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Za jedną z najciekawszych dla etnografa prowincyj, 
uważać niewątpliwie należy Wielkopolskę, już to z po
wodu czysto-lechickich znamion dawnych jej mieszkań

ców, już z powodu jej na zachodnich dzisiejszej Słowiań

szczyzny kresach, potożenia. Położenie to, jak i zobopólne 
z sąsiednieroi Niemcami stosunki, dały i tym ostatnim 
także sposobno: ć bliż z ego tej prowiucyi poznania, lubo 
znajomość ta, jak ię z dotychczasowych publikacyj nie
mieckich pokazuje, w niewielkiej tylko części wpłynęła 

na dokładność i bezstronną ich opisów rzetelność. U nas, 
pierwsze głębszego znaczenia wiadomości, etnografii tej 
ziemi dotyczą,ce, których potrzebę publicznoM coraz uczu
wała 7.ywiej, dostarezyły czasopisma, a przedewszystkiem : 
Przyjaciel ludu wydawany w Le znie ; lubojuż przed 
nim, szczegóły drobne zbierały i udzielały: Mrówka Po
znańska, M u z e n m D o m o w e i Kalendarze. W ślady 

Przyjaciela wstąpiły niebawem i inne pisma, jak np. 
Biblioteka Warszawska, • tarożytności polskie, 
Tygodnik, Orędownik, Roczniki Tow. Przyj. 
Nauk. Pozn., Encyklopedye (mianowicie większa Or
gelbranda i rolnicza), kilka naszych pism z illustracyam1 
i bez nich i t. d., które już to w szerzej, już w szczu
plej opracowanych artykułach, ludoznawstwa polskiego do
tykały. Niemało także przyczyniły się do rozbudzenia i 
wzbogacenia tej nauki prace i skazówki pojedyńczycb au
torów, jakimi byli dla Wielkopolski: Łukaszewicz, W ój
cicki, Berwiński, Kierski, Józef Lipiński i wielu innych. 
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Skuteczniej jeszcze w kierunku wspomnionym działały 
usiłowania zbiorowe, jak np. Towarzystwa Przyjacićł 

Nauk w Pozna.niu pod ~wiatJem przewodnictwem ś. p. 
Libelta Że nader wielką, ono do badań etnograficznyc 
przywu~ozywało wagę, dowodz<L tego umyślnie pr1.ez nie 
na ten rei przygotowane i rozesłane po kraju do oby
wateli świeckich i duchownych w r. 1858-59 arku
szowe: Szemata do spisywania materyałów ma
jl\cych służyć do opisu statystycznego W. Ks. 
Poznańskiego, obejmują,ce w rubrykach swych 22 za
pytań do trzech odnoszących się dzinłów: topograficz
nego, historyograficznego i etnograficznego. Rtarania t.e 
nie ?.u pełnie okazały się bezowocnem i : jakkolwiek mate
ryał jaki sob1e Towarqt:~two z tego źródła pozyskać obie
cywało, w nader małej tylko naply11ął części, gdyż na 
blisko ośmset rozesłanych exemplarzy zematów, zaledwie 
czwarta icla c • zęśe z oczekiwamt wróciła odpowiedzią, a 
i w tej jeszcze szewpiej liczbio, znachodziły się odpo
wiedzi w tak ogólnikowej wypowiedziane krótkoHci , że 
za podstawę do badal1 naukowych niyć się wcale nie 
dały. Dodać przytom należy, ~e plon nic w równ~j wy
dzielony został mierze dla każdego z trzecła wskazanych 
działów ; nicktórzy bowiem ze sprawo:lclawców, zapełnia
jąc i pr.zymna?.ając w dopisach nader ceumnni wiadomo
ściami szczególowemi rubryki działu j aki za ważniej ~zy 

poczytywali lub do którego obfitszy posiątić mogli ma
teryał, pomijali dwa drugie (a osobliwie etnograficzny) 
niemal milczeniem, lub kilku małoznaczącymi zbywali je 
rysami. l\Iimo w kazanych tu niedostatków , szemata 
wspornnione, które Towarzystwo łaskawie przejrzeć nam 
dozwoliło, niepomału przyczyniły się, obok wiadomości 
zaczerpniętych juz <hn niej z pism ezasowych wymiet1io-



III 

nych wyżej, do wzbogacenia i uzupełnienia własnych na
szych spostrzeżeń i notat w ci~gu kilkokrotnych po Wiel
kopolsce podróży zdobytych a kreślonych i porządkowa
nych podług stale przez nas przyjętego planu i do wy
dania na widok publiczny przeznaczonych. 

Rozpoczynajl\c w niniejszej Seryi rzecz od opisu 
kraju, główny tu przy wymienieniu poszczególnych Wiel
kopolski miejscowości, (podobnie jak to miało miejsce 
i w poprzednich dzieła Seryach ), położyliśmy nacisk na po
dania i legendy tych okolic, spisuj~c je wiernie, tak jak 
przez nas samych na miejscu posłyszane były lub w ró
żnych wyczytane pismach, przekonani, że przy dalszych 
poszukiwaniach nierównie wi~ksza wykryje ich si~ liczba; 
przypuszczamy bowiem, że na brak tych twórczej fanta
zyi ludu płodów w starożytnej Piastów i Przemysławów 
dzielnicy, uskarżać si~ nie będzie powodu. O ile zatem 
czas przysporzy nam ich liczbę, o tyle ogłaszać je w na
stępujfłCych dzieła Seryach nie omieszkamy , zarówno 
z wszelkieroi innego rodzaju wiadomościami, na posługę 
ludo- i językoznawstwa oddać się maj,cemi, zkl\dkol
wiekby takowe uzyskaneroi zostały. 

Czujemy mocno, ileby dzieło etnograficznym poświę
cone badaniom, zyskało na przedstawieniu w dokładnych 
rysunkach typów miejscowych, tak samychże postaci 
ludzkich, jak i wszelkich ludzkiego przemysłu wytworów 
i wyrobów, jak np. mieszkań, narzędzi, sprzętów, naczyń 

i t. p. Trudność otrzymania podobnych wizerunków, któ
rych nabycie zawisło od chętnego współdziałania ludzi 
ołówka, pędzla i rylca obok pomocy jaki\ daje fotogra
fija, jak niemniej zbyt wysokie nakładu illustracyj tego 
rodzaju koszta, nie dozwalają nam dzieła naszego uzu
pełnić nimi w sposób, jakiby wszechstronne rzeczy opi-
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sywanych przedstawienie wymagało. NiepłonnEJJ wszakże 

żywimy nadzieję, że przedmiot tej wagi, znajdzie z czasem 
życz li we poparcie Ciała naukowego większymi rozporządzają
cego środkami, jakiem jest Akademija Umiejętności w Kra
kowie, która po nakreśleniu i ogłoszeniu Programu ba
dań i Instrukcyi co do zbierania materyałów dla Antro
pologii 1 Etn~logii, rzecz sami\ w zasadzie przyjąwszy, 
zarazem i kierunek postępowania na tej drodze wytknęła. 
Początek co do typów (a głównie ubiorów) wielkopol
skich, sta.nowićby w tego rodzaju publikacyi mogły ko
pije akwarelli wyjętych z kollekcyi p. Bogumiła Hoffa, 
kilkadziesiąt starannie i wiernie wykonanych wizerunków 
przedstawiających, i do odpowiedniego wręczonych nam 
użytku. 

Do najważniejszych cech bytu i rozwoju każdego ludu, 
należy niew~tpliwie jego język, jako główny wszelkich 
potrzeb i całej działalności tłumacz. Ztąd też, do odda
nia w pełni ludu każdego charakterystyki, lingwistyka za 
niezbędni} u wszystkich etnografów służyła zawsze pomo
cnicę. W Seryach też dzieła przez nas wydawanego, dbaliś
my wielce i dbać będziemy o uwydatnienie prowincyo
nalizmów wszędzie gdzie tego znajdziemy potrzebę, czy 
to wyrażajl}c w mowie miejscowej zdania, czy dając w niej 
przykłady i nazwy przedmiotów. Artykuły zaś języko

znawcze· obszerniejszego zakroju, Nomenklatury nazw i 
imion własnych i pospolitych (wsi, pol i t. d. a z ludzi 
osobliwie włościan) jak i Słowniczki wyrazów i wyrażeń 
prowincyonalnych (w obecnym razie wielkopolskich), nie 
omieszkamy przygotować i przedłożyć Akademii Umieję
tności, dla wydawnictw jakie w kierunku wspomnionym za
mierza poczynić ustanowiona przez ni~ Komissya językowa. 

O. K. 



K R A J. 







WJE JEŻY CE pod POZ\'A~IF. . f. (Bambry) 



KRAJ. 

P o g l ą d ogól n y. 

Równiny wielkopol kie, lekkieroi tylko poprzerzynane wzgó
rzami, dział wodny tnnowiącemi pomiędzy Notecią, i W artłł, a. 
w północnej stronie i pomiędzy Wisłą i Odrą, ukazujlł okolice 
nader urodzaJne, mimo znacznych wśród glin i iłów przestrzeni 
piaszczystych, jak i bagnistych nizin i łęgów rozło:tonych w po
bli:tu rzek większych. Te o ta. tnie (t. j. bagna) osuszyła już nowo
czesna kultura rolnicza rowami, kop a ni c a m i i kanałami, jak 
znów użyźniła na różuy spo ób (osobliwie łubinem) piaszczyste 
wzgórza i rozległe b i e l a wy. Do zabiegów okolicznych właści

cieli ku pozyskaniu za pomocą tych środków obfitszego plonu, dał 
podnietę sam rzqd usiłując dla przemy ~lnej osadników niemieckich 
pracy jak najwdzięczniej zą przygotować wszędzie glebę. Prace 
około osuszenia ziemi w celu jej uprawy przedsięwzięte, wpłynęły 
i ua obniżenie źwierciadła wód jezior i stawów, których W. Księz
two liczy przeszło tysiąc. Kultura wspomnioua, zyskują,c ziemię 

dla rolnictwa, podniosła zarazem ogrodnictwo (między innerot 
chmielniki), sadownictwo i Ie ~nictwo, a miejscami wpłynęła. i na 
uprawę wina, czas pewien zaniedbaną; handel zaś ożywiła znako
micie przez zaprowadzenie dobrych dróg lądowych i wodnych, a 
w ostatnich czasach i koleji żelaznych. Ztąd prowincyn ta, wzglę
dnie do innych ziem pol ·kicb, pełni j zo niż tamte posiadając 

środki produkcyjne, mieszkańców większą stosunkowo obdarzyła 

zamożno' cią. Ludność, o wiele dziś przenosząca 1'/, milijon n dusz, 
ma według najnowszych wykazów urz~dowych, w połowie (nieco 
tylko większej) należeć do narodowości polskićj, w połowie (nieco 
mniejszej) do niemieckiej, do której zaliczono także i żydów. Po-
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lacy stanowi~ zoac:.::ną przewagę na wschodt.ie i poł111lnm kraju, 
gdy na północy i zachodzie, jak i po IUi~tstaełt. przcwaz:1ją 

N1cmcy. 1
) 

BaJając kraj ten etnograficznie, rozpocz~li~my praec nast.•' 
od ~rod k owych Powiatów, jakierui są: Pozuailsk1, Szamotubki. 
Obornicki, Szrcdzki i Szrcmski, i wypadki naszych spostrzeżeń 

w ninit·jsZL'J składamy Scryi. ~rodkow:1 t~ cz6\: kraju, t!ohrzc 
uprawną, mimo cią;;uących sit_: od samego Poznauia ku poluJuw
wi ław pia,.,zczyst) eh, skropiouą kilku znaczncmi jeziorami, (Jak up. 
LeJnogur:.kie, Zaltlcmyskie, DJauic 1 t. d.), prz.crzyna. rzćka \V ar
ta, kturt.'·j wody wezbrane, wy:.zedłszy ze sprzyjaJ<!Cych W)łcwolłl 
niskich i lc~owatych brzegów, wielkie nicgt!y~ zrządzaly spusto
szenia, Jopuk1 i.-!1 uie uj~tto w tamy 1 walami ochruuncmi milo
wej czę!>tokroć długości nic powstrz.ymauo w biegu. Pogł<.::LH'UH: 

koryta Warty posłu~.yło <lo wirkszego jl·j uspbwuicnia, a z prze
biciem rowów przez. sąsieJuic jćj (jak i O bry) moezary, osuszono 
je i wyborne uzyskano po<.l pług gruuta. Ludnu~ć tu wicj~ka, już 
z powodu Llisko~ci stolicy, zabieglcjszą i bogabzą jc::.t niż gdzie 
indzićj; wiec t~i. skorszą do wygód, do dost:ttniości w stroJU i mie:-.z
kaniu i t. d., z wyjątkiem wszakże jałowych ziem Szn•mskicgo, 
gdzit: miejscami wielkie dotąd między wło~cianam1 (HlllUJC ubóstwo. 

Następne dóda ninieJszego Łomu czy h Seryc, zajm:! sit. 
w podobnych jak niniejsza rozmiarach, przcdst:.LWienil'lll Cz~,:śl i 
kr:.tju: północno-wschoduićj, półuocno-zachoduiĆJ. polmlniowo-wscho
duićj i połudoiowo-zacbodnićj, a nadto dadt•! Czytelnikowi puznać 
miejscowe Pic~ui i Powic~ci ludowe. 

') Olia<·z Or1isanic h1stor. statyst. W. Kij. Po~:uauskiego (przez 
Platcra, L1p~k l b1G), oraz artykuły o W. K.it;zN i e w I.: n c y b. l o I> c 
dyach (miauowide większl'j Org-clbrandn); A·lra f,tt..!t dts uruwl!Jc
,.il;c~ w1 Ciro.-Nht ,·:oglhum Pusen (Poznal1, 1 b i:!), l·oroo.:wic wychodz;!t'C 

tanvt· Sl·•l luche I/amllmchcr der l'•·oviu: l'u~cn i t. l'· 



Powiat Poznański. 

Najznakomitszego Wielkopolski miasta i dawniejszej tego 
kraju stolicy, Poznania: postać, pomniki, ruch materyalny i umy
słowy, równio jak i jego dzieJe, skreślili już. dokładnie i szczE-gÓ
łowo, z nowszych pisarzy, Łukaszewicz i Raczyń ·ki. 1

) Odsyłając 

czytelnika do dzieł wspomnionych autorów, nie pozostnjo nam, 
jak tylko podać w skróceniu wyjęto z dzieł ich zdania i skazówki 
co do początku i wzrostu miasta, wspomnieć o jego położeniu, 

jak niemniej zebrać (również w skróceniu) przytoczone prtez nich 
podania, powiastki i legendy do lwściołów i miejsc poszctególnych 
przywiązane, a wiernie ducha epoki w której powstały, odbijające. 

l . .Łukaszewicz, podobnie jak i Surowiecki, sądzą, że istnie
nie wielu miast w Polsce wyprzedza dzieJe polskiego narodu po
lityczne, a ztąd śledzenie założenia ich z trudnością do pożąda
nego doprowadzi skutku; moiemanie to odnieść można także i do 
Pozoauia. Początki jego giną te~ w pomroce wieków, równie jak 
i ślady bytu pierwotnych okolicznej ziemi mieszkańców. Wszystkie 
o założeniu miasta głoszone podania tak piśmienne jak i ustne, 
są jedynie domy łam i ; uazwi ko tylko P o z n a n i a przekonywa o 
wyrainie słowiańskiero jogo pochodzeniu. Nazwisko to, jak dowo
dzi Łukaszewicz, pojawiało się także u Chrobatów i Lechitów jako 
imię własne osobowe w Xlitym jeszcze wieku, o czćm wspomina 
Gallus. Sarni ck i nie waha sil,) utrzymywać, jakoby Poznań był 

') Józef Luksszewlcz: Obraz historyczno-statystyczny m. Po· 
znaola (Pozoa6 1888, tomów 2J, i ocena dr.iela w Tygodo. liter. 
1839 Nr H. - Tegot: Opis hi&tor. kościołów i t. d. w dawnej dyecezyi 
Pozn. (Pozoań 1868 tomó"' 2). - F. d w. hr. Raczydeki : W a p o m o i c
nia Wielkopolski (Poz:oan 1843, tom II Itr. 124). 
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Ptolemeuszowll Stragoną tarożytnych, która nazwisko swoje wten· 
czas dopiero na dzisiejsze zamieniła, gdy Bolesław Chrobry z ce
sarzem Ottonem w tern się p o z n a ł miejscu ; lubo już Dytmar, 
współczesny Bolesławowi kronikarz , przed przybyciem cesarza do 
tego miasta, nadaje mu Poznania miano. Jan archidyakon Gnie
~nieński twierdzi, ~e tu najpierw w dawnej Polsce p o z n a n o 
wiarę chrześcijańską. Inni sądzą (jak np. Bielski), ~e miastc to 
winne nazwę swą Po~nemu, jednemu z potomków Lecha. Inni 
nakociec prawią , jakoby tu się p oz n al i po długiem z sobą nie
widzeniu, trzej bracia : Lech, Czech i Rus, trzech państw zaloty
ciele. 

2. W pierwszych istnienia swego wiekach, miał być zbudo
wany Poznań nad brzegami rzeczki Cybiny, na prawym brzegu 
Warty 1). Michał Dąbrowski, kawaler maltański, ~yjący na początku 
zeszłego wieku, opierając się na powadze podań miejscowych, po
wiada, że głównym punktem tej osady był wzgórek , na którym 
dziś stoji kościół ś. Jana jerozolimskiego. Miejsce to przeznaczone 
od mieszkańców pogańskich Poznania na całopalenie i składanie 
bogom ofiar, miało być ich bó~nicą. Za czasów wzmiankowanego 
Dąbrowskiego wykopywano tam mnóstwo urn z popiołami. Osada 
ta zajmowała zapewne przestrzeń, na którćj dziś znajdują się 

przedmieścia Srodka, Zawady, Zagórze, oraz miejsce gdzie stało 
niegdyś przedmieście zwane Ś. Jana. Zdaniem zaś Łuka zewicza, 
zamek książęcy stał pierwotnie w tej samej okolicy, na prawym 
brzegu Warty , na przedmieściach Podgórza, Ostrówka, lub te~ 
najprawdopodobniej na Środce, w pobli~u wspomnionej bó~nicy 
pogańskiej, a zarazem nie zbyt odlegle od kościoła katedralnego 
czyli tumu, założonego przez .Mieczysława l. jednocześnie z usta
nowieniem biskupstwa około r. !)68, sufr. ganii Magdeburskiego 
in partibus infidclium, które aż do r. 1000 t. j. do odwiedzin Ot
tona i ustanowienia arcyb. Gniezn. na całą ówczesną Polskę wła
dzę swą duchowną rozciągało, a na którego stolicę biskupi& osa-

') Nazwlako Warty wywodzi Długosz od słowa: wartowaó czyli nukać; 
jakoby n:eka ta ole przeataj•c o a jedo~m korycie, coraz nowych uukała. 
Łukaaze wicz molem a, te mogłaby porbodzić od wyrazu w ar t k o, wez
brawuy bowiem na wioaoę, wartkim płynie biegiem. Niektórzy Sl!dZl\1 

:te od war t czyli atratnlo nad nią połotooych, lobo d:deje o wartach po
dobnych nie wspominają. 
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dzono z początku Włochów 1). Inni sądzą, te gdy zwykle naczel
nik państwa bu.uował pierwszy kościół obok swego mieszkania, 
albo te~ odwrotnie, przeto zamek ksią~ęcy wznosić się musiał 
obok katedry, której otoc1.enie dotąd nosi nazwę "przy Tumie." 

3. Dopiero Przemysław I, znudzony częsteroi wylewami Warty, 
które dzielnic miasta po prawym brzegu tej rzeki , a zatem i zamku 
ksią~ęcego sięgały, chcąc się przeciw uprzykrzonemu tywiołowi 

ubezpieczyć, upatrzył na lewym brzegu Warty wzgórek dość wy
niosły, i na nim w środku Xlllgo wieku zamek ksiątęcy załotył. 
W z górek ten jest pierwotnym, nie zaś ludzką ręką sypany; a w r. 
1837 zrobiono przezell przekop' dla wyprowadzenia nowej ulicy 
z rynku ku bibliotece Raczyńskich. Tymczasem wieść gminna na
daje mu wcale inny początek. Według niej. wzgórek ten powstał 
następującym sposobem : Po śmierci Mieczysława Gnuśnego, gdy 
niedobrze jeszcze w wierze chrześcijańskiej utwierdzeni Poznań

czycy do bałwochwalstwa zaczęli powracać, Pan Bóg rozgniewany 
rozkazał Lucyperowi, ab) ich ukarał. Otóż Lucyper zlecił czar
tom porwać górę jedną na Śląsku, i wrzuceniem jej w koryto 
Warty zatamować wodę, aby ta wystąpiwszy z brzegów, pogrążo
nych snem mieszkańców zalała. Jakkolwiek czarci uwijali się dość 
żwawo z przeniesiemem nocą góry ze Śląska do Poznania, to wsze
lako opó~nili się nieco; albowiem gdy już byli o paręset kroków 
od brzegów Warty, kogut zapiał. Na głos koguta, świtanie zwia 
stującego, upuścili diabli górę, nie wypełniwszy zlecenia Lucype
rowego i wrócili do piekła, a potop nie przyszedł do !.lm tku. Na
zajutrz mieszkańcy Poznania wstawszy, zdziwili się uiL zmiernic, 
gdy ujrzeli wzgórek tam, gdzie dniem wprzód była pła szczyzna . 

Podanie ua tern ich zdziwieniu rzecz swą kończy, nie (lonosząc 

bynajmniej, czy Poznańczycy, mimo że ich kara Boża nie dosięgła, 
poprawili się; w następstwie wnioskować jednak trzeba, że tak 
było istotnie, i że widok nowej góry wraz z obawą nowej podo
bnej katastrofy, siluiój odtąd w nowej utwierdzić ich musiał 

wierze 2). 

1
) Pierwszym biskupem był Jordan, Włoch; następcą zaś jego był Unger 

(zapewne Niemiec lub W~p:ier). Dall\j przytacza Długoaz imiona 5 blaku· 
pów Włochów, których istnieniu, jako z opowieści tylko podanych, ks. 
Jan Jabczyóski kanonik metrop. pozo. zaprzecza (ob. tegoż: Rya hiator. 
miasta Dolska i jego okolic str. 21). 

2) Powieść ta podała Fr. Morawskiemu materyę do legendy wierszem napi· 
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4. Wzrost największy miasta Poznania zaczyna się od pierw
szej połowy XIIIgo wieku. W tym czasie Przemysław I. ksią,~e 

Wielkopolski, założył, jak wzmiankowano, na lewym brzegu Warty 
nową część miasta około r. 1240, a w r. 1253 przeniósł do niej 
mieszkańców ~rodki i osadził ich tu na prawie magdeburskiem, 
Srodkę zaś darował katedrze poznańskiej. Ten sam ksią~e odbu
dował na nowo zamek i tę część miasta Poznania, która kościół 
katedralny otaczała. Od tego czasu składał się Poznań z dwóch 
oddzielnych niejako miast, z których miasto ua lewym brzegu 
Warty było pod juryzdykcyą ksią~ąt Wielkopolskich, miasto zaś 
na prawym brzegu pod juryzdykcyą biskupów Poznańskich. Pierw
sze, to jest Przemysławowe, obejmowało dzisiejszy rynek ze wspa
niałym ratuszem w pośrodku (wzniesionym w r. 1508), budowlą 
pod względem konstrukcyi i zabytków nader znamienitą, jak i 
przyległe rynkowi ulice, zamek na wzgórzu,') farę św. Maryi 

santlj pod tyt. Gór a P o z n a li ska. Powiada on, że zaprowadzenie wiary 
chrześciatiskiej prz~z Mierzysława i Bol~sławx Cbrobr~go w Wielkopol
sce, nie obcazło się bez oporu ze strony pogan. Podanit' mówi, że chcąc 

zniszczyć nowe ltościoły i krzyh~ pnez zalew wód, siły rzartowekle 
pogańskie (l taka wersya podania bytaby od podanej tu bardziej konse
kwentną), otoczyły kopiec bogini NJji pod Guieznem i przeniosły tę górę 
z wicbrem i szumem aż do Pozoania. Tu wrzuciły ją we Wartę, by 
bieg jej wór! zatamować i okolicę zalać. Dźwigali górę: sromotny R O· 

kita, potwór Smulka, czarny Węglik, psotny Boruta, okt·opny WI
d o r 11 ck l l t. p. (wszystkie te nazwiska polekich czartów wzięte są 

z gminnych podat\ 1 - mówi Fr. Morawski ). Ody przybyli nad Wartę, 
kur uplał i cała tlu~zcza szatańska, str:triwszy m<J r swoję, upuściła górę 
wśród miasta rzy tut pod miastem, tłocząc część jeg-o i cofając wstecz 
rzćkę. Na górze ttlj zbudował Mieczysław gmach wRpauialy (Przyj a
o i e l Ludu, Leazno, rok 4 (1837) n 19). Wszak7.e ta znów wrrsya po
dania, każe dinbiom odbywać jazdę z pólnoco·wscLodu na zachód ku 
prawemu bncgowi Warty, gdzie gór niema, gdy przeciwnie wznoszą się 
one po lewym tej rzeki brzegu, więc wyrażuic orl strony Śląska. Co do 
podobnych sprawek diabdskich, porównaj niit'j podanie pod ty t. N e k l a. 

1
) Raczyński we Wspomnieniach Wielkopolski jeot mniemania, ja

koby zamek Pozna1\ski od pierwotnego swego założenia leżał zawsze na 
lewym br1.egu Wa.rty na wzgórzu, t:~ m gdzie za konfederacyi Barskiej 
jt>szcze warownie się jego wznosity, a dziA zamek sądowy widzimy. 
W łał.ni pod r:amkiem, uduszoną zo~tała. d. 14 grudnia 1283 pr7ez wła
snych dutebnyrb swn!ich Ludgarda, iona Przemy~ława II, na którego 
podejrzenie mordu padło z powodu jej nieplodnośoi, a lud o tem zda
rzeniu okładał i śpiewał pieśni jeszcze 1111 czasów Długosza. W dziele 
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Magdaleny, 1
) dzielnicę o koJo Dominikanów, a nadto na dwóch 

wyniosłościach przedmieścia i parafije ś. Wojciecha i ś. Marcina. 
Drugie miasto tworzyły : Środka , Zawady, Zagórze, okolica koło 
tumu, i kościół ś. Jana. jerozolimskiego. Obadwa przedzielała mi(jl
dzy sohą przestrzeó, która się z postępem czasu zabudowała. Na
samprzód w r. 1444 biskup (Andrzej z Bnina) i kapituła Poznań· 
ska, założyła na prawym brzegu miasteczko Chwaliszewom 
nazwane (jakoby leżące na drodze do tumu, gdzie się Boga 
chwali), na grobli kapituloćj i tym sposobem połąc1.yła oba mia
sta. W r. 1447 Kazimierz Jagielończyk pozwolił założyć na lewym 
brzegu rzeki przedmieście zwane Groblą i osadził je rzemieślni
kami. Około' r. 1562 Stanisław Gót·ka, wojewoda Poznański, zało
~ył na prawym brzegu Warty, na gl'uncie wsi miejskiej Rataje, 
miasteczko które od swego imienia Stanisła\vowem nazwał, a które 
po jego śmierci przyłączono do miasta i I-aciną nazwano; obok 
powstało przedmieście ś. Rocha, Piotrowo, Berdychów. N a lewym 
zaś brzegu wzniosły się przedmieścia: Nowa-Grobla, Rybaki, nowe 
Ogrody, Piaski, Glinki, Grudzieniec, Kuosdorf, Półwieś, Piekary, 
Czapniki, Wymykowo, Wenotawo, Musza-góra, Gaski czyli przed
mieście około Wszystkich-Świętych i Grafowe-łąki. Muszą-górą na
zywano tę część miasta, na której dziś leży ulica i plac Wilbel
mowski z biblioteką Raczyl1skich i teatrem. 

5. Dodamy tu, że Kazimierz Wielki otoczył Po:mań murem 
i w r. 13 58 sąd appellacyj ny dla W i elkopolski tu ustanowił, ~e 
naje~dzali i łupili to miasto kilkakrotnie Szwedzi, Brandeburczycy, 
Sasi i Moskale, ie trapiła je po wielekroć morowa zaraza (naj
sroższa ze wszystkich grassawała w r. 1708-171 0), i że burza 

Scriptorts •·crum prunicarum (Lipsk 1861 -69, dotl!d 4 tomy, w tomie I 
str. 771-2) przytoczony jest wiersz staro-niemiecki, prawie współczesny, 
bo zaraz po wypadku napisany, śmierć Ludgardy opiewający, według 

którego mąż niewinną sam przebił nożem a słudzy dodusili, i któniJ 
ciało na3tępnie odwieziono 1 pochowano przystojme w Kalisw. 

1
) Wspomnieć tu wypada, że kollt>giata ś Maryi Magdaleny zwana farą 

zgorzała w r. 1780; a wieża wysoka rozebraną zost.:lła r. 1802. Do r. 
1800 zostawało poó okiem proboszrzn tt'J parani zgromadzenie panien 
B e g u l n e k, które założył Jan Czoczur r. 140~; było ich 12, ufywt1ły 
odzieży zakonnej, żyjąc zresztą z pracy rąk, i oddawały się ćwiczeniom 
nabożnym. Znane pod nazwą K o n w c u c y a n ck (a u ludu pod nazwą 
Klepek), zeromadzenie ich rozwiązanem zostało w r. 1802. 
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w r. 1725 jako i po~ar w r. 1803 nadzwyczajne porobiły w niem 
szkody. W r. 18:28 poczęto Poznań fortyfikować. Później znacznlł 
część nowszych i szerszych ulic dla ozdoby wysadzono we dwa 
rzędy akacyami, a dawniejsze puste i cuchnące miejsca i place 
wśród miasta zamieniono w spacery, które trawnikami i krzewami 
upiększono i ocieniono drzewami. Dodamy jeszcze, te co się ty
cze rzemiosła, Poznall <>łynął zawsze z wyrobu trzewików, jak i 
wypieku bułek p o z n a u ski e m i zwanych. 

Na podobiellstwo miast innych, posiada. i Po•mań także swe 
podania i fakta miejscowe w kronikach i innych zachowane księ
gach. Nie przepomnieli też o nich ;tukaszewicz i Raczyński, a 
zamieściwszy je w pismach swych, ułatwili i nam takte obecnie 
skreślenie w skróceniu całego takowych podań pocztu. 

6. W kościele katedralnym były groby pierwszych chrześci

jańskich Polski władzców. Tu, mówi Zalaszowski opisują,c Tum 
(w dziele swem Jus Regni Poloniae) pochowani są, Mieczysław l 
ojciec Bolesława Chrobrego i sam ten ostatni król , którego grób 
z prostego kamienia białegv w środku kościoła znajduje się. Na
grobkowy zaś jego napis wyryty był po łacinie na tablicy na naj
blitszym grobu słupie zawieszonej (tu ;tukaszewicz epitafium to 
cytuj'-' w całości, n ma je i Sta1·owolski w dziele Monumenta Sar
matorum). Sądzą powszechnie, że rostawiony Bolesławowi grobo
wiec zniszczył pożar w r. 1772 wybuchły. W r. 1838 w kaplicy 
za wielkim ołtarzem, wystawionym został ze składek publicznych 
staraniem EJw. hr. Raczyńskiego (który siQ najszczodrobliwiej do 
dzieła tego przyłożył), nowy wspaniały pomnik, pamięci obu tych 
monarchów poświ9cony. (Przyjo.cielludu. r. 1834. Nr 34. 40; 
rok 184-2 Nr 27). 

Naokół katedry hyly jui od Xlllgo wieku począ,wszy kaplice. 
Jedna z nich jest k&~Jlicą Górków z nagrobkiem ;tukasza (ob. 
Przyjaciel ludu 1636, Nr 48) Do najdawniejszych należała 
kaplica królewska., tlln tego tak nazwana, że w niej spoczywały 
zwłoki Przemysław[~. I i Przemysława II (zamordowanego w Rogo
źnie), książ~t Wielkopohk1ch. Dziś zaledwie nam wiadome jest 
miejsce pcło:teniu. O'V C-j kaplicy, całkiem zaś nieznanym los, jaki 
pozostałe tych ksilJI~Iltt s potknł szczą,tki. 1) 

') Wspomnieć tn nam :cn:c~e oQJe~y, jako zewn~trz kościoła Panny Maryi, 
naprzeciw katedr)' s i· ,J~"go, w fuodameo6ie, toajduJe elę znaczny ka-
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7. Kościół Bożego-Ciała z klasztorem Karmelitów trzewicz
kowych winien swą budowę następującemu zdarzeniu , przez Dłu
gosza i innych kronikarzy a eraz Tretera opowiedzianemu, które 
tu w skróceniu powtórzymy. n W dniu 15 sierpnia r. 1399 kobieta 
pewna, chrześcijanka, namówiona i przekupiona przez żydów ra
binów duchem diabelskim podburzonych , którzy się przekonać 

chcieli, czy rzeczywiście w Sakramencie pod postacią chleba uta
jone jest żywe ciało Chrystusa Pana, wykradła z ciborium stojfł· 
cego na ołtarzu kościoła Dominikańskiego po nabożeństwie trzy 
hostye, jakkolwiek jej świętokradzką rękę moc Boska po dwakroć 
odpychała, a. za trzecim razem dopiero wziąść hostye dopuściła, 

ukryła się z takowami za. filar i po nieszporach niepostrzeżona 

wyszedłszy, hostye owe żydom wydała. Ci ukrywszy się w skle
pieniu podziemnem kamienicy Świdwów, trzy hostye rzucili na stół 
pod słupem sklepienia stojący i kłuć je nożami poczęli, a Krew 
przenajświętsza trysnęła i obryzgała słup i ściany całego sklepu. 
Żydówka jedna, przytomna temu kłuciu hostyj, oddawna ślepotą 
dotknięta, odzyskawszy nagle wzrok, cud ten nagle po mieście 
rozgłaszać zaczęła. Żydzi widząc że ta ich niegodziwa robota już 
do wiadomości wielu przychodzi i wkrótce wykryć się i w ręce 
sprawiedliwości oddać ich może, po dołożeniu wszelkich starań i 
użyciu sposobów aby hostye rychło zagubić mogli, (rzucali je bo
wiem w ogień, w studnię i w kloakę, a one wychodziły zawsze 
białe i nienaruszone), wysłali z niemi dwóch żydów za miasto, by 
je ciż na pastwisku w trzęsawisku czy błocie utopili. Niecnotliwi 
owi rabinowie, dwie darnie z trzęsawiska odwalili żerdziami, trzy 
hostye w ów dół włożyli, takowy przykryli i odszedłszy ztamtąd 

powrócili do miasta w przekonaniu, że je na zawsze w tamtern 
miejscu zagrzebali. Ale Dóg zawstydził 1ch niedowiarstwo i za
twardziałość. Dnia bowiem niedzielnego, zagnał pasterz z synkiem 
w to miejsce swe woły i gdy sam poszedł na mszę, zostawiając 

synka przy bydlętach, chłopczyna ujrzał jak trzy hostye wzniosły 
się na. powietrze, latać w górze poczęły jakoby owe naJbielsze 
motyle; co po trzykroć działo się, a gdy nawet i bydlęta poklę
kną,wszy sławiły utajonego w nich prawego Boga, klęknął też i 

mieil piaskowy, o który wojsko polskie i pospolite ruszenie województwa 
Poznańakiego, id!łc na wyprawę wojenną, szable swe ocierało l ostrzyło. 
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chłopczyk dla boskiego uszanowania. Powróciwszy z kościoła. oj
ciec, gdy wiary synowi dać nic chciał, ujrzał i on ten sam cud 
przed sobą: toż i on ukorzył się i wespół z bydlętami przykląkł. 
Poczem pobiegł zaraz oznajmić cud magistratowi, lecz poczytany 
za szalonego, do wi~ziPnia wtrącony został. Atoli Pan Bóg mocą 
swoją drzwi więzienia pastu~ze uchyliwszy, otworzył i magistratowi 
oczy, który uwierzywszy otltąd w cud, sprowaclził proboszcza ko
ścioła faroego (ś. Maryi Magdaleny). 7. nim na błonia poszedł, a 
zastawszy rzecz prawdziwą, uclał się do biskupa i prosił go, aby 
i on sam także na to miejsce w assystencyi duchowieństwa swego 
z uroczystością wyjść, hostye z uczciwością podjąć i one w przy
zwoitem miejscu złotyć zechciał. Co gdy się stało, i pobożny Jan 
Ryczywół, wezwany przez biskupa do podniesienia tych hostyj, 
które same mu zaraz do rąk wpadły, oddał je biskupowi, ten 
ostatni złożył one ua ołtarzu w kościele farnym ś. Maryi Magda
leny. Ale najświętszy Sakrament wracał zawsze i pokazywał się 
ua dawnem miejscu, dając przeto znać, aby tu a nie gdzieindziej 
świątynię dlań postawiono. Jakoż w lat parę potem Władysław 

Jagiełło wspaniały Ł!tm postawił kościół. Na żydów zaś i na świę
tokradzką niewiastę złożono sąd, który wydał surowy wyrok, ska
zujący ich na. śmierć okrutną, a mianowicie: aby przywiązani do 
pala i żelazneroi skrępowani łailcuchami, podłożonym ogniem pie
kli się zwoloa i smażyli, a nadto, aby psy rosłe a zajadłe do nóg 
ieh również łańcuchami pr1.ywiąlane, gryzły i szarpały ich aż do 
śmierci."') 

') Łuka~~cwicz rnó\1 i, że wszelkie archiwa posiadając!' z tej epoki doku · 
menta, milczą o tćm zdarzeniu, a nawet bogate w maleryaly do dzi~jów 

archiwum DominikM1~kie ·iadnego na nie nieposiada dowodu. Długosz 

uczynił pierwszy ogólną o niem wzmiankQ, a Trcter do niego obszerne 
podro bił szczPgóły, nic wymieniwszy nawet nazwisk osób łliorąrycb 

w nićm ud11al (ob. Oliraz m. Poznaniall. 140 i 256). Dzieło Tre

tera no~i tytuł: T1·zy swiQte hostye w Pozn ani u nilżarni od 
t.yrlliw uk łótl.' X. Tomas~ Trt'ter Jezuita ~tylE' m łaci oski m, 
a NIPriL"itJdzki burgr~IJia 1.1rmaki Po1:nański on ojczysty 

JQ7Yk pnclożyl r. 1772, l'otlohna l)istorya wydarzyła siQ w r . 1360 
w Engb1eo ~'' Belgii (oh . P r :tYJ a ci c l lu d u 1835, rok 2. Nr. S.) -
Że wiara w tego rodzaju zbrotln i e była powszechną, dowodzi tego Klo
uowic7.a Worek J u d a ą z o wy, gdzie mówiąc o Ludoknpstwie i Mar
tabuzach (du Plagio sivc Pl<lgiatu), o złodziejach chwytających i sprze. 

dających lndzi na tur~rką granicę, w ten sposób wyraża się Klooowicz o 
świętokradzcacb : 
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Magistrat naka1.ał później żydom, aby co rok pewna ich li
czba z obna:tonemi nobmi postępowała za processyą Bo:tego Ciała, 

a to na pamiątkę i za karę powyżej opisanej zbrodni. W r. 1639 
wspomnienie mniemanego tego zdarzenia, do nowego przeciw :ty
dom doprowadziło wyuzdania; bowiem w d. 2 lipca wielki wśród 
ludu powstał rozruch, gdy w kamienicy Świdwów Szamotulskicb, 
tam gdzie owo pierwsze zniewa~enie hostyj nastąpiło, miano zna
le~ć stół, na którem to świętokradztwo spełniono. W tumulcie tym 
studenci największą przeciwko żydom odznaczyli się gwałtownością. 
Podobnie jak w wieku XIVtym, tak i po ostatniero tem zdarzeniu 
wystawiono na pamiątkę świętokradztwa kościół a raczej kaplicę 
na fundamentach kamienicy Szamotuiskich (Raczyński: W s po m n. 
W i e l kop o l. t. II. 215. 244. 249). Wedle .Łukaszewicza stało się 

to w r. 1620 1
). 

Najdziesz takie złe ludzie co Sakrament święty 
żydom i czarownicom, w Ulkiech swych przejęty, 
przedają bezbożnicy ciało i krew Paliską, 
ujęci do pieniędzy chciwościlł szatańską. 
O zakamiałe serca, łakomstwo bezecne, 
o nieszczęsny rozumie i kupiel'two niecne ! 
Czemu targujesz tego, za marny potytek, 
którego jest kropla krwie dro:!.sza uii świat wszytek. 

W artykule: "kilka slów o Pruesach południowych,~ zamieszczonym 
w Gaz.ecie Warszawsklt!j z r. l856 Nr 234-279 (Katm. Jaro· 
cbowskiego) jest wzmianka o pokazaniu się trzech boatyj w kościele 

Bo:!.ego Ciała w Poznaniu, pnyczem wspomniano, :Ło u o l' y wiek XIX ty 
przyniósł jako prognostyk twardej zimy na rok l ROO, wiadomość o 
trze c h s l oń c a c h pokazujących się we wsi Małych-mnichach pod Mlę
dzychodem, a daltlj (fraszka Liwiusz zapisujący portenta ft prodi_gia 
przed drugą wojną Punlcką) o dziwnem zjawisku, iż j~zioro mi~Jdzy 

wsiami Zabotynem a Zakrzewem (w Wągrowieckiem ?) nabiera niekiedy 
czerwonego koloru. Równocześnie z tcmi cudownemi zjawiskami, zaczęty 
i rótne wiadomości treści politycznej obiegać spolwjne dotąd Prussy po· 
łudniowe. 

W Obrazie m. Poznanla. (Il. 342) czytamy o wielkiero w ogóle 
prześladowaniu :Łydów w tern mieście i g\vnłtach na ich osobach i mi~>· 

niu czynionych w r. 1663 Różne wynajdywano do tego powody. Między 
inoemi, rozeszła aię pogłoska, że w samą Wielkanoc w nocy, porwali 
tydzi z domu na ulicy drewnianej Jana Kopacza mularza, zawlekli go 
do bńtnicy, obrzezali gw11łtem , dali mu "" rękę przykazanie boże i ka
zali mu modlić się obyczajem tydowskim. Ponie'l\ aż za A Kopacz żadną 

miarą nakłonić aię nie dał do przyjęcia religii żydowakiej, przeto przy-
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8. Klasztor księ:.l:y Bernardynów nara±ony był wielce za Au
gusta II na klęski i spustoszenia ze strony nieprzyjaciela. Pułko
wnik Lillienhock, komendant miasta, chciał go, jako zawadzają
cego warowniom miejskim, zrównać z ziemią. Kronika klasztorna 
powiada, ie go odwiedli od tej myśli ś. Franciszek, ś. Bernard i 
ś. Jan Kapistran, którzy mu się w nocy ukazali we trzech i śmier
cią nieucbroonoą pogrozili na przypadek, gdyby się klasztory ich 
reguły w Pozoańskiem burzyć odważył. Szwed jednakże nie bar
dzo się ich grófb przeląkł, gdyż browar .klasztorny i stajnie 
spalił, drzewo w sadzie w pień wyciął, ziemię z niego na wał na 
Garbarach sypany brać kazał i belek na nowe · wiązanie na ko
ściele przeznaczonych, użył na palisady. 

Tai sama kronika klasztorna (mówi :Łukaszewicz) przytacza 
jeszcze dwa zdarzenia z dziejów konwentu, któreby mogły posłu
żyć za wątek do ballad: 

9. Pierwsze jest takie: "W r. 1465 diabeł, nieprzyjaciel ro
dzaju ludzkiego, krzywam patrząc okiem na to, iż miejsce w któ
rem niegdyś wiele dusz łowił, które było stekiem występków, sta
wało się teraz siedliskiem bogobojności, usiłował wszelkieroi spo
soby wyrugować z niego zakonników: przepuszczał na nowicyu
szów rozmajite pokusy, które ich do maroości świata i do ciele
sności od ślubów zakonnych odwodziły; nocneroi straszneroi wi
dziadły i obrazami fantazmatycznemi przerywał sen i spokój za
konników; co gorsza, w babicie zakonnym wychodził nad odnogę 
rzeki Warty, gdzie niewiasty bieliznę pierały i rozmową lubieżną, 
obnażeniem i tym podobneroi pokusy niewiasty te do nierządu za
chęcał. Oburzone niewstydem moiemanego zakonnika niewiasty, 
udały się do ówczesnego gwardyana, zwanego AndrzeJ Verus, ze 
skarglli na przestępcę. Gwardyan wysłuchawszy cierpliwie ich za
faleń, zwołał wszystkich zakonników, między którymi nie znalazł 

bill go do ściany za ręee i nogi łelaznemi gwotdzlaml, a gdy i to mę
czeństwo ole zachwiało w nim wiary, zdjęli go ze ściany l na wpół 
umarłego do domu odnieśli. Akta grodzkie Poznaóakie z r. 1663 opisu
Jile obazerole to zdarzenie, umieściły zeznaola świadkó", obdnkcye chi· 
rnrgów, jako ręce i nogi Kopacza były przebite l t. p. okoliczności; ole 
zawilirają atoli w sobie żadnego wywodu sprawy, ani tet wyroku w niej 
wydanego, ani nakonieo najmnlejezego śladn, aby sprawa ta d1lej po
pieraną była. 
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się winowajca. Pozna.ł tedy gwardyan odrazu, że to było sprawką 
biesa, który pragnął zakon osławić. Zalecił więc niewiastom uskar
tającym si~, aby zobaczywszy raz jeszcze wspomnionego zakon
nika, ujęły go i do klasztoru przywiodły. Po kilku dniach ukazał 
się znowu kobietom piorącym zwodziciel w habicie bernardyńskim. 
Gdy go więc stósownie do rozkazu gwardyana ująć chcą, zamie
nił się nagle w osła, wydał z siebie smt·ód nieznośny, wskoczył 

w Wartę, znikł - i pokazał na oko, co zacz był." 

10. Drugie zdarzenie jest tej treści: "W r. 1610 pochowano 
w kościele ks. Bernardynów zwłoki ślachcica, który w exkomunice 
umarł. Otóż ten ślachcic przez kilka dni o północy, gdy zakon
nicy pacierze odmawiali, na koniu z włócznią w ręku od wiel
kiego ołtarza do drzwi na wyskok jeździł. Jeżdżenie to potępieńca 
po kościele trwało dopóty, dopóki ciała jego z grobów klasztor
nych nie wyrzucono. " 

11. W kaplicy obok· wielkiego ołtarza w Katedrze jest nisko
rzeźba z piaskowego kamienia, pod którą znajduje się napis ła
ciński. Przedstawia ona rycerza; a był nim Wawrzyniec Powodow
ski, o którym później baśń urosła, jakoby owdowiawszy i zostaw
szy kawalerem maltańskim (ś. Jana jerozolimskiego) i komaudo
rem Poznańskim w r. 1531, obowiązków bywania w kościele 
i zasiadania w stallach 7;aniedbywał i zmarł w r. 1543. Za to po 
śmierci miał przez rok cały z grobu powstawać i podczas podnie
sienia z dobytą szablą do mszy assystować, jak nagrobek jego 
(t. j. wspomniany łaciński napis) i relacya Starowolskiego (lłfonu

menta Sarmatorum str. 462) opiewa. 
Nadto wieśt~ gminna dodaje, że takowe okazywanie się w ko· 

ściele zmarłego Powodowskiego, karą było za jego naśmiewanie 

się za tycia, z płonnego, jak mniemał, zwyczaju, aby kawaler mal
tański w czasie na.bo~eństwa pałasza dobywał i nim w powietrzu 
przed ołtarzem machał 1). 

') Akta kapłtoloe nie wspominają o hdnym kawalerze maltańskim tego 
nazwiska. Owszem od r. Hi40-1549 był komandorem poznańskim .Jakób 
Brzozowic (o b. Łukuzewteza O b raz P o z n. II. 276, - Raczyl'lski 
W s p o m n. W i e l kop. II. 207). - Ale Istniał Hieronim Powodoweki 
(obacz Encyklop. Orgelbranda, tom 21), teolog, ur. pod GnłPznem 
we wal Powodowo (dziś jednak wsi tego nazwiska tam niema, lec:~~ pod 
Wolsztynem). - Dodamy przy tej sposobności, że dziś lud w sposób 

"·N "t 

~~ <>,(/ • 
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12. W roku 160fl (oh . .tukaszewicza O b raz P o 1. n. II. 309) 
umarł nagle Rirlt, bogaty kupiec pozom]. ki, powracając z jarmarku 
Torui1 kiego; zapewne apoplexyą rażony, dokonał życia w lesie 
niedaleko Pozuania. O nim uro la pomiędzy pospólstwem następu
jąca powiastka: ., Rillt trzymając ~ię wy7.oania luter kir go i mając 
dom swój naprzeciwko nowrgo klasztoru llenellyktynek, niechętnie 
słuchał śpiewania zakonnic i w gniewic raz Wj rzekł: "wolałbym 
zdechnąć, niż słyszel; te w1lcze glos,r. '· - W ~am dzieł1 rocznicy 
jego śmierci, czelaclź jerhala przPz h w którym skonał. aż oto 
wypada wilk srogi i zarzyna .il1 gonić . Kirdy się zatćm ludzie 
Ridta do broni na zwierza porywają, on rzecze: ., tój<"ie! jam jest 
nieszczę ny pan wa. z Ridt, któt-y"m na tćm miejscu tak rok na
gle zdechł, jakom sobie życzył, pierwC:·j niźlibym usłpzał zakon
nice śpiewające, które żem zwał wilczycami, za to w tćj postaci 
aż do dnia sądnego chodzić hęuę i jestem wiecznie potępiony." 

(Kronika Benedyktynek). 
13. Między innemi przygouami, jakie zkola tutcj za Lubrań

skiego doznała (mówi Raczyi1 k1 we Wspomn. Wielkop. II. 
l 3), przepomnieć nie można drugiej WOJDY szwedzkiej. Posłu

cbajmy współczesu<>go dzieJopisa opisującego szkody, jakie kolla
giurn Lubraił kiegu W<' w. pomnioUPJ rpoce ponio ło: "Nie wykro
czę" mówi autor, "gdy <lla pntomnl>.i przy złym wickom pamięci 
jednego dziwuego i s tra. znrgo ewl·ut u krótką uczynię dedukcyą: 

Amw 1711 sub cltrrcloralu dtywsslmo 1 ·et•ermdis~imi Guilhelmi Iło
bcrtson, gdy car moskicw. k1 po wojcnn(·J pod l'uHawą ze Szwedem 
expedycyi wojsko . woje przez Wielkopolskę ordynował, cały pra
wie garnizon mo kiew:;ki w Poznauiu tanął; lecz najwięcej o 
przesławną Akauemię vozuai1 k<! żołnier ka oparła się licencya; 
tam albowiem założyli sohie magazyn, koszary i wszystkich fura
żów depozyt, gdzie ·erca tylko pobożno' cią, i rozumy polskiej mło
dzieży scyencyami pa~ć się zwykły. Znaczną była konsystencya 

zbyt prosty i żr tak J>OWil'm, dotykalno-prozaiczny, zwykł zapatrywać 

się oa !'mbll'mata. l tak niedawnerui rzasy, na jednym z nagrobków na 
cmentarzu m. Pozoania, postać leiąctij młodtlj kobiety z kamienia wy
rzeźbiona i trzymająca w lewej ręre urnę z dogasającym płomieni e m 
jako aymbol wczesoćj śmierci, dała powód do podania, jakoby niebo zka 
z(ioęła 6miercią o g o i o w ą. 
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przestępującej wojenną karność grubych barbarzyńców milicyi, 
nietylko residontom i studentom przesławnej Akademii, ale i re
zydencyom, murom, sprzętom , stallom i katedrom ak:\deruickim, 
co wszystko albo żałosnej dewastacyi, albo ostatniej incyueracyi 
doczekało się. Lecz uie ten koniec mojego intentu. Na straż no
cną deponowanych w kommunalnej sali czyli refektarzu akademi
ckim prowiantów, dc1:.tynowany żołdak jeden, niewczesnej i niepo
t:zesJH~j nie ustrzegł się tranzakcyi ; w pierwszy sen albowiem pn:ed 
północą stanęła przed nim na jawie poważuej sę<hiwości i maje
statu osoba, pytając się go, co ma za sprawę w akademii schiz
matykom i dis-.identom wszystkim nieprzyjaznćj dragai1ska wiara; 
na ro gdy zwyczajem narodu swego grubą i prostą dał replikę 
żołdak, nie zaehodząc w ludzką z prostakiem konferencyą, w tar
gańca z nim tak dobrego poszła, że ledwiu się na ucieczkę zdo
bywszy, do hauptwacbu jak nieżywy przyszedł, i którego był pułku, 
chorągwi lub znaku, sprawy dać z przelęknienia nie mogąc, znaki 
tylko na ciele sine i krwawe przez czas długi prezentował. Przy
dała taż osoba, że niedługo i w Polsce i w akademii przesuwać 

s i E; będziecle; co się i ziściło. Doniosła się ta tragedya do Hiero
nima Wierzbowskicgo, suffragana uaówczas pot.nańskiego i innych 
prałatów. którzy zgodnie wszyscy deeydowali, że ta osoba prezen
towab albo błogosławionego Jana Kantego, albo Jana Lubrań
skiego fundatora przesławućj akademii." 

14. Idą,t: od Chwaliszewa ku jądru miasta Pozuania, na mo
ście stoji kr1.yż wyniosły, a pod nim siadywał uicgtlyś siwobrody 
starzec i praw1ł tiwi~ttą legendę: Rycz:Jły woły, rwały hałwany, i 
całe miasto w głębi tonęło, kiedy w tćm Chry tus o(l Jasoój góry 
przypłynął z 11 orlą, miasto ocalił i ku wit! czystÓJ pamięt:i stanął 

ot sobie na moście. - Kl~ska ta musmła by{; wH·lką, bo gwałto
wne prądy po11odzi si~gajljcej wysokością tło pierwszego piętra 

domów, jak ~wiatlczy napis ua kościele domiuika!J~kim, Lurzyły 

mury, wyrywały drzewa z korzeniami i unosiły z sobt}, mienia zroz
paczonych grodu miesz.kal1l'ÓW. (Ob. J,ukaszcwlct. O Lr a z. Po z n. 

U. 354. - Obrazy wielkopolskie przez F. S. w Tygodn. illu::.tr. 
Warsz. l!:HiO Nr G6).'l 

') Powódi ta uawiedził<l miaMto w r 1736. W jt:doćj z b.si~g ko~Cil'lnych 

u ś. Marcina (o b. Łukaazowicza O h r a 1. m. P o z n. JT. :li:!O) zanotował 

ktoś w prostocie ducha: .Anno Domini 1736 dicous Julii podczas sejmu 
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15. Lecz nie sama. tylko pow6d~ i wojenne szturmy pozosta
wiły tu po sobie ślady spustoszenia. "Straszliwy w około, (m6wi po
danie), szerzył się po mieście pożar; odwieczne mury sypały się 
w gruzy; jeden tylko dom, gdzie zamieszkała była. Bogarodzica a 
gdzie przed oknem drugiego piętra, niby w loretańskim jej domku 
goreje dotąd lAmpka, został nietknięty płomieniem. Morowa też 
zaraza kładła (r. 170!J) trupy po ulicach, zaglądała do wszystkich 
domów, a mieszkal1cy nad któremi czuwała Przenajświętsza, spali 
sobiejaknajspokojniej ." (Obrazy wielkopols. w Tygodn. illustr, 
Warsz. 1860 Nr 66). 

Okolice miasta bliższe dalsze. 

Majątek miasta składał się głównie z nieruchomości, t. j. ze 
wsi 1 folwarków okolicznych, młynów i domów. Za czasów kommis
syi dobrego porządku w r. 1780, posiadało miasto następuj'łce 

wsie i folwarki: Rataje, Zegrze, Jeżyce, Górczyno, Winiary, Wilda, 
Dębiec, Lub oń i folwarki Boni n i Szeląg. Łukaszewicz (O b raz 
m. Po z n. I. 223) opowiada wsi tych stosunki z miastem, kreśli 
ich dzieje, administracyę, gatunek śladów (pól) i ilość hub roli, 
obowiązki włościan, ich zaciągi · i czynsze i t. p. Włościanie tych 
wsi byli częścią kmiecie, częścią też zagrodnicy i komornicy. 
W 16tym i w pierwszej połowie 17 go wieku, pierwsi i drudzy byli 
właścicielami gruntów; a lubo z nich mały czynsz do skarbu miej
skiego płacili i lekką pańszczyznę na folwarkach miejskich robili, 
to wszelako wolno im było grunta te przedawać, zmieniać, dzielić 

między swoje potomstwo, zapisywać nawet legata, byle tylko skarb 
miejski czynszów swych nie tracił. Podobnież się rzecz miała 

z ich dobytkiem i wszelkiemi spt·zętami. Dola tedy wieśniaka ze 

pncificationia odprawiającego a i~ w Warszawie natenczas, przypadła tak 
gwałtowna woda morska (s ieJ do Warty poznańskiej, z któr14 złączywazy 
Hi~, wielką uc~yoiła powódż i te przedmieścia (dolne) pozalewała l samo 
miasto z wielu kościołami nad1·ujnowała. Dico, morska woda przyszła do 
Warty poznańskiej, bo syreny widziane były na wodzie, jak mam t$ 

narratione rybaków. Ta woda morska tak jest nieprzyjazna, bo ludziom 
którzy brodzili, wielkie poczyniła krosty po nogach, l po polach kreacen· 
cye, oziminy i j~czmiona, pszenice, pozalewała, z czego wielka drogośc 
n as tą piła i t. d." 
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wsi własnością miasta Poznania będących, nietylko była znośną, 
ale nawet lepszą ni:t dola wieśniaków w innych państwach euro
pejskich. Pańszczyzna wspomniona zamienioną została między la· 
tam i 17 40 i 50 na daninę pieniężną; role wiejskie a pó~niej i fol
warczne, rozmierzone przez geometrów miejskich, wypuszczono 
chłopom prawem emfiteutycznem i nadano im prawa, według któ
rych rządzić się mieli. Wszystkie wsie miejskie osadzone były na 
prawie magdeburskiem, udzielonem im, lubo nie dość wyraźnie 

przywilejem lokacyjnym miasta z r. 1523. 

Niektóre z tych wsi nader przyjemne, mimo piaszczystego 
położenia, mają wejrzenie. Wieś W i n i ary w północnej stronie 
miasta, przy założeniu fortecy w inne miejsce przeniesiona, leży 
na wzgórzu, i nazwisko swe bierze od winnic książęcych, w obwo
dzie jej niegdyś uprawianych. Opodal od Winiar było w 15 i 16 
wieku sołectwo zwane B o o i n, (na którego miejscu dziś wznosi 
się cytadela Winiary), które miasto w r. 1549 od Stanisława Ko
koszki kupiło, i wraz z Solnezeru w dzierżawę wypuszczało. Od 
zacbodo-północy ciągnie się ludna wieś Jeży c e z cegielnią; we 
wsi tej miasto posiadało w 16tym wieku hamernię; dalej, od 
strony Buku, rozległa wieś Górczy n. Ku południowi, gdzie się 

stopniowo grunt obniża, leżą: Wilda, Dębiec, a z prawego 
brzegu Warty Rataje i Zegrze. Szeląg osada (a dawniej fol
wark założony na gruncie wsi Wioiar przez kupca Mikołaja Szyl
linga) nad brzegiem Warty z ogrodem spacerowym. Między wsią 

Dębcero i Wartą jest gaj D ę b1 na albo L u i s e n- h aj o zwany, 
sposobem parku przez księżnę namiestnikową Radziwiłłową urzą

dzony, miejsce przechadzki mieszkańców Poznania. W i l d a, da
wnh~j Wierzbicą zwana, odebrała swe nazwisko w 15tym wieku 
od zamożnej rodziny pozna(lskiej Wildów; był tu niegdyś obszerny 
dwór z zabudowaniami gospodar kiemi, mielcuch, karczma, ogród 
i sad. W Rat aj a c h istnieje zwyczaj obchodzenia pól w trzecie 
świcto Zielonych-świąt, a to na pamiątkę zdal'zenia następuj~cego: 
Gdy szarańcza pustoszyła pola sąsiednich wio ek, mieszkańcy Ra
taji w solennej processyi obchodzili pola s woj e błagając Boga o 
odwrócenie tej plagi i Bóg też ich wysłuchał; od tego czasu ob
chodząc pola zanoszą do Paoa zastępów modły dz1ękc7.yone i pie
śni śpiewają,. Zwyczaj ten istniał (z tegoż samego także powodu) 
i po wielu innych wsiach powiatu. 
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Z miast, ws1 i osad prawego brzegu Warty wspominamy tu 
nast~pujące: 

O wińsk a w pięknćm położeniu nad Wartą; pośród jej mu
rowanych domów, prowadzi żwirówka między dwa ogrodzenia z obu 
stron drogi, poprzez które widać przestronne parki, ocienione sta
rcmi dębami; je~:> t tu ob~zerny pałac w bieżącym wieku postawiony 
(ob. Tygodn. illustr. Wa.rsz. 1866, Nr 346), zabudowania go
spodarskie obszerne, a nadto w gmachach klasztoru po pp. Cy
ster~ach wzorowo urządzony dom obłąkanych. Pod Owińskami ma 
w rhrustach mieszkać dziki strzelec i błąkać się po okolicy razem 
z nadpowietrznym jeźdźcem. W pobliżu pięknie także położona 

wie~ Radoj ewo. 

Dalćj ku wschodowi w piaszczystej okolicy, leży miasto 
S w nr z ę d z na wzgórzu, untl znacznem jeziorem, należało niegdyś 
do przemoinćj rodziny Górków. l'o wygaśnieniu jej w koilen 16go 
wi<'ku, przeszlo na początku 17go wieku w posu1unnie Grudziń

skiego herbu Grzymała. WOJewouy Inowrocławskiego. Właściciel 

ten uauał był osad1.ie tej nazwę Gr z y m a ł o w a, ale si~ nazwa 
ta. nic utrzymała, i dziś tylko sąsiedniej wiosce służy. Za jego 
wuuuiem się Zygmunt III wyniósł tę osadę ua miasto. Protestanci 
po zniszczeniu 1ch kościoła w Poznauiu, wystawili w r. 1616 inny 
w Swarzędzu; jest to zatem jeuen z Jawniejszych kościołów ewau
gicllckich w Wielkopolsce. 

Bagno w hlizkości wsi Łowencina położone, rozdał rząd 
osa<lnikom z MarchiJ brandcburskith sprowadzonym, którzy je na 
uprawną zamienili rolę. 

l{ oby l e p o l c wieś z pałaccm , ogrodem i browarem w la
dnem położeniu nad rzćką Cyhiną. 

"Po1l wsią G l uszy u n. uicJaleko brz.egu Warty, stoczył Wła

dy:-ław Lokietek w r. l :~:H walną z. Krz.yżakam1 bitwę. 

S p l a w i o wieś; posiadała uie~dyś cukrownię. 

W CZQ~ci powiatu po lewym brzegu Warty położoućj, jest: 
S t l) b z e w o, miastect.ko u ad małym strumieniem łą,czącym jezioro 
Kramplew::.kie z W1tobelskiem: należy do b. króla Niderlandzkiego. 
W l ..t tym wieku należało do Przedpełków, w 17tym do Pawłow
t.kich, w l tym do Broniszów, a wreszcie do ks. Jabłonowskiego, 
od którego je nabyła rodzina dzisiejszego dziedzica. Już Przed-
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pełko osadził je kolonistami niemieckimi, których potomkowie żyją 
po dziś-dzień 1). 

C b m i e l n i k, do dóbr Stęszewskicb należąca wie~. ma urzą
dzone leśnictwo i hodowlę owiec i bydła rassy szląskiej i olden
burskiej. 

T o m i c e miejsce urodzenia i dawna dziedzina Piotra Tomi
ckiego, kanclerza w. koronnego i biskupa krakowskiego, którego 
ojciec Mikołaj tu kościół wystawił w r. 1463. 

Trzebowo. Pod tą wsią pobił Czarnecki Szwedów w r. 
IG57. Niedaleko 1.tąd jest jezioro Górka, wśród którego na wy
spie, Tytus hr. Działyóski wystawił zameczek. 

C ho m e 11 ci c e, wieś w r. 1G33 przez Piotra Ociaskiego da
rowana b. klasztorowi Dominikanów w Poznaniu. 

Za b i k o w o, folwark, ofiarowany przez Au g. Cieszkowskiego 
na szkotę rolniczą, który to zakład wwrowo urządzony, niedawno 
otwartJm został. 

Ja n k o w i c e, niegdyś dziedzictwo Jastrzębców, należało asta
tniemi czasy do hr. Eugestroma (jako wniosek żony jego Rozalii 
z Chłapowskich), posła szwedzkiego przy Rzeczypospolitej polskiej 
w r. 1788. Jest tu pałac (ob. Wspomn. Wielkopols.) 

Napachanie, miejsce urodzenia (r. 1498) Antoniego z Na
pacbania, kapelana Zygmunta Augusta. 

P amią t k o w o wspomniane w history i reformacyi w Polsce 
z powodu Ostrorożanki. 

Tar n o w o, wieś mająca przedtćm amt rządowy, n:•leiała 

niegdyś do dóbr stołowych biskupów Poznańskicb . 

Pawłow i c e. Na gruntach wsi tej muóstwo takie w r. 1870 
znaleziono żalników i popielnic. 

Lusowo. Gazeta Czas (Krak. 1872 Nr 11) podaje nastę
pującą wiadomość: "W sprawie odkrycia pola urn i budowli pa
lowych w Lusowie pod Poznaniem, pisze do gazet niemieckich 
p. Ryszard Andree: Zdzierając nowinę około oś m mórg rozległą 

') Czasopismo Kraj (Kraków 1872 Nr 91) donosi pod ty t: N:n•od1-isko. 
W jeziorze Witobaiskiem tuż pod Stęszewem znaleźli rybacy rzędy słu

pów podwodnych, które każą wnosić o dawnych oawnduych mieszka
niach. Urny i łzawnice znajdywano joż dawniej dość często około tego 
jeziora, a kilka dobrze zachowanych cxemplarzy posiada obecny mil'j· 
scowy rządca p. K. 
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w Lusowie, dwie mile od Poznania odległym, która się łagodnie 

pochyla ku jeziorowi Lusowskiemu, trącał pług często o kamienie 
ledwie stopę głęboko w ziemi le~ące. Uderzony tem zjawiskiem 
p. Boas właściciel Lusowa, kazał tę rzecz bli~ej zbadać. Przy roz
kopywaniu ziemi pokazało się, że cała ta przestrzeń ośmiomor
gowa ukrywa olbrzymie cmentarzysko urn pełne. Urny stały rzl,l
dami, a każdy rzęd jeden od drugiego o 7 stóp odległy. W ogóle 
naliczono około l 00 rzędów, a w każdym rzędzie około l 00 urn 
tak, że tym sposobem odkryto około l 0,000. Urny te są rozmai
tej wielkości. Niektóre miały 3 stopy średnicy, ale się rozsypały; 

inne tylko pół stopy. Wszystkie były z gliny czarnej, połyskują
cej, niepolewane. Pod względem kształtu i ozdób składających się 

z prostych linij surowo wydrapanych, w niczero się nie różnią od 
zwyczajnych urn grobowych. Najwięcej było małych '/, stopy wy
sokich urn, a tylko rzadko spotykało się owe wielkie trzy stopy 
średnicy mające. Wszystkie te urny były obstawione i pokryte ka
mieniami. Pan Boas napotkał na ślad, że to cmentarzysko dalej 
jeszcze się ciągnie. Wnętrze urn zawierało popiół z kości w wiel
kiej ilości tak, że go do nawozu użyto, na którym bardzo dobra 
udała się lucerna. Nie znaleziono żadnej broni, żadnych naczyń, 
tylko liczne ogniska pod powierzchnią ziemi. - Ażeby zyskać 

więcej gruntu, kazał p. Boas spuścić Lusowskie jezioro, i był nie
mało zdziwiony, gdy przy obniżaniu się wody spostrzegł, że nie
zliczona ilość pali na powierzchni się ukażała. Naliczono 80 re
gularnie wbitych pali w przecięciu i! do lO cali średnicy mają

cych. Pale te szły szeregiem aż do samego lądu, na nich zapewne 
most spoczywał. - Zwyż opisane pole urn nosi wszelkie znamiona 
cmentarzysk w Niemczech grobami wendyckiemi zwanych, 
jak je oznaczył Dr K. Szulc w swej rozprawie: Budowle i usypa
liska starożytnych Słowian, umieszczonej w tomie Ilgim Rocznika 
Tow. Przyj. N au k. Połą,czenie tych cmentarzysk z mieszkaniami 
palowemi, niemniej jak ta okoliczność, iż są przysypane jak ruiny 
Babilonu, Niniwy, grubą warstwą ziemi, świadczy o ich najwytszej 
starożytności i zbija wywody radcy regencyjnego Wagnera i inne 
niemieckie, jakoby na wschód .ta.by znajdowały się groby i zaby
tki germańskie dawniejsze od słowiańskich." 1

) 

1
) Nie koniecznie zbija. Mogli bowiem Germanie, jeśli dowledzlon~m b~dzle, 

te wędrówka Ich z A:&yi poprsedziła wędrówkę Słowian w tym klerunku 
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Powiat Szamotulski. 

S za m o t u ty nad rzeką Samicą zachodnią, należAły niegdyś 

do Szamotuiskich herbu t.ouzia., których były gniazd<'m. W 16tym 
wieku Łukas7. Górka ożeniwszy nię z Szamotulską, dostał z nią 
w posagu połowę Szamotuł i tu wybudował zamek do dziś dnia 
stojący. Kollegiatę postuwit na sto lat pierwej Andrzej z Bnina 
'9iskup Pozna{Jski. Szo.motulscy w swojim dziale Szamotuł mieli 
także zamek, który później Jan f..ącki knsztelao Kalislci dziedzic 
po nich i Górkach , oddał ks. Reformatom , a ci go na klasztor 
przerobili. Miasto jest miejscem urodzenia Grzegorza archidyukona 
Pszczewskiego, profesora prawa w Krakowie, Jana Johnstana le
karza i Wacława z Szamotuł muzyka, autora kantaty na ślub Zy
gmunta Augusta z Katarzyną Austryjaczką i żalów J eremiaszo
wych. Do zamku przez Górkę wystawionego i stojącej w jego dzie
dzieńcu baszty (z wieżą) Czarna-księżniczka zwanej, przywią
zana jest legenda. Według niej, więzi oną tutaj być miała przez 
ojca, jedua z S zamotulskich w czarnej masce, za karę występnej 
miłości z niższym urodzeniem od siebie człowiekiem. Niektórzy 
twierdzili, że więzioną ona była dla czarnej z jaką się urodziła 

skóry ciała i twarzy. Raczyński jednak sąd..:i (ob. Wspomn. 
Wielkopols.) że czarną ową księżną nie kto inny był, jeno 
sławna owa Halszka z Ostroga, o której rękę, jak wiadomo, kilku 
możnych dobijało się panów. Przysłowie: Głuchy by o d S z a
m o t uł, gdy kto drzemiąc słucha jakiej nauki, ma pochodzić z tą d, 
że kiedy zaproszeni na nabożeństwo Braci czeskich mieszczanie ka
tolicy usnęli w czasie kazania, Szamotuiski wyrzekł do nich wy
chodząc z kościoła: wy ś c i e g ł u s i l (o b. Przyj a c i e l l u d u 183 7 
rok 4-, Nr 12). 

Wronki nad rz. Wartą przez którfł idzie okazały most ko
leji żelaznej wzniesiony w r. 1848. Za miastem kościół uiegdyś ks. 
Dominikanów przez księcia Przemysława w r. 1279 fundowany, 

w poebodzłe ku zachodowi l północy, grzebać po drodr.e popioły awyob 
umarłyob, nim ziemie te zaj~lł Słowianie. Mieszkania zliŚ palowe mog~ 
być dalełem dawnlł\lazego jencze, nit są G er ma ole l Słowianie, ludu. 
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(w nadaniu jest wzmianka dowodząca, że już wówczas murowano 
z cegły na wapno i że rzeka Warta była spławną). 

P n i ewy miasto nad jeziorem tegoż nazwiska; mieszkańcy 

trudnią się handlem i uprawą roli. 
Obrzycko miasteczko nad rz. Wartą, miało dawniej wielu 

tkaczów i garbart:y; nale:i.y do orclynncyi Raczyl1ski cb. 
N owym o s t nnd rz. W ar tą, m n piękuy kościół ś. Krzy :i. a. 
O s t r o róg miasteczko nad j eziorem W i!' l ki e zwlulem, ma 

kościół katolicki ś . Jakóba. W r. l ~20 już tu 111iL'Szkał ród O:>tro
rogów. W t G tym wieku Jakób O traróg przyjął wyznanie Braci 
czeskich; inny z tćj rodr.iny S~dziwój, walczyJ pod Warną, inny., 
Jan, posłował do Rzymu. Nad jeziorem Wielkiero stał ich zamek, 
a w kościele znajdowały się ich nagrobki, zniszczone w 18tym 
wieku (Wspomn. WielkopoL oraz Plater: Opis Ks. Pozu.) 

N o w a w i e 8. W pałacu (po Dzieduszyckich) był księgozbiór 
Gałowo. Wieś ta posiadała cukrownię. 
B i e zdrowo. Wieś kościelna, która nazwę swą następującej 

zawdzięczać ma legendzie: Kobieta ślepa chodziła po omacku do 
strugi po wodę, i czerpiąc ją, zahaczyła uaczyniem swojem o ja
kiś przedmiot we wodzie. Chcąc się przekonać coby to było, się

gnęła w głąb i schwyciła za jedno ramię krzyża. Wyciągn!:!Jwszy 

go z toni, ukorzyła się przed nim i uklękła, a wówczas usłyszała 

jakoby z krzyża wychodzące wyrazy: bież zdrowo! - i natych
miast przejrzała. 

Wierzchócin wieś pod Wronkami.1
) Tu w r. 1845 odko

pano wielką, liczbę i a l n i k ów i z nich dobyto mnóstwo popielnic 

') Ks. Wawrowaki mówi (w swym artykule z r . 1846): .z cmentarzem 
(słowiańskim w Wterzchócinie) atykoją się groby, które nie wznoszą s i~ 
nad powierzchnię, widać tylko kamienie je okryw:~jące, zasypane pia
skiem i obrosłe trawą, lecz widać dobrze mniejsze kamienie tworzące 

granice żalników; ciągną aię daleko w pole we formie trójkątów W bli · 
skości przy sobie jest pięć takich grobów, w których według mniemania 
ludu, lety pięciu braci wielkoludów. - Dziwną jest jednak rzeczą., że 

nigdzie nie widać zgliszcza, miejsca gdzieby były znaki palonych ogniów, 
jak to najoczewiściej przekonać się można na piaskach pod Pozuaniem, 
około młyna święto-Jańskiego, gdzie massa węgli z drte,va palonych, 
będących w mogiłach, mi~dzy skorupami i kamieniami się znajduje ; czer
nią się po piaskach z daleka zgliszcza, które wiatry wywiały. Mogiłki 

od strony stawu się wznosząoe, są bez kamieni na wierzchu jak żale 
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(ob. artykuł Wawrowskiego o popielnicach starosławiańskich 

w Przyjacielu ludu 1846, rok 13. Nr 7, 8 z wizerunkami.) 
O m a c h o w o. N a polach tej wsi zn.ajdują się podobnież po

pielnice w żalach, żalnikach. Kamienie z tych żalów rozebrane 
potłuczono na żwirówkę (szossę), równie jak i popielnice. Godna 
uwagi, że pozostałe żalniki jakoteż i rozebrane, w połączeniu 

z inneroi żalnikami na polu i wzgórzach wsi Kłodziska (w boru), 
Jabłonowa, a z drugiej strony Biezdrowa, Pierwoszewa, 
tworzą prostą liniję równoległą do rzeki Warty, jakoby oznacze
nie jakiej drogi lub granicy. - Podobne żalniki znajdują się też 

na gruntach wsi Chojno, Pakawie, Wróblewo, Głuchowo; 
znajdują się tu jeszcze groby w 4 ściany z 4 kamieni wyciosanych 
i przykrytych większym kamieniem. 

C hoj no. Wieś ta nad Wartą, jest koloniją Mazurów spro
wadzonych przy końcu 17 go wieku i na początku 18go przez Sa
piehę dziedzica Wielenia, którego Ohojanie po dziś-dzień Sapiejką, 
i ojcem swojim nazywają. Początkowo stało tu tylko kilka chałup 
rybackich, później zaś było już 20 gospodarzy większych mają

cych konie, woły, i t. d., którzy nazywali się kwartnikami, i 
16 mniejszych zwanych b ud ni kam i. Z czasem jednak podzielili 
oni role swe na mniejsze jeszcze części, i ztąd powstały s m u g i, 
t. j. gospodarstwa w smugach, za błocie i zamłynie. Folwarku 
pańskiego tu niebyło, tylko leśniczowstwo; dopiero w r. 1819 (za 
kasztelana Kwileckiego) założono folwark pański z pustych gospo
darstw, do którego przyłączono role z wy c i n k ów t. j. z wycię
tego boru. Później jeszcze, t. j. w r. 1859 założono na wycinkach 
folwark W i to l d o w o (od Witolda syna Turo ego). Bór Chojeński 

(E. br. Tyszkiewicz kurhany, mogiły, żalniki mylnie za jedno i to samo 
uważa), lecz ze samej ziemi, piasku, a po odgrzebaniu tego zaraz oka
zuje się czarna od popiołu ziemia, skorupy popielnic, kamienie drobne, 
błyazczak. Cmentarz i groby starosłowiaóskie (1846) znajdują się: w Gra
bonogo pod Gostyniem (w po w. Krobskim, opisane w Przyj a c. l u d u 
rok 8), w Krajewicach (w pow. Krobskim), w Górze (w pow. Szrem
skim), w Ciszkowie, Mikołajowie, Luba.szu, Milkowie, Górze, Sokołowie 

(w pow. Czarnkowskim), w Olesinie nad jeziorem Wielkie zwanem 
(w pow. Szamotulskim), w Kotowie (w pow. Bukowskim); pod Między
rzeczem znalezione urny z napisami posiada szkoła realna tamże.~ 

Porównaj także: Budowle i wykopaliska Słowian pogaóskicb, opisał 
Dr Każm. Szulc, w Rocznik. Tow. Przyj. uank. Pozn. tar-t. 



obejmował dawniej Chojno, Samite, Kaczemkę, Szóstak, i nale:tał 

do majętności Dobrojewa, W r. 1718 Chojno do szczętu zgorzało; 
wspominano tu także do niedawna o przechodach Szwedów na po
czątku 18go wieku dokonywanych, od których lud cierpiąc wiele, 
w ucieczce i legowisku w lesie schronienia szukał. 

Dobrojewo. Na folwarku Stefanowo znaleziono popiel
nice; okazy wielu z nich przesłano w r. 1874 Uniwersytetowi Ja
giell. w Krakowie. 

Powiat Obornicki. 

O b orni ki miasto na prawym brzegu Warty, ma kościół 
z nagrobkiem rodziny Zebrzydowskich i piękną chrzcielnicą, da
wny kościół i klasztor ks. Franciszkanów Minorytów (oddany dziś 
ewangielikom). Popielnice w tak nazwanych żalach, które w bli
skości Obornik wykopują,') są dowodem, że to miejsce zaludnione 
było gęsto już w czasach przed Mieczysławem I. Pierwsza wzmianka 
o Obornikach pochodzi z r. 1385, podczas walki Grzymalczyków 
z Nałęczami. Ka~mierz Jagiellończyk wyniósł je do rzędu miast 
w r. 1485. Na wzgórku za miastem stał niegdyś zamek murowany 
starostów O bornickich; są tu i szańce moskiewskie. W okolicach 
okazują się poszlaki soli (w miejscu gdzie leżała wieśSłoni a w a, 
tak w ogrodach miasta jak i na lewym brzegu Warty około wsi 
Bogdanowa i Objezierza. (Raczyński Wspomn. Wielkopol.) 

Ryc z y wół, miasteczko, którego mieszkańcy trudnili się nie
gdyś tkactwem i garncarstwem. 

R o g o~ n o miasto nad rzeką Wełną i jeziorem Rogozińskiem, 
w okolicy maj,cej niegdyś rudę żelazną., ma starożytny kościół 
katolicki. Pam1ętne jest zamordowaniem tu Przemysława II w d. 
6go Lutego 1296 z rozkazu Jana i Ottona margrabiów Brande-

') Czasopismo Przyjaciel ludu 1843, rok 10. Nr 15, daje artyk.uł radcy 
ziemskiego Gumberto: O grobach pogańskich w powlecie Oborulckhn, a 
mianowicie o urnach znałellionych w talkach pod Ohorolkami po pra
wem brzPgu Warty, oraz pod Radzlmem na wyaple l pod :2:ołf,lcinem; 
mniej cok.olwlek rozplauje on alę o blkaoh w półnoon!\j atronle powlata 
znalezionych. 
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burskich. Zamku w którym król ten w siódmym miesiącu panowa
nia swego znalazł zgon gwałtowny, niema dziś ani śladu, prócz 
świadomości miejsca na którem istniał, teraz na ogród warzywny 
zamienionego. Według podania atoli ludu, zabójstwo dokonane zo
stało w miejscu zwanem Porą b ki (Porąblic) niedaleko borku 
królewskiego i wsi Sierniki. W r. 1422 Władysław Jagiełło nadał 
miastu prawo magdeburskie. Była tu kasztelauija mniejsza. W po
bliżu (ku ł.ażynowi) miał Bolesław Chrobry bić slupy żelazne gra
niczne w rzece Ossie (oh. Przyjacielludu I8::l7,rok4Nr 19). 
Jest to bajka; albowiem owe słupy zostały bite (mówi E. Kier
ski) w rzece Ossie pod Rogusznem (Rogenhausen) w pow. Gru
dziądzkim. 

Gaślina murowana, zbudowana na wzgórzu, należała 

w 16tym wieku do Gurowskich, którzy ją ua miasto wynieśli. Były 

tu fabryki sukienne, garbarskie, płócienne, dwie papiernie i jest 
jeszcze znakomity browar, oraz bardzo uczęszczane targi na wieprze. 

Lud omy, wieś słynąca niegdyś znakomitą owczarnią zadzie
dzica Ign. Lipskiego. 

Ninino. Na pagórkach wsi tej są żale obfite w popielnice. 
Włok n a: wieś pod miasteczkiem Skokami. Są tu jeziora 

Maciejak i Włokińskie jezioro, a na nieb ostrowy i kępy. 
W miejsach tych (jak twierdzi Plater w Opisie W. Ks. Pozn.) 
ukrywali się niegdyś ztoczyńcy nazwiskiem G a p y, którzy wyszedł
szy z swych kryjówek rabowali i zabijali podróżnych.') 

1) Mylne to twierdzenie (podane w Opisie W . X. Poznai1a. 1846 r.), naleł.y 
sprostować w ten sposób. Gapy nigdy na kępach jezior pod Włoknami 
nie przebywali. Owszem (około r. 1820), mieszkali sobie całkiem swobo
dnie w sąaiedoilij wsi P o trza n o w i e, o ile nie siedzieli w fronfcście. 
Byli oni wsi tt!j gospodanami, a cała prawie ówczesna wiejska ludność, 

składała się z ich rodziny lub pokrewnych. Nigdy nic rabowali po dro
gach, ani się nie targnęli na czyjeś życie. Robili tylko nocne wycieczki 
celem kradzieży, w dość odległe strony, i byli też dość daleko znani. 
Rzemiosłem tern tradoili się: stary Gapa, jego synowie i wnuki, a ró
wnie zgrabnie ich tony l córki. Nie robiąc ze swego rzemiosła żadnej 

tajemnicy, zapewnili tylko dziedzica wsi Budziszowa, do której wówczas 
Potrzanów i Włókna nalehły, te nikt z ich towarzyszy nie dopuści się 

kradzie:ty w tych miejscach, jako w awem gnieżdzie . Rzeczywiścle też, 
jetell się pokazała jaka mała kradziet w gospodarstwie lub śpitarni 
(tamte), to nigdy nie padało podejrzenie o to na Gapów lub Ich towa
rzyszy. 
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Powiat Szredzki. 

S rod a, S r z o d a, miasto mocnym dawneroi czasy opasane 
murem i fossą, którą pobliski strumień mały zalewał, leży wśród 

równiny urodzajnej i dobrze jest zabudowane. Pierwsza o Srzodzie 
wzmianka jest z r. 1231. Tu to Władysław Laskonogi umarł 

z żalu (jak świadczy Kromer), iż od oblężenia Gdańska odstąpić 

musiał. W r. 1331 Krzyżacy zniszczyli zamek Szredzki. Władysław 
Jagiełło wyniósł Śrzodę do rzędu miast. Według świadectwa Vo
llmzinów legum, postanowiono w r. 151 O, ażeby sejmik Wielkopol
ski, Szredzki dwiema niedzielami odbywał się przed Kolskim (w Kole) 
a ośmią dniami przed Piotrkowskim. Szwedzi spustoszyli miasto 
w r. l 655. Kollegiata należy do celniejszych kościołów Wielkopol
ski, a wyniosła jej wieża panuje nad całą płaską i obszerneroi 
błoniami otoczoną okolicą; jest tu kaplica z grobami Gostomskicb, 
i słup przez środek kościoła przeciągnięty z zatartym napisem; 
dziś znacznie ją odnowiono (Ty g o d n. ill u s t r. Warsz. 1864. Nr 
227). Kościół po-Dominikański oddany został ewangielikom. Środa 
była stolicą starostwa; w r. 1703 zawiązała się tu konfederacya 
za Stanisławem Leszczyńskim przeciw Augustowi II (o której je
dnak Volumina legum nie wspominają). 

Pobiedzisko było dawniej zamożne. W r. 1576 Stefan Ba
tory potwierdził nadanie temu miastu przez Zygmunta Augusta 
prawa Magdeburskiego na wstawienie się Łukasza Górki. Później 

było i starostwo Pobiedzińskie. ') Długosz (IX świadek 51 i 90) 
mówi: n W Pobiedziskach oprócz szkoły chłopców spalili wszystko 
(Krzyżacy 1330 r.); był tu kościół z kamienia zbudowany, a w nim 
obraz cudowny pewnego świętego ; gdy kościół gorzał, święty za
płakał." 

') Miasto to na mappie Zaoooiego i Kornatowskiego nazwane jest Powie· 
dzisko; w Dykcyonarzu Siarczyóskiego, mappach szczegółowych, w spi
sach regencyjnych i w zwyczaju powszechnym nazywa si~ Pobiedziska 
Mogło jednak dawniej nosić także i nazwę Powiedziska (b często = w, 
w słowiańskich językach), a za nazwą t.1 przemawia nazwa i inoego po
bliskiego miasta Powidza, jak niemniej spółgłoska w w niemieckiej na
zwie Pudwitz . 
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Czasopis. Przyjaciel ludu 1843, rok 10, Nr 10, str. 78 
(jako dodatek do artykułu o wyspie Lednogórskiej w temte pi
śmie, rok 9. Nr 51,jakniemniej Wspomn. WielkopoL Tom II) 
zamieszcza podanie ludu o Lennej -górze pod Pobiedziskami, udzie
lone przez E . B w tych słowach : "Było trzech braci książąt pol
skich, którzy się po wielu latach tblekich wędrówek zjechawszy 
niespodzianie w jedueru mieście wiclkopobkiem i tam wzajemnie 
się poznawszy, gród ten nazwali Puznaniem. Puśdli się pó
źniej wspólnie w drogę, i miejsce gdzie zajechali na popas, jako 
p o o b i e d z i e. przezwane zostało P o b i e d z isk a m i.') Osiedli 
potem ci trzej bracia na L e n n ej gór z e, gdzie mnogie złożyli 

skarby; pieczary w której znajdują się dotąd, żaden śmiertelnik 

nie zwiedził, - bo jej strzegą czar n e węże, które niebacznych 
podróżnych gonią. Anibyś za żadne pieniądze uprosił przewodnika. 
Bywały tam i nabożeństwa, aby zł e odegnać, ale nadaremno, gdyż 
się nigdy nie udało mszy dokończyć; zawsze księża czegoś zapo
mnieli, a za każdą razą skarb się głębiej zapadał. Razu ostatniego 
ze szczególną się wybrali ostrożnością; wsr.ystko przywieźli z sobą 
co do mszy potrzeba; ubiór zupełny, stół, marmur, mszał, ampułki, 
światło. Już ksiądz koi1czył nabożeństwo i pobłogosławił, gdy 
w tern należało już tylko świece zgasić, aż tu niema szczypcy; 
ledwo się w tern spostrzeżono, gdy wraz 7. ł e, które mocą słowa 
Bożego nękane, wyniosło było skarby aż pod ołtarz, okropnym 
zachichotało śmiechem, a skarb ogromny w bezdenną otchłań ru
nął. - Jest jeszcze wiadomość o tamceznem jeziorze, rodewają
cero się od L e D D ej alias L e d n ej góry, aż po za wieś Rybitwy, 
że użytek z tegoż jeziora na trzy części był podzielony przez 
króla Jagielloi'1czyka; w jednej dla starosty pobliskiego, w drugiej 
dla dziedzica Rybitw, w trzeciej d lo. biskupa Poznańskiego, skar
żącego się na brak ryb!' Od położonego na tern to jeziorze 
O s t r o w a (jak niektórzy utrzymują) miał towarzyszyć Bolesław 

1
) Podaoie przypisuje nazwę miasta tćj okoliczności, że leżąc na wpół 

drogi pomiędzy Pozoaniem i Ooiezoem, służyło pierwszym monarchom, 
udającym się z jednego do drugiego miasta oa popas, czyli odpoczynek 
i objad, oim się w dalszą puścili drogę. W tym uawet ct"lu osada ta 
miała być zało-'oną i onjprzód była posiadłością rządową, potem staro
stwem. Dlatego też najpierwsi tej osady mieszkańcy, mieli sobie wło

żony za główny obowiązek, dbać o objad w przejeidzie dla króla i jego 
dworu. 
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Chrobry cesarzowi Ottonowi odprowadzając go do Gniezna. O je
ziorze tern, o obszernej wśród niego wyspie i wykopaliskach staro
żytnej świątyni pogańskiej, podał obszerniejszą wiadomość E. 
Kierski w czasopis. warszaws. Kronice r. 1859 Nr 133-4. 
W r. 1874 zwiedzili je delegaci Akademii Um. w Krakowie. 

Z a n i e myśl , miasteczko między jeziorem Zaniemyślskiem i 
i Małozierskiem położone. Pod tern miastem rozciągał się w r. 
1331 (podług Długosza) wał usypany przez szlachtę i włościan 
Wielkopolskich. łączący jeziora Kurnickie, Bnińskie, Wielko- i 
Mało - J ezierskie i Zaniemyślskie z rzeką Wartą; wał ten zaczynał 
się na południu od wsi Zwolno i Kempa mała, a dochodził na 
północ od wsi Głuszyny i zapewne rzeczką Koplą do jej ujścia 
do Warty, w długości, nie jak Długosz utrzymuje, siedmiu, lecz 
pięciu i pół mili. Za tym wałem, wzmocnionym za pomocą głębo
kiego przekopu wodą napełnionego, schronili się mieszkańcy z naj
droższeroi rzeczami i w tej obszernej między Wartą i okopem 5 
mil O obejmującej twierdzy tak dzielnie się bronili, że Krzyżacy 
z wielką klęską z kraju ustąpić musieli. - Czasopis. Przyj a
ciel ludu 1836 (rok 3. Nr 12 i 19, artykuł p. B.) wspomina 
jako: "W czasach rozterek wewnętrznych w kraju, odstępstwem 

Wincentego z S7.amotuł, wielkorządcy Poznania spowodowanych, 
usypano (7.a Władysława Łokietka) okop począwszy od Zaniemy
śla aż do wsi Gluszyny (ku Poznaniowi), w przestrzeni nie 7, jak 
Naruszewicz utrzymuje, ale najwięcej 4 wynoszącej mile. Mieszkańcy 
unikając okrucieństwa i rabunków krzyżowego rycerza, chronili 
się tłumnie za ów szaniec, z maj~:~~tkiem i dobytkiem swojim. Na 
polach Zauiemyśla stoczono bitwę, w której Krzyżacy znieśli Po
laków; ale znieść nie mogli dzieła, świadczl}cego o ich gorliwości 
i odwadr.e. Po dziś-dzień jeszcze, ujrzy ciekawy podróżny w bo
rach Kępskich, wsi do majętności Zaniemyśla na.leżl}cej, szczątki 

wspomnianego okopu, z których widać, że ręki} ludzkfl wzniesione. 
Jeden szczególniej szaniec, na niedostępnych podówczas błotach, 
w kształcie czworograno sypany, dobrze się mimo przeciągu kilku 
wieków, zachował. Trzydzieści mogił w pobliżu niego sterczfłcych, 

mówi jasno, że tu krwawo walczono; mogilniki te, zwą dziś G 6-
r e czka m i. Inny szaniec, dobroczynnfł natury rękfl mieszkańcom 
ku obronie utwierdzony, stanowi wysepka (Kępa zaniemyska) dość 
obszerna, na jeziorze przyległe miastu ogrody oblewajl}cem. Miał 
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j4 usypać wojewoda Poznański Górka (o czem jednakowot i zna
czna przestrzeń wody dziel~tca wyspę od lądu stałego i głębina 
jeziora mocno powątpiewać ka~ą). Wyspę tę łączył kiedyś z wy
brze~em most drewniany; z wód wydobyto (około r. 1830) miecz 
zadziwiający swą wielkością i zbroję krzy~acką. Wyspa odsłania 
na lewo widok na łąki, ogrody i domy Za.niemyśla; gdy z drugiej 
strony ukazuje długie obławy piasku, z którego tu i owdzie ster
czą niskie, białe chaty holendrów , otoczone na przód zrębionym 
płotem, a za nim lichy plon rokującą niwą; dalej idzie drugie je
zioro i las, a w lesie owe wspomniane już okopy i pola sławne 
bitwą Krzybków z Wielkopolanami. W pobliżu jeziora .Zaniemyśl

sk.iego wykopano w r. 1826 na wzgórzu piaszczystem (co zapewne 
jest ogniwem łańcucha okopów Kępskich) dość spore naczynie gli
niane, napełnione pienią~kami z XII i Xill stólecia; a w parę lat 
pó~niej odkryto inne między Zaniemyślem a Środą." Opis tych 
pieniędzy daje p. B. 1) 

Niedaleko od miasta na Zaniemyskiem jeziorze jest wyspa 
Edwardową zwana, która dożywotnie należała do Edwarda Raczyń
skiego, na której ten dawny posiadacz wystawił zameczek i całlł 

wyspę pięknie ozdobił. Przy tej wyspie w r. 1819, dwóch Polaków, 
przyjaciół i krewnych, szlachetną wyprawili zabawę, gdy na dwóch, 
w małym rozmiarze zbudowanych i właściwym przyborem i uzbro
jeniem opatrzonych okrętach, wszystkie w gonitwach a nawet zmy
ślonej bitwie, marynarskie działania, obroty i ruchy, naśladować 
starali się. Przypominała ta zabawa dawne czasy, kiedy Polska 
miała własne swe porty i marynarkę. (oh. Polska marynarka 
w Encyklopedyj powsz. Orgelbranda). 

Kos trzy n; miasto to ma starożytny kościół katolicki. Na
leżało niegdyś do klasztoru PP. Franciszkanek w Gnieznie. Da
wniej mieszkali tu prawie tylko sami kuśnierze. 

T u l c e. W tej wsi miał fundować kościół Bolesław Krzywo
usty, co jednak dowiedzionem nie jest. W ksi~żym dziedzieńcu 

1
) W a p o m n i e n i a W i e l kop. Raczyńskiego, równlet mówią, jako w oko

Ileach jeziora Z anlemyAlakiego wykopano w r. 1826 pienilidze blaszkowe 
brakteatami zwane, i z jeziora wydobyto mlecz i zbroj~ krzyucką. -
Pod walił N i e z a my 81 podanie kładzie wal krzytacki z r. 1331; odko
pano tu ostrogi, pałasze, szkielety (PrzyJ a c. l u d u 1836 rok 3. Nr 12. 
18. 19). 
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stoji piękny stary obelisk bez napisu, który niegdyś słu~ył za słup 
graniczny województwa Poznańskiego i Kaliskiego. 

W i n n a gór a. W tej wsi dokonał ~ywota i ma nagrobek ge
nerał Henryk Dąbrowski, twórca legijonów polskich we Włoszech. 
Na przyległem wzgórw zaszczepioną jest winnica wcale dobre ro
dząca grona. 

Kęp a- w i e l k a nad Wartą i folwark P o t o c h y (nazwa po
chodzić może od wyrabiania potażu . Okop tu idący około wsi 
Zwolno i Niezamyśl do Głuszyny, po chodzić ma, jak to już wyżej 
powiedziano, z czasów krzyżackich (uh. Przyj a c. l u d u rok 3, 
tom l. str. 89) . 

Małe-J e z i o r y. W lesie B orek odkryto kilkadziesiąt mo
gił, blisko dworu urnę z popiołami. 

N e k l a wieś. W boru niedaleko gościńca jest gr o b l a T war
dowskiego (oh. Przyjac. ludu 1844-5, rok 12. str. 24. 118). 
Grobla Twardowskiego ciągnie się wśród lasu prawie na ćwierć 
mili. Zaczyna się za Neklą, zaraz za karczmą Wygoda zwaną, a 
na końcu grobli są cztery dosyć duże pagórki, po dwa z obu stron, 
nazwane diable sakiewki. Grobla ta jest, jak widać, umyślnie 

sypana, w niektórych miejscach trzy stopy nad błota wyniesiona, 
które się po obu stronach rozpościerają. Podanie mówi, że Twar
dowski, wyjeżdżając z powyższej karczmy pod noc, gdy mu dal
szą podróż do PoZ!lania z powodu bagien i złt)j drogi przez las 
odradzono, kazał dla pośpiechu w podróży rzeczoną groblę zbu
dować diabłom, którzy w sakwach znosili ziemię, i gdy kur za
piał, sakwy OWP. upuścili przy grobli. Feldmanowski utrzymuje, i1; 
grobla ta zdaje się być wałem obronnym z czasów wojen szwedz
kich u~ypanym; koło niej jest szaniec, dalćj duży okop półkuli
sty; okop ten z ziemi piaszczystej, jaka si~;; niedaleko ztamtąd nad 
jeziorami znajduje, usypany. Jezior tych w górach położonych jest 
pięć, lecz S !l małe; półkole z groblą się stykające ma ten sam 
obwód co połowa przeciwległego okopu; wysokość dochodzi do 30 
stóp. 

T ar g o w a-górka, była niegdyś miastem zwanem także Mi e
leszna-górka, i należały do niej ł:.ępiny wielkie i małe, 

oraz Sławęcin. 
Giecz albo Gdecz, wieś o 1'/, mili od Śrzody leżąca, styka 

się z doliną błotnistą na której leży okop do 400 kroków długi. 
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Wśród tych szancow jest kościołek drewniany i mieszkanie ple
bana, a całe to miejsce nazywa się Grodziszczko; w samym 
Gieczu jest także kóściół z kamieni granitowych stawiany, bardzo 
dawny. Podanie mówi, że stawiali go anieli. O ćwierć mili od Gie
cza wśród lasu do wsi Dzierzchnica należącego, na wzgórku, były 
niedawno jeszcze fundamanta obszernego zamku, odkryte przez 
gener. Kosiilskiego, dziś rozebrane i użyte do odbudowania spa
lonej wsi Dzierzchnica. W r. l 039 Brzetysław książe Czeski, na
jechawszy Polskę, zdobył zamek Giecz, a jeńców uprowaaził z sobą 
do Czech do lasów Cirnin zwanych, i z nich uformował osadę, 

która podług świadectwa Kozmasa Czeskiego, jeszcze w r. 1128 
znaną była pod nazwiskiem Gieczan (być może że jest to dzisiej
szy Giczyn, Jiczyn). W r. 1286 Przemysław II nadał Giecz albo 
Gdecz kapelanowi swemu Thilo w nagrodę zą to, że mu z za mo
rza sprowadził Ryxę, z którą się Przemysław po śmierci Ludgardy 
ożenił (Długosz; Raczyński Wspomo. Wielkopol.; Przyjac. 
l u d u 1837 rok 3. tom 2 Nr 30. na str. 236; - Jabczyński). 

Dzierznica, niegdyś wieś obronna. Las w pobliżu zwany 
Górzno, a najwznioślejsze w nim miejsce Kościelisko ze śla

dami zamku z kamienia, o którym wyżej była mowa. 

C h łap o w o, wieś należąca do parafii Gr o d z i s z c z k o. Za 
wsią tuż przy drodze ze Środy do Gniezna prowadr.ącej jest obronny 
kopiec (krzyżacki lub szwedzki), w którym są kamienie i cegły. 
Lud widzi na owym kopcu mrokiem czarne konie i woły, któryru 
z pysków bucha ogień. Ukazuje się tu także widmo dzikiego 
strzelca na czarnym koniu, z dwoma czarneroi psami, przebiega
jące pola na czele myśliwskiej zgraji, i polujące tak, jak on sam za 
życia jeszcze polował. (porównaj : O wińsk a). 

Zdzychowice v. Zdziechowice. Jedna tu nizina od 
strony Bagrowa, nazywa się B a b a. Podanie mówi, że przed laty 
były w tern miejscu bagna; żebraczka idąc za jałmużną, a chcąc 
sobie drogę do Zdzychowic skrócić, weszła wieczorem na trz~sa
wisko, gdzie wpadłszy w odparzelisko, utraciła życie, pomimo krzyku 
przez całą noc. Krzyk ten jednak był na całą okolicę słysr.any, 

lecz nikt z obawy przed upiorami z pomocą jej nie spieszył. 

W kilka dni potem znaleziono tu jej trupa. Od owego czasu uro
sła bajka, że baba owa po dziś-dzień na tern miejscu pokutuje i co 
noc ludzi krzykiem swym straszy. 
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Dęb i c z wieś o pół mili od Środy, do parafii Mą c z n i ki 
nale~ąca. Jedno z pól tutejs1.ych piaszczyste ku górze, zowie si-; 
Z al, lubo nie tam, lecz w innem miejscu, na piaskach pod Brze
zinką, znajdowano popielnice i łzawnice. W jednym żalku były a~ 
dwie kamienne posad1.ki, jedna nad drugą. Popielnice wypalone 
z ró~nej glmy, w ich liczbie parę większych z czarnej gliny, po
mięszanej ze świecącą miką, jakiej na gruntach dębickich niema. 

Głębokie. Redakcya Dziennika Poznańs. (r. 1872. Nr 
234) otr1.ymała następujące pismo od hr. A. W ęsierakiego z Za
krzew a: "Dnia 4 Paźdz. r. b. przy zgłębianiu orki z rozkazu p. 
Piotra Radońskiego, właściciela wsi Głębokie, opodal jeziora w od
ległości 30 metrów od strony zachodniej, a około 200 metrów od 
zabudowań dworskich od północy, wyorał rataj znaczną ilość b r a
k te a tó w, znajdujących sili) w garnku misternej roboty, z którego 
tylko szczątki pozostały. Brakteaty po CZiiJŚCi z czasu Mieczysława 
z widocznym napisem ME S I C O - inne typy brakteatów Przemy
sława ks. Poznańskiego i Bolesława ks. Kaliskiego, - przytern 
wiele jeszcze innych nader ciekawych, zasługujących na uwagę 
pod względem numizmatycznym, a nieznanych dotąd. Smiało po
wyższe wykopalisko do Jednych z najciekawszych odkryć policzyć 

mo~na. W parę dni po dowiedzeniu sili) o tern ciekawam odkryciu, 
zwiedzając owo miejsce osobiście, kilkanaście sztuk jeszcze wydo
byłem z ziemi, wraz z kawałkami garnka, które przytomny temu 
właściciel był tyle uprzejmy pozwolić mi zabrać do mego zbioru." 

Sarbinowo wieś, mająca torf gliniasty, przy której wśród 
piasków wznoszą sili) mogiłki i smętarzyska. 

Trze k wieś, gdzie wśród szczątków dębowego boru, znale
ziono kamienie i nieco gruzów, jakoby z dawnej budowli. 

S i e d lec (dawnieJ Siedlce). W jeziorze, kilkanaście kroków 
od brzegu, jest góra zwana Wy s p a, zarosła krzewami, głogiem i 
cierniem, siedlisko wężów. Są, tu gruzy. Dalej na kępie wśród 
cierni i trzcin, znajdują się bruki i grobla. 

P ł a c z ki (pod Zaniemyślem) wieś wedle podania tak na
zwana, ~e właściciele jej, którzy się czę to zmieniają, odchodzą 
ztlłd z płaczem, straciwszy wszystko dla nieurodzajności gruntów. 

N a d z i ej e w o. W r. l 70 znaleziono na gruntach tej wsi 
starożytne groby, z których wydobytych przeszło 200 sztuk po-
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pielnic, przedano do Tow&rz. Przyjaciół nauk w Poznaniu. - Od
tąd znacznie większą wykopano ich jeszcze liczbę. 

Mądre, wieś pod Środą, należąca oddawna do kapituły Po
znańskiej, przy zagięciu dwóch wzgórków położona; z nich po je
duej stronie otwierają się urodzajne płaszczyzny pszennego gruntu, 
a po drugiej w nizinie łąki rzeką skrapiane, pastwiska i lasy. 
Wieś ta przechodziła rótne koleje; kilkakrotnie spalona, odbudo
wała się napowrót. Kto był jej założycielem, niewiadomo,- lecz 
Mądrzanie takie o tern mają podanie: Przed laty przejeżdżał tą 
okolicą król Polski z Krakowa do Poznania; konie jego były 

czarne jak kruki, a tak bystre i rącze, ~e karetę królewską uno
siły w powietrzu. Towarzyszył mu liczny poczet panów i wojsko
wych. Gdy przybyli na miejsce, gdzie dziś stoji Mądre, kareta kró
lewska zaryła się tak głęboko w piasku, że sześć koni ruszyć jej 
nie mogło. Królowi było spieszno do Poznania, niecierpliwił się i 
gniewał i przyobiecywał obecnym wielką nagrodę, jeśli potrafią 

swojim rozumem wyprowadzić go z biedy; ale nadaremnie. Pewien 
chłopek, olśniony świetnościi!J orszaku królewskiego, stanął zdzi
wiony opodal i przypatrywał się szamotaniu koni u karety, której 
ruszyć nie mogły. Król spostrzegłszy go zawołał: "Pójdź tu przy
jacielu, może ty będziesz mądrym, kiedyś my tu wszyscy zgłu

pieli." - Chłopek ośmielouy, przybliżył się powoli, a drapiąc się 
w głowę wyrzekł do króla: n Proszę pauiczku, ja tam uie mądry, 
ale wyjechać z piasku, to i głupi potrafi." - "No to spróbuj 1"
nA co za to dostanę?" - n Wór pieniędzy i milę huby." - "01 
to mało l" - Wszyscy przytomni panowie śmiali się do rozpuku, 
a król dodał: nJesteś mądry, bo umiesz korzystać z łaski pań
skiej; spróbuj-io mnie wyciągnąć z piasku." - Chłop odprz<!gł 
wszystkie konie, zostawiwszy tylko dwa u karety, i rzekł do króla : 
"Paniczck nie taki ci~żki , te tlwa pana uciągną. a reszta mi s1ę 

przyda do milowej huby ." - "To mądry!" zawołał król; "to mą
dryl u powtórzył orszak. "Niech tak będzie!" mówi król. Wtem 
chłopek przeżeguał biczem konie, zrobiwszy nad niemi znak krzyża 
św., zakrzyknął: "wiu!" i na podziw wszystkim wyjechał z piasku 
na twardą drogę. Król dotrzymał obietnicy, dał chłopu wór pie
niędzy, milę huby, cztery konie, i kazał na tern miejscu wieś wy
budować, dając jej nazwę Mą dr e. 
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Inne znów podanie twierdzi, jako pan Cholewa, właściciel 

Nadziejewa (a zapewne i Mądrego, bo te dwa folwarki tworzą dziś 
jedno dominium) był to wielki uczony. Siedział ciągle w domu, 
pisał mądre księgi, czytał bibliją; mimo to, powiadano, ~e trzy
mał z czartem. Jednego razu pojocbał on na sejmik do Środy, i 
kiedy szlachta obraduje i zgodnie sprawę ważną załatwia, pan 
Cholewa wykrzykuje nagle : "Nie pozwala Cholewa z Nadzieje
wa !" - i w nogi - ucieka. Rozgniewana szlachta goni za zu
chwałym filozofem, wołając: "kije mu!" Dopędza go w drodze i 
nie chcąc kalać szabli ua zdrajcy, kijami go dobija. Na tem to 
miejscu miała powstać później wieś Kij e w o. 

Powiat Szremski. 

S z re m miasto nad rz. Wartą, miało niegdyś 5 kościołów 
katolickich i 2 klasztory, jeden ks. Franciszkanów Minorytów, 
drugi zakonnic Franciszkanek. Teraz ma tylko 2 kościoły katoli
ckie, to jest: farę i po-francis?.kański, l kościół ewangielicki (z ka
tolickiego, dawniej św. Ducha przerobiony) i synagogę. Klasztor i 
kościół zakonnic le~ał o kilka staj za miastem; dziś ma inne 
przeznaczenie. Mieszkańcy trudnią się kramarstwem, a głównie 
handlem trzody chlewnej; od niejakiego czasu ożywia się handel 
drzewem. Jest tu most na Warcie i nowy magazyn solny. Był 

w Szremie niegdyś zamek; zdaje się ie le~ał na prawym brzegu 
rzeki, gdzie dziś cmentarz żydowski. Był on głównym punktem 
obrony w Wielkiej Polsce w 13tym wieku. Władysław Warneń

czyk r. 1443 wcielił wieś Zbrudzewo do Szremu. Mieszkali tu za 
Zygmunta Augusta sukiennicy. Okolica Szremu jest żyzna i wy
stawia piękny krajobraz, do którego jezioro Bdanie pod Gezymi
aławiem wielce się przyczynia. Była w Szremie kasztelanija mniej
sza (ob. Wspomn. Wielkopol). 

Kórnik v. Kurnik, miasto nad jeziorem tegoż nazwiska. 
Dawniejszeroi czasy należało do Stanisława Górki, który w zamku 
przyjmował jad~cego do Krakowa Henryka Walezego. W kościele 
(niegdyś, t. j. od r. 1556 ewangiel.-augsb.) pochowano zwłoki trzech 
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ostatnich Górków. Zamek i kościół przebudowała Tekla z Dzia
łyńskich Potulicka. Naprzeciwko zamku, dziś okazale odbudowa
nego i 1. któregu wieży daleki na dwa jeziora i okolicę otwiera 
się widok, jest obszerny po drugiej stronie jeziora zwierzyniec. 
Tytus hr. Działyiiski zgromadził w Kurniku znaczną i bogatą w rę
kopisma krajowe, uibliotekę i muzeum. O pół mili od Kurnika 
wśród gęstych zarośli, widać szczątki zamczyska dawniejszych wła
ścicieli. (ob. Przyjac. ludu 1835, rok 2. Nr 20; 1841 rok 8. 
Nr 12;- Wsporun. Wiei kop. I. 2b7; - Księga świata 

Warsz. 1858. str. 1.) 
n W tum to zamczysku, - jak wieHĆ gminna niesie, - mają 

być ukryte wielkie skarby. Pilnuj e ich zazdrosny bies.') Przed laty 
wchodzono z nim w układy o te skaruy, i doprowadzono już rzecz 
do tego stopnia, iż djabeł skłaniał się do oddania pieniędzy; po
łożył atoli następujący warunek: Proboszcz kurnicki miał przyjść 
po nie w uroczystej processyi; jednakże gdyby choć uajruniejszego 
narzędzia do proccssyi potrzeboego do trzeciego razu zapomniano, 
układ stawał się nieważuym. Po trzykroć więc wychodziła paro
cbija kurnicka w processyi do zamczyska po skarby. Ale cóż po 
tern, kiedy za każdą razą psotny diabeł sprawił, iż zapomniano 
zabrać, to kociołka ze święconą wodą, to szczypcy, to chorągwi 
i t. p. rzeczy. Po spełzłej na niczeru trzeciej processyi, skarby 
z wielkim trzaskiem tak głgboko w ziemię wpadły, iż gmin kur
nicki stracił jui wszelką uadzieję wydobycia icll ztamtątl kiedy
kolwiek. llaś1) ta i wiara w uią, utrzymuje się po <hiś-<hicll po· 
między prost)m ludem kuruickim. Jakież juj hódlo być mogło? 
Być może, że zniknienie niezmiernego lllajątku Górków po śmicn:i 
Stauisława Górki, wojewody Pozn:.al1skicgo, ostatniego potomka 
płci męzk1ćj tego Jomu dało do niĆJ powód. l'o>:póbtwo nie mo
gąc pojąć , jakim sposebem tak ogrom ue bogactwa utracić można 
było, wpaJlo na myśl dziwną, że diabeł był spadkobiercą Górków, 
co teru podobniejazem do prawJy mu się zdawało, że Górkowie 
odbtąpili wiary ojców i w inoćm wyzuaniu, z tego świata poscho
dzili. • J. Ł. (Przyj a c. l u d u). 

B n i n miasteczko między jeziorem Bnińskiem i Kuruickiern 
(z których wypływa rz. Kopia wpadająca pod wsią Czapurami do 

') Porównaj z wyżej przytoczouą baśnią o LenneJ-aórze pod Pobiedzi· 
skami. 
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Warty), własność Działyńskich. Za kościołem są nad jeziorem, 
z trzech stron niem oblane okopy, które w średnich wiekach opa
sywały zamek Bnińskicb herbu Łodzia. 

M o s i n a. Mikołaj wojewoda kaliski nadał miasteczku temu 
przywileje w r. 1302 i dwie wsie: Pożegowo i Krosno, dziś w in
nych rękach będące. Było starostwem. Mieszkańcy trudnią się 

przeważnie garncarstwem. Za miastem między wzgórkami nieda
leko wsi Poiegowa je t jezioro które Skrzy n n ą albo Skrzynką 
nazywają. hartłzo gil) bo kic, do którego przywiązana jest legenda 
o zatopllluych skarbach, przez uciekającą przed pogonią Szweda 
pani{' Mosiuy; lód na jeziorze się załamał właśnie gdy ją Szwed 
dop~dził i oboje ulonęli. Dziś błąkają się ich cienie (W s p o m n. 
W i e l kop.) Miasteczko to rlało początek przysłowiu: Franc u z 
z M o s i n y (t. j . człowiek źle mówiący językiem francuzkim). Nie
daleko Mosiny, pod wsią Trze b a w i e m wznosi się zameczek na 
wyspie Wbród jeziora zbudowauy przez Tyt. hr. Działyńskiego. 

P o że g o w o wieś w pobliżu Mosiny, stoji ua pasmie wzgór
ków uchodzących za najwyższe w W. Ks. Pozuańskiem. Pomiędzy 

te mi wzgórkami jeden nosi nazwę: gór a L u d w i kowa. 
D o l & k miasto między jeziorami, ma starożytny kościół. Je

duo z otaczających miasto jezior, zwane B d a o i e albo Gr z ym i-
6ł a w, ma milę długości i leży między wsiami: Międzychód, Ga
wrony, Pełczyn, Gt·zymislaw, Ostrowo i Drzouck. Dolsk założony 
przez Doliwę biskup•L Poznai1skiego (za l<róla Ludwika), dlugo na
leżał do biskupów Puznańskich, klórzy tu nad jeziorem ua usypa
nym w7.g6rku wystawtli zamek. O legeudzie pisze ks. Jabczyński. 

K s i ą ż, X i ą ż. Mieszka!ICy miasteczka tego tru<luią się głó

wnic wyruhem gwoździ (w r. 1846), które po jarmarkach razwo
żąc sprzedają. Należało do Zakrzewskiego posła na sejm konsty
tucyjny r. 179 l i prezydenta W 11rszawy. 

Jar a c z e w miasteczko nad początkowym biegiem O bry, i 
gniazdo rodziuy Jaraczewskich. Mieszkai1cy trudnią się głównie 

wyrabianiem potażu. 

B. a d z e w o wieś z przewozem na Warcie. 
Rogal i n. W tej wsi, dziedzicznej RaczJilskich, jest wspa

niały zamek z szacowną biblioteką, akta sławne Tomiekiego (dziś 

w po::.iaclamu hr. Działyi1skiego) i rękopisma Ciswickich obejmu
jącą, 1 ~:>alit rycer:.ką wytworrue ur:.:ądzoną (J 84-2). Kościół wysta-
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wiony przez Edw. hr. Raczyńskiego w r. 1820, ma w podziemnej 
swej części grób familijny. W r. I 24 7 Przemysław książe Polski 
potwierdził akt donacyjny tej wsi przez księdza Mikołaja kanonika 
na. rzecz kapituły Pozuuńskiej . .Miejsce urodzenia Krysztofa Arci
szewskiego sławnego marynarza. (W s p o m n. W i c l kop o l s.). 

Nochowo. Podług Długosza (Dzieje, Kraków 1867 str. 47) 
pod tą wsią, równie jak i w Kozielsku pod Lęknem na Pałukach, 
rosły w ziemi garuki (jak trufle). Były to oczywiście urny z ża
lów starosłowiańskich dobywane.') 

Z bru d z e w o wieś nadana miastu Szremowi pncz Włady
sława W arnei1czyka.. 

Błoci s z e w o dawna dziedzina Błociszewskich herbu Ostoja. 
M a n i e c z ki , dawne dziedzictwo wojewody Wybickiego, 

w której ten mąż życia dokonał. Pod tą wsią znaleziono znaczną 
ilość popielnic w żalach, i takowe Tow. nauk. Pozn. przesłano. 

Góra; wieś ta wraz z Górką i Szymanowem (Płaterów) 
piękne ma nader położenie 11ad wzniosłym brzegiem Warty, po
dobnie jak i wieś Psarskie. W Górze odkopano około r. 1830 
grobowiec starosłowiański, obfitujący w urny z popiołami. Drugi 
taki grobowiec był u a piaszczystym wzgórzu nad samą Wartą. 

Grabianowo i osada Maryanowoi w gruntachjest glina, 
margiel. I tu także, jak i w sąsiednim P i o t rowie wykopano po
pielnice. Lud utrzymuje, jakoby tu żyli i pogrzebani byli Aryanie. 

M e ł p i n. Niedaleko ztąd leżała niegdyś kościelna wieś Mą,
c z y u, która się zapadła do jeziora, w skutek klątwy dziedzica i 
to też z gł~bi wóu słychać czasami jękliwy odgłos dzwonów ko
ścielnych.') Przy stawie Wścisko, stała znów wieś Pogródka, 
która zgorzała z wyjątkiem ocalonego cudem obrazu Matki Doskiej 
(dziś w kościele w Mórce). Kapuśniak w łąkach pod borem nosi 
nazwę Skrzy p ów ki i podanie mówi, że tu dwóch skrzypków wra
cając z wesela w nocy, napadniętych przez wilków, grało im na 

1
) Inną znów osobliwość, równie dziwacznie acz wedle poj~ć wieka tłuma

c:r.onl!, podaj e Długosz mówiąc o skamieniałościach przy miasteczku Po
tylicy w Chełmskiem. 

') J. Grimm (Deut. !J!ythol. r. t8:J4, str. 934). Mnóstwo jest i w Niemczech 
także powieści o pozapadanych grodach i zamkach. Przy pogodzie wi
dzieć nawet można z jeziora wystające ich wieże i baszty, i słyszeć od· 
głos dzwonów. R:tadko atoli bywają one zamieszkano przez ludzi por. 
wanych z ziemi, bo dla tych, wszelkie jut wbód fal tycie ugaało. 
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skrzypcach, a wilki udobruchane skakały na około graczy i wy
jąc z radości, odprowadziły artystów do domu, po czem do boru 
umknęły. 

D u s i n o, wieś w górzystern położeniu. Trzy kopce nad Obrą 
mają być po S:t.wedach. 

Mchy. W tej to wsi, jak o tem wspomina Raczyński (W s po m n. 
W i e l kop. I. 304) bawił w r. 1826 Pirch officer sztabu głównego 
wojsk pruskich, zajęty topograficznem zdejmowaniem powiatu i 
opisał w dzienniku przez siebie wydanym, c11ły tryb życia domo
wników c.lworu właściciela Mcliów, podstolego B. i obyczaje szlachty 
wielkopolskićj tu wówczas zebranej w gościnę i na odpust. Ustęp 
ten przytacza. autor W s p o m n i e ń w wiernym przekład:t.ie z nie
mieckiego. 

Włościej ewki pod Książem. Podauie mówi, jako: »Ns gó
rze w gęstwinie boru, nad kamieniem na którym wyryte były stopy 
Ma.tki Boskiej, pokazał się jej obraz a nad obrazem łuna światła. 
Ludzie obaczywszy go, dali o tern znać do księdza w Książu, i 
sługa boży kazał obraz odprowadzić w processyi do księzkiego 
kościoła. Wkrótce jednak obraz znikł z kościola, - i znowu łuna 
odeń, sprowadziła ludzi na dawne miejsce, zkąd go powtórnie od
prowadzono do Książa. Gdy i po raz trzeci uciekł w to samo miejsce 
wtedy wybudowano tu kapliczkę z drzewa i w niej umieszczono 
obraz wraz z kamienną jego podstawą . - Po postawieniu znów 
uciekł był dziedzicowi ze stajni i znikł bez śladu ulubiony arab
ski ogier. · Po nicjakim atoli czasie, dano mu znać, że ogier się 
walazł na górze koło kapliczki i to na czele licznego stada 
pysznych tureckich koni. Dziethic udał się na miejsce i zabrać 
kazał konie, które bez najmniejszego oporu ująć się dały. Gdy 
mimo ścisłych poszukiwali, wła~ciciela owych koni znaleźć nie 
było można, uznał , że to była łaska boża, która w tych ko
niach dała mu fundusz na wymurowanie kościoła. 1 ) I stanął ta
kowy w stylu gotyckiiil, a w nim obmz słynący dotąd cudamii 
kamiei1 zaś (grauit) ze stopkami N. Panny wmurowano w sc1an~ 
przy drzwiach; odwiedzający całują go i przypisując mu moc 
uzdrawiającą, skrobią pył z niego na różne choroby. 

') Przypomina to legendę o przybłąkaniu się stada koni do Sreniawity Przy
bysława, zamieszkałego na samotnej w blisko&ci Proszowie górze, którą 
odtąd Konioną górą przezwano, a które to stado pnywiódł mu ogier 
przezen do Węgier spn;edany. 
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Kreśląc tak charakter, jak i wszelkie inne etnograficznie wa
żne cechy ludu zamieszkującego tę część dawnej Polski, która 
przyłączona do Pruss, otrzymała w r. 1815 nazwę W. Ks. Poznań
skiego, nie tyle zajiste wypada nam mieć na względzie mieszkań
ców miast jako i ludzi napływowych, osobliwie świetszej daty, ile 
raczej całą wiejską tej prowincyi ludność , od wieków na łanach 
swych słowiańskich pracującą praojców. Cechy tego ludu, acz ju~ 
w dawniejszej epoce nie były, i niemogły z natury rzeczy być na 
całym W. Księztwa obszarze zupełnie jednostajne, wykazywały je
dnak w waryantach swych zbiorowo wzietych, pewną prowincyi 
odrębną całość, której właściwą i dobitnie wyrażoną fizyognomiję 
osłabiły następne dopiero wpływy postronne. Przeobrażenia ad
ministracyjne, społeczne i inne, w nowszych czasach i przez no
wych dokonane ludzi, za któreroi odmienne ułożyły się znów mię
dzy mieszkańcami stosunki, wywracając lub zmieniając dawny rze
czy porządek, pchnęły też i lud na inne niż dotychczas tory; ale 
i one nie mogły działać bezwzględnie, więc nie odrazu zdołały i 
zdołają przygnieść cały zasób dawniejszych jego wyobrażeń, ani 
zatrzeć do szczętu właściwości obyczajowych i nawyknień po przod
kach odziedziczonych. Strona tedy tradycyonalna dosyć tu jeszcze 
pozostała żywą. I ta to właśnie okoliczność daje etnografowi mo
żność pochwycenia i przedstawienia oryginalnych ludu wielkopol
skiego znamion w stopniu, w jakim ich oryginalność po dziś-dzień 
dochowana, dotąd występuje jeszcze na jaw. 

Przedewszystkiem zobaczmy, jakie o wspomnionym ludzie 
rozmajici pisarze wyrzekli zdania. I tak, czasopismo Przyjaciel 
ludu (Leszno 1836. rok 3ci, Nr ll str. 82) w ten sposób wyra
ża się o mieszkańcach okolic Poznania: .Lud wielkopolski, mniej 
wprawdzie jest poetycznym niż mieszkaniec Ukrainy, Galicyi, mniej 
ruchliwym, niż znany ze swej wesołości Krakowiak; widać jednakże 
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w zwyczajach i obrz~dach zachowywanych dotąd, dowcip, otwar
tość, szczerość i znamionującą mieszkańca słowiańskiej ziemi go
ścinność. Rękami swemi uprawia ziemię, mało znając dotąd prze
mysłu; z jej owoców wyżywia siebie i rodzinę, opłaca. podatki, 
resztę obraca na ochotę w mieście, przyjechawszy na targ z furką 
zboża i drzewa, albo też, niestety! w trunku zbyt tanim zatapia, 
jak się sam wyraża, swe troski. Lecz dzięki łaskawej Opatrzności, 
iż coraz mniej już widać ofiar ciemnoty; owszem wszędzie teraz, 
po ustaniu zaciągów, z ochotą każdy dzieci swe do szkoły posyła, 
zkąd te, nie jedną usłyszaną pożyteczną naukę do domu przyno
szą (dziś wszyscy prawie umieją już czytać i pisać). Są nawet 
przypadki, iż chłopek syna swego i do wyższych szkół sam, bez 
pomocy pana, oddaje, aby go tamże do wyższego stanu (miano
wicie duchownego) usposobić." 

Józef Lipiński w przedmowie do wydanych przez siebie pie
śni ludowych (Poznań 1842) mówi: "Lud pospolity wszystkie zna
miona swoje zaczyna tracić; popchnęły go do tego stosunki zie
miańskie, a. mianowicie usamowolnienie włościan, czyli mówiąc po 
miejscowemu: Separacya. 1) Rozbierać tego nie widzę potrzeby. 
Zmniejsza się też jego liczba niepomału (?), co rozmajitym sto
sunkom dz1ejowym przypisać należy, a nagle powiększa się liczba 
przychodniów (lecz głównie tylko między ludem miejskim). Da
wniejsze już wojny i morowe powietrze, znacznie ludność przerze
dziły, tak, że w kraj wyludniony zapisywano stami osadników ze 
Śląska i innych okolic, a takowe umowy nierzadko jeszcze tu i 
owdzie napotkać się zdarzy. Najbardziej atoli zniszczona była ta 
krajina od r. 1772; najwięcej też jest podobnych umów z końca 
18go wieku. Dziś byt ziemiański widocznie się polepsza, ale czy 
lud swoją serdeczność przy dzisiejszych stosunkach zatrzyma, to 
jeszcze pytanie. Starzy ludzie powiadali mi, że lud pospolity nie
skończenie był dawniej weselszy; że zmkła owa ochota, kiedy to 
codziennie powracali z pola przy ~piewach z rozwieszoneroi na 
grabiach chustkami miasto chorągwi , wśród pląsów i rado ~ CI. S ta.-

') Z dawniejszych w tym przedmiocie rozpraw, prócz artyk. w B i b l 
Wara z., pisał o nim i Ty g od n. li te rac. Pozn . l 4 l Nr 3-4: O stanie 
chłopów w Poznańskiem, O posiadłościach kmiecych (Lelewel); 18« Nr 
12-14. Kilka wspomnień l obrazów z tycia ludu p. Juliję Wójkow
.sk• l t. d. 
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ropolskie obrzędy weselne jut dogorywają prawie, mniej dosłyszeć 
można śpiewek, niż to niegdyś niezawodnie bywało, bo od starych 
więcej się dowiedzieć możesz, niżeli od młodzieży. Innych zwycza
jów bałwochwalsko-polskich ledwie ślad jakiś tu i owdzie po
został." 

Te i tym podobne zdania, a osobliwie ostatnie, dowieść usi
łują, jako lud, mimo widocznie uzyskanego dobrobytu materyal
nego, zatracił wiele godnych zachowania cech dawnych, - a ko
rzyści noweroi urządzeniami nabyte, opłacił ofiarą dawnego we
wnętrznego zadowolenia. O ile wnioski tak niekonsekwentnie wy
prowadzone są słusznemi, pokaże bezstronny na prace i zwyczaje 
tego ludu pogląd. Niewątpliwą jest rzeczą, że swoboda, jaką uzy
skał przez uwłaszczenie, za którem poszła separacya gruntów, 
jako i poczynający się obudzać wśród niego, a podżegnięty wido
kiem dobrobytu cudzoziemcó~ i żydów, duch przemysłu dotąd mu 
obcy lub uśpiony (a nawet, dla pewnej ducha ociężałości, wstrę

tny), pchnęły go dziś na drogi, otwierające mu nierównie szersze 
niż dotychczas działania pole. Zaprowadzać on już miejscami za
czyna ulepszenia na roli, na wzó1· niemieckich osadników oraz go
spodarstw większych jakie ma przed oczyma, a skutkiem czego 
stopniowo byt sobie poprawia (gospodarz zamożniejszy otrzymuje 
od innych miano h u b i ar z a), w pobliżu miasta. nie gardzi ko
rzystne m rzemiosłem i staranniejszą ogrodu uprawą, w punktach 
zaś fabrycznych jako i przy budowie dróg żelaznych, szuka kmio
tek zarobku dziennego jako najemnik; miejscami nęci i jego ta He 
zyskowna handlarzy obrotność do spekulacyi ; więc stara się by 
im sprostać. A nawet tu i owdzie, obałamucony świetneroi różnych 
obcych agentów obietnicami bogactwa. i nadzieją różowej kołysany 
przyszłości, nie pomnąc, że wszędzie wyrobnikowi ciężko praco
wać i w pocie czoła na kawałek chleba zarabiać trzeba, rzuca 
łatwowierny niebacznie rodzinną strzechę, by w daleką na falach 
oceanu puściwszy się podróż, zamorskiego na drugiej świata pół
kuli pokosztować szczęścia, - zkąd niestety, rozczarowany i bar
dziej częstokroć niż wprzódy, wraca zniechęcony. Wyznać trzeba, 
że słabości tej przesiedlenia się w tak odległe kraje, ulegają do
tąd jednostki tylko, a wyjątkowo i niewielkie ludności gromadki, 
zwłaszcza z północnych W. Księztwa werbowane powiatów; ogóło
wo przecież, trzyma się chłopek prawie wszędzie jeszcze oburącz 
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rodzinnej gleby (osobliwie gdy ta z lichwą pracę na jej użyźnie
nie łożoną wynagradza), siejąc, orząc i chwaląc na. niej Boga po 
dawnemu.') Ztąd też etnograf równie jak i lingwista, znajdzie tu, 
mianowicie między ludnością zdała. od głównych dróg handlowych 
osiadłą na. roli, dość rozległe do spostrzeżeń pole, na którem ob
fity badań plon zebrać i naukę nader cennym zasilić będzie mógł 

materyałem. Największą takiego materyału ilość dostarczą mu 
wschodnie W. Księztwa powiaty; atoli nie brak go i w środko
wych (mianowicie w okolicach Poznania), a. nawet i zniemczony 
w większej części zachód, całkowicie zeń ogołoconym nie jest. 

Lud w bliskiej okolicy Poznania osiadły, jest miejscami czy
sto-polski (pierwotny), miejscami niemiecki, miejscami zaś, acz 
górno-niemieckiego pochodzenia, jednak skutkiem ciągłego od 

1) W czasopismie Z i e m i a n i n (Poznań 1868, Nr 19) podaje p. H. Szaman 
rozbiór publikacyi Dra Llbelta pod tyt. Koalicya kapitału i pracy, 
wykazując tak dodatnie jak i ujemne, wedle jego mniemania strony, wy
łuszczonego tam projektu spółkowego na akcye. Mówi on, że włościanin 
u nas niema jeszcze jasnego pojęcia o znaczeniu spółki, a poszanowanie 
cudzej własności w tak słabym odzywa się stopniu, że drobne szkody l 
krad1ieże są rzeczą niemal codzienną. Sądzi że skłonność owa Indu nie 
prędko się jeszcze da wykorzenić, a poczucie solidarności nie prędko i 
nie temi wpojić środkami. Nie widzi h!ż naglącej potrzeby radykalnego 
przeobrażenia stosunków naszych socyalnych, gdyż chłop nie doznaje tu 
dziś wcale ucisku, ani podlega wielkiej nędzy, któraby go pchała gwał
townie do emigracyi do Ameryki lub Australii, dokąd tylko pojedyncze 
udają się indywidua, niezadowolone z obecnego swego położenia i nęcone 
nadzieją zysku jaki kilku innych przypadkowo tam uszczęśliwił. Chłop tu 
w domu zawszr znaJdzie zarobek i pewną zapłatę, byleby tylko chciał 
pracować i byleby stósowną umiano go zająć robotą. O wiele prakty
czniejazem zdaje mu się urządzenie w Prusaach wschodnich (o jakiem p . 
Libelt wzmiankuje) przypuszczenia ludzi roboczych do uczestnictwa w zy
skach gospodarczych obok kasa oszczędności. Rzecz wychodźtwa grassn · 
jącego między ludem, stała się przedmiotem wielu pism i pisemek; nader 
wymownie odwodzi od tej plagi powieść dla ludu napisana: W d o m o 
n aj l e p i ej (Poznań 1872). Wszakże jeżeli emigracyi gromadnej do Ame
ryki długo jeszcze u nas obawiać się nie należy, to natomiast inna i to 
daleko niebezpieczniejsza, bo łatwiejsza, do bliższych i sąsiednich zagrab 
nam już krajów (jak np do Brandeburgii, Pomeranii, Westfalii i t. d.), 
dokąd lud chętnie od nas ciągnie, a w następstwie i wynaradawia się (o 
ile tam się osiedli lob do rodzinnej nie prędko wróci zagrody), nęcony 

wy:l.ną płacą i zarobkiem, a jako dobry robotnik przez ajentów cudzo
ziemskich nader chciwie poszukiwany. 
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wielu lat z krajowcami obcowania, mniej lub więcej spolszczonym, 
lubo bywa niekiedy i odwrotnie (to jest gdy np. polski parobczak 
idzie za młodu w służbę do Niemca i jego rodziny). To pewna, 
że większość podobnych podmiejskich osadników, równie dobrze 
zwykle obu włada językami. Lud w ten sposób mięszany, równie 
jak i Niemcy, zamieszkuje głównie wsie w północnej i południo
wej a po części i w zachodniej stronie miasta położone, gdy tym
czasem strona wschodnia, i wogóle brzeg prawy Warty, z małym 
tylko wyjątkiem (do którego należy np. wieś niemiecka Rataje), 
przewaznie z czysto-polskiej składa się ludności. 1) Wsie zatem 
Winiary, Wilda, Dębiec, Rataje, Zegrze, zamieszkuje lud 
zwany B ambr a m i; lud w większej części niemiecki, w mniejszej 
(np. w Żegrzu) polski lub na wpół-polski, w Poznaniu dobrze znany, 
bo zaopatrujący miasto to (podobnie jak w Krakowie Ogrodnicy) 
w potrzebne mu wiktuały w dziel1 targowy (na wiosnę nawet co
dziennie), jakkolwiek na targach tych i czysto-polska, z dalszych 
wsi przybyla, ukazuje się ludność. Lud z Jeży c i Górczy n a 
lubo polski, nosi jednak dostatni ubiór krojem Bambrów cięty, 

skutkiem czego i jemu czasami dostaje się ta ostatnia nazwa. Na
strzępiony ów ubiór, zwłaszcza kobiet (Bamberek) na pierwszy 
rzut oka wyróżnia Bambrów od innej ludności. Bambry,') nie
kiedy także Durlakami (od miast Bamberga, Durlach, lubo nie ko
niecznie z okolic tych miast pochoJzą), a dawniej i Szwabami 
przezywani, przybyli tutaj sprowaJzeni jako osadnicy w różnych 
epokach, w części po spustoszeniu kraju przez Szwedów (1656) i 
i grassującćm w r. 171 O powietrzu , a głównie (bo całeroi rodzi
nami) około roku 17 40-90. Przynielili z sobą obyczaj i język po
ludniowo-niemiecki. Ciągłe atoli stosunki z niższą klassą miesz
czaństwa (przeważnie polskiego), jak niemniej katolicyzm który 
wyznawali, a skutkiem czego przyłączono ich do parafij miasta 
katolicko-polskich (ze szkółkami pol kiemi). wpłynęły u wielu na 
zmianę domowego ich języka, a po czę' ci i obyczaju; strój tylko 

1
) Mówimy tu ogólnikami tylko o rzeczy, którą Statystyka dopiero, i to pro

wadzona sumiennie ( więc skrupulatnie i bezstronnie, czego dotąd niestety 
nie spostrzeglismy), mogłaby wyjaśnić dokladniej. 

') B ambr a m i także, nazywają w Kościańskiem pewien rodzaj kartofli du

żych i pękatych. 
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z przeszłości odziedziczony, zachowali niezmiennym, udzielając go 
owszem w części i sąsiednićj polskiej ludności.') 

Z miejscowości stolicy Wielkopolski bliskich, obecnie wieś 

W 1 ni ary zaludnioną, jest przewai:nie przez Niemców, równie jak 
nią była i wieś Lu b oń, na miejscu której wzniesiono fortyfika
cye. Niemcy także zamie z kują głównie wsie W i l d a gór n a i 
dolna, Dębiec, Rataje; ta ostatnia od wielu wieków nawet 
przez nich jest osiedloną. W Jeży c a ch nie wielka Niemców ±yje 
liczba; Górczyn zaś, Zegrze i Święty-Łazarz są wsiami 
niemal czysto-polskiemi. W Górczynie nieliczni niegdyś osadnicy, 
w części z Czech i Szlą ka pochodzący, w krótkim po przybyciu 
czasie, parnięszali się z podobną im pochodzeniem słowiańskiero 

ludnością miejscową polską, jądro zawsze mieszkańców tej wsi sta
nowiącą, tak, że dzi', jak się wyrażają, wszyscy tu są twarde 
Polaki. 

Lud okolic Poznania jest w ogóle wzrostu średniego, częściej 

atoli widzieć można ludzi wysokich niż niskich. Po tać kobiet nie
rzadko bywa nieco osiadła, a między Bamberkami i krępe się uka
zują. Piękności o bardzo regularnych rysach twarzy, między niemi 
nie ujrzysz, lubo cera ich jest biała, a na licach wykwita rumie
niec zdrowia; oczy ich pogodno (acz zbytnim nie odznaczone bla
skiem) są najczęściej barwy siwej, czasami piwnej, rzadko zupeł
nie czarne. Włos ciemny zwykle (lubo nie często czarny), swobo
dnie wije się u mężczyzn zaczesany na sposób miejski, gdy u ko
biet starannie w pukle albo w warkocze jest ujętym, jakkolwiek 
skrywa go kapka, lub nadęty, a wielu szerokieroi b a n da m i o 
wielkich kokardach nawiązany czepiec. Mężczyźni golą brody, pod
strzygują wąsy, a Bambry zapuszczają często i faworyty (boko
brody). Ci ostatni są pracowici, przemysłowi, uprzejmi, trzeźwi 

(osobliwie w dzień powszedni), wszak±e mniej gościnni i mniej do 
wesołej pogadanki skłonni, nii: na dalszych od miasta niwach osia
dły lud szczero-polski. Trudnią się pod miastem głównie ogrodni-

') Nicktórzy utrzymują, te nawtt i aam ubiór bambrów i bamberek (aea 
niemleckim nazwany), ma w sobie wiele cech wyrażnie elowlańakich, 

jakie się tei dotychczas i na odzieży i obuwiu dzisiejszej ludności okolic 
miasta Bamberga, a więc i w tródle awojem, dostrzegać dają; cr.ego do· 
wodzą zbiory strojów (Trachten) niemieckich, przed kilku wyd11ne Jaty. 
Wiadomo, że dawna Słowiańszczyzna &ięgala at. po Bawaryę i Altenburg. 
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ctwem i hodowlą bydła, a niemała ich liczba do stosunkowo wiel
kiej przyszła zamożności. 

Lud w dalszym od stolicy mieszkający promieniu, mało się, 

osobliwie pod względem fizycznym, od wymienionego wyżej , różni. 

Lud w Obornickiem, osobliwie z lewej strony Warty osiadły, jest, 
jak nam doniesiono, najwięcój włosa ciemnego (szatyn); mało bru
netów. Oczy po większej części szare lub blado-niebieskic, czar
nych bardzo mało. Organ mowy (a są tu w ogóle nader weseli i 
rozmowni, jak wszędzie pod Poznaniem, dobitny i bez rażącej 

zbytnie prowincyalizmem oryg inatności. Z prawej znów strony 
Warty (w Boru zynie, Młynkowie) częściej dają się widzieć włosy 

czarne niż szatyn, strzyżone krótko; broda golona, wąs rzadziej 
golony, krótkawy, czarny; wzrost mężczyzn dość wysoki, wysmukły; 
kobiet średni; ruch u mężczyzn żywy, u niewiast ociężały. 

Lud ów dalszy, mimo wielu wad jakie mu niechętni zarzu
cają, posiada też i niejedną cnotę, o którójby ciż sami co go ra
dzi chcą szkalować, zamilczeć pragnęli. Wszakże miłość do ludu, 
od zaślepienia wolna, podnosząc przed światem dobre i naślado
wania godne jego przymioty, nie może bynajmniej mieć na myśli, 
rzucać zasłony na zdrożności, które tak tu jak i wszędzie, piętno
wane i karcone być winny. Wyrzec tu zdanie pod każdym wzglę
dem sprawiedliwe i zadawalniające, jest rzeczą o tyle trudną, o 
ile zależną nietylko od znajomo' ci wszelkich żywota ludu szcze
gółów i stosunków, ale nadto i od usposobienia osobistego spra
wozdawcy, oraz od jego na lud sposobu zapatrywania się.') Wśród 

') W dziele : Die Sud-Slaven i t. d. von J . F . Neugebauer (Leipzig 18511 

str. 356) autor mówi, :te moralność ludu w stosunku stoji do jego wol· 
nolic•, i :te taki chłop, który m wolnotić swobodnego zarobkowania jest 
zarazem i moraluiejszym. a poparcie tego zdani:\, rytuje ou, robiąc je
dnem machnięciem pióra nagły przeskok z południowych stron w strony 
półoornych .'łowian dla porównania, :te w W. Ks Poznańakiern chłop, 

na którego pijaństwo akartono się niegdyzl powszechnie, teraz, gdy zo
atał właścicielem czyli poaiedzicielem, stał ai~ nierównie umiarkowai1szym 
i wstrzemięiliwazym, niżli wówczaa gdy aię zdarzało, te i kaięh nawet 
brali w dzierżawę czyli w arendę propinacyę alias wyszynk wódki od 
dziedzica, który posiadał" monopol jćj pQdzenia i sprzedaty, i otrzymy
wali wtedy dziewiątą beczk~ darmo, gdy ich sprzedali lub wynynkow li 
oś m, a która to beczka zwala się s t a w i a n e, w a t a w n e (Niemiec prze
kręcił ten wyraz ua: s w a d i.a n). Więc kiedy np. dziedzic zapytał pro· 
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szematów, przed kilkunastu laty przesłanych Towarzystwu Przy
jaciół nauk. w Poznaniu, znaleźliśmy jeden, w którym np. o mie
szkańcach Wrą,czyna pod St~szewem, widocznie nader pochlebne, 
(zapewne r«;;ką życzliwego kapłana miejscowego skreślone), wyczy
tałem zdanie: "Ludność Wrl}czyń ka, czysto polska, zachowała 

w ·zclk io cechy i znamiona swego pochodzenia. Rzadko kiedy tu 
N•··miec pko stały mieszkaniec do wsi zawitał, i temu to przypi
sać można, że lud został wierny zwyczajom swych przodków. Nie 
zapomniał on o gościnnoś c i OJCu w i współczuciu dla bliźniego i 
nieszczęście jednego odbrzmiewa w sercach ogółu, a smutek je
dnej familii wybija się na twarzach całej osady. Nie słychać tu o 
o z ustwach lub ukrzywdzeniu bliźniego i kradzieże nader rzad ·i e, 
a i te, o ile się wykażą, dopełnione zostały przez obcych. Zaden 
też mieszkaniec tej zagrody i tu zrodzony, niema oddawna za
szczytu być obywatelem zakładów karnych w Ko 'cianie i Rawiczu 
(jeden wprawdzie z tych ludzi siedzi w Rawiczu, lecz ten był 
przybyszem z innej wsi), a o ogniu przez mściwą wznieconym ręk~J, 
nikt tu z najstarszych nawet nie pami«;;ta ludzi. Pijaństwo, nie
stety tak rozpowszechnione gdzieindziej, niema tu zwolenników ni 
swych reprezentantów (jeden tylko jest pijak nałogowy, lecz i ten 
straciwszy wszystko, przestał teraz pić, bo niema za co, a na bórg 
nikt mu już trunku nie daje). Lud roboczy, pracowity, posłuszny, 
chętny i do swego chlebodawcy przywiązały, niechętnie też za
grodt; swą, porzuca, mając w niej zapewniony byt mu wystarcza-

boszcza : "a dobrze też tam teraz chłopi piją?" - otrzymywał odpow iedź 

np. taką : wEh nie bardzo, miłościwy panie, bo ja dopiero 3 beczki sta
wianego otrzymałem." - Kres temu nadu:i.yciu położyło prawo pruskie 
(SUdpreussischc Verordnung) z r. 1796 czy 97, które zakazało duchownym 
trudnic się tego rodzaju ubocznemi apekulacyami. 

Wszakic autor, ganiąc sprawki prywatnych, uie dodał, ie wybryki 
podobne, wyjątkowo tylko między księżmi wydarzały się . A nadto cyta
cyą owego prawa, nie usunął wcale wątpliwości, czy rząd (tak pruski jak 
i każdy inny) wciągnąwszy gorzelnictwo w swe prawodawstwo i grubo 
je opodatkowawszy, uczynil to w c lach humanitarnych, t. j . czy lsto nie 
miał na myśli poskromienic pijaństwa, czy też jedynie dobro własnego 

skarbu? To pewna, ie no wszemi czasy, duchowieństwo owuem na ką 
swą z kazalnicy, równie jak i szkoła, do znacznego powściągnienia tyle 
szkodliwego nałogu przyczymły się, a skuteczniej jeucze działały na 
umoralnienie ludu liczne Towarzystwa wstrzemięiliwości w tym głównie 
zawiązane celu, jak i ogólnej oliwiały w Europie postęp. 
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jący; pracuje więc póki może, póki starcz~ siły a na starość nie 
potrzebuje wyciągać r~ki o kęs chleba u obcych, bo dziedzic każde
mu wyznacza stósowną emeryturę, z której dostatecznie wytywić się 

może. Widzimy tu fornali i włódarzy, których dziadowie i 
pradziadowie, tu zrodzeni tenże sam spra.wowali urząd ; o b- . 
cych tu się nie przyjmuje w obowiązki, chyba w największej 

potrzebie, co się jednak rzadko zdarza bo ludność miejsco
wa nie wynosząc się za granicę osady, dostarcza dostateczną ilość 
robotnika. Nędzy tu albo łachmanów między ludem nie ujrzysz, 
ale przeciwnie pewną zamożność, tak, że nicraz tu dziewka przy 
robocie znajdzie się porządniej i czyściej ubmną, niż gdzieindziej 
dziewka w dni świąteczne. Zamożność ta, w większej części z za· 
oszczędzenia zarobionego grosza pochodząca, utrzymuje lud w mo
ralności; a na twarzy jego maluje się zadowolenie wdzięczności 

dla swego dobroczyńcy, wierność w wykonaniu obowiązków i przy
wiązanie do rodzinnej wsi tak wielkie, że gdy jednemu fornalowi 
proponowano w innych dobrach włodarstwo z polepszeniem bytu, 
on na to odpowiedział że: "wolę u naszego pana być forna
lem niż u tamtego włódarzem."- Byt tedy ludu, jak 
się o tam nadmieniło, jest w ogóle pomyślny; fornale tutejsi, 
gumienni i włódarze, wydają swe córki za synów gospodarskich, 
którym nie złą sumkę są w stanie dać w posagu. Zamożność zaś 

gospodarzy nie tyle się objawia tu w posiadaniu znacznego obsza
ru ziemi lub hodowaniu pięknego inwentarza żywego, ile raczej 
w zapasach gotowego ziarna i grosza, oraz w przyzwoitem a nawet 
dostatniero utrzymaniu życia. Dotychczas żaden z gospodarzy 
i jednej skiby ojcowizny nie sprzedał cudzoziemcowi (t. j. niemco
wi), lubo ten ostatni ofiarowaniem dość wysokiej summy pieniężnej 
do łakomstwa pobudzić go usiłował; i niemasz też widoków, aby 
który popadł w konieczność pozbycia się w ten spo ób swego ka
wałka roli. Przyczyna zaś, dla której tu tak mało widać pieknych 
koni i bydła, jest ta, że niestety gospodarstwa większe na k1lka 
części pomiędzy spadkobierców podzielone zostały, tn.k, iż w całej 

wsi Wrączynie ledwo 3 gospodarstwa utrzymały się (r. 1858) w ca
łości a gospodarzo 10 mórg własności posiadający, nie są w stanie 
żywić i utrzymywać inwentarzy". 1) 

') Relacya ta o l!wietnych głównie &tronach charakteru ludu Wrączyńskiego 
dalaby się i do wielu innych wsi zastó&ować, gdybyl!ruy z Innych źródeł nie 
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Gniewem nie zbyt cz~sto lud wielkopolski się unosi. Ale po
budzony doń okolicznościami, nie szczedzi obelżywych wyrazów, 
zanim się we~mie do pięści. Wyrzuca naówczas (pod Szamotułami, 
Obornikami i t. d.) te i tym podobne z ust wyra~enia: A b o d aj 
cię choroby świgały od ziemi do niebal-a bodaj ci~ 
tłukłoi-ty parcholul-ty parchoczul-ty mucku! 
(mucek, z cicha-pękł),- ty rakarzu, raku-pieczony!- ty 
psia duszo!- ty zdechły psie!- ty marna suko!
Gdy zaś komu trzeba przypochh)bić, używa się pieszczotliwych 
słów: mój robaczku, ptaszku!- Niedołężny i leniwy zowie 
ię pod Pozoaniem i Środą c i e m i ę g a, g a m aj d a; ciężki ze złą 
wolą przezwany bywa: lupa; zręczny zaś urwisz chłopak nosi 
miano: skórka-na-buty, skórlajda, mydłek. Na dziewkę, 
gdy niechluj, wołają! klapa, glajda!- gdy zaś raźna, otrzy
muje przydomek: fryśna! (fnsch)- Na psa wyrażono się raz 
w gniewie: ty luńcie! - na wołu: belijal 

W Szremskiem, mianowicie w południowej powiatu stronie, 
usposobienie ludu bardziej niż gdzieindziej ukazuje się ociężałem, 

a we wielu miejscach niedbalstwo i nieporządek jego do wysokiego 
dochodzi stopnia. Ale i bieda jest tu większą niż gdziekolwiek. 
E Kierski twierdzi , że w okolicy Kurnika i Zaniemyśla lud czę

stokroć tak je t biednym, że zaledwo wystarczyć może na wyży
wienie wycb rodzin, czeladzi i na opłacenie podatków (Ty g o d n. 
i 11 u q t r. l 62. Nr 16 l). 

W Szredzkiem przewyższa lud Poznańczyków wiernością, 

uczynnośc1ą i pobożnością. lubo im u tępuje pierwszeństwa pod 
względem pracowitości i porządku domowego. Wśród kobiet mniej 
je zcze widzieć można chętnych, pracowitych i rzędnych; a kłó
tnia i zawziętość w panującą często wyradza się u nich wadę. Gdy 
razu pewnego psy rozdarły czyjeś gąsię i pros1ę, odezwała się 

rozdąsana tych zwierząt właścicielka poszukując szkodnika: "M u
szę go znajś ';żeby (choćby) mi piasek miał oczy zasy-

wiedzieli, te są niestety i strony ujemne, których przemilczeć somien
nemu nie godzi się sprawo~dawcy. I tak np. doniesiono nam w r. b. ja
koby Jod z okolic Ryezywoła, Obrzycka i t. d. dawnie.) poczciwy i spo
kojny, stał się dziś w wielu mit'jseaeh podstępny, bardy i kłótliwy, a o 
czystość obyczajów dbały nader mało. 
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pać, to swojej krzywdy nie daruj~! a któtby ją daro
wał?" 

Z post~pem jednak cywilizacyi, tak mętczyźni jak i kobiety 
grzeczniejszeroi się stali i unikają już dziś szorstkich i obelżywych 
przymówek, ograniczając się jedynie na mniej lub więcej ostrem 
napomnieniu, jak np. (chłopa z pod Środy): "C z e g o ż dziś z a w i
ścisz, babo? ja pracuję, a tobie się robić nie chce; cho
dzisz od chałupy do chałupy, a trudnisz się plotami; 
tylko nie chodź już po plotach, a rób, a Pana Boga 
proś, to ci Pan Bóg dopomoże;- abo wolisz się prze
spać, jakbyś (niżbyś) sobie co uchowała; - bo n1e 
chcesz sobie gadowiu (drobiu) uzbierać, nygusie, i zaś 
komu zawiścisz!" 

Jeden z naszych korrespondentów tak nam maluje lud wsi 
Mądre (w pow. Średzkim): Lud otwarty, zamożny i gościnny; 
ale biada obcemu, gdy zechce nieproszony między nim rej wodzić. 
Toteż często daje si~ słyszeć piosnka dumnego Mędrzanina: 

t. Niema w Polsce jak Mędrzanie 
1 mądreroi głowami, 

parobczaki zawzdy zuchy, 
biją podkówkami. 

2. A dziewoje takie hoże, 

że aż . spojrzeć miło, 

o pożal się, mocny Boże, 
kajżby lepićj było? 

3. Hejże dudkA, graJ od ucha, 
kiedy z Kasią hulam, 

i jak cacko malowane 
do siebie przytulam. 

4. Krew mi w żyJach wre do tańca, 

nogi nie dostoją, -
obertasa od sieb', k' sobie, 

utnę z Kasią swoją. 

5. Oj da dana ! oj da dana! 
Kasiu ukochana, 

skrzypki, dndki grać nam będą 
do samego rana. 

"Mieszkańcy wsi Mądre, Mędrzanie, uchodzili tedy za naj
mędrszych z całej okolicy. Tu kojarzono małżeństwa miejscowe i 
okoliczne, godzono sprawy powaśnionych, leczono ustrzały, wypę
dzano czartów. Biedny diabeł, którego Adamowa, najsławniejsza 
doktórka przed stu laty, za pomocą czarodziejskiego języka wy
p~dziła z przybyłego po rad~ włościanina, błąkał si~ długo w oko
licy pod rozmajitemi postaciami, zaczepiając pieszych i konnych. 
Aż nareszcie natrafiła kosa na kamień; spotkał się raz z frantem, 
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który mu skrojił kurtę i wykurzył do piekła. 1) - Wszakże nie
tylko w Mądrem, ale i we wszystkich wsiach okolicznych 1 dal
szych, przechowały sit.> dosyć żywo rozliczne przesądy i gusła, 
oraz wiara w bóstwa polne i leśne, w widma'), zmory, czary, 
sprawki diabelskie i t. p. Znając potegę czarownic, i ich łatwość 
przyjęcia na siebie postaci jaką zechcą przy pomocy czarów, lud 
bardzo konsekwentnie przypuszcza, że i najładniejsze dziewczęta 

(tern bardziej gdy te bywają zalotne) mogą także należeć do ce
chu czarownic, (jak tego dowodzi i wyż cytowana legenda), które 
umiały za użyciem różnych ziół całą upiekszyć postać i wdzięk 
nadać sobie niezrównany; ztąd to snać powstała między parob
czakami śpiewka: 

1\iedaleko wieli ode wsi, - tylko granica, 
ktora dzit!wka najladniejsza, - to czarownica. 

Przechodząc teraz od młodych do stary c h czarownic, któ
rych znów zadaniem jest naprawiać i odczyniać złe, jakie nabro-

1) Było to tak. Pobo~ny jeden pielgrzym (jak mówi legenda), d14tąc przez 
bór do Mądrego na odpust, spotyka w drodze siedzącą pod drzewem bie
dną dziewczynę przecudnt!j urody, trzęsącą aiQ od zimna i głodu. Zdjęty 

litością, dzieli się z nią chlebem, okrywa płaszczem, i biorąc za rękę, 
prowadzi z sobą. Ale zamiast iśc prosto gościńcem , zbaczają do lasa 
w coraz gęsciejsze krzaki i zarośle. Dziewczę się mile do starca uśmie
cha i radzi odpocząć pod drzewem. Starzec odurzony i niezwykłym prze
jęty płomieniem, ju:l:, już miał uJedz pokusie i ogniwo cnoty zerwać, gdy 
wtćm dzwon jęknął kolicielny smętnym odgłosem po lesie. Przypomniał 

sobie wtedy starzec cel swojt;j pielgrzymki, odepchnął zwodnicze dziew
czę od siebie, która o zgrozo! - w węta się zaraz przemienia t obce& 
na starca godzi. Tu poznał dopiero pielgrzym szatańską sprawkę; wioc 
lipowym kijem mocno węża ugodził w głowę, a ten rozlał się natych
miast w śmierdzącą smolę. ChC<lC za~ ~:rz~ch swój ciężki odpokutować, 
przyczołgał się na kolanach JIOU mędrek:l tiwiąty,nii;, i tu na cmentarzu 
swój kij lipowy zatknął, zlewając go łzami pokuty. Kij ten z czasem 
w potężne rozrósł się drzewo, które do dziś stoji pod nazwą L i p y 
p i e l gr z y m a. Na miejecu zaś za11złcj pokusy, poczęła się następnie 

wznosić wioszQ:yna, nosząca dot:Jd nazwę P i e kła. 

') W Długiej -Gotilinic (pow. Obornicki) oberamtmanem był niegdyś 

Forsyt Ten gdy umarł, i pochowany został w sklepie przy kościele, 

mial po su11cn·• k a bić, t. j. n•cpokoJ•ć, świece kościelne łamać, i inne 
rzcc1.y wytwarzać. WiQC znalazł &ię jeden śmiałek, który go ze sklepu 
W)doh) l, J!l!mo~ uciql i ua gramry Wojnowskitij za łąką utopił . lllicjsce 
to lud zowie Forsctlq. 
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jiły młode i środkami n i e z a w o d n e m i gojić zadane przez nie 
parobczakom rany, powiemy, ~e owe d ok t ó r ki niemniej tak~ e 
zręcznie jak tamte muszą się brać do dzieła i przy uśmierze
niu wszelkich innych (fizycznych) dolegliwości ludzkich tej pro
wincyi, skoro stan zdrowia wielkopolskiego ludu, statystyka w tak 
zadawalniającym przedstawia nam dzisiaj świetle. W istocie 
lud wielkopolski, mniejszą stosunkowo ni~ inne części Polski wy
kazuje liczbę chorych. Z chorób, bywają tu, jak prawie wszędzie 
u nas, najpowszechniejszeroi: febry, choroby zapalne, rozwolnienie 
~ołądk:l, przed~wignienie, kołtun, wielka choroba. 1) O ile środki 
leczenia tych chorób za pomocą zabobonu, są jeszcze mi~dzy lu
dem w u~yciu (a są niemi, lubo w ró~nym stopniu, prawie wsz~
dzie) wyka~emy to na właściwam miejscu, nadmieniając, ~e liczba 
tradycyjnych doktórek i wiara w ich nieomylność, dzięki rosnącej 
oświacie, zmniejsza się z dniem ka~dym. (ob. tak~e Obrazy 
Wielkop. F. S. w Tygodn. illustr. 1860 r. Nr 29-66). 

Gospodarze starzy, spracowani, osiadaj~JJ zwykle komorą u 
swych synów lub zięciów, gdzie sobie zabezpieczają byt spokojny, 
a rzadko wychodzą na ~ebraczkę ; tem zaś rzadziej bywają ju~ 
dziś przez synów poniewierani i na proszony chleb wyganiani, gdy 
ci wiedzą, ~e starzy owi doświadczeniem generacyj przeszłych na
uczeni, byli ostro~ ni i nie cały im do. rąk oddali kapitał, ale 
część jego w bezpiecznem ulokowali miejscu. Czując więc dobrze, 
~e starzy nie siedzą u nich na bezwarunkowej łasce, obchodzić 
się z niemi muszą po ludzku. Młodzi gospodarze okazują tu prze
cie~ w ogóle powinne dla rodziców swych poszanowanie, lubo ta
kowe, jak dziś prawie wszędzie u nas, bardziej się na formach 
zasadza, ni~ w czynach objawia. Ztąd te~ nie dziw, ~e zdarzają 
się (lubo nieczęsto) i niewdzięczni tak~e synowie, którzy skąp

stwem lub chciwo' cią powodowani, wzbraniają się dać ojcom umó
wioną ilość l i t ty n g u (Leibgedit~ge) czyli wymiar u (w jadle i 
utrzymaniu) a nawet udzielić im przytułku, zmuszajfłC tym spo
sobem l a m e n c Ił cyc h starców do szukania chleba po za domem 

1
) W Ilematach analułem klika wamlanek tei'o rodaaJu, Jak np. ml~ds;r 

lnneml: w Kl11o•ynle (w r. 1868) panowały febry, kołtuny (111daono 
łe • picia wody wapnem naa;roon'J) 1 klik u kaleków ohodal lo o k r D· 

k w la o h (o kulaoh), 



o ~ebraczym kiju. Przyznać jednak trzeba, że dzi~Jki wzrastającej 

w ogóle włościan zamożności jak i sprężyściej niż przedtem wy
konywanym przepisom policyjnym, zastęp żebraków zmniejszył się 

tu już niepomału. Największa ich stosunkowo liczba snuje si~ je
szcze w południowo-wschodnich W. Księztwa powiatach. Dawniej 
stanowili oni po parafijach (jak to niegdyś w całej Europie było 
w zwyczaju) rodzaj korporacyj, któreroi się opiekowały głównie 

klasztory i liczne bractwa pobożne, wyznaczając osobnych ze swego 
grona ludzi do dozoru nad niemi i rozdziału jałmużny . Duch ta
kich korporacyj , niezupełnie i dziś jeszcze wygasły, najżywiej się 

przedtem objawiał w czasie odpustów, jarmarków, sejmików i roz
majitego rodzaju zjazdów, gdy żebracy ohojej płci, we właściwam 
sobie przybraniu, śpiewając kantyczki i przechodniom się naprzy· 
krzając, zalegali tłumnie kościołów kruchty, przedsionki, dzwonnice 
i cmentarne bramy, oraz wszelkie przt>jścia i place dla większej 
publiczności przystępne, zkąd wieczorami udawali się do swych 
gospód. 1) W przypisach do dzieła, nie omieszkamy podać kilka 
rysów i obrazków gwarnego tego życia, tak jak je w swych ła
mach zamieściły czasopisma: Przyj a ci e l l u d u (wyd. w Lesznie) 
i Kale n d ar z y k z r . 1868. 

W sporonieć tu choć pokrótce wypada o stosunku i zachowa
niu się naszego ludu w obec cudzoziemców i innoplemieńców. Dla 
żydów, z którymi zresztą podobne jak i w innych czę 'ciach Pol
ski łączą go tu związki handlu i inteJ'esu, żywi on ducha większą 
niż gdzieindziej tolerancyą nacechowanego. Żyda ogładzonego i 
ubranego po niemiecku, uważa prawie za Niemca. Na Niemców 
osadmków (olendrów), z którymi niewiele mając styczności domo
wej, żyje w zgodzie, acz bez zażyło' ci i przyjacielskich stosunków, 
wynajduje niemało konct>ptów (przedrzeźniając mianowicie złą ich 
polszczyznę) i różne zabawne prawi o nich dykteryjki, - wszakże 
najczę'cieJ bez obrazy uczuć ich narodowych i religijnych; i pod 
tym względem, więcej niżby si1;1 po nim spodziewać należało, jest 
pobłahjącym. Przyznać trzeba, że i po tępowanie sy tematyczne 
większej czę 'ci tych olędrów, spokojnie i wytrwale około swej cho
dzących roli i dobytku, me dałoby powodu do nieporozumień i kłó-

') Raczyoski we Wspomnieniach Wielkop. (Poznań 18ł2 tom II. 
168) mówi o gospodzie dziadowakiej w Rogotnie. 
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tni, gclyby nie wielorakie poduszczania z góry, i wyraźna we wszel
kic-h sprawach >~:ywota publicznego protekcya żywiołu i języka nie
mieckiego z krzywdą i lekceważeniem polskiego, która rozbudza
jąc między niemi namiętności narodowe, i jad zawiści w spokojne 
dotychczas sz czepiąc serca, zgodę tę co chwila rozrywa. 

Je 'li lud wielkopol ki nie zczędzi bynajmniej dowcipnych a 
czasami i złośliwych uwag przeciw Niemcom, to niemniej szczo
drym jest on pod tym względem 1 dla osadników mazowieckich, 
choć to jego współbracia, a mianowicie dla Mazurów ponad Wartą 
i Notecią osiadłych.') 

') I tak np. o Chojanach (mazurach ze wsi Chojno w pow. zamotulakim) 
kilka mięrizy ludem okolicznym krąty anegdot, z których (lubo znane one 
odd11woa są i gdzieindziej) pokazuje się, ie lud ten uważany był przez 
innych, (acz niesłusznie) jakoby na umyśle nieco upośledzony, a mimo 
to hardy. 

a ) Chojanie tedy od jakiegoś Niemca dostali czy kupili kota, którego 
to zwierzęcia przed!t1m nigdy jeszcze nie widzieli. Przywiódłszy go do 
domu, nic wicdzieli co mu mają dać żrtlc; wrócili się tedy do Niemca 
z zapytaniem: "coby kot żerał?" - Niemiec nie rozumiejąc po polsko, 
pyta się ich : "wa.- 'l" - Wrarają t e d y z wielkim strachem wołając: "o 
mój Bartosu, ady ón n a s będzie zryć! - c oby ón nas miał jeść, n irch 
Ie pij idzie do diabla." Po~tanowiono t e d y kota ubić, lecz ten po drze
wach, dachach uciekał, i na kominie przysiadł, a scJn, ytać go ju:i: by lo 
trudno. Cóż wi4)c porząć? - Ha da t e d y stanęła, aby zapalić chałupę 

na któn•j kot siedział skuteczniwszy to, "idzielf jak wieś zgorzała, a 

kot uciekł. 
u) Gdy owi Chojanie oddawali drobiazg (gęsi, kaczki i t. p.)jako 

1laninę do dworu " Dobrojewie, wtenczaq zapędzali ten dr iJb' na dzie 
dzienicc dworski, a kairły niósł ze sobą stołek, i przysZI'dł~lY a posta
wiwszy go, sam na nim usiadl. Więc kirdy dziedziczka kasztelanowa 
(Kwilccka) wyszła dla oglądania tej sceny i koło nich stanęła, oni wi
dząc, że w ttlj chwili u iąść nie może, na igrawali Rię z niej i z dumnym 
odezwali przek:)~em: usiadła by g o łka (pacholica, pani~nka) .a l e 
niema stołka 

c) Innym razem, jechał znów jeden z nich do boru. I odzywa się na
gli' sam do iebie: .A co to piacy, M ćku?- My lal bowiem, te to 
moie ptak na drzewie tak głośno pi zezy. I nic niewiedzl\c gdzie to pi
szczy, nadsiuchuje co kilka kroków, potem idzir naprzód i tak znowu do 
siebie i o sobie prawi: idę dalej , - jesce piscy; wchodzę na 
kiołc (kiełcz, chojak)- piscy; wchodzę jesce wyzej- piscy; 
az ja tu słucham, ehl a to w mojim nosie piscy.- l nauczyli 

nas tt!t Maznrowie Wielkopolan, :te ich po tym mazurakim pisku noeo

wym poznajemy łatwo. 
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Z luuzi innego narodu, pami~ta. on jeszcze wojska Moskali i 
Francuzów (z czasów Napoleona I). Pierwszych wspomina jako bar
barZ) i1ców, drugich jako rab u i ów. Jak pierwszych dzikość i nic
okrzesanie mimo pokornćj i niewolniczĆJ uległości swej tarszy
źnic, od tręczała. go od siebie, tak drugich buta i samowola, gnie
wała go i trapiła .. Mieszkańcom mianowicie wj Mądre, przechody 
woj k francu kich dobrze widać dały się we ;,maki, skoro ich do
tl!d zapomnieć jeszcze nie mogą. Parniętają ich i mieszkańcy D ę
b i c z a; jeden ze starców tćj wsi opowiadał nam, jak za Francu
zów brano nieraz bez ceremonii do potrzeb ró:tnych podwody ze 
wsi; jednego tei parobka z wozem i końmi jak zajęto w mięso
pusty i kazano mu za sobą wozić a wozić ró:tne rzeczy po świe
cie, tak dopiero na za iewki ozime wrócił do domu, i to ledwie 
z korlmi zdołał uciec przeprawiw zy się wpław przez rzekę, i wóz 
na tamtćj zostawiwszy stronie. Jednakże pamięta lud i tQ okoli
czność, kiedy Francuzi ci, jako przyjaciele nasi, (mimo że własno
ści naszćj uszanować nie umieli) , ogłosili i naszemu także ludowi 
w o l n oś 6, i jak ojciec jeden wziął syna wówczas z sobą po raz 
pierwszy bez opowiedzenia. si~ panu do Poznania, aby tam 
wspaniale przystrojone wojsko owych Francuzów dobrodziejów mógł 
oglądać i podziwiać. 

Dla uzupełnienia. charakterystyki wielkopolskiego ludu, po
słuchajmy co o nim mówi do yć dobrze z jego stosunkami obe
znany lubo na necz równie niemal pochlebnie jak kapłan Wrą
czyń ki zapatrujący się p. E. Kierski (w Ty g o d n. i 11 u s t r. W arsz. 
1861 Nr 109), a twierdzenia jego głównie dotyczą okolic Mo zyny, 
Stę zewa, Grodziska, Wielichowa, Rakoniewie i t. d .). 

"Obrządki religijne zachowują, z najwi~kszą ścisłością; ztąd 

tćż wynika u nich wysoki szacunek dla kapłanów i sług kościoła. 
Posty 'ci śle bywają zachowywane, a w braku oleju sól tylko miej
sce okrasy zastępuje. Ktoby ~;ię odwa:tył w czasie wielkiego postu 
lub suchych dni u:tywać nabiału, uwahny by był za lichego ka
tolika i Polaka, co u tutejszego ludu wiejskiego jedno i to~ samo 
ma znaczenie. 1

) Wszystkie wilije do Matki Boski~, do świ~tych 

1
) Znaczenie to ma ono nawet l u wlela Oleudrów c•yll Niemców .katollaów 

nleamleJ,oyoh po polaku . Gcly ru baba Niemka prsyuła do apowledal do 
kal,d1a, a ten Jll aaradnllł po polaku, odpowiedzlała ma zaraz: Ich bin 
pol1oh, at>er ioh kann ktin pol1oh. 
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Patronów, jak np. do ś. Wawrzyńca od ognia, ś. Benona pa
trona bydła, ś. Apolonii (lub Cecylii) od bólu z~bów, ś. Bartło
mieja i Rocha od zarazy morowej, ś. Walentego od wielkiej cho
roby, ś. Józefa opiekuna dobytku domowego i innych, bywają jak 
najściślej, nawet i suszeniem w tym dniu zachowywane." 

"Każdą czynność przedsi~wziętl}! rozpoczynajlł zwykle od 
przeżegnania się znakiem krzyża ś., nawet wychodząc na dwór 
z domu. Udając się zaś w podróż, żegnają się tymże znakiem, 
umaczawszy poprzednio palce w świeconej wodzie, którą zawsze 
w kropielniczce przy drzwiach majl!l zawieszoną. Furman prędzej 
z miejsca nie ruszy, dopóki biczem przed końmi nie nakrc ~li 

krzyża, a ruszając z miejsca dodaje: n bej, w imię Boże l" - Rzu
cając ziarno w ziemię przy siewie, rozpoczynając orkę, żniwo lnu, 
koszenie trawy, zgoła każdą robotę, czynią zawsze krzyż święty i 
wzywają świętych patronów. Szczególniej zaś oddają się opiece 
N. Panny Maryi, na której wspomnienie podnos2ą zwykle okrycie 
głowy (kaptur), dla większego okazania szczególniejszej czci din 
tej patronki Polski." 

"Zwyczaj jest ogólny u ludu pozdrawiania się nazwzajem 
pochwaleniem Pana Boga, choćby wchodząc do osób wyższych ta
nowisk.iem lub urodzeniem, a nawet do niechrześcijan. Spotykając 

zaś jeden drugiego mówią: "Niech będzie pochwalony Je
zus Chrystus" i odebrawszy zwykłą odpowieuź: "na wieki 
wieków Amenlu- dodają: "Witajże Wojciechu " (lub inne 
jak i e imię), a s potkany odrzeknie na to: »B ó g z a p ła ć, j a w a s 
także witam." 

"Mimo to, zabobonu, tego tradycyonalnego zabytku ciemnoty, 
może wieki jeszcze u ludu wykorzenić nie zdołają. On bowiem to 
tylko uważa za prawdę, co po przodkach w tradycyi odziedzicza: 
wierzy tylko w to, w co ojcowie jego wierzyli, a nieprzystępny 
wszelkim nowościom, prędzej ich nie przyjmie, dopóki ich nie spo
żyje wedle swego pojęcia, usposobienia i ducha. 1) Tak, wszelka 

1
) M&"IIIO pray wamlance o D 12 b l o a a (pow. Bzredakl), o odkopaniu tamte 

popiefalo, dodamr tu, łe kilka • olch odkopał na ewoJilm potu {u a hu.
bach) odeeparo"ID7 "ło6olanla, a h był pl6mlenn)'m, o6wladcaył, jako 
dobył te aarkl • alem l, które ukopali " nlś,J aleady6 poraule U ryJ a n l e 
(enaó poml12111ł • 10b' "70I)'tane 1dalc6 miana: Ar :r Jan ó" l urn) f 
sarakt takowe wsl'ł do efebie do laby na uchowaula 1 ale po lcllku Juł 
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cudzoziemczyzna albo niema doń żadnego przystępu, albo ją przei
nacza według swego wyobrażenia. 2andarma spolszczył na żarł
d ar m o; reklamować na klamko wać, dla tego zapewne, że wiele 
razy trzeba łapać za klamkę, nim proszący zostanie wysłuchany; 
adwokata nazywa duka t albo h a b- duka t, gdyż za każdą ba
gatelę każe sobie drogo płacić; aptekę chapteka, gdyż ztąd do
stanie się coś chapnąć; na odwrót zaś hypoteki zowie aptek a m i 
zapewne z powodu, iż są bardzo drogie; szassę (żwirówkę) na
zywa s u s z ej s z ą, to jest suchszą od innych dróg, ( exekutora są
dowego z blachą na piersiach albo też woźnego kommisarza ob
wodowego nazywają s e ku c i ar z)." 

"Kmotrowie, to jest tacy, którzy komuś trzymali dziecko do 
chrztu, choćby bracia pomiędzy obą, albo ojciec z swem dzie
Ckiem, mówią sobie zawsze przez n Wy , a nazwanie przez »Ty" 
ze strony kmotra uchodzi za największą obrazę. Uszanowanie 
względem starszych okazują także przez nazwanie ich w liczbie 
podwójnej; starszy zaś młodszemu, bez względu na jego mienie, 
mówi: "Ty."- Mówiąc o rodzicach do innych ludzi, nazywają 

matkę lub ojca: "Oni."')- W ogólno'ci życie ludu wiej kiego 
w Wielkopolsce można nazwać patryarchalnem. Jednakowo się 

ubierają, stroją, wspólnie jedzą, bawią się, pracują, zgoła całe ich 
życie jest równe. Ojciec domu jest naczelnikiem całej rodziny, i 
ani żona ani żadne dziecko, choćby dorosłe, bez wiedzy jego nic 
nie uczyni, a nawzajem ojciec nawet najbagatelniejszej sprawy bez 
porady żony, dzieci i domowników nie roz trzygnie." 

"Sołtys jest jakby ojcem gminy i zostaje w wielkiero posza
nowaniu nawet u najstarszych jej członków. Powagą urzędu swego 
uśmierza wszelkie niesnaski między gminą, i tylko takie sprawy, 
które ważnością swą zasługują na wyższą instancyą, wytaczane 
bywają przed dziedzica lub księdza. Pokłóci się n. p. dwóch człon
ków gminy, to pokrzywdzony nie i e złotówkę do sołty a na p r a
w o, sołtys przywołuje o karżon ego, i - sprawa już załatwiona. 

tygodniach, zabrał napowrót z izby i przyniósł do dworu aby je oddać 
do rąk pana dziedtica, na prośbę żony swojej, która utrzymywała, że nie· 
podobna jest garnki te w domu dłut•!j trzymać, gdy:!: co noc bywają zląd 
niepokoje i hałasy po całym domu, jak gdyby coś ustawlc:tnie chodziło, 

pokutowało, kusiło i przeszkadzało. 
1) Równet uszanowanie odbieraJił l rodzice rodziców t. j. dziadek l babka, 

czyli s tarek l a tarka. 
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Przegrywający bywa zwykle osądzony na zwrócenie wyłożonej zło
tówki, a w miarę występku i na zapłacenie funta wosku do ko
ścioła. Złotówka dana na prawo albo bywa przepitą przy pogo
dzeniu ię stron, albo użytą na cel dobroczynny."') 

"Sołtys niczego bez wiedzy gminy nie przed iębierze. Każdy 
nakaz zwierzchności lub interes obchodzący ogół, komunikuje ca
łej gminie, którą do mieszkania RwPgo zwołuje . W tym celu w nie
których miejscad1, wysyła sołtys kawał krzywego (zakrzywionego 
u góry) <.lrzewa zwany krakul a lub krę p u l e c jako cechę (znak) 
do pierwszego są iadn, z nadmienieniem czasu w którym się ze
bra{- mają . Uecha ta obchodzi całą wie~ i wraca znów do sołtysa. 
OznaJmioną prawę rozb1erają wszyocy, i po zebraniu ogólnego 
zdania, polecają sołtysowi wypełmeme go, stósownie do woli o
gółu." 1) 

".Mężczyznom wszędz1e i zaw ze oddawane bywa przed ko
bietami pierwszeństwo. Nawet w drodze do kościoła, zawsze męż
czyzna idz1e przodem, i tak &amo przy robocie w polu." 

UEIOR. 

Powiat Poznański. 

Dotychczasowe opisy i wizerunki ubiorów wielkopolskich (jak 
np. Zienkowicza i t. d.) zbyt krótko i ogółowo rzecz przed~>tawiają, 

ażeby za typy całkowitej służyć mogły prowincyi. 

') W calc!m państwie praskiem s~ zaprowadzeni sędziowie polubowni, unę· 

dnicy z gminy "Ybierani, do których najprzód się udaJą strony płacąc 

kaida po złotówce, a gdy sędzia nie załatwi sprawy, idą dopiero do sądu . 

Wolno im jednak iść z z~ial~niem 1lo katdćj innej oftoby mająetlj powa· 
tanie we wsi, lub tei z pominięciem sędziego polubownego, pój~~ odrazo 
do sądu. W sprawach jednak maleiCO znaczenia lob obrny, trzeba się 

koniecznie najprzód udać do sędziego polubownego (E. Kierski .) 
2

) Obecnie każdy sołtys gminy odebrał wysoki z gałką kij urzędowy. 
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W samym ju:G powiecie Poznańskim, ubiór włościan wielora· 
kim ulega odmianom; jakkolwiek odmiany te przeważnie dotyczą 
drobnych szczegółów pojedynczych części ubrania i ich przystroju. 
Główną różnicę stanowi tu ubiór tak zwany staropolski, (obacz: 
Przypisy) czyli miejscowy odleglejszych wsi (od stolicy), od na
niesionego bamberskiego pod Poznaniem różny. Lubo każden 

z nich ma odmienne, dosyć wybitne cechy, zaprzeczyć się jednak 
nie da, że w najnowszych mianowicie czasach, dostrzedz można 
wzajemne ich na siebie wpływy, modyfikujące do pewnego stopnia 
pierwotny każdego z nich krój i charakter. 

Polacy czystej krwi, mieszkający po za wsiami przez tak 
zwanych bambrów (już to Niemców, już Polaków w bamberskie 
przystrojonych szaty) zaludnionemi, jako i ci którzy prawy brzeg 
Warty (mianowicie od północy) zamieszkują, noszą kaftany, brzu
szlaki (Brustlatz) suknie (sukmany), buty z wywinięteroi (wy
wróconemi) zwykle cholewami, c z a p ki baranie (siwe) u których 
powiewają C!lerwone i błękitne wstążeczki a niekiedy pawie piórko 
lub wianek, a w lecie kapelusze cylindrowe niskie z dosyć WiłZ
kim rondem. 

Bambry natomiast noszą, kapelusze półkuliste (na.kszta.łt gó
ralskich) z szerokieroi rondami czyli skrzydłami, czamary lub wo
łoszki, spodnie sukienne ciemnej lub dzikiej barwy, i buty często 
ze stojącemi cholewami (węgierskie, podobne do dawnych księ
żych.') 

') Powiedzieliśmy wyżej, że nie wszyscy uwatają ubiór bambrów l bambe· 
rek za czysto niemiecki; gdyż i w głębi samych:i.e Niemiec, ubiór mie· 
szkańców okolicznych Bamberga, Koburga, Hofu, Altenburga l t. d. ma 
słowla~skie pochodzenie. Niektórzy z mieszkaliców Poznania utrzymują 
nl\wet, jakoby ten obiór; co do istoty awt!j, nie był już od wieków oko
licy teJ obcym, a tylko doatatnloAó l pęka.tośó a st4d l olezgrabno6ó Jeao 
uprowadzili przykładem awym zamotnl rolnicy nlemlecay, wkładaJ'ICY 

oateotacyjnle suknię jedn~ na dron, dla okaunia wnyatklm awero bo· 
aactwa. Obaduło to zazdro6ó l nanych włościan, a IZcuaólnlt!j wł<Mcla· 
nek, praan,cyoh wyrówoaó lm w tym abytku, jak. teao dowodal Aplewka: 

Jaka-taka p~ata, 
a Ja aoble nie t&k1.. 
MóJ·by Watek aapłaolł1 
b;y mnie krawlec lpflcaolł. 
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Bardziej jeszcze widoczną staje się wzmiankowana różnica. 

przy porównaniu z sobą ubioru niewie 'ci ego, z którego już pozni
kały dawne rąbki, zlarki i t. d. Oka:tą to bliżej szczegóły z nie
których pozbierane wsi. 

l. Górczyn, Je :tyce (1870 r.). Mę:tczyŹni noszą buty z du
:temi stojąceroi czyli wypukłeroi cholewami (węgierskie zwane); 
spodnie sukienne wpuszczone w buty. Suknię wierzchnią. stanowi 
albo czamara (ze stojącym zatem kołnierzem) albo te:t wołocha, 
wołoszka (z leżącym t. j. wywiniętym kołnierzem}; ta ostatnia 
jest to długi urdut z sukna koloru czarno-komissowego 
(t. j. ciemno-granatowego, jakiego używa wojsko pruskie na món
dury). Granatowa ta wołoszka, ob zytą jest u kołnierza, klap, kie
szeni i boków czarną ta iemką płócienną lub kitajkową; tą także 

czarną, ta iemką ozdobione są potrzeby (plecione sznurki) do spię

cia na przodzie, i wzory różne (es y-fiore y) wy zywane czasami 
na plecach. Dziś, wielu już nosi pro te urdu ty bez tych ozdób, 
na guziki zapinane. Na. głowę kładą kapel u z pil' ni o wy czarny 
z szerokim brzegiem czyli skrzydłem, lub też czapkę m a c i e
j ó w k ę sukienną granatową. 

Ubiór nastrzępiony kobiet nader ciężko i niezgrabnie się 
przed tawia, mimo do tatniości, obfito: ci i bogactwa szczegółów. 

Tolćż zbyteczne niemi przeładowanie i niegu towne częl>to ich ze
btawienie, psuje do reszty i tak nie bardzo już smukłą ich kibić 
i figurę. Kobiety ma. ją na sobie 5 lub 6 s p ód n i k ów, a pod niemi 
w a t ów k ę lub spódnik z wełnianego c ej g u ( Zrttg, materya), pó
Jniki różnokolorowe lub p tre zawiązane na pęt elki (kokardy); 
z l) łu ogromna w p!i i e kokarda. UbieraJąc się w nie, kładą uaj
przóJ na siebie watówkę, potem w e ł n i ak; na to idzie spódnik 
piko w>, potem spódnik cyc ewy, potem perkalowy lub płócit>ukowy 
z sterokim zwykle u <lołu kolorowym szlakiem. Gorbet()w ani Ła

ników dziewczęta nie noszą, tylko z n u r ó w k ~ bądź pcrkalow11; 
bądź płócJCnkową. Na mą przywdziewają je zez kaftan z pół
piki, zwykle biały w <lrobne czerwone kropki lub prążki. Na gŁo 

wie kapka v. kopka zwi •• zana n zerokic bandy (wstęgi) białe 
lub jasne z rozło:tystemi osobliwie z tyłu pęt l a m i, pęt elkami 
(kokardami). Szeroką, chustką obwiązują, szyję do tatnio, równie 
jak i kapkę. Na to kładą wychodząc z domu ogromny słomkowy 
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kapelus1. z du~emi po bokach na dół spuszczoneroi skrzydłami, 

całą prawie zasłaniający głowę. 
Suknie świętne (świątec1.ne) mają, nazwę: szmaty, gdy 

tymczasem stare, zużyte lub podarte, zowią się: łachy. łach

many, łaczyska . 

2. Rataj e (1860 r.). Wieś ta zaludniona jest przez Bam
brów. Mężczyźni noszą zwykle spodnie szewskie cielęce żółte, na
szywane na przodzie kolorowami nićmi; w święto noszą spodnie 
aksamitne czarne albo zielone (lO talarów kosztujące); spodnie 
zakładane są w buty. Kamizelki pod samą brodę zapięte i całe 
z jednej materyi, barwy jaskrawej. Przy domu chodzą w krótkich 
kaftanach czerwonych (jak a'm i zwanych), na święto granatowych, 
ozdobnych dwoma rzędami metalowych guzików. Idąc do kościoła., 

biorl} na się długi aż do kostek z krótkim stanem surdut grana
towy (iiber-rock) sukienny, lub też płaszcz z krótką peleryną, co 
rzadziej się zdarza. Zimą uzupełnia ten ubiór czapka (mutee) z li
siego lub bobrowego futra z zielonem aksamitnem denkiem; latem 
kapelusz o szerokich brzegach lub czapka granatowa o bardzo 
szarokiem dnie i niezmiernie wielkim rydelku (daszku). 

Kobiety mają na sobie 6 do 12 s p ód n i k ów sięgających 

kolan; wierzchnia spódnica bywa merynosowa lub pikowa, jaskrawa. 
Sznurówka krótka, wycięta pod szyją, z tejże co spódnica materyi, 
wcale nie uwydatnia kibici. Na sznurówkę biorą kaftanik (nazy
wają go z niemieckiego: MUtzen), którego rękawy lejkowate roz· 
wartym końcem ramiona okrywają; stanik jak u sznurówki wy
cięty. Głowę stroji czapka v. kapka (Kappchen) zwykle biała, 

wstęgami strojna; na nią zawiązują chustkę czerwoną lub zieloną, 

jedwabną . Przy ślubach mają swachny i młoda-panna, podobnie 
jak i te dziewczyny, które podczas processyi Bożego ciała noszą 

feretrony z obrazami, na głowach czółka czarne aksamitne w szych 
i wysoko w rozmaryn przystrojone, niby kwiecista szopa na gło
wie. Białe pończochy, m i a ł ki o (płytkie) aksamitne lub jedwabne 
trzewiki z wielką kokardą na przodku, zdob1ą nogi.') 

') Dawniej (na poez14tko jeszcze tego stulecia) nosiły Bamberki (osobliwie 
w Wildzie, Dębcu, Wioiarach) krótsze spódnikl, fartochy modre, dllłe 

wysokie czapki. Mętczytni zaś chodzili zupełnie jak chłopi polacy obrani 
w 1okmany, czamary l t. d. 
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3. Wronczy n i M o dr z e pod Stęszewem (1858 r.). Męż
czyźni: długa pod kostki prawie sukmana (suknia) z granato
wego sukna, bogato w fałdy z tyłu i na biodrach zebrana, okry
wa chłopa po większej części dość silnie zbudowanego. Na głowie 
zimą czapa czyli kaptur czworoboczny, sukienny z siwym baran
kiem, który na 4 części podzielony, z boków i z tyłu może być 
spuszczony, a z przodu na czółko przymocowane do sukna (dziś 

takich czapek już mało). Latem kapelusz niezbyt wysoki z dość 
szerokiero rondem, z dnem cokolwiek szer zem niż spód kapelu
sza. Pod s u kn i ą noszą starsi gospodarze brzusz l ak sukienny 
prawic tak długi jak wierzchnia suknia, również w tyle w fałdy 
ułożony, ale bez rękawów . Młodzi zaś mają kaftaniki proste z czer
wonej lub pstrej flaneli. Na szyjach W: u niektórych ukazują się 
chustki z wywiniętym (a czasem stojącym) kołmerzero od koszuli. 
Na nogach buty dług1e pod kolana. z włożoneroi w nie spodniami 
do'ć szerokiemi. 

U kobiet jak wszędzie tak i tu, dają się nieraz widzieć 

zbytki. Na. głowie kapeczka, kopeczka biała z muślinu, cza
sem z tiulu, niekiedy haftowana, ob zyta na bokach koronką nie 
w rurki układaną ale przylegającą gładko do głowy. Na kapeczce 
jest głowa. obwiązana chu tką po większej części jedwabną czer
wonego lub zielonego koloru z małą kokardą na przodzie. W tyle 
u kapki spuszczają się białe szerokie muślinowe b a n d y v. b 6 n d y 
haftowane, i wstążki szerokie, częstokroć bardzo kosztowne, po
między któreroi u dziewcząt widać spleciony warkocz. 

Zimą no zą kobiety zwykle kabat sukienny, z krótk•emi na 
okół we fałdy ułożoneroi tackami v. tachami, zapinany w dwa 
rzędy z przodu na ku z i ki (guziki); dalej s po d n i k (spodnicę) 

zwykle z wełnianej materyi, u biedniejszych z perkalu; z przodu 
szeroki fartuch i duża chustka wełniana na rękach zamia. t fu
trzanej muffy. 

Latem zdobi gors sznurówka z przodu sznurowana, z czer
wonego lub zielonego meryoosu; ko zula. cienka z szerokieroi rę

kawami, około szyji w drobne fałdki zebrana z fryzką wązką; spó
dnica do sznurówki nie przy zyta, z muślinu lub perkalu zwykle 
jaskrawego; z przodu szeroki fartuch najczęściej biały. 
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4. Dęb n o pod Stęszewem (1858 r.') Mężczyzny ubiorem 
jest: sukienna długa kamzela granatowa, czapka wysoka z si
wym lub czarnym barankiem zimą, latem zaś kap e l u s z. Pod 
kamzelą brzuszlak ze świecąceroi guzikami (stalowemi lub mo
siężnemi), s p o d n i e w butach z długiem i cholewami wywiniętemi. 

Niewiasty noszą spódnik z sycu lub innej cienkiej tkaniny, 
kabat z sukna z krótkieroi u dołu fałdami. Głowa związana 

chustką, na przodku głowy pętlica (kokarda), pod chustką na 
głowie kapka czyli czepek, którego z pod chustki widać tylko 
kawałki czyli strzępki na uszach i na wierzchu głowy środkowe 

denko. 
5. W i to b e l pod Stęszewem ( 1858 r.). Ubiór męzki: kam

z e l a długa sukienna lub kożuch w zimie, płócienna błękitna w le
cie, czapka wysoka siwa z baranków (latem kapelusz), brzuszlak, 
spodnie w butach z dlugiemi cholewami. 

Niewiasty noszą kabat i spódnik; głowa u nich chustką na. 
przodzie związana i (spodem chustki) kapką, której końce na uszy 
zwrócone, okryta. 

6. T ar n o w o z fol warkiem Karolewo ( 1858 r.). Niemcy tu 
mieszkający ubierają się w wielkiej części po polsku. 

Do charakterystyki ubrania polskiego, w bliższych jak i dcl
szych Poznania okolicach, należy u mężczyzn laska jabłonkowa 

lub czerzniowa (z ciernia, tarniny), zwana lola. Jest to kij sę
katy zwykle, dosyć gruby, oblewany ołowiem lub cyną i mający 

z wierzchu pod gałk~Ji rzemień z kuł t a s a my (kutasami). 

'J Ubiory widziane na miejscu przez nas samycb, staraliśmy się skre~lić ze 
wszelkiemi szczęgólami, by ułatwić porównanie ich z rycinami, głównie 
w :t.biorze typów i kosllumuw jaki Akad. Um1ejętn . w Krakowie dla 
ctnologow wydać :~:amierza, zamie~zczonemi. Te zaś opisy które tu w la
konicznej nieraz krótkości napisane z wielu podajemy wsi, wyjęliśmy 
z przesłanych w r. l 51!-60 do Towarz. nauk. Pozn. szematów, przyta
czając je jedynie dla stwierdzenia ogólnego charakteru ubioru danej oko
licy, jak i wskazania drobnych zwykle w nich napotykanych różnic. 





WIE ·. WINL\RY pod POZ\.\\IF.M. (Bnmuerki). 
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Powiat Szamotuleki 

l. Kil}czyn (1858 r.). Mętczyini noszą jednę sukni~ długą 
granatową na wierzchu, drug. i.3 • krótszą spodem, t.akż~ grana
towił i bez r~Jkawów, z św1ec~cemi guzikami. Spodnie w butach 
i czapki baranie l: łe z pawiem piórem (jednem lub parl}). Wkrada 
sifJ mi~dzy tych mianowicie. którzy z wojska wracają, moda no
szenia. płaszczy niemieckich z pelerynami i kaszkietów. 

Kobiety noszą kaftaniki sukienne granatowe, spódniki kolo
rowe, a na głowie czółka lite (czapki bły zczące tkanin' bogatą); 
dziewczyny warkocz z wplecioneroi weń wstążkami. 

2. Sokolnik i wielkie i małe, pol ki e (1858 r.). Mętczy~ni 

noszą granatowe suknio długie ja s n e m i (niebieskiemi) ta iem
kami obszyte, czapki z siwemi barankami, pasy czarne, buty 
długie. 

Kobiety w kabatach niedługich i fałdzistych chodzą; zam~
tne w złocistych czepkach, niezam~tne w kapkach zwykle bia
łych. 

3. Biezdrowo (1869 r.). Ubiór, jakkolwiek jut duto stra
cił cechy swej starodawnej, jednakte suknia polska u mf,Jżczyzn, 
jak i brzuszlaki, dość jeszcze utywane. 

Strój kobiet, jak wsz~dzie w tej okolicy, stanowi mi~sza
ninę starodawnej mody z niemiecką; wszakte tkanina jego zawsze 
w żywszych, nawet jaskrawszych niż u Niemców wystf,Jpuje bar
wach. 

4. Kłodzisk o (1865 r.). Ubiór po wi~kszej cz~ści polski. 
Długie s u k ni e u m~Jtczyzn, brzuszlak i i długie buty ; na gło
wie kapelusze lub kaptury (czapki). 

U kobiet kabaty sukienne, koszulki, sznurówki, c z a p ki szy
chowe (z szychu tkane, t. j. docone). 

5. D o b r oj e w o. Suknia długa granatowa u m~żczyzn, a u 
kobiet granatowy kabat i bł~Jcitno-nakrapiany lub innebarwny spó
dnik, stanowią główtlił cz~ść ubrania. 



66 

Powiat Obornicki. 

l. Objezierze (1872 r.) a oraz: Nieczajna, Kowalewko, 
Ocieszyn, Wargowo, Lulin, Baborowo, Zukowo, Ślepuchowo, Chru
stowo, Niemieczkowo, Slawienko, U~cikowo, Gołaszyn, Maniewo, 
Świerkowki. Ubiór w tych wszystkich wsiach zupełnie równy, składa 
się z następujących przyborów: 

U mężczyzn: 
S u k n i a wierzchnia długa z tyłu spinana, zwykle sukienna, 

koloru ciemno-granatowego, z p o d b i t k ą resp. podszewkil zwykle 
barwy karmazynowej. Suknia ta z tyłu w talii ułożona w bardzo 
drobne fałdeczki, z pod których wysuwają się kieszenie; w nich 
to zazwyczaj nasz wieśniak, gdy rozmawia albo też i w poebodzie 
(przy niepogodzie) ręce swe schowane trzyma. 

Pod tą wierzchnią suknią, nosi kaftan pół-długi, po kolana 
sięgający, zwykle sukienny, który się tu zowie kata n a, lubo i 
suknia wierzchnia często to miano nosi. 

W okolicy Maniewa noszą gospodarze majętniejsi najczęściej 

czarne sukienne suknie zwane wołoszka, również w tyle w gę

ste fałdy ułożone. 

Kaftan bez rękawów zowią brzusz lak; robiony krojem sur
duta, bo zapinany na dwa rzędy guzików mosiężnych łyszcz~tcych. 

Dalej spodnie zwane portki v. pludry, zawsze zało
żone w butach długich sięgających po kolana, zawiązane u spodu 
tasiemką lub słomą. Spodnie te najczęściej są z białego (resp. 
szarego) płótna, bardzo szerokie i przestron e, ściągnięte paskiem 
(noszi.IJ je, jak mówią, n a smyk u). 

Zimową porą używają kożuchów zwykle nieposzytych, na 
które wkładają suknię najpierw opisaną., wykładaj&c na nią koł
nierz kożucha. Kożuchy te są pospolicie wyszywane mnogą pstro
cizną łatek i sukiennych rzemyczków: 

Spodnie zimą skórzane, skór z ok i zwane, są tak samo jak 
i letnie w buty wpuszczone. 

Na głowie kaptury, rogate czapki, wybite także i wewnątrz 
kożuchem zwykłym, przy których są u c b a t. j. odłamki ko~u-
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cha spuszczane w czasie zawieji lub mrozu silnego, a które utrzy
muje taśma spi~ta u guzika ua samem środku wierzchu kaptura 
umieszczonego. 

Latem kapelusze okrągłe (półkuliste) z brzegiem szerokim; 
są one ciętkie filcowe i czarnej barwy. 

Pasek zawsze używany jest do ściągnięcia się w pasie; jest 
on wązki, rzemienny. Obecnie zakradło się tu używanie pasa czar
nego, jaki noszą w wojsku fizyliery, ze sprzączką na przodzie 
i napisem: mit Gott fur Kihłig tmd Vatcrland, kupowanego ch~
tnie dla tego, że się pięknie świeci i nabywa tanio, a wcale nie 
dla Vaterlandu (jak twierdzą Prusacy), którego to wyrazu chłop 
polski, zaledwie pojmujący znaczenie wyrazu Oj c;: y z n a (w roz
leglejszym znaczeniu), wcale nie rozumie. 

Idąc, trzyma chłop zawsze jedną ręką połę sukni, i zwykle 
zdobną swą podszewką wykłada ją do góry na lewą rękę. 

U kobiet: 
Koszule, tak mętczy.zn jak i niewiast są z grubego płótn&. 

U kobiet przecież rękawy i kołnierzyk a i wstawka od przodu są 
z saskiego płótna. 

Spódnicę zowią s z o r t. Spódnica przyszyta do sznurówki: 
ha.ladra. Kabat puszczony: gzica. Sznurówka z rękawami: jaka. 
Fartuch wełniany wielki, zwykle czerwony w pasy czarne lub tółte, 
którym się okrywają niby płachtą gdy idą do kościoła, zwany 
pst rucha. 

Korale na szyj i, koloru czerwonego lub niebieskiego, zwi!ll
zane wstążką na kterą, są nanizane. 

Kry z i ki (suto zmarszczone fryzki) i dalej k o p ki (czapeczki 
płócienne); p i e s t r z u n ki (pierścionki); chustec:tki na głowie ró
żnokolorowe : b ar d u n ki i wełniane spódnice: p i o runy; drzewiane 
trepki na nogach: dr e w n i ak i. Trzewiki zwykle miałkie, najcze
ściej czarne manszestrowe z kokardką. niebieską na przodzie trze
wika. Zimą wysokie buciki skórzane sznurowane. 

Pończochy u starszych osób przeważnie wełniane, roboty fa
brycznej, koloru białego z rozroajitemi często wyszywkaroi czerwoneroi 
po bokach nogi. U dziewczyn zwykle białe, bawełnicowe lub weł
niane. 

W stronach Objozierza przewa~a u dziewczyn zwyczaj no· 
szenia spuszczonego długiego warkocza na końcu spiętego wstęgą 
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błękitną; ale i tu już zaczynają zaczesywać i podwijać warkocze 
w tylo w wiąz pod kopki. 

2. Boruszyn (1872 r.) oraz: Młynkowo, Tarnowiec, Kro in 
Mężczyźni nosili: Sukmanę układaną w tyle w fałdy, długą. 

za kolana, z ukna granatowego, a rzadzieJ z czarnego tak zwan~ 
w o łosz k ę bez 7.adnych ozdób, bez wypustek i obszywek. Pod 
tą woło zką kamizelkę zwaną w e s t k ą z takiegoż sukna, z dwoma 
rzędami guzików białych maciczkowych. S p o d n i e również gra
nato w ' szerokie; ubo7.si mieli białe lniane własnego wyrobu, lub 
nankowe. Kos z u l c grube lniane z kołnierzem wysokim, który 
związywała chustka zwykle czerwona. B u ty nie bardzo długie, 

smarowane tłu zezem; w nich pod nie, a w święta zaś spodnie 
na butach. Na głowie kapelusze polańskie, w zimie czapki czwo
rograniaste z barankiem siwym lub czarnym z sukna, koloru gra
natowego lu b czarnego. 

Kobiety ua głowach miały kopki z lnianego płótna, nie wy-
zywane ani haftowane, z koroneczką wązk!Ji. U starszych kobiet 
głowa obwiązana chu tką, z węzłem na przodzie. Wierzchnia odzież 
składała się z kaftanika długiego aż do kolan z sukna granato
wego lub niebie kiego, z t ar czka m i. Suknie czyli kabatki, zwane 
takie l i w kam i, własnej roboty lub cycowe kupne. Chustki na 
szyjach różnego koloru. Koszule od ramion do bioder wiszące 

z cienkiego płótna, w kształcie kabatków, z wązkim paskiem u 
szyji; od bioder do dołu z grubego płótna. 

Dziewczyny nosiły również kaftaniki, suknie wełniane długie 

aż do stóp prawie. Koszuli dolna część z grubego płótna, od ra
mion zaś do bioder piękniejsze z kolińskiego płótna, bez rę

kawów, z kołnierzem wielkim, wykładanym zwykle na wierzch 
kaftanika. Włosy plecione w warkocz na około głowy lub w tyle 
wiszący bez wstążeczek. N a głowie kopki białe lniane, pod brodą 
zawiązane ze szerszych pasków. Trzewiki zwyczajne czarne; poń
czochy niebie kie lub czerwone wełniane. 

Dzi iaj prawie wszystko zmienione. Sukien nie noszą, tylko 
urduty miejskiego kroju. Całe ubranie przykrojone jut z niem.ie

cka. Nawet i mowa pokaleczona niemieckieroi wyrazami. 
3. i n in o (185 r.). Ubiór zwany tu kaszubski, składa się 

u m~i~zyzn: zimową porą z surduta długiego granatowego, westki 
pstrej krótkiej, spodni granatowych. Na to kładą płaszcz grana.-



69 
~ 

towy długi z peleryn~J~ i kaszkiet na głow~. Do roboty w lecie cho
dzi} w kurtkach czyli jak a ch płóciennych kolorowych i spodniach 
z białego płótna, zimą zaś w kożuchach, a. porządniejsi w spo
dniach z ciel~cej skórki żółtych, w buty wpuszczonych. 

Kobiety chodzą do kościoła z obwiązaną na głowie chustką 
jedwabną ciemną lub czarną.; suknia ich jest długa, gład"ka, bez sta
nika, opasana fartuchem. Na szyj~ zarzucają dużą chustk~ weł

nian~J~. 
4. Ludomy. Budziszewo (l 5!:! r.). Ubiór zwany kaszub

skim, czyli: z-kasz u b ska. 

Powiat Średzki. 1) 

1. Siekierki wielkie i małe (1867 -68 r.). Mężczyzna nosi 
w zimie wysoką czapk~ z siwego baranka, zdobną, jeżeli kawaler, 
w pawie piórka, rozmaryn lub kwiaty. W lecie kapelusz czarny 
okrągły, niski, czasem z obszyciem szerokiego skrzydła c?.arniJI ta
śmą, również w pawie piórko, kwiaty lub p a zł o t k o strojny; wstążka 
czarna otacza go z guzem mosiężnym na przodzie. 

') Ubiór ludu wielkopolakiego jest l był rozmajitego kształtu, według oko· 
Jlcy. Mimo to, Leon Zienkowlcz w dziele: ZIJiór ubiorów ludu pol
skiego (Parys 1841) dając jego wizerunek (kopiję odbito i w Przyja
e l e l u l u d u, 1846 Nr 1), tak opiauje ubiór Wielkopolan w ogóle (gdyii 
ole wspomina z której okoli<'y takowy pochodzi), acz opia atosoje eię wi
docznie do wle6niaków pow. Średzkiego i Wrzeaińskiego: .Ubiór zwy
czajny mętczyzn jeat kaftan z sukna zielonego lub granatowego, pod
szyty najczętici~ materyą, białą, czerwoną, lub jasno-niebieską,; wyłogi l 
kołnierz są, z aksamitu czarnego lub niebieskiego. Spodnie latowe BIJ 
z ~rrubego biAłego płótna, zimowe ze skóry lub sukna granatowego lub 
zielonego . Nie mają, wcale szelek; spinka lub watąłka zwięzuje "'ą,zki 

kołniers ich tosanli. Długie ich buty z małemi podkówkami, dochodzlł 

u do kolan. Mała, miałka czapka, a aukna zielonego lub niebieskiego, 
obezyta barankiem aiwym lub czarnym, pokrywa ich głowę. W niedziel~ 
obłócsiJ na kaRan. któryAmy dopiero co opisali, dwie suknie z sukna gra
natowego lub zielonego; jedna krótka. ozdobiona sznurami i a pięta z przodu, 
jeat naawana epodnilł suknilł, a druga wierzchnl~t albo aukmanlł; 
ostatnia zachodz:•c at za kostki, podaayta jest materyą koloru caerwo-
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Koszula bez chustki na szyję, zawiązana pod szyją ponsową 
wstążką; u starszych czasami chustka czerwona na szyj i. Na nią 
kładą brzuszlak czyli katankę bez rękawów po za biodra, z gra
natowego, czarnego lub niekiedy ciemno-zielonego sukna, zapinany 
na metalowe guziki, a na nim pas czarny dwa razy opasany 
(z czarnego ser a fi n u czyli wełny). Albo też, j eżeli ą bez pasa, 
wtedy noszą w e s t k ę szafirową czy jasno-blękitną sukienną z czar
neroi guzikami. 

Na brzuszlak kładą s u km a n ę jedną lub dwie a czasami i 
trzy, najczęściej granatową, rzadziej szafirową, zieloną, czarną 

i zarą, a na to jeszcze płaszcz granatowy z dużą peleryną. Cza
sami surdut granatowy, z czarnem obszyciem i czarneroi guzikami. 
Ubiór ten przybiera zakrój mieszczań ki. 

Spodnie żółte jelonkowe, wązkie, wpuszczone w buty. Dłu

gie buty z duteroi cholewami. W lecie noszą. spodnie prą ż c z a t e 
(w pręgi i prążki szare z białem i czarnem). 

W ręku trzyma chłop często trzcinę czyli laskę grubą 

z ołowianem okuciem. Laska owa czynną nieraz bywała przy bój-

nego, białego albo jaano· zielonero, przystrojona &%1lurkami jedwabneml, 
mocno fałdzlata i zawsze rozwarta. Na głowie mają czapkę kształtu wy
sokiego, z sukna zielonego lub granatowego, obszytą szerokim i pięknym 
barankiem, lub kapeloaz czarny, okrągły, kształtu niskiego, z szerokim 
brzegiem. Tak kapeluu jak l czapk& są przystrojone wielu wetątkaroi 

rozmajltego koloru i piórami pawiem!. Lodzie będący jut w bardzo po
deszłym wieku, noszą zwyczajnie brodę, lecz nigdy nie noszą wąsów; 
włosów nie obcinaJił sobie. Parobczaki pa.lą czasami tytull, atarai zaś po 
większej części mają zwyczaj zdywać tAbakę. " 

"Młode dziewczęta noszą na głowie tak nazwane czół k o, bogato 
o&dobione watątokami rół.nój barwy, pod którem chowa.ją. swój warkocz, 
czaaaml apu zcztJą go takf.e na ramiona. Koszule obszywaJ'ł muślinem 

lub perkalem; sznurówka jeat koloru junego, z materył jedwabntlj lub 
bawełniane.); naramniczkl •'ł wat.1tkami zwiąsane. Na wierzchu noeą 
k a f t a n i k krótki, fałdzisty, a aukna granatowego. Spódnica jeet auklenn& 
albo bawełniana, w rótne kolory; n dołu obln:yta nerokiem i waf4ikaml, 
a często galonkami ar4!brneml lub złoteroi ; fartuchy aą z muślinu białego, 
czerwonego lub teł. w paski; pończochy noszą białe ; trzewiki z kokard
kami, bez korków. Kobiety zamęł.ne nOBZlł czepiec, .który opaeuJ'ł zwy
kle cbustk14 jedwabną; kaftany Ich aą długie; zresztą ubler&J'ł się jak 
młode dziewczęta, tylko Ich postać, atóaownie do wieku jest więcej po
watna." 
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kach, zwłaszcza. w czasie odpustów. Zdarzało się zatem (w zeszłam 
mianowicie stóleriu), ~e nie obszedł się :laden prawie odpust bez 
dwóch lub trzech zabitych w skutek zwady przez bijatyk~. 1} 

Do roboty na codzień, kładą dziś często (na westkę, lub bez 
niej) spencer czyli jak ę białą albo ponsowl}, wełnianą. 

Kobiety. Dziewczęta miały na głowie warkocz, w koło głowy 
obłotony czyli okręcony (dziś go często obcinają, lub włosów nie 
splatają) . Na przodzie włosów było czółko z czarnego aksamitu 
w ząb cokolwiek wykrojone, koronką białą obszyte, przystrojone 
kwiatami, rozmarynem, p a z ł o t k i e m (delikatną blaszką świecącą, 
Goldschaum) i naszyte wszędzie wstą:!kami, a z tyłu wisiały od 
niego wstęgi długie ró:!nobarwne. Czółko to na święto się zwykle 
zakładało na głowę. Dziś kładą (na święto także) kapeczkę czyli 
czepeczek biały mu'linowy lub tiulowy, czasem naszywany złotem, 
związany pod brodl} w szerokie b a n d y (węzły, kokardy), a pod 
nim ukazują się kryze koszuli, rzęd lub dwa i trzy korali lub pa
ciorków czerwonych albo niebieskich, i mosiężny krzyżyk na szyji. 
Z tyłu także widać od koszuli kołnierz z kryzem, a od kapeczki 
zwieszają się dwie wstęgi białe czasami haftowane (np. w dziurki 
i czarne rzuciki). U lewego boku zatknięty przy kapce kwiatek. 

Koszulka fałdzista z szerokieroi rękawami i dużeroi kryzami 
koło szyji; miewa czasami na ramiączkach wązkie karmazynowe 
wyszycie. Na koszulce sznurówka (gorset) różnobarwna, wyszy
wana na ramionach wstążkami w kokardy i mająca na. dole zęby 
wycinane, tak zwane t a ck i, ściągana na przodzie tasiemką czer
woną (ponsową lub karmazynową). Sznurówka taka bywa sukienną 
albo manszestrową, granatową lub czarną, z wypustkami (czasem 
we dwa rz~dy) ponsowemi lub karmazynowemi. 

Dalej spódnik (spódnica) szeroki, różnokolorowy (cz~sto 

ponsowy, lub blado róż o wy, gładki lub w rzuty) z kamlotu albo 
kalikotu. Czasami spódniki te bywają wełniane oszyte (mianowicie 
u dołu) wstążką zieloną i czerwoną, niebieską i czerwoną i t. p. 

') Takie bijatyki działy się najwięc~j na odpU!ltach na Matkę Boską w Dą.

brówee kościeln~J pod Kiszkowem, w Buku lub po Innych mlejseaeh. 
Wówczas ehłop wyblera.lllCY &IQ na taki odpust, jeżeli nie miał własn~ 
łaski, to szedł do sąsiada, i prosił go o nl:t naiwnie: n kumotrze poiycz
cie mi też luki na Najhvlętsalł l"' 
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Fartuch v. fartuszek jedwabny, albo z kitaJki Jedwabnej 
zielonej lub kaczorowej (mieniącego koloru) wówczas, jeżeli 

spódnik jest czerwony, jaskrawy albo pstry ; - zaś biały muśli

nowy deseniowy wówcza~, jeżeli spódnik jest zielony, błękitny, 

ciemno-czerwony i t. d. Sciągany on jest wstęgą z tyłu w kokardę 
ułożoną ze zwieszoneroi końcami. Widzieliśmy fartuch mu'linowy 
biały w bukiety i rzuty u dołu (t. j. okolony niemi) i w zęby, a 
z pod niego przeglądał spódnik wełniany ponsowy w bukiety gę
ste kolorowe (białe, różowe, zielone). To znów fartuch karmazy
nowy lub biały, spoczywał na blado-różowym spódniku. 

Pończochy białe, w rótowe lub czerwone kliny. Trzewiki 
czarne sukienne lub mansze trowe, z dużeroi kokardami czarnem1 
lub czerwonemi, ze spineczką w środku. 

Na zimę kładą na sznurówkę sukienny granatowy kaftanik 
do stanu przylegający, a u dołu (koło pasa) ułożony suto we fa.łdy 
lub też fałdzisto skrajany, na metalowe żółte guziki (w dwóch 
rzędach) spięty, które i u klap rękawów się ukazują. Kaftanik taki 
miewa do 32 fałdów sztywnych, biało pod zytych lub czerwono. 
Czasami bywaJ:.], u niego guziki czarne lub haftki. 

Kobieta zamężna nosi od święta i od stroju złotolitą c z a p k ę 
(jest to tkanka złota wartająca niekiedy do 25 talarów) z wstąż
kami z tyłu. W koło czapki zawiązana jest wązko (tak, że dno i 
brzegi czapki widać) chustka jedwabna różnokolorowa. 

Koszula suta, zazwyczaj z cieńszego płótna; korali dużo na 
szyji. Sznurówka już nie sznurowana jak u dziewek, ale zapinana 
na ta.k zwane pal c e t. j. podługowate kliniki, bywa z1elona kam
lotowa, lub granatowa z czerwoną wypu tką lub bez niej, albo in
nokolorowa. 

Spódnik z mocnego kamlotu zielonego, szafirowego i t. d. 
układany w głębokie i grube fałdy, obszyte dołem wstążkami ko
lorowemi i szerokim galonem złotym albo srebrnym. Fartuch je
dwabny różowy, zielony, biały lub innej barwy. Obuwie takież same 
co i u dziewek. 

Tak dtiewki jak i m~tatki noszą, na sznurówkach kafta
n i ki granatowe z cza rnemi lub metaloweroi guziczkami, w grube 
fałdy (do 32 zgi~ć liczące) układany od dołu. Po zdj~ciu spód
nika, układa się te głli)bokie fałdy i zwiflzujo w dw6ch miejscach, 
aby były sztywne i w schowaniu nie ugniotły sie. 



73 

Całkowity ubiór dziewczęcy, suto przystrojony, kosztuje do 
50 talarów; niewieści zaś daleko wi~cej. 

2. B o r o w o pod Swarzędzem (1858 r.). Ubiór mężczyzn co
dzienny: kurtka i spodnie obcisłe; na święto surdut granatowy 
niemieckim krojem. Kobiety noszą się po miej ku. 

3. P o d s to l i c e (1858 r.). Mężczy~ni noszą długie fałdziste 

sukienne s u k n i e, zimą kożuchy, wysokie spodnie i kamizell<i; na 
głowie kaptury lub lisie czapki; latem kapelusze. 

Niewiasty ubierają się w spódniki z różnej materyi, ka.
b a ty sukienne fałdziste; na głowie kapka (czepek), na którą 
zawiązują chu ty jedwabne lub wełniane, i to tak, iż z przodu 
raz na pęk (w węzeł) zawiązują, a w rogi dopiero w tyle. Ró
wnież przypinają w tyle głowy kilkana' cie szerokich jedwabnych 
w tążek . Jest to ubiór odświętny. Na codzień no zą spódniki i ka
ftaniki, mniej suto przystrojone. 

4. Rus i b orz (I 58 r.). M~żczyźni w zimie noszą kożuchy 

i podnie skórzane, a w lecie sukienne ubranie granatowe. - Ko
biety w bawełnianych spódnikach i sukiennych kaftanikach. 

5. Targowa-górka (1858 r.). U mężczyzn długie ubiory i 
pła zcze miejskie. Dawniej ukazywały się nie rzad'ko czapki czer
wone lub błękitne. 

6. Z d z i c h o w i c e (1858 r.). Ubiór przerobił się w niemie
cki prawie j w długie suknie i w czepki. 

7. Szrapki rycersko-szlacheckie v. Michałowo (1858 r.). U 
mężczyzn suknia długa zielona albo ja no-błękitna z świecącemi 
guzikami. Brzu zlak czyli kamizelki\ takiegoż koloru. Buty pod ko
lana i kapelusz niski. Ko zula czerwoną w tąlką związana. Zimo
wą, porą: kopowe pod nie, kożuch i kaptur ( m~apka) z baranka. 

8. D~ b i c z ( 18G8- 72). Mężczyźni vrzywdziewają na głowę 
czarny kapelusz pilśniowy (pół-kulisty) z niskiem dnem i dość sze
rokim brzegiem czyli skrzydłem, otoczony tasiemką, jasną (błęki

tną), czerwoną lub zieloną; dziś najczębciej czarną. Dawnićj (nie
którzy je zczc przed 20 laty) no ili tu zimą wykrawa n ki czyli 
czapki sukienne czerwone (ponsowe) z czarnym barankiem i kla
pami na uszy. 

Na wierzchu ubrania nosili długą az po kostki suknię czyli 
su km a n~ ciemno-zieloną, jasno sznurkowaną t. j. sznurkiem 
jasno-zielonym, majowym, podwójnie obszywaną (dziś granatową 
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bez obszycia, niekiedy w kształcie czamary lub wołoszki), z pod
szewką całkiem białą, a rzadziej w kraty. Kołnierz u niej bywał 
naszyty czarnym aksamitem, wycinany i wykładany, a na nim ob
wiedzione galonki jasno-zielone (niemal żółtawe) z wyszywanemi 
ozdobami, u których takiejże barwy kutasiki wiszące i wypustki 
do zapinania na haftki. Wyłogi rękawów również czarno-aksami
tne, miały takież jasno-zielone wypustki. Galonek podobny zdobił 
też plecy i kieszenie po obu stronach. Owa jasno-zielona wypustka 
ciągnęła się także u dołu sukni na około. 1) 

Pod sukmaną widziany jest kaftan granatowy lub niebieski, 
długi niemal po kolana (a częściej do bioder tylko dochodzący) i 
bez rękawów, z dwoma rzędami mosiężnych guziczków (po dzie
więć zwykle) i klapami, w górze podbiteroi jasno-zielonem suknem, 
na których ukazuje się wyszycie w deseń i sznureczki; - lub też 
brzusz l ak (kamizela) niebieski z metalowemi białemi guzikami. 

Spodnie perkalikowe lub płócienne w paski, (na święto su
kienne), zakładane są w buty. Buty z dużą cholewą. - Do roboty 
kładą zamiast wymienionych wierzchnich sukien czerwoną, poma
rańczową lub pstrą (w kratki) jak ę, ::zyli kurtkę z drylichu, cza
sami watowaną. 

Dziewki noszą na głowie tiulowy (ażurowy) czepek zwany 
c z a p ką., z czerwone mi wstążeczkami u skroni, pod brodą zwią
zany białą płócienną kokardą, i z tyłu ściągany i przewiązką czy 
wstążeczką kolorową ujęty. Kołnierz od koszuli ma kryzy; pod 
niemi parę rzędów czerwonych korali, związanych wstążeczką. Ko
szula ma bardzo szerokie, bufciasta rękawy. Niekiedy z pod czepka 
wisi warkocz z wplecionemi weń wstążkami, u dołu ściągniętemi i 
w pasek (z nich zrobiony) wszytemi. 

S ta n i k ze sznurówkił ma czasami tło ponsowe, albo gład
kie, albo w różne wzory i kwiaty jasno-zielone, wśród których 
znów różnobarwne (białe, czarne, ciemno i jasno fijołkowe) są 
plamki i kropki. Obszyty on pod szyją ta iemeczką wełnianą ró
żową lub fijołkową; i takiej i~ barwy była zarzucona już dziś p l e
ck a czyli plecionka (sznurówka) u tegoż stanika na przodzie na 
krzyż z tasiemek ściągana czyli sznurowana. 

1
) Ody się kto przebierze po miejslt.u lab po niemiecku, mówią, ie taki : 

c h o d z i z kle p s k a p o w a s p a ń ak u. Mimo to, chłopi radzi się w ten 
sposób pn.ybieraJ'ł, zarzucaJąc .stopniowo dawny :~wóJ ubiór. 
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Sp6dnik bywa pł6cienkowy, biały lub jasny w kropki drobne 
czarne i czerwone, a czasem innej, lubo najczęściej tywej barwy. 
Na nim fartuch muślinowy biały, czerwony lub jasno-błękitny 
w białe drobne paski, ściągnięty w stanie paskiem białym z ko
kardą szeroką związaną w tyle, ze zwieszoneroi na dół koiicami. 
Fartuchy bywają takt-e i wełniane. 

Pończochy białe, a niekiedy wełniane czerwone (burakowej 
lub ciemno-wiśniowćj barwy). Latem jednak chodzą po domu boso; 
w zimie zaś trzewiki ze zwyczajnej skóry obuwają na grubsze weł
niane niebieskie czyli m o dr e poi1C7.ochy. Przedtem modre owe 
pończochy miały jeszcze kliny kolorowe (czerwone lub różo~). 

Kobiety zamężne wiążą na głowie dostatnio chustkę ciemno
szafirową, pod którą jest druga chustka u. e d w a b n i c a) ponsowa, 
ciemno-czerwona lub pstra, której dwa końce wiszą z tyłu; końce 
te stanowią brzegi chustki tkane w białe, zielone i czerwone kwiaty 
lub pasy. Na staniku pstrym lub bez niego noszą kaftan grana· 
towy dochodzący do bioder, gładki, z guzikami mosiętnemi i fał
dami (rurkami) u dołu. Podszewka kaftana biała; fałdy zaś czyli 
karby mocno stojące, są granatowe z białem podszyciem. 

Suknia czyli spódnik czasami sukienny, czasami bawełniany, 
jasno-fijoletowy lub rótowy w pasy ciemno-brunatne i białe kwa
draty lub innego koloru, dziś wielce jest nastrzępiony. Na nim 
fartuch czerwony, ceglasty, niebieski i t. d. z płócienka, w lecie. 
Fartuch zimowy czyli płachta (wełniak) bywa. z wełny, ciemno
pansowy lub amarantowy z czarnemi paskami; ten mo~e także i 
na głowę być narzuconym, jak równie wełniana p s t ruch a, rodzaj 
prześcieradła do 6 łokci w szerz i wzdłuż mającego, w czerwone 
i niebieskie szerokie pręgi przeplatane drobniejszeroi różnej barwy 
prątkami, kosztująca do 6 talarów, i zamiast chustki za odzie
wadło na szyję tak:te {niby, szal) alużyć mogąca. Trzewiki czarne 
skórkowe. 

9. B o ty d ar, osada pod Winną (1858 r.). M~:tczyfni oosz111 
w zimie kaptury, latem kapelusze niskie, suknie granatowe długie 
z fałdami, buty z wysokiemi cholewami. Dawniej nosili w uroczy
stość sute czapki siwe barankowe; dziś zupełnie tego zaniechali, 
nie mają,c ju:t za co, dość drogie owe czapki kupić. 

Kobiety bogatsze noszą czapki szychowe (niby złocone) i 
chustką jedwabfllł kolorową przewiązują głowę. Kaftanik i z krót-
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Jriemi i gęstem1 fałdami; s p ód n i ki zielone , czerwone, pstre, 
lub w pasy i t. d. 

l O. M a.ł e-J e z i o r y (l 858 r.). Mężczyźni ubierają się w spo
dnie sukienne ciemnego koloru w butach aż do l<ol::l.n dochodzą
cych; w katankę granatową z dwoma tantarni (fałdkami) 

w tyle, z dwoma rządkami guzików na przodku. Na to długa s u
knia suta fałdzista granatowa; a na sukni od święta pas czarny, 
a do zapinania haftki. Szyję obwiązują chustką czerwoną, lub ta
kąi wst.c1żką. w lecie zawiązują pod szyją koszulę. Kapelusz na lato 
średniej wysokości z niezbyt szerokim brzegiem. Na zimę czapka 
granatowa (kaptur) z barankiem. 

11. Lubonice (1858 r.). U mężczyzn ubiór odświ~tny:su
k n i a sukienna granatowa, długa, fałdzista, nakształt żupana; 

czapka zwana kaptur albo też okrągła wykrawanka koloru 
czerwonego z futrem; koszula zawiązana wstążką czerwoną pod 
szyją. Czapek siwych baranich, jako zbyt drogich, wcale już dzi
siaj tu nie widać. 

Kobiety mają c z a p ki pstre, biało-czerwone; głowę obwiązują. 

chustką czerwoną; na stanikach k a f t o n i ki sukienne, zielone lub 
ciemno-czerwone. 

12. Lubonice olendry (1858 r.). Niemcy tutejsi przez 
cały rok chodzą w kapeluszach czarną wstęgą opasanych, szero
kich. Surduty granatowe długie z rozporami w tyle. U butów cho
lewy wysokie. 

Niemki mają czepki kolorowe, czarną chustką wiążą głow~; 

suknie noszą takie, jak kobiety po miastach. 

13. Niezamyśl pod Zaniemyślem {1858 r.). Ubiór odświQ· 
tny mężczyzn: s u k n i a sukienna. długa do ziemi, czapka zwana 
kaptur, szyja goła. 

Kobiety noszą k a f t o n i ki z krótkie mi fałdami u dołu, spó
dnik, fartuch, w większej cz~ści czerwony, na głowie czapeczka 
m i a łka (płytka) opasana chustką zwykle czerwoną. 

14. Pigłowice i Koszuty {1858 r.). W swi~ta chłopi 

ubierają si~ w s u k n i e suk1enną granatową długą i w tyle fałdzi
stą,. Koszula związana czerwont~~ wstążką pod szyj!ł. W zimie mają 
kaptury, latem kapelusze niskie z szarokiem koł e m (skrzydłem 

czyli rondem). 
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Kobiety maj q czapki kolorowe; bogatsze związuj!} głowt; 

chustką jedwabną czerwono-białą; k a f to nik i mają z krótkiero 
pa s a n i e m (stanem) i krótko fałdziste. Spódniki powszechnie sy
cowe kolorowe, zwykle czerwone i zielone. 

15. Czarnotki olendry, zwane tak~e Plens (1858 r.). Ko
biety tutejsze związują głowy czarną chustką. 

Powiat Szremski. 

l. B n i n (l 858 r.). Mieszczanie chodzą w surdutach długich 
i w wołoszkach. Na głowę kładą kapelu ze lub kaszkiety. Kobiety 
w sukniach i czepkach mieszczańskich. Chłopi w sukmanach na 
świ~to, a w dni powszednie w kamizelach wełnianych modrych; 
pod spodem zaś noszlł długie po kolana prawie kaftany (br z u
szlak i) sukienne, na przodzie z dwoma rzędami guzików świecą
cych; na głowie kapelusze szerokie lub kaptury. Młodziet miej
ska chodzi już w krótkich urduŁach; niektórzy tak z mętczyzn 
jak i kobiet w kap eluszach mieszczańskich. Ze starszych obywa
telek, można jeszc1.e w czasie uroczyRtości, spostrzedz niektóre 
w c z a p c e złotej galonowej. 

2. Bierna t ki na wschodnim brzegu jeziora Bnińskiego 

(185 r.). Chłopi chodzą w długich s u k n i a c h sukiennych; pod 
spodem mają kaftany zwane brzuszlak a m i; na głowie latem 
kapelusze s1.ćrokie, zimą kaptury. 

Kobiety zaś noszi!J spódniki i krótkie kabaty, na głowie cze
peczki obszyte koronkami. Na spódnikach różnokolorowe far
tuszki. 

3. Prusinowo (1858 r.). Chłopi noszl} długie suknie su
kienne; pod tern zaś kaftany (brzuszlaki). Na głowie kapelusze 
szerokie, zimą kaptury. 

Kobiety noszą krótkie kabaty i szćrokie spódniki; na głowie 
czapeczki koronką obszyte. 

4. Rogalinek (1858 r.). Mężczyźni noszą brzuszlaki 
(kaftany długie), krótkie spodnie bez szelek, ściągane w pasie rze
mieniem; na głowie niskie kapelusze. 
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Kobiety mają kaftany z fałdami, i odziewaj~} się często płach
tami wełnianemi. 

5. Grabianowo (1858 r.). Ubiór przechodzi coraz bardziej 
w niemiecki, dla taniości wyrobu. 

6. P u c o ł o w o ( 1858 r .). Chłopi noszą. kamizele z sukna albo 
płótna modrego. Kobiety zaś kaftaniki z sukna i różnokolorowe 
sukienki. 

7. D u s i n a ( 1858 r.). Mężczyźni ubieraj:} się z niemiecka 
w długie aż do kostek sukienne sukmany. W lecie takież z płó
tna ubranie i kapelusze pilśniowe. Tylko starsi wiekiem w dni 
świąteczne występują w granatowych, do ko1an zachodzących be· 
kieszach, sznureczkami karmazynowo i biało wyszywanych. 

Kobiety na święto noszą kaftany w kształcie podobnym do 
męzkich. Na głowie strój z różnobarwnych wstątek złotem nabi
janych. 

8. K ad z e w o (1858 r.). Ubiór męzki świąteczny jest: sukmana 
granatowa i czapka czworograniasta z siwym barankiem, albo ka
pelusz. Na codzień noszą ubranie z modrego płótna, zwłaszcza 
latem. 

Kobiety noszą kaftany sukienne granatowe zwane kabatami. 
Na. głowie kapki białe z przewiązaną wązko chustką. Na święto 

okrywają się podłużną płachtą w pasy czerwone i granatowe, którą, 
noszą jak szal. 

9. Malpin v. Mełpin (1858 r.). Mętczyźni noszą długie 

surduty zwane kam i z e l a m i, czapki wysokie baranie z pawiem 
piórkiem lub wstążkami. 

Kobiety ubierają się w spódniczki, sznurówki wycięte, koszule 
haftowane, a na to kładą kabaty krótkie fałdowane; na. głowę 
zaś zamężne niewiasty kładą czepce lite z chustką jedwabną. 

10. Morki (1858 r.). Chłopi noszą, długie sukmany, czapki 
siwe, w lecie kapelusze. 

11. Księginki (1858 r.). Mężczyźni w święto mają długie 
s u k n i o sukienne, a w powszednie dni chodzą w kamizelkach mo
drych płóciennych, i noszą na głowie porą latową kapelusze czarne 
lub biało, zimową czapki sukienne z barankiem (kaptury). Si
wych czapek nie widać już od lat kilkunastu. 

Kobiety chodzą w spódnikach nieco kusych i w spencerach 
kolorowych. niemieckiego kroju. Na głowie noszlł kap ki (czepki) 
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i dute chustki. Kaftany sukienne, tak zwane kabaty. Wia'ciwy 
jednak ubiór wielkopolskich wiochen poczyna już wychodzić 

z mody. 
12. Z a wory ( 1858). Ubiór męzki: długa sukienna ukmana, 

spodnie sukienne, w c s tka długa sukienna. Latem biała kam
z e l a długa; zimą kożuch wyprawny biały, czerwoneroi sznurkami 
obszyty, i spodnie kożuszkowe. 

Kobiety mają krótkie fałdziste kabaty sukienne, sznurówki 
ob zywa.ne, spódnik flanelowy zielony lub szafirowy, i fartuszek 
biały lub pstry. Na głowie kapkn z w tążkarni albo szlarka. 

Wszędzie tu z agę' c iły się spencerki czyli kurtki, tak zwane 
jak i (z niemiec. Jacke) wełniane, czerwone (ponsowe) lnb białe, 

albo pstre w kraty, które będąc krótkie, wielec są w czasie roboty 
dogodnemi. 

ŻYVTNOSC 

E. Kierski (w Tygodn. illustr. l 61 r., z okolic Moszyny, 
Stęszewa, Grodzi ka, Rakoniewie i t. d.) powiada: ~Jadło jest u 
wszystkich włościan w całej okolicy to samo. Żaden gospodarz, 
choćby najrnajętniejszy, nie je nic innego, tylko to co jego cze
ladź, i to wspólnie z jednej misy. Potrawy u nich mają swój czas 
i przepisany porzą,dek, jakim bywają dawane. Na przykład: o< l 
pierwszego święta Wielkiej- nocy jedzą na śniadanie kartofle 
z g z i c z k ą (twarogiem, rozrobionym mlekiem albo wodą), które 
gospodynic przynoszą powszechnie, ugotowawszy je, mężom na pole 
około godziny 6 zrana w dzbankach. To trwa do Matki Boskićj 
siewnej (8 września), poczem do ś. Marcina (11 li top.) następuJe 

polewka z kartoflami; odtąd zaś do Wielkiej-nocy jedzą groch 
z kwaśną kapustą i tartemi kartoflami. Objad (na południe) ró
wnież wszędzie bywa ten sam, i to tak, że co latem dają na śnia
danie, to zimą na objad i na odwrót. Wieczerzę stanowią klu ki, 
kasza, jagły, ·kartofle lub kruszanka." 1) 

') Utrzymują te w okolicach biedni<.'jszych, lud jada wszystkie potrawy sa 
nadto chudo, te naraz je za wiele, :te zbyt n ieetóso" nic po tra wy z sobą. 
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"Potrawy tak ciekłe jak i gęste jadają łyszkami blaszanemi, 
a do zmięszania ich w dużych garkach służy drewniana wielka 
łyżka warząchew." 

nOd Wielkiej-nocy, a raczej od czasu gdy się bocian pokaże 
we wsi, aż do Matki Boskiej siewnej, parobek jak i dziewka słu
iebna woła już o p o d w i e c z orek (około godziny 5 lub 6tej 
wieczór), złożony pospolicie z chleba i sera, do czego dodaje się 
niekiedy i kieliszek wódki. Od Matki Boskiej siewnej zaś ku zi
mie, już podwieczorka nie otrzymują,. Wieczerzę jadają około 8-9 
godziny. Objad z dwóch złożony potraw, stanowią w lecie: perki 
v. pyr k i (kartofle), p o l e w k a codzień z mleka, żur zarobiony 
z rżanej mąki, kluski i kapusta. Mięso nader rzadko ukazuje 
się na stole. Jeden wieśniak (w Średzkiem) wyraził się w ten spo
sób: ~Tak to, mój panie, człowiek umiera, gdy ni ma się do czego 
z a p o t ar g n ą. ć ; mięsa nim a ani okrasy: ale i tak, kiedy jest tylko 
groch w chałupie i kapusta w chłodzie (kłodzie), to bieda nie 
dobodzie, boć kapusta to nasza gospodyni, a groch to gospo
darz." 

Do dosyć powszechnych pólewek, należy w okolicach Pozna
nia, Swarzędza, Kostrzyna, tak zwana rata t aj k a, zasadzająca się 
na sypaniu na war (ukrop) mąki kwirlowanej, tj. mąki którą 

kwirlnją czyli ubijają kw i rl e m (Quirl, koziołek z kilku pręcików 
drewnianych złożony). Nosi ona także i inne nazwy, jak np. n a
w arka, frydka, o b l e c i-s t o dołka, z a krę c aj k a. In n" zuplł 
jest zacierka v. kruszonka z mąki, gdy się sypie na war małe 
kluseczki, gniecione i drobione w ręku. 

W północnych stronach Uak np. pod Ryczywołem Rogoźnem) 

poiywienie zwykłe stanowi na śniadanie: polewka z mleka kwa
śnego i p erki całe. Na oujad: rozciera n ki, kapusta, kasza gę
sta lub rzadka jęczmienna. Na wieczerzę: zóbtówka z perek, 
lub zupa z mleka i mąki. 

W zamożnych wsiach otaczających Poznail, mianowicie u tak 
zwanych bambrów, życie nierównie już jest wykwintniejsze, a mie
sne potrawy, osobliwie wieprzowina, wcale nierzadko pojawiają, si~ 
na stole. Mleko tu, a czesto i kawa stanowi śniadanie, a czasami 

mięliZa lnp. po tłustych je mleko), że stęchle lub zepsute czasem jada 
potrawy, a nawet miejscami odkopl.Ile zdechlinę. 
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i posiłek po objedzie (podwieczorek). Chleb zwykle bywa kupiony 
w mieście, toż 1 bułka (p o z n a ń ska, podługowata, z dwóch wa
łeczków ciasta bokami złączonych z obą złożona), równie jak 
z napojów, piwo albo wódka. W użyciu tej ostatniej dosyć są 

umiarkowani, a wyrzekają się jej zupełnie ci, którzy do towarzy
stwa czyli bractwa wstrzemięźliwo' ci się za pi ali (tak zwani: przy
siężni); wszakże i tu jak w Krakow ki ero, zaprawianą i zafarbo
waną bywa gorzałka na wino, korzeniami żółtą lub czerwoną da
jącemi barwę, jak i dolewkami różnego gatunku, i za takowe 
sprzedawaną często samym nawet przysiężnym, którzy ślubując 
w trzemięźliwość, nie zawsze mieli na myśli wyrzec się i picia 
wina także. 

Wieczerza w wigiliję Bożego Narodzenia składa się (w pow. 
Pozn., Średzkim, Szremskim) zwykle z na ttJpujących potraw: sino
biała zupa z konopi (jest to nasienie konopne rozmelone wodą}, 

a czasami grochówka lub polewka z maku z jagłami; albo też 

więdka v. zawiędka czyh brukiew suszona na nitkach, nalano. 
warem, sparzona i zakruszona mąką; kluski z kwaśnem 
(tj. ze sokiem z kapusty kiszonej); kluski z makiem; kluski z fary n ą 
(t. j. cukrem miałkim podlejszego gatunku) albo kluski z miodem; 
groch biały czyli ogrodowy (t. J. ziarka szabelbonu bez strączków) i 
grzyby suszone w oleju smażone; kapm;ta; jagły i gru zk1 i owoc 
suszony. Stanowi to liczbę dziewJęciu potraw, z jakich wilija skła
dać się powinna, a wśród których ą. Jak to widać, trojakiego ro
dzaju kluski, czyli kluski z trzema d o p r n w a m i. 

W Obornickiem (ponad Wartą) wieczerza na wiliję składa 
się z następujących potraw: groch; kapusta i kluski rżane z ma
kiem; jagły; bedłki i gru , zk1 su zon e i kluski pieczone z olejem i 
kluski gotowane; i windlocha (ucha brukiew). W północnej po
wiatu stronie jak i w Cza.rnkow kiem i Szamotulskiem, zwykłemi 

potrawami ą tylko: klu ki z makiem, kapusta, groch, kasza, 
grzybki i konieczna na katde ŚWttJto gorzałka. 

Przed mi~ opusty biJą wieprza i posył ją znajomym spore 
kawałki ki łbasy, kiszki i mię a. Kiszk~ zwykle zjadaj~t całkowi

cie ami przed wielkim je zeza postem, kiełba y za' znaczne zwoje, 
równie jak szynkę i żebra (schab) zachowują na świ~cone do 
Wielkiejnocy. 
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Na zapusty pieką pączki, t. j, na młodziach zarabiane cia
sto, naszpilkowane słoniną, smatą w topionej słoninie, sma1cu 
albo maśle. 

Na Wielkanoc pieką p l a ck i z pszennej mąki, zarobione na 
młodziach i mleku, osolone i zasypane b o b ki e m (korzeniem), 
wielkości zwyczajnych bochenków chleba, (u uboższych, placki te Sił 
z mąki rżanej), wędr.ą mięsiwo, t . j. kiełbasy, szynki, głowiznę. 

Prócz tego stawiają do święcenia: jaja, pieprz, sól, bochenek chleba, 
oliwę, oeet, wódkę, ser, masło i chrzan. - To wsqstko wsadzą 
w pu-wirtelewy koszyczek z pręcia, i przystrojone czasem zie
Joną w i c z k ą (wiką, robliną z zielonerot hstcczkami bez kwiecia, 
zapewne borówki lub barwtnek), zanoszą do oś więc e n i a. do dworu 
lub Jo gościeóca (karczmy), gdzie kstądz świ~ci je razem ze 
święconem dworskiem w Sobotę; niekiedy też przed kościołem 

przed Resurrekcyją. GJy po nabożeństwie rannem z kościoła wrócą 
do domu, jedzą u siebi~ najprzód chrzan, potem gospodarz nalewa 
wóJkę w kicliszek i przyptja do żony: n B o że c i d aj z dr o
wiei"- a żona mu odpowiada: nPiJ z Panem Jezusem!" 
Następnie żona przypija do syna lub córki najstarszej: n B o i e c i 
daj zdrowie!~- na co odpowiedź podobna: "Pijcie z Pa· 
nem J ezuscm!- DaleJ, piją inui 'koleją w tenże sposób od naj
stut·sz<'go do naJmłodszego. Po wóuce, przPjsdzą wszyscy po su
cbćj skibeczce rżanego chleba z solą, następnie piją kawę macza
jąc w nieJ kawałki placka, wreszcie spożywają szynkę z oliwą i 
octem, wszelką iuną wędlinę, jaja. i t. d. Jest tak~e w zwycza;u 
odwiedzać się wzajem i wesołych sobie życz>Ć świąt. 

ViTIES. 

Stosunki rolnicze w jakich nowe prawodawstwo postawiło 

właścicielt obszarów dworskich względem włościan, jak niepomału 
wpłynęło na zmianę całego tych ostatnich trybu tycia, tak równiet 
przekształciło ich dotychczasowy sposób budowania mieszkań i go
spodarowania. Odt~d wieś i zagroda, tak dalece inną od dawniej-
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zej przybrały postać, że dziś gdzie-niegdzie zaledwie napotkać 

11ię jeszcze daje w Ksi~ztwie widok w i typowej lub chaty z oko
lem, wedle dawmeJ zego postawionej wzoru. Wschodnie też po
wiaty prowinej-l gę ~rićj go nieco przedstawiają niż trony półno
cno-zachodnie, gdzie nader lekkie tylko tu i owdzie podobnego 
budowania pozostały ślady. (ob. Przypisy). 

Równie jnk wiele mia t i mia teczek, dźwigając się astatniemi 
czasy, przyszło do wi~k zćj niż dawniej zamożności, a. jej skut
kiem przyoz1lobił) si~ one w gmachy murowane, poprzerzynały 

kanałami, prosterni a szerokieroi wzbogaciły ulicami i ożywiły zie
lono~cią rzędem sadzonych drzew, przez co znikła dawna ich zpe
tna, uboga., nieregularna i nieschludna fizyognomija (wiadomo po
w zechnie, że już za ostatnich rządów Rzeczypospolitej polskiej, 
wielka miast liczba. regularniej i czyściej budować i~ poczęła), 

tak i wieś, z dawnego otrząsnąwszy sie pyłu, i z pewnego acz 
malowniczego wydobywszy się bezładu, przez poprawę i wyprosto
wanie dróg swojich, płotów, jak i przez zercgi pod znur stawia
nych domostw, błJ ła nową, jednakowo dla każdego go podarza 
odmierzoną szatą i nowego wszędzie prawie nabrała wejrzenia: 
Zaprzeczyć się atoli nic da, że wszechświatowy ów, kolonizacyjny 
porządek, z góry podług jednej nakazany modły, wywarł na jej 
postać, mianowicie pod względem estetycznym wpływ do pewnego 
stopnia i ujemny takie. Wyrwaw zy bowiem ludność z datycheza-
owego ~ywota kupiom•go pod zamkiem lub dworkiem pańskim, 

jakoby piskląt pod krzydłem wspólnej zbitych macierzy, wypro
wadżił ją na zerokic a równe i otwarte świata przestworze, na 
którem kroczyć o własnych kazał iłach; a z tą d zatarłszy po naj
większej części w' rócł wło ~ci piętno mit>J ·cowt>go, Lo patryarchal
nie urozmajicone~o i tło ~ć niezwykłego jej przy kroju, nadał ca
łemu obrawwi cechy osady pogodneJ wpr:1.wuzie, równej, schludnej i 
zabiegłej, ale zarazem prozaicznej, pospoliteJ i wiclco oko jedno
stajno ~ci, (monotoniją) wą, nużąeÓJ. 

W zakie, by być . prawiedliwyru, przyznać trzeba, że już 

i w cza ach dawniej zych, wieś widkopal ka w ogóle nieregularnie 
zbudowaną nie była. Pł . zezyzna kraj ten znamionująca (w nie
wielu tylko okolirach lekkiemi poprzerywana wzgórzami) dozwa
lała jćj do~ć łatwego po równem miej ·cu kroczenia, tam tylko od 
prostĆJ odst~pująccgo lini1, gdzie kręta strumyka wstęga lub sze-
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roko rozlana szybu jeziora, wskazywały wyrazme kierunek w ja
kim wieś odtąd postrpawać nadal miała.') Dwór lub kościół stuł 
zwykle, o ile miejscowość na to pozwalała w pośrodku wsi, ocie
niony nierzadko lipami i je!>iouami; gdy dziś stoji on po wielkiej 
części opodal lub zupełnie na uboczu, czasami ogrodem dworskim, 
dosyć rozległym, od niej przedzielony. Tam gdzie dawny zachował 
się budowania sposób, chaty szczytami obrócone są do drogi, 
dłu~szą zaś ścianą clo podwórza, które również jednym bokiem 
(jak nu Kujawach i w innych stronach Polski) do drogi przypiera, 
a przestrze{l między niemi ougradzają od ulicy płoty i parkany, 
wśród J.tórych wybite są drzwi (furty lub bramki), lekkim czasami 
nakryte du.s1.kiem z gontów, łat lub l>łomy albo balikiem, jut to 
o~dobnie wyciosanym i w pałąk zakrzywionym, już prostym. Kon
strukcya taka i tej podobna, spostrzega się także i na przedmie
ściach wielu tutejszych miast i miasteczek (jak niemniej w Kró
lestwie i w zachodniej Ga.licyi, np. u Ogrodników pod Krako
wem). 

U wjazdu do wsi zupełnie otwartego, widzieć się daje wy
soka, prosta, drewui1ma b o ż a m ę k a, (krzyż niekiedy z wizerun
kiem Zbawiciela), lub drewniana, murowana i kamienna na kilka 
łokci wysokości fi gur a (z postacią rzeźbioną lub malowaną Swię
tego) na podstawie czworobocznej, zwykle o kilku (trzech) coraz 
to mniejszych w górę kondygnacyach; ta ostatnia czasem wybie
lona wapnem, i w polach (kwadratach) niebieskich, ul tramariną po
malowąnych, ukazująca pobożny wizerunek (w pow. Sredzkim, 
Szremskim). Kształt tych znaków pobożnych, mniej w ogóle bywa 
urozm1ljicouym i oryginalnym niż w Krakowskiem, aczkolwiele zy
skuje on niewątpliwie na prostocie tej, pou względem gustu. Po
uobnie jak to i w innych częściach Polski ma miejsce, s~ one 
miejscu mi ocienione gałęziami wysokopiennego i rozłożystego drzewa, 
lub cułą drzew gl'UPil· Obok krzyżów wyrastają najczęściej topole, 
lipy i dęby; nierzadko także zdobią je: je ion, wiąz, klon, wierzba, 
brzoza, jarzębina. Po za wsią, we pniu odosobnionego drzewa, 
lub też drzewa wśród lasu przy drodze stojqcego, widzieć niekiedy 

') Niziny wielkopolskie, cz~;stokroć piaszczyste, bardzlój sprzyjają budowie 
\\ iatraków mż mi} nów. Mnóst\\o też wiatraków około kaidego niemal 
miasta apostrzeiać się daję. 
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można w wydr!lźeniu osadzony, zdobny w kwiecie obrazek Matki 
Do kiej, lub któngo ze świętych miejsca tego patronów, cza.ami 
za szkłem.') 

W pośrodku wsi, zwykle w miejscu dogodnem, stoji btudnia 
ocembrowana w kwadrat lub w kółko, drzewem albo kamieniem, 
z żur a w i e m czyli balem ruchomym, poziomo nad nią osadzonym 
na słupie i opatrzonym na jednym końcu w wę borek {wiadro) 
na pionowym wiszący drągu, na drugim końcu, jak zwykle w cię

żary (wagę) przydane mu dla tern łatwiejszego opadania, przy wy
ciąganiu napełnionego wodą węborka ze studni. Z węborka wyle
wają do kory t a pod nią umie zezonego wodę na napój dla koni, 
bydła i trzody przeznaczony. Dwie ćwierci (konewlu) słu~ą prócz 
tego do przeniesienia zaczerpanej wody na s z o n d a c h (nosidłach) 
na ramieniu do domu. Studnia tak tu, jak wszędzie, pospolicie 
w pobliżu karczmy a czasami i kuźni jest zbudowaną. 

Około domu mało gdzie ujrzybz sad w owoc obfity; częściej 
natomiast ukazują sil,) ogródki warzywne, w których dziewki nie 
zaniedbują pielęgnować ulubione i potrzebne im zawsze kwiatki. 

Płoty i ogrodzenia, mianowicie od strony wsi zewnętrznej, są 

z prostych złożone łat {tyk v żerdzi podłużnych), przybitych do 
s p ar n i k ó w (palików pionowych). ~ iekiedy (jak np. często w Szredz
kim, Wrzesińskiem, Gnieźnie{tskiern) splecione są gęsto z ligu tru. 
Li guster ten czyli jaśnik , napotyka się osobliwie w miej
scach nie nazbyt w drzewo obfitujących. 

J. Łukaszewicz (Opis miast i wsi po w. Kroloszyu. 1869 
str. 303) wspominając o zakładaniu u nas wsi, mówi: "Guzie tylko 
była po temu miejscowość, zakładano je nad rzekami, jeziorami i 
stawami. Przytern obierano na to miejsca suche, płonniejsze, a czę
sto pias:r.czy te wzgórki 7. parowami. - W najdawniejszych <'Za

sach wsie nasze mało co różniły się od naszych dawniejszych. Ale 
postać ich była daleko baruziej malowniczą niż dzisiejszych, domy 
kmieci wszy~tkie w małych odstępach jeden od drugiego, obrócone 

1
) To i aa.mo potwierdza nam list z Obornicklego odebrany: • U naa widzieć 

często można po wsiach po kilka Bożych-męk, figury ś. Wawrzyrica, 
ś. Jana Nepomucenn, Matki Boskiej o której w sobotę przez cały rok 
światło aię pali; nader tći po domach upowszechnionym jeat wizerunek 
Matki Boskiej CzęstochowskieJ." 
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przodeHl (szczytem) ku drogom wsie przet·zynającym, miały wy
stawy (jak to wskazano i przy opisie Kujaw), pod któremi ·w dni 
świętne knueć z całą rodZiną zabezpieczony od skwaru słońca 1ub 
deszczu, mógł swuboduie używać świeżego powietrza." 

Chata wieśniacza. Budynki. 

lhauko już kiedy, chata wieśniacza w W. Księztwie nosi 
nazwę chałupy, i chyba tylko walący si~ niemal pod słomianą 

strzechą. budynek, otrzymuje poganl!twe miano mizernego cha
ł u p ska. Każden zatem wiejski mieszkalny budynek, w potocznej 
mowie ludu (osobliwie też pod Poznaniem), zowie się po prostu 
domem. 

Do postawienia takiego domu, przysposabiają się potrzebne 
materyały, wedle tego, czy dom ma być stawiany w bale z drzewa, 
czy z gliny w strychulec (w lepiankę), czy w reglówkę, czy, co 
najczęściej, w mur pruski. Głównym materyalem jest zawsze drzewo 
na b u d u l e c służące.') - Aby drzewo na budulec przeznaczone. 

1
) W czasopismie Zienlianin (Poznań, 1868. Nr11-15) zamieszczono ar

tykuł p. Łukomskiego o najwłaściwszych sposobach spieni~żenia drzewa, 
gdzie autor powiada, ie Obredy leśne przeznaczone n& ści~ie, mają 

w swem rozrnajitem choć jednego rodzaju drzewie, towar tlla kupców i 
rękodzielników, a oraz materyał na własną wygodt;, dzielący Ji~ na: 
a) budulec, 6) drzewo na porządki, c) drzewo na opał. Do budulcu liczy 
on, oprócz cennnych mas~tówek i krzywek do okrętów, b~lkl (poślednie 

średnie i mocne, 30-~0 i więcej stóp długie l 11-12 przeszło cali śre· 

dnicy w czubku maJ:tee), murlaty (30 stóp i ~Vięc~j dl. , b cali Średn . 
w czubku), kody (do 30 at. dł . i 7-8 cali śr.) , słupy ( 12-24 stóp. dl. 
10-15 cali lir.), jak l wszelkie drewna krótsze, które jako ryglówka do 
wiązania potrzebne, a nadto wszelkie kloce czyli kłody pruznaczonl! do 
rznięcia na bale, deski, kny:iulec (t. j . na knyi pil4 \\Zdłd porznięta 

belka) i łaty, z których jt.>dnak niektóre, jak np. kloce bukowe i brzo· 
zowe, przez stelmachów 1 kolodzit~jów na porządki gospodarcze wyra
biane, do drzewa porządkowego policzone być winny - Do drzewa 
porzlldkowego należy drzewo prostołupne na klepki (zwykle sosnowe 
l dębowe) dla bednat·ty, oraz drzewo dla stelmachów i kołodziejów, które 
się ubija w wa.łkac h .i , 4 do 6 ~tóp długich w sążnie; niemniej wszel
kie długie i prosto drągi na dyszle, drabie, rozwory dla stelmachów l 
drlłgi sosnowe do telegrafów, do ruaztowań na płot)' i tyczki do grochu 
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przy schniE;ciu nie rys a ł o s i fil (pękało), na obu jego końcach 

wiercą ~ widrem stósownym do grubości drzewa dziurk1, dla zro
bienia l u f tu mocniejszemu i tłuściejszemu od b i e l c a w drzewie, 
a ztąd powolniej od niego schnącemu dr d z e n i o w i v. drze
niowi (rdzeniowi). 

Do przy c 1 e s i na ziemi, a czasami na kamieniach lub na 
podmurowaniu osadzonych, zwykle debowych, przytwierdzone są 
(niekiedy do spodu słupów dopiero) l i gary, belki sześcio-calowe 

niewielkie, również dębowe, na. których poczywa podłoga z de
sek ułożona.. 1) Ściany domu na przyciesiach wzniesione, złożone Sil: 
ze słupów pionowych 8 do 12 cali grubych, co 2 -3 łokci odle
głości od siebie umieszczonych i z re g l i czyli re g 1 ów e k, krót
kich baltków drewnianych, czasami dość grubych, poprzecznych 
t . j . w poprzek słupów (więc poziomo) idących, a niekiedy krzy
żujących się z niemi pod prostym, a gdzie potrzeba, mniej lub 
wiecej ostrym lub rozwartym kątem. Ściana (zrąb) ma około 
4-5 łokci wy oko~ci. Na wierzchu podłużnych tych ścian czyli 
z r fil b ów przeciągnięte ą m u rł a ty, długie belki, w kieruuku po
dłutnym, na które kładą w ów na poprzek b elki czyli b a l ki; a 
na nich zawiązuje się d a c h złoinny z kozłów (krokwi) i z ry
szpy (belki w podlu~), w końcach wietrznikami przepasany h. 
Wietrznik taki wiąże z wewnątrz gma<'hu (t. j. od strony wiatru, 
i ztąd Jego nazwa) trzy kozły z ry zpf! podłużną . Wiązanie da
chu u góry ry zpą i wietrznikami nie jest wcale potrzebnem tam, 
gdzie kto w ich miejsce po tl\wić ze ch co tak zwany s to l e c t. j. 

i chmielu l. t. p. Do porządkowego liczll niektórzy także i drzewo to
Jarskie, lubo wyroby zeń t. J naczynia l sprzęty domowe, nie bywają 
jut porządkami lecz (osobliwie bednarskie) statkami nazywane. 
Wszelkie drzewo, które nie da się użyć ani na budulec ani na porządki, 
przeznacJa alę na drzewo opało w e, l ubiJa się w połupanych s z c z e· 
p a c b 3 e topy długich, w Sll:tnio 3 at. l 8 cale wysokie a 12 at. długie; 
a pozostałe ea)ęzle l cbróat układa aię w k u p ki czyli ątnie 6 atóp 
azer l 6 atóp wysokie. 

Widzimy więc, te drzewo n a p orzą d ki, jest to głównie takie, 
które ociosane być ma do potrzeb gospodarakich np. na dyazle, osie, pługi, 
brony, drllgi, tyki i. t. p. Ztąd tćż stehna(•h nazywR siq tu pownecbole 
porz,dkowym. 

') W atajniRch tylko dla wlękm\J mocy układają podłogę z blochów (t.j. 
1 brusów czyli cłosilnych lub łapanych dylów czy desek) grubezycb od 
tarcle l balów. 
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podciąg na słupach górnych pod dachem, powiązanych z nim pod
pórkami czyli mieczami niby ramionami zwane mi tu z a strzały . 

. ------------------------

1~--:-\-:----cl/:----~-~ ~· ....... . 
, _ ___.!.... ________ ...:.I _______ _...:._ _____ ..J__\. murłat l posow~ 

Kozły (krokwie) tedy leżą na owym stolcu w ten sposób, 
że dwie zwykle części długości kozła idą od rotułatu ku górze, a 
trzecia część wystaje ponad stolec, oparłszy się o niego w tern 
miejscu, gdzie postawiono dwa stolce czyli stolec podwójny 

co się najczęściej dokonywa tam, gdzie w budynku zamiast jednej, 
wyciągnięto w górę dwie podłużne ściany wewnętrzne (acz to się 

nader rzadko zdarza), dające dobry podwójnemu stolcowi punkt 
oparcia. Gdzie zaś dano p oj e dynczy tylko stolec (a zatem 

przy dachu niższym i mniejszym stolcu), tam kozioł opiera się o 
halkę w poprzek ~:ttol ca położoną, nad którą daną jest równole
gle idąca belka b u n t e m zwana. Kozły łączy w podłuż pod da
chem ryszpa. 

Słupy w ścianach domu osadzone, są podpieraczarni belek i 
posowy. P o s o w a , p o s o b a (pułap) mieści się na belkach nad 
murłatami. W poprzek belek pod posową i pod niemi, idzie duża 
i gruba belka zwana p o c i ą g, p o c i~ g; na tym tedy pociągu spo
czywa środek czyli połowa owych belek, ś re d n i c a ich. N a górze 
zaś otrzymuje posowa p o 1 e p ę z gliny mięszanej ze słomą. 

Powiedzieliśmy i e re g l e, są to poprzeczne słupom, więc po
ziomo idące belki do ścian. W reglach wywiercone są dziury, przez 
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które przechodzą s z c z e b l e (krótkie tyczki) drewniane gliną owi
jane, co domowi takiemu nazwę budynku w re g l ów k ę nadaje. 
Gdy zaś w miejsce gliny użyje się cegły, wówczas przestrzeń nią 

zapełniona między reglami i słupami, otrzymuje miano pruski e g o 
muru. 

Regel wsunięty czopem w wydrążenie słupa, przymocowany 
doń bywa gwoździem dr z e wiany m (sosnowym) w słup i w czop 
ten wbitym; tym sposobem cała reglówka gwoździami takiemi 
zbita, styka się ze słupami. W razie zatćm potrzeby, dom taki 
snadno rozebrać się daje bez uszkodzenia w swej części drzewnej; 
a chcąc go na inne przenie' ć miejsce, nale:i.y tylko nowe przygo
tować gwoździe z suchego drzewa, wyb1ć niemi nazad, niby kli
nem, użyte poprzednio do zbicia reglówki gwoździe sosnowe, i 
złożywszy drzewo na wozy, na nowe przewieźć je miejsce. Re
główka wystrychowana jest strychulcami ( treich-holz) czyli 
pionowo wbitemi kółkami, kijoka m i, grubem1 na 3 cale (średni
cy), gęsto umieszczonemi, lecz szczelnie do siebie nie przytykają
cemi dla tego, aby rękę można między niemi przecisnąć dla wy
lepienia ścian gliną zmięszaną i z t re t o w a n ą (ubitą) ze słomą, 
z której l e p k a (lichy mularz), ulepia na l lub 2 stopy grubo, 
tak nazwane koty, kotki, do wylepienia służące. Koty przeto 
owe, są to po prostu wiechcie słomy pomazane gliną ub1tą, osu
szoną i warstwam1 na siebie ułożoną. Luka czyli pn:estrzei1 mię
dzy jedną a drugą reglówką i słupami, strychulcem albo gliną 

wypełniona, zowie się przęsłem lub z niemiecka fach'em (Faclt
werk) 1). 

Glinę przeznaczoną tak do budowy w reglówkę jak i w le
piankę, rozrabiają na ziemi wodą, prześciełają słomą i przerabiają 
albo nogami albo t re t o w a n i e m (deptaniem) wołów. Koty z niej 
urobione, ubijają w ścianę warstwami na półtory stopy grubo, na 
każdą warstwę wyschniętą, kładąc nową, świeżą. 

Gdy buduj!} w lepiankę, nie zaś w reglówkę, to je t: gdy ka
żda ściana z samej gliny jest lepioną bez uiycia drzewu, wówczas 
po uschnięciu ostatniej nałożonej warstwy gliny, przycinają ścian~ 
pod pion toporem zgiętym, dla zrównania jej; odpadki zaś słomy 

') Często się zdarza, że końce strychulców gniją, a przeto cały taki fach 
wyszedłszy z pionu, grozi zwaleniem; lud wówczas wyraża się, ic: je· 
dno przęsło chce wypaść z reglów. 
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i gliny dorzucailł do nawozu lub podściółki. Sposób ten konstruk
cyi ma nazw~ budowania w g l i n~ p o d t opór (u Niemców ściana 
tego rodzaju zowie si~ JVcllerwand) 1) 

Pokrycie dachu, tak u bogatszego jak i ubo~szego włościa

nina, składa się najczęściej z ła tó w (łat, tyk, tyczek) przybitych 
drzewianami gwo~dziami do kozłów, i z poszycia słomianego, 
z p~ków i snopów słomy w sposób powszechnie w Polsce prakty
kowany, wykonanego. Są dwa rodzaje przymocowania snopków; 
pierwszy zwany głowa c z e, zależy na przymocowaniu s n o p k ów 
słomy knowiem do łat, a kłósicm na zewnątrz; drugi zwany j a
żak i, daleko trwalszy, na przymocowaniu ich w kierunku tamtemu 
przeciwnym. Niektóre domy, mianowicie ludzi zamożniejszych, po
kryte są dachówką, inne szkudłami (goutami, Schindeln), inne 
dranicami (co się rzadziej zdarza), inne wreszcie pappą 

(Pappe) t. j. smoloną bibulastą tekturą. Słoma regularnie wiciami 
do łat dachowych przytwierdzona, stanowi dach w d e k ów k ę.-) 

"Domy kmiece (mówi Łukaszewicz w O p i s i e p o w. Kro to
szyn. str. 304) stawiano z rozmajitego materyału. W okolicach 
leśoy<:h, budowano je z blochów sosnowych w reglówkę z wyle
pieniem glioą. W okolicach w których się znajdowało mnóstwo 
wielkie kamieni, stawiano domy kmiece z okrągłych kamieni na 
glinę, lub też na mech. W-;zystkie domy wiejskie pokrywano słomą,. 

') Pod Ostrołęką (nad Nanvią) używaną jest do podobnegoi celu glina zie· 
lono-błękitna zwana tam p i s i e e (jakoby pisana, malowana. - a może 
od francuskiego wyrazu: lr. pist1, lubo wr Francy i nazw11 tę nosi uro
biony z wapnem pia&t!k) 

') Nadmienić tu wypada, że właściwa budowa etarovol~ka bJ la jedynie 
w 8 ~a o h u l e c dokonywaną In b u biednirjsz:ych lepioną, czyli etanowiła 
l o p i a n k ę złoioną z drążków rozmajitej dlagości l z gliny mi~azanój ze 
ałomlj. Następnie z n11Aiadow11nia pruskiego fachwerku powstała budowa 
zwanA w re g ló w k ę, którtU drewniana ~z~łć była po prostu fachwerktern 
a spoaób wypełnienia go atrythul~ami lab kijonkami wziQty z dawnej le
planki. Pótnlejazy rodzaj budowy t. j. fachwerk wypełniany ceałJl eta
nowi pru ak i m u r, powszechnie w Niemczech północnych znany. Pó
tniejazą jeszcze bndo1~ą wymyśloną przez architektów ze wzgi~dów eko· 
nomlcznych jest niemiecka Wellerwand. Najnowsza budowa po dworekich 
ubudowanlach złożoną jest z wapna l plasku l dokonywani} bywa w u
myślnie do tego zbudowanych pudlach. (DziA jui nawet atrychuJ'ł ceały 
z teao materyału do budowania~ 
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Wszystkie domy po wsiach wielkopolskich miały kominy, nie za
wsze jednak murowane. Domów bez kominów, jak w innych pro
wincyach dawnćj Polski, po wsiach wielkopolskil'h nic było. u 

Dziś w okolicy Poznania bardzo często napotkać już można 

domy murowane; w Szremskiem, Szredzkiem i t. d. już to muro
wane, już lepione w tyczki. 

Rozpatrzywszy się w zewnętrzneJ i głównej domu mie zkal
nego budowie, przejdźmy teraz do jt•go wu~trza. Siei1 dzieli go 
pospolicie na dwie połowy. Tuk po jednej ju.k i drugiĆJ tronie 
sieni, jest izba wraz z komorą, dając tym sposobem domowi dwie 
komnaty z tyluż komorami, zamie zkano już to przez jedną (bo
gatszą) rodzinę, już przez dwie, co mu nadaje miano dwojak a. 
Dom podobny, no i wtenczas n:~7.wę czworaka, gdy je t więk
szy przez przybudowanie dor1 dalszych części i urządzenie go dla 
CZWOrga rodzin, dając lllU dwie sieni(', (a raczej jednę długą, ko
minem na dwie przedzieloną połowy), który to czworak stanowi 
normalny budowania spo ób. 

Drzwi mają do~ć szerokie odtlr;.wia czyli futra do słupów 
ścian przybite; same zaś zbite są z dwóch lub trzech, a czasami 
i czterech desek sosnowych. U drzwi powszechnie widzieć się dają 

przybite do nich zamki żelazne z kluczami i naciskiem do zamku 
czyli klamką, zwaną miejscami d ryk a (Driicke), klamki bowiem 
drewniane, jak i wszelkie znane gdzieindziej zapory, zasuwy, od
dawna wy zły tu z użycia. Okna kwadratowe (rzadziej podługowate 

na poziom), zwykle o G szybkach szklauych, mają rÓwllle jak i 
drzwi, swoje futra i nie są otwieralue, lecz do od~uwaoia tylko 
urządzone (t. j. do cofania jednej ruC'howćj szybki). 

Komin z sieni się wznos1.ący, pospolicie z cegieł pnionych 
albo z s y rów ki (cegły surowej, niepalouej) stawiany, wylepiaj~ 

takie gliną; na wierzchu dają. jednak jakoby ramę na około, za
kończenie z palonych cegieł stanowiącą; gdy dawniej była ona 
z drzewa w cztery b r o 7. y n y oblepiane gliną. W izbie znajduje 
Bil) kom i n e k Z szerokiero ogniskiem, C Z e l U' C i ą połączouy Z ko
minem zewnętrznym, i pokryty b a b 1\ czasami z drzewa i gliny 
ulepioną. W kornioku tym, lub tćż obok niego, a czasami (u bo
gatszych) oso b no w kuchni, umieszczony jest p i e c do chleba. 
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z cegły palonej zbudowany, a przy nim przypiecek i za
piecek.') 

W n~trze domu wieśniaka wielkopolskiego, porzqdniej bo
gn.ciej się przeclstawin., niż wnętrze mieszka~ka wielu innych stron 
Polski. Izba wapnem zwykle wybielona, uość schludnie bywa utrzy
mywaną, lubo rzadko kiedy wielkiego jest rozmiaru. Stół, łóżko 

(najcz~~cićj jedno, małżer1skie, czasami dwa), skrzynia, stołki i 
inne sprzęty (jak np. ławki), mają zwykle kształt podobny do tf'go, 
juki widz1my u sprzętów po miastach i dworach (osobliwie da
wniejs?.ćj mody) naputykanych; często nawet bywają one pokosto
wane albo lakierowane, i to przeważme na kolor ciemno-czerwony 
(buraczany lub ceglasty). Uuerza to osobliwie we wsiach w po
hliżu Poznania położonych. I tak np. w izbie w Górczynie widzieć 
nam się uał stół czworograniasty (a są i okrągłe) na sposób miej
ski, łóżko porzą<lnc jedno, a w komorze drugie, skrzynka, kufer, 
szafa nader szćroka, miśnik (są to półki, na których stoją miski, 
łyżki, widelce, noże, świecznik i t. j. lichtarze blaszane ze szczyp
cami i t. d.). Komora służy jak wszędzie indzićj za przechówek 
różnych sprzętów, narzędzi, żelastwa, czasem rupieci i wiktuałów 
zapasowych. 

') J. Łukaszewicz (0 p i s p o w. Kro to e z y n. 1H69 etr. 304) mówi: "Wnij
śeic {drzwi) do sieni przeznaczontłj na skład rupieci kmiecia, jako to: 
kłod do kapusty, wasek, na sklepik do nabiału, miało u góry kształt pół

kola i zawierane b) lo przepołowione mi (poziomo) drzwtami, z których 
we dnie dolna tylko połowa zamykaną była . Tym sposobem utrzymywało 
się w domach kmiecych uwsze świcie powietne. Z eieol wchodziło siQ 
do obszernej izby, której umeblowaniem były ogromnil lóika, zwane u 
lulln polskiego w era m i, zwykle malowane jaskraweroi farbami, oblotone 
pościelą pod sam niemal sufit sięgającą, mangla za stół oraz do stawla
nia na nit'j jadła służąca, ławki, skrzynki niebieską albo czerwooll farb~t 
powodzone, tak nazwane zydelki (atol ki, Seesel), na ścianach obrazy 
Ś~. Pati kich, i pozawieazaoe garnki polewane, misy cynowe, dzbanki 
lub t. p. - Z izby wchodziło się do komory moiej-więcej obszernej, prze
znac,on,:j na skład rozma,Jitych mnił.'jszych rupieci kmiecia, na syplalnie 
dla dzieci i sluihy niewieścićj kmiecia. Czasem w domu kmiecia była 
jeszcze druga izba, w którćj dziedzic tni osadzał komornic~. Kmieó je
dnak, pólkmieć czyli pólślad n i k, to jest uprawłający pół 61adu, lano, 
roli, chalupnik i ogrodnik zajmowali Z\vykle cały dom z rodziną i czela
dzią swoj<l· W tyłach domów mieazkaloych był ogródek, podwór;r;e, a na 
niem stodoły, obory, stajnie l chlewy.~ 
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Pod Kostrzynem i t. d. my śni k bywa to szafa do misek 
z p o l i c a m i (półkami) w swej górnej części do ustawiania misek, 
garnków, czarek i łyżek, i z d f w i erka m i (drzwiczkami) w dol
nej części do przechowania i zamykania wszelkich potrzebnych 
innych naczyń i drobiazgów (porównaj L u d, ser. III . Kujawy 
str. 85). 

W Obornickiem (we wsiach Objezierze, Nieczaj na, Lu! in, 
Wargowo i t. d.) tak nam urządzenie domu wieśniaka opisano: 
"W domu tym, dość niskim, znajduje się: łóżko (wyrko) jedno 
lub dwa, bardzo prosto zbite, na spodzie słomą wyłożone, nad 
którą rozpostarte prześcieradło; na tem leżą poduszki dość wiel
kie, przyciśnięte pierzyną olbrzymio wypchaną pierzem, <lo tego 
stopnia a umyślnie w jedną stronę str1:ąśniętą, że można u niej 
widzieć w tyle zupełnie próżną p u s zwę. To też gach zaglądająr.y 
w konkury, najpierw patrzy na pierzynę, która główne ~tanowi 

bogactwo, czy też aby gruba i tęga i nabita. Dalej je t m i śni k 
czyli szafa do talerzy, i l i s z t e w k a (półka) do garnuszków. Mi
ski gliniane z połyskiem, zdobnym w zwykłą im malaturę (kwiatki, 
wieńce i napisy, niestety najczęściej niemieckie : eum Andcnken 
i t. d. ztąd zapewne, że przez niemieckich lepione rzemieślników); 
beczka z kapustą, tynka do mąki, grapa czyli wielki garnek 
żelazny do gotowania jadła dla trzody chlewnej, stągiew do wody, 
dwa wiadra (ćwierci), wanienka do mycia statków zwana mi
ś n i c a, skrzynka do rzeczy (czworograniasta, sosnowa z zamkiem 
pstro malowana jednakowo po trzech stronach), kilkA stołków, ła
wy przy łóżku z poręczą, rzeszoto, sito, ku s z k a do perek (koszyk 
okrągły z pałąkiem przez środek), potoczka (naczynie do pra
nia), przejrzadko lub z w i e ś c i a d ko (źwierciadło, lustro)." 

Mniej schludno przedstawiają się Qak nam o tern doniesiono) 
nizkie chaty pod słomą w okolicy Ryczywoła (Boruszyn, 1\Iłynkuwo, 
Tarnowiec, Krosin i t. d.) z jedneroi drzwiami na front, 1. dru
giemi na podwórze. Izby w więks1.ych chatach dwie z komórkami, 
w mniejszych jedna; w ka~dej izbi~ okno jedno większe z przodi.."U, 
a drugie z tyłu maleńkie o jednej szybie. W chałupie szafa do 
misek i łyżek, u dołu z drzwiczkami, u góry z przedziałkami do 
etawiania za niemi łytek i misek. Łóżko proste, na niem pościel 

powleczona płótnem drukowanem; pierzyn czasem dwie i 3 lub 4 
poduszki; pierze używane niedarte, najwyżej jeżeli no~ycami po-
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cięte. T~awki długie, proste, uiemalowane; stoły również. Sień na
zywają d w orki e m. 

Po za domem mieszkalnym, w podwórzu, znajdują się u wiel
kopolskiego chłopa jak wszędzie indziej, różne zabudowania go
spodarskie, jak: stodoła, chlew, stajnia, wolarnia i t. d. 

Stodoła ma środkiem b oj e w i c ę, b oj o w i c ę, czyli miejsce 
do bicia (młócenia) zboża, na poprzek budynku przechodzące i mo
cno z gliny ubite; po obu zaś bokach tej bojewicy są 7. a b ląż a 
(inaczćj sąsiekami zwane), czyli miejsca do składania. snopów, od
grodzone od strony klepiska bojewicy drewnianą niską ścianką lub 
poręczą zwaną b ląg i e m. ') - Drzwi do stodoły zwane wrota 
bywają albo na zawiasach, lub tćż na wicrzajach, zwierze
j a c h, t. j. drewnianych w żelaznej ku n i e (obręczy) u góry, a na 
dole w stęp c e obracających się biegunach czyli wrotoiach. Sto
doły bywają niekiedy, mianowicie po d worach zamożnych obywa
teli, bardzo długie, bo przeszło na sto łokci wzdłuż się ciągn&ce, 

a na 20 łokci szerokie, i w kilka bojowic opatrzone. Lud utrzy
muje, że igliwie z chojiny, a bardziej jeszcze gałęzie olszowe, do
bremi są w s ~s i e k (zasiek, zabląże) na spodek usłane, aby się 

tam myszy nie trzymały (t. j. chronić mają od myszy).') 

1
) Dawniejazem i czasy stawiano stodoły na s o c h a c b (słupach u góry we 

dwie strony rozchodzących siQ, rozsochatych), na które kładziono w po
przek grube murłaty czyli i\ lemłona zwane mysz o n ki. 

') W dziele ks. Piotra Świtkowskiego pod ty t. B n d o w n i c t w o w l ej
ski e ofiarowanem królowi Stanisławowi Augustowi (Warsz. 1793, nakła
dem !\f. Gr!illa) czytamy na str. 80 : "W stodoltl (planem tam naznaczo
nej ) są cztery sąsit>ki mające podłogę z cegły, dawanćj na glinę; ale któ
nlj boki, co się niemi tykają jedne drugich, są wi:!zane na wapno. U nas 
zazwyczaj zanim do stodół poczną zwozić w żniwa, to tylko w sąsiekach 
potlśrielą i roztrząsn:1 trochę barłogu jakiego lub chróstu; drudzy podkła
dają drątki lub żerdki jakie. Ale to niczemu nie dogadza lepiej, jak my
szom. Prócz tego, gdy stodoły są nieco w dole, to snopki przy ziemi le
tące, ciągną w siQ wilgoć, i cz~sto cala spodnia warHzta zatQchnie i zbó
twieje. Przeciwnie, gdy podłoga w sąsieku jest z cegły, jest suchą i my
szy nie mogą siQ tak łatwo utrzymać. W ścianach co 2 lub 3 łokcie 
trzt'ba dawać l u f ty czyli szpary dla przewiewu powietrza. Tu dam prze
strogę wzgl~dem lągów {blągów) czyli sąsietnic, które bojowiska od 
sąsieków przedzielają. Ścianki te czyli przegrody dają albo z drzewa cale, 
albo tet z lepianki między dwiema halkami, albo tęż murowane. Żeby ta 
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C h l e w jest to ogólna nazwa stajni czy obory dla bydła ro
gatego; lubo dziś, jak się gdzieniegdzie wyrażają, krowa mieści 

się już w oborzelub stajni, a koń w stajni. W chlewietakże 
albo chlewiku mieści się trzoda chlewna i gęsi. Jest on zatem 
u wieśniaka, a przynajmniej był do niedawna, powszachnem schro
nieniem zbiorowem tak koni, wołów, krów, jak i świń i ptastwa 
domowego (drobiazgu), z wyją_tkiem jedynie większej liczby owiec, 
które dla siebie osobne mają zbudowane o w czar n i e, w których 
są także czasami i oddzielne przegrody dla cieląt i drobiazgu (pa
ty ki). Owce dworskie pasie owcarz czy owczarek, krowy 
skotarz, woły wolarz, świnie świniarz, w ogóle wszelkie 
b)dło itrzodę pastucha. Niegdyśwpośród dużychigęstych bo
rów napotykało się świetlejsza ziemi przestrzenie (clairieres), 
które nazywano skotnik i, t. j. miejsce gdzie s k o t czyli bydło 
rogate siEJ pasało. 

Trociny i pruchno poczytywane są jako dobry materyał do 
budowyścian do sklepów (czylilochówipiwnic) i do lodowni, 
jak również do m o g i eł kartoflowych. Gdy obok zebranych ju.t 
z pola perek (kartofli) złożonych kupą, na ziemi, wyko pil!! sil,) 
z obu stron rowy czy doły, a następnie wybrana ztąd ziemia po
sypie siEJ na wspomnione kartofle, słomą poprzednio przykryte, 
wówczas nad kartoflami temi tworzy siEJ tak zwana m o g i e ł a, 
którą nieco ubić i piaskiem jeszcze p'rzysypać należy, zrobiwszy 
z frontu otwór czyli okienko. W ł aż o n y m d o l e zaś są perki 
wówczas, gdy do tego dodany je t daszek i drzwi aby w nie wleźć, 
wczołgać się można; wreszcie w kop c u długim, wówcza , gdy 
perki Sfł na ziemi ułożone poziomo i obsute ziemią na słomEJ na
rzuconą, co dziś w powszechne wchodzi użycie. 

Nad opi aniem większych zabudowai1 go podarakich po dwo
rach jako i amychże dworów dawnych i nowych za tanawiać, 

przegroda z muru była trwała, lrLeha wierzchem kouiec1.nie dać bałkQ, 
któraby ją przykrywała; bez czego przy rzucaniu snopków, wnetby aiQ 
ląg oałabil wier?.cbem i popsuł. Zamiast muru dają lągi z sam j gliny 
w formach ubijanej, które ~e ·~ od wilgoci bezpiec:~:ne, trwnją długo. 

W szc~ycic todoły aą znowu podawane w i e trz n i ki czyli w i1 g o c i ą g i 
dla przewiew u. Stodoły aą opatrzone dobrem i wrotami, które siQ zamy
kają na klótki, ale które tedy owedy odmlen lać trzeba, żeby złodzieje do 
nich kluczy nie podobierali.~ 
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i rozpi ywać się o nich nie będziemy, gdyż wiadomości tego ro
dzaju ja.k i liczne skazówki do wyświecenia szczegółów urządze

nia służące, podają nam mniój lub więcej obszernie , dzieła Ra
czyitskiego, Łukaszewicza i kilku innych autorów.') 

Naczynia. Narzędzia. 

Naczynia domowe mało tu (pod Poznaniem, Kostrzyna m, 
Środą i t. d.) różnią stę od tych, które są w użyciu w Kujawach 
(ob. Lud Ser. III. str. 84). Naczynia kuchenne i stołowe, s~ tu: 
l) miska naczynie nieco większe i głębsze, gdy 2) talerz jest 
mniejszy, lubo bywa on miałki (płytki) lub głęboki; 3) sagan 
duży garnek żelazny bez nóg; 4) gr a p a v. gr o p a statek czyli 
garnek żelazny o 3 nogach; miedziany zaś wysoki, 5-6 garcowy 
o l uchu, zwykle bez nóg zowie się 5) koprak; 6) tygiel (niem. 
Tiegel) miseczka na nóżkach c1.yli rynka głęboka z długą rączką; 
7) patelnia v. tygielek, rynka płaska, nieco większa; 8) wazka 
szafitk drewniany lub wielki szkopek o l uchu; 9) ceber, c o
b er, naczynie duże o 2 uchach z dziurkami, dla przesunięcia 

przez nie drążka; 10) potoczka, mały statek dowody, do opłu
kania naczyń; 11) pomywaczka duży statek drewniany do umy
wania innych naczyń i statków (w Kujawach konwasem zwany); 
pod Pozuauiem znów służy na ten cel 12) miśnica, stągiewka 

do wody, do mycia statków kuchennych jak: garnki, miski i t. d.; 
jestto niby balijka o 3 nogach; 13) drybinek v. drybanek 
(drejbejn) trójnożek, żelazna podstawka o 3 nóżkach pod garnek 
do ognia; 14) szaflik i szafliczek, naczynie drewniane, mniej
sze do mleka, a większe do pomyj ów; 15) konew drewniana i 
cynowa; 16) są dek do cieczy, mała beczułka (np. do piwa, wódki) 
przez zepsucie nazywa dzi~ firlik (vicr t. j. czwarta część beczki 
stemplowanej); l 7) rzesz o t o sito okrągłe z łyczka (czasami 

1) E. br. Raczyoski we W s p o m n i e ń. W i e l kop o l. (I. str. 133) cytując 

słowa kontraktu wyderkafowego co do wydzierzawienia wsi Łaszewa za
wartego między Granowakim i Dąbrowskim w r. 1606, wykazuje inwen
tarz budynków ówczesnych gospodarczych, mielcucha (słodowni, brow&ru), 
naczyń, obory cał~ (bydła) l t. p. 
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z włósia) do skuliwania grochu do gotowania, do osiewania sie
mienia lnianego i t. p. 18) sito podłutne z włósia lub drutu do 
przesiewania mąki i t. p. 

Statki do mięsa i chleba. 19) koryto do czyszczenia 
i oprawiania wieprzy (jak w Kujawach kopań) i 20) kop a n k a, 
niecka do ciasta; 21) dzió1.a v. dzitka do rozczyniania mąki i 
do zarabiania kwasu na chleb; 22) w a z k a, duta fa ka czy sza-
el do mąki (w Kujawach: tynka). Do przechowania mąki służy 

23) h er, z k a lu b ś iż ark a inaczej p u d ł o, rodzaj podługowatej 
skrzyni. W Poz 1 niu, Szamotułach i t. d. utywają także rzeźnicy 

do krwi bydlęcój 24) juchatki, głębokiej miski podłużnej z u
szkiem. 

Statki do wody: 25) węborek, wiadro do czerpania wody; 
26) ćwierć, konewka duta do noszenia wody ua zóndach (no
sidłach) na ramieniu zakładanych; 27) stągiewka dużo naczy
nie drewniane do utrzymywania wody z kuchni, 7. przykryciem 
zwykle; 28) ku fa duże naczynie do wody, pod rynną, po ogro
dach. Do prania służy 29) w a n n a duża, (pod War zawą bali ją na
zywana); oraz 30) kociołki koprowe (miedziane) objętości 

3-4 ćwierci lub większe o 2 uchach; 31) wanienka, wanna do 
kąpieli; 32) konewka, ćwierć pojedyncza z wygięciem u góry. 

Statki do nabiału. 33) kierznia lub kierzenka do 
robienia ma ła, (szersza lubo nie wyższu od mazowieckiej), ma u 
wierzchu wierzchenok czyli '\\ierzchołek, na który wkłada 

się jeszcze d u d ck czyli wierzchołek mały (podchlebuik), oraz kiJ 
tłuczek;34) szkopek do dojenia mleka,-gdy do zlewania go 
słuty; 35) dójuica, dónica gliniana lub kamienna albo też 

szaflik drewniany; 36) ćwiartka lub pu-czwartck, pół

ć wiar t e k u a wsi do d oj en i a mleka a u szynkarzy do pi w a i 
37) achtelek, aktelik, czyli garniec, garcówku. do prze
chowania masła; sitko z powązką (na Kujawach: cadźka); 

39) kw i r lik (quirl) czyli koziołek, kijek drewniany do bicia ~mi c
tany. Do przechowania mlóka są 40) m l o s t ki, zćrokic garnki 
gliniane. 

Do pieczenia chleba u~ywa się jak wsz~dzie: 41) łopaty 
by go wsunfiĆ do pieca i 42) o t e g słuty do pogrzebiania w piecu 
głowni, 43) pomiotło do wymiatania pieca. 
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Narz~Jdzia do lnu: 44) cierlica (tak zwana od tarcia 
z łoskotem);') 45) trzepaczka; 46) tłuk (trlepnk); 47) szczo
tki; 48) graczki v. gracki. Wre zcie do przędzenia: 49) kółko 
v. koł o w rot (kołowrotek) z człapiejem, szpulką, prześlicą, i 
50) kr~J~elem v. krz~.Jzelom (krężołkiem); a przy kółku i 
szpulce jest deptacz (stołek). Kółka toczono. bywają przez d re
k lar1.y (na Kujawach: dryjarzy). Snop lnu, jest wiązko. lnu 
zwana także garniec. Motek nici z 20 lub wiE,Jcej pasm zwija 
się na motowidło. Mendel płótna jest to sztuka z 8-12' 
łokci. Półka płótna ma 1~-15 łokci. Parnik czyli pornikjest 
sztuka grubszćj przędzy po 20 nici w każdem pa 'mi e, citd1szej 
przędzy po 40 nici; a G takich parników stanowi sztukę prz~
dzy. Kop a płótna u tkaczy GO łokci. Grube, zgrzebne płótno, zo
wie się paczesne, pacześ. Tkacz zwany tu płóciennik. 

PRACA. ROLA. 
Przemysł. Słutba. 

Kmieć tu większą niż w innych btrouacb Polski cieszy się 

zamotnością, osobliwie h u b i ar z lub p o,.śl e d n i k (pół-śladu roli 
posiadający gospodarz), 7.yje dostatniej i wygoJoiej i chętnie (ju~ 
od r. 1~0 ) dzieci swe posyła do szkoły : Więc też bardzo spra
wiedliwie, acz pod względem czystości obyczajów nieco przesadnie, 
mógł L. Zienkowicz (Zbiór ubiorów ludu polskiego, Pary~ 
1841) powiedzieć o nim: "Rolnictwo i hodowanie bydła jest głó
wnem zatrudnieniem Wielkopolan; oszczędność wiejska i prze-

1
) D wio swarliwo baby kłóciły alę w podwórzu, a jedna d run rhciala pn:e· 

gadać. Widqc wreezcle jedna z olch, te ję1.yczkiem swym lll&iadce nie 
podoła, biegnie co tchu na górę swego domu podczas wrzaskliwego ~te 
klapania, a wysunąwazy pn:ez dym n i c Q (otwór na dacbu) IW'ł cierlicę, 
pocznie nią tr:uakać z całych ail, co tt!ru glolioićj brzmiało, te lnu wcale 
przy nic!j ole było, wolaJ'łc: "Poczkaj, pocakaj, jędr.o, kiedy moja gęba 
ole mołe, 1.0 ch~ moJa cierlica prseuczeka l" 
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mysł, wielki pomiędzy niemi postęp zrobiły. Większa częsc u1me 
czytać i pisać; odznaczają się przez swoj11 prawość i czystość 
obyczajów." 

Kmieć polski jest tedy głównie rolnikiem ; mnićj czę~to od
daje on się rzemiosłu, i idzie na wyrobek miejski lub do łużby. 
W Poznańskiem woli on, by go nazywano chłopem niź włościani
nem. "Włościanin je t tu (w Jominialnych dobrach t. j. zawi
słych od wło~ci, własności dziedzica, tak się jeden z nich w oko
licy Poznania wyrażał), nazwa chłopa zaciągowego czyli pańsz
czyźnianego, a od czasu separacyi już takich wcale tu niema." 
Wedle tutejszego wyobrażenia, włość zatem, byłaby to: wła
;; n ość dziedzica, obejmująca nietylko glebę ziemi (grunta), ale i 
wszystko co na niej się znajduje wraz z ludźmi; więc włościanin 
znaczyłby tyle, co chłop poddany.') 

Komorników także już u uas niema (mówił tenże am wie· 
śni ak), t. j. takich, co by za komorne odrabiali; są tylko d z i er
żawcy, mieszkańcy, lokatorowie. Nazwa komornika Uako 
robotnika za komorne chodzącego na zaciąg), jest nawet ubliża

jącą. Komornicy niegdyś za robotę, równie jak i zaciągowi, pobie
rali kopczy z n ę, t. j. pewną cząstkę z kopy zboża w słomie; 
dziś rat aj e (parobcy do orania) biorą, tylko wy m i a r. Od czasu 
separacyi, większa część komorników już to poszła na wyrobek, 
już przyjęła służbę dworską, najmując ię za fornali, pasterzy i t. p. 

Dziś go podarze wiejscy trzymają sobie parobków i w oko
licach Poznania, obrabiają wraz z nimi rolę, posiadając jej śre

dnio po h u hi e (60-70 morgów). 
Sposób ich gospodarowania je t prosty. Z wiosną w polu 

ugorowem (w Górczyni e, Jeżycar h) cbłop sieje zwykle w i k ę (wykę), 
w początkach lipca ją zE:tnie, wpakuj e mierzwę 1 pod-orze na je
dni} skibę i po tygodniu zradli, zwlecze ; potem wsadzi fi a n c ę 
brukwi i około ś. Jadwigi brukiew wykopaną w jedną skibę złoży 

') W Królestwie pol~kiem kongr sowem jak i w Gallcyi, ' pojęciU orzę

dowt\m, przeciwnie, wlolicianio jest to ob ,cnie kmieć zawiadujący na 1 

jot to właanośdą swoją (chłop-\\ łaliciciel), jot pracujący w powierzonej 
mu roli za najem czyli jako najemnik. Tu więc nazwa ta zaszczytniejsze 
poniekąd od nazwy chłopa maJąc ce(lhę, przywiązaną bywa do takich 
którzy oddawna Uak i Ich ojcowie) osiedleni na gruncie, ciągle pracowali 
w roli pod nazwą chłopów, kmieci i parobków. 
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i zasieJe na wierzch żyto ozime, które zabronuje. Czasruni na. gro
chowisku sieJą pszenicę, (ale tylko w lepszej ziemi t. j. sztuka
m i, gdzie jest ładny s m u ż e k ). W e wszystkich wsiach miasta 
blizkich, pielęgnują i ogrody; z nich to noszą kobiety na targ 
do miasta: kapustę, ogórki, marchew, ka1afijoły, maryjank~, ce, 
bulę i t. p. 

"Praca, szczegÓlnie w polu, ma w ogóle u wieśniaka wiel
kopolskiego (mówi E. Kierski), równie jak i jego sposób życia, 
swe stałe i prawie odwieczne przepisy. Od Matki Boskiej siewnej 
rozpoczynają siew żyta, na ś. Józef (lub nieco później) siew gro
chu i rozsady, na ś. Wojciech sadzenie kartofli, na ś. Marek siew 
owsa, na ś. Filip siew tatarki, na ś. Stanisław siew lnu (ostatni), 
w pierwszą pełnię lub nów majowego ksi~życa siew prosa. Szcze
gólniejsze znaczenie ma u ludu pełnia księżyca; twierdzą bowiem 
że siew pod pełnię uskuteczniony lepiej plonuje, a zbiór ma być 
obfitszy ; słomy zaś lub siana ściętego na nowiu, bydło, w przeko
naniu jego, nie jada."(Tygodn. illustr. 1861. Nr. 109,o ludzie 
z okolic Stęszewa, Grodziska. Rakoniewie i t. d. 

Orzą i w ogóle uprawiają, rolę zwykle końmi; niektórzy je
dnak (wedle miejscowości) używają, do tego wołów ; robo~ ~ u
skuteczniaj!!~ ulepszonami już narz!Jdziam i j pługami. Z a p r z ę
gi e m wołów nazywa siiJ przyrząd go to wy do obróbki t. j. gdy 
woły do roboty ubrane, a pług, jarzemka, jarzmo, są w porzlldku 
wraz z batem i kozicami do pługa, by wyruszy6 w pole. Nawra
cając przy órce woły na prawo, wołają: ocibl- na lewo: ksóbl 
Na konie nawołują: het, het! (w prawo), ćwe, ćwel (w lewo), 
ćwej-da, be, tprr lub ks6b-tprrl - Robota w polu składa 
si«J u nich z: podorywki czyli podkładki (pod-oru) t. j. pierw· 
szej órki. i z o d w rot u czyli drugiej 6rki, oraz z re d l e n i a (ra
dlenia). 

W ogóle we Wielkopolsce orzą rolę albo w z a g on sześcio
łub ośmio-skibowy, albo w s kła. d szerszy pr~towy lub wieloski
bowy, albo w obł a w~ t. j. w coraz szersze kółko bez robienia 
bruzd. Pierwszy rodzaj 6rki w zwyczaju jeszcze jest u wszystkich 
niemal włościan, a coraz mniej ukazuje siiJ na łanach dworskich. 
Ostatni zaś rodzaj órki, widzieć sie daje powszechnie w dobrach 
większych dominijaloych, staranniej zagospodarowanych. 
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Gdy zboże i rośliny w polu dojrzewać poczną, chłop nader 
pilnie baczy, by mu w polu i ogrodzie nie czyniono szkody. Wów
czas zbliżając się do bydlęcia woła : o h a! u ch a!, na psa swego, 
szczują.c go by odegnać cudze świnie od szkody, woła: b u z i e
śwel -by odegnać gęsi: ga~, gaf, gaf, szukaj! - by ode
gnać kury: szukaj kur, kur, kur! - by odegnać bydło i ko
nie: szukaj bydła, nieduj-tal na-tu-na! sa, sa, sa, a 
gry~ l - Strachów przecież z wiechcia wśród pola, by odegnać 
ptactwo, nigdzie prawie już dziH nie stawia; zna bowiem dostate
cznie ich bezskuteczno'ć. Raczej nad tern przemyśliwa, jakimby 
sposobem rolę od żarłoczności myszy i kretów uchronić, lecz i na 
tę klęskę skutecznego dotąd nie wynalazł lekarstwa, Dobrodziej
stwo jednak ubezpieczenia domu i plonu od ognia i gradobicia 
nie jest mu już obcem, i assekurując się, ch~tnie z niego korzy
sta. Mniej zo. to zaufania okazuje (bo doniosłości ich działania 

nie przewiduje) dla kass zaliczkowych, kasa oszczędności, asseku
racyjnycb na życie i t. p. 

Podczas żniw, żyta i w ogóle zboża już nie ustawia jak da
wniej w mendele, lecz w Jusy (dłuższy szereg mendeli, gdzie 
słoma jest l o o s, lu~ną) t . j. snopki stawiają się kłosami do sie
bie rzędem, ukośnie, aby wiatr mógł przewiewać spodem i zwykle 
na brzegach bruzd, by woda łatwo odpływać mogła i zkąd ła
twiejszem jest ładowanie na wozJ, a ziłlrno mniej się przy łado
waniu kru zy. Snopy zboża wiążą się powrząsłem długości 
dwóch słom t. j. dwóch pęczków słomy, każdy o 18-20 łodyż
kach, z sobl} związanych.') Stn.wiają tćż włościanie zboże swe 

') Nie podobna nam tu nie w.spomnieć o trybie postl)powa.nia po 'lliQkszych 
folwarkach, pny sprzęcie rzepik u zachowywanego (w okolicy Pozna· 
nia, Pobiedzisk, Kiecka i t. d.). Do jednt!j fury, użytych jeet cztt!reoh lo· 
dzi t . j. dwóch ludzi nakładnjącycb na dole, jeden odbierający na wozie 
l jeden wotący. Z pokosów zbiera się garatkami na widełlr.l drewniane 
tyle tylko, aby sh~ ziarno nie kruszyło przez odbicie o Inne kłosy, ree&tQ 
dzieciaki w ręce zbierają i przenoszą w dalsze rzędy. TrochQ wilgotny, 
zielonawy, wiąuć nałoży rzepik w snopki około G cali średnicy mające, 
najgrubsze w długość jednćj słomy i ust wiać w l u s y jak tyto. Tym 
sposobem stać on może na polu czas dłuższy, około 5-6 tygodni, chyba 
te go grad lub nawalnica zbije. W atodole z woza zrzucony, ustawia alę 
ziarnem do góry w wieniec wewnątrz prót.ny, poczćm stawia eię pewn& 
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w kupki (t. j. po 10-20 snopków wokoło) i w sztygi (Stitge) 
czy h w długie rzędy lu ów, lub też w kra c z ki (t. j. rozkroczone). 
Ukończenie żniw na łanach dworskich daje miejscami jeszcze po
wód do uroczystości rolniczej, za · adzającej się na wyprawieniu 
pępa i wieńca (obacz: Wieniec). 

Po zwiezieniu zboża do stodoły'), młóci się je czyli wy bij a: 
ze słomy; wreszcie wieje się, młynkuje i przerabia (szu
fluje) na bojewicy Robota ta winna dziś postępować szybko i ra
źno. Wi~c dziwić nie powinny nikogo owe wyrazy pewnego chłopa, 
który odezwał się do syna i do parobka swego: wybij e ta m i 
dziś chopoki (chłopaki) kop~ żyta, do dnia (raniutko, ze 
świtem) bierz-ta się! 

Siano zebrane stawia się w ku p y. Suszy si~ je, zbierając 
z wierzchu kupy suchsze, i w osobną tawiając je kupkę. Dowód 
roboty łatwy. Wiadomo, że suche siano za trzykratnem starciem 
w ręku kruszy się, mokre znś nie. 

ilość (np. 16) koni i 4 ludzi konnych do t re t o w a n i a. Oprócz tych Ju
dzi, stoji jeszcze jeden w pośrodku wieoca i widelkami ro.tbil'gle w śro
dek pręty w wieniec wrzuca, a drugi z wewnątrz widelkami lob grabiami 
czyni to samo. Kiedy rzepik jut je t wybity, konie przechodzą na drugą 
boje\vicę no w q wybijać p o r c y j ę: tymczasem na pierw6z~j bojewicy 
dzieci wybierają stręczyny i odno~zll je na wyznaczone mi!'jsce, kła
dąc łodygi osobno, gdyt w tych stręczynach znachodzą się jeszcze ziarnka 
do wybrania. rotem przt>puszcza się rzepik przez cylinder c~yli b ę b e
n e k, wleJe si~ go i młynkuje, a wreszcie czę~to p r z~' rab i a ( zutluje) 
aby nie spleśniał. Rzepik napleśniały da się pozornie odświeżyć przez de
ptanie go tak długo, aż dopóki ws,elka pleść f kurzawa z whlrz~bu nie 
znUdzie; potem go sit; młynkuje, przewiewa azutlami podrzucając w górę, 
znowu się rozpościera i lejc się na niego nieco olE>ju; potem go sio po
wtórnie szufluje l rozdeptuje; jeteli zanadto oleju będ:r.ie u:epik się Świeci 
a kopujllCY łatwo odkryje podstęp. 

') Mówiliśmy, te Jod tu jaaoiej&zll jut nit w innych stronach Polskl ma 
wyobratenie o nietykalno ci cudzej własności. Z Iem wszyatkiem, plączą 
mu aię jeszcze po głowie pewne wapomnlenia o wspólności ziarna, pa
atwlaka, lasu i t. p. Dlatego u wielu właścicieli po iadloścl większych, 

domlnijalnych, zaprowadzoną jest oddawna atrat (lubo dopllnować tego 
z całą icisłością ni~ jest ona w motności), aby kobiety i dzieci w ezaale 
tniw i zbiorów, bydło swoje wracające z pola a etojące na dworskiej 
oborze, po drodr:e nie zatrzymywały, dla nakarmienia go paaz11 kradzlon~ 
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Zbawienne rady i przestrogi gospodarcze, dawane rolnikom 
w Kalendarzyka~h Poznań kich, w następujący o konic~ynie wyra
~ają się sposób: "Po zw1ezieniu koniczyny, należy ją przetrzllsnć. 
Dobrze i sucho zebrane siano z koniczyny, dostatecznie nagrodzi 
podjętą około niój robotę . Czyli koniczyna do yć wyschła, prze
konać się można wziąwszy łętów (naci, łodygi) w garść i mocno 
ją skręciwszy, jeżeli się natychmiast łamią, albo przynajmniej ża

dnej już ze siebie nie wydają m i a z g i (cieczy, wilgoci), to jest 
dowodem żo już wy chla tak jak potrzeba; jeżeli zaś wypuszczają, 

skręcone łęty miazgę. to znak, że koniczyna nie dość jeszcze 
wyschła." 

Sadząc pyr ki (kartofle), przekrają każdy na czworo, i gtły 
radlą, to zaraz te pyr ki za tą rad l o n k ą kładą, w ziemię, a ra
taj jadąc, pługiem one przykryje. Gdy już pyrki zejdą, wyrywają 
(gospodynie zwykle) zielsko i obdziabią je, rataj znów je ra
dłem obradli, a w końcu kopią je (około ś. Michała zacząwszy) 

szpadlami i wybierają w koszyki, poczóm zsypują w doły (mo
g i e ł ki) łoruą i ziemią okryte. 

Tnk jak pyr k i dobrze się rodzą i więcej podsypują, jeżeli 

im ię obrywają kw i c i e zaraz przy rozpękaniu (mówią doświad
czeni gospodarze), tak skutki też same okazują się przy ogrodo
wym grochu i bobie, obrywając kwicie i wąsy z czubków gro
chu (gdzie górne strączki zwykle są czcze), gdy już znaczna ilość 
s trę k ów od dołu się zawią1.ała. 

Miejscami, osobliwie w okolicach piaszczystych , zaczyna się 

ju~ włościanin i to dosyć skwapliwie, brać i do u pru. wy łubinu. 

(ob. Przypisy). 

"Gospodynie, gdy kopią na kapustę, wynoszą (koszykami, ta
czkami albo na szóndacb) gnój na ogród swój, porozrzucają, go 
na zagonku, i zakopują w ziemię, poezero ozsadę wsadzają, w do
łeczki, wciskając w ziemię korzonki. W czasie jej wzrastania, 
d z i a b i ą ją b a c z kam i dopóki nie urośnie. potem powycinają, 
nożami, i wszelkie jej li' ci e dają ugotowane świniom, lub surowe 
krowom, a główlei porzn!łlwszy nożami uci kają w beczkę czyli 
ch ł o d ę (kłod~) bokami pła ki e mi nożów albo ku l a m i (grubemi 
kijami zakrzywionemi), nasolą, jf!, poprzyciskają ubitą deskami i 
kamieniami, nalawszy na nią wody. W koło beczki ukażą się białe 
b u rz y ny (piany), co oznacza że kapusta robi i kiśnie; wtenczas 
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zsun!} zo środka doszczki,J na Lok i robili! mały dołeczek w środku 
beczki w kapuście, aby tamtędy gorycz v. gorzycz (par taki) 
uleciała, poezero ucisną ją znów jak wprzódy. Muszfł dbać o to, 
:leby kapustę codzioń rano wybierać i czyścić deszczki często 

wodą. 

Hodowla bydła i koni w umiej~tnem wyrazu tego znaczeniu, 
jest poniekąd włościaninowi jeszcze dotqd obcą, lubo dbałość o 
zaspokojenie potrz~b bydl~cia równie jak i pieczołowito' ć jego 
w chorobie tego~. na chwalebne zawsze zasługuje uznanie. Konie 
osobliwie, tyle mu użyteczne, szczególniejszej troskliwości Sfł ce
lem. Najpowszechniejsze ich maści (pod Poznaniem, Środą i t. d.) 
SI}: gniady, kasztan, kary, szpak (ciemnosiwy), brudno
bulany (cisawy), buła uy, s i w o-j a bk o w i ty, de re s z (ró~owo

siwy), w i l c z a ty (ciemno-bułany z czaruem) i t. d. Krowy mają, 

nazwy, tak~e najczęściej wedle maści, a czasem wedle przymiotów 
lub znaków: siwa v. siwula, czarna v. czarnula, biała v. 
białula, ~ółta v. żółtula, bura, czerwona, bastra v. be
s t r u l a (pstra o czaruych i białych łatach), czerw o n o-h e s tra, 
c z a r n o-b e s t r a, u o k a t a, ł y s a, r o g u l a, s t a r o-m a c i o r a i t. p. 
Woły póJług maści: czerwony, siwy, bestry, czarny, łysy 
(biały na. czole) i t. d. lub też wedle różnych przypadłości i przy
miotów jakie w uich upatrują: nygus, niemiec, proboszcz, 
ulmiec, kruk, sroka, pamper (gruby i mały), bamber (gruby 
i duży a nieruchawy), szwab, szwaja, góral, piernikarz, 
marszałek, kozak (cienki na wysokich nogach), gaci ak, kłych, 
kozioł, jajak, suryjan i t. d. 

Na świuie i prosi~ta wołnją by je zwabić: niudzia, niu
dzial gdy je pedzq: bor hor hor niudal niutll skórobal 
sku-niutlal kse-grek!- Nu gęsi: wul, wul, wull albo też: 
pyl, pyl, pyl!- Nn kury: dziub, dziub, dziubuśki, dziu
buchna, kuruchna!- 'a kaczki: ka', kaś, kaś, kacial 
lub: keś, koś, kesiurkil gdy odpędzają: hnruś, haruś, he
ruśl - Na indyki: trr, trr, - tur, tur! 

Rady tycząco sic chowu trzody chle mej, w jednym z Ka
lendarzy Poznai1skich ogłoszone, tak brzmi q: n Przy wypuszczani t~ 
świi1 na pnszę w pole, unikać dnia zbyt gorącego; bo napotkaw
szy wodę lub kałużę, rzucają się w nią obces i zaziębiaJił• zką,d 
powstaje chorobachinki (odkopycenia), lub te~ ognia czyli za-
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palenia przy zgrubieniu szyji; ta ostatnia jest zaraźliwa, jak rów
niet mi~so zdechłej świni. Lekarstwem na to, jest ciemierzyca, 
sprawują.ca wymioty (wyr zyg i). Około ś. Michała wsadzają si~ 

one zwykle na utuczenie do ku b la; w wielu miejscach maj !l atoli 
już na ś. Michał utuczone świnie z i e l e n i z n ą, które zwykle za
bijają, na mięso. Kto chce tuczyć świnie więcej gwoli słoniny jak 
dla mięsa, niech wybierze świnie już dobrze wyrosłe (półtora roku 
lub dwa lata stare), ale tylko mniszki (miszone) albo wieprze 
tuczniki." 

Rodzaj zajęcia tak kmiecia hubiarza jak i najemnego pa
robka jest niemal wszęuzie jeden i ten sam, lubo oczyw1ście 

pierwszy, dla własnej pracując kieszeni, bierze się do roboty zwy
kle raźniej, gorliwićj i wytrwalej niż drugi. W służbie dwor kiej 
praca najemnika jest mu wytkni~tą z góry. Od dworu zwykle 
tak~ e zależnym bywa g oś c i n n y (karczmarz) i b u d n i a k. Służbę 
dworską opędzają prócz domowników i fornali: w o l arek (pasa
jący woły), skotarz i cielęciarek (do krów i cieląt), świnia
rek, owczarelt 1

), włodarz, komornik, średniak v. śrze
dniok, rataj v. wolarz i koniarz (oracz), polowy borowy, 
b ar t n i k, p o p i e l ar z (przy hucie szklanej) . .Młodzi parobcy (zwy
kle fornale) mieszkają w dworskich i z d b a c h (izbach) i jadają 
w c z e l a d n i c y ( uużej izbie dla czeladzi) dworski chleb, a zaś 
starsi i żonaci w tejże służbie, są na ordynaryi tylko i w dwor
skich mieszkają budynkach na wsi. Kto się ma ze służby odpra
wić, zwykł otrzymywać od pana kartkę czyli terroinatkę na 
ś. Marcin, by sobie innego poszukał pana. 

Zajęcie ludzi na wsi, w następujący jedna z niewiast opo· 
wiedziała nam sposób, który tu wiernie słów jej się trzymając 

powtarzamy: 
n Wstają ze 'witem. Gospodarz po umyciu się i pacierzu, za· 

bicra się zaraz do roboty; narznie sieczki w ladzie dla. bydła i 
wychodzi w pole do orania, albo z cepami, widłami, siekier!ł itd. 
Gospodyni sama albo razem z dziewką ściele łóżko 1 zamiata, 
uprzqta i w ogóle robi porządek, nanieci ogień na kominku, po-

1
) vwczar"e dziA bardzo często niemleckiego pochodzenia, d:.h powód że .t.a· 

krsdły aię do mowy ludowej wyratenla ich jak np. Jar lak i (od: Jahr,
owce roozne, roczni a Id), c y tó w k l (Zcit•choje, dwuletnie). 
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stawi przy nim grap~ z pyrkarni na śniadanie i w garku wody na 
poliwkę. Poczem doji krowę, szykuje wazkę z nakrajsnem ziel
skiem (lebiodą, w·ostem, pokrzywą), razem z ospll! polaną pomy
jami albo · wodą gorącą dla świi1 j proszczaków, niesie w pole 
w zbankach śniadanie mężowi, synowi albo córce. Jak wróci, daje 
przyszykowane jadło świniom, omywM. statki t. j. z b a n ki od śnia
dania, rwie w ogrodzie w pyrkach zielsko dla krowy, dalej znowu 
szykuje z:ielsko dla świń. Na południe albo daje im to zielsko, 
albo-li daje im rża.nną osypkę wodą słoną czy li śledziówką roz
bebłatlą, szykuje i gotuje ebiad (kaszę, kluski, kapustę i t. d.) i 
po -wpuszczeniu do obory bydła i do chlewa świń i naszykowaniu 
im żarcia, niesie obiad ńa pole w dwojaczkach (garnkach po
dwójnych), a w zbaoku wodę albo mleko zsiadłe, oraz chleb suchy 
czy ze serem, albo jajem smażooem na smalcu (na podwieczorek). 
Przyjdzie od obiadu, wydoji krowę i da żreć świniom i kaczkom, 
zje swój objad, poomywa statki, zamiecie izdbę, pędzi do skotarza. 
krowę a zaś świnię do świniarza, zbiera zielsko dla świń, ugrze
b i e (ukopie) pyrek na kolacyją, zryć daje świniom i krowie gdy 
przyjńdfł z pola, stawia kolacyją, dla męża i czeladzi, myje garki 
i miski, mówi (ona i on z dziećmi) pacierz, popoprząta, p osk ro
mi się (uwolni się, ukończy robotę) i idzie spać o dziesiątej go
dzinie po rozebra.niu się do łóżka, a na noc kładzie na głow~ 
nocną c z a p k ę (t. j. gładką bez obszycia)." 

"Zimą jak tylko wstanie rychło i przygotuje strawę dla świń, 
przędzie gospodyni z dziewką i córkami ile na to ma czasu, na
prawia odzienie, latem zaś po odebraniu od plóciennika i zapła

ceniu 12 trojaków od półki bieli płótno, zbiera kłosy na polu 
(podczas tniw) i t. p. Siej(} latem w ogrodach marchew, rzepę, 

len i insze warzywa, pelą, hakają i obrobią pyrki. Gospodarz wy
młaca w zimie zebrane w żniwa zboża, a gospodyni we wieczór, 
niekiedy przy śpiewie 1), szyje koszule. Czasami umawiają się go-

1
) "Ja ta nigdy nicbawiłam się spiewem (dodała opowiadajqca). Miał11m ka· 

czuszki. Taki podworyszek sobie zrobiłam, wykopałam dołek w :aieml l 
zaś'em wsadziła koryto, obło~yłam tą ziemi!} to kor;,to, zaś wlałam wody 
ćwierć w to korytko, zaś w tę wodę wlo:ł.yłam cegiełkę a dycht przy 
bnegu korytka kamyszek, ~eby się nie i)Otopily idlłCY· Kaczuukl pły
wały po tern korytku i wee11ły na tę cegiełkę l po nlj wyezły na ziemię, 
nś'em poszła i przynieBłam im rzęsy dwa koua, - nawtykałam koło 
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spodynie i idzie jedna do drugiej z dr.iewkami, przą (ć do dziesill
tej godziny, i ~piewają pieśni lub prawią bajki różne kiedy przędą, 
żeby sen odegnać. " 1

) 

Co z drobiazgu (ptastwa domowego) gospodyni uchowa w domu, 
to wraz z pro iętami sprzedaje i ma. na potrzeby domowe pie
nil}dz, za który kupuje oli, mydła, drzewa, chleba, n cz(ć chowa 
na podatek. Za ługi męża chowają ię również na różne w domu 
potrzeby, na chorobę, pogrzeb, clu·ze t. wesele i na wydatki nad· 
zwyczajne. U ludzi d wor kich i Wj'J'obuików, zwykle z duia na 
dzień żyjących, zasługi i zarobek, o:.zczędzane pod klątwą niedo
statku, wy:;tarczyć mu zą na opędzenie bieżących potrzeb, na przy
odziewek, sól, i na zaspokojenie długu czyli pieniędzy pożyczl)

nych t. j. wziętych na bórg. 
W poniedziałek zwykle pospierają (po-piorą) kobiety bieli

zl:lę, wypłuczą w stawie, posklepaJl! uu stołkach, namydlą, W)

żdżyma.ją (wygniotą z wody) i porozpu~cierają na trawie. Jak 
uschnie, to znowu moczą i rozpo ~cierają. We wtorek p o z d u s z Ił 
rękami we wodzie, poklepią klepaczką i znów kładą na trawie. 
Tak oto przez trzy dni biel1~ bieliznę, (a dć z cz im je ·zez e przy
datniejs2y); po wy uszcniu kładą w płachtę, związują ją i na ple
cach do dom przynosz11. Co miesif!c jest większe pranie, i w tym 

korytka cierznie i na hl cierzniu uawtlzitlwał:un (nakładłam) rzęsy teby 
si~ nic marnowała, i te kaczuszki się~ały ją i skubały t. tl'go cierzenka i 
przy wodzie gdzie się pepłały i chichu zka'm im pokruuyła na deseczce. 
Jak urosły, to jul: rzę ę zati z koryłów jadły. Bardzo mi aię ładnie cho
"ały, miały zawsze wody i rZ€?8Y, a nie rozchodziły mi się, a jak wodQ 
wypepłały, to poszłam znowu z ćwierci~! do rowu po wodę l wlałam lm 
w koryto. Staraeym to aię daje jeszczol plewy prośni ane (od proea) l tro
ch~ p~rtlk Maluśkim gąsiątkom dawało si~ chlebuazek, kruszyło się teł. 

rerkl, a zaś 11a tr&I\Q wygnało . Kurczqtkom dawało się jagieł . " 
1
) O przędzeniu kobiet w długich zimowych wieczorach, opowiada ks. Jab

czyńskl z Dol ka (oaatępnil' kanonik metropolitalny poznański) w Pll
m i~ t n i ku swych lat młodzieńczych, i t lubo jul pop rzedoio, jako cbło· 
pak, mi.1ł dośó sposobno ei na łuchać ai~ gad~k o gusłach , zabobonach, 
&!ruchach tr,yJD!Ijąl·ych z czartami, lt•cz jt>go wiadomości o wiele więcej 
eię jeszcze w tej mierze pomnotyły, gdy wieczorami w domu jcgo rodzi
ców ole mało etuych bab z kądzielą się gromadziło, które przyt~m bez 
liku prawiły powi~etki o duchach, upiorach, morach i t p. SłuchaJile 

ich, a bojąc się, aby mo co na nogi z ziemi lob z podłogi nic w e ez ł o, 
siadywał przy ich opowiadaniach oa atołku z podniesioneroi nieco i zało· 
ton e mi na krzy :t. nogami. 
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czasie we wodzie wrzącćj piorą. sypiąc popiół na płachty i lejąc 
m~. to wodę, a kam n i e (kamieniE>) rozpalone przy brzeżkach 

wazki wpu 1.czają do ługu. Jak wypierą i wypłuczą ją. a potem 
wyschnie, to wałkują na długich gtołkach wałkownicami, 

zwiną i pochowają do skrzynek. 

W je. ieni zaczyha i~ obróbka lnu (w cią.gu października). 

Gospodynie wyrwany leu we wiecz<lr od z i er1.gają, 1.wią~ą w kra
c 7. ki (wi~1.ki, pęczki), kładą po 7- kraczek w duże pęki, wiozą 

na tacz]rach do wody. JH7.yci ną truin~ i 1.iemią we wod7.iE', ahy 
go wodą pokryć; po tygodniu wyćpią go z wody, rozwożą i cie· 
niuślco rozpościerają na trawie i na ściernisku. Gdy zacznie po 
2-4 tygolluiach pękać czyli łupać się (t. j. gdy odłazi włókno od 
bn.d eli), zbićrają go w pęczki, w kupki, pr7.ekładając go głowatą 
by się nie targał, a g d · p• zynio. ą do domu, układają n a górę 
(na strych) i rozpostrą na łoń~u pod ścinnami. albo w piecu 
wielebnym od chleba na polu. Na drugi clziel1 wieczór idą są
siadka do sąsiadki 11 prośbą, ~eby 1.e. zła się jedna do drugiej do 
tarcia. Wtedy przychodzi dwóch chłopów i na kamieniach tłuką 
ten len brzozoweroi ku l k o. m i (pałeczkami zakrzywionemi), a ko
biety biorą ten tłuczony len i trą w cierlicach i owijają na gar
stki; takich gar tek 15 (bo skręcają je , splatając po 7 i po 8 
z sobą), zowie się kitka. Jak potarły tak ów len przez dwa albo 
trzy wieczory, nagotują klusek, jagieł, grochu, kapusty, i do tego 
bior~ chleba 7. masłem albo gzikiem i gorzałkę, i wyprawiają so
bie wieczerzę, przy śpiewie i zabawie. Zabawy takie mają naprze
mian miejsce u każdej z gospodyń, a jedna drugiej dziękuje: 

"Bóg zapłać, coś mi też pomogła!" - Jak skończą wytarcie lnu, 
i zeńdą (zejdą) się poraz ostatni na zabawe, mówią: że to pę
pek, że już pępek zrobiły. Poczćm trzepią len na trze p a c z
kac h brzozowych trzepaczkami, czeszą len na raszkach i 
szczotkach o żelaznych zębach, trz~ ą pakuły wrzecionem na ką
dziel, ov.ijają na krzężle i pr1:ędą na wrzecionkach albo na 
kó row rot kn c h. Len ten owiną na krzę:He i przędą. Jak naprzędą 
pełną s z p u l e, motają nić na motowidła; namotawszy 20 nitek 
przewiążą je p a ś m i c ą (sznurkiem z tej przędzy), i to stanowi 
pasmo; takich pa m 20 daje parnik ze lnu, a z pakuł umota
nych 30 pa m daje trzy d z i es tak; bo motowidło mają na 2 
łokcie dłużykie (długiE>) 6 tych parników czyni półkę, pułk~, 
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która ma 12 łokci, cztery zaś trzydzie taki tanowią p o rob e k. a 
3 parniki postaw. Parnik zawdzieją na wijatka (uwn rlrewicnka 
na krzy~). w których są dziurki. gdzie się parnik z n wie za i od
dzielając po pasmie wiją (po 20 nici) na fal fy; wte<ly nują przę

dzę tę na s n u w a d l e z tych szpul czy fal f. i zbieraj . c ze snowa
dła na rękę, kładą na ridkę (drobne szczeble), gdzie przekłada· 
ją c ją, w g n u ki, owijają na wał z drewna. Koniec tej przędzy 

rozstrzy~e się i nabićra go się czyli w<:iągn w p o n i ty po 2 ni· 
tki (płoch a w adzona w 1 a d ę), poprzywiązują koiico do wałka 
i przywiążą, do płótna sznurkll.mi. owiną ua wałek (któr · idzie 
pod spodkiem, wiją przędzę na c y w ki czy c y w u s z ki (obracane 
na trzcince), w które to cywki wkładają c z o ł n ek, i deptają..: 
w waratacie nogami p o n o że, rozbićrają z kupy przędzę i tem 
czołkiem z tą przędzą ćpają wzajem jerlną i drugi! ręką w jedną 
i drugą stronę, przydarzają tą ladą do tej przędzy, z czego 
robi się płótno. Zrobiw:-zy pułk ę płótna, wyrzną, obrąbią je i 
namoczą w wodzie w letnim ługu, wynos1.ą ua trawę i na słońcu 

przy wod1.ie rozpościerają; gdy u cbnie, polewają znów, bielą, 

zduszają z kału (by było czyste), i wybićlane składają do kupy, 
wałkują albo m egluj ą je i chowają do skrzynek. Potćm krają 

z niego koszule i szyją je do dnia i wieczór same, o ile mają na 
to czas od innych robót. Dają tćż je do f ar by (w kwiaty albo 
też pręgi niebieskie, żółte, białe, czasem czerwone), na spódniki 
za 12 trojaków, a na fartuchy gładko (jasno t. j. zwykle niebie
sko) ufarbowane za 3 trojaki. 

wóz. p l li g. 

Inne t1ar:ęde1a. 

Wóz tak 1.wany pół toracz ny') (t. j. półtora raza szerszy 
niż dawniP.jszy, dla mniejszej wywrotności), który tu już dziś po
wszechnie jest przyjętym, a miara jego przepisami administracyj
neroi i policyjnami naznac~ona; ma o s i e żelazne. Koła maj~ 

') Dawniej były i tu w utyciu wozy wętsze zwane dr 6 t n c, takie, jakie i 
dziś widzlec aię d•jll w Krakowskiem i w Kongrcssówcc. 
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s z p i c e (szprychy), z w o n a okute obręczą :telazną, osadzone na 
baranie (obitym ryfami żela.znemi, zwaneroi takte busztynk i), 
którego otwór zowie si11 p i a z d a. W piazdzie osadzony jest b u k s 
cały z lanego żelaza; buksy te przyb·zymuje m u tra., zatknięta 
lonem czyli dudkiem (kapturkiem żelaznym); albo też są one 
gwintowane (g w i n t ów k a.). 

Na przednich wosiach (o iach) są przymocowane no a
d e m tak zwane skrę t a, pomiędzy któreroi jest w przodzie dy
szel do kierowania; z tyłu ą śnice i rozwora z podymą, 
która trzyma śnice i dyszel, aby równolegle le:~ał. Rozwora z przodku 
przetknięta, ma ryczóń czyli kierownik; żelazny sierdzień 
przechodzi z wierzchu przez ryczoń, nasad, rozworę, zahaczając dołem 
za oś z przodku wozu. Na no adach leżą de ki zwane śpódnicą. 
W ryczunm czyli kierowniku są wetknięte dwie kłoni c e, i w tyl
nym także nosadzie dwie drugie kłonice, o które opierają się 

dr a b ki v. dr a b i e, złożone z drążków i szczebli. Dla ułatwie

nia skrętu, dodają do rozwory żela:mą kuk a w k ę. 

Hela, chela, jest to pudło z desek zrobione na wóz i do 
wożenia. perek przeznaczone. 

P ług. Przy pługu (pod Poznaniem, Środą 1 t. d.) bywa 
przynoga v. p s i n o g a, niekiedy sochą zwana, rękojeść prawa; 
a czasami dwie (zwane w Krakowskiem capigi). Zatyczka u jarzma 
zowie się jarzeka v. jerzamka (w Krakowskiem zatka), nie
kiedy bywa formy jakoby małego chomonta z łańcuszkiem. Dalsze 
pługa części są: płoz żelazny (dawniej był drewniany, okuty), 
słupica (szyna w chodząca w płóz), odkładnia, grządziel 

(niem. Grindel), i kozica (styk). Strzałka służy do przypina
nia łopaty (lemiesza) do pługa, (dziś zamiast strzałki są śruby). 
U pługów kolesnych jest półwozie małe czyli buszka (w Kra
kowa. kolca). Cenniki fabryki narzędzi rolniczych Cegielskiego 
(jako i tegoż Praktyczna Mechanika rolnicza, Warsz. 
1863), podajlł mi~Jdzy wielu innemi wizerunki i opisy ulepszonego 
pługa wielkopolskiego, (wrzesińskiego v. amerykańskiego), radła, 

brony i t. d. 

Do narz~Jdzi w gospodarstwie powszechnie używanych, nale~y, 
oprócz dziabaki (motyki w kształcie serca, lub też czworogra
nia.tym, zębatym), r y d e l lub s z p a d e l do kopania, a cz~Jsto do 
rudowania (karczowania) boru używanych, grabie oraz widły 
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sienne (do iana) o dwóch rogach czyh kolcach; do gnoju zuś 
biorą widły o 3 rogach żelaznych. (J i c śli czka jest to motyka 
skrzywiona (krótka a s?:eroka) dla cieśli, stelmachów i ludzi po
r7.ądkowych (do wyrabiania k01-yt, nli, kopanek), h a. c 1. k a 7.ab mo
tyka do wybierania kartofli. Prócz tego: to pór, to p orek, św i
der, dłuto, przysiek (duże dłuto 7. obuchem) i wiele innych 
w całej znanych Polsce. 





ZWYCZAJE. 





1. Boże Narodzenie. 

l. Cza opi . l'rzyj 1 ciel ludu (1845, rok 12, Nr. 19. Pano
wanie Augusta lll i ówczesne obyczaje, z Pami~tników A. M.) 
mówi: 

"Na Bole-narodzenie, Nowy-rok i Trzech-króli, stawiano 
w kościele różne figury, które miały pr zeutować tajemnice Naro
dzenia, obrzezania, i przybycia trzech króli z darami do Betle
jem; w tych widzieć można było budowane szopy. stojące w nich 
muły, osły, woły, tamże i pastuszki w różnych ubiorach i osoby 
do tych tajemnic należące z aniołami, i zwali to Jaseł ki, które 
odwiedzał lud i obywatele, tnk jak groby w Wielki-piątek i 
w Wielk~&-sobotę, a ksi~ża, zakonmcy i zakonnice, sadzili się na 
przepych tych jasełek, przywięzując chlubę ztąd dla siebie, czyje 
ładniejsze były. Widziałem te jasełka otoczone ludem klęczącym 
i modlącym się, nie zważają. c na Naj' wi~tszy Sakrament na ołta
rzu wielkim wystawiony." 

2. Po miastach tylko (jak to i w Niemczech jest w zwyczaju) 
wystawiają, w wiliję wieczorem i ubierają dla dzieci dr z e w k a 
(Christbaum), t. j. chojinkę, którćj ga.ł~zie obwieszają girlandami 
z orzechów (czasami złoconych), migdałków, rodzenków, jabłek, 

pierniczków i t. p. poprzetykanych papierkami koloroweroi i świe
cidłami i w 'wieczki przystrojonych.') 

3 . ., W wilij~ Bożego Narodzenia biorą go podarze pęki słomy 
na jutrznię i msz~ zwaną pastorałką . Tą łomą owi ZUJ potem 
drzewa owocowe w sadach, aby lepiej l'Orlziły. Wieczerza w wiliJą, 

') O znaczenia drzewek, między wielu lnnemi, mówi także i A. Mierzyóakl 
w rozprawie o Łasickim (Roczniki Tow. nauk. krakowa. 1870 pociet S, 
przy wykładzie o boioku litewakim Klaroala (Klon). 
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ze snopkiem siana pod stołem, bywa skromnie ale z wielk~ uro
czy tością obchodzoną. Po wieczerzy wychodzą parobcy i dziewki 
na ulicę wsi i rzucają stary trzewik nogą w górę, wrótąc z tego, 
że z tej strony ku której pantofel przodem swym padnie, przyj
dzie narzeczony lub narzeczona. - W pierwsze za' święto z przy
nie ionej z ko' cioła łomy wyciągają łom ki. Jeteli wyciągnięta 
pociągnie za sobą drugą, oznacza to zamętcie w nadchodzącym 
roku; do tego je zez e pro ta słomka oznacza pięknego, krzywa 
za: chorego kochanka lub kochankę." (E. Kierski w Ty go dn. 
i 11 u s t r. War z. l 61. Od Stęszewa, Rakoniewie i t. d.). 

4. W dziei1 ten wło'cinnie potywiają się cokolwiek, i to tu
rem. Cały dzień zre ztą nie jedzą. Dopiero gdy pierwsza gwiazdka 
na niebie się ukate, zasiadają do wieczerzy. }jamią opłatek wspól
nie i dzielą się takowym. Tymczasem wnosi słutba wiązkę siana i 
snop słomy, którą po wieczerzy obwięzuj!ł drzewa w ogrodzie, je
dno przy drugiem, na tę intencyę, aby się szkodliwe wl}sianki 
(gąsienice) na nich nie lęgły. Przy wieczerzy z 9 potraw (obacz 
str. 81) z każdej potrawy biorą z miski po 3 łytki pełne; co od
kładają, zbierając to dla bydła, głównie zaś dla krów. Dzieciom 
żadnych podarków nie robią. (Pow. Pozn., Obornic.). 

5. Niektórzy :.r. parobków przebierają się jut w wiliję za 
g w i a z d k ę, przypiąwszy na czapkę gwiazdkę wystrzytoną z mo
cnego papieru, i straszą nią po wsi dzieci, chcąc je bawić. Malcy 
wówczas wyrażają się, te chodzą po wsi g w i o z d o ry. (Siekierki). 

6. Mniemają, te pogoda każdego z 12 dni między Botem 
Narodzeniem a Trzema królami, jest przepowiednią pogody 12 na
stępujących miesięcy . 

2. owy Rok. Truj króle. 

Kol~da. Jasełka. 

Powinszowania skł dane ustnie w Wielkopolsce lnb rozsyłane 
listownie i na bilecikach, nie różniły i nie rótnią się w niczero 
prawie od tych, jakie w całej zachowywano Polsce. Zwyczaj ten, 
okazalej dawniej obchodzony, dziś na krótkich ogranicza się oświad
czynach pomyślności . 
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Około nowego roku chłopcy z miast, z ja elkami czyli szopką 
no zoną na ramieniu, chodzą niekiedy i po wsiach. Dziś jednak 
zwyczaj ten rzadko ju~ gdzie zachowywany bywa. Lud za~ wiej ki 
w ogóle ja ełek nie wyprawia; śpiewa jednak kolędy. 

Przyjacielludu (Leszno 1842, rok 9, Nr 10) powiada: 
"W Poznań kiem około nowego roku plebani lub ich wikaryuszf'1 

otoczeni organistami, kościelnymi i dr.iatwą szkolną, chodzili od 
domu do domu, to je t: po kolędzie, błogosławiąc swojim 
owieczkom. Wizytę tę pobotną zaczynali organiści pieśniami kan
tyczkoweroi d:.>:iwnego układu i treści. Nieraz pieśni tf' bywały 
własnej ich kompozycyi, w której na rozśmieszenie i wprawienie 
w dobry humor go podarza i jego domowników szczególny wzgląd 
miano. Jedną z takich pieśni kolędowych organisty lub bakałarza 
wif'j kiego, jako malującą wiele ry ów tycia domowego ojców na
szych przytaczamy." 

1. 

l Moł· l eoapo ·dano domowy ar.a • fonu dobr~J 1 alembik& 

l do nl6j piernika, hej kol~dl kolo • ua 

~!ości gospodarzu, domowy szafarzu, 
nie bądż tak ospały, każ n11m dać gorzały, 
dobr~j z alembika, i do ni~j piernika, -

bej kolęda, kolęda l 
2. Chleba pytlowego, i masła do nlrgo, 

kat stoły nakrywać, l talerze zmywać. 
Kat dać objad hojny, boś Pan boga-bojny, 

bt>j kolęda, kolęda l 
3. Kaczka do rosołu, ntuka mięsa z wołu, 

z gęai przyamarzanie, zjemy to mospanie, 
i udzik zajęcy, i do nleio więcej, 

bt>j kolęda, kolęda! 

4 Jendyk do podlewy, Panie milot!ciwy, 
i to czarne prosie, pomieści l to aię . 

Ka:ł. upiec pieczonki, wetmiem do kieszonki, 
bej kolęda, kolętla l 
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5. fości gospodarzu, domowy ezaf;anu, 
kał rla 1 bu te l wina, ho w brzuchu ruina. 
Dla więk87ój ofiary, d:tj dobn1j gorzały, 

lu·J kolQda, kolęda! 
6. Piwo bQ!lziem pili, bQdziem eiQ cieszyli: 

nie czt>kaJ ruiny, daj połeć słoniny. 
Dla więksn1J ochoty, daj czerwony złoty, 

hl'j kolęda, kolęda! 

7. Albo talar bity, boś pan wyśmienity, 
d;•j i buty stare, albo nowych parę, 

(l u IJ: aby tylko całt>), 

daj i tup~n stary, i gro ik do fary, 
bej koię•la, koiQda! 

8. Mości gospodarzu, domowy szafarzu, 
każ śpichrze otworzyć, i miechy {worki) nasporzyć; 
tyta ze trzy wory, i woły z obory, 

bej kol~da, kolęda! 
9. Na piwo jęczmienia, koni do ciągnienia, 

jagły jeż li macir, to nam korze~ dajcie; 
Łaterki na kaszę, kocham przyjd1i waszę, 

hej kolęda, kolęda 1 

10. Grocha choć z pói-woru, z tutejsz•·go dworu, 
na mąkę pszcniry, zjemy epołt•m wazyscy, 
owea ze trzy miary, dla więkazćj onary, 

ht>j kolęda, kolęda! 

11. Mościa gospodyni, domowa mistrzyni, 
okat swoją łaskę, kat dać masła faskę, 
jcieliś nie sknćra, daj i kopę sćra, 

hej kolęda, koi~da! 

12. :Mot!cia gospodyni, domowa mistrzyni, 
okaż swoją łaskę, kai upiec kiełbaskę, 
którą gdy ~jemy, to podziękujemy, 

hej kolęda, kolęda! 

ob. także ke. Mioduszewskiego: Putoralk i Kolędy, str. 97. 

Przyjncicl ludu (Chełmno 1861. 18G7 Nr 4G) pisze 
w kcrre pondenc i z Czempinu: "W wil•lu mi~>jsrach odbywa siEJ 
kolnndo., w wielu znowu nie. Koleada je t to zwyczaj odwiedzania 
~ piPrwszych dmach uowego roku przez dur.hl wnych ·wojich pa

Jafi.J n, a który to z VJCZaj najprz(,d r.a ort pie vaniu pieśni jakiej 
o urrJczy t 'ci BM.ego narod?:enia stósownej zale~y. Dalej, sl•łada. 

duchown powinszowania domownikom, daje im krzyż do pocało
wania, poucza ich krótko o rzeczach do zba.w1ema słut.11cych. Ce
lem wi~c tako NÓj kolendy jest naoczne przekonanie si~ pasterza 
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duch.:>wnego o stanie swych parafijan, pouczenie ich, łagodne na
pomnienie wykraczaj!łcych w czemkolwiek, słowem wejście w po
~ycie domowe włościan." 

Dawniej chodzącym po kolędzie księ~om wraz z organistami, 
udzielali chłopi datki zlotone z siemienia, jaj, masła i t. d. Dziś 
jednak księta, tam gdzie zwyczaj obchodzenia tego zachował się 
jeszcze, od datków podobnych zwalniają biedniejszych ludzi (a na
wet miejscami i wszystkich), by im oszcz~dzić uciątliwych nieraz 
kosztów przyjęcia tych gości. 

J. Łukaszewicz (Obraz m. Poznania, 1838, t. I. 129) 
mówi: n Uczniowie jezuiccy i szkoły Lubrańskiego, od trzech króli 
pocz~J~wszy, przebierali się jako trzej królowie i chodzili z jaseł
k a m i po domach, bawiąc mieszkańców śpiewaniem i oracyami. 
W tej samej porze proboszczowie kilku parafij w Poznaniu, oto
czeni liczną kawa.lkatą, z kościelnych, organistów i taków złotoną, 
odwiedzali swojich pa.rafija.n z kolędą, którą zabawne piosnki kan
tyczkowe rozpoczynały, a kielich kończył. Kolęda więc, acz w pe
wnym względzie obrz!idek religijny, nalatała istotnie do zabaw 
karnawałowych." 

Po trzech królach, dzieci l e tą (lecą, latają) po wsi po ko
l~dzie. Zrobi!} sobie taką basiuszkę (t. j. owieczkę baś, baś 
b a ś, z bit!} np. z kłaków i obszytą w jaką szmatkę), i z nią cho
dzą proszą.c by im co dać do mieszka (torby). Ka~dy im tet daje 
chętnie czy to szperu szkę (szperkę słoniny), czy kiełbaskę, 

wędlinkę, a b o grosz, a bo g orz ć (garść) mąki. Chodzllc, śpiewaj Ił 
kol~dy. (Dębicz). 

Oto kilka podobnych kolęd: 

2. 

Fi=lT-=--
E§E•-

1. W doleli Botoso narod.&enl&, radołclwu71tkl~80 otwonenl• Pt&atwo chwt.U 
2 . R:ról oneł n• • praód pnrlocl.t, gdr •lo o ro·d•ch dowleddal. N•wled..U 

dale-' 

~~@ .. ~. ~~~~~ 
Pu.., brdło •• ko • ~ op•d&, o • pod•. 
oi,Uto mali paollo • ~tko wBet.lojem, wB•tJ•jem. 

Kanłyoakl r. 1861, atr. 86. 
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3. 

Hoj nam hej, hej nam bej. Daiect, - tko atę 

d•tlo .,.uyatek łwlat u - Wille lilo1 hej nam hej, hej nem hej l 

Ks. Mioduszewskl: Śpiewnik kościelny (Kraków 1838) str. 33. 

4. 

1. Narodatl alt nam l'an a rueba, c•e110t nam wlt-caj potrubat Hej, hej, 

pasler&e gnJcl• na llue narodaono 

2. Byłby niegdyś zginął świat cały, 
za grzech Adama nie maty. 

Rej, bej pa.stćrze l t. d. 

mu d&lł Pana. 

3. Lecz go niewinna dziecina, 
swem narodzeniem zgładziła, 

Rej, hej, pasterze i t. d. 

4. Za to świ~tlł Trójcę chwalmy, 
Bogu cześć l chwalę dajmy. 

Hej, lu~J, paaterze i t. d. 

5. 

J 1\"a kopio •ianR, h·t Iem Jraua, Wo)!.nk1 Matlek l Ku • l>n, 

drzymalcm m>le, Pr&> dol>riJ ohw1le, woj Harto1 woła: o tgu - b& 

XochAny Woj - ciechu, bura si~ do IHJ·•r·u•chu, owo coł z nJth Yol lkłt- sro. 
j"k iÓ'" by chmur• na dó! •it t~cry, oj oj oj oj oj co~ 1.1• • 11.,. bly>~caysfr pru - dai,..ni• ot bol11 oczy, 

(na tęt nutę: Pólnoc juŻ była, gdy się zjawiła 

n:1d n''k'l doli 11- h.sna łona l t. d) 
Kan c y o n a ł albo Pierini nabotnc i t. d. 1818 l W Częstochowie). 

JU . .Miodo.zev.-ski: Pastoralki i Kolędy (Kraków 184:1) str. 103. 
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W Betl~tm alawntm, czaoie nie<bwnym, Kuba bracie miły, I Innych 01.niol6w sila. 

tam w budale •led&ial, anioł I'Owied&lal cuda 11e zja-wiły . 

te panna arod·;i~ syna, wesoło gto sil i. 

Kantyczki, Kraków 1861 . str. 264. 

M:y tH p.,tuukowlt, nletrlko królowie, na wozie, na wozie, Graj, mówi 
jedziemy • kapel~, niech na& roswuel'\ na mrozie, na mroaie. 

Ks . Mioduszewski: Pastoralki i Kolędy (11)43) str. 100. 

3. K u l i g. 

Na początku bieżącego stulecia, odbywały się jeszcze w wielu 
miejscach w czasie zapust po dworach tak zwane kul i g i, czyli 
zabawy wspólne uprzejmych sąsiadów i młodzieży okolicznćj, gro
madnie zje:tdżającej się w dniu oznaczonym do upatrzonego domu 

1) Prócz za.mieszc'l:onych tu, śpiewane bywajlł i inne znane w całćj Polsce 
kol~dy, np. "W i lobie lei:yw - rAniuł pasterzom mówił" - "Wiwat 
dzisiaj Bo11kićj Istności" - .Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi" (ta osta· 
tnia ob. llymni "Breviarii romani, Jos . Pauly l 68 str. 17. 18). Mieszczą 
się one w Kantyczkach i Kancyonałach, jak niemnil!j w ks. Mioduszcw
sklego: Śpiewniku kościelnym, dodatek. Warsz. 1841 str. 121, 
oraz w Dodatku do P a et o r a łe k tego·i (Lipsk 1853) str . .256-263. 
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obywatelskiego. Zabawa cała toczyła się tu w równie wesołem 

usposobieniu, jak w całym niemal kraju (obacz: L ud Serya. V. 
str. 253), a improwizowane śpiewy i rześkie tańce, przeplatane 
dowcipnami mowami i żarcikami uczestników krasiły ją do samego 
końca, przerywane jedynie krótkieroi chwilami posiłku i spoczynku. 

Występowano zwykle w kostiumach, a przebierano się rozma.
jicie, np. był tam Maur i Maurytanka, Turek i Turczynka, Hi
szpan i Hiszpanka, Szwajcar i Szwajcarka, i t. p. byli .Zydzi, Cy
ganie, Górale, Mazury, Krakowiacy, Rusini, i t. d. a wszyscy kła
dli na twarz maski. Przyjazd obwieszczał posłaniec czyli l a u f er, 
który przed samem przybyciem kuligu ukazywał się na dziedzieńcu 
konno lub pieszo i tu się uwijał z wykrzyknikiem jakimkolwiek, 
np. trala lala!- tyndy ryndyl- trejda dana!- hola 
h as s a l - lub podobnie. Wkrótce potem zajeżdżały sanie, wio
ząc gości parami; usłużni kawalerowie czasami harcowali konno 
obok, czasami stali za saniami, gdy zajęte one były przez damy. 
Jeden z młodzieży lub starszych, obrany za przywódźcę, prowa
dził orszak, mając nadane sobie pewne dostojeństwo i nazwę od
powiednią lub pompatycznie przesadzoną swej godności . Ten pod
szedłszy ku podwojom domu, witał gospodarza w progu w imie
niu całego kuligu. Po przedstawieniu gospodarzowi i gospodyni 
gości wszyatkich parami, przy różnych żartobliwych uwagach, gło
szonych przez owego przywódźcę, występującego czy to jako na
czelnik kamwany arabskiej, czy jako ksiąźe marokański, czy jako 
basza o wielu buńczukach, czy jako rycerz-trubadur lub t. p., za
prowadzono towarzystwo do salonu, gdzie juź ulokowała się przy
była wraz z kuligiem muzyka i bawiono się ochoczo aź do rana, 
zdjąwszy z twarzy maski; poezero odjeżdźano zwykle do domu, a 
rzadziej bawiono się przez dni parę. Był to zatem właściwie tylko 
bal kostiumowy; który nawet, że trafiał on niekiedy na nieprzy
gotowanego i dość oszczędnego gospodarza, odbył się nieraz o 
herbatce tylko i małej wiejskiej kolacyjce, na prędca przyrządzo
nej. Czasami przewodniczący, przedstawiając gospodarzowi gości 
(mianowicie damy) w maskach, kazał mu odgadywać czyją one 
twarz kryją; je~eli gospodarz nie odgadł, osoba zamaskowana, 
intrygując go, długi czas jeszcze maskę na twarzy zatrzymywała. 

Wyjątkowo wznawiano podobne kuligi i w czasach później

szych (t. j. po roku 1820), a nawet i w dość nam bliskich 1 lubo 
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młodziet rej na nich wiodąca i ukazuji}Ca się zwylde w strojach 
krakowskiego jakoby wesela i bez masek, widocznie przybierała 

już jakieś maniery wyiszcgo tonu czy świata europejskiego, bawić 
si~ chciała niby z-pańska po polsku, więc zatraciła po większej 
części tradycyjną narodową swobodę, i nieukróconą rześkość ru
chów, żadnemi, prócz ogólnie przyj«;tych szlacheckiej przy z woj ito
ści, nie krępowanej względami, przy każdero dawniejszego kuligu 
wya~pieniu. 

4. Z a pusty. 

1. "W tłusty Czwartek wyprawiają dziewki parobkom Cum· 
b er v. C u m per, opłacając same koszta zakąsek, wódki i muzyki 
za to, że parobcy chodzili do nich wieczorem do kądzieli (t. j. 
gdy kądziel przędły)." Od Stęszewa, Rakoniewie i t. d. 

2. "W zapusty wspólna muzyka i zabawa w gościeńcu 
czyli w karczmie." (E. Kierski w Ty go dn. illustr. Warsz. 1861 r. 
od Stęszewa, Rakoniewic). 

3. "W ostatni Wtorek chłopaki przebierają się za niedźwie
dzi, t. j. jedni obwijają drugich w słomę, grochowiny i t. p. nn.kładając 
na nich mnóstwo starych szmat. Przebrani, chodzą od domu do do
mu, prowadzeni (czasami na sznurkach) przez swych rzekomych 
przewodników, wyprawiaj111c różne figle, mrucząc, stawając na dwóch 
łapach i t. d. (Mystki). 

5. Podkoziołek. 

l. Od Kur n i k a, Środy. Taniec pod nazwą Podkoziołka 
znany, a będący zwyczajnym obertasem, jest powszechnym między 
włościanami w ostatni Wtorek mięsopustny, i ztąd bierze swą na
zw~. W karczmie (g oś c i ń c u) przed graczami ustawiają beczkę, 
a na niej talerz do zbierania pieni~dzy. Pieniądze, które dziew
czyny wybrane do przodku czyli w pierwsz'ł parę płacą, prze
znaczone Sił cz~ścifł na muzyk~, cz~ścilł na bulank~ (obfity pocz~-
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stunek). Gdy muzyka zaczyna grać, pierwszy z młodych parobków 
do tańca po(lżegni~tych, bierze sobie dziewuch~, która zbliżywszy 
się do beczki, kładzie pieniążek na talerz. Przy talerzu stoji chło· 
pak, trzymający w ręku pupkę (lalkę) ubraną po niemiecku lub 
małego kozi e łka ze szmat zrobionego i śpiewa: 

tl. ') 

A trzeba da~ podlo:ozlolelo:, trzeba da~, trzeba dać, nie maloc! to calltl rok 

ubadac!, ubada~ . 

Gdy dziewczyna ujiści się ze swego obowiązku, rzucaj!}c gra· 
czom pieniążek na talerz, wykrzykują wszyscy na okół, uderzając 
ją po kieszeni : 

OJ ma jeszcze l 
oj da jeszcze l 

oj ma jeszcze pól talara, 
radaby go jeszcze dała, 

ma w kieszeni, 
da po chwili! 

2. Siekierki (wielkie i małe). W ostatni Wtorek bywa 
Podkoziołek. Wszystkie dziewczęta, które przez rok cały cho
dziły do karczmy, powinny się stawić do tańca. Przed muzyką 

stoji talerz, a obok niego figura drewniana przystrojona w różne 
płatki, zwana dla dwóch rożków na łbie koziałkiem albo pod
koziałkiem. Parobcy bior!JI dziewuchy te do tańca. Gdy pierw
sza para stanie przed muzyką i parobek zaśpiewa, wówczas dziewka 
parę gro zy rzuca na talerz (jakoby pod owego koziołka). Śpiew 
parobka brzmi: 

') U b a d a ć znaczy tyle, co spostrzeżenia robić między kawalerami i etara· 
nia, by ich zniewolić ku sobie wśród zabawy i tailca. Uważ&Jil podko
ziołek za etósowny czas do opłacenia niejako kary za bezowocne przez 
cały rok dziewcząt zabiegi, by się kawalerom podobać. 
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9. 

A tueba da~ podkozlr.Jka, trreba da~, trzeb da~, boi ty mogla. 

-------~ 

oalkl roczek ubada~, u bada~ . 

Chłopcy, biorąc do tańca, zachęcają w rozny sposób dzie
wuchy aby pieniątków pod koziołka dać nie ociągały się, np: 

Ma w pończosze, - da po trosze. 
Ma za pMem, - da tymczasem i t. p. 

Dziewczęta tak wzywane, płacą wszystkie muzyce, i tańczą 
do północka. 

3. Dęb i c z. We wtorek schodzą się do gościi1ca parobcy i 
dziewuchy. Na stole stoji na talerzu czy misce jaki figiel np. 
chłopiec z brukwi wystrugany i przykryty serwetą (jest to p o d
koziołek); i tam to wrzucają dziewki po groszu srebrnym') luh 
po półgroszu za. katdy taniec z parobkami. Czasami figlem tym 
jest ustawiona obok miski głowa kozła wystrugana z drewna. I tu 
takt e śpiewaj Ił: 

10. 2
) 

podkoalolka, traebt. dacl, 

1
) Caaaaml jedna l druga dziewka przt>z tarł, grosz ów srebrny podziura

wlony szydłem, nawlecze na m o co a w ą nitkę uwiązaną jednym końcem 
u fartuszka; więc gdy parobek obPjmle dziewkę ową do tańca, 11 ona 
grosz ci p l (rzuci) na tnlerz przy podkoziołku stojący, gron ten wraca 
zaraz ulepostrzetony po nitce do swej właścicielki. Tym apoaobem idzie 
ona czasami trzy i więcej razy do przodku (w tnniec) zacz6m (nim) 
podatęp ten spostrzegą. W ówczna jednak za to, te ich wy fi l u t o w a l a 
nazoaczaJil karę czyli wy faotują ją t J. nakatą kupić wódki za kilka 
trojak ów 

2
) Melodye wlejekle bardzo często kończą &IQ (a raczej zawieszają) na do

minancie, a rzadzi6j na tonice. 
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Bywają wtedy tak~e śpiewane pieśni dłu~sze i krótsze rozma
jitej treści, jak np. następują,ce : 

11. 

1 B7la ba • buala dworu boi& • teao, miała ko • slolka 

bant.o rospu • stneao hej lak, ftk mak, bardso roi)>U • atnego. 

2. A ten koziołek, taki był rozpnetny, 
wyjadł babusi ogródek kapusty. 

3. Porwała babusia kija d~bowego, 
wygnała koziołka do boru zielonego. 

12. 

Osuwona llpka jalowlec, lep••7 l'lllo-dslenleo nU wdowiec. 
Bo mlod&le-nlauelt jeno sam, a u wdo • WJIIU dslatld q . 

6. Popielec. 

L Wieś Wrączyn, Modrze, Srocko. W Poniedziałek 
roiesopustny (a dawniej w Popielec, ale miejscowy proboszcz to 
zakazał), wszystkie baby i me~atki wyprawiają sobie bal tanim 
kosztem. Chwytają bowiem nowo~eńcowe i zawo~ą je na pół-wozi
kach, na taczkach, na bronach do gościńca (karczmy), i tu si~ 
muszą biedaczki wykupywać, czyli raczej wkupywać do grona m~J
~atek wódki}. N a bal ten żaden m~~ czyzna ani panna nie bywa 
wpuszczony; same tylko baby tańcz'ł i bawią. si~. 
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2. Mystki. Targowa-górka. Około godziny 9 zrana, po 
nabożeństwie, schodzą się z całej wsi kobiety h n i a te do gościńca 
poprzebierane np. za żydów, druciarzy, cyganów, dziadów i t. p. 
majfłc na o że g a c h i dr~J~żkach przymocowane worki napełnione 
popiołem. A gdy im się tam nawinie chłop, nuż go okładać tym 
workiem, to po łbie, to po barach, aż chłop nie wie gdzie się ma 
poi}ziać i jak się ma ognać przed tą natarczywą bab napaścią. 

Nare zcie biorą mu czapkę z głowy, i pr~dzej takowej nie odda
dzą, dopóki jej sobie nie wykupi przynajmniej jedną kwaterką go
rzałki. Dopiero gdy sobie dobrze podochocą, zaczną kobiety owe 
dowcip swój pokazować, ta w śpiewie, ta w tańcu, owa w naśla

dowaniu żyda kupującego skórki, stare kożuchy, i t. d. Jeżeli jest 
we wsi jaka młoda żeńcowa (nowozam~żna), wtedy niemała 

spływa na nich z tego korzyść, gdyż musi się ona do liczby mę
żatek wkupić, a to w następujący sposób. Kobiety, gdy jest śnieg, 
biorą małe sanki, gdy zaś go niema, to wóz i k o dwóch kółkach; 
ten przybierają nibyto nakształt karety, okrywając go białą płachtą 
na tykach, wsadzają weń skrzypka, a same zaprzęgają się doń we 
cztery, gdy reszta kobiet idzie to przodem, to w tyle, skacząc, 
tańcząc, bijąc się i pożygając (machając łyskliwie) wspomnio
neroi o że g a. m i, aż się popiół po całej wsi kurzy. Gdy zajadą do 
mieszkania młodej żeńcowej, biorą ją i wsadzają do opisanego 
ekwipażu, i z tą samlł wesołością z jaką przyjechały, wracają 

z nią do karczmy. Tu młodożeńcowa musi im dać garniec lub 
choćby pół-garnca wódki, i tak hulają. wszystkie aż do późnej 
nocy; wszakże wówczas nie same już kobiety między sobą, ale ra
zem i z przyaresztowaneroi przez nie w drodze chłopami, którzy 
z nadarzającej się do zabawy okazyi, bynajmniej niezadowoloneroi 
nie są. 1) 

Tańce przeplatane Sfł śpiewami . Tej np. która przedstawia 
żydówkę, śpiewają piosneczkę : 

13. 

') Chłopi te prsebieranla kobiet w ostatki l popieleową zabawę zowitl po
gardliwie: b a b a ki e pierdoły. 
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(o b L u d. Sery a V. str. 20(), 

3. Siekierki. We wstępną Środę po nabozel1stwie, groma
dzą si~ wszystkie mężatki do karczmy, każda we worek popiołu 

uzbrojona, i mają na swajem czele skrzypka poprzednio jui. umó
wionego. Tu hulają i bawią ię same pomiędzy sobą, a gdy się 

ukaże mężczyzna, obsypują, go popiołem tak, że uciekać ztamt~d 
musi. Po objeozie wyjezdżaj:t po mężatki, które świeżo t. j. w ciągu 
tego jeszcze roku poszły za mąż. W tym celu, jeżeli je t śnieg, 

to stroją (przysposabiają) saneczki małe, takie, jakie ię zwykle 
posyłają po drzewo do la u; stawiają na uich cztery słupki i przy
strajają. je pstrucl1ą lub chustami kolorowerm. Jeżeli niema sanny, 
to biorą taczki, i takowe w pollobnyż przykrywają sposób. Tak za
jeżdżają przed dom nowej mę:lntki, którą gwałtem do siebie przy
ciągają i wsadzają do owego pojazdu, a na5tępnie zawożą wśród 
radosnych okrzyków do karczmy, gdzie poczesnem (piwem i 
gorzałką) wykupić im się ona musi. 

Obok tej igraszki Sil! i inne, jak np. że kobiety te przebie
rajlł! się za mężczyzn i wyprawiajll rozmajite żarciki między sobfl. 
Toż rzucajl}c popiołem, sprzeciwiają się (jako niby parobcy) mło
dym dziewcz~tom. 

Pod sam wieczór, gdy już wszystkie m~żatki są w karczmie 
zgromadzone, dozwolony tam jest przystęp i chłopom. Wtenczas 
każda bierze swego męża lub przyjaciela za tanecznika, i z nim 
przetańczy choć raz o t r o po izbie, na t~ i n tencyę, aby j ój się 
w tym roku len udał.') 

1) J. Grimm (D. Myth. str. 1189) Zaklęcia. Nie brakło ich i przy uprawie 
lnu i konopi. Kiedy za lewano len, go podyni w niektórych miejscach 
właziła na stół, tancz) la i tyłem zeń zeskoczyła mówląc: jak wy s O· 

ko'm skoczyła, tak wysoko urosną mi konopie (PrzesJld niem.). 
Łaslckl podobniet o Żmudzinach mówi (str. 50): Tertio post ilgas die 
deum Waizganłhoa colunt virgines, ut ~Uus benefll'io tam lini quam can
nabis habeant coplam. Ubl altileima illarum, lmpleto placentulis, quas 
slkles vocant, slnu et stans pede uno in sedill manuque siniatra 
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4. D~ b i c z. W popielec idą najprzód do kościoła na nabo
żeństwo, o 6-7 godzinie rano, gdzie im ksiądz oświ~ci popiół, 

który zachowują i takowym później rozsadę od kapusty, brukwi 
i t. d. posypują w czasie sadzenia, aby ją od żarłoctwa rob a
szków uchronić. Poiem kobiety same (alias baby) idą do gościńca, 
niosąc znów inny popiół, wzięty ze sobą z domu, we workach i 
torbach. Jak tylko ukaże si~ w gościńcu mężczyzna, zaraz sypią i 
ć p a.j l) mu popiół na głowę. Wojują też tam dużo między sobą, i 
niby gracza powie zą, t. j. biorąc jaką wołoszkę lub sukmanę 
chłopską, obleką koszulę pod jej spód, rękawska zrobią i wytkają, 
kapelusz albo kaptur zawdziewają, i to wszystko wytkają (wy
pchają) słomą albo sianem i powieszą na gałęzi lub na słupie, 
ażeby się ludziska śmiali, gdy będą przechodzić drogą, ż e to niby 
baby powiesiły gracza. Sukmanę ową musi od nich właściciel jej 
wykupić, za co piją w karczmie na nowo. 

Po obiedzie, zebrawszy się w gromadę powtórnie, idą owe 
niewiasty do chałup gdzie są młode mężatki i zabierając je z sobą, 
wsadzajł} na półwozie albo na taczki, na które pokładą pęczek 
grochowin i nad któreroi rozpostrą hałdachin czy chorągwie z chu
stek na kijach zwieszonych. Wóz taki ciągną (wywróciwszy go 
umyślnie kilka razy po drodze) do gościńca. Młoda mężatka (żeń
cowa) obowiązaną jest dać babom kwartę wódki, żeby się do 
nich wkup ił a, bo gdy tego zaniechać zechce, wyrażają się o niej 
z przekąsem, że jest: wilczyca, że śmierdzi wilkiem! -
Od wykupu podobnego sama nawet rlziedziczka wsi, gdy świeżo 
jako nowa przybyła ona do niej mężatka nie jest wolną, lubo oczy
wiście, do gościńca jej nie wiodą. 

Wieczorem tańczą już z mężczyznami, i to wesoło na inten
cyę lnu, który tern lepiej rośnąć będzie, im zamaszyściej baby bu
lać będą. 

auraurn elata librurn prolixurn tiliae vel uJmo detractum, dextera vero <'r&· 
terem ccrcvisiae bace loqueoa te net : Waizgantbe prodoc o obie t a m a l
t u m l i o u m, q u a m e g o n o o c a l t a e u m oeve nos nu dos incedero per· 
mitlas l - post baec eraterem exhaurlt impletumque rursom dto in ter· 
ram eft'nndit, et placentaa e sino ejicit, a deaatria , ai qui aint Waizgaotbo; 
comcdendaa. l haec peragens firm a per s t e t, bonu m lin i provcotum 
a n no aequenti futurum In animum indocit, a i l a p a a p e d e a l t er o n l
tatar, dobitat de futura copla, tldemque effectus aeqoitur. 
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5. Nietrzanowo. W popielec baby chodził po wsi z chło
pem przebranym za nicd~wiedzia. Wodząc go, bębnią, gwitd:tą, 

krzyczą, gdy on tymczasem koziołki przewraca i różne stroji figle. 
Idą następnie do świeżych t. j. tegorocznich mężatek, chcąc 
je wziąść z sobą na taczkach do gościńca, by si~ tam w poczet 
bab wkupiły. 

6. Niekiedy słyszeć można było po niektórych wsiach w po
pielec, a częściej jeszcze w jedną z niedziel wielkiego postu, pe
wien rodzaj żartobliwego kazania, które jeden z chodzących po 
wsi chłopaków prawił w assystencyi drugich. Dziś rzadko gdzie 
słyszeć się ono już daje, i tylko niańki bawią niem czasami dzieci 
w okolicy Dolska, J a.raczewa, Pleszewa: 

Powiedziałbym kazanie wybudował kościół i kaplicę. 
ale mi pies zjad(l ) śniadanie. A co w tej kaplicy było? 
Powiedziałbym i więcej, Mleko. 
ale mi baba za piecem brzęczy, A gdzie to mlt!ko? 
A więc rznąłem babę o piec, Koty je wypiły. 
wyleciał z niej chłopiec. A gdzie te koty? 

A z tego chłopca W pszenicę się pogzlły. 
baran i owca. A gdzie ta pszenica? 
A z tego barana, Chłop ją ściął. 

wilcze kolana. A gdzie ten chłop? 

A z tych wilczych kolan, W piekło wpad(ł). 

cieśla z toporem. A gdzie to piekło? 
Wyleciał na ulicę, Po ziemi się wlekło. 

(Porównaj: Lud Serya IV str. 67 w notce. - Lud Serya V str. 276) 

;, Wielki Post. 

J . .Łukaszewicz (w Obrazie m. Pozna.nia, 1838, I. 129) 
powiada: 

"Odgłos dzwona o północy, w popielec, odrywał rozmarzo
nych trunkiem i czuwaniem od biesiad, tańców i rozrywek i na
stępowała kilkuniedzielna przerwa zabaw. W poŚcie bowiem zaka
zane były wszelkie zabawy huczne; natomiast po gospodach i 
azynkowniach grywano w kostki i w karty.') W dni niedzielne po-

1) Gra w kostki znaną bvła w Poznanin jnt w 16tym wieku; statut r. 1462 
zakazuje mieszkańcom gry tt!j pod karą kilku grzywien. W t5tym albo 
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stu przep~dzano czas na modlitwie po kościołach, gdzie biczujący 
sie kapnicy nastr\)czali niekiedy pobotnej zabawy.')" 

Lud wiejski wsz\ldzie niemal ściśle post wielki zachowuje, 
wstrzymujl}c się cały czas od jedzenia mi\lsa. 

8. Kwietnia Niedziela 
i Wielki Tydzie?i. 

M. Rej w P o s t i l li swej powiada : "W niedziele kwietni~ 
obchodzono pamią,tk~ wjazdu Zbawiciela do Jerozolimy, któremu 

na pocz.'}tku t6go wieku zjawiły się w Poznaniu karty. W 16. wieku 
była także w Poznaniu w zwyczaju gra ażardowa zwana fortuną; za
kazał jej surowo Zygmunt l li reskryptem danym r. 1593 do magistratu. 

') Czasop.Przyjaciel ludu (Leszno r. 1845, rok 12, Nr 19. Panowanie 
Augusta ill i ówczesne obyczaje, z Pamiętników A. M ) mówi: • Przez 
cały witlki post widzieć można było po wszystkich paratljalnych kuAclo
łacb i klasztorach na mszą wielką i na nieszpory wchodzącą proceuyę 

kapników, na których czele jeden niósł krzyż z figurą Zbawiciela ukrzy
żowanego, a końozyli processyą dwaj kapnicy, z laskami czarno malowa
nemi. Ci wszedlszy do kościoła parami, w dwóch rzędach klęknąwszy, 

wzdłuż ko~cioła rozciągnęli się krzyżem, kładąc się na ziemi, z dyscy
pliną w ręku. Ci kapnicy okryci byli worem z grubego płótna różnego 

koloru, azeroko zrobionym, otwór mającym na plecach, dla łatwlejszl'go 
obnażenia pleców za podniesieniem zaslony zakrywającej ten otwór, głowę 
nakrywali workiem kończatym u góry, z dziurami na oczy i prosto ust 
dla oddychania, z kołnierzom spadającym i prqkrywająoym ramiona. Ci 
kapnicy za uderzeniem laską na ziemię przez kapników kończących ich 
processyę, kładli się krzytern na ziemią, wstawali, podnosili zasłonę z ple
ców, zaczynali się biczować i przestawali." 
.Jedni mieli dyscypliny rzemienne z przypiekaneroi końcami, drudzy 
mieli dróciane, a niektórzy mieli je z przyprawneroi metaloweroi gwiaz
deczkami ua koli co, co oiało rwało; tak aiQ ;~;aś mocno bactowah, 
ie blisko nich w ławkach siedząeych lub klęczących krwi.1 pluskali, na 
co było przykro i obmierzłe patrzt\ć. W Wielki Piątek takli processya 
~ kapników, obchodziła stacye z~:~ śpiewaniem o męce Pańskiej , biczując 
się przy każd6j stacyi . Jednego z kapników ubitlrano w komżą i w kapę 

którą kaięta do processyi używają, na głowę jego kładziono welum od 
kielicha, a potem z ciernia upleoioną koronę. Ten kapnik mial wyobra
żać oa.ne~to Zbawiciela nosz,cego krzyt na górę Kalwaryą, dlaczego 
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dzieci zachodziły drog~, rzucały kwiaty i radośnie śpiewały. Na 
tę pamiątkę w kościele parafijalnym, gdzie były szkoły, wybierano 
chłopców do processyi ustrojonych czysto z bukietami u boku, 
przewiązkami na ręce, a z palmami w ręku. 11 (obacz: Star o ż y
tności polskie, Poznań 1842. tom I, str. 583.- Lud, serya 
V, str. 274). 

Nn. wsi zwykle niedzielę tę p al m ową, nazywają. Palmy które 
lud do po'więcenia w kościele niesie, są to gałązki wierzbowe 
z baśbmi (kotkami czyli pączkami w zawiązku). 

W wielki tydzień bawili dawniej uczniowie jezuiccy (w Po
zoaniu) publiczuość wystawieniem ua scenie (w klasztorze) męki 
Pańskićj. 

W wielki Piątek, strojąc (dziś) groby Zbawiciela po kościo
łach wiejskich, nazbierają i nakładą na nie m e c h u, i nawtykają, 

w uie chojinowe (t. j. sosnowe) gałązki czyli chojiuszki 
(pod Środą, Pobiedziskami i t. d.). 

9. Wielkanoc. 

Foniedziałek wielkatlocny. Dyngus. 

l. "Z nadejściem Wielkiejnocy otwierało się zwykłe miesz
kalicom Poznania pole do tysiącznych zabaw i rozrywek. Zapra
szano się nawzajem na święceni e, na które mieszczki sadziły 

się z całćj swojćj siły. Generał Wielkopolski, Wojewoda Poznań
ski luh ich surrogatorowie zapraszali na święcenie cały magi
strat; nickiedy przypuszczali go w ten dzień do swego stołu i 
biskupi Poznai1scy. ~ (ł:.ukaszewicz). 

z dr1ewa dosyć ciężkirgo miał położony krzyt na ramieniu, z tym po· 
5tępując krok za krokiem, przyklęka jedoem kolanem, kapnik zaś uno· 
S7.~Cy koniec ttgo krzyta, łańcnehem przybitym do niego, bił weń mówiąc 

za kaiclćm uderzeniem : .postępuj Je:tu !" - Tegoż dnia po wszystkich 
kCJ "ciolnch w róine wzory, różneroi konceptami, ubierano ~rroby Pańakie, 

co miało minę teatralnych reprezentacyj. Te groby od kościoła do ko· 
liciola chodził odwiedzać lud obojtlj płci, przez Wieikił Sobotę d do re
aurrekcyi, w czem m11ło było naboietlatwa, a romansó" "iele." 
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2. Po wielu wsiach jest zwyczaj ścigania się ludu, gdy po 
Resurrekcyi powracają do domu. Kto pierwszy stanie w domu, ten 
też pierwszy ukończy żniwa w polu, jako najzręczniejszy. (W rączyn. 
Modrze. Dębicz i t. d.). 

3. S więc o n e jadło (o b. 2:ywność), spMywają dopiero po 
nabożeństwie rannem. Uświęcanem u nich jest przekonanie, że 
kto pierwej rano z kościoła do wsi i do domu swego przybędzie 
ten pierwszy ukończy żniwa, i dlatego po Resurrekcyi spieszą i 
ścigają się do domu na zabój , szalenie pedząc konie. Tak też i 
na Boże narodzenie, kto pierwszy po nabożeństwie przybędzie do 
domu, ten pierwszy ukończy siewy. (Oborniki, Objezierze. i t. d.). 

4. J. Łukaszewicz (O b raz m. P o z n a n i a, 1838. II. l 30) 
mówi: "W Foniedziałek wielkanocny młodzież płci męzkiej, męż
czyźni w wieku dojrzałym, a nawet czerstwiejsi starcy snuli się 

od rana do póżnej nocy po domach i ulicach z wodą i wódkami 
pachnącorni we flaszkach, konwiach i t. p. i polewali dziewice i 
mężatki, czyli dyngusowali. 1

) Pospólstwo ciągnęło, bez żadnej 
ceremonii, dziewczyny do rzek i foss i zanurzało je, częstokroć, 
zwłaszcza gdy Wielkanoc przypadała wcześnie, nie bez zaziębie
nia dyngusowanej. Po ulicach słychać było wszędy gwar, śmiechy, 
i krzyki. Nazajutrz płeć niewieścia oddawała z niemniejszą weso
łością odwet mężczyznom."') 

1) Hanusz w dziełach: Die Wisswschaft des Slat•ischen Mythus (Lemberg 
1842, str. 197) i Bajeslo\'ny kaleudar slova.nsky (Praha 1860 
str. 126). 

') Hanusz (Myto!. Rtr. t 97), "Ż . Pauli, Wójcicki, Karamzin i inni cytują, ~e 
w Polsce i na Szląsku, a po części i w Rossyi, dziewczęta które w dr u
gie święto Wielkil\j nocy zaśpill mnę ranną, są przez chłopców 
olespodzianie o b l e w a n e wodą i bite rózgami lub wiciami brzozo\lfemi, 
często nocą ju~ ściągane sq z łóżka, wleczone do rzek l lub kory ta 
albo wodą napełni o n ej. kadzi lub łodzi, i tam skąpane Szlązacy 
zowlą to S c h m a g o ster n, s z m a g oś t er (Estor'a górno heski ldiotlcon 
zna także: schmakustern, na Wielkanoc dać rózgq). Polska nazwa jest: 
mlć, zmyć, czeska smyti, smeyvati; więc ~migust znaczy obmy· 

cle, opłókauie; Polacy używają także słowa dyn g o wać na wzajemne 
~krapianle i oble~·anie się wodą, a to nietylko na Wielkanoc ale niekiedy 
l na św. Jan Chrzciciel. W kraju Arcbangit'lskim kąpią się w d. 23 
czerwca ludzie "' r z e o e i rzucają ziele kupalnica (ran u n c u l u B a er i s) 
według Karamzlna. Powazecbuą jest wiara "' świętość kąpieli "'ielkaoo
cne.J jak l święto-jańakle.J." 



134 

5 .. , W Pnnird:liałek wie11mnocny po południu, wychodzili 
w zyscy mieszkańcy Poznania na tak zwany E m a u s do kościoła 
ś. Jana za. Środką. Tu starsi i ski-omniej i używali przechadzki 
po wzgórzach otaczających kościół św. Jana, lub też trawili czas 
na. nabożeń twie w kościele. lłodzież zaś miejska biegła do po
Llizkich szynkowni taitczy~ lub h!ż swawoliła po wzgórzach." 

G. Po wielu wsiach w dzirit Wielkanocy wychodzą gospoda
rze na. pole i kropi~ wodą święconą wszystkie zasiewy. (Wrączyn. 
Modrze). 

7. W pierwsze święto po południu bywał dy u g u s, t. j. wza
jemne oblewanie się (Biezdrowo) . 

. W drugie święto, ustrojonego parobka (wybranego zpo
śród wielu innych) w grochowiny jako niedźwiedzia z dzwonkiem 
na głowie, oprowadza drugi po wsi od chałupy do chałupy, śmie

sząc ludzi a zbierając za to do kosza słoninę, jaja, chleb i t. d. 
Przytćm bębnią inni na jakiej desce, gwiżdżą i t. p. jakoby dla 
nied~wia.dka. (Biezdrowo ). 

9. Oblewają się wodą w niedzielę wieczorem. Parobcy chwy
tają kryhec się przed niemi dziewczęta i zanurzają w wodzie cią
gnąc do tawu, rowu, koryta przy studni i t. d. Sądzą nnwet, że 
im bardziej kawaler swą bogdankę miłuje, tern lepiej t. j. obficićj 
ją z dyn g uje. (Dębicz) 

10. W poniedziałek chłopcy ustroją, niedźwiedzia, t. j. 
owiną kogoś w grochowiny, dadzą mu ogromu· kij w rękę, a ten 
lata na wszystkie strony, kijem macha i uderza o ziemię i ludzi, 
wićrzga nogami, kwiczy co niepodobno (stra zliwie), a jak zła
pie dzicwk~. to ją g m a t u s i (tłoc~y, du~i), a ci drudzy krzyczą, 

że ją chce zagryM, i wołają: "która uobrego sumienia, to niech 
nie uci~ka! - a która zła, to myk, bo ją rozedrze l" i t. p. A 
dziewka uciekając woła: "Paskudny ty psie, już-ta do mnie lecisz!" 
Tak chodzą z nim po dyngu, otrzymując wsz~d~Ie po parę jaj, 
placka, chleba, sćra, czasami wódki, a szperę ( zperk~) n a
wdzieją na l<ij. Czasami na psotę dają im gospodynie jaja zrę
cznie piu Idem napchane, pozornie jedna.k dobrze wyglądające. 
Gdy z niedźwiedziem owym już całą wieś obletą, idą bawić się 
do domu lub do gościńca i tam spożywaj!! otrzymane od gospo
dyń dary. (Dębicz). 
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11. "Zwyczaje wielkanocne nad Wartą, co powiat, co oko
lica ró~nią si~ nieco od siebie. Po mniejszych parafijach (w oko
licy Srody), przywofą wieśniacy kosze wypakowane chlebem, pla
ckami, jajami, kiełbasami i t. d. przed kościół, które po Re ur
rekcyi, zwykle rano obchodzonej, poświęca ksiądz pleban, a orga
nista, korzystając z tej gratki, wybiera ze wszystkich koszów 
w rząd (rzęd) ustawionych jako haracz po jednam jajku dla sie
bie. Ledwie ksiądz wymówi ostatnie: bcnedictus et aspergo, kropiąc 
z koleji ustawione kosze, ju~ chwackie parobczaki unoszą takowe 
tlo wozów i pędzą na wyścigi do domów swojich, w tern przeko
naniu, ~e kto pierwszy stanie we wsi i w domu, najpierwej ukoń
czy :lniwa i zasiewy." Tygodn. illustr. Warsz. 1860. Nr 26. 
F . S(taszyc). 

12. ,, W pierwsze święto wielkanocne, zbierają się po połu
dniu parobczaki i sprawiają dyn g u s dziewczętom po wsi. Zwy
czaj ten obchodzony podobno bywa na pamil!tkę pierwszego chrztu 
Polski (?). Niejedna dziewoja, zlana od stóp do głowy, lub ską
pana w stawie, przy studni, wśród silnego nieraz mrozu, przypła

ciła to zdrowiem i :lyciem. Ale zwyczaje ludu są święte i za ko
nieczność często poczytywane. Same te:l zresztą dziewczęta są so
bie winne, bo niezlane w Wielkanoc, uwafają się za wzgardzone, 
lub wyśmiewają parobczaków, jakoby wody :lałowali, której Pan 
Bóg doRyć stworzył, ~e im nóg nie umyli, :le tańcować z niemi 
nie będą." 

14. 

Żałowałeś kapki wody, 
precz ode mnie, od urody l 
Nie pohasam na dotynko 
z tobą niemrawo Jaslńko. 

(Ty g o d n. i li o s t r. Warsz. 1860. Nr. 29. F. S. - Wieś M4dre l okolica). 

13. "W drugie święto rozpoczyna sil;) kwesta wielkanocna. 
Zebrani parobczaki i chłopcy przebierają jednego zpośród siebie 
za nied~wicdzia, obwijając całego w grochowiny lub w przewrócone 
do góry wełną kożuchy i uwiązanego ua. łańcuchu oprowadzają 
z chaty do chaty, zmuszając go niebardzo lekkieroi kija razami 
do pokazywania różnych figlów i niezgrabnych skoków. Dwóch 
parobczaków niesie z sob!} kosze do zbierania datków, składaj!ł-
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cych si~ z jaj, placków, mięsiwa, wędzonek i t. d. a jeden dźwiga 
na ramieniu rożen, na który sili} wkładaj!!~ otrzymane kiełbasy i 
kiszki. Gdy cała czereda wejdzie do chaty, pochwaliwszy Pana 
Boga, zagrzmi pieśni:} niedobranym chórem: 

15. 

J. Prz7łliłmr lu po d7nguoie, •ałpłewam7 o Jezuale, o Panleooe, 

łwłętrm Ptotno, o Judauu l o lotno . 

t. Pr .. yśliAmy tu po dyngusie, 
zaśpiewamy o Jezusie, 
o Panience, liwiętym Plotrze, 
o Judaezu l o łotrze. 

2. A gosposia skrzętna, szczera, 
da nam wódki, chleba, sera, 
mając w domu z Boiej łaakl, 
placki, jaja l kiełbaski.~ 

nPotem, wysuwajqc Sili} po koleji przed gospodyni~ domu, 
kłaniaj!!~ si~ czapkami do nóg i przymawiaj~} dowcipnie o ró1ne 
podarki. W niejednym domu usłyszą przymówk~: 

'fu·iloie dziewcząt nie kąpali, 

idicle aobie teraz dalej." 

n Albo tet dziewcz~ta, mszcząc si~ za wczorajsz!ll kąpiel, zle
wają wychodzących z chaty. Wsz~dzie jednak odbierają przynale
tne datki, bo lud wielkopolski zawsze hojny, szczery i gościnny. 
Po skończonym obchodzie po wsi, udaJ~} si~ wszyscy do jednej 
corocznie z koleji wybierauój chaty lub do karczmy, i tam wśród 
tańców i śpiewów radosnych spożywajfl Boskie dary." (Tygodn. 
illustr. Warsz. 1860. Nr 29. F. S. Wieś Mfldrc i okolica). 

14 We wielklł Niedziel~ nad wieczorem zbiorą si~J z całej 

wsi parobcy, średniaki i chłopaki, i chodząc od domu do domu 
z naczyniami pełneroi wody, polewajlł nią, dziewki. Czasem tet 
wezmą je i wrzucą do sadzawki lub wsadzą w koryto pod studnifł 
i tam zlewają wodą bez litości. Wiedzlłc co ją czeka, dziewka 
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ubiera si~ już do lania w zużytą codzienn~ sukni~ (h a l a dr~) 1 
wyst~puje boso. (Mystki). 

16. Na. drugi dzień t. j. w drugie św1ęto, zbiorą si~ po po
łudniu ciż sami, przebrani za rozmaj1tych włóczęgów i za baby z ko
szykami. Tak przebrana, cab ta gromada chodzi od domu do 
domu po dyngusie, gdzie dostają jaja, krajanki sera, placka, 
chleba, masła, kiełbasy, sperki (okras~) i nieco pieniędzy. Przy 
tern obchodzie mówill na t~pujl}Cił oracy~: 

1. Przyślimy tu po dyngusie, 
zaśpiewamy o Jezusie. 

2. Jezu, Jezu l Maryja, 
wielka nas tu kompanija. 

:ł. Wielki czwart~k, 'vielki piątek, 
cierplał za nas Jezus smutek. 

4 . Za n:~s mutek, za nas rany, 
za nas-ci to, chrześcijany. 

5. A tydow i e jak katowie, 
umQczyll Boga w groble. 

6 Umęczyli, udręczyli, 

najświętszą krew wypuścili. 

7. Anieli się dowiedzieli, 
l po krew tę pnybieżeli 

8. Pozmiatalf, pozgarniali, 
do raju ją odesłali. 

9. Pawle, Pietrze, weżcie klucze, 
id:Ł do raju, wpuścić dusze. 

10. Aby jednej nie wpusT.czejt•ie, 
co ojca, matkę bijała . 

11. Jeszcze'm ci jt\j nie bijała, 

dopióro się zami~>rr.ała. 

16. 
12. Uderzenie wnet sif;l zgojl, 

zamierzenhl długo boli. 
Niech będzie pochwalony Jezua i t. d. 

13 We:Łcie nota ostrego, 
orznicie chleba dobrego 

14. A daleko od ręki, 

bo byście zatyli męki. 
16. Powiedziała wasza świnia, 

teście zabili jej syna. 
16. A nie aynn, to córeczkę, 

prosiemy tu o szpereczkę. 
17 Powiedział:! wasza kura, 

ł.e ją boli od jaj dziura. 
lts. Powiedziała wasza kaczka, 

żeścle upi~kli dość placka. 
19. Dajcie nam tćt trochę masła, 

żeby wam się krówka pa~la . 

20 Dajcie nam to, co macie dać. 
bo nam tego długo czekać. 

21. Jeteli nie blujecie wody, 
to chfu~nijcie dla wygody. 

(oh L u d. Re r. III 216. - Srr. V. 274-2 b) 

Po obejściu całej wsi, udaj& si~ do gościńca i tam mażą 

jaja, kiełbasy; i jedzą i pij~; pewną jednakże część jadła odkła.

daj!ł sobie na prze w o d n i c~ t. j. na niedzwlę pr:.:ewodmą. 

(Mystki). 
16. W pierwsze świ~to Wielkiejnocy po nieszporach, zgro

madzaj~ si~ parobcy na wspólnfL narad~, gdzie i kiedy rozpoczną 
polewać wodą dziewki; około nich zaś ciśnie się zaraz czereda 
małych chłopaków, wysługuj!lcych si~ im noszeniem wody w na-
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czyniach i szpiegowaniem miejsc, gdzie się dziewki przed dyngu
sem kryją, lubo skrywanie to niezbyt skwapliwe, bo często udane 
i dla ceremonii tylko, nie nastręcza zwykle do odgadnięcia kry
jówki wielkich trudności. Parobcy, za zezwoleniem gospodarza, 
wyszukują tedy tę i ową dziewkę, i jeżeli dziei1 jest pogodny i 
nie zimny, prowadzą ją do stawu, w którym ją niekiedy zanurzą, 
częściej zaś ze wszystkich stron należycie wodą obleją. Jeżeli zaś 

dzień jest zimny, oblewają ją już w domu lub przed chałupą, i 
to mniejszą nieco ilością wody, nie bez żartów atoli i rozmajitego 
rodzaju figlów. Gdy dziewka jest wesołą, silnfł, zdrową a rezolu
tną, to wówczas woła jeszcze na nich po dokonanem zmoczeniu: 
n Wstydźcie się parobcy, wstydźcie!; chcieliście moi e zmyć; a otóż 
jestem czarniej szli~ jak byłam; wodyście na mnie skąpili, leniuchy ! ; 
nosić wam si~ niechciało, gamonie!" - A oni też zachęceni, da
lej-że do niej, znów chwytają i znów jlł od góry do dołu zlewają. 

Sceny takie i tym podobne, powtarzają si~ na całłł okolic~ i da
lej. (Siekierki). 

17. Rano, w poniedziałek, aż do rozpoczęcia nabożeństwa, 

wetujlł sobie dziewki wczorajsze dolegliwości, i leją obficie wod~ 
na parobków. 

W tenże poniedziałek, po nieszporach, ubierają parobcy je
dnego z pomiędzy siebie w grochowiny jakoby niedźwiedzia, i 
wszyscy, nie wyjmując i najmniejszych chłopaczków, gromadził się 
naokoło niego. Jeden z parobków niesie przed niemi drążek, za 
którego rozłupany koniuszek ma zatknięty kawałek kiełbasy lub 
mięsiwa, a inni trzymają koszyki, i po prześpiewaniu pieśni: nPrzy
ślimy tu po dyngusie i t. d." zgarniają do koszyków otrzy
mane po domach datki z jadła różnego złożone, które potem 
wieczorem apożywają razem , dzieląc się niemi w karczmie lub 
w domu. (Siekierki). 

18. W okolicy Pozoania, w drugie święto Wielkiejnocy, ubie
rają chłopca jednego z pośród siebie za niedźwiedzia, i oprowa
dzają go po wsi, poprzebierani znów sami za gryfa, bociana, cza
plę i t. p. (przyprawiwszy sobie dziób, skrzydła), gdy tamten 
odziany płachtą niedźwiedź, nachyla się, kiwa, skacze w różnym 
kierunku i t. d. Za to biorą do kosza od gospodarzy jaja, chleb, 
ser i t. d. Niekiedy przebranego owego niedźwiedzia, wrzucą lub 
wepcha~ drudzy przez figle w staw, lub jezioro niegł~bokie (ma 
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to być pamiątką wrzucenia bo'ika Le la do Gopła?); ten zaś wy
rywając się z ich rąk i broniąc. krzyc1.y na niegrzecznych żarto

wnisiów: n ej desperaki! bezbożni ki l" (Górczyn. Jeżyce i t. d.). 
19. W drugie świ~to Wielkiejnocy, chłopaka ubranego za 

nied~wiadzia (strój jego jest z grochowin) prowadzi jeden z mło
dzieży wiejskiej na powrozie; drudzy po tępują za niemi z weso
łeroi okrzykami, jednak w końcu t opić n i e d~ w i e d z i a muszą 

(topienie to jest zanurzeniem w wodzie, gdzie grochowiny zostają). 
Przytern odbywa się dyn g o w a n i e; dziewczęta się chronią, lec?. 
nikt nie śmie nied~windkowi odmówić jakiegobąd~ datku. (Obje
zierze. Nieczajna. Wargowo. Lulin i t. d.). 

20. W Wielkanoc po Resurrekcyi, ścigają się wozami do domu, 
wróżąc sobie, że kto pierwszy przyjedzie do domu. ten pierwszy 
sprzątnie swe żniwo (od Stęszewa, Rakoniewie i t. d.). 

21. W Wielkanoc po południu dyn g u s. Parobcy łapią dziewki, 
polewają je wodą, niekiedy po kilka ćwierci (konewek) na je
dnę, ale bez bicia ró1.gami jak w innych okolicach (od Stęszewa, 

Rakoniewie i t. d.). 

10. Zielone świątki. 

Król kurkowy. - Maj. 

1. J. l:.ukaszewicz (Obraz m. Poznania, 1838, t. I. str. 
130-138) mówi: "Zielone świątki nastręczały mieszkańcom mia
sta Poznania nowy rodzaj zabawy. Tą było strzelanie do kurka, 
a pó~niej do tarczy. Zwyczaj te11 przeszedł do nas z Niemiec; 
w Poznaniu są jego ślady już w XV wieku. Strzelający do kurka 
lub tarczy składali bractwo, które miało swój statut od r. 1537, 
swoje przywileje i do którego nR.leżeć mógł każdy właściciel domu 
w Poznaniu. (Tu przytacza Łukaszewic1. cnłkowitą osnow~ wspo
mnionego statutu). tatut ten potwierdził Jan III. Powiedziano 
w nim miętlzy inneroi: n W który to dzień (niedzielny, przed Zie
loneroi 'wiątkami) powinna sitJ też odprawić elekcya wolna panów 
starszych stołowych i innych officyalistów, spokojnie ex pluritate 
votorum wszystkich braci. Panowie starsi nowo obrani powinni na 
pewny dzień przed temi świątkami, poprosić tychże radnych depu-
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tatów na celstat, aby przed nimi panowie starsi z stołowymi i in
nymi officyalistami przysięgę zwyczajni!! wykonali. (W następstwie 
zacytowane są formuły przysięgi panów starszych i panów stoło
wych, panów farynarzów strzeleckich, pisarza strzeleckiego, mar
szałka i tarczowego). Aby się panowie bracia wszyscy stawili na 
dzień poniedziałkowy świąteczny, na godzinę ósmą na półzegarzu 
z rana na celstat; zkąd panowie deputaci z rady z panami star
szymi, z bracią. wszyscy do farnego kościoła na wotywę król a 
strzel e ck i e g o prowadzić mają, a po wotywie tak te odprowa
dzić tegot króla do domu jego powinni, a któryby się z braci na 
wotywę i do prowadu nie sto.wił, mo. winie grzywny jednej podpa
dać. Tegot dnia po południu, na wtórą godzinę, albo jak w bę
ben bracki uderzą, także powinni się zejść na Wagę albo na Cel
stat wedle dawnego zwyczaju, i tam król przeszły powinien klej
noty przez bractwo sobie powierzone prezentować i pod wagą 
taką jaką odebrał przy rękojmiach swoich za te klejnoty, oddać 

i t. d." 
"W domu strzeleckim, który za dzisiejszym placem Sapie

żyńskim stał, przez cały niemal tydzień brzmiała muzyka, r. mło

dzież płci ohojej tańczyła lub grała w f ary n ę, która j t na 
końcu XVII wieku była w użyciu. Faryną nazywano grę w ko
stki o pierniki, szklanki, noże i tym podobne drobiazgi." 

2. "W niektórych okolicach w Zielone świątki dopiero, stroją 
chłopcy wiejscy nied~wiedzia, to jest: obwijają jednego zpośród 
siebie w grochowiny i brzozowe gałęzie i obchodzą z nim po go
spodarzach z koszykiem i rożenkiem, zbierając co im dadzą, 
jak: jaja, okrasę, chlób i pieniądze. Wszystko to przeznaczają na 
zabawy dla pastórków, to jest na wynagrodzenie dla tych, któ
rym nie wolno iść do gościńca (karczmy) wówczas, gdy się w niej 
bawią starzy." (E. Kierski w Tygodn. illustr. 1861 r. od St~
szewa i Rakoniewic). 

3. W Zielone świfttki jak i w Bote Ciało zaściełają włościa
nie izby tatarakiem i rozrzucają go także przed domem. (Siekierki, 
Iwno). 

4. N a Zielone świątki o b m a. ją, o b g aj ą sobie domy z ze
wnątrz gałązkami brzeziny, wierzbiny, wkopawszy je w dołki w ziemi 
wybrane. Wn~trze zaś chaty narzucą ła. b u z i e m (zielem wodnem 
z sadzawek, tatarakiem), którem zaścielił podłog~ izby i omaJ~ 
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okna t obrazy. Ihiewczyuki zaś wiejskie chodz~~: p o g aJ u, t. J. 
nałamawszy gałązek, chodzą z uiemi po wsi bez śpiewu . (Dębicz). 

5. W Zielone świątki obnoszą chłopcy lub obwożą na koniu 
Maj a. Jest to figura ludzka ze słom.v zrobiona i przybrana w li
ście i ró'1ne zioła polne. (Biezdrowo ). 

11 . Boie Ciało. 

1 "W ostatnie nie z pory oktawy Bo~ego Ciała wiją i dają 
święcić wianki w kościele z rozmajitych ziół, jak: z macierzanki, 
lipiny, jabłecznika, dzikich gwo~dzików, rozchodniki\, targownika, 
rosiczki i innych." (od Stęszewa, Grodzi ka i t. d.). 

· 2. "W oktawę Ho~ego Ciała troją kościół i ołtarze na wsi 
zieloneroi brzózkami czyli m aj e m, a gdy jut proces ya odchodzi 
od ołtarza (ostatniego), obłamują gałązki tych brzózek, i zatykają 
je w kapuście, lnie, konopiach, którym we wzroście dopomagać i 
od złego je hronić mają." (E. Kierski w Tygodn. i llustr. Warsz. 
1861 r. - Od Stęszewa, Rakoniewie i t. d.). 

3. W czasie solennej processyi w Bo1e Ciało, kiedy droga 
umajona jest brzeziną., jak również i altany w 4 rogach muru 
cmentarza kościelnego w których umieszczone są ołtarze, każda 

z gospodyń, po skończonem nabożeństwie (przy każdym ołtarzu), 

stara. si~ nabyć gAłązkę tej brzeziny, i takową zatknąć w zagony 
kapusty, aby robactwo w mej sifJ nie wiązało (lęgło), mianowi
cie: mszyce, pchły czarne, wąs i o n ki (gąsienice) i t. d. Do uma
jenia. ołtarzy służą także gałązki topoli i wierzbiny, które również 
rozrywane bywają na. ten cel po nabożeństwie. tSiekierki. Dębicz). 

12. 8 . Jan Chrzdciel. 

l. J. Lipiński w przedmowie do wydanych przez siebie P i e
śni Ludu Wielkopolskiego (Poznań 1842) mówi: "Niema i śladu 
S o bó tek we Wielkopolsce, 1

) acz i tutaJ pod lato goreć musiały 

l) W roapnwie o J&nle Łasickim (Roc:r.niki Tow. Dauk. krakowa. 
1870) Dr A. Hle.n:rńskl mówi (w D o d a t k a) takłe o Sobótkach, rdaie 
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ogme po polach i brzmieć pieŚni wesołe, młodziet biegała za
pewne z zapaloną słomą około pól swojich, "co im miało urodzaj 

przynosić," jak do dziś dnia. gdzie indziej czynią, kiedy i dziq 
stare gospodynie w wigiliją ś. Wawn~yńcn. przygaszają ogień po 
chałupach i dopiero W dzień tego ŚwiętPgO tarciem mocnem drzewa 
o drzewo wydobywają go, podobnie jak to czyniono w całej Pol
sce na Sobótkach jeszcze za c1.asów Marcina z Urzędowa. Snać, 

~e i tu postąpiono sobie, jak na Rugii ze Swiatowidem i tu, co 
na cześć ognia czyniono, co było bałwochwalstwem polskiem. pod
stawiono pod chrześcijańskiego patrona od ognia." (Obacz nit ej: 
dzień ś. Wawrzyńca). 

2. "W wigiliją św. Jana Chrzciciela, po zachodzie słońca, za
tykają w płoty, wrota, dachy i drzwi domów gałązki olszyny, które 
tkwi~ tam a.~ do 25 czerwca. Wtedy przed wschodem słońca wyjęte, 

cytuje l rozbiera plel!ó litewską z po w. MarinmpolakiPgo: ku p o l e l e, 
wyraz, któryin zaczyna się pieśó cała i który siQ powtarza po katdym 
pojedynczym wlerezn. ZdaJe się, ł.e odoosi się do ku p a ł y. ~Cześć słoóca, 
dla którego paliły się Sobótki, wląte się ze rzclą wód; albowiem kupało 
zd11niem nnszem odnosi się do wyrazu: kąpać, kupa t'. obótki zaś jeat 
nazwa w przeciwstawieniu do soboty jako wilii niedzieli, l do Wlel
k lej S o b o ty jako willi WielkiĄJ Niedzieli; dla pogaósklego święta, ob 
rhodzonego w dzień św. J11na, ~:drobnlałe: Sobótka, było slóaownem na· 
zwaniem. Wyraz ten więc chrześciańsklego pochodzenia; wypa.rł on da
wny wyraz pogaóski. Domyślam się, łe nim był krze az. Porównać mo... 
tna kroarki miesiąc Krzesz = Czerwiec, w którym ogień krzesano, i 
analogije : Krztszowlce, (Kruuów l t. p) miejsce gdzie ognie 
krzesali, - l o b ó t k 11, miejsce, gdzie ognie pnllli. Kościół katolicki 
dzień św . Jana Chrzciciela umyślnie poło~ył on dzień 24 czerwca, w któ
rym poganie pochodziiCY od Judo-europejczyków, obchodzili wielkie święto 
słońca ze świętem wody; w dniu tym niezawodnie przedewszystkiem 
słońce się kąpało (ej. Perkunatele). U nas mówią : Na św. Jan w o d a 
kwitnie. K - Czytaj nadto co o urol·zystości tej powiada J . J. Ilanuaz 
w dziełach swych: Die Wiumachaft dea Slavisr.htn MythuB (Lem b erg, 
1842, str. 200) i Bajeslovny kalendarz alovansky (Praga 1860, 
str. 176-192) 

Że uroczystość podobna nie u samych Indo -eoropejc:r.yków obcho
dzoną była, świadczy jot notka w dziele K. G. Anton'11 omieazczona : V er
e uchUber der alten laven Uraprnng l t. d. (Lip!k 17R8) który 
mńwi na str. 73: nDie Ichnri (eiue flnnisrhe Nation) feiern die Joban
nianacht bei einem grossen Feuer und verbrennen endlich einen weiaaen 
Hahn (Georgi : Bescłlreibung der ruseiachen Nationt'n 1. 27. St. Pelera
borg, około r. 1780). 
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zachowują starannie pod dachem. Mają zaś te gałązki być sku
teczne na wszelkie rany i mieć moc odp~dzania złych dttchów." 
(E. Kierski w Ty g o d n. i ll u s t r. Warsz. 18G l r. - Od St~szewa. 
Rakoniewic). 

3. "Także w wigiliją ś. Jana Chrzciciela po zachodzie łońca, 

udają się kobiety na bezdroża, łąki i pagórki, gdzie zbierają roz
majite zioła, np. czarcie- żebro, odczynę, czyściec, la eczki Pana 
Je z usa, którym wielką moc lekarską przypisują, lecz zerwanym 
tylko w tej nocy.' (E. Kierski w Tygodn. illustr. 1861 r.
Od Stęszewa. Rakoniewic). 

4. W wiliję tę zbierają b e z na ziółka do chorób na poty, 
i ten zaszuszają na cały rok. Prócz tego, zbierają gałązki olszowe 
i lipowe, i zawieszają takowe nade drzwiami, a później, oberwaw
szy z nich listki, zasuszają je i przechowują do użycia ua rozma
jite rany. (S1ekierki) . 

5. Wieczorem, idąc do doju krów, bierze kobieta z souą co
kolwiek żarzewia (węgh żarzących) jako i wianki zeszłoroczne po
święcone na Boże Ciało, i wianki takowe wrzuca na owo żarze

wie, dla podkadzenia niemi wymion krów, by te d o brze d oj iły 
(dużo dawały mleka) i wolne były od chorób. (Siekierki). 

6. W wiliję tę, g aj ą. sobie domy zielouemi gałązkam1 (lipy, 
bzu). Słyszeli także o kwiecie paproci, rosnącem na wielkich bo
rach, że kto kwiat ten o północy znaJdzie, ten wszystko wie i wi
dzi, choćby pod ziemią. (Dębie.~:). 

7. W tęż wiliję, rwią gałązki bzu, gałązki lipowe, obedrą 

z nich część łyczka wązko, 1 łyczkiem tern obwiązują. rogi i wy
miona krowom (na każdym dydku t. j. cycku krowiem po ły

czku), oraz wymię to św1ęconą w dzień Trzech-króli krćdą opi
sują w koło i na krzyż, toż na czole międy rogami, wre zcie i 
trzy kr1.yżyki nią robią i na progu obory; poezero tak opisane 
bydlątko przeżegnają: "W imię Ojca i yna i Duch~ ~więtego, 
Bogu cię tu oddaję i cudownemu świętemu Beuonowi !" - Po 
zdarciu z wskazanej czę ' ci łyczka, wtykają lipowe i bzowe gałązki 

przed domem w poszycie dachu domu jak i obory. (Mączniki. 

Dębi et). 1) 

1
) Zabawa puszczania wianków ua Warcie w Po·nania, jaką sobie różne 

Towar~yetwa, Zgromadzeni;~ i Kluby urządzają, jeat świeiej daty, i z da-
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13. 8. Wawrzeniec. 

1 O Sierpnia. 

l. W wiliję ś. Wawrzeńca ognia już na wieczór w chałupie 
nie palą, i w sam dzień ten na z1mno jedzą. Wieczorem dopiero 
rozniecają ogiei1 n o wy za pomocą zapałki, przez zwykłe jej po
tarcie. - l wogóle, co wieczór, gdy s1~ ma iść spać , to gospo
dyni powinna ogieniaszek przeżegnać temi słowy: "W imi~ 

OJca i Syna i Ducha św1ętego, Amen, święty W awrzeńcze prze
błogosławiony, tobie oddaję ogieniaszek sławiony, pod najświętszą 

t woj~ opiekę." (Mączniki. Dębicz). 

2. W wil1Ję do tego Świętego, gaszą ogień, i w dzień jemu 
poświęcony, jedz~ już wszystko na zimno, co było ugotowane dnia 
poprzedniego (tutaj jedli: garus w1śniowy i andruty czyli wafle 
z makiem). Dopiero na drugi dzień tak zwane n o w e o g n i e roz
palają. ( Nietrzanowo ). 

3. Wieczorem po kolacyi, po umyciu statków i garnków i 
postawieniu ich na policy, bierze gospodyni miotełkę, omiecie nią 
i zgarnie na ku p u s z k ę (kupkę) ogień z popiołem na kominie, i 
mówi: "W imię Ojca i Syna i Ducha świętego, Amen; śpij tu 
ogieniaszku z Pauem Jezusem i ze wszystkiemi Swiętemi." - Po-

wneml obyczajami nia niema wspólnego, lubo ma intencyę je przypomi
oac. Dziennik Pozn. (l r 1872). tak tę zabawę opisuje: .wczorajazc 
puszczanie wianków na Warcie ściągnęło nad~r liczną publiczność Po 
ósmej godz1nie z wierzora, wyplync:Ia wielka lódt w zieleń l lamplony 
przybrana, z pod wielkiej liiuzy, i posunęła się w wolnym biegu ku Sze
lągowi. Tuż za nią i po brzegach ukazal11 się kilkanaście mniejszych ło

dzi również w zieleń ubranych i napełnionych przewatnie płcią piękną, 

biorącą udział w zabawie. Lodtio okrążyły w kolo, muzyka i śpiewy 
dały s•~ słyszeć, i tu i owJzie ukazało się ~wiatcłko na wodzil', wska
zujące miejsce puszczon~go wianka, który każdy prawie natychmlaat 
z wartkiej pochwycono łódki. Gdy zmrok coraz bardzit!j upadać zarz,l, 
pozapalono lampiony, a ognie bengalijkle l rakiety na wielkiej puszczane 
łodzi, malo~niczy bardzo przed~tawiały obraz, odbijając aię w przeróżnych 

kolorach od sinych wód rzt!ki. Jeszcze po lOtl!j godzinie palono eztu~zne 
~wiatla wśród mu1yki i wesołych śpiewów, a pnblieznośc! po brzegach 
wtórowala zabawie liczneroi oklaskami.w 
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czem poklękn~ wszyscy do pacierza, rozbierają ię do spania, a 
gospodyni bierze kropielniczkę z wodą święconą i kropiąc uią 

wszy tkich dodaje jeszcze: "W imię Ojcn i yna i Ducha świę
tego, Amen; pójdźma spać zo wszystkieroi Świętcmi, z Aniołami 
tiożerni!" - A do małych dzieci, co jeszcze pacierza nie mów1ą: 
Spijcie i wy ze WSZ)Stkiemi Świ temi i z Aniołami Bożemi." 
(Bagrowo. D bicz). 

14. latka-Bo ka zielna. 
15 Sierpnia. 

l. "W 1atkę-Boskl} zielną święcą. makówki, 1;1 rchow, sło

neczniki, bielicę, ziele p10ruoowe, kło y wszelkich gatunków zbó:l 
i zioła w tej porze kwitnące." (E. Kierski w Ty g o d n. i l l u b t r. 
1861 r. - Od Stęszewa. Rakoniewie i t. d.). 

2. Kwiatki i zioła różne potrzebująco (potrzebne dole
ków) zebrane z pola, łąki lub miedzy, jakierui są: c1.yścowe- ziele, 

cyndalija, marchewoica, czarnyszka, koconk.t, jabłecznik, szóńdy, 

babie-zęby i t. d., związuJą wstążeczką w pęczek i niosą do ko
ścioła do poświęcen1a. Z tem st. ną. ludzie przed wielkim ołtarzem 
i uklękn , a ksiądz św1ęconą wodą z kościola pokropi wszytitkie 
te pęczki razem i kadzi je, odśpiewawszy lub odmówiwtizy stóso
wne błogosławień two po łacinie. Gdy po;,,i~ci, każdy odnosi wój 
pęczek do domu i położy ua t;tole, a po obi •dzie wychodzi z nim 
na pole i w adza w len albo w kapubtę; po G za~ dniach odbiera 
go ztamtąd i przynitl ł zy do domu, schowa u a górę (na dachu) 
za kozioł wiązania dachowego. Z1ela tego używa po trosze, gdy 
go potrzebuJ ; a \\ tctly kładz1o ziele do wody gotującćj sir 
w g roku, dodając nieco sicmienia i rozkrajaną we czworo cebul~; 
a w ypujac trochę soli,, w o s p y r i a n n ej (żytniej o ·py) albo clJlebo
wej mąki, dolewa do tego jeszcze i 'więconej wody. C·1ly ten war 
wleje we w borek i daje letnio pić krowie po ocieleniu, albo guy 
chora. łuży on niekieJy i ludziom, ltli<l.IIOwicie u ·lwtnikom. któ
rym dolewają nieco tego waru do kąpieli. Z p~czb t go wyjt;:· 
tych par~ ziół, kład[} ta.kżo i do trumuy nieho::;zczyka. l•1b nie
boszczki. (Dębicz). 
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15. Matka-Boska siewna. 

8 Wrześ~'ia. 

W wigiliję do Matki-Boskiej siewnej, kat.dy chłop cbociat 
kilka gar' ci zboża zasiać mu. i, i wtencza nawet kiedy nie zupeł
nie Jeszcze ma uprawioną rolę. (Okolice Poznania). 

16. ~. Michał. 

"Ze świętym Michałem nastaJe na pastwiskach wspólność 
paszenia bydła według przysłowia · Święty Michał - granice po
spychał." (E. K1erski w Tygodn. illu t r. War z. l 61 r.- Od 
St~szewa. Grodziska. Rakoniewic. i t. d.) . 

l 1. Wszyscy Święci. 

Na wsi, tu jak i wszędzie, wedle ogólnie przepisanego przez 
kościół katolicki obrządku, zbierają si~ wierni i' złożywszy po 3 
grosze za każdą duszę, dają zebrane ztąd pienią,dze księdzu, aby 
przede mszą, zmówił pacierz za du ze zmarłych w rodzinie, pole
głych, tonących, zeszłych ze świata bez Sakramentu ś. i bez wsze
lakiego ratunku, a następnie podane imiona, czasami razem z na
zwiskami (o ile sobie tego kto życzy) wyrnieniw zy z ambony, po
lecił modłom obecnych wszystkie te duszo "które z nikąd ra
tunku nie mają a na tern świętem miejcu spoczywają." 
Lud miejscami wierzy, że dusze zmarłych z tej parafii ludzi są 
w pobliżu obecne i przysłuchują sil.}· temu zleceniu. 
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18. . Manln. 1) 

"Około świętego Marcina nadchodzą kiermasze czyli uroczy
stość coroczna posw1ęcenia parafijalnego kościoła. Kaida wieś 
z kościołem ma swój osobny tydzień ( · wit;c'łc go podług tego ja
kiego ma patrona. np. ś . .Łukasza, Józefa i t. d.); po naboteiJ
stwie jest zabawa w karczmie, przyczem mie zkańcy występują 

bardzo hojnie, pra,zając z sąsiednich wsi krewnych i przyjaciół 
i racząc ich wedle motności.k (E. Kierski w Tygodn. illustr. 
1861 r. - Od Stęszewa. Grojca. Grodz1ska Rakoniewie i t. d.) 

') Koileząc opis zwyczl&jów i obrzędów ludu lutej szego, zachowywanych 
przy corocznych uroczystościach kościelnych. dod:1my jeazr.ze jeden, przy
toczony przez wspomnianego jut wyićj ks. kanonika .Jabczyńeldtgo z lat 
jego młodości: .Gdy jut miałem lat t l, - pisze oo, - i umiałem jut 
dobrze czytać, włożył Dl& mnie nauczyciel (w miasteczku Doleko) obowilł· 

zek, abym co święto i niedzielę chodził wedlog dawnego zapewne zwy
ez~u, po szynkowolach z kaiążklł ewaogelije niedzielne i Awiąteczoe 
obejmojlłcą, i abym w towarzystwie równego obie towarzyaza, który 
niósł kropidło wraz z dzbankiem święconej wody, odczytywał przypada
jącą oa teo dzieil ewaogeliją po wezyatkich o"·ych azyokowoiacb, ludziom 
tamże z okolicy przebywaj,cym, którzy albo niebyli w kościele, albo tei 
przyjść do oit>go oiemogli. Z książką więc ową czyli ~ apostołkił 

w ręku, wchodziliśmy do każdej szynkowni, oittkiet.ly nawet wliród wiel
kiego krzyku i chałun zgromadzonych; ale skoro tylko pochwaliło eię 

Paoa Boga i gdy następnie pokropiłem wuyatkich święconą wodą wy
mufi~ąc przytern słowa: Aquu btnedicta deltantu1· nostra delicta po· 
watawali wszyscy z oabożeilstwem, nie wyjmując nawet tych, którzy 
strudzeni podróżą, lub olipieni trunkiem, drzt!mać się &dawali. Z owagil 
słuchali wazyscy nie wyjmując także azynkarza lub szyokarki, odczytn 
św . ewangelii, a gdy potem posiedli, obchodził mój towarsyez z dzban
kiem wkoło etolo, a każdy w ó•• dzbanek "rzunł awą ofiarę. Te ofiary 
etanowiły tłochód nauczyciela; śliłm.Y bowiem zaraz oaatępoie do niego, 
a oo wybrawazy a dzbanka groeze, trsyrro1zówkl l co tam zreaztą było 
i zatrzymawazy to dla alebie, udzielał oam z tego za drogQ po parę 

groezy. :.Gwyozaj teu oledługo potem został zaoieebaoy, a Jak olebyło 

wiadomo kto go wprowadził, tak umo też nlewiadomo, kto ro zakaaał." 





W I E N I E C. 
WILK. 





l. 'zasopismoPrzyjacielludu(Leszno I 34rok !,Nr 14) 
w następujący sposób obycr.aj ten przedstawia: 

"Widząc nadzwyczajne w domu przygotowania, pytałem się 
pana Podstolego, czyli się znacznych jakich gości u iebie spo
dr.ićwa? - Najznaczniejszych, - odpowiedział, - dziś zakoń

czymy żniwo, gromada z wiei1cem do mnie przyjdzie." 
,, Wyrazy te Ignacego Krasickiego. który nam w P a n u P o d

s t o l i m tak dokładny z o ta wił obraz dawnyeh zwyczajów i cha
rakteru narodowego, najdobitnieJ oznaczają wartość odprawiają

cych się o tej porze uroczystości wiejskich, w i e ń c a m i zwanych. 
Poczciwy kmiotek, który cały rok dla pana swojego pracował, a 
w cza ie ~niwowym plon pracy rąk wła uych w pocie czoła z po
'piechem zbierał i do gumien pańskich nagromadził, wart zaiste, 
by go wtenczas za najznakomitszego poczytać gościa, gdy panu 
ukończonego szczęśliwie żniwa przychodzi powinszować." 

n lJ roczy _to 'ć ta w całej upowszechniona Pol ce, najodleglej
szych 1ęga cza ów i w żadnym innym kraju ani z taką nie bywa 
odprawiana uciechą, ani z taką ze trony panów go'cinnością. 

Przypomina ona podobne uroczystości u Rzymian a t urn al i a 
r.wane, które i~ 19go Grudnia (w koi1cu zatem drugich żniw 

w owych krajach gorących) na pamiątkę zarazem złotego wieku 
panowania atunw odbywać zwykły. U tawały wtencza wszelkie 
między panami, a ich niewolnikami stósunki. Sługom i niewolni
kom wyprawiano sute uczty, przy których im panowie sami po
sługiwali. W o l no było w tym cza i e 11iewolnikowi obok pana z na
krytą chodzić głową, i prawdę mu bez ogródki powiedzieć." 

~l u nas na w i e i1cu, pan pomny na złote żniwo, ucztę wie
śniakom wyprawia, do swego domu na zabawę zaprasza, gdzie 
chłopek porównany z panem, śmiało panią swoją w taniec prosi, 
n. dziewczyna pana ; ile razy zaś przed graczem nawróci, w do-
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wcipnych a wosołych ijpiowkach, obok pochlebnych dla państwa 
zwrotek, nieraz i ostrą prawdę zaśpiewa. Prócz tego i na inne je
szcze natrafiamy obu tych obrzędów podobieństwa. 7.ońcy zawsze 
dwa niosą wieńce i jeden z pszennych uwity kłosów, drugi z sa
mych powiązany orzechów. 11 

"Trudno wytłumaczyć, dlaczego właśnie orzechów. b~dących 
symbolem lasów a nie roli, do drugiego wieńca użyto. Zdaje się 

prawie, że jak u dawnych Rzymian Faunalia. (uroczystości na 
cześć bożka lasów .Fauna), o kilka dni (9 Grudnia) 81\turna.lia po
przedzały, oboje się i do pogai1skich czasów Słowian wkradło ('l) 
dziś jeszcze przy wieńcu blady pokazuje. u 

n Wieńce te niosą żeilcy M głowach, idąc parami śpiewają, 
i przyszedłszy przede dwór, parę razy z sobą na murawie prze
tańczą, dopiero gospodarstwu wieńce oddadzą." 

ni podczas Rzymskich owych uroczystości, tańce młodzieży 

odbywały się na murawie, a na głowy Saturna i Fauna, jako bo
żyszcz oznaczających płodność roku i lasów, kładziono wieńce 

z kłosów i leszczyny. Tak 1 Kochanuwski podał nam obraz roku 
z wieńcem na głowie: 

Rok wszystkorodny, wieniec znakomity 
••osi na głowie, twoją rc;ką wity; 
a gdzie ty kolwiek, stopę swą połotyez, 

obfitość mnożysz." (Psalm LXV) . 

"Lecz pominqws1y te porównania, dowodzące tylko staroży
tności zabawy wicilcow~j, wai.niujszo w niej po trzegamy znamiona 
usposobici1 i char. kteru lullu naszego. ~1ieszkaoiec strtf łagodnych, 
z nntury oLtl.uzouy ~pi<Cwno~('ią głosu, wziął s1ę do wtóruj~J,cej mu 
lutni i góral północny dcte polubił instrumeuta; Sl!Siedui pasterze 
na fletach, pasząc przygrywaJ~! sobie i chłopek nasz ob zerne zale
gający równiny, najtrudniejszy wybrał iostrun1ent, bo skrzypce. 
N1ćwn. wio ki, gdzieby si~ w pro tym którym chłopku, nic obja
wił naturalny do tego 111 trumeutu talent. Wygrywa. on n nim 
do~ć trudne muzyczne przej ~cia z dur'u do mol'u, i tak ma pojlj}
tne ucho, '-e każ d:! zaśpiewaną piosnkę od razu o a skrzypcach 
odda. Nasłucha{: się i Mpatrzeć temu można przy każdym wieńcu." 

"Obok muzykalnej na.zych chłopków zdatności, dostrzega.my 
niemałą poet1 czu'1 z,]o!no 'ć Oka~ uje <>ię ona w krótkich, najczę
ściej dwuwierszowych zwrotkach l w których do obrazu z natury 
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wziętego, przypięta jest myśl malująca obyczaje, uczucia lub do
wcip. Każdy chłopek jeszcze dzieckiem pomiędzy starszymi pio
senki te pamięcią chwyta, popisuje się niemi jako parobek w kole 
dziewcząt, a i na stare nawet lata, gdy rozochocony, z uniesie
niem silnemi je je ze ze pi er ·i wyśpiewuje. Nieskoilczenie liczne, 
są oue kompozycyami natur11lnćj wicśn1aka u,\szego zdatności i 
dlatego w każdej prowincyi osobnym odznaczające sili) charakte
rem. Podobnie i melodye jego naturalnego talentu są, płodem, a 
i tr, chociaż niemal wszystkie łagodny i smętny jakiś mają po
ciąg, w różnych stronach kraju różne noszą cechy; pod różneroi 
także, jak: krakowiaki, kujawiaki, mazury i t. p. chodząc na
zwami." 

"Prócz tych naturalnych darów, podziwiamy jeszcze w pro
stym naszym ludzie rzadką zwinno' ć i układność w tanach. Pełno 
poruszeń i mimiki, a że naturalne, nie wymuszone, ładnie im 
z tern. Najpilniejsza baczność na muzyk~; nikt nie zobaczy chłop
ków naszych bez taktu tailCujących; taniec obudzony muzyką prze
chodzi w nich we wszystkie członki, całą zajmuje ich istność i rą
czo ~ć w obrotach. skoczno' ć w nogach, w ry 'al h twarzy rozrado
wana wesoło ~ć, oczy pełne życia przy rumieniejącej sili) nadobnej 
tw9.rzy. Jaka uderzająca różnica widzieć tańcującego między na
szymi wieśniaka cudzoziemca! - Uważamy dalej uległą podrzę
dno' ć kobiet, ślad dawnych obyczajów pog. i1 twa. Przy rozpoczę
ciu tańca chłopek biegły w śpiewie i tanach, tak nazwany prze
wodnik, stawa przed graczem, wyśpiewując przed nim melodyą 
tańca i przytupując nogą, przy składnem poru zeniu całego ciała; 
gdy skończył, a gracz pożądanego mazura wygrywa, idzie przytu
pując w koło, za nim inni sili) walą; on za' jakoby od niechcenia 
głowił czy r~ką na którą z około stojących kobiet skiwa; ta za 
nim pospiesza i chwyta za r~kę i gdy tym sposobem całe się koło 
zapełniło w pary, rozpoczynają się obroty w prawą, a potem 
w lewą tronę; po ukoi1czeniu tańca, każda dziewczyna, jeteli 
z żonatym taltczyła, skłania mu si~ do nóg, niejako dzi~kując za 
łaskę, którą jćj wyświadczył." 

"Przy uajwiększem rozochoceniu, chłopek nie zapomina o 
wzglfi)dach przynalażnych państwu. Gdy uwatają, ie już dość długo 
w domu pańskim się bawią, przychodzą sami z podziękowaniem 
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za zabawę i uraczenie, i pożegnawszy wynoszą się do goscmca, 
gdzie niezmordowani, aż do świtu wesołych chwil używają." 

n Rzadkiemi one SlJI w ich życiu; są to błogie sny, w których 
zapominając o wojej niedoli i wojach ciągłej pracy, szczęśliwymi 
się czują. Objawiają si~ wtedy wszystkie ich naturalne serca i u
mysłu popędy; objawin.ją zachowane w nieskażonej czystości da
wne zwyczaje, w których oni sami Jeszcze się kochają. panom 
swojim hoJdującym modzie i obcym zwyczajom wskazując zwiec
ciacHo niezatartego pierwotnego charakteru. Widzimy w nim: we
sołość, otwartość, bożość, zdatność, odwagę; - w ich odz1eniu: 
ubiory, jakieroi się od wieków (?) na tej ziemi lud wiejski przy
strajał; - w mowie: prosty ale niepokaleczony jeRzcze język kra
jowy; - w obliczu: prawdziwe rysy sławiai1skie. Bodajby to były 
ponęty, aby ta niewinna dla chłopków naszych zabawa, nigdy nie 
wychodz1b ze zwyczaju, lecz rok w rok w tym była utrzymywana 
sposobie, w jakim ją Krasicki opisal." 

L. 
Oto jedna z pieśni na wieńcu w Poznańskiem śpiewana 

(Przyjaciel ludu, 1835, rok 2gi, Nr 22, oraz 1836 rok 2gi, 
Nr 29) 

17. 
1. U nuzego jegomości dobry rozsądek, 

wystawił nam beczkę piwa i wódki sądek. 
2. Nade dworem wielka burza,

nasza jejmość kleby róża. 
3. Nade dworem wielka chmura, -

nasz okonom jako rura. 
4. Na sadzawce płynfl kaczki, -

n nasz włódarz zjada flaczki. 
;;, Przede dworem lety kamień, -

nasza pani siedzi na niem. 
6. Siedzi, siedzi , uśmiecha się,

gdyby rób rozkwita się. 

7 A na wieczór pada rosa, -
nasz jegomość gdyby osa. 

8. Nasza pani jako lania, -
nasr. ekonom gdyby bania. 

2. Czasop. Tygodnik illustr. (Warsz. 1860, Nr 52) za
mieszcza artykuł F. S.(taszyca) opisujący dożynki w okolicach 
Środy (wieś Mądre i t. d.): 
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":2:niwa. i zasiewy pokończono, na polach pu;;tki, a w bro
gach 1 gumnach pełno obfitych plonów. Jesienne słoilce rzadziej 

smutniej przyświeca, chłodniejszy wiatr powiał na równinach i 
letni znój ostygł na czole rolnika." 

"Od samego rana we wsi i we d worze niezwykła krzątanina; 
roją się w świąteczne stroje ubrani wietiniacy i dążą jakby na 
kiermasz przed dom zajezdny. Zebrało się nareszcie liczne grono 
chwackich parobczaków, dorodnych dziewcząt, poważnych gospo
darzy rolnych, którzy z własnej chęci pomagali w żniwach dwo
rowi, biednych zagrodników, matek i dzieci różnćj płci i wieku. 
Stanęli na czele gromady skrzypek i duda, za nimi parobczak i 
dziewoja z uwiteroi ze wszystkich gatunków zboża i jarzyn wieft
cami; zabrzmiał za danym przez żniwnego przewodnika znakiem 
marsz tryumfalny i cały orszak z okrzykami radości ruszył ku 
dworowi." 

"Pod wystawką staropolskiego dworku, dziedziczka, dzieci 
pańskie i sproszeni z sąsiedztwa goście oczekują ludowego or
szaku. Coraz bliżej słychać okrzyki, coraz gło' niej rozlega się mu
zyka. Nareszcie wtłacza się na dziedziniec gromada ludu, a ra
dość i wesele jaśnieje na wszystkich obliczach. Wiejska drużyna 
podchodzi przede dwór, zdejmuje czapki, oddaje ukłon dziedzi
com i niedobranym głosem śpiewa pieśi'l starodawną: 

18. 

t . Plon nleolemy plon, w jegomolet dom 

dal .. ltd korcy • mondla dal o, plon nleolemy plon 

2. Plon składamy, plon, 
w jegomości bląg! 
Oby azefli dato dało, 
i dukatów naekulało. 

Oby sbote plonowalo, 

nPo skończonym sp1ewie, wysuwają sif,l z wieńcami parob
czak i dziewoja, oddając je dziedzicom; a przy tej sposobności 
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sielski mowca w imieniu gromady dziękuje za troskliwą opiekę 

dworu nad włościanami i w końcu przymawia. si~ dowcipnie o za
słuzoną za trudy i pracę nagrodę, mającą się składać z beczki 
piwa i wódki, na co dziedzic życzliwemi słowy odpowiada, speł

niając zdrowie poczciwej i pracowitej gromady. Or zak dożynkowy 
pije takie za zdrowie swojego państwa i pr:r.yszłych włości dzie
dziców i rozpoczyna taniec na murawie." 

.. W pierwszej parze wywija na odsiebkę dziedziczka ze żni

wnym przodownikiem, w drugiej dziedzic z powabną dziewoją. 

Rozgrzeszyli się także goście i poszli w tany. Dopieroż to radość 
i wesele l Ustawiane na boku beczki piwa i wódki dodają ludowi 
otuchy, rozwiązują języki i rozpoczyna. się w pieśni i w gawędce 
wywnętrzanie wzajemnej miłości. To też słychać np. piosenkę o 
jejmości: 

19. 

Ryc..,. krówka od podwórza, naua jejmoł6 niby rota. Nuzo. jejmołó 

jak Jasod.., l pneł!lc&na j~J uroda. 

2. Ryczy krówka od połatek, -
nasza jejmość niby kwiatek. 
Nasza jejmość jak jagoda, -
ju:Łci zdrowa, ju:Łci młoda. 

"A pochwały oddawane dziedzicowi, wynoszenie jego dobroci, 
rz~~:dności i przywiązania do ludu, płyną z ust uszczęśliwionych 
wieśniaków t:ik niewymuszenie i szczerze, iż dziwić sil) nale~y, 
jak mało jeszcze stosunkowo uznania. zyskał ten poczciwy i pra
cowity lud wiejski u tych, dla których niewolniczo przykuł sil) do 
ziemi. Otóż śpiewa on bez pochlebstwa. 

Nad naszego jegomości, 
niemasz pana w :tadn4!j włości. • 
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"A wychwalając dostatki, zbiory, porządek i inwentarz swego 
dziedzica, tak si~ wyrata: 

U naszego jrgomośri, konie prychają, 
a u tego sąsiedzkiego, w rowie zdychają." 

"Ale jak z jednej strony obdarza lucl swych panów i dzieci, 
na jakie tylko serca prostacze zdobyć i~ mogą, pochwałami i od
dawaniem im wyżs?.OŚCl nad sąsiadów, o tyle z drugiej, dokucza 
piosenkami przypatrującemu ię z boku ekonomowi, który niekon
tent stoji opodal. Wi~c lud wyśmiewa się z jego kwaśnej miny i 
dając mu różne przytyki śpiewa: 

Nasz ekonom kolo śliwki, 

goni z batem wit>jskie dziewki. 
Nasz ekonom wielki lula, 
kwaśny, gorzki, jak cybula. 
Ekouomka jak grafina, 
niechce wódki ino wina; 
bo jćj świilki w pańskiero ziarnie, 
wykarmione dość udarni e." 

"Słońce si~ zniża ku zachodowi, ale lud bawi się, tańczy i 
hula, bo to jego dziś wolno ~ć i uroczystość dożynkowa. • areszcie 
ciemny wieczór okrył dziedziniec, or zak przeniósł się do karczmy 
i tam przeciąga zabaw~ do rana. u 

"Lecz i w staropol kim dworku uiczwykłn. uciecha. Płoną 

okna rzęsistt3m światłem, dźwięki muzyki odbijają się w ciszy no
cnej, szumi hulaszczy mazur, przy<.lając taktu hołubcem. Bawią si~ 
zebrani goście, krząta się uprzejma go po<.lyni domu, zachęca mło
dzież do tańca; bo ta uroczystość ludowa stała się zarazem uro· 
czystością dworu, który niczego nie szczędzi, aby uprzyjemnić so
bie i gromadzie t~ chwile wzajemnego połączenia się duchem i 
sercem. u 

w IE 
P-:pek. 

3. Wieś Siekierki (pod Kostrzynem). Dawniej rozpoczy
nano żniwa rannem nabożeństwem; dziś to ustało. - Przy ukoń-
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czeniu zaś sprzętu żyta lub pszenicy, przodownica lub inna ro
botnica, związawszy ostatni snop, wyjmuje z niego garstkę kłosów, 
zdobi ją w kwiaty, przepasuje wstążką i zanosi w darze do pana. 
Zowie się to P e p. 

Pó~niej następuje obchód W i e ń c a. Przodownica wówczas 
niesie wieniec na głowie do dworu, gdzie przybywszy, po przetań
czeniu w kółko, składa go na półmisku lub talerzu, który trzyma 
inna kobieta na uboczu stojąca. Wprzódy jednak wsypać ona winna 
do półmiska orzechy laskowe, obstawiĆ je w koło jabłkami oble
pioneroi świetnem p a zł o tk i e m, a na tern położyć serwetę, na 
którą dopiero kładzie się wieniec z orzechów laskowych poprze
wiązywanych tatarakiem i na podstawie w kształcie korony będą
cej umocowanych. Na podstawie tej, nadto, dla ozdoby, zamiesz
czają czasami jeszcze różne figurki z pierników, z ciasta, z drzewa 
i t. p. Przodownik znów niesie na głowę z a wdziany drugi wie
niec i również na drugim składa go talerzu. Wieniec jego stanowi 
podobnież koronę we czworo splecioną z jęczmienia, pszenicy, 
owsa i żyta (w ogóle ze zboża kłosistego) a w środku wisi jedno 
czerwone jabłko. Do przodownika należy zamówienie gracza, który 
gromadzie towarzyszy. 

Wieńce opisane, po ukończeniu wszelkich żniw, wykopaniu 
pyrków (kartofli), i t. d. przynoszl} wymienieni razem we dwoje, 
i ofiarują takowe panu, który odbiera je z półmiska, rozdaje da
tki i wódkę, i po przesłuchaniu śpiewów, zarządza tańce, rozpo
czynając takowe z przodownicą, gdy pani idzie w taniec z przo
downikiem. 

Idąc do dworu, jak i przede dworem, śpiewają: 

20. 

l Pra.TJilelliłmy plon jegomołcl w dom. DeJAe Bote plonowało, 

po oto garncy • mendla dal o, jegomości w dom. 
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21. 

2. Przede d ~<o rem wielka burza, naou pani g.lyby róta 

3. Przede dworem wielka woda, -
nasza pani jak jagoda. 

<1. Przede dworem wielkie błoto, -
nasza pani gdyby złoto. 

5. Przed dworem stoji świerczyna (świerk), 
nasza pani jak jędzyna. 

6. Przede dworem wiszą klucze, 
nasza pani dziewki tłucze. 

7. Przede dworem kaczki w cebrze, 
nasz jegomość po wsi żebrze. 

8. Przede dworem leży kamień, -
nasz jegomość siedzi na nim . 

9. A pani mu na kolanie, 
co po chwyli (co chwila) bnzi daje. 

10. Przede dworem wisi kosa, 
nasz ekonom gdyby osa. 

11. Gdyby osa, gdyby żmija, 
co po chwyli bierze kija. 

12. A my go się tak bojemy, 
gdzie zajdemy, to stojemy. 

13. U naszego jegomości - krótka koszula; 
bo mu taką pani dała, 
żeby mu się nie szargała. 

14. U naszego jegomości - len się ni o darzy; 
gospodyni pończoch niema, - pan boso łazi. 

Słózma (złóżmy) mu się po złotemu, 
kupma buty panu swemu. 

15. U naszego jcgomo~ci - groch sifi nie darzy; 
dziewki mu się popsowały, - sam ledwie łazi. 

16. U naszego jt:gomości - roli dwa składy; 
a nima'ć on fornalisków, - ino dwa dziady. 

17. U naszego jegomości - przecie'ć rozsądek; 

wystawił nam beczkę piwa, - gorzałki &lldek. 

PnynieUtAma 
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4. Wieś Dęb i c z (po u Środą). Przyuosz:tc przede dwór wiei1ce, 
~piewają: 

# . ..... ... -- o - - · - - --~ -- -- ~ ~ .... -ft .~;::1 f" t l.~;?~ .--l-1-' 1-"j-?~ --{-•:z;~~ 
_,. ,._ - - ~ - -- - ,1 - - -~ -- - ,1-~- - - --

2 Pu~·oo1 i my J•lon jt•gomołc i \V cJom. h·Uy dol1n.e plonowało, 

~ '( ...... 
E~- e- -"";-,~..:;l~'~' ·~-:l- ~~.~-"-3 .:.:t ] . ::._- - __ -- - ----:~ 
1:: ... "' ,, .. . . . , -.- .. . -- · 11. -- - -~- --- --~ 

:;l" ,. :; e:= -. • ;l ---. ---- - -

po sto gRrncy z Jnt'ndła dało nl\lltemn pa • nu . 

5. Wieś Górczyu. Jeżyce(pou Poznaniem). Kończąc żniwo 
żyta, zważają na to, kto ostatmą gar;ć :lyta zetnie, i wyrażają się, 
że takowy uciął pępa. 1) Z gartici tej żyta wyjmują kilka lub 
kilkanaśc10 kłosów, i wraz z zielem polnem, JU.kJem jest: kocanka, 
modrak, kwiecie koniczyny, krzyźowe ziele z miedzy Ueżeli ono 
jeszcze s kw i t a), albo kwiaty z łąk up. jaskier i t. p. wiążE!! do 
ku p y słomką, tasiemką lub j as u y m (błękitnym) papierkiem 
w wiązankę czyli bukiet. Wiązaukę tę, również p ę p e m czyli p ę p
ki om zwnuą, przodownik (to jest ten, co siekł zboże na przo
dzie) nicsic zatkmętą na kosie, a raczej na wierzchu drążka od 
kosy (a dawnićj niosła ją przodownica na sierpie), do gospodarza 
domu, który wyprawił żniwa (t. j . robotQ i zabawi;} żniwną). 

Wszedłszy do izby i pozdrowiwszy go, przodownik stawia w da-

') trroczystość Wierica tam tylko miewa miejsc!', gdzie jest we wsi dwór 
szlachecki i w ogól!' zamożnicjszl;j osoby, i wtedy żniwiarze id<l z wieri· 
c c m d o dworu Po ""iacb i osa<lal'b, gdzie t:lkowrgo dworu niema, 
poprle~tlją na obełrodtiu P ę p k a i złoten i u go gospodanowi temu, który 
sohi<: !t-go życzy . 

Lukaszcwicz w Obrazie m. Poznania (183R, l. llO) mówi: W da· 
wnil'jszych l'zasach, gdy miasto roiwarki swoje samo administrowało, ro· 
dr.iny urzQdników magistratu znajdowały co roi,; nicmałą rozrywkQ w tak 
nazwanych W i e ń c a c h, które magistrat rhlopkom wsi mit'jskich po żni· 
wach wyprawiał. 
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rze ów p tJ piJ k na stole; słom~ bowiem u dołu tój wiązanki roz
strz~Jpił a raczćj rozdzielił on już poprzednio na trzy cz~ści czyli 
n o g i w taki sposób, aby ją na stole po::; ta wić można. 

Pochód z pola do domu gospodarza, odbywa się w'ród 'pie
wu, wykrzykiwania i rozlicznych w drodw wyprawionych gonitw, 
żartów i igraszek. 

Gospodarz oczekuj~&cy przybycia żniwiarzy, postawi na stół 
flachę wódki lub piwa, chlćh, ser i masło, i za przybyciem, czę
stuje żniwiarzy, przypijając najprzód do przodownika. Pieśl1 żni

wiarzy (czasem przy wtórowaniu skrzypiec i basów) brzmi: 

23. 

2. A otwórzcie-t nam 
szeroko wrota, 
a bo nam schodzi 
z pola robota. 

A bo my ~ię uwijali, 
podwieczorku nie jadali, 

at my skończyli. 

6. Z okolic Poznania (Kicin, Owiń ka). Na uroczystość 
W i e ńc a, dając wieniec uwity ze zhó~, zdobny w kwiaty, jabłka 
i orzechy, śpiewają: 

24. 

1. Pn;ynoabDJ' plon oewuecbcderechatTOD. Tam aoimiDJ l jar&711J, 
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lam se sadów, tu • leucaJnJ, plon nlealem, plon. 

2. Przynosimy plon, 
ze wszech czterech stron. 

Bodaj wszystko plonowało, 
jak najll'pszy plon wydało, 

plon niesiem, plon. 

7. Od Pobiedzisk, Czerniejewa. - Pę p ek, jest to ostatni 
snop dęty żyta, ogromny, lecz ustawiony i ukryty między inne 
snopki żyta tak, aby żniwiarz który go napotka, a raczej wyszuka, 
jako odbierający go na ostatku, zanieść go musiał do dworu. Zni
wiarz dostrzegłszy i dostawszy go, bierze na ramię, udaje jakoby 
mu snop bardzo ciężał, klnie że go dhigać i innym wódkiJ ku
pić musi. Poczem pępek ten przy śpiewie odniósłszy w towarzy
stwie innych do dworu, otrzymuje zań zwykle tak hojne poczesne, 
że towarzyszy pó~niej zań uraczyć w gościńcu może. Pochód jak 

obchód ten podobnież pępki e m zowią. 

8. Wieś Wrączyn (pod Stęszewem). Przy rozpoczęciu żniw 
zwi~zywano niegdyś Boże-męki (krzyże przydróżne) słomą, by Bóg 
użyczył błogosławieństwa dla pracy rolnej. - Po dokonaniu żniw 
przynoszono do dworu wieńce ze zbóż. 

9. Od Obornik (Objezierze, Nieczajna, Kowalewko, Wargowo, 
Lulin, Baborowo, Ślepucbowo, Chrustowo, Uścikowo, Gołaszyn, Ma
niewo, Sławienko, Swierkówki). Okrężne odbywa się z prostotą. 
Plon przynoszą do dworu przodownik i przodownica, ustrojeni na 
głowie we wieńce w formie korony królewskiej pełnej, bo z trzech 
stron splecionej łukami, z orzechów laskowych owiniętych w pstre 
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papierki, porobioneroi i przeplatanami kłosami tyta, pazanicy 1 m
nego ziarna. Tak stanfłwszy przede dworem, śpiewajfł sami, a 
w drugiej zwrotce wtóruje im cały orszak ~niwiarzy uzbrojonych 
w grabie, cepy (naturalnie, ubrane jeszcze w zieleń). Państwo 

(w Objezierzu) przyjmują te korony, i i<llł w taniec z ich dawca
mi, dziedziczka z przodownikiem, dziedzic z przodowniczk!ł, i za
czyna się ogólny wir i ruch, - i wszyscy szczęśliwi. 

Dawniej, za ś. p. Wincentego Turno, był zwyczaj głębszlł 
nacechowany religijnością. Oto przy rozpoczęciu ~niwa, uproszony 
miejscowy probu zez, wychodził ze mszą ś. rano o godzinie 4tej, 
a cały lud schodził ię na nią. Przynosząc z sobą kosy, stawiał 

je przed kościołem, a sam szedł na mszą. Po mszy, wychodził 
ksiądz wraz z dziedzicem i całem otoczeniem dwor kiem na cmen
tarz przed kościołem położony, i ztamtąd błogosławił klęczącemu 
wokół ludowi. Zaintonował pieśń: n Kto się w opiekę," a lud 
pochwyciwszy jej wą.tek, śpiewał dalej i szedł ra~no na pole; głos 
pieśni w miarę oddalających się jego kroków rozlegał się coraz to 
słabiej i słabiej, aż wreszcie ucichł; - a dziedzic, z modlitwą na 
ustach, polecając Bogu siebie i całą pracowników rzeszę, patrzał 
w przyszło'ć spokojny i ufny, że z Bogiem sprawę zaczął i z Bo
giem ją, skończy. 

WILK. 
l. Wie' Mystki . W1 lkiem nazywają parobka niewkupionego 

do chłopów robotników, czyli takiego, który uczy się dopiero ko
sić. Do wkupna za' owego są następujące przywiązane obowi11zki 
i przywileje; 

Umawia się parobek z przoduJącym kośnikiem, iż życzyłby 

się wkupić, co najczęściej ma miejsce w Sobotę. Przodujący o 
tym zamiarze uwiadamia innych kośników, którzy na życzenie pa
robka przystają. rdy się tedy przodujący podczas roboty zapyta: 
n& kto tam siecze?"- odpowiadaJą mu drudzy: na brat!"
Tamten się znów pyta: na czyJ?" - odpowiadają na to: na wił
czy l" - i wszyscy razem krzyczą. jaknajsilniejszym głosem: 
chu, chal- cbu, cha! - 7-a.pytania te i krzyki powtarzajfł 
po wielekroć przez dzień cały. 
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Na wieczór za' zrobi dziewka wieniec z kwiatów polnych 
din wilka, i wieniec ten wloży mu na głowę. Poczćm dwóch ko
, ników prowadzi tak pr?.ystrojonego na paskach, inni zaś odbiw
szy ko y z kosic;k, młotkami do klepania kós d1.wonią o takowe. 
Maj11 przy tćm skrzypka śpiewają nast~pującą pio nk~ przy po
chodzie ił o wsi: 

25. 

?} ~- --=-I ..:~ r .. ~~! - ~ 
___ ]:L., - --.1-•-

( wiqtka bo cio Pan BO!! 

.11_ ~ J " ...._ __ - - --------- ~ 
f!' ·-· -~ - -~ , _ • --- ------- --
_:;i::t::.::..-= - - -.·- • - -==--=-=============- . - - - ·- - ---- - --------kar3l • ludzki e pro - eiqtka 

Ani wilczek nicdziolcrzki , - aui wilczek świątka , 

bo cię Pan Bóg skarał - za ludzkie prosiątka. 

A ch u! - u ch u! - za ludzkie prosiątka . 

Gdy się zbliżą i podejdą pod sam~ wie' , posyła wilk je
dnego t kosiarzy do g oś ci ń c a po gorzałkę, którą gdy ten przy
nie ie, wypiją wszyscy za zdrowie wilka. Potćm ze wspomnioną 
wyżćj muzyką i śpiewem idą dalej , a mianowicie do dworu dla 
oddania należnego zacuuku swemu chlebodawcy, a bardziej je
szcze dla gorzałki i otr1.ymania talarka lub więcej na takową. Ze 
dworu powracają do gościńca. Tu zaczyna się taniec i pijatyka, 
a gdy sie zabawią godzinę lub dłużej, przodownik wywoła całe 
zgromadzenie na dwór, i trzymając kawał papieru w ręku, niby 
ustawę, czyta choć uie zawsze umić, jak się powinien nowy ko
'nik na przyszłość zachować. Dla odczytania owego aktu, aby zna
czenie onego donioślejszaro uczynić, wnijdzie czasami nawet na 
kómin nad gościńcem sterczący. 

2. W Dębiozu zwykli, gdy podobnego prowadzą w1lczka, nu
cić między inneroi i te śpiewkę: 

26. 

~=- - ...:::_ .. ~......---=-:._.- ·-l- .. . -
- .,_ ~-"1 - ,1.--too;_:r-P"'--+-" -+--~ 

- ~---- _.,_lo.O;l ==' 
Ubogi jt. parobeczek , niemam ozcz~&cia do dal6wee.ek, 

-~ -----:---

Alo ODO do mnie maj,, 
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C H R Z C I N Y. 
Gdy się komu narodzi dziecko, to w dni kilka. potem, w imie

niu chorej matki, sprasza on sąsiadów-kumotrów i krewnych na: 
p o p i e l i n y, to jest na poczęstunek. Pr1.yjęcie jest wówczas dość 
skromne i ogranicza się na chlebie z masłem, serze, wódce i pi
wie. Czasami jednak dają i ciepły obiad, nagotowawszy kapusty, 
rosołu z grochem lub kaszą i t. d. Bawiąc się, śpiewają te~ i ró
~ne piosenki. 

Chrzest odbywa się w Nied1.ielę w kościele, po nabożeństwie 
zwykle. Trzyma do chrztu dziecię w podu zkę owinięte matka 
chrzestna lub takiż ojc1ec. Kum po odbytej ceremonii, daje dla 
swego k r zaś n e g o ( chrze tu ego syna) talara. Strzegą się, aby 
przy chrzcie, równie jak i przy 'łubie, nie było 7. a d a n e t. j . aby 
ua dziecię nie były rzucone czary czy uroki. 

Kum daje ba b c e (akuszerce) kilka trojaków, dla dziecka zaś 
talara wyżej wspomnionego wiąż e w róg poduszki, we wstążki 
niekiedy ustrojonej. Gdy dziecko urośnie do dwóch lat, to krza
ś na (chrzestna matka) uszyje mu i da koszulkę, sukienkę perka
likową i czapeczkę pstrą na główkę. (Dębicz. Siekierki). 

l. Gdy chory kona, daje mu się gromnicę w rękę, a ścisną

wszy i trzymając mu takową, pokropi go się święconą wodą. Po 

') W artykule Fr. Wawrowsklago (Przyjaciel lado, Leezoo 1846, rok 
13, Nr 8 str 6 ) o popielnicach staroełowlailakich, czytamy: "Niektóre 
zwyczaje l obrządki (starosławiai\akie) przy chowaniu umarłych do dziś 
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zgonie zaci~nie mu się oczy. Wszyscy klębją i odmawiają Po
zdrowienie anielskie po trzykroć oraz Wieczny odpoczynek. 

dnia sic; między ludem zachowały l zapewne sio;gają odlegh\j starożytno
ści. Za wprowadzeniem wiary chrzdcija1i kićj, lud przywykły do dawnego 
porządku, uie łatwo czynił rozbrat z obyczajami i zwyczajami. Ztąd długo 
jeszcze poga1iskic zachowywał oiJrzędy, a przez dwa wieki po Ąkruszeniu 
bałwanów, kładł swych nieboszczyków na sto y i zbierał ich popioły, by 
je w naczyniach zagrzebać w ziemi. Płakałi nad zmarłymi poganie, jak 
płaczą dziś chrześcijanie. Jak dawnit;_j tak i dziś, narzekają po nicktórych 
stronach łowiańszczyzn y nad umarłym, lubo narzekanie to przybrało jut 
tło chrześcijańskie. Najlepi~j pokazuje się to u łowian dolno·ra kuskich 
(Casopis Muzeom Ćesk. roc. XIX: o Slavianech V dolnich Rak. Tarekani 
pri umrti), gdzie jeżeli kto umrze z rodzeństwa, schodz:1 się w dniu po· 
grzeb n przyjaciela krewo i do domu nieboszczyka, aby się z nim potegnać; 
jeżeli nieboszczyk był mężem i ojcem, przyHtQpuje wdowa ze łzami 
w oczach ku trumnie, a ściskając, całując (libajicJ martwe ciało, mówi do 
niego żegnając ~ie 1. oim: .cóż sobie poczo-.:, ja uboga, opubzczooa, bez 
deble: ty' był mą ochroną pociechą i t. d.,~ narzeka takżtJ gdy spu
szczają ciało do groiJu. - Je t i u nas w Polsre mniemanie podobne 
zupełnie pogaiukiemu, że dusze nie odstępują ciała zmarłego, łec:r. stoją 

przy nim, dopóki go nie spuszczą do grobu. w~~akże to ~amo wyobra· 
żeoie czytamy w rf,l.kopismie królodworskim, gdzie dusze latają z drzewa 
na drzewo, a boją i<·h ~ię zwierzęta i ptastwo prócz sowy. W pieśniach 

ludu polatują jeszcze dusze zabitych w postaci gołąbków białych, kukułek 
i t. d., nad grobami nirbo&zczyków (np. w pieśni o lltalleju.)" 

.Po d z i' dziel•, umywszy umarh•go, ubierają go w c z e c h e ł czyli 
gzi o (1vyraz zapewne sięgający pogańskich cza~ów, przypomina zgłl
ezc z e), kładą go w tromnę prostą z desek sosnowych, i tak stawiają na 
titołkach lub ławkacłl IIŚJ"Ód izby, aby go mógł każdy obejrzeć i z nim 
się pożl'gnać Stołki te lub ławeczki, gdy w dzień pogrzebu wyniosą 

umarłego z domu, przewracaj;! do góry nogami. Przed trumną Idzie zwy· 
kle baba z garnu zkiem liwięconej wody i kropi nią na wazyetkie strony, 
odpędzając złego ducha, który wtenczas z aniołem o duszę nieboszczyka 
bój toczy. Obyczaj ten jawnie i oczywiście przypomina nam odpędzanie 
złego ducha od ciała nieboszczyka w poga1\skich czasach wołaniem: 

"biegajte l t . d." A kto wić, czyli ono stawlanie garno zków w których 
niesiono wodę ś11 ięconą, pod krzyż mi, których nikt nie ruszy z miej ca, 
niem swego znaczenia w pogailstwie. Jak bardzo przrelrzegają, aby 
umarły nie letał z otlurtemi oczami w trumnie i nie upatrywał sobie, 
ktoby za nim iść miał najpierw do grobu, tak podobnie, aby nikt z kre
woycb, powinowatych, nie rzncał o& trumnę do grobu ziemi." 

"Wspomnieć tu jeszcze trzeba, że wróibą. ~mierri, oprócz snów, 
w których elę mauy .te ząil wypada i t . p. Je•l jeszc.. i ~vyc.e p , 
hukanic sowy na. dachu, która wedle "'vyobrahnla lud n, woła: ~Pój d t, 
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Zaświecą światło , czytają z ksi ~tż ki uo uabożeł~:>twa moulitwy z,L 
umarłych i stósowne 'pi e waj~ pieśni. M i z er n a żona płacze, gdy 
ja mąż odumrze. Prosi o pomoc kobiety, i zyjc c z e h e ł dla zmar
łego męża, (równie jak i dla innej zmarlĆJ nie~it.sty bliskiej jej 
pokrewiei1stwcm), z płótna ~yb1elonego, długi aż po ko tki. Prócz 
tego kładą pod czeheł na niebo zczyka spodnie biało płócienne, 

ko zulę, duchenk~ na głowę, szkarpety a czasem i buty, a na uie
boszk~ kapkę, spódnik, sznurówkę, fartuch (również pod czeheł) 
oraz pończochy i trzewiki; gdy zmarła młodo, to i~ jeJ dodaje i 
ch u tkę na szyję, czego i~ już nie czyni, gdy była w l a t a c h 
( tarą). Dziewka. ubraulli bywa w spódnik czerwony albo jasny 
(błękitny), w czeheł, a na głowę otrzymuje zawicie narzeczonej 
(w tążki poupinane w czółeczko i rozmaryn). 

Włożywszy ciało uo trumny, wyćpi (wyrzuci) ::.1ę słomę 

1. łóżka z pod nieboszczyka i ściele Ją poJ bydło albo pali, tru
mnę zaś nazajutrz poniosą znajomi do ko' ciała Ue'li nieboszczyk 
zamożnieJszego był stanu), gdzie ją stawiają na katafalku, oto· 
czoną 6 świecami i 2 lampami. Po odśpiewaniu wigilij, odpra
wieniu m zy przez księdza i pokropiemu ciała wodą. święconą, 

biorą trumnę chłopi na ramiona i niosą na cmentarz do grobu 
gdy jest blisko, a wiozą na wozie, gdy daleko. Nad grobem miewa 
czasami ksiądz przemowę, a kazawszy ludziom poklęknąć i odmó
wić: Wieczqy odpoczynek za dusz~ np. Jaua, Marcina, Michała 
i t . p. (imię tylko wymienia), weźmie gar tkę ziemi na szpadel i 
takową na trumn~ rzuci. Wtedy spuszczają trumnę. Jeżeli zmarły 
należał do jakiego pobożnego bractwa, wtedy braciom (jego kole-

"pójdt dołek, pod ko ciołek,"- zkąd ją takie pućką na-
zywają." 

.Po pogrzebie odbywają aię, jak dawniej, strawy, uczty, lub nieda
wnemi czasy p o c z ę s o e, w ród śpiewaola pleśni, z których jedoę Żeg. 
Paoll w zbiorze pieśni galicyjskich przytoczył . W rniaatec;c.kacb wypra· 
wiiJ'l jeazcze tak zwane b o :t e o b i ady dziadom ubogim. Znikły znpdnie 
jut u nae święt., na uczczenie pamiątki umarłych obchodzone. W zl'l
eko jeazcze do dziś, na początku wioeoy wynoszą Marzannę ze wsi i to· 
pią J'l śpiewając pieśó, któr~ tylko początek przytaczam : 

Marzanka kruoa, - w leale nropła, 

w leaie J• łclęłl, - do miasta J'l wzięli" i t. d. 
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gom) pozostali dajfł po pogrzebie wódkę i chleb 1. przekąską albo 
talara, ubogim zaś po kilka groszy i po kawałku chleba. A nadto 
dla krewnych, sąsiadów i gości proszonych, którzy towarzyszyli 
exportacyi, daje się o b ja d gotowany, z klusek, kapusty, grochu 
i t. d. złożony. (Dębicz). 

2. Przy ciele umarłego, ubranego w c z eh e ł czyli ź g ł o t. j. 
śmiertelną koszulę, spędzają niektórzy ua modlitwie noc, która się 
pusta czyli opłakana noc zowie. Nigdy tx;urnny nie zabijają 

żelaznemi gwo7.dziami ale drewnianemi ćwieczkami. Nie dopusz
czają też rodzeństwu ani krewnym rzucać garść ziemi na trumnę, 
gdy ją spuszczaJą do grobu. Jeśliby kto chciał to uczynić, na
tychmiast go inni od grobu odciąga.ją, w mniemauiu, że krewny 
któryby to uczynił, sam wkrótce pociągnięty wstąpi w ślady nie
boszczyka na tamten świat. (Siekierki. I w no). 

3. Gdy kto umrze, wieszają ręcznik lub białą chustkę w izbie 
i do niej przypinają obrazek jednego ze Swiętych, aby dusza nie
boszczyka miała się gdzie schronić i przytulić do czegoś błogiego 
tak długo, dopóki ciała nie wynio ą. Każdt>go zaś wieczora, aż 
do samego pogrzebu, śpiewają przy ciele nabożne pieśni, co na
zywają Pusta-noc. (Biezdrowo. Obrzycko). 

VV E S E L E. 

Wesele. 
I. 

Czasopismo Przyjaciel ludu (JS:JG, rok 3. Nr 11, przy 
artykule: Wieśniacy z okolic Pozuania) taki daje op1s Wesela: 1

) 

') Opis rzeczony jest raczej zarysem ogólnym obrzędów weselnych wielko
polskich , rzetelnie wprawdtic lecz C?.ułostkowo i pobieżnie (a nadto i bez 
muzyki) skreślonym, więc oic dającym dokładnego obrazu wszelkich obrzędu 
szczegółów. Umieszczamy go tu jedynie dla porównania zawartych w nim 

pieśni i oracyj z temi, które w dalszym ciągu dzieła nastąpią. 
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koro parobek upatrzy sobie w' ród rówiennic swoich taką, 
którą na przy złą swą towarzy zkę życia wybrać zamy'la, i o skłon
ności jej ku sobie je t pr:t.ekonanym, objawia swoją wolę rodzicom 
swej ulubionej. Ci zapraszają do iebie rod1.iców Jego, i po jednym 
krewnym z obu stron; w obliczu ich na tępują o~ wiadczenia wza
jemnej miło'ci. Star"i wy-tawiają wtedy młodej parze powinno~ci 

małżonków, dają upomnienia, zatwierr17.nją konier.zno' ć za.stó o· 
wania do nich przykładami z własnego życia wziętemi, zachęcają 

nareście do poddania ię Opatrzności, p wni, iż przeznaczenie ser
cami młodych tych ludzi kieruje. Przekouaw zy się nadto o praw
dziwem przywiązaniu do iebie nowożeiH·ów, lub tćż, co się naj
częściej zdarza, upatrując w ich połączeuiu wzajemną korzyść, bło
gosławią ich zamiarom, umawiając się zaraz względem dnia we
sela, i wyznaczając, kogo na nie zapro ić. Narada ta zowie się 

zazwyczaj Zmów i n a m i, i odbywa ię w Czwartek przed pierw
szą zapowiedzią. 

W Niedzielę następną jest pierw za zapowiedź. Młoda para 
przystępuje w dniu tym do ~powiedzi i kommunii '., a po obiedzie, 
udają się do wyznaczonych na wesele gości. aby ich na gody we
selne zaprosić. Przy tych Z<lprosinacb najznaczniej zą rolę gra je
den z parobków, zwykle przyjaciel no" ożeńca, drużbą nazywany. 
Jest to biegły powszechnie tanecznik, znający dokładnie wszelkie 
aktu weselnego obrzędy i zwyczaje, i kierujący w zy tkiem. 

W Czwartek przed ślubem, który zaw ze prawie odbywa się 

w Niedzielę, po trzecieJ zapowiedzi, i1lzie drużba tar zy w towa
rzy twie młodszego parobka (młodszego drużby), obaj ubruni jak
najochędożnićj, mający 11a ramieuiu piękne kolorowe chustki, a 
w około siwych czapek trojnc wianki, ua żwawych konikach, 
z okrzykami mdu ~c1, przybywają przed dom, a pochwaliwszy Pana 
Boga, tak na we ·elną ucztę starszy drużba zaprasza: 

Dni d;~;idiejszego, 

w icrzora cz" artkowego, 
winszujo p;~u.młody i panna-młoda, 

dobry ' 1 czór, powiada. 

Gospodarz tak pozdrowiony, pyta się go: 

CM. tam ro" i01da ten akt śwh;ty, 
od Boga i Matki najświętszej? 
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Starszy drużba: 

Nie przyśliśmy tu z umysłu swego, 
tylko z imienia pana-młodego, 

a ten pan-młody z imienia Adama świętego. 

Widział- ci to sam Bóg z nieba, 
że Adamowi przyjaciela było trzeba: 

wyjął żebro z boku jego, 
postawił je wedle niego, 
i stała się żona jego; 
wziął ich do raju wiecznego. 

A ów wąż nieszczęsny stał im na zdradzie, 
urwał jabłko z drzewa zakazanego 

i podał Ewie. 
Ewa skosztowała, 
Adamowi podała. 

A Bóg rzekł: Adamie, fora z raju mego, 
niesłuchałeś słowa Bożego! 

Dał im rydel i motyk~, 
kazał im iść na twardą opokę, 
dorabiać sie kawałka chleba, 
co nam go wszystkim potrzeba. 
Tak i nam dziś, tak i potem, 
zalćjma się krwawym potem, 
jak się Trójca święta zalewała, 

kiedy Ewę z Adamem łączyć miała. 
Takie teraz młody pan przez nas, sługi swoje, prosi: 

Aby ci dwoje ludzi nie byli wzgardzeni, 
do domu bożego doprowadzeni. 

A z domn bożego 
do domu weselnego. 

Tam-ci będziem po~rpołecznie pożywać, 

co nam Bóg raczy dać. 
Teraz prosi na sądek wódeczki 

i na piwa dwie beczki. 
Na kaczora warzonego, 
na Jendora pieczonego, 
na dwa pieczywa chleba, 

co nam go wszystkim potrzeba; 
na atrucel i kołacze, 

co nam gęba na nie skacze: 
na sera i gomółek pół-kopy, 

a jeść będziem jak proste chłopy. 
Będzie tam i co więct\j, 

bo l wół na rożnie jęczy, 
a drugi w oborze, 
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ten nam Mt dopomoże. 
Najlepiej to tam drużbie, 

bo co przyjdzie do kuchni, pieczeni urznie, 
do komory doskoczy, 
piwa sobie utoczy. 

BQdą też tam skrzypki, 
kto młody, do taneczka chybki. 

Będzie tam l bas, 
kto się naje, napije, pójdzie do dom wczaa . 

Będzie tam i parę kokoszy, 
jeż li nam ich co nie rozpłoszy; 
bo·ć to płoche zwierzęta, 
jak młode przepiórczęta. 
Przybądźcie tedy na te gody l 

(Powtórzył Wójcicki: Pieśni lodu . II. 109). 

Przy czesaniu warkocza śpiewają następującą pieśń: 

t. O wianecuu lewandowy, 
nie spadaj mi z mojej głowy, 
bo-m cię prawą rączką wiła, 

póki m jeszcze panną była. 

27. 

2. Już cię teraz wić nie będę, 
bo jut za mąt teraz idę. 

Mój wianeczku z białej róży, 

nie jeden mi dla cię słoty. 

3. lutą panny, służą wdowy, 
mój wianeczku lewandowy. 
Mój wianeczku, mój zielony, 
do kolutka opleciony; 
talarami obsypany, 
od matuli, od kochanej . 

2 . 

l. Zielona łączka, piQkny kwiat, -
wędruj Ka ie1'1ku ze mną w świat. 

2 . nA jakże ja m m wędrować , 

bQdą eię ludzie dziwować . " 

3. Niechaj si~ ludzie dziwują, 
że Kasia z Ja iem wędrują. 

(Pnyjacielludu, l 36, rok 3. r 17, tr. 133. - Wójcicki, P. l. B. II). 

Lud, Ser. IV, str. 12 i 73. Nr 121. 

W dzień ślubu przybywa on (drużba) ozdobniej od innych 
ubrany, z panem-młodym i z inną młodzieżą konno, przed dom 
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panny-młodej. Tu zastawszy zebranych gości, udaje się wprobt do 
komory, i z niej wyprowadza państwo-młode, obsypując ich po
chwałami, pomiędzy któreroi nieraz gorzki, lecz zawsze prawdziwy 
znajduje si'ij przycinek. Po teru przedstawieniu, powstaje jeden 
z starszych gospodarzy, i ma do nowożeńców przemowę, która po
chodząc z głębi serca, w prostych ułożona wyrazach, zwykle rzę
siste łzy wyciska. Podczas mowy tej, trzyma drużba nowożeńców 
za ręce, potem prowadzi ich do rodziców, aby rzuciwszy się im 
do nóg, podziękowali za troskliwe wychowanie. Powtarzają czuli 
rodzice udzielone już błogosławieństwo swoje, i duda ze skrzyp
kiem zaczynają grać smutny śpiew, któremu głosem parobcy 
z dziewkami towarzyszą: 

29. 

t. WyjeMżarny matulenko z domu twojego, 
Kasia leje łzy ostatni e z serca prawego 

DaJ·że jej błogosławieństwo, 
i nad pokusą zwyci~Jztwo, 

matusiu nasza l 
2. Dziękuje ci Kasia twoja za wychowanie, 

tatusiowi też to samo za ukaranie. 
Nie karał on bez przyczyny, 
ten jej tatuś, jtlj jedyny, 

matusiu naau l 

Po skończonym śpiewie zabieraj~!~ się wszyscy do kościoła. 
Drużba wyprowadza gości, pannę-młod" wsadza z kilku dziawi
cami na wóz, gdzie muzyka siedzi; gospodarze z gospodyniami 
zabierają miejsca na -innych wozach; drużba siada na koń z mło
dzieżą, która ma wśród siebie pana-młodego, przybranego w dwie 
suknie, czapkę z siwego barana, przystrojoną pawiami piórami i 
rozmarynem; komenderuje całym cugiem i uważa pilnie na porzlł
dek tak po drodze, jak i w kościele. 

Po ślubie wsiada panna-młoda z gospodyniami na wóz, obok 
niej jednakże dwie dziewice. Pan-młody konno koło woza zaczyna 
śpiewać: 

30. 

Jut jedziemy od ołtaru, 
juteł jest moja. 
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Panna-młoda od pawia da: 
Jeszczem-ci nie twoja, 
jeazczem sobie wolna, 

między pannami. 

Spiew ten powtarza się aż do przybycia przed dom weselny. 
Wrota, prowadzące na podwórze domu państwa-młodych, znajdują 
goście zamknięte. Drużba prosi śpiewając stósowną piosenkę, aby 
mu otworzono i pozwolono zukać gołębicy białej, któm tu uszła; 
lecr. odbićra niepomyślną odpowied~. Prosi potem, aLy gości we
selnych przyjęto na popas, lecz i na to n1e otwierają bramy. 
Wtedy parobków kilku zakrada się, i odmykają zapory. Drużbowie 
zsadzają gości; starszy bierze państwo-młode i wprowadza wśród 
śpiewu do izby. Tu aż do obiadu zaczymtją się tańce wśród zwy
czajnych pieśni: drużba przedkuje z pauną-młodą, z parobków 
bierze każdy swoją, duda ze skrzypkiem grają to, co drużba 

piosnką wywoła. 

Objad zastawiony przerywa taniec; tu drużba każdego na 
miejsce przeznaczone prowad1.i; gospodarze z żonami, mając wśród 
siebie państwo-młode, zajmują p1erwszy stół, parobcy z dziewicami 
siadają przy drugim. Drużba sam usługuje, przynosi potrawy, sta
wia na stół napoje, zachęcając do pożywania wszystkiego dowci
pnym wierszykiem, umyślnie na to zrobionym. Po uczcie, gdy ka
żdy prawie jest podchmielony, zaczyna znowu młodzież tańce. Do 
obiadu płaci dudzie i skrzypkowi państwo-młode; po biesiadzie 
rzucają muzyce pieniądze parobcy. 

Gdy siEJ wieczór zbliża, biorą gospodynie młodą-panią, wy
prowadzają ją niespodzianie do komory, a tam zdjąwszy jej wia
nek rozmarynowy, kład~} na skronie jej czepek wśród śpiewu i 
oczepiani} już, płaczącą, wyprowadzajfł do izby, sadzając za stół 
pomi~dzy siebie. Tu pan-młody prosi o ni11 do tańca; niewiasty 
każlł jlł wykupić. Zniewolony pan-młody czEJstuje gospodynie i bie
rze pannę-młodą w taniec; lecz ta niechce z nim tańczyć, udając 
że jest kulawą; wezwana jednakże przez drużbę do pll}sÓw, ska
cze żwawo śpiewając: 

31. 

Czyja ja teraz, matusiu, 
czyja ja teraz? 

Ni tatusia, ni mataal, 
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tylko mt·go Ja ia, 
tego ja teraz. 

32. (porównaj N. 49. 72. 98). 

Chór parobków odpowiada: 

Nie chciała, nie rhciala 
we "inneczku chodzić, 

kazała, kazała 

sobie czepek "!otyć. 
Oj róbdet nj róbcic:t 

j~j tt>u czt!pt>k pilnie. 

Drużba pięć razy wieuzie młodą·paoue, i mężowi w taniec 
oddaje, lecz ta za każdą razą kuleje, a z drużbą uobrze tańczy. 
Drużba śpiewa w t~uku (obacz: L u J, Sery a II T. l:>tr. :Hf>): 

33. 

1. O dziewczyno, o dziewczyno, 
cóż to z tobą potem bQd~ie? 

Smutku mego tyś przyczyną, 
bo ci~;~ dzisiaj Jail po~iQdzie. 

2. Pozwól Ka iu, ui~ch osłatui 
raz się z tobtl uatancuj~; 
bo do czegoi będziem zdatni, 

jak ciQ Janek opanuje. 

Pan-młody, niby urażony, śpićwa: 

34. 

Ona: 

1. Pamiętaj-żl', pamiQtaj, 
żal d te~ro ll~;dzie, 

jeno będzie z zasiadała 
z kurami na grzędzie; 

ja się będQ mial. 

Po có-icil nie odmawiała, 
gdym o tobie myślał. 

2. A jak ci odmawiać było, 
ki!'j.ś się r•iękuie prosił, 

a za kaidćm slodkitm słówkiem 

cz:apeczkQ uuo~iJ. 

Spiew ten powtarza ię dopóty, ai pa.n-młocły nie zawoła: 
• Pójdź żono moja l" - Wtedy pnybiegJ. panna-młoda do ni go, 
podaje mu r~kę i tańczfl t;tk nazwanego Małego. Panna-młoda 
śpiewa : 
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35. 

Córo ci, Julo, obiecała, 
to ja tobie dam, dam, dam; 

ten wianeczek le,undowy, 
co'm go zdjęła z mojej głowy, 

to go tobie dam, dam, dam, 
bo go jeszcze mam. 

Taniec ten kończy uroczysto' ć weselną, która dawniej u bo
gatsr.ych prz z klika dni trwała. Pan-młody dziękuje w końcu go
~ciom, że na we~elu jego byli, bierze żonę i wiezie lub prowadzi 
ją do domu. 

Obrzęd tutaj skreślony, je. t pow zechoym (?) w wi~k zej czę
ści Wielkiójpol ki, lubo w wielu miejsmch różue uwa:lar10 w nim 
oJmiany, mniclj jednak J~:naczące ('t). 

Z okolic Szremu, przytacza J .. J. Lipiński (w czasopi mie: 
Biblioteka Warszawska, Maj 1842, str. 291) na tępujące 
pieśni (jak niemniej wyżej cytowane Nr 33-35): 

W iadając na wozy do kościoła, druchny śpiewają: 

36. 

1. Wyszła dziewczyua - wyszła jedyna, 
jak ró:Ły kwiat. 

A jak wziena płakać - jak wziena wyrzekać, 
zmienił ale i (jej) liwiat. 

2. Czego ty płaczesz, - rzego wyrzekasz? 
kocbanie moje. 

Jak niemaro płakać -- i olemam wyrzekać, 
ni .:: b((dę twoj:} . 

(Porównaj moje : Pieśni lut.lu pola. Ser l . Warsz. 1 67 Nr 1) . 

l. Wsiadaj z naroi, kochanie mojt>, 
nic nie nada płakauitl twoje. 
Nic ole nada, nie pomo:Łe, 
jut atoJrt. konie w powozie, 

.stojl l wnyatko. 

37. 

2. Nie będę ja z wami siadała, 
jt>azczcm ojcu nie dziękowała. 
Dziękuję wam, panie ojcze, 
bywali tu przódy goście, 

teraz nie będrt.· 



3. Siadaj z nami, koch~nie moje , 
nio nie nada płakanie twoje. 
Nic nie nada, nie pomoże, 

jut stoj <J konie w powoz ie, 
stoji i wszystko. 

4. Nie b~d~ ja z wami siadała, 

jenozem matce nie dziQkowala. 
D1.iękuję wam pani matko, 
wychowałiście mnie gładko, 

robić nie będę . 
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jaszczem progom nie dziękowała. 

Dziękuję wam śliczne progi, 
nabiegały tu moje nogi, 

terali nie będą. 
7. Wsiadaj z nami, kochanie moje, 

nic nie nada i t . d. 
8. Nie będę ja z wami siadała, 

jeazclem oknom nie dziękowała. 
Dziękuję wam moje okna, 
pierwllj tu kapela mokła , 

6. Siadaj z nami, kocbanie moje teraz nie będzie . 

nic nie nada i t. d. 9. Siadaj z nami, kocbanie moje, 
6. Nie będę ja z wami siadała, nic nie nada i t. d. 

10. Nie będę ja z wami siadała, 
jeszczem ławom nie dziękowała . 

Dziękuję wam stoły, ł:~wy 

ty piecyku malowany, 
myć cię nie będę. 

(porównaj Nr 43 . 65. 83) . 

Do ślubu jadąc lub idąc druchny śpiewają: 

38. 
1. Oj ałyszałem nowineczkę . 3. Szymek siedzi w rogu stola, 

nie bardzo dobrą, da dobrą, uszy odyma, odyma: 
a juś-ci te tę K:~siokę a gdzie mi &iQ podziała, 

do ślubu wiozą, da wiozą. moja Kasióka jedyna. 
2. Wiezle-ć Ją Szymek , da Szymek, 4. Ona klęczy u ołtarza, 

Stachowi i (jej) tal, da i żal; jak różany kwiat, da i kwiat, 

Józefowi się serce kraje; wypłakała czarne oczki, 
nie będzie i (jej) miał, da i miał. zmienił i (jej) się świat, da i ś"iat. 

5. Na, chusteczki l otrzyj oczki, 
kochanko moja, da moja. 
Niechże ci aię świat nie mieni, 
uroda twoja, da twoja. 

(porównaj : L u d, Ser. III, str . 279, Nr 49). 

Wesele. 
II. 

Wronczyn . Modrze (pod Stęszewem). 1659r. 

Ze zwyczaJOW weselnych, zachowało się wiele dawnych, choć 
ze zmianą, stosunków, potrzeb i okoliczności, zakradły sie tu i no-
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wości. I tak, przed ślubem już, w czasie zar~czyn, osobliwie u go
spodarzy zamożniejszych, odbywają się targi o wiano, i nieraz się 
zdarza, że wszystko się rozrywa i rozchodzi, jeśli ojciec narzeczo
nej, żądanej sumy złoiyć nie jest w motności. Da się ta rzecz 
tóm jedynie wytłómaczyć, że syn odbierając gospodarstwo po oj
cach, by siEJ przy niem utrzymać i reszt~ familii mógł spłacić, 

zmuszony jest szukać żony z pieniędzmi, choćby nawet z ofiarą 
swych uczul-, nie zbyt tu zresztą drailiwych. 

W ogóle ani ~ewnętrzna wartość ni piękność zewnętrzna, 

przy zawieraniu małżeń tw, niema tak tu jak i gdzieindziej, tyle 
powabu co majątek. Dziewczyna choć zpctna a nieraz i nieko
niecznie dobrego imienia, byleby tylko miała krowę i chałupę, 
długo na męża nie czeka. Wszakże przyzuać trzeba, że tam gdzie 
przełożeni, mianowicie duchowni, dbają, szczerze o umoralnienie 
ludu (co się nie po w zy tkich praktykuje domi01ach), dziewczyna 
złego imienia pojawia się dość rzadko. 

Zwykle tu młodzieniec, upatrzyw zy sobie dziewczynę, którą 
za żonę pojąć chce (są to p r z c ględy), wysyła we Czwartek wie
czorem s watów, lub sam z nimi idzie do rodziców wybranej, za
bierając z sobą w koszyku flaszkę wódki i bułki. Przystępując do 
rzeczy, częstują swatowie wódką tak rodziców jako i córkę. Przy
Jęcie jej lub odmówienie, znaczy jak wszędzie, pomyślny lub nie
pomyślny konkurów obrot ( ą to z a pyt u ś ki). W owej chwili nic 
się jeszcze nie nadmienia o stosunkach majątkowych. Czyni się 

to dopiero przy zaręczynach (zmów i n a c h), w następną mających 
miejsce Sobotę. 

W Niedzielę po zaręczynach młodzi państwo udają się do 
miejscowego proboszc:m i dają na zapowiedzi, przy czem odbywa 
się examen tegoż, czy oboje oblubiet1cy należycie umieją, pacierz, 
katechizm i t. d. Poczem robią w domu przygotowania, kupują 
sobie rozmaryn, zamawiają drużbE;: i służbę i t. p. 

Siu b i w e o ł a zwykle się odbywają w (trzecią, t. j. po trzech 
zapowiedziach) Niedzielę; a w przeddzień, t. j. w poprzednią So
botę drużba i młodzian~owie') pra zają go'ci na gody we
selne, przyczem jeden z nich ma na tępującą oracyę: 

') We wsi Wito b e l (więc zapewne i we Wrąc~ynie) swaty czyli mło

dziankowie mają rljcznik przez lewe ramię przepasany, a drużba ma to 
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Niech b~dzle pochwalony Jezus Chrystus ! 
Przekładamy nuze nogi 
przez Boskie i wasze progi. 
Przysłani od pana-młodego 

chłopaka wesołego , 

l od ojców panny-młody 
nie bardzo szpetnl!j urody. 

I łądamy byście nami nie gardzili 
nasze niskie progi ch~tnie odwiedzili . 

l z domu wesołego zaprowadzili do domu Bołego, 
a z domu Bożego znów do domu wesołego. 

Tam będziem radzi, 
co nie zawadzi, 

szklanką wina, drugą piwa, trzeclił wody, 
dla naszej wspolm!j i waszej ochłody. 

Na pieczywo wielkie chleba, 
te~ro nam będzie potrzeba. 

Na wieprza tuczonego, 
miotłą zabitego; 
na wołu opaaa, 
nie zna go z lasa (?) 

Na gąsiora z długiem nosem, 
będzie krzyczał wielkim głosem. 

Na ująca pieczonego, 
do góry nogami przewróconego. 

Na par~ koropat 
jak młody-pan młodl!j·panny dopad(ł). 

Ale nie na te, (co) w polu lataj,, 
jeno na te, co pod strzechą siadają. 

A wy młodziankowie Wiłliki wykręcajcie, 
goły owies h a dyn om (koniom) obficie dawajcie. 
Bo droga nie tak azeroka jak długa, 
ole zajdzie hadyua, jeżli będzie chuda. 
A wy dziewczątka, trzewiczki cbędóżcie, 1) 

na waazej głowie kwiateczki załóżcie. 

d u b e l t (t. j. przez ramię j ~d e n, a drugi w paa). Na tak przewiełiZonym 
przez jego ramiQ r~czniku, poprzypinane są kwiaty i wstątkl, a mi~dzy 
pokarbowaneml wstążkami jakoby wieńre . 

') We wal W i to b o l w ton sposób się odzywają : ~ Prosiemy o t~ swachnę 

którą znamy, w którl!j upodobanie mamy, żeby się wy1pała, " ·ywczaao
wała, trzewiczki wy" ikaowała, pończoszki popodwiązywala, jetell nie 
jedwabnami wstążkami, to chociat od aiecl powrózkami l t. p. • 
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Abyście prsed młodą-panną alanęly, 
l aromoty j~ nie narobiły. 

Boó ona będzie miała eromoty dosyć, 
jak przeatanie wianek na riowie nosić. 

Nie byliśmy to dnia czwartkowego? 
l nie odebrali od was słowa pewnego. 
Ale naa tu rodni Indzie przysłali, 
byścle danero słowa dotrzymali. 
A wy, co na wesołach bywacie, 

w16rie dobrze, co jadacie. 
Groch, kapusta, jagły, 

to bywa zawdy. 
We czwartek po rannym objedzie, 

katdy do domu się rozjedzie. 
Nie rozjedzie się z amutkośclą, 

.ale z wlclgą wesołością. 
Ani my azkołowali, ani wandrowali, 
byśmy wam więey oracyj! gadali. 

Tego·śma alę nauczyli, 
idyima w atodole groch młócili. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Teraz pokłoniwszy się nisko, zachęcają by się zaproszeni nie 
wymawiali; zwykle te:t przyrzeczenie uczestnictwa odbieraj~. 

Na drugi dzień rano (t. j. w Niedzielę) schodzą się zapro
szeni do domu narzeczonej; s wachny (drucbny) postrojone obfito 
w pozłotka na głowie, swaci i dru~ba na koniach; narzeczorra ma 
wianek z rozmarynu na głowie, a pan-młody 1 swaci z dru~b~ 
majlł podobny:t przypięty. Gdy się już wszyscy zebrali, stawAjlł 

w koło; młoda-panna stoji zwykle przy swyeh rodzicach, a. dru:tba 
wziąwszy krzyż do ręki i święconl} wodę i pokłoniwszy się nisko 
wszystkim we drzwiach, w te odzywa się słowa: 

"Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! (na. co wszyscy 
odpowiadają: na wieki wieków, Amen). Witam was ochotnie, go
ści potądanycb, na ten akt ślubny łaskawie zebranych, dnia dzi
siajszego, Niedzieli 'więtej Chrystu a Pana zmartwychwstałego, i 
pytam was najmilsi, będzie-li mi wolno do was te łowa powie
dzieć lub nie." (Tu wszyscy głośno dają swe przyzwolenie). Zwró
ciwszy się potem do rodzi('ów młodej pary, mówi dalej całuJąc 
krzy:t który trzyma w ręku: nPanie Jezu wszecbmog~cy, w Trójcy 
świfijtej jedyny, proszfiJ Cię, daj mi rozum dobry, pamięć dobr!ł, 
mowę dobr'ł, przyjaźń i ludzkóść od wszystkich dobrych ludzi tu 
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zebranych. rzc1W1 panowie ojcowie, uc1.ciwe panie matki, domu 
tutej zego pnl1 twa młodego, i wy uczciwi panowie ojcowie i ucz
ciwe panie matki grona weRelnego, i wy młodziankowie, bracia i 
siostry; tu'm was zgromadził w tak pięknej kompanii, dnia dzi
siajszego, NiedziPli świętćj. ahy~cic przysługę chrzcścijaflską tćj 

młodćj par1.c wyr1.ąclzić chcirli . I pytam was na;jmil i, gdzio mi 
się to wybieracie? Wybieracie się do koHcioła Bożego, prowadząc 

z sobą młodą par~ do ołtnrza tiwiętrgo, do Sakramentu Bożego, 

już przez Boga w raju z Ad:unrm i Ewą u~tanowioncgo. Ale-ć 

się wa pytam, mło<le pa{Jc;two, czyliście urazę z serca zrzucili. 
czyliście ojców i matki za ohrazr szczerze przepro ili. Jaźliście 

nie przeprosili, wrjrzyjcic na tego Pana Jezusa ukrzy7.owanego, 
który jest rozpięty za goiewy nasze. i upokórzcie serca wasze dla 
miłości Pana Jc7.Usa ukrzyżowanego u stóp waszych ojców!' -
(Tu młodzi narzeczeni u parłają do nóg rodziców i i ch przepra
szają). "Nu, wy matki, któreście te dziatki porodziły, piersiami 
wykarmiły, proszę was pokornie, wyprowadźcie tę parę dzikich 
gołąbków na tę drogę ostatnią z domu waRzego, tego synogarlika 
z tą synogarliczką. Nie proszę wa<; o nijakie dary, nie proszę was 
o nijakie majątki, tylko was pro zę, abybcie im dali swe błogo
sławieństwo święte, bez którego Bóg dzieciom nie błogosławi, 
choćby posiedli i korony króleskie." (Tu rod1.ice dają błogosła

wieństwo, a dzieci całują, ich nogi). nA ty, młody-panie, proszę 

Cię, bądź mi skłonny na.jprzóu uo Boga, do Matki jeao, Najświęt
szej nasz&j Królowej, i do wszystkich Świętych Paf1skich, Patro
nów naszych, do twej zony, którą ci Bóg daje, byś ją zawsze sza
nował i szer. erze kochał, i do tej kompanii, którąś sobie na ten 
akt weselny zaprosił, by ci zawsze byli tak przyja~ni jak dnia 
dzisiajszego, aktu we elnego, by ci zawsze w sercu błogosławili i 
dobrze życzyli, Amen. Teraz w imię Jezusa i h)j Matki Najświęt· 
szej ru zajma do domu Bożego po jego święte błogosławieństwo." 

Tu czyui on znak krzyia św. krucyfixPm 1 pokrapia wod~ 
~więcouą \' zy tkich i drogę, którą m:~.n wynnyć. ~tłodziez do
siada koni z młodym -panem, ojcowie, matki i młoda-panna odł -
czona iadaj, na wozy z swem1 swacbnami, a muzyka w czasie 
poebodu gra piosnkę we eln •• : ~Żeby' ty chmielu i t. d.<· (nuta 
Nr i'i9), a rzewliwej tt~i melodyi wtórują z wykrzykami młodzi n~ 
kowie. W czasie drogi do kościoła, drużba musi wszystkich trzy 
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razy na okół objechać, a przed każdym wozem pochwala Pana 
Boga, by Trójca. święta raczyła udzielić swego błogosławieństwa. 

::>tuuąwszy przed kościołem, druiba znów czyni znak krzyża świo
lego i wzywa, by za nim postępowali do świątyni Pai1skićj. 

Przed ślubem całe grono weselne obchodzi wielki ołtarz dla 
całowania św. relikwij i złożenia ofiary. Na czele drużba, za DJm 
młody-pan, po nim swat i wszyscy trzej trzymaJą się rogu b1ałych 
chustek. Potćm drużba przyprowadza młodego-pana do ołtarza i 
czeka za młodą-panną idącą w pośrodku dwóch swachen (trzyma
jących się za rog1 chustek), którą takie do ołtarza przyprowadza, 

Po ślubie cała drużyna nie zajeżdża do domu, tylko poprze
dnio do miejscowego g oś ci ń ca (karczmy), gdzte drużba. Jest obo
wiązany wszystkich gości częstować wódką. Zwyczaj ten dlatego 
je t zachowany, aby najprzód dać w domu czas do poczynienia 
przysposobień na przyjęcie gości, a powtóre, aby reszta mieszkań
ców wsi, na we ele nie zaproszonych, mogła brać udóał w zaba
wie, tańcu i częstowaniu drużby. W gościńcu bowwm wolno wszyst
kim tańczyć i bawić silj) z weselmkami, ua rówui z innym1 gośćmi. 
Zabawa ta w gościńcu trwa zwykle par~ godzin i stósowuic Jednak 
do chętnej drużby gościuności a ztąd i hojności w czę"towanm, 

przeciąga się ona czasami aż do wieczora, tak, że 1m·raz o do
brym JUż zmroku orszak weselny przybywa do domu, gdzie stoły 
do w1eczerzy zastaje już nakryte. 

Podczas jedzenia muzyka przygrywa róine wiejskte melodye, 
a biesiadnicy przyśpiewują, n. p: 

Drużba zaś zachęca gości do spełnienia kieliszka i zagrzewa 
do wesołości. Po wieczerzy drużba roznosi wod~jj do mycia r~k i 
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r~cznik do ich obtarcia, za co mu każdy według mo~ności lub hoj
ności swej na talerz pieniądze rzuca, wynagradzając mu tem po
niekąd straty poniesione na cz~stowaniu gości w gośctńcu. Poczem 
wszyscy, poduosząc się oJ tolu, z wielką pobożnością śpiewają 

jedn~ z pieśni nabożnych, najczęściej: B o że w d o br o c i i t. d. 
albo: Matko niebieskiego Pana. 

Czepiny zwykle dopiero w nocy z Poniedziałku na Wtorek 
si~ odbywają. Starsze gospodynie zasiadają za stołem i biorą 
młodzieńcową między siebie. Ktlku zaś z gospodarzy, przebie
raj!} się za żydów, malują, sobie węglem na twarzach brod~ i WiłBy, 
w worki nakładą ska r 6 b k ów (skorupki) zamiast pieni~dzy i roz
poczynaJą, targ wraz z drużblł o młodą jałowic~. Tu Stfi: każdy sa
dzi ~a dowcip juk może, a im kto coś dowcipnieJszego powie, tem 
większą rozbudza uciechę, tern łatwiej zgromadzenie rozśmiesza. 

Matki obie wymieniają wszelkie jałoszki zalety, a kupcy starają 
si~ wykryć jak najwięcej w niej wad; nareszcie dobija targu dru
żba i płaci wedle możności pieuiędzmi, a żydów ze skorupkami 
wypędzajq wszyscy 1 wyśmiewają. Drużba wówczas z kupioną ja
łoszką rozpoczyna taniec, lecz ta udaje kulawą, co go bardzo 
gniewa, wi~c shrży się że si~ oszukał na kupnie. Potem wszyscy 
z koleji tańczą z młodą,-panną, mówiąc: niech ci Bóg dopo
może l - N a oatatku baby porywają, ją do komory i zamykajlł 
drzwi przed cisnąceroi si~ tam gwałtem swacbnarui i swatami. 
Teraz dopiero rozpoczynaj~ się istotnie czepiny. Rzewliwe tony 
muzyki pobudzają prawie wszystkich do płac;.;u, 11 w komorze 
młodzieileowa zdejmując wieniec tak sobie przyśpiewuje (nuta 

Nr 52): 

t. Zoata1i z Bogiem rozmarynie , 
alewalam c•ę po zagonie, 
Jut clę teraz s i ać nie b~dę1 
bo jut teraz za m11t idę . 

40. 

2. A mam ·cl ja w1ertel maku, 
kuplę czeplec na jarmarku. 
A mam·ci ,la wierteł aleczkl, 
kuplę do czepca wetąteczld . 

Gospodynie zaś pomagajł\c jej się ubierać nuCił piosnkfJ o 
chmielu, n gdy si~ młodzieńcowa ubra.ł(l. w ten sam strój jaki 
miał11 W uniu 'łubu, !l Ol'lłZ W czepiec, wysyłają najprzÓd inne 
kobiety (z komory no izb!') które sie przymawi:tjq. i przymil!lją 
do nowo1eńca, lecz ten do nich przyznać się nie chce. Na ostatku 
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dopiero wprowadzają do izby oczepionlł ju~ młodl} m~:tatk~, do 
której tet z radością mą~ przyskakuje i nie odstępuje jej, dopóki 
się wszyscy nie rozejdą. Starszych gospodarzy i gospodynie, dla 
uczczenia ich, odprowadzaj!} z muzykił i śpiewem do domu. 

Wesele. 
m. 

Spławie. Głuezyna (1870). (pow. Pozoadekl). 

We Czwartek wieczorem lub w nocy, dwaj· kumotrowie wy
słani w swatx, idą na oświadczyny zwane tu Zmów i n y lub S m ó
winy. 

Blisko domu upatrzonego, strzelaj!} kilkakrotnie z pistoletów, 
oznajmiając swe przybycie, poezero wchodzą. do izby. Tu swat 
starszy powitawszy gospodarza, objawia wprost cel 11wego przyby
cia i prosi o r~kę dziewczyny u jej rodziców w imieniu młodego 
pana, poczem dodaje: Wszakto teraz wiecie o co chodzi, 
niechże się pobierą, ~cli boska wola!- Gdy się rodzice 
namyślają, wówczas niecierpliwy, odzywa się swat chwytając za ko
rek u fla zki, którą trzymawręku: No jakie-ż? Ue)żeli dacie 
to odkręcę; a jak nie dacie, to zakr~cęl- A rodzice 
obracając się do córki, pytaj l}: czy sil;) ona na propozycye swata 
zgadza? - Dziewczyna si~ b o czy i od wracając się z wolna w tył, 
wykrztusi jakoby sama do siebie wyrazy: a b o ja w i c m? -
Jest to znak przyzwalający. Wteuczas ojciec mówi do swata: o, 
toć już-ta przecie odkręć!- a matka do córki: A daj-że 
przecie kieliszka!- Młodzian zaś ze swatem przybyły, któ
remu młoda podała kieliszek, (na wezwanie matki: N o, Kaśka, 
podaj-sa i jemu też kieliszek!), pije do niej z zapytaniem: 
A bodziesz mnie chciała?- i t~ż samą przyzwalającą: a 
b o j a w i e m? otrzymuje odpowiedź, przy spełnieniu kilku kropel 
trunku, który młody jej do kieliszka nalał. 

Czasami, młodzian idąc prosić rodziców o rękę wybranej, 
C"~li na. wspomniane 7. mów iny, śpiewa. wraz z towarzyszem już
to krocząc przez wieś, już pode drzwiami jej domu piosenkę: 
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41. 

l Jeno będzie olo6ce J pogoda prz7jdzleaz Jaalu do mnie do ogroda 

2 Dam ci ziela, ziela zielonego, napatrzyaz się rumieńca mojego . 

2. Cóż mi przyjdzie z twojej rumieuuości, 

kiedy nie mam do ciebie wolności. 
3. Trzebno·ć ojcu, matce do nóg upaść, 

atebym miał oj do ciebie ufność. 

4. Jużem-ci ja upadal im do nóg, 
Jużem - el ja upadał, opadał. 

5. Panl matka chętnie przyzwoliła, 
a pan ojciec nie dał, da i nie dal . 

Piosnki podobne bywają przeplatane i żartobliwej także treści 

śpiewkami jak np. (na tęż nutę). 

Pierwszy raz'em na zalety (za l o ty) poszed, 
wsadzili mole golą nogą w oset. 
Kata-ć mi się, nie zaletów chciało, 
pełną, nogQ ostu naleciało. 

Swat i młody układają się następnie z rodzicami jej, co do 
posagu, podziału i szczegółów wesela, obierają drużbę, m ł o
dzianów (drużbów młodszych) i swachny (drucbny) i t. d. Je
dzą chleb i ser a czasami i potrawę gotowaną, gwarząc i bawiąc 
się aż do rana. 

Wrazie otrzymania odmowy, której znakiem jest boczenie się 
rodziców, gdy córka wcale się nawet nie pokazuje, przybyli, za
bawiwszy czas jakiś u gospodarza, zabierają się do odwrotu, i wów
czas przyśpiewują sobie w drod7.e do domu nacl rankiem, pocie
szając się: 

42. 

EŁtF~~x:g=IJi= ·a-t-!1 -r;pSl tę4=-ll -_ ~+; - ~ ~~ 
l , Pleje kokot, pieje kurał, póJlit do domu, nlo ale ... atórau. 

2 Pójdt do domu nocka dhlga, nie b~dale ta, bodde druga. 

W Sobotę przed zapowiedziami, idą oboje młodzi narzeczeni 
do spowiedzi po raz pierwszy (jednakże do koromunii św. nie 
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przystępują). Wieczorem znów siEJ schodzą do młodej na zabawę 
z krewniakami, przyczem umawiają się bli~ej o przyjęcie gości i 
o to, co im będzie dane na zakąbkę. Młody daje narzeczonej ta
lara na rozmaryn. 

W Niedzielę zł!~ rano, młoda-p a n n a, uczesawszy włosy,.· 

przypina sobie u o kopki, kapki (czapki perkalikowej białej) 

z lewej strony galązkę rozmarynu na ćwierć łokcia długą. 7.wią-

7.auą trzema w tążeczkami barwy żółtPj, błękitnej i białej, młody
p a n zaś przypina sobie (albo ona. jemu) takąż gałązkę rozmarynu 
z podobnemiż wstążkami do kapelu za. Tak przystrojeni, dawszy 
księdzu na zapowiedz, chodzą oboje po w i przez całe dwa lub 
trzy tygodnie a.~ do wesela. 

We dwa. tygodnie po pierwszej obocie, idą obojtJ powtórnie do 
spowiedzi i przy tępują do korumuuii, a drużba z młodzianami 
spraszają po wsi gości na gody weselne dość szumną oracyą (ob. 
podobną na str. 180). 

Wieczorem tago dnia przychodzą do niej krewni i piją, a 
gr a c z e próbują in trumentów, sposobiąc się na jutrzejsze wesele. 
Tańców jednak nie bywa, albo bardzo mało i to wtenczas tylko, 
gdy się dostateczna zejdzie liczba swarben z młodzianami. 

W Niedzielę na.d ranem, młoda-panna ubrana przez ma
tkę i siostry w ś w i ę t n e ubranie, jakeśmy to już wyżej rzekł~ 
mając czapkę upiętą suto rozmarynem z wstążkami: błękitną, białą 
i żółtą, oraz p o złotką (pozłotki są to złocone i pocięte w po
dłuż papierki błyszczące) czeka przybycia swachen oraz narzeczo
nego z młodzianami. 

Daje się też wkrótce słyt>zeć po wsi strzelanie i pukanie 
z pistoletów. Przybywa pan-młody . Drużba starszy udaje się znów 
na wieś, by sprowadzić młodzi a nów, oni zaś wraz z nim, idą 
wówczas po swachny. Powoli cała ta młodzież schodzi się do we
selnego domu, a za uią przybywają niebawem także (w towarzy
stwie gracza) inni pr1.ez drużbę proszeni goście z powitaniem: 
Niech będ1.ie pochwalony Jezus Chrystus! 

Skoro si~ zgromadzą, co przed godziuą lOtą na tępuje, wów
czas po przyjęciu pr.teką ki, wszyscy wraz z rodzicami wychodzą 
by się w dals;:ą udać drogę prócz matki młodej-panny, która zwy
kle zo taj e w domu; a młorlzi nie odbierają jeezcze wóweza.s bło

gosławieństwa rodzicielskiego. Drużba wraz z muzykił na czele, 
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obszedłszy po trzykroć wozy (lub je objechawszy je~eli jest kon
no), pokropiwszy święconą wodą i zrobiwszy znak krzyża św. to
ruje wszystkim drogę. Jego bowiem rzeczą jest, napędzać ludzi 
(chociażby i batem) do wszystkiego, wyganiać ich z domu, zachę
cać i przymuszać do picia i jedzenia i t. p. Na znak swej godno
ści ma on ręcznik przepasany przez ramię, upięty wstęgami i 
kwiatami, a w ręku ma bat, u którego rzemiennego końca, przy
wiązana bywa kolorowa chustka. Młody-pan, zamiast bata, trzyma 
w ręku brzozową rózgę (parę pręcików z miotły) na łokieć długą, 
u której cienkiego końca, uwią1.aną jest błękitna wstążeczka.. Wy· 
chodzllc śpiewają swachny: 

43. 

t. Oj al& • daj, tladaj, kochanie mo je, 2. Nie nada, 

jut nic nie 

2. Oj nie będę ja na nie siadała, 
bo'm ja się z ojcem nie po1:egnała. 
Bóg ci zapłać miły ojcze, 
bywały tu za mnie gracze, 

teraz nie będą. 
a. Oj siadaj, siadaj kochanie moje, 

już nic nie nada płakanie twoje . 
nie nada i nie pomo1e, 
stoją koniki we wozie 

pozaprzęgane. 

4. Oj nie będę ja na nie siadała, 
bo'm aiQ z matką nie pożegnała 
Bóg ci zapłać, moja matko, 
bywałaś ty na mnie gł:ulka, 

teraz nie będziesz . 

5. Oj siadaj, siadaj i t . d . 
G. Oj nie będę ja na nie siadała, 

bo'm się ze siostrą nie pożegnała . 

nada płakanie hro • je. 

Bóg ci zapłać, moja siostro, 
bywałaś ty na mnie ostra, 

teraz nie będziesz. 
• 7. Oj siadaj, siadaj l t. d. 

8. Oj nie będę ja na nie siadała, 

bo'm ja się z bratem nie poł.egnała. 

Bóg ci zapłać miły bracie, 
chodziiiiima po dyjecie (na d n l ów k ę) 

teraz nie będę. 
9. Oj siadaj, eladaj l t . d. 
tO. Oj nie będę ja na ole aiadała, 

bo'm się z ścianami nie pożegnała. 
Bóg wam zapłać, miłe ściany, 
i ty piecu malowany, 

jaż eladać maezę. 

11 . Oj siadaj, siadaj i t. d. 
12. Oj nie będę ja oa ole siadała, 

bo'm się z miskami nie pożegnała. 
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Dóg wam zapla~ moje miski, bo'm su) z atolami nie pożegnała . 

my walam was, czaa niebliaki (odda w na) Bóg wam zapłać atoły, ławy, 
teraz ole będ~. mywałam wat czaa niemały, 

13. Oj siadaj, siadaj l t. d. teraz ole będl). 
t•. Oj nie bQ<Ię ja na nie siadała, 15. OJ siadaj, eiadBJ l t. d. 

16. Oj nie bl)dl) ja na nie siadała, 
bo'm się z progami nie poiernała. 
Bądicie zdrowe moje prori, 
chodziły tu moje nogi, 

teraz nie będą. 

Jeśli ślub ma się odbyć w tej samej wsi (t. j. kościelnej), 
wtedy idą zwykle pieszo do kościoła, chyba ~e odległość odeń 
znaczna, zwłaszcza w czasie słotnym, zmusza poniekąd do jazdy. 
Gdy zaś kościół parttfijalny jest w innej wsi, wtencza11 zawsze pra
wie siadają na wozy, a muzyka gra tak zwanego S i ad a. n e g o. 

Dru~ba przodkuje konno, potem jedzie na wozie muzyka, za 
ni~J~ młody-pan konno w assystencyi dwóch młodzianów także na 
koniach, za nimi na pierwszym wozie młoda-panna. ze swachnami, 
powiewająceroi wciąż chustkami przy wykrzyknikach: oj n as z a l 
oj zielona! o świeci się (pozłotko), o wesółkol oj nasza! 
o ładnie jej! o nie spaduie jej! i t. p. Wykrzykniki te 
mnożą się i rozlegają za każdym wystrzałem młodzianów. Jadą 
jak s z al o ni i niekiedy nawet ścigaj Ił sie wzajem i zbli~ając si~ 
zaś ku kościołowi, nie jadą doń najkrótszą drogą, ale umy&lnie 
nawracajfl, by objechać z przeciwnej strony, t. j. by dłu~szą od
być drogę i z wiekszą zajechać wrzawą. Swachny na skinienie 
starszego drużby, wprowadzaJą, do kościoła młodą,-panne, młodzia
nie pana-młodego. Tu klekają, wszyscy na. gradusach presbyteńum, 
gdzie pozostają w ciągu na.bo~eństwa. 
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Dru~ba na znak dany przez organistę lub dziada kościelnego, 

zaprowadziw zy do ołtarza młodego-pana, który tam przyklęknie, 

wraca, aby tak samo poprowadzić i usadowić przy jego boku i 
młodą.; lecz przez żart idzie wprzódy do każdej swachny; a ta 
z nich, która przez zapomnienie kilka z nim postąpi kroków, zaraz 
śmiech w towarzystwie obudza. 

Niektóre z towarzyszek wesela, wybierają dwie małe dziew
czynki (7-8letuie) i takowe•, przystrojone jako swnrhenki w roz
maryn i wstążeczki, cłodają do asysty pann1e młodej. Dziewczynk i 
te, zwane wytrykusy (jakoby: popychajki), bywają i totnie 
pchane przed młodą-panną przez młodzież dla zabawy i parady 
aż przed sam ołtan. 

Gdy młodzi po ślubie od ołtarza odejdą, swacbny spieszą się 
do młodej, by nie dopuścić, ażeby mężatki wprzódy ją otoczyły i 
wzięły między siebie, bo te c:zybają tylko na to, aby ją jak naj
prędzej uprowadzić i ze swachen się naśmiać. 

Jeżeli w tej samej wsi gdzie ślub się odbył, wracać mają 

pieszo do domu, wówczas zaraz po ślubie, zatrzymują się jeszcze 
przed kościołem, a swachny z młodzianami nieco opodal na dro
dze, wy kakują i tańczą przy śpiewach i wykrzyknikach: o we
sółko! o nasza! o świeci się! - z wyjątkiem starszych osób 
i młodej-panny, która smutna niby i odwrócona, stoji na boku. 
Czynią to tak długo, . aż dopóki młody-pan z ojcem i świadkami 
nie wróci od zapisu przed księdzem z probostwa. Jeieli zaś z in
nej do ślubu przyjechali wsi, czas ten obracają na szykowanie się 

do jazdy i na wsiadanie na wozy w tym samym jak przyjechali 
porządku, a młoda siedzi znów między dwiema swachuami. Pan
młody przez figiel usiłuje umknąć na kouiu; i gdy ućknie 

(ucieknie), młodzi o n i konni gonić go muszą i chwytać, a strzedz 
go pilnie mają, boć im to nie h o n o r, aby go puścili samopas. 

Tymczasem drutba po zedł (jeżeli w miejscu), lub pojechał 
konno naprzód, pędząc co mu sił st rczyło, i odebrawszy od chło
paków przysposobion/l jut wodę w dzbanku i kądziel na przęślicy, 
wraca w te pędy, oddaje młodej-pannie ową. kądziel, przyczaro 
uderza ją batem żeby czuł ą zawsze do kądzieli była, a nastę

pnie wodą. tą do niej przypija żeby zdrową była, i dzban jej 
oddaje; lecz jeżeli się zgrabnie zaraz nie usunie, obficie nią zo-



191 

stanie oblany; za każdym bowiem razem gdy on ją s mór g n i e ba
tem, ona. nań c h l u t a wodą. 

Poczem w tym samym porządku w jakim przybjli, wracają 
do domu. Dawniej atoli, wstępowali jeszcze do g oś c i ń c a, gdzie je
dli placki, pili piwo lub gorzałkę, a do domu szli dopiero wie
czorem. Gdy młoda zajedzie przed dom swych rodziców, każą jej 
przed progiem domu usiąść na dzieżce; dają chleb i nóż w rękę 
i każlł krajać. Tak siedząc, kraje ona i rozdaje chleb ubogim i 
dzieciom na tę iotencyę: aby jej się sameJ chleb d ar z y ł i s p o
rzy ł. 

Wszedłszy w progi domu, witają się zwykłem: N 1 e ch b ę
dzie pochwalony i t. d., i tu zastają w izbie stoły zastawione 
plackami i kawą. Drużba na.pędr.a gości do jadła. ~ iektórzy tań

czą, inni bawią się pogadanką. 
Ku wieczorowi, gdy u iędą do stołu, nie bez baczności na 

względy winne dla osób starszych, a młodzi oboje usaJowieni są 
przy sobie, drużba roznosi potrawy, które zazwyczaj po tawiła już 
kucharka na stole. Jest tam czernina, rosół, sztuki mięsa (żar

tami czasem knag i zwaue), kasza i t. d. Drużba roznosząc one 
gościom i kręcąc się po izbie, a żarcikami służbę swą krasząc, 

skubie z nich po odrobinie i pożywa stojący. W końcu, kucharka 
przynosi miednicę z wodą i na kiju zawieszony ręcznik; podaje to 
gościom, a wszyscy kolejno myją ręce i rzucają w tę wodę pie
nil}żek, gdy w zamian, rzuca ona im na stół słomkę drobno po
ciętl} do wykłuwania zębów. 

Po objedzie idą w taniec. Gracz niebawem gra W i w a t a, 
który ich do podskoków pobudza. Wówczas, gdy jedm przy wiwa
cie uwijają s1ę z kieliszkami w ręku, drudzy a mianowicie mło

dzianie, rzucają się ochoczo do tańca i batami czyli harapnikami 
na krótkich sarnich osadzonami nóżkach (do końca rzemienia ka
żdego bata przywiązaną jest jeszcze chustka), uderzają z hałasem 
o belki posowy (1zby bowiem są do'ć ni kie), a trzelanie, huki 
okrzyki nie ustają. Do ulubionych Wiwatów należą tu: 

45. 
Wiwat. 

-· 
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~~10-tth § ======-----~ - ·-· ·-==--::::::::::_-====---- --------

Wiwat. 46. 

~=h~~crn tA 

47. 

--~ 
~WttFFftth-:W=v=EJ-rrtFI1~ 

Tańczą i pij!ł przez całfł noc i dzień nas~pny, a czasami 
dni paro. Kto zmęczony, ten odejdzie gdziekolwiek na bok np. na 
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gór~ pod strych, do stodoły, albo do sąsiada, tam przycupnie, 
i tam się wyśpi. Nie jeden przedtem, podchmielony, wykrzykuje 
to i owo np. 

48. 

1. Weaółkod u llAł da u nu, wes61ko6 11 nas da u nas A lttół nam Je 

--d 
ro•wuell, ltltJ drutba ku • las da kulu 

2. W eaółko ć to, ojda to to, 
weaółko·ć to, ojda to to. 
Żeby nie to weaóleczko, 
nie byłby ja tu, nie to to. 

3. Proaili mnie na weaele, 
ja pieniędzy niemam wiele. 
Chociaż by aię zapot.yczyć, 

byle ludziom dobrze życzyć. 

4. Pasłem konie na wygonie, 
przyiZło dzlewcr;e aamo do mnie. 
Ja'm aię pytał: czego chciała? 
ona mi gębuli dała. 

Nazajutrz (w Poniedziałek) odbywają się wieczorem C z e
piny. Na krótko przed włożeniem młodej-pannie czepca na głowę, 
biorą ją do tańca swachny, potem młodzi ó n i, wreszcie mę~atki; 
a ka~den idący z nią w taniec, płacić musi za to graczowi. Przy 
tern śpiewaj~ kobiety: 

49. 

1 Nie chclr.la, nłc chelala we wlan,s&ku cbodal~, ltaor.la, 

kawa cz~pek sobie robi d, robi d. 
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2. Róbcie-i mi, róbcie-t mi 
czepyszek ze sieci, 

niech mi się, niech mi aię 
na głowisi świeci. 

4. Róbcie-t mi, 

3. Róbcie mi, róbcie mi 
czepyszek i z gazy, 

niech mi się, niech mi aię 

na głowisi jarzy. 
róbcie-t mi 

czepyszek ze złota, 
niech mi się, nleoh mi się 

moja wtócl cnota. 

Dziewki i swa.chny wykrzykują wciąż ku końcowi pieśni, chcąc 

m~ża.tkom przeszkodzić: oj ruszał oj zielona! (t.j. w rozmary
nie, jako panna jeszcze). Równocześnie jednak, jak gdyby w kłó
tni~ z dziewczętami zachodząc, wykrzykują i mężatki: oj n as z al 
oj świeci się! oj bieli się! 

Wreszcie bierze ją do tańca drużba, od którego dopiero wy
kupić ją winni weselnicy żonaci, gospodarze; niektórzy z nich po· 
przebierani za kupców, żydów, mają na sobie w m1e cha ch niby 
talary (wycięte z marchwi, brukwi, ćwikły, niekiedy ze skorup 
złożone), targują się i kładą je przed oczy drużbie. Targując, nie 
zaniedbują wykryć w niej wady; mówią, że kulawa, że szczer
bata, że szpotawa, że to bydle kopie, że chude, nic-po
t e m i t. d. gdy tymczasem drużba chcąc ją za lepsze sprzedać 
pieniądze, zachwala uszczypliwie jej przymioty, twierdząc owszem, 
:te to bardzo piękna i zdrowa jałówka, że to dobre by
dle i duto mleka daje (uśmiecha się z konceptu) i t. p. żarty. 

A ona tymczasem skacze w najlepsze przez stołek, by pokazać, 
jak dalece jest żwawą i zwinną, a zarazem by im umknąć, choć 
ją drużba przytrzymuje. Poczem kobiety zamężne dobijają targu i 
płacą za nią pieniędzmi, składając się po trojaku (6 groszy pol
skich), po półzłotku i t. d. jak która może, a odrachowawszy pie
niądze, takowe oddają drużbie. Wówczas puszcza on przytrzymanił 
młodą-pauię, którą baby biorą natychmiast między siebie i pro
wadzą do komory do oczepienia, nie bez oporu jeszcze ze strony 
swacben. 1

) 

') Podobny ta.rg mlodeJ ·pani powszuohnym jest w całym kraJu z maleń

kieroi wszędzie wa.ryantamł W jednt!j z Sllsiednich wsi, od drutby kn
pnją Jlł męhtki, lec:~ Jeden z mętczyzn przebrany za tyda z mieszkiem 
talarów z brukwi, marchwi, lub wreszcie skorup, podbija je w kupnie. 
Kałlł jej tn skakać przez atolek lub ławkę, i kłót4 się, jedni z nich (jak 
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W kornorze niewiasty starsze zdejmują. z głowy młodej-pani 
kopke i rozmaryn, garną włosy (dawniej obcinały warkocz, który 
dziś już nawet mało która z dziewcząt nosi), a. potem wkładają 
jej na głow~ czepiec czyli raczej świetną-czapk~. Jest to 
czapka przetykana ze złotych nitek, wartająca nierzadko do 15 
talarów (gdzie-indziej złotogłowiem zwana). 

Przy czepinach śpiewają różne pieśni, a głównie pieśń o 
chmielu (nuta Nr 59). ob. L ud Ser. lll. str. 259, Nr 22, - str. 
275, Nr 43. - Lud Ser. VI, str. 53 Nr 103. 105. 

50. 

t. Po3ua Maryela ku ogródeczkowi, 
kopać dołyszek awemu wiankowi 

Oj chmielu, ty niebote, 
co na dół, to ku góne, 

chmielu nleboże. 
2. OJ chmielu, chmielu, ty rozbójniku, 

rozblle~ dziewczę na puterniku. 
OJ chmielu l t. d. 

3. ŻebyA ty chmielu po tyczkach nie laz(ł) 
nie roblałbyś ty z panlenek niewiast. 

Oj chmielu l t. d. 
-4 . Ale ty ohmleJu po tyczkach leziesz, 

cudze panlenki w domu znalezieaz. 
Oj chmielu i t. d. 

51. 
(Nr ~O) 

~•~m~~~~gm 
l · Zoolań • Bog•em rozma - roni< słowatam cle, sltw•lam cło, 

np. drużba) wychwnla.i1c jój zalety, Inni wyliczajile wady. Na.koniec mę 
żatki podbiJ&.)\ ostatecznie tyda i prawdzlwemi pieniędzmi wykupoJJl młodą 
od drut. by; poczt!m uciekają z nią niezwlocanle do innt!j h by lub komory, 
gdzie Jll czepią . Podcus targu ł.yda z męiatkami, wyśplewujll dziewczęta : 

52. 

~~ t pxB C{ r1i;§ l tfH 
l A nie wlen ty ł7dzie na co ci to prlflddt, 

vr p1uku lit u - toplu ohod wody nie btdsi~ 
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po •• - gool~. Pie• praodzle, 1pieuy al~, koł mota, cleaa7 alf, moja ton& 

- ~~~
-------~ 

:a~- - -- ~=================== 
--4- - ---------------- ~ ~ ---

w pi~lm7 cdpek uatro - ji 1lę. 

2. Teraz cię jut siać nie będę, 
bo jnt teraz (:) za mąt idę. 

3. A jak byś ty za mąt poszła, 
kiedyś jeszcze nie dorosła. 

4. A marn-ci ja takie ziele, 
urosnę ja na niedzielę. 

5. Moja tona czepca niema, 
w grochowiny łeb owija. 

6. Pies przędzie, spieszy się, 

kot mota, cieszy się, -
moja tona w piękny ceepiec ustroji się. 

7. A mam-ci ja wierteł maku, 
kupię czepiec na jarmarku. 

8. Bo nieszczęsne białegłowy, 
co mnie wzieoy do komory. 

9. Zawdzialy mi to czapczysko, 
muszę kocbać to chłopisko. 

Gdy ją oczepioną wyprowadzą z komory do izby, wówczas 
tańczą z nią Powolnego (od-przodka) swachny na potegnanie; 
a po nich mężatki na przywitanie czyli w ku p i ny, zwykle twa
w ego dosyć m a z u r a (obertasa). 

Gdzie-niegdzie znów, wyprowadziwszy młodą-pani~ z komory 
(a oddaliwszy na. chwil~ nowoteńca), okryją ją przestronem prze
ścieradłem wraz z drugą kobieti!J (a czasami nawet i przebranym 
mętczyzną), i każą mu odgadnąć żon~; - lub tet wyprowadzają 
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młodą i kilka dziewczyn razem z nią przebranych przed młodego 
pana, żeby z nich wybrał i poznał swą żonę. Zwykle umówiła si~ 
młoda para już przedtem i daje sobie pewien wiadomy jej znak, 
a ztąd młody małżonek łatwo swoją znajduje. W przeciwnym ra
zie, t. j gdy nowożeniec inną wybierze kobietę, goście wybuchają 
śmiechem i robią swoje przytyki i uwagi. Ze młodemu roiłem to 
nie jest, więc zdarza się, że i jego także samego dla odwetu na
krywają kożuchem wraz z drugim jakim gospodarzem, i każą mę
żatkom i żonie poznawać go na. tenże sam sposób. Młoda. para 
znalazłszy si~ wreszcie, tańczy z sobą w najlepsze, wśród ogólnej 
weselników radości. 

Po oczepinach i tańcach zbierają składk~ na czepek. Dwie 
mężatki, mając w pośrodku młodą-pauią, idą przed każdego z go
ści i śpiewem wzywają i zachęcają do datku. Jedna. z nich trzyma 
dwa talerze złożone otworami ze sobą; na. wierzchni talerz kładą 
goście pieniądze, które ona. zgarnia, lub usunąwszy i pochyliwszy 
dno wierzchniego talerza, zsypuje na talerz spodni. Spiew uty
wany do tego pochodu, po którym (i po skończonej kweście) skrzy
pek przygrywa żwawiej, brzmi: 

54. 
ob. me!. Nr CI l tul Ser. VI. Nr l &S~. 

~-~~~~s 
Pra7jechali knpcz7kowleo Chełmna, pylaj' aie, po caomu la wolua l 

po t.&lark u, po talarku a pełna 

55. 

Poczem zasiadają do wieczerzy, którą w podobny sposób, i 
z takich samych jak dnia poprzedzającego złożoną potraw, spo
iywa.ją. Dodam tu że drużba niosąc objad, częstokroć z taką od
zywa się przemówką: 
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Chłopry na uat~p! 
bo rozleję, polej~. poparzę, poawanę. 

Jedzcie, pUele, potywajrie, 
co potrzeba, to wołajcie. 

Bo ja drutba na tem, 
co komu braknie to dołoł.ę - batem. 

Po wieczerzy znów tańczą. Do tych tańców nale~ą między 

innerot 1 tak zwane w i w a ty, których kilka przytoczyliśmy ni~ej, 
W e wtorek rano, po c1.epinach, państwo-młodzi, dru~ba, mło

dzianie i swachny, chodzll z muzyką od domu do domu, do tych 
gospodarzy, którzy proszeni byli na wesele. Tam przed cbałupJł 
pierwszą tańczą i gospodarz z żonll poczęstowawszy ich przekąską 
i piwem lub winem, łączy się z nimi i wraz z całJł dru~ynJł idzie 
do drugiej chałupy, gdzie tak samo tańczą i zapraszają na.st~J

pnego gospodarza z gospodynią, których z sobą zabierają i na
stępnie idą do trzeciego gdzie podobnie~ postępują, do czwartego, 
piątego i t. d. W taki sposób grono osób coraz się zwiększa, at 
wreszcie tłumno i gwarno, wyprawiając różne żarty i płatając po 
drodze figle (niektórzy bowiem z nich poprzebierani są za ~ydów, 
cyganów, włócz~gów, dziadów żebraczych, i ponurzeni sadzami, 
pookrywani płachtami, łachmanami, grochowinami i t . p.) przycho
dzą wszyscy do domu weselnego, czasami aż nad samym wieczo
rem, gdzie za tawiona. czeka ich znowu wieczerza, po której oboje 
młodzi odbieraj!~~ błogo3ławiel1stwo rodzici('lskie na nowe gospo
darstwo. 

Dnia nast~pnego (albo też po kilku dopi ero dniach wesela) 
odbywa i~ u jej rodziców t, k zwany Ogon, t . j . jakoby mniej
sze wesele, czy poprawiny, na które zapra zają bliskich tylko 
krewnych i przyjaciół. Lubo kółko gości je t wówczas ścieśniom;m, 
zabawa przecież ani mniej ożywioną i huczuą, ani mniej nawet od 
poprzedzającej bywa krzykl i wą. 

W czasie przeuosin do jego domn {po pożegnaniu i odebra
niu błogt~sławie il twa rodz iciel~kiego), znajomi obojga młodych, 

zabierają na wóz i odwo~ą lub też odno zą ku wieczorowi jej rze
czy, ruchomo'c1 i wszelkie do go poclarskich porz11dków potrzebne 
sprzęty, naczynia i drobiazgi. 

Pierwszy dzień wesela odprawia. si~J kosztem rodziców mło~ 
dej i nast~pne zas dm ze wspólnych opędzane s~ składek. m 
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składki te są wi~ksze, tern wesele bywa okazał ze i tern trwa 
dłużej. 

Wesele. 
IV. 

Rat~e 1859r.(parafla św. Jana w Poznaniu). 

Wieś Rataje zamieszkują tak zwane Bambry. Przy ślubach 
maj~ swachny czyli druchny i młoda-panna (podobnie jak i te 
dziewki, które podczas processyi Bożego-Ciała obnosz~ na fere
tronach obrazy świ~tych) na. głowach czółka czarne aksamitne, a 
na nich wysoko powiewają wplecione w nie: rozmaryn (w wielkiej 
ilości), kwiaty robione, farbowane pióra, a przede wszystkiem cie
niuchne blaszki, szeleszczące za najmuiejszem głowy poru zeniem. 

W Niedzielę przed samym ślubem, młoda-panna nie pr~dzej 
się w izbie ukaże, aż wszyscy goście się tam zgromadzą. Oracyę 

miewa jeden z muzykantów, którego najmują w mieście. Gdy po 
ślubie goście wsiadają na wozy, wtedy oddala si~ młodzian czyli 
drutba co tylko koń wybiedz może do domu, zabiera z sobą dzban 
z piwem i chleba przylepkę, i z tym zapasem dąży przeciw we
selnemu orszakowi. Skoro się napotknją, duje młodzian ten mło

dej-pannie dzban 1 chlćb mówiąc: da trink ae bissla, bist wuhl in 
Ohnmacht gefallm. 1.m nimm och e Stiickla Brud, das8 dir's nie 
fehlt. Piwa skosztowawszy, oblewa ona niem którego z młodzianów, 
a komu z nich dostanie się taka niespod?.ianka, ten (tak mówią) 
wkrótce si~J ożeni. Chleb wtyka za kaftan, a w domu obwija go 
w biały szmat i chowa jak najstaranniej. Gdym ją pytał: dlaczego 
to robi? - odrzekła, że od tego chleba wszystko zależy, więc go 
w·onić nie można. Jest to niejako ich palladium. 

Do domu przyjechawszy, stawa młode-państwo w progu, po
czem przychodzą do nich goście, całują ich i wynurzajlł im na 
ucho swoje życzenia.. Po ukończeniu tego przywitania, siada młode
państwo przy sobie w kąt izby za stołem, pot·zem przynoszą mło
deJ parze rosół na. talerzu, który pannu-młoda, wzi&wszy z niego 
dwa razy na łyżk~. podaje młodemu-panu. On też robi toż samo; 
wreszcie wpuszczają oboje w rosół kilka sztuk srebra i oddaj!l go 
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młodzianowi (drutbie). Teraz dopiero rozpoczyna si~ tak nazwany 
objad. W czasie tego objadu, zakrada się sprawny chłopak pod 
stół i ściąga z nienacka młodej-pani trzewik z nogi. Po objedzie 
rozpoczyna się licytacya na trzewik wśród 2artów i dowcipkowa
nia. Zapłata za trzewik, która często poczwórn~ wartość nowej 
pary trzewików wynosi, idzie na dobro muzyki. 

Do liczby tańców rótnycb, należy i tak zwauy W ale k. Tań
czy go jeden z młodzianów z wałkiem zamiast kobiety w ręku, i 
takowy wyrzuca nast~pnie oknem, gdy drudzy go ścigają. 

56. 

Wesele trwa zwykle cztery dni. Drugiego dnia w wieczór, 
odbywają się czepiny. Przed czepinami zbierają swachny (t. j. 
starsze przyjaciołki) składkę na czepek, a każdy z gości obowi~
zany jest dać najmniej złotówkę. Z temi pieniędzmi Jadą swachny 
czyli druchny z gospodynią domu do miasta, 1 nakupią. wina, cia
stek, migdałów, rodzenków, jabłek i innych łakoei, które wśród 
czepin same zjadają mężatki. Po czepinach na tępujo w1eczerza, 
wśród której zzuwają but młodemu-panu i rob1ą z butem to, co 
poprzeduio robili z trzewikiem panny-młodej. W ostatnim dniu 
wesela, podają na stół trzewia czyh flaki na kwaśno gotowane, co 
oznacza wesela koniec. 1) 

') Dodać nam to W)'pada, pow.:iętą z W i l d y (paraflja św. Marcina w Pozna
niu), wiadomo ć wedle opowiadania ogrodniczki Polki na Wildzie. We· 
aełtl bamberskic (mówiła ona) bywa dość okazałe. Ślub w Ponltldziałek, 
albo w iony d7.leil roboczy dla więka1.ej par11dy u św. Marcina w pa
rachfii. Powzięciu ślubu i wyjściu :t: kościoła, przyjmoje ich na ulicy 
drużba na koniu z imbryczkiem porcenelowym k&wy l kawałkiem 
chleba ze azezyptą soli w papierku 

Na objad daJił rosoł z grochem białym, a potem czerninę z &'ęsi lub 
wiepn.ową z kloakami, mięso wolowe lub wieprzowe (pieczone i ama-
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Wesele. 
V. 

Górozyn (parafia św. Marcina w Pozoaniu) . 

Na zmów i n a c h bywają między innemi potrawami i jagły 
Gaglana kasza), które główne wówczas stanowią jadło. Śpiewają 
wtedy Uak równie~ i poprzednio na zalotach). 

l. Kiedy b~zł• olońce l ,t>OIJOda, olo6ce l pogoda, pr&Jjdtie Jutu 

----~ - ---- --== - --------------

2. Kiedy ja &ię z hl dziewczyną zjednam, 
podam ja jt\j tę rączyńkę jt-dnq. 

3. Kiej nie będzie ojca matki doma, 
podam ja jt\j obiema rączkoma 

:!:one). Pró~z t~go jPs t piwo, kawa, placki p87.t>nne dt>liknlnit• pie<'11lnEI 
z rodzenkami, m igdałami i cukrem . Byt\& takie objad llla gośc1 west>l · 
nycb i w w1liję A łubu; jt-:l:~li wtedy sam tylko młody · pan do~tauie czer· 
ninę na zupQ, gdy iuni jed1::1 inną a:upę, to niech eię wynosi, bo wów 
czas znac1y to ollmo"~ llla niego, i jest wskazówką, :l:e ~łubu nieb~tdzie . 

Tu dodała ogrodniczka : Czasem bywa a:l: llo 40 bryczek r. go ćmi 
weselnymi, ale swojimi. Oui się mięllzy sobą ieuią do kupy, na krzyż, 
ale cudzego nie dopuszczą dla pieniędzy . Z małości trzymają •ę razem, 

te się obcy tam nie do• tanie; on dla ni~ rośnie, ona dla niego . 
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Fi: -ffl:r-8~~==1- --- -
- fi ---------- ------

at go zjemy, •t go zjemy. 

pOjdom do dom, pOjdam do dom 

Na objad dają czarninę, mięso wieprzowe i wołowe, kiszkę 
z kapustą, kluski żytnie (każden klusek wielkości niemal palca) 
lub prażuchę i t. d. 

Przy czepinach śpiewają następujące pieśni: 

5!). ob. Nr 70 . 
l( 

Me byś chmielu na tyld nie la%(ł), Oj chmiela, 

nie naro - bilbył • plllllcnek rue - wlul 

ty niebote, co na dól, to ku górze, chmielu niebo te. 

Nieozcz~łliwe bl•ltglowy, co mnie wzien~ do kom ory. Jak mnle wr:lony, 

Zt.wdzl&ły mi lo cz6pczyoko, muno kocbaó lo chłopisko. 

E~~~~-~~ -- :-:E~E3:[---d=) ~_..., _ _ ---~L-~ - -- ~ 11 
lAk mnie wdeny, cz6pyuok mi z gł owy 1·)6uy (zdjęły) . 

Czepek ten, jest to C z a p k a l a u a czyli ślubna, zwana cza
sami: C z a p k a l i t a, z matery i ~>zychem srebrnym i złotym prze
tykanćj. Na jćj tle wyszywane są kw1a.ty (t. j. baśki od topoli i 
inne). Tło to czyli d no okrągłe, na którem kwiaty wspomnione 
wyszyto, otacza o b w ó d k a, na której znów są wyszyte gałązki 

z listeczkami, a przytern niekiedy drobniejsze kwiatki lub wzorki. 
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Wiwat po ezeplnaeb. 61. (ob, mtl. K. 48) 

~r 1 rr ~~ ErJ liłrJ 1 llr 1 
8pnedal. sprseclal j&!Owtcak' ~ ... a byo>ll.a nit aprat<Uł 

~J:::cccm 
bo mu uclłot wina, 

Wesele. 

VI. 

Siekierki. lwno (pod Kostrzynem) L859r. 

W e Czwartek pó~nym wieczorem, młody bierze z sobą za
ufanego starszego sąsiada (lub z innej wsi przyjaciela, który na
stępnie przyjmuje obowią,zki drutby) i z nim razem idzie do domu, 
gdzie mieszka młoda, czy to u rodziców, czy u gospodarzy chle
bodawców. Zowie się to: iść na Pytanki albo Względziny. 

Gdy przyjdą, swat ten przestą,piwszy progi mówi kłaniając si~ do 
n6g gospodarzowi i gospodyni: "z a błąkała n a m s i ę biała 
gąska do waszego stada, a ten gąsiorek bardzo t~skni; 
chciałby zobaczyć czy znajduje si~ ona w stadzie''.
Gospodarz po długich swarach, twierdząc że gąski nicmasz, te to 
mot e omyłka i t . p. odzywa się wreszcie: "N o, t o p o s z u kaj
cie l" - Na to wezwanie, dwaj przybyli spieszą, pobiedz ta. piec 
albo do sieni i nie bez oporu przyprowadzają z sobą, ukrytą za 
drzwiami lub piecem młodą, czysto już i porządnie ubraną, co 
dowodzi, te odwiedzin tych spodziewając si~, na nie się przygoto
wała.. Wówczas pyta s i~ jej gospodarz: M a s z wolą pójść z a 
tego tu N. N. i czy ci się człek podoba?"- Ona zaś na 
to, odwrócona, drotąc się i zakrywając oczy chustką odpowiada: 
.. A jut-ci-ć do ludzi to podobne,- a co by się chłopi
sko nie miał podobać?" - Nast~puje zaraz wzajemne przy
pijanie do siebie i umowa co do różnych weselnych przysposo
bień. poczem wszyscy się rozchodzfł. 



204 

W Sobotę następującą, po odbytej przed księdzem spowie
dzi młodych, zdaniu sprawy z ich znajomości katechizmu i pacie
rza i daniu na zapowiedź, zbiera się około godziny 11 w nocy li
czne grono zaproszonych sąsiadów i krewnych w świątecznych sza
tach do domu swata lub do domu weselnego młodej, również bar
dzo schludno lubo nie świątecznie ubranej, na tak zwane S m ó
winy (zmówiny, zrękowiny). Po zebraniu się, całe zgromadzenie 
udaje się do rodziców państwa-młodych lub ich gospodarzy chle
bodawców (więc czasami i do jego rodziców), gdzie powtarza się 

znów taż sarna co poprzednio scena z gą ką, z tą tylko odmianą, 
że tu im odpowiadają niektórzy śmiejąc się, jako gąsiorek zna
lazł już szczęśliwie swoją gąskę,- więc: będzie jej 
teraz dobrze pierze skubał. Tu ich zapraszają na zasta
wioną już ucztę nocną czyli na p o c z e s n e, z następujących zwy
kle złożoną potraw: z kilku du:iych bochnów chleba rżanego (ży

tniego) umyślnie na ten cel pieczonego, z masła, sera, powideł 

śliwkowych, ryb suszonych, śledzi zaprawionych octem, cebulą, 

czasami i oliwą i mocno opieprzonych (boć to post); za napój 
służy piwo, miód i wódka, niekiedy dla kobiet i kawa. Uczta ta 
trwa do białego dnia Są jej uczestnikami sami tylko żonaci i nie
wiasty; niewolno tu, prócz narzeczonych, ukazać się innej młodej 

dziewczynie ani parobkowi; siostra nawet panny-młodej chowa się 
do kucboi lub za piec. Wśród uczty przynoszą i stawiają na stole 
talerz, a młody-pau rzuca na ten taler1. ofiarowaną dla młodej 
obrączkę (t. j. jeden z dwóch kupionych przezeń pierścionków 

srebrnych) i najmniej trzy talary pieniędzy; ona zaś podjąwszy 
ten dar (talerz podaje jej ktoś ze starszych mężczyzn), kładzie 

zaraz na tenże talerz dla młodego jedwabną chustkę na szyję, 
czy to ponsową, czy zieloną , pstrą lub kac1.orową (mieniącego 
się jak szyja u kaczki koloru). W czasie tej uczty, najstarsza z ko
biet bierze gnłązkę ro:r.marynu, którą panna-młoda miała zatkniętą 
we włos;\ch, 1 umac:r.aws:r.y Ją we wodzie święcouej, podanej jej 
przez jetluę z kobiet, pokrapia tą gałązką pui1stwa-młodych: 

w Imie OJCU i Syna i Ducha świętego, Amen. N1ekiedy w ciągu 
uczty przygrywa i muzyka, lubo tańce rzadko się pojawiają, gdyż, 

jak powiedzieliśmy, młodzieiy nieżonatej tam wówcz!łs niema. 
W Niedzielę zrana idą młodzi i wszyscy goście do kościoła na 
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naboteństwo i kleczą przed presbyterium , poczem rozchodz" si~ 
do domów, a młody daje na zapowiedzi. 

Po dwóch zapowiedziach (trzecia nastąpi w dzień ślubu), we 
Czwartek przedślubny, drużba (którym może być i ów swat to· 
warzyszący młodemu, gdy szli obaj prosić o ręko młodej), wraz 
z młodym-panem, obchodzą po wsi spraszać gości na wesele. 
Wszedłszy do chaty i skłoniwszy się, zaczyna drużba zaraz recy
tować przemow~ zapraszalną, po wygłoszeniu której, zamyka j" 
zwykłem: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
i odbiera odpowied~: A m e n. Poczem umawiaj" się głośno, o ile 
i gdzie jest do tego podnieta, o liczbo młodzianów (drużb6w) 

i o swachny (druchny) do usługi, których często prywatnie już 
1.amówiła sobie młoda, przyczem gęsto ponawianami ukłonami za· 
chęcają rodziców, aby zaproszeniem nie gardzili. Wazodzie cz~ 
stują ich wódką, której flaszko i drużba także nosi z sobą. Na 
wygłaszaniu takich zaprosin, schodzi im niekiedy noc cała. Dru
żba ma na sobie ubranie świąteczne, a nadto przewiązany przez 
ramię ręcznik (lubo bywa on niekiedy i bez ręcznika), a młody
pan ma przypięty na piersiach bukiet rozmarynu, przewiąuny 

białą lub błękitną wstążką, otrzymaną z rąk narzeczonej. Oto 
przemowa drużby: 

Przechodz• nasze nori 
przez wasze progi ; 

cbocia:l: podczai nocy clemnt!j 
nie zawsze bywa go41! przyjemny. 
Ale-ć my to równo przysłani: 

Najprzód od Pana Bo~ra, 
pott!m od Matki bo1ki6j1 

od młodego·pana, od młodt!J · panny, -
alebyśmy wae pro11ł1 na ten akt weselny. 

Bo jak wam wladomo,1zanowoe pann· ojcowle (rod zł c e) 
te ptaszek (wszak to stworzenie jeat male6kle), 
a unosi się w gór~ i upatruje awt!j dziedziny. 

Takte łl!:t ten pan·młody, upatrował sobie dotychczas dalewcayoy. 
A teraz aoble upatrzył tę pannę tak powa:tn • . 

Więc· e6 my tu 1om przydani 
abyśmy wu protfll na ten akt we1elny, na weaele, 

to je1t, nie tak na wiele, 
i na cza1 krótki, 
na ądek wódki, 
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na berzkę plwa, 
i n11 chleb" trzy pieczywa ; 

na dwa riant>go, 
jedno pszennego . 

Na kaplona warzonego (gotowanego) 
indyka pieczonego i 
na bplona be:r; boka, 
na indyka bez oka . 
Na gęś pieczoną, 

kllczkę warzoną . 

Będzirmy IM. mieli jeszcze co więrt\.i, 

bo wieprzak w kubelkn kręczy: 

l wół jut Dl\ krępulcu jęczy i 

a j eezcze jeden w oborze, 
l ten nam dopomoie. 

A baranek, to etworzeole niewinne , 
pójdzie jak kaide inne 

klęka i do Bo~ra prośby wznoai, 
ale i on nam aię od śmier<'i nie wyproal . 

Prawda, tego wszyalkiego nie tak -ci to wiele, 
ale aera tet będziemy mieć gumułków cztery mendele. 

I <'ztery garce masła, 
deby nam się cboć po jl'dnej stronie gęba popasła . 

Do tl'go wezyatkie«o, 
będziem teł. mieli parę knropatw, 

ał.eby młody-pan młodą pannę przed ślubem nie do pad. 
Ale nie n11 te kuropatwy was pro i my, co po polu latają. 

bo te ochybne i 
jeno na te, co w kncbni albo w sieni na grzędzie siadają, 

bo te są łatwit\j nadybne. 
Do tego wazyełklego będziemy miec! muzykę ; 

nazywa się psia-mac!, 
ma nam dobrze grać; 

ma nam grać w szałamaje, dudy, 
ał.eby alę etarem i miodem trzęsły }udy. 

A zatt\m tego, proaiemy was, szanowni panu-ojcowie, 
i waa mlod7.iaoki, l teł. waa panirnkl, 

atebyłcle wiele wauej moł.oołci pięknie eię ubrali l zachowali . 
N~przbd koazole, czepeczki , choateczki, taalemki 

pięknie wyprali l wyprasowali, 
boty wycbędoł.yll, euknle wyfałdowali , trzewiki wywlkaowall, 

ł.ebyłcle aię wiele moinołcl najpi~koit\j udali. 
Żebyśole n~przód młodemu · panu, potem młodej - pannie, i calemu weaelo 

wat.ydu jaklego nie zadali . 
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W Sobotę następuli ku wieczorowi, obchodzi powtórnie tych 
wszystkich gości drużba z jednym z młodzianów (młodszych 

drużbów, a nie już z młodym-panem), i tęż samą wszędzie po
wtarza perorę. Po ich powrocie, młodzież zaproszona z muzyką, 1) 

schodzi się do domu weselnego, gdzie młode dziewczęta rozdają, 
każda swojemu młodzianowi, wiei'1ce na kapelusze z rozmarynu, 
wstążek i pazłótka (czyli trzę ącego się, złoconego papieru) 
złożone, oraz po dwie chustek krótkich białych, czasem koron
kami zdobnych, z których jedna przywiązuje się do rękojeści krót
kiego bata. czyli harapnika, u którego wi i, druga zaś we czwórkę 
złożona, przystrojona wstążhmi czerwoneroi z puzłotkiem, rozma
rynem i kwiatkami, przypina się do boku lewego. Młodzianie ci 
zachowują to chu tki do końca wesela, poezero je dziewkom swym 
oddają, dołączając im po parę złotych na mydło. Około północy 

lub później rozchodzą się, strzelając i grając po drodze. Pieśń 

zapraszająca dziewuchy brzmi : 

Konik •mokli), ja zmok l kulbaka cmokla, dla cleble 

W Niedzielę zrana o godzinie 8, (a młodzianie cokolwiek 
wczoŚuieJ) schodzą się wszyscy Jo we eluego dom u. Na powitanie 
każ.dego gościa, wychodzi przed siei! muzyka z <.lruibą i młodzia
nami, i przy ~piewie i wijród okrzyków wprowadzają go do 1zby 
weselućj 

wo .... at G3. 

1
) Prócz skrzypka, zamawiają czaaami na weaele i dudzla.rzy, mleasltaJłlcycb 

w Szoldraob pod Kośolanem. 
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Tymczasem swacbny przybierają się w kwiaty, rozmaryn, 
wstążki i świecidła, a głowy ich całe niemal są niemi pokryte; 
spuszczony zaś ich warkocz ma na końcu zaplecionlł wstęgę w ja
skrawydl kolorach. Młoda-panna unika owych jaskrawych kolorów 
Uako wróżby ognia) i tylko ubiera się w kolory: biały, niebieski, 
lila, zielony, blado-żółty. Na głowie ma ona tylko wstążki białe i 
błękitne, wraz z rozmarynem i świecidełkami, włosy zaś nie za
plecione, lecz jak wszędzie panna-młoda zupełnie rozpuszczone. 
Po każdą swachnę przychodzi młodzian jej wraz z drugim towa
rzyszem, po młodą-paonę zaś młody-pan z drużbą,. Wtenczas 
młoda oddaje drużbie ręcznik , który na połowę wpodlu1: zło

żony, przepasuje on sobie przez lewe ramię, a narzeczonemu daje 
dużą rózgę brzozową bez liścia, lubo przybraną w niebieskie i 
białe wstążeczki, którą tenże winien do ślubu i przez cały czas 
wesela trzymać w ręce, aż do oczepin młodej, po oczepinach zaś 
winien ją odrzucić zaraz w kąt lub za okno. 

Stół w domu we elnym zastawiony jest chlebem, serem, ma
słem, piwem i wódką, które dostawia drużba tak, aby stół ten 
przez cały ciąg wesela nie stał próżnym; do obowią,zków bowiem 
jego należy także i czuwanie nad zaspokojeniem potrzeb żołąd

kowych gości. Po zebraniu się całej kompanii, drużba z dwoma 
zaufanymi przydanymi mu do pomocy młodzianami, roznosi i roz
daje w białych kubkach kawę i po kawałku placka, przyprawio
nego rodzenkarni i cukrem. Przestrzega on porządku, zachować 
się mającego przy pójściu do ślubu. Ustawiwszy wszystkich w koło, 
tak aby młodzi państwo znaJdowali się obok siebie po prawej 
stronie przy ku p i e, przy młodej-pannie jej rodzice (lub, jeżeli 
ich niema, jej opiekunowie), przy panu-młodym jego rodzice, da
lej teniate kobiety, za. temi chłopy, rułouzianie, wre zcie dziew
cz~ta, a na ostatku muzyka, - stawa drużba sam we środku tego 
koła przed państwem-młodem, trzymając w jednam ręku na tale
rzu chustk~ zieloną jedwabną ze zwieszonymi końcami, a na niej 
wieniec z rozmarynu (t. j. gałązkę lub dwie rószczki tegoż), w dru
giero roku kropidło. Wówczas przetegnawszy i pokropiwszy świo-
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c oną wodą całe to warzy two, następującą ma o racy ę czyli prze
mo w~ do zgromadzonych. 

"Ach witam cię, witam, tak piękna kąpanija l I dziękuję ci 
za to żeś mi się tak pięknie wedle możności przybrała i zgroma
dziła na ten akt weselny. I gdzież mi się to zabiera z? Zabierasz 
mi się oto w podróż, a w podróż do kQścioła świętego, do stanu 
małżeńskiego i do sakramentu przenajświętszego. Także cię pro
szę, szanowny młody-panie i ciebie szanowna młoda-panno, spoJ
rzyj sobie na ten ,,·i:wek lewandowy, czyli rozmarynowy. Komuż 

go ty oddasz, gdzie go ty podziejesz? Ach bodajhem się na świat 
nie rodziła, kiedy ja w tern tak ślicznem wianeczku nie będę cho
dziła. Ach Boże mój Boże, Boże mój kochany, komuż ja oddam 
ten swój tak śliczny wianeczek różany (albo rozmaryuowy)? Od
dam-ci go oddam, wam panienki, idący al boli jadący z ko ~cioła, 
przez Ducha świętego, a potem też przeze mnie. Ach Boże mój 
Boże, Boże mój kochany, gdyhem ja to wiedziała, jakie ja życie 
z tobą ulubiony kochanku będę miała, pewniehem swe serce no
żem przebić chciała. Ale gdyż to Maryn, najświęt za Panna, u 
Syna swego, Boga naszego, to wyjednała, że z na dwoje ludzi, 
para być miała; ach Boże mój Boże z nieba wysokiego, użycz że 
mi szczęścia przez cały ciąg życia mego, a osobliwie dnia dzi
siejszego. Bo jak mi go życzyć nie będzie z, gdzie ja się obrócę? 
oto zalej14 się łzami. A zatem tego, proszę was, szanowne panie
matki, szanowni panu-ojcowie, szanowne panienki i młodzianko
wie, - żeli tóż które z was nie macie jak1ej zawzięto~ci na te 
dwoje ludzi państwa-młodego. Proszę was na miło' ć bo ką, odpuść
cie im, i dla miłości bo kićj, darujcie im. Bo oto się już biorą 

za ręce i zabierają się w podróż, a w podróż taką do kościoła 

świętego, do stanu małżyl1'kiego i sakramentu nafwiętszego. Także 

cię proszę, szanowny młody-panie, i ciebie młoda- panno, upadnij
cie do nóg tej całój kąpaniji i przeproście tę całą kąpaniją, aby 
nie miała żadnćj zawziętości na was; przepro ~ci e i podziękuj ci e, 
że wam się tu tak pięknie zgromadzili. A o obliwio najprzód prze
proście i podziękujcie rodzice wa ze, a. za co'? - z tak piękne 
wychowanie wasze, i za piękne wydanie, bo to nie na rok, nie na 
dwa, tylko na całkie życie. Tak tedy, wy młodzi id~cie teraz po 
błogosławieństwo do s wojich rodziców (lub: chlebodawców, jeżeli 

młodzi SI} sierotami), poezero dwiema. stronoma obłapcie za nogi 
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sąsiadki i sąsiadów, i poproście ich o błogosławieństwo boskie. 
Co wam daj Boże, Amen ! - (wznosząc oczy do góry) Niech b~
dzie pochwalony Jezus Chrystus!" 

Po całej tej ceremonii i płaczach, woła drużba na muzykę: 
"Teraz graczu, niech będzie wesoło l Kapela rznij wesołego mar
sza l - a wy, w pary si~ szykować l swachny do młodej-panny, 

młodzianie do młodego-pana, marsz iść do kościoła!" 

Jeżcli mema kościoła we wsi, siadają swachny wraz z młodą
panną na jeden wóz fornalski drabiniasty, na inne wozy gospoda
rze i gospodynie; na ko{l zaś młody-pan, drużba i młodziany. 
Wyprzedza wszystkich na wozie muzyka. Jeżeli zaś w miejscu ma 
si~ ślub odbyć, idą wszyscy do kościoła piechotą, przed którego 
cmentarzem muzyka umilka i pozostaje. Całemu poebodowi lub 
jeździe, towarzyszą wykrzyki i wystrzały, a rozpoczyna go śpiew 
(Siadany). Oto pieśi1 wzywająca do jazdy: 

l Oj • iadaj, 11adaj mojo kochanie, 

2. Oj jakie bodt na wóa siadała, 

jużci nie na.U 

kiedym ale z matkil 

twoje rialtanie i 

nie po~w; 

jui ci me nada, nie pomote, bo koniki stoJ• w oxie jut aapn~to - n•. 
01~ s Do11iem mlła matko, col mnie w7oho-wa1a gładko, teraz nat bt-doiesa 

W tenże sam sposób żegna się ona z ojcem, bratem, sio
strą i t. d. 

W czasie jazdy do ślubu daj!} się nadto słyszeć różne inne 
pieśni, np. 
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66. 

A Matkowa QTUIU atojl vr potoku, Col ml t7 u. pa o, co ci1• c tolta~ Dlłlll , 

zaczekaj mule dzlewcze chotb7 pól roku. 

ca17 twój maj~tck ton modr7 :lupan . 

---- ~ 
_------------ ---------- ------ --

Tyś tet nie pani - co gardzisz nami, 
cale twe bogactwo - wieniec ruciany. 

67. 
Moru przy zblihniu oto do kołcioła . (Ser III, atr. SOi Nr "'(;) , 

(:\'a IQ nuto śpiewają niekiedy: A pod tą jabłonią stoji koó kowauy -
kto na nim wywija? Jasieliko kochany). 

Do kościoła wchodzą parami, swachny obok młodej a mło
dzianie obok rułodego. Tu szykuje ich drużba tak, ażeby młoua 
była. między dwiema swachnami, a za niemi reszta swachen w rz~
dzie, młody zali między dwoma młodzianami, a za nimi inna mło
dzież. Po nabożeustwie, drużba prowadzi do ołtarza najpierw mło
dego-pana, potćm pannę-młodą, przyczćm przez żur t pociąga 

wprzólly jeduę i drugą ze swachen, które odwracają si~ odelt, niby 
się dąsając. Po skouczonćm błogosławieństwie kapłauakiem, prze
mianie pierścionków i od ej ~ci u od ołtarza, grono swaclwn i grono 
męiatek, każde w swoją stronę chce uprowadzić młou~, więc na 
u wio rozrywają jfl strony j lecz w koitcu odnoszą zwyci~ztwo dziew
częta, inaczej bowiem musiałyby za niedbalstwo zapłacić kar~, to 
jest: wykupić ją na teraz jeszcze od mężatek. 

Jeżeli ślub odbywa się w miejscu, wracają najcz~ścićj ze 
zwykłym gwarem piechotą wprost do domu. Jeżeli zaś wracać 
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mają do swojej wsi ogranicznaj (niekościelnej) na wozach, wów
czas jest obowiązkiem drużby, zaprosić wszystkich do karczmy 
wsi kościelnej na p o c z e s n e, gdzie uczęstowani jego wódką, po
tańczywszy parę godzin, wracają również wśród okrzyków, ~pie
wów, podskoków, wiewania chustkami i wystrzałów do domu. 
Drużba wyprzedza cały orszak z dwoma młodzianami; gnają oni 
w całym pędzie konia do domu i przywożą z sobą na granicę 
wsi: dzierzkę do chleba, bochenek chleba, sól, kądziel, wrzeciono 
i wodę święconą. Dzierzkę tę ustawiają, na samej granicy, ocze
kując przybycia młodej-panny. Za zbliżeniem się oczekiwanego 
wozu, dwóch młodzianów zatrzymują ciągnące go konie i zesa
dziwszy pannę-młodą z woza, sadzają na dzierzkę, a jeden z nich 
podaje jej kądziel i wrzeciono, aby usnuła nić i pokazała obecnym 
o ile się zna ua robocie gospodarskiej. Drugi z młodzianów po
daje jej bochenek chleba, nóż, i sól; wtenczas jest jej obowi~Lz
kiem, rozkrajać chleb na drobne części i poczęstować nim całe 
zgromadzenie, nie opuszczając nikogo. Poczem przystępują do niej 
mężatki i odebrawszy wodę święconą od drużby, żegnają i pokra
piają nią pannę-młodą, błogosławiąc jej przyszłej domowej pracy. 1) 

') W Mystkacb, gdy przyjadą z kościoła do domu, drużba wynosi młodej
pannie kądziel, wodę w dzbanku i bochenek chleba. Podając jej najprzód 
kądziel, mówi on : 

NaJ (oto masz) kądziel i prządł:, 

a zawdy robotną, ochotną i posłuszną swojemu chłopu bądź l 
bo która żona kądziel przędzie, 

to jej dzieci i jćj chłop w koszulach chodzić będzie. 

Potem podając jćj dzbanek z wodą, mówi: 
Na l wody, i napij się, 

a ochotnie i bogabojnie 
iyj z swojlm mężem przystojnie, 

a nie bij się! 

N a k o n i e c p o d aj ą c c h l e b, m ó w i: 
Na l bochenek chleba, 

bo ci i tego a najbardziej trr.eba. 
A jak ś liziesz z woza, 

to wołaj : noża l 

Ikr~ nic dość (kraj nie duto), nie mało, 

teby ci tu dla tych dzieci wszystkich wystało. 
A tak katde z nich powić ci: Bóg ci zapłać l 

A komu Bóg płaci, 
na tem nikt nie traci. 
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Jcteli ślub zawarty został w tej samej wsi gdzie jest i mie
szkanie, wówczas ceremonija. wspomniana odbywa si~ na pół

drogi do domu na ulicy, z tą różnicą, że młoda-panna obowią

zaną jest wszystkie dzieci ze wsi, które si~ koło niej zgromadzą, 
chlebem tym obdzielić, aby ją za zł!JI nie ogłoszono gospodynię. 

Poczóm wraca w assystoncyi wszystkich do domu.') 
W domu stoły bywają już zastawione jak poprzednio, a oprócz 

tego kobiety piją znów kawę i jedzą kołacze albo placki. W izbie 
starszyzna zasiada na. ławach za stołem, wzajem się uraczając. 

Młodzianie winni pami~tać o swojich swachnach, którym nie wolno 
przybliżyć się do stołu dla wzięcia sobie posiłku, ale m u s z Ił ta
kowy otrzymać, każda z rąk swego młodziana. Równie też, przez 
cały ciąg wesela, nie wolno żadnej z nich usiąść, choćby dla wy
poczynku tylko, z wyjątkiem czasu objadu, do któl·ego wszyscy 
zasiadają. W przeciwnym razie, gdy która choć na chwil~ usią
dzie na ławie, młodzian spędza ją natychmiast ztamtąd batem; 
czego jeśli nie dopełni, przychodzą zaraz mężatki i bat mu za
bierają, mówiąc: że jest leniwym; bat ten winien on następnie wy
kupić od nich wódką lub pieniędzmi, na poczesne ofiarowanemi. 

O godzinie 7 wieczorem, siadają wedle wskazań drużby do 
o bj ad. u. Drużba z dwoma młodzianami, pozastawiali już w po
rządku stoły i ławy.') Zwykle w dużej izbie bywają dwa stoły. 

') Wchodząc do domu (w Siekierkach) gdzie pierwsza progi domu przestą· 
pić winna, młoda zdejmuje w i:lbie wcselnćj coś z okrycia swego np. 
fartuch, chustkę lub kaftanik i t. p. i rzucając zdjętą rzecz mi~dzy swa
cbny, uderza jednę z nich tćm ubraniem, a którą trafi, ta wedle wróiby 
najprzód po oit!j pójdzie za mąż . Taż sama przepowiednia tycz~ się i tej, 
która najpierw usiądzie na stołku, na którym młoda-paona do ślubu była 
ubieraną. lony zabobon mieć chce, aby młoda idąc z izby do woza lub 
do kościoła, zamiast słilpać ostro z góry, powłóczyła zwoloa nogami, dla 
wy w l e c z e n i a niby za sobą swacheo d o prQdszego zamężcla. (Poskoki 
bowiem a:.:ybkie, oznaczałyby drogę do nierządu). 

') W ?tfystkach drutba znsadza wszystkich weselników porządkiem przy 
stole, i przeiegoawazy ich mówi: "Poblogosław Boże Ojcze te dary, coś 

oam je postanowił, ażebyśmy pożywali d do śmierci, a po śmłercl, te
byśmy z Tobą wiecznie królowali, co daj Boie !" 

Zielona rotka (rutka), zielona lllija,
żegna Pan Jezus, żegnam l Ja. 

J4!dzcie l pożywajcie, {verte) 
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Przy jednym z nich, na piecwszem m1e;scu (od narożnika) siadają 
obok siebie pai1stwo~młodzi, dalćj zaproszeni gospodarze, każden 
obok swojej żony. Pod stołem lub za ich plecami, ukrywaj~ si~ 
cz~sto dzieci owych małżeństw, odbierając od rodziców cząstki ja~ 
dla, jakie ciż im dać raczą. Przy drugim zaś stole zasiada sama 
młodzież, a głównie swachny z młodzianami. Usługę przy stołach, 
pełni drużba przy pomocy dwóch swych młodzianów. Obnoszą oni 
miski z jadłem, częstuj q piwem i wszystkiem, czego zażądają bie
siadnicy. Objad składaj~ najcz~ściej: rosół wołowy z fasolą (bia
łym grochem); przed każdam małżeństwem lub par!!~ osób, stoji 
miska owego rosołu, z dwoma na wierzchu pływającymi kawałami 
wołowego mięsa; dalej czernina wieprzowa z kluskami i dwoma 
kawałami wieprzowiny przed kaid!!~ parą; nastepnie jagły gęsto 
gotowane i dobrze okraszone i po wierzchu przystrojone w duże 
skwarki wieprzowe czy li 8 krze c z ki i dalej pieczenie t. j. g~si 
pieczone i skopowina, a do tego kwaśna kapusta, mocno także 

skrzeczkami okraszona. W czasie objadu muzyka ciągle wygrywa. 
skoczne tańce i w i w a ty, jak np. 

68. 
Wiwat (do ta6co talde umhut Szorca ITJW&DJ) . 

Pierwszy stół zachowuje sie Uak mu to wypada) dość przy
zwojicie, drugi zaś stół jest pełen igraszek i płochych żartów, 

a. l!zego wam braknie, to Dl mnie druibę wołajcie, 
bo ja jezdem Dl tern, 

ażebym katdemo dał za tern. 
A c b to sobie będzie nadto dokuowal (z a w l e l e tą d a 1), 

to mu dołotę - batem. 
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np. młodzian zabierze z przed swojej swachny nagle jadło, dając 
je dzieciakowi, lub wypija jój piwo, albo je komu innemu zwodząc 
ją podaje, z amia t mięsa ofiaruje JĆj gnatek lub ogryzkę i t. p. 
Czasami także daje się słyszeć i piosenka swachny, jak np: 

69. 

Ty besty)a, ty polajucho, •Jo.cłlel ty mi łwiJiok!e ucho, 

--J 
- :l == ----o. mnie daleł chleba IUcho, bez mula, a mnie dalel chleba sucho, bez masła 

Przy końcu objadu mężatki zaczynają się odzywać z pierw
szego stołu: Oj ona nasza, oj nasza!- ładnież jej bę

dzie w czypeczkul - Na to dziewczęta odpowiadają z dru
giego stołu: Oj nasza, oj jeszcze nasza! o rozmarynek 
świeci się, oj dana, oj dana! - Młodzianie zaczną się jut 
młodej-pannic sprzeciwiać; raz po raz wstanie z nich który i sku
bnie za jćj rozmaryn lub wstąteczkę. Drużba tćż prawić swojich 
dowcipów nie zaniedbuje, jak np. dowodzi, że panna-młoda zaleiy 
od niego i jakiemu kupcowi on ją sprzeda, taki ją posiędzie, te 
odebrał listy (mówiąc to, wyjmuje rozmajite szpargały papieru 
z kieszeni}, jeden pisany z Warszawy, drugi z Krakowa, wreszcie 
trzeci aż z za morza, że to ztamtąd najbogatszy przyjedzie po 
nią kupiec, żeby siEJ spodziewała i t. p. 

Po skończonym objedzie, wchodzi kucharka z owiniętą gał
gankiem ręką, a druga kobieta za nią z próżną miską i kopy
ś c i ą (podługowatą łyżką drewnianą). Skarząc się, że się popa
rzyły przy gotowaniu strawy dla państwa młodych, obchodzą one 
całe towarzystwo i pros z!} o datek na leki; każdy zatem z zaga
dniętych, sypnie jaki pieniążek na ową miskę, w której ta kobieta 
ciągle kopyściq obraca. Po nich wchodzi znów drużba z dwoma 
młodzianami; jeden z nich niesie mis~ z wodą do mycia, drugi 
zaś ręcznik na wysokim kiju przywiqzany i garstk~ słomy krótko 
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przyciętej do wykłuwania zębów. Drużba zapowiada gościom, że 

nikt od stołu wstać nie może, dopóki się nie umyje i z~bów nie 
wykłuje i - co też każdy czyni, sypiąc znów na miskę po par~ 
trojaków. 

Wstawszy od stołu, po odśpiewaniu pieśni nabożnej dzi~k

czynnej (z kantyczek), starsi wychodZ!Js na podwórze na pogawędkę. 
Młodzież zaś zająć się winna (inaczej dostałaby batogiem) upo
rządkowaniem izby. Młodzianie wynoszą stoły zbyteczne, a dziew
częta zamiatają i wodą zakrapiają podłogę. Poutenczas drużba 
z dwoma młodzianami i kapelą, jedzą swój objad w kuchni, t. j. 
najczęściej w izbie uproszonego uajbliż zego sąsiada (w tejże sa
mej chacie o dwóch, trzech i t. d. lokalach) mieszkającego. Resz
tki jadła kucharki rozuzielają pomiędzy widzów we drzwiach i 
oknach stojących, jak i pomiędzy dzieci. 

Nim si~ rozpoczną tańce, drużba z muzyką zaprasza wszyst
kich starszych, którzy się byli rozbiegli i poszli do domu pod 
pozorem dojrzenia dobytku, aby zechcieli powrócić do izby we
selnej, i kłaniając się im do nóg mówi: "Pa.ui matko, panie oj
cze!- dopomóżcie na zemu we elu do koi1ca!" - Gdy się znowu 
zejdą wszyscy do weselneJ izuy, drużba bierze młodą-pannę do 
tańca i każe muzyce odegrać C h m i e l a. 

(o b Nr 69 1 95) 

Oj cbmielu chmielu, t.r rozbój n! - ku Oj chmie lu, 

rusbJiel dzłewcze na p ole,.nł - ku . 

~ 
lo po górze, chmielu niebo te. 

Przctai1czyw zy z nią dwa. razy, oddaje Jl} drużba pierw
szemu młodzi e n i o w i do dwukrotnego także przetai1czcnia. 
Wtenczas u iłuje ona uciec i czego gdy dokona i schowa się gdzie 
w domu lub za domem, młodzian ów wyprowadza z izby całą 

młodzież mę ką, na jej odszukauie. Gdyby zaś wprzódy znalazły 
ją. kobiety, to wówcz s młodzież ta wykupić ją od nich winna. 
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Znalazłszy, przyprowadzają ją do tańca w podobny jak wprzódy 
sposób ze wszystkiemi młodzi e n i a m i, jak i ze wszystkieroi 
swachnami. Dziewczęta w czasie tańca wołają: oj nasza! oj 
świeci się!- Z przeciwnej strony kobiety: Nic wasza, ale 
n a s z a! - Od. o Łatniej swachny, odbiera ją już go podarz star
szy i ten przetaflc;:ywszy, oddaje ją znów do tańca w zystkim żo
natym. Od początku tańców z panną-młodą, każdy tancerz lub 
tancerka obowiązany jest rzucić coś z pieniędzy na talerz posta
wiony przed kapelą. 

Do przodka. 71. 

Podchodzi wreszcie drużba, chcąc niby przetańczyć z młodą
panną, ale porwawszy ją, nagle oddać ją ma jednej z mężatek. Wtem 
zbiegają się wszy:stkie inne mężatki, a każda z nich trzyma w rę
ku zapaloną świecę i otaczają pannę-młodą do koła. Drużba Je
dnak jej nie odstępuje i wydać im jej jeszcze nie chce. Na to, 
wchodzą do izby kupcy, za których zwykle przebrani bywają nie
którzy z młodz1anów, albo inni niezaproszeni na wesele lub obcy, 
lecz znajomi z drugiej wsi ludzie, i zaczynają z drużbą targ o 
pannę-młodą. Kupcy mają przedstawiać cyganów i żydów, handla
rzy bydłem, którzy przybyli dowiedziaw:szy się że tu jest bydlątko 
do sprzedania; są przybrani w kaptury, mają długie broiły ze lnu 
i pakuł zrobione; na plecy zaś zarzucili sobie worki z pieniędzmi 
(t. j. ze skorupkami i z pokrajaną w talarki rzepą i marchwią) i 
nierui brząkają.') Kupcy, którym drużba wskazał pannę-młodą jako 

') Cała ta acenn obmyśloną jest na to, aby młodlł pannę okazać oczom mę
:l:atek jako niezdarne niby stworzenie, a ztąd powetnymać ich natarczy
wość d o jćj uprowadzenia a ztąd i opótnić chwilę ozepin. 
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jałowic~, rozpyclwją rulotlzicż, workami j.~ S\~cmi uder7.ając, 1 tło
stawszy się do ~roclka owego kota nicww .. l, lwżą młotlćj-pannie 

jako niby jałowicy, różne wyprawiać skoki; np. postawi~! na środku 
izby ławkę, przez którą przeskoczyć musi i t. p. Pouczas tćj za
bawki, młodzianie i sw3.chny po za kołem slo,illcy, pilnic strzegą, 

aby jćj nie porwały i nic uprowarlzily z sobą mężatki, a sami sta
rają się ukra.~ć cośkolwiek z jćj ubrania. twjcz\'ści(•.J trzewiki. 
W takim razie, kupcy robią z kupnem truduości 1 mówią up. Żl' 

kul;twa bo niema kopytka (t. j. trzewików) i t. p., skutkiem czego 
robi się wielkie zamięszanic i wszczynają się swary z drużbą, że 
źle pilnował, że niedbały i t. p. Podczas tPgo zam~tu , gdy jedne 
kobiety odpychają kupców, a iune osmalają im brody świeczkami, 
albo tłuką skorupy w ich workach i t. d., kilka kobiet chwyta 
wreszcie i uprowadza pannę-młodą do miejsca (w ko.morze), na 
którem odbyć się mają jej C z e p i n y. Reszta mężatek dąży za 
pierwszeroi wraz z drużbą, który smagając batem, wszystkich ci
snących się a niepotrzebnych odpędza ua bok, i drzwi komory za 
sobl) i kobietami oweroi zamyka. 

Czepiny odbywają się tedy albo w komorze obok izby we
selnej, (acz tu rzarlzićj się to już dziś zdarza), albo w izbie są
siedniej (u sąsiada w drugiej lub trzeciej izbie mieszkającego) 

gdzie uczta jest już przysposobioną. Za5tawiono tam placki, kawę, 
gęsi pieczone na zimno, wieprzowinę, skopowinę, miód i dobrą 
wódkę, mianowicie wódkę pępkową. Kobiety przy zamkniętych 
drzwiach, same się ugaszczają wraz z drużbą i kapelą, którą on 
sprowadza. W pośród tej biesiady przy ciągłych śpiewach, najstar
sze kobiety sadzają mlodą na dzierzy i zaczynają jej zdejmować 
wieniaszki (kw1aty), rozmaryn i wstążki z głowy. Po rozebra
niu głowy, jedna z mężatek przynosi jej wodę święconą, druga zaś 
przysposobiony c z ć p e k czyli kopkę, (dar pospolicie ciotki albo 
jednej z przyjaciółek), który mają jeJ włożyć na głowe. Pierwsza 
z nich, pokropiwszy wodą święconą i przeżegnawszy ją, wkłada 

jej na głowę czepek; po dopełnieniu tego, panna-młoda powstaje 
z dzićrzy i kłania się do nóg każdćj z osobna niewieście. Między 

pieśniami dają się słyszeć następujące: 

72. mel. ob. Nr •u- Ser. III&. 273, Nr 20 

t. Niecbciala, niechdala wc wianyszku cbodzić, 
k azala, kazała czepuliszek robić. 
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2. Róbciet mi czepynek z samu~kiego złota , 

oj bo ja po wianku uboga si erota. 

Hrakowialc . 73. 

l, Pl)·nle lód -ka plrnie 
2 Marawa, muraw&, 

po kamynlo:ach huc171 

na murawi e trawa, 
kto lo:ocbac! 

n Jmllou 

~~:tz-~ ~ • -1-:~ 1 E-==~=====::====~ --~ -. -- •-"'. ---------->-->-;-.-- .,1- :;ti -L. · ---------------__ .,. _ _..,., ..... _ --ioi--- ----- ---------
milolc! go na - uc•1· 

t oneczko za - bawa . 

74. 
Lud, telnt Ser lU. o. SOS Nr 83 

~~--=i"' -= - . ·..) :z:z= ·- -~ ~- -~~- ... ~--lftn-IE -... -~- - ·-· ~ +-• ·- . - _i -= " ; ..:t:== :±:::ł:= . f ~-?~~-
Dolina do - lina, u ni" "oda wod•l, 

tadna to oynowa matce nie do • godzi. 

t. Dolina, dolina, za nią woda wodzi, 
hdna to aynowa matce nie dogodzi. 

ładna to oynowa, 

2. Nie dogodzi on mętowskićj macierzy, 
choć ją ~rł6wka boli, macierz j~J nie wierzy. 

3. Synowa, synowa, obyś ju~ naspała , 

wetlljie krówki dojić, coś ich tu nagnała. 

4. Mqla pani matko, proezQ nie wymawiać, 
jam sierotą była, nie miał mi kto krów dać. 

5. Kiedyś ty wiedziała, hś była sierotą, 

pocóżetl chodziła za niego, niecnoto l 
6. Moja pani matko, syn nie wojewodzie, 

dać mu torbQ i bicz, może dziady wodzić. 

7. Wiedzlałaś ty matko żem sierotą była, 
na coś mi dawała tego twego ayn11. 

8. Gdyby &IQ z tą babą , gdyby sio z nią zetknąć, 
gdzie naJwiękua głębość, toby ją tam wepchnąć. 
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75. m• lod . ob Nr ts, 5e. 

t. Bez nieuwagę mąt tonę bije, 
1 

niemasz takiego co poretuje, 
Przyjedt, przyjedź starszy bracie, 
przyjedź, przyjedź mój najmllszy, 

co poretujesz. 
2. Brat starszy jedzie w cisowe wrota, co poretujesz. 

azabla przy boku błyszczy od złota . 4. Brat młodszy jedzie w cisowe wrota, 
Nie karz, oi o kar?., szv,:agier siostry, czapka na ucho błyszczy od zlot&. 
bo ś ty jeszcze uie dorosły . A ty szwngrzó niedorosły, 
Bo jak ty Jłi będziesz bijał, dobywam na cię miecz ostry, 
to będę szablą wywijał, będę cię rąbał. 

szwagier kochany l 5. Żono kochana, proś brata swego, 
3. Oj bi ją , biją, biją, katują, niech nie dobywa miecza ostrego. 

i nie masz takich co poretują . A ja tobie pod -przysięgę, 

Przyj tJdż (:) młodszy bracie, już ci ę więc(\i bić nie będę, 
przyjedź (:) mój najmilszy, :!:ono kochana l 

76. (Nr 86) , 

~~·~~-
Pooótd mnle, 

kled7 ja llio 

.. 

matualet..ku sa m~ w7da la, w goopodanhrie 

w IJOipodantwie nie rospozna la, 

łr&eba robi6 l pod-otrudna ladnie ohodal6, matulu mo - ja. 

77. 

•1 ·w!- ja Juielllr.o kooban7. 

Po ukłonach składanych przez pannę-młodą niewiastom, na
stępuje narada, jak się która z nich ma przebrać, by młodego 
oszukać. Obierajlł się zatem trzy kobiety, wzrostem mniej-więcej 
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równe młodej-pannie; katda z nich zarzuca inne na siebie odzie
nie, lub odmienia dotąd noszone; okrywa głowę pstruchą, płachtą 
lub czemś podobnem; inne pozostałe kobiety biorfl (katda) świe
czkę w ręk~, i towarzyszą tym trze m a przebranym do izby we
selnej. Tu zastają siedzfLccgo na ławie młodego-pana w towarzy
stwie swojich młodzianów i każą mu zg'ldywać i za pomOC!\ po
dania ręki poznawać, która z tych trzech jest jego ~oną. Gdy 
która z nich wyciągnie rękę, on od niej się usuwa mówiąc: to nic 
moja l moja smuklejsza, zgrabnićjsza i t. p., czasami jednak ręk~ 
swą jej poda, i wówczas, jeżeli s i~ omylił, uast~puje śmiech powszechny 
i młody płacić musi wykupne. Igraszka ta powtarza si~ po 
trzykroć, a nawet i częściej (gdyż kobiety wychodulit i zmieniwszy 
swe role wracają), gdy wreszcie znajdzie swojl!l (zwykle za danym 
przez nią; znakiem) i chwyciwszy jtt za ręk~ wykrzyknie: to moja, 
to moja! - cała zabawa kobiet skończona. 

Ale natomiast podejmują ją, na nowo dla odwetu mężczyźni, 
i gdy kobiety oddalą si~ do izby, w której odbyły się czepiny, 
przebierają się i oni także w ten sam sposób. Kobiety przywołane, 
zastają tedy w izbie weselnej siedzących obok siebie na ławie 

trzech przebranych i na twarzy zakapturzonych chłopów, pomi~

dzy którymi ukrywa się i młody-pan, ale tak lekko zakryty, (mi
mo udawania i niepoznaki względem drugich, jakoby umawiał sio 
już o znak z młodą), że ta zwykle poznaje go od razu, a to dla 
oszczędzenia wykupnego, jakieby w przeciwnym razie dać musiała. 
biesiadującym z sobą, mężczyznom. 

Po skończonej tej zabawie rozpoczynają, &i!J znów tany, w6ród 
których drużba oddaje młodą,-pann~J mężowi, aby z nią, przetań
czył pierwszy po oczepieniu. Taniec ten trwa krótko; mąż oddaje 
ją kolejno tak żonatym jak i młodzianom, dobijającym Bi~J o za
szczyt tańca z nowoz;dubioną. 

Do praodka . Okr•a•r. (ob. Nr U). 

~Oatro 
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Niekiedy daje się słyszeć i piosenka, jak np. 

7!J. 

Pnede dworem biale kwi ecio, koliuał& małe dzieci~ Kolib:\ła 

Doczeke.lam wielki~j n~dzy, ten mój chiopak bez pieni9dzy. 

i płakala: czego Ja aio doczekała . 

W czasie tego tańca, kobiety przyszyk o w a wszy na mi
sach i talerzach mięsi w o na zimno, gęsinę, kołacze (placki) lub 
bułki długie i dobrą wódkę, chodzą po izbie, wzywając do dat
ków. Z ich grona wysuwają się naprzód dwie kobiety do zbiera
nia ich upoważnione; z tych jedna niesie dwa talerze, (jeden po
łożony na drugim, lecz wierzchni dnem odwrócony do góry), a na 
wierzchnim leży gałązka rozmarynu, który panna-młoda mmla na 
głowie przy ślubie, a który jej przy czepinach zdjęto. Zacząwszy 

od młodego-pana, proszą one o zapomogę, przypominając aby pa
miętał o jej przyszłości, skoro już znalazł swą połowicę, że cze
pek dość kosztował, że Pan Bóg pobłogosławi i da im dziatki, 
więc trza pomyśleć o kolebce, powijaczku, pieluszkach, koszulce 
i t. d. Młody-pan kładzie zwykle na teu talerz dwa lub trzy ta
lary, które kobieta kwestująca z wierzchniego zsuwa do spodniego 
talerza, by zabrzękły. Potem obchodzą kolejno wszystkich star
szych i młodszych uczestników wesela, a kto z nich położy coś

kolwiek z pieniędzy na talerz, tego częstują zaraz inne wódką, 

mięsiwem i kołaczami. Po obejściu całego zgromadzenia i zebra
niu kwoty na c z e pi e c, stawiaj!! na stół pozostałe mięsiwo i re
sztę zapasów, ażeby się wszyscy obecni już uraczyli wedle woli. 

Najstarszy wiekiem z gospodarzy, a.le krzepki jeszcze, za
czyna wówczas tańczyć z młodą-pa.uną Chodzonego, którego cza.-
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C'hodaon;y Cturuol 80. 

sami nazywają Gęsim tańcem a czasami Chmielem (lubo 
p1esn o chmielu była już śpiewaną), gd;de wszystkie pary stawają 
za nim rzędem; a wszyscy za przywódzcą idący, winni mu po łu
szeństwo. Jeśli wskoczy on na stół lub przelezie przez ławę, 

wszystkie pary tąż samą postępować muszą drogą; jeśli wyjdzie 
na podwórze lub ulicę, inni za nim czynią toż samo; słowem, na
śladują wszelkie jego ruchy, i to przy ciągłych niemal śpiewach i 
żartach. Taniec ten, kończy zwykle wesele nade dniem luh w biały 
już dzień Poniedziałku, a po przetańczeniu go, rozchodzą się go
ście do domów. 

Po kilkogodzinnem wypoczynku, około 9 godziny rano, scho
dzą się znów drużba, z młodzianami i muzyką do domu wesel
nego, gdzie swojim już własnym i nowożeńca kosztem (wyłożo

nym na jadło i napój) spędzają dzień cały. Podług wskazania 
drużby, młodzianie idą po dwóch do każdego z sąsiadów i dal
szych gości uczestników wesela z nowem zaproszeniem. Tam by
wają uczęstowani i pakują do tobołków dańe im od gospodarzy 
gęsi, skopowinę, jagły, bułki pszenne podłużne, bochny we elne 
rżane okrągłe, groch, masło, ser, mąkę i t. d. Wszystko to przy
noszli młodzianie w tobołkach na plecy zarzuconych, lub przywożą 
na wozach. Pozostali zaś młodzianie, albo ktoś do tego upowa
żniony, winien baczyć na to, ażeby, gdy się który z gospodarzy 
zaproszonych zbliża, dać o tern znać muzyce, dla wyjścia jej wraz 
z państwero-mlodem i swachnami na przeciwko, na powitanie go
ścia; przy powitaniu, kłaniają, sie wraz z młodymi nowoprzyby
łym do nóg. Zebrawszy się, piją wszyscy kawę lub polewk~ pi
WDfł, zakąsając do tego bułeczki i placki. Stół zastawiony bywa 
tak, jak dnia poprzedzającego przed objadem. O godzinie l lub 
2giej, następuje ciepłe śniadanie, złożone z flaków, kaszy tatar
c z a D ej ze skrzeczkami, bigosu z różnego mi~siwa i t. p. Po 
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~niaclaniu, stół zastawiony znów bywa chlebem, masłem, serem, 
aż do ohjadu. Ohjad (ku wieczorowi) składa się z tychże samych 
co i dnia poprzedzającego potraw, t. j. rosołu, czerniny i t. d. 
Pobawiwszy si~J jeszcze po objedzie, a czasem i potańczywszy, 
rozchodzą sic. 

Nadmieniamy, że czQsto przy weselu wśród żwawego tańca, 

młodzian przypijaJile do swojeJ swachny tak nazwany w i w a t, 
bije Jo nićj hołubce nogami, pięta o pięte, gdy ona naprzeciwko 
niego, schwyciwszy się jedn~ ręką za bok fartuszka, wyskakuje 
w jedną i w drugą stronę. 

Wiwat . 81. 

{od~tbk& do Nr 118) 

Wesele podobnie obchodzone pochłonie niekiedy półtory do 
dwóch beczek piwa i odpowiednią Ilość wódki. Panna-młoda zbie
rze na c z o p i e c 20 do 30 i więceJ talarów. 1) Czę to ię zdarza 

') Posag nowozamężna odbiera cz~;~cwwo od rodziców i bez żadnych gło
~nych c erernonii. Matka z ojcem (w uboższym będący stanie), daJą. jej 



225 

te wesele takie wyprawia sam dwór, zwłaszcza gdy idąca za mąż 
dziewczyna słuty lub wysługiwała się tam i względy dziedziców 
sobie zjednała. 

Wesele. 

vn. 
Dt;blcz (pod Środll)· (18?0-72). 

Młodzieniec chcący sil) żenić, bierze z sobą jednego z go
spodarzy za świadka i idzie z nim we Czwartek (w Zdzychowicach, 
Bagrawie i t. d.), lub we Srodę (w Dębiczu) wieczorem do rodzi
ców dziewk1 i zapytuje tychte , czyli nim nie gardzą i zięciem 

go sobie mieć tyczą. Nazywa się to: P y ta n ki. Gdy odpowiedź 
nastąpiła przychylna, przypijają, do siebie gorzałkę, a młodzieniec 
daje jej talara na kupno wstążeczek i rozmarynu. 

W Sobotę następną są smówiny. N1m się wszyscy przyja
ciele zgromadzą, dwaj wymienieni podchodzą powoli pod okna i 
puk!IJąc w nie złekka, zapytują: "Gdzie tu droga? bo nie
mogemy trafić!" - Na to w chałupie siedzący odpowiadają: 

"A to idźcie sobie gdzie indziej, idźcie i szukajcJel"
A ci dwaj mówią: "A, bo to nam tu gęś zginę na; bo ta gęś 
tu musi być w chałupie; bo podobno-ście ją tutaj 
zamkli f<t - W chałupie jednak, choć udają, jakoby sie mieli 

krowę, prosię albo maciorę. kurę lob dwie, kopią aurę, stolik, Ć\vieró, 
6 łytek blanaoyeh, 3 miseczki, 3 talerze, 6 małych garnynków do po
wieszenia na listewce na ści:~oie, grapę, garnek, wazkę dla h•·iń, 'lł'azkę 

do m14ki, dzierzkę do chleba, łótko, potoczkę do wody, widły, szpadel, 
sierp, soli ze dwie k'varty, troci.Ję słoniny i t . p a z obrania i pościeli : 
3 spódnik i, 6 konni lnianych, 3 prześcieradła, 3 poduszki rot. e w e (ko
loru różowego lob amarantowego), pierzynę różew11, pstrnchę wełnianą, 

2 pary ponczoci.J, parę tn:cwlków, 2 białe kapki, chustkę jedwabną na 
głowę czarną albo zieloną lub pstr4. Przed ślubem młody hdoych jt!.l 
nie robi podarunków, prócz talara który da na rozmaryn l prócz potrze
bnych do 6lubu p i es trzon k ó"' (są to żółte moaięine obrączki po 

trojaku). 
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na o"trożnobcl prted obcymi, są 1m w rzeczy rathi, w1~c odpowia
dając na to pytają: nA gdzież tu ona jest? gdzieżby tu 
była? jakaż ona?" - Tamci zaś mówią,: .A, to nasza! tu 
z pewnością jest, poznamy ją, bo siodłata" (t. j. ma przez 
środek grzbietu czarną pręgę). Ci zaś w IZbie, otworzywszy drzwi 
i wpuściwszy irh, od pawiadują na to: "N o t o c h o d ź ci e i s z u
k aj c i e l" - Tu się prtywiŁaJą z sobą w zwykły sposob, gospo
dyni postawi na stół chleb i masło, tamci zaś przyniesioną z sobą. 
gorzałkę i - o gęsi niema już mowy. 

Tymczasem osób przybywa coraz więcej. Gdy wszyscy przy
byli zasięclą za stołem i jedzą, oboje młodzi stoją (nie s1edzą,) 
w kącie, zdaleka, niemal na osobnośri, a gospodarz lub gospody01 
podaje im chleb i wódkę. Gospodarz w te słowa do całego towa
rzystwa się odzywa: "Moji ludzie, jak'eśc1e zgromadzani 
tu są, proszę żebyście się bali Pana Boga, i nie za
kpi l i z t e g o d o m u, i z t e g o kaw a łka c h l e b a, k t ó r y t u
t aj j e my, i z t e g o s t o ł u b o ski e g o przy który m t u s i e· 
dziemy." Na te słowa wszyscy wraz z młodą. parą kłaniają się 
do nóg i ściskają gospodarzy za kolana. Następują potem zarę
czyny w zwykłej formie, i uczta wesoła ai do rana. 

Nazajutrz, w N 1edzielę rano, dają u ksi~dza na zapowiedzi 
i idą wspólnie na nabożei1stwo do kościoła. W eseJe ma nastąpić 
za trzy tygodnie, zaraz po trzecieJ JU.k zwykle zapowiedzi. W1ęc 
wszyscy których to dotycze, robią przez ten czas przygotowania. 
Obrany drużba i młodzianie, sposobią się do swćj służby, ojcowie 
zabijają krowę a. czasami wołu i wieprzka, matki pieką chlćb. 

Młody-pan zakupuje co potrzeba, a głównic gorzałkę, którą wszy
scy w domu jego kosztem piją aż do czepin, uic wylączając i tej, 
którą daje na czepek. Od czepin zaś począwszy, składają. się już 

na nią inni gospodarze. 
W Sobot~ przedślubną, Idą oboje młodzi zrana do kościoła 

na pacierz, na katechizm i do spowiedzi; a nadto młody płaci od 
ślubu księdzu (2 '/, talara). Wróciwszy jedzą śniadanie, a wieczo
rem lub na noc, przychodzi do domu gracz i graje jćj na do
bra n o c na skrzypcach. Przychodzi na. chwilę i sam pan-młody, 

który t e ż jak może, szykuj e się na jutrzejszy obrzęd. 
W Niedzielę młoda-panna. ubiera się przy pomocy swa ch en, 

przyczem, rozpuściwszy jej włosy na ramiona, przypinają. jej na 
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głowie ozdobę czyli korone złożoną ze (w)stęgów jasnych (błę
kitnych), zielonych, białych i w ogóle bladych, w duże fałdy czyli 
pukle (nie zaś w drobne karby) spiętych; a cAłą głowę o b m aj ą 
zielonością t. j. rozmarynem i m c r d ą (myrtem). Spódnik jej bywa 
zwykle zielony lub niebieski. Swachny za' w :.troju swojim, a oso
bliwie we wstęgach, mają i czerwoną także barwę , a głowa ich 
cała w zieleń i kwiaty ubrana, wygląda jak kwieciste rzeszoto. 
Swachny przypinaj~ młodzianom po dwie w ·tążki (t. j. czerwoną i 
żółtą lub niebieską) zwane p o d w i c z ki do boku praw~:go u dołu 
przy pasie (do hi .1łej chusteczki spuszczouej od pac;a na dół, a 
złożonej we dwoje); jak niemniej d•1 czapek v. i e ń c e z trzech 
wstążeczek (podobnież: czerwonej, żóltćj i jasnobłękitt 1ej) . Pan
młody zaś otrzymuje wieniec rozmarynowy nakap e l u c; z ze trzema 
w tążkarni (błękitną, białą i żółtą lub zieloną) , n w ręku trzyma 
rószczkę brzozową, związaną niebieską w tążeczk:t . Drużba star zy 
ma przez ramię przepasany ręcznik, z lewego ramienia ku pra
wemu boku, złożony we dwoje, strojny w ziele, duże kwinty i dwie 
wstęgi (czerwoną i żółtą), i jeżeli jest kawaler, ma na ręczniku 
przypięty rozmaryn z wstążkami jak młodzianie, a nadto w bio
drach pas czarny wełniany, opasujący go razem z częśc ią ręcz

nika szeroko, bo aż na 6 cali. Tak on jak i młodzianie, trzymaj.'} 
baty (harapniki), owinięte u rękojeści białą chusteczką . z końcami 
zwieszonymi. 

W przededniu ślubu (t. j. w Sobotę ) , drui.ba ów w towarzy
stwie młodziana, obchodzi po wsi i sprasza gości, {gdy na lwa 
tygodnie przedtem spraszał ich już po raz pierwszy, w towarzy
stwie młodego-pana), następującą mową (Dębicz , Zuzicchowice , 
Bagrów i t. d.): 

Wczoraj z wieczora stała nam ię nowina, 
spodobała się sławetnemu młodzianov. i dziewczyna, 

u któ1 ćj ja myślał, 
ale on wpn:ód do nirj przystał, 

i mnie przy lał. 

Jr. więc mu nie odmawiam, 
jeszcze do tego namawiam . 
Nie przysrany z woli awoji; 

naprzód od Boga, od Matki Najświ~ctsz!U, 

Trójcy Pr:~;enajświętszej, 

od pana-ojta i pani -matki, 
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potem od pana-młodego i panny-młoMJ. 
Młodzi państwo się kłaniaj,., 

dobry wieczór powiadaj"; 
tak l my się !tli kłaniamy, 
dobry wieczór powiadamy. 

A tak, uanowni panowie ojcowie i panie matki, 
nie prosiemy na tak wiele. 
Tylko na a:jdt>k wódeczki, 
na piwa dwie beczki; 
na dwa pieczywa chleba, 

tego nam n~więct!j, teraz l uwaze, będzie potrzeba. 
Na dwa garnce masła, 

teby nam aiQ gęba z jednt!j strony pasła. 
Na dwie kopy syra, 

teby nam się z drugiej strony poprawiła. 
Na wołu sprawionego, 
na wieprza aparzonego, 
na gąsiora siodłatego, 
na indyka pieczonego, 
na koguta czubatego. 

o a sarzyńca (zająca?) trzy lata tuczonego, 
rodzenkami, migdałami doprawionego. 

A kto tego sarzyńca zatyje, 
ten piwa się po nim napije. 
Będzie tam róina zwierzyna, 

będzie się trzę la na ziemi podłoga a na lotu pierzyna. 
Będzie tam para karopat, 

teby młody- pan młodej-panny jako awojtlj dopad. 
Oj nie dopsd(ł), nie dopadnie, 
oj nie zdradził i nie zdradr.i, 

póki go druiba od ołtarza do łoia -nie odprowadzi . 
Będą tam grały szałamaje, dudki, 
będą się trze; ły młodym i starym j -odki. 

Będzie tam grał skrzypek i baa, 
kto się naJtl i napije, pójdzie do dom wena. 
Będzie ł a m grało dwanaście szt>rateni, 

będzie tańcował& mucha na przypiecku, a komar w sieni . 
Będzie tam i co więcej, 

bo wół na krępulcu jęczy. 
Ale my się z tym bratem przyctyniemy, 

tego woła z krępulca zdejmiemy, 
porąbiemy, podzielemy. 
Damy młodemo - panu rogi, 

teby (nie) był z niego chłop srogi. 
Młodt!Jpannie kopytka, 
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teby była z ni~j zabiegliwa l potulna kobitka. 

Grarzowl damy wątrobę, 
teby czynił dla akta weselnego ozdobę. 

Basiście płaca, 

bo jóno aię koło gracza tłucze. 1) 
A drutble ogon, 

t~by zganiał wazyatklch Judzi do dom . 
Nie będzie tam tak sla:t.ble, - jak jednemu drntble, 
do komory się wtłoczy, - z beczki piwa utoczy, 

l wódki alf~ napije, 
zaś się z młodą-panną po kątach kryje; 

a młody pan się frasuje, 
:t.e mo drużba ludzi i młodą-pannę pł!Dje; 

te do komory Idzi~, plec7rnl orzniP, chleba ukrojl1 

bo elę, bestyja, nikogo nie boj!. 
Znajdzłe się tam jednak taki, 

co mu wyrwie wszystkie ze łba kłaki, 
i z komory wypchnie, 
te aż na łbie utchnie. 

Tak, szanowni panowie ojcowie, 
jeśliśmy się zmylili w tej przemowie, 

albo głupstwo powiedzieli, 
toć nam prostakom darujcie, 
bośmy lepil!j ole umieli. 

Bośmy się tego nie uczyli w szkole, 
tylko za pługiem, - przy cepach, - w stodole. 

Prosząc o swachnę (tam gdzie są. dziewki) odzywa si~ dru~ba 

Tak, szanowni panowie ojcowie, 
o tę swachnę proslemy, o któr~j tu wiemy. 

Żeby nami ule gardziła, 
l tQ pannę młodą do kościoła doprowadziła, 
z kościola botego, do domu weselnego. 

Tam się będziemy cieszyć weaeli, 
jako w niebie J-aoleli. 

Ach wy awachoy, swachnlczkf, 
faldujcie spódniczki. 

Abyście apódoiczkl pofałdowały, 

abyście trzewiczki powichsowały, 
pończoszki popodwiązywały. 

1) Gracz mlewa zwykle za towarzysza basistę. Krąty między ludem dykte
ryjka, jakoby skrzypce podczas wesela wciąt akartyły alęgłośno: K ró t
ki e j e a t w e e e l e, k r ó t k f e j ak ak n y p ki l - A na to buy prze
drzetniając odpowiadały grubo: Al e u to dług a b ~dzle Jak b as bida! 
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:tebyśclc przed Majt>statem boskim, 
młodtlj·pannie wstydu nic zadały. 

Prosząc o młodziana, mówi on: 

Takte l o tego młodziana tł!t prosimy, 
t eby sobie suklenkę wyfałdował, 

buty wywicbsował; 
garnca owsa nie tałowal, 

l konika wyfutrował. 
Żtby przed Majestatem boakim 

młodema-pana wstyda nie zadał. 

Gdy wszyscy są zgromadzeni, i mają do kościoła jechać do 
ślubu drużba starszy, trzymając na talerzu wieniec rozmarynowy, 
przewiązany hiał~ lub błękitną wstążeczką, wy tępuje na przodek 
ust. wioncgo w pólkole towarzystwa, i przemawia: (Zdziecbowice). 

r. Pro zę o posłuchanie w uczciwości i poszanowaniu. Uwa
ian·,y sobie to dwie osoby, jakie frasobliwo serca mają, gdy się do 
stanu małżeńskiego, do Sakramentu świętego zabierają. A my też 
upraszamy panów ojców i panie matki, o jaką tylko poradę. A pa
nowie ojcowie odpowiadają, ie panienki młode przed ślubem wia
neczka nie mają (nie noszą). A panie matki odpowiadają, że pa
nienki młode przed ślubem koniecznie wianeczka żądają. A wy 
siostrzyczki, co też na to mówić będziecie, że dziś na głowie wia
neczek zdrowy widzicie. A siostrzyczki odpowiadają, że się od 
Boga same tój łaski spodziewają. I Bóg wam zapłać za wasze 
odmowy (odpowiedzi), gdy (skoro) jeno dziś widzicie na głowie 
wianeczek zdrowy. Arb wianyszku, wianyszku, radam cię wijała, 
co na cię spojrzę, to będę płakała; wijałam cię złotem i perłami, 
a teraz stajesz mi się gorzkieroi łzami. Ach wianyszku, wianyszku, 
już cię wijać nie będe; co na cię spojrzę, płakać cię bedę. -
Staję między tem kołem zgromadzonych gości śmiało i mówić 
mogę, że człowiek opuściwszy ojca i matkę swoją, a przylgnie do 
żony swoji, i będzie to dwoje z duszą, jedno c i e l e (ciało). Czyli 
też nie spostrzegamy na oczy nasze, że ci przystepujący do Sa
kramentu świętego, wychodzą z pod opieki rodziców swojich, a 
wchodzą w nierozerwany węzeł miłości aż do śmierci swojej. Tu 
zaprzyeJega mąż żonie wiarę, miłość i uczciwość małżeńsklł, tu 
ona mu nawzajem i posłuszeństwo jeszcze. Bo to w istocie Naj
wyższy Pan Bóg, tam zł4d, z tej Niebieskiej góry, ugruntował 
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prawo na tym padole zitJmi, a prawo nigdy nie złamane jest Sa
krament święty, zaprzysi~żony, prze z (bez) którego nie mogliby
śmy być działaczami woli tego Najwyższego Boga. Dzi ·iaj młode
państwo, odbieracle o b i e (dla siebie) Sakrament małżeństwa, je
~eli będziecie zważać na głos prawdZiwego Zbawiciela. Dzisiaj, 
młoda-panno, we~ twój wieniec czystości i oddaj Najświ~tszej Ma
ryl Pannie, a ona. sie też z nami cieszyć będzie, że wieniec pa
nieitstwa odebrała a tobie za niego obrączkę niewieścią oddała. -
Teraz państwo-młode panom ojcom do nóg upad111jcie, swacbny 
(i) młodzianów w pas uściśnijcie. Muzyka, wesoło l - a młode 
państwo, dzi~kować w koło l Amen l" 

Na wsiadamu na wozy do ślubu, śpiewają młodziauy i swa
chny naprzemian: 

Oj olad&j oj oladaj kocb&Dae mo - je, Nic nlo nada 

nlt pomote, Jui koniki •• w powozie Jut zapn~to • ne. 

2 Jak:Łe t ja, jakte, będę siadała, 
kledym się z ojcem nie potegnała. 

Ostaj z Bogiem, o mój ojcze, 
bpvaly tu krowy, wolce, 

teraz nie będą. 
3. Oj siadaj, oj siadaj i t. d. 
4. Jaktei ja, jakie, będę siadała, 

kiedym się z matką nie pożegnała. 
o~taj z Bogiem moja matko, 
bywało lu za mnie gładko, 

teraz nie będzie. 
5. Oj siadaj, siadaj i t. d. 
6. Ja.kżet ja, jakie, będę siadała, 

kiedym siQ z siostr4 nie poiegnala. 
Ostaj z Doeiem moja siostro, 
bywało to za mnie ostro, 

teraz nie będzie. 

7. Oj siadaj, siadaj i t. d. 

8. Jakteż ja, jakże, b~dę siadała, 
kiedym się z bratc m nie pożegnała. 

Ostaj z Bogiem, ty obwiesie, 
teraz z ciebie naśmieN się, 

potem nie będę. 

9. Oj siadaj, siadaj i t. d. 
tO. Jakteż ja, jakie, będę siadała, 

z kołyszkarni się nie po:Łcgnała. 

Z Bogiem, wy moje kołyszki (kołki) 
cotn zawieszała moje garnyszki, 

teraz nie będę. 
l l. Oj Biadaj, siadaj i t . d. 
12. Jakżet ja, jakie, bQdę siadała, 

z miskami ja się nie potegoała. 

Z Dogiem ly:tkl, z Dogiem miski, 
terały tu różne pyski, 

teraz nie będll-

13. Oj siadaj, eladaj l t. d. 
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tł. Jakież Jt, jakże, będe siadała, 

kiedym aie z progiem nie pozegoała. 
z Bogiem, z Bogiem, moje progi, 
chodziły tu różne nogi, 

teraz nie będą. 

Pb ostatniej strofie śpiewu, młody-pan porywa ją gwałtem, 
bierze na ramiona i wsadza na wóz, a sam siada na koń. W cza
sie jazdy do kościoła, wcią1 dają, si~ słyszeć śpiewy, muzyka i 
wystrzały. 

84. 

t® ~ R]fC-ijl} q-~ C 1=-~if~t~fid 
Plakala, płakała, jak do llubu aladać miała A czercU ja 

miała plaltać, dal ci mi ale Bor doc.ekać . 

85. (mtl. ob. Nr 76). 

Dobrze było matosińko słuchać muzyki, 
wygrywali pod okienkiem gdyby słowiki. 

A teraz mi jot oiemiło, 
niedawać mnie za mąż było, 

matosio moja. 

86. Lud, Ser. III, 1 . SIO. Nr 98. 

E~IT§c_~:::t=f:-H±& ~- -lof 3IŁ-1 E~ ~~~EL~~---~ • -~-s=t=ta 
Wuele jedale od Kad•le - jewa, młodego pana zbolała głowa 

A mlod" panoc nbolal hrzuszek, bo sie na • jadła suuonych grusttk 

Przy wejściu do kościoła drużba szykuje ich tak, że idą ra
zem z sobą: młoda ze swachnami, młody z młodzianami, gospo
dynie i gospodarze. Młoda idzi e między dwiema swachnami, które 
przed nią trzymaja za rogi białą chusteczk~, złożoną, we dwoje na 
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krzyż \7 a którą i młoda także prawą r~ką podtrzymuje; w ten 
sposób trzymają si~ za rogi chusteczek i inne postępujące za 
niemi swachny, lubo każda trzyma jeszcze w r~ce i drugą chuste
czk~ złożoną we czworo, służącą i do użycia jak np. otarcia potu 
z czoła, otrzepania z kurzu i t. d. Po nabożeństwie (którego wy
słuchali klęcząc pod, lub W samem presbyterium), drużba popN
wadziwszy młodego do ołtarza, idzie potem i bierze zamiast mło
dej, swachnę, nibyto myląc się, lecz ta mu się wydziera; bierze 
nast~pnie i drugą swachnę, która również sie umyka; wreszcie 
młodą-pannę, i podprowadza do boku młodego. Swachna jednak 
pierwsza, w duszy się o tę omyłk~ nie gniewa ; jest ona bowiem 
przepowiednią, że teraz na nią przypadnie kolej zamężcia.. Przy 
ołtarzu, drużba położy na stopniu skrzydło (połę) od sukmany 
młodego, i na niem dopiero każe młodej przyklęknąć. 

Gdy od ołtarza odejdą, a. swachny chcą młodą brać między 

siebie, wtedy kobiety zamężne ścigają si~ i usiłują im ją odbić. 
Jeżeli si~ to uda, muszą ją swachny potem w domu od nich wy
kupić i odebrać z pokornem przeproszeniem, mówiąc: "Wybaczcie 
nam, wy pań-matki, bo my się nie spo trzegły, a teraz nam ją 
dajcie, bo to jeszcze dziś nasza, choćjutro nie nasza!"- Nie
wiasty oddają ją po tern przemówieniu drużbie, a ten z nią prze
tańczywszy swachnom , które po trzechkrotnem (każda) z ni!l 
tańcu, wezmą ją z obą do komory; młoda zaś po tańcu, bije ka
żdą swachnę zdjętym ze siebie kaftanikiem lub inną, ubrania czę
ścią za to, że ją źle pilnowały, i na to, aby się też i one co prę

dzej wydały za mąż. 
I tu także, gdy wracają z kościoła do domu, różne się w dro

dze wyprawiają żarty. W pół-drogi woźnica łamie biczy ko i staje 
na drodze mówiąc, że mu si~ nieszczęście stało; wi~c młoda daje 
mu parę trojaków na biczysko nowe, które on ma. już przygoto
wane i bicz na nie zakłada. Drużba podaje jej wodę w dzbanku 
zatkanym ręcznikiem, a ona zdJąwszy ręcznik ten, wstaje i cblu ta mu 
zwykle tą wodą. w oczy, lecz że on (przewidując to) odskoczy, wy

lewa ją. w zystką na ziemię, a młodzi wołają : 

Siadana, siadana, -
kapusta padana ; 

padał i iroazek., 
trzym~ go, vr pólkoazelt. 
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Nat;Lypnio daje JĆj jeszcze drużl..m bochen chleba i k1!dzid, 
co ona wraz z uzbanem chowa do fartu zka, a przybywszy do 
domu ć p i (rzuci) kądziel z luz~ żelem potl łóżko i chleb za~ po
krajawszy na drobne cząstki, l'ozuaje dzieciom, zachowując jednak 
z niego i okruszyny jeszcze dla gospodarzy i go podyń przy ob
jedzie zasiąść mających. 

Nadmieniamy, że wracając, wsiadają (a raczej włażą) na wozy 
w tym porządku jak przyjechali, młoda między dwiema swacl10ami 
i t. d. Zanim jednak do wsiadania znak danym przez drużbę zo
stanie, stoją trzy te kobiety przed wozem, obrócone twarzą ku 
koniom i woźnicy, a ztąd odwrócone (jakoby przez wstyd) grzbie
tem do publiczności. 

Weselnicy wychodząc lub wyjeżdżając do kościoła na ślub, ni
kogo prócz kucharki, nie pozostawili byli w domu Kucharka też ta, za 
ich powrotem z kościoła, niechce im zrazu drzwi tlomu otworzyć. 
Ale drużba domaga się tego, wali we drzwi i woła, żeby czarn
prędzej otworzyła. Wtedy pyta się kucharka z chałupy: "a coście 
n a m w z i ę n i z d o m u?" - Drużba na to : n A w z i ę n i m y 
m ł o d ą-p a n n ę , a t er a z w a m p r o w a d z e m y p a n i ą. z. -
Dopiero wtedy kucharka odrzekłszy: nA h, ki ej n o wy gość, t o 
pro s z ę l" otwiera im drzwi i wpuszcza do u o mu i drużba zaś woła 

na progu: graczu, wesoło! - i rozpoczynają się tańce i wi
waty. 

~m- ~· g-------~ ł - -· --------·----• - :.- ,--: : == -==---===-======== --- - - -- -- ----------.. 
Wiwat. 88. 

- •·tt~ t(:t:- =h=ł " • l @-~~f' E ~'li. BJ ~ ił< .,- f-- - ~ . +' - -j_i__-E 
--- -- ~l ~ ---- ·--==~~ 

Pułó mnie ... , pu6ć rnnle..., bom &&pomniał kaulr.Jol&, rok&WlOZir.ów l palcami 
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Taltezą niezbyt długo; po tańcach ?.a~, zasiadają do śniada
nia 7.ło:tonego z kawy, bułek i potrawy kwaśno ugotowanej. Po 
śniadaniu wracają ?.nów do tańców. 

Objad ma miejsce około godziny 10 wieczorem. Drużba 

z jednym lub dwoma młodzianami słui.y tu gościom, i podaje im 
odebrane od kucharki potrawy. Są niemi : rosół skopowy z mię
sem, lub kw a ś n e (t. j. czernina zaklepana w barszczu) z mię
sem, kluski z kw a ś n e m, jagły, kapusta z pieczenią wołową lub 
skopową, a czasami i gęsina. Po objeclzie, drużha posypuje ludzi 
na śmiech (żartem) porzniętą sieczką w słomki dłużyka.we, 

mówiąc: na, macie, kolciel t. j. by sobie ludzie mięso z zę
bów powykałali, i roznosi miskę z wodą do umycia rąk i ust, 
oraz wsczepiony na kiju ręcznik, n każdy w tę mikę ćpa po 
trojaku. Na tępnie, po:tywiw zy się 1. młodzianem mu przydanym, 
oddaje dru:tba to co zostanie z ohjadu, chłopcom ze wsi i iłzie

ciom, które muszą w pierwej zmówić pacierz lub od ~ pićwać pieśń 

nabożną: Gwiazdo morza i t. d. - Po objedzie tal1czą i śpie
wają for t (precz) aż do rana. 

90. lokat Lud, Ser . III, o. 3031 Nr 79, 

- v &h~==t;b v ~ : ;_ 1~-?-_,~ ~~;_ -~ 
A pod l'ł Ja - blonl'ł otoji koń kb • wany, otoji koń ko - Winy, 

lr.to na nim wy-wije? Juleńko ku - cbany, Juleńko ko - cbany. 

Podcr.u objadu . 91. 

- blcou geoty ud, 
nie praele - 01 tam iaden pł&k 
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do t6j nuzśj ma - tu - leJikl na ob · j ad. 

Oj pójd~ j a do Mazurów, p6Jdt, pójd~, pójdę, Jak mit btd~, 

poJmt t obie Mazurównt, pojm~, pojmę, poJ mo. 

Jak mlo btd' Muurowie gonić, to mnie będ4, to mnie btd• Muur6wn7 bronld. 

Nazajutrz (t. j. w Poniedziałek, a czasami we Wtorek do
piero) schodzą się znów koło południa na czepiny do tegot sa
mego weselnego domu; lecz już każdy naniesie sobie sam placka, 
chleba, masła, sera, gęsiny i t. d., i dlatego to śpiewają: 

Jedna baba z Gowarzewa a dru • 11• • Ja - akOlelt. Jedna dala 

chleba bocben a dru • ga gó • mólek. 

Bawią się goście, jedzą, piją, tańczą at do północy, w któ
rym to czasie odbywać się zwykły czepiny. Przedtem jednak dru
tba (zwany czasami, jeśli kawaler: starszy młodzian), prze
tańczywszy z młodą, gdy ta. kuleć pocznie, sprzedaje ją parob
kowi przebranemu za żyda, który nim targu dobije, to ociąga się 

z kupnem, to gani towar, to przy ć p uje (przyrzuca) po groszu. 
Wtedy przyjdzie drugi niby ~yd i podkupuje tamtego mówiąc: i 
ja. moro pieniądze (a pieni~dzmi temi są, skorupki lub kra-
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jan ki brukwi). Ci d w aj targują, się o ku p no młodej ; jeden z nich 
z e- z uje (zdejmie) jej trzewik z nogi i mówi, ~e to jest kulawe 
bydle; drugi także utrzymuje, ~e ono jest bardzo złe, ma liche 
mię. o, to nie b~dzie z tego kos z er; potem postawią ćwierć i 
ka:tą młodej przez nią skakać, a mówią że nie może prze hy
cnąć tej ćwierci bo zła, gdy ona ćwierć tę nogą od siebie od
rzuca. Wreszcie druzba wpada wśród tych i tym podobnych żar
tów, odgania i wymyka się kupcom, i oddaje ją dziewuchom (swa
cbnom), które przctańczyw zy z nią wszystkie i wołając: o n a
szal o zielona! o ładnie Jej!- oddać jl!l jednak są zmu
szone niewiastom mężatym wrzeszczącym: o n i e w a s z a l b o 
to nasza! o świeci się! oj bieli się! dla niej już cze
piec bielej e! - Swachny ją znów na chwilę odbijają wśród 

krzyków: ej nasza! o zielona! o jaśnieje! bo się śmieje! 

Obodaony przed czepinami . 94. 

Wreszcie porywają ją niewiasty do kąta izby lub do komory. 
Przed czepinami, mężatki otaczające młodą w koło, z których je
dna trzyma zapaloną świeczkę, ostrzygują młodej włosy rów n o 
z uszami (t. j. do wysokości uszów), przy którym to obrządku 
Śpl,jwają. znaną, pieśń o chmielu: 

95. ob. Nr 58, 70, 

Oj cbmleln, cbmłelu, l)' rozbójnl - kn, O chmielu, o nlebote, 
rosbUd cbiewcae n& pulowoJ - ku 
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Podczas uci ęcia j ej tego warkocza przez jedną z otaczają
cych kobiet i włożenia następnie czepca, śpiewają : 

96. 

F3 ~ !'l 

Et=::fL 11 ;~~ :=~ ~ :-; ._}-!1-t-D: = • ~f_=-]~." . ~~~ 
1::~: !!~- - fi--- - -.~ .~-~ .~- -~-r~ .... -~ --- -

Ż•gn,jcl• mi jakli smuto., bo mi dzlolaj warkocz \ltoą , ngrajcle mi 

Jak' lak'l, pOJdt w ll>!Uec a Malgorza~ . 

97. 

O mój miły rozma ryole, com cle alala, com cle alal" 

---ł---r- ----- -- ~ 
~r-•- -ł' ----=r:- -----------
==-T=;;==~~-= -==:==.::=::...-=: __ -_---====.----

po u goole. 

t . O mój miły rozmarynie, 
com cię siała po zagonie. 
Jut ciQ teraz siać niciJędę, 
tego roczku z:t mą:t idę . 

2. Ty wianecziiU lcwandowy , 
nie spadaj mi z moj~j głowy . 

98. 

Bo jak mi ty z głowy spadniesz, 
na bieżącą wodę padniesz . 

(nb. Nr 19,72) 

Nie cbcial&, nie cbci la we wlanyu ku chodzi~, ka . u • Ja, 

u-za - la o&epyntk robi~ . 



2. Róbcie-i mi, róbcie -i mi 
czepeluszrk z sieci , -

niech mi się, niuch mi Rię 

na główeczce świeci. 
3. Róbcie-z mi , róllcie·i mi 

choć ze samej gazy, -
niech mi się, niech mi się 

na główeczce jarzy. 
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4 . Róbcie-i mi, róbcie·ż mi 
ze samrgo zlot<!, 

niPcb mi się o~wied 

ta to moja cnota . 
5. ic chciała, nie <:hciala 

ojca, matki słucbać, 
wolała. wola.ta 

koićbeczką ruchać. 

G. Lulaj - że, lulaj · że 

moje małe dzićcic, 
mówiłeś mi Jasiesiku 

że : ja nic zdradzQ cię. 

t. Ty wołosin , ty wołosiu, 
ty wolosiu siwy, -

wyjadl~ś mi, wyjadłeś mi 
z ogrodu pokr1ywy 

2. Nie wie z to ty, dziewcze moje, 
ie to pokrzyw szkoda, 

b)·lo wygnać, było wygnać 
wolosia z ogroda. 

99. teka t Lud Ser lli, s . 258, Nr 20. 

l , Kulalo ai~ kulało 

2. Jeden pos1.ed na ryhy, 

drugi na zajiłCC. 

a ten trzeci pa ic wołki 
na zielou 'j l<}ce. 

da jabko po ulicy, 

3 Na zielom'.i ląc e, 
na zielonym Jeąic, 

Jasm, Jasiu , Jasineczku, 
Kasia dziucie niesie. 

1, 0 nił'RIC je, O DICSIC 

w zielonym obrusie ; 
na - że! na·ie (n a m a s z) Jasineczkn, 

nie zapieraj go się. 

a gdzie mi 
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l 00. meJ. Lud Ser. IV, otr. 141 74, Nr lU. 

A adtie jedzieu Jasioeczku, gdzie jed•leu? kied7 • ooblł oiodelecake 

nle wiezie••· A wiezo ja olodeleczko czerwone, pojado Ja 

E~ awstm- ~ą--------::::::::3 
E ~ ~- ------====::::::::3 

na Brzelll~ po łooo 

1. A boi mnie ty na dzóteczce naloz, 2. N'alozeł mnie 

zaroz. co chodcilam 
u rnatuoi w domku, 

co mnlo bfd•leu ponlewleral " trm ruclanrm wianku. 

8. Wszystko'ś ci mi o małżeństwie prawił, 
jaześ ci mię na mamkę wystawił. 

4. Zerwałeś mi ten kwiatyszek róży, 

ni mogę być już p:mienk:l dłuil!j. 

5. Będzie jutro słońce i pogoda, 
pójdziesz ze mną dtiewcze do ogroda. 

6. Urwiesz sobie ziela czerwonego, 
będziesz miała rumieńca swojego. 

7. Cóż mi przyjdzie z mojej rumienności, 

ni mogę mieć panieóekił!j wolności. 

(lelut, ob. Nr 57. me!. o b. Lud SPryja l V, str. 69, Nr 109). 

102. telut Nr eo. 

co mnie waiely do komory. 



3. Zawdziały mi to kapczyako, 
katą kochać to chłopisko . 

4. Kochajcie go sobie sami, 
kiedyście go na mawiali . 
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6. Zawdziały mi klapią bidę 

do śmierci J~i nosić bedę. 

(6. Zawdziały mi klapią bidę, 

do ~mierci j~ nie pozbedę). 

Po oczepieniu, t. j. wło~eniu kapki i chustki jedwabnej na 
głowę, i wśród okrzyku: w-oj nasza! oj świeci się! oj ła
d n i e ! oj śmiej e się!, wyprowadzają ją niewiasty z komory do 
izby, okrywszy chustą głowę i całą figurę aż do samej ziemi. Dwie 
inne kobiety chustkami podobnież otulone, towarzyszą jej, ażeby 
pan-młody wybiP ając ze trzech bab, poznał między niemi swoją. 
Podchodzą one do niego, ale on każdą od siebie odsuwa mówią,c: 
o t o n i e m oj a! b o m oj a m i a ł a wark o c z, a t a n i e m a n i c 
i t. p. Jeśli swojej nie pozna lub omyli się, płaci wówcza s z t r o f 
(karfJ). Lecz i kobietom nie zawsze było łatwo go odszukać. Prze
bierali się bowiem przedtem równie~ i mfJ~czyfni i nie dawali się 

poznać. Więc zdarzało się ~e i młody, wraz z dwoma młodzia

nami, czapkf;l sobie z a c z a c h u r zy ł (wsunął na twarz i głowę) i 
głowę tę nachyliwszy się oparł na stole i toż samo czynili i dwaj 
drudzy siedzący za stołem w kożuchu i zaczacburzeni kaptu
rem, ażeby ich nie było widać. Kobiety musiały odgadywać i pod
chodziły więc, zaglądały im w oczy (o ile się to udało), badały 

ruchy tych mężczyzn i t. d. by tylko nowożeńca trafić. Nareszcie 
gdy młoda go znalazła, (co się do' ć szybko, dla uniknienia sztrofu, 
za wspólnem odbywało porozumieniem), mu iał on jeszcze po dwa
kroć w podobny sposób szukać i nawzajem ją odgadywać, a na
stępnie i ona czynić toż samo, gdyż igraszka ta po trzykroć po
wtarzaną, bywała. 

W czasie, kiedy młody Wił żonę odgaduje i do tańca (do 
przodka) we~mie, zbierają dla nieJ składkę na czepiec. Na stole, 
leży na talerzu rozmarynowa gałą z uszka białą związana wstążką 
(ta, która zdjętą została z głowy panny-młodej), a tuż obok toji 
miska a na niej g~ jabłkami wy ł o~ o n a (nadziana), a dalej pla
cek, masło, fia zka z gorzałką albo wi'niakiem. Młody kładzie na 
talerz ten talara; za nim w zy cy go podarze i gospodynie po pół
talarku, swachny za' i młodzianie po dwa złote lub półtora. Z ta
lerzem tym obchodzi jeszcze potem figlarny dru~ba towarzystwo, 
zbierając dla młodej ~ eń c o w ej po trojaczku na ta iemki do po
duszki dziecięcej, na pieluszki, na kolebkę i t. d. Pieniądze ze-
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brane, zesypie następnie wraz z rozmarynom do fartuszka młodeJ 
która takowe, w czysty owinięte płatek, schowa do skrzynki na 
pamiątkę. 

Piasek grabiła, siano wiązała, po U!; robocie ~"1 doi letala . 

Wiwatowy S•ot 

lo 2do 

~-~~~~~~~~ 

Wesele. 
VIII 1) 

l. Od Bnina, Kurnika (Rogalin, Biernatki, Czołowo i t. d.) 

"Zaręczyny i wesela odbywaJą się niemal tak samo, jak 
w okolicy PleszewskiĆJ. Wspominamy o nich o tyle, o ile tu odrę
bne spostrzegliśmy 1.wyczaje." (Tyg. ill. Warsz. 1862, Nr 161). 

') Oprócz skreślonych 'vyżej szczegółowo opisów ceremonij weselnych z nie· 
których miejsc W. Księztwa, dających już dokładny obrzędu tego obraz 
(w pow. Pozn., Szrem., Szred!IJ., Ohorn. i Szamot), posiadamy jeszcze 
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"Zar~czyny czyli zmówiny, są jak wszodzie w Sobotę, na któ
rych wszyscy prawie ci goście znajdować się winni, którzy mają 
być na weselu Całą noc wówc1.as weselą się i strzelają - Na 
tydzień przed weselam, spras1.a dru:tba IJO dwa razy gości na akt 
weselny. A w dzień ślubu , przed samym wyjazdem z domu do ko
ścioła na nabożeństwo i ślub, zgromadzają się we elni goście i po
siliwszy się śniadaniem, stawają w kółko, a młodzian jeden, zwy
kle dru:tba, występuje u progu domu z oracyą, trzymając wianek 
z myrtu lub rozmarynu na talerzu, jako znak cnoty i panieństwa. 
Mówi o wa:tnośc i maHeństwa., nakłauia do gorliwego wypełnienia 

obowiązków jego, 'wreszcie kładąc lll l o dzień c o w ej (t. j. młodej
pannie) wieniec na głowę, dziękuje w imteniu pana-młodego ro
dzicom za ich wychowanie i dobrod1.iejstwa, przeprasza za spra
wiane przykrości i zmartwienia, a po udzieleolu pa!lstwu-młodemu 
błogosławieństwa rodziców przez pokropienie ich 'więconą wodą, 

udają się do kościoła. Młoda ze ewachnami siada na pierwszy wóz 
czterokonny, gdzie i muzyka się mieści, to jest jeden skrzypek i 
dudziarz; młodzianie zaś, drużba i pan-młody siadają na konie, i 
tylko biedniejsi idą pieszo. Po nabożeństwie i 'łubie, wracajlł do 
domu w tym samym a przestrzeganym pr1.ez młodzianów porządku, 
strzelajile po drodze." 

"Przy wstępie do domu, lub prq wozie jeszcze, drużba wrę
cza pannie-młodej kądziel z zaleceniem aby nie plotkami lecz 
pracą się zajmowała, młodemu zaś panu oddaje bochenek chleba, 
co ma znaczyć, iż powinien się starać, zarobić pracą na chleb dla 
rodziny. W Boinie dodają do t(•go i sól. Następują weselne tańce 
i uczty, a dopiero nad ranem trzeciego dnia ustaje muzyka, i nie
wiasty niby kupują od dru:tby młodą-pannę, śród śmiechu i żar
tów wesołych . Potem, chroniw zy się do pobocznej komory, wdzie
wają jej tam czepek, a u bogatszych złocistą kapkę. Kapka taka 
kosztuje czasem kilkanaście talarów. Przytern wyśpiewują,: 

krótkie loine notatlti, jui to ekutkiem ekąpitlj nam udzielonych tak na 
plamie jak i ustnie wiadomości, jd czerpane z czaaopism, broszur, ue
matów z objunieniami nadsyłanych w r. 1859 Towarzystwu Przyjac. 
Nauk. Pozo z prowincyi, jak i z rótoych Innych źródeł. Notatki te, nie 
jeden jeszcze ciekawy dorzu~ające azczeeól i waryant do powytazych 
opisów, jAko stwierdzając!' zwyczaje opisane, oelaezamy tu mimo ich do
rywczości, nie pomijając i muzyki pojedynczo to i owdzie pozyskanej. 



Nie chciała, nie rhciała we wlanecz.Ilu ehod2ic, 

kazałA, llazała obie o:r.l!pek robić i t. d. 

" W izbie we cltu!j ptumje tymczasem ponurość i cisza. 
Swachny i młodzianie, w smutku pogrążeni iedzą po kątach, tak, 
iż gdyby kto obcy nie znający tych obrzędów, wszedł wtenczas do 
i.:by we ·elnej, niezawodniaby zapytał, czy jakie nieszczęście tu się 

nie wydarzyło. W godzinę dopiero wprowadzają mę:t.atki pannę

młodą już oczepioną z komory, trzymając każda zapaloną świecę 

w ręku. Wtedy na nowo, przy wesołych śpiewach i muzyce, od
dają panu-młodemu jego żonę. a wesołość i tany trwają często aż 
do Czwartku." 

"W następną Niedzielę zbierają się :mów wszyscy do m ł o
d zieńcowycb (t. j. do nowożeńców) na tak zwany O go n, który 
zakończa uroczystość weselną." (E. Kierski w Ty g o d n. i 11 u s t r. 
Warsz. 1862. Nr 161). 

Oto kilka pieśni i tańców z okolicy Kurnika, B ni na: 

Jad,c do ~lu bu (oiadan7). l 05. o b. Nr H. 

~~1Ll~cttr-~-= =; . ~~ 
Ei:ł~ ~=:r~~~-==-r:s=_±;~ 
~~~ ~--=u:w=a--· 

Do objadu. 106. teka! : Lud Ser m, Itr 274, Nr 41 

Rad'em ci dalewcae moje rad'em ci, b76 b7la jagódecal<4 zjadlb,rm ci~ . 

B76 b7l1. jał!Ódeczk" borow,, ojadlb.rm cle moje ddewcae a6row'ł (aurow'ł)· 

----. --·- --
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Wiwatowy Srorc J 08. 

109. ob blr 87, 

2. Wsir Nadzicjewo. Mądre (pod Środą). 

Na cztery tygodnie przed ślubem są. zaręczyny wieczorem, 
z ucztą i strzelaniem ~lub ma miejsce w Niedzielę po nabożeń
stwie. Przed kościół zaje~dta muzyka, skrzypce i dudy, na wozie 
z dziewczętami, i tu czeka. Or zak poprzedza. młody-pan na ko
niu z rózgą w ręku, przewiązaną wstąteczką. niebieską, za nim 
drugi je~dziec (drużba)' i dwóch jeszcze je~d~ców (młodzianów). 
Wesele trwa od Niedzieli do Czwartku. 

Tutaj, jak i w całem prawie Szremskiem i Szredzkiem. roz
poczynając taniec, klaskają i różne wyprawiają skoki i gesta n a 
W i w a t. Młodzianowie przytem batami (a raczój nótkami sarniemi 
lub zajęczeroi na których baty osadzone) uderzają o dość niski 
pułap chałupy. gdy inni strzelają nabijając prochem pistolety. 
przyczem (że prochu zbyt uasypią wiele) zdarzają się przypadki, 
~e strzelba pękając rani ich dotkliwie; niejeden ju~ tym sposobem 
postradał palec lub twarz sobie osmalił i t. p., przeciet na za
niechanie zwyczaju, uajntniej zego to nie wywarło wpływu. 

Pod Szremem, Zauiemyślem, Środą i t. d. na weselnych ob
jadach, ukazuje się czarnina z gęsi. Po zupie, obnosi gościom je
dna z kobiet wodę na mi ce do mycia rąk, a chłopak za ni& ob
nosi na. wielkim drągu zawieszony ręcznik do ich obtarcia. 

Oto parę melodyj z okolic rody, Zaniemyśla i Szremu. 

Wiwatowy taniec . 
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~ ~ 

~~~-4'1 --~~<-=~---·-~~H-==t~ 
=t~=-•=»~-~:::E#~---t~-t~=-~~~ v ;,1-P- •- -~- ~-j,ol~ ~-~ 

1. Niedaloko wid ode woi, j lno bez dro • ge, bez ll'ótkę, wychowała 

2. Nied&loko wid ode woi, j ino bez gór • ko, be• pole, wychowała 

----~~ ...... ~~~~~·~ - '""'-!'t- -..- --!'t~ -,--
-=;t-•·t-~ ...... ~t- -.== ~ 

\.1 ~ ~ "' 
matka cOrke, gdyby jago - do, wiewiórkę. 

matka cOrke, ludziom ole oo · ble, nie sobie 

3. Pigłowice (pod Środą). 

Młodzieniec porozumiawszy się z dziewką, przychodzi w So
botę na Zmówiny, i gdy rodzice nic przeciwko jego oświadczynom 
nie mają, wyjmuje z kieszeni flaszkę z gorzałką i wszystkich czę

stuje. W sam dzień ślubu, drutba (gospodarz wesela) bierze i prze
wiesza przez ramię ręcznik , przystrojony wstęgami czerwoneroi i 
z młodzianami podobnie przystrojonymi , jadą konno przed wo
zami z muzyką i weselnikami ; młody-pan jed?.ie także konno na 
oklep. Wesele trwa do Czwartku. Przed czepinami wyprowadzają 
z komory młodą-pannę, która udaje to ślepą, to kulawą; oddają 
ją wreszcie mężowi, lubo ten się zrazu do niej nie przyznaje, mó
wią,c, że jego (dziewka) była bez f e l er u i t. p. 

4. Pucolowo. Krzyżanowo (pod Szremem). 

Na granicy wsi młoda-pani musi prządź, i rozdaje chleb 
dzieciom. Potem młody-pan ściga się z drużbami (młodzianami), 
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by żonę pierwszy (najprzód przed innymi) przyjąć w nowem 
mieszkaniu. 

5. Zawory. Ksiłtżek (pod Książem). 

Gdy wracają z kościoła, woźmea łamie na moście biczysko; 
dwóch parobków przynosi cepy i kądziel. Na uczcie weselnej mu
SZłł być : rosół z białym grochem, jagły, czernina 1 g~ś pieczona. 
Przy czepinach składają SI~ weselnicy i wszyscy przytomni na 
czepiec dla panny-młodeJ. Po czepinach przykrywają pannę-młodą 
prześcieradłem i Jeszcz~ trzy inne baby, a młody-pan musi zga
dywać, która jest Jego żona. Gdy nie zgadnie, musi si~ okupić. 

Przy oddawaniu młodej-panny przez drużb~ młodemu-panu, ten
~e ją oprowadza przy świadkach jako jest zdrowa, nie kulawa, i 
wylicza jej przym1oty, złe i dobre. 

Na drugi dzień po ślubie, wyprawiają Ogon, to jest: że pe
wna liczba weselników przebiera się różnie, za uiedfwiedzi, za małpy, 
za kómlDiarzy i t. p. 1 tak ciągną z muzyką po całej wsi, a 
w końcu zaJdą do dworu i tam zakończą we weselisko najcz~

ściej biesiadą. 

Ubiór młodej-panny na głow1e jest bardzo skromny i z czte
rech uajwi~cej gałązek rozmarynu i z jednej wstążki zielonej lub 
niebieskiej złożony. Parobcy do ślubu przepasani wystrojonymi rę
cznikami i w ręku ich baty i pan-młody zaś bez tego stroju, ale 
pół białej chustki wygląda mu z sukni, a w ręku zamiast bata, ma 
rózgę owiniętą zieloną wstążeczką. Parobcy jadą siedząc na sio
dłach, pan-młody oklep na derce. Panu-młodemu assystuje dwóch 
parobków, pannie-młodej drutba, który woza nie odstępuje, pilnu
jąc zarazem porządku w jeździe. Panna-młoda jedzie czterma 
końmi, reszta zaś p o wózków zaprzężona jest w parę koni. 

6. Księgiuki. Morka (pod Dolskiem). 

Skoro parobek o skłonności swej ulubionej jest przekonany, 
objawia wolę swą jej rodzicom. Ci zapraszają. do siebie rodziców 
jego i niektórych krewnych z obu stron. W o b li c z u ( obeono,ci) 
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1ch następują oświadczenia wzajemnej miłości, a potćm toczy się 

targ pomiędzy rodzicami o majątek dla młodćj-pary. Po szczęśli

wie przeprowadzonej ugodzie, rzęsiste rozpoczynają się częstacye. 

wśród których starsi wystawiają młodej parze powinności małżou
ków, dają różne napomnienia, błogosławią ich zamiarom, umawia
jąc ~~ę zarazem względem dnia wesela i kogo na. n1c zaprosić. 

Naradę tę zowią Zmówinami czyli Śrędzinami, i odbywać 
s1ę ona zwykła w Sohotę przed pierwszą zapowiedtią. 

Niekiedy śp1ewa.1ą na zmówinach dziewki . broniąc niby pa
nieilstwa młodej· 

112. 
P~J 

~Jp@t:7~~tr~=t~u- ~4-t#?g 
Lec.i wod~ od oeroda, od mer1l zie · lo da ziela, niedocze-ka 

W Niedzielę następuą jest pierwsza ;:apowiedi młodych, któ
rzy są na nabożetH;lwie. W Poniedziałek odbpm się przed nota
ryuszem sądowym formalny zapis majątku dla młodej-pary, a we 
~rodę tegoż tygoduia następują zaprosiny na gody wesdoe. W So
botę ostt~Łuią przed ślubem, młoda para przystępuJe do spowiedzi 
i do koromunii ~IVięŁĆJ. 

W dzicll ślubu, po zebraniu <>itt gości, wyprowadza drużba 

(parobek ozdobniej od innych ubrany) młode- pail:.two z komory, 
przedstawia ich go~cwm a potem prowadzi do rodziców, aby rzu
ciwszy su~ im do nóg, podzi~kowal1 zn troskliwe wychowanie. Po
wtarzaJą czuli rodzice udzidone już hłogosławit>i1 'two, a elucła ze 
skrzypki~m wśród śp1 wu parobków 1 d1.i?wek zacz_yn11ją grać sia
danego : "Wyjeżdżamy matusii1ko z domu twojego 1 t. d." (obacz 
Nr. 29). Poczem zabiPrajl! bl~ wszyst;y do kościoła. Drużba wypro
wadza gości, pannę-młorLł wsadza z kilku druchuarni i swadmami 
na wóz gdzie muzyka biedzi; go po!lan~c z gospodyniami zabie
raj!\ miej~ca. ua inny eh wozach; drużba siada na. koń z młodzieżą, 
która ma. wśród siebie pan,~-10łodego, pl't.ybumego w u wie suknie, 
kapelusz czarny przystrojony rozmarynem i zieloną wf'tążką, i ko-
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m~nderuje całym cugiem. Przy zblii.aniu się do ołtarza, drużba 
bierze połę sukni narzeczonego i nakrywa nią gradus, i na tćj 

klęka narzEJczoua. 
Wracając z ko ~cwla, gdy połowę drogi ujadą, drużba wy

przedza całą świtę (suite) i pędl.i co kol1 wybiedz może do domu, 
a z powrotem, przywozi 1 oddaje młodćj-pannie kądziel, a mło 
demu cepy. Stu.uąwszy na miejscu, wchodzi cała drużyna w~ród 

odgłosu muzyki, · p1ewów 1 okrzyków do mies1.kania weselnego Tu 
po sutćm 'niadaniu i rzę i tych toastach za zdrowie młodego pafi
stwa, rodzicÓw 1 go~ci, ro7.poczynaJłl: się tailec i trwają ai do ob
Jadu, który zwykle około l Otćj godziny w wieczór zastawiany bywa. 
Przy tańcach tych at: do dnia następnego, druchny i swachny nie 
mają udziału; ą, one tylko towarzyszkami tańczącej młodej-panny, 
przed i za którą nieustannie kołując i chustkami wiewając, wo
łają : o n a s z a ! - o w i e c i się ! - o z i e l o n a ! 

Do proodka 113. 

Zadałf'ł mi zadał, bod•Jł oie •ozl'&dal, l>odajte cle .Tulu u kara~ 

Z..dal m• l)nka, pl tyla 1•erzynka )ak ·• l>yl J SIU dohne opaC 

Na objedzio weselnym musi być koniecznie: rosół z grochem 
białem 1 wołowmą (do któreJ noży ani ' idelcy nie używają, po
ługując ię tylko ł ·zką 1 palcami). ezarna polewka z wieprzowiną. 
g~ś pieczoua z kapustą 1 Jagły. 

Duia na tęp n ego około godziny l OtĆJ · niadanie, potem znów 
muzyka i tańce aż do objadu późno w wieczór zastawionego. Po 
r.zern biorą go podynie młodą-panię 1 wyprowadzają ją niespodzie
wanie do komory, a tam zdjąw:>zy jej wianek rozmarynowy 1 war
kocz, kładą na głowę czapkę złoci tą i tak oc7.ep10ną, wprowa
dzaj~ do izby (gd?.ie podtenczas panowała CISza), wśród śpiewu: 

"ie chciała, nie chciała we wianeczku chod~ić, 
kazała, kazała sobie cz~pek włożyć i t. d. 
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Potem następuje wykupienie młodej-panny przez młodego
pana, częstacyje i hulatyka. Na tern kończy się cała uroczystość 

weselna, która u możniejszych trwa przez tydzień cały. - Ora
cye nie są używane. 

7. Dusina z folwarkami Pożegowo, Szczotkowo (pod Dol
skiem). 

Śluby odbywają się po większej części w jesieni z mniejszą 
lub większą okazałością. Dworscy ludzie częstują się tern, co ze 
dworu dostaną. Jeżeli majętniejszy wyprawia wesele, natenczas 
kilka czterokonnych, a za tymi parokonnych wozów, poprzedzo
nych drużbami na koniach, wiezie całą drużynę weselną do ko
ścioła, przy odgłosie dud i skrzypków. Wstążki różnobarwne, na 
białym pasie ukarbowane, oznaczają drużbę, reszta konnych kolo
rowe ma chustki, zatknięte w kieszeniach. Młody-pan z białą chu
stką w kieszeni, (z której róg jej się zwiesza), z rozmarynem na 
kapeluszu, smaga wierzchowca swego rózgą brzozową zamiast ha
rapnika. 

Woźnica zaś wiozący młodą-paunę, zabiera zwykle z domu 
dwa biczyska, z których jedno, wracając z kościoła, w drodze na 
granicy wsi niby przypadkiem łamie, a utrzymując że bez biczy
ska dalej jechać mu niepodobna, o pieniądze na inne nowe prosi; 
poezero następuje składka ua inne biczysko, którą odebrawszy, wy
ciąga ukryte we wozie drugie biczysko i niem pojeżdża dalej . 

Jeżeli w drodze ślubna czereda koło Bożej-męki przejeżdża, 
wtedy konni z odkrytą głową, objeżdżają ją zawsw po trzykroć 

w koło . A kiedy zbliżaj!! się już do domu, dwóch konnych, wy
przedziwszy wozy, pędzą do mieszkania. młodej po cepy, kądziel i 
chleb, które nowożel1oom jako znamiona pracy i dostatku oddajft. 
Poczem, zajechawszy przed dom weselny, który zastaJ!ł zamknięty, 

zesiadają wszyscy z koni i wozów, i z odkryteroi głowami śpie

wają pieśń nabożuą: n U drzwi T woJich stoję Panie" - po któ
rej prześpiewaniu, wpuszczają ich do domu. Teraz dopiero rozpo
czyna się zabawa, t. j. uczta weselna przeplatana oracyami. 
konceptami, śpiewem i pląsami. W e s o ł a takie zwykły się w Nie
dziel~ zaczynać, a końc:tyć z nadchodzącym Piątkiem. 
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8. Olendry. Lubonlee (pod Zamemyślem). 

Tu mieszkają Niemcy. Ody jadą do ślubu i od ślubu, gra 
im muzyka miejska, a młodz1any na koniach, ustawicznie strze
lajll z pistoletów, jak przez cały ciąg wesela, odbywającego się 
dwa lub trzy dni. 

9. Od Obornik (Objezierze. Nieczajna. Ocieszyn. Wargowo. 
Luli n i t. d.) 

Wesoła odbywają się rzeczywiście z całą staropolską weso
łością. Dru~ba zwykle przepasany szeroką białą przepaską (z rę
cznika), ubraną w rMne wstęgi, z harapnikiem w ręku, jedzie 
konno przy wozie nowo~eńców, śpiewa.. wyprzedza ich, i znowu 
wraca do wozu ślubowników, zawsze coś im śpiewając. 

Pierw~zego dnia (gdy~ wesoła trwają wedle majątku, dni 
kilka), częstuje gości rod1.ic młodej-pani; nazajutr1. przynoszą swe 
dary godownicy, gospodar7e i gospodynie, ale napoje daje pan
młody i młodzież jego orszaku . Tańczą li tylko chłopka, któ
rego im rzępoli całe noce ich wiejski muzyk (nieraz rozespany. 
gra machinalnie prawie). Śpiówają dużo, RZC?.ególniej przodownik, 
zawodzący taniec, stanąwszy przed muzykiem musi zawsze coś za
śpiewać. 

114. 

Kwnosińlra, dobre ł7cie, n~ełe, napił, 

OJ tA da da. ciuch ciuch dana, na wesolku at do rana 

Wiwat. 115. ObjeEitru 
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Wiwat 116. 

10. Ninino (pod Ryczywołem). 

W wigiliję ślubu, idą dla formy dwaj drużbowie (młodzianie) 
do dworu, prosić państwa o pozwolenie ożenku. Nazajutrz druż
bowie jadąc konno lub idąc pieszo, wywijają chustką przed wo
zem nowożeńców; w jadnem ręku mając nadto bat, a ·do pasa 
przywi~zaną biało-karmazynową, chustkę, a na ręku przepask~ 
z białej szerokiej wstążki. Na objedzie weselnym ukazuje się czer
nina i kasza ze szperką,. Podc"La.s czepin składają. sie goście na 
pannę-młodą, na kucharkę, na muzykę i t. d. 

11. Ludorny (pod Ryczywołem). 

Dwóch drużbów o btt,bodzi wieś zapraszając gości na wesele; 
jeden z nich starszy, prawi oracyję, drugi milczący, stoji i kłania 
się przy nim za kaidem wypowiedzisnem zdaniem. a zowie się 

gapą. 

12. 1'aruowo (pow. Poznańsk.i) z folwarkiem Karolewo. 

We wsi tej mieszkają po większej części Niemcy. Dzisiaj za
chowały się tylko z polskich czasów ślubne biee.iady, pomnożone 
u bogatszych winem zielouogórskiem i kawą. Oracyja i śpiewy już 
nieznane. Muzyka jednak w toku i rytmie pozostały polskiemi. 
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13. IUIIOJI)'n nlld jeziorem (pow. S7.amotul9ki) 

Zwyczaj tu jest przy zmów i n a c h strzelania z p1stoletów. 
Na weselu, tak dru~ki (drużbowie) jak i s1.wachny (druchoy). 
mając poprzypinane wstążki i białe chu tki do sukien, tańczą przed 
młodą parą. wykrzykując: oj w e s ó ł k o l oj świeci się! oj n a-

z a! - Jadą z muzyką cło ko~cioła, drużki zaś konno (a przed 
nimi dru:tek starszy), uwijają się przed wozem młodej-panny, lub 
obojga państwa młodych. Oracyja zapraszalna rzadko kiedy tu 
używana. 

14. Biezdrowo (pod Wronkami) 

Na zapytanki idzie młody-pan )\towarzyszem obranym i 
mówi: ,Niech będzie pochwnlony .Jezus Chrystu . podobno tu u 
was jaka' siodłata gęś się skryła?" - Odpowiedź: "Jeżeli ją so
bie wykupicie, to ją dostaniecie " - Poczem na tępują zmówiny, 
ślubinami też nazwane. Na trzy dni przed ślubem, idzie młody 

pan spra!lzać gości na we ele. Na wyjeździe do ślubu, stawają 

ws-zyscy goście w koło, w środku zaś młodzi-państwo, którzy ści

skają. wszystkich za nogi i proszą. o błogo. ławielistwo, poezero do 
kościoła siadają na wozy. Przytern nie prawią ~adnych oracyj. 

Oto parę melodyj weselnych : 

117. Lud Ser IV, Nr O~, o llt7S, Nr 120 

!:i=# =t~: 
~ :=:ŁV-.,Lf:+:t::Z·t::::i:.~ .t:f_::ct!.=i 

l. Konik zmOkJ 1 ja smOki i ltulbalta zmokła, a wuyolko to Kaolneedtu 

~ . Wldsl BO~r, dalib011, te ja tllewle • cUlala, boby ja ci Ja1fneesku 

lloJ•o kole olma. 
otworsyó ka - .. , • . 

l. Przedala nydlo 

2, O 116jłe1 Bote, 

118. 

i motowfdlo f cepy. 

Maclek nlemote, ja rada, 

kupfla 1obfe 

W)lkOCił lObie, 
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~~ fii:liJ Ątf-!1JPJWIP1i8 
aloty kou:yorek <lo r-.epy 

o jodn~j nod•e rum ta da 

15. S1amotuly (parafija '). 

Ubiór drutby weselnego składa się 1. sukmany modrego ko
loru przepasanej przez ramię szeroką białą szarfą, na której ą 

kokardy zo watątek poprzypinane. Czapka wysoka z baranka, 
z tyłu wstą!kami spięta; na wierzchu koło baranka wpięte pawie 
piórka. Druchny (s w a c h n y) noszą kabaty sukienne; na głowie 
mają czółka suto wstą:tkami i świecidełkami upięte; powiewają one 
chustkami nad głową młodej-panny przy wykrzyknikach: Oj n a
szal oj świeci się! -

1) Prócz wyiej podanych azczególowych opisów, posiadamy jeszcze opis 
wesela wielkopolskiego, który zamie&ciła ś. p. Paulina z L. Wilkoń
aka w powieści swej: Wawrzyn a (Petersburg, 1861), tłumaczonej na 
niemieolcle przez pani!ł A. H. v. Arodt pod tyt. Rechtschatfene Hereen 
(ob. Erlłtiterungen. Stuttgard 1869). Oracya drużby, jak mnie autorka 
zapewniała, jest w nim wzi;t• z Wtgrowieckiego jako pełniejsza, ipiewki 
ni w ca11ici ze w!i Siekierek (ob. atr. 207), w czę6ci z kilku innych wsi 
r. pod Koatnyna i Gniezna. 



G R Y I Z A B A W Y.'> 

l. Panna Róża. 
Siekierki. 

SiadaJą dziewczęta jedna za drugą rzędem ua ziemi, jedna 
na kolanach drugiej, stanow1ąc jakoby długi łańcuch. Katda z nich 
ma nadaną nazwę pewnego kwiatu, jak np. jedna jest słoneczni
kiem, druga macierzanką, inna turkiem, to znów: nagietka, jaz
gierek (tółty polny), lilija, gwofdzik i t. d. Pierwsza zaś z rzędu, 
t. j. ta która usiadła najpierwej, nazywa się panną Rótą. 

Gdy tak siedzą, jeden z grających w tę grę (chłopiec lub 
dziewczyna) na uboczu stojący, przybiera nazwę zł e g o- d uch a. 
Ten tedy przychodzi do ostatniej z rzędu osóbki (t. j. mającej 
już wolne kolana) i pukając po trzykroć w jej głowę pyta się: 
Puk, puk, mała-duta, czy tu mieszka panna Róta?- a 
ta mu od powiada : T a m w p o d l e. Poczem idzie on od jednej do 
drugiej z tamże samem pukaniem i zapytaniem, i odbierając też 
same odpowiedzi, dojdzie nakoniec do sameJ panny Róży. Pukną
wszy jej w głowę, odbiera odpowiedź: Ja sama jestem pannil 
Różą. Potem prosi jej o ofiarowanie mu do bukietu jednego 

') Prócz gier tu wymiemonych, są w użyciu między ludem i gry w karty 1 

których opis pomijamy jako nowszych, powszechnie znanych i w części 

ju:t skreślonych w poprzednich niniejszeeo dzieła Sery ach, jako i vr dziele 
Ł. Gołęblowskiego: Gry l Zabawy. 
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z kwitnących w jej ogrodzie kwiatków, któregokolwiek. Po długich 
prośbach, otrzymuje pozwolenie urwania go sobie; więc zbliża się 
do tej, która miano żądanego kwiatka nosi, i wyprowadziwszy ją 
(nie bez oporu) z rzędu grających opodal, (poczem pozostałe łań

cuch ścieśniają), robi jej następujące zapytania, wskazując palcem 
w górę (w powietrze, gdzie niema nic widomego): C o t u w i s i?
Zagadnięta odpowiada: kłębek nici. On jej na to: A w tym 
kłębku?- Ona: igła. - On: a w tej igle '?- Ona : mole.
On: wyprowadź je w p o l e. - I trzymając ją za jedną rękę , 

obraca s1ę trzy razy i: nią w koło. Jeżeli wówczas dziewczyna ta 
się rozśmieje, przeznaczoną jest do piekła, którego miejsce roz
ciąga się po lewej stronie łańcucha i panny Róży. Jeżeli zaś za
gadnięta wstrzyma się od śmiechu, w takim razie idzie na prawą 
stronę, do nieba. 

Cała ta scena powtarza się z każdą następującą dziewczyną, 
kwiat jakiś przedstawiajllcą, aż dopóki nie pozostanie na placu 
sama tylko panna Ró~a , po którą również ów kusiciel przychodzi 
i prosi , ażeby i ona tak~e wyszła, do czego taż po długich proś
bach nakłonić się wreszcie daje i z zajmowanego dotąd wystę

puje miejsca. Wyprowadziwszy ją ztamtąd tak jak poprzednio inne, 
robi on jej podobne jak i tamtym pytania, a podczas tych pytań 
i jej odpowiedzi, podlatują tak z lewej jako l prawej strony ku 
niej złe i dobre duchy, 1 uchwyciwszy ją za rękę lub za spódnik, 
usiłuje każdy oddział ua swoją przeciągnąć ją stronę. Podczas tej 
obławy, krqczą z tej i owej strony, że ona jest ich matką, że ją 
bronić muszą, że jej dla siebie pragną, że chcą koniecznie mieć 
różyczkę, czy w niebie, ct.y (choćby) w piekle nawet. Jeżeli do
stanie się do nieba, w takim razie ma prawo być po raz drugi 
panną. Różą; jeżeli zaś do piekła, musi w razie dalszego gry 
ciągu, siedziel- w rzędzie ostatnia. 

2. Diabełek. 
Z okolic Poznania. 

Chłopcy obierają miedzy soh111 Anioła. i Diabełka, i stawiaj4 
kddego z nich na uboczu. Gospodarz zaś gry stoji przy swojej 
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gromadce. Gospodarz ten wywołuje po jednemu z gromady, po 
nazwisku Jakie ka~demu z grających ucze tników nadał. Wywo
łany wychodzi z rzędu, biegnie, a uciekając od ścigaJI!Cego go 
niebawem diabła, stara się dostać co prędzej do Anioła, niemal 
nieruchomie na swojem stojącego miejscu. Diabełek przeciwnie 
różnyrot fortelami usiłuJe zbiega pochwycić i uprzedziĆ przybycie 
jego do Anioła. Jeżeli mu się ta rzecz uda, stawia on złapanego 
po za. sobą. zkąd temuż ruszyć się już więcej nie wolno; jeżeli 

zaś przeciwnie uciekający szczęśliwie do Anioła dobiegnie, to ten 
ostatni biorąc go pod swe optekuńcze skrzydła, stawia również po 
za sobą. Gdy ob1e strony zapełnią się już całkiem i w równej 
prawie liczbie adeptami, rozpoczyna si~ walka obu stronnictw, a 
to, które z nich zwycię~y i stanie się panem placu boju, to stanowi 
o dalszym toku gry i karę na zwyciężonych naznacza. 

3. Zajączek. 
Dęblcz. 

Dziewczynki pobrawszy się wszystkie za ręce, biegają w kółko, 
podczas gdy jedna z nich nibyto Zajączek, stoji w pośrodku koła, 
z którego stara się wymknąć na zewnątrz, usiłując rozprządz ręce 
trzymających się uczestniczek gry, gdziekolwiek w nie uderzy. Ale 
wiedząc, że się mają na baczności, zajączek ów, z początku pro
buje tylko szczęścia i podchodząc mtędzy dwie dziewczynki, ude
rza je po rękach z zapytaniem: A m o c n a t a k ł o t a? (kłódka) 

Na co dwie zagadnięte odpowiadają: m o c n a. Poczem następuje 
drugie zapytanie: a nie otworzy się?- Odpowiedź: nie otwo
rzy. I zaraz potem, uderzywszy mocnieJ, probuje udająca zają

czka wydo tać się na świat, lecz dwie te dziewczynki nie pu z
czają jej i odganiają do 'rodka wołając: A do zajączka, do 
zajączka! 

W końcu przecież, odsndziw zy ię, przypadnie ona nagle i 
rozerwie im ręce, albo przez podstęp, dwóm innym obok stoJącym, 
lub też pod rękami ich, nachyliwszy się, wyleci z koła. A wtedy 
wołają wszystkie: Leci do piekła! poleciała do piekła! 
Gdy się to udało, formuje się nowe dziewcząt koło i biorąc do-
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tychczasowego zają,czka między siebie, przeznacza (najstarsza) jego 
miejsce w kole jednej z dziewcz~t, które sobie ręce rozerwać dały, 
a ta wszedłszy do środka, tęż samą, co poprzednia odgrywa rolo 
zajfłczka, z t!ł tylko ku końcowi różnic~, że gdy wybiegnie z koła., 
zawołajlł: Leci do nieba. W ten sposób wszystkie dziewczynki 
stajq, się kolejno zajączkam1 i wracają do koła trzymających się, 

poszedłszy naprzemian to do nieba, to do piekła (o czem dobrze 
pamiętaj Ił, i staraj q, s1ę aby d w a razy żadna z nich nie była za
jfłczkiem), tak że gdy całlł tf,l gonitwę ukończlł, liczba jednych 1 
drugich jest mniej-więcej jednakow~. 

Następnie formują się dwa dziewczynek rzędy; złe, pr7.ezna
czone do piekła stawajfł w jednym szeregu, dobre zaś do nieba 
w drugim. Wówczas najstarsza z niebianek, zwana Matką, obdziela 
dobre chlebem, a. złym ka.:Łe iść precz lub pokłaść się twarzami 
na ziemi. Ze jednak najczęśc1ej chleba na podot·ędziu niema, 
przeto lepi~ go z ziemi lub gliny nadając mu kształt bochenka 
lub kukiełki, i udają jakoby go d u siły (ściskały), kulały (ta
czały) i kruszyły. 

Poczem rozpoczyna się cała gra na nowo, i aby przeciet 
wymaganiom sprawiedliwości nie uchybić, w ten jl} prowadził spo
sób, że te które były w piekle, przechodził teraz do nieba, i na
wzajem. 

4. Skryj, nie pokazuj . 
..f. Gói'CllfD . 

Siadają dzieci rzędem na ziemi, a każde z nich trzyma ręce 
złożone jak do modlitwy. Dwoje innych stawa przed niem1. Jedno 
z nich trzyma kulkę lub kamyszek, i obchodząc rzęd, udaje, ja
koby wkładało tę kulkę każdemu uczestnikowi gry do rąk, mó
wiąc: Skryj, nie pokazuj. I w istocie, jednemu z nich zriJ· 
cznie też i nieznacznie ją udzieli. Drugi zaś, przy nim idący, pilnie 
to p o d ględ uje. Po skończonym obchodz1e, staje pierwszy z nich 
przed dziećmi i wzywa. swego towarzysza by szukał, temi słowy: 
Gadaj gaduła, gdzie moja kula?- A drugi odrzeknie na 
to: Radabym gadała, gdybym o niej wiedziała.- I roz-
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poczyna zaraz poszukiwanie. Je~eli kul~ wspomnion, znajdzie, 
wtedy pierwszy z nich siada na miejsce tego u którego jfł znale
ziono, drugi zaś chodzi i udziela ją komuś upatrzonemu, ten zaś 
u którego znaleziono, podględuje. 

B . Koetrsyn. 

Grąjący siad11.ją w koło, pozostawiRjąc dwie osoby w kole. 
Jedna mA. pierŚciOnek w rękach, i złożywszy je, tara si~ wsuj
n ąć go do rąk jednej z o ób siedzących . Obszedł zy wszystkie i 
pierścionek w ręku jednej z nich pozostawiwszy, zapytuje podglą
dającego jego czynuości towarzy za: Gadaj, gadaj ty gaduła, 
gdzie ię obraca moja złota kula?- Odpowiedź towarzy
sza brzmi: Ja bym rR.da gadała, żebym o ni ej wiedziała, 
przez morze jadęcy, o ten pierścień proszęcy. I nachy
liwszy się ku osobie, o której mniema ~e pierścień posiada, szuka 
go i jeżeli go tu nie znajdzie, daje fant, który po skończonej grze 
wykupić winien; jeżeli 1.a~ znaJdzie, wówczas faut daje posiadacz 
i przechodzi na miejsce pytającego, ten zaś ostatni zajmuje jego 
miejsce. 

5. Obrączka. 

Dzieci stanąwszy w koło, zakładają obrączkę na tasiemkę, i 
posuwając ją o ile mo~ności skrycie po tuswmce do ąsiada, śpie

wają, podcza gdy jeden z grających szuka JĆj, przytn~ymuj&c, to 
tu to tam, ręce uczestników. 

l J 9. Mua7ka T . Klonowtkleao. 

Dal~, clalfj, b7 nu ole t chwy • tall . Tu ju~ tu J6j 

.... nl' · m•, len paloU, ~en trsJlll&, aaadnlfj gdale teras, 
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•radoi'J i!d złe teru . 

2. Była u sąsiada; 

już jćj nie posiada 

Puścił Ją koleją, 

3. Tutaj popaRala, 

legnaj się z nadzieją 
ZgadnitiJ, gdzie teraz'l 

lecz już wyjechała . 

Tu jest, tu jej nie1ua, 
kn pmicił, ten trzyma. 

Zgatlnićj, gdzit> teraz? 

4. O próżne Hlaranie, 
nie strzelaj oczyma . 
Nikt jej nit! dostanie, 
tu jest, tu jej niema . 

Zgadniej, gdzie teraz • 

Obacz S . J,.chowicza : Śpi ewy tlili d z i e ci . War~z. ll:!54, etr. 4i 
T Klonowakiego Zbiór pie~ni i piosueczek szkolnych. Poznań 11'160 . 
acrya 3, str. 72 

6. Gąski albo ślepa babka. 
Gra mif'jaka. 

Obchodząc cicho około jednego z zawiązanemi oczyma. 
przedstawiającego ś l c p ą b a b k ę i usiłującego kogoś z obecnych 
pochwycić, śpiewają czasami · 

E~•= =- · '~a-· -F.....=_r==-:;:;::;=.1===:.::=-==----3 E ==:c:~ ~~-~3:-~-=--~!_= ====-=====---====3 
• --1.'- -'tl ·'-'-tł- 7•-- --------------

• tropu w trop, &dpiow&Jm:r hop, hop, hop 

Parami wny • tcy parami. Pott.tpujm;r 
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a opiewajmy, i od ba bk1 uciekajmy 

7. Gra w Żydów. 
Gra miejaka. 

Gra zasadza ię na te m, aby jedna z osób zwana Rab i
n u m, postawiona w środku koła trzymającej się za ręce mlodzie~y. 
obracającego się zwolna naprzemian w jedną i drugą stronę, od
garlła, którzy to dwaj wśród tej młodzieży ą żyd a m i i takowych 
wyraźnie wskazała palcem. Żydzi ci bowiem poprzednio w nieo
becności rabina, w drugim potltencza.s siedzącego pokoju (przy zam
kniętych drzwiach), obrani nimi zo tali na tajnem dlań głosowa
niu. Gdy Rab in zgadnie, wówcza pierwszy z odgadniętych dwóch 
żydów, zajmuje jego miejsce i zostaje rabinem, drugi za', podczas 
odgadywania dwóch nowych żydów przez następnego rabina, nu
cić ma przytoczoną tu melodyę (którą na początku gry nuci kto
kolwiek z towarzystwa). 

Tam gdzie umieściliśmy znaczek *, wskazuje rabin na do
mmemanych żydów palcem. Gdy rabin nie zgadnie, płaci fant, i 
to tyle razy, ile razy si~ omylił. 
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8. K r 9s g. 
A. G6rczyn. Jeł.yee. 

Kilkunastu chłopaków, biorą wysokie i grube kije zakrzy
wione na końcu, i kijami temi uderzają w puszczone w bieg kółko 
drewniane, wielkości talerza lub misy, zwane krę g i e m, aby je 
zatrzymać. Jedna partya stoji na drodze z kijami we wsi, a o 
staję dalej druga partya. Krąg ów, rzucony ręką na 1.iemię przez 
kogoś z pierwszej, toczy się ku di'Ugiej, a naj?.ręczniejszy z dru
giej (t. j. przeciwnej) partyi, odbija go, aby ku l n ąć ?.nów na po
wrót do pierwszej partyi, gdzie kijami powinien być odbity ku dru
giej partyi. Gdyby krąg wyleciał po za nakreślone mu granice, 
gonią go i ua prostą sprowadzają drogę. naJcładając karę na nie
zręcznego odbijacza. 

B. Siekierki. Iwno. 

K•·~tg czyli Bąk. Tu stają ws;r.yscy grający w koło, a prze
wodniczący grze, staną w"'zy we środku i wskazując palcem na każ
dego, na~tępujące przytern wymawia wyrazy (t. j. po jednym wy
razie dla każdej osoby): 

Ancki, - ewancki, - gorzki, - pląs, -
ede, - lipski, - ele, - mona, -

iki, - byki, - gramatyki, 
klekaty - noa! 

Na kogo wypadnie wyra?.: n o s, ten winien rozpocząć grę 

w kręga. Więc rzuca on ów krąg naprzód na ziemię, a drudzy 
k~ami odtrącają i jak najdalej go pogonią. Gra ta najczęściej sta
nowi rozrywkę ludu w c1.asie wielkiego postu, po nabożeństwie 
nieszpornem. 

--- ·---



PRZYPISY. 





Do stronicy 4. 

Czasop.Przyjaciel ludu, Leszno 1835 rok 1-szy N. 48 
49, w artykule: Czem był Poznań przed stu laty? mówi: 

nPozuań na lewym brzegu Warty, miasto nie bardzo wiE-l
kie, lecz do;ć piękne i handlem zamożne. Pierwiastkowa osada 
Poznaoia, mJała być na prawym bnegu Warty tam, gdzie jest 
Chwalt zew o 1 Śródka; ale z tych czasów żadnego już nie masz 
zabytku: albowiem kościół Ś. Mikołaja, stojący za mostem przed 
Tumem, po prawej stron1e, naJdawniejszy w Poznaniu, rozebrany 
został w roku 1817. Tum 1.a' wielokrotnie pożarami zburzo
ny no w zych wieków jest dziełem. N azwi ko P o z n a ń wywodzą 
kronikarze z tąd, że tutaj Lech, Czech i Rus po długtch ze so
bą zatargach, ze-,zli się i p oz n a l i, a na. tern miejscu małą ry
baków wioskę Stragona, zamieruli na miasto i Poznaniem nazwali. 
Do cizi' dnia je zcze pamiątkę tego zdarzenia zachowuje ratu z 
Pozuań ki, gdzie oa gzymsie małej wieżyczki po leweJ tronie 
frontu, widać kształt trzech głów pod jednym kapeluszem. - Ja
każkolwiek bądź, to jednak pewna, bo to po~wiadcza Gallus, ży
jący za Bolesława ~miałego 1

). iż za Jego czasów już Poznań na
leżał do najznaczniejszych miast w Polsce, o czem nas takie i pó
źniej i kronikarze przekouyw<tją, czyniąc różne o Poznaniu wzmiań
ki, jako o tL.1.wuo już istnieJ!lceru mie.' cie. Tu synowie Krzywo
ustego, trzyma.nt od najstarszego brata w oblężeniu, (co dowodzi, 
ŻE' miasto było obronne), wielką zadali mu klę. kę, i przymusili 
do haniebnej ucieczki. Lecz do wzniesienia Powani a, nadaniem 
mu różn)Ch przywileJÓ" 1 wybudow!lma zamku, prt)łoi.ył tę naj
więcej Przemy law w r. l :ł95 król pobki 1

) . Tu także żoua jego 
uduszona. Zamek ten na wzgórku przy placu Sapie,.yń~klm, te
raz gmach sądowy, zapewme był dawlllej obronnym: dziś jednak 
nie no i cechy dalekiej starożytności. Jan Lubrański, b1~kup, mąż 

1
) Omyłka Oallus :tył za Bolt>Kława Krzywoustego. 

') Druga omyłka. Przemysław pneniosl l os11dzil miasto " r. 1240 1253. 
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sławy, założył w Poznaniu girooazyurn (szkołę) i profesorami 
z Akademii Krakowskiej osadził." 

"Lecz nie zapuszczając się w dzieje tego miasta, czas przy
stąpić do samego zadania: a najprzód trzeba wiedzieć, że da
wniejszy Poznań do tera~niejszego {1835) w takim jest stosunku, 
jak stary dworek do porządnej kamienicy. Miasto całe murami 
i fossą opasane, zacząwszy od Wronieckiej bramy ku fronfestowi, 
jak to dziś jeszcze widzieć można: dalej od zamku ku rotundzie 
do Wrocławskiej bramy; odtąd znowu do kościoła Jezuitów po
nad psałteryą do Wodnej ulicy, jak uliczka z nowego rynku pro
wadzi, i w tej linii aż do Dominikanów. Taki był dawniej obwód 
Poznania, wyjąwszy rozległe przedmieścia C h w a l i s z e w o, Ś rod
k~, Zawady, (i mniejsze miasteczka, Piotrowo , Berdycho
wo) po prawej stronie Warty; Rybaki zaś, święty Marcin 
i święty Wojciech, (jak niemniej Garbary wielkie i ma
łe, Piekary, Grobla i t. d.) po lewej stronie." 

.Główne bramy: Wrocławska podwójna, (pierwsza ciemna., 
gdzie teraz apteka, druga dalej trochę, obie mocno obwarowane), 
Wreniecka i most Chwaliszewski zwodzony; zresztą małe fórtki 
dla pieszych. W miejscu Wilhelmowskiąj ulicy, biblijoteki Ra
czyńskich i t. d. były ogrody, a gdzie Podgórna ulica, był cmen
tarz. Na Rybakach nędzne chatki, co rok wodą zabierane, na 
grobli kilka domków. Stary rynek ze śledzioweroi budkami, tym 
z~bytki~m odległej s~arożytnośc~, dawniej posępniejszy przedsta
Wlał w1dok. Wszystk1e bramy 1 domy na każdą noc zamykano, 
most zwodzono; bo każdy bał się hultajstwa, tułającego się po 
mieście, które w pó~nej nocy i ciemnych ulicach obdzierało prze
chodzących; dla tego też rzadko kto wychodził w nocy na miasto, 
chyba w razie koniecznej potrzeby." 

"Lubo Poznań od najdawniejszych czasów do najważniej
szych miast handlowych należał, jednak przemysł w nim nie 
bardzo kwitnął. Różne pisarze krajowi zubożenia miasta i upad
ku handlu wymieniają przyczyny. Ciągłe niezgody i zaburzenia 
wewnętrzne, wojny zewnętrzne (Szwedzi r. 1656 po zdobyciu mia
sta, spalili wiele kościołów i duchowieństwo wypędzili), częste po
tary, powietrze morowe kilkakrotne i nakoniec wielka powódź 
i wylanie rzeki Warty w r. 1736). Handel powiększaj części zo
stawał w rękach cudzoziemców (Niemców , Anglików, Greków, 
2ydów); krajowcy zaś nitszemi tylko trudnili się rzemiosłami. Ża
den piwowar nie miał koni: woły rozwoziły 'po mieście krokJem 
wolnym ale pewnym, smaczne a oraz tanie piwo. Za pięć szelą
gów mógł upragniony rzemieślnik wypić pół garca. piwa. Dopiero 
gdy cugowe konie zaczęły odbywać tę usługę, gdy się do nich 
i paradne powozy znalazły, a tymczasem i zboże w górę poszło;
zdrota.ło piwo." 
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H Obyczaje mie8zkańc6w, ich ubi6r i potrzeby znacznie 8i~ 
od terdniej zych rótniły. Pani Dorota, kamieniczna pani, z dwie
ma sługami, przy ogniu na kominie zapalonym, lub przy słabem 
światełku łojowej świeczki, przędła na wyścigi kądziel , wśród 
wesołych i poufałych tartów, lub okropnych powieści o duchach 
i czarownicach. Zebraną przędzę posełała tkaczom do Swarzędza, 
a wyrobione z niej płótno, birhła sama w własnym ogrodzie. Słu-
1ącyrn nie wolno było stroić się i przesadzać nad swe panie: za
kaz no im chodzić w bławatach, tylko w płócienku lub kamlocie, 
z którego oos1ły kaftaniki krótkie, na głowie zaś czapeczki białe, 
lub czółka czarne aksamitne; biała chusteczka płócienna na szyi, 
a rękawki zawsze zawinięte, okazujące gotowość do pracy 1

). 

Mieszczanie ubierali ię w dzień powszedni w czamarki sukienne, 
z pętlicami: w święto zaś w żupany, na których nie wolno było 
nieszlachcie nosić pasów: również karabela oznaką była szlachec
kiego rodu." 

"Na święty Jan (24 czerw.) zjeżdżała się szlachta na kon
trakty, i bawiła uajmnej cztery tygodnie: podobnież na karna
wał. Kiedy więc pan przyjechał do miasta po zóstoą karetą z fo
ry iem na przedzie, z laufrem i hajdukami; bryczki, wozy ku
chenne, tworzyły długą 1 huczną kalwakatę. Skoro stanął na 
miejscu, czy to w swej własnej kamienicy (szlachta posiadała 
w rynku najpiękniej~ze domu), czy w zajezdnym domu (bo 
się ten oberżą Auberge, wtedy nie nazywał), wrzawa dworskiej 
gawiedzi, zagłuszała z wy kle całe sąsiedztwo." 

J. Ł. 

Do str. 54. 

~ e b r a k i w P o l s o e. 

Przyjaciel ludu (rok JI-gi Nr. 51. (str. 407, Leszno 
1836) mówi: 

W dawniejszych czasach, daleko więcej było 1ebrAków, ni
żeli ich teraz widz1my: nie odhył się żaden odpu t, żadua uro
czystość, żaden pogrzeb, a nawet we elny obrządek, bez licznej 
dziadów kalwakaty. Lokowali się oni tłumnie lub też długim sze
regiem przed kościołem, zwłaszcza podczas odpustu, gdzie cz~-

') Rycina w dzlciP. Edw. hr . R~cr;yńAkic~ro : W e p o m n. W i e l kop o )l (II. 
253) umieszczona, prr:~dstawia ubiór obywatelki poznańskiej w końcu 
XVI. wieku. 
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stokroć o dogodniejsze miejsce, wszczynały się pomiędzy nimi 
mordercze boje, w których długie lafjki i kule służyły za broń 
zaczepną i odporną. 

Trzeba bowiem wiedzieć, że prócz istotnych kalek ów lub 
zgrzybiałych starców, niezdatnych wcale do pracy, była dawniej 
osobna klassa żebraków, rozradzająca się wmnogie pokolenia tak 
dalece, że dzieci, towarzyszące zwykle rodzicom w ich żebrackich 
włóczęgach, dorosłszy, jakkolwiek zdatne do pracy, najczęściej 
puszc1.ały się także na żebra n k ę i wchodziły, iż tak rzekę 
w chleb, który ich rodziców żywił. Zebrak z profesyi miał swój 
obwód, który co rok po kilka razy obchodząc, mógł być pewnym 
swego utrzymania. Pobożność prostego ludu, upatrującego w każ
dym nędzarzu Łazarza, ułatwiała ten sposób życia, wzgardzony 
w prawdzie, ale lenistwu dogodny. 

Dziady te, o których teraz mówię, stanowiące osobną, dość 
liczną klasę mieszkańców, robiły sobie z żebractwa formalne rze
miosło, i do niego sposobiły się starannie. Do tego należała: 

Najprzód powierzchowność: odzież nędzna, wzbudzająca litość: 
kamzela brudna lub płaszcz podarty tysiączneroi łatkami upstrzo
ny, czapka stara, dziwaczna, lub kapelusz duży okrągły, torby 
duże pod pachami z jednej i z drugiej strony, na plecach tło
moczek do zbierania kawałków chleba, szperek, kaszy, grochu, 
legumin; w ręce miseczka, najczęściej żółwia skorupka, w drugiej 
paciorki duże z krzyżykiem, nadto kosztur z jeżem, a niekiedy 
jeszcze bicz około niego okręcony, dla odpędzenia psów napast
niczych; kule i szczudła, najczęściej dla udania kalectwa przy
brane; nadto rożek tabaki. Przytern broda długa, głos żebrzący, 
mina pokorna, pod którą nieraz ukrywała się przebiegła filuterya. 

Drugą niemniej ważną zaletę żebraka, stanowiła dobra pa
mięć, mnóstwo pacierzy, i biegłość w śpiewaniu nabożnych pieśni. 

Trzeci najwa~niejszy podobno przedmiot: przytomność umy
słu, dowcip i znajomość stosunków całej okolicy. Albowiem po 
zmówieniu pacierzy, po odśpiewaniu nabo1.nych pieśni, których 
zwykle przytomni w chacie wieśniacy, z nabożeństwem słuchali, 
kiedy mu pozwolono spocząć i rozgościć się, dopiero zaczynało 
się jego właściwe powołanie; a na pytanie : z kąd tam idziecie, 
staruszku? cóż tam słychać? wszczynała się długa gawęda, (kro
nika całej okolicy), zdradzająca najczęściej doświadczonego i chy
trego człowieka. Cóż dopiero, gdy żebracy zeszli się liR swej go
spodzie, gdzie się nikogo nie żenowali , zwłaszcza na jakiem świę
tem miejscu, n. p. w Częstochowie, lub Tursku pod Pleszewem; 
tam to przy kieliszku, odkrywali całą swą przewrotność, a czę
stokroć najsprośniejsze obyczaje. Tam można się było przekonać, 
że ich pobożność, udaną tylko była maską, że modlitwę lub śpiew 
pobożny, poczytywali tylko za dzienną pracę dla. zarobku. Tamto 



269 

przechwalali ię, jak musieli wrze«zczeć, aby w musić na prze
chod?.ących jałmut.nę. jak dobr1.e udawali kitleków dla wzbudze
nia miłosierdzia. Tam dopiero za gro. z pod tępnie wyłudzony, 
oddawali się sprośnemu pijań ·twu i innym występkom. Sam przy
patrzyłem się żebrakom w Tursku. którzy, gdy przechodzący się 
zbli~ał, przenikliwym błagali gło (:ffi : w imię boskie, pobożne du
szyczki, dajcie wsparcie Łazarzowi, umierającemu z głodu i t. d.; 
a gdy ten~e przeszedł nie da'" o;zy jałmużny. wołali za nim szy
derskim tonem : hebl co mi za Jegomo'ć! udnje pana, 
a golec, nie ma grosza w kieszeni! a bodaje' prze
padł, bodajeś kark złamał, bodaj cię ogniste, siar
czyste pioruny, i inne te~o rodzaju miotali złorzeczenia. Po
wtarzam to, nn. com przen kilkudzie iąt laty własneroi patrzał 
oczyma: jak dziś jest. nie wiem. Lecz na twarzach tych obłunni
ków, malowała się złość zatańska, i wszelkic•go rodzaju wy tępki. 
Byli to zbrodniarz~> za łonieni płaszczykiem f,azarza, którzy zra
bli litościwe serca, iż potem i totnćj nędzy potrzebnego odma
wiały wsparcia. 

Litość nad nędzą bliźniego , je t najpiękniejszym czułych 
serc przymiotem: ona a ma zdolna wy tępoego nawet człowieka, 
zwrócić na droge cnoty. i do niebie kich poehoi drogę mu uto
rować. Na. teroto zlarhetnem uczuciu opiera się istuienie tylu 
tysięcy nieszczę'Jiwych bra<'i naszych, którzy zgrz) białością wieku 
przyciśnieni, lub dotknięci kalectwem. nie . ą w stanie zapracować 
sobie na własne utrzymanie' i z głodu umrzeć by musieli, gdyby 
litośna ręka nie podała im kawałka chleba. 

Ale jak Rzlachetną jest rzeczą w pierać jałmu~ną ubogiego, 
słodzić jego nieszczęście; tak przeciwnie niProzsądkiem, a nawet 
grzechem, pod ycać lenigtwo i do próżnowania zachęcać. 

Na końcu dołączamy pieśń dziadow ką o .Łazarzu, zapewne 
dość starą, zawierającą wiele trafnyrh my 'li i dobitn}l'h wyra~eń: 

Pieh/. o Łaeartw. 

1. Co się stało przed laty? 
Człowiek jedfn bogaty 
Z złota srebra miał ~zaty . 

2. Jadł, pil tylko, tańc!>wał, 
D~ień i noc bsnkirtował, 
Pychę w BPrcu ewćm chował. 

3. Jak pan, aiPdział w pokoju, 
Miał dość potraw, napoju, 
Nie pomniał, ie brat w gnoju. 

4. Widząr, ł.e był w ucisku, 
I lei&ł tam poblisku, 
Potraw mu na półmisku, 

5. Takie ani z piwnic~ 
Trunlw ani &7.klenicr, 
Nie W)'Siał na ulicę. 

6 Pan się w krz • Je rozpit'ra, 
'/. potraw u~ta uctera ; 
Lazarz głodu przymiera 

7. Bng•cz wiwat l w ykrzyka, 
Dzień i noc gra motyka, 
Łazarz swe łzy połyka.. 

8. Lnznrz przed ><roty ~lęka, 
W tęku w nogach ból, męka, 
Bogacz &i~ nic nie lęka. 



9. Władn!lć sobą nie moze , 
Zła odziet, twarde Jote, 
Tylko wzdycha, mój bote! 

10. W tern bogacz szedł z pah.cu. 
Łazarz był na tym placu, 
Twarz od niego odwraca . 

11 Tak serca kamiennego, 
Umysłu był pysznego, 
Że nie wejrzał na niego. 

12. Łazarz podniosłszy głowy, 
Jak kaleka nlezdrowy, 
Żałoaneml rzekł słowy : 

13. Ach bracie, Idziesz drogą , 
Wstąp do mnie jedną nogą , 
Nawiedi duszę ubogą. 

14. Niech cię serce zaboli , 
Każ dać chleba l soli, 
Widząc mnie w l!!j niedoli. 

15 . Zmiłuj się , wyślij wody, 
Kropelkę dla ochłody, 
Widząc rany i wrzody. 

16. Język ledwo przerzecze, 
Z wierzchu, wewnątrz ból piecze, 
Bracie, dobry człowiecze. 

17· Poczynaj ze mną skromnie, 
Który leżę utomnie, 
Rzecz miłe słowo do mnie. 

18. Nir brzydź się, luboś panem , 
Nędznym braterskim stanem, 
Abyś nie był karanym . 

t 9. Bogacz od niego w skoki, 
Podparłszy się pod boki, 
Stanął na kilka kroki. 

20. Rzekł : psie zgniły, co gadasz? 
Obok to zemną siadasz , 
Że się bratem powiadasz ? 

21. I liczysz mi się bratem? 
Nie znam cię, jak świat światem, 
Kłamiesz, żebraku zatem! 

22. Mnie robią radła, pługi, 
Mam karety, mam cugi, 
Czyś ty pan taki drugi? 

23. Mam dwory, mam pokoje, 
Wirydarze, wód zdroje, 
Robactwo skarby twoje. 

24. Mam perły, mam kanaki , 
Zwierzęta, różne ptaki, 
Tyś człowiek ladajaki. 
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25. Mam aksamit, purpury, 
Lisy, sobole, wllcrmry, 
Na tobie łachy, dziury. 

26. Krzeseł, stołków sowicie, 
Po ścianach mam obicie, 
l mieszkam znakomicie. 

27. Tyś w śmieciach bez chałupy 
Jak pies jadasz z skorupy, 
A stół twój z gnoju kupy. 

28. Gdzie u ciebie bankiety, 
Marcepany, pasztetyP 
Jam Ich wart, ale nie ty, 

29 . Który letysz o głodzie, 
NI o chlebie, ni wodzie, 
Nie liczże się w mym rodr.le 

30. W szkatułach na ostatku, 
Pieniędzy po-dostatku, 
Nie boję się przJlladku. 

31. A któż mnie z tych rozkoszy, 
Z majętnoAcl wypłoszy, 
Skarby moje rozproszy. 

32. Ty mi osoba jaka? 
Plunął na mizeraka . 
Złość bogaczowa taka . 

33. I tak z tego rankoru, 
Szedł czem prędzej do dworu , 
Pełen pychy honoru 

34. Łęzarz się zalał łzami, 
Wzruszywszy ramionami, 
W niebo spojrzał oczami. 

35. Od wszystkich opuncr.ony, 
I od brata zelżony, 
Nlczem nie obdarzony. 

86. Choć bestyje, z litości, 
Znosiły mu psy kości, 
Żywiąc go w tc!j słabości. 

37. Liżąc rany zbolałe, 
Lecząc wrzody zropiałe, 
Krzepiąc ciało zcborzałe. 

38. I tak Łazarz w barłogu, 
Oddał swą duszę Bogu, 
Leżąc przy brata progu. 

89. Wielka radość, śpiewanie, 
Gdy łazarz mial konanie , 
W niebie tryumfowanie. 

40. Z tak mizernej pościeli, 
~azarza w niebo wzięli, 
Święci pańacy anieli. 



4 t. Poaadzlll na tronie, 
Na Abraamowem łonie, 
W azczęśliwoścl koronie. 

42. Witaj Łazarzu Święty, 
Tył od Boga przyjęty, 
Twój brat będzie przeklęty. 

43. Ty za:tywaj wesela, 
A twego dręczycltla, 
Skarze aąd Zbawiciela. 
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46. Nie czynląc testamentów, 
Z klejnotów, dyamentów, 
Dosyć płaczów lamentów. 

47. Po czasie wzdycha w strachu, 
Widząc czartów w swym gmachu, 
We drzwiach, w oknach, na dachu. 

48. Gdy go śmierć do ić akoczy, 
Na wierzch wylazły oczy, 
Z gardla pianę toczy. 

4-ł. Czaau wyszło dość mało, 49. A w tern okrutni czarci, 
A tak siQ wcale stało, .Jako na zwierza charci, 
Czartów gmin pnylecialo . Srogim jadem zatarci, 

<ł5 Czyniąc wielkie napaści, 50 . Porwali go czemprędzy, 
Bogaczu, jut czas waści, Od skarbów, od pieniędzy, 
Pójdt w piekielne przepaści. Do piekła, wiecznej nędzy. 

61. Tam gore od dola do dnia, 
Ten nleazczęśli wy zbrodnia, 
Język jako pochodnia. 

Do str. 54 . 

Kalendarz na rok 1868. Chełmno. 
Wydawca Sierp-Polaczek, w teu sposób opisuje tu zwyczaje 

dziadowskie: 

Czemu dziad za wsze dziadem, choć mu w zyscy dają? 

(Powieść). 

l. Berdyohowo. Kto przed dwudziestu kilku laty znał Poznań 
od kurnickiego przyjazdu, ten sobie przypomni k:lrczmę B er d y
c h o w o, leżącą przy sameJ prawie bramie na drodze od Żegrza. 
Dziś wzno zą się w tern miejscu wały i mury forteczne, u z kar
czmy aui śladu. 

W sam dzień Bożego Ciała roku 1840 i któregoś, kilka wo
zów, co nie zdążyły przed zamknięciem bramy akcyzników WJe
chać do miasta, nocowało w tarej tajni gościnnej na Berdycho
Wle, bo W karczmie sameJ nie było jut miejsca, zaj~ło jfł dziado
stwo, które stami zwykło si~ ściągać ze stron bliskich i dalekich 
na odpust Bożego Ciała, obchodzony bardzo uroczyście dotąd pe
wnie jeszcze w kościele po Karmelitach, zwanym powszechme ko
ściołem Bl)tego Ciała. 

Czy dziś tyle jeszcze dziadostwa i wszelkiego rodzaju te
braków, łazęgów, kaleków prawdziwych i udawanych na Boże Ciało 
do Poznania przybywa, tego niewiem, podówczas przeciet bywało 
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go tam w niektóre lata i do tysiąca. Zasiadając wszystkie drogi 
i ścieżki do kościoła prowadzące, rozpierając się na cmentarzu, 
gdzie ledwo się pomiędzy siedzącymi z trudnością przectsnąć było 
można, śpiewali, krzyczeli, prosil1, wyciągali i załamywali ręce, 
chwytali przechodniów za nogi i za suknie i byli jeszcze natrę
tniejsi prawie, niż ówcześni żydzi poznańscy na Szerokiej i Ży
dowskiej ulicy, gdzie każJego przechodnia opadła zgraja faktorów, 
tandeciarzy i handlarzy zapraszając, pociągając i szarpil!lc nawet 
ku swojim sklepom i kramom. 

Wieczorem wszystko to dziadostwo, z nielicznymi wyjątkami 
kilkudziesięciu może, którzy na cmentarzu noc przepędzali, wyno
siło się z bliskości kościoła i ginęło gdzieś w obszernym Pozna
niu, a rzadko kto wiedział i myślał o tern, gdzie się to na noc 
podziewa i jak tam sypia, co je, co pije, co robi . Bo też dzia
dowska noc o innej godzinie się poczyna, niż ludzka, a. jak nikt 
dziadowskiego towarzysza nie szuka, tak om tern staranniej oka 
porządnych ludzi unikają i to nie bez przyczyny, jak się pokaże. 

Berdychowo było jednem z tych lulku miejsc, w których się 
dziadostwo na nocleg zwykło zbierać, a choć prawie na drugim 
przeciwnym końcu leżało i droga od Bożego C1ała wiodła przez 
całe miasto, jednakże czy znajomość z karczmarzem, czy dogo
dność schronienia w starej, brudnej, zaniedbanej i przez porzą
dnych ludzi mało odwiedzanej karczmie, tak była żebrakom na 
rękę, iż wielkie mnóstwo dziadów i bab tu nocować zwykło. 

Przychodzili oni już o zmierzchu i kładli się zaraz spać 
w stajni, pod ścianami, w podwórku, w ogrodzie, gdzie który mógł, 
kryjąc starannie sakwy swoje pod siebie. Tworzyły się gromadki 
bez różmcy płci i wieku, leżały baby z drugieroi babami, dziado
wie z młodymi żebrakami, to znowu parami dziad z babą, lub 
tego i tego po klika ra.:em w kupce widziałeś leżących, że tru
dno było poznać, czy to według znajomości i przyJaźm, czy też 
tylko z przypadku tak się podzielili i w gromadki zebral1. 

Po godzinie jedenasteJ w nocy dopiero, kiedy już mni ludzie 
spać pochodzili, a dla zamkniętej bramy podróżni DJe przyjeżdlali, 
poczynało się ruchać między żebractwem, wstawała gromadka po 
gromadce, zaludniała bię karczma, poczynał się gwar w izbie i 
w stajni gościnneJ, na kominie jednym i drugim, w kuchni i po 
innych izbach palił się ogień potężny, baby kręc1ły się koto ko
minów, dziadowie zasiadli ła\\-y, inni kręcili się po izbie, c1 roz
mawiali, tamci się kłócili, ci się bili, owi znów ściskali i całowali, 
a potem pili, jeJli, śpiewali, grali na skrzypkach, tańczyli, tupali 
i wywijali. Słowem był gwar i harmider, jakiego nie ujrzeć gdzie
indziej, a trwało to do św1tania, do białego dma blisko. 

Jak złe duchy, co po nocy w bajkach się błąkając, za pierwszaro 
pianiem koguta zabieraj~ s1ę w drogę, a nik n~ za trzeCJem, tak 
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dziadowska ta hołota uciszała si~ i nikła, znowu sie ro1.legując 
gromadkami, gdzie które mogło, a nikła zapewne dlatego, żeby ją 
lucłzie inni nie zastali i nie podsłuchali przy tych zbytkach i szkn
radnem, szalonem buluniu, które noc po nocy przez czab pobytu 
w Poznaniu si~ powtarzało. 

2. Dziadowska biesiada. Wśród tego gwaru i bulackiego za
mięszania, siedziało wielu po kątach i przy stole, na ziem1 i po
między kucheunemt mpieciami, a bez łyżk1 i noża jeden chłyptał 
z miski jakie ro ulisko, Jrugi w ręku trzymając kawał rui~a, roz. · 
t.lz1erał go zębami, wycierając tłuszcz brudną łapą lub szmatą. 
Jeden tak, drugi 1na.k bie::;iadował, ka2dy przecież dla siebie tylko 
przyrządzał traw~ i roztwierał sskwy, a gdzie baba z dziadem i 
dzieciakJem razem zajadali, tam ju2 kłótnie, klątwy, zazdrość, ;}.eby 
jedno wi~cej nie zjadło uiż drug1e. 

Przy wielkim ogniu na kominie, siedziała brzydka chuder
lawa baba z zapadłemi oczami. Młodszy żebrak obracał rożen, 
ona. masłem z brudnych płatów i skorup wydobywaP.em, obkła
dała rożen i obsypywała mąką, sięgając takowy zwalaną łapą ze 
sakwy. Na ro:i:uie zaczęło ·ię robić ciasto tłuste, które z czasem 
urosło, na podobę okrągłej kukli, zatkniętej na rożnie. Kilka ka
wałków słoniny przerosłej, wcisła baba w to cia to, sypała znów 
mąkę, lała roztopione masło, a z kukli zrobiła się jakby s~kata 
gałąź tłuszczem cieką,ca. 

- Scholastyko l zawołał potężny dziad, kulas na jedn~ nogę, 
a rychło tam skończysz? 

- Zaraz, zaraz Norbercie l odrzekła baba od pieczywa., gdyż 
JeJ było Scholastyka. Jeno jeszcze pozłota l To powiedziawszy, roz
biła kilka jaj, oddziehła jako tako żółtko od białka, a rozklepaw
szy żółtka z trochą cukru i jakiegoś korzenia, oblewała tlł zakle
pką swoje pieczywo, co przy gorącym ogniu, dziwnym JBklmŚ roz
d~tym kożuchem, okryło owe sękate Ciasto. 

Po chwili, stało to pieczywo ustawione przed Norbertem, na 
wieku od solewki, przysiadła się do niego Scbola\>t}ka, a naprze
ciwko z drugiej strony stołu, siedział żebrak drugi, o smutnej za
kłopotanej twarzy. Widać nędzę i zmartwienie z jego obl1cza, ale 
widać też jeszc1.e wstyd 1. oczu, jakby sie sam brzydził takiem to
warzystwem. 

- Gościnno l Pół kwarty z tej dobrej z arakiem l 1.awoła.ł 
ów tebrak, a imie mu było Kalasanty. 

- W i dać zaraz. żeś niecechowy, mój Ks.lasanty l Już ty 
w życiu nie będziesz dziadem jak się należy. Tobie zawsze jesz
cze światowe myśli w głowie, a. to co innego w świecie, co innego 
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między dziadami. Niema u nas mody, żeby goscmny co przynosił, 
boć się od szynkfasu ruszyć oie może, - rozkradhby mu wszys
tko w jedoem obróceniu. U na'l na dziadowskim balu sie jeno 
flaszkami daje zaraz za zapłatą 1 każdy sobie iść po to musi. 

Pouczouy Kalasanty, posztykutał się po wódkę, wrócił wnet, 
a Norbert wydobywszy noża z cholewy, pieczywo na trzy części 
rozkrajał i podzielił między trzech siedzących. Baba chwaliła, że 
jej się doskonale udało, inne dziadostwo z zazdrością patrzało na 
biesiadujących i zbierało opadające okruszyny do posmakowania, 
a Kalasnuty i Norbert rozmawiali i zapijali. Ile razy przecież wy
puścili butelkę z ręku, chwytała jlli Scholastyka i popijała z po
śpiechem. 

- Bo to widzisz, mój Kalasanty, mówił Norbert z napu
szoną miną, kto chce być szczęśliwy w naszym stanie, musi też 
wiedzieć nasze obrządki i zwyczaje, ale nadewszystko musi mieć 
inne myśli, jak tam ci na świecie mają. 

- .Ale co mu ty tam gadasz Norbertku, zawołała Schola
styka gdakliwie i pociągnęła znowu z Kalasantowej flaszki. Co mu 
ty tam gadasz takie rzeczy, czy on to zrozumie? - Ja powiada
łam i powiadam i będę powiadała zawsze, że kb się w nasltym 
stanie nie urodził, ten też nigdy naszego rozumu nie nabędzie, 
żeby i sto lat z torbami chodził. 

- Dajże pokój, babo! odrzekł Norbert. Ale co prawda, to 
ona ma. racyją. Widzisz Kalasanty, tyś stary dworak i ponoś w in
nej skórze tkwiał, ja ciebie kocham, bo ty człowiek jakby z dzia
dowskiego rodu, ale dziadowskiego rozumu to i ty ze wszystkiem 
nie masz. Tobie zawsze jeszcze jakoś torba wstydem, dziura. hańbą, 
prośba. c1ężką rzeczą, ty o jutro zakłopotany, a. gdyby można, to 
byś ty na inny chleb jak najprędzej rad przeszedł. Widzisz Ka
lasanty, to nie na dziada. 

Wtem Scholastyka potupując nogą, zaczęła na dziadowską, 
nutę śpiewać gęgocącym głosem, coś na podobę dziadowskiego 
krakowiaka, a zaczęła tak: 

Niema jak dziadowaka zacna profesya, 
Rok suchy czy mokry, ka:l:.dy dziadom sprzyja. 

W aucby rok Judziska pragną rosy z nieba, 
A w mokrym słoneczka na żniwa potrzeba. 

Prosić przemienienia, to sprawa dziadowska, 
Dziad prosi a ludek o cbhib mu siQ troska 

O cbhib, o kołaczyk, azperkQ i kielbaskQ, 
Da grosz na kieliszek, da na całą faskQ. 

O sławetne moje dziadowakle rzemiosło l 
Za krótki paciorek, groaz-eś mi przyniosło. 

Ojców, krewnych duszki ratunku żebrzące, 
To d:r.iadowakie sady pienią:l.kJ rodzące. 
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D1iadek z babkil tyje, ja.k w polu lilije, 
Do atodół oie znoai, jednak je i pije. 

D1iadek z babką jako ci ptacy po wietrzni, 
Nie aleją, nie oną. a awego bezpieczni. 

Wystrojeni za..,.aze w odświętnym mundurze, 
Łata tam na łacie i d1.iura na dziurze. 

A kiedy tak z dziury akóra dziadu świeci, 
Tern częstijzy mu grosik do kabzy doleci. 

A kiedy Bóe dobry, da dziadu kalectwo, 
To najprzynośolejne dziadowakie dziedzictwo. 

Mają pany włości i proptnacyje, 
Do~oi11d z jednej bolączki jut po pańeku iyje. 

- Oj tak l słyszy z Kalasan ty? zapytał Norbert. W tej 
śpiewce, co to z d1-iada na dziada przechodzi, masz jakoby cały 
nasz testament i regulamin. Dziad porządny żyje sobie z prosze
nia, a cała sztuka, żeby umiał wyprosić. Od czego rozum Kala
santy, od czego rozum? Oto : u kupca od tego, żeby się umiał 
targować ; u krawca, żeby jak naj więcej wykrajał; u gospodarza, 
żeby mu wystało do nowego, a u dziada, żeby było chleba na
szego powszedniego a piQknego, a z pomaską, a z przygryzką, a 
z okraską, a z popitkiero i pożytkiem dziadowemu sercu. 

Bo to wicłzisz Kalasan ty w śpiewce mają, dziady tak: 

Niema jak dziadowaka zacna profeeyjs, 
Czy mr14, czy ałę rodz14, dla dziada la.bija. 

Dwa razy w rok siewy, ajeno raz tnłw1, 
Dziadek bez zaaiewu, codzłeń eprzęty mlewa. 

Nikt mu nie potyczy, kaMy rad daruje, 
Dziadek prowizyj4 w niebie zapisuje. 

On aobłe z torbami od wał do wsi idzie, 
Biedę a aobłl nosi, a nie wie o biedzie. 

Wie co będzie jutro: to co dzłA i wczora, 
Dali ludzłe rano, dadą i 1 wieczora. 

Ma aw4) przyodziewek, ludzłe dachy maj,, 
Dla dsładka nie rJedą, dla dziadka cinłaJII· 

Więc ja też tobie radzo szczerze, mój Kalasanty. Ty bo jeno 
dworsko, a. choć to także chleb wygodny, bo sio człowiek nie 
przepracuJe i byle panu nadskoczył, ma się i dobrze, ale6 zawsze 
drudzy ci gwiżdżą, a ty dworaku według tego skakaj. Więc do 
tego prowadzę, że dziadostwo najlepsze, bo nie masz nad soblł 
nikogo, jeno tego Boga w niebie, a do nieba tak wysoko l W nie
bie dziad na pierwszem miejscu, boć sam Pan Jezus, kiedy na 
ziemię teraz zcbodzi, to w dziadowskiej postawie, a co ludzie dzia
dowi czyni,, to jakby samemu Panu Jezusowi. Wi~c ja ci powia-
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dam Kala.santy: dworaczkę zapomnjj, łaty i dziury szukaj jak ~yd 
pokaźuego baranka do czapki, o jutro nie pytaj: dziś tyjem, ju
tro gnijem, co masz dziś, to twoje, byle w brzuch poszło, a jutro 
to w Bo~em r~ku. Bo to widzisz w śpiewce tak: 

Maazci łeb wiehtchn), kłopoc 8ię kobyło, 
Dla dziada kłopotu póki świat nie było. 

Za nic dziad bez krówki, łba kultuniatcgo, 
K11żdy kultun warcieo dukata całego. 

Z n nic dzi 11d bez kns7lu, za nic broda goła, 
Kudłata i siwa dziadowska stodoła. 

- Aleć mój Norbercie, czyż to c?.łek m o i e za swoje serce 
i za. swoje myśh? Wierzcie mi, że ja bym też sto razy wolał za
pomnieć o wszystkiem, czem się było, jakie nieszczęście się prze
szło, ale darmo! Niemogę i niemogę, mój Norbercie, bo Pan Bóg 
c1.łowiekowi jakby za karę pamięć zostawił. 

- N u l toć to jest, co ja mówię l jać to wiem i miarkuję 
dobrze. Wszelako i na to jest sposób! Co jest to jest l - A ty 
bestyj o ję<lzyno wywiędlico kiełczata l krzyknął szturchnąwszy 
w bok Scholastykę. Patrz! Kalac;auty! Ja ci tu chcę pokazać spo
I'Ób tlowocłny. niby że na frasunek dobry trunek, l! ta jadowizna 
w piekle wędzona wszystko z flaszki wyżłopała. Odpędzę bestyją 
zaraz po odpuście, boć też już pewnie piątą mam babę, ale z ża
dną nie było takiego harmidru, co z tą przez te dwa lata. 

- Jak to, więc Scholastyka to nie wasza ślubna? zapytał 
Kalasan ty 

Scholastyka parsknęła. śmiechem, a uderzywszy Norberta sil
nie wychudł~}, pięścią w plecy, wstata i pocz~ła śpiewać jakby na 
odpowiedź Kalasantemu: 

Licha baba licha, bez dziadowskillj wiary, 
Choć ma pięciu przez rok, to wierna do pary. 

Wierna i przylepna, póki w p:~rze z tobą, 
Pójdzie za Innego, niechte będą z sobą. 

Jakiś inny dziad posłyszawszy śpiew ScbolastJki, zaczął na 
tę samą nutę taką zwrotkę do tego: 

Ale już najlt•pHza kaleczna a młoda, 
Dobry jest z nią W7.iątek, dzi~dowi wygoda. 

Czy śpiewem, czy te~ tern, że większa część ~ebraków w koło 
niego stanęła l śminć się a dogadywać poczęła, czy też czem in
nem udobruchany Norbert zawołał: 

- Nu, siadaj Scholastyko, ty smoku stary, sekutnico pie
kielna l Niech cię tam wszyscy djabli biorą, ale z to bił rady 
nie ma. 
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RaJasanty l przynieś tam jeszcze jakie kwarcisko, jeno od 
t'j dobrej l 

Kalasan ty poszedł po· wódkę, a któryś z dziadów zaśpiewał 
na tEJ su.ml\ nutQ ; 

H n l aj! dzladkn, bulaj l bil piekło zgouało, 

Djabli ai~ ep~Jili, d"órb jeM zostało. 

Do śpiewającego przyłączyło się więcej gło ów ochrypłych, 
gęgocących i piskliwych i wszystko to jakąś piekitlo'l muzyką 
śpiewało; 

Dwóch jeno zostało z dziadow~kle~to rodu, 
Obaj mają doayć z panami zachodu . 

Paru dziadów skr7.ypków pochwyciło tę nutę i poczęli ją 
wygrywać w skoezniej 1.y takt obcrta a. Młody łazęga o krokwi 
z oi.Jluną i o trup1alą gtową, schwycił kouew od wody, jakich 
w okolicy Pozuania. uiywHją i nazyw9:ją ć w i e re i ą, a bucząc w wą
ski otwór tego naczynia, udawał niby to basy do tej muzyki. 
Inny kułtuniaty dz1ad z ogromnym czerwonym nosem, dobył 
z torby długiego rzadkiego grzeb'ienia, obwinął papierem 1 dmu
chając, wydobywał głos bekliwy i gęgotliwy razem, podobny do 
koźlego beczenia. Poszły w kąt krukwie, kalecy i medołęgi zu
pełmc ustąpili ua bok, a pijani i swawolne dziadostwo włodsze, 
puściło się w taniec to jeden z drugim, to z bn bam i, wytwarza
Jąc różne figle, łamańce i najobrzydliwsze zalety do bab, jeszcze 
rozwioźlejszych od dziadów. 

Raz poraz ustawali grający, a to ten, to ów co zaśpiewał. 
Były to tak ro~wiozłe i bezw tydue śpiewki, że ich powtarzać nie 
podobna. Nareszcie baba tanecznica zanuciła prawdziwie kurzym 
głosem: 

Hulaj, dziadku, hulaj i dogadzaj babce, 
Ty b:1bo, u1ywaj, jak ptaszyna w klatce. 

I znowu śmiechy, muzyka, tańce i jeszcze gorsze spro
ności. 

Wtem wszedł młody jeszcze żebrak niosąc żelazną grapiJ 
pełną srnat.onych jaj na słoninie. Wielkie kawały szperki i kieł
basy widuć było 01:1. pół tylko przesmażone z pomiędzy tej jaje
czUJcy. Niotoący trzymał grapę za ucho w obu rękach, trzech in
nych dziadów szło obok niego, a czwarty jakby jaki marszałek 
naprzód idąc, ustawiał 7. poważną miną urzędowego człowieka że
braków rzędem . Dwaj iuący przy grapie, nabierali łyżkami gorąclł 
jeszcze jajecznicę i kłauli łebrakom w nadstawiane gołe ręce, do
dawają.c: za dusz~ niebo zczki pietruszki l za duszę ~więtej pa
mięci kozła rogatego, za duszę prośnej świni l i gorsze jeszcze 
rzeczy, których tu wypi:>y wać nie podobna. Trzeci dziad za nim 
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idąr.y, miał w gl\rści sporo tłuczonego pieprzu i posypywał kat
demu w r~ku to, co który dostał. Ci zaś śmiejąc si~ i udawając 
jakby to 111by pacierze za owe wymillnionll dusze odmawiali, mru
czeli pod not;em, albo głośno wypowiadali przeróźne pluga~twa, to 
znowu jedli jajecznicę z ręku, albo parzącą ich w dłonie, z je
dućj w drugą przekładali, nareszcie niektórzy poczęli tern rzucać 
na stojących naprzeciw, lub nn rozdawającycb, wołając: Panie 
Bota zapłać za ciepłą jaj m utnę t 

Z próioą grapą wyszedł częstuifłcy, a inny dziad wysunllw
szy się na środek izby z potężną flaszą, napełnioną do dwóch 
trzecich części gorzałką, wziął od baby garnuszek spory z razto
pionem miodem i cukrem, a dosypawszy jeszcze jakiegoś utłuczo
nego korzenia pachniącego i ostrego, wlał to w gorzałkę, zatkał 
flaszkę dłonill i mocno trząsł, teby si~ zmięszało. Baba zaś za
nuciła: 

Dobry był odpustelr, jarmareaki sypały, 
Moie jakle pailatwo Bóg wetmle do chwały. 

Inni poczęli wtórować, skrzypki znowu się odezwały, a dziad 
ów obchodząc z flaszką. po izbie, częstował w koło, lejąc każdemu 
wprost z flaszki w nadstawione usta i niby to żegnając, czy inną 
jakąś odprawiając ceremonią. 

Do skrzypek przybyło znowu owo basowanie na ćwierci i 
beczenie na grzebieniu, ten i ów począł podrygać i przytupywać 
w miejscu, baby stawały naprzeciwko dziadów i jakby w kozaku, 
jedno ku drugiemu się zbliżając, w podrygach i różnych łamań
cach, wytwarzali n& wielkie rozweselenie wszystkich najszkara
duiejsze, najobrzydliwsze bezwstydności. 

Wreszcie jaktś kulas o dwóch krukwiach z grubo obwioięt~ 
nogą ·rzucił krukwie, zdarł łaty z nogi, a przytupnąwszy rdno, 
poszedł ostro w tan z młodą jeszcze babą o jednam bolącero oku, 
nucąc przed skrzypkiem: 

Nie dał Pan Bóg rany czy kulaw~ noet, 
Toć na to &Ił łaty z koeznlki niebogi. 

Wszyscy w śmiech, w podziw i opowiadanie. Pocz~to chwa
lić tańczl\cego, że tak doskonale udawał kulawego, a on śmiej~c 
się i przysiudy robii\C, często przed grajkiem stawał i zwrotka
mi nucił: 

O niebogo moja, ty babo bez oka l 
Prowadite mnie prowadt, gdaie droga ez~roka. 

Prowadite mnie prowadi pned kołcielne wrota, 
Jal<o pei poaiędziem w klłcika u płota. 

Ja zanucę gło6no o Fanale llaryl, 
1) babo nie b.łuj ai lfb71 Dl uyjl. 
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Proś gębą a głośno kręcąc w kolo ezyją: 
Litościwe państwo l na Boga, Maryją l 

3. Dziadowskie rody. Tymczasem Norbert siedział i rozma
wiał przy flaszce z Kalasantym, nie zważając nawet na szalone 
hałasy w około. 

- Nie, widzisz mój Kalasanty, u dziadów baba to nie za
wsze ślubna ~ona. Takie rzeczy to nie dla nas. .\ly sobie tak: 
chcesz, dobrze l niechcesz, jes1.cze lepiej l - dziś ja twój, jutro 
drugi, jak nam się podoba. Ta Scholastyka to jest sekutnica ze 
samego piekła wypuszczona, ale co się ju~ proszenia tyczy, dru
giej w samej Czę tochowie nie znajdziesz. Ja ją sobie przyprowa
dziłem z Kalisza przed 10 laty na św. Józef. W Tursku na Ma
tkę Boską uciekła mi bestyja, w rok czy dwa późnieJ przystała 
do mnie znowu w Borku na Najświętszej Panny Nawiedzenie i na
mówiła mię do Kolniczek na odpust. Ja się po takich małych 
dziurach włóczyć nie lubię, ale ona miała swojo wyrachowanie, 
bo się tam zwąchała z Kaliszakarni i z jednym ślepym poszła. 
Miałci on bestyj a lepsze oczy ode mnie, aleć to tam swoja rzecz: 
bywał ci ja już te~ ślepym, zwyczajnie, jak człowiek gdz10 uwa~a, 
jednak to rzecz uprzykrzona i nie dla mnie. Ta jucha Schola
styka przez rok tego ślepca wodziła, bo to sposoby wie wszyst
kie, czy na oczy, czy na bolączki, czy na wykrzywianie stawów. 
Zwyczajnie, a któ~by miał wiedzieć, kiedy nie ta? Toć z dzia
dowskiego rodu od samego Krakowa gdzieś tam idzie przez dzie
siąte pokolenie l Nareszcie w Pakości na Podnies1enie św. Krzy~a 
złapałem ją znowu, kiedyśmy szli do Gostynia i tak się s1ebie do
tłld trzymamy. Innyby jej te~ rady nie dał l 

- Ale co wy tam c1ągle o dziadowskich rodach gadacie, 
Norbercie, có~ to ma znaczyć? 

- Ej, rzecz prosta l Ojciec dziad z matką babą mają syna 
dziada znowu, ten bierze dziadowską córkę i są. wnuczęta i pra
wnucz~Jta i tak dalej dziady z torbami na krzyż. To jużcić dzia
dowski ród, co się na swojim stanie zna, a nie tak jak tacy, co 
jak ty, z biedy jeno dziadami, z biedy jeno torby noszą, któreby 
radzi zrzucić jak najpr~dzej a wrócić do innego chleba, choćby i 
zapracowanego cię~ko. 

- To wy Norbercie z małości zaraz z waszymi ojcami cho
dziliście na żebraczkę? 

- To się wie, a tak samo mój ojciec i pradziad, bo to od 
Piastów Popielów ród był prawdziwie dziadowski! powiedział Nor
bert z dum!} i wyprostował si~ na ławie. 
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- Ale jakże to Norbercie? jakże to dziecko swoje na dzia
dostwie wychować, włócząc się po świecie? Jakże młode do że
braczki brać? Toć nawet i nie dadzą takiemu l 

- EJ! jak się znasz, tak gadasz l rzekł Norbert. U dziado
wskich dz1eci o kalectwo nie trudno, czego z urodzenia nie ma, 
na to są sposoby. A taki mały kaleczny dzieciak zaśkwierny, to 
lepszy, niż liche proszenie. 

Zebyś ty widział jak ta jędzona Scholastyka, co patrzno, 
jak tam z tym kulasem dobija l - jak ta dz1eciaka takiego do
stroi i dofa.suje, to byś wiedział, jaki z takiego dzieciaka wziątek. 
Zachoruje ci dzieciak na pra.wdę, tern lepiej, każdy ci da co naj
najlepszego bez proszenia. Zamrze, toć wszędzie dla takiej kru
szyny miejsca dość w świętej ziemi, podrośnie, masz wygodę i już 
samo się wyżywi, a czego ty nie nauczysz, inni pokażą i wy
ćwiczą. 

- A nużby taki dzieciak do czego innego miał ochotę 
i skłonność? 

- A z miłym Bogiem, byle sam sobie radził. O! wychodzili 
dziadowscy synowie i na biskupów, kochanku! Jednak, czego sie 
skorupka za młodu napije, tem ua atarość trąci, to też kto do 
na.szej profesyi za młodu Sil~ nałoży, innego ehlcba nie zapragu1e. 
Trudno zresztą inaczej. My sobie jak ptaszki l Kłopotu nie znasz, 
zjesz i wypijesz dobrze, przyodziewku nie potrzebujesz, dachu 
i chałupy nie brak nigdzie u dobrych ludzi, gdzie pn:yjdz1esz toś 
wszystek i swój -- ni ci bieda, ui ci zmartwienie, ni głupia za
zazdrość innym honorów i bogact1va, bo wiesz, że tyle twoje co 
w gęb~ swoję, a byleś dziś przeżył do woli, to jutro Jak przyj
dzie, znowu dzisiem będzie. 

- A starość? zapytał Kalasan ty, a choroba '? 
- Starość. najlepsze dziadostwo, boć ci nikt nie powie: 

mł.odyś, do roboty z tobą l Choroba za ciebie prosi i litośc1we 
serce robi. Co chcesz Kalasan ty? Toć tego l udzie sami po dzia
dzie się domagają. 

- A śmierć i pochowa? 
- Umrzeć sięjuż pewno godzi tak dziadowijak bogaczowi, a czyś 

to zrobił pod swoim, czy pod cudzym dachtJm, czy wreszc1e gdzie 
pod płotem, taka i taka śmierć równo ważna. Wedle pochowy, 
toś przecie nie żaba, a jeno same :taby nie śmierdzą po t!mierci. 
Jui ty ludziom przypomnisz, że cię zagrzebią. 

Kalasanty aż si~ jakoś odsuwać poczynał od takiego czło
wieka. Dziadostwo hulało, piło, kłóciło si~ 1 na zabÓJ bić si~ 
pocz~ło. 

Norbert wstał, a wsparłszy się na kuli, podszedł do bij!l
cych się i sr.hwyciwszy dwóch za czuprynę. silną ręką rozerwał 
i w kąt daleko jednego od drugiego rzucił. Podniosłszy kulę, 
walił z góry obok Bl~ jeszcze czubiących i wuet jako tako uci-
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szył pokłóconych, którzy przeciet rzucali się na niego. Gdyby 
nie wielka siła Norberta oraz pomoc Scholastyki, zapewne wJęce;
by mu się było oberwało. 

4. Niespodziewany koniec. Tymczasem w stajni wiele dzia· 
dów i bab na S\\oją rękę się raczyło, jedząc, pijąc i wy· 
śpiewując. Tam d7.iadowie mieniali SUi) na baby, baby znów zma
wiały s1ę na dziadów, wytaczały SI~ tale 1 skargt, to znów na tę
powała zgoda, a przy tem wszystktem hałas był Jakby na zatrzę
sieme ziemi. 

Nocujący tam podróżni wołali co chwila. na żebractwo, żeby 
byli cicho. Z pot:zątku słuchali na. chwilę, później, kiedy za wiele 
ju~ było u nich w czubte, pocz~Jli s1ę odwrykiwać i odgrażać. 

Zniecierpliwiony 1 obrażony młody JR.klś panicz skoczył z wo
za i z biczykiem w ręku uderzył na tę hołotę, smagając nie żar
tem najhałaśltwszą gromadę. Jeden z nic b począł uciekać lilłc 
młodego pamcza, ten pogon1ł za nim i wpadł do karczmy. 

Tu inaczej się rzeczy obróciły! 
Na knyk dz1ada smaganego dotkliwie, stanęło tylu a tylu 

przeciw paniczowi, ten zaś niechcąc ustępować przed tlłką hołotą, 
bił w koło i coraz w1ęceJ żebraków na siebie oburzył. 

Źle byłohy wypadło dla młodego śmiałka, gdyby nie Nor
bert. Ten dostn~egłszy, odgarnął żebraków M bok, a przystąpi
wszy do młodego, -rzekł mu z cicha surowym głosem: 

- Paniczu l dajcie pokój i id~cie skądeście przys7.li l Wyście 
młodzi, to cały świat myślicie zawojować, a przed dziadami wstyd 
wam ustępować. Aleć usłuchajcie mojej rady i wynoście się teraz 
zawczasu, pókiście zdrowi paniczu, bo dziadowskie kije ze uszo
nego drzewa, a co si~ w dziadowskie torby skryje, to w nich uto
nie na wieki, jakby kamień w studnię wrzucił - to po świecie 
roznioslł daleko, tego chyba sam Pan Bóg do;dzie l A następując 
coraz bhieJ na młodego, chciał go własnl} osobą wyprzeć do sieni. 

Zak1piała krew w młodym, że nie zważając na rozt:l}dne 
zresz~ perswazye, skropił dziada prz(lz łysą głowę i twarz btczy
kiem i krzyknąwszy: Łajdaku, włócz~n~o l precz z drogi! śmiało 
darł sie sam jeden w głl}b izby. 

Norbert krwifł zalany zatoczył sie, ale wnet przetarłszy oczy, 
schwycił za potężną kulę, na której sie oparł, a ują,wszy oburącz 
za cienki koniec, ogromnym zamachem byłby roztrzaskał głowę 
młodemu śmiałkowi , gdyby nie Kałasanty, który przyskoczywszy, 
silną ręką pochwycił Norberta i w kąt rzucił, jakby snop sło
my tylko. 

aJpierwsza Scholastyka rzuciła. się z potężną głownią go
rejlłCił na Kalasantego. Ten przecież był już na to przygotowany, 
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a porwawszy długie sakwy jednemu żebrakowi z plecy, tak zgra
bnie rzucił je babie pod nogi, że padła na ziemię. 

Tymczasem już kilku ludzi, tak sług owego panicza jak i in
nych podróżnych, goniąc za kradn~cymi z wozów żebrakami, wpa
dło do karczmy i stanęło przy paniczu. 

Na ten widok dziadostwo śpiesznie się wynosJło tyłami, o1.na
mi, kryło się po kątach, dość, że po kilku chwilach mało kto zo
stał w izbie. 

- Trzymajcie tego herszta! zawołał panicz wskazując na 
Norberta, on za kradziete odpowie. 

- Nie potrzeba, wielmożny panie, zawołał Norbert, będzie 
wszystko w swojem miejscu. Scholastyka! powiedz tam siwemu, 
żeby było wszystko jak należy. 

Wnet też z ogrodu spadł górą rzucony kuferek i parę tłu
moków z wozów podróżnym pokradzionych , a Kalasanty wziął 
na bok panicza i tak mu perswadował: 

- Niech pan Ignacy da pokój l Kto z taką hołotą końca 
dojdzie? dzięka Bogu, że się tak skończyło, bo to ród Jadowity 
i djabelski, na wszystko gotowy: oni by tu wielmożnego paniczka. 
w torbach kawałkami roznieść gotowi. 

- Dałbym ja im l krzyknął młody wygrażając. 
- Wiem, wiem proszę pana! rzekł Kalasanty. Pan Ignacy 

nie byłby im ustąpił i porozbijał tylu a tylu, ale siła złego na 
jednego. Puść pan tego urwisza. To ród mściwył 

- Mniejsza o durnia, niech idzie! rzekł młody. Ale ty zkąd 
się między nich wziąłeśf To i z tobl} już tak Uest), Kalasanty? 

- Bieda i gorzałka nieszczęsna kochany paniczu l rzekł Ka
lasanty i począł ręce całować młodemu. 

W godzinę potem nie było żadnego z żebraków na całem 
Berdychowie, bramę otworzono, a na pierwszej bryczce jechał ów 
młodzieniec mając Kalasantego, starego strzelca od swoich rodzi
ców, na kofle. 

Kalasanty o pijaństwo łajany, poszedł był w świat przed pa
ru laty i teraz dopiero jechał przez Poznań w swoje strony do 
dawnego państwa, z gruntu żebractwo sobie obrzydziwszy. Był 
odtąd trze~wym i porządnym człowiekiem. W chwilach wesołych 
wieczorami opowiadał owemu paniczowi wiele o dzia:dowskiem ży
ciu, ich ~bytkach, zbrodniach i bezbożności, śpiewywał dziadow
skie pieśni pobożne i światowe; z tych jedna, której w tej powie
ści użyłem, kończyła się: 

O sławetne moje dziadowskie rsemiosło, 
Oby sl~ to plemię jak piazdy rozro&ło. 
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Do str. 60 . 

.Lukaszewicz w: Obrazie m. Poznania (1838. t. I. str. 
140) mówx o strojach, jakich mi e zkańcy miasta Poznania w ró
żnych używali czasach. Wcz~{;nie już musiał magistrat po kra
miać postanowieniami swemi zbytek w tym względzie się zakra
dający. Na początku 17go wieku nosili mę,czyzn1 we {;więto ku n
tu s z uajczę 'ci ej granatowy, żup a n biały, czerwony lu h wzorzy
sty z materyj jedwabnych' c z a p k ę białą z czarnem lub brunat
nem futrem, b u ty czarne, niekiE>dy żółte lub czerwone. p a s suty, 
srebrny lub złoty, g u z y srebrne lub pozłacane, pęt l i c e złote, 
srebrne lub jedwabne i inne ozdoby czamar (kabaca), trzcinę 
z gałką z słoniowej kości lub złotą. W zimie kładli opończę, wil
czury, niedźwiedzie lub lisy. Kobiety nosiły s u k n 1 e dług1e z roz
maitych materyj, gorsy rebrem lub złotem haftowane, na szyji 
n o s z e n i a złote, perły, korale i t. p., na r~kacb pierścienie i m a
n e l e, na. głowach czepce z perłami, czapleJ bobrowe, z złoto
głowiu i t. p. materyi. W późuiejszych cza ach używały sznuró
wek, rogówek, czepków a nawet kapeluszy z piórami stru 1emi. 
W zimie okrywały się s aj a u a m i czyli płaszczykami podbiteroi 
rozmajitemi futrami drogiemi. Do ubioru kobiet z niższych klas 
należały w 16tym i na początku 17 go wieku następujące przed
mioty: l e t n i ki harasowe, my ck i takież królikami zwykle podbi
te, w a ck i, s z ar s t u c h y. W dawniejszych czasach ub1ór i sprzęt 
męzki zostawiony po śmierci mi e zczanina nazywał się h er g e w e l, 
ub1ór i sprzęt niewieści g er a d a (może od wyrazu: Geriith). 
Pierwszy dziedziczyli sami synowie zmarłego. drugi same córki 
(wedle prawa. magdeburskiego). - W dziele Edw. Raczyńskiego: 
Wspomnienia WielkopoL tom II. 253, umieszczony jest wi
zerunek ubioru obywatelki po.mańskiej z koi'lca I6go wieku. 

Do str. 83. 

Czasopismo Kronika. (Warsz. 1857 r. Nr. 245) mówi: 
Z gościny w Poznańskiem: 

n Wieś spokojna, wieś wesoła śpiewana przez Jana Kocba
nowskiE>go, znika już z prze trzem ziemi polskiej. Gospodarstwo 
rolne stawszy siE.J u nas nauką i przemysłem, przynosi może wię
cćj kor1.yści materyalnych, lecz utraciło wiele z swej dawnej po
ezyi. Tu w Poznańskiem już włości polskiej niema, owej włości 
z obszerneroi łanami jednego rodzaju zboża, pozłacaneroi p zeui
cą, posrebrzaneroi źytem, z chatami włościańskiemi rozrzuconemi to 
przy drodze, to nad strumieniami, to na wzgórzach w malowni-
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czym nieładzie, a stanowiąceroi jedną całość z dworem i z zabu
dowaniami dworskiemi, które choć wzrostem górują nad temi cha
tami, jeduą przecież zdają się z niemi składać rodzine. Oddziele
nie gruntów włościańsluch od dworskich i przebudowanie miesz
kań gospodarzy dokonane przy uwłaszczeniu zgodnie z korzyścią 
i z porządkiem gospodarstwa, z każdej wsi Wielkopolskiej dwie 
utworzyło. Jedną zamieszkuje dawny pau lub jego następca z swo
ją czf'ladzią, drugą dawni pańszczyźniani rolnicy a dzisiejsi wła
ściciele. Te dwie wsie są sobie najczęściej obce, mieszkańcy je
dnej nie potrzebują mieszkańców drugiej, nie pomagają im w pra
cach gospodarskich, sąsiedzkie nawet rzadko kiedy zachowują sto
sunki. Za to wieś pierwsza ściśle jest z dworem połączona, od 
niego ?.u pelnie zależna, będąc zamieszkałą przez czeladź dwor
ską. 'Wielkopolska nie jest bogata w ludność, z tąd przy uwła
szczeniu gospodarzy pańszczyźnianych, dawni panowie nie mogąc 
polegać na łatwam znalezieniu w każdej porze potrzebnych im 
najemników, musieli się zaopatrzyć w dostateczną liczbę robotni
ków stałych. Temi robotnikami każdego dnia za rocznem wyna
grodzeuiem są parobcy, fornale, rataje i t. d. słowem czeladź, 
a rodziny ich za dzienną opłatę i na każde zawołanie dostarczają 
rąk do prary. Nie jaduemu z właścicieli z Królestwa (polskiego 
kongrpggowego) zdawalby się ten sposób prowadzenia gospodar
stwa uciążliwym. Te wszystkie bowiem rodziny trzeba w domach 
osobnych pomieścić, żywić ziarnem dworskiem, każdą uposażyć 
ogrodem, każdej drzewa. na opał dostarczać, w chorobie swojim 
kosztem leczyć, a nawet nierozerwanym wspólnie łączyć się z nie
mi węzłem. Prawo bowiem nakazuje, w razie śmierci którego 
z tych rocznych robotników, lub w razie kalectwa, pozostałą wdo
wę i sieroty, lub też tego kalekę z całą rodziną żywić i utrzy
mywać. Prawo to jest bardzo filantropijne, lecz do wielu nadużyć 
prowadzi i jest jedną z najprzyk&zejszych uciążliwości tutejszych 
gospodarstw. Potrzeba utrzymywania licznej czeladzi, wywiązała 
konieczność budowania licznych domów dla jej pomieszczenia. 
Trudno więc byłoby wyrachować, ile od czasu uwłaszczenia, wła
ściciele dóbr w Poznańskiem wyłoży li pracy, trudów i funduszów 
na opatrzenie swych włości w potrzebne budynki. Włości te są, 
prawie wszędzie porządnie a w wielu miejscach nawet zbytkowa 
zabudowane. Jak w inuych częściach naszego kraju, tak i tutaj 
zwykł) m porządk1em polskim stawiauo te budynki. Najprzód po
myślano o wygodnem umieszczeniu trzód i wzniosły się owczar
nie, obory, stajnie, potćm o zachowaniu bezpieczoćm zboża w sno
pie i stawiauo stodoły, następnie o pomieszczenie ziarna. i budo
wano 1\pirhlerze, dalej chciano aby wygodnie mieszkała czeladź 
i powstaly domy czeladnie. Nakoniec gospodarz pomyślał o swo
jej własnej i swojej rodziny wygodzie i zaczęły się wznosić dwory 
i pałace, z który ch wiele jest ozdobnych, nawet wspaniałych. 
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Pod tym względem Wielkopolska celuje nad innemi prowincyami 
dawneJ Polski. W części połuduiowój w której przebywam, w po
wiatach; Wschowskim, Krobakim, KośCJańskim, Szremskim, w oko
heach Poznania na prze trzeni niezbyt ob'>zernej, ileż wyliczyć 
można dawnych lub nowych pałaców, , domów mi e zkalnych wygo
dnych i obszernych. Pomiuąw zy zamek Rydzyński po .f.ańcucie 
najw pauialszy może gmach w ziemi polskiój, pominąw zy z da
wnych cza. ów obszerne pałacowe mieszkania rodziny Mielżyńskich, 
Mycie! kich, Chłapowskich, Raczyilskich i t. d., wspomnę o no
wym pałacu ks. Czartoryskiego w Rokossowie, o pałacu w Koby
lopolu, o wspaniałym zamku w Kurniku i t. d., lubo zamilczeć 
nie można, że W budownictwie owem, Więcej przeważa wzgląd na 
wygodę i zamiłowanie porządku, nim na smak wytrawny i uczu
cie piękna." 

Do str. 86-96. 

Budynki. Domy. Cbaty. 

W czasopismie Przyj a c i e l l u d u (Leszno, rok 4ty, 1838, 
Nr. 49) umieszczony następujący artykuł pod tytułem: Ułamek 
o architekturze (z powodu rozebranej w rynku Poznańskim sta
rej kamienicy) . 

• zwróćmy na chwilę uwagę na te nasze mnogie, pyszne, 
za-przeszłowieczne budowle, codzieunie walące się, a nie wspiera
ne, albo wcale niszczone niebaczną ręką nabywców i właścicieli, 
a we~tchniem: bodaj wszędzie się rozciągała cześć rzeczy dawnych, 
nietylko kształtem wym, lecz i wspomnieniem i duchem koszto
wnych ! 1

). Gromił Wiktor Hugo Francyją o brak uszanowania 
i ten Wandalizm, którego ofiarą historyczne padają pamiątki; o to 
zaniedbywanie budowli starych, przez obojętność lub skl}pstwo; 

') Ł. Gołębiowaki w dziele Domy l Dwory (Warsz. 1 30, str. 6) 
mówi te: w województwach wielkopolskich porządniejsze mają dworki 
chłopi, soltyal, holeodrzy, aniteh drobna aLiaohta mazowiecka.- Mimo 
to, głównym do budowy w Polsce materyjalem było drztlwo; na poparcle 
czego, przytoczymy słowa Kromera w dziele jego De statu Poloniae et 
gmte Polona r. 1674: Wsie w Polece n9jwięc~J w podwójny rzęd nad 
jeziorami i strumieniami zabudowane; domy wielkie z drzewa, a czlllem 
i z gliny, słomą luli tarcicami pokryte. Szlacbedtłe mieszkania obazer· 
nit'jeze i ozdobnitjsze. W miastach Niemcy osadnicy domy z crgleł mu· 
rować zaczęli, Polacy jut icb naśladują, idąe za smakiem budowoletwa 
włoskif'go. W Kaazubacb, Pruasach, Żmudzi i Lihvie, lud mienka w pie
ka~rnlach czyli domach bez kominów 1 mieszcząc koło siebie l bydlęta 
i domowt pta two. 
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o rozbiory ich przez chciwość, lub o niezręczne przekształcenia 
i niesmaczne przeinaczema. Wytykał on ten Wandalizm, co wszyst
kiC przehtega . tany, w zelk1e przyjmuje szaty i smakuje w znisz
czeniu. O ci stuletniego dębu, do pysznej świątyni Boga; oJ nędz
neJ chaty kmiotka, do wyuio:łej turmy miej . ki ej; wszybtko na 
cześć prawdziwych miłośników rzeczy ojczystych zasługuje." 

nGt!?.iekolwJek kra.j zwiedzimy, wszętlzie nas wit:!ŚĆ dochodzi 
o tern: co było, co zn1 zczono, co rozebrano; zewsząd stale dli)by 
ogrodów, zdają ~>ię błagające wyctągać ramiona, aby ich nie za
przedano na sążniowe drzewo; budowle, a by im cegieł nie wy
dzierano z łona Pierwsze jeszcze cienia, drugie jeszcze schronie
nia użyczać zdolne, zniknąć mają z powierzchni tej ziemi, którą 
zdobiły, której dziejów mememi były świadkami. Ledwie co ura
tować zdązono Krus1wicką wieżę i ileż to innych gmachów si~ 
wali? Ileż to ko 'ciolów, co cza ów Piotra Dui1czyka 1

) parnię
tują?- ile.l to później zych ·,~iątyu się rozpada? Któżby ich Je
dna.k nie przenió ł nad no1vsze świątynie? Któżby nie uczuł, że 
modlitwa goręt zą się ~taje wśród tych murów, gdzia tyle wieków 
korne schylano czuła. Gromią właściciela Ferneju, że si(:dz1bę 
Woltera w cukrownią przemienił: lecz my dopuszczamy się więk
szego nieraz barbarzyństwa: bo czyli~ straty, jakie po nie i e histo
rya, poezya, architektura i malarstwo, zgoła, piękna całość krai
ny, 1.doła wynagrodzić zy~k kilkudziesiąt tysięcy nadpsutych ce
gid i n1eforenmych kamieni? Ileż to całych, pięknych budowli 
je zcze w kraju pozostaje, które przechować można w pierwotnym 
kształcie? Wspomnę te, które niedawno widziałem: np. pyszny 
lekko· kształtny kościół wraz z przyboczną kamienicą naprzeciw 
tumu w Poznaniu; turmę w Szamotułach wraz z poprzerabianą 
kamienicą; zamek Kożmina; zgorzały kośctół w Borku; na go
spodarskie budowle użyty zamek w Osiecznie i świetniejsze pa
miątki ZbąszyJ1skiPgo i GąsawskiPgo zamku; reszty kościoła Ary
ań kiego w MurowaDÓJ-Goślinie i dwu-lub trzech-wieczne groby ry
cerskie w Ponicu; a wreszcie nie należy-ż nam święcie pamiętać 
o po~;ań~kich jeszcze zabytkach? o murze Gnieżnieńskilli i o Ino
wrocławskim kościele z mnogieroi nefbami bogów słowiańskich? 
Jakiż pałac nowoczesny wyrówna piękności Gałuchowa nad Pro
sną, w którym knżda, że tak rzekuę z młodo-zmarłym wieszczem: 
"Cegła patrzy pne!lzłości rdzaweroi oczami." Któż nie przeniesie 
wieży Go t}ń'lkiego farnego kościoła, nad tyle innych kunsztownych 
budowli ( Któż obejrzy obojętnie stary kośc1ół w Kościanie, ko-

') Piotr D!ln, od którego familia Daninów i DOnhofów porhodzi, wybudo
wał kspllcę na g6rze szląekiel Sobótce (Zobten), świętt!j Elżbiety w Wro
cławiu, tudzież kilka w Wielko-pol•ce. (Uwaga. autora. artykułu), 



287 

ściołki w Krobi i Krzywini u, a nawet wiosek pomniejszych np. 
D~bowej-Ł~ki? 

"llet to pięknych kamienic po starych miastach, nietylko 
w Poznaniu i Gnietnie, nawet w Rawiczu ') i Wschowte? Przy 
ulicy, którą w Poznaniu z rynku do teatru otwierają (r. 1838), 
warto jeszcze obejrzeć starą kamienicę, przeznaczam}! na rozebra
nie; kamienne wy ta wy pierwszego piętra i kształt okien, nawet 
wymiar cegieł, nadają jej wartość niemal!} w oczach mtłośnika 
rzeczy dawnych. Chcąc uratować jej pamiątkę, nim zniknie na 
zawsze z przed oczu, załączamy widok jej obecny (tu rycma w tern
te pismie). Wszakże już w tym rodzaju nowych nie zobaczym, 
gdyż wszystko, nawet ceglana miast fizyonomija, zmienia stę bez 
powrotu: szanujmy więc tę sędziwą przeszłość." 

,,Lecz nie szukając przykładów po miastach, rzućmy okiem 
na wioski. Jakież piękne były te Chaty przed stuleciem, a nawet 
i półwiekiem stawiane: każda węższym bokiem (szczytem) zwróco
na do gościńca (drogi), z małą wystawką pod dachem; na trzech 
słupach strojnie przyrządzonych spoczywał szczyt domu przewie
szony. Słupy te drewnianym połączone łukiem, mtsterną ciesiel
sk" robotą, największą były domu ozdobą. Za niemi siadał kmio
tek w czasie skwarnym lub niepogodnym, a oko jego spotykało 
tyle rodzin przed domami spoczywających. Wszedłszy do chaty, 
jednam oknem wyjrzał na podwórze, a drugiero do ogrodu 1

). 

"Dzisiaj w każdej wiosce chaty wiejskie szerokim bokiem do 

1
) Holeehe, opieująo w r. 1804 tę częiló Poleki, która się była rządowi pru

akiemo dostała, taki daje nam obraz Rawicza: Miasto jest regularnym 
czworobokiem, ma 4 bramy l porz11dne broki. Domy eą po wh,jkez6.1 
części :r. drzewa, w mor pruski czyli ryglówkę etawiane, ale olice 
wazyetki~ eą proste l regularne. Znajdziesz tu tAkte domy całe murowa· 
n e, zwłuzcza w rynko co mu piękną postAć nadaje. tWa p o m n. W l e 1-
kopol 1842 t. I. str. 356) . 

2
) Chat tych n~jwlęct!j widzialem w okolicach drzewnych, ezczególni6j 

w okół Jarocina. Wleli Gluchów v. Gluchowo, nad Koiciańaklm gościń· 
cem, w tym rodz~ju jest stawiana; bl'lka wystawka jednego z tych do
mów, noel napie 1782. Widzialem wpra~dzie w innych mlejecacb ale
które na6ladowania dawniej~zego ciesielskiego dłuta, w pierwezych latach 
nae~ero wieko 19go wykonywant:; atoli wny,tkie się zdradzały niejaką 
ociętaloici~t. Milośnikom zabytku tego rodzaju, zalecam jeazcze śpichiera 
w Mechlinie pod Szrtme111, który dotąd kształt pierwotny, przed 98 lrity 
mu nadany (1740) zachował. Życzyłbym, aby eię znalazł jeden pomiędzy 
nami, coby zechrlał zbierać widoki l ryay tych bodow li, znikających nam 
coraz więct!j z przed oczu, a jednak pewne zajmujących miejsce w dzie
jach rozwinięcia ojczyetych eztuk pięknych . Uwaga autora. 

Tero roduju wiejskiego budownictwa zoajdzirn dość liczne za-
bytki w powiecie. Odołanowekim Uwaga redakcyJ. 

Wielu wspomnionych tu budowli wizerunki podał Edw. br. Ra
czy6ekl w awem dziele: Wspomnienia Wieikopolaki (Poznań 
1848 r.) 
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ulicy stawione, pozbawione wystawek, są tylko taniero schronie
niem robotników. A jednak zaciąg ustał, chłopek więk zej utywa 
swobody. i nie ma w niedzielę gdzte usiąść przed domem. Masz-li 
on szukać w głębi ogródka chłodnika, sterczą<·e~o wśród zagonów 
ma.rchwt i kapusty, i czekać nim ligusturn obrosnie. Nie; niechaj 
raCZej wiejskiej si~ przygJą.da zabawie i Cieszy we ołemi wyskoki 
dZtatek i ścigających się chłopców, lub czeredy uganiającej si~ za 
Kręgiem, (ob. Gry 1 Zabawy)." 

"Ten ze sam rodtaj wystawek widzimy JlO miastach murowa
nych 1 drewnianych: mteli tam kupczyki skład bezpieclny. prze
chodnie wygodne 1 suche chodniki; lecz d:tiś uatotniast wsz~dzie 
je zabudować usiłują.." 

,,Pokąd można, podpierajmy i szanujmy te dawne budowle, 
a gdy przyjdzie nowe wystawić, szukajmy między półczesnemi 
najptękniejszych wzorów. Szwajcarskie chaty i angielskte folwarki 
(Colta ges) w nieprzebranej rozmattości naśladować możemy: kilka 
belek, łupów więcej. lub okno nieco większe, lu b okap nieco 
większy, zupełnie k ztałt domu zmienią . W na zej okolicy najwię
cej wzorów pod tym względem znajdztem w Turwi pod Kośetanem 
i w przyległych posiadło' ciach. Czas jest, abyśmy wre z c te zanie
chali teJ nagiej, jałoweJ 1 poniekąd czcl.eJ architektury, której 
wzorów Bóg wie, zkąd stęgamy. Dwory i wieJskte chaty, wszyst~ 
ki e nakształt todół stawiane: a cz~sto gości m ec przez wieś idą
cy, nie różni Stl) od guronego podwórza. Ujmtjmy się wi~c za tern, co 
jedyuie okolice na ze malowlllczemt czyni; nie mamy gór i skał, 
szanujmy wi~c la y, wody, łąki 1 budowle, które jedynie zdołaj" 
dodać rozmaitości niezmierzonym naszym polom. u 

I. Łukaszewicz w dziele Obraz m. Poznania (1838, tom 
I. str. 147) wykazuje, Jakie były dawniej mieszkania mieszczan 
Poznań kich, oraz ich naczynia i sprzęty. 

Do tr. 6- 96. 

Czasopi mo Przyjacielludu (Le·zno 1838, rok 5, Nr 14) 
z powodu stuletniego śpichlerza w Mechlinie, którego wizerunek 
podaje, mówi: 

O drzewianem budow~tictwie. 

nSkreśltłem był kilka myśli o architekturze nam właściwej, 
i wspomniałem w uwadze o estetycznej wartości starych drewnia
nych budowli, zbyt cz~sto lekceważonych, a jednak charakteryzu-
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jących czasy ubiegłe. Przysłano mi wi1erunek 99-cio letniego śpi
chlerza wsi Mechlina pod Szremem; po~pieszam go udzielić pu
bliczno'ci. Spichlerz ów, ciekawy w kazuje nam jeszcze charakter 
spółczesnych budowli: w czę!ici, teraz deskami zabitćj, unueszczouo 
odkryte schody, które pod dobrym okapem, z dołu ua górną wio
dły galeryę; słupy, belki, poręcze, zręcznie dłutem wyrabiane, wi
dz zajmują. Budynki takowe z wystawą zakrytą od słoty, a je
dnak widnfl dla oka, i tuk bogatą w ró:lne cienie, jakie św1atło 
nań rzuca, wydają się jaknajśllczmćj obok naszych . półczesnych 
budowli; jest w mch bowiem jakiś zezogólny starunek, jakieś ży
cie osobne, jakaś my~l udzielna. Zdaje się, jakoby w tych rozmai
tych wystawach, mby członków dostawały: co nas szczegMoiĆJ 
uderza, gdy obck nich postawim nowe, martwe, trupie, bezwładne 
stodoły 1 stodołowe stajnie, owczarnie, a nawet ofir.yny i domy 
m1eszkalne. A ileż to wdzięku do. trzeżem w tym każdym szcze
góle tych starych budowli? w różuo-w1.0rzc wyHobieuia i ciosa
nia każdej belki i deski, wystawionej na widok? Najdrobniejsza 
czę~ć tej catości była tak _ trojną pieczą, mistrza cie!>iółki; wszę
dzie znamiona jego smaku wyci'nięte na drzewie. Ujrzysz tam 
je zcze jakłlś puściznę średniowiecznej sumienno:ci rzemiosła, co 
się żadnym posobem z kunsztem rozbratnć nie mogło; nigdzie 
też nie dostrzeżesz pośpiechu, ni tandeciar kich przywar naJemni
czej roboty. To rzeźbiar:;two drewniane, długo się w naszym prze
chowało kraju; jeszcze w dwudzie. toletnich budowlach, widzJUłem 
tu i ówdzie ociężałe naśladownictwn. jrgo wzorów cudownych za
przeszłego, a kapryśnych przeszłego wJCku. 

Szczególne mieli' my zawsze upodobanie do tych drewnianych 
budynków, niech też za p:zykłnd po łuży anckdota mnieJ znana. 
Gdy ksiąie toskański zażądał od w zystkich wła ~cicieli ziemskich, 
aby wykazali tytuły swych własności, a z naj. urowszą sprawiedli
wością tym własność przywracał, których przodkowie nieprawnie 
byli wyzuci, nadarzyło się, że piękny bardzo majątek przysądzo
nym został ubogiemu szla~hcicowi, jako o. tntniemu potomkowi ja
kiejś włoskiej rodziny, osiadłemu na Litwie. Na tak dobrą wiado
mość, puścił ię rodak ua~z do Włoch; atoli przez szczególną ba
czność, zabrał z sobą swego cieślę. Niemógł tćż ani on, ani jego 
cieśla, do kamiennego przywyknąć mie zkania. Obok pysznego pa
łacu wystawił sobie schludny drewniany dworzec, a cieśli chatę. 
Były to jedyne dwa domy drewniane w To kanii, przedmioty cie
kawości Włochów, którzy je, jako zezogólne osobliwości, pokazy
wab podróżnym, w lwńcu przeszłego wieku. 

Charakter dawnćj drzewianej architektury naszej, nie był 
dotąd estetycznie rozpoznanym: a jednak naród tak od wnych ró
żny i sam dzielny, wyciskał pi~tno właściwe na wszy tkiem, czem 
sil;) otaczał. Jako np. wielka izba kuchenna saskiego Earla w An-
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glii, lub naczelnika Klanu w Szkocyi, stawała si~ obrazem jego 
~ycia domowego; tak i nasze stare dworce z sieni~ na przestrzał, 
z wielkfł izbll jadalną, z małą komorlj, sypialną, z alkową, alkie
rzem, apteczk~j,, z czeladnie~, śpi~arni~ i kuchnią, zakreślaj~ w pro
stym swym zarysie, wesołfł i gośćinną nas?.lł przeszłość. .Był tam 
próg, 1. którego si~ pijało strzemienne; była belka, pod którlł 
Szweda zabito; są~nisty piec, w którym si~ kiedyś zaczsili zło
dzieje; komora, w której pokutowało; alkowa, gdzie odmawiano 
pRcier?.e; czeladnica, w której dziwne zmyślano gadki. Ró2ne te~ 
1 ciekawe ozdoby poczytywano za niezbędne w takim domu, np. 
aby okienice zawsze w kształcie serca, albo te~ półksię~yca wy
rzni~te b1ły (t. j. aby miały otworek tego kształtu). Ozdoby po
kojowe mamniej właściweroi były; po sufitach rze~by lub malatury 
przedstawiały zwykle bisurmańskie głowy, lub te~ inne znamiona 
krwawego rzemiosła wojaków, a po ścianach kordy, na krzyt za
wieszone. Widziałem np. w starym dworcu stolik, unoszony na 
grzbiecie klęczącego jai1czara. Sił ró~ne sprzęty takowe ro?.rzu
cone po kraju, a właściciele ich starownie je utrzymuj,c, dowo
dzfł, ile cenić umie.ilł kosztowne pomniki. 

Zaciasnem były wprawdzie polem ubogie te dworce dla buj
nej wyobrdni naszych przodków: jak~e:t si~ śmiało natomiast roz
winęła tam, gdzie jej miejsca i okoliczności sprzyjały l - z wielu 
jeden pnykład wymienię. "W zamku krakowskim sławna była 
izbtL B!ldów; przed nill najwi~ksze, najwa:tniejaze sprawy aie wyta
C7.ały. W obliczu Boga i świata wynurzać się m1ała sprawiedli
wość, a wszystkie ludy miały być świadkami ostatecznych wyro
ków najwy~szych stró~ów prawa. Wielka ta myśl narodowa prze
j~ła duszę mistrza-architekta, natchnęła go dziwnym, niesłycha· 
nym, olbrzymim pomysłem. Z wielkiego drewnianego sufitu Slj,dO· 
wej izby, wyjrzało sto głów, sto rozmaitych narodów, ró~nych stref, 
ró~nych lą,dów. Wszystkie te rze~by, zręcznie wśród krzy:tuj!lcych 
sio belek umieszczone, zdawały sio na oko cał~ uwag~ wytę:tać na 
katde słowo wyroku. S~dzia ciągle widywał nad soblł gro~,ce 
są,dy świata potomności; a gdlby sumienia którego nie kruszył 
strach Boty, wstrzymałaby go Jeszcze obawa sfldu ludzkości. llet 
tu mętów ślachetnemi uczuciami napawał widok tak wielki l jak
te~ utwierdzał ich umysł stały i prawy l Raz tylko, jak wieść nie
sie głucha, raz tylko mieli sedziowie, nami~toościlj, uniesieni, grze
sznie skarać niewinnego; daremnie wzdrygało się sumienie, rozi
grane passye skłaniały ich do nieprawego wyroku; jut go mieli 
podpisać, ju~ wykonać na oskar~onym: gdy wtem raptownie jedna. 
z stu głów, zawieszonych nad niemi, gro~nym ozwała si~ głosem: 
Juste judicamini. Na. te słowa. padli na kolana., z skruch~ si~ pod
dali głosowi sumienia, a bolesnym jego wyrzutom, w dług1ej i 
oi~tkiej pokucie ulgo sprawili. 
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A dzisiaj, gdziet •Ił te pomniki przeszłości? gdziet ślady 
tyle prostej wiary. tyle szczytnej poezyi? Ustroiły jak"' sal~ we
sołego zamku w Luxemburskim ogrodzie, gdzie ich natrotnym go
ściom jako ciekawość wskazuj~ 1 ...... 

Dalej znajdujemy w Przyjacielu ludu (1838, roki>,Nr 17): 
O przyozdobieniach wiejakich ułamek. Tu autor mówi: 

Nieraz podrótująo po kraju naszym, widziałem jak rótne bu
dynki przedwcześnie rozbierano, aby zamiast ich, nowe w bli' kiem 
wystawić miejscu; w niektórych wioskach całe folwarki i gumna 
z jednego miejsca na drugie przenoszono, aby widok otworzyć pa
łacu, albo zamknąć podwórze, lub oaiogną,ć cel ternut podobny. 
Pomin,wszy świadome przysłowie: 

Kto badaje, - tea maraje, 
Kto podpiera, - tea ablera. 

nie bodo si~ rozwodził nad atóaowno6cią, lub niewozeanośoi' uty
cia znacznych funduszów w rzeczony aposób; atoli z wzglodu na 
piokność kraju ośmiel~ ai~ zwrócić uwag~ czytelnika na takowe 
zmiany. Przesqd to jest niemały, te kosztowny budynek nowy, 
wiocej przyozdabia okolic~, a::liteli stary, mniej świetny, ubotazy. 
Jest w dziełach ludzkich pewna pi~kność, którą, wiek nadaje, a 
której sztuka nie łatwo zastąpi i sama my61, te czas poszanował 
i oszczodził jakie dzieło, stwarza u ludzi uszanowanie dla niego; 
wiocej tet dwory, co ojców i dziadów chroniły, cenić b~dziem nad 
nowe najdogodniejsze pałace. Nietylko mieszkalne domy, lecz i 
wszelkie gospodarskie budowle, przyjmuj~ z wiekiem charakter 
malowniczy i t. d. Drewniane budowle przeszłego i murowane 
obecnego wieku, strzechy i dachówka, łamane i płaskie dachy, 
gumna rozrzucone lub w okólniczy czworobok zamkniote, atokroć 
pi~kniejsz~ aprawujlł wiosk~, nad najkosztowniejsze jej wybudowa
nie z nowego. Nieraz jednak tak są, skupione i zbite gospodarcze 
budowle, te wzgląd na bezpieczeństwo ognia rozłączyć je kate; 
albo tamują, wazelki przewiew powietrza i szkodzą, na zdrowiu 
mieszkańcom; czasem, brzydkie za szpetnie by odrzynały od dworu 
z lepszym zbudowanego smakiem; naówczas naletr je zakryć at6-
sownie i zrocznie uprzyjemnić widok sam przez &l~ niemiły, i t. d. 
Ciotkie i niesmaczne dwory przed półwiekiem stawiane, wymagały 
przybudowań - by zakryć błody pierwiastkowego ich rysunku, co 
uczyniono gdzie niegdzie jak np. przy pałacu turewakim (w Turwi); 
ktokolwiek by odjfłł od niego gotyckfL wietyczko i boczne kon-
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treskarpy, pozbawiłby go właściwego mu wdzięku i wykryłby wadę 
ociężałości, znamionującą: epokę założenia. 

W Przyjacielu ludu z r. 1846, rok 13, Nr 23 str. 180 
podaje Dr N. w artykule pod tyt: Okna i oczy, kształt okien 
kościołów i wież w Chełmnie, Toruniu, Lędzie, Gnieznie, Pozna
niu, Pyzdra.ch, Środzie, Gieczu wraz z wizerunkami. Wierzch okien 
w Gieczu, Pyzdrach a po części i Gnieznie jest półkolem ; w Śro
dzie już ono jest wygięte nieco; w innych zaś miastach staje się 
ostrołukiem, mniej lub więcej wyniesionym. 

W Roczniku Tow. przyjac. nauk (Poznań 1864) za
mieścił Dr Kazm. Szulc ważny artykuł o Budowlach i wykopali
skach pogańskich, w których zastanawia się głównie nad ziemilł 
Wielkopolską:. 

Przytoczyć sobie jednak jeszcze pozwolimy wedle słów Łu
kaszewicza (O p i s p o w. Kro to szyn. str. 305) obraz postaci dwo
rów naszej szlachty i budynków folwarcznych na schyłku 17go i 
w 18tym wieku, wyjęty z inwentarza wsi Perzyc (obw. Kobyliń.ski), 
spisanego przy intromissyi tamże Sucborzewskich (w r. 1715): 
"Dwór pod gontami dębowemi, w którym dworze izby dwie sto
łowe, w jednej izbie okna 4 w ołów oprawne, piec biały, farfu
rowy, marmurowy, komin kapturowa.ty, służ b a (kredens) górą, 
(w niej) kraty, dołem szafy dwie z zawarciem dobrem i nale~y
tćm. W tej izbie stoły dwa, jeden okrągły, deka sama bez wierz
chu, drugi długi graniasty, krzeseł pięć. Z tej izby pokoje dwa 
przez JMPana U n ruga nowo zbudowane; kominy murowane ka
pturowate, dwa okna w ołów oprawne. Z tych pokoi idzie się do 
trzeciego, w nim komin kapturowaty, piec zielony farfurowej ro
boty, okna dwa w ołów oprawne, dobre. Po tym pokoju komora 
alias spiżarnia, dalej piwnica, apteczka. Ex O]Jpostto izba druga, 
okna dwa w ołów oprawne, dobre z werblami. Z tej izby wchód 
do komory. Drzwi w tym dworze, których jest ośm, z wrzęcią
dznmi, zamkami, autabnmi i zawiasami żelaznemi. Jedne pokoje i 
izba posadzkę z tarcic mają, a druga izba bez posadzki w glinę 
ubita, piec też w tćj izbie zwyczajny prosty, s ł u i b a prosta, ława 
około pieca i druga pod oknem. Sień, z tt~j wchodzi się do ku
chni siennej, gdzie jest komin murowany, stół graniasty kuchenny, 
okno jedno w cztery kwatery, kłoda do pomyji, ceber, kłod do 
kapusty trzy, drzwi dwoje na zawiasach ~elaznych z wrzeciądzem, 
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w sieni górne sypanie, do którego wschody z sieni. Drzwi dwoje 
na zawia ach żelaznych z wrzeciądzem tamże na tern sypaniu.
Inne budynki folwarczne: Solek (sklepik na mleczywo) pod snop
kami; tamże zaraz kurnik o dwóch przegrodach pod gontami; 
tamże dalej stajnia pod gontami o dwóch przegrodach z koryta
mi, drzwi na zawiasach żelaznych, skoble i wrzeciądze. Obora 
graniasta, dokoła stajnie pod snopkami; tamże kilkanaście stajenek, 
w niektórych są drzwi, w niektórych niema, poszycie poprawy 
potrzebuje. Chlewy świńskie dobre; podwórze ogrodzone dobrze; 
płot łaciany dokoła zrębiony cierniem, wrót do podwórza dwoje 
na biegunach żelaznych, kuny i skubie ~elazoe z kłótką do każ
dych wrót. Ogrody w teru podwórzu trzy, gdzie także plot ła
ciaoy ozrębiouy cierniem, tak dalece, że podwórze ogrodzone po 
dwa razy i dobrze zawarte z należytym porządkiem. U każdej 
fórty do sadu drzwi z skóblami, wrzeciądzami żelaznemi. Sad 
różnych owoców drzewa mający, drugi sadek śliwny, trzeci sadek 
jęczmieniem zasiany. Za podwórzem mielcuch pod gontami do
brami, zawarcie należyte tak sienne jak i izdebne, drzwi na za
wiasach żelaznych. W tym mielcuchu mieszka żyd arendarz. Tam 
kocioł dobry, wleje się weń beczek dwie, drybus nowy jeden, ka
dzi trzy nowych, koryto nowe, piec nowy, w izbie posadzki z cegły, 
okna trzy w drewno oprawne, i inne takie statki mielcuchowe są, 
dobre, beczek czternaście, kłody do zacierania dwie; lodowiec 
z osobna z dobrem zawarciem. Sadzawek trzy zasadzonych i za
rybionych. Staw pu~ty, spuszczony przez pana Byczkowskiego. 
Owo zgoła budynki go podarskie dobre i w dobrem ogrodzeniu są. 
Gumno z osobna. , todoła jedna o dwóch bojowiskach z trzema 
są iekami pod snopkami, drzwi z kunami, skoblami, biegunami 
żelaznemi, kłotek dwie z kluczami. Spiehrz pod gontami o dwóth 
sypaniach, górnem i dolnem, z Jobrem zawarciem, zamkiem, wrze
ciądzem i skoblami, żelawemi zawia arui; do góroego wrzeciądż. 
skobel i zu.wia y żela..:oe z klotką. Owczarnia dobra z kunami, 
wrzeciądzami żelazoemi pod snopkami. W tejże owczarni znajduje 
się owiec 205, z tych 50 maciorek doJnych. Gości oiec (karcz
ma) pod gontami nowo pobity, stajnw. dobra z zawarciem do
brem." '). 

Ks. Piotr Świtkow kt w dziele swe m: B u d o w a o i e w 1 eJ
skie (edycya druga, Warszawa 1793 tr. 45-92, w k.tórem spo
sób wykładu jest wyrafnie wielkopolski) podając środki dobrego 
urządzenia podwórza, (które tak powinno być prze tronue, żeby 
po niem wielkiemi wozami t a m i s a m wygodnie jefdzić można, 

') Oprócz wl zyi wal Penyc, dolliCU jtazcze Łukaszewicz wizyje kilko i o· 
oych wal, Jak np. Konary (pow. Krob&kl), Rl\blo (pow. Kościaóski), K -
kolewo (Konkolewo, pow. Bukoweki), 
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l aby bydło ani potrzebowało sio w umieszczonym w stosownym 
kącie gnoju walać, ani t et o letące w są:tniach drzewo raz i ć ), 
wskazuje, jak si~ ma budować nowy folwark, i km i e c t w o czyli 
aołectwo. Do nowego folwarku dodaje model (z planem) pod
wórza i zabudowąń gospodarskich (murowanych) ś rzednieJ wiel
kości. W podwórzu (długiem na łokci 197, a szerokiero na łok . 109) 
atawia on budynek Nro l. (długi łokci 101, szeroki łok. 18 obej
mujacy: o z e l a d n i c~ czyli u b~ czeladnią z podłogą, z cegły kwa
dratowej zwanlł jastrych, małą, komórkę, sień z ogniskiem i ku· 
chni11 (tu mo!na w piec wmurować miedziak v. kocieł miedziany 
dla grzania wody dl~ krów, jeteli jest zwyczaj osypawania im 
i dawania oiepło słodzin, lub dla aparzania osypki dla świń), śpi
!arnio, ganek czyli przejście z domu do obory, izbo na schowa· 
nie i akład rzeczy (gdzie takte dziewki do dojenia sypiać mogfł, 
je:teli nie majfł swych łótek w oborze wysoko zawieszonych, na 
któreby po drabce lub achodach wstępowały), sklepik pod jednfł 
1 komór (który jeteli nie jeet obrócony na solek czyli komórko 
do mleczywa, moh ału!yó do trzymania piwa etc.), obora na 28 
krów z korytami (!lobami), sieczkarnia, obora dla młodego by
dła (na 20 jałowic 1 byczk6w), mała stajenka dla małych cielflt. 
W sieni wetępuje ai~ na achody (ze spuszczaneroi drzwiami u gó
ry) idące na atr?ch pod dachero; tylko izba i sień mają pował~ 
z deaek, wszodzte zaś gdzieindziej dane Bił tylko na halkach okrze
sywane hrdki, a na nich jastrych z gliny; nad czeladnicą jest 
prótna komora na skład dla gospodyni (np. na owoce, liść kapu
aty i t. d.) a dalej komóreczka na gołębnik i dalej dwie komórki 
przedzielone i zamknięte ścianami takierni, jakie są, wszystkie pod 
dachem t. j. z blochów, z atrycbólców i z słomy w glinie wala
nej i mi~dzy att·ychulcami mocno ubijanej i przeplatanej (na skład 
targanej słomy, rzepy, lnu tartego i t. p.), miejsce nad obar, 
i poddasze nad eieczkarnią, (na plewy, siano, dług& słom~ i t. d.)j 
dymniki w poddaszach. Na wierzchu samego dachu Sfł podawane 
nakaztałt małych kominów wietrzniki czyli wilgociągi (prości rze
mieślnicy wszystkie takowe otworzystości dawane dla odde
chu zowifł z niemieckiego l u f t a m i )i mi~dzy ścianami i posow' 
daje eio pod dachem podłogę z gliny na paro cali grubo. Budyn
ki Nr. 2 i 8 zamykaj~ w sobie świńskie chlewy, stajnie dla koni 
i atajnie dla wołów robotnych; tu chlewików dla świń jest z ko
rytkami 8, dwa ku b l e dla tuczenia wieprzy (chlewik katdy czyli 
kub na :& ataki ma ' łok. dł., 31

/ 1 łok. szer.), komórluto dla in
d7k6w i kac1ek, kurniki, atajnia dla koni (98 łok. dł, 18 ł. szer.) 
z klatkami z podłoglł z dylów, wozownia, miejsce na sieci, miej
sce na porz,.dki i sprzęty gospodarskie z materyałem, sieczkarnia 
i atajoie dla wołów i krów (33 ł. dł.) i w słupach Bił kołki, na. 
których chłopcy rnog,. zawieszać swe porz~~tdki; wolarnia ta jak 



i krowia obora ma być wybrukowanlł, a w środku mi~ć drogę wy· 
wytazonlli stajnia ma. posowę albo z lepianki, na strychulcach 
między balkarni uLrzymujących się, albo t~~ z ~erdek na halkach 
kładzionych i lepianklł z gliny przykrytych; nad wozowni!! i acho
waniem jest spichlerz z dymnilenroi czyli skład tboża potrzebnego 
do folwarcznych potrzeb; co jest nad potrzeb!.}, powinno być zło
:tone W bliskim wielkim Spichlerzu j nad &ieczkal'nilł gÓr& do skła· 
dania plew ze stodoły i drobnej słomy, którlł dla wołów wydzie
lajll skotarze i wolarkowie. Budynek Nr. 4 jest stodołu (112 łok. 
dł. a. 22 ł. zer.); budynek Nr. 5 owczarnia z kamienia polnego 
(98 łok. dł. a 211 lok. szer.) z mieszkaniem dla owczarza; obok 
niej obora dla krów owczar kich, sołek c1.yli sklepik na mleczy
wo, kuchnia z piecem chlebowym. W powszechności przedzielania 
~ór czyli poddachów ścianauni murowaneroi a~ pod sam szczyt 
tdllcemi, nikt nie powinien zaniedbywać; zabezpieczają one lepi~j 
nit inna ściana od ognia; w braku cegły palonej motna ściany te 
dawać przynajmni~j z surówki, dachy zaś starać si~ pokryć da
chówklł, w pośrzód dachu znowu &Ił podawane tak jak przedtym 
wilgociągi majile podobieństwo do małych kominków z pochylonym 
z obu stron daszkiem 1

). 

Do str. 86-96. 

O 1nis1c1e,.iu pr1ypadkowem r6Jnych budynków. 
I. Łukaszewicz: O b raz m. P o z n a n i a (Pozn. 1888 t. II. 

str. 872 i 374) w kronice mówi: 
Rok 1725. Dnia 18 czerwca była. w Poznaniu nadzwyczajna 

burza, która w mieście samem i w okolicy niesłychane zrządziła 
szkody. Wizya tych szkód tak opiewa: Wiz1a szkód i ruin 
tak w mieście Jego Królewskiej Mości Poznamu, jakotet i wsiach 
do tegot miasta Mletących przez gwałtownlł nawalność szturmu 
wichrowego dnia 18 miesillca Czerwca, to jest w dzień poniedział· 
kowy mi~dzy oktawą świ~tego Antoniego o godzinie 7 na wieczór 
poczynione. (Tu wizya. opisuje szkody w m. Poznaniu zrz11dzone, 
poczem przechodzi do okolicy). "Tu w mieście przez tak strasz· 
ny i niesprakt1kowany od wieków przypadek poczynione ruiny 
opisawszy, pomtenieni Ichmo66 'lachta (Kazimierz Wierzejaki i Jan 
Turaki) z wofnym udali si~ do dóbr miejskich, a najprzód do wsi 
Wilda nazwanej, w poasesayi W. IMCi Pana 1 R&domicka Rado-

1) W Kalendarzyku goapodarczym na r. 1872 (Po&nan, druk. Kruzewaltle
ao) podane '' rady dla rolników, oru nauki eo do użyela materyala, 
mocy tegot, rozmiarów budynku, dla badownl01ych wieJaklob praydatne. 
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mickiego ad praesn1s zostającej, postąpili. Gdzie przyjechawszy 
do wsi przerzeczonej Wilda, pokazał IMCi Pan Pietrzykowski ad
ministrator ruinę tak~. pr7cz gwałtowną nawałność uczynioną. 
Najprzód dwór, alias stara sala, począwszy od izby, komory i sie
ni, szkody poczynił wiatr w izbic, okna kwaterę jednę nie całą 
wybił, w urugieJ kwaterze trzy szyby. Dachu na tymże budynku 
znacznie nadwerężył, dachuwek wiele zrzucił, który dach z gruntu 
trzeba reperować, takie i na komorze. Z mielcucha wiJdeckiego 
z gruntu dach szkudlany, kozły, łaty zrwcił i połamał, sam zrząb 
znacznic został nad werężouy. Kocie l cegłami podczas tych wichrów 
z komina potłuczony, który mielcuch z gruntu trzeba nowy bu
dować, jednak to drzewo może się zdać na mniejszy budynek. 
Stajnia nowo postawiona 7, obudwu stron do połowy obdarta, 
z dachu ściany wykręcone miejscami i szczyt znacznie nadwerę
żony. Stodoła o dwóch bojowiskach i czterech wrotach z gruntu 
upadła, którą trzeba de novo budować; sochy połamane; kozły 
i łaty z tegoż drzewa, dołożywszy inszego, co wiatr połamał, mo
że być także stodoła. Stodoła ratajska z gruntu obalona, którą 
trzeba nowo postawić, jednak z tego drzewa może wybrać i po
stawić; słoma na nią się zda. W Wildzie wizyfl skończywszy, do 
wsi L u b o n i się udali. Pokazuje się ruina taką. N aj przód 
u Krzysztofa Trambergera chałupa z poszycia odarta, stodoła wy
wrócona; u tegoż chlew wywrócony. J u rdze wywrócił wiatr stodołę 
z gruntu. Hansmitowi stodołę wywrócił i stajenko od bydła. Za
charyaszowi Szlemberkowi stodołę, rlomostwo i oborę z gruntu 
obalił; Mikołajowi Skotarzowi chałupę i oborę wywrócił. J akóbo
wi Pleznerowi stodołę obalił. Hansowi Hansglimanowi stodoła no
wa pochylona. Hanskajzer, domostwo, stodoła i obora z gruntu 
obalone. Piotr Tycy, stodoła i obora upadła. Potóm do Górczyoa 
się udali. Wieś Górczy n, w któr(ti się taka ruina pokazuje: 
Dwór, jako stał, taki jest, wicher mało co dachu nadwerężył. 
W oknach JCSt wytłuczonych szyb trzy, drugie są, dobre. Stodoła 
pańska o dwóch bojowiskach z gruntu zrujnowana, ale drzewo na 
inszy budynek może się przydać. Obora pańska z gruntu wywró
cona, w której oborze są sochy dobre i drzewo może się zdać na 
inny budynek. Stodoła W oj ci echa. owczarza z gruntu obalona; drze
wo, kozły, łaty, sochy połamane. Pawła storloła z gruntu obalona; 
łaty, sochy, kozły połamane. Tomkowi pół stodoły wiatr obalił 
i chałupy, w którćj mie:nka. Jankowi Palaczykowi z gruntu sto
dołę obalił. Komin ratajski znacznie nadwerężony i dla ognia 
niebezpieczny, trzeba go wprędce reperowA.Ć. W polach zasiewki 
stoją, jako na Wildzie, nic bardzo uszkodzone. Wizya folwarku 
nazwanego D n m b e c z w possessyi IMPana Czempińskiego zosta
jącego. Pokazujc sit.: ruina tak : ~Tajprzód stodoła o czterech so
chach i jednój bojowicy jest z gruntu obalona; sochy, słupy, ko-
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zły i łaty połamane. Stajnie trzy między dworkiem a gorzelni~ 
je t z nich dach jednostajny z kozłami i łatami zniesiony. Chłop
ek stodoła, w niej dwa kozły przełamane i w pośrodku poszycie 
w ' dnrte. Wizya wsi Je ty c, w której się pokazuje ruina. taka. 
St.odoła Słomki z gruntu obalona, stodoła WoJciecha Ks?.czała 
z gruntu obalonn.. SLodoł11 Mięszały z gruntu obalona. Zboża 
w polach nn. bujnych rolach większa część tychże chłopów, jest 
p łożona. Wizya uczyniona w i Sołacza. w pos essyi lmPana. 
Prokopa zostają(:a. Pokazuje t.ię w niej ruina taka. Najprzód sto
doła pai1ska o Jwóch bojowiskach jest z gruntu zniesiona. Z ow
czarni dach wszystek zrzucony. Na wsi chłopa Bartka. chałupa 
i todoła z gruntu jest znie iooa. Stodoła Tomka jest z gruntu 
wywrócona. Szyszce także stodoła z gruntu wywrócona. Kukułce 
chałupę całą wiatr obalił. Na Kępinym Mikołajowi jest stodoła 
z gruntu obaloua. Wizyf\ wai W i n i ary nazwanćj. Pokazuje się 
ruina. taka: Najprzód Jakóbowi .tagodzie stodołę nową i przy do
m stwie komorę wicher z gruntu obalił. Wojciechowi Ryrlloćhowi 
stodo!ę nową z gruntu obalił . Szalbierzowi Józefowi stodołę nową, 
z gruntu obalił. Zimniakowi, Przybyłowi, Depcie, Łagodzińskiemu, 
stodoły są poobalane; tymże chłopom drzewa w sadach w ni
wecz są z owocem poobalane i połamane. Na księżym folwarku 
u IMPa.na Rzepcekiego owczarnia z gruntu wywrócona, także sta
jenka przy stodole. Na. świętoduskim folwarku stodoła. z gruntu 
jest wywrócona; na domostwie wierzch zrzucony. IMCi Panu Mro
czyrlskiemu wiatr stajnią z gruntu obalit, takte w ogrodzie drze
wa z owocem wiele poobalał i połamał. W B oninie dachu po
łowi) zniósł i szczyty na dworku pozrzucał, wewnątrz wiązań kil
ka złamał. W S z e l 'l g u kamieniczki wieuch wszystok zniesiony 
i sklepienie potłuczone. Bota-męka. murowana w poły wywrócona, 
drzewa z owocem powywracane, także drzewa wielkie, białodrzew 
nazwane, w niwecz powywracane i połamane. Szopa od wapna 
odarta. Szopa. od snszenia cegły na jednym końcu zniesiona 
i z dachu orlarta; sochy, słupy pochylone. Takte stodoły trzy 
J r !Ci Pana Gruntowskiego 1. gruntu zniesione, sochy, słupy, ko
zły, łaty połamane; drzewa w ogrodach na K on do rfi e je t do
syć połamanego i znacznie pop owanego. Dworek JMPana. Wie
rzejskiego; połowa. dachu jest odartego, drzewa. z owocem dosyć 
połamanego, płotów połowicę poobalanych. JPana. podskarbiego 
pałac nowy jest funditus obalony; stajnie z dachu poodzierane 
i domostwo nadweręione. Na Muszej-górze Józefowi chałupę 
nową szkudłami pobitą wiatr w połowicy zniósł i szczyt złamał. 
Za św. Marcinem domostw 12 z dachu są odnrte i znacznie po
psowane. Kościół lazarecki jest w połowicy obalony i dachówka 
potłuczona . Na P 6 ł w s i dworzec panów Grabowskich jest znacz
nie odarty. Na Rybakach drzewa. w ogrodach i t. d. Wizya 
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Gt·obli. Stodoła pana lierbowskicgo z gruntu wywrócona i poła
mana, także domostwo i daeh 1.kudlany odarty i zczyt. Domo
~two pani Kictlcrowćj, dach odarty, szczyt wywalony. Na stajni 
uowćj kozły, łt~ty i s~czyt połnmnny. Wtzyn M i a s t o czka, nlias 
1; n. c i u •. Pukazujc s i~ ruin u: na.pt'l.l)d domostwo .ł'-ukusza, od po
łuwiey je t tlttch o<huty; tnk/.e domostwo Hanlcowioww l'ic i Dep
cine; to 11 ~ dtH:Iiu puodziorl\tHl i znacznie tH\drujnowauc. Wuya 
ws1 Z e gr l o, w której się poknzuje tutnit: nu przód u J1\Ua Ba
ko zR, ~totloły wterzch zrzueony, sochy, kozły, łaty połamane, 
wrota wywnloue. Janowi ~!ol'Usowi ta.lc~e stotloł1:1. funditus zrujoo
wann. Jlllcóbowi Kn przakowi dwie stodoły z gruntu wywrócono, 
sochy, kozły, łaty połamane, temuź cztery chlewy obalone, na 
owcuu·ni wierzch wywrócony; takt e Kai!imtenowi stodoła z gruntu 
wywrócom1. U Tlibaki, u Bartka Dakosza, u Józ@fa, u Czajki, sto
doły są z gniotu powywracane. Piotrowi Komomtkowi wierzch 
chałupy jobt ?.niesiony. W eegielni pod Wildfl nad piecem kozły 
z przyJeryciem ?.rzucone, w domku cz~ść dachu wieher urwał." 
(Archiwum grodzkie). 

Do str. 100-102. 

J. Łukaszewicz (w Opisie miast i wsi pow. Krotoszyńskiego, 
Pozn. 18G!l) mówi na str. 323 i dalszych: "Rolnictwo w dawnej 
Wielkopolsce kwitło jeszcze za panowania u nas pierwszych Pia
stów, pouobnie jak u Słowian nadelbiailskich. Narzędzi głównych 
do uprawy roli ut.ywnli przodkow1e nasi takich samych, ja.k1ch 
w całej niemal Europie utywano jeszcze do końca 18go wieku i 
podziśdzień utywajl\, to jest pługów (lubo prostszej konstrukcyt), 
radeł, brou. Pług w przywilejach z 13go wieku wielkopolskich 
zwano magnum aratrum, radło parvum aratrum. Uprawy ziemi 
nauczyli się zapewne przodkowie nasi od Rzymian, lub tet od 
Greków, bo zwyczajnie z rzeczą udzielał naród narodowi i udziela 
dotąd i jej nazwę . Z aratro, aratrum, arator (greck. aratron) zro
bili przodkowie nasi: orzę, oracz, orkaj z agcr ugór; co wię
cej, nawet nazwy kilku gatunków zbota z nićm samem przejeli 
od Rzymian (owies, len, konopie i t. d.) oraz nazwy niektórych 
zwierząt domowych." (O sanskrycie i t. d. jeszc1.e nie mówi). 

n Od niepamiętnych wieków zif'min katdego u nas folwarku, 
kaidego kmiecia, podzieloną była na trzy pola (to jest: na pole 
ozimione, pole jnrzynne i ugor), z trzechletnią katde koleją, to 
jest: po oz1minie siano, jarzynę, po jarzynie to samo pole ugoro
wało od jesieni do jesieni. W ugorze uie siano nigdy tadnego 
?.bota am wanywa, leto.ł on nictknięty a.t do uprawy go pod 
oziminę. Łąki podobnie jak dziś koszono dwa. razy do roku. Wsie 
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granicz4ce z aob~t miały wapólne paatwiaka letnie dla zwierząt 
domowych. Pastwiaka takie wynosiły czastlm kilka tysi~cy mórg, 
zwłaszcza zd od czasów wyludnienia kraju przez naJazdy nie
przyjadels%ie, powietrze morowe i inne klę ki za panowauia. Ja na 
Kazimierza, a azczególniej przez niszczenie kraju wzdłut i wszerz 
w ciągu całej niemal połowy 18go wieku prztlz Szwedów, Moskali, 
Prusaków. W ó"cza.s dla braku rfłk do uprawy ziemi, całe pola 
obracano na pastwiska lub ll\sy. Takich pastwisk jeszcze przed 
trzydzie11tu laty było w dzisiejszym powiecie Krotoszyńskim kilka 
tysi~cy mórg magdeburskich: zwano je bielawam1. 

"Od wieków do uprawy roli (a uprawiano te same główne 
gatunki zbotR, któreroi dziś pola nasze obsiewamy), do wywozu 
rozmaitych produktów, do zyskiwania nabiału, wełny, rozmaitego 
pokarmu, utrzymywano u naa po folwarkach i gospodarstwarb 
kmiecych konie, woły, krowr, trzod~ chlewnfl, owce. Poniewat fol
warki naaze w 16, 16, 17 1 18 w1eku, nie były tak wielkie Jak 
dziś, a kmiecie, półśladnicy i chałupnicy odbywali pań
azczyznt takte aprzętajem i wywozili na targi zbote folwarczne, 
drzewo z borów i t. d, dwory utrzymywały bardzo mało zwierzflt 
roboczych, to jeat fornalek i ratajek. Tak np. w l'Oku 171ó 
w Penyoach, folwarku dosyć znacznym, była tylko jedna ratajka 
zło~ona. z 6 wołów i 2 tylko konie, i ta ilość do uprawy l'Oli i 
wywozu mierzwy, zbota, wystarczała a~ nadto, bo ka~dy z 18 
chałupników rohił tu trzy dni w tygodniu ręcznej, a dzień jeden 
spr1.ętajnej pańszczyzny, i t. d. Na kddym folwarku trzymano 
mnóstwo wielkie świń (np. w Perzycach gdzie było tylko 6 krów, 
trzymano samych macior 8); ułatwiały fol warkom utrzymywanie 
licznych trzód świń browary w katdaj wsi wówczaa znajdujflce si~ 
i mnóetwo lasów dębowych i bukowych. Ptastwo domowe, jako to: 
kury, g~si, kaczki, gołębie, miejscami pawie, chowano powszech
nie nietylko po folwarkach, ale i po kmiectwach, ju:t w 16 wieku 
(a po odkryc1u Ameryki i indyki po folwarkach)." 

DaleJ opisuje Łukaszewicz, jakiem było dawniej Ogrodnictwo 
(i Sadowmctwo, którem zaJmowano si~ głównie po dworach szla
checkich i magnackich, a rzadziej po miastach i osadach kmie
cych, gdzie cz~ściej ukazywały się znów chmielniki pod dozorem 
obmielArzy). Rybołówstwo (dawniej więcej ni~ dziś upowszech
nione, pod dozorem grobelnych, bołderników i t. p.), Le-
6nictwo (pod dozorem g aj owych, a u włdcicieli wi~lnzych po
aiadłości pod zarządem leśnych, w 18-m wieku leśniczych; 
w mniej dobrze utrzymywanych lasach właściciele pozwalali za 
pewn~t :aapłatą. zakładać smolarnie i potdni e, które je niszczyły); 
Łowiectwo (szlachta miejscami utrzymywała całe sfory psów, a do 
nich ludzi p siarka m i zwanych ; na ptactwo dzikie miano rótne 
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sieci i sokoły); Pszczelnictwo (po dworach pod dozorem b ar
to i k ów); Jedwabnictwo troianowicie w Kurniku utrzymywane). 

"Właściciele jednój lub dwóch wiosek, gospodnzyli w nich 
zwykle sami, u1ywając ku swej pomocy w zawiadowaniu gospo
darstwem podstarościch, karbowych, włódarzy. Właści
Ciele całych ob~zernych kluczy albo je wydzier1awiali, lub te1 
puszczali w wyderek cząstkowo, albo te1 gospodarzyli w nich sa
mi, utrzymując ku temu komisarzy, zwanych w 15 i 16-m wieku 
shrostam1, w 17 w. namiestnikami, nareszcie komisa
rzn.mi, dalej podstarościch to jest dzisiejszych ekonomów, 
pisarzy, karbowych, włodarzy, archiwistów, kasyerów, 
kluczn1ków, panie-stare i dworki ." 

Tu wykazuje Łukaszewicz szczegółowo obowiązki każdego 
z wym1enionych urzędmków. Obowiązk1em p a n i· star ej (często
kroć krewnej bliskiej lub dalekiej właścimla), było odbierać od 
d w ort: k wst.y ' tko, co one przygotowały i roznądzić tern według 
potrzeby; należała też do nieJ i apteczka. Dworka zaopatrywała 
śpibrnię i apteczkę w wiktuały, marynaty i napoje, zaJmowała się 
oborą, chlewem i drobiazg1em w kurniku, odbierała przędzę i pie
rze darte od kmieci, chałupników i t. d. i odbierała takową od 
płócienników. C z e la d z i po folwarkach , nawet największych, tr.~:y
mano mało; jednego lub dwóth for n a l i, jednego lub dwóch r a
taj i, rzadko więcej, stróża (który także rąbał drwa i w piecu 
palił), źrebiarka do pasienia stadnin, owczarza, skotarza i 
kilka dziewek dworskich. 1) 

') Ksiądz Bryeiewlcz, probo~zcz Kobyliliski w środku 17 go wieko zanoto
wał w raptularzu swoim, ile wówczas czt-go czeladt rocznie z za~łog po
bit:rała . Podług tego, forn~l, a upewne i rlltaj, prócz micezkania brał 
żyta wit~rteli 16, jęczmitola l wiertel, grochu pól wiertela, soli wiarę, 
pirniędzmi grzywH.n 15 (około 38 zl. pola.), na jarzynę miał dwa sta
jo\l'e zagony. krowę na obor?:e panaklej; wolno mu było mieć świnie, 
gąsl i kury; nadto dostawni kotuch l spodnie skopowe lub tet aukienne, 
dwie pary butów, półkę plótns cienkiego na koszule. Czeladt bt'ztt>nna 
n& etole paóskim, słni}la zwyczajnie za tak zwany pr?.yodziewek, 
to jest brała obuwie, płótno cienkie i pac:~t>soe na spodnie, kamizele, ko
tuchy, spodnie skopowe, zasług w pieniądzach bardzo mało, ale za to 
duto ziem t pod tak .~:wany przy a i e w e k, którą czeladt b eden na wła
sne m ziarnem obsiewała i sama sobie zbote sprzątała, omłacała l sprze
dawała. Dziewka doetuwaln 6 zloty1·h ówl·zesnych rocznlfl, półkę płótna 
eit>okiego, półkę poczesot>go l półkę grubego, (lrn dwie pary butów. 
Owczarz dostawał na otrzymanie duto ziemi l miał na owczarni paóskltlj 
pewną ll1·zbQ własnych owiec, n nadto dzlerhwił od pana owce dojne, 
z których płacił rozmaicie, po złotemu, po półzłotka, wedle ngody. 



301 
~ 

Do str. 103. 

Czasopismo Ziemianin (Poznań 1868 Nr 17-18) mówiąc 
o wpływie i skutkach łubinu na gospodarstwa nasze, powiada, ~e: 
"Postęp gospodarstw naszych i większa produkcya ziemi datuje 
się od czasu, kiedy rośliny pastewne: koniczyna, esparceta, lucerna, 
z rozliczneroi rodzajami traw, odpowiedna na naszych polach za
jęły obszary. Uprawą co dopiero wymienionych roślin pastewnych 
mogli przecie~ tylko podnieść gospodarstwo właściciele, którzy 
pod te rośliny odpowieduią posiadali ziemię, kiedy tymczasem na 
rolach lekkich, piaszczystych, ~wirowatych, i to tylko jeszcze na 
lepszych, posługiwano się tatarką, pó~uiej sporkiem, Jako rośli
nami pa tewnemi, które dalekie od bogacenia roli, wyczerpywały 
ją raczej do tyla., jak groch i wyka, lubo co do sporku, nasz Kluk 
wręcz przeciwnego jest zdania. Około r. 1851 przybyła naszym 
piaskom roślina, która się stała dla nich teru, czem dla ziemi do
breJ koniczyna., u:tyfoiając i podnosząc urodzajność gruntu. Jest 
ni'ł niecierpiflcy ziem n itikich i mokry<" h łub i n (znany jeszcze 
Rzymianom jako pognój i pasza dla bydła), który zrazu poczęto 
gdzieniegdzie na większych przestrzeniach uprawiać, i to łubin 
~ółty i niebieski, a rzad<dej biały, lubo tej rośliny 19 liczymy ga
tunków. Niewiadome, dlaczego łubin ju:t w średnich wiekach 
z rzędu roślin uprawianych ustąpił, chro01ąc się do ogrodów, gdzie 
się do naszych czasów pod l udo w~ nazwą: w i l c z e g o-gr o c h u, 
tureckiej-wyki, dzikiej-kawy przechował. Jak większiJI cz~ść 
wynalazków i odkryć potrzebie i nędzy zawdzięczamy, tak tet 
madostatek u ludności ziemi piaszczystej Starej-Marchii (Branden
burskiej) stał się powodem przeniesienia. łubinu z ogrodu na pole 
i odbycia z nim prób w roku 1841. Chałupnikom i komornikom 
nalety zasługa poczynienia z nim prób pierwszych, a. kiedy sim
tek pomyślny wszelkie oczekiwania przewyższył, zachęciło Kole
gium Ekonomiczne do robienia. w rozmajitych okolicach i na. roz
majitej ziemi doświadczeń na większe rozmiary. Działania łubinu 
w stanie zieloności, w czasie pełnego kwitnienia jako pognój przy
oranego, okazują się, lubo zdania co do tego punktu są jeezcze 
podzielone, w nader dodatni dlu gruntu sposób. Oto przykład : 
"W łości1miu wsi Druesedamm w Marchii sicwał na piasku żółta
wy.m i białym co Jat sześć żyto bez gnoju; ugór pokrywała. k o
~ h n k a. (Arco cortlescens). Uprawą i przyorywaniem łubinu przez 
lat dziesięć przybrał piasek, po~iększeniem próchnicy, barwę sza
rawą; tyto i łubin udawały się od roku do roku coraz lepiej, a. 
w miejsce ko~linki poczęła róść biała koniczyna, choć nie siana. 
I w ogóle w Marchii, wielkim stał się łubin dla ludu dobrodzie
jem. Koza i koń lichy, to cały był dobytek tamecznego gospoda-
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rza, nim si~ uprAwy łubinu chwycił; po dwudziesto-kilkoletniej 
uprawie tćj rośliny, owce, rogłl.cizna, _dobre kouie wyparły kozę, 
owo mało u~ytecr.ne stworzenie, a zamo~ność z rokiem ka~dym si~J 
wznosi. Piaski na~ze, nie gorsze od marchijskich; dla czogo~by 
i one, uprawą łubinu podnie~;ionc, tej samej, co tam, korzyści dać 
i gospodarstw naszych podnieść nie miały?" 

Do tr. 121. Kulig. 

Kuligi podobne w maskach nie rzadko słu~yły amantom za 
pozór do wykradzenia ukochanej panny. Scenę tego rodzaju przed
stawia powieść przez W. A. W. podaua do Przyjaciela ludu 
(Lenno 18::J8, rok 4 Nr. 36-7), pod tytułem Ku l i g, gdzie zda
rzenie podobue miało miejsce przed stu k1lkudzi esięciu laty 
w Mstyczowie, czy Gwiazdowi e. Wykrad11jący J t~. n Płaza. grał rolę 
Don Juana de lu. Plazza i t. d., i zaj~ł w drodze skrycie (prze
brany w chacie borowego) miejsce urz~dzajl}cego kulig Stadnic
kiego. »Zniecierpliwione tą. zwłoklł rumaki, pędem ruszyły i wy
przedziły inne sanki wje~dhjąo do wsi państwa Lackich. Wybie
gały strwo~one kmiotki i całe ich rodz10y na pół nagie, na pół 
bose; przypatrywały si~ 1. podziwieniem temu widokowi; wylaty
wały i szczekały psy całej wioski: Kulig zaś z powiększajfłcym się 
coraz szumem i hukiem, otwartfł wpadł bramfł na dziedziniec, 
gdzie Już pierwej przebl'aoy stanął arlekin, wołając: "Hasy, basy! 
kulig Jedzie!"- Wyszedł gospodarz z ~OO!ł i córkami, z których 
starsza najbardziej pomi~dzy zamaskowaneroi starała si~ po ruchu 
pozuać Stadoickiego. Stary ksiątę Roderigo (ojciec panny, rolę 
tę odgrywający) zasiadł na wielkim krześle jak na tronie; wszyst
ko si~ działo w milczeniu; muzyka ucichła; przyklękła młotla para. 
i prosiła o błogosławieństwo ojca, ale wszystko w pantominach 
bez wydania głosu, a~cby gospodarstwo po głosie poznać nie mo
gli, kto składa kulig. Roderigo wyciągnął suche swe ręce nad 
głowami pary kJęCZfłCŚj i ułogosławił im, (nie wiedząc kto jest 
panem-młodym; inaczej na ZWllłZek ten nigdy nie byłby zezwolił); 
J&kłe ty we, przedziwne udanie, gdy młoua paro. powstaje i z r!łlt 
ojca odbiera dwie obrfłczki na znak zaręczenia. Jest to hasło do 
wołania: "młoda para. niech ~yjel vivant! niech ~yjąl"- jeden 
głoa oie:majomy wołał: "co ojciec skojarr.ył, to Bóg pobłogosła
wi l"- Nast!łpiły wnet tańce, pllłsy, młodzie:t rześko tańczyła ce
nara, gonionego i t. d. Poczem Płaza pannę uprowadził. 

Znanem jest tragiczne rozwiłłzanie powieści o Gertrudzie Ko
morowskiej (Maryi Malczewskiego), gdzie przeciwnie, kulig zamas
kowany, służy na wschodnim znów Polski krańcu, za osłon~ mor
deratwa mśoiwego i dumnego wojewody. 



sos 

Do str. t23. - Zapu ty. Podkozlołek. 

J. Grimm: Deutsche ~fythologie Gottingen 1854. 
Isis (Ta11{ana str. 242). Są ślady, te w Ntemczech (równie 

jak w Niderlandach) obwotono i ciągniono okręty z rozpoczęciem 
wiosny, np. w Szwabii, siedzibie Swewów, protokół radr miejskiej 
w Ulm z r. 1530 zakazuje, aby się nie przebierano 1 sukni jak 
w zapusty nie przemteniano, ani obwożono pługi i okręty po mie-
6oie. To same czymono na cześć bóstwa dla zyskanil1. urodzaju 
i szczęśliw ego plonu we Frankonii i nad Renem, gdzie młodzie~ 
czeladna sadzała dziewki taneczne 7. grajkiem na pługi i one cill
gnęła. Kronika miasta Hof napisana p. Enocha Widemann mówi 
te: w zapu ty złe chłopaki ciągną pług i wprzęgają weń i dziew
ki, które się nie wykupił\; inni postępują za niemi i siej fi, ieczkę 
i trociny po ziemi. Pfeiffor (Cron. lipa. li a 2. . 53): mo era t 
antiquitus Lipsiae, ut liberalibus (w dzteń Bachusowy, w 1.o.pusty) 
personati juvenes per vicos oppidi aratrum circttm dttcerunt, 
puellas obvias per lascivum ad illius jugum accedere etiam repu
gnantes cogerent: hoc veluti ludiero poenam expetentes ab iis, 
quae innuptea ad eum usque diem mansissent. 

Perachta (Berchta); bercha, liiuchtend, hell. weiss. W Szwaj
caryi i Salzburgu (str. 256) chłopcy Berchten, Bechtli zwani, cill
gnl!l przebrani z dzwoneczkami od krów i trzaskiem biczów po 
dolinach-w nowy rok (Perchtenspringen, Bechtelaufen). Berta, die 
weisse Frau, ma dług111 nogę jak Schwanjungfrau. 

Do tr. 132. 142. 

J. Grimm (D. l'tfyth. atr 745) Odzie~ liściasta (z powodu wy
obrateń o Zimie i Lecia). W dolno-heakiem hrabstwie Ziegen
heim, pod Willingshausen, odztewają całego chłopaka w l iści e 
i pas liściasty mu przewięzują; drudzy trzymaj!\ go na linie i ka
~~ ka!<ać jak nieHwiedziowi; dziewczęta maję. snopeczki 
kwiatów lub kabłlłk w kwiaty u trojony. Schmid tak opisuje augs
burgskiego Wasser-vogel: chłopiec całkiem w trzcinę o w i n i ę ty, 
prowadzony jest na Zielone-świątki przez dwóch innych trzyma
jllcych brzozowe gałllzki lub wici; nazwa dowodzi, h ma on 
w wodzie być zanurzonym. I w Turyngii obieraj~ sobie w t l"leci 
dzień ział. świ'łt tak zwanego grunermann albo lattichkonig; pa· 
robka. młodego prowadzą do lasu, otaczają go liści e m i krze
wiem, wsadzaj" na koń i z okrzykami odprowadzajll do wsi. Tu 
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sołtys zgadywać musi wśród zgromadzonych, kto jest owym pa
robkiem (bo go liść kryje); jeśli nie zgadnie, wykupuje się piwem. 

Pasterz, który lgo maja najwcześniej wygna swe bydło na 
Alpy, zyskuJe na cały rok przywileje. Gdz1eiodz1ej w pierwszy już 
dziei'1 zielonych św1ątek, pastucha, który najpóżuiej bydło swe wy
gnał na paszę, okryty gałęziami jodłowami i brzozowe
m i prowadzony i smagany jest przez wieś wśród .głośnych okrzy
ków: pfmgstschlii.fer! Wieczorem częstują się wszyscy w k11rczmie. 
W górach Kruszcowych (Erzgebirge) pastuch najpierw wypędza
jący bydło w dmu l ziel. świąt trzaska głośno z bicza, najpó
źniej zaś gnający jest wyśmianym i łajanym jako pfingstiimmel. 
Zaspanie uroczystości, kara za to, nurzanie w wodzie, zdaje się 
Grimmowi rzeczą uboczną, która jednak najdłużej się utrzymała, 
gdy uroczystość główna w zaniedbanie poszła. (obacz: Król pa
sterzy. L u d Sery a lll). 

Do str. 132--142. 

Dyngus. Zielone • Świątki. 

J. Grimm (D. Myth. str. 560). Woda deszczowa. W czasie 
posuchy proszono o deszcz Domara, a później P. Maryi i św. Elia
sza. Burebard z Worms (Wormacyi) przytacza zwyczaj w 11 stu
leciu nad Renem i Hessyi znany, by sprowndzić deszczową wodę; 
w tym celu dziewczynę nagą, do której wielkiego palca u prawej 
nogi przywi'lzano ziele lulek czyli blekot (Hyosciamus, bilsen
kraut) wyrwane małym palcem prawej r~ki, dziewczęta inne pro
wadziły do rzeki, i tam ją. skrapiały wodą. Zwyczaj serbski, 
dziś jeszcze zachowany, przytacza Vuk Karadzicz; dziewczyna zwa
na d o do l a rozebrana do naga i obwinięta od stóp do głów tra.
wą,, ziołami i kwieciem, tak, że skóry ni twarzy nawet nie 
widać, oprowadzaną bywa przez inne dziewki od domu do domu, 
gdzie tańczą, mając w środku dodolę obracającą się; gospodyni 
domu wychodzi i wylewa wiadro wody na głowę dodoli krE;cącej 
się, a dziewczyny śpiewaj" (pieśni podobnych jest kilka): 

do Boga modli się nasza doda, oj dodo oj dodo le l 
by rosa deszczowa wylała si~ " " 
by mokre były wszystkie role " " 
wszystkie role, wszystkie rowy " " 
nawet w domu wszyscy parobcy n " 

I w Grecyi także przystrajają, w ten sposób dziecko lO-let
nie (sierotkę, zwane Pyrperuna), na którego głowę wylewa się wo
da. Celtyckie podanie mówi także, że ze studni w Baranton w le
sie Breziliande, myśliwi czerpali rogami sweroi myśliwskieroi wodE; 
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i rozlewali ją na. kamicnie pr1.y studni, by ~:prowadzić cle-zez 
na okolicę. Podobną cło dodoli odbywa funkcyję w Bawaryi 11 as
servogd; pastuchę, który n:tjpóźnH~J w poniedziałek Z1elonych- ~"HL
tek wypQdził na paszę bydło, prowadzą drudzy chłopcy do l. ·u 
1 opasują go gałę1.iami. liściem lub trzciną, poczem prze
biegają (konno) wieś z hałasem, i wszyscy wiodą pa&tucbę do wo
dy. gchie uroczyście ów wasscrvogel zrzucony bywa z k o u 1 a d o 
wody, (Schmid l, 3~0). Podobuie (oh. Denis Lesefr. l, 130) w ar
cyks. Austryi obierają Robie chłopcy króla Zielouo-świ'łtkowl•go, 
ubierają go w zielone gałązki, czernią mu twarz i ci
skają go do wody. Porównaj także: Lud m6j Ser. UL (Kuja
wy); Król pasterzy, ( tr. ~H l. ::l28); tu stroJą clziewcz~ta w kw~:1ty 
i obrazy Świętych, potem pasterze (w Zidoue-świątk1) chw)tają wo
łu i obwinąwszy całego w zioła, l!ście i kw1aty, tak że [!O 

nie widać, prowadzą w tryumfie do wsi, gdz1e właściciel wykup1~ 
go musi. 

Do str. 141. ~laj. 

J. Grimm (D. Myth. str. 719 -7:20) Pory roku. Edda perso
nifikuje zimę i lato. S1wwr (lato) jest synem Svasudr'a, któr to 
nazwa od svas (c-trus, proprius, domesl icus) pochodzi, jest on mę
żem miłym (svaslegt, blitt). Ojcem zaś Vetr'a ( taroniem. 1rintar) 
jest Vimlloni czy Vindsvalr (wiatrouośny, chłodny) którego znów 
rodzi Vdsadr, porod w1lgotny, a przejmująco zimny, o chłodnych 
pier iach; obaj są olbrzymami (riesen), tamte u dobrej, teu zaś 
złej natury. I dz1 ~ Niemcy (l inni) wyrażaJą SHJ uogob1ając Je, up. 
zima jest przede dn:ww.mi, lato nadchodzi i t. p. umer ( cza!;ami 
Rumer) din gesinde, lato, twoja czeladź (Ben. 406), Winder ist 
mit i11rn vriundcn komm, zima pr:tybjła z przyjaciołmi (llt•n. 4 14), 
wyraźnie na to, by się wzajem zwalczać i wyganiać; der [Pidc Witl
der hflt dw Rumcr vcrJaget (Be a. 3 l); Winder, ltat r.z hi c gcdt
met, zimo, czy było tu lato? (Ben. 43 7 ). 

Że Jednak lato rozpoczyna ·ię z majem. więc i M aj wy t~
puje jako przcJ-;tawicinl latt\ o-;obi~cie; ztąd przydomki herre Witt
ter, herr Jfeie! herr J.l[etge! - 1 Maj też odbywa swój WJazd lu h 
pochód: der J.1[rige Źll gal, maJ wchodzi, a przedtem już zapo
wiadlt swe przybycie przez listy lub posły; der 111eie vueret clt ll 
tcalt c.m sincr hemie, ~laj prowadzi, wiedzie las własnemi rękami 
(j<lko i lVunsch, Grimm str. 12!!); jest on czczony. ma ~woj:! drogę, 
des .liPigcn straz,. (Den. 4:!). llfrie t"ch wil tlir nigen, MaJu chlę ci 
się .pokłonić (Ben. 39 ); der Jl!eie ist uf sin. gn~c11e:: ewi gr~rzztn, 
MaJ siedz1ał na swej zielonej gałęzi (M8. 2, 7 5 a), der ]J[eze sw
det dem u•alde kleidr.r, Maj po yła lasowi ubranie, ubierA. la!> (Ben. 
436); der Sumer gab dtu selben kleit, Abrelle ma.z, der Meie sneif, 



306 

lato dało tejże suknie, Kwiecień brał miarę, Ma.j je skrajał (MS. 
2. 94 b). Lato. Maj był uroczyście przyjmowany tańcem i śpie
wem: den Sumer empfahen, den Meie1i empfahen und taneen (MSH. 
l, 3, 218). 

Do str. 141. Itlaj (figura). 

J. Grimm (D. Myth. str. 737) Szlezwigską uroczystość May
gravenfest (festum frondicomans) opisuje dawna rozprawa Ulr. 
Petersen'a. Mówi ona: "Das andenken dieses uralten doch unniit
zen M:tyfestes ist endlich und zuletzt auf das stadtvieh 
oder ki.ihe vererbet, welches annoch nach anno 1670 allejahr 
am l mai mit einem gri.inen kranz von Buchenlaub umb den Hals 
beleget und also gezieret wieder nach Hause getrieben ward, da.
vor der Kuhhirte sem Accidens z u erwarten hatte." W Szwabii 
dz1eci o wchodzie słońca. idą do lasu, chłopcy z jedwabnami chust
kami na laskach, dziewczęta wstążki i gałązki w rękach, pod prze
wodem króla (Maikonig) który w lesie obiera sob1e królowę W Gel
dryi wznoszono drzewa maj owe wieczorem, zdobiono je w świe
czki .i tańczono. Po dziś dzień w Niemczech ka~ą sobie gospoda
rze przynosić w wielu miejscach m aj o w e krze wy do chaty 
w Z i e l o n e ś w i & tk i, lecz po nie niechodz~ sami, ani na ich nie 
wychodzą przyjęcie. 

Do s tr. l U. Ogień. 

Hlodyn, Hludana. Grimm (D . Myth . str. 235). W Volu
spa. 56 Thór nazwany jest mogr łllódynja.r (syn ziemi); hlód 
w staro-półn. skand. j~zyku znaczy ognisko domowe od słowa hla
pan, hlop (struere), więc nazwa bogini: opiekunka ogniska, a sta
ro-niem: h e er d p rocz solum, terra. znaczy też i focus, arula., for
nacula. U Rzynuan bog1ni ziem1 1 ogmska zwała się Fornax, dea 
fornacalis. W Kliwii (Cleve) znaleziono kamień z napisem: Deae 
Hludanae sacrum C. Tibenus verus. Bogini Hludana jest północnO\; 
Sk. Thorlacius (Antig. bor, spec. r. 1782) okazał tożsamość tych 
bóstw, i trafnie porównał je z grecką Leto i łac. Latoną. 

Do str. t U. Ogieia. 

J. Grimm (D. Myth. str. 569). Ogień. Zdaje się, ~e rozrót
niono ogień dobroczynny od nieprzyjaznego. Za dobroczynny 
uchodził u Greków ogień siarkowy, skoro nazwali siarkfJ teion 
(dym boty). W staro-francuzkich poematach znajdujemy często 
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form~ złorzeczenia: mal fcu arde! (Tri sten), mau" feus et małe 
flrunbc m'arde! (Meon). Zły ten ogień wyobraża północny skandy
nawski Loki. i podobnie jak Loki i djabeł rozprzęga czyli roz
puszcza się, mówią o powstające m ogniu, że on los tt•rrde, aus
breche, ausl:omme (wyłamuje się, wybucha niby z więzów i nie
woli). Na ogień palących ię skarbów by go ugstsić, należało rzu
cić zdjętą z gołego swego ciała suknię, lub ziemię już 
deptaną nogą. Tacyt(Ann. 13, 57) w ka?.Uje środek, jakim Ubi
jowie ga~ili ogień z pod ziemi wzniecony. Za nieczysty, niezdatny 
do czynności kapłańskich i uroczy tych, poczytywano ogiell w uży
ciu czas jakiś między ludźmi będący. z poiaru lu h rozniecania 
o drugi wynikły i rozpowszechniany, zużyty jakoby w obiegu zdaw
kowa moneta. Do 'więtych celów należało skrzesać ogień nowy, 
ogień dziki (w przeciwieństwie do swojskiego, domowego). 

Tak bohaterowie krzesali mieczami w walce ogień z hełmów 
przeciwników, że aż skry (das wilde fiur) się sypały. Krzesanie 
jednak ognia z drzewa jako starożytne. było w większem posza
nowaniu, niż krlesanie go z kamiema. Rozmecenie uroczy te ognia 
z drzewa nosiło nazwę tiOf(etter i odnosiło się do spełniania na
der starożytnych ofiar. 

Do str. 151-162. Żniwo. 

K. G. Anton (Versuch iiber der alten Slavrn Ursprung, Sitte 
i t. d. Leipzig 17 3 str. 77) mówi, wdając się przytćm w etymo
logiczne wywody: 71 Da andrere allgemeioe Fest (ausser dem 
Fruhliogsfest 1) ward im Ilerbste gefeiert, und ist d as Aerntcfest. 
Saxo bat uns eiue weitll:i.uftige Bescbreibung aufgehoben, wic dus
selbe zu Arkon gefeiert warci (L. l 4, pag. 4!)!), tu cytuje po łaci
nie): Es ward jarlich nach der Aemte unter ci nem sehr gro, st>n 
Zulaufe des Volkes gehalten, und dabei gPschmnu~et. Yor dem 
Ternpel standen die Opferthiere. Der Priester nahm das nus einem 
gemiscbten Metulle verfertigtc Horn, welcbrs der Got7e in der 
rechteo Hand hielt und sah, ob der im ,·origen Jahre dnrein ge
gossene Wein noc h da "llr(', od er sich vermindert habe. Au s d i e
ser Fiille oder Leere prophezeite er die Frucbtbarhit des ktln
ftigen Jahrcs, und befahl mit den Fnicht('n zu spilreu oder ie 
reichiich zu genicssen. Alsdann ward der Wein vor die Fus e des 
GOtzen gegos en, da Horn aufs neue gefilllt; von dem Prie ter 
geleerct, alsdann wi~!der gefiillt, und dem Swantewit fUrs kiinftige 
Jahr in die Hand gegeben." "Zur Bestiitigung der Allgemeinheit 

') Powiemy o t~m święrie w naetępoyrb Seryach dzieła L o d. 
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dieses Festes gohoren folgende Bemarkungen aus der Sprache, 
l) Jas Getraide h eis t bei den (Lausitzer) Serben ros z, r o ż: 
welches Wort in den andern Dialekten verloren gegangen ist. 
2) Davon kommt her: roczny (Ober-Laus1tz) feierlich, jarlich; 
rol:ne (Bóhmen) jarlich; roczny (Polen) jii.rlich. 3) Rocznica 
(Ober-Lawitz) jahrliches Fest. 4) Aus roż entstand rok, womit 
iezt einigedas Jahr, den Termin bennenen. 5. Und der Priester, 
welcher aus dem Wein weissagte, hiess prorok, weil er das 
Schihal der kunftigen Aernte oder des folgenden Jahres 
anzeigte. 

Vor einiger Zeit feierte man in der Oberlausitz noch an ei
nigen Orten nach der Aernte gegen Michaeli ein Fest, das man 
Rischcża nante. Die Lobetan ze, welche die Tentachen und W en
Jen daselbst nach der Aernte halten, sind sicber die Triimmer 
dieses grossen Festes." 

"Beide Feste findet man noch in mehreren Landero verbrei
tet, z B. bei den fiunischeu Staromen (Tscheremissen, Mordwinen) 
bei den Hochlandern in Scbottland das Beltein am l maj. (Pen
nant's: Tour in Scotland, 1769, str. 11 O, u. s. w.") 

O uroczystościach przy sprzęcie zboża u Słowian zachowywa
nych, Z aż y n kac h, jako o następstwach uroczystości wiosennych 
przy siewie. mówi także Hanusz (ob. Die Wissenschaft des Sla· 
t·ischen Nythus, Lemberg 1842. str. 375.- Tegoż: Bajeslovny Ka
lenda-rz. Praga 1860 str. 196-7). 

Do str. 163. 

Spoczynek po prac~ 
(po Sianożcciu). 

(Przyjaciel ludu, rok 2gi. Leszno 1836 Nr. 52). 
"Było to w miesiącu Lipcu, kiedym przejeżdżał przez oko

licę Środy. Ochoczy żniwiarze rączo po rozległych uwijali się 
polach, zgromadzając w brogi obfite plony. - Dokuczający upał 
trwał prawie przez dzień cały; słońce parne zdawało sifJ wróżyć 
deszcz pożądany. 

nJakoż w istocie niedługo po południu, tu i owdzie na. lazu
rowem niebie, pokazywać się zaczęły białe obłoczki, z których 
zwolna tworzyły się na dalekim horyzoncie chmurki, na postać 
o~reniałycb (szronem pokrytych?) gajów i gór lodowatych; ob
niosły się po niebie i muogościlJI swą brak słol1ca zakryły. Wiatr 
wykręcił się od zachodu, wkrótce utworzył czarne chmury, a. szyb
kim swym polotem rozgrzane chłodził powietrze. Coraz potężniej 
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szumiał po dr1.ewach, miotał niemi silnie, naginając jak smagłe 
latoro 'le wynio łe topole i wiE>rzhy rozło1.yste, przE>mocą swą po
pokonywał ich opór i ~>zele~t daremny. Zakręty gwałtownego wiru, 
uno iły wysoko lekkiego kur1ll tumA.Uy, zaćmiły drogi i pola py
łem, i całą zakryły naturę. Cil)gły połysk hły kawicy, czarnych 
chmur łono daleko oświecn.ł, gdy tymczasem przytłumiony odgłos 
odległego grzmotu dawał się już !;łyszeć. rasterze pr:>:erażcni, ku 
domowi zawracają trzody, których szybki pochód, chrapliwe na 
szyjach oznaczają dzwonki; ryk bydła rozlega się w powietrzu, 
pierzchliwe ptastwo szuka schronienia, śmiała ja<;kółka bystrym 
lotem wraca do swych piskląt; trudno się ostać na polu, deszcz 
kropli ty padać już zaczyna. 11 

n Wśród taki6j zawieruchy, zajechałem przed karczmę. Tu 
z zadziwieniem słyszę wesołe krzyki, śpiewania, tańce i łaby głos 
skrzypcy. Wszedłem do domu; nieznośne gorąco uderzyło mnie. 
Wesołość połączona z szczęśliwo~cią, ja 'niejąra na twarza<·h W!;zyst
kich, czuły prawdziwie wy Ławiała widok. Nie mogąc się jednak 
domyśleć przyczyny tak pow zeclmej zaba.wy, mówię do gospodyni 
domu: "Dzi iaj dziE>ń roboczy, a wy obie tai1czycie; zapewne 
u was jakie święto?"- "Nic święto (odpowie gosposia); oto pan 
nasz obiecał ludziom co grabili siano, kilkanaście kwart wódki, 
jeżeli jeszcze przed deszczem się uwiną i zgrabią. Zgrabili szczę
śliwie i wcześnie; dotrzymał im pan obietnicy, a podochoci w. zy 
oto sobie, zabrali się do ta!1ca i tak po pracy sobie odpoczywa
ją."- Osobliwszy spoczynek po pracy, pomyśliłem sobie, i trafnie 
go Krasicki opisał. Przestałem mówić z go podynią, bo i czasu 
nie miała, i dla wielkiej wrzawy i głośnych 'piewów trudno było 
si~ rozumieć." 

n W tern ulubiony od wszystkich Tomaszek, przodownik żniw
ny, już cokolwiek podchmielony, wywoławi!7Y po imieniu swą Ka
się do tańca, tak śpiewa z nią na przemiany: 

To m a s z e k. Dall!j k'sobie dziewrzr moje, 
jak ja omrę, bóty twoje. 

K a a i a. Ja o twe bóty nic stoję, 
będziem-li tańczyć oboje. 

T o m a e z e k. Póki tylko butów stanie, 
b~dzicm tańczyli, kochanie. 

Kasia. Daj-te Bote, by si~ stało, 
i co dzieli się tańcow;łło. 

W drugiej parze śpiewa inny: 

Ach bieda-i mi z młod:} :toną, 
bo mi za nią płoty łomią. 
Jedni łomią, drudzy grodzą. 
i \\&zyscy mi :La ni<l chodzą. 
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W trzeciej parze śpiewa inny: 

Powiedziały stare b:1by : 
że ja nie ładny, nie lndny: 
a ja łl1dny jak wrzeciono, 
jeno mnie tak oczerniono. 

"Ogromny trzask uderzającego w bliskości gromu, przerwał 
śpiewy i tańce. N a wałnica już nadciągnęła, a ustawiczne błyska
nie, krzyżujące się i pryskające po niebie ognie, spadające wężem 
pioruny, zdawały się chcieć zniweczyć i pochłonąć wszystko. 
Karczma jakby w ogniu gorejąca, ucichła nagle; zadrżeli wszyscy, 
i w mgnieniu okll zamieniła się w dom modlitwy. Skrzypek zdjąw
szy kapelusz, zeskoczył ze stołu, porzuCI} skrzypce, klęknął, a za 
nim całe towarzystwo t trzeźwe już prawie z przestrachu, u Jaje 
się pod opiekę swego Stwórcy. Leją się gwałtowne potoki deszczu, 
straszny szum wiatru, połączony z hukiem piorunów, wywiera swą 
wściekłość. Lecz po niejakim czasie zwoloa u tąpiła burza, niebo 
się wypogodziło, i zupełna nastała cisza. Tanecznicy się rozeszli 
do swych domów, a ja w dalszą puściłem się podróż. 

D. 

Do str. 170. Wesele. 

Leon Zienkowicz w dziele: Zbiór ubiorów ludu pol
skiego (Paryż, 1841) równie niedokładny jak i Przyjaciel 
l u d u daje obraz wielkopolskiego wesela, wyrażając się o niem 
zbyt ogóluikowo: "Ceremonije ślubne również uroczyste między 
nimi (Wielkopolanami) jak w innych stronach polskich, jednak 
róźnią się nieco, i o tem wspomnieć nam wypada. Skoro tylko 
chłopek zapozna się z dziewczyną i przekona o jej miłości, po
stanawia ją sobie obrać za towarzys7.kę, oświadczając to jej rodzi
com. Ci zapraszają dwóch krewnych 1. obu stron, jako też rodzi
ców kochanka, i w ich przytomności wyjawia młoda para swoje 
wzajemne uczucia. Osoby najstarsze wystawiają im wa7.no!lć związ
ku, który zawrzeć mają, wyliczają obowiązki malień'lkie, przeko
nywają o potrzebie wykonywania ich sumiennie, i aby poprzeć 
swe napomnienia, przytaczają niektóre pr7.ykłady czerpane z ich 
doświadczenia, lub też życia powszedniego; napominają ich wresz
cie poddać się Opatrzności Boskiej, która zapewne kiP.rowała uspo
sobieniem ich serc. Gdy się więc rodzice i krewni przekonali 
o prawdziwej miłości młodej pary, czyli raczej, gdy znaleźli w tym 
związku jej wspólne szczęście, błogosławią jej zamiar, naznacza
jąc oraz dzień ślubu i osoby, które zaprosić zamyślają; i to na
zywa się z m ó w i n a m i." 
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"W następną niedzielę z rana idą narzeczeni do spowiedzi 
i do stołu Pańskiego, po obiedzie odwiedzają swych przyjaciół 
i krewnych, zapraszając ich na. ślub. Ten, który najgłówniejszą 
rolę w tych zaprosinach odgrywa, jest przyjacielem narzeczonych 
i nazywa się drużbą. W Czwartek przed ślubem, który zawsze 
w Niedzielę ostatniej zapowiedzi przypada, drużba w towarzystwie 
innego młodego parobka wsiada na konia i zaprasza gości. 
W dziel1 ślubu udają się narzeczony i kilku innych parobków kon
no do młodej panny, ws.:yscy goście zapros.:eni wchodzą za nimi, 
mówiąc: ,,Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!"- Na co im 
odpowiadają: "Na wieki wieków, Amen. u_ Potem drużba ma mo
wę wierszem, w którćj stara się opisać szczęście, którego narze
czony dozuaje i wszystkie piękne przymioty młodej panny. Po 
nim występuje z kmiotków najwięcej poważany dla wieku Jak i cha
rakteru, prawiąc zwykle o obowiązkach małżeńskich. Jego mowa 
prosta, spokojna i naturalna, jak uczucie, które ją dyktuje, robi 
tem większe wrażenie ńa przytomnych, ponieważ jest wyrazem 
prawdy. Drużba, który w czasie tej mowy trzymał ręce narzeczo
nych, prowadzi ich przed rodziców młodej panny. u 

"Narzeczona rzuca się do nóg i wynurza im swoją głęboką 
wdzięczność za wychowan1e, które winna ich staraniu. W czasie, 
gdy narzeczeni odbierają błogosławieństwo od swych rodziców, 
daje się słyszeć muzyka rzewna, a dziewczęta Jak i parobcy śpie
wają stosowną piosnkę. Gdy śpiewy usteJą, sp.osobią ię do wyjaz
du do kościoła; drużba wsad~a do woza, gdzie się muzyka znaj
duje, narzeczon111 i druchny, a wskazu. wszy każdemu wóz, jedzie 
sam z drugim parobkiem konno. Skoro przyjadą przed kościół, 
całe towarzystwo zajmuje miej~cc wyznaczone przez drużbę, który 
wtenczas wypełnia służbę mistrza ceremonii.- Po ślubie wsiada 
nllrLec7.ona na wóz z mężatkami, lecz zawsze ma przy boku dwie 
młode dziewki czyli druchny. W czasie pochodu daJe su~ słyszeć 
muzyka, a. młod:.:1 śpiewają. Zajechawszy przed drzw1 młodego 
pana, za~lają je .:amknięte. Dmżba puka, a gdy 06oby z domu 
wyjdą i zapytają. czt!go on żąda,- odpowiada im, i1 przyprowa
dza goł~bicę białą, na pociechę i szc.lęście gospodarstwa. Ledwie 
te słowa wymówi, już cała ulica zapełmona muzyką i śpiewem ca
łego towarzystwa. Nagle drzwi ił;) otwierają i goście zchodzą 
z wozów; drużba podawszy ręce młodemu pań twu, wchodzi do 
domu, a za nim wszy'cy. Wtenczas dopiero taniec i śpiew oży
wia wszystkich, zgoła oddają się wszelkim zabawom, które wesołość 
w nich wzniecają. Pó~nićj zastawiają stoły, a drużba zaprasza go
ści wier .:ami miłeroi i dowcipnemi, aby rozpoczęto gody." 

"Po obied.:ie zaczynają znowu tańczyć. Ku wieczorowi, wpro
wadzaj Ił mężatki potajemnie młod!l pannę do komory, a zdjąwszy 
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z nićj wieuicc i włożywszy jćj ua glow\) czep1ec, wracają z nią, 
całą we łtach i sadzają ją do stoł11 obok mężatek. Wtenczas 
młody pau pr1.ychodzi i pro,;i ją do taiu:a, alu ona oJmawia. po· 
dając za pnyczyuę, iż jest kulawą. To odmówienie, którego on 
się byuajo1niej nie spodziewał, wystawia go na wszelkie żarty druż
by, który mu z miuą szyderczą zarzuca, iż nie um1e prosić -
i :;aru z:~pra~za młodą pauuę, która też na to przystaje. Napró
:i.no ponawia młudy pan swą prośbę; ona zawsze udaje kulawą, 
n. młody pau musi znowu znosić żarciki drużby; to powtarza się 
po k1lkll. razy; nareszcie narzeczony me mog<}e tego już znieść, 
woła z g mcwem: kobieto, pozuaj męia. twego ! - N a te słowa da
je mu narzeczona z żywością, rękę i rozpoczynaJą tauiec. W tym 
to czasie śpiewa towarzystwo zwyczajuą pwsukę; tańczą potem 
jeszcze z w1elką żywością i na tćm kończy SH~ wesele ... 

Do s tr. l 10. W eseJe. 

R. W. Berwil1ski w powieści o Dwunastu rozbójnikach 
nad Obrą i przypiskach do nieJ (Powieści Wielkopolskie, 
l 840 r. na str. 2lil i :;82) daJe krótki rys W eseh~ ludu Wielko
polskiego w tych słowach: "ZmÓwll\y czyli oświadczyny zalotnika 
odbywają się w Sobotę wieczorem, wesele zaczyna się w niedzielę, 
a trwa u o piątku; tak przynajmniej za. dobrych czasów bywało. 
Panna. młodu. przypina do lewego ramienia swatów chustkę białą, 
a do czapki kitkę rozmarynu, (dla tego to u Serbów mają oni 
przydany epitet: Kitjmi). Wyjeżdżając do ślubu, śpiewają młodej 
siadanego. Młoda-panna jedzie do kościoła na wozie drabia
stym lub półkoszkowym, pomiędzy drucbnami (dwiema) i mło
dzJaukarm. Drużba kotJUo obok pana-młodego, także konno jadą
cego, z czerwoną chustki}, i rozmarynem u ba. ta. D l' u ż b a p r z o· 
d o w n i k zatrzymuje wóz młodej ua krzyżówce (drodze rozstaj
nój), podaje jej bocheuek, kądziel, aby wypróbować czy dobra 
z niej będzie gospodyni, a ona chleba ukroi i kądzieli trochę 
oprzędzie. Przy wieczerzy zdmuchują przed nią świecę. Młodzian
ki (swachuy) idą, przebrane w jej szaty, zwodzić pana-młodego. u 

"I u nas (w Wielk0polsce) mnóstwo je!'!t pieśui weselnych. 
Te, które p. Wójcicki w swojim zbiorze umieścił, nie zdają się 
prawdr.iwe, a przynajmniej nie są zbierane na miejscu. - Trudno 
bowiem aby sumienny zbieracz, chcąc zachować wymowę i piso
wnię miejscową, mógł być tak przeciwnym prowincyonalnemu dy-
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alektowi, jak p Wójcicki 1
). Naprzód Wielkopolanin nie szepleni 

nic mówi: wiecora cwartkowego, ale: wieczora czwart
kowego. Powtóre: nigdy samogłoski a tam, gdzie p. Wójctcki tę 
zmianę połoźył nie u7.ywa. Nic mówią u nas: cuz tam powiodo, 
ale: c u ź t a m p o w i a d o; nie t a n i e c ale t o n i e c i t. d. W resz
cie przy wyjefrłzie do ko ~cioła, nie śpiewają tej piosnki: Wyj eż
d:i.amy matuleńko z domu twojego i t. d., lecz na całą 
Wielkopolskę(?) znaną jest piosnka: 

"Siadała, siadała, 
perełkami płakała t. d." 

Do str. J '70. Wesele. 

Józef Łukaszewicz w O b raz i e m. P o z n a n i a (Poznań 
183 , tom I. str. 125) mówi: "W tym samym czasie (t. j. w cza
sie karnawału), odbywały stę także zwykle wesoła. które tak u ma
jętniejszych jak i uboższych mieszczan co do obrzędów, mało się 
różmły, a. odprawiając !'.tę z muzyl<ą, drużbami, swatami, swatka
rot, częstokroć po rałyrn tygodniu, na tręczały znacznej liczbie 
osób sposobność do rozrywki, a ciekawemu tłumowi do nasycenia 
wzroku poządanym widokiem. N a końcu 16go i na początku l 7 go 
wieku, przepych i zbytek w wesołach, tak dalece w Poznaniu wy
górował, że magi trat widział się zmu 1.onym, wydać w tej mie
rze uchwałę dnia 2 stycznia roku 1621, 'cieśniaJącą, zabawy przy 
we elach i zbytki w czę towaniu i stroJach. Uchwałę tę jako ma
lującą. obyczaje ówczesne umieszczam tu dosłownie: 

"Laudum ku poskromieniu zbytków w częstowaniu i strojach 
i ordinatia z strony wesoł, kolacyi i pogrzebów, m1eszczanom na
leżąca. Burmistrz i z radą miasta Poznania. Wiadomo czynimy, 
komu wiedzieć uależy, iż patrząc na zbytki, które ię w mieście 
na~zem tak w strojach, jako w częstowaniu zagęściły nad stan 
i konditią obojej płc1 ludzi, poczytaliśmy za potrzebną z powto
ności urzędu swego do poskromienia tych zbytków przystąptć i po-

1
) Pi~śoi te otrzymał Wó.lrickl r. l 30 listownie i sądził, te jP s dobrego 

ma źródła . Co do wymawiania samogłoski a, (wymawianćj niekitdy JMI' 
o, a raczej jak ścieśnione d), od8yłarny cr.ytelnika do ery i IV dzieła: 
L u d (atr. 2H t,- Kuja~>y), ~tdzie ogólne !JOd a wszy mowy ludu wielkopol
skiego zasady, nie eąrlzilismy jut kouieczn~m zacho ywać je WRzędzie 
w pisowni przy cytowa.niu jego pieśni i oracyj w naezym umieazozonyoh 
zbiorze. 
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rządek w tern ku pomiarkowaniu służący postanowić: widząc jako 
się obywatele mia ta tutecznrgo na zbytki w szatach i częstowa
niu wyciągnieni, tępi11 i w niedostatl•k wprawiają, a stanów wy~
szych niechęci i zazdrości tym obyczajem na wszystko miasto 
zwalają, i podatki wielk1e (gdy się po zbytkal h dostatki miarku
ją), na stan miejski stanowione bywają. Naprzód tedy postanawia
my i uchwalamy, aby, co się tknie częstowania taki tryb zachowan 
był przez mieszczan, , osobliwie z strony aktu malień~k1ego: Żeby 
żaden mieszczanin tak w mieście jako i na przedmieściu wesele 
wyprawując, onego na wieczorny czas na potem uigdy składać 
nie ważył się; lecz po o d d a w i n a c h rannych, ohiad tylko dla 
gości miał, od którego obiadu dłużej godziny w noc, żeby gości 
nie trzymał. Także nazajutrz poprawiny czyniąr, żeby te~ obia
dem a nie wieczerzą, odprawiał, ponieważ te wieczerze i dobre 
myśli, nocne zgorszenia młodzi, nachodzenia na domy i innych zło
ści i excessów wyrządzemn, a pokoju pospolitego naruszenia, 
i urzędowi trudności zadawani<\ przyczyną i okazyą bywały. Co 
tak z strony wesoł postanowiwszy, i wieczorne czasy do składania 
ich z wieczerzami odciąwszy, antecedentia wsr.elkie wesół, jako 
ślub i n y i pro s i n y złym zwyczajem, szkodą a wytępieniem tylko 
ludzkiero wymyślone, zuosimy i uprz~1tamy, i żeby się ich nikt ta
kim sposobem, jako przedtem hywało, mieć nie ważył, zakazujemy. 
Ale jeźłi komu ślub i u y albo zrękowiny czynić przyjdzie, że
by one na obiad tylko przy dwu albo trzech przyjaciół, tylko bez 
muzyki odprawił. Także prosiny przez dwu mieszczan albo 
młodzieńców, żadnego zaciągania i gromady młodziei1ców na obiad 
i na wieczerzą panien, a zatem dobrą myśl nocną, nie czyniąc. 
Toż się o przenosinach rozumieć ma, które także uie wieczornym 
czasem i processyą niepotrzebną, ale w południe z kilką przyja
ciół obiadem żeby odpru.wiane były, dłużej godziny w noc gości 
na ten czas nie trzymając. Na muzykę weselną, żoby nikt więcej 
nad złotych 30 polsk1ch (acz życzymy, żeby się to mniejszą rze
czą odprawiło) wydawać, ani drożej sposabiać na wesele nie wa
żył si~. Jeżeliby tćż miasto ratuswą muzykę chowało, żeby mimo 
innych muzyków zaciągana była, uczyniwszy ordynacyą. jako wie
le, od którrgo wesela od kondycyi panów weselników. Także pod 
oknami w rynku i ulicach muzyk stroić i grać komukolwiek w no
cy na potem, żeby zaniN:hano, bo i muzycy llo więzienia bedą, 
wzięci i ten, co się tego grać dająe poważy, surowie wieżą i wi
nami karany bedzie. - Kolacye brackie wnelkie żeby się obia
dem i to skromnym odprawiały, i do wirczorurgo czasu dłużej 
godziny w noc przeciągane nie były. Na pogrzeby także, żeby 
gości nie częstowano, oprócz ubóstwa i to żeby po szpitalach 
odprawiano. Dla ważnych k'temu przyczyn, żeby si~ żaden z mie-
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szczan utriusque sexus ludzi wyższego stanu, tak duchownych ja
ko i świeckich na wesela, pogrzeby i insze częstowania zapraszać 
nie ważył bez tłozwalenia i dołotenia urzędu naszego. Co wszyst
ko przez mieszczany nasze ma bydź na potomne czasy zachowa
no i wykonano, pod winą dwóchset grzywien i innem urzędowem 
karaniem, jeźliby kto artykuły wyżej opi ane w najmniejszym pun
kcie przestąpił. •• 1

). 

') Obacz tak:te : Laudum ku poskromieniu zbytków w częstowaniu l stro
jach i ordynacya ze strony wesel, kolacyj, pogrzebów mieszczanom PO· 
znańskim naletąca (Przegląd W i e l kop o l s k l, Pozn. l 869, zeszyt 2). 

Uwaga tycz11ca si, muzyki. 
Nuty toiek ze w mniejszym zbiorze (od str. t 17 do str 25-ł), zaznaczaj, 

główny tok melodyl. Przy wykonaniu zaltlm zamieazczonyrh tu śpiewów, nale
ży (p.rzy powtórzeniu) zastąpić je znajdnjącPmi się obok większych nutami mniej
s.r:em•, które są odmianami i urozmaiceniami (waryacyami) pierwszych, przez 
lud równlet dokonywaneml. 
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