożytności 
i pierwotoości tego godła stolicy. Oskarżanie więc rysowników 
o kaprys, lub o zniewieściałość mieszk9.ńców grodu, lekkomyślnie 
zmieniających w późniejszych (po roku 1459) wizerunkach postać 
męzką na kobiecą, nie wytrzymuje krytyki. Pa.lasz i tarczę jedynie 
motuaby poczytać za dzi11dzictwo po herbie książąt Mazowieckich 
pozoetaie, gdzie jednakże (lubo w ręku męzkim) są one spuszczone 
na dół, gdy tymczasem w rękach chybkiej Syreny sterczą ostro ~ 
góry, symbolizując poniekąd bieg czyli nurt rzeki i bezpieczeństwo 
odbywanej po niej żeglugi. 

W tomie 11 Stal'ożytności Warszawskich (na str. 183), daje 
nam Wejnert jeszcze dwa (później wynalezione) wizerunki herbu 
WArszawy z lat 1589 i 1598, najwyraźniej Syrenę u góry, a Gryfa
w połączeniu wszakże z rybią łuską - u dołu, przedstawiające. 
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1<'. M. Sobie zczański &łu znie ter mówi przy opisie Warszawy 
(w Encyklopedyi większej wydania Orgelhranda): "Herb miuta. 
O początku, powodach i formowaniu się wyobrażeń na piecz~cillch 
miej kich, pisaliśmy w artykule: ifragistyka polska (w tejże Ency
kloptdyi). Pomi~dzy te mi wszakte piecz~ć Warszawy znakomicie się 
od zczególnia s wojem wyobrażeniem Syreny, która w kształcie 

swojim, ulegając różnym w odległych cza ach zmianom, dała już 
powód uczonym do rozmajitych wniosków i przypuszczeń. A jednak 
krytycznie rzecz biorąc, prawa łatwo o b ja 'nić się d11je. wyobraże
nie albowiem yreny jest mytem znanym w całym świerie pod r6-
żnemi tylko nazwiskami i postaciami, oznaczającym zwodne niebez
pieczeń two, grożące ludziom pływającym po morzach i rzekach. 
Postać tego mytu w różnych krajach i wiekach wielorako zmieniała 
się, dopóki ostatecznie w nowszych już czasach nie formułowano 
sobie tego kształtu, w jakim obecnie , yreny przedstawiajlj,. Otóż 
położenie Warszawy nad rzeką niestałego koryta i w wielu miej
scach niebezpieczną dlB pływaków, było powodem wyboru tego go
dła, które talde znajdujemy na pieczęciach innych mia t w Europie 
podobne mających położenie, lub będącego herbem rodowym taro
żytnych familij, np. francuzkiej Lu ignan, wywodtącej WOJ poczll
tek od miej ca ławoego z pod tl o yrenach (do podobnych na· 
leży i na.dretl ka Loralej i t. d.). A że dawniej yren~: inaczej ni:i; 
teraz wyobrażano, ztąd i war~zawska na pieczęciach rozmajicie była 
przedstawianą". 

1. 

Roman Z:amar. k1 (Zmor. k1) w dziele: Podania i ba.~11i lrtdf( 
w Jlazol/'s::u (\Yroclaw, l ~>2, tr. 165) m6wi o Syreuie: 

"Jak wiadomo, mia to \Var .mwa uli~ t godło "'yrenę, Clyli 
jak ją gmin c za. e m n zywa, m o r k ą- p a n 11 ę. PochoJz ni o tego, 
w kraju o1l morza d lekim dziwnego herhu. dot d podobno nie "y· 
j.1śnione. Wprawdz1o F. )[. ohio zez ti ki (WirtrlomtJ.~~i hi trmtr.'ll' 
o sztl!knclt pi~lo·ych 11 dnrmPj Pol reJ dokładnie wy" odzi, ie naj da
''niej za, z • ·y wieku pi czę,: \V ar-za'' y wyobrnzi.L w y r a l. n e g o 
g r y f a, rn & J • c: e er u z a m i 11." t g ł o w y p <'• l f i ~ u r y 111 ~ i. c z) · 
z n y, t r 'l y m 11 j ·~ c !.{ o 11 a d g l o w 1 w p r a w e j r ę t' l' p r o t y 
m i e c z, w l o w ej o k r t! g lą t a r c z ę, ' p o lu " 1t l l! 1. k .t m i 
o t o c z o n 6 m (pieczę\- z r. ll.i!l , - żu w "V l wit' ku •ryf prze
mienia . i~ w człeka- moka, że w ·yu tłopiero jawt ię popicr-;ie 
k•Jbiecc. z pier~inmi, u dołu . moczym ogonem w gbrr: zakręconym 
zakoticzone, z krzydłami, - że dopiero nakonice w • ·Y Hl tlolną 
połowę smoczą Zll~tępujo rybia. Ie po nim, .\. Wejnert w wojirh 
Star·o:ytno,ciarh JV11r ·zatr!f mial podobno jak ię 1. drugiej do win-

l l l OWtlt . lnm J, 
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duję ręki (samego dzieła dotąd nie wid:~;iaw zy ), podnieść i wyka
ZilĆ o iatecznio pier\Vszeri two "yreny" 1). 

"Nie od rzeczy będzie dodać tu szczegół, że Syrenę ma 
w herbie takie miasto "chleusingon w Turyngii, podług podania, 
pow tałe na miejscu, ".dzie jakiś ksiątf} dziewic~J wodna z władzy 
złego czarownika wys obodził i :zaślubił". (D er S a g e n s c h a t z 
d e 8 T b ii r i n g e r l a n d e 8 von L. Bechatein ) • 

• Może nie bez związku z berhem warszawakim będzie poda
nie, które, dzieckiem b ędi\C, pomiędzy staro-miojsk111 ludności za
słyszałem, że ki e d y ś, gdy je z c z e W i s l a s z ł a t u i p o d 
z a m k i e m, w m i ej a c u g d z i e d z i · j e s t u l i c a D u n aj, b y l 
strumień czy zdrój t e g o ż n a z w isk a ( dunaju), a w n i m 
m i e s z kala y r o n a". 

"J akob!ldź dawno już dosyć, gdy mi to powiadano, jestem 
pewien, że mnie pamięć nie zawod,d, żem tu wiernie słyszaną rzecz 
powtórzył. Po roku l ·iO, gdym ze zamiarem szukał, aiali podania 
o yrenie n i e znajdę gdzie s zer ze go i szczegółowszego, już tylko 
kilka tarycb osób po tórzyć mi je umiało, - nic jednak więcej 
nad to, co już powiedziałem", 

5. 

Kościół N. Panny Maryi. 

Było to dawnych, bardzo dawnych czasów, kiedy na mie;scu, 
gdzie dzi~ stoji Warezawa 1 las jeszcze gęsty porastał, - nicopodtli 
gdzie·, nad Wisłl\, mie z kał byt bogaty młynarz zwany War8z. Przy 
pracy i oględno 'ci BZCZQśliwie mu się darzyło: chleba i miodu nie 
brakło, a grosza, co gdzie· tam w ziemi leżał w miedzianym za
chowany kotle, mógłby mu pewnie niejPuen z ówczesnych książ 1t 
pozazurościć. Otóż zda ało się, że onemu młynarzowi nicby doleg.ać 
nie miało; on przecież CZ';Sto był smutny i cz9sto mówiąc do żony 
swej, powtarzał: .Bóg nam nie łaskaw". - I Rtueznio trapić się 
mógł, bo iem uotąd ich miłość, j k kwint zawcze'ny, była bez 
owocu. Oboje tedy hojnie dawĄli j lmużny, a z por nkicm powstn· 
Ją c i kładąc się 11pać ' ieczorem 1 proqili gorąco _faryi Boga-rodzicy, 
aby im ze łać potom t o raczyła. 

I tato się, że jednego wieczora War z, modląc ię dłużej uii. 
zwykle, snem znużony zasnął byt klęcząc. A gdy za~nqł , przed 
oJ:nioncmi oczyma jogo ukazała s1~, - oto~>zona chórami niol6w 1 

w tacie z kolorowej tę•·zy, z mnlym ynaczki m na ręku, - bło
gosławiona Boga-rodzica larya. I kiedy młynarz uląkł się wiolce, 
rzekła doń: Nie trwó.l 1ę, miły człowiecza! a po łuchaj co ci p n-

•) Przeciwnie, obieszczaliski wykazał Wejnertowi, obataj .cemu za Gry-
fem, .P~erw zeń~two yreny, jak to powiedzi no w poprzedzają1·yrn 
przypi81C. (0. K.). 
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wiem i uczyń to, chcesz-li by wysłuchane były prośby twoje. Oto, 
skoro ranek, powstawszy wstanie z i pójdziesz, idqc ponad brze
giem rzeki, i będziesz szedł aż dopóty, dopóki nie zobaczpz 
śni e g u, bielejqcego się na ziemi. I na miejscu tern zbudujesz ko
ściół ku czci imienia mego i sam koło niego zamie zkasz. A n a
r o d z 1\ ci 11ię liczne niemowlęta i błogo lawić im będę, jak długo 
w cnocie i wierze żyć będq". - To powiedziawszy, zniknęło wi
dzenie; a młynarz, cały drzq,cy, wstał ze snu. N~ niebie właśnie 
póczynało świtać; przetoż upadłszy znów na ziemię, dziękował Bogu 
za objawienie, a pochwyciwszy wędrownl! laskę, zedł, jako mu 
przykazano. 

Było to w sam po1lrodek iniw, w l to gorące i uche. ~IIy
narz przecież, nie tracąc ufności, szedł wciąż po nad brzegiem 'Wi
sły, choć pod stopami jego pia ek był jak tar gorący, a trawa, 
żółta od słońca, 'wiecila się po pagórkach. Aż-ci, gdy niedaleko 
jeszcze u zedł w swej drodze, o samym największym u p a l e połu
dnia, ujrzy na wysokiej gór z e biełejq,cy o bru 'wieżego śni e g u. 
Złożył zatem na onym chłodnym kobiercu modłv dziękczynienia go
rące i wrócił wesół do domu. 

Wnet zwołani rzemieślnicy jęli się budowy ko 'rioła; a żo bo
gaty młynarz niczego nie zczędził, rosła ona j k na drożdżach 
i w rok stanęła ona cała taką jaką je t po dzi. iaj dzieli. Na wie
czną swego rzemioAła pamiątkę, rozkazał Warsz mularzom w tylną 
ścianę wbudować ogromny kamie1l m l y 1i ski. Ko · ciół poświęcony 
zo tal pod nazwaniem N. P. laryi śnieżnej,- a tegoż .am ~o 
dnia chrzczono w nim dwoje b l i ź 11 i ą t, dziatek młynarzowych. 

Do stronicy 10-11. 

b. 

P a n Je z u s c u d o.w n y u F ary 
(Podania i ba~ni z Jfazows:a, zebrał H oman Z mar ki). 

W rorłu , )!-()2, str. lfi . 

t F ry-
jest P n Je7.uA stary. 

(Pr.y łrnl'ie u·ar za11' kit). 

W kościele katedralnym (dawniej koliogacie ), :. Ja na, czyli 
w Farz . taro-miejskiej, w bocznej kaplicy koło presbyterium, zwy
kle od rana do wieczora modlącorni się zapl'łnionej, znajduje ię 
drewniana figura ukrzyżowanego Jezu a w przyrodzonej wielko· ci, 
po w zochnie za cudowną uzna w nu. O niej ą trzy nnst~pujące 
podania: 

20 
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l. 

Kiedyś, podczas wojny z Turkami, wojownik jeden, rodem 
z Warszawy, dostał si.; w niewolę niewiernych. Zaprow~dzony do 
tureckiej stolicy, został tamże przeznaczony do służby przy ułtań-
kich koniach. Przy tudni, u której konie pajal, stała niedaleko 

wbita w ziemią figura męki Chry tu owej; do niej-ż Turcy woje 
bydlęta wiązali, bluźniąc jej, plwająt• i magając biczami. Zaroićrato 
na ten widok erce prawowiernego Mazura ze zgrozy i umyślił 

obie raz położyć przecie koniec pogańskiej swywoli. Jednego tedy 
wieczora, gdy go nikt nie uważał, pobiegł omackiem do studni, 
a wykopawszy krzyż z ziemi i ucałowawszy nogi Zbawiciela, r z u
ci l go w gł.;bokl\ studnię, mówiąc: "0 Jezu mój! toć lepiej 
zgnić w w o d z i e wizerunkowi TweiJ!u, mżeli cierpieć zniewagę i urą
gowisko niezbo:l:nych nieprzyjaciół Twoich! M 

W kilka lat później udało mu sit;: szczęliiiwie uciec z niewoli 
i do rodzinnego wrócić miasta. Tu, dnta jednego, siedząc w okni 
swego domu, po łysz ł na ulicy zgiełk 111ezmierny biegnącego tłu

mnie ludu. ' ychyliw zy ię więc, pytał, co-by się t kiego stało?
"Cud, cud na Wi'le pod zamkiem"- odpowiedzieli z ulicy biegnacy. 
l on zatem, wy zedł zy z mie zkania, podążał tam za drugimi. Na 
brtegu rzeki tłu zeza niezliczona narodu w zelakiego, klęcząc z od
krytomi głowy, modliła ię głośno Bogu wobec widomego cudu: bo 
oto ~ i łą, tirodkiem naj ilniejszego prądu, krzyż z wizerunkiem 
Chrystu a płynął p r z c i w w o d z i e, w postawie s t oj ą c y jakby 
na ziemi. Bi kup od '. Jana z duchowie!'1 twem calem, w uroczy
stych zatach, z zapalonemi 'wiecami, w iedli do promu 1 chcąc pły
DitĆ na przyjęcie cudownego go~cia; pomimo jednak ci zy zupełnej 
w powietrzu i u iłowati nnjlep zyr.h przewoźników, ia!lną miarą ku 
niemu zbliży· si~ nie mogli. 

6w zbiegły jeniec turecki poznał odrazu krzy;; ten am, któl'y 
do studni był wrzucił. tanąw zy tedy przed Bi kupom, opowiedział 
mu rzecz cuł4. Gdy za·, na rozkaz hi ·kupi, siadłszy w łódź odbił 
od brzegu, cudowny wizerune)t am podpłynął doń i pochylił ię 
w jego ramiona. 'J'ak więc na brzeg yniesiony, ze czcią niczmiern<! 
i rado· cią mioRzkat'1ców do F ry za pro adzon, - umie zczony jest 
w olt rzu, " ktbrym po cizi· dzicl'1 z cudó' mnogich słynie. 

II. 

Z cza em oltal'z ten okrył . i~& lil'znerni dary pouoi.ny h, n <>łow~t 
Chry tu a prz u~:dohił dro,. korona. z brylantÓ\\, dotąd na niej 
błyszcząca. Zdarzyło ·i\:, i.e raz <!łodziej niejaki, skuszony chci
wo'cul, zakradł sit: wieczorem tło kaplicy, a w nocy, w zedłs1.y na. 
ołtarz, 'ciągn:!l ko. ztowm! koronę ręk1. 'wi~tokradzką. Lecz gdy z nią 
chci ł znij:ć na ztemię, r~ka cudownego pos gu pochw ·cił go -
za jod en w ł o s tylko: a przer,ti.ony złoczytir.a próżno . ił ił ię uwol-



nić, i jakby najtwardszym przykuty łańcuchem pozostał na ołtarzu 
do białego dnia. O świcie, dziadek ko'cielny, przyszedłszy zapalać 
'wiece do mazy, spostrzegł go i dał znać do księty. Zbiegło ai~ 
zatem duchowieństwo całe i mnogo~ć mieszczan z pobliska, a obu
rzeni zuchwali! zbrodni!!, chcąc oddać go na ukaranie, ·ciągać zło
czyńcę zaczęli. Lecz próżne były wszystkie wysileni a; - w ł o s 
w ręku Chrystusa pozostały nie dał si~ ani zerwać, ni mieczem roz
cią~ , ani plomieniem przepalić. - Radzili tedy jedni: na miejscu 
zaraz go (złodzieja) ściąć; - drudzy: słom(\ ze smołą obwinąwszy 
palić; - inni: kleszczami żelazneroi szarpać. 

- ~A ja zaś Sl\dzę - odezwał się z tłoku chłl)p sędziwy, 
na targ do miasta. przybyły, - woli go bożej najlepiej zo tawić. 
Jeśli ukarać go zechce, bez ludzkiej zdolen uczynić to pomocy ; 
a jeśli przebaczyć woli, jakoż mu eię przeciwić godzi?" 

- "Prawda twoja, ojcze!" - wykrzyldi wszyscy przytomni -
,.niechaj się stanie, jako n rozsądzi". 

I oto nagle rozwarły si~ palce zac i 'nięte posągu, w o l n o 
puszczając grzesznika, dając znak narodo'I_Yi o nieskończonem miło
sierdziu boakiem. - Złodziej, skruszony łaską doznaną, odpokuto
wał zeszło występne życie i stał się odtąd cnotliwym człowiekiPm. 

III. 

Dawniej bywało, że <'Udownej figurze ro ły w l o a y na głowie, 
jakby żywej osobie, które hi. kup co rok zbierał i na relikwie wier
nym rozdziel l. Od cza u wszakże, jak ktoś skrycie, n i e g o d n 'ł 
obciął je r~ką, włoay odraRtać na zawsze poprze!ltały. 

Do stronicy 14. 

7. 

W Podauiach i baśniach R. Zarunrskiogo (Wrocław, l 52, 
tr. 175) czytamy: 

Zaklęta ksl,żnlczka na Dynasowakiej gorze. ,.Pomi~dzy Ka.
imierow kim i Ordynackim gmachem, nad w, łą, na wysokiej, pu-
tej górze, tercz czarno, zrujnowano mury, przez niemieckiego 

k iątęcia de Nassau, za panowania a ó , rozpoczętego, ale niedo
kończonego pałacu 1). \V ohazernycb pod nim, wodll zalanych pi
wnicach, pływać ma księżniczka, w ka c z k ~ zaklęta 2). ą chwile, 

1) Dzi' aą w tćm miej cu ofiicyny tlo hr. ruskich nalet,ce. 
'l Podanie to odnoerą niektórzy tlo gmachu Ordynackiego !gd1.it 

d2iś 1i~ mieś i In tytut Muzyc1.ny). 



kicd) wrncn. ona do poijmci ludt.kiej, a wtedy, je'li komu spotkać 
si~ j11 tdarzy, podaje mu warunki swego wybawienia, w nagrod~ 
pl'tyrzekają•· oddać r~kę. Do wybawienia jej nie potrteba aui 
m~stwa ani cnoty. ani wytrwania; uo'ć tylko w jednym dniu 
na zbytki same strwonić t o duka t 6 w, które księżniczka za
licza. Jukbądi ię przecież lekkiero widzi to zadanie, nikt go do
tychcza. polnić nio potrafił; i k. iężniczka wciąż ;:ostaje pod mocą 
ciężącego na niej zaklęcia u. 

Przytaczając to podanic Z mordki, powiada: "Dla zupełności 
tylko zamia:cilem tu i ten k.trlałej i skoślawionej wyobraźni utwór, 
jakb,ldź pewien jo tom, żo nie na miej cu powstałym, lecz je t przy
no 'nyrn towarom z • ierniec, g• h: i e mnóstwo podobnych napotyka się 
podari. Do na przyniosła go zRpownie wędrująca czeladź rzemie 1-
niczn, między któr•! też glbwnio !li~ przechowuje~. 

Do stronicy 20. 

8. 

Ćwikowa góra. 
L. Golt:biowski (Lud pol.~k•, ;tr. 27!J) mow1: 
Gaje 'więte, la ki z tych gajów. Gaje 'wi~te nazy

wano b ó ż n i c a m i, ołtarze zo.' kol o ; t kiemi były w pewnym 
k ttałcie składane ogromno kamienie. \V wielu miejscach w Polsce 
. 'l dotąd gaje lub uroczy ka no l. t! c e B ó .i n i c nazwanie (bug-gaje); 
w1dział je , 'taszic w lasach P n. r c z o w R k i c h (na Podlasiu) w za
padłej, ponurej krajinio i dotąd o •h~m u troniu wiolo jest podar1 
i uprzedzeń. ( 'ta. zica dzieła in t-to, tom 7). 

La ka z gajów ijwiętych za berło lub hetmańską buławę siu
żyła. Takie u nas były pierwiastkowo dla wodzów rycer twa, tuki 
zepewnc! początek berła kr61ów i ksiąiąt. 

Garkiw murach kościelnych. Jest prawdopodobne, 
że garki napełniono popiołem, znajdywane niekiedy w starych mu
rach kościelnych, s:! to p o p i c In i c e czyli urn • pogrzebowo, 
w cian · kościoła (moie megdy hóżnicy) jak dzi' w katakumby, 
w uwane. 

Do stronicy 28. 

9. 

Żyrardów. 
Gazeta Polska, War zawa, 1865 nr. 8 donosi: 
Przemysł p t 6 c i e n n i czy w P o l s c e. Pod tym tytułem 

Gauta Handlowa w numer ch 3 i 6 wego pisma podaje ciekawy 
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h toryczny przegląd rozwoju płóciennictwa w Polece, z które o 
wyjmujemy interesujące szczegóły statystyczne. 

W r. 1 22, kiedy rząd Królestwa tak zachętami, jak i ulgami, 
zdołał ściągnąć do· ć liczną ludno 'ć tkacką ze zlązka i orawii, 
powstało wiele waratatów tkackich w mia tach i mia teczkach ca
łe o kraju. I tak, statystyka wylicza ich ogółem : w guberni i War-
zawskiej 31 w Lubelskiej 23, w Płockiej l !11 w Radomskiej 8. 

O ady te tkackie kwitnęły do r. 1831, a surowe ich wyroby wy
wożono za granicę, mi nowicie do Hollandyi, gdzie odpowiednio 
wyblichowane, wracały znowu do na i przedawały się pod nazwą 
płócien hollenderskich. Jednakże do tego cz~su żadnej nie 
b~ło większej fabryki płótna. 

Dopiero później powstała w~półka, która zawarła kontrakt 
z Filipem Girard, wynalazcą machiny przędzalnianej i Rkutkiem tego 
układu, w powiecie ł-owickim (pod stacyją dr. żel. Ruda Guzow knJ 
s t nął zakład :Żyr ar d{, zwany 1 który do d :o~ i· dnia w tej gałęzi 
przemysłu wszystkim innym przewodniczy. Zakład ten różne przeb~
w t koleje, aż w k01!cu przez Bank Pol ki pp. Hill i Ditrich na 
wypłatę ustl\piony, dotąd w ich ręku pozostaje, a prty umiejętn•~m 
prowadzeniu rozwinął . ię do togo stopn•n, iż wyroby jego na wy
stawie powszechnej w Ijondynie wielkim medalem za. zczyconE: zo-

t ły. 'V r. 1863 zakład Żyrardowtiki posiadał 24 machin przędzal
ni~~onych, 360 waratatów tkackich i zatrudniał 7 2 ludzi. Produkcyja 
teJ fabryki głównic zwrót·oną je t na wyrób f'lótna kopowego, któ
rego w pomienianym roku przygotowano 2,21 :!,500 łokci; drugi1• 
miejero co do ilollci zajmuje web 11 kt<'•roj wyrchiono 31' ,583 łokci· 
drelichu 291/iOO łokci i bielizny . tełowej w yhorowych gatunkach 
61 145 tokc1. Warłollć tych wyrchów pot! ną została na :3 milijony 
złotych polskich. W roku 1!:!63 zakład ttlll potrzebował przędz) 
lnianej 336,4~3 motków, to jl' t o 50,231 motków więcej jak w roku 
poprzodzają<'yrn; d r.iennl\ produkcya wynosi l O !O motkbw, a mim o 
to uie je t wystarc;~; J(\C:! i IRhr) k 1 zn cw ilo ć przęd:.~y z zagr -
nicy prow dzać mu i. \ tyrnie roku przedano p16tna za złJ'· 
3, l:! 1,252 ••·. l . K pi tal ohro o wy togo przed i hior t " ·no~• 
ztp. 3,8lłi1 6~G gr. ::!0, wkładu ·y łp. :! 1 G O 6 gr. 20. 

Drugim z klndem płó 1 nlllczym w kr ju odznaf!z j C) m it· 
Rumi nnl\ produkCYJ•!, jest f hr kn p. Karola Dąbrowie?:& nn oa -
dtie • tanillławńw we wsi n c h r o w o l a, w powiecie [ ryj mpol-
kim, od roku l 3ft nieprz rwanie trwająca. Prodokuje on11. w ·roh) 

tk cki ze wego mat ryału, alol też przyjmuje przęd~ę i do prz . 
roluenia. '· r. 1863 fabryka ta prow d)lila prz~dzalni~ mechani
n:n 1. co bnrd1.o przyczyniło Bi!J do rozwoju i postępu zakładu, któr~ 

r. 185 7 liczył waretatów 40, zatrudniał ludzi !16 1 a wyrobit tkanin 
21 1238 łokci na wartość l 02,000 zlp. W r. l 63 zakład po iadał 
jednę machinę przędzalnianą i 40 warstatów i wyrobił 370 łokci 
w by, i735 łokci kopówki 1 16,Ht30 łokci bielizny tołowej i 1653 
łokci drelichu. Wartość tych wyrobów wynosiła złp. 3B8,416 gr. 20 



Fabryka DobrowoJ kn po~więca . ię głbwnle produkr.yi bielizny sto
łowej, w l' z e m też bezsprzecznie celuje. 

Podobnemu przemysłowi, to jest produkcyi bielizny tołowej, 
oddają ię także fnhryki: w Z:dutiskiej-Woli (Hille'gol, w Pn
binnicach (Kru che'gol i w Lodzi (Bille'go). Pierwsza zatl'U
dnia 12 ludzi na l:! warstntnch, produkując bielizny stołowej Hll7 
łokci, warto'ci 100.000 złp. Druga l ludzi n11 12 waratatach i daje 
wyrobl•w l917 łokci za złp. !J7,7 O złp. ~areszcie ostatnia zatru
dnia 15 luuzi na 10 1 ar. tatach, wyr bia 7533 łokci, wartości złp. 
:H>:>,533 gr. 10. 

Sou;a Refol'lna krak. z r. l 2 nr. 201 dono i: 
F a bryk a Żyr nr d o w k a. \V sprawozdaniu urzędowem 

z "y tnwy w ~lo kwie, czytamy co następuje o fabryce płócien 
w Żyrardowie: ~-·a czele przemysłu tkackiego w pań twie rosyj-
kiem winnn być postawiona fabryka Hille'go i Dittrich'a nieopodal 

Warszawy. \ śród publiczno (ci fabryka ta jest więcej znana pod 
nazwą Zvrardowskiej. Fabryka była założona w r. 1822 przez rząd 
,·,wcze n Królestwa Polskiego, przyczem przędzalnio lnu były urzą
dzone według . yRtemu inżynit!l'n francuzkiego Filipa de Gerard, wy
nalazcy przt,:dtalni mechaniczn ·ch. Ztąd pochodzi zachowana dotych
cza, nazwa fahryki. Do obecnych wła 'cicieli ·fabryka należy od roku 
l 57 i przez nich je t doprowadzoną do stanu kwitnącego. Przy 
kupowaniu przez nich fabryki, liczba robotników wynosiła 500 osób; 
obecnie jeet ona prze. zło 12 razy większa, a . mianowicie liczy ro
botników 7300. Wyrób roczny dochodzi do warto 'ci 3,500,000 rubli; 
samych wyrobów poticzo zniczych_ (pończoch} wyrabi fabryki~ za 
:iOO,OOO rubli. Wyroby fahr)·ki Zyrardowskicj odznaczają się do
brocią i rozmaito'cią towaru, Jnk pięknością i bogactwem rysunków, 
ktt'1re czę to bywają przez innych fabrykantów zapożyczane. 

Do stronicy 29. 

1\) , 

Miedniewice. 
Po znnowanie grobów wrodzon~m jest u w zy tkich, najdzik

szych na1~et ludów, urzuciero i prawem. Oto, co dono i Norca Re
forma (Kralr. l 84, n. 92): 

"W wioera Locbmaddy na jednej z wysp Hebrydów w zko
ryi zdanył się w tych czasach suzególniej. zy wypadek. Przed kil
koma t godniaroi zmRrla tam nagi pewna stara kobieta, j k wie;ć 
niosła, wskutek otrucia. Władze poleciły ciało jej odgrz11bać dla 
przeprowadzenia rozbioru chemicznego; polecenie to jednak nie mv-
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glo być spolnionem, gdyż mioazkaricy wsi, podburzeni przez trzech 
synów zmarłej, przeciwili i~ sądowej czynno~łci, którą poczytywali 
za ~więtokradztwo. )!usiano użyć pomocy wojska, które otoczywazy 
cmentarz, nie dopuszczało nari wzburzonych, podczas gdy urzędnicy 
ądowi w towarzy twie doktora zajęli ię odkopaniem grobu i 

olobyciem trumny. Zaledwie ją wszakte wydobyto na wierzch, wieko 
p~kło z wielkim trzaskiem i komisarz policyi oraz doktór padli 
omdleni na ziemię, a ten ostatni nawet już więcej nie powstał. Za· 
bójcze gazy, pochodzące z rozkładu ciał , wydobywszy się nagle 
z trumny, powodowały cały wypadek; ale lud prosty przypisuje go 
k.uze boskiej za nieuszanowanie grobu. 

Do stronicy 33. 

11. 

Brzeziny. 
Ks. 'ze lew ki w Pami~ttti!.:u relig. -mora l. ( Warsz. 1851, t. 20, 

tr. ~O) pisze: 
, Rozpytując się naj tar zych mieszkańców tu tej zych o dawne 

podania, sły11załem od nich między innemi, źe kiedy~·tam burmistrz 
miaata Brzezin, dobrawszy sobie dwunastu ocyuszów, reprezentował 

hrystusa między we mi a po tołami, chodził po domach, na 'ładował 
różne sceny z hi ·toryi nowego te tamentu, chleby rozmnażał, karczmt.~ 
j kąś spalił i po pełnieniu tej zbrodni mu iał uciekać przed pogo
nią z uczniami i t. d. ty ząc te wie· cr, z początku wziąłem je za 
urojone, ale pott;m przypomniawszy obie, te w średnich wiekach 
daw no reprezentacye z życia. i męki Chry tusa Pana i w innych 
kraj11ch, zacząłem .ledzić, czy i u na co podobnego nie było. Od· 
· 'llt"iylem obie w pamięci hi to ryt! h i c z o w n i k ów (Flagellantium) 
czyli kapnik ó w w Polsce, i noresuie wyczytałem w kronice Biel-
kiego, te na początku par101 ania ~ygmunta I-go, niejaki Jakób 

~licl.'tynczyk w i tocie nalebl do truppy tak pobożnych aktorów 
i Po tradycy brzezin kich obywateli nie były płonne, że ci impo-
torowie przedrz /.niający Chrystusa i postołów wylęgli ię z aekty 

biczowników (obacz taki Józ. ){uczkow kiego artykuł w Dwutygo
dniku littrflckim, wyd w Krakowie r. 1844, gdzie równie~ mowa 
o biczowaniu się o trem k ięcia Albrecht Radziwiłła, kanclerza 
W. Ks. Lit.). Oto co mów1 Rieł ki: 

~· a początku panowania króla Zygmunta I, obrali się niekló
rzy szałbierze w Polsco, jako Piotr Zatorski z Krakowa, Jakóh licl
t ·ńczyk, wójt z Brzezin i drudzy, których było w lio;~:bie trzyna

'r.i . Wybrali mi~dzy sobą Chrystusa i dwanaście apostc>łów, cho
d.-.ili. po w inch każąc i cuda czynili kuglarskim obyczajem: to je t 
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wskrzeszali umarłe na zmowie, ryby łowili w kałużach na rozka
:r.anie Chrystusowe, wsadziwszy je tam pierwej, takież i w piec 
chleby miotali, a za aię w imię Chrystusa wybierali, z po~ziwieniem 
ludzi prostych, których za niemi wiele chodziło. Gdy do Sląaka ezli, 
wstąpili do Częstochowy w kapitulny czas, gdy tam bywa wielka 
ofiara (nie znano ich jeszcze), uczynili J•1dasza Obael8em (opę
taiicem), który nakładł sobie w zanadrze kamyków za koszulę od 
gołego ciała, a z wierzchu miał suknię dwojiatą, w której była kie
szeń niemała skryta. Wiedli tedy drudzy onego opętanego do ołta
rza, aby go ofiarowali, a potem miano z niego czarta wyganiać. 
Opierał się Obsess, w rzeczy nie chciał do obrazu, a gdy go gwał
tem przywiedli, rzucił się na ofiarę, wydarłszy się im z ręku, 
brał na ołtarzu pieniądze, a kładł do sowitej suknie, ostatki zrzucił 
z ołtarza. Przybiegli mniszy, odpasali go, mając za to, aby w za
nadrzu kładł pieniądze. Wypadły tedy ony kamyczki, których był 
ZH. koszulę nakładł, a pieniądze zostały między sukniami, tak, że 
wyszli precz z kościoła z pieniędzmi. Chodził Obaes po gospodach, 
gdzie mięso ujrzał, tedy . je brał, zrywał pieczenie z rożnów, a ciakał 
na swoje apostoły, a oni jedli a żegnali się, a tak się żywili, gdyż 
swojej kuchnie nie mieli. Gdy było w Śląsku, przyszli do jednej 
ziemianki na wsi, rzekli jej: Pani szlachetna, nawiedza cię Chrystus 
z apostoły swemi, ofiaruj im co. Rzekła: nie mam męża doma, 
przeto m i się nie godzi samej nic czynić. Rzekli : masz jakie obruay, 
albo prześcieradła ku poświęceniu? Rzekła: mam,- a gdy ukazała, 
rzekli: to my weźmiemy z aobą, aby-ć się przędziwo rodziło. Rze
kła, że: nie śmiem przed mężem,- a tak oni zawinęli żagwie (rzecz 
palną) kęs z ogniem w ono prześcieradło, dali jej zasię, włożyła je 
w skrzynillo Gdy to tam tlało, zapaliła się skrzynia, a od skrzynie 
dom. Mąż przyjechał, dom zgorzał. Powiedziała przyczynę: iż'em 
niewdzięcznie przyjęła Chrystusa z apostoły jego, przeto na mnie tę 
plagę przypuścił Pan Bóg. Rzekł mąż: Łotr-ci to jakiś był. Pytał 
drugich sąsiad( ów): gdzie się obrócili? -- powiedzieli : ku Polace. 
Zebrali się wszyscy, szli po nich. Obaczył Chrystus, rzekł swojim: 
Piotrze, już się moja męka przybliża. Piotr rzekł: i moja też z tobą, 
Panie! - Rzekł Chrystua: nie lżlł·Ć mnie, jedno oknem (tylko 
oknem uciec) . Rzekł Piotr: Panie, ja ciebie nie utanę (rozstanę, 
opuszczę) pókim żyw. A gdy je chłopi obskoczyli w jednym domu, 
dotłukli im (natłukli ich) kijroi w okniech. Wrócili się tedy z guzy 
do domów 1 a dalej nie chcieli chodzić po tej iwiąći. Klął je biakup 
o to, ale mu powiedzieli, iż już za to pokutę odnieśli, gdy im kijem 
doprano. Przeto prosili o rozgrzeszenie, i byli rozgrzeszeni a po
lepszyli ei~. Jakoż te Franty niektóre, jam jeszcze na świecie za
atał i znal". 

"Wspomina tu Bielski o dw6ch głównych osobach, Zatorakim 
i Mielatyńczyku, lecz pozoataje wątpliwość, którego z nich Chrystu
sem obrano. Tradycya Wlłtpliwość tę rozwilłzuje, głoszlłc, że wójt 
brzezidski był Messyjaszem. Scena ta impostorska miała sio odbyć 



w 'lą ku, jak kronikart. 111 icr«iti, i miest.ka1iey też brtezi1i ey utrz)
mują, że mi la mi j ce po za obr~hem ich mia ta, a z<'zególy tra
dycyi zgadLają si~ zupełnie z tym opi ,·om. Aby co~ podobnego nic 
działo się i w samych BrtOzinach, zapneczyć nie mn.i;na. Mia. to to 
lynęło z gorliwo· ci religij n j, C Lego dowodem tyle w niem ko;cio

lów i pamiątek pobożnych dotąd zaehowanych. Na każdej z czterech 
stron miasta stoji przy drodte figura murowana, czyli filar kwad ra· 
to wy znacznej objęto 'ci z framugą (ni zą) do krzyża lub obrazu, 
z okapem u szczytu, nad którym znowu krzyż mosię7ny poł)· kuje. 
To pomniki taro-pol ki ej religijno 'ci, dzi · w czę ·ci nadwer~żone , 

zo taly zapewne wznie , ione po u tąpieniu z tej okolicy powietl·za 
morowego, jeżeli czasem dawniej , zych nie sięgają czasów•. 

n Do starożytności w tP.m m i e ' ci e należy domek drewniany 
nrem 199 oznaczony, mający na bele modrzewiowej na tępujący 
napis łacinski: 

Laudab1le .' I 11 1 ~ - ·"''acramPntum A. !J . 1677. 1-a 7-bns. 
Jest to rok niezawodnie założenia tego . uomu. Ale mam~· prz~. 

kłady, że budynki modrzewowe po tysi1!C lat nawet stoją •. 
(ohacz Lud, ~erya VIII, str. 183}. 

Do stronicy 3 7. 
1:? . 

J. Karlowict: w Pamiętnik11 jizy·Jgroticzuynl, \\ar z wa , l 2, 
tom II, przytacza nazwy: M a z u r ~, :\1 a z o w z e, ;\[ a z o w i c c ki. 
'V zystkie to trzy formy autor tara si'.: wyprowadzić od zaginlllnej 
fqrmy I a z o w c e, jak to pokazuje spotykane wyrażeni n do Ma· 
z o waz" (Mazowcze - .Mazow ze) D.d~ jeszczo i tnieją osady z ua
zwi kiem ~Iazew, Mazów i ~lazewo (np. w Lęczyckiem) . Pierwi tek 
M a z wywodzą rozmaicie, np. od .Insła" a, \l d węgier kiego wyrazu 
.!iizo (pole), z erb.kiPgo moze\o {równina). ~·zwę lazur 
autor uważa za formę żartobliwą, króconą z 1 a z o w i e c. ·a Li
twie M a z u r używa ię pogardliwie , jako ohtllga. ·a Podolu knżdy 
mówi cy po pol kv, a nie Hu in, nazyw& tię Mawrcm. 

Do stronicy 39. 
13. 

Tygod11il.: literacki (Powań, 1840, n. 9, str. 67) daje na~tępu
jący artykuł, przrz W. A. Maciejowslciego napisany. 

Mazurorcie. Kiedy ruskie ziemie i Małopol ka wyludniane by
wały przez napady Tatarów, tymczasem za Wisłą spokojnie iedzący 
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azurowie rozradzali się sporo i zaludniali piaszczyste swoje po
wiaty. Łatwo więc mogły z tej strony Polski przesiedlać się gro
mady, już-t; do Pru , już na Ru' czerwonfł, już do Litwy, już na 
Białf\-RU ; gdy przeciwnie, do Małopolski sprowadzać było potrzeba 
z zagranicy osadników, aby wyludnioną przez tatarskie napad za
pełnić osadnikami obcymi. Pierwsze takie przesiedlenie Mazurów 
nastąpiło do Prusa po r. 1230, gdy utworzono nad Wisłą prusko
chełmiń ki e biskupstwo ni zczący Prusacy (szczep litewski) ż do 
Mazowsza. nilpadali 1). Tak więc, gdy z porady Chrystyjana, prusko
chełmskiego biskupa (należącego do dzielnicy księstwa Mazowiec
kiego), tudzież Glintera b i kupa płockiego, prowadzeni Krzyżacy 
Prusaków poskramiać zaczęli:), radziła polityka mięszać z ujarzmio
nym Jiruskim ludem nowo tu sprowadzone osady Mazurów, l ado
wić je w okolicy Gda1lska i Królewca 3). Dotąd i tnieją tamie te 
osady, i chociaż z nich niektóre już zniemczały, przecież aż po 
dziś-dzie1ł noszt! nazw i ko Mazurów. Przez te osady snać upowsze
chniły się tu ohyczaje i prawA polskie, doszedłszy do Kurlandyi 4). 

W wieku XIII sprowad.1ali na Ru' czerwoną Mazurów ksiqżQta Ma
zowieccy, na llalickim osiadając t.ronie. Aż dotf\d są więc w zie
miach ruskich, a s:.~czególnicj pod Karpatami osady .lazurów. Na 
Litwę i na Białf\·Ruś prze •edlili się Jazurowie w XJV i następnych 
wiekach i aż dotąd mieszkają tamte. 

W politycznym swym składzie i w sposobie my"lenia różn:Ii 

się wielce bzurowie od Wielko- i Mało-Polanów. Z potrzeby po
bratali się panowie polscy ze szlachtą; w Mazowszu nie było nigdy 
powodu, ażeby toż samo nast piło. Dla tego też mazowiecko. zla
cbta pozostała przy dawnej pro tocie swojej, nie ubiegając się ani 
za pań kościlł, ani za wpływom na . prawy polityczne, tak dalece, 
że na et nie widziała w tern własnego dobra, gdy za Zygmunta I 
znowu pozwoliły jej loRy w jedno państwo sklejić aię z Polskf\. 
Z czllsem dopiero przejrzała i przekonała się o tern, że w połllCZe
niu tern raczej zys1.cze nii. straci, pomimo to, te panowie w inszlm 

l) Dominik zuc (O Z11(1CUnlll l'ru~ dt~wnycl•, ''tusz. 18łti, tr. 35) po
wi da: "Voigt utrzymuje, te twierdza zbudowana była po pnej4ciu 
Wisły w T urn i e {Tarnowo, 'fhorn) darowanem Krystynowi biskupowi 
przez Ko11rada kl. Mazowieckiego w r. 12~:!. Ten zamek pod panowa
niem pol kiem zburzyli Pru llCY prze•l przybyciem Krzyżaków, lecz 
w r. 1231 odbudowali • azury dlt1 braci zpitalnych i załogę zo rawili 
pod dowództwem Herman BaJka. - Tenie Szui<' (na str. lir,) ze w l ględ u 
na prowincyą, uwata Kop •rnika za lazura . · 

l) Długosz, l, etr. 96. 6'-4. 
~) K. F. Eichorn: Deuldcl" Staats- u11d Rtchtsgtachichtt. Oiittingen, 1835, 

t. II, str. 19S. 
') Tym tylko sposobem wytłumaczy(! sobie motamy zaeRJę prawa w ta

tutach mazowieckich, tr. 48ł podług wydAnia J. W. Bandtkiego jus 
polonicum i kurbndzkim 188 objawion~t, która łowiadakim a nie 
germańskim oddycha duchem. 



świetle wystawiali jej rzeczy 1 nie chcąc w politycznym względzie 
blisko zetknąć się z nieokrzesanfł tłu zczą. 

Mazur pozbawiony środków nabycia lepszego mienia, był ubo
gim, ale nie biednym; n nie zbliżywszy się nigdy do poloru za
chodniej Europy, dl tego, że nie przouywal na dworach panów 
. wojich, wielkim pro11tal iem a nawet glupoem zdawał się być Pola
kowi. Śmiech nawet i politowanie wzbudzuł u rodaków swojich pań
~kiego tanu, gdy po śmierr.i 7.ygmunta Augu ta po raz pierwszy 
poka:r.al . ię nn polu publiczuych obrad, w pro. tym . woj im ubiorze, 
z kijom w ręku i kieszenią pu tą, nie mu.jąc wyohra.lenia nawet 
u tern, co . ię około nie~o tlziało. Pant~wie polsry żywili to ubóstwo, 
je'ć im z wła. nych po ylając kuchni, a mazowieccy, wstydząc ię za 
Rwojith 1.iomków, radzili im, aieby raczej powrócili do domu, ani
żeli daremnic ztde"'ali pole. AlP sit; na ntch ofuknęli Mazurowi e 1) 

i o'wtadczyli, że nie wprzód rozojd11 i do tlomu, aż wybinr 1 na 
hóla, h;!,Ji. Gaweńskie bią7c, bącli. Rdcsta 2). Odhld łtfazurowic 

pilnic u~zęszczali na cjmy, widl!jt', io w massic lllOg'<! tu coś zua
czyć, ale u siebie w domu unikali publiclllych zjat.di'1w, wiedz!tC 
o tem, że na nich prteruu~ają panowie. lllnte~o też (jak mówi 
.[ia. ko\\ ki , .\luzur ra•·zej na targ, lll/. n sc jrnik uczęsz~zać wolał. 

Kiedy w ·y i • "VI wieku Wi lko- r )J ło-l'ol-ka protc!\tan
tyzmem przesi;!kły wiul•·e, u .:\1azur6w zachowywała ~io: v. czystości 
reli~ija katolicka 1 ). To, juk mniemam, ltylo powodem (?l Z)glllun
towi III, że tu przenib ł tolicę pari. twtl i osiauł w War·z wie. :Na 
co chętnie zpzwolili pnnnwic, wiedzi!C o tóm, :t.c• uujlatwiej h~dą 
mogli dokazywac: na ~rjrnach przez licltłl\ clrohu11 ~zlachtę, któr 
jak roj mrt'nvek mazowieckil• znlcgała pia. ki. 

\\• "Y~tkie przymioty staro slowi ri kie t•echowuły _fnzurn. B)ł 
on męin) w hoju, ale pokój nncl ~ujnę przekładał. :-;pokojuo'ć i za
tru•lnicnia dornowe prz 'llOhił uad w zptku 1 wysoce cenił pracowito 
·woje i hoże nic>\\iastr. l:u~cmno ' c: i mit•rno:ć lultił, dn zwady byt 
._kory 1 ni p t.•k zakttl aże h) a m zaezepinł wroga, lecz raczej, 
ażeby mvżnie olipart zrohioną na iehio napa~ · nic cierpi c t go, 
jak· mawiał, a:iołty mu kto w ka zę dmuchał. Pełno na to dowodów 
tło tai'Czają ówczc~ni pi urze. 

Strykow ki ') ·yc•hwal. mrzrwo hr ta .\Iazura, uzbrojonego 
t ar z u n m (broti sieczna)_, k i j c e m i puk a w k 1\ ( trze l b 1). 

\\" cza ie cłobywania \\ ielko-łukt'lw za ::::tefana Batorego, Wi loch 

11 Hi leki, iH·tJmka, t r. G9i. 
2 ) Tak nazywali oni k ięcia Antlegaweńskiego (Anjou) Henryka i arcy

kRięcia raku kiego Erue ta, nie umiej .c nawet imion 1ch wymówil
nallltyde. 

3) Tyczy iQ to [azuniw koronnych i litew kich, gdyt )lawrowie pru~cy, 
idąc zn przykładem ezlachty i tluchowie.ństwa swego, przyjęli 
J:\Ową wiarę i dotą•l stale jej ftiQ tl'l.ymaj~. 

•) '"" J•,,bu de e. 
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Mazur, poddany La Ockich ze wsi Miastkowa, chociaż był postrze
lony, prze<'ież ue dl o 'lo p z ogn1em w ręku i parkan fortecy palił: 
za co król, nagradzając jego m~zt.,o, a.zlachcicem go uczynil t). 
Wśród boju tl)sknił Mazur do żony i dziatek, niekiedy cichaczem 
wymykał sil) do domu, aby co prędzej mógł oglt}dae woich ~). Tam 
on słodkie w'ród rolnych zatrudnień p~dzał chwile, pianiem swego 
g o s p o d ll r z a (tak nazywał on koguta) budzony do pracy, zachę
cany do pracy pnykładem swojej niewiaąty, która była ta praco
witsza 1 niż gdzieindziej w Polsce 3). Błogo było w domkach tych 
ludzi; pełne taw były obory, pełne gumna. Chociai małe role, czę
sto nie wil)ksze nad trzy zagony, }lazur posiadał, jednakże nie zby
wało mu nigdy, czem-by w chędogim swoim i kromniusienko urzą
dzonym dworku hojnie przyjął go'cia. Jeść i pil: musiał gość po
tężnie, jeieli nie chciał zmartwić uprzejmego .Mazlwszanina, który 
we w zystltiem skromny, w tej może mierze przesadzał. Głównym 
w domu sprzętem była w i Zt}CB. na ·ci a ma b ar d a (płocha) do wyra
biania płócien przydatn,a; odzien~em mieszkańca tego była gruba sier
mięga, jej ozdobi\ buława, którą zawsze nosił za pasem,- a kra&(\ twa-
rzy potężny Wt} • zczerość, cnota, bojaźń Boża i ochota do prac 
cechowaty mies;~;kanie i mieszkańca mazowieckiego dworka. kor-

. zym on będąc do z w a d y niż do rady 1 nie ru zyl sil) nigdzie 
hez potę:lnego kija w ręku •). Dzielnóm tóm narzędziem nakazywał 
on dla siebie u zanowanie, niem odpierał nap ' ć, niem u kramiał 
wroga. Zdobiły lazurów: ~) 

· zarazan zardzewiały 
z po zew (pochwy) opadały, 
kiJeC gr nowity, 
h11rkabuz nabitv. 
Tak idą na Ro.ki, 
podeprą we boki. 

Z Ł!Jpuj m u z gościńca (drogi), 
rzuca Rię do kijca, 
potem z barkabuza 
wnet poprawi guza. 

Z uszanowaniem i bojainią t>) przepływali fli owie około d óch 
kęp, DrwaiRki ej i ~ ieznachow kiej, na Wiśle za Wy zogrodem po
łoionych: Zamie. zkiwoli je kłótliwi Mazurowie, nazywani Niezna
cham i, którzy u tawicznie kłócili si~ między sobą, a nikomu mięszać 
ię do siebie nie dali. Guzy pot~żne czekały nieproszonego ro
zejmcę. Czubiąo .. I zur jeden drugiego, wiedział o tam dobr~e, iż 
owicie jutro odbierze, co dziś są iadowi udzielił hojnie. 

Wielko- i )falopolanie wiele obie opowiadali gadek o nie
zgrabnych i głupich Mazurach, którzy jak . zczenięta rodzili si~ 

') Biel ki, Kronika, str. 774. 
') MiaRkowaki w nitej przytoczenem m1eJ u 
l) Trzyprztycki. 
•) Do łownie wyjęte z Mia kowskiego, I, str. l ·o wydania r. 1622. 
s l Tak mówi pie ń star1t w Kiermaszu tnidnittckim, pie 'ń \'II. 
'J )lówi Klonowicz we f'li ·it. 
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'lepo, o H?źym nie wieJzieli 'wiecie, i nad gł\jbokie swoje piaski 
n1czego w1ęcej nie znali ; którzy skorymi będi\C do kijca w domu, 
uciekali •ię do prawa (sądu), gdy im przy zło rozprawić się z nie
przyjacielem na polu b1twy, Wołał raz .Mazur na Tatarzyna, gdy go 
ten poozął k i e ś c i e n i e m t broń tatarska nakształt to poru) po 
grzbiecie marować: " łysz, a czemu mnie bijesz? Jeżeli ja tobie 
co winien, patrz-że ty mnie 9bie prawkiero (sądem), a daj mi po
kój •). Takie szct.ególniej gadki bolały Mazurów. Przekonani będąc 
o swejem męztwie, najprzykrzej słuchali przymówek, czynionych !lO

bie o tchi,rzo two. Kiedy podochociwszy sobie na uczcie, śpiewali 
Wielko- i :Małopolanie: ~) 

)Iazurowie mili, Mazurowi~ naszy, 
gdzie-ście się popili? po jaglanój kaszy 
W \V arce na gorzałce, słone WI\BY majlł, 
w zersku na złóm piwsku. piwem je maczają. 

Skoro si\j popiją, 
wnet chłopa zabiją. 

(o czem mówi i Pasek w wy ch Pamictnikach) - to brat Muur 
wcale si\j o to nie gniewal, bo dwa osta.P1ie wiersze rozbrajały 
gniew jego, z którym-by był wybuchnl\ł niechybnie, gdyby mu lJł ę• 
ztwa jako'kolwiok nie przyznano. Owszem, jak gdyby go po sercu 
pogłaskał, odcillł ię weeołemu śmiałkowi rodzinną piosenką, w któ: 
rej po-kr6tce w zystkio dobre i zło wymienił zalety i 'lfady: 

Znaj Polaku pany, 
śmiałe Mazosany, 
gotowi do boju 
w zwadzie y pokoju. 

nie wiolo mierzą, 
śmiejąc si\j udęrzą; 
cbocia w pia ku brodzą, 
lec ostrotnie cbodzl\. 

Do stronicy 43. 

14. 

L. Gol~biow ki (w dziele: Lud polski) m6wi: 

• z l a c h t a dr o h n a czy l i z a g o n o w a. Potomstwo da
wnej . zlacbty rozrodzone, zubożałe, pozbawione o.' wiaty, J.zi · wie· 
~n iakom niemal Bi\j r6wno, i dlatego wiadomość o niej tu położyć 
u ·ażamy za wła 'ci we. Władało przcdtóm szablą, sejmikowało, a te-

1 Uahryela Leopolity kazanie 3, zbioru IV. 
2J Kierm11r::: wit~n1acki, pie"ń VII. 
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raz ziemi~ tylko orze 1). I iegdy' obywatel najmożniej zy (a na et 
sam król) nie inaczej do nich się ozwał, jak: P a n i e braci e! 
bo naleteli do wyborów i nich liczbę tanowili. Powiadali wi~c 
z dumą: "Szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie". 

Szlachta drobna w różnych województwach, to całkiem w ie 
niektóre osiadała, szlacbeckiemi zwane, to łącznie z kmiotkami. 
zczupłe ich posiadło ci maluje przy łowie : "Jak pies usiądzie na 

dziedzi.ctwie szlachcica, to ogon za granicą trzyma~, i drugie kre
'lące ich do tatek błahy: ~U szlachty, co dzbanek to panek~. 

Zachowali wszak~e wą dumę starożytną i zawsze pomiędzy 
obą używają łowa Pan albo W asan. Obcy niech ię strzeże inaczej 

do nich przemówić, zaraz usłyszy: "znaj co jest szlachcic, wara 
ty-kać~. !agnat jednak nie zawaha się przemówić doń: ty albo 
w z e ć. 

Kmiotki nie lubią ich. Powiadają: "mądry zlachcic", to zn<l
czy, że oszukać umie. "~ "adął s i~ jak zlachcic" służy do wy 'mie
wania ich dumy. "Wy troił si~ jak zlachcic do karczmy" - gd~· 
kto w nowe suknie się ubierze, a przecie karczmy nie mija. " hłop
~ka rzecz siła jeść, ~la c hecka wiele pić· - opilstwo ich wyszydza: 
.Cz rny tył jak u s:dachcica" - nieochędó t.vo. 

Prze 1\dni i zabobonni jak chłopi, leniwi do pracy 1 przc~i,l
knęli \'ie'niaków zwyczajami. Obszerniejsze mają zabudow nia, 
większe okna, ganek. Pańszczyzna ich n ie ucięża jak kmiotka (Go
łębiow ki pisał to w r, 1830); id wszakże na zarobek do żniwa, 
kosy i cepa. Czytać i pi ać wiP.lu umie, lecz nad k iążkę po przo!l
kach nie znają innej, 1t częstokroć przeczytać jej nie zdołają: poel
pi ać ię, całą ich umiejętno'cią. Wytrwali n w zy tko, jazda 
konna i w podeszłym wieku ich n1c utrudza. biorem je t: ko zula, 
podrne płócienne, chustka biała lub kolorow<1 na. zyj,., buty z du

:i.eml podkówkami, kapota lub z ta"mnmi bekie. za, najczęściej po
JIICiatlt1 kapelu. z czarny lub czapka. z siwym baranem. Na Pol<'. iu, 
taka je t jak u chłopów siermięga, innego koloru tylko ( czerwouy) 
pa , uiegdy· s z b la, a w jej niedostatku na i e ki'' ·ton pałka. W Piri-
t.czyznio i Owrnckióm t kową szlacht'< nazywano nicgdy o k o l i

c z u ·!. że sama zlttchta zamie zknla w tej okolicy t u Ro . yjau: 
o d n" d w o r c y). Dwor ki ługa lub kmiotek, gdy ię żenił z 1ch 
rórk .• prz. hierał 1mic1 herb tej rodriny i :Ława! 1ę . ;d chcicern ~ . 

1) Ocz ·wto!cie nie mówimy tu o tych, kt6n:y awie iw. zy ię u pn,g6' 
panów i motnych, przemienili ię u a 1ch po łu •a h w otbcytth t ów 
1 dwor l<ów; w~zl'kte niE>je<len 7 r11ch z czasPm do wielkieJ do .. zedł zn
mozno~ci i '' i to ie z panem wym mógł ię bratać, a nawet prze
wyhzyó go poniekąd. Szhtchcianki zaś pHI towały i piastują zwykle 
po dworach zamotniej zych, godnooci panien re pektowyd1, fr11uc~·ml'ru , 
ochroi trzyń i t. p. 
W f."n,7!klnJ rdyr 111/llt'J ::tj Orgelbrancla t \\'nr. z. 1 H) czyiluny t•o do 
.\lnWJ\lW: ,,W olt}tZBJIICh 1 prawodn\\St"ie prze•łst11winj! .\lnzur~ w1ele 



I.>yalekt zlacbty drobnej podia kioj jest mazowiecki, poleskiej 
ruski. Obrządki we elne, pogrzebowe, takie niemal jak u ludu; po
daJ\ dawnych i przywilejów tego tanu jui nic pomną (W ójcickicgo: 
/{ozpra 1ra krmk11r.,ow11). 

W l oś r. i a n i e. Kmieć pol ki (mówi Golębiowski) w amem 
nazwaniu swojćm znaczy gospodarza i włallciciela roli; oddawna bo
wiem kmiecie polscy znali włn no'ć gruntów, ich wymiar i ograni
czenie prac rolniczych dla pana. 7,a '' tadzy Pia. tów sąd równy 
i tenże am był dla pana eo i dla kmiecia, przed króle!Jl swym lub 
jego powiernikami w różne cz~'ci kraju ro1.. yłanemi. Zanim wiara 
chrze'cijańakn wprowadzoną została, wedle .'windectw:l dzieJÓW, pGI
~ki chłopek nio znał innych danin i podatków oprt•cz dzie ięciny, 
kti11·ą z płodów swej ziemi i wszclkie<>o przychowku oddawać panu
jącemu by! obowiązany. 

Za prz ·jęciem religii dzi(' ięciuę ofiaro vnno 
nie ustawały przecież krajowe potrzehy: trojnkiel-(o 

duchowie•'•stwu, 
wi~c ntunku 

<'l'Ch taroiytny<'h lub odrębnyd1. Tak np. Oulinu<n\·,e (.~latury prnsc)) 
l'oJobnic jak Polanill u .·estora .. a l'kmińr) za Wlady law l\' (Be u
plant dozwulal i, /.e by n~rz•JcLOne bRwily u ~wych mę21iw n~ do dnia 
'lnhu rco !Jł Jrne W .• \. )l ciejowski uwatn za obyczaj przez w•IOW) 
pr<Lktykowttny}. Za zabicie rnnzur kif•j l.lnclidnnki placono kRr~ zwnnt! 
r ue li 11, wyr10 ząc•! 60 grzywien ]•Ol kich, a Zll jej pohicie lut. zrnntc
IIIC ruc· hę 15 kóp gro,zy. /.n Jej u li two .Jirzo~ ;:la~chcicn l uh lo
•lykę [rniles,, płaiCOIIO 40 grzy\\, gro Z)' 1111\ZOW. (JielceJ: 'i, f'. f'l·aw. 
l'ol., I, 283), gdy " l'ol . ,. ktlrnnn JC n•ldnnu m n<l łask krewnydt 
i u ilont>J oraz. 7U gr. (art. Wi l. l~liJ. p.,,(oh1111 rólnica była w opła· 
cantu kury zn załoicie mile n prze:r. mile a na Mnzo \ zu 1.!11 Pvlon 
lhn<ltkiego 41\1. - Korl. ,l/,tzorr. n .. ł z ,., 1313:1), R w l'olsce 411 lub 
:!0 gr;:y\\. Ohok tego na Mazow zu s:dnchctc za zahidc zlarhcica 
plttctł 4~. za zabicie v.łodyki :!ll k•ip «ro><zy, n w Pol ce 60 grzywien 
zu zlachc·•••a, 30 gr l) wic11 za d<'art bełla, l~ ••rz:w. za mile a z wie· 
niaka lub solty.u. • <t Mazo\\ lU opłacanil policzki; za o z<·zerstwo 

fl'llll)ltriltlll) l1yła kurn 5 grzyw•cn, a w Pol <'C liO grzywien. I tniało 
nndto nujJłutej rękojem two wło'cinn, oraz y tem taki prawa rycer-
kiego, te je utracał katd- i ~rawoł ię kmieciem, .kto osi11dł nR ob

ct>j ziemi i na t k długo, dopóki cło s ej ojcowizny nill wrócił .• ·adto 
jeszcze w r. 1390 ~luhne związki łączyły zlacbtę i kmiet•i. Tu tet. 
bardzo długo istnieje system gmin (npoli) pod nazwą o aJ (r ici11ia) 
które ku Prussom zwano J,r ctwllrni (w kotku XYl wieku bractwo 
Borow ki e w 'ielutfskiem). 'I'e to o s 1111 y, lub arbrtrowie star L zwani 
~t ar c a m i, roz ądzali SJ·rawy mię<lzy szlar h t. a kmirci11mi. Rozr·u
UZ(IDill się Mazurów i nietyzność kraju była powodem rio w iPikicj ich 
•migracyi. Tym sposobem Podla~ie, Ru~ Czerwona od -ur do XY 
wieku została przez Mazurów flkolonizowanq. 'bóstwo llyło tu w pa
rze z ciemnotą umysłową; to tet o ile pierwsze sprowadziło schłopie
nie tanu Rzlacheckiego w tak zwanych z aści a n kac h, o tyle drugie 
od czasu elekcyi króla Henryka Walezego, przenosząc miej ·co wybo
rów króla pośród Mazurów , uczyniło najwyt.ezy ten przywilej narodu 
całego igraszką kilku oligarcbilw. korzyst jących 7. przuwagi ~lazurów 
liczehnej w ~ejmach. 

''l 
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z koleją czasu powinno CI :tjawiły i~, to je t: l) pienięino opłaty, 
2) daniny wszelkiego rodzaju i 3) posługi. 

Do stronicy 49 i 59. 

15. 

L i t Wójcicki e g o do red. Tygodn. illttstt·. l 'l'ygorin. ill., 
War~Jz. 18tH, nr. 248) mówi w krótkoijci o ubiorze i pomieszkaniu. 

U b i ó r. Barwa jasna lub Ciemna !lcisly ma związek z chara
kterem ludu. Gdzie przemagają kolory ja. ue, jak: biały, czerwony, 
niebieski, zielony, lud niezawodnie rdny, ochoczy, wo11oły, j~k to 
mówią: i do tańca i do różańca. Gdzie harwy ciemne górują, luJ 
oci~Jżaly, smutny, mniej ruchliwy i ponu~y. Gd.do barwa ja ·na, mu
zyka skoczna i wesoła, gdzie ciemna, tam żałośliwa i ż.lłobnu. Barwa 
jasna idzie od Pomorza, po wyb!'t:eiach Wisły, 1 T ar w i, Pilicy, w ~óry 
między Podhalan i Hucułów. 

' Naj•tnrożytniejsze ub!ory przechowały się dotąd głównie u ludu, 
lubo gdzieniegdzie utrzv;.nały się także po miastoczkach mnicj:zych, 
już w osłulach szlacMy zagonowej. W Galicyi u mieszczan widzie· 
liśmy ponsowe żupaay, ulubiony w XV i XVl wieku kolor, który 
dał początek pn jSłowiu: C n o t a w czerw i o n i c h o tl z i, bo 
wówczas takiej rarwy sama tylko używała zlachta. ~ iewiasty no-
Zł\ buty s fianuwe żółto lub czerwone, dawnego takłe pokroju. 

Szlachta zagonowa zachowała ze starożytnych ubiorów tglównio 
w Podla kiem i Augustowskiem) opończe czyli płaszcze bez peloryn 
z kapturkami i czapki z calorni li iemi ogonami. 

P o m i e s z kan i e. W budowie chat i zabudowali go.;podnr
skich i wewn~trznym ich układzie, luci przechował w wielu miej
scach jeszcze kształt i liposób pogański. Kominy i piece otldawna 
na jeden sposób budowane. 'tył d wny <~achował ię w t r!lzytnych 
ko6ciołach i cerkiewkach, wielu dworkach szla hty ulto~ z j i gu
mnach. Również w sprzętach rolniczych, jak: 110 •ha, plug, płuży t· n, 
naczynia gliniane, laski i t. p., w uprzęży, c~y w hololilach poj o· 
dyticzego konia, czy w parze o jednym lejcu, czy w c.:wórce po 
kr kow ku. Ko a jednak róralska niemało się rflzni od kosy <~wy
czaju&j; pierwsza jest zersza i tlłuisza; to te i ór11l do każdl'I{O 
pok u nie\o przysiada, o. jak tnie, to niem l pólkole Z< krtJtili od
razu, gdy zwyczajny kosiarz ledwie czw rt(\ czę"6 dokola przed sobą 
kładzie poko u. 

Godnlł uwagi jast zdolność do rzeźby u naszegc ludu; utwory 
nie dłutem, ale prostym netem lub kozikiem wykonane dziwią znaw
ców (jak np. chłopa jednego ze wsi Korzeń, w dobr. Łącko pod 
Płockiem i t. d.). Najwydatniej one widne w tak zwanych fi g u
rac h czyli krzyżach przydrożnych 1 w wystrugiwaniu ptaków 



różnych, kogutka obrzęuo" ego i t. p. Na G o d y czyli Boże .N aro· 
dzenie przebierają się pacholęta i wyrostki za :llnrawie, tury lub 
niedźwiedzio; głowa żurawia bywn wys,ntgiwaną z drzewa, zarówno 
jak łby niedźwiedzia i tura z wielkiemi rogami, brodą i grzywą. 

Wielką rozmaitość spostrzegamy w narz~dziach muzyczntch, 
jak w fujarkach i ligawknch. Dudy zwyczajnil nadymane ustami, 
miej cami bywnj~ udoskonalone, bo nndymają się mieszkiem przy 
prawym uiodrzo umocowanym ; inny nieco mają kształt u mieezkań
c{,w pól, inny u Górali, inny u Rusinów. Niemniej na uwagę za
~lugująca rzewna lira, przechowana (lotąu na Rusi i górali Hucułów. 

Do stronicy 57. 

16. 

D a r y. 
Dary tego rodzaju rozsyłano i przy wielu mnych okoliczno

ściach, gdy się nastr~czyła do tego spoaobnośó. Wejnert (Starożytn. 
IVarsz. lV, str. 437) powiada, iż: Zwyczaj utrzymywał si~ w War

.· zawie, iż znakomitszych unędników kraju, lagistrat miasta, przy 
objęciu urzędu, obdarzał darami pienię:lnemi, drogocennami owo· 
cami, rybami lub towarami; podarki te zwano: przy w i t a n o. 

Do stronicy 71. 

17. 

Pami,t11ik k . Ki t o w i c z a opisuje nabożeń two w Pol~ce 
zwycznje pny niem zachowywano. 

Po dworach, pisze tenże, modlitwy ranne, wieczorne, w ka· 
plicy z lit niami i pie 'niami, pokropieniem w od~ święoonł\ przez ka· 
polan , byty odbywane. R onych pacierzy całego dworu cz sem ro· 
bot nie pozwalała, wieczorno przyn jmniej z wsze były wspólne, 
tuJziet niedzielile i świąto~zue. Guzie nitJ by:o kliptJLlna, :dach<:io 
sam znst~powal jogo miejsce, i w możniej zych domach to zacho· 
wyw no. Pomnę ton obyczaJ u rodziców moich równie w skromnem 
ich pomieszkaniu. Oboje, częstokroć matkn, gdy ojciec był zatru
dniony, przy wspólnej pracy jakiej nawet, zasiadłszy z: dziatkami 
i czeladzi~ w około długiego stołu, śpiewali cz~ść właściwą r6iańca, 
koronkę, godzinki, litanije. 

:li 



Dob)cie s:.:auPlz poche w cz JC rn~zy ~wit:tcj. 
Dawni ł'olacy wydobywali z ble z pochew do połowy, oody zaczv
nano e w n g e l i ją cz tać lub "pi e" nć, chociailor kiedy na chór~e 
od'p1ewano: r.(orin tibi /Jou iuP.' 

lHogo.ła,·ioJi twu na drog. 7-aw ze z Bogil'm po
czynaj:lcy w. zy. tko przodkowie n . i, uunjąc :ię n n w ypraw•: i przed 
kaźtłl! Wit,"k /.f! zwła!->zCzn podrÓŻ!! urali błogo ławie1i two 11<1 rlrogę. 
Pontyfikalne hyło dla 1-rólów. alho t.tkich o~óh, którym t eze'ć 
uczynić chciano. 

l' r z y j m o w a n i(' t! o k o~<' i o la p r z y c h o d z l! cyc h Zna
komite o uloy, wchodz:!re do kościoła, przyjmo"ano podaj~!l' im 
.'wi•~con:! wodę, prowatl1.qr. je tło miej <·a prt.ygotownno~-;o, ua któ
rom klęaet1 miały; t m bywał kobicnec roze łany, podu zka i pulpit 
albo jaka lo lustradn, o kt{,r.tb · wzniP- ionP opnrh r~re. 

P o. ty, p u: t '' i elki. Po t~· zu wprowadzeniem wittry ·nar 
uiemałej dot.nawnly trutlno'<·i i duchowiOih;two mocno za niemi ob
. tawuło, kiedy mer. burski Dybnar na poc:t<ttku k ięrri b mej, tak 
.·uro\ Chrobrego na łami1 cyc h po y wzmiankuJ prawo: et 'J''' 
JIU f Pf!llf111fP 111/1111 riii'IIIWI llltlllt/rll'lt.~fle di'J!l fft JlllP/111' 1 11{, ri~. /.~ 1/t'll· 

tdm yrr111ln· pzuual1u·; puydaj c tę uwag~, że wi~cej to hędzir 
·kutkowat: jak rozkaz: ko 't'ioł.1. Zdaj i,., że t.t u. tawa dla po
trachu hyla tylko, i 111e mam~ ślz11lu, czyli komu za złarnzmie wiel-

ki ego po tu rzerZ\·wi ·l' i c wyh1jano ze by. }'{,źniej gdy religijno· ć 
przernogł n1wykni m !law n , zhyt c1 lo u 1111 , zło) t uro o 1 n d 
prznp1 y ko.'cioła rzym kiego nawet, zach wywano po ty. lrala ich 
' i e l !tu· i Luemtncy je przyj li, obt•hudzono "i,.c cnłuj Po l co: 
l'ilip(,,,ki, Potri,,~ki i ~plt~o''''ki .• arnzcwicz w kilim 
miej cach lll.łilnti fiOł ku•j je. t tego zdani.t. ...·arlto b ł Ad,1ent 
i l'o t wi lki. ~~~ \Y tplliwe"O Bole łuw przed :r.upu tarni teraźnioj
. zemi '' trz m;wano j, o•l mi~ nych pokarmów i dl tego niedzieła 
ta dutątl 1.0 ie i1,1 ctn·ni fll'll'ii ( ... aru z wicz, t. YI, str. :łOlł). Po
uohniei i llU\\Pllt był dłużliZ '!11 jak teraz przed kddern winJ
kiem "'iQtcm tlhowicm <·ztcrdzic ·ci dni po zezono i dlatego się na
zywał cztortlzie tnie ( 'tou11ik Lintl go) .• • dto uchodni, 
krzyżow dni, wilijo obchodzono • i prz.jęt dolno olnio do ._'ercn 
Jezu. ow go ••• Pnnn~ hole n j, ·.Antoni •go, . J na 'opornucena 
i inn,ch 'więtych 5, 7, albo 'l dni po tu, po jednym w kazdyrn ty
godniu poprzedz.ajt!cym. u•zono poniedziałki, 'rod), piątki, oboty, 
tak, że cza em 3 dni tylko, u u skrupulatniej. zych za po tarni lo
dwie jeden dzień zo tnwał do mię nych pokarmów. Lecz kraj był 

rybny, Polacy dawni . trzemięźliw i, i nic to im nie szkodziło. Ki e 
dozwalali Fohi ma.'lnych pokarmów nawet, prz tając na 'chile 
JlO tnych. \\'prnw1h.ie nw mwh oliwy, lecz konopny, przesnlllżony 
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z cebulą, wypryskany z octem, makowy, orzechowy, bukwiany, ło
necznikowy olej był do tateczny . 

.1. ie dochować postu, najwi~kszym poczytywano grzechem, 
zwłaszcza w niż zych klasach pomiędzy Iutlem i pomiędzy Ru inami. 
I wyżsi w dnie postne kawę nie ze śmietanką, lecz z ukropkiem, 
albo migdalowem pijali mlekiem. Do cza u askich Augustów i Po· 
oiatowskiego jeszcze powszechni\ była niemal ścisłość w zachowaniu 
postów. Ku końcowi rządów tego król , możniej i, wojskowi i mło
dzie~, zaczęli się od niej wyłamywać pod pozorem słabego zdrowia; 
dzi~ (1830) ledwie kto pości, mówi Go tę h i o w ski. Lecz owszem, 
po roku 1830, gorliwo.' ć religijn& powiększyła ię nieco, a z nią 

posty. 

Bractwa sodalisów miały swego prefekta i kongre
gacyję (mówi ks. Kitowicz); e kluzyj a z bractwa tak była 
straszna, jak gdyby klątew. Były dwa stopnie tego bractwa: s o u a
l i sów i tyr o nów. Za przewinienie dowiedzione z panienki\ i mę
żatką, wyłl\czenie po~policie następowało i w przydatku sto bato
gów. Zaklccie ut sum :wdalis mcn·iamt. , było stanowczym dowodem 
prawdy. Bractwo to upowszechniło się w szkołach, palestrze i m a
gitracie lubelekim (i innych). Bractwo literackie, tak ię 
nazywało, że jego członkowie umieli cz · tać po polsku, uawet i po 
łacinie, chociaż ostatniego języka nie rozumieli; mic~zczanie i sami 
tylko mężczy:lni do niego ualci.eli. B) ły je ·z c ze br.lctwa: z k a
p l e r z n e, , er c a P. J e z u a, p o c i c z e 11 i a ~T. P a n 11 y, '·. D u
c h a, różnych świętych i t. c.l. Pro m o t o r rói.atlcowy u Dominika· 
nów 1 miał drugą p o r c y j 11 nazwaną p i k t a u c y ą. K, iężna ' o je
wodzi na ru ka i kauclerzynn, Czartoryskie, bardzo <·zę to bywały 
z córkami na róż tlcach. Sądzono, i.e paciorki kieszeni mnic•j da
wały odpu tu jak u pa. a no zono; z b\ d wielu ze zlachty i chorą
gwie pancerne w Krzepicach i Wieruszowie tak je noRili. Dwie pro· 
cesyje w ' więto różańcowe i .'. Panny odbywały ię ~i dotl\d od· 
bywaj!} uroczyście w październiku 01! Dominikanów w Krakowie): 
Chorl\i.owie nie ' li chor g"ie, chorątanki nio ly obrazy (lub 
as · towaly im szereg» ch) ru ar z l k o w i o la. ki pozłotą 1 l' rbą 
ozuol>ne; potom była w pól na uczta. Po · ty zachow ·w no ci 'Ie we 
' rou ·, pi .tki, !!oboty, poni •tlt1ałki1 przyuajql' do tego urhe dni, 
piątki marcowu, nowenny 1 llij t> . 1'9rr.y~trze i Tercyark! cl10tlzili 
w zarzyźnie, rho1~ pod inn1. ukn•ą · dPwoci i de .votki o iau, li przy 
klantorach. 

Świece ofiarowane ko ' ciolom. Tyle funtów starano 
i~ ażeby ważyły, ile lat kto ~obie liczył; takie świece ofiarowali 
ko'ciołom maj~tniejsi lub pobożniejsi, taki~ J. Kr. ~lo ć kościołowi 
w Wilnie ( 1\'trlfe•· p olski, r. 17:l:? , 



A g n u s e k. Haranek wyrobiony z wosku po więconego w Rzy
mie (przy baranku urnieszczano niekiedy małą chorągiewkę). Jartęcy 
wosk na to dobierano; przydawano kternu balsam i wodę kryżmową. 
Pow. t l ten obyczaj za Urbana V, przeszedł do na za Zygmunta 
III-go. \V pobożności ducha, przy pi. ywano a g n u s k o m wielką moc 
przeciw ogniom, wodzie, piorunom. Robiono je i z kruszcu, z szcze
rego złota, z alabastru, i nie byłn przedtem domu, którenby w tę 
świętość nie był opatrzony. 

U d er z e n i e d z w o n u w je d n ę stron ę !) razy p o w i e
c z o r n ·c h p c i er z a c h. Po przedzwonieniu na anioł- pański 

wieczorem, jest zwyczaj w wielu miejscach kraju naszego, miano
wicie po w~<iach i min. teczkach, a przedtP.m snać powszechny: że 
dziewięćkroć v jedm1 Rtronę dzwonu uderzają. Taki obyczaj wspo
mina Kttrycr War z. (1828, n. 23S) w Jazgarzewie o staj~ od Gol
kowa koło War. zawy (i Grójca); taki w D11browicy (na Pole. iu 
wołyń. ki cm) chodząc do 11zkół, i wielu inny<' h miejscach pól.ni<'j 
sły11zal Ł. Gołębiowski. Każdy ko · cielny dzir1dek i każdy z ludu 
~łumaczj: ze to za poległych w boju, lecz nie powir., z jakiej epoki. 
Swiadomi zapewniają zgodnie, iż to od czasów Bolesława W. tydli
wego i klę k pierwotnych przez Tatart1w zadanych, które tyle prze
raziły umysły, taką bole· ć sprawiły. Przypominając tym ~mutnym 
odgłosem zgon l•rncJ, dawano razem ostrzeżenie, że tak powiem, 
żeby i ' nocy nad hezpieczc1istwem wta nem rzuwa,:, a uade

ws:r.y tko pro ić Bog,n o odwrbcenie tej klę k1. Inni chcą rn1ce, ze 
to na pamiątkę odniesionej pod \\'nrn:1 kl<:ski, w której i krbl 
\Tlady11ł w poległ 10 Listopod lHl roku. (L11d, .'erya V .tr. 11), 

nr. !1, u .. 

~.-o ź n i c c z n konni k ów. U woźnict.w tło111inikiui kich i ber
nardyli kirb b ·ł zwyc;r.aj, że gdy Hi~ zjadą na knpitułę •lo klasztoru. 
ksiądz j ki loywa naznaczony koniu. zym; lecz oui wybierają pomi~
dzy sobą mar z łka, instygatora i 2 patronów. l ar załek :t. b i ra 
kłn•lkę nn. wotywę, ktbrej luchnj: parami klęl'z c z hiczem w r.,.ku. 
)bcbodzi mar zał k tajnic wra:t. z innem1 urzędnikami, a je 'li z n j

dzio uieporząd k okol kom, w z6~ albo furrnnn6w nm 1·h, 1 li 
któr) ' tajni n1e no o · ł. marsznl• k liczht; plng ozn cza, 111 t g -
tor to wypełnia, patronowie za trz mnj , op trz ·" Z) wprzód , z~ 
niem jakiej podkładki. Woźnica pro' incyj In lub przeora miej co
w ego z ykle mar. znlkicm hywał. 



Do stronicy 92. 

18. 

Nowy rok. 

Pami~tuik nauko~ry (Kraków, 1 37, II, str. 45) roow1: 
"N o wy ·rok u wszystkich ludt.w europejskich z odznaczającą 

się uroczystością obchodzony bywa. Osoby przyjazne albo znajome 
życzą obie w tym dniu wzajemnie pomyślności, - i przeszło to 
już w niejaki obowiązek składać życzenia ustnie lub piśmiennie ka
żdemu z krewnych, przyjaciół, dobroc~yńców i t. d. W dawnych 
latach spotykano się u Polaków życzeniem: ~bóg cię stykaj! 1), 
ale w następstwie czasu krótkie to wyrażenie zastąpiły naprzód roz
maitej treści oracye, perory, komplimenta, a potem zimne, 
czcze b i l e ty, które służący roznosi, albo dla większej wystawy 
koczem lub karet~t pańską rozwozi. :lwyczaj ten po wielkich mia
stach szczególniej w powszechne poszedł używanie; mieszkańcy zaś 
wiosek po yłają sobie wzajemnie listy, w których szczerze lub obłu
dnie, krótko lub długo, z życzeniami się rozpisują. Odwiedziny 
w dzień Nowego roku bywają rzadkie, a jeżeli się jedzie. to tam 
tylko, gdzie hucznej i wesołej zabawy niechybna nadzieja, bo Nowy 
rok koniecznie wesoło przepędzić trzeba" . 

• Zdarzy się jednak dotąd . potkać zabytek starożytnego zwy
rzaju życzeń. Jeszcze niekiedy po miastach więk zych, roznosiciel 
afiszbw lub listów, a po min toczkach i wio kar h ko ·ci e lny sługa 
lub org niRta, id;do z ustna lub wypisaną o racy ą tam, gdzie się 
datku, a przynajmniej poczl)stnogo ~podziewa. Zbierają się też cza
,,em powoźnicy (rloroikarzc) i trza kaniom z batów słowne zastępuj!\ 
ż. ozenia. Mnóstwo podobnych zwyczajów ma kaida okolica, a do
wcipniejsi mnoią jo i zmieniaj:} według potrzeby i upodobania~. 

n Wiele o óh przestrzega. ści. Ie , żeby w dzień N owego roku 
w zup łnio nową u troić _ ię odzież, jeśli jakiem· zdarzeniem l' O~ 
starero się Z11plącze i nicpostrzeżenic za ubiór po. łuźy, smuLnej to 
h rdw prz powiedni znakiem. Zahohon ton, p•·awie w zy tkim lu-
11om Europ· wspcllny, nm w sobie przedwiecznej staroi.:ytno'ci 

kr te m irc'•uło •. 
w Podohnie po politym je~t zw ·, zaj nie wydawanit\ dniu 

tym o n 1 a do domu o be go. :\[ie zknn1ec 'zkocyi nie dozwoli na
wet wynio ·~~ ani drze a, nn1 wę"la na opał, w ot!awie, aże b. z rza-
em do czarów przeciw niemu użyto nie był). 'lady tego przesądu 

widoczne są u Rzymian i (l reków •. 
~My liwi na łowach, gracze w kartach ·zukają w dniu .·owego 

roku szczę :!h~ ej wróżby. Rozkochani z przyjaźnycb, czułych, albo 

1) l •ołęb10 1 ki, nie prz ·taczająr P"wo•lów domniemania wego, powiada, 7.e 
tlll m I'olacy, wnn~eniem .h6 • ci.,. tykaj~" polel'ali si.,. błogosła
Wleń l VII \\' 7.~('hiJIOC'Ill'~0 . 
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obojętn) ch łó?. ek wno&Z<! o skutku ewoich zamiarów. Tu zapewnie 
ma początek owa żartobliwa kradzież, dozwalajf\Cil w przeddzień 
:Nowego roku pochwycenia tajemnie cudzej wła ności, a kto j nie
po trzeżoną do Trzech-króli u .siebie przechowa,. ądzi, że mu 
wszystko w nowo zaczętym roku pójdzie dobrze. :Zart ten w zakże 
pomiędzy złeroi ludźmi często na pro tą przemienia ię kradzież~. 

nAJe nietylko zwyczaj życzenia pomy'lności odznacza dzień 
owego roku. W Anglii, a szczególniej w okolicach zkocyi połu

dniowej, !!koro zega~ wybije północ 31 Grudnia, czyli zapowie skon 
starego a narodziny nowego roku, najstarszy wiekiem mieszkaniec 
wioski, wybiera się skrzętnie z domu, a otoczony gronem mężczyzn 
i kobiet, 'pie zy nad brzeg wody i czerpie kubkiem najpierwsze 
jej warstwy. Tak zebrana woda ·m i e t a n k ą s t u d n i się zowie; 
całe towarzystwo rozpoczyna śpiew wesoły: 

The tłowor of the welł to our house gaes 
an' d'lł the bouniest lad get. 

(Kwiat studni idzie do nas, a najpiękniejszy z okolicy 
młodzian moim mężem będzie). 

Jak bowiem zebrane pierwsze warstwy wody śmie t a n k ą 
s t u d n i, tak znowu pierwszy jej kubek kw i a t e m s t u d n i zowi~t. 
Młode dziewczęta ubiegają i~ o jego otrzymanie, a której się do
stanie, nie wątp uradowana, że naJpiękniejszego z całej okolicy za
'lubi w tym roku młodzieńca. Zwyczaj ten sięga bardzo odległej 
starożytności i je t niewątpilwie zabytkiem uwielbienia, z jakiem 
Piktowie byli dla studni. 7.nany on byt i Rzymianom; wieszczkowie 
11awet z pewnego po obu pienienia się wody w ręku, przyszle prze
powiadali zdarzenia. 

"·we Francyi, oprócz kł!idania życzeń w dziel• nowego roku, 
istnieje zwyczaj podarków, połączony z trzykrotnt~m pocałowaniem 
twarzy. Wzbronno te inną razą ula młodych wobec świadk{, łako
cie, nie zapłonił\ w llzień nowego roku i naj kromniejszej dziewicy, 
pocałunek na twarz młodzielic kładnącej. ~ ajpo policiej przy po
całowaniu pomarańcza jest o b jatą (ofiar(\). Godna rzecz zastanowie
nia, że zwyczaj ten u Ro syan w powszachnem je t używaniu, z t 
różnic!\, ie nie w dzie1i nowego roku, Ie w i elki ej· n o c y, i że 
pomarańCZ\' za tępuje ubarwiono jajko, k r s z n k 1), all!o jak 
na )fazo w w: l' i a n k ą zwane. 

1 1 Kr ~zllnk~. tP kra o l'l\li rz••rwono najczę~ciej ubarwione hywR. 
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·Do stronicy 108. 

19. 

Trzej- króle. 

Pami~tnik naukou·y (Kraków, 1839. II, str. 50) mow1: 
"Zwyczaj jedzenia cia. t w uroczysto~ć t r z e c h- k r ó l ó w, 

i przytern żartobliwego obierani w tym dniu król a i król o w ej, 
bardzo od'egłych zasięga czasów. Po miastach i w'lzechnicach (uni
wersytetach) niemieckich uczniowie i inni mieezkaltcy daj!\ w dzi$ń 

trzech-króli wspaniałą ucztę, i większością głosów wybierają jednego 
z pomiędzy siebie na króla". 

"We Francyi obiór króla takiego losem rozstrzygany bywa. 
W tym celu ukrywają w jadnem cieście ziarnko b o b u. a komu 
się takie ciasto dostanie, urząd króla b o b o w e~ o (roi de Ja feve) 
przez cały rok sprawuje" . 

• Tenże sam zwyczaj w wielu okolicach Polski długo ię prze
chowywał; w końcu obiadu roznoszono ciasto 1 w którego jednej 
sztuce ukryty był m i g d a ł. Kto go (z mężczyzn) z ciastem otrzy
mał, królem okrzyknit:ty został i mianował królowę, bukiet jej 
ofiarując". 

"Zwycz j ten niezawodnie przeszedł do nas od Greków i Rzy
mian. U Greków był wybierany ą!fmpa.~iarchos vasilw~ i t. d., u Rzy
mian Rex modimperato1· i t. d." 

Do stronicy 111. 

~o. 

Ś. Agnieszka. 

Pu.mit:ttlik naukowy lKrakt1w 1837, U, ~tr. 5 ) pisze: 
"Liczno prze. 1~dy z uczuciami miło ci r. wiąz ku do urocz)-

etości dnia tego B<\ przy w ilłzano (na Zachodzie przeważnie). Tak na
przykład: jeżeli młoda dziewica w wiliją \ Agni szki wier.zort'm 
weźmie cały ark u z ~z p i l e k i odmawiajlłc • Ojcze na z" 1 powyJ
muje w zyetkie kolejno, a potem, do nu ię zabieraj _c, jodu.,. 
z nich w rękaw swojej bielizny zatknie, nie wątpi, że it: jej przy-
śni młodzieniec, którego z czasem za 'lubi... • 

"Młode dziewczęta we Francyi zwykły noc przed S. Agnieszki\ 
przepędzać na ustroniu, gdzie nujmniej lub nigdy nic przebywaj~}. 
Gdy się rozbior~ ( 1. ukien i Liclizny) każ u a z nich przywiązuje 
p o d w i ą z k <l 1. lawej nogi pończochę z prawej nogi, zostawujl\c 
drugą podwiflzkę 1 pończochę nietknięte. Przy związywaniu robi 
kilka węzeł k {, w, .t .la każdym z nich powtarza naetępuji\Ce słowa: 
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Ce nooud je le fais encore; 
pour savoir c e q ue j'ignore, 
et pour l'{,lte je puisse voir 
l' ópoux q ue je doili a,·oir, 
et son maintien et son habit, 
et la manit\re dont ił vit ..• 

~Poczem szcz~śliwa z ypia, n we smc mu i koniecznie ujrzeć 
przeznaczonego sobie matlonka, i twarz, i postawę, i ubiór, i sposób 
życia jego•. 

~Rzymianie mieli także zwyczaj robienia węzlów, dla przywią
zania do Rerc s wojich serca ukochanej osoby~. 

Do stronicy 112. 

21. 

Ś. Wincenty. 

1'11miętuik 1101tkotc?f (Kraktl\,., 18:l7, H, Rtr. 55) mowt: 
"Powszechnie uważają czy ~lotice świeci w dzień '. Wincen

tego. ])r. FurRter sądzi, że to powstało z mniemania nicktórych, że 
słońce n i e świec i w rocznic~t dnia, w którym tego li. męczennika 
spalono, a je~li tiwieci, przepawialin niczawodnie !'zcz~śliwo jakieś 
zdarzenie. Atoli domysł, że zwycz:1j ten odr10~i l' i~ do Rtarej pt·zy
powieści winiarzy francuzkich: 

La fHo de saint \'inccnt 
Ie vin monte dan. la ;,annent, 
et en vn hien autremont 
si ił gi>le, ił en de l't:nd. 

(W dzicti ::i. Wincentego dziczeje "mo, a wcale jest inaczej, 
jc:leli mróz trzyma), 

ma także swoją powag~. 

Podohnicż i dzieli N a w r ó c c n i n ~. Paw la (15 ~tycznia) 

uważnją w wielu kraJach za przcpowietłni"' stanu po" ictrzn, w roz
poczęty rok szczc!!ólnicj mającego się odznaczyl-. 

l:3i Ie jour do 11int l' au l 1 oit urillcr Ie :oleił, 
abondantc moisson Ie labourcur esp,'.rc i t. d. 
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Do stronicy 114. 

:.!2. 

D. Oczyszczenia. 

Pamiętuik na11kU1tY (Kraków, 183 7, 11, str. ;,li) nHnn: 
~Dzień Gromnic czyli oczy zczenia P. ~Iaryi uważają wie'niacy, 

podobnie i wiele innych dni, za przepowiedni': ogólnych wln noś i po
wietrza w rozpoczętym roku. Całej niemal Europie-powiada Toma!lz 
Browne- spólne to mniemani •, ze, jeżeli .!01\ce .w dzień gr o m n i c• 
świeci czyli ciepło je t, zima długo je~zcze trwać h':dzie. - Brancl 
w .~taroiytnościach !l''liull.'frlt przytacza stary kalendarz nngiel ki, 
w którym znajdujomy pytnnio: "Do rzego łuią gromuicc po"wię
cone? - w Do rozp'"dzcnia gn.mott"1w i w. parcia konających~. 

~W wielu okolicach łli:zpanii, Francyi, Anglii i. 'temicc długo 
utrzymywał . ię, a. we '\'łoszcch gdzieniPgclzie dotąd utrzymuje llię 
je. zczo zwyczaj przyodziewania w dzim\ gromnic młodej dziewczyny 
w b i a ł c s z n ty, któ1·a w liczuc~m towarzystwie mlollzieJicbw, Jll'Zed
stawiających a n i o ł 6 w, z ktbrych dwaj nic.'! i dwie . y n ogar l i c e, 
. zła w uroczy:tym pochodzie cło kn ·ci ola odmawiać jakie~ wiersze 
odwiecznego układu, i . klutlal:t w "kron111ym poclnrku owe dwie 
synogarlice~. 

~Na pocz:1tku mie~iąea Lutego nhrhodwno nicgdy~ w Hzymie 
uroczysto "ć f c 11 run zwmu1; było to także święto orz y s 1. c z e n i a. 
Rzecz oczyszczona prze:.: po ięccnie z ·ula ię c 1J l' u n t u m, 
a mie. II!C 7.11!11 włn 'nie wt.iął nazw'.' 1·\•hrual'iu 

Do stronicy 116. 

S. Walenty. 

/'umirtnl. nar,fiUIVII ( Kr.1kt'•w. I '17, li, tr. j 

~Je t-to jedno . unjpo polit zych mnil'm •i w 
p i er w z e rMncj płci o ot•~, potyk j _c1 ię " 

mt'•w1: 
An łi1 że dwi • • poranku dnia :. 

\\'alentego, je li . ą wolne, je 1czc 111ezn lubione, mo~. mict: p e· 
w n ą pol rzenia 1ę nadzieję". 

"Długo utrzymywano, i c w uroczy to r . . \Valentrgo p tak i 
gromadzi<: się zwykły, i to dało powó•l zapewne do uważania <?O za 
dzień po trzożoniom miło:ci wył _cznic przeznaczony. Jakoż roz ylane 
w dniu tym 11łodkic li. ty, wzir:ly imię teg-o św i•"tego i zowit! ~it 
'V n l e n l y n k a m i". 

~'re Francyi i Anglii mlodzieiicy uklntłah w dzieli li. Walcn
tego tak zwan~· K a l e n d nr 1. k ll c h a n i a, pisz.1 w tym eelu na 
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l;~tkacb oddzielnych imiona dziewic znajomych; ciągnil potem, a kt6rll 
któremu los w r~ce pl)da, ·w a l e n tynk ą jego s i~ zowie. Radość 
to wielka i nadzieja dobra, jeżeli loR z życzeniem się zgodzi". 

"Podobnej próby używają w Polsce w wiec1.ór przed ś. J V
drzejem dziewcz~ta, a przed ś. Katarzyną chłopcy, z tą tylko różnicll, 
że listki z imionami kładą się pod poduszkę i dopiero nazajutrz si~ 
wyciągaj 'l~. 

"~ie pQdpada wlltpliwo~ci, że pospolita w Polsce nazwa 
B o g d a n ki, dawana narzeczonej, odpowiada Walentynie we Fran
cy i i Anglii używanej". 

Do stronicy 120. 

24. 

Zapusty. 
Pam i't11ilc naukowy (Kraków, 183 7, II 1 60) pisze: 
l. "Jeszcze buczniej ~iż tłusty czwartek obchodzić się zwykły 

o statki, z a pusty lub k u s e d n i. Koniec to mięsopustu i zabaw 
karnawałowych, do tego cza u przywiązanych, a które tak dosadnie 
acz krótko opisał śpiewak Maryi, lalczewski. Dnie od tłustego 
czwartku, a mianowicie niedziela, poniedziałek i wtorek przed środą 
watępną należą do nich; wszakże dostanie się czasem i popielcowi, 
jeżeli się towarzystwo rozhula; ale najpospoliciej trwają zabawy do 
święta wstępnej środy, a w niektórych miej~cach do północy tylko". 

2. "Cała Europa chrze~ciańska z niezwyczajm} wesołości" ob
chodzi dnie zapu. tne, każdy zaś naród właściwym sobie sposobem. 
Ostatni wtorek najhuczniejszy bywa. W wielu miejscach zowi!\ go 
wtorki e m p ą c z k ów; zwyczaj ten wymagał niegdyti, żeby każda 

·osoba tyle własną ręk;! uKmażyła pączków, ile zjetić miała~. 
3. "W dawnym poemacie angiol kim P.JSqlll's stolinotia (Lon· 

dyn, 1634, w ·ce) ct.ytamy ustęp: ~Było to w dzień, kiedy bogaci 
i ubodzy jedzą pączki z jednego pllłmi. ka, kiedy w. zy tkie my''li 
lutlzkie zwracają ie tylko do pączków, kiedy chłopcy i dziewczęta 
kolejno smaż1\ pąct.ki 014 ogniu, i kiedy cała kuchnia rozlega aię 
głośnym śmiechnm nR witlok pąct.ka lecącego na ziemi~" . 

4. "Rozrywką nsjpospolit zą w dzień wtorku ostatniego w An
glii były walki kog u t ów. Oodnem je t uwagi, że i u nas w Pol
sce, choć wcale walki kogutów nie1:nane, było niegdy' w zwyczaju 
po wioskach, że w ostatni wtorek parobczaki obwozili po chałupach 
1.: u r k a d t e w n i a n & g o. Wie<.zerza nawet po jadle mi~anem 
w ostatni wtorek zwala się p o d kurki o m 1): dawana jako przej
ście od mięsa do ści. łego po tu". 

1) 'ądzimy jednak, ~e nazwa ta odnosi ię do rannt:go, hasła dające~o, 
piania kura czyli koguta. 
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5. ~Do najbardziej uderzających dziwactw zapuetnych (wedle 
zdania autora), należy uroczysta w ostatni wtorek przechadzka tłu
s t e g o w o l u po ulicach miast francuzkich. Jak we wszystkich 
zbytkach na obraz~ rozsądku wymy'lonych (!), i w tym tak:te Paryt 
naczelne miejsce przed innemi miastami trzyma. Nie przepchasz się 
wtedy przez ulic~ oświeconego mia ta, wszystkie nawet czynności 
publiczne i prywatne ustają, bo ważniejsza rzecz nad nie, pochód 
tłustego wołu (ze złoeonorni rogami i kwiecistym wieńcem na szyi), 
oczy i umysł całkowicie zajmuje. Kto nie widział tego obrzędu, nie 
je t wstanie pojąć, jak silną i zaciętą walk~ zdoła z rozumom 
i oświatą głupstwo i ciemnota(!) prowadzić .. 1). (Wspomnimy, iż 
prócz tego ukazywały ię w ostatki na ulicach Paryża maski i ob
sypywano także przechodniów mąką przy barrii~re du Trone -
w c!tasie t. z. descen te de la courtine ). 

H. "Mniej karnawałowych uciech, albo wcale nie napotykamy 
ich !\ładów w krajach prote tanckiego wyznania, bo należą do dzi
wactw najsrożej ustawami wiary tej wzbronionych. W rzeczy samej, 
maskarady i taJlec karnawałowe są zabytkami dawnych świąt, a
t urn a l i a zwanych; kobciół nawet katolicki od początku istnienia 
swego surowo przeciw tym' nadużyciom uciech powstawał, a gminne 
powieści pełne 11ą podań o karach. które wyrokiem tajemniczym 
zbytkujltcych w tego rodzaju uciechach potykały; przytaczamy je
(ln~ z liczby ty8iqcznych". 

n W roku 1032, w chwili, gdy Robert, proboszcz jednego ko
' cioła w • 'ak onii, zacz)·nał mszę ' więtą, przerwał mu nabożeństwo 
hałas, wszczęty na ulicy. Był to niejak1 Others, który w towarzy
stwie pi~tnastu m~·żczyzn i tr;~;ech niewiast karnawałową zabawl,l od
prawiał. Wierni upominali Othersa i towarzyszów, żeby zaprzestali 
tańców, ale ci zagrzani napojem, zważać nie chcieli. Robert tedy prosil 
Boga, żeby Others z townrzys1nmi przez rok cały na ta1lce sk -
z a n y został, i wy !ucha! Bug pro~b~ księdza Ho berta, a weselnicy 
31i5 dni i nocy, choć slo1\ce ich paliło, choć deszcz moczył, choć 
mróz zi~uil, nic nie jedząc ani pijąc, tańczyli. Napróżno krewni 
i przyjacicli wołali na nich , zajęci tańcem nie słyszcli głosu ludz
kiego; odzież ich i obuwie nie podlegały zniszczeniu, ale ziemia od 
cil\głych skoków na jadnem miejscu znacwie z a p a d a t a i już pra
wie ro pa~ wybrzeżami si~·gać pO!'zęła. yJlDwiec Roberta ulitował 
ię nad siostrą i chciał ją wyrwać z grona nieszcz~snych tancerzy; 

pochwycił ją więc za rękę, lecz r ~ k a po ramie o d er w a n M, zo
!itała w jego dłoni, a . i o tra, najmniejazego niewydawszy krzyku 
ani znaku boleści, dalej taJicowała. Hok tak upłynął; aż nakoniec 
ś. Herdbert, arcybiskup Kolońeki, ulitowany, z d j Ił ł klątwę z grze
sznych i z ko'ciołem ich pojednał. Wszakże wielka z nich część 

1) Zwyczaj odwieczną udwięcony tradycy1!, autor widorznie bierze za wy
mysł kapry,ny pojedyliczaj jakiej4 osoby . . 



wkrótce pomarła, ci, którzy cL.a jaki: żyli jeszc~:e, uo 'mierci 
mimowoluego drgania członkt'nv doznawali •. (Porównaj: Ha 'ri o cu
downej piszczałce). 

7. "Do rzędu dziwactw :tarego ;wiata należał wo Francy• 
ubrz~Ju pogariski L u per c a l t a, czyli 'więto bożka P a n a, przypo
min j<!CY. l.ttdzin prawie całkiem obnażeni, pr·zebiegali w o tatni 
wtorek ulico i smagali prL.echodzących wor mi napełnionemi popio
łem, lub za. ypywali im oczy. Podobny hyl obyczaj i w Polsce 
w cza i o środo p o · c i a~. 

. "\\' na~t,.pną środ\: chłopcy i Uliowczęta w Frankunii za
prlęgały do wozów konie i psy, przy odgło i e trąb pr.:eJeżdż,~j<lC 
ulice, l' i ,gnęly nad brzeg rzeki lub jeL.iora, gdzie jakby na B a c h u-

o w'! objntę wp tlali do wody, rtiżne przy tej zall'twio odśpiewując 
pio nki. - Podobny <.w)cL.aj b l tltkżo i w Polsce i Lttwie, ii. 
dzie 1 cz~,;ta. ciąg n. n wozie k l o l' dr z e w a 1 zatrzymując . ię przed 
k żtlym domem gtlzre mi e z ku mlotłlieniec, który okupić im się 
winien·. 

!J. "Wspomnitli'my już 11yż j, zo w. zy tkie obrzędy togo ro
dznju Clll ów poga1i. kich są zabytkiem, tu dou. ć mu imy, że podług 
z litmil hart!L.o up o" ~zPchnionego w ~ 'iemczcch, u Hebrajczyków zu
kać p~czątku chrześciari:kr go karnawału potrzeba. I w rzeczy . a
mej, Zyd;r.i a/. dotąd lJOUCZR "wi>tt Hamana (Amnn) i unia s.tdnego 
(Purim), które przypndaj,l około z pu tne"'o wtorku chrzc"ci n, od
daj'! się zabawom, 11 iolk!]. tyczno,;ć 1. uciL•I'lrami u a. Zll"'O kuru.twału 
mającemi; vięk l jeduak c z~ ~ uczonych przych l i~ u o z lia
n in, że u~k Żydzi J•d' Chrze~cr.mie ot.! po"' n k rn watową Zllhawę 
przyhli ·. 

td,•, w l.t ·h reduto" ych ( Wielkiego-tea-



noksięską. Dyla wyborna, nic. pracowana, Lczpn:c tannie otoczona 
tłumem, nie mogła wysturcz ć wszystkim ciekawym, chociaź paręset 
kartek rozdala. Dostnlo nam ic z nich kilka, kt{,re tu umieszczamy, 
aby dać wyobrai.onio o joj . po obie wróicnia. Na s mym wstt.Jpie 
dała się potnać, ie jest ~lcg-Meryłli~ {~ powie~ci Walter-Scotta), gdy, 
stanąwszy w gronic kobiet, w te do nich przemówiła słowa: 

Opu 'ciłaru ::;zkockic góry, 
By wam wróżyć, pol. kic córy; 
\Vróżb<L moja niezawodna: 
Każtła z wa · kochania goclna! 

Oto wierszo kilku innych karteczek: 

Me g- lerylli, tar. , 
A WIQC w i ry godna; 
Życie płonna mar , 
\Yil'Czno'ć ni Za\\Odna. 

Żyl'IO tak ~";ybko jnk cie1i przemija, 
Jak wonna róża, czuciu wi!Jdnioje; 
Koc h j l' 1licnko, póki ci przy ja 
We ola mlotlo'ć i H nntł;:icjt: . 

• • ad1.icja jo t 1 łonna 10 rn, 
HIJtłzie z obie: panu a t, r.1. 

Czn · żcLy rozum rozclarł z, l out;, 
Rozwi .. l JUŻ plonitU orutuniCii mary; 
~. I'Z przecie dzi ·ci, m z prz• cic żonę 1 

A przytern pomnij, że" JUŻ do'ć st ry. 

U! chłopi c z ciPbie ;edyn 
o 1 z yl ·etkt; M uh\ in , 

lo y undohnoJ lt{•;:i, 
krj'l'iO wz•l) cłu z do Zuzi. 

!'uznałam t bH• z jctlno~>o '"ljrz nia: 
Lciuluy· ię ź mć, 1Jo1 11 ożcniciua. 

Korrnpundwt ( \ •ar La ·u lO Lute;: l 351 nr. u9) powi d : 
"Stosownie dn urkzego pr;r.yrzcc zouw, wynucni.uny eoluioj zo 

maski, któr znajcłowały 11: nu onegdaj. zcj ma l radzie. Wymowna 
kallaJarka z knrt wróż a· dwie f'znmo ładne Wróżki rozdawały 

wierszo· różnych rodt jnch nn kartkarb pisan ; grono Izraelitów 
z Pińczo va, zbierająco ski dkt na podróż do J crozQlimy; Góral o 
'Z jemiołuchami, łapkami na m· zy, w ut.iorarh bardzo ch rak tery-
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stycznyrh, gdyż nawet co do ct:ystości nie ustępowaŁy znanym u nas 
druciarzom; bardzo zgraboy Kominiarz; trzy Szwabki, jedna z nich 
gustownie ubrana; śliczne boginie Nocy powszechne wzbudziły z • 
jęcie; Szkot, którego zgrabna kibić i noga zdradzały płeć przybraną; 
Chińczyk, witający znajomych swoją przeraźliwą trąbką; ładny P • 
pajeno; Turek, kilku Hiszpanów, poważny Kapucyn z łtdną siwą 
brodą, ubiór włoski Bandyty, śmiały Krakowiak, domina białe w błę
kitne centki były qardzo świeże i gustowne; wesele niemieckie, po
przedzane skrzypkiem na czele, przyczyniało się wiele do uprzyje
mnienia zabawy. Oprócz wyszczególnionych tu ubiorów, było także 
wiele innych fantazyjnych, bardzo ładnych; szkoda tylko, że szczu
plość sal nie pozwalała wszystkim dobrze się przypatrzyć lecz po
dobno ta niedogodność ma być usuniętą na przyszl~- karnawal przez 
ukończenie dużej sali redutowej. 

Do st r onicy 13 1. 

26. 

Wielki tydzien 1 ) . 

Pami~tnik naukowy (Kraków, 1837, II, str. 681 pisze : 
"P-ierwsza Niedziela wielkanocna .• w S..:kocyi 

i północnych ziemiach Anglii, Niedziela ta zowie się Carl in- Sun
day. Zdaje się, że przedtem zwano ją Care-Sunday, albo Kie
dzielą cierplenia i męki, co odpowiada wyrazowi P a s s y a. W pó
źniejszych czasach nastał zwyczaj jedzenia w tym dniu pewnego 
t·odzaju szarego grochu zwanego car l i n g , który przez noc mo· 
czono w wodzie, a potem w oleju smażono. Zresztą, pewną jest 
rzeczą, że gatunek tego grochu wzif\ł nazwę od tej uroczystości, nie 
zttś uroczystość od grochu, albowiem Niedziela ta zowie się w nie
mieckimjęzyku die Charwoche, co znaczy: tydzielt boleści''. 

~N i e d z i e l a Kw i e t n i a. Niedziele. ta w Anglii zowie się 
P a l m· u n d e. y (dominica ad palma ), w Pol ce kw i e t n i a albo 
w i er z b o w a, z powodu obnoszonych powszechnie gałązek, na pa
miątkę owych, kt6remi słano drogę Zbawicielowi, gdy do Jerozo
limy wchodził. Palma. nie rośnie w pólnocnych stronach; p~zeto na 
jej miejscu używają gałązek bukszpanowych, oliwnych lub wierzbo
wych. Ztąd nawet lud w hrabstwie Cumberland w Anglii wierzbę 
naz'ywa palmą". 

W i elki Czwarte k. Szczególna nazwa, jaką dzień ten 
w Anglii mianują, M a n u d y T h u r s d a y, pochodzi , jak mówią, 
z ł&c:ińskiego D i e s m & n d a t i, dzień, w którym Zbawiciel wz~tje
mną zalecał miłość i ttmywąi nogi swym uczniom. Umywanie nóg 

') Czasopismo ftfa .qazin d ts · Auslandes, 1840, podaje artykuł o obchodzie 
wieJ kiego tygodnia i wieJ ki ej nocy pod tytułem: Die Ostei'feier in Warschau. 
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(starcom) jest dotąd w zwyozaju w krajach katohokich; dopełnia 
ich monarcha albo naczelnik duchowioń twa. 

W Anglii dwunastu sierotom dają po szylingu i bułce chleba 
w imieniu króla. W Hollandyi wielki Czwartek zowie a i~ W i t t e 
D o n d er d a g, biały czwartek. Ta nazwa przyj~ta jest i w niektó
rych ziemiach Franoyi, a to dlatego, ~e w dniu tym rozdają ubo
gim bulki białe: W Niemczech zowil} go gr ii ner D o n n o re t a g. 

W i elki P i ą t e k. Niektórzy pisarze angielscy utrzymują, że 
nazwa dnia tego po angielsku G o o d F r i d a y 1 wyłl}cznie tylko an
gielskiemu słuty kościołowi 1 ale błędne jest to mniemanie. Holen
drzy bowiem, ohocisi kał wini, zwią go także G V e d e V r Y d a g, 
dobry piątek, - i tę nazwę przenieśli dawniej do Niemiec i Danii. 
W niektórych angielskich miastach, a mianowicie w Londynie, jedz!\ 
w Wielki piątek pewien ro<lzaj drobnego pieczywa z ml}ki z wyci
'niętem na niem· wyobrnl;cniem krzyJ;a, co zowią Gr o R s b u n n s. 
Bryant podaje zezogólny wywód wyrazu b u n n s. w Ob jaty, które 
poganie zwykli byli nieść sw.ojim bożkom, kupowały się przy wstę
pie do świątyni, zezogólnie różno ro<lzaje święconego chleba. Jeden 
z tych nazywuł się po grecku b o u n, i ten podług Hesichiusa i Ju
lijana Polluksa nacechowany był wyobrażeniem dwóch rogów". -
N a leży tu zważyć, że chlćb ten nazywany jest od Rosichiusa b o u s, 
i chcąc z niego zrobić b o u n, trzeba wziqć wyraz w czwartym przy
padku, co poniekąd odejmuje wagę wywodowi Bryanta. 

Do stronicy 137. 

~i. 

Wielkanoc. 
Pami,tnik 11a11kou·y (Kraków, 1837, II, str. 74) mówi: "W An

glii \Vielkanoe ma nazwę B a s t c r; nazwa ta wywołała wielkie 
spory między uczonymi. Dr. Forster sądzi, że e a s t (jak i niemie
ckie O ster n) oznacza Wschód, stronę, gdzie gwiazdy waoh.odu się 
udają, i że dlatego wybrano ten wyraz dla. oznaczenia. uroczyatolei 
zmartwychwstania Jezu a Chry tusa. Ale uczony Bede inny tej on
zwie naznacza początek; wywodzi on ją od pogan. wE a t er - nazwa 
wzięta od bogini czczonej przez .'aksonów i innych północnych lu· 
dów 1 a zwanej E o s t r o; święto jej obchodzono w tym miesil\cu, 
a do wyrażenia uciechy, z powodu nowej uroczystości, użyto wyrazu, 
który przez kilkowiekowe użycie domową stał się właano cią u. 

"Zwyczaj jaj wielkanocnych, tak pow zechny niegdyś prawie 
na całym stałym lqdzie, zatracił się w wielu krajach, trwa jednak 
jeszcze w Szkoeyi i wielu okolicach północnej Europy. W Polsce 
nawet dotqd wraz z święcone m niepospolitą odgrywa rolę". 
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wi~to Zmartwycbw t uia Pań-
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od kąpieli natryskowej, czy co gorsza od kąpieli w stawie lub sa
dzawce, bo i to, przynajmnwj d&\\ niej, się działo. Podllbnie i dzie
wczęta w ~ 'iemczoch kraszonami jlljami obrłanftją młod:.~ieńc6w, oso
hliwie tych, dla których żywią milo~ć, lubo tam owe oblewania 
wodą lub ~migus nie jest w zwyczaju. :Uają też te niemieckie kra
. zankt napisy miło 'n ej trc!ci, np.: 

.Ich licb', was fein ist, 
wen n 's au oh nich t 111ein ist·, -

albo: "Aus łanter Lieb' und \autor Treu' 
srhenk' ich dir das Osterci 11

, 

albo te±: "So lnng ich !che liob' ieh dich; 
wenn ich terbo, bet' fiir mich". 

Tak więc kra. znukn niemiecka jest oznaką milo· ci, ale ró
wnież służy ona za je; c.o~ar; t.gotowann bowiem przy ogniu, wznieco
nym zapomocą zarzewi. wzięte"O z ognia palonego w ~więta wielka
nocno, zapewnia dziewczynie dającej ją młodzieńcowi 1 jego milo 'ć. 

Wspomnielitlmy o poniedtiałku oblewanym i o śmigusie. W zwy
czajach tych woda na pwrw~zy plnn występuje. I w wielkanocnych 
zwyczajach niemieckich woda także m swe znaczenie. W o d a w i o 1-
k a n o c nil. - "0Rterwas er"- czRrotlziej ki o wywiera kutki. Dzie
wczęta czerpią ją w ntcd.dolę Wlolknnocnll. A Ie pO\\ inna to być 
woda płyn en, zat(.m r.zerpana z rzeki !uh trumyka, i to miętłzy 
północą i wschodem . łońc .... -at!to olziewczyna, któr ją niesie, nie
powinna, dop(,ki nic stanie •łomu, mówić do nikogo ani łowa; 
inaczej czar wody z mknie. Potrzeha do to •o niemało mo y nad 
ruchliwym niewie'cirn j..:.o~ykiom, prawdr.iwogo zaparcia ię woj na• 
tury, o•obliwio, że nie hraknic do m6 i nia JIOku y; chłopcy bo
wiem czatują na dliewczęt i drażnią je w po ób rozmaj•ty. Wy
mienione w run ki, t czą<:e SIQ czerpania w ody i milczenia, •dy się 
jq niesio tło domu, potyka ię prawie powswchnio u ludu uiomic
ckiego · prÓcl tych, są ·ediE róznych okolic je zczc in no. 'l'nk np. 
w Niemczech północnych należy czerp ć wodę przeciw biogo i 
rzeki, południowych z bieg•em T rn prz •pi uj _ t j odzie 
' l no ć chroni mn od k1 aru loucczn "'0 i (l "Ó , o; l o t l o 
' t d · gd j. z rp no prz 1 tr hodnim 1 tu u rz muj , z 

tln wrelkar10Cn chroni od bólu t ny, j ll Jll czerp no podcz 
pornonego d z oni ni., kc 'c101 • Woda t j t t kżo ko mety ·~em, 
daje pi~Jkno 6, gdy tlzic czyna wprost zo strumiolll umyj Łw rz, 
także pod zus pornnnego dzwonienia. l'rbcz t go zabezpiecza ona 
od czRrów, od róinFh r.hnrób , zwła zeza or.zu, ·~ gdy się nil\ po
kropi izbę, wypędza owady. ~la ona je zeza tę właRno:§ć 1 żo przez 
cały rok ni o p UJO lecz pierwotn. za ch o uje świ żo • ć. 

Z pognri ki om i tom io ny, Jako por odr d J. s i 
życ1a prz:rody, 11 z uiorn i pol'.:ynaj cej tę prncy około l!-

2w• 
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czyły ei~ takte i obrzędy, majllce na celu blldź uproszenie błogo
sła ieństwa dla tejże pracy, b!ldź ochronienie plonów od klęsk ele
ment rnych. W tym też ostatn1m celu zbierano popiół z o g n i, pa
lonych n cześć wiosennego lońca, i zakopywano go po polach 1 aby 
je uchronić od gradu, albo na czterech rogach pola zapalano ognie, 
wzniecane zarzewiem z ogni 'wiątecznych. a Łużycach i dzi · je
szcze , gdy w sobotę wieczorem odezwą się po rezurekcyi dzwony, 
zatykają na czterech rogach pola la ki bzu, które zabezpieczyć mają 
pole od kretów. 

W czasach chrze cia1łskich p a l my, w niedzielę kwietnill po
święcane, służą w Niemczech w wielu okolicach do ochrony pól 
i zagród go podarskich. Gałązki palm zatykają po polach dl za
bezpiec:.~enia od szkód elementarnych, tak np. w Westfalii, gdzie 
zwyczaj ten nazywają "den Roggen palm en" (p,.lmować żyto). 

Tak tu, jak w Ba\\aryi, używają w tym celu także skorup 
z jaj wielkanocnych, które napełniają wodą i w ziemię zakopuja. 
(o b Pokucit1 I, Racbrnaoski welyk-deń). 

Prócz tego 1. gałą:.~!'k palm, zwłaszcza z prętów leszczyny, któ
rych między inneroi do palm używaj~\, robi!} krzyżyki i po polach 
zatykają. Ale z prętów tych przed poświęceniem zdejmują korę, 
aby uwolnić je całkiem od :z:lych duchów; te bowiem umieją i w naj
ciaśni j, ze m ukryć się miejscu, nawet mi~dzy drz11wem a korą. 

Palma święcona ochrania domy i zabudowania gospodar11kie od 
szkodliwych żywiołów przyrody. Dlatego tćż poucza burzy i pioru
nów rzuca ię cząstk~ palmy na ogień, aby jtl zażegnać. 

Zre ztą i dzisiejsze ""wi~cone" si'~Jga w zarodzie swym w czasy 
pogań kie. W święto wiosny czyniono róin ofiary i różne też na 
t~ uroczysto 'ć przyrządzano jadła. Za cza ów chrześciańekich Kościół 
poświęca je. 

W Niemczech katolickich w wielu stronach gospodynie niosą 
w niedzielę wielkanocną do kościoła kosze, różnem jadłem napeł
nione; razwyczaj znajdują s i~,; tam gotowane jaj , na czerwono po
malowane, bill, chrL n1 chleb, placki i mięsiwa. \Vła ' cicielki koszów 
usta iaJ. si'< przy ołtarzu bocznym, a kaida stara się być jak naj
wcześniej w ko ciele, aby jak najbliż ze kolo ołtarza z jąć miej ce, 
gdzie kapłan po 'więc to jadła. 

D wniej pieczono w Niemczech placek wielkanocny w kształ
cie zaj ca cz ach chrzc'ciań ·kich, zwl azczn. w krajach kato
lickich, za t pil go baranek wielkanocny. Takiorni barankami z cu
kru obdarzają Rię tam wzajemnic znajomi. 

W krajach prote Łanekich widać w mia tach po cukierniach 
wyroby cukiernicze tak jaj wielkanocnych, jakotćż pogań kiego za
ji\C~> . Cz. a eru ~ając ttln iedzi jakLy kur&. na jajach; w tym kształ
cie je t on je zrze w całej pełni owym zającem, bogini O terze po
święconym. , ól ~więconą przechowuj ·! rok cały, u ·nżaj .c ją za 
dobry :rodck n rui na <'horoby hyJta. 
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Je u na z uoL!CZonych do You·ego-C::a!m rycin, przedstawia oby
czaj niemiecki (w Bawaryi, Tyrolu, Szwajcaryi) zbierania jaj, roz
łoźonych rzędem, o zakład. Kto w pewnym czasie jaja to bez stłu
czenia nic pozbiera, ten płaci trunki i na jego koszt rozpoczyna 
się zabawa. 

Druga rycina przed tnwia twyczaj tyrolski chodzenia w nocy 
z sobotę na nicdzielę wiolkanocną z muzyką od domu do domu 
i śpiewania przy · Nietle pochodni pieśni wielkanocnych, poezero za
zwyczaj młody chłopak zbiera 'dla muzykantów do kost.a jaja, chlćb, 
wino i t. d." 

Do stronicy 138. 

29. 

Swięcone 1
). 

Ł. Gołębiowaki (Lud 7Jolski, tr. 309} mówi: ~W jednym ze 
Rtarych kalendarzy poznańskich znajduje się opis hez d ty; zdaje 
ię jednak, źe to mu ialo być Z<t Władysława IV. Wojewoda Sa

pieha w Dercezynie takie wyprawił święcone, na które zjechało się 
co niemiara ponów z Litwy 1 Korony. N1l samym środku był bara
nek, wyobrażający Agnus De~ z chorągiewką, calutki z pistacyjami; 
ten s p e c y a l dawano tylko damom, senatorom, dygnitarzom i du
chownym. 'tało 1 przeogromnych dzików, to -je t tyle, ile czętici 
roku. Kaźdy dzik miot w sobie wieprzowint,:, alia : zynki, kiełbasy, 
prosiątka. Kuchmistrz najcudowniejszą pgkuzał ztukę w upieczeniu 
tych odyńców. Stało tondem 12 jeleni takźo całkowicie pieczonych 
z złocisteroi rogami, cale uo a d m i r o w a n i a; nadziane były roz
mnjiŁf! zwierzyną, aliu : 1.njącumi, ciełrtowinrlll 1 dropami, pardwami. 
Te jelenie wyrażały 12 mie i~cy. Naokoło były ciu ta ąi:niste, tyle, 
ile tygodni w roku, to jest 52, cale cudne plack1, m zury, źmudz
kie pirogi, a wszystko wy dznne b ak n l i ją. Za niemi było 365 
babek, to jest tyle ile dni w roku. Ka:tde hyło a d orno w 1\ n e 
i n akry p c y a m i, flor e s a m i, że niejeden tylko czytał, a nie jadł. 
Co za' co do l, i lJ e n d y: hylo 4 puchary (uet11plwll ·i pór roku), 
napełniono winem jeszcze od (c:.ln ów) króla tefana. Tandem 
12 kone~ek srebrnych z winem po królu Zygmuncie; te konewki 
exemplwn 12 miesięcy. Tamlem 52 harytek także srebrnych in gra
tiam 52 tygodni; było w nich wino cypryjskie, hi zpań~kie i w lo
skie. Dalej 365 gąsiorków z winem węgierskiem, alias tyle gąsior-

') Tygodl!ik Literacki Woznań, r. 1840, nr. 16. 16) podaje opis wspania
łego gwięconego na Litwie u ks1ęcia Radziw1Ha. 



ków, ile dni w roku. A dla czeladzi dworskiej 8760 kwart miodu 
robionego w Berezie, to jest tyle, ile godzin w roku". (Kuryer 
Waru., r. 1828, nr. 88). 

30. 

Święcone. 

Kunter Warszaleski z r. 1865 nr. 87, donosi co następuje: 
n Onegdaj (w pierw ze ijwięto Wielkiejnocy), dopełniając uro

czystego zwyrzaju dzielenia ię święconóm jajkiem, nie zapomniano 
także j. o braciach w C brystu ie, tuk s t ar c a c b jak i s i er o t a c h, 
pod opieką Warszaw ki1•go Towarzystwa Dobroczynności 
zostających. Około więc 10-tej godziny rano, tak szanowne opie
kunki tego Towarzystwa, jak i członkowie (prezes administracyi, 
opiekuni 1er6t) i inni, zebrali się w gmachu Dobroczynno ci i tam, 
korzystając z pięknej i łagodnej pogody (16 Kwietnia), urządzili 
w dziedzińcu gmachu "więcone przy pomocy miejscowych Sióstr fi
lo ierdzi , tak chętnie zawsze śpie zących z każdą cbrześci 1lską 
przysługą dla biednych. Ceromotfil po'więcenia przy nader trafnie 
za tosowanej do okoliczności przemowie, dopełnił ks. kanonik Chmie
lewski, poczóm przy tąpiono do podziału święconych darów. Z ota
czających stół starców najsędziw za wiekiem była Helena Retwińska, 
mająca lat 10:{, oraz Andrz.ej • Łczeciń ki lat 92 ; z sierotek zaś, 
z 90 chłopców najstarszy lat 13, a n jmłod zy lat 4~. 

"Wczoraj w podobnyż posób odbyło ię 'więcone w sali 
O c h r o n y na Nowym-świecie, a. po pobłogo ławieRiu darów przez 
ks. Rutkow kiego, przy t11piono do rozdziału takowych wobec człon
ków Dobroczynności porn1ędzy Rieroty. W ogóle tych dniach pra
wie we v•szy tkich zakładach i dobroczynnych Instytucyach, nie 
zbrakło nn darach bożych, któreroi chętnie dzielono się z bli:tnim,. 
u'więcając niejako w ten posób ową uroczy tą pamiątkę Zmartwych
wstania Pań k1ego". 

" ic nowego pod słońcem, - powiedział mędrz c. Kiedy 
Prisnitz wynalazł swój oryginalny pomysł leczenia wod , krzykn~;Jii 
w zy cy: Dziwo! Tymc.ta e m wczoraj zy odwieczny S z m i g u , wy
przedził o wieki Pri nitza w Grefenbergu, - a dzi · zyacy powin
niby'my być zdrowi jak ryby i zakonserwowani jak śliwki maryno
wane w pirytu~ie, boć nam łaskawe damy nie żałowały ani wody 
ani wódki koloń kiej, ani szmigu owych preparatów p. Elanera 
(apteka.rza). Jui-to, jeteli kiedy, to wczoraj, do talo nam si~ od płci 
pi~;Jknej za kołnierz!" 

n zmigus ba.rdzo dawnych ięga czasó , a niewiadomy outor 
dwieście czterdzieści lat temu, bo w r. 1624, poświęcił opiaowi tej 
zabawy całą wierszowaną broszurę, dając jej tytuł: " zmiglłrzt (tak) 
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11a tcesole Zn.artwychU"stanie Pa~iakie"'. Początek tej broszury, eta
rym obyczajem, odznacza się pokrojem ascetycznym, chociaż wier
szem nie zczególnym: 

Dzieri to przenaj 'więtszy, po ze m w recie słn wny 1 

w którym Pan piekło zburzył y wziął tryumf prawny. 
Dzieri ten je t wszech radości Rajskich napełniony, 
w którym Pan chwałę zjawił wll na w zy tkie strony. 

~Otói i po 'więtach! ~taty gastronomiczne wizyty Ulumniej-
ze ), umilkł nieco brzęk kielr zków, z<>rtytanie nożów i pi. k widel

ców, a na hi e iadnycb tolach jak na pobojowr ku! ... tu to ją baby 
z wyazc1.erbionemi bokami, owdzie zynki błyszczą nagą kościfl, bie
leją zgliszcza mdyków. Znikły sążni. te kiełbasy, rulady, ozory, a bu
telki, pozbawione w zelkich wewnętr.tnych przymiotów, . toją lub 
leżą w mutoycb i rozpaczliwych pozycyjacb, tylko gdzie-niegdzie 
jeszcze g l (,w k a p'r o siak a, pozbawionego swojej ponętnej figury, 
poły kuje białym jajkiem w z ę b c h, przypominając, jak ważną 
grała rolę w tej niecierpltwie orzekiwonej uczcie. , łowem wszystko 
prawie znikło, zostały tylko "spomnienia, nr e trawoość i ko 'ci! ir 
t1·an, it gloria mtmdi• . 

.,.A plac UJazdowski kołysal się jak morze balwaflami różno
rodnych czapek i kapelu~zy. N a dnie tego oceanu małe rekiny eska
motowały cbu tki i tabnkierkr, licząc na gapio two ich wła.'cicieli, 
lub na apir) tualrja czmerzące w czubach wesołego p l e b s u .• II y n y 
dj helskie obracane jakby przez d\\Ór zacnego papy Lucypera, 
pnenosiły 1. zatnti ·ką ezybko'cią z góry na dół, i odwrotnie- istny 
to obraz lo. u ludzkiego! - Bobatorowre rycer kich kar u z e l i 
cza em zr~cznie chwytali kółka, luh bez milOilierdzia rozbijali d ki; 
na \\ ysokio z n' słup y, zarh~cu11i nadzieją zdobycia 6-ciu rubli, 
butelki wina i nowego garnituru (ubrania), róini pięli się gimna
stycy. ..,łowem ludek buwrl ię wesoło, a czę to oddając ukłony 
Pistoryu zowr ('"orzalce), nie Zlltrważnt się ani wy okością Rłupów, ani 
ruydlon drogi}, prowadzą•'tl 11n i•·h . zezy ty. Jedna nagrodę zdobył 
Alekunder Rejmanow ki, mularczyk, lat 27, który wczoraj wdarł ię 
na zczyt słupa, i Jan Owczarski taki. mularczyk, który o go
dzinie 6-t j z poludnia zdobył slup drugi". 

Do stronicy 176. 

31. 

Wianki. 
Powiedzieliśmy, że niezawsze kapryśne Wisły nurty sprzyJaJą 

zabawie pu zczania wianków; zwla zeza, gdy rozhukane jej fale 
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wyszedłszy nagle o tej porze r. brzegów, stają się nieprzeliczonych 
szkód przyczyną. Otóż, wedle brzmienia czasopism naszych, u W i a n ki 
war. zaw kic z powodu tegorocznego (l 4) wylewu \Visły, odłożono 
na odpowiednią chw-ilę. Tylko około oJca puśc1ł ktoś na fale wi
"lane wianek z następującym wierszem: 

~ Plyń mój wianku . .. Tam w nizinie 
rozpaczliwie łychać echa, 
więc wraz z tobą niechaj płynie 

dla nieszczęsnych ta pociecha, 
że choć klęska spadła sroga, 
to otuchę na zą budzi, 
iż nad sobą mamy Boga 
a dokoła - dobrych ludzi u. 

Do stronicy l 7 7. 

32 

Sobótka . 

J. S. Bandtka (Pami,t11ik Warszawski z roku 1819, tom H, 
str. 375) mówi: 

"Góra sobótska, Mons ,sabothus, w 'rzodku zlązka położona, 
o 5 mil od Wrocławia, o 2 od widnicy, tuż nad mia toczkiem Zobten, 
dawniej po pol ku Sobótka zwanem (jak twierdzi Ditmar), była 
miana za gór~ świętą u pogan, którzy nietylko rodu byli polskiego, 
ale wtedy nawet i Polakami. Dzis tam już Niemcy siedzą~. 

"Jest powiastka, że na górze tej palili poganie swe sobótki, 
które po całym , zlązku dolnym w wiliją św. Jana przypadają. Jak 
bowiem w Krakowsk11n i Krzesz?wskim powiecie palą chłopcy w wie
czór dnia drugiego Zielonych Swiątek tysiączne sobótki, - tak tći 
w Szlązku, Saksonii i Turyngii świecą sil;l takież ognie, świętojań
skieroi zwane (d as J ohannisfeuer ), a to czasem i przez całlł noc, 
przed ' w. Janem Chrzcicielem. W zechach dzieje ię to amo, ale 
nie wiem którego czasu. Przeprowadzają tam nawet bydło przez 
sobótki w niektórych okolicach, aby mu czary nie szkodziły" . 

"W Warszawie po nad-Wiłilu pali także pospól two sobótki, 
a mianowicie chłopcy od rzemieślników zgromadzeni i łużące klas 
niższych, wierzorem w wiłiją św. Jana Chrzciciela, przez którl'\-tfl 
ognie przeskakują, wróżąe sobie z zręcznego lub mniej zr~eznego 
przeskoczenia o wczasnem lub późniejszem, p omy 'lnem lub mniej 
pomyślnem małżeństwie. W tenże sam dziel1 puszczają kobiety nio
zamężn(l na Wisłę wianki, z których szybkiego lub powolnego pły
ni enia tworzą sobie prognostyki o zamęźciu. Tysiące osób różoego 
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stanu corocznie owego wieczora zgromadza się na most warszawski 
dla przypatrywania się tej zabawie pospólstwa, niezawodnie od cza
sów jeszcze poga1! kich pochoclzącej u. 

"~a Rusi są także Sobótki i palą się w jednych okolicach Dl\ 

Zielone ~wiątki, w drugich na św. Jana Chrzciciela .. Na Ukrainie 
i na Wołyniu ognie święto-JaJ! kie nazywają się Kupajło ś. Jana, 
kąpiel św. Jana, ale że był i starożytny bożek Kupało, wiadomo 
z mitologii Kaisarowa, lubo podobno ten bożek nieco jest Wl\tpli
wym, jak Józef Dubrowski w '"'lozciauce t. ll twierdzi". 

"\V niektórych wsiach o mil dw1e. od Krakowa, np. w Prze
g i n i, palą oprócz Sobótek, na Zielone Swiątki zwyczajnych, takież 
zrana w wielki Piątek pod krzakami przed domem. Toż samo dzieje 
si~ i koło ... iepołomic za Wisłą, ale w innych okolicach nie masz tego 
zwyczaju". (Ognie te wszakże, inne ni i sobótkowe mają znaczenie). 

~Wszystkie te nocne z ogniem obrządki zasięgają aż do naj
starożytniejszych bałwochwalstwa cza ów, bo jak niemal więk~za na
rodów wschodnich liczua cze'ć oddawała ogniowi, już to temu, co 
do życia ludzkiego, do ugotowania potraw, do rękodzieł i t. 1!. łuży, 
tak temu, który od słońca wydany, urodzajo sprawia. - Uczoną 
w tej mierze rozprawę napisał Ja n Gotlob \Vorbs, pastor w Priebu~ 

(Przybui) w k ięstwie Zegn1!skiem (Sagan): "O czczeniu ognia 
w Europie, dla wyluRzczenin. przyczyn do świętojańskich sobótek 
w zlązku i Luiycach wyższych, w Czechach i gdzieindzłej palo
nych", pag. Hl-85 w Archiv fii.r rhe Geschichte Schlesiens i t. d. 

orau, 1798, -vo. 

S o b 6 tka. 

33. 

Ł. Golębiow ki w dziele Rwćm: Gry i zabau·y (Wara..:., 1831) 
str. 294, zebrał o obótco wiadomo'ci, które tu przytaczamy: 

"W dawnych wiekach dziewica obótka (?) kochała ieciecha, 
gdy z wojny powróc1ł i ulubionej swej wiary dochował; już we elne 
zapalono ognie, w około nich pląsuno i bawiono ię, 'w tóm znowu 
pokazał ię tłum najezdników; rzucili się wazyscy do broni; w walce 
tej ~miertelny poci k oJnosi 'obóth, lecz nieprzyjaciel odparty. 
~a jej cześć zabawy podobnej w dzień ś. JaT\6 została pamiątka, 
i obchód ten Sobótki\ nazwany. Takie jest podanie ludu (f'l), wy
rażone w dumce pod tyt.: o h u t ki w Pszczółce KrakoU'ski~j z roku 
l 20, tomik III, str. 3". 

n W wiliją ś. Ja na Chrzciciela niecą ognie radośne, skaczą przez 
nie dziewice, wianki puszczają na wodę 

1 
chłopcy je łapią; w spo

sobie: jak płyną, przybywają do brzegu, z wiankiem chłopca stykają 
si~ lub oddalają, -pomyślnych, prędkich związków, lub niestałości, 
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albo przeszkód jakich upatrują wróżbę. Jak niegdyś w narodzie wa
lecznym młodzież płci ohojej wtargnienie najezdców odpierała, jak 
przedtem i dziś miłość ją połącza, tak i zabawa ta ich jednoczy. 
Po catym kraju zachowany ten obrządek, poga1lskich zapewne się
gający czasów. Opisał go Jan Kochanowski; oto szczegóły ważniej
sze z tego opisu : 

Gdy słońce raka zagrzewa, 
a słowik więcej nie śpiewa, 
Sobótkę jako rzecz niesie 
zRpalono w Czarnym-lesie. 
Tak to matki nam podały, 
same także z drugich miały; 

że na dzień świętego Jana, 
zawż?y Sobótka pałana. 

Niećmy ogień do świtania 
nie bez pieśni, nie bez grania; 
Skokiem taniec najsnadniejazy 
kiedy w bęben przybijają. 
Wystąp ty coś ciągnął kota, 
a na chwilę puść się plota. 

Dwanaście clziewe~ jednako ubranych 
bylicą opasanych , 
śpiewać nauczone, 
w tańcu niezganione 

OgieJ1 napałono na dworze 
czekano rannej zorze. -

"W pałacu biskupa krakowskiego, Woronicza, odmalował obrzęd 
ten Stachowicz ". 
. "Są miejsca, gdzie takowa zabawa i w drugi dzień Zielonych 
Swiątek powtarzaną bywa•. 

,Początek zabawy Sobótką zwany, chcieli upatrywuć niektórzy 
w innych krajach i ztamtąd pochodzenie jej naznaczać; w dowód 
przytaczali Warrona i Owidyusza piszącego, że 20 Kwietnia skakano 
przez snopki siana zapalonego 1 zwano to święto P o l i t i a na 
cześć bogini P a l e s. Włochy mają Sobótki pod imieniem S a b a
t i n a; znane są i w Niemczech. Wszystko to atoli przekonywa ra
czej 1 że upowszechniono w całej Słowianszczyżnie i pod imieniem 
S o b 6 t e k i Ku p a ł y istniejące dotf\d, tego ludu wiolkiego pier-. 
wiastkowym są obyczajem. Jako zabytek pogaństwa zakazywal je 
Serwiusz III czyli zbiór carogrodzki, zabraniał ich J.Szef I, syn Leo-
polda r. 1711". ' 

n U Serbów (łużyckich) czczono Sobótki i z różnych ziół wianki 
zawieszano po chlewach i dachach". 

"W dzień ś. Jana gmin u Polaków opasywać się bylicą i całą 
noc około ognia. zwykl ckakać, powiada Rey w Postylli pp. 5. Kra· 
kowskie Sobótki obchodzono na Krzemionkach i Zwierzyńcu (lecz 
nie w dzień ś. Jana), Warszawskie na brzegu wiślanym i kępie, Sa
ską dziś zwanej; po całym kraju palono je na błoniu równem i przy 
lesie ; wszędyś ujrzał po domach kwiaty i zioła, mówi w s·wej po· 
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dr6ży do Polski Ogier r. l !i35 (w 3 tomie Pamiętni/Jnc Niemcewi· 
cza). Przesądni i dawnym obyc11ajom uienawistni przeciw nim po
wstawali. Marcin z Urzędowa tak powiada: ~U nas w wilią ś. Jana 
niewiasty ognie paliły, tarlcowano, ~piewano, diabłu cześć i modły 
czynii\C; tego pogań kiego obyczaju do tych czasów w Polszcze nie 
chcą opuszczać, czyniąc 1. bylicy ofiarowanie, wieszając jq po do
mach i opasując się nią, czynią Hob6tki, paląc ognie, krzesi\C je 
tarciem drzewa, aby była prawie ~więto • ć diabelska, 'piewając pieśni 

i tańcujq,c. Gdzie obcego rodu zaguieździly się i prt.emogłv Lutry, 
tam Sobótek odprawiać nie wolno było". 

"Wiersz Kaspru Twardow kiego pod tytułem: Bylica ś .. Jańska, 
we Lwowie r. 16301 takie mie ' ci opisy: 

·wszy cy na rolpURt, jako wyuzdani 
idą, bylicą, w poły przepasani. 
Świerkowe drzewa zapalone trze zczą, 
dudy z bąkami jak co złego wrzeszczą. 
Dziewki muzyce, po szelągu dali, 
aby skoczniej w bęben przybijali. 
Włodarz, jako wódz przed wszystkieroi chodzi, 
on s m przodkuje, on sam rej zawodzi. 
Za nim jak pszczoły, drużyna się roi, 
a na murawi beczka piwa stoi. 
Co który umió, każdy dokazuje, 
ten skaCZI\C W ierzcbem, plomienie Strychuje; 
ów pożar pali, drudzy huczą, kaczą, 
aż ich dzień zdybie, to ię wżdy zobaczą (przecie upa

[miętają). 

"J uszyJiski w Dykcyou!lrzu poetów polskich, w teraz: Bylica ś. 
Jana, w Krakowie, w drukarni Ant. Kosil'iskiego r. 1641 wytłoczony, 
t ierdzi być Zygmunta J anu11zowekiego dziełem. iarct.yński ma na 
wydaniu 1630 roku że to Kaspra Twardowskiego. Czyli oba jedno 
pisali? czy omyłka i u kogo? sprawdzić należy". Obraz wieku 
Zygmunta III, p. Siarczytlski!•go 1 ). 

t) W noworoczniku Ziewouia ( 1 34): .Mieukaócy jednej lub kilku osad 
gromadzili się d. 2-1 Czerwell w jedno miejsce, nakładali wielki ogieó, 
taócr.yli około niego, 'piew li, czynili rozmaite wrótby, to skacząo 
przez płomień, to wianki na wodę puszczając. Zdaje się, te Sobótka, 
w czasach przynajmniej plltniejszych, znaczyło to samo, co półniejazy 
obcy wyraz "w i g i l ij li Kołoutaj nazwę o b o ty wyprowadza od wy
razów: 1 o b i e robo t a (n, t. j. te w tym dniu lud wiejaki jut nie panu, 
ale dla siebie pracował". 
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Pieśni sobótkowe. 

l. (obae• nr, 65). 

Bwi~ty Janie! pytam i<; ciebie samego, 
Cóżeś nam przyniósł nowego? 

Przyniosłem wam rosy 
Parobkom do kosy. 
PrzynioRłem wam piwa 
Dziewcz~:tom do żniwa. 

Czyjże to wianeczek płynie po wodzie 
W trawie, w zieleni 
Z zgrają jeleni? 
To mbj wianeczek płynie 
\V trawie, w zieleni, 
Z zgrają jeleni: 
Płynie po wodzie, 
Ptynie po dole. 

Pieśń te śpiewają dziewczeta w wigilią ś. Jana, gdy p'rzed 
Sobótkami puszczają wianki na wod~ i z nich starodawnym zwycza
jem wróżą, która prędzej pójdzie za mąż lub zostanie pann11. 

Wójcicki P. l. I, str. 197. 
2. 

Janie! Janie! święty Janie! 
Cóżeś nam przynió ł nowego, 
Cóżeś nam przyniósł pięknego? 
Janie! Janie! święty Janfe! 

Przyniosłem ja rosy, 
Dzieweczkom do krasy. 
Także macierzanki 
Panicnkom na wianki. 
Janie, Janie, świety Janie! 

Ż. Pauli P. l. p., str. 26. 
3. 

Kasia do Ja i a tu żyła, 
Pare wianków uwiła: 
Na bystry Dunaj rzuciła. 
Płyńże wianeczku do młyna! 
Jaś białe rączki umywa. 
Płyńte wianeczku tam nazad, 
B~dziesz u Kasi na objad. 

Oj mój J asie1iku klejnocie 
Chodziłam przy tobie w złocie. 
Oj teraz b~dziesz w zieleni , 
P6jdziesz za mąż w jesieni. 

Wójcicki 11, str. 316. 
obacz nr. lD·l.- Lud, Ser. I, etr. 

:!06 (n. 17 a), str.l!:JO (n. 15 b) . 
. J. 

Ku Dunajowi ku gł~bok:iemu - leluja, 
Ku gaikowi ku zielonemu - leluja. 
I zapalili sobótke - leluja. 
I pijlł piwo i pijl} wódke - leluja. 
Chodz\, brodzi nadobna Kasieńka: 
Chodzi za nią grzeczny parobeczek. 
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Oj! poczekaj, poczekaj Kasieńko, 
Oj mam gadaczkę, zgadnę ci ja - leluja. 

óibym ja była za krasna panna, 
Żebym gadaczki zgadnf\Ć nie miała? 
A. cóż rośnie bez korzenia - leluja? 
Kamień rośnie bez korzenia. · 
A. cóż kwitnie bez kwiateczka - leluja? 
Oj paproć kwitnie bez kwiateczka. 
Cóż gore bez płomienia? 
Cnota gore bez płomienia. 

Wójcicki, I, str. 203. - Pokucie, II, str. 24. 

Ku Dunajowi ku głębokiemu 
Oj ku la owi ku zielonemu 
Oj palą palą obótkę, 
I piją piwo i wódkę. 

5. 

6. 

Kto na sobótce nie będzie, 
Główka go boleć wciąż będzie. 

Ż. Pauli, P. l. p. 11tr. 25. 

I rzuciła trzeci wianek; 

• 

Dzieweze pi~kne na urodzie 
twarz jak dwie jagodzie. 
Stojała nad brzegiem rzeczki 

oj czy po kolędzie (t. j. w zapusty) 
jej Jasieczko ukochany, 

rzucała dwa wianeczki. tam jak kościół malowany 
brać z nią li lub będzie P Oj płyną, płyną! 

oj toni\ toną! Wianek pływał, wianek pływał, 
Marysia się smuci - Ja io się zadumał: 

Bo już Jasio jej kochany 
do swej dziewczyny, 
do swej jedynej 

Ty Jasiet\ku, ty mój pierwszyi 
Jut nie pójdę do inszej. 

pe nie nie wróci. 
Pojedziewa do kobcioła, 
moja 1aryti niewesoła -
tam nam będą grać 
i ślub nam dawać. Wójcicki, I, str. 198. 

7. 

(Weulna). 

Niechaj ruta w ogniu trzeszcze, Myśma tu przyszły zdaloka 
Czarownica z zło ci wrzeszczy. Popalili zioła "więte; 
'ioch bylicy gałęź pęka, Ni zabior już nam m16ka 

Czar.:>wnica próżno tęka. Czarownicu pn.eklęte. 
pokojnie nam og1en w1eci 

I ziołeczko każde tleje, 
Oj nie pomrą nasze dziec1 1 

Oj nie będzie swaru doma. Wójcicki, I, 253. 

(Przeróbka z obótki J. Kochanowskiego?). 
Juże wieczór teraz krótki, Dalej dziewki wybrane 
Hej! zapalmy sobótki. Bylem (bylicą) w poły przepasane, 



• 

Tańcujcie na dworze 
Aż do rannej zorze, 
Aże do świtania, 
Ale nie bez grania. 

Dalej dudarzu teraz brzmij, 
Niechaj nasze polo grzmi. 
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A ty włodarzu pilnuj dudarza, 
lloć to powinność pana włodarza. 
A. na murawie stoi beczka piwa 
Hkaczże Kasiu skarzżo, póki' jeszcze 

Przyszedł już przyszedł 
Świ~tego Ja na wieczór, 

[żywa . 
n. 

Wuj Ja na, Ja na! woj Jana! 
Natożem my ognia 
Na tr.ly . trony słońca. 

Woj Jana Jana! woj Jana! 

A wy chłopcy pożar palcie 
I z dziewkami sobie skaczcie: 

Kładźcie sirkowe, 
Drzewa cisowo -

Niechaj w bęben przybijaj!\ 
A wesoło wywijaj!\ -

Boć wieczór krótki 
palmy sobótki. 

Wójcicki, I, str. 200. 

(z Mazowsza). 

Jeden my nakładziem 
~a wychód słońca, 
Drugi my nakładziem 
Na zapad łońca 

Woj Ja na Ja na, woj Jana! 

Czarna była choina 
Wyn1c'że mnie na podwórzec 

Woj Jana Jana, woj Jana! 
Wynicsiem, wynie~iem 
Da Pan Hóg na jesień -

Woj Jan;\ Jana, woj Jano. 
Wójcicki, I, str. 276 (Pieś1i lowaków nad Granem w Węgrzech). 

Do stronicy 198. 
35. 

ś. Mikołaj. 
A. \Vojnort w Staroiyt!IO~ciaclt Warszawski.:h (t. lll, str. 31, 

53) mówil\c o zapi. at•h posagowych dla ubogich panien, cytuje mię
dzy inneroi zapis k iędza Koszewskie"'o z r. 1510 i ks. Andrzeja 
~Uodziejow kieg(l, bisk. pozn. i waru. z r. 17!:!0. Co do tej o ta
tniej fundacyi, powiedziano tam, że: sposób oddawania tych posa
gów był następuj<!CY: żeby ta fundacyn poboi.na, oprócz istotnego 
dobrodziej twa dla ubogich a 'cnotliwych panienok, !użyła jeszcze 
za przykład, raczy JK. hiskup poznański i warsza w ki, jako opie
kun wszystkich 11oboinycb fundacyj, w swojej dyocezyi d. 6 Grudnia 
w dzień ·w. Mikołaja bit>kupa (który zo tawil wielorakie przykłady 
ratowania ubog1ch panienek i opatrywania im posagów, żeby latwiej 
znalazły postanowtenie i zwrócone były od nicbezpieczeństw życia 
niewstrzemięiliwego), - albo d. Grudnia w święto Niepokalanego 
Pocz~cia . Maryi Panny w kollegiacie warszaw kiej sam pnez się, 
albo przez kogo inuego, na godno~ci biskupiej postanowionego, od-
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prawić mszę świ~tl\ solenni\, na której uhogie panienki, majl\ce od
bierać posagi, po spowiedzi zrana odprawionej obecne, przyprowa
dzone od sióstr miłosiernych, powinny z r(\k celebrujl}cego komunii\ 
świętl\ przyji\Ć, a po skończonej mszy, rzeczony JW. JK. biskup 
celebrujący, te posagi rozdawać maj&cy, albo przez się sam mieć 
będzie homilię, albo mieć jl\ zaleci kaznodzieji, dla przełożenia wa
żnych celów takowego miłosierdzia, jRkie się przez tę fundacyą czyni, 
w szczególności dla nauki sierót i innych przytomnych. 

Po homilii albo nauce czyli kazaniu, jeden z administratorów 
tej fundacyi czytać będzie z regestru imiona i przezwi kn panien, 
dla których wyciągnięte (losem) są posagi, począwszy od 12 panien 
szlacheckich, a potem 12 miejskich, nakonice czytane mRją być 
panny stanu włościań kiego (także w liczbie 12), każda z u !:i panna, 
jak tylko imię i przezwisko jej przeczytane będzie, zbliży ię do 
ołtarza i uklęknie, a .JW. biskup albo jej amej, albo przytomnym 
rodzicom lub opiekuvom (jak się to jn~niej niiej o pi z o) po ag dla 
niej wyciągni~ty, .o~apieczętowany i podpisany odda.; albo tćź kartkę 
pod pi aną przez w zy tkich trzech ad mini tra torb w, z o: wiadrzeniem: 
jako panna . kondycyi • T. ma posagu ., który w skarbcu kolie· 
giaty warszawskiej din niej jeRt złożony. JW. bi kup rozdawszy 
tym po obem po agi, w kilku słowach pow1e je zcze paunom maj11· 
cym posagi, aby Bogu za odebran<> dnhrod1.iejswa dziękowały, za 
fundatora Andrzeja hiskupa modliły się, a odelm\ws~.y po. tanowie
nie, ioby się starały być cnotliwami żonami. 

Po tej ceremonii panny, które odebrały posagi, pójdą za ad
mini tratorami tej fundacyi do zakrystyi albo o obnej kaplicy, i tam 
każda w protokóle podpisze się, jako posag swój odebrała, albo 
,ie:i.eliby go rodzice lub inni zaręczyciele odebrali, tedy ci się pod
piszą, u. za panny, nieumiaj t!ce piRai- , świadkowie od nich pr1.ysta· 
wieni, powinni się podpi . ać. 

Fundacyn ta, której dobroczynne zamiary spełniano prze~. lat 
kilka, upadła następnie skutkiem Luu politycznych, jakie na kraj 
spadły, jak i niedbalstwu jej szafnr,:y, jak o tl'm szeroko Wejnert 
. ię roz" odzi. 
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