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liadomośei, nie nazbyt jut skqpe, jakie posiadamy 
'1 o bogach i calem ustroju bogosłowia słowiańskiego, f którego pozostałości pokutują dotąd w wyobraźni ludu, 

pobudziły badaczy do prac, mających na celu syste
matyczne całego tego bogosłowia przedstawienie, w sposób 
jak tego dopełnił Grimm w swej "Mitologij niemieckiej."
N a.jcelniejszym w tej matery i pisarzem jest u nas obecnie 
Kaźmierz Szulc. Dzieło jego usiłuje przy pomocy badań po
równawczyeh, skresli1~ ogólny llogosłowia. tego zarys i wytłu

maozyć znaczenie mityczne wielu podań, nieumiej kultu i od· 
nośnych doń obrzędów n poszczególnych slowiai1skich .ple 
mion, o ile z kronik i zebranych dotychczas materyałów 

uczynić się to dało. Niektóre z 'Wywodów jego, należyte 

już w świecie naukowym zyskały uznanie. 
Przypuszczać się atoli godzi, że całość wspomnionego 

bogosłowia, wtedy dopiero w zadawalniającym zupełnie od· 
słoni się nam kształcie, gdy z napływem coraz to nowych 
materyałów, · horyzont badań się i·ozszerzy, kwestye wątpli· 
we się rozstrzygną, a s.zczerby umiejętnie zapełnią. Bada
nia wówczas dadzą odpowiedi dokładną. na wszelkie nasu
wające siQ jeszcze pytania, co do istoty, władzy i sfery 
działania wielu bóstw i fluchów zaludniających świat nad· 
przyrodzony Słowian różnych dzielnic, jak i co do czasu 
i miejsca ich kultu, oraz rytualn ohrzęllów i praktyk kul
towi temu towarzyszącyrh. Do rozjaśnienia podobnych kwe-
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styj zmierzały i prace arćheologiczne dokonywane w Kru
szwiey, Gnieźnie, Mikorzynie, na jeziorze Gople, Lednicy 
i t . d. (obacz Rozprawy Akad. Umiejętności w Krakowie 
i Towarz: Pr.zyj. Nauk w Poznaniu). 

Berwiński, każąc szukać żywiołu dla badaczy w gu
słach, zabobonach i czarach (Studya, I, 120), nader trafnie 
ocenia "węzły historyczne, zadzierzgiwane już to przez bez
pośrednie stosunki jednych narodów z drugimi, już przez 
związki pismienne, kościelne, już nareszcie przez inne wpły
wy czasowe. Zabobony bowiem i gusła, skoro są cząstką 

myt.bów, równie więc jak i religija prawowita, słuzą za 
podścielisko, a raczej są dusz!\ większej częśei (jeżeli nie 
wszystkich) artystycznych lub etycznych kreacyj ludu. 
Ztąd, są one kluczem do arkanów literatury ludowej, któr.ą 
nasz wieszcz nazwał literatur!\ kop a 1 n ą." -· Mimo to, 
mniema Berwiński w dalszym badai1 cillgu, że klucz ten 
stępiał już c?.y złamał się u nas dla kreacyj przedchrze
ściańskicb, z których nic już zapewne nie pozostało, coby 
było zdoinem do otworzenia pod-ziemnego owego podań la
biryntu (Studya, I, 169, 186). 

Wiadomości też w niniejszem zawarte dziele, acz po· 
dają surową tylko i w fragmentach posłyszaną czą,~>tkę 

podań i praktyk, będ<\Cych poniekąd dogmatów zrlege
nerowanej owej wiary odbiciem, a które do niedawna 
wśród ogótu ludności wielkopolskiej w niemałej jeszcze 
krzewiły się sile,-posun~t, (o ile sobie tnszym, mimo twier
dzeń Berwińskiego) badania na tej drodze o krok napt;Zód, 
równie jak się tego spodziewamy i po baśniach Seryi po
przedzającej (XIV), jakkolwiek niektóre z postaci mitycz
nych tam działających, w dość bladych i mglisto naryso
wanych ukazują się konturach. Mamy też nadzieję, że zy
skane i przytoczone przez nas szczegóły, już dla tego sa
mego, że brak im nieraz dopełnień i rozwinięcia, zachęcą 
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do dalszych na tej niwie poszukiwań . Są one tern naglejs'Ze, 
że lud roni wciąż i zatraca wiele z tej wierzeń dawnych 
spuścizny. co z każdym rokiem, w miarę wzmagającej się 

oświaty szkolnej, postępuje szybciej. Doniesiono nam , iż 

w okolicy Poznania, Wielenia, Czarnkowa, Wyrzyska, Byd
goszczy, Gniezna i t. d. (osobliwie też wśród ognisk ludno
ści fabrycznej, niemieckiej lub miQszanej ), nietylko męż
czyźni ale i wiele kobiet zatarło już w swej pamięci da
wne z a b a b o n y; nic już one na pewne nie umieją rozpo
wiedzieć o Skrzatach, Wiłach , Wilkołakach, zażegnywa
niach i t. p. , gdy znów starsze między niemi, zaledwie 
mętne zachowały istot i rzeczy tych wspo111nienie. Czytanie 
pism ludowych, innemi jnż dziś naukami umysły ich za
prząta. i karmi. Od lat GO poJ>:aktadane szkoły i szkółki, 

rugują bezustannie szezątki wyobraże1'1 pogai1skich i śre

dniowiecznych , tak, że w wielu (lubo nie wszystkich za
pewne jeszcze) wsiach przestano po chatupach o siłach nad
przyrodzonych mówić inaczej, jak o jakieroś cztriosum, i tyl
ko od czasu do czasu bąkają coś ludzie o cudownych le
karkach, do których w niemocy udać siQ potrzeba po radę 
i lekarstwo. 

Dla lepszego określenia znaczenia materyałów wła

snem nabytych staraniem, iż niezbyt pełnych, dołączyliśmy 
wyjątki z prac i spostrzeżei1 niektórych autorów (n. p. Ry
szarda B erwil'lskiego z r. 1854, Teobalda Klepaczewskiego 
z r. 18Gl, Emila Kierskiego i t . d.); jak i dla poparcia 
dowodami naszego textu: kopije dokmnentów z rzadszych 
wyjęte druków. Ułatwi to prace porównawcze, zwłaszcza 
gdy w zakres badail tego rodzaju wciągnięte będll! matcryały 
coraz obficiej nietylko z ziem słowiańskich i im przyle
głych, ale i z najdalszych Europy i innych części świata 
napływające krai1ców. Niematą ich liczbę przynoszą u nas 
czasopisma, jak: Biblioteka lYcwszal.i,iska ( Gloger i inni), 
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T.ygodnik illustrowany i powszechny, Kłosy, Wędrowiec, Athe
neum, Przewodnik naukowy ( Ga.z. Lwows. ), Zbi6r wiado
mości do Antropologii wyd. przez Akad. U miej . w Krako
wie (ks. Siarkowski, Gustawicz i t. d.), Pamiętnik Tow 
Tatrzańskiego i wiele innych. Nie mniej także hojny wia
domości zasób przynoSZl\ w tym kierunku dzieła i czaso
pisma zagraniczne. We Włoszech zbiera materyały Józef 
Pitre. Z odieglejszych stron Europy, z Portugalii, nader 
ciekawy i krytycznie obrobiony materyał daje prof. Z. Con
siglieri Pedroso w ZeRzytach pism swych etnologicznych 
z r 1881 (Por~o ), obejmujących pr~yczynki do mitologii, 
przysłowia, przesądy łoiłowe (Supersti~oes po pulares), rela
cye z processów inkwizycyjnych o czary, tradycye o wil
kołakach (O lobis-homem), o duchach worlnych i wiele ro
dobnego rodzaju szczegółów i podań. 
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na.dzJD.yslo-w-y. 

Wierzenia. Czary. 





Siady bałwochwalstwa. 

Nie ulega wątpliwości, 1.e pewne, wybitniej ni~ inne przy za
prowadzeniu chrzaścijaństwa na widownię bistorycznl!J występujące 
miejsca, jak n. p. Mogilno, Trzemeszoo 1

), Giecz, Lubili, Inowro
cław, Nakło, Czarnków, Lubasz i t . d. a osobliwie Gniezno i Kru
szwica, obie jako rezydencye czasowe ksią~ąt panll,jącycb, były 
siedlit>kiem rozgałęzionej na wsze strony czci pogańsk1ej, jak i oka
zalej moio nii gdzieindziej obchodzonych obrzędów religijnych, 
obacz: Lud Ser. XI str. 216). 

Mieliśmy atoli przekonanie, że dopóki znaczenie bóstw, 
o który!}h wspominają historycy, ii w miejscowościach tych były 
czcz~ne, mianowicie bóstw: Łado, Leda (matka Lelum), Lel i Po
lel. Swist i Poświst, Ter, CmuJ,, Nija, Marzana, Jędza i t. d. jak 
najdokładniej rozjaśnione nie · będzie, co tylko przy pomocy prac 
porównawczych i ścisłej krytyki nastąpić moie, dopóty ani roli 
jaką one odgrywały wskazać dokładnie nie będziem w mo~ności 
(lubo historycy rolę tę usiłoweli tłumaczyć lub o niej napomykali), 
ani oznaczyć rozgałęzienia i granic ich kultu 'l), · 

Do hadaó na tem polu wielce stają się pomocneroi rozpra
wy i pisma nowszych autorów, n. p. Świe~awskiego (Rok), Bron. 
Gt·abowskiego i innych, rozbierające cały ustrój bogosłowia sło
wiańskiego; a osobliwie K. Szulca: Mythologija slowiań
s k a, nader cenne spostrzeżenia, jako i wiele trafnych co do sta
nowiska owych bóstw podając uwag i wywoaJw. 

1
)' O ;rr~e~eaznie, wspomina Tygodnik itlustr . . Warezawa 1865 n. 290. 
Koscloł 1 klasztor tamże. Ten ostatni rozebrano w r. 1843. 

') Tu należy i badanie uroczystości i obchodów, jakieroi Bił : np. Nowa 
hto (Lud Ser. X str. 855- 6. 851 -4.)- K. Szulc'a : Mythologija str. 
80. 98. - i t. d. 
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Twierdzenia tego autora tyczące si~ uosobienia zjawisk·i sił 

przyrody jakie tkwią w postaciach allegorycznych podań i mytów 
naszych, znajdujlł analogiję w podaniach ościennych i dalszych lu
dów, a racyanalne tych ostatnich wytłomaczenie, daje zarazem 
i klucz do zrozumienia tamtych '). 

Że jednak celem naszego dzieła nie jest bynajmniej dalsze 
rozwini~Cie ani zbijanie badań tak szcz~śliwie pod niejednym wzglo
dem przez p. Szulca prowadzonych, lecz ogłoszenie surowych po
niekąd materyałów do tegot samego odnoszących sio przedmiotu, 
przeto podajemy tu (obok cytacyj i wycilłgów z mniej znanych 
lub mniej jut przystopnych druków) zbiór spostrzeteń własnych, 
nielicznych, lecz opartych na faktach istniejących i praktykach 
dziś jeszcze zachowywanych, acz wys~pujących czostokroć fra
gmentarycznie lub w skrzywionej jut tylko formie i · zasto
sowaniu. 

Ciała niebieskie. 

Zjawiska przyrody, Żywioły. 

l. Słonce nim zajdzie, zatrzymuje si~ i pochyla jakoby sio 
kłaniało Ziemi na dobrlł uoc. (Poznaó). 

2. .Matka ksi~tyca wiele Ód s\fego syna księtycowego do
znała przy.krości. Chciał on bowiem mieć kotuch od zimna. Gdy 
mu uszyła duży, księżyczek zmalał, i kotuch był mu za długi; gdy 
mu go ścięła, m~odzieniaszek nagle urósł i przykryć się nie mógł; 
matka wciąż musiała ookra\lS.Ć i dosztukowywać. Słowiańskiej tej 
legendy użył Hans S ach s z N orymbergii do jednej ze swych pieśni"· 
(0. Bergenroth: Croqttia von Posen, 1845). 

3. "Jest podanie w Wielkopolsce, że gdy w sławnej klescę 
pod Warni} (r. 1444) Antychryst ciała poległy.ch Turków wskrze
szał obracając ich twarze ku światłu księżyca, wróżbici polscy 
ujrzeć mieli oblicze poległego kt-óla Władysława, którego ciało 
znikn~ło w czasie rzezi, n a t ar c ~ y ·k s i ę ż y c a, a rycerze polscy 

1
) Co do Wielkopolskich podań : Pi11t = Koło ełoneczne. Popiel = po 

twór apaluny. Myny = błyekawice. (K. Szulc: Myt'lt.ol . etr. 92-t tO). 
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wiedząc te król z góry na nich patrzy, odemścić go chcieli i cu
dów waleczności dokazywali". 

4. Kto wid~i księtyc na nowiu (czyli: jak w s c h o d z i) i to 
na dworzu, na polu, nie zaś w izbie, powinien wymówić: n W i taj 
k s i ~ t y c u, n i e b i e s k i d z i e d z i c u, w N i e b i e k o r o n a, a n a 
ziemi fortóna .i szczęście!"- Będzie to wrótbą dla ubo
giego, te posiądzie dostatki; dla kawalera lub panny, te się do
brze oteni i t. p. (Rosko pod Wieleniem) 1

). 

5. Plamy na księtycu roztrajicie lud sobie tłómaczy. Jedni 
widz!} w nich jakoby człowieka grającego na harfie, inni człowie
ka gr:6j rozrzucającego. (obacz Lud Ser. XIV str. 142. - Ser VII ' 
str. 29). 

6. Gdy księżyc świeci, niebezpiecznie jest zbytnie zbliżać sifJ 
a szczególnie dotykać wody w rzece lub stawie, bo woda oświe-· 
tlona przez księzyc c i ą g n i e. ku sobie. (od Rawicza) !l). 

7. T fJ c z a jest ·to .most, droga do nieba czyli kraju błogosła
wionl ch (Babimost). 

8. W o d a bieżąca (źródlana i rzeczna) jako i deszczowa, na
zywaaą jest wodą ty w ą, młodą, czy s tą. Woda stojąca w sta
wach, ·lub zaskórna w ziemi wodą, m ar twą, s tarą. (powszechne). 

9. Pod wpływem dawnych wyobrażeń kościelnych ukazuje się 
niekiedy krzyt (krucyfix) w wodzie lub ziemi (Ser. IX str. 22, 
Biezdrowo i Ser. X str. 11 , Buk; s.tr. 19·, Morawnica i str. 140, 
Lenartowice ). 

') Lud CZf!stokroć nazywa p l a n e ta m i słońce i ksieiyc razem Wl!it~il', 
i uwaiajtc je słusznie za pierwszą przyczyne odmian atmosferycznych, 
odmiany takowe równiP.ż p l a n e ta m i mianuje. Rolo pewn'ł kaieżyco, 
~iatru i mrozu, podoje baśń w Ser. XIV str. 19. Zestawienie miesigcy 
l ognia daje baśń w Ser. XIV str. 164, a baśń str. 162 przemianę wo· 
gli żarztcych (ognia) na złoto. 

2
) F .. SchOn.werth: Aus . de1· Oberpfalz, Sitten, Augsb. 1857, I s. 63) po

WJad!l: "z otwartego źródła, gdy w nióm odbija się księżyc, nie 
należy wody c z e rp a ó, ani jej p i ć; albowi.em zaczerpnotoby aio lub 
~ypiło i samego księżyca także. W Fronau dziewczyna jedna w ten 
sposób w yp i w 8 z y k 8 i 0 ż y c, zaszła w citżo (Ser. VIII etr. 52· 68. 
K. Szulc: !IJythologija str. tt6. 121 ). Nie należy się także ktpać przy 
świetle księżyca, bo odurzy on człowieka tak, ze utonie. Obacz niżej; 
Duchy wodne n. 2.- Ob, także Lud Ser. VIII str. 221 (tu mow• 
o słońcu), 
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10. O h ł ok i gJy przeciągają czarne, lud je p łan e t n i kam i 
(masc.) mianuje, gdy idą białe, otrzymują miano płanetnic. (fem.) 
(Ostrzeszów). 

11. Znaczenie mitologiczne O g ni a dostrzegać się niekiedy da
jące w baśniach i w zdaniach, w podaniach przybiera częstokroć 
cechę cudowną tradycyj powszechnych kościoła, jak np. w Ser. 
IX str. 16 (nr. 15); Ser. X str. 13 (Woźniki); Ser. X str. 132 
(Zdziesz). 

12. Z i e m i a była z początku cała dużą pustynią t. j. wielką 
bielawą (obacz Ser. XIII str. 18G). Potem poczerniała, gdy mie
szkali na niej Wieloludy. (od Wrześni, Milosławia Ser. VII s. 8). 

13. Często nader słyszeć się daje podanie, jakoby chłopak 
lub dziewka orzący utonęli lub przepadli gdzieś w ziemię z płu· 
giem i wołami w jesieni, a ciała ich znajdywano wyszłe z pod 
ziemi na wiosnę w oddalonem miej scu. (Ser. X str. 9- 1 O, .tąkie; 
str. 14-15, Szmigel; str. 17, .tagowo; Sl3r. XI s. 6, Małachowo). 

Bożyszcza 

w przysłowiach . 

Tworzymir (Biblioteka Warszawska 1864, luty str. 265) 
cytuje przysłowia, których znaczenie odnosić Śię ma do czasów 
staro-słowiańskich. N alcżą do nich : 

l. Stoji jak bożek ~Sięga ono zapewne czasów, kiedy jesz
cze nasi przodkowie kłaniali się bogom, składając im objaty. Uży
wa się zaś go, jeżeli stoji ktoś nieporuszony w jedoem miejscu 
lub w ogóle mało okazuje życia. Zawt~ze przysłowie to jest dowo
dem, że pamięć czasów pogańskich, nie zatarła się u ludu 
zupełnie". 

2. Lelum · Poleluru. 11 Na człowieka powolnego, odkładają
cego wszystko na przyszłość, mówią w Wiolkopolsce i to bardzo 
często: To prawdziwe Lelum-PoleluD" . lidyktoś stoji nieru
cbomy, albo idzie powoli, wtedy często można usłyszeć : S to j i 
niby Lelum-Polelum na górze, albo też: Idzie jak Lelum
Pol.elu m. Bóstwo to, jak w ogóle bogasłowie (mitologija) Słowian , 
mało wyjaśnione. Czczone zapewne było głównie w Wielkopolsce, 
a szczególnie może w Gnie~nie i należało, o ile się zdaje, do rz~
du bóstw niższych. Lelum-Polelum, Świstum-Poświstum, j.est 
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to raczej okrzyk podziwienia lub niecheci, gdy si~ co widzi w wiel
kim nieładzie" 1). 

3. "Pochwist czyli Poświst miał być bogiem wiatrów, co 
tet zresztą sama nazwa potwierdza, bo do dziś dnia mówi się: 
Świst wiatru, wiatr świszczy. Przysłowie: L e c i jak P o c h w j s t 
prawdopodobnie odnosi si~ do tego boga wiatrów. U:tywanem zaś 
jest, lecz nie zbyt często, jeźli jest mowa o człowieku płochym, 
niestałym, który jak wiatr z miejsca na miejsce się przenosi 
i w ogóle lekkomyślnie sobie postępuje. Znanem jest to przysło
wie w okolicach Gniezna; gdzie indziej go nie słyszałem". (Obacz: 
Lud Ser. XI str. 217). 

Złota baba 2). 
P. Bergenroth cytuje w swem dziele podanie od Bydgoszczy 

i Torunia, (o którem atoli jako o litewskiero, wspomina i Narbut 
także) w słowach: "Bogini Żywie (jednoznaczna niekiedy ze Zło
tą· babą, ') niewiastą światłości) miała pi~kną córk~, która przy
patrywała się z nieba zabawom młodzieży usiłującej wśród igra
szek nad jeziorami, wyciągnąć z wody kwitnące tam białe i :tółtn

złociste wodne róże czy lilije, których łodyga sięgała w dół aż do 
państwa podziemnego. Córce tej zachciało si~ także raz przy świe
tle ksi~życa przyciągnąć do siebie jednę z owych żółtych lilij, ku 
niej kielichem z jeziora obróconą. Żądanie swe objawiła matce, 
któca ją Jednak za owe chęci połajała, mówiąc jak nędznym jest 
ów kwiatuszek, pył z pyłu spadłego na ziemię z pod stóp i pode· 
szew świetlanej Żywie, przyczem wystawiła jej biedfil i nliJdzę wszel
kich w ogóle ziemskich istot, krótkotrwałem':l żywotowi i zgoiliź
nie poddanych. Córka na odmalowany jej w tych barwach obraz, 

1) K. Szulc: Mythologija slowiariska str. 188-189. 
1) Obacz Lud Sar. VII str. 203. K. Szulc: Mythologija słowiańska str. 

168, 169, 212. - Berwiński; Studya. J. 149. 
') Ob. Lud Ser. VII str. 250, n. 114. - K. Szulc; Mythologija (Pozo. 

1880) str. 70 (dobra, złota matka), etr. 183, 151. Czczono teź u nas 
wedle Gwagnina i Eckharda jako wszech· matkv, bóstwo pod nazwi•· 
klem Załata albo J~dza- Baba. 
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zapłakała gorzko, a łzy te były to pierwsze łzy litości i miłosier
dzia, które z niebios zrosiły ziemię słowiańską. 

Ale matka zagniewana, bardziej się jeszcze żaliła i rozwo-
dziła nad ludzkl}; n~dz& i przykrościami tej ziemi, którą nawiedza 
zaraza i gdzie pełno .jest czarodziejów po górach, rzekach i doli· 
nach. Wtenczas płacząc.a córa zawołała: "Matko, użal się pod to
bą leżącej bićdnej i spmgnionej szcz(;lścia i pomyślności ziemi, 
i uwalniej ją od czarów, aby pi~kne te kwiaty, odblaski gwiazd, 
rozkwitły i wzniosły sic w górę aż tu do niebios, bo ja musze dostać 
ten oto kwiatuszek, na łodydze bez granic się kołysz11:cy. Wów
czas to nieczuła matka przeklęła ziemię, i córkę na tę ziemię 

zrzuciła z niebios 1
). 

Ta zaś pozbawiona macicrzyuskiej opieki, utraciwszy boskość 
w skutek wylanych łez, hiegła po ziemi, szukając cudownego kwiatu 
w trzcinie rzeki. Ale czarownik Pragar, wład·zca wód (rzek i jezior) 
i państwa pomi~dzy ziemią a piekłem położonego, kiedy córa sło
neczna sięgała po kwiat 1 a noga jej pośliznęła siQ i ugrzęzła 
w nadbrzeżnym mule, pociągnął ,ją nagle w głąb swego państwa, 
i u siebie zatrzymał .z). 

Tęsknota jednakże ogarnęła boginię Zywie po utracie córki. 
Więc niepocieszona, zaniedbawszy ładu w ubiorze swym i promie
ni słonecznych, a nawl:lt parnięszawszy czasy czterech pór roku 
i obfitość zbóż i owoców, przez co zawitał nieurodzaj i głód po-

') Matka słońca u Słowian byla Gromownica (Zywa, Siwa) mówi A. H. 
Kirkor (Słowianie ilyrscy w Ogn i sku domowem nr. 21J z 22 czerwca 
1876 atr·. 30J), krbluwa btyskawic, pani Jata, małżonka pioruna. Biało
rusini ŁBki:o obchvd<:ą tt;J uroczysto~~ (obrzynek, wim'tca) przedstawia· 
j(łc boginie jako wspaniał~ kob1dę, którćj głowo zdobią kłosy doj· 
rzałego żyta, w rt~ku trzyma owoce, a długie, 1JII)kno jej włosy spadają 
aż do ziemi (K. Szulc: Mythologija &tr. 8G). 
Dalej mówi K. Szulc (wedle słów Bron. Grabowskiego): "Swi~conka 
przeto wielkanocna (wieprzowina, jaja, ciasto zwano babB) naleiy do 
obrz~tdku Nowego L B ta, co potwicrdza tak :te i ta okoliczność, io 
w czasie wyganiania śmierci i obnoszeniB młodego lata młodzież z ze· 
branych jaj, mąki i wieprzowiny, uczto sobie wyprawia". 

') Przytaczamy tu podania skrcś louo pnez Bergerotba, jako z poznań
skiego pochodz!}ce 1 lubo treśJ niektórych pokazuje, i!' autor ton po· 
rnioazał podania miejscowe z podaniami zkl}d inl}d zaczerpniętGmi, lub 
je ostatnie pot! miejscowo podsun!}l. 
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wszecbny trapić ludzi począł, zstąpiła sama na ziemię, by odszu
kać zbiegłe swe dziecko. Stopa jej nasamprzód dotknęła szczytów 
Karpat, zkąd rozpoczęła wędrówkę po różnych krajach, ucz :~c 
mieszkańców rolnictwa ; tam gdzie strefy i klimata nie były Jlil
dnostajne, blask i ś wiatłość jej oczu wyrównywała je i porządko
wała, a pod jej stopami wzesz ły i zakwitły wszelakie z ioła 
i rośliny. 

Po tysiąco-letni ej pielgrŻymce, zaszła do ciemnego boru, przez 
smoków i robactwo różne zamieszkanego, i gdy za jej poradą las 
ten spalono dla użyźnienia gruntu, wiatr . rozwiał popiół w jednóm 
miejscu, i znaleziono tam płaski kamień z runiczneroi napisami, 
Gdy żadna siła zniszczyć ani nawet puruszyć tego kamienia nie 
zdołała, Zywie promieniami słoneczneroi tak go porysowała że się 

rozpękł, a pod nim znaleziono otwór i zejście do pod- ziemnego 
państwa czarownika Pragara. Zstąpiwszy tu, ujrzała Zywie przez 
szczeliny skał kryształowych córkę swą Kruminę, otoczoną dziat
kami i szczęśliwy pQdzącą żywot. Po serdeczuem przywitaniu, córka 
jednak wrócić z matką na świat nie chciała, ale ją tylko po krót
kim tej~e pobycie, odprowadziła, i wodziła po ziemskiego okręgu 
obsz:lrach, ucz11c po drodze ludzi zabijać smoki , budować domy 
i radzić się gwiazd co do loaów i pracy. Sztuki te czarnoksięzkie 
wielce się wsz~dzie, mianowicie w Wielkiej · Polsce rozpowszech
niły, gdzie dotychczas lud im jeszcze stawia poni ekąd ołtarze. 
(Croquia von Posen, eine U nterhaltuogsschrift v. O. Bergenroth, 
Posen, Bromborg und Berlin, 1845) 1

). 

Złe - powietrze. 

Niewia:s+a - Śmierć. 

l. Niewiasta czyli mnra powietrza i zarazy, ma dług~ za
słono pełną duchów natury demonicznej 1

). Za jej zbliżeniem się, 
rozprasza si~ pasterzowi trzoda , a pies skowycząc kładzie mu i!ię 
u nóg, wół spogląda w ziemię i szurmuje rogami, a kury uciekają 
naśladując &chrzypłym głosem pianie koguta. Niewiasta leci na 
ękrzydłacb niedoperzych. Mówią, ~e niewiasta naprawia swą zasłonę 

1 Ob. Lud Ser. XIV, str. tOO. 
2) Wójcicki, Kleuhdy, - Szi!lc Mythol. atr. 168. 

2 
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wówczas g<.ly wznoszą się na łąkach mgliste wyziewy. Gdy do wód 
Gopła 1

) sparlają gQsto gwiauly czy gwiaździste iskry, wówczas 
wodna i jasna tego jeziora nimfa, zanurza siQ w jego toniach, by 
uniknąć widoku Niewiasty. Niewiasta ta jest córą Złego· powie
trza, kładzie śniedź i porost w zboże, pali t-awę i otrząsa kłosy 
z ziarna. Przy pierwszóm pianiu koguta można ją czasami ujrzeć 
jak roztacza zasłonę i sirJga aż ku obłokom, ale człowiek, ręki 

jej nie czuje, gdy go ona dotknie. Dziewka przynosi ją, do wsi na 
włosach warkocza, podróżny na swym kapeluszu. W r. 1398 usia
dła na hełmie krzyżaka, który ją przyniósł ciągnąc do swej lubej 
nad Wartę; ztftd za!! powiał n. przez Szl:szk i przez góry ku W ę
grom i dalćj, roznosząc trwogę i pochód swój znacząc trupami, 
przy bladcm słońca blasku. Żebrak ślepy w Poznauiu miał psa 
który wył ja.k opiJtany a szczekać nic chciał; przzpisywano to za
razie; lud za radą pcwnogo uczonego, ukamienował psa razem 
z żebrakiem. Kamienic te znbiły icl! wprawdzie, ale nie dotknęły 
wcale zn.razy, która pow13drowawszy sobie na dach tumu i ztłJid 
zatruty ziejąc jad na miasto, gubiła mieszkańców. (Croquis von Po
sen, v. O. Bergcnroth; Posen, etc. 1845) 

2. Chłop jeden siedział na polu i biadał natl nieurodzajem, 
na. jaki sitJ właśnie zanosiło. Wtem głos jakiś szepnął mu do ucha 
te wyrazy : "Weź mnie i ponieś po kraju, do każdćj wsi i miasta, 
a będziesz żył, równie jak · i twoja rodzina, będziesz możny m, 
i we wszystko obficie zaopatrzonym, l.Jo ja jestem wszachwładna 
Śmierć, a będąc nią, oszczędzić cię mo g{;". Chłop nie wiJzą,c żywego 
ducha, zawołał: 11 ukaż si~'' l~ Wówczas stan'Oła przed nim postać 
w bieli. Była to Niewiasta. Wziąwszy ją tedy na plecy, pobiegł 
w świat. Byłn. lekka i milcząca, i tylko wołała, kiedy zaszli nad 
brzeg r?.eki: Stój, nie przez wodę, bo byśmy oboje zniknęli 2)! 
Gdzie z nią przeszedt, wszędzie tam ludzie patlali jak muchy, Aż 
wreszcie zmęczony i st~skniony. wrócił do domu, ale i tu, nie do
trzymując paktu, zabrało. mu śmierć żonę i dzieci. W ów czas zroz-

1) Kiedy spada gwia:r.da, chłop odmawia modlitw~; za umarłych. Narbut 
mówi w swej Mitologii' źe lud liteweki uważa gwiazdy jako koriC'O 
nitek żywota llOwonaroclzonych ludzi, które prz~Jzie bogini życia War
piga ai do niżezój gwinzuy (tlmicrci) która gtly Apnda, to i górna 
gw1azda gatlnie. 

") A dalb. Kulm: .n1u1·kilichc Sa[Jcn. Berlin 1843 etr. 115. 
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paczony, pobiegł nad brzeg źródła i trzymaj~c mocuo zara.z~ na 
plecach, rzucił się we wodę i utonął. Zat·aza przecie~ nie poszła 
z nim na dno, bo jako lżejsza podniosła się nad wodę; od, wagą 
wszak:!e chłopa zrażona, uciekła i ukryła się w w~wozy karpackie, 
gdzie przeszło sto lat mieszkała po jaskiniach, płodz~jjc gnomów 
i karłów). Al~ duch gór, nienawistny jej, potworzył mnóstwo wę
żów' jaszczurek i ropuch, które z dr o w e m gór karmione powiet
rzem, wygnały ją ztamtąd, a następnie popełzały za nią na niziny, 
by ludziom zdrowi e przynieść i od nich zarazę odpędzać '). 
(Croq1tis von Posen). 

3. O obrządku t o p i e n i a śmierci (Zimy) wspominają 

w Polsce: Długosz i Miechowita. Maciej Stryjkowski widział go 
za swoich czasów w Wielkopolsce i Szll).sku. M. Bielski (Kronika) 
obszerniej opisuje: "Za mej te~ jeszcze pami~ci, był ten obyczaj 
po wsiach, iż na białą Niedziel~ po poście, topili bałwan jeden, 
ubrawszy snop konopi albo słomy w odzienie człowiecze, który 
wszystka wieś prowadziła, gdzie najbliżćj było jakie jezioro albo 
ltału:!a: tamże zebrawszy z niego odzienie, wrzucali do wody śpie
wając żałobliwie : 

Smierć się wije po płotu, 
szukający kłopotu i t. d. 

Potem co najprędzej do domu od tego miejsca bieżeli, a któ
ry a bo która się na ten czas powaliła, a bo powalił, wróżbę tę 
mieli, iż tego roku umrze". 

:l nowszych pisarzy wspominają o nim Anton, Hanusz, Grimm, 
Wójcicki (Stare gawędy IV, 306), Naruszewicz, Rakowiecki 
i inni. (ob. Lud Ser. X str. 351-6, Ser. XI str. 231.- Szulc str. 170). 

Niedziela biała była to Niedziela środopostna, zwana ina
czej czar n a, jako śmierci poświęcóna. Lud dotąd w przysłowiu 
zachował jej pamięć: Wy g ląd a jak czar n a n i e d z i o l a., na 
człowieka lub ciemnej cery, albo - li też śmiertelnej bladości. 

(Wójcicki). 

l) Na zarnź liw~ chorob!j, przyczepiaj!} Z:IBUBZOD~ rop u c h \l do kolka naue 
drzwiami, by uie puszszala Zł e g o (powietrza). Dla podobnie zbawien· 
nych własności nader to:f. jeśt szanowaną pstra jaszczurka, jako i w~ż, 
mlekiem nieraz w chacie karmiony. (Tak bywało na Mazurach, )ocz 
czy i w Wielkopolsce?). 
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4. Czasami obchodzi zaraza wsie w postaci kobiety bladej, 
chudej i białem o~eytej prześcieradłem. (Ser. X str. 135 Mixtat). 

5. Powszechnf!i jest wiara jakoby od zarazy chroniło obory
wanie pól przez byczki bliźniaki (Lud, Se.r. X str. 10, Gościeszyn; str. 
19 , Morownica ; sir. 20, Mach c in ; str. 135 , Krążków ; Zaj~Jczki; 
str. 137, Kotłów; Ser. XI str. 6, Chł~dowo; str. 105, Sienno). Pod
czas zarazy lub szarańczy ma także miejsce obchodzenie pól 
z processy~J: (Ser. IX, str. 17). 

Jeździec wietrzny 1
). 

L W czasie roboty w polu, gdy powstanie mocny wiatr, 
a osobliwie gdy zadmie gwałtowny w i c h er, chłop, dla oddalenia 
złego ducha, zatyka swój nóż lub kozik w drzewo od pługa. 
W domu wówczas · będ!lc, zatyka goły nóż w próg lub w szpa
ry ścian s). 

2. "Narzeczony miewa w dzień ślubu nowy nóż w ręku, 
ktÓrf.m, obrócony ku kominowi, grozi niby komuś, machając nim 
w górę . Podanie mówi, że młodzieniec jeden pokochał się w córce 
swego gospodarza i pozyskał jej wzajemność. Ale miał on współ
zawodnika w osobie czaro w nik a umizgającego się do dziewczyny 
pod postacią szlachcica, który zagroził młodzieńcowi, że go prze
mieni w jeźdzca wietrznego, i przez 7 lat każe mu po powiat-

J) Miejscami wiatr kr~CiłCY sig w kółko, ma po prostu nazw~: diabeł 
v. diable-g .... lub też; świńskie-g .... (Ołobok, Skalmierzyce). 
Pod Kempnem i Baranowem człowieka n~dznej postawy, a kr~oiocha 
i przewrotnego, nazywajfł: SraJ z Przysuchy; ztfłd przysłowie: wy
glfłda jak srał z Frzysuchy. (liud Ser. VII str. 43). 

") Die Venezianer sind Gaieter die mit demBilsen im Bundo steben und 
a uch edle Metelle in der Oberpfalz su c hen; sie kommen garaden We. 
ges von Venedig in der Luft durcb die Windebraut hergetragen. Ee 
wurde einmal Heu beimgefabren. Da erhob sich dae Windgespreil. 
E in Bu be der neben dem W o gen gin g, warf sein Messer hinein. Er 
fand es viele Jahre epater bei einem Wirtb in Venedig, dem dieses 
Messer e in Auge ausgestochen ha t. (1<'. Sohi:inwerth: Au s der Oberpfalz, 
Sitten und Sagen. Augsburg 1868, II, str. 333). 
Tenże mówi, że: Nie należy no h ostrzyć" o próg izby w którćj leży 
polotnica, bo poroni (Amberg w Bawaryi). Rzucony atoli w tuman 
wiobru (Windsbraut), uspak&ja go. 
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rzu jeździć bez wytchnienia . . Gdy młody parobek z niedowierzaniem 
na tę groźbiJ si~J uśmiechnął, czarownik za wymówieniem kilku · 
słów podniósł z łąki całiJi trzodę świń, a za nią i cieląt 
także, wresicie i samegoi parobka, który widząc że to nie żarty, 
dał mu słowo, że zaniecha dziewczyny a nawet że jllJ wybije. Ale 
nic to nie pomogło, bo dziewczyna odst~JJpić go nie chciała; owszem, 
im więcej ją bił, tem ona silniejszllJ ku niemu rozgorzała namię
tnością. Przyszła mu także w pomoc i matka jego, znająca się na 
czarach, gdy za wymówieniem pewnych formuł i dokonaniettl pe
wnych manipulacyj około serca, odj~ła. moc przysiędze złożonej 
przez parobka czarownikowi; więc mu też dała w r~kę ostry i n o
wy nóż i wesele młodych przyśpieszyła. W trzecim dniu wesela, 
po oczepinach, gdy oboje młodzi mieli si~ ud1:1ć do si~bie na spo· 
czynek1 powstała nagle gwałtowna burza i to do te~o stopnia, że 
wicher impetem swym groził powaleniem budynku i pochłoni~ciem 
młodej pary. Ale parobek, ośmielony przez matkę, poskoczył z no
żem na podwórze, gdzie ujrzał . współzawodnika kołyszącego i cis
kającego się na wszystkie strony w powietrzu, i wymierzywszy 
weń nóż ten, rzucił nim tak, że nóż utkwił w czarnoksiężnika 
nodze, i przybił go do okna czy do drzwi komory nowożeńców. 
Tu zły ów duch musiał być nieruchomym świadkiem czułych uśoi
śnień kochanków i strzedz wnijścia do komory, dopóki go pierwsze 
pianie koguta od przykrej tej warty nie uwolniło. (0. Bergenroth: 
Croq.uis von Posen) 1). 

Duchy wodne. 

n o g n n ki. T o p i c l c e. 

l. Powiadają, że na jeziorze Powid~kiem ukazuj Ił się jakieś 
duchy (inni się wyrażają: topielcy), nn.jcz~ściej żeliskie, i wabią 
ludzi. Majl} one białe szaty, z jasno-zieloną opask~t lub spód
niczką a na lśniących włosach na głowie białe lilije (v. biało 
kwiaty) złot!ł przywiązane przepaską. I na innych także jeziorach 
ukazywać sic; majllJ duchy podobne jnż to w bieli, już w modrych 
lub zielonych szatach. 

1) Lud Sor. V alr. 112 (Walgierz). K. SzuJa Mythologija słow. str. 191, 192 • . 
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2. "Jest wiara że --ciała nagle zmarłych lub topielców, 
w świetle księżyca mogą się odżywiać. Ztąd upiory i chodz~ce 
po księżycu dziewice na cmentarzach kościelnych i klasztornych, 
które jednak za głośnom ich nazwiska wymówieniem żyjącej a pa
trzącej na nich osoby, w mgłę się zaraz rozwiewają, darząc 

śmiercią lub ciężką chorobą tego, kto na nich zawołał. W archi
wum Poznańskiem są wzmianki o czemś podobuero w b. klaszto
rze FJlipinek na przedmieściu Sroda". (Croquis von Posen. 1855). 

3. Wójcicki (Stare gawędy, II, 299) mówi: "Wedle najda
wniejsżych podań, w sławnero u nas jeziorze Gople, topielce różnią, 
si~ od innych wiele. Wysokiej postaci i białego ciała ze złotym 
włosem. pływają w dniach pewnych, rozpuściwszy gęste i długie 
warkocze po wodzie. Wśród upałów słonecznych, kilkunastu spo
łem, jak stado łab~dzi przepływa swobodnie. Kiedy słońce na za· 
chodzie, a rosa zimna upada, lub wiater chłodny powiewa, przy
krywają włos złoty czapkami zł o t e m i , które przy zmroku tak 
świecą jak gwiazdy odbite w wodzie. Gdy się rozdziel~ pojedyn
czo, roztworzą usta, by bladym promieniem miesiąca głód zaspo
koić, wtedy ich włosy i czapki jaśnieją tak mocno, że zdaje się 
wyraźnie ludziom, iż patrzą na rozniecone ognie na płynących 
statkach". (o b. Lud Ser. III str. 37, Ser. IV str. 295, Ser. XIV 
str. 120, 126). 

4. "Oprócz topielców są i topielnice, lubo nie tak szkodliwe 
jak pierwsi. WabiiJI urodnćm licem, i miłym głosem młodych strzel
ców i wieśniaków, a schwytanych porywają w głębię (podobnie jak 
Świtezianki w Nowogrodzkiero na Litwie). Wycbylają często głowy 
po nad powierzchnią wody, rozpuszczają długie złociste war
'k ocze na zburzone bałwany, a wówczas słychać dźwięk miły, bo 
włos każdy brzęczy osobnym tonem. (Ser. XII str. 277, n. 537. 
Ser. XIII n. 144). Chciawszy mieć piszczałk~ z czystym i przy
jemnym głosem, potrzeba przy dźwięku warkocza toP,ielnic wykrę
cać takową i zadąć; wówczas uchwyci takie dźwięki, które każdą 
rozpedzą troskę i uspokoją cierpiące serca". (Kłosy, Warsz. 1871 
nr. 288). 

Bogunka. 

5. R. W. Berwióski w: Powieściach Wielkopolskich 
(Wrocław 1840 Tom I) osnuł powieść o B o g u n c e, dziewicy strze-
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gflcej wód jeziora Gopła Mówi on że Bogunka nad- go p lańska 
jest rodzajem ducha żywiołowego, a ztą;d ściśle spokrewnioną si~ 
być zdaje z Wilą Serbów i Leśną panną Czechów (str. 208)1 

a wi~c początek i działanie jej odniósł on w swej powieści do 
dalekich czasów pogańskiej Słowiańszczyzny, zanim w jeziorze tern 
(wedle Długosza) topiono bożyszcza, i że dziś jeszcze rozpowiadajlłJ 
tu kobiety płochemu młodzieńcowi o Bogunce, tej nieszczęśliwej 
kochance, której strzeże Dziewanna, bogini czystej miłości '). 
Zaledwie północ wybije, ozwie się las i nadgoplańskie knieje łos
kotem i hukiem; grają trąbki i psy myśliwych; w cwał koń prze
gania, koń kary, nozdrze rozwarte, chrapa zapieniona, a z nich 
strumienie ognia pryskają, grzywa świszczy z wiatrami i zagrała 

psiarnia na gołoborzu; prędkonoga łania sadzi przed nią, czasem 
mignie, czasem przepadnie i wpadli w knieję na ostrów, pod naj
starsze dwa dęby. Łania spłoszona ucieka przed wrzawą w las 
na jezioro i ścigana echem, tu.ła się po brzegach 1 po łące, aż się 

schroniła w puszcze zagoplańskie, na trzęsawiskach Bachorzy osia
dła i dyszy. A na os~rowiu wr~awa jeszcze - wreszcie umilkło 
echo · - i tu cisza, d w a ją tylko przerwały westchnienia, zda się 
miłość serc dwojga ulatywała na nich do nieba . - długo je sły
~hać w powietrzu. Wtedy występuje na falach jeziora dziewica 
w bieli - przepływa zwolna i niknie w oddali. 

Wieść prawi, ża na goplańskim ostrowiu był majdan a na 
nim stała kurna chata; tu mieszkała matka z córką., wielką kra
sawicą. Tymczasem zwołał kapłan starszyznę kraju. by święte rok{ 
rozpoczęła u wielkiego kamienia Dadźboga ponad brzegami Gopła. 
Na to wezwanie zjeżdżają się ziemianie; jadą; trzej bracia władycy, 
a mianowicie: jedzie B o l e sław wojowniczy, jedzie S i e w i er od 
Bachorzy rolnik, i jedzie L a s o t a myśliwiec. Ledwie ujrzeli goplań
ską dziewicę, aliści wszyscy trzej rozgorzeli ku niej miłością .i na
brawszy darów, i wysławszy naprzód swatów powtórnie do niej jad~. 
Przy spotkaniu wzajemnem 1 zazdrość piersi ich rozpłomieniła, 
i niebaczni, zapominając związków krwi, dobyli na si~ mieczy i bra
tobójstwem wszyscy trzej skalali swe ręce, A choć stada kruków 
szarpią ich ciała; to jednak wiatr krwi bratniej nie zwieje, ani 

1) Nad brzegami Warty, w gaju dębowym stała świl~tynia Dziewanny, 
bogini laaów, zwierzyny i myślistwa (01'oquis von Posen v. llergen· 
rotb. Poaen 1845). 
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deszcz nie zpierze, ani wymrozi mróz, ani słońce wypiecze. Bra~ 

tobójcom trudną jest droga. do nieba; wit; c późnym wieczorem 
wyłażą z grobu strzygą, topielcem 1 upiorem, i tumanią łowców, 

rybaków i wędrowców - tak długo, aź krwi trojga braci troistym 
mirem ktoś nie zapłaci. L a s o t a gania. złają na czarnego zwierza, 
to bierze na si~J skrzydła ptak a, to się w n i e d ź w i e d z i a ku
dły odzieje i łowca zdradnie wiedzie na zgubne kały; to się 

w klon lub jodłę przerzuci i szumi, albo śmiej e śmiechem so
wim, S i e w i er psoty wyprawia na smugach Bachorzy, stada i sko
ty rozprasza, urok rzuca na za płody i pomorem je gubi, albo w ę
żem wydaja wymiona krów, albo wycina kłos dżdżą, gradem 
i s u s z ą na polach. Bolesław otrębuje wojnę i krwi ciągle żąda, 
zapowiada tę klęskę znakami i gwiazdą wieczorną. strach sieje na 
około, lub ~tawiwszy się na biesiady rycerzy, wszczyna zwady i kłót
nie by się krwawfl bójką kończyły. 

A piękna B o g u n k a, co noc wzywa dla nich ratunku; ale 
dla ludzi żyjących jest zgubfl, bo rybaków ukazując się im w b i e l i 
wabi na wodę i topi, myśliwców również w postaci łan i przynęca 

i tumani uchodząc lasami ku jezioru; do chaty zaś, gdy się po
każe w niej i zasiędzie między prządkami lub gospodarzyć pocznie, 
wnosi nieszczęście. Samobójczyni , usł!lła sobie ona z goplańskićj 
topieli wiekuiste łoże, i na mokrej pościeli zasriąć nie może spo
kojnie dopóty, aż póki krwi trojga braci-trojistym mirem 
ktosiak nie zapłaci 1

). 

') Czasopismo illuetr. wiedeńskie Extmblatt (Wieo, 1877 N. 17) podaje 
wiadomośc! otrzymani} z okrgtu wojcnnego austryackiego: Vor einigeo 
Tageo ist die oesterre!::hische Fregatte "Custozza aua .Smyrna beim· 
gekehrt u od bat im Ha fen von P o l a A n ker geworfeo. Von d ort -wird 
uoa berichtet: W librend die Fregatto vor Smyroa Jag, geschah es, wie 
Sie gemeldet haben, dass ein Matrosa eioen Belbatmord begioi!Y, indem 
er fiber Bord in's Meer spraug uud in den Wellen versaok. Nach die
sem traurigen Ereignissu bemiicht.igte sich der iibrigen Matrosen die· 
s es Schiff~s eine grossc Furcht, da bt:i den Seeleuten noc h beute der 
Aberglaube herrscht, dass, wenn auf einem Schiffe ein Belbatmord be · 
gangen wurde, der Selbstm1Srder bald noch andera d rei Kam e· 
rade n in's Grab hinabhole. Und rlchtig wollte es der Zufall, dasa 
schon einige 'fRge nachber ein Matrosa der "Oustozza" von ~iner 

Strickleiter auf dna Deek hinabsturzte und augenblicklich todt blieb. 
Oie Faschingsfreuden sind nun von der Mannachaft dieues vaterliin .. 
dis1·hcn 1\riegsschifl'es glinzlich gewichen. Allem Zureden und Aufkla· 
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Topielcy znów wszelacy leżą zasypani żwirem na dnie jeziora, 
mając oblicza odkryte i ku niebu obrócone, jakby szukały promie
nia światła; dusze ich błą1rają si~ to w bezdennych toniach, to na 
powierzchni, a czuwa nad niemi Nija. Któryż z nadbrzeżnych 
mieszkańców nie widział owyl-h widm fantastycznych , nie słyszał 

nocnego śpiewu zmięszanego z szumem fali, grą wiatrów i jakoby 
brzmieniem dalekiero d z won ów. A Gopło c o rocz n i e swój h ar a c z 
o d b i er a, corocznie ktoś w niem utonąć musi. 

Tu daje autor tej na gminnem padaniu osnutej powieśc; 
o Bogunce, próbki język a łowi e ck i e g o w jego używane g 
okolicach, oraz spis wyrazów przestarzałych użytych prz• 
zeń w tej powieści (str. 183 i 214). 

Wielkoludy. 

Tworzymir w czasopiśmie Biblioteka Warszawska z r. 18G4, 
luty str. 267 (a za nim J. Chociszewski w Powieściach i podaniach 
ludu, Chełmno, 1869) pisze: 

l. "Na człowieka niezwykłej wielkości i Riły mówi lud 
w Wielkopolsce: "To chłop.ldeby olbrzym albo wielkolud". -- O tych 
istotach dochowały się następujące wieści: 

Za bardzo dawnych czasów, jeszcze nim nasze pokolenie na· 
stało, żyli na świecie W i elkolud y, albÓ W i e l o l u d y, jak ich 
też czasem nazywają. Byli to ogromni olbrzymowie, tacy wieldzy 
(wielgi zamiast wielki, mówi często lud), że na kije do podpie
rania brali najtęższe drzewa w lesie. I długo jeno oni sami tu na 
świecie mieszkali. Ale przyszedł czas, że też ich panowanie się 
miało skoóczyć a nasze pokolenie miało nastać. I jako też w rze
czy samej nastało. Wielkoludy też jeszcze wprawdzie były; ale już 
n'ie tak liczni jak dawniej u. 

2. "1 mieszkał sobie jeden taki wielkolud we wielkim zamku. 
A właśnie koło tego zamku orał razu pewnego chłop z wołami 
w polu. l orze sobie ów chłop i przygwizduje, a~ tu przychodzi 

ren der Schiffaoff1ziero zum Trotze 1 geht die Schiffamannachaft traurig 
urnber 1 denn sie lass t sich's nic b t nehmen, dass noch Z we i aua ihrer 
Mitte von dem Selbstmllrder wiirden geholt werdęn. (Lud Ser. VII 
atr. 69, n. 119). 

3 
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z zam.ku córka wielkoluda 1 a ujrzawszy owego chłopa 1 ·wzięła go 
z pługiem i wołami we fartuszek, ciesząc się, ~e takie ładne zna
lazła robaszki. I pokazała ojcu. Ale ojciec kazał jej co tchu 
chłopa i woły odnieść w to samo miejsce zkąd je wzi~ła, mówiąc, 
że tacy ludzie po nas nastaną. Inni znowu mówią, że podobno po
wiedział: gdyby nie te małe robaszki, to byśmy z głodu poumierali 1)". 

3. Tymczasem zaczęło się coraz więcej mno~yć takich jak 
my ludzi, a wielkoludów coraz to było mniej. Nakoniec już ich 
jeno było c z t er d z i e s t u, a widząc że z niemi" krucho, zamknęli 
się w jednym okrutnie wielgim zamku ku wschodowi , i tam się 

bronili do upadłego. A choć ich jeno było czterdziestu, to im wszy
stkie wojska, co ten zamek oblegały, nic zrobić nie mogły 11

). Mu
ry były bardzo W) sokie i ani myśleć, żeby je .można przejść, a · co 
się wojsko pod mury zbliżyło, to wielkoludy zaczęli rzucać tęgierui 
klockami, przez co bardzo wiele zabijali żołnierzy. I widział ten 
kr61, co dowodził temi wojskami, że rady sobie nie da z wielko · 
ludami, więc ogłosił, że kto tych Wielkoludów pobije, to dostanie 
córkę królewnę za żonę i będzie królem po jego śmierci. Ale nikt 
nie chciał, i nie mógł też na to sifJ odważyć w. 

4. ni nie trzeba, że właś~ie pod owe czasy szedł sobie dra
gil ubogi chłopak sierota, który spostrzega że l i s t na drodz~ leży. 
A w tym liście było napisane, że kto by ten list przy sobie n a 
piersiach nosił, to taki byłby mocny, że każdego, by też naj
mocniejszego człowieka mógłby uśmiercić, a jemu samemu, to się 
nigdy nic uie stanie i nikt go nie zabije, dopóki ten list będzie 
miał przy sobie. Poszedł t~dy ów chłopak z tym listem do obozu 
królewskiego, a dowiedziawszy się o co rzecz chodzi powiedział, 
że on tych wielkoludów uskromni. Jakoteż poszedł do onego 
zamku, a co jaki wielkolud mu drogę zastąpił, to jak go jeno 
pacn~ł ręki}, tak wielkolud rym (v. chlast) o ziemi~J. I takim 
sposobem zabił wszystkich c z t er d z i e s t u wielkoludów. Tak więc 
ten wielgi zamek .po wielkoludach zdobyty został. Ale ów chłopak 
z g u bił t e n li s t, czy mu te~ go ktoś porwał; to też nie długo 
potem zgin!lł w jednej bitwie od pierwszego cięcia. I takim spo-

1) Lud Ser. VII etr. 9. - Adalb. Kubn: Marldsche Sagen 1 Berlin 184!! 
str. 25, Die Rieeensteine. 

~) v. Habn; Griech. u' alb'anes. Marchen, die 40 Drakos. 
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sobem wygin~li wieikoludo wie, a po nich nastało nasze po koleni e. 
Wykopują si~ czasem w ziemi ogromne żebra; są to szczątki po 
wielkoludach. W kruchtach niektórych kościołów widzieć je można". 

5. Po wielkoludach nastało plemie ludzkie do naszego zbli
żone. Wówczas- to powstali bohaterowie i rycerze, o których wiele 
krąży podań, jako si~ ruchawką i rozbojem trudnili 1

). 

Karły. 

I. A po nas to nastać mają kraśne ludki (m6wi Tworzymir), 
a jak inni powiadają, to wprzód jeszcze mają przyjść karły. Są 
oni o połowę niżsi od nas, mają tęgie hary (barki) i są bardzo 
mo·cni. Mieszkają p o d z i e m i ą. 

2. "Czasem wymieniają karły swoje dzieci, które są 
bardzo obżarte i straszne, za ludzkie. I też tak razu pewnego wy
mienili jedno dziecko, t. "j. wzięli l u d z ki e, a położyli swoje 2

}. 

Matka tego ludzkiego dziecka gotowała jeść, a ugotowawszy wy
szła po coś na dwór. Przychodzi napowrót, a tu wszystko zje-

l) F. Scbónwerth (Aus der Oberpfalz) A.ugelmrg 1858 II, 4.1 t), mow1 
So wie Reichanatein mit Frauenstein durch unterirdiscbe Gange vor
bunden war, so aucb oben in der Luft die TbUrme boyder Scbliieser 
durch Dr a h t. l{annte man d 11male ach on e ino Art Telegraph; we ił 
die Sage gar haufig erziihlt, daea die Berren der nabe gelegentJu Bur· 
gen von ihron Mauern aus sich beaprocben. - A. Kuhn (Markische 
Sagen, Berlin 1843, str. G5): Dar Rii.uberberg bei Feeben. l[..JUd 1 Ser. 
X str. 134, 136, 1{otłów; tu mowa o powrollach zbójców, jak i o Ji . 
nach czyli sznurach aniołów). 

' ) Dr. H. Ploss (O a s Ki n d, Stuttgard 1876 1 I. l 03) powiada: Althoc h. 
deutsch heisst 'dor W echaelbalg w i s h e l i n g a. Ebenso wechselt der 
.A.usdruck fiir dasselbe Weeen unter den Slaven, dflnn die ·Mahren nen
nen es Veate (wieszte) oder Podvrzence, die .Polen und di.:l Ma
sureninPreussen Odmaniek (odmianek), die Wend.en in der Lau· 
sitz Prem~nk.- Tanie autor (Dae Kind, l. 113) mówi o ważności ja
ką odgrywa skorupa od jaja w podaniach o Odmiankach; gdyż ta 
ich do śmiechu i mowy pobudza. Aby to ostałnie wywołać, trzeba od · 
miankowi pokazać 1 jak się w skorupie od jaja gotuje wodę lub piwo 
warzy; zadziwi go to niepomału, zacznie mówić źe tego w życiu jesz
cze nie widz i ał, rozśmieje Hi Q, -- i oto, wyleci nagle w powietrze jak 
)( procy, a na jego miejscu praw d z i w e ukaże sic dziecko. (Lud Ser. 
VII etr. 203, n. 89 i str. 147, wioztyoa). 
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d z o n e. Ha, nu, dopiero~ to domysły, kto by to zjadł, ale nie było 

nikogo w izbie, jeno dziecko w kolebce leżało, a nie sposób, żeby 
takie małe dziecko tyle jedzy zjadło. - N a drugi dziei1 zaczajiła 
się owa kobieta w sieni. a niedługo ujrzała, jak ów dzieciak wy
szedłszy z kolebki pożarł wszystką jedzę. Dopieroż to ona kobieta, 
jak nie weźmie owego dzieciaka, jak nie zacznie okładać, a n a
b i wszy si~ do woli, wyr z u c i ła n a śmie ci e. Nie war o wał o 
długo, a karły wyrzuciły zabrane dziecko na śmieci, także j11 
wprzódy tęgo wybiwszy, a swoje odebrali. ( Lttd Ser, VII str. 
45, 48 nr. 97). 

3. "A inne znowu karłów podrzucone dziecko wyrosło na 
chłopaka, który choć już miał lat kilkanaście, c.iągle jeno w k o
m i n ku siadywał. -Jechał raz gospodarz, któremu karły to dziee
ko podrzucili, z pola z grochem; a wtem zawadził wóz o słup 
w bramie, i ani rusz dalej. Kiedy się gospodarz począł koło one
go wozu krzątać, a nie mógł go na żaden sposób wydźwignąć, 
wtem wyleciał ów c h ł opak z kom i n k a, i jakby nigdy nic, wóz 
on ciężki z grochem wydźwignął, a potem hyc znowu w kominek. 
Zmiarkował gospodarz, co się święci, wy t ł u k ł tę g o owego chło
paka i wyr z u c ił n a ś m i e c i, a karły zabrali go, i gospodarzo
wi oddali syna, którego mu byli porwali u. 

4. "Dwóch też takich karłów chodziło robić do jednego ko
wala, a walili tęgo młotami, bo byli bardzo mocni. Kowal widząc 
że byli bardzo obdarci, sprawił im nowe suknie i połotył one na 
kowadle. Przyszedłszy rano owi karłowie i ujrzawszy owe suknie, 
myśleli, ~e to na to, aby je sobie wzięli i poszli precz, sądzili bo
wiem, że ten kowal już (roboty) ich więcej nie potrzebuje. Płakali 
tedy bardzo, z wielkim :!:alem odeszli, i wiQcej jut nigdy nie przy
szli. - Tak więc te karły po nas nastać majfL" . 

Krasnoludki. 

l. "A po karłach to znowu mają być kraś n e l u d ki (kra
snoludki, gdyż: krasny znaczy tyle co piękny, ładny). S~ oni bar
dzo mali, i dlatego na niskiego człowieka mówi się czasem: "M a
ł y jak kra s n o l u d e k". - Podania o krasnoludkach znane s~ 
nictylko w Polsce, ale w ogóle u wielu innych słowiaóskich i nie
słowiałlskich narodów. Są to małe, piękne, ludziom sprzyjajfłCc 
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istoty, mieszkające pod ziemią, dla tego też je P o d- ziomka m i 
niektórzy zowią. Ubiór noszą zwykle czerwony, mianowicie czer
wone czapeczki i dla tego też mówi się nieraz: Wy g l ą, d a s z j ak 
kra s n oludek, gdy kto w jaki dziwny strój się ubierze, a mia
nowicie jeźli przywdzieje czerwonfll czapkę. Te czerwone czapeczki 
sprawują, że Krasnoludków nikt n i e w id z i, skoro tylko owe czap
ki mają, na głowach. 

2. Dla ludzi są kraśne ludki bardzo uczynne; wyszedłszy 
z pod ziemi, pomagali im dawniej nieraz w robocie; nieraz to ni g 

jednej kobiecie masło zrobili, i na inne różne sposoby ludziom 
przy.>ługi czynili. 

3. Jedna kobieta piekła raz chleb, a kiedy wyszła na dwór, 
to widziała oknem jak się kraśne ludki koło chleba zwijały. Ale 
kiedy weszła do izby, to te kraśne ludki uciekły. 

4. Zaś do pewnego owczarla pasącego owce, w pole przy
szedł krasnoludek i prosił go o jagni'J. Owczarz tlał mu takowe. 
Wtedy krasnoludek prosił owczarza na wesele. Nie chciał iść ten~e 
bojąc się o owce, by się nie rozbiegły, lecz kraśnyludek upewnił 
go, że będą stały spokojnie. Owczarz poszedł na to wesele, i do
skonale się zo.bawił. 

5. "Pewna kobieta zachorowała. Leżąc w łóżku spostrzegła, 
jak wyszedł orszak Krasnoludków, odprawiających wesele. Wszyst
kie ~:~przęty m"ieli ze złota . Zaczęli się wesoło bawić i taliczyć, 
a wtćm wchodzi mąż tej chorej ~ony. Krasnoludki zaraz wdziali 
na głowy czerwone czapeczki i uciekli, sprzęty wszystkie złote 
zostawiwszy. Windomość o tern weselu Krasnoludków jest bardzo 
rozpowszechnioną u ludu u . 

6. "Raz zaprosiła h b a dwóch ludzi w kumotry. Kazała im 
iść za soblł i poprowadziła ich pod ziemię. Tam miała pewna kra· 
anoludka dziecko, które ci ludzie do chrztu trzymali 1

). Krasno
ludka w nagrodę dała im ś m i e c i, ktćre się na tym świecie w pie
ni,.dze zamieniły". 

1. "Nigdy Krasnoludki nie Sfł wystawione jako istoty złośliwe, 
ludziom przeszkadzajl}ce i ich pokazanie się zawsze dobr!ł znaczy 
wrótbę. Już dawno nie widziano Krasnoludków, to tet bieda, nie-

') U Rzymian posługi położnicze u ludzi sprawowali Nixi (Dii), Nixy 
zat brali na akuszerki kobiety ludzkie. 
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do~tatrk 1 ncisk co dżieu się powiększa. Tu owdzie i3tui~'.JC u ludu 
wiara, że ważniejsze wyrlarzenia wtedy sit} po~iodą, je:.m Krasno· 
ludki r Ó·W n o cześnie z pod ziemi wyjrl>J. Mało już starych lu· 
dzi, którzy Krasnoludków widzieli. Krążyło o nich wiele powieści; 
dziś nikną i zacierają sję one coraz bardziej". 

8 Już bardzo dawno, jak Krasnoludków nie widziano, tak, 
że nikt nawet nie chce wierzyć, żeby jakie Krasnoludki były, choć 
stare podania niejedno o tych istotach głoszą '). 

!J. T. J{]epac ~ .-:wski powiada: "Zupełnie podobną demoniczną 
istotą jak krakowskie Bogi en ki są Kra s n e - l u d ki w Wielkopol8ce 
(w okolicy Szamotuł, Obornik, Hyczywoła). Są to Pigmejczyki 
nowszych czasów, niczawodnie z pobratymcami swemi w związku 
zostający. Od czego lud nasz zowie ich kra~ n c nli nie umiano mi 
powiedzieć; sądzę jednak że nazwa ta dostała im się od mniema
nego ubioru; rado siQ one bowiem c z c rwo n o ubierają. Mieszka
niem ich są zw1~dc p i e c c o d c h l e h a, podpiecki i podkominki. 
81!- to istoty 7. ogromnami głowami, małej nader postawy, krępej 
tuszy i brzydkiej płaskiej twarzy o włosach szorstkich i !.ltt·zępia
tych. Przemieszkują one tylko w domach które mają drzwi kilkoro, 
a to na krzyż ustawionych". - "Krasny-ludek szczególniej poczas 
ciąży niewiast w domu mieszkająrych daje 01:1. dom baczenie, 
a skoro się dziecko urodzi, szybko tal<Owe przed chrztem jeszcze 
porywa, zostawia swoje niedoł~żue, kr~pe, skrzehłe i o dużej gło· 
wie, a ukradzione unosi gdzieśtam w pod-ziemia, gdyż-by się w je
go mieszkaniu pod kominkiem pomieścić nic mogło. Dziecko zosta
wione prze:'. nich nie rośnic wcale, jest uiczuośne i nieporz11dne, 
krzykliwe i nie nauczy siQ dobrze mówić, albo i wcale nie. l u nas 
używają tego samego co w Krakowskiem środka dla odzyskania 
skradzione:go dziecka. Bij11 niclitościwie 11icbogie niemowle, a to 
czasem tak bardzo, że je i o śmierć przyprawiają". 

1 O. "O pewnych czasach odprawiają Krasnoludki w e s o ła 
(wesela) nocną por:~ w mieszkaniach ludzkich, wyjeżdżając z pod 
pieca albo z pod komina, na które gromadzi ich si~ wiele jut to 
pieszo, już w misternych kolaskach o ślicznych, małych konikach. 
Mają dobraną kapel~ (muzykę) brzecząrf}; jak roje much lub pszczół. 

') !,ud Ser. lll str. 104 (nr. 34, i:lri).- Jllagaz!Jn powszechny, Warezawa 
ltl87 s. 115 (PrtOBt}dy i zabobony, l'rzepowicduic. Kra,noludek. liRra
nek acyłyjski. J'okrzyk . .Mandragora). 
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Znana powszechnie, a umieszczona w Przyj a c i e l u l u d u po
wiastka o perła c h darowanych jakiejś pani Starościnie przez 
Kraśnoludków na imieniny, której skąpy mąż na kupno pereł dać 
pieniędzy żałował, dowodzi rozpowszechnienia owego zabobonu 
w Polsce (zachodnio-północnej) o którym nawet i pan Pasek w swych 
P amię t n i kac h, mówiąc o Danii, wspomina 1

) . 

Demony 

Kuszące dzieci. 

l. T. Klepaczeweki w Rozprawie o zabobonach mówi: "N o c
n i c a jest-to wyraz nietylko oznaczający ~atunek ale tak~e i pe· 
wien rodzaj czarownic (?). Nocnice dzielą się znów na dwie od
dzielne klassy. Będąc w ogóle demonami złośliwymi, polowały 
jedne z nich wyłącznie na dzieci, drugie zaś kusiły tylko ludzi do
rosłych. Do pierwszego rodzaju należą głównie: Strzygi, Skrzaty, 
Jędze, Boginki, Dziwożony, Wieżtyce lub Wieszcze, W ile 
czyli Wiły u nas i Nocnice''); do drugiego zaś: Przyłożniki, Po
łożniki, Latawce, Mory, Morusy czyli Nocnice i Upiory". 

2. "Że czarownic polujących Dtl. dzieci tak wielka liczba, 
rzeczlł- to zupełnie naturaloą. Wszystkie bowiem czarownice, wszę
dzie a więc i nas - posądzano o dzieciobójstwo, 11 to dla tego, 
~e chcflC lecieć na Łyse. góry. smarować się były zmuszone po
przednio maścią, którą z pewnych ziół smażyć tylko mogły, a nie 
w czem innem, tyłku w tłustości dzieci przed chrztem uduszonych. 
Nie dziw przeto, że się dla tego o zdobycie dziP.cka tak bardzo 
kwapiłyn. (Berwiński (Studya I, 154; II, 14-15). 

3. ~Na pierwszy zaraz rzut oka uderzy niezawodnie każdego, 
że te nasze niby prawdziwie słowiańskie czarownic miana, dziwne 
jakieś przypominaj,. pokrewieństwo z obceroi nazwami demonów 

l) W niemieckiej literaturze ludowej bardzo czQsto z takowymi karłami 
1potkaó 1i11 można; pełno ich także na Pomorzu, " Łużycach, Prusach 
i t. d. Berwiń1ki o nich nie wspomina 1 lubo w Wielkopolsce bardzo 
•ł znane. 

2) Demony taltle jak: Skrzat, Strzyga i Bngink" st.raftZ'ł atoli i dorosłych 
także . 
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tych samych przymiotów. Porównajmy na - przykład charakter na
szej Strzygi, Jędzy, Boginki, Dziwotony, Wieżtycy i Wili z oweroi 
demonicznemi istotami Greków i Rzymian, a przekon~my się że 
to i tamte, to rodzone siostry". Zauważył to już i dowiódł Borwiń
ski (Studya1 II, 2). 

4. "I tak: Strzyg a jest wedle Wójcickiego sową 1
), powstałą 

z dziecka urodzonego z dwoma rzędami zębów, (Lud Ser, VII 
str. 67) które po zadanej przed chrztem śmierci djabeł ożywiwszy, 
przemienia w ptaka nocnego, polującego na dzieci, i któremu kate 
smutnjo hukać, teby zapowiedzieć śmierć jednemu z mieszkańców 
domu, na którym usiądzie. Definicyi tej wszakże nie można zupeł
nie zastosować do ogólnego wyobrażenia, jakie lud nasz ma o Strzy
dze. Wcale też inną podaje w tej mierze Gołębioweki powiadając, 
że Strzyga to kobieta wysokiego wzrostu, chuda, wybladła, krad
nąca nowonarodzone, pi~kne i tłuste, niekrzykliwe (a czasem i krzy
kliwe) dzieci, a podkładajf}ca natomiast wychudłe i wybladłe 

swoje '). 

1) Berwiński w Stt4diac1ł (II . e. 9-10) mówi: "Strzyga owa w postaci 
sowy przylatuje ·do · kołysek dzieci nocęJ> stra&Zfłc lub krew wysyaaji!C• 

Sowa po łacin id nazy111a się b u b:~ (Strix bu bo). Czyżby w tym wyra
zia nie mo tur. upatrzyć i znaleźć niejakiego pokrewieństwa li! naszym ·: 
bubukiem, babukiem, którym do. dziś dnia w Polsce (osobliwie 
w Wielkopolsce) d z i e c i s tra e z fł? t( Lud. Ser. III. str. 104 nr. 86). 
Lubo tak L inde jak i Chmielowaki źródłosłowu wyrazu Strzyga w eło
wil1 o trzy d z szukać każ~! , to jednak prawdopodobniej pochodzi on 
CJ d łacińskiago i greckiego: atrix. Strzyga bowiem podobnie jak i u 
Jłzymi~n hor·l'enda nocte st·rt:dere soiet, smutnie huka, ekrzeczy, dz;eci 
kradni e i morduj a. ( Berwińsld Stwlya l r. 6.). 

•,t Słaroźytn ośc-i polskie (Poznnń l E42 atr; 4:ll) mówi'ł: "Dzieci kfłpywano 
w niemowlocym atanie u ludu pt·ostego przed zs.chodem słońca, za. 
bozpi\ICZBjfłC je takowym sposobtHra od strzygi, czyli złego ducha 
w postaci nia"Miaśc ioj . - "W Wielkopolsca :~.jadaj~& dzieci Jod z e, 
kradnl) je !zaś Krasnoludki (na Pałukach i t. d.), podobnie jak 

w Krakowskiem Bogieuki a u Górali Dziwożony". "Rolo podo· 
bnt wykradania dzieci grąjfł znów na I.itwie Nocnice (Ludwik z Po· 
kiewia: Litwt.& pod względem staro:&yt. zabyt. str. 148). Wieśniaczki 
litewakie maj'ł zwyczaj kłaść w nocy przy aobie niemowlota dla utu
lenia ich płaczu; zaanlłwszy więc smacznie po dziennej pracy, przy
tłacujł j e i wtasnym ci~ż 'lrem duSili). To swojlł winQ przypisujł ma-
rom nocnym zwanym Nocnicami, Naktiniejaa. · 
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Skrzat. Smok. 

l. Z Sulmierzyc (pow. Odolanów) pisano w r. 1820: ,O pta
ku Skrzatku jest mniemanie takowe, i~ wchodzi do. śpicblerzy, 
wykrada zboże i w czasie dni niepogodnych do pomieszkań się 
wciska. Kto zali wniść mu pozwoli, ma z niego tę korzyść, iż zno
sząc mu ciągle zboże różnego gatunku, czyni go możniejszym i bo
gatszym nad innych. Przecież, gdy skrzat jest zły m d u c h e m, 
każdy że g n aj ą c się odpędza go od siebie. Prócz tego, aby się 

opędzić od tego zł o d z i ej a czar t o w ski e g o, który lada szparą 
po zboie do gumien lub śpichlerzy umie wchodzić 1 radzi sobie 
lud prosty, pisząc krzyżyk (kred!}) na drzwiach zabudowań gdzie 
się zbo~e znajduje, przybijając do nich obrazki ró~nych Świętych 
i t. p. Skrzatek ten przeistaczając się z diabła, najczęściej bierze 
postać kur c z ę c i a; a ~e się zwykle, jakem powiedział, pokazuje 
w czasie szarugi i ulew, więc bywa zmoczony, zawalany, skrzydła 
i ogon włóczy po ziemi, łeb krzywi na bok, zgoła tak ma udawać, 
jakoby się zbłąkał od swej kokoszy; a pokazuje się takim dla tego, 
aby wzbudziwszy litość, znalazł prędzej przytułek. A kiedy ju~ 
kogo uwiedzie, iż go ma za kurczę, i do izby wpuści, wnet za to, 
jak drugi pelikan z swego w o l a (podgardla) dla swych dzieci 
pokarm wytrząsa. Tak rzeczony skr7.atek dla tych, którzy niby-to 
Bił czarownikami, a zatem stronę czarta trzymającymi 1 ma zboże 
z siebie wyrzucać, które, w niewielu doiach do kilku korcy wynosi. 
T-akie to o urojonym skt·zatku ma pospólstwo wyobra~enie. Domy
śleć się łatwo że ma on swe nazwisko od tego wyrau skrze c z e c; 
albowiem piszczy · on i skrzeczy tak pr:.:eraźliwie jak najwi~ksze 

s ta d o kur czak ów. I z tą d to pewnie powstało w tych stronach 
wyrażenie: piszczysz jak skrzatek". 

2. W innej okolicy powiadaj!}: "Skrzat jest to istota nie
dużego wzrostu, przynieść mogąca pieniądze i dostatki. Przemienić 
się mo~e w kurę, gęś i t. p. i trzeba ją o d że g n a ć, ~e by się 
w człowieka napowrót zamienił. Chłopi mają przysłowie, gdy im 
si~ co nie wiedzie: ej, trzebaby jechać do Poznania i kupić sobie 
takiego skrzata, takiego wabia, 1eby pieniłłdz był w mieszku". 
(Dobrzyca. Targoszyce). 
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3. W Ostrzeszawie wyra~ono się w liścitl pisanym w r. 1823 
w ten sposób: "Utrzymuje pospólstwo, że diabli ludziom zapisu
j!Jicym ich władzy sw~~s duszę za życia, odbierając zapis, znoszą im 
wszystko czego potrzebują przez całe życie, jako Smok i, posły 
piekielne. Twierdz!}, iż komin e m one smoki wchodzą do domów, 
i że tam pospolicie w postać kur c z ę c i a przemieniają się. Po
czątku tej bajki łatwo domyśleć się, wiedzl}c że człowiek zły, ja
koby złym duchom oddany, na wszelkie rzuca si~ bezprawia, kra
dnie, oszukuje, byle tylko się zbogacić 1). 

4. Tworzymir (B i b l i o t. War sz. 1864, luty str. 272) po
wiada.: "Istniały u Słowian złe i dobre bóstwa. Z zaprowadzeniem 
chrześcijaóstwa nazwy bóstw złe przymioty posiadających przeszły 
zapewne na diabłów. Do takich bóstw, a zawsze przynajmniej ja
kichś nieodgaduionycb istot należał Skrzat. Pochodzenie wyrazu 
tego czysto rodzinne. Oznacza właściwie złego ducha, ale niższego 
rzędu; H krza t znaczy tyle u ludu co pół-djable. Lecz i na ozna
czenie · czegoś nieznanego używa si~ tej nazwy, np. c o t o z a 
s krza t i u z i e, widz~~sc zdalaka coś nieznanego w polu lub gdzie
kolwiek się znajdującego . Jest też powszecbnem wyrażenie: B o d aj 
c i ę s krza. c i wzięli 1

). - Ukazuje się zaś skrzat podobno, po
dług- wiary ludowej, w postaci kurczli)cia. Powstaje zaś następują
cym sposobem: Jeżeli jakiegoś dziwnego kształtu i przymiotu j a· 
j e kur z o nosi czarownica p o d p a c h ą, to po niejakim czasie 
wylęga się kurczę, którejest skrzatem czyli skrzatkiem. 
Skrzat taki kusi ludzi znosząc im pieuiądze, zboże, masło, których 

!) Smok. Tworzymir (Bibliot. Warsz. t8G4. luty str. 271) po.wiadf\: ,.Wy· 
rażenia : Idzie, lezie, wyg l 'łda jak •mok, u~ywa sio o ludziach 
powolnych t nieporz'łtlnych, w ogóle odrazo wzbudzających. O smokach 
mf\ło przechowało się wieści (prócz w powieściach gminnych). O siedmiu 
głowach t ten i ów umili coś powiedz iM t lecz mało co wiocej. Uwagi 
godne, że h1d rozgniewany zowie przeciwnika: Smoczym łbem. Wy
rnżenie t.o nader czosto jest powtarzanem. 

1) Zn~tłQI>ienia na w:~:górzach illyryjskicb I{Hrst (około Sesaana) majfł na-
zw~: jf\ma (podobnie jak bożek piekieł Ja ma w r11ligii bramińskiej). 
W głębi taki ej jamy mieszka Szkrat 1 o długich ramionach, w zielo· 
nym kaftanie i czerwonoj czapce ze zwieszoneroi kutasami. Tam nisko 
siedzi on i zajada wrzos puszozy z glinianej miski. Kto by, nuciwazy 
do takiej jamy kamień, trafił w OWił misko, tego zaraz Szkrat do e!ebie 
~c i'ł~ ni o (wctlług Vel'nalekental 
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dusze pó~niej ZlltHel'a, jeśli jego usługi przyjmują. Ze skrzatek 
w postaci głodnego, zbiedzonego kurczęcia. się pokazuje, ztąd po
wstało przysłowie: Wy g ląd a, j ak skrzat, u~ywane, jeśli kto 
obszarpano wygląda a źle mu z oczu patrzy" 1

). 

5. ,.Pewien kmiotek wyszedłszy raz w pole, znalazł zmokłe 
i dd!!~Ce od zimna kurczę. Zdjęty litością wieśniak zabrał je do 
domu i posadził na piecu, aby się ogrzało. Kurczę owo po krót
kim czasie zaczęło znosić ~yto i przenicę. Zmiarkąwał chłopek co 
się to święci, spostrzegłszy owe kupki nawoszonego zbo~a. Nic 
nie mówiąc, schwycił owe kurczę, które było skrzatkiem, tęgo wy
tłukł i wyrzucił za drzwi. Dopiero o trzy st.aje coś z ar z e b o t a ł o, 
a zboże owo naniesione znikło". (Koźmin ). 

6. "Wieczorem, jak lud twierdzi, c1.ęsto lata skrzatek w po
wietrzu, znosząc ró~ue przedmioty tym lul1ziom, którzy usługi je
go przyjmują. Często jeszcze po dziś- dzień widują wieśniacy 

w Wielkopolsce lecące w wieczór szybkim pędem małe ptaszki, 
na około których iskry się sypią: to skrzatki tak lecą. Ztąd te~, 
gdy coś szybko pędzi, mówi się: Leci jak skrzat"! 

7. Jest to rodzaj Strzygi '1), sądzi znów Klep;H'znwski mó
wiąc: Skrzat jest u nas demoniczną istotą, przeruźli wie skrze-

1) (Die Leichenrauher· von Wiener Neuetadt). Am 4. d. :u. 
wurde in Wiener Neuet11dt auf dem uor·liglln FritH1huf ein lhah ge· 
walteam geolfuet u nu u ach Zeririimmeruug des Sarges d er Kop f von 
d.em Leichnam eines ({indus ahgenonunen und enttrn~en. Der 
Verdacbt der Thiilel'&chnft lunkte sich auf den in der Wicnor Nen · 
stadter Gasanijtalt nnge•tellt gewegeuen Gasmeiijier J. S~:hwein, wel 
cber s"ithor in Puitenst.ein dumicilirttl . Vur wonig-en Tngtm wurdo 
derselbe auf dem Friodlwfe in HHdon in dllm Angcuhlicke Lutraton 
und verhnftt?t, ni s er· a uch dort ein r.rah z u otfuen im Bt•griłl'c sll\nd. 
Oeraelbll wu•·de dem Untersucbungs · ticr·ichtc eingelieftlł'l . Jedenfalls 
spielt in dieRen Vorfallen der Aht>rgl'\ube Pine grosee Rolle , denn wie 
mRn sil'h erziihlt , hat Schwein scbon vor liingcrt>l' Zeit ein von einor 
enhwarzen Henne gelegteR J<~i AronRio lltng nnterm Arm ge
tragen, urn einen Tnlismnn (ĄIIriiunl) auswhriiłl!n, dt>l ' ihm in Allem, 
heeonderR ZUI' Jt:,·langung Vllll Roichlhiimern uehilflich sein sollte. Da 
di es Kunststiickclum misslungen, suchtc er auf den Fricdhlifen n11ch 
den Leiche n unschuldig ermnrdeter Kind'3r, d~>ren J<i.ipfe die~s W u n
der zu erzieleu berufen srien. Wicu : lll·rlSłr. Extra,bllltt 1880. 

'l (lł.Jal' Z f,nd Sc1·. Vll elr. 214, 215. ~kr!ł.lll(Jul w niektórych (osohliwie 
też południowych H tronac h Wielkopolski) przypisywauoby zatem tei 
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c z ą c ą, a polującą na dzieci. Mieszka on na pustkowiach, poka
zuje się szczególnie wieczorem, i nocą z błyazczącemi oczyma 
i pałająceroi ogniem ustami we wsi , gdzie przelatując około do
mów dzieci straszy i porywa. 

8. W okolicy Szmigla, Wolsztyna, mówią: O t w i a n a zowie 
się dziecko przez Skrzata podrzucone niewieście w polu. Gdy 
ta np. położy na miedzy swoje dziecię własne, owinięte lub wło~o
ne w płachtę jak w kolt~bkę, wówczas Skrzat cichaczem je odmie
nia, podrzucając swoje. 

Cmuk. 

Tworzymir (Bibliot. Wa1•sz. 18114, luty str. 266) powiada: 
"Na człowieka zasępionego, Rmutnego, ponurego, mt1wią w Wiel
kopolsce a szczególniej w okolicy Gniezna: T o ć m u k. Mianowi
cie nieśmiałe, zapłakane dzieciaki, bywają tą nazwą obdarzane. 
Gdy np. kto obcy przebywając w jakim domu, chce się bawić 
z którem dzieckiem, a to wzdryga się, bec1.y, ucieka; wtedy mówi 
się: i d ź s o b i e ć m u ku. Bóstwo· to, (?) jest mało znanem i pa
mięć o niem, o ile się zdaje, li u ludu się przechowała. Było to 
zapewne podrzędne bóstwo czczone w postaci z w i er z ę c ej. Do
wiadując się, co to jest ćmuk, usłyszalem od jednych, 1.e to jest 
z w i er z ę już n i e i s t n i ej}} c e, ale które za bardzo dawnych cza
sów się znajdowało . Opowiadał mi też ktoś z ludu, że ćmuk po
chodzi z bardzo dawnycL, może jeszcze pogańskich czasów, i że 
to zapewne był bożek. Większa przecież częśc powtarzających to 
wyrażenie, nic nie wie o ćmoku. Powtarzają dla tego, że tak 
wszyscy mówią i że tak ojcowie mówili . Wyrażenia powyższe bar
(lzo często są w Wielkopolsce n~.ywaue. Może wyraz: ćma, jest 
jednego pocbodzeuia z ćmukiem, bo .;ma ozuacza ciemność (ćmić 
się), ponurość, · czarność. W nicl<tórych okolicach mówią: ćmok; 
w takim razie zawierał by ou pewne podobieństwo z wyrazem smok". 
(o b. Lud Ser. XI str. 217). 

tiilme nieornaJ włHHIIO~ei i fuukcye, U Jłlkidl uaumieni Ji smy wyżPj, mÓ · 
wi11c o Karłach (str. :,!U u. 3. 4) i o KrłłBuoluukacb (str· 22, n. 0). 
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Kania. 

Czasopis. Przyjruiel ludu, Leszno, 1837 rok IV nr. 10, mó
wi: "Kan i a, Kan i o n\. Znany ptak dr11pie~ny. Kania jest jeszcze 
dziewica, nadzwyczajnie pięknej i ujmujl}cej postaci. Przybywa. ona 
o t o c z o n a obł ok i e m od wsi do wsi pod wieczór, i tam samot
nie spotkane dzieci różneroi sposobami i łakotkami stara sil) na 
swoj'ł stronę ująć, iż do nieJ jak do matki idą. Ująwszy je zaś, 
odziewa się gęstym obłokiem 1

) i uniesiona na nim, ulatuje Ol\ dzi
kie lasy i stepy, zkąd pJrwane dzieci nigdy już nie wracają. Wi
dok serce rozdzierający! Lud gminny z tej powieści tłumaczy BO· 

bie to przysłowie, którego nieraz na przestrogę używa : "D z i e c i l 
kania leci"! 

Jędza 2). 

l. Wyobraża jl) sobie lud w Wielkopolsce w postaci brzyd· 
kiej, wysokiej i wydmdłej baby, nazywając czaRem Jędzy n ą. Nie 
poprzestaje ona na samem wytoczeniu krwi z dzieci, ale pochwy
ciwszy, tuczy takowe różneroi przysmaczkami i dopiero po utu
czeniu pi~?cze lub surowo zjada. Dużo pod tym wzgl~dem obiega 

l) Lud Ser. III str. 5ł (pioRnkR). 
2 ) Berwiński w Studjach i t. d . (Pozoai1 1854, t. Il str. 11) mow1: 

,. W tym trzecim podziale Rtrzyg mieści aię J \1 d z 11 . W upomniałem już 
o niej z powodu tflgo, co mówi litmusz, 7.e z Jeży· albo Je d z y · h 1 -

hy która miał!\ hyć z•mą. P!lrkuna, zamieniła eiQ z I'ZBeem w poepolit. 
czarownicę, co nie jtlst nawet zupełn'l pmwdą; bo J9dza nitJjeet 
zwykłJł czarownicą . Lud jQ sobie wystnwia jako starli, wysoką, chud,, 
bartłzo złą kobiet Q, której natury l!ł · 'l wną cechą jest to, ze matkom 
dzieci wykrada, zasadza do klatek, wykarmili, a wykarmione pozetil 
(ja d a, zj 11 d a). To wykradonie dzieci spokrewnia i u naa J~dzo ze 
Strzyglł. Róznią się tylko w te m, że Strzyga prze m i e n i 11 tylko thieci 
tłuste nR chude, Jędz!\ zaś po?.era jl• znpełuie. Tak samo było u Gre· 
ków i Rzymian, gdzie Stl·igR krew z ui"h ty'lko wysysała lub wnotrz
ności wybierała, pozcrnła je znś a Jaczej połykała Lamin !uh J<:mpuzR 
(lamos, laimo.ę, grec. paezc~c~a, gardziel; łać. lania1·e, szarpać)". Lt'd 
Ser. VII etr. 187 nr. 2, str. 20:.l. - Sur. VIII atr 21, 17. 
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powiastek pomiędzy lud~m, których główną treścią zawsze: zbłl\· 
kane dzieci w boru, przychodzące do mieszkania Jędzy, pokrytego 
piernikami lub plackami, a które owa Jędzyna schwytawszy tuczy, 
zabija i zjada. (Lud Ser. Tli str. 143, Ser. VIII str. 17, 20. Ser. 
XIV str. 13 (przypisek). 

2. Tworzymir (Bibliot. Warszawa. 1864, luty str. 273) mówi: 
"Dziś jut mało krąty podań w Wielkopolsce o Jędzonach. Na ko-

. bietę złą, kłótliwą, nieporządną, mówią powszechnie: Wy g ląd a 
jak jędzona (jędzyoa, j~dza); zła, jak jędzona. Miały to 
być podobno złe jakieś bardzo istoty, których dziś atoli jut nie 
masz. Mieszkały zwykle nad wodą, którą odrazu, jeśli chciały, wy
pić mogły. Rótnią się tern od czarownic, że lciedy te są zwykłeroi 
kobietami, to jędzony są istotami samodzieloemi, mającemi odrębne 
od ludzi cechy. W powieściach gminnych zachodzą często jędzony, 
jako krwi chciwe istoty u. 

Wił. 

l. Wił jest to widmo, niby zwierzątko, w kształcie grono
staja czy łaski (łasicy), uwij~jące się na przypiecku i po murku 
nad piecem. D z i e c i łutwo je spostrzegają. jak i zęby jego, i wów

. czas ~ałosny zwykły wydawać okrzyk. Wił mieszka pod piecem, 
lecz go tam dostrzedz nie ruożna, tern bardziej, że tylko w nocy, 
nad ranem lub o zmroku się porusza ; słyszeć wszakże motna je
go ruchy, gdy się na piec wdt·apie na kształt kota, aczkolwiek 
usiłuje czynić to cichaczem. (Od Krobi, Krotoszyna). 

2. ,. Wił to takie c o ś , że stras1.y małe dzieci, co jeszcze 
roku nimają, takie w !l z e ś c i niedzielach. Wił to sie l e d a gdzie 
przypnie, do halki, do ściany, albo te :'l w głowy do łóika. Ma 
takie zęby dłuży ki e; te zęby wyszczerza u a to dziecko i stra
szy óno, a mil.' brod~ długą do pierszy (piersi). Wygl$lda jak 
człowiek, tylko zęby óne djuiykie wyłużą mu aż na te d u s n a, 
d u s ł a (dziąRła), - a brodą m o c b a". (Od Szmigla. Morownica). 

3. 11 Wił, straszydło wysokie, w tPj postaci jak piła. Głow~ 
atoli mu zupełnie ludzką, twarz starca zgrzybiałego z długą, żółtą 
brod,. Stawa pospolicie tam przed człowiekiem zasypiać mającym. 
gdzie ten patrzy. Okropnością postaci swojej przera~a go tak, iż 
go snu pozbawia. Zresztą nic szkodliwego nie czyni. Napr.Sżno 
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odwraca si~J gospodarz zbiedzony; gdziekolwiek okiem rzuci, wił 
mu naprzeciwko stawa. Były doświadczenia, i:>. uniesieni gniewem 
niektórzy, których to widmo co noc odwiedzało, rwali się do sza
bli, chcąc je porąbać lub od siebie odpedzić. Wił przecież w mgnie
niu oka usuwa się nn każdy zamach 1 i zawsze zostaje w jednej 
odległości -od człowieka, i zawsze tam, gdzie się patrzy. We dnie 
widzi go także ten, którego na udręczenie odwiedza, rozciągnio

nego za belką, zkąd :>.adne sposoby wypędzić go nie zdołają. Wia
dome mu są wszystkie domowe sekreta". (P1·zyjaciel ludu, rok IV 
Leszno, 183,7 nr. 40) . 

4. "Tworzymir w artykule umieszczonym w czasop. Bibliot6 · 
ka Warszawska (1864, luty str. 26 7) powiada: n Tu i owdzie ist
nieją podania o Wił a c b. Podług wyobrażenia ludu wielkopolskie
go, mają to być istoty bardzo cienkie, chude, tak, że się przez 
najmniejszą szparę w belce mogą przecisnąć; Zf;lby zaś mają nad
zwyczaj długie, ztąd przysłowie: Wyszczerz a zęby jak Wił. 
Siadają zazwyczaj pod belką 1 dla tego mówi się: Wy g ląd a v. 
spogląda jak Wił z pod belki (czyli : halki, jak lud wiel
kopolski mówi). Wiły zostają w jakimś związku z czarownicami. 
Straszą małe dzieci, nie dozwalając im spać spokojnie. Gdy w no
cy dzieci nie chcą spać ustawicznie płacząc, wówczas utrzymują 

matki 1 że to im Wiły przeszkadzają. Wyrn.7.enia : C h u d y jak 
Wił, używl\ lud na oznaczenie bladego, chorowitego człowieka. 

Podług K. Wł. Wójcickiego wystawia sobie lud Wiła, jako głowę 
porosłą żółteroi włosami 1 osadzoną na pile. Lecz w Wielkopolsce 
lud takich istot nie zna, przynajmniej ja nie powziąłem bliższych 
w tej mierze wiadomości" ·. 

5. Wił Y1 Wy wił Y1 są to duchy, które siedzą pod poeową 
izby, strasząc o ·zmroku dzieci; szkody jednak nie wyrządzają 
(od Mogilna). 

61 Takie samo wyobrazenie (mówi T. Klepnczewski) jt~k 
w Krakowskiem o Bogiankach 1 u Górałów o Dziwożonach, nn Li· 
twie o Nocnicach (Nakiniejs), a u Wielkopolan (północnych) o Kra· 
sooludka.ch, ma lud ruski o Wiedmach czyli Wieitycach albo Wiesz
o.zyca.ch '), a w Wielkopolsce o W i e s z c z a c b (?) jak o tern z po-

1) O Wieźtycy tak mówi Wójcicki (Zm·ysy dmnowe, II, 120): Jest to 
niewi11ata która w nocy wstaje a w ć m~ prze m i o n i o n a, pra:ez jak~~J
kolwiek dziurkv wl"t.a do izby i ludzi a osobliwie m lo de d z i e o i qu., 
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wieści ludu przekonać si4i} można. Zabobon ten podobno tniał przejść, 
jak utrzymuje Berwiński, od Serbów do Polski, którzy znów oprócz 
Wieżtyc jeszcze inny rodzaj Strzyg pod 'nazw~} Wili przyjąć mieli 
od Nowo- Greków. Czy owe Wile od Serbów do nas przyszły, tego 
uie wiem; ale mi wiadomo, że i u nas podobne demony istnieją, 
o czem Berwiński zdaje się nie wiedzieć. Są i u nas także Wiły 
jest nawet z nich wzięte przysłowie: ,.c h u d y jak wił, - s u
chy jak wił". 

7. "Wił jest- to podług wyobrażeń naszego ludu demon naj
częściej w drzewie przemieszkujący (mówi Klepaczewski), które to 
drzewo jeźli ści4i}to i na ogień porą,bauo, źle się pali a żałośnie 
piszczy. Drzewo takie zowie się też wił e m albo kwik i e m. Jest
to w takim razie ów wił, który się żali, że go z posady rugują, 
a który za to nie omieszka odwetować krzywdy. Jak sobie w ta
kim razie poczyna, czy tylko czycha na dzieci ? - i jakim jest 
w ogóle jego demooicżny charakter?- dowiedzieć się o te m wszyst
kiem nigdzie nie mogłem . 

8. Inne wszakże zdobyłem objaśnienie, (mówi tenże) t. j. że ów 
Wił jest to ten sam a przynajmniej równoznaczny demon co 
i Wieszcz u Wielkopolan (P), z którym znowu WieUyca czyli Wiesz
czyca w ścisłem zostaje połfłCZeniu. Zapewniano mnie bowiem, od
wołujfłc się nawet na naocznych świadków, że W i e s z c z jest-to 
demon w postaci tnałego zwietzęcia czworonożnego , pod przy
pieckiem lub pod belką po izbach siadujący, · który wyścibiwszy 
tylko głowę, okropneroi zębami klaszcze i dzieci straszfłc o śmierć 
je przyprawia. Zupełnie tfJ sami} naturę i funkcyę przypisuje lud 
i Wił o w i, powiado.jfłc, że to jedna i ta san a demoniczna istota, 
majl}ca tylko dwa różne nazwiska 1

). - Tak więc i Wieszcz, i Wił, 

Młodego td· człowieka uderza rózgi); wtedy otwiernjl) mu sig pierai, 
a Wiażtyoa wyjmuje i rejada mu serce, poczem piersi zamyka. Tacy albo 
zaraz, albo w czaaie od niej naznaczonym umierajJł. Jeżeli dzieci w ja
kiem miejscu umierajl,ł, wtedy mieszkańcy lapi'ł i pławi'ł stare baby, 
a jeżeli te pływaj~), wtedy je zRbijajJł, jako prawdziwe Wieżtyce" . (Ser. 
VII str. 147, nr. 27 r, str. tlił, nr. 35). 

1) Twierdzenie to jest mylne, gdyż szczegóły podane tu acz w szczupłej 
lioabie, tak o Wile jak i o Wieszczym, wska1.uj'ł na dwie różne po
ataoi demoniczne. Być jednak może, że ł'łCZ'ł j11 w jedno na Palukach 1 

gdzie wyobrażenie o nich jest znacznie słabazero niż w południowych 
okolicach. 
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i Wieszczyca są demonami do rodzaju S trzy g należące mi. Wiesz
cza zaś w ten sposób pozbyć &ię można, że na przypiecku, gdzie 
zwykł siadać, siekierę się k1adzie, stuknąwszy nią wprzódy w to 
miejsce trzy razy. W takim razie Wieszcz już nigdy w to miejsce 
nie siądzie. 

Wieszczy. 

I. "Jest to człowiek urodzony z zębami. Gdy umrze i po
chowają, go, wychodzi on z grobu , idzie na smętarz kościelny, 
włazi na wieżę kościelną, wrze szczy wymieniając i m i o n a ró
żnych ludzi, i mówią, że: "jak daleko słychać jego krzyki, tak 
daleko ludzie umie.rać muszą". By go zrobić nieszkodliwym, uci
nają nieboszczykowi takiemu głowę i wsadzają mu ją między nogi')". 
(Targoszyce. Dobrzyca). 

2. nGdy z dwojga chłopców przyjaciół, pobratymów i rówie
śników t . j. w jednym będących wieku, umrze jeden, wówczas ten 
umarły jako wieszczy wchodzi w nocy na wieżę bliskiego kościoła, 
i ztamtąd wrze szczy straszuym głosem na okolicę. Głosem tym 
przyciąga on do siebie t. j. wywołuj e śmierć wszystkich w· r ó
w n y m w i e ku z nim będących młodzieńców a naprzód towarzy
sza". (Od Krotoszyoa, Ostrzeszowa). 

3. Tworzymir (Bibliot. Wa,·sz. 1864, luty str. 271) pl)wiada: 
"Podług muiemania ludu, człowiek który się rodzi z zębami, zo
staje po śmierci upiorem. Wychodzi on wtedy z grobu i różne 
szkody ludziom wyrządza. I tak np. patrzy na okół, a jak daleko 
wzrok jego zasiągnie, tak daleko wszyscy ludzie będący w jednym 
wieku z upiorem wymierają. A zatem np. jeśli upiór miał lat 20, 
to wymieraj~! wszyscy dwudziestoletni w tym okręgu, jaki wzrokiem 
upior zakreślił". · 

4. "Podług innych, (mówi dalój Tworzymir) człowiek rodzą:cy 
się z zębami w i e za życia o wszystkiem i dla tego zewie się 

1) J. Łukaszewicz .w: Obrazie m. Poznania (Poznań, 1838, tom H str. 
366) mówi w Kronice miasta: "Rok 1708; dnia 17 maja na cmentanu 
iw. Wojciecha odkopano wieazczlł niewiaato i głowo jej uciQto"· 
Jednakże nic to nie pomogło, albowiem powietrze morowe jut pierw· 
uyoh dni czerwca pokazało aio w Poznaniu. (Kronika Mielcarzewicza). 

5 
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W i e szczy m (o dzieciach które się rodziły z zębami i przepo
wiadały klęski, czytać można w Kronikarzach naszych np. w Kro
nice Jana Harburta z Fulsztyna). Gdy taki w i e szczy umrze, to 
krew w nim żyj e, więc jeszcze wstaje po śmierci i dzwoni, a. jak 
daleko głos dzwonów ludzie usłyszą, tuk daleko wszyscy wymrą 
(zapewne także w jednym wieku z wieszczym będący). Aby nie 
wstał, trzeba mu włożyć pod język p i e n i ą d z, lub też sierp 
na szyję". 

5. "C1.y w i e szczy oznacza to samo co upiór, tego dociec 
nie mogłem (mówi Tworzymir). W sklepie kościelnym w Marko
wicach pod Strzelnem, leży w trumnie coś nakształ t upiora, tyłem 
do góry, z sierpem na karku. aby nie wstał, 1.aś na nogach ma 
niezmierne buty. Trumna otwarta, wiQc go widać . Ten w i e szczy 
wstawał także po śmierci i dzwonił, lec?. kościelny spotkawszy go 
przy dzwonieniu, schwycił go i połf>żył w trumnę tyłem do góry, 
a na !1Zyję sierp mu założył". (obacz: U p i o r) . 

Demony 

kuszące dorosłych. 

"Przechodząc teraz (mówi Klepaczewski) do demonów ku
SZII!Cych dorosłych ludzi, wspomnę najprzód o Przyłożnik a c h 
i P o łożnik a c h, ponieważ one- to wyobrażeniom o Latawcach, 
Mórach i innych tym podobnych demonach nadały początek. Z wy
obrażenia o pogańskich Satyrach, Stbranach i Fauuacb, powstało 
późniejsze chrześciai1skio wyobrażeuie o Jukubach i Sukubach, 
który to I n c u b u s a po polsku P n: y łożnik, jak powiada Kua
pski: ad maswlos accedensfeminam .fiu.1it (~t więc Poło :7. nik); 
fernin68 agg1·ediens mnsculmn se exltilJet ( Berwil1ski, Studja, I, Hl4). 
Nie myślQ się tu zatr~ymywać i ro:.:biorać Jemouic:.:ną istot~ owych 
Przylotników i Połoiuików; powiem tylko, że wyobrażeni~ o ta
kówych dornonach ro1.przestrzeniło się jak Polska szeroka. Jak się 
z Kuapskiego i innych pokazuje, nazywał się l n c u b u s u nas nie
tylko Przyłożnikiem ale i Latawcem, łacińskiemu zaś Suc
cubus odpowiada u nas WitHhna i Nocnica, a jak Linde 
twierdzi, także Południca i Wieczornica". 

. "Wszystkie te demoniczne istoty, pojawiające się tylko wten
czas, kiedy ofiary ich we śuie były pogr~żone, nie polowały jut 



na dzieci, ale kusiły dorosłych. Nie chodziło im też wcale o po
zbawienie swym ofiarom życia, ale raczej o to, aby duszę ich ska
lać występkiem nieczystości i tak przetorować drogę szatanowi do 
zupełnego opanowania zdobyczy, albo też tylko o to, aby umęczyć 
człowieka uśpionego, ssając krew z niego. U nas w Wielkopolsce 
najwięcej z owych Inkubów i Sukubów dotąd jeszcze grassują 

Mory". 

Upior. 

l. Upior 1
) mniej c1.ęsto niż inne demoniczne istoty, bywa 

w Wielkopolsce wspominany. W Milosławiu utrzymują iż: Upior · 
ma twarz czerwoną; wychodzi on z grobu i dusi nocą całą swoją 
rodzinę, dopóki jej uie wydusi. Trzeba go więc w nocy odkopać 
z grobu i uciąwszy kosą głowę, u nóg mu ją położyć !1). (Przypisy). 

2. U pi o rem czyli człekiem w i e s 1. czy m staj e się też taki 
nieboszczyk, który w starej, noszonej dawniej także i 'przez inną 
osobę koszuli pochowanym został; osobę tę ściąga on do grobu. 
(Odolanów) 3

). 

3. "Człowiek, kt6ry staje się upiorem, jest po śmierci czer
wonym, a że czerwoność u zmarłych jest czemś niezwykłem,, ztąd 
też na ludzi nienaturalnie czerwonych na twarzy mówi się: C z er
wony jak upiór". (mówi Tworzymir). 

4. "Wyobrażenie o upiorach sięga c?.nsów najdawniojszych. 
U wagi godne, że zawiera pewno podobieJ1stwo z Rzep i o re m 
(tak zwanym od ludu górno szlf1skicgo polskiego), onym sławnym 
niemieckim R li b e z a l1l e m, mająt!ym swą siedr.ibę w Sudetach". 

l) Obacz J.tu.d Ser. VII str. 66 (nr. t38), str. G7, 2!H. - 310. 
1) Toż samo powistlajlł i o Wieszczym, i tegoż samego używajlł środ-

ka by go ubezwładnić. 
1) Fr. Schiinwerth (Aus der Oberpjalz in Baiern, Augsburg 1857 I, 246) 

mówi; Eiuer L~ iche im Hause darf man kein T u c h gel•en, in welches 
der Name eines Le ben den eingemerkt iRt. Denn es giebt Lei· 
chen, walche schon auf dem Brette mit den Lippcn gleich den lcleinen 
Kindero mit de m Munde lek e n; sie heieeen Todenkiisser, T o d e n lek er . 
Solche neigen sich nun mit dero Kopfe i mm er mehr, bis sie den N a
men des Tuches mit dem Munde tlrreichen; an diesem Namen 
fangen sie zu saugen an, und mit dero Snugen schwindet die Le· 
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Wilkołak '). 

1. Dziewczyna jedna, dowiedziawszy się :te ją Narzeczony 
chce porzucić, z a wiązała mu przez zemstę c b u s t e c z k ę n a 
szyj i, dając nową czy te~ poprawiając starą i mówiąc przy ści!JJ
ganiu jej, hy się usprawiedliwić ż tej czynności: "mój kochany, 
jak ty masz ~l e chusteczkę zawiązaną u. - Skutkiem tt'lgo zamie· 
nił on się zaraz w wilk a i zmuszony zatrzymać wspomnioną chu
steczkę jako obrMę, pobiegł do boru, złączył się z inneroi wilka· 
mi i razem z niemi ~ył i napadał na ludzi i stada. M tu, jedne
go razu, po latach wielu, po sutt>j przy padłym koniu biesiadzie. 
wilk ów uapiwszy się w bA.gienku wody, zaczął z towarzyszami 
igrać, przewracać się i ku l a ć się po łące. Wtćm drugi wilk, 
schwyciwszy go przypadkiem za s:r.yję, zerwał z niej obr6:lę (alias 
ową chuc;teczkę), a wilkołak natychmiast odzyskał dawną postać 
ludzką. Przera:lone te m wilki, uciekły; on zaś wrócił do wsi, i na
uczony tą przygodą, był odtąd dla dziewczyny stałym i pojął ją 

za :lonę. (Z Pałuk). 

2. "Wilkołak, rodzaj ludzi przemieniajl}cych się w wilka. 
Wyobra:tany bywa na starych kartach do grania. Aby go poznać 
i przekonać się naocznie, dosyć jest wziąść w usta skórkę chleba, 
obnieść go trzy rM:y naokoło, nie przewróciwszy takowej; naten
czas lud~ką postać traci·, a wilczą przybierać poczyna u. (P,·zyja
ciel ludu, Leszno 1837 rok IV nr. 10). 

3. Tworzymir (Bibliot. ·Warsz. 18G4, luty, str. 274) cytując 
przysłowie : Z a :l ar ty j ak ~i l koł ak powiada: "W Wielkopolsce 
wiadomość o· wilkalkach czyli wilkołakach nie jest bardzo rozpo
wszechnioną. S~ ludzie, jak mówią, którzy się mogą zamieniać 
w wilków. Czarownice sprowadzaj!} tę klęskę na biednych ludzi, 
którzy w takim razie zwi~ się wilkołkamiu. 

h«~nakraft de• Ei.gentbomers. Die Lippan dieser Leichan eind 
friech und roth, und bleiben ao, bia sie alle Blutaverwandten 
abgezehrt babon. Amberg. lian bilft damit, daea man der Llliche das 
J(reużzeicben auf den Hond macht. 

1) Obacz Lud Ser. VII atr. 108 nr. 11 j - atr. 2311; at. 2119 (rozdział 4); 
atr. 271 e d 49: str. 272-S. - Dr. Adclf Baatian: Reisc du1·ch Kambo· 
i/ja, Jena 1868, atr. 20. 
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4. Po wojnie szwedzkiej i ogólnem w kraju rozprzęteniu wło
ścian, gdy szlachta napowrót ~ch ująć chciała w karby posłuszeń
stwa, chłopi tu i owdzie zahijali swych panów, gdzie ich dopaść 
mogli, a zabójstwo to, gdy sprawcy schwytać lub dowieść mu mor
derstwa nie było mo~na, przypisywano · w i1 koła kom. ( Oroqui~ 
von Posen, 1845). 

5. Za Zygmunta III jed'f'n z kaznodziejów jezuickich {jak to 
opiewa drukowane tf'got kazanie) oświadczył z kazalnicy, te: ka
tdy grzesznik majętny, któryby nic na kościoły ani klasztory nie 
z s pisał, przemieniony w w i 1 koł ak a pójdzie do piekła, gdzie 

· wśród obfitośr.i zastawionych tam umyślnie rótnych potraw, będzie 
cierpiał wiecz11y, niczero nie z11spokojony głórl i mękę, gdyt gardło 
jeg•>, mimo obązernej paszczy, zaledwie będzie miało objętość dziur
ki od igły, i nie przepuści do żołądka tadnE>go pokarmu ni napitku. 
C1·oqttis von Posen, 1845. Podobnrgo rodzaju istoty, obacz w Ser. 
VII str. 219 nr. 63, str. 235). 

6. O przemianie w wilka opowiada także kronika. klasztoru 
Benedyktynek (obacz Ser. IX str. 14 nr. 12). - '(Obacz takte 
Przypisy). 

Południca. 

l. W liście z Sulmierzyc (w Odolanowskiem) pisanem w r. 
f 822 czytamy: "Twierdzi pospólstwo, że wszelkiego rodzaju stra
chy i duchy pokazywać się zwykły o 12 godzinie (tak dziennej 
jak i uocuej), lecz s:r.czególniej tak zwani\ P o ł u d n i c a. Ona-to 
ma mieć tę włRsność, i;l; gdy kogo w polu o tym c~asie napotka, 
bez najmniejs:r.ej odwłoki urywa mu głowę. Dla tego te~ - to widzia
łem nieraz , jak kobiE'ty, l!zc:r.ególniej ciężarne, mają.c pojeuyoczo 
nakaz zostać w polu przez południc, wymawiały się od tego na
kazu jak najusilniej". (Obacz tak~e: M o r a, Zmor a nr. 12) 1

) . 

J. Grimm (Deut. Myth. atr. 1043) CzAry polne. PowiadRjfł, ze cza· 
rownice kllPilł się nago w piasku lub we zbożu; przesfłd mówi 
że .uago nurzajfł sio one i w k n n o p i a c b. Widziano, jak trzy czaro· 
wnice szły na pole żytem kwitnące, gdzie pozbywszy ai~ awt>go okrycia, 
kąpAły się z rozczochrnnemi włoumi. Kiedy sio świadkowie tego zbli
zali, dwie z nich znikły nagle pozostawiwazy swe szaty, trzecia przykry· 
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2. Nie trzeba si~ nikomu w czasie ~ni w w południe kłaś6 
na odpoczynek na miedzy w polu, bo się zrywa wtedy i dusi czło
wieka taka mara polna co ją P o ł u d n i ów k ą nazywają 1), (od 
Miłosławja). 

Mora. Zmora. 

Berwiński (I, 195), jak i F. Klepaczeweki tak~ dają defini· 
cyę: "Mory albo Zmory wyobra~a sobie lud pod postacią jut 
to kobiety, ju~ m~tczyzny. Są przeto Mory o boj ej płci, czyli M o
ry i Morusy; a nie są-to bynajmniej czysto demoniczne istoty, 
ale raczej ludzie zwyczajni, na których Pao Bóg takie nawiedze
nie dopuścił". Wedle wyobra~enia ludu, zawisło nawiedzenie owo 
głównie od tego, pod jakim znakiem si~ człowiek urodzi. Morusa 
po tem woznać, te ma ogromne brwi czarne środkiem, to 
jest nad nosem, ze sohlł złą c z o n&. Ztąd to zapewne pochodzi 
wyratanie gminne o człowieku czarnym i nieschludnym, że jest 
brudny i czarny jak Morus (jooeli nie z niemieckiego: Mohr, 
murzyn). Ser. VII str. 218 nr. 63). 

2. Pod Kurnikiem powiadają : n Mory i morusy, to ju~ t ak 
się urodzą, a morusów po7.:naje się, W.k jak i ciśtow (oh. cio
ta nr. 34), po brwiach w jedną linij~ złączonych, a czarnych. Dla 
tego też lud mówi: czarny jak morus. Są to pół·ludzie, pół
duchy, można-by powiedzieć. Bo kiedy. ieb godzina nadejdzie {ofl 
północy, a~ do trzeciej godziny rano) ~) to ciało zoataje na łóżku, 
a duchowa połowa śpiącej mory lub morusa idzie i dusi (gniecie) 
ludzi, a w braku tych te , albo skoro im tak d a n o: - drzewo, 
ci~rnie i wodę. Jak tylko przetrzyma mora swoją godzinę, t. j. 
akoro jej przeszkodzą, ~e wyjść nie mo~e aby dusić, np. jeśli przy 

ła w okamgnientu ew• koazulo (Voigt tS0-132). Zwilazek tu zachodzić 
mote z niewiastami zbotowemi i żytniemi (Kornweiber, Roggenmuhmen, 
ua atr. 446 u Grimma). O kuro!otach mówi ~t Litwini: kutenas'wisztoa 
tiegtdroaa; -IJotysze: porrinateea; - Polacy; kury sio w piasku 
k ł p i Ił (o b. Lud Ser. XIV atr. l S). 

J) Lud Ser. VIJ atr. 41, nr. 80. -K. Szulc: Mythologija atr. 170- t. 
') Czas duchów ·i demonów · kusz.cych w nocy, zaczyna sio od północy, 

tkoro kur npieje, " kończy siv znów z pianiem kura o godzinie truciej. 
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niej rodzice czuwają, albo spać jej o tern czasie nie dają,; to cio11· 
ko bywa chorą, a nawet umiem. 

3. Mory zabierając si\} do duszenia ludzi, ni~ wiedzą o tam 
na jawie, czynią. to bowiem we śnie, przybierają;c postać razmaji
tych zwierzą;t, a najczęściej kot ó w. Mora taka wszedłszy którędy
b~dź, już-to okue~, ju~ drzwiami, już dziurką od klucza; sadowi 
aie człowiekowi w znak letącemu na piersiach, a człowiek naten
czas ani się ruszyć, ani też . mówić nie możo; wkłada óna swój 
język w usta duszonego, a biorąc jego j~zyk s s a zeń krew nie
szczęśliwej ofi1u·y, która w skutek togo rano budzi się znękam~; 
i wyn~dzniałf}s". 

4. "Aby się dowiedzieć i przekonać, kto jest Morlł, nale~y 

jl} duszącą schwycić i trz_vmać aż do rana, a wtenczas, po trzeciej 
godzinie rannej 1

), przybi er~1e ona znów właściwą sobie postać. 

Dopóki Mora zostaje pod pl'zybrauą postacią, nic mówić nie może; 
dla tego też schwycona w nol~Y ~tnji spokojnie, dopiero skoro 
przybierze właściwą postać 1 ah~c; zacznie si~ miłosiArnie prosić, 

aby jl} pusMzono, usprawiedhwin.jąc si~ tem, że nie z własnej woli 
Mor~ została, ale że rac~ej Pan Bóg jł• tak stwor?.ył". 

5. "W roku 1845 opowiadano sobie w mie.ic1e 8Zllmotułach, 
te córka piekarza hed~ca Morfl, pokochała prlicującego u jej ojca 
piekarczyka. Pieka.rc:tyk był jej wzaj~mnym; pJe jakże si~ zdziwił, 
kieuy razu jednego złapawszy thtszącego go w nocy kot a, pozn~ 
w nim po przemianie awojlJI kochank~. Błagała go oua, aby przez 
litość nikomu o smutoćm owem zdv.rzeuiu nie powiadał, przyrz!.l
kła przytam, - co zresztrb ka~:da Mora w podobnym przypadku 
czynić zwykła, ...:_ nie odwiedzać go w ten sposób więcej, błsguła 
przede-wszystkiem o zachowanie dawniejszej ku niej miłości; alo 
daremnie. Piekarczyk oburzony n gadatliwy, nietylko że si\) natych
miast wyniósł z owego d<> mu, ale jeszcze, porzuci wszy kochankę, 
o jej dziwu oj własności po mieście rozgadał". 

6. "Hozmajite ma lud przeciw Morom środki, z których naj
pospolitszym a używanym szczególniej przez parobczaków sypiaj..-

1) Dr. A. Baatian: Reise durch Kambodia (Ost·Asicn) Jena 1868, atr, 
2Sł mówi: Die Qualen der Hlllle 'Bind .mit rei~her Erfindullgegabe dar
geeteUt, dann auch der Angriff Mara's, und wie .er nebet aeinem H e er 
dureh Thorani ereauft Wit' d. M ar a der Gotterkonig . der Sinnenwelt, 
im Himmel Faranimit thronend, i~f; der naturliche Widtlrtacher Buddha's, 
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cych po oborach i stajniach, dokąd uaturaluic Mora ma naj łatwiej

szy przystęp, jest mi~tlzy innemi i ten, iż kiedy ocknie (zbu
dzi s1ę) parobczak, w tej chwili właśnie w której go Mora dusiła, 
natychmiast porywa za nóż i utyka go mocno w dr z e w o swego 
łóżka. Tym sposobem przebija Morę, którą albo raui, albo czasem 
nawet i zabija, i znachodzi rano wybladłego trupa, przytwierdzo
nego do łóżka. Wypadek ostatni jetlnakżc - ma się rozumieć -
wcale się nigdy nie zdarza, a to głównic tlla tego, że nim się 

parobczak zdoła rozbudzić i w łoże nói utkwi ć, Mora dawno ule
ciała i przed ciosem się uchy lila u. 

7. nM•>ry takowe niez miernie w Wi elkopolsce dokazuj~}. By
wały one czasami prawdziwi}, plagi} ua całl}: czelad:l tak męzką 
jak i żeiu1ką. Wiem na-przyldad z wlasucgo doświadczenia (mówi 
Klcpaczewski), że w pcwuym dworze tak okropny strach ogarntJ:ł 

czelad:l przed Morą , którą to ten, to ów porobek, - to ta, to 
owa dziewka widziała wieczorem ja d 1~ c 11 w r z c s z o c i e (w prze
taku) a pi~:~zczącą jakoby kółko przy ta czce,- że musia
no eucrgiczuych dla zapobicżc1,ia złemu używać środków. Co-dzień 
kilku parobków lub dziewek za niemagalo 1 a skarzyło się 1 że ich 
co-noc .M~Jry duszą. Wyjaśuiła się w końcu rzecz cała. Od rlieja
kiego czasu Jawano przez kilka dni mi~,;so wraz z kluskami na 
południe i wieczerzę (a mi~sa było dostatek z bydła przepasione
go kouiczyuą !). J>óki starczyło mięsa i klusek na. wieczerzę, · · . 
.Mory okropnie dusiły, - - skoro go uic stało, - Mory jakby wy
miótł ze wsi u. 

8. W okolicy Szamotuł opowiadają : "Zdarza si~ wszakże, 
że nie zawsze .1\lorom ludzi dwm! przychodzi; mają one czasem 
zadauic dus ić zwierz~ta, ciernie, kamienic, a uawct i wodę. Zua
rzyło si~ razu jeducgo, ic wutku pewua mająca trzy córki, wszyst
kie trzy urodziła pod nicszczęsnym znakiem. W skutek tego były 
wszystkie Morami, ale jakże różue miały one zadania. Jedna z nich 
dusiła ludzi, druga chodzić musiała co noc do boru dusić ciernie, 
a trzecia do rzeki dusić wod~. Uo rano więc uskarzały sie siostry 
b!edne przed sobą na. swą, niedolę, które to skargi jakiś parobek 
podsłuchał : nCót ci za bieda - mówiła młodsza do najstarszej
dusisz sobie ludzi, co wprawdzie nicbez piecznem, ale przeciot 
nie tak ci~żkiem, jak mnie dusić zniewolonej ciernie na boru l -
jak ja si~ to pożgam każdej no cy" l - n Cóż tam t9bie, siostrzy
co - zawołała. najmłodsza - ale ja, nieboga, dusz~ co noc 
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wodę t a to dopiero utrapienie, bo jakże tu ją zdusić? - I do 
tego jeszcze trzeba. wstać rano i pracować" t 

9. Raz mi też opowiadał jeden staruszek, co chodził po ~~:~

brocie (mówiła Frąsiowa z pod Kurnika), ~e podsłuchał przypad
kiem, jak sobie córki jednego gospodarza w nocy powiadały. On 
nie spał, a one nie wiedząc o te m, tak mówiły: "O jak mnie te~ 
to piersi bolą, tak'em tę f oj n e ( chojne, sosnę) dusić musiała".
.A cóż tam tobie (mówi druga), ale ja biedna! musiałam cały 

czas wodę dusić, i tak'em się zmaczała i uziębła, ~e ledwo'm zy
wa". - "To tam nic jeszcze z tobą (rzecze trzecia), ale mnie 
najgorzej; ja dusiłam cierui·e i tak'em się pożg11.ła, że mi krew 
zewszl}d ciecze". - Kiedy gospodarz rano córki do roboty budzi, 
ozwie się żebrak: dejcie im pÓkój, miły gospodarzu; ady one do
syć zmęczone. I powiedział ws~ystko co słyszał. Zafrasował się oj
ciec, a pragn!łc, żeby przyuajmniej córki jego nie tłukły się gdzieś 
d a lek o od domu p o pustko w i a c h, kazał ściąć sosnę i przy
wieźć na podwórze; kazał naciąć -ciernia i złożyć też na podwó
rzu; kazał kupić wannę i napełnić ją wodą. A gdy się .to działo, 

sam czuwał przy córkach aż prawie do rana. Ale cóż się stało '?

Na białym dniu wszystkie trzy córki już n i e żyły, bo prze trzy
m a ł y s w o ją g o d z i n ę. 

10. Pod Szmiglem i Kościanem powiadają: "Mora jest· to 
człowiek żyjący, co się w taką godzinę rodzi, że się staj e 1\lorą, 

i musi chodzić dusić człowieka, albo bydlę, wodę 1 cieruie. Czło 

wiek będący Morą, częstokroć sam o tem nie wie że nią jest, 
i że ma te cquności odrabiać; czasem wprawdzie zmiarkuje on 
to, ale się z teru przed nikim nie wyua. Kiedy ma on iti6 dusić, 

to dusza jego własna z niego wyjdzie 1 a ciało ostanie na łuźku 
i śpi jakoby martwe. Jak przyjdzie ta godzina, źe już ma ona do 
ciała wrócić, wtenczas przychodzi taka my s z k a biała i wlizie 
temu człowiekowi w gl;}bę 1 a wtedy wstanie on i chodzi jak dru
dzy ludzie". 

11. Bo tak to było, gdy jeden zakonnik przyszed do jedne
go gospodourza na nodzlig i spał w izdbie, gdzie spały jego trzy 
córki, kiedy ón gospodoucz spał z żoną w kómorze. Wszystkie 
trzy były to mory; a ten ojciec ich o tern nie wiedział. Jak ta 
godzina przyszła. jejich, co miały iść dusić, to one poszły, a ten 
zakonnik przecie słyszał jak .wyszły, a widział że ciała. na łóżku 
były, bo nie było bardzo ciemno. Jedna z nich dusiła wodę, dl'U-

6 
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ga dusiła cierznie, trzecia dusiła sosnę. Jak ju* ta godzina. przy
szła, te miały wrócić do domu, a był jut prawie dzięń, więc po
przychodziły i tak sobie wyrzekały jedna do drugiej. Jedna po
wiada: O Jezu, jak ja się te :t pożgała l ta druga : o Jezu, jak ja 
się te :t zmoczyła l - a. ta trzecia: o Jezu, jak ja sobie piersi po
psuła l Dopiero się ukła.dły. A matka wstaje i woła córki swoje do 
roboty. A ten zakonnik powiada : Moja gosposiu, nie wołajcie ich 
jeszcze, bo óne się dopiero pokładły . A ta gospodyni : dla czego, 
co one robiły tak długo? - A zakonnik: bo óne są mory, wszy
stkie trzy, i dopi ero przyszły od swoji roboty. Tak ten gospodarz 
powiada do córki : Kiedy ty masz iść sos n~ dusić do boru, to ja 
jutro po ni~:& pojadę, po tę sosn.ę, i przywiozę ci ją ·na podworek, 
to nie będziesz potrzebowała tak daleko chodzić. A gdy ten go
spodarz pojechał i · tę sosna ścion (ściął) i przywióz ją do domu, 
tl~k córka umarła, ta co tę sosnę dusiła. Tym dwiema ni móg 
inacyj już poradzić. (Od Kościana). 

12. Taka Mora co ludzi dusi, to się układzie w nocy na czło
wieka, je z y k (język) swój wsadzi ·w jego gę be i wszystkie śliny 
mu wy cycka, że ino jak wiór w garle mu ostanie. Ale óna za
da temu człowiekowi taki śpik (sen), :te ón nim o że wcale o c u-. 
c i ć (ocknąć się) ino l eży jak nieżywy· a jęczy" . (Morownica). 

13. Czasopis. P?·zyjaciel ludu, Leszno 1837 rok IV, nr. l O
powiada: "Mora, w Kali skiem nazwana Zmora, zapewne od : zmo
rzenia; bo pospolicie potwór ten srH' m zmorzonych ludzi ciężarem 
s woj im przygniata. Jest to, podług jednych widmo naturalne, po
dług innych człowiek, który również we śnie, pomimo wiedzy i wo
li swojej, na udręczenie drugich wychodzi. Uciśnieni ciętarem 
jego, pozbawieni są tchu i mowy tak, że leżeć bez pomocy muszą 
tak długo, aż ic:h sama mol'a opuści. Nieraz pomi~dzy ludem do
legliwości cierpiącym , wynikają, podejrzenia na innych (o to ludzi); 
ztąd owe nocne zasadzki, zwaśnienia, kłótnie i zemsta". 

14 .• Niektórzy wieśniacy idąc spać, zakł~daj~:& sobie ręce na 
piersiach na krzyż, Jla odwrócenia Mory 1

). Skuteczniejszy atoli 
m~ być sposób ten, że oblepiwszy dzbanuszek nowy ciastem, pod 

1) C1·oquis von Poscn powiada. ie ziele K onyca biort do łó~ka kobiety 
przeciwko zmorze. 
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p o d u s z ki go sobie podło~!\. Mora w tym razie uigdy się nie 
uka~e• . 

15. Pod OdoJanowem opowiadano (w r. 1822): Zmor a nie 
od razu morduje człowieka, ale go powoli dręczy i osłabia, a to 
tym sposobem, i~ wło~ywszy uśpionemu język swój w usta, ssie 
krew z niego, n przy tern ciśnie go ciężarero swym jakoby kamień 
młyński; wycieńczony przez nią, czuje się co dzień słabszym, a~ 
wreszcie po roku !uh kilku latach sta.ie się tej poczwary ofiarą. 

By się od gościa. tyle nieznośnego ur.bronić. radzą kłaść się n a. 
b ok prawy, a. wtenczas zmora nie ma przystępu, i ile razy chce 
człowieka ucisnąć, tyle ra?.y zsuwa się z uśpionego, i nietylko mu 
szkodzić nie mo~c, ale owszem ruchem tym budzi go zo snu. Obu
dzony, szuka jej natychmiast koło siebie, lecz znajduje tyllw 
f d~ b ł o słomy, lub kotkę i t. d. w które się przemieniła. Jeśli 

zaś przedmioty wspomnione lub im podobne uchwycić on zdoła 

w czasie lub zaraz po jej przeobra~eniu, powinien nie mówiąc 

do nikogo ani słowa, "'Ynieść tę zdobycz za drzwi, jnk najdelikat
niej na ziemi położyć a do tego i nagrodę jakową pnr.yobiecać, 

potem na swe miejsce zkąd wyszedł, bez oglądania ~ i ę wstecz, 
powrócić. A wtedy Zmora, j e~eli się to działo w nocy, przyjdzie 
niechybnie po s pełnienie obietnicy ran o, lecz nie już w ksz tałcie 

w jakim złowioną została, ale w swojim pizyrodzonym, człowie
czym. Je~cli zaś działo się to o godt.inic 12 w p o łu d n i c (po · 
nieważ i o tej porze, rówuie jak wśród uocy, ma ona tęż samą 

moc i własność odbywauia swych wizyt i du!l'l.cnia), to niechybnic 
przyjdzie ow.t p o d w i e c z ó r po obie en uą za swo ud ręczeuia na
grodę; po któ!·ej odebraniu znika, a nagab:llly o . to ezł owi r.k , oku· 
piwszy się, woluym ju7. Oli tego straszydla puzosta,ie. 

JG. Pod Ostrzeszowem opowiadano (w r. 1822): l' ewion mło
dy, krwistego telllpcrameuln człowiek, eonnen ie hył napastowany 
r.d Zmory, która czasami tak mu ntocuo ~cis11\'ł a. gard łu, że ledwie 
mógł oddychać. Opowiadał to wieiom, i nuh:ouo mu, aby poł oży

wszy się uo łó żka trzyw al nói ostry i OU) m 7!aorę dusząc~} go 
zal,ił lub pr?:ynajmuiej skaleczył, aby ją ł atwiej rozpoznać ruożna 

było i zapobierlz jej dals1.ym wi?.ytom; rany bowi em osobom w tern 
zachwyceniu będącym zadane, goją s ię natychmiast i tyl
ko ś l n d pozostawinją, juki zwykle po zagojeniu ich bywa. Nieho
rak ów, napastowany znów w noey1 bierzG nóż i w mniemnr1iu Ż(:l 
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dręczycielkę zarznie , rani własne ciało tak mocno, :te ledwie ~y
cia nie postradał". 

17. Istocie wspomnionej różne nadają własności, jak np. moc 
przemienienia się w różne inne ciała żyjące i nieżyjące np. s ł o
m ę, p i a s e k, nawet p o w i e t r z e pod którego postacią przez szpa
ry do izb zamkniętych dostać się może. Napastowany od niej sta
rać się nadewszystko ma o j!'lj poznanie, a wtedy łatwo się od niej 
uwolni dając jej p l a cek, którego w jego p1zytomności jeść po
winna i sposobem też od niej chroniącym ma być: rozgniewanie 
lub szarpnięcie jej, jakoteż leżenie na b ok u l ewy m (?) lub na 
plecach z założoneroi na krzyż rękoma. 

18. W Milosławiu (r. 18'70) mówiono nam, :te: Mora czy 
Zmora w nocy uśpionych ludzi dusi za gardło w p o s t a c i słom
ki, t a s i e m ki, p o d w i ą z k i i t. p. 

Zajmanie. letarg. 

Przy,jaciel ludu z 1836, rok 2gi nr. 4 7 mówi: 
l. "L e t ar g, wyraz z greckiego wzięty (Lethe, zapomnienie), 

u :tacinników znaczy ospałość; Polacy nadali mu zhliżone więcej 
do ~reckiego znaczenie, określając nim stan człowieka, zachowują
cego wewnętrzne życie w obumarłych cżłonkach i ciele, czyli stan 
pozornej śmierci. Mamy na to w naszym języku właściwy prócz 
tego wyraz: Z aj m a n i e; tymczasem łatwowierność i gusła nadały 
mu wcale różne od letargu znaczenie. Kiedy letarg nic innego- nie 
znaczy, jak to, że ruch i wszystkie władze ciała woli ludzkiej pod
ległe, naraz obumat·ły, i zegar życia organicznego się zatrzymał, 
pomimo, że :l:ycie samo nie ustało i oznacza Z aj m a n i e, 1:e dusza, 
czy to z powołania czy z dopuszczenia Boskiego, ciało na czas 
krótki opuściła, które dla tego zostaje bez ruchu i tycia i gdy tym
czasem ona przechodzi w krainy zaziemskie, i odwiedza miejsca 
czy to kary czy nagrody, jakie Pan Bóg przeznaczył dla człowie
ka. O tych, którzy niebieską chwał\} i uszcz~śliwienie Świ~tych 
w tym stanie oglądają, mówiono że Sil w z a c h wy c e n i u. Nie
znajomość sztuki lekarkiej z jednej, a z drugiej strony łatwowierna 
pobo:l:ność z czytania podobnych przykładów zachwycenia w Piśmie 
świętem i Żywotach Świętych, przenosiły te wyobrażE>n;a na ka~dą 



osob~ zosta.ją,cą, w letargu, i zachowały wyrazy i rzecz a~ do na· 
szych czasów". 

2. "Parniętam sam Dominikans kwestarza w Pozna niu, o któ
rym chodziła wieść, ~e był w zajmaniu, ale który, jako wszyscy 
tego rodzaju ludzie, na pytania badających i ciekawych żaduej uie 
dawał odpowiedzi, tylko z własnego natchnienia opowiadał cuda 
i dziwy jakie dusza jego widziała . Łączy się do osób takich pe
wne religijne uszanowanie, pewna boja~ń, któreroi ich wyobra~nia 
prostego ludu otacza; a to na odwrót sprawia, że osoby takie na
pojone są zabobonnościllJ i wyobra~eniami, kiedy im się trafiło 
istotnie być w. letargu, widziadła suów i marzeń brały za istotę rze
czy, nie z oszukalistwa albo interesu, ale z własnej łatwowierności 
opowiadały dziwy swego zajmania ", 

Mamona. 

W czasop. Przyjaciel ludu. rok 4ty 1837 Lrszno N. lO czy
tamy w artykule: Nieco o duchu poezyi gminnej, rzecz następuj~Js
cej trerci: 

"Rzadko u wieśniaków zdarza się słyszeć co z poezyi powziętej 
z powieści ludzi wy~szej oświaty. Mają oni, o ile mi się słyszeć zda
rzyło, powieść o Polifemie w tej treści 1 jaką nam Wirgilinsz 
wystawia". 

"Lud nasz opojony jest jeszcze zabobonem, którego w cie
mnocie swojej (jego t. j. tego zabobonu) do fikcyi poetyckiej po· 
liczyć nigdy nie można, ani się spod1.iewać, aby poeta wyżs1.ej 
oświaty mógł z każdego wyobra~enia zabobonnego korzystać. U lu
du gminnego sztuk a (kunsztyk) jest tworem niepojętym. Nazywa 
si~ "mamoną". Tak w mieście pewnem, podług powieści ludu, 
ukazał si~ komadyant (kuglarz), r11.z tańcujący na linie, to znowu 
cuda ze swym kogutem poczynający. Dziewka jedna, której pierwej 
ani oczami sweroi, ani te~ poprzedniezero otrąbieniem o m a m i ć 
nie miał sposobności, odezwała się wśród tłumu: "nie wierzcie 
mu ludzie, nie po linie wysoko zaciągnionej, i.ak myślicie, ale po 
linie na ziemi leżącej skacze; nie sosnę wyrwaną z korzeniami ten 
kogut za sob'ł wlecze, ale prostą słomkę nitką przywiązaną". Ohu
rzony na takie wyjawienie tajemnicy swojej komedyant, spojrzał 

na nilł gro~nie, i o m a m ił ją. Zdawało jej się na.tychmia~Jt, że 
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n.i~; samotna war6d dzikich pól znajduje, it nagłe wód zebranie 
cora;.; ją wiQccj otacza, ze, aby uniknąć groźnego niebezpieczeństwa, 
jfjdyny je:;zeze był nposób, pezebrnąć tmrty wód zbierających się 
na najwy~sum miejscu, aby się na górzystą dostać okolicę. Ze 
stt·aehew, c;.łłkien:l ehroniąc od zanurzenia swą odzież, okazała się 
w naLurnloe.l pustaci z a kurę. Nie tak się tłumowi zebranemu 
wydawało, który (umyślnie) nie był tą razą tak, jak ona, omamiony". 

"Dla. pojęcia więc tego, że ta!'JCując,y na linie równowagę 
utr:r.ymuj e, zadaje sobie wieśniak niepospolitą trudność. Mieni to 
hJĆ cudem, i t.worzy sobie cud nowy, aby pl'zyczynę wybadać". 

(Lud Ser. VII str. 40 nr. 77). 

Straszydła. 

t. W Wielkopolsce, lud wierzy, jakeśmy to przy opisie Po
grzebów wykazali , że po skonaniu nieboszczyka, dusza jego nie 
odatępuje ciala ai do chwili spuszczenia tegoż do gt·obu. Wtedy 
dopiero, za usłyszeuiem wyrazu: Re q u i e s c a t, ula~uje ona w po
wietr?.c i częstokroć błąka się dosyć długo po świecie 1

). 

1) l>r. A. llllBtian ( l~eisen in 8-imn, Jena 1867, III str. 26C) mow1 
o Sij11rnc~yknda, źu gdy zwłoki tl'npa HJlnlouo zo~tau'ł na stosie ·(by ko· 
st,eczki ~eurać do urn), v t<•dy ·uciekają, odeń czfp,ry duchy (Phi. Bhut.) 
któ re si~ćh. ialy w k.,ńr:zynr~eh ciała (ł. j . w wi olkich palcar:h u rlłk i nóg). 
Durh , ktÓ ()' pit~rw9zy J•nyl eci do domu nieboszczyltn, pozostaje tam ta· 
ko op i ę. kuu !łomu (l'hi -l'ii~n) . Jnne trzy duchy śpieszą ku klasztorowi; 
i Lon ?. nich, który dwóch innych wyprzedzi, Hadowi si~; tam jAko demon 
pogrzebowy ( Phi • Płlla l!'. A). Dwa pozoijtałe hi t~ gną wtedy ku lntiO\\ i , g<hie 
vr~cluy z nit L powsłRjo jako d!J-\h laslJWY czy leśny (Phi . PK) l powoi· 
ui<.j~~y Z ll~ błąkAć Ei{J odtid ffi9itii ro olwlicy jako strasv.ydło (Phi -Pisat). 

Z trzech uue1. po niehoszczyliu n Ch i ńczyków pczostnł)cb , mieści aiv 
j edfH\ w grobie , druga c~tJpia si~ drzewa genllalogicznego (czyli tablicy 
rudowcdowe;i:., tr:r.eoia ulatuje w kraiul'l duohów. Nillkt{jre narody, da· 
wały Z lnfl l'łym przAwodników lub towa1•zyezów na tamten świat. Starzy 
Pt>laey (i LiJ\, i o i"; kłodli niedźwiedzio lub ryPie la1py do trumny, by im 
ł!tlwi "j przyszlt> ilt·a·pać siQ ua azklaur. ą gÓr!). 

·W Sij~rnitl , pozostnła po 1marłyoh 'Cld:::ina ubiera Bil) na Cl!lłB :l:ałoby 
w szaty hiałc , (toż i w Chinach), który to kolor oznaczr. t12 ialob9 
równie jok u 011~ dziś cznrny. 
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2 . . Ztąd tet tu , jak wszędzie, mnóstwo krąty gadek o stra
chach pokutujących nietylko w zwaliskach, po cmentarzach, pus
tych miejscach i t. p. ale nawet,po domacb, zamkach i siedzibach 
ludzi żyjllcych. Strachy te Bill · to dusze nieboszczyków chodzące 
w niepokoju po nocach, a ukazujące się osobliwie wtenczas gdy 
spotkać kogo ma jakie nieszczęście. Do tej kategoryi należą, i owe 
postacie niewieście pod nazwą biały c h dam 1

) . miejscami się 

ukazujące (Ser. IX str. 3i, Zdzychowice. Ser. X s. 22, Osieczna). 
3. Ąle jest tu i czar n a księzniczka, która Rię taką, urodziła 

(Ser. IX, str. 21, Szamotuły). Obacz także Ser, XIV str. 72. 
4. O jeduym nieboszczyku opowiadano w okolicy Rawicza: 

"Pan G. gdy umarł to c oś chodziło przez parę nocy po strychu 
czy po górze i jakby groch ciskało na powałę i ściany, i rumotało 
stołami i krzesłami, a jednak wszystko stało na awojem miejscu, 
gdy nazajutrz strych obejrzano". 

5. Ukazują się także i dzicy strzelcy na czarnych k('niach, 
a niekiedy konie i woły czarne bez strzelców. Ser. IX str. 81 
(Chłapowo); str .. 33 (Mądre); to znów myśliwi pokutujący (Ser. X, 

1} B i a ł a da m a ukazuj !łon się wedle podania w Berlińskim t:amku kró. 
lewskim, ~awaze w przeddzień śmierci czyjeji z rodziny Hoben·zoller· 
nów, ukazała si~ znowu w vr:>:eddzień śmierci keillcia Waldemara (mówi: 
Dziennik Pozna1f.ski z r. 1879 nr. 74) Dzieuniki Berlińskie opisujr, zda
rzenie to jak: następuje: nJP.deu ~ posterunków (żołnierskich) uatawio· 
nych na krużganku zamkowym miał w nocy z wtorku na środę zbiedz 
z warty i wpaść przestmezony na odwach ze słowy, :l:e widział w zamku 
biallł post.ać. Żołnierza nrosztowano za bezprawnu opustezanie postet·un
ku, lecz przy przesłuchach nio rnożna Ai~ było fttc: wiccoj od niego do· 
wiedzieć, jak tylko, źe na widok białej osoLy taki strach go opanował, 
iź nie mógł do·sta6 na miejscu. Podanie o białej damie ~iega już 
250 lllti skoro tylko w rodzinic Hobenzolleruów ma zajść pr:>:ypadek 
śmierci, ukazuje sil) w zaruku królewakiru hrabina Agnieszka z Orlamtln· 
de Z pękiem kluczy U pasa W oiałej H'-llCie, I1i0są;o .na ramionach dwoje . 
swych dzieci, które miała zamordować wedle pod!lnia, aby poślubić swe
go ukochanego ry.::erza" . (Ser. VII str. 294, Przypisr.k). 

G. Schllnwerth: Aus der Oóerpfalz (Augsburg, t. HI. str. 161) mówi 
O uluźniercy1 który żtdal od &t3ł'U8Zki, aby mu Bill po śmierci ukazała 
i powiedziała, jak to tąm ,iost na tamtym świecie, co mu soleunie przy. 
rzekła. W ietocie też ukazywala mu siv ous. we śnie przez trzy noce 
jl!ko duch biały, lecz ukazywanie to uader jej śio etawało oioikiem, 
gdy t jej sio zdawało, jak mówiła, jakoby przez o e e t i o i er n i e prze• 
\:hod:aiła (als wlłnn eie auf Dieteln und Dornen gegangen ware). 
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str. 16, Czerwona wieś) lub w kamień obróceni (Ser. X, str. 139, 
Jarocin). 

6. Niekiedy ukazują się i duchy świjJtych, pod zabobonnym 
wpływem nauczycieli 17 go wieku powstałe n. p. ś. Jana Kantego 
(Ser. IX, str. 15), ś. Michała (Ser. X, str. 140, Broniszewice). 

Skarby gorejące 1
). 

l. Czasopismo Muzeum domowe (Warszawa, 1836 nr. 38) za
mieszcza artykuł: O paleniu się pie11iędzy (od Środy, Kur
nika) "Pomiędzy ludem wiejskim u nas dotąd utrzymuje sili) 
mniemanie o paleniu się pieniędzy. Często byłem słuchaczem tych 
wieści. 

2. "Mieszkam pod tym względem szczęśliwie, i~ nawet we 
wsi mojej często pieniądze się palą. Miałem wi~Jc wszelką sposo· 
b n ość nasłuchania się do- woli różnych o paleniu się pieniędzy 
krą~ą,cych powieści, a zatem zasadę ich ile możności zbadałem 
i przekonałem się, i~ oprócz stroiu poezyi, posiadają treść moral
ną. Są to wyobra~enia czyś c o w e; bo mówił mi ulubiony mój 
narrator lgńacy, iż ~adne inne pieniądze się nie palą,, tylko pie
niądze wydzierstwem, uciemiężertiem na biednych ludziach wyci
śnięte, oszukaństwem zyskane, słowem pieniądze zły m n aby t e 
s p o s o b e m. Takie pieniądze nie mogą po śmierci tego, który je 
takieroi sposobami nabywał, służyć na dobro jego rodziny lub ko
go innego, dopóki się nie wy czyszczą,. A c:r.yszczą się, ~o jest: 
palą się, tyle razy, ile było złych uczynków popełnionych przy na
bywaniu ich, i tyleż razy cierpieć m~ dusza dawnego ich właści
ciela w czyścu zostająca, okropne mt}ki. Pieniędzy tych pilnować 
muszą: z jednej strony djabeł. z drugiej strony dusza dawne-

. go ich właściciela. Tak pilnuje ich ll8. wy s p i e kur n i ck i ej dja
beł w postaci c z a. r n e g o kog u t a z jednej, a jakaś panna z dru
giej strony, i nieraz było słychać, gdy panna chciała te pieniądze 
w jezioro wrzucać, jak z strony jeziora. siedzący czarny kogut, na
tychmiast je łopatą z brzękiem i bałasem napowrót odgarniał. 

1) Jeet to mniemanie powszechne, żo gdzie ei~ pokaże na polu płomyk 
stały (bez dymu), tam gorejfł pienifłdze. 
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Przed kilku laty, przyszed do nas kościelny z środy, pytając się 
o mego ojca, któremu jak mówił, ważną nowin~ ma do oznajmie
nia, która i mego ojca uszczęśliwi, i jego samego. (obacz: Z ak l~
ci e. nr. 22). 

3. "Nie było go w domu, nikomu :1.aś tak ważnej tajemnicy 
powierzać nie chciał. Gdy mój ojciec Jo domu powrócił, zwierzył 
mu się z miną tajemniczą i największej wagi, iż przechodząc na
szym gruntem widziaf, jalt w jeduem miejscu pielliądze si~ paliły. 

Jakież musiało być jego zadziwienie, gdy spostrzegł, iż mój ojciec 
tak ważne doniesienie obojętnie przyjął. Pienią,dze takie palą sę 
w każdym czasie: w nocy, z rana, w południe, lecz za wsze w ro
cznicę popełnionego złego czynu, którym nabyte były. Ktoby przy
szedł, gdy obaczy :l:e się palą i chciał je dobywać, a nie trafił na 
ostatnie ich czyszczenie, ten by ich nietylko nie znalazł, ale by 
duszę swoją podał w niebezpieczeństwo. Ten tylko bowiem te pie
niądze dosLać może, kto trafi na ostatnią ich rocznicę, na ostat
nie przeczyszczenie z grzechu 1 lecz przytern musi do zwalczenia 
dja.bła kilka tajemniczych umieć wymówić formuł, lub kilka odbyć 
ceremonij. Gdy zaś nikt si~ wtenczas nie znajdzie i djabła nie 
odpędzi. djabeł je jak swoje zabiera. Dla tego-ć to właśnie tak 
rzadko się zdarza, iżby ktoś natrafił na tę chwil~ i znalazł pie
niądze u. (oh. Lud Ser. VII str. 151, 212-2Hi~. 

Błędne światła 1
). 

l. Światł1\ nad łąlcami i ogniki 1 lud ma. za duchy biegające, 
i mówi, że to S w i e c z n i k chodzi ze światłem. Niektórzy powia
dają, że Sl}-to palące się skarby. (Siekierki pod Kostrzynem). 

1) Dr. H. H, Ploaa (Das Kind, Stuttgnrd 1876 l . 81) mówi: lu O ester· 
reichiscb-Schlesien mP.int man (noch l'etet•)t dic Vl.igel, die am Allcrsee
len-tage um die Kreuze : der Kirchhlife fiiegen t ~eien dic Seclen unge· 
tanfter Kinder; und damit dos ver~torbcne Kind mit. d~m heilig~n Jo· 
hannes in die Erdbeeren geben konne t ent.!Hilt s ich die Muttor bis vor 
Johant1i des Genusses tler Erdbcercn (ob. LlUl St-r. VII etr. 60, nr. l21 ; 
ornz str. 63, nr. 129). 
Tenże (Das Kind, l, 3~) powiada : Die Seelen ungetaufter Kindor ha

ben im G rabe keine Ruhc; sie schwehrn n ber zumeist N ach ts ais l r r l i c h
ter umbtlr z wisełten ilimmel und Enłe. Dies ginulit ma u sowohl in N ord· 

Lud. Ser. XV. 7 
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2. W Ostrzeazowskiero pod łlJI nazwą rozumieją: i s t o ty 
(duchy) świecą, c e się, które mają. własność, i t człowiek na nie 
patrzący, omamiony ich blaskiem, mimo woli za niemi postępuje; 
one zaś w najwięks1.e głębizny, kały i przepaści go wprowadzają. 
Mówią, że człowiek dla zabezpieczenia sil;) od ich oblędu, na twarz 
kłaść się na ziemi powinien, co im moc pociągania go za sobą 
odejmuje; M wtedy przychodzą same do niego, poruszają go pyta
jąc: czy śpi?, ~e go różneroi namowami do wstania przynaglaj~ 
i t. d. Mówią także, że światła te są·to dzieci nieżywo na świat 
przyszłe a więc nie ochrzczone, lub też dla wczesnej śmierci bE.'z 
chrztu zeszłe, które trzymając przed sobą, świecę, szukają kogoś 
który by ich ochrzcił, i z tej przyczyny zawsze ludzi do wody 
wprowadzają. Nieśmiałego do uskutecznienia tego aktu znikając 
opuszczają, zostawiając go cżęsto w niebezpieczeństwie zatonienia; 
gdy przeciwnie 1 chrzcic.iela swego naprowadzają na dobrą drogę, 
na miejsce zkąd wyszedł. - S w i e c z n i ki wspomnione mogły być 
przyczyną, tych powieści. 

Zaklęcie. 

l. Tworzymir Biblio!. Warsz. 1864 1 luty, etr. 275) cytując 

przysłowie: M i l czy jak z ak l ę ty, powi~da: "Przysłowie to uży
wane powszechnie w .Wielkopolsce, sięga bez wątpi·enia czasów 
starosłnwiuńskich, kiE.'dy jeszrze chrześcijaństwo do nas nie zawi-

deutschland , 1.. B. in !Iekltmburg und Ostpreusaen, ais nucb in BBbmen, 
in Scblesien, in der Lausitz, in Drr\Ddeoburg. Rei !!inden nennt mnn 
aie Lopendo fitrs und wilde fiirs (({u!JD und Sohwnrz). 

A uch die KUstenbewohner D11lmntiens halten die lrrhcbtor fUr . aolcho 
GeiHter nngetaufter Kinder; w o diese begr11ben w ord en sin d, ~ieht mnn 
die Irrlicbter tanzen und spielen. Fraiherr von DUringPfe Id sagt: n8ie 
warden 11n der Ktlste bei R11gusa Tintiletle (in Bośnion: Tintinelli) go
naunt, haben Zwerggeatallt, sind roht gekleidot und thun Alles wae mai'l 
will, wen man ihnen ihro rotho Miltzc nimrut und oio wiederzugeLen 
verapricht. 

lo Bobmen meint m11n, die Irrlichter vorlockon besondora ibre 11r. 

ihnen vorachuldete Eltern. Man scbtifzt aich gcgon oie, wcnn man Schwe · 
fel und Schwcfelh6lzchon bei eich triigt und ihnen zu gcben V<'rspric.bt. 
o.ll.\r wonn man ein Hamd verkebrt Rllzioht (Grohmann), 
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tało. Istnieje pomiędzy lude~n wiara, że dawniej każde z ak l ę c i e 
a mianowicie wymówione w zł Ił g o d z i n Q, natychmiast się zjisz· 
czało. Ztl}d tet bardzo wiele miast, wsi, zaaków, kościołów, na· 
wet królestw, także ludzi, przeż zaklęcia ska m i e n i a ł o lub z a
pa d ł o się w ziemię, a na ich miejscu często w o d a powstała. 
Pełne takich zaklęć s~ gminne powieści naszego ludu, g.dzie nieraz 
ludzie, zwierzęta, pola, drzewa rośliny, całe k~ólestwa zapadBjlłi 

się w ziemię lub kamienieją na jedno groźne zaklęcie czarodzieja 
lub czarownicy. W "Bajarzu' Glińskiego np., mamy tego liczne 
przykłady", 

2. "Nie ma tet prawie okolicy w Wielkopolsce, (a o ile wiem, 
i w innych dzielnicach Polski), gdzieby nie istniały podania o za
klętych miastach, zamkach, kościołach. Prawie katcle jezioro, ka
żdy pagórek, kryje w sobie miasto lub kościół, a dzwony z miejsc 
takich nieraz się odzywają pogrobowym jękiem. Dwojaki skutek 
wywierały da w niej zaklęcia: albo zaklęte przedmioty zamieniały 
się w kamień , (np. Ser. X str. 17, J ezierzyce; str. 128, Konary; 
str. 139, Jarocin), albo zapadały w ziemię, gdzie zwykle potem 
utworzyła się jaka woda". 

3. " W kamień przez zaklęcie została obróconą dziewczyna 
we wsi Młynach pod Strzelnem. Poszła ona po wodę i długo nie 
wracała. Zniecierpliwiona gospodyni zawołała: "A bodaj się w ka
mień zamieniła, kiedy tak długo z wodą' nie wraca". - I zamie
nioną, została owa dziewczyna w kamień, który po dziś dzień nie
daleko tej wsi się znajduje". (Lud Ser. III str. 34, przypisek). 

4. "Tak samo się stało we wsi Dzierzą.znie pod Gnieznem,
jak i w miaster-z ku .topiennie". (Toż ob. Ser. X str. 139, Jarocin). 

5. "Trzech też żydów w kamienie .zamienionych zostało za 
nieuszanowanie · Botej-męki (krzyża). Dwa z tych kamieni maj~cycb 
tych żydów przedstawiać, znajduj~ się przy wsi Otorowie (w po
wiecie Szamotulskim). Był tam jeszcze i trzeci kamień, lecz przed 
kilką lub kilkunast~ laty chciano go przewieźć do Berlina. Prze
cież nie udało się to, bo 6w kamień łamał wozy i wcifłż spadał, 
tak, te go o kilka mil od Ostrowa porzucono, a dwa inne po dziś 
dzień przy Otorowie si~ znajdujlł"· 

6. "Przy wsi zaś Szczerbinie pod Nakłem podobnie cała 
karczma w kamień zamienion~& została, a to za nieuszanowanie 
Ciała i Krwi Pańskiej. Ksiądz bowiem przejetd:!aił raz koło tej 
karczmy z Panem Jezusem, jaJ~c do chorego. Ludzie zamiast sio 
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ukorzyć przed Zbawi~ielem, tem więcej się oddawali hucznej za
b~iwie. Rozżalony kapłan przeklął tę karczmę, a oto w kamień 
się zamieniła{(. (ob. Lud Ser. V str. 48, Zimny-dół) 1). 

7. "Podobnie zdarzyło się we wsi Oblewie (w powiecie Ostrze
szowskim); tylko że tam karczma zapadła się w ziemię, a na tern 
miejscu dół pełen wody powstał. Także tam przejeżdżał ksiądz 

z Panem Jezusem; ludzie w karczmie się bawiący wcale nie od
dali pokłonu Bogu, owszem śmiali się jeszcze; gracz tylko jeden , 
wyskoczył za próg i uklęknął. Lecz jakże się zadziwił, kiedy obró
ciwszy się, ujrzał wodę na miejscu karczmy. Przyśli ludzie ze wsi, 
ale karczmy znaleźć nie mogli; dół, który na miejscu tej zapadnię

tej karczmy miał powstać, zasypywano kilka razy kamieniami, ale 
te zawsze zapadają się w ziemięu. (Lud Ser. V str. 48, Zimny-dół). 

8. "Także przy Trzemesznie miała się zapaść karczma za 
podobne nieuszanowanie Przenajśw. Sakramentu, a na miejscu tem 
powstał dół (głęb o czek, jak go lud zowie), który, jak powiada
ją, ma być niezgruotowanym". 

9. "Co do zamieniania się przez zaklęcia w kamienie, to jesz
cze tyle nadmienić · należy, że po dziś używanem jest u ludu wy
rażenie: kląć w żywe kamienieu. 

10. "Zaś z miejsc, gdzie dziś istnieją jeziora, gdzie dawniej 
miasta lub kościoły znajdować się miały, a które zaklęte w ziemię 
zapadły, wymienię kilka następujących: 

11. "W bliskości sławnego Gopła znajdują ~;ię dwa małe je
ziora zwane Tryszczeń ~ Łonie. Były to niegdyś miasta, lecz gdy 
raz dawuemi czasy, jakiś człowiek nie mogąc się w tych miastach 
dokupić chleba, rozgniewany zaklął: ".A. bodaj się przepadły takie 
miasta, gdzie nie można dostać kupić chleba" - tak zaraz mia
sta owe w ziemię zapadły, a na ich miejsce powstały jeziora, no
szące tych miast nazwyu. (Ser. XI str. 15, Osięciny). 

1) Kamień, symbol nieczułości i zatwardziałości, mógł jednak być odklo· 
tym; mó~tł tedy znów mięknfłĆ za dotkniociem niewinności i świotości. 
Ztfłd to świoci (jak i dawni bogowie) mieli moc,_ przez modlitwo i posłan· 
nictwo swe pozoatawiać w podróty ślady (odciski) swych stóp lub dłoni 
w kamieniach po których przechodzili. OIJacz : Lud Ser. IX str. 38, 
Włościejewki, stopa Matki Boskiej; Ser. X str. !38, Bułaków, roka ś. 
Jadwigi; str. 187, Kotłów, szpony diabelskie, (dawniej pownie roce bożka); 
Ser. XI str. G, 104, Wilkowyja, stopa 1l. Wojciecha. - Ser. Vll str. 199• 
nr. 29. 
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12. "Jezioro Stempuchowskie w powiecie Węgrowieckim, także 
na miejscu zapadłego miasta się wznosi". (Toż Ser. XI, str. 15, 
Osili)ciny i str. 109, Lubasz). 

13. ,.Część też miasta Żuina zapadła sili) w wodę. Miał wła
ściwie cały Znin być zatopionym i ale N. Marya Panna Orędownicz
ka nasza, uprosiła choć tylko dla połowy miasta ratunek. Uwia· 
domiła zaś Boga·rodzica listem, złoteroi pisanym głoskami, o ka
rze, jaką Żnin ma spotkać, jeźli się nie nawrócą. Zaczęli się wte
dy modlić mieszczanie, a Bóg wysłuchał ich modłów i nie zezwo
lił na zatopienie całego Znina. Na pamiątkę też tej łaski i na po
dziękowanie za nią, co dzień śpiewają w koBciele Żnińskim go• 
dzinki, a skoro który dzień n i e śpi e w aj ą 1 to zaraz w o d a, jak 
lud twierdzi, w górę sili) wznosi. I w "rzeczy samej, miasto Żoin 
ze wszystkich stron wodą oblane". (Ser. XI str 10). 

14. "W ·jeziorze Trzemeszczeńskiem ma się znajdować kościół 
zapadły i dzwony, które nieraz w Wielkanoc lub w Boże-Narodze
nie żałośnie z · pod wody dzwonią. Pobożni ludzie idąc rano do 
kościoła nieraz głos ich słyszeli" . . 

15. ,.l w bardzo wielu innych• jeziorach, mają się, podług 
podań ludowych, znajdować kościoły i dzwony zapadłe. (Ser. XI 
str. 11, Góra). Ser. IX str. 37, Mełpin. Ser. X str. 140, Bogusław). 

·Dzwony te nieraz wychodziły z wody, a często nawet wyratowane 
z wody, zostały w dzwonnicach zawieszone, gdzie po dziś dzień 
się znajdujlł". 

16. "Są zaś też miasta zaklęte, choć one istnieją, tylko że 
mieszkańcy, którzy z tych miast pochodzfl, niczego się w nich do
robić nie mog,.. Zaklęcie to atoli rozciąga się tylko na pewoą 
ilość pokoleń". 

17. " W takiero zaklęciu pozostaje według wiary ludu sta
rodawne miasto Gniezno. A uklął je zaś na dwadzieścia i dwa 
pokolenia św. Wojciech i mieszkańcy bowiem Gniez~a · naśmiewali 
się ze św. Wojciecha, gdy tenże w infule i z pastorałem w ręku 
po ulicach Gniezna się przechadzał. Wtedy ów święty biskup za~ 
klfłł to miasto, a po dziś dzień nikt w Gnieznie który z tego 
miasta rodem , niczego się dorobić nie może. (Rachując trzy po
kolenia na wiek, toby już kara Gniezna skoń~zyć si~ powinna, ale 
przytaczam wiernie słowa ludu jak je zasłyszałem}~'. 

18. , Takte miasteczko Łekno, w którego bliskości stał nie
gdyś klasztor Cystersów w Ugielsku, zaklęte m czy te t. p rzekłętem 
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zostało: Mieszkańcy bowiem tego miasta Z1~topili zakonników i dla 
tego lihusztor Cystersów z Rgielska do W ęgro'wca przeniesionym 
został 1 gdzie a~ do obecnego stulecia dotrwał. Podobno kara ta 
na Łekno przez klątw~ ściągni~ta, wkrótce ma si~ skończyć". (Ser. 
XI str. 104). 

i9. »W niektórych jeziorach znajdują si~ ryby zakl~te 1
). 

Są, tacy mą, dr z y rybacy, którzy umieją ryby zakllłć czyli z a m ó
w i ć; a takiej zakl~tej ryby nikt n i e ułowi, dopiero ich potom
stwo łowić mo~na. W takich jeziorach połów ryb jest bardzo li
chy. W wzmiankowanem jeziorze Trzemeszeńskiem mają si~ znaj
dować takie ryby zakl~te, więc też mało ryb w tóm jeziorze si~ 
łowi. Lecz gdyby si~ znalazł kto taki śmiały, coby w noc poszedł 
do kośnicy i nabrał kości ludzkich 1 a utłukłszy na proch nabił 
niemi flintę i wyjechawszy czółnem o północy na jezioro wystrzelił, 
wtenczas obfite ryb połowy by nastały. Po wystrzeleniu zawrzałoby 
całe jezioro, huk stałby si~ wielki, kłę.by pary szłyby w górę; 
przecie~ ów człowiek powinien si~ zachować spokojnie, a nic- by 
mu si~ nie stało«. 

20. 11 Takie zakl~te ryby mają si~ znajdować i w j~ziorze 
przy Czeszewie w powiecie W ęgrowieckiem, i w bardzo wielu in
nych jeziorach". (Ser. XI str. 105). 

21. "Sfł tet tacy ludzie, którzy umiej!ł zakleJciem ryby z je
dnego do drugiego jeziora przeprowadzać. Tylko na szczupak a 
podobne zakl~cie nie skutkuje, bo ten~e posiada w głowie kostki, 
majfłce podobie.ństwo do narz~dzi M~ki Pańskiej "· 

92. .A ile~-to skarbów zaklętych znajduje si~,> w ziemi, któ
rych Zł e pilnuje. I tak np. skarby spoczywajlł przy jeziorze K.ur
nickiem ,· których djabeł w postaci czarnego koguta strzete (oh. 
str. 48), (Lud'Ser. IX str. 36, 36). na wyspie w jeziorze Lenno czyli 
Lednogórskiem (Lud Ser. X str. 27), - przy Gnicznie w okopie 
Gnie~nieo zwanym (Lud Ser. XI str. 218) - i w wielu innych 
licznych miejscach zakl~te skarby znajdować się maj,. (Ser. X 
str. 15, Czempin; str. 23, Lubania; str. 127, Golejewko; str. 133, 
Szalejewo; str. HIS, Ocią~; str. 141, Kotlin; str. 142, Żółkowo; 

) Świolemu Kierau'owi (birokuJJOWi :t Clon macnoieo zamieniło eiv zasta· 
wioM przed nim mieao w czasie voetu w ryho, równit> jak i św. Mai · 
doo'owi. (Skarga). 



Ser . .XI str. 9, Pa~dzie ; str. 15, Warzymowo). Aby je wydobyć, 

to najczęściej jest postawiony warunek odprawienia mszy św. w tem 
miejscu, gdzie się te skarby zoajdujlł, lub też processy~ należy 
w to miejsca odbyć; lecz jeśli siEJ czego z potrzebnych przyborów 
kościelnych zapomni, wówczas skarby jeszcze głębiej w ziemię za
padajlł. - Podania o skarbach zaklętych nieraz się sprawdzajlł, 
to jest, że w takiero miejscu, o którem lud głosi, jakoby tam pie
nil}dze si~ znajdowały, rzeczywiście niekiedy znajdują się skauby; 
lecz rzadko kiedy dochodzą wiadomości o podobnych zdarzeniach, 
gdyt katdy z tam się kryje". (Ser. XIV str. 218-219). 

23. "Zapewne kapłani pogańscy l e czy l i c h o roby za po
mocą z ak l ę ć, a i w innych sprawach może ich używali. A w tych 
starosławiańskich czasach nie popsutych cywilizacy11:, wielkf} słowo 
wywierało potęgę, zwłaszcza u Słowian, tych ludzi słowa, jak 
ich zwie Mickiewicz, jeśli jeszcze to słowo w tajemJiiczą szatę za
klęcia przybrane , było. O leczeniu chorób wnioskować można ztąd, 
że jaszcz~ po dziś dzień tak zwane mądre b aby i dziady 
posiadaj!} · tajemnicę zaklęć i zażegnywań, za pomocą których l e• 
czł} chorych". 

24. "W przysłowiu: Milczy, jak zaklęty, dochował się 
ślad potęgi zaklf;}ó . d~wnemi czasy, kiedy nawet głosu pozbawiały 
ludzi. Używa się zaś . t E> go przysłowia, j eśli kto mimo ·zadawanych 
mu zapytań upornie milczy" . 

2"5. "Mówi się nieraz: 8 t o w 8 z y 8 t k o j ak z ak l ę t e, jeśli 
nieład, rozprf;}żenie panuj t'. Używanem te:t. jest: Jakby s i~ w z i e
m i ę p i' z e p 8 d ł o, jeśli co zginie bez śladu. Przysłowie to jest 
nader w dnem w badaniu przeszłości Słowiańlfzczyzny; przyczynić 
sif;} bowiem może do wyjaśnienia niejednych zawikłań, , mianowicie 
w obrządkach religijnych dawnych Słowian. Należałoby ująć w je
dno wszystkie podania tyczące się z8kle6, a szczególnie zasięgn111ć 
wiadomości o takich miejscach, o których kr~tl} podania, że 'po
zostajł} w zaklf;}ciu, lub zawieraj!} przedmioty-zaklęte. A jt-st miejso · 
takich i podań o tychże w Słowiańszczyźnie liczba nader wielka". 

26. "W końcu nadmienić winienem , ż& u ludu trwa wiara, 
jakoby zaklf;}te miasta, kościoły, a nawet król~stwa ożyć mogły, 
gdyby kto umiał zdjfłć to zaklf;}cie' (t. j. znaleźć słowo odkl~c~a). 



Zwierzęta. 

Ssaki. 

l. W skutek zamawtan i zaklęć c i o t, ludzie i zwierzęta 
a .nawet całe wsie z kościołami i dobytkiem ~istniejące niegdyś: 
pokutuj~ i poruszają się, tak po nad brzegam~ jak i w głębi nur
tów Warty, tak po trzęsawiskach jak i w toniach jezior. 

2. Mocą pewnych zaklęć można jl:\k wiadomo, ludzi przemie
nić w zwierzęta., jak np. w konie, koty, wilki, małpy i t. d. Ta:t 
sama moc przemienia ich także w ptaki, np. w kruki, bociany, 
w sroki; wrony, gołębie, sowy, dudki, i t. d. 1

). I dotąd utrzymują 
~e w kruk u siedzi dusza księdza. W pewnych słowach zwró
conych do zwierzyny i ptactwa na wabika, dla znęcenia ich na
śladowaniem głosów, bywają alluzye do podobnych przemian. 

3. Znaczenie podaniowe koni a określają pod wielu wzglę
dami baśni ludowe, obrzędy, pieśni i przysłowia. (Ser. IX str. 38, 
Włościejewki; Ser. X str. 32, Zdzicsz). Przemianę też człowieka 
w konia lub osła (jak i na odwrot) nierzadko napotykamy w wiel
kopolskich gadkach. (Ser. XIV str. 50, 82). Cioty tu także doka
zujfł po swojemu. One to , na niezwalczonych opierając się argu
mentach, doszły nie nadarmo i ogłosiły świeżo dogmat, jako M i e
m i e c pochodzi z jak najściślejszego połączenia wał a c h a z dia
blicą(!) Ob. Przypisy. 

4. Nie mniejsze prawie od konia znaczenie mnją w podaniah 
i inne zwierzęta domowe, jak: wół, kro w a, o w c a, i t. d. (Co 
do krów i cieląt, obacz: Czary, Przesądy ~). 

1) Ród Pileckich (rvkopis z r. 1526) głośnym był z tego iż w nim prze. 
mieniAła sill kaida córKa w goll)bia jeźli umarła dziewic'ł, w słowika 
jcźli niewiaatt. W rodzinie Harburtów (z Felsztyna) m\)żczyźni przemie· 
niali sio w orló,... · 

') K. S:mlc: Mytlwl. slow. str. 196··· 206, 220. 
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5. Nie rzadko występuje tu i świni a. Jest przypolfieść: .Im 
bliżej czarna maciora chłopu, te m dalej. od niego ciota u. - Dia
beł atoli· siedzi tylko w b e s t r ej (pstrej) lub burej świni. 

6. W sprawach diabelskich niemałą również rozwijają, czyn
ność psy i koty. Miewa tu wagę i barwa psa (Lud Ser. XIV str. 
148). Czarny kot doznaje w chacie BU1cunku; ale kot czarny 
z białą łatką, ma d l a n i e m o w l ą t o d d e c h ja d o w i ty. 
Białe koty jeszcze w r. 1630 (wedle protokołu napisanego w mie
ście Tiitz) uwa:tane były za złe dur.hy. (Croquis von Posen, 1845). 

7. Koty towarzyszą zwyl.le czarownicom. Ujrzawszy dwa lub 
trzy koty o zmroku siedzące w kupie, chłop ucieka; w mzie, gdyby 
mu przyszła chętka rzucić na nie kamień lub uderzyć kijem, ścią

gnąłby na dom swój wszystkie ich sztuczki szatańskie i nieodłączną 
od nich chorobę. 

8. Cioty przemieniały się te:t rade w kotów, gdy się w miej
scach swego zebrania dobrze chcieły zabawić. Jeszcze d. 6 kwie
tnia 1606 miała miejsce podobna zabawa pod Poznaniem na gó
rze Czernogowskiej czyli szubienicznej, podczas której kot admi
nistranta Macieja Rybińskiego (dyssydenta) miał robić honory pr7.y
jęcia, jak o tern powiadają akta jednego z ówczesnych ciotowskich 
processów. (Croquis von Posen). Obacz: Ci o ty. 

9. Wilk 1
). Znaczenie wilka. jako symbolu potęgi wrogiej 

wielce w średnich wiekach było rozpowszechnione (ob. Lud Ser. 
VI1 str. ł08, 190. Ser, IX str. 14, Ser. X str. 14i (Wilkowyje). 
K. Szulc: Mythologija slowiańska str. 222. O pot~dze muzyki na 
wilków, lwów i t. d. obacz Ser. IX str. 37 (Mełpin) . Ser. XIV 
str. 315. 

10. My s z. Jest w niektórych miejscach Wielkopolski w zwy
czaju, iż ząb ludzki spruchniały, wypadający lub wyrwany, porzu
ca się w my!fią dziurę. {I.Aui Ser. VII str. 143, nr. 17, 18). 

1) Berwićski (Studia II 76) w~pomina także i o antynotach przeciw c za. 
ram ze świata twiarzcct'go branych, jak: o żółci'kruczej, żółci st1· 
ki czarnej, t.ółci smoka, tłustości hy~ny czy wilka azyatyc
kiego, krwi czar n ogo ps11, które Siennik i inni również z Pli ni u· 
s u wzigli. (Set . VII str. 323). 

Lud. Bu. XV. 
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11. N i e d oper z. Jest wierzenie u ludu jakoby szkielet jego 
przyciągał ludzi do tego miejsca gdzie jest zło~ony1 a osobliwie 
do sklepu kupieckiego 1

). 

Ptaki. 

12. Ptaki domowe: kogut, kura li), gołfłb 8
) i t. d. majf} 

dotf}d w baśniach , podaniach i gusłach niemałe symboliczne 
znaczenie '). 

l) Czasopismo Extrablatt (Wiedeń 1 1879 nr. 173 1 Abendblatt) donos 
Barbariache Rohheit. Wie Augenzeigen mittheilen, machen aich im K \\· 
p l a n h o f e bei L i n z vor kurzem einige biedera Landbewohner daa lei
der nocb in vialen BauerngehOften Ober -llsterreichs beliebte Ver
gnUgen, eine lebendig gefangene F l e d er m a u s a n da s Hauethor an11u· 
nageln. Docb nicht zufrieden mit diasem Akta menschen-entwiirdigender 
Grausamkeit, liassen unsere Helden ihrer Geftlhlsrohheit vollend dadurch 
die Zilgel schiessen, daas sie das von· verzweiflungavollen Schmerzen ge
peinigte Thier dul'ch Applikation von Stichen und brennend~n Kerzen 
IlU Tode marterten. Mehrere anwesende Scbi11er der Linzer Knaben-BU~
gerachule 1 auf dos tiefste empUrt von diesem widerlichen Sohauspiele, 
steliten diese Schindersknechte wegen --ihres entarteten Verfahrens zur 
Rede1 wurden aber daf6.r mit kernigen Schimpfworten traktił-t und da
hin Uberwieaen, dass ja eine Fledermaua kei n Menach sondern nur e i n 
Vieh seil 

1) Fr. ScMnwerth : Aus der Oberpfalz (Augsburg 1859, III 96) p:~wiada: 
Von der a c h war z e n H e n n e, dem heiligen Tbiere; der Hel , von der 
rot h e n, jenem des Donn11rers, ftlhrte der Teufel den H a h n e u fu s s, 
oder auch die ganze Gestalt des Thi11res, wenn ich gleioh lieber ver
muthen m6chte, dass der rot h e H a h n, dem V orderber Locki zustlin
dig war. 

') J. Lipiński w swem wydaniu Pieśni ludu (str. 82) powiada: U Słowian 
jak sokół oznacza dziarakośc!, kukułka bole6ó, sowa smutek, tak g o łfł b 
ałuiył za obru miłości (ob. Króladwaraki r~kopis: Zbycboń, orar; Pieśni 
ruskie i polskie). A nawet w wyrazie gołtb, h o l u b, znajduje &i!) pi er. 
wiaatekwyrazu lubió (moskiewskie lublu, ruskiepryhołubity). Po
atacit zmyałowt Duoba św. w wierze cbrześoijańekiej jako m i l ó ś c i jest 
gołobica. Moakale atarej daty gołvbia nie ubijaj,, bo to światyj duch. 

4) Ptactwo domowe, jako to: kury, gvei, kaczki, goł~bie, miejscami pa
w 1 e, chowano powszechnie nietylko po folwarkach, ale i po km i e
c t w ach, jui w tli wieku. Po odkryciu zaś Ameryki utrzymywano po 
folwarkach i indyki (Łukanewicz: Opia pow. Krotoazyn. Poznaił 
1869 str. 829). 
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13. Kruk 1). W starem dziele lekarskie m z X V stulecia czy
tamy te: jeden z wojewodów Poznańskich chory na epilepsyję, wie
le utracił pieniędzy na doktorów bezskutecznie. W ów czas przyszedł 
doń strzelec jego czyli łowczy i obiecał wyleczyć go za wyswobo
dzenie z poddaństwa, na co wojewoda się zgodził. Wtedy łowczy 
nabił sw~ strzelbę i w dzień trzech króli przed wschodem słońca 
poszedł do lasu, umaczał rusznicę w z a czar o w a ny m s t o ku 
(zaklętem ~ródle), osuszył j~ i wymierzywszy do podejrzanego czlir 
nego kruk a, ubił go i przyniósł do wojewody. Tu kazał wojewo
dzie zębami odgry~ć głowę kruka od szyi i wyssać szpik (t u k) 
z tej głowy. Szpik ten wyleczył go natychmiast. W kruku siedziała 
dusza złego i chciwego doktora, zaklęta tam przez ciotę. ( Croquis 
von Posen) (Ser. V str. 112, Ser. XIV str. 18). Przypisy. 

14. Srok a, ptak proroczy, gdy na wiosn~ lepi gniazdo, zdaje 
się najprzód robić jego plan i zakładać fundament; w połowie 
marca robi w nióm otwór ku pewnej stronie świata, który niekie
dy odmienia przed zniesieniem swych jajek, lecz już go potem nie
odmiennym pozostawia. Chłopi dają na to baczenie, i z tćj także 

strony naprawiają swą słomianą strzechę, będąc pewni, że z tej 
strony nie uszkodzi zabezpieczonej chałupy ani wiatr ani słota. 
(Croguis von Posen). 

15. Stary b o ci a n, uchodzący także za wróżbitę, pobudza 
jednak i do litości z powodu braku j ~z y k a. Niegdyś bowiem 
mówiły też po polsku i bociany (wedle słów kroniki), ale od czasu 
pół-diabełka Iskrzyckiego, utraciły język a z nim i mow~, tak da
lece' że tylko jeszcze dzióbem klas z c z e ć (klekotać) potrafią. 
Oto przyczyna. Diablik ów był przez pewien możny ród ksiątęcy 
powołany, by ród · ton zabezpieczył od wyga śnienia. H.zecz toczyła 
się mi~dzy panią rodu, Iskrzyckim i bocianami, których rady dia-

1) Kruk i dziś uchodzi za ptaka pełnego wiedzy i tajemnic. W życiory· 
sie ś. Arnulfa biskupa Swezyońekiego (Soissons) około r. 1060 czytamy: 
ftOdy do niego pod okienko siostra jego przyszła po błogosło.wieńetwo, 
wtenczas mu rybo smażou'ł (bo było wielkie świoto) przyniesiono, 
w której mu zadawano trucizno. On poznał i rzekł siostrze: T!) rybfł 
otruć mię cht'Q· I zawołał kruka który odrobiny w oknie jego zbierał 
(obacz str. 56, nr. 2), i kazał mu zanieść rybę onę tam gdzieby jćj nikt 
znaleźć nie mógł, a siostrze o śmierci syna jej w dalekiej stronie i o dniu 
powiedział•, (Żywoty śś. ks. Skargi). 
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blik zasięgał. Tote~ siedząc nad kominami zamku, przez otwory 
tych kominów, dostrzegły one po niejakim czasie błysk dwojga 
o c z u nowonarodzonego dzieci~cia, które właśnie pani powiła. Mał· 
Mnek jej obawiająr, si~ wielomówności więc i niedyskrecyi bocia
nów, uprosił Iskrzyckiego o radę, a usłużny diablik zaklął zaraz 
bociany w taki s{JOsób, że odrazu języka w gębie czy też dziobie 
zapomniały. Na wiek wieków też odtąd i oniemiały. Wdzi~czny 
małżonek, widząc że ju:l: świadkowie plotek roznosić nie będą, hoj
nie wyn11grodził doradc~ za tak wielką przysługę. Diablik ten nie
jedną jeszcze podobną, wyświadczył łask~ pomienianemu rodowi, 
który wyniósł si~ do niemałej w Polsce potęgi, i czas jakiś cał~t 

trzlł!sał Rzecząpospolitą. - Plac Sapieżyński i jego okolice nie
gdyś pełne były gniazd bocianich. (Lud Ser. VII str. 237). 

16. Jaskółka. Gdy jaskółka pod krową przeleci, albo si~ 
ją zabije lub młode z gniazda wybierze, to wówczas krowa czet· 
won e mleko doji. ( Czeszewo; obacz: pnesądy, oraz Lud Ser. VII str. 
lłO nr. 23). 

17. Wilga. W Wielkopolsce krąży przysłowie: Bogu wola,
c h ł o p . t r o l a, - p a o u c z y n s z, - a k s i fJ d z u m e s :>: n e. Pi~
kne to przysłowie śpiewa ludowi ptak: wy wił g a czyli b o g u w O· 

l a. W gi·osie bowiem tego żółtego ptaka lud upatruje pewne po
dobieństwo do powyższego przysłowia. (Biblioteka Warszawska, 
1864, luty str. 293). 

18. Kukułka, Gżegżółka, śpiewając wydaje tylko dwa tony 
(fi• i d). Ptak ten zwykłe siedząc kuka, czasem jednak i w locie; 
powtarzaj!J:C ten głos cz~sto aż ochrypnie, zwłaszcza na niepogo· 
d~, kończy zaś niekiedy jak gdyby śmiechem: H a· h a- h a l -
Kok o- s z a· s z a, albo Kuk u - w a- w a; na co mu samica zwykle 
piskliwym głosem odpowiada: Kwik, w i k, w i k i t. d. Zresztl} 
samica me sp1ewa. (P1·z;ljjaciel lud1t, 1836 rok II nr. 46 - Lud 
Ser. VII str. 111, 237). 

ID. Kuk u łka, ptak wfJdrowny, przybywa na początku maja, 
a odlatuje w końcu lipca. W niektórych okolicach Dudek nazy
wany bywa pa ch o ł ki e m kukułki albo organistą, gdyż zawsze 
przed nil} do nas przybywa i niejako pana swego (a raczej jej
mość dobrodziejkę) melduje. Mi~dzy ludem różne o kukułce kr~
tą bajki, że kukułka bez jaja sil;) lęże 1 że w krogulca się prze
mienia i t. p. To pewna, że jajka swoje składa w goiazda. innych 
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ptaków (zwykle Pokrzywnika lub Pliszki). (Pt·z.vjaciel ludu, 1836. 
rok 11 nr. 46). 

Gady, Płazy i t. d. 

20. Król wężów 1
). "Przy Gnieźnie była dawniej ł~ka ku 

stronie od Czerniejewa. Tam była zawsze wielka moc wę~y. a na
wet i i c h król tam przebywał. Jeden rzeźniczek widział tego 
króla wężów ze zł o tą n a łbie kor o n ą. Położył ten l'zeźniczek 
b i a ł Ił c h u s t k ę, a król wężów złożył na nią zło tS} koronę. Rze
źniczek czem prędzej ją schwycił i dalej zmykać do miasta. Gdy 
to spostrzeże król wę~ów, wtedy z a· g w i ź o i e, a wnet sypnęło si~J 

w~żów i żmij i, że się aż ciemno zrobiło, bo ich było tak wiele, 
jak liścia na drzewie. Pognały one wszystkie za uciekającym i pę
dziły jak sz!llone, ale i rzeźniczek leciał, jakby na skrzydłach. 
Już co-jeno miały go węże dopaść, kiedy przyleciał do domu 
i drzwi zatrzasnął za sobą. Węże długo syczały, aż nareszcie 
odeszły. A tak ubogi rzeźniczek pozyskał złotą koronę 11 • (Józef 
Cbociszewski: Powieści i Podania, Chełmno, 1869, str. 72).- (ob. 
Prtypisy, i Lud Ser. VII str. 113). 

21. Węże osobliwie czarne pojawiają się w podaniach, mia
nowicie kościelną nacechowanych barwą, oh. Ser. IX str. 27 (Lenna
góra). 52. 

22. Każda żab a duża, rap u c h a, uważana jest za czaro
wnicę; i boją,c się jej, zwykle jej nie zabijają, chyba że już coś 
złego nabrojiła. Gdy żaba na jednę kobietę s p oj r z a ła, jakby 
jak i człowiek, to ją, zaraz noga zabolała. Lecz i inny zaboleć 
może członek, i w ogóle zachorować z tego można. (Targoszyce). 

23. Jedna żaba mówi do drugiej: 
Co gotujesz siostro ? -

Groch, groch, groch. -
Dasz mi też ? -

Dam, dam, dam. -
Masz m~żn ? -

Mam, mitro, mam. -
A ty siostro? -

Nimam, nimam, nimam. 
Wszystkie potem chórem : I my rachu, rachu, racbu! - (Siekierki) . 
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24. Ś l i m a. k. Drażni!} go w r6tny sposób dzieci, by wypuś
cił rogi 1

). 

95. Pszczoły aby si~ trzymały i szcz~śliwie rojiły, pówinny 
by~ komuś ukradzione (przynajmniej jeden rój). I dla. tego chłop 
nie puści o b c e g o nawet do pasieki, i patrzy mu na r~ce, aby 
nie wziął trochę z i e m i z pod ulów i kuszek, bo inaczej nieszczę
ście go nawiedzi i pszczoły zniszczeją. (Morownica.. Buk). (Ob. 
Przypisy. 

26. Autor Croquis von Posen był świadkiem następującej sce
ny, jako próby miłości, w Brattian(ach) nad rzeką Drw~cą. Na
rzeczona poprowadziła swego . oblubieńca w niedzielę w towarzy
stwie młodziety wiejskiej po~ lip~ na której osiadł r 6 j p s z c z 6 ł, 
.a pozostawiwszy go tam samego, oddaliła się nf:lo stron~. Młody 

parobek stanął jak wryty (i usta nawet otworzył) naprzeciwko 
pszczół, które latl\ły naokołojego twarzy, głowy, i n iedotkną, wszy 
go, wróciły na dr?.ewo. Oblubienica wówczas przypadła mówią,c: 
Ciebie Jasiu bior~, boś ty wierny i trzeź.wy. Ale i narzeczona mu
siała prób~ tą odbyć, a. pszczoły nie dotykając jej tl:}dłem, wyka
zały te jest _ czystą i praw,.. 

Rośliny. 

Drzewa i zio.ta. 

l. Dęby, brzozy, a mianowicie wierzby, jeśli pojedynczo 
rosną na polu lub nad drogą,, znaczlł, te pod niemi leży i p o
k u tuj e d u c b jakiegoś zabitego człowieka, a w drzewie takiem 
zamiast soków krąży krew nieboszczyka. 

2. Z w i er z by stojącej pojedynczo i tak, aby jej nie doty
kały promienie słońca., pod któr!} nie siedział tając ani żadna zwie
rzyna, której nie doleciało pianie koguta ani szmer strumyka, mo
żna z jej gl\ł~zi przy wymówieniu pewnych słów tajemniczych, 
przed slolica wschodem ukr~cić piszczałkę czarodziejską, mającą 

l) Dr. H. H. Ploas: Das ]{ind (Stuttgart, t876 U, 228) daje przemowy 
u o ślimaka w różnych krajach. Im Polnischen klingt es: .Siimac, s li mac, 
wypuec rogi, - dam ci grosz na pirogi l" (lm Polnischen heiast Pirog fei· 
ne@ Weizenbrod, Semmel). 



za zadęciem moc sprowadzenia z daleka na wet r oj 6 w p s z c z ó ł, 
rozweselania zasmuconych, odkrywania złodziejów, rabusiów i m:or
derców i t. p. Chłopca nie umieją,cego wykręcić takiej piszczałki, 
uwa~ajll za niezdaro i złego człowieka. (Croquis tJOn Posen. -Lud 
Ser. VII str. 201.- Ser. I str. 293. -Ser. XII str. 277 nr. 537). 

3. Dflb. Gdzie jest dtbina w Poznańskiem, tam i ~oł,dź 
(równie jak i w Węgrzech) słu~y do pewnych przepowiedni. Jeśli 
we wrześniu jest pajęczyna na :tołędzi, będzie zły rok. Jeśli 
kole niej wiele much, będzie urodzaj średni. Jeśli robaki 
(mady) ją, poczynają toczyć, będzie rok obfity i do o.h n ku 
dobry. Zupełnie p u s t a :tołlłdź oznacza śmiertelno ś 6 i po1;ary. 
Zbyt e c z n y 1;ołędzi zbiór czy te1; ilość, oznacza mroźną, zimę 
z mnóstw e m śni e g u i obfitem ryb o ł 6 s t w e m. Jeśli j!łdro ~o
łędzi t war d e, będzie d u ż o z b o h ; ale zarazem i m ord er s t w 
i wilkołaków. Jeśli c h u d a żołądź, trzeba si'i) przygotować na 
wielkie u p a ł y i brak wody. W i l g o t n e ją,dro zapowiada m o
kry r o k i powodzie. ( Croquis von Posen ). 

4. Te same przepowiE-dnie daj~ i orzechy laskowe. -
S!!dzą, 1;e razy zadawane rózgami z leszczyny mniej bolą., ni1; ra
zy rózg innego drzewa, np. brzozy 1

). 

1) Dr. H. H. Floaa w dziele: Das Kind (Stuttgart 1876, II, 146) m6wi: 
Ein Kind mit d.em Zweig einer Haeelstaude geschlagen, wichet nicbt 
mehr: wird eiu einj!ibriges Kind achon geaoblagen, ao kann es nicbt mehr 
aufgezogen werden; ein V a ter der aein Kin d mit FUeeen treten will, 
ziehe zuvor die Schuhe aua, sonet macht ibm der Teufel die FUsae achwan. 
Vl'iihrend dieae Siltze vorzugaweiae in der Schweiz heimiacb eind, wird 
ein Spruoh fae\ Uberall In Deutachland gehtlrt: Einem Kinde, daa die 
Eltern echlligt, wichet die Hand aue dem Grabe. (Obacz Lud Ser. X, 
atr. tS, Brzoza gryzyńeka). 

Dr. A. Bastian (Reiae durch Kambodja, 879) mówi: In der Hl miaqui· 
da aohtitteln die GGtter die Zweige, die bei den Germanen (naoh Taoi· 
tua) auper oandidam veatem ł!'mere ao fortuitu - auagebreitet wurden. 
Naoh Ammianua wurden die Stabe, aua denen Herodot die Skythen weis
aagen laut, von den Alanen - in incautamentia quibuadam ePcretie -
untereohieden. Aenliche Wtii&aagung fand aich ale Gotteageric:bt bei den 
Frieaen, und Grimm fUgt uie Zeugni11e Beda'e Uber die Angeleachaen, 
Saxo Grammaticus Uber die Bewohner R Ugen'a so wie der livlindieeben 
Reimchronik Uber die Knren hinzu. Nach Heigeliua wnrden bei der 
Wabi des Podeata (in Graubtindten) zwei Haaeletibchen ais Sortea ge
braucht. Die weissagenden Płeile, die Elphinatone bei den Afghanen er• 
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5. B r z o z y płaczlłce wśród lasu i w pustyni, majfł by6 W i
l ij e 1

) czyli dziewice zmarłe, których dus2:e z grobów przechodził 
w te drzewa. W lutym i marcu, gdy gał~Jzie ich szronem pokryte,.
przy księ~ycu rozpoczynaj, wile taniec, a śmiertelnik który si~ 
mied1.y nie dostanie, musi z niemi skakać, dopóki się na 'mierć 
nie zataócttje. (Ot'oquis von Posen. Berwiński Studya, II 19). Brzo
za wyrosła takte na cmentarzu w Grytynie. (Ser. X str. 18). 

6. P a pro ć '). (Powieści i Podania ludowe, zebrał Józef Oho
ciszewski. Chełmno, 1869). "Paproć zakwita podług podania ludu 
w wilij~J ś . Jana, a kwitnie tylko godzinę. Ktoby tego kwicia do
stał, ten widziułby wszystkie skarby w ziemi, i wiedziałby o wszyst
kiem. Atoli bardzo trudno dostać kwiatu paproci, gdy~ złe duchy 
czynią wielkie przeszkody". 

7. "Żył raz dawnemi czasy w pewnej wsi gospodarz, mający 
starego ojca. Żona tego gospodarza była bardzo kłótliwa., a nade
wszystko nie mogła wcale się zgodzić z ojcem mę~a. W ciąt mu 
dokuczała, l1iła nawet staruszka. - Stało się raz, że temu gospo
darzowi zabłąkała sili) w lesie krowa. Na dworze było ciemno, wi
cher straszliwy dął przeraźliwie, i deszcz padał rzęsisty,, jednak 
owa niegodziwa kobieta wyżgała starego ojca, aby poszedł do la
su szukać zgubionej krowy. Szuka biedak krowy i płacze gorzko 
na swą dol~, ale krowy jak niema, tak niema. Wtem zakwitła pa
proć, gdyż była to właśnie . wilija ś. Jana. Kwitnęła cudnie paproć, 
blask nadziemski rozsiewając. Poskoczy starzec, aby zerwać kwiat 
złocisty, ale kwiat zleciał na ziemię i wpadł w bót biedakowi. 
Wiedział on zaraz : gdzie krowa, i widział -w polu wielkie skarby. 
Zaprowadził ozem pr~Jdzej krowę do domu, a poszukawszy rydla 
poszedł w pole, aby skarby wykopać. Przeciet aby śladów nie po
znano, postanowił iść boso. Zezuł tedy bóty, ale niestety, wytłzfł· 
snął cudowne kwicie, a już nie wiedział, gdtie skarby. Daremuie 
skopał całe pole, - skarbów ju:! nie znalazł '). 

wilhnt, waren aucb den alten Pereern bekannt. In lleklenkorg werdeo 
bei der Aus·zebrung (suchoty) die StUcke von n e u ner l e i H o lz in'a 
Waaeer geworfen, um doraue tlber den Auegang zu prognoatioiren. 

1) O Wilij a o h nie zdarzyło nam się elyezoć w PoznańakiClm, Joe :t tylko 
o męzkiego rod1.aju w i l a o h ( obacs atr. 80). 

Q) .Lud Sor. VII str. 124, - J{. Szulc : Mythologija słowiań1ka, etr. l SS. 
3) Fr. SchUnwerth: Aus der Oberpfalz (Augsburg 1859 IJlatr. 208) mó· 

wilła o r zeczach które niewitizislnym człowieka czyni• powiada: Den 
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8. Inne podanie o paproci. "Szło raz przez las dwóch 
studentów. I stało si~, że jeden drugiego postauowił zabić. Rzucił 
się więc z nożem na towarzysza i zaczął zadawać mu ciosy śmier

telne. Napadnięty prosił o zmiłowanie, ale czułe jego prośby nie 
zmiękczyły zakamieniałego serca. Po wielu ciosach, rzekł umiera
jący słabym głosem: "Bóg jest spl'awiedliwy- oto ta paproć ci~ 
wyda". - To rzekłszy wyzionął ducha. Rosło w tym lesie dużo 
paproci. Zabójca pochował głęboko w ziemi ciało nieszczęsnego 

towarzysza, a spojrzawszy na paproć zaśmiał się tylko, nie oba
wiajile się, aby paproć jego zbrodnię wydała. 

Jakoś w rok zobaczył ów morderca wielu ludzi, niosących 

w i a n ki z p a pro c i. Wspomniał na słowa umierającego towarzy
sza mówi11c: "Jakże mnie ma ta paproć wydać", i zaczął się śmiać 
z tego. Śmie c b atoli n i e u s t a wał, morderca wciąż się śmiał 
i to coraz bardziej. Wzbudziło to podejrzenie, tak iż przytrzyma
no zbrodniarza, i tak długo nań nalegano, aż się przyznał do zbro
dni. A tak paproć go wydała. 

9. Czyściec, Ziele czyścowe, Żywiczka u Syreniosza 
(Stachys anntta) używane jest przeciwko bólowi głowy. (ob. Przyrok). 

10. N a się ź r z a ł. Dziewka, chcąc sobie zalotnika przywabić, 
musi w nocy szukać ziela zwanego N a się ź t' z a ł (Ophioglossum. 
Enophylum; Kluk). Znalazłszy je, ma oua rozebrać się 2upełnie, 
uklęknąć i mówić rwąc ziele to : 

Samen des FBrrenkrautea, Foargros, Furm (paproó) kennt kei.n Menach, 
hat noch Niemand geRehen; wer ibn in seinn Scbuhe brach te, wir•l 
damit uneichtbar. Er bltlht und zeit.iget in der Weihnachtsstunde 
auf Kreur:wegen, die in verschiedene Pfarreyen ftlhren und auf de
nen Braute und Leichl'n gehen, zwischan zwei Vogelbeerbliumen; da 
erbalt man den Samen (Neuenbammer). 

W innem miejscu (w tomie II str. 239, z r. 1858) mówi Scbtinwertb: 
Auf de m Hau p t des Gebirges, der O c h s e n kop f genannt, befindet aich 
naob der Sage eine Kapell e, die G e i ster k a pe II e, gerade u n ter dem 
.łt,elaen, walcher ber Kirche von Biachofsgrtln gegenłlber liegt, gafillit 
mit unendlichen Schatzen und Gołd und Edelstelnen. Am Johannestage, 
wenn der Pfarrer von Bischofagrtln d11a Evangelium von der Kanr:el he
rab verkłlndet, Uffntt slch die Kapelle, urn mit Ende des Evangeliums 
sich wieder r:u schlieuen. Wehe dero, der dtwm die Friat Uberaiebt: er 
wird zmtlckbebalten. Dagegen gltlcklich, der die kurze Zeit zu benutzen 
wu&Bte: er kehrt rei ch belatien heim. An diasem Tage wiichet dort eine 
einzige B l u m e ihrer Art; sie iat der SohlUwael zum Oeft'nen der 
Kapelle i t. d. 

Lud Str. XV, 9 
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Naail)źrzale, 

rWIJ cill śmiale, 

pi~Jcilł palcy, szóstlł dłonią, 

niech aill chłopcy za mnlł goni q : 

Karczmal'Ze1 

owczarze, 

sołtysi, 

a potem z całej wai. 

Te słowa po trzy razy powtórzywszy, musi potem co tchu 
uciekać i na goni~ce ją straszydła ani się obejrzeć, bo-by życie 

postradała. Zerwane ziele zaszywa sobie w obrębek spódnicy, -
a w skutku tego chłopcy tłumami się o nil! dobijaj~. (Ostrzeszow
skie. SzlfJ~sk.- Kalend. Krak. na r. 1857 - 8.- Lud Ser. VII str. 126). 

11. "Jest jeszcze inne cudowniejsze ziele, ale nazwiska jego 
botanicy nie znają. Ma ono mieć tę własność, że jak się niem do
tknłłĆ jakiego zamka lub kłódki, same się otwierają, ara
czej pękajfł. Kto kosz~tc trawę natrafi na to ziele, temu zaraz się 
o nie kosa gdyby szkło rozpryśnie. (Ostrzeszow. Szląsk. - Kalen
darz: Krakowski na r. 1857-8~ - Lud Ser. VII str. 119, nr. 2) 1

) . 

1) Moc podobną miała w dawnych czasach już sama m o d l i t w a. I tak, 
czytamy już o jej pot~dze w życiorysie e. Radtgundy królowej Francuz
kiej (około r. 680) : n Te (wil)źnie) które na śmieró dawano, pilnie kró
lowa wypraszała : a gdy sama u króla (Klotara) łagodnością vszelką nie 
mogła, pany, sługi i kogo mogła, naprawow~ła. Raz idąo w Peronnie 
a po ogrodzie chodząc, willźniowie z wieiby bliskiej zawołali o pomoo. 
Spytała : kto woła? - bo iob widzieó nie mogła. Słudzy wiedząc jej 
obyczaj, iż królowi o nie przykra byó miała, powiedzieli: ii ubodzy 
wołaj'ł. Ona wierząc im, jałmużng im daó knzala. Ale Pan Bóg cudo
wnie te, które ona wyproaió miała, wolne uczynił; ho Bill nocy 
onej pęta ich połomały i zamki Bill otworzyły, i wyszli, i kró· 
lowej za wyzwolenie dzi11kowali" . (Skargo. - Grzegorz z Tours). 

Przy życiorysie wielebnego Bedy kapłana i doktora kościelnego w An· 
glii, jest wzmianka o potedze mszy świ11tej. Opat na irniiJ Tumma, &fł· 
d&fłC ze brat jego lmma ubity był razem z królem swym Elhinim w cza· 
aie wojny tegoż z królem Edylredero który tamtego zwycił)iył, odp1·awiał 
o Sciej co rano msze za spokój duszy zabitego brata. Lecz Imma wzill· 
ty jedynie był do niewoli, zWiJlzaoy i okoty. Ile razy t.euy opat m e z e 
te zań ofiarował, tyle razy pęta i okowy z uw il)zionego opadały . 

I dziwi'ło sio pan jego, pytał go: czćmby się to działo? Na to Imma 
o~powiedzial: Mom kapłana brata, o którym wiem, iż mniema abyoh za. 
b1t był, i msze za mig ofiaruje, a gdybych na inny m świecie był, tam by 
dusza moja za jego modlitwfł, od mQki wolna była. (Skarga), 
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12. Ruta, której główki osuszoue na słoń.:u przeciągni~to 

przez nitk~ tworzi!C wieniec, noszonl} jest przez dziewki na ramie
niu podczas z ar a z y, prze ci w urok o w i rzuconemu przez cioty 
(złemu oku wró:tek)i t. d. Rut~ dają dzieciom zmarłym do grobu 
by ciała ich nie łatwo si~ psuły i ile mo:tności nieska:tone podll
:tyły ku niebiosom. Ruta słu:ty na zakl~cie przeciw jadowi w~t.a, 
a jej sok w blizny i petocia wpuszczony, lubo ich nie goji, ale 
miłość i opiek~ drugich sprowadza. (Oroquia von Posen). 

13. Rozmaryn, jest zielem przeświadczenia i miłości. Jeśli 
si~ uda dziewce gałl}zk~ rozmarynu wło~yć chłopcu w suknię na 
piersiach noszonl!, wówczas ten:te najgorętszl} pokocha jlł miłości~}, 
a nawet wić ~i~ będzie nakształt umęczonego p!'la u jej nóg. (Croquis) . 

Rośliny 
(Tak w Wielkopolsce jako i w innych ziemiach Polski używane) '). 

R. Berwiński w: Studiach o literatwrze ludowej (Poznań 1854, 
tom II str. 82) mówi: nO większej części ziół magicznych, jakie 
mi się w polskich ksią~kach napotkać zdarzyło, zaręczyć mog~, 
:te wprowadzone do nas zostały z obczyzny (z Pliniusza i t. d.). 
Kto nawet wie, 'czy nie wszystkie? Fachowy jaki nasz botanik lub 
medyk ro.zstrzygnl!ćby to powinien, oLiszukawszy, porównawszy 
i rozgatunkowawszy polski} botanikę magiczni}. Z i e l e n i e w ski 
miał po temu sposobność i pole, ale się na nie zapuścić nie chciał, 
czy nie umiał. Czeka jeszcze ta praca na swego robotnika. Mo~e 
mu ją w czarokolwiek ułatwię, . podajł}c tutaj słownikarski spis ziół 
magicznych, jakie mi się mimochodem zebrać zdarzyło w ksi~J~tkach 
polskich. · Nie jest on kompletny ; 50 jednak przeszło ro
ślin obejmuje, utywanych d o albo prze c i w czarom. Sfł na-

stępujlłce: 
14. A d a m a s (?) przeciw latawcom i inszemu widzeniu bur-

dzo pomaga (Spiczyński. H4). 

S. Prokop w mieście Cezarei (Filippi) około r. 260, za wiaro Śkato · 
wany i w okowach do ciemnicy wrzucony został. Terencyusz etrói zmi· 
łował sio nad nim i siana mu posłał, na któreroby leżał. Ale dana mu 
jest s nieba lepsza ochłoda, bo o północy s h 1 \}s ła s i o z i e m i a, 
i wszystkich wioźniów okowy odpadły, i drzwi sio otworzyły i we· 
ezli dwa młodzieńcy do Prokopa mówiile : patrz na nas. A on sio obró . 
ci wazy rzekł: Co· ście zacz? - Powiedzieli: Sll·Chmy Aniołowi e B O · 

ty od Chry&tusa do ciebie posłani i t. d. (Skarga). 
') Porównaj: Lud Ser. VII str. lt8- tS2. 
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15. B i e dr z e n i e c, dobry przeciw powietrzu (Marcin z Urzę 
dowa, 248). N o w e A t e n y (ks. Chmielowskiego) radzą poświęco

ny dawać w paszy krowom, by przez czary nie traciły mleka 
(str. 404). 

16. B o :t e dr z e w k o (Abrotanurn) nosząc przy sobie, broni 
od czarów (N o w. A t e n y) IV, 256) .. 

17. By d rycz, przeciw powietrzumorowemu (Ziclenewski 64). 
18. Byliea, bielica, osobliwie biała (A1·temisia). Marcin 

z Urzędowa, (str. 32) wspomina, :te jej przy Sobótkach używa
no, ofiarę czyniąc diabłu. Czarownica powołana zaś mówi 
(str. 22), że w wigilią ś. Jana wieniec z bylicy noszono, aby gł o
w a p r z e z rok n i e b o l a ła, acz bylicą z d a w n a strojono domy 
ś w i ą t o b l i w i e na znak wesela, wedle Pisma świętego 1

). 

,. 19. Czarto-płoch (Agllricus integer), gatunek bedłki stra
szne czyniącej womity; C h m i e l o w ski w N owych A t e n a c h 
(IV, 256) nazywa M o r s u m d i a b o l i i rekomenduje przeciw 
czarom. 

20. C z ar t o w n i k , c z a rok w i t, - wedle Syren i u s z a 
(7 3ó) dla tego po polsku tak , a po łacinie Cyrce na
zwany, "że go ta sławna czarownica zażywać mia~a do swyc~ 
czarów". 

21. Oz ar to w e łaj n o, Smrodzi e ni e c, rekomendują N o
w e A t e n y przeciw czarom, powołując się na D i o s c o r i d e s a. 
Na Litwie używać go mają do dziś dnia w ten sposób: n dla do
wiedzenia się, czy w jakiem towarzystwie znajduje się czarownica, 
rzucają na węgle ziele Smrodzieniec, a po litewsku S my r d i e l y. 
Jeśli która tego smrodu znieść nie mo:te 1 niezawodnie musi być 
czarownicą". (L i t w a pod względem starożytnych zabytków L u
dwika z Pokiewia, str. 161). 

22. Czar t o w e mleko (Euphorbia platyphylla) pqlecone 
przez Syreniusza (str. 1491). 

23. Czar t o w e h b r o, Ś. P i o tra z i e l e, .ty s i D a, u S y
re D i u e z a (883 - Scabiosa succisa) u S i e n n i k a (Premorsa). 
Odgotowane i posoloue, · a podane do zjedzenra bydłu, oddalało 
czary (S i e n n i k; 138). 

1) 1{. Szulc : Mythol. słow. atr. 1St, 138. 
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24. C e b u l ę, alias S c i l ę, Dioscorides muzyk przeciw cza
;om we drzwiach zawieszać radzi, a. P l i n i u s z chce razem z nią 
zawieszaną, mieć skór~ z głowy, (albo pysk) wilka. (N o w e A t e
ny, 256-60). 

25. Dzi~giel (Angelica) poleca Siennik str. 157 za jedno 
z najskuteczniejszych lekarst.w przeciw czarom. Podobnicż S y re· 
n i u s z str. 102, dodając, że jest inne ziele podobne do dzi~gla 
i dla tego lJ z i ę g i e l n i c ą zwane, n które też i L u b s z c z e m zo
wią od lubości, jaką białogłowy za użyciem go uczuwają ku 
mężczyznom". 

26. D z won ki P. Maryi (Hyperium perforatttm). Mówi 
o nich Syren i u s z str. 828, "że czarom, gusłom i naigrawaniom 
się szatańskim są przeciwne, nosząc je przy sobie, a ztąd zowią 
się: F u g a d a e m o n i u m. Chmielowski nazywa to ziele po polsku 
D z i u r a w i e c i powołuje si~ na Pliniusza i Dioscoridesa, którzy 
je przeciwko czarom także · zalecali. Z nich pewnie i Syreninsz 
wiadomość swoję przejął o magicznej jego własności. Ale zkąd ona 
'st~ pomiędzy lud nasz dostała i dotąd si~ w praktyce przecho
wuje? Powiada przynajmniej Z i e l e n i e w ski (O przesąd. lek. 
_str. 29), ~e położnice wiejskie (w których okolicach ?) rozkładają 
to ziele w izbie; gdzie leży niemowle i przy sobie je nosz!JJ, żeby 
odstraszyć Boginki. 1

). 

27. Dziewanna, Dziwanna (Verbascum thapsus), dla 
dziwnej swojej mocy tak zwana, mówi Siennik str. 237, tu
dzież Spiczyński, 100. Lecz M ar c i n z U r z~ d o w a wywodzi jej 
nazwę od słowiańskiej bogini D z i e wanny, której miała być po
święcona i używana w uroczyste jej święto przy jakimś guślarskim 
obrządku, na cześć obch~dzonym diabła. C h m i e l o w ski także 

jej przyznaje moc d z i w n ą, do różnych praktyk czarodziejskich 
służącą, ale się w tej mierze odwołuje .do powagi A p u lej a, któ
ry o słowiańskiej bogini D z i e w a n n i e nic jednak nie wiedział. 

28. D z i e więc i orni k (Epaticus jlos), czyni wedle M ar c i
n a z U r z~ d o w a (str. 136), małżeńską zgodę i miłość. Ruskie 
niewiasty zowią ją: Przywr o t, bo miłość przywraca, a kłndlł też 
do kąpieli dzieci, aby je uwolnić od złej przygody. 

29. D z i u r a w i e c, zobacz: D z w o n ki. · 

' 1) Ob~cc LtHl Ser . VTI ~fr . 4f\, 49 f28, 119 
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30. Dyptan ( Dietanum), rekomenduj!} do czarów N o w e 
Ateny. 

31. Je m i o ła. S i e n n i k mówi (str. 187), i~ jemioło głogo
wą,,·a.lbo jabłonną, kładą dzieciom do kolebki, aby na nie strachy 
i straszliwe marzenia nie przychodziły. M ar c i n zaś z U r z ę d o
w a (389) o Tatarach i Rusinach donosi, że: .gdy jemioło zbiera
ją, tedy ~elazem jej nie ruchają, gołą ręką nie ujmuj'ł, a~ z drze
wa znijdą, ziemi nifb nie tykaj&, powiadając, i~ tak ma zachować 
swl} moc, którl} ma ku pomocy ludzkiego zdrowiu."· Ta wiadomość 
Marcina z Urzfj)dowa posłużyła zapewne Medyńskiemu do 
uprzędzenia ładnej bajeczki, którą nam, pisząc o Naboteństwie 
staro~ytnych Słowian (Pamifj)tn . pow.nauk i t. d. Kraków 
1835 r. zeszyt V str. 170), opowiada w tych słowach: "Kapłani 
i lud obecny . (u Słowian) szli w sławnym przewodzie (processyi) 
do miejsca, gdzie rosły zacne zioła i p rzec :ogie; w drodze na 
dzifj)kczynność bogom głosili chwało-śpiewy i czynili modlitwy; ka
płan zł o ty m śierpem podrzynał jemiołę, (oczywiście dla tego 
zł o ty m, że jej h l a z e m wedle Marcina nie tykali Tatarowie), 
i spuszczał na rozpostarte białe prześcieradło, (znów oczywiście 
dla tego na prześcieradło, ~e wedle Marcina, ziemi nią nie tykali 
Tatarowie). 

32. Ktoś trzeci o kimś trzecim takS} samą historyą przyzbie
raniu jemioły opowiada, z większem do p:-awdy podobieństwem, 
a mianowicie D y k cy on ar z p o w s z e ch ny M e dy ki, Chi rur
gii etc. 1788 r. pisze w t. II str. 668, ~e Dr u i d o w i e osobli
wszym sposobem czcili dęby obcią;~one jemiołkami, w których upa
trywali lekarstwo drogie (Medyński mówi: przedrogie) przeciw
ko truci~nie i na powifj)kszenie płodności zwierzą,t, i zbierali je 
takte wedle obrządku swej religii. 

U Druidów nie wiem, czy tak było ? - U Słowian nigdzie 
· wi~cej tej pi~knej historyi o złotym sierpie i białem prześciera
dle nie napotkałem. 

33. Koszyszczko (Verbena) przepisana w Sienniku (str. 
185), jako n a d er skuteczne przeciw czarom lekarstwo, była jut 
u Rzymian za anticzarodziejskie P a n a c e e uwa~ana, jak o tem 
czytać można w Pliniuszu Hiat. Nat. XXV, 9. Chmielowski 
zowie j' pewnie dla tego po łacinie: H c r b a s a n c t a, i zapewnia, 
te wedle Dioscoridesa osobliwSZfł moc ma na czarJ. 
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34. Kalina. Wójcicki mówi, i~ kwiat jej świe~o urwany 
i do zbolałego miłością serca przyło1:ony, uspokaja cierpienia. (Za
rysy domowe t. II, 267). 

35. Klucze ś. Piotra. (P1-imula officinalis). Z kwiatów tej 
rośliny czynią na Litwie rozmaite wró1:by. Zbierają go po nabo
~eństwie w dzień ś. Piotra apostoła. (Litwa pod względem i t. d. 
L. z Pokewia. str. 229). 

36. Knafliczki ziele, \\edle Dioscoridesa, cząrtu się 
nie podoba. Nowe Ateny. 

37. Kok orna k ziele (Aristolachia longa), przywodzfl z Dios
coridesa N o w e A t e n y i mówią: "tem zielem kadząc, czarci ucie· 
kają, tak~e i wedle świeżych medyków". 

38. Kłok~towe drzewo broni piwo od czarów, mięs1.ając 
niem w kadzi (Czar o w n i c a p o woła n a str. 22). 

39. Kopr- ogrodowy dobry na sny straszliwe. (Marcin 
z Urzędowa, str. 422). 

': o. Korzeń postępowy, przestępowy, u Chmielow
skiego Tamaryszka (Bryonia), znany juz był Rzymianom, ja
ko skuteczny na czary. Rusin na Podlasiu do dziś dnia jeszcze 
przywięzuje do nit>go jaki~ zabobon, skoro w pewnych okoliczno
ściach zakopuje pod nim trzy grosze i kawałek chleba. (G o ł ę
biowski, Lud polski.- Lud Ser. VII str. 118). 

41. L i s i e jajka (Satirion), sprawuj~.t chciwość cielesną, S i e n
n i k 175. Dla tego tak po łacinie nazwane, że Satyr był symbo
lem lubieżności. 

4·2. Lebiodkę (Origanum sylvestre) }polecają przeciw oza-
43. Lenek P. Maryi (Linavia) romNowe Ateny. 
44. Lubszcz, zobacz: Dzięgiel, nazywany także Sylfą 

z greckiego S y l p h i u m, Syreniusz, 102. N o w e A t e n y radzą go 
zadawać krowom, żeby mleka przE.~ czary nie traciły. 

45. Łysina, zobacz: Czartowe żebro. 
46. M a c i er z a n k ę (Serpillum) "zalecają naturalistowie na 

czary". (N o w e A t e ny). Czacki zaś mówi, że na jednej eclycyi 
S i m o n i R d e Łowi c z dzieł~: A e m i l i u s M a cer d e h c r b a
r u m v i r t u t i b u s, czytał na boku charakterem XVI wieku zro
bioną uwagę, że ziele macierzanka używane było od królowej Bo
ny do czarów. 
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47. Majeran polny, radzą Nowe Ateny dawać w paszy 
krowom, ~eby im czarownice mleka nie odbierały 1

). 

48. Mikołajek (Eringjum) ,,rekomenduje Dioscorides prze
ciw czarom". (Nowt3 Ateny). 

49. O d o l a n (?) przeciw morowemu powietrzu używany p rzaz 
lud. Z i e l e n i e w ski, 64. 

50. Orlik, dawany w paszy krowom, nic dopuszcza. czaro
wnicoitl odbierać im mleka. (Nowe Ateny). 

51. P łomy k albo B a ar a s, "które ziele, wę_dle Józefa his
toryka, rodziło się pod murami Jcrozolimskiemi od strony północ
nej, które czartów z opętauyth wypędzało. (N o w e A t e n y) 

52. Piwonia (Paeonia nigra) "nie podoba się, jak mówią, 
Nowe Ateny, czartu i czarownicom", na dowód czego przytaczaj~ 
Pliniusza, XXV, 4. Nasz zaś .Marcin z Urzędowa (str. 758) 
radzi i w Polsce kłaść dzieciom korzeniem do kolebki p i w o n i ą. 
przeciw lękaniu się i urokom. 

53. Podróżnika ziela korzeń (Cichorea) nna św. Jan 
Chrzciciel rano pr1.cd wschodem jutrzenki, klęcząc, złotem doty
kając, exorcyzmują niby przez mh~cz JnJy MachabPjczyka, potem 
wyrywają i noszą przy sobie przeciwko wszystkiemu złemu amu
letowi" -· piszą N o w e A t cny, lecz nie powiadają, . gdzie by to 
robiono 'l Zdaje się jerlnak, że nie w Polsce, skoro w tern miejscu 
powołują, si~ na P i s t o r y u s z a dzieło: E pi tom e de Magia, cap. 26. 

54. Pokr~yk (Canina mala). Tak o nim pisze Marcin 
z Urzędowa (stt·. 201): "powiadają aby ten korzeu miał sposób 
persony i wzrostu człowieczego; a to błazeństwo mataczów, któ 
rzy czynią form Q człowieczą z mieczyk owego korzenia, a. potem 
na miejscu wilgotnem zakopujf!:, z któryc·h siQ puści trawa, a ko
rzonki jak włosy, a głupio uicwiasty drogo na swe czary . . 
kupUJfll". 

1) J. Grimm (Delłt . Mytlł. str. tlG4) Zioła. Dwa . zioła stoj'ł Llizko ·zna· 
oznie obok siebie: Doste i Dornnt. (Origanum, Ant·irrhinum). Dziś 
zowiemy je już to: dzikim majeran~m, thynnanem lub tt-ż Wolgemuth 
(po czesku Dobra myśl). Według innych, orant ma to raczej być 
Mcwrub1:urn (niż Antirrhinum). OJ ziół tyeh uciekajl} duchy i nilcy. 
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55. Przestęp, zobacz: Korzeń przestępowyj 
56. Rączkę Pana Jezusa (Palma Christi) 
57, Rozstrzyk (Milina agreste) 
58. Rumianek (Chameleon) 
59. Rutę, t. j. św. Helżbiety ziele (Molia) 

zalecaj Ił N o w e A t e n y prze ci w czarom; o Rucie zaś mow1ą, że 
już Arietotel tę moc jej przyznawał. Lud nasz używać ma ruty 
przeciw morowemu powicb'zu. Z i e l e n i e w ski str. 64. 

60. Ros i czka (Ros solis, Rorida, Politrichium comune) we
dle M e dyński e g o znani} już miała być kapłanom staro-słowiań

skim ze szczególniejszych swoich własności. N o w e A t e n y przy
taczają "różnych botaników albo zielopisów starożytnych na to, 
że ona czarom effekt odbiera". 

61. Smrodzieniec, zobacz : Czarcie łajno. 
62. Smloth, Smlod, u Liude'go także Żebrzyca, używa· 

ny był w Polsce do czarów, jak pokazują, akta jednej sprawy 
w Poznaniu z roku 1559, oddrukowane w Obrazie hist. stat. m. 
Poznania Łukaszewicza tom I str. 123 , w których takie miejsce: 

111 t e m zeznała, iż przedtem, gdy sił;} uskarżała obroczna, że zły 
szynk miała, tedy ta Maciejowa chodziła jej po ziele, które zowią 
S m l o t h i dała je tej obrocznej, żeby je uwarzyła i wodą z niego 
pokropiła po domu i około fas z miodem, bo o tej sztuce słyszała 
od dziadowój, co na Chwaliszewie mięszka". 

63. Szanta (PMlochares) l . . k . 
6A S ł . (S l . maJą hyc ta oż przemw czarom 
~. z a w 1 a a V"ł) N 

6"' S k 1 k ł . ·k. skuteczne. o w e A t e n y . ..,, z u a u ga ąz 1 

66. Św. P i o tra· z i e l e, zobacz: Czar t o w e ż e b r o. 
67. Tamaryszka, zobacz: Korzeń postępowy. 
68. Tapsia (?)ziele podług Amatusa Lusitanusa in 

Dioscor. 4, skuteczne ma być przeciw czarom. N o w e A t e n y. 
69. Tojad(?) przez lud przeciw powietrzu używany. Zie· 

lenieweki 64. 
70. T r 6 j • z i e l e (?) "które za morzeni rośnie, wedle podań 

ludu, ulecza z każdej niemocy za samem dotknięciem ... (Wójcicki 
Zarysy dom. t. II, 327)). 

71. Wrotycz . (Tenacetum) 1
) zalecany już w Pliniuszu prze· 

1) Słuty on na odwrócenie złych skutków zicln L u b c 1. y k, do miłośr:i 

pobudzajqcego. DalĆJ mówi Berwiuski ic ll t~rbarz i:lit:IIJ•ika I"'I.Cpisujc, 

l 11~ Ber. XV. 
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ci w czarom. Podług S i e l? n i k a (17!)) dobry przeciw Lubczykom; 
dla tego radzi on dziewczynie, chcącej odczarować zadany L u b~ 
czyk, żeby się myła w wodzie wygotowanej z ziela wrotycz. 
A Marcin z U r?. ę d o w a powiada (296), że si~ nim kadzić ma 
dzieci dla wszelkich złych przygód. 

12. Wierzy lud nasz (mówi Berwii1ski w Studiach II, 74), 
wedle doniesień Wójcicki e g o (Zarysy dom. t. II, 326) że uży~ 

ta za lekarstwo kora bzu, dwojakie a prżeciwue robi skutki, 
stosownie do tego, jak by la skrobaną, czy z góry na dół, czy 
z dołu pod górę. To sumo znalazł między ludem i Z i e l e n i e w ski. 
Zkądże lud przyszedł do tego ? - Oto S i e n·n i k pisze w Zielni~ 
ku swym (s. 373): "średnia kora bzowa, gdy się ją- na dół skro~ 
bie, dołem wywodzi wilgoci wodne; a w górę skrobana wywodzi 
przez wracanie". Później powtórzył to samo i Syreninsz (str. 
1506) dodawszy:. jeżeli kto chce i wymiotem i stolcem chorobę 
ciągnąć, tedy tę korę i na dół i ku .. górze skrobać należy", -
dodając sam, że receptę tę wyjął z Pliniusza. 

Kamienie. 

Kam i e n i e na polu (lecz nie grobowe) służą także do prze~ 
powiedni. Gdy się w ich wydrążeniach zbierze z deszczu i rosy 
woda, dziewki skrapiają sobie nią skronie, by wiedziały myśli 
mężczyzn, których sobie życzą, mieć kochankami. Rosa ta niszczy 
tak~e wyrzuty skórne, gruczoły i t. p. (Croquis von Posen), 

iż: chcąc siu dowiedzieć co myśli kobieta, należy do boku śpi!łcej pl'Zy· 
łożyć sA r c e s o w i e, a wtedy samB opowie, cokolwiek kiedy uczyniła 
(str. 297). Sowa, symbol wiedzy. - (Ser. VII str. 287). 
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Zły duch i uosobienie jego. 

Diabeł. 

l. Jakie znaczenie ma postać ta w mytach słowiańskich 
a w szczególności polskich, jaką w nich odgrywa rolę, pokazują 

podania i baśni ludowe, gdzie występuje ona wprawdzie dosyć 

czynnie jako siła. nieczysta, w różnorodnych postaciach, lecz nigdy 
tak złowrogo i groźnie jak postać czar t a, którego nazwa sama 
uczy, że jest potęgą czarną, ciemną, potęg~JJ zniszczenia, wpływ 
swój bezustannie na ludzi złej woli a wi~c i na czary przez tych
że dokonywane, wywierająca. 

2. Ztąd też i władzę latania po powietrzu, przenoszenia gór, 
skał, kamieni i t. p., porywania ludzi i zwierząt, przemianę w ró
żne h:toty, nawet w dllcha światłości by ludzi uwodzić, dokonywa
ną przez Diabła, zwłaszcza na większe rozmiary i w celu bezwzglę
dnego niszczenia, raczej by do Czarta odnosić należało. (oh. Ser. 
IX str. ó, 30, (Nekla.); Ser. X str. f31, Koź'mini str. 137, (Kotłów); 
(o nim także Ser. XI str. 108). 

3. Siła ta atoli uosobiona Złego, z postępem czasu, wielce 
już na swej dzielności jak i powadze ucierpiała. Dziś diabeł, 
a nawet i sam czart mniej się ludowi przedstawiają groźnie, niż 
to bywało niegdyś; lubo całe jego potomstw!) demoniczne ku s z ą
c e ludzi osobliwie nocą, dzielące z nim całkowitą. moc prze o b r a
toń i znikania (Berwiński Studja II 133), jak Zmory, Wiły, 
Widma. i t. p. ludzi dotąd przejmuje strachem, a posłanniczki czarta, 
cioty, do czujności i ostrożności ich pobudzają. 

4. Lecz i dawniej także diabeł, nie przedstawiał u nas 
absolutum_Złego, o ile nie był p9dsta.wiony w miejsce czarta. Gdy 
Grzegorz Wielki, widząc że nie łatwo dadzą 'się wykorzl3nić obrzt.}
dy i uroczystości pogańskie, polecał duchowieństwu oszczędzanie 
starego obyczaju, przecisnął się do chrześcijaństwa i stary duch 
przeciwności także, nie straciwszy u Słowian narodowej swej ce· 
chy. Owszem, przej~J~wszy na siebie jako d i a b o l u s, rozmaite jesz-
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cze funkcye dawnych bo~yszcz i demonów, w ró~nym te~ musiał 
ukazywać się świetle i charu.kterze, raz jako mędrzec przenikliwy, 
to znów jako oszukany głupiec, raz wesoły, to smutny i ponury, 
tu jako bezwzględny dusz ludzkich zatraciciel, tam jako złośliwy 
psotnik, indziej znów jako frant który na lepszego natrafił franta, 
chłopa, wreszcie jako dobroczynny lekarz (we wnętrzu M Ił dr y c h). 
Ztąd to ju~ w 16tem stuleciu mówiono o nim, te nie taki on stra
szny jak go malują. Że w 16tym wieku na powadze stracił, dowo
dem na to dialogi, w których czasem niepoczesnl} odgrywa rolt;~, 

np. w dialogu: DziewoBłqb dworski mi~opustny ucieszny, w któ
rym dwaj diabli: Węglik i Smołka, zaskoczyli drogę bogate
mu a u~ywajl}cemu ~ycia młodzielicowi Pamfilowi, ale przez Wia
rę z krzy~em odpędzeni, rzucili się na Śmierć, którl} pobili tak 
gwałtownie, ~e musiano do niej, by nie skonała, sprowadzić dokto
ra Niemca. 

5. Zajiste, sżczególnym kaMy baczny dos\. ·ze gacz znaleM 
musi powód (powiada KlepaczewakiJ, jaki lud podaje dla uspra
wiedliwienia twierdzenia, jakoby szatan czy diabeł w obecnym 
czasie mało-kiedy pojawiał się ju* i kusił na ziemi. Dawneroi cza
sy, powiadaj!}, byli ludzie nierównie l e p s i ni~ Sił dzisiaj; więcej 
tet Pan Bóg, mógł na nich d o p u s z c z a ć, wiedzlic te pokusom 
nie tak łatwo ulegnił, i dla tego liczba złych duchOw krążl}cycb 
po ziemi była większą i ruchliwszlł· Dzisiaj zaś, kiedy społeczeń
stwo nasze (choć niby zml}drzało) tak dalece się zepsuło, te nie~ 
ledwie samego wciórnaskiego zdołało by zawstydzić, Bóg, któ~ 
ry nie na to ród ludzki stworzył i odkupił, by go miał zagubić, 
trzyma diabła n~ wodzy, i w szczególnych tylko razach dokazywać 
mu na ziemi pozwala, - co wtedy nazywają: d o p u s t b o ty. 

6. Zresztl}, gdziet to diabeł ma tu dziś ze mieszkać ? , -
prawią,- skoro schroniska jego ścieśniła jut i z. dniem każdym ście-· 
śnia jes~cze nowo~ytoa kultura. Czy na bagnach, trzęsawiskach 
i nieu~ytkach, w których rezydować, z taką dawniej lubował si~ 
roskoszą ? - Tych jut obecnie prawie niema; do tego stopnia po
suszyli je ludzie, że bezpiecznego już dla diabła nie dajł} one za· 
kątka.- Czy w niedostępnych kniejach lub put~tych zamczyskach?
I jedne i d1·ugie coraz szybciej z widowni naszej znikają. - Czy 
w lasach i zaroślach? - Wszystko niemal spekulacya i chciwość 
nasza pochłon~ła a wytrzebiwszy obszary, pomierzyła je, obsiała.-
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Ozy wreszcie na łysych górach ? - O gdyby~ jeszcze, gładką swą 
łysinlł świeciły jak za dobrych czasów l 

7. Jeśli gdzie, to chyba na rozstajnych drogach znaj
dzie stary kusiciel jaki - taki dla. siebie przytułek, i to tem bez
pieczniejszy, im bardziej b~dą one · oddalone od przykreg<' dła je
go ucha świstu lokomotywy (lubo takową mają niektórzy za jego ro
dzoną siostrzycę), przykszeiszego już dziś za.prawd~ niż sam odgłos 
dzwonów. Lecz i ztamtąd, z rozstajów, skwaszony, wychyla on się 

na świat nader rzadko, i to tylko p o d u kra d k ą, by tu i owdzie 
pokr~cić się w wirującym piasku na ścieżce albo obok niej, wy
wracać koziołki na bielawach 1

), wpakować podróżnego w błoto łub 
w piaski 1

), pohulać czasem z pijanymi chłopy we wsi lub w gościń
cu, i niewiastom rozliczne nocne płatać figle. Ale i tu, świadomy 
widać wyższej jakiejś w krętaratwie potęgi l u d z ki ej, nie zwykł 
on długo zagrzewać miejsce. Więc dosyć jest, by go odegnać 
z tamtl}d gdzie chce popasać, s plunąć tylko za nim p o trzy
kroć, a drapnie on natychmiast nie czekĄji}C nawet zuaku krzy
ża św. lub przeżegnania. 

8. Taki~ są dziś mniej-więcej zapatrywania ludu wielkopols
kiego na osobę i istotę djabłał do których, dla uzupełnienia. obra
zu " przekonań tych duchu, dodać by się może godziło, iż prór.z 
rozstajów ma diabeł i drugie jeszcze, równie bezpieczne dla. siebie 
schronienie w m ó z g o w n i c y wielu starych bab, które, te m ła
twiej przyjąć go są zdolne, że należą nietylko do l e p e z ej g e n e-

1) l'Jukaszewicz (Opis miast i wsi p. K1·otosz. Pozn. 1869, str. 326) mó · 
w i: w Wsie graniczące z sob'ł miały wspólne pastwiska letni e. Opusto
szały one przez wyludnienie kraju skutkiero wojen szwedzkich, moskie 
wskich, pruskich. Wówczaa dla braku •·ąk do upnlwy ziemi, cale pola 
obracano na pastwiska lub lasy. · Takich paRtwisk jeszcze przed 30 Jaty 
było w dziaiejszym powiecie KrotoazyńRkim ki lka tysiccy morg roagde
bur•kioh: r.wano je bielawami. (Ser. XIII str. t8G). 

') Jak to uczynit w baśni o Madeju (obacz Ser. XIV str. 198), lubo wy
zwolił podróżnego za okupem. Wszakże coś podobnego dokazał także 
i chłop z liłdrego (o b. Ser. IX str. 33), dokazał i ś. Franciszek (Ser. 
X, etr. tS). Harce i skoki wyprawia w niektórych miejscach, up. w Pa
dniewie (Ser. XI str. 8). Jako Nit~miec występuje w llorownicy, w Ko
tłowie (Ser. X str. 19, t36). 
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racy i, ale i do płci o wiele nit m~zka l e p s z ej, a ·ztąd niestety 
i d o p u s t o w i b o t e m u przys~pniejszej 1

). 

Czart. 

Czary. Prześladowame. 

l. T. Klepaczeweki w rozprawie swej: Poglqd historyczny na 
czary w PolaC6 (r~kopis) powiada: "Trudno oznaczyć z wszelk~j, 
pewneści!ł, kiedy si~ czary, o jakich w Kościele mowa, u nas po
jawiły. Ró~nego pisarze polscy w tej mierze Sił zdania. I tak, au· 
tor: Czarownicy powołanej twierdzi, iż czary do Polaki przyszły 
dopiero w czasie reformacyi i ksiądz Włodek w dziele O naukach 
wyzwolonych, że przyszły do nas z Francyi wraz z gwiddziarstwem 
w średnich wiekach. Maciejowaki obudwom zaprzecza, równie jak 
Wójcicki, Borkowski, Zielenieweki i inni, którzy odnosz~ powsta
nie czarodziejstwa dzisiejszego jeszcze do czasów przedchrześciań
skich. Co do mnie (mówi Klepaczewski), zgadzam si~ na nast~pne 
zdanie Berwińskiego, lubo dalszym z niego wyprowadzonym 
wnioskom przeczyć mi wypada. Berwidski mniema, _ że dzi
siejsze czarostwo przyszło do nas z Kościoła jużto zachodniego już 
też wschodniego w bard~o różnych czasach i w stosunku do 
tego, jak si~ w kościele tcorya czarostwa rozwijała, więc jeżeli 
były myty jakie i praktyki oryginalne słowiańskie, to teorya owa, 
wedle chrześcijańskich poj*aJĆ stawiona , zatrzeć je musiała 
(Studya II, 152, 210). Prawda, że napływ wyobrażeń tych mógł 
niejedno zatrzeć , ale trudno mi przypuścić, iżby wszystko 
słowiańskie do szczętu miał zagładżić. Ztlld tet-to Berwiński po
padł z jednej ~stateczności w drugą, i bywszy bowiem zagorzałym 
poczfltkowo wielbicielem podań i literatury ludowej po zredago
waniu swych Study6w zwlł!tpił o wszystkiem i odjlł!wszy ludowi ro· 
dzinnfl o bóstwie i demonach tradycyę, odrzucił wszystkie jego 
podania, jako nieswojsh ramot~"· 

2. "Zaprzeczyć się nie da, - mówi dalej Klepaczeweki -
~e znaczna cześ6 dzisiejszych zabobonów i wiara. w czary 

•) Wszakże juź i baby pauó siv poozynajt. W Czeezewie bowiem wyraio· 
no eiv (w r. t872): Dziś cioty zaczynajt już diabłem gardzić, bo wifo)cej 
od niego umiejt. 
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(jak jl!l pojmowano na Zachodzie) dostawały się do ludu naszego 
przez Kościół w ró~nych bardzo czasach. Wszak~e nie przez sam 
tylko Kościół rozpościerały się one u nas 1

). Wzmianka i objaśnie
nie niejednego czaru, który się dutąd między ludem tuła, zna
lazłaby si~ jak z jednej strony w Zielnikach czyli herbarzach da
wnych naszych lekarzy, lubo ci swe przepisy i medykawenta wraz 
z przesiłdarni czerp1:1Ji najczęściej z Pliniusza, tak z. drugiej 
strony w pismach poetów złotego Zygmuntowskiego wieku, mi
mo niemniej tak~e skwapliwego ich naśladownictwa . staro~ytnych 

(osobliwie Wirgilijusza, Teokryta i t. d.). Pisarze ci, jako 
wyszli z łona ludu (a nietylko z ław szkolnych) musieli prze
chować niejedno z jego wyobra~eń , jak i wzajem (przez dwory 
i szkoły) na niego oddziaływać .• Chodzi tylko o wyszukanie 
tego, co znamionuje poj~cia swojskie, pierwotne": 

3. "Zast~p demonów naszych jest wcale niemały. Pod na
czelnictwem lucypera i pachołków jego szatana i diabła 
(ob. Lud. Ser. VII, str. 10, 40, 284), uwijały się u nas czaro
wnice i czarnoksię~niki. - Wartoby się nad tym ostatnim 
wyrazem zastanowić, który ma moc czynić źle, i u nas w ogóle 
zł e g o d u c h a naznacza, boć wyrazy poprzednio wymienione nie 
Bił rodzimemi, ani te~ mogły powstać wp~śród ludu słowiańskiego, 
ale je raczej wprowadził Kościół. Właściwym wyrazem na oznacze
nie u nas ducha złego jest wyraz czar t (czert 1 czort). Wyraz 
ten (jak i c z ar, czerń) wid'Ocznie jest jednego co czarny pier- . 
wiastku. Że pierwiastek ten odległej sięga. staro~ytności, dowodził 
tego nazwy pogańskich bóstw: białe g o i czar n e g o b o g a, wi
do.cznie z dualizmem Parsów spowinowaconych. Mniejsza o związek 
czarta z parskiru Ahrimanem, mniejsza i o to, ~e od słowiańskie
go pierwiastku czar podobno i niemiecki z a u b er pożyczono, ~e 
czar n 1!1 magiję na całym znano Zachodzie i Poludniu 1 dość ~e 
nazwa pierwiastku złego (ujemnego) z pogańskiej słowiańszczyzny 
prze~zła i do cbrześciańskitSj; ~e chrystianizm, gruchocząc wsze!-

1) Berwiński (Studya II, 211-212 dodRje atoli, ze pró~z kościoła, wpły· 
wały ·na zabobony i wyobrażenia ludu: oświata klasa wyższych i atosun · 
ki polityczno, zt!ld np. lud wielkopolski ul>roł czarta w poelać kuso ubra• 
nego Niemczyka . (o Zielnikach mówi w cz~ści II str. 74-82). 
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ki e zabytki bóstw pogańskich, nie roztriaskał tronu czar n o b o· 
g a l na którym ten~e pod nazwą czar t a do dziś dnia zasiada ')". 

4. "Są więQ u nas, podobnie jak i gdzieindziej, tacy i ta
k i e (o b. Berwiński: Btudya, II, 9 7), którzy z poręki owego · czarta, 
w skutek tego ~e mu się oddali, mogą robić c u d a, - ale nie 
cuda praw d z i w e, l e g a l n e (t. j. w obrębie Kościoła wiernych), 
lecz tylko f a łs z y w e, mniemane; t. j. po za jego juryzdykcyą 
dokonywane. Tacy tedy i takie, noszą nazwy: czarowników, 
czarnoksiężników, czarodziejów obojga płci. Najpospo
litszym jest u nas dziś wyraz czarownica, znaczący starą, 

brzydką i złośliwą babę, oddaną uiabłu i zadawaniem czarów na 
szkodę ludzką i swoj!JI się trudniącą. Ona też najwięcej psot u nas 
dokazywała i dotąd dokazuje. Więc działa źle, przewrotnie (n a 
opak), ujemnie. Wyraz czarownik, rzadziej nierównie używany, 
nie wyraża zresztą tej samej funkcyi, jaką żeńska jego forma przy
pisuje kobietom. Z rzadkich o nim wspomniei1 pokazuje się, że 
była to figura dość niewinna, i mało kiedy się wdająca w czynie
nie c u d ów n i e l e g a lny c h" 2

) . 

5. "Jeździł wprawdzie i czar o w n i k na sejmiki czarownic 
na łysą- górę, ale nie jako czynny c_płonek czarowakiego koła. 

1) Nie roztrzaskał din tego, że bóslwo lo identyfikował z biblijnym dia
błem. Wszakże lud polski obecnie, na oznaczenie Złego, cz!jściej się 
już posługuje wyrazom: diabeł niż: czart. Równie niemal rzadką, sta
ło. &i\j u ludu i nazwa b i e a. I dl o. tego sę,dzę, i e używane dziś wyra
il.•nie: z ły jak pies, brzmieć dawniej mogło: zły jo.k bies. (K.).
Diabeł polski (Tygodn. liter. Pozn. 1843, str. 270--6). 

') O Cudach legalnych, w początkach Kościoła, jak i w średnich wiekach, 
dowiadujemy si!j z opisu żywotów Świljłych. I tak np. o ś. Antoninie 
arcybiskupie Florenckim (około r . 1390) pod dn. 7 maja 

1 
czytamy .: 

• Walawit go Pan Bóg cudy niemałeroi za żywota. Nad pleba · 
nem jednym barzochorym czytając EwangeliJ'ł, wnet go 
zł e czy l. Drugi pleban we wsi Korniko.rya nazwanej , iż biskupa 
awt~go mieć u siebie miał, frasuję,c &i \l , jako· by go uczcić mógł, 
w sa d z a w c e (w której tylko troch\) drobiazgu miewał) wielkie j ni
gdy tam niewidano ryby znalazł. Niepłodnej jednej, domu zacnego Ka· 
atylinnów we Florencyi, błogoeławieńatwo rod z aj u u Pana Boga u pro· 
sił. Dzieci\) zozarowane, które z kolebki czart wynosił i piersi 
mamki Q dr y wał, o h u a t kIł awojlł z l e c z Y ł i czarta pohańbił. Od dzieci 
jednego barwierza Piotro., które czart po k ł tac b n o e ił i wielkie w do· 
mn nicpokoje czynit, napisawszy kartko w któr11j czarta zaklinał, 
onego uieprzyjaciela o d e g n A ł". i. t. p. (Skarga. - Obacz: L e ki). 



81 

Odgrywał on tam bardzo skromnif~ rolę, a niewiedzieć nawet, jakie 
było jego myto za pnysługę, którq, wyrządzał bawiącemu się czar
tów i czarownic gronu. Był on tam niczero więcej, jak prostym 
muzykantem 1

), - a rzępolił na star e m rad l e wtenczas, kiedy 
czarownicom wśród biesiady na sejmiku tańczyć się zachci3ło" 1). 

6. "Rolę odpowiednią roli Czarownic (mówi dalej Klepaczew
ski), i to w wytszym jeszcze nit one stopniu, odgrywał właściwie 
Czar n ok się ż n i k, mężczyzna, który prócz przepowiedoi i rzu
cania zaklęć większego zakroju, za pomoc~ ksiąg i nauki o czar
nej Magii dochrapał si~ czynienia nielegalnych cudów, a takich 
od czasu Szymona Maga było bardzo wielu (Lud. Ser. VII, str. 
266, 220) 1

). Takim n. p. był niemiecki Faust, takim znany z podań 
ludowych nasz mistrz Twardowski. Niektórzy pisarze nazwę czar
n ok się ż n i k a wywodził od kapłanów Sławjan pogańskich, którzy 
znając się na piśmie i k s i~ g a c h, nazwę tę mieli sobie nada n q, 
od księży chrześciailskich. Tak sądzi i Hanusz. Tymczasem niema 
nigdzie na to dowodu (mówi Berwiński i Klepaczewski), aby ka
płani pogańscy posiadali księgi, i skut~iem tego, miano to otrzy
mali'). Wolę tedy pójść za zdaniem Berwińskiego (Studya, II, 

1) Wi~o rola ta nie zupełnie była bierni}, skoro zabawie nadawał on t o n 
1) Oprócz Czarownicy powołanej, Berwińskiego i innych nuto

rów, wapomin~ o czarowniku i ks. Jobczyński takie. Ten ostatni opo. 
wiada nadto (Opis miasta Dolska str. 70), jakparobek Jan Kostera, 
pomówiony przez mniemane czarownice wzi~te na tortury, o schndzki 
na łysej· górze, wyznał takte na to1·turaob, i t był na łysej · górze i cza
rownicom przygrywał. Przeczył tylko, jakoby na star ej rad l i c y miał 
wygrywać, twierdzQC ~e grał na p i e.v: c za l c f'. W s·kutek takowego ze
znania, zostP-ł biedak ów żywcem przez kata w Dolsku spalonym, za co 
kat ów dostał "talarów bitych rztery dobrej monety" jak to kontrakt 
z tymże katem G. zawarty, dolfłd w oryginale przechowany, opiewa. Spa· 
lenie to miRło miejsce pod koniec zeszlego stulecia. 

1) Berwiński (Studya, II, 195) mówi: nO ludziach którzy robili cudA 
i c h o d z i l i p o w o d z i e, wiele mamy świadectw, n. p. zdarzenie takie . 
opiauje Caesariba z Heiaterbachen (lllus. mirac., V, is) w BesntH;on. 
Kronikarz Neator (o dwóch Wołcbwach czyli czarownikach) i iuni". 

4
) Ale też niema dowvdu, iżby ich wcale nieposiadali. Zreszłfł nuwa ta 

(mimo wywodów BerwińakiPgo) ma źródłoałów w \\·yrazie: k s i Ił ż ~. k s i~ . . 
ż y c. K. Szulc (Mythologija, etr. l 80) mówi : Wyobra!enia o ksiviycu 
jako bóstwu ładu, rzQdu, porzqdku), stały !if,l dla naszych przodków po
wodem, to według kaioiyca, pierwszPgo założyciela i rzfłdcy państw, 
na.wali rztdców pań~twą i kośoiola ksivżmi i ksiaigtami. W Sans-

• 
Lod s~r. XV. 11 
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114, 119) który utrzymuje, te tak nazwa ta jak i rzemiosło czar
noksi~zkie pojawiło sitl w Polsce znacznie później bo dopiero po 
załoteniu Akademii krakowskiej, a wi~c w XV wieku; a powstało 
pewno z tego powodu, te Polska biorąc naukę i oświat~ z Za
chodu, gdzie już od wieku XIII kwitnęła nauka o Magii, miała 
także u siebie, zwłaszcza przy Akademii krakowskiej, uczonych 
z Zachodu, ludzi k s i Ił ż k o wy c b, co się magij!} czarną (Nigro• 
mancia) trudnili. Ztąd też jest i owa fantastyczna baśń o mistrzu 
Twardowskim (Ser. V, str. 21, 333. Ser. VII, str. 4~, 201. -
Berwiński: Studya, II, 123, 125 ), która go jedni bronią jako mistrza 
w Magii swojskiej czyli polskiej, drudzy zaś odrzucaj'ł cał'ł baśń 
jako podanie -obce, które uapłyn~ło z Niemiec (Faust = fest, mocny, 
twardy), dokąd znów dostnło się z Hiszpanii (od Saracenów i Ży
dów hiszpańskich, alchemików, posiadajl}cych sztukę i elixir o d
mładzania się, długiego życi!\ i t. d.)". 

7. W Wielkopolsce wszakże Twardowski mniej głośne nit 
w Krakowie i Wilnie rozwijał działanie. Powiadają, ż~ w Poznaniu, 
gdy go szatan unosił w pÓwietrze, uchwycił on się w trwodze 
konca wieży ratuszowej a potem i wieży jednej kościoła farnego, 
które oderwawszy poniósł z sobl} ku górze. ( Croquis von Posen. -

·Lud. Ser. VII, str. 20, o. 27). 
8. "W dawnych i średnich wiekach cbrześciaństwa cJak utrzy

muje Klepaczewski) nie tak łatwa jak później była znajomość 
z · czartem. Trzeba było niejedną starą przewertować księgę, nie
jedn~j mozolnej nauczyć się sztuki, zanim osiągnięto moc ł ta
jemnicę wywoływania diabła 1

). Później dopiero, kiedy czary i. pra
ktyki czarowskie. niezmierilie się zagęściły, niepotrzeba ju~ było 
głębokiej nauki i sztuki, - której się zresztą płeć piękna zby
tecznie poświęcać nie lubi, - aby się bez wielkiego zachodu udzie
lał babom na sam pakt słowny, mOCE} którego po Śmierci prze
chodziła dusza czarowuicy w jego posiadanie. W średnich zatem 
wiekach (a~ do XV) odbierał on zapisy czyli cyrogrt~fy od m ę dr
e ów na ich dusze, jak n. p. od Twardowskiego., zbója. Madeja. 

krycie nazywa s i~ wojak k &R t r Y a (ksigzyq ma tu nazwg c zandr a) 
. :: 1••ól po zendeku k h e a e t a. 

1) W starozytnvóci 11toli nie byto ono tak . trudnem. Bożkowie świata po· 
gnńskiego, na zawołanie kapłanów i kapłanek, a nawet ludzi świeckich, 
at&\\ .\ li im n n~ l e i widomi o na oczy (o b. Ser. VII, str. 201 , nr. 34) • 

• 



83 
~ 

i t. d. 1
). Zdarzało si~ i w Polscę tak~e, ~e za napisanie takiego 

zapisu karano śmiercią 1
). - (Berwiński, Studya, II, 123, 127). 

9. Zapisywanie duszy diabłu. Jeden młodzieniec (mówi E. 
Kie•·ski) z powodu nieszcz~śliwej miłości, udał się do czarownika 
o pomoc. Ten nie mogą,c sam od siebie nic dla niego zrobić, dał 
mu nast~pujący li s t, wstawiajlłCY się za niin do szatana: "Po
niewa~, panie mój, powinność nioja -jest z wielką pilnością, i sta
raniem ludzi od wiary cbrześciańskiej odYrodzić i do Twojej słu~by 
obracać, :teby-ć sług co dzień przybywało, przeto posyłam Ci tego 
młodzieńca, miłością, przeciw takiej pannie (N. N.) zapalonego, 
a proszę za nim, ~eby otrzymał o co prosi, ~abym się nim chlu
bił, i potem chętniej do inszych przywodził". - Z tym listem ka
zał mu iść o pewnej godzinie w nocy na grób pogański i tam 
stanąwszy miał wołać szatanów, list ten w gór~ rzucają,c. Wnet 
tM: · przybył k11ią~e ciemności z orszakiem s woj im, a przeczytawszy 
ów list, rzekł do młodzieńca: "Wierzysz we mnie, abym wypełnił 
wolę twoją,?" - Na co· on odpowiedział: "Wierzę Panie." - Po
czem znów szatan: "A odstępujesz Chrystusa swego?" - "Od
s~puj~" - była odpowjedź. -"Zdrajcy jesteście wy chrześcianie" 
odparł szatan; "bó gdy mnie .w ozem potrzebujecje, do mnie się 
udajt~cie, a dostąpiwszy pragnienia swego, zaraz się mnie zapie
racie i do Chrystusa waszego wra.oacie, a on ia jest łaskaw, przyj
muje was przeto. Jednak~e je~eli chcesz, abym uczroił według 
woli Twojej, daj mi cyrograf, w którym wyzn~j że odstępujesz 
Chrystusa, chrztu i wiary chrześciańskiej, a~ebyś był mojim sługą 

wspólnie ze mnfl na Sfłdzie czekał potępienia a. 

l) Głup t a e o m atoli i proetakom dawał sio często wyprowadza«! w pole. 
· Chłop bowiem naez, ouukuje gó co do zwrotu cyrografu (ob. Ser. XIV, 

str. 194.), jak i w innych rr;eczach. Pokazuje to, te cyrograf nie miał-tej 
siły na wsi, jak t miał w mieście i szkole, zktd dostał sio na wieś (o b. 
Ser. VII, str. 201, nr. 96). 

2) J tak, ozytamy w aktach miejskich poznańskich (Berw.ińeki, Studya, 
II, 1~6). "Roku 1722 dnia 9 lipca ścięty został przed ratuszem w }>o
zna~ :u Andrzej Bocheński rodem z Grodziaka, w skutek naa~pujtoego 
zeznania, które uczynił na lotturach: "Byłem w azkołach różnie, w War
Sila wie, w Poznaniu, potem byłem prr.y rótnych dworach za inspektora. 
Poczćm r.aś udałem sio do klantQru Cyeteraów i byłem w nim pół·roku, 
z którego wysł'łpiłem z melankolii i z wad rotnych, i tam też napie&· · 
łam cyrograf djabłu. Ten cyrograf miałem w ł6tkD, i podpiaałem ai\l 
krwiłł właant, któr'ł mi cyrulik, u~d"o (emu) chorym, z roki puścił. Ten 
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Ksią:te ów ciemności, jak się pokazuje z tych słów, bardzo 
musiał być godny i uczciwy, gdyż bez żadnej ogl'ódki i podstępu 
czysti!J wypowiadaJ prawdę, a gdy ów młodzieniec :tądany cyrograf 
ręką swą napisał, rozkazał służącym mu duchom, aby serce na
mienionej panny zapalili miłością ku temu młodzieńcowi, co oni 
też tak dalece uczynili, i :t się owa panna z lamentem na ziemifj} 
rzucała. Pomimo jednakże tej usługi, poczciwy diabeł oszukany 
został, jak przewidywał. Gdyż ów młodzieniec póiniej za staraniem 
swej żony nawrócił się, ~ diabeł męczony modlitwami do Boga, 
z narzekaniem spuścić musiał cyrograf. 

10. Inny młodzian zakochany i chcą:cy te:t przystąpić na czaro
wnika, musiał przyjść w dzień niedzielny do kościoła z mistrzami 
swymi, pierw niż wodą święconą, kropiono, i tam przed nimi wyrzec 
sięChrystusa, Jego wiary, chrztu świctego i kościoła powszechnego, 
potem zaś winien był przysięgę uczynić szatanowi i nakoniec napić 
się z flaszki eli:Jtiru szatańskiego. (E. Kierski). 

11. Zdarzało się jednak iż szatan taki} przysięgę na pewien 
tylko przeciąg lat przyjmował, lub uczynienia professyi i wykona
nia przysięgi do pewnych lat odkładał. Gdyż szatan ostrożny i prze
zorny widzą:c albo n.owicyantkę trudną, zrazu do okiełznania, z lekka 
z nią tylko postępuje, mało poc:zątkowo od niej ż~dając; albo też, 
u innych, lękając się, że wykonują przysięgo usty ale nie sercem, 
uznał że muszą być poprzednio doświadczone. Dlatego więc często 
nowicyantkę zrazu porzuca, aby ją, przez to do rozpaczy przy
wiódłszy 1 mógł potem tam lepiej całkiem dla kawalera i siebie 
pozyskać (E. Kierski. - Berwiński, I, 192). 

12. Liczba czar o w n i k ów lub siłę nieczystą posiadajlłJcych 
mę:tczyzn, jest i była "(jak to ju~ nadmieniliśmy) nierównie mniej· 
szl} niż liczba czarownic czyli C i o t, podobnie jak to ma miejsce 

co do mądry c h m~~czyzu w stosunku ich do kobiet. Przy· 

zaś cyrograf postrzegli ksi9ia Bledzewscy i odebrali go. Kazali mi po
tem wyjść z klasztol'u; ja zaś po uczynionej pokucie, musiałem ten cy
rograf, który tylko din pieniędzY. elatył (t. j. który w celu pozyakania 
pieniędzy był wystawiony) spalić. Przyj,łem nareście ałutbę u pana Za· 
leekiego w pyzdrach. U tego nacierpiałem sio bieuy, mizeryi i głodu; 
a z dE~aperacyi i melankolii napisałem karto odJajlłO się djobłu. Co ZRŚ 
w tej karcie jest, togo wszystkiego nie pamiotam". - Nie dość przeto, 
ie zniJkany ów inspektor nacierpieł si\j biedy, mizeryi i głod•t, ale jeszczo 
!ici~to nieboraka za to, te· popisał głupstwa na baraniej skórze" . 
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puszczać się godzi, ~e c z ar n o k s i ę ~ n i k taki pełnił pierwotnie 
obok innych funkcyj, i funkcyę tak~e pó~niejszego exorcysty. Po
wiadano nam w Miłosławi u, i~ niezbyt dawneroi czasy (około r. 
1826) ksil)dz pobliskiej parafii wypęd z a ł diab ła z krowy; 
exorcyzował on jlł, robiąc nad nif} znaki 7 krzyMw. 

13. Czarownicy, jak i czarnoksię~nicy, przy sprawowaniu 
swego urzędu, u~ywali pewnych odznak lub godeł, podobnąt jak 
i oni moc czarodziejski} w sobie dzier~ącycb i przez nich im na
daną. Godłami temi były: kije, laseczki, rózgi, powrósła, powrozy, 
uzdeczki i t. p. A godła takie, oddzielnie nawet u~yte, mogły ich 
w dokonywaniu czarów zastępować (ob. Lud, Ser. III, stt:. 137.
Ser. XIV, str. 235, ró~czka 1

). - Ser. VII, str. 205, nr. 44). 
14. Dziś o czarownikach prawie ju~ nie słychać , a funkcye 

ludzi o siłę podobnlł pomawianych, w znacznie wszak~e zwątlonym 
gtopniu, pełnią ró~ni miejscowi i podróżni szalbierze. 

15. Dziennik Poznm'tski (z r. 1869 nr. 217) pisze: "Do kar
czmy w Parzębowie czy Parzęczewie, wsi pod Sierakowem, przy
było niedawno kilku mę~czyzn z niedźwiedziami na nocleg. Wia
tłom • >ŚĆ o ich przybyciu rozbiegła się lotem błyskawicy po wiosce 
i spl'owadziła mnóstwo ciekawych. Wkrótce potem żalił się jeden 
2: gospodarzy w karczmie przed przyjaciołmi, iż dziwne od jakie
! :oś czasu ma nieszczęście na bydło. "Nie wiem" rzekł "czem tak 
zgrzeszyłem, :l! e w przeci~~sgu krótkiego czasu tak mi bydło zmar
niało, i kilka sztuk ju~ zdechło. Wiecie, że czynię wszystko co 
mogę, nie ~ałuję na lekarstwa, a przecież nieszczęściu zapobiedz 
nie mogę". - S~~ssiedzi li to wali się szczerze nad jego dolą, lecz 
pó~niej jak to zwykle bywa , w czarach przyczyny · domyślać się 
zaczęli: Na to odezwał się jeden z nieznajomych: "Jeżeli w tern 

1) F. SoMnwerth (Aua der Oberpjalz, Augsburg, 1859, lll, 216) mówi 
o rózdze czy rótczce oza~:odziejskiej ( Wiinsohelruthe), te jest ona roz· 
aocht (Zwieael) czyli widełkowatt gałl}zkl) wierzbowił lub laakowl), któ· 
rej oba końce przytrzymuje s i~ dloni'ł, gdy s i~ j~ rozpytuje o rzeczy 
przyszłe, robiile nad ni'ł znak krzyża ś, Kr~ci si11 ona w r~ku szybko 
i przy odpowiedzi twierdztcej trzonek jej podaje si~ naprzód, przy prze. 
czQcej w tył. Pomaga ona do wykrycia złodz~eja i rzeczy skradzionej, 
ukrytego akarbu, wody, czasu trwania i kot'tca ohoroby i róinych :r:amy· 
słów. Rózgt taki) winna byc! tegoroczna latorośl , na kilka pi~dzi długa, 
rozsochata t. j. nakształt litery Y rozczepiono. z natury; naloty j!ł cit6 
w r•cwnych dniach i godzinach, i to od dołu ku górze, i nadac! jej zaraz 
r\kZWIJ czyli ochrzcić, tegnaj'łc j=ł znaknmi krzyio, 

• 
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rzeczywiście jest tylko ja'kid z a. ł o~ e n i e· a. nie naturalna choro
ba, to poproście n i e d ź w i e d n i k a, a on z a p o m o o Ił n i e d ź
w i e d z i a, który ma węrh niesłychanie dobry, niezawodnie je 
wyszuka, i od złego was wybawi". Skoro to gospodarz usłyszał, 
zwrócił się zaraz do niedźwiednika i prosił go, aby nazajutrz do 
domu jego wstąpić zechciał. Ten chętnie się do ~yczenia jego 
przychylił i nazajutrz o świcie ju1: był z niedźwiedziem w obórce 
cl1łopka, który z upragnieniem go oczekiwał. Przy drzwiach zaczął 
ju1: niedźwiedź na rozkaz pana swego wietrzyć a chodzl}c tu 
i owdzie .po mierzwie, wydrapał z niej wreszcie k o· ś ć s p o r ą, 
owiniętą ziołami, smołą, i płótnem. Na widok ten zaśmiał 
się niedźwiednik szyderczo, pod~ósł kość a pokazując j!J: gospo· 
darzowi, rzekł: "Otó~ masz, teraz pewnie ju~ uwierzysz, M nie
szczęście twoje jest skutkiem czarów l" To powiedziawszy, kazał 
sobie przynieSć duży świder, wywiercił d z i u r ę w e dr z w i a c h 
wchodowych, napełnił ją mrucząc coś pół-głosem 1 jakiemifi z i o,· 
h.mi, które silnie kołeczkiem w dziurze tej przymocował. 
Uskuteczniwszy to wszystko, rzekł : "Teraz ju1: ci czary szko
dzić n i e będą". Wdzięczny gospodarz przyniósł mu za tę usługę 
talara, lecz niedźwiedziR.rz rzucił go z uśmiechem pogardy na 
ziemię a gniewajl}c się srodze, my mógł po długim targu na gos
podarzu, iż mu 18 talarów, srebrny zegarek i trzy koszule dać 
musiał. Po tej operacyi poszli niedźwiednicy dalej. Gdy się o zaj• 
śoiu tern miejscowy sołtys dowiedział, uwiadomił żandarma z któ
rym w kilka godzin później się spotkał, a ten wyruszył zaraz 
w pogoń ża winowajcami, schwycił ich koło wsi Draska i do ko· 
misarza obwodowego wieleńekiego (w Wieleniu) ich przywiódł. Po 
iodagacyi osadzono ich w więzieniu". 

Prześladowanie. 

16. W razie jakiego nieszczęściu, które gdzieśkolwiek spot
kało człowieka lub bydle, przypisywano to zwylde czarom i wy
szukiwano osobę, od której to nieszczęście mocą czarta pochodzić 
miało. Zgłaszano się ze skargfł do instygato~a, którego po mia
steczka.ąh było powinnością, stawić się z tem doniesieniem przed 
połączonym urzędem wojtowskim i burmistrzowskim i podprzysiąd:t., 
jako zarzut czarodziejstwa który ~zyni obwinionej osobie, uznaje 
za prawdziwy i słuszny. Po odebraniu · tej przysięgi ·, sprowadzono 
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oakar;l;on~ osobę, (któri'JI najczęściej była niewiasta) na śledztwo, 
gdzie przygotowane jn;l; było wszystko do męczarni w ,razie, gdyby 
się nie przyznała dobrowolnie do czynionego jej zarzutu. Sposób 
męczenia stanowiły zwykłe tortury według wynalazku i obyczaju 
prawa sask~ego w średnich wiekach. Było to wyciąganie członków 
przez powieszenie w pas człowieka, a uwiązano pr.zytero cię;l;ary 

u nóg i rąk jego, lub te;l; wyciągano ze stawów palce i inne 
członki przez szrubowanie na urządzonero do tegó łożu. Na tych 
torturach wolno było męczyć tylko przez godzinę, ale można to 
było trzy razy przez dzień powtarzać. W tych przestankach wsa
dzn.no często oskarżoną ofiarę w kłodę jakby dla o.dpoczynku. 
Kłoda zaś zwykle tylko do karania wiPjskiego ludu używana, skła
dała się z dwóch dębowych ciężkich klocków pomiędzy dwoma 
słupami. Karany· sied11iał przy tej kłodzie ua ziemi skrzywiony, 
miał pomiędzy oweroi dwoma klockami przyskrzynibne ręce w sta
wach pulsowych i nogi w kostkach, gdy w krzyżach wisiał. Uni
knienie więc tych okrutnych męczarni, zależało od dobrowolnego 
przyznania się obwinionego, lecz to znów pociągało za sobą śmierć 
na stosie, poprzedzonl:JI niekiedy dla lepszego dowodu p la w i e
n i e m mniemanej czarownicy w gł~,Jbokim stawie '). Trudny więc 
był wybór, śmierć zawsze następowała, gdy wykonana przysięga 
instygatora rozstrzygała nieodwołalnie o losie oskarżonej osoby. 
Aby więc uniknąć mąk torturowych, przyzuawali się oskarżeni do 
wielu bredni, lub do sprawek których nigdy nie popełuili. Zda
rzało się jednakże niekiedy, że obwinione osoby z niesłychaną 
mocą charakteru uznawały swą niewinność i groziły sprawiedliwym 
sądem bożym tak swym oskarżycielom jak i sędziom za niespra
wiedliwe męki jakich doznawały. Ale znów, czy straszny widok 
tortur czy te;l; doznawane ju;l; męki, czy wreszcie całkowite obłił
kanie jakie towarzyszyły takim indagacyom, sprawiały nieraz, :l.e 
te same nawet osoby, kt.óre z taką siłą duszy występowały prze
ciw swym oskarżycielom, wzięte na męlci, przyznawały się do 
wszystkiego o co je vskar;l;ono, odpowiadały na najniedorzeczniej
sze zapytania, a oiek~edy nawet, wypocząwszy sobie nieco przez 

') Berwiński, Studya, l, 07-101. Tudaje on wyjątek z Kitowicza Opisu 
nbyczaj6to t zwyczaj6to pol.~kich (wydanie Itnc?.yń ~kiego , tom l, 233) 
gtlzie jest opisanie procedury s11dowej z czarownicami i tortur w Polsoe. 
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noc po torturach, by raz skończyć, przyznawały się jeszcze do 
większej licz.by win, dodaj!}c, ~e z tl'm pójdą na sąd Pański. Wten
czas to owe mniemane czarownice w jt~.kimś rodzaju obłąkania. 

podawały szczęgólowo nazwiska, ubiór a nawet rodzaje i stopnie 
czartów; których albo zjadły z pokarmem ·(lub napojem) i przez 
to w siebie przyjęły, albo w spotkaniu się z nimi w drodze im 
się zapisały, podawały wreszciP, że z temi diabłami żyły, udawały 
się z nimi na łyse góry na tańce i wspólne biesiady, za k11żd!ll 
iaś razfł przez swe zeznania oskart.ały wielo innych jeszczb osób, 
mianowicie zaś kobiety. Wyrok w takir h sprawach, jak się to 
z wielu pozostałych pism pokazuje, brzmiał prawie dosłownie jak 
następuje: n A że się dobrowolnie co tego występku przyznałr, tak 
srrosnego, t. e zapomniawszy Pana Boga W szachmogącego, który 
je stworzył i krwią Syna swego jednorodzonego odkupił i udaro
wał darem Ducha św . , który one do wiary powszechnej prawdzi
wej katolickiej przyprowadził i iywić na świecie raczył, takte za
pamiętawszy przenajchwalebniejszej i pr1.eoajświętszej Paony Ma
ryi Matki Boakil\j i przykazania Boskiego i · Aulołów stróżó.w, 
udały sifJ do nieprzyjaciół dusznych, onym służyły, ich woJ~ czr
niły, ludziom psowały i szkodziły f'ana Boga cz~t~to obrailtjflc -
za które tak t~prosne sprawy ich, jako Pan Bóg i prawo, na ta
kowe przestępce przykazania Bożego, jest postanowiono, aby były 
ogniem karauc, spalone i w proch obrócone 1

). - (Czacki, Ki
towicz, Kierski i t. d.). 

17. Zabobon sum jak i kareonie go przez kościół, poczynają 
się na Zacbodzie od XIIlgo i ciqgną prawie do końca XVIIgo 
wieku, a prześladowanie wzmagało eię wraz z powodze.niom coraz 
bardziej głow~J podnoszącej herezyi. Kościół karr.ił go okrutnie, 
b.o sam w działanie siły nieczystej, przeciwnej ruu, acz nielegal
nej, mocno wierzył, skoro jef'zcze dzieło lłialleus maleficio?·urn 
(Młot na czarowrlit•e, o b. Ser. ViJ, str. 257} powiada: haeresis est 
maa:imd, operc1 malcjiciormn non c1·edere. W czasach kiedy dr~
czono na ~achodzie na t'Ówni z hel'etykami ludzi o czary_ (cuda 
nielegalne) oskarżonych, u nas w Polsce jeszcze był spokój, a in
kwizycya wprowadzona r. 1318 nader mało zrazu pochłon~ła ofiar 
(Berwiński, Studyq,, II, 129-140). Dopiero od XV.wioku poczęło 

') Oen·ióeki, St.idva, l, atr. 99, 
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si~ i u nas prześladowanie , przewatnie czarownic, i dotrwało at 
do końca X VIII wieku; a utrzymywała je (zwłaszcza w XVII 
i XVIII w.) ogólna niemal w kraj u ciemnota, której przyczyny 
i zgubne dziAłania zapisała już na swych kartach historya. Sak 
dalece w owych czasach rozpowszechnił si~ zabobon i proceasa 
o czary w Polsce, o tern daje nam mi~dzy inneroi wiadomość 
i dziełko Czarownica powołana, które rozbiera Berwiński (obacz 
i Przypisy). Berwiński także udowadnia, i~ z zagranicy i na jej t:zór 
był przej~ty i sprawoMany cały tryb indaga.cyi i motywa pot~pienia 
obwinionych, sąd na nich, wi~zieąia, tortury i t. p. Uderzającą to 
rzeczą - lubo zreszt/l, bacząc na okoliczności, łatwą do wytłu
maczenia - iż wśród mąk na takich torturach, przyznawały si~ 
ofiary do najdziwaczniejszych nieraz czynów. I nie dziwić się temu, 
skoro i one same także w motuość podobnych czynów i u innych 
ludzi wierzyły 1

), 

18. Czarownice, po pr z yznaniu si~ do wyst~pku na 
m ę o e, zawsze niemal chciały si~ w i e s z a ć, a gdy straż nie 
była dość czujuft, znajdowano czarownice zawieszone na rzemy
kach albo podwikach, a to pewnie (jak mniemano, wedle ś. Au
gustr na) za. poduszczeniem s z a t a ń ski e m, żeby przez skruchę 
i sp!) wiedź odpuszczenia grzechów nie dostąpiły (o b. Czarownica 
powt•lana, nr. 59)., Zdarzało si~ niekiedy, że fanatyczni i nieczuli 
m~łowie i ojcowie, oddawali do sądu i na. stos, własne swoje żony 
i córki. Boć bywało, !e dziwaczki 10 lub 8 letrjlie, a nawet już 
i przy urodzeniu diabłu były ofiarowane; lecz tl:l, deszcz i grad 
tylko sprowadzać mogły. - (E. Kierski). · 

· 19: Cba~akterystyczuą jest okoliczność, że u nas mocniej 
może, niż wsztJdzie indziej ua Zachodzie, potępiał czarownice ży
•ioł wody. Woda bowiem. przy próbie na nie (pławieniu), grly 
je u n o sił a nad sob~ (jako nieczysta siła.), wsknzywała je na 
stos; ogłaszała zaś za niewinne, za chrześcijauki prawdziwe gdy 
je pochłonoła. - (Bei'wiński, Studya, l, 96). 

1) W dziele Łukaszswicza: Obraz m. Poznanitt .(II, 823) czytamy: .Anno 
1645 feria aecunda post ~estum SS. 00. Sanotorom, epalon'ł została 
łJwcem pod sr:ubienicll w Poznnniu Regina Boroezka, rodem ze St~sze 
wa, która zeznała 1 te spółkowała z djabłami 1 a mianowicie z djabłem 
Tórzem, Rokiokim, Trzoinkt, Rogalińekim (ob. Ser. JX, str. 
IS-6, notka 2ga. - Berwiński, Stuaya, I, 206). 

t.u4. Itr. 1V. 12 
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20. Cioty ginęły zwykle przez wodę lub ogień naniecony przez 
Ludzi. Ale ginąć mogły i od niebieskiego ognia, jak tego dowodzi} 
dwie następujące powiastki (z r. 1875): 

"W jednej wsi pon mioł brata księdza. Ten ksiądz nigdy nie 
cbcioł wierzyć że są ciot.y na świecie 1

). A ten jego pon brat po· 
wieda: o bracie, jest jich wiele na świecie; ja sam moro takó 
jedne babe we wsi, że jes główna ciota. - A ten ksiądz do niego: 
toć ji powiedz i k o u ż (każ) ji1 niech mnie przyńdzie oczarować. -
Ten pon te bab e u~ wołał do siebie, powiada: ni moglaByś ty co 
zrobić mojemu bratu księdzu, żeby on też wierzył że som cioty; 
ale tAk mu musisz zrobić, żeby ón nie z ak a l i c z a ł (żeby nie 
został kaleką), tylko żeby cierpioł chwyle. - A óna. powiada: 
czemu nie? mogę. - TAk óna pouszłu. raz pod okno do ksiedza. 
i chciałi gó oczarować. Ale źe, niż głowa podniós z łoża, to sie 
prze że g n o ł, ni mogła mu zrobić nic. - Tak przychodzi ta 
ciota do pana i powiada: c?.ekaj, pódziemy obaj. - Na drugi 
dzień pośli o boj pod ksieże okno. Tak ten po n zawołoł bez okno: 
panie brac;e, bo sie p a l i s z l - - Ten ksiodz w ty nagłości z a
baczył sieprzeżegnać i wyskoczył z łoża i pad (upadł) 
przy tym łożu. I tak krzyczy: bracie re tuj mnie l - Tak ten po n 
wszed do pokoju i powieda: bracie, wierzysz w cioty? - Ksil}dz: 
o bracie, te ni. bede wierzył póki bede żył; prawda-ć tyś to bra
cie mówił, że są cioty na świecie. - Pyta sie ten ty baby: czyby 
óna ni mogła zrobić, żeby mu piorun dąb roztrzas, bo mioł gruby 

.d!lb i nie chcioł go ściąć. A ta baba mówi: czemu nie' moge; 
pójdzie pirsZil. chmurka , z te ni d z nie badzie; zaś pódzie druga 
clunut'ka, i z te też nidz nie badzie; a zaś pódzie trzecia chmur
ka, z tej dopiero trzaśnie . - Tak, jak ta trzecia chmutka szła, 
tak ten pon prędko wziou powrozy i babe przywiozał do tego 

1) n W biskupstwie Bazylejskiem we wsi Oberweiler nad Rhenem był 
uczony pleban tego rozumienia albo raczej bł~du iż czarów niema na 
świecie, lecz że tylko według mniemania ludzkiego takowe eziuki nie· 
wiastom przypisywano. Lecz pl~bana onego wywiódł Pan Bóg z bł~du 
tego, gdy go jedna baba oczarowała, iż przez trzy la t a c h o d z i ó n i e 
mógł, gdy ją z mostu strącił w błoto; idłłc spieszno zaraz zanie· 
mugl. Prowadzić go musiano gdy chciał byó w kościele". (E. K.) 
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dębu. Tak b a b e i d l} b razem p i o run r o z trza s • - i zakoń
czyło sie ji czarowanie" 1

). (Morownica. Lud, Ser. XIV, str. 289). 
21. Ksiądz miał nygusa paro bk:\ do koni , a nie wiedząc 

w jaki si~ go sposób pozbyć, u~alał się przed gospodynią. A ona 
na to: jaoym zaraz poradziła, ~e by ón ino tych trzech pacierzy 
nie mówił rano i wieczór w łóżku i ale trzeba na to żeby on, jak 
tylko jegomość zawoła na niego: g o re l (pali się) gdy będzie 
w łóżku, nim si~ zacznie modlić, wyskoczył z _przelęknienia i a jak 
wyskoczy, to nogę złamie". - Ksiądz się domyślił, a chcąc ją 
jeszcze wypróbować mówi: "a nie umiecie też tego, ~e by d e s z c z 
padał?" - A ona na to: ,,Czemu ilie? ja ws1.ystko umiem".-
Po niedługim czasie zaczęło też grzmieć, łyskać i deszcz padać i 
wtedy ksiądz kazał ją złapać i pr1.ywią\(ać do l i p y dr z e w a, 
a piorun trzasł i lip~ roztrzaskał z nią na ćwierci. (Buk). 

Czarownica. Ciota. 

l. W Wielkopolsce, jak wszędzie, płeć żeńska czynniej nie
równie występuje we wszystkich sprawach demonicznej natury, ni~ 
męzka. Dla tego- to pełno tu jeszcze czarownic a raczej: c i o t, 
jak je lud wielkopolski mianuje, gdy o czarownikach mało-co sły
chać 1

). Jakie są powody tego przywileju niewieściego szkodzenia 
drugim, wyjaśnia nam juz pod pewnym względem dzieło Młot na 
czarownice 8

) (Lud Ser. VII str. 257, 259). Zresztą od najdawni~j-

') B a b a (bnbkR) .jako nazw n chmnry deszczowej, powia.<ln Br. Grnbowski 
(Tygodnik p01vsz. Warsz. 1879, nr. 16) <lo dziś dnia ?.nanf} jest Czechom 
np. w wyrażeniu: baby vystupuje, budo prszet' (deszcz padać, 
prószyć). Ponieważ chmm·y były skałami, górami niebieskieroi, nazwa 
babiej przeszła przez naturalną assocyacyę na niektóre góry up. w Kar, 
patach Babia góra, w Czechnch Podbabo., Zichrowska baba 
i t. d. - (K. Szulc, Mythologija, str. 89-92). - Gdy deszcz pada 
i słońce świeci, o b. Lud, Ser. VII, str. 95. 

2) Wyraz ci b ta jest tu powszechny. Wyraz cza-rownica, rzadko kiedy 
używany, oznacza jo.kfłŚ wyższfł w hierarchii Zlogo istotę. W pewnych 
stronach Polski o i o t a znaczy febrę. 

3) Młot na czarownice, równie jak i Cza?·own?:ca powołana, niepochle
bne w ogóle o kobietach wyrsżnjfłOY zdanie, przypisuje im wielkie 
11drożoości i błędy z przyczyny niepohamowanej miłości; bgdfłc z natury 
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szych czasów brały one udział przeważny w wieszczbie i c.:zaro
dziejstwie i dochowały go do naszych czasów. Związki znów, ja
kie utrzymywały ze światem nadzmysłowym, nadawały duchowi 
ich sprężystość i lotność; - nie dziw tedy, że miał on wszelkł) 
łatwoRĆ przenoszenia się na każde zawołanie z jednego miejsca. 
na drugie '). 

2. Tworzymir • (Bibliot. Warsz. 1864, luty, str. 273) przyta
czając przysłowia wielkopolskie: a) Wy g l ą, d a j ak c z a l' o w n i
c a l u b c i o t a ; b) J e d z i e j a k c i o t a n a ś w i n i ; c} C z a r o
wnica z łysej góry!- robi uwagę, że: "Wiara w czarownice 
jest jeszcze po dziś dzień nader silną. Czarownice jeżd:l:fh co 
czwartek na Łysą- górę, wysmarowawszy się wp(zódy jakąś 

maścią. Łysa góra atoli nie jest jedn~ w Polsce; każda okolica 
zwykle ma swoją łys!}- górę, gdzie się czarownice zbierają 2

). ,Teżdżą 
też . podobno na czarnej świni, która jest diabłem; oprócz 
tego na m i o t l e czyni!} powietrzne wycieczki. Jakaby była różnica 
cioty od czarownicy, dociec tego nie mogłem. Czarownice podług 
wiary ludu, umieją d e s z c z e s pro w a d z a ć, ltldziom różne cho
roby zadawać i t. d. 3). 

krewkie i płochliwe, latwiej popadaj'! w pęta szatańskie (Berwiński, 
Studya, I, 177, 190). 

1) Jak dalece już w m wieku po Chrystusie dokazywały, dowodem w tej 
mierze tak zwany c a n o n e p i s c o p i (z ohrnd synodu w .Ancyra od by· 
tego 814 roku), w którym szczególni~j poleeonem zoMtało biskupom, fleby 
dobrze baczyli na bezbożne kobiety, które różneroi czaruroi Bilj trudni!lC, 
nocnil por!) latajlł z diabłami po powietrzu (Lud, Ser. VII, str. 26G-7). 

2) Obecnie · atoli opowieści o podobnych sc:hadzknch i rolacye z nich rza· 
dziej słyszeć sio daj4, nil; to bywało przedtem, a jeśli kto o nich roz· 
powiada, to najczościt~j wyrnia a i~ w tonie żartobliwym: e h, to łys o· 
górakie puste noce. Gdy dziewki idą na hulank~ do karczmy, zwy
kło aio mówić, i e: l o t Ił b e s tyj n i c e n a l y s e · góry l 

.t) Dalej mówi Tworzymir, migszRjfłC widocznie działania Ciot z działa· 
niami li'łdrych, (acz i lud sam czasami już je z sob4 identyfikuje): 
"Lecz'ł też choroby przez zażegnywanie sierpem mianowicie. Cza· 
rownice mogił także z a d a ó komu d i a b la. Taki odowiek zowie sig 
O p o t a n ym. Dawniej wiele miało 'byó Opotsnych, lecz i po dziś dzień 
jeezcze opotani od złego ducha aio pojawiaj~ Czoato to jednakte t o g a 
c h ł o a t a wyleczyła z niemocy i wyp~dziła złego ducha. z tajich o po· 
tanych" . (obacz: Mtdra). 



3. "Sposób professyi ('Zyli ~b bu C?.arownir. cli a h łowi h)'ł 
dwojaki, to jest: a) jawny, i b) uczeg ć luy, który osobno sza· 
tanowi którejkołwiek-bądź god?.iny m•)gł hyc oddany. -- J s. w n"! 
sposób bywał, gdy czarownice razem się zgromad1.u.ły i szatana 
w postaci ludzkiej oglądały. Upominał ich wówczas no do · 
trzymania sobie (j~mu) wiary, i nbieeywał za io sz r.Zf:śliwa n11. ~wie

cie powodzenie i długi żywot. One zaś polecały _ mu no·wo- r :·zy
sta.jącą, prosząc żeby ją W Opiekę 8Wfl przyjął. \V.tedy szr.tan, je
żeli llowicy11.tkę lub nowego ucznia ujrzał być &ktonnym do odstą
pienia wiary i nabożeństwa chrześcijańskiego, Maryi Panny, i oo 
zniewa*enia świętych sakramentów, podawali sobie nawzajem ręce 
i nowo-przystają ci wszystko to :m chować obiecywali. N ad to szatan 
wymagał jeszcze przysięgi, aby mu się nowo- przystepujące osoby 
z duszą i ciałem na wieki oddały i żeb.v według możności swej 
ludr.i ohojej płci do niego przyciągali. W końcu dortawał jenzc1Ht 
szatan, :teby sobie pewne maści z kości i z członków dziutek chrzczo
nych robili, prtoz któreby w przt>dRi~wzięciach swych za jego po
mocą dojść mogli do celu. Sposobu robienia tych maści dośli 

Inkvrizytorowie w miasteczku Breisach w hiskupstwiu Bazylejski~m 
od jednej młodej czarownicy, potem nawrócon t-.i " . (E. Kierski). 

4. "Według tego opowin.dania, czarownice czyhały najwięcej 
na niechrzczone niemowlęta, lub wreazcie choć chrzczone 
iecz krzyżem świętym n i e przeżegna n o i modlitwami n i A o b
warowane. Te tedy w kolebkach albo przy hoku mat.ek leżące, 
obrzędami swemi z a bij a ł y, a rHJ<b:ono być je naus)(onemi al ho 
z inszej przyczyny umarłemi. Takowe c i a ł a nastepnie czarowni
ce z grobów kra <1 ł y i w kot l o war z y ł y a i dopóki ciało od 
kości nie odpadło i rozpłynęło !lie. Wówc1.ns t gęst.!lxaj materyi 
czyniły maść im potrzebnf~, rzarlszą t.aś ctOCZI} -· nll.pełnia
ły flaszki, z których gdy się kto napił, 1. tlodo.niem uitlktórych 
jeezcze obrz~Jdów, zaraz stawsł się ich ucze~;tnikiam i uczonym 
w ich sekcie czyli korporacyiu. (E. Kierski. - Berwińliki Studya 
l, 90, II, 131. Czarown. powol. n. 30). (obacz także nr. 10 str. 83. 

5. "Było nawet mniemanie, i :t szatan w miejsc o dzieci~cia 
mógł się matkom p o dr z u c i ć. A więc matki ni o wiedziały nie
kiedy czy kar m iły u piersi i piastowały swe własnr. dzieci~. , czy 
-diabła. Takie zaś d1.ieci zawsze bywały nędzne, płacili we, i choć
by pi!JĆ matek lub mamek miały, nigdy nie tyły, a jednak były 
bardzo cietkie". (o~acz st.r. 19, 24. Karły. Strzygi). 
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6. T. Klepaczeweki powiada: "I czemu~ by czarownice nie 
miały sobie pozwolić latania po powietrzu, kiedy podró~ taka 
nad której umo~ebnieniem do dziś dnia ludzie najuczeńsi i naj
pracowitsi nieraz pró~no głowy sobie suszą, z łatwością stoji im 
otworem, a będąc przytern najdogodniejszą, najtaliszą i niczero 
nie skrępowaną. da się odbyć lotem błyskawicy; wzór zaś do niej, 
prócz Dedala i Ikara, podał ju~ sam czart w ewan~elii unoszący 
Chrystusa Pana w powietrzu na wie~ę kościelną i górę l - Tote~ 
i polskie czarownice, równie jak i wszystkie inne ich siostrzyce 
europejskie, odbywały podobne podróże na swe sejmiki tygodnio
we. Sejmiki takowe odprawiały się po miejscach pustych i niedo
stępnych, bądź- to na górach, bądź- te~ na pustkowiach i trzęsa
wiskach w równinach. Już z pisarzy naszych 17go i 18go wieku 
(n. p. z Nowych Aten ks. Chmielowskiego i Historyi natu
r a l n ej ks. Rzączyńskiego to~ i z Haura ), wiemy, ~e pod wyrazem 
Łys a- gór a rozumiano nie tylko ową wysoką górę w Sandomier
skiem poło~ oną, ale w ogóle każde miejsce sejmikowania czaro
wnic. Na takie · to łyse. góry, czarownice z okolicy, - w Sobotę 
jak jedni twierdzą. gdy inni mówią o Piątku, inni o Czwartku,
wybierały się nocą (Berwiński Studya, I, 145, II, 128). 

· 7. W Wielkopolsce sejmiki takie odhywały się we Czwartki, 
o ozem ju~ wnosić można z znanego w tych stronach p o d a n i a, 
i~: k t o w P i ą t e Ie był ku l a w .Y (co, ma się rozum;eć, stać się 
tylko mogło w skutek orgij i tańców czwartkowych łyso-górskich), 
t e g o j a k o c z a r o w n i k a l u b c z a r o w ili c ę p a l o n o n a s t o
s i e (oczywiście w skutek indagacyi, na której po wzięciu na tor
tury, zeznawano, ~enevole paranie się z diAbłem). Lud nasz zreszt~ 
do dziśdnia uważa znkulawienie czyli z ak ul e n i e za rzecz hań
bif!cą, podejrzanego źródła, i prawie za dopust-boży. Dla tego też 
ka~dy z ludu ukrywa, o ile tylko może, zakulenie powstałe bez 
powodów widocznych a raczej w oczy bijących, jakiem jest n. p. 
złamanie lub zwichnięcie nogi w skutek upadnięcia, kalectwo od
niesione na wojnie i t. d. Zakulenie w skutek obłożnej jakiej cho
roby, nie zawsze już jest naturalnem, wedl~ zdania ludu, ale po
wstać musiało albo w skutek oczarowania przez innych lub też 

własnego. 
8. Czarownica. tedy (mówi dalej T. Klepaczewski), wysmaro

wawszy si~ wspomnianą wy~ej czarodziejską maścią, lub też, jak 
niektórzy twierdzą, wezwawszy tylko mocy szatańskiej na posług~, 
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porywała za m i o t ł ~, wsiadał u. na nią, a zacinaj~~tc owego wierz
chowca i zachęcając słowy: "Pł o t n i e płot, w i e ś. n i e w i e ś, -
.a ty biesie nieś!"- wylatywała najcz~ściej kominem a cza
sem i ok n e m 1

), i - dalej-~e na łysą gór~ l - Tu-to czekała ją 
roskosz i wesoła drużyna. Przy buch'ającem kł~bami dymu ognisku, 
pl~~tsało hulaszcze czarownic grono w około z diabła m i pierwo
tnie w postaci· starych capów brodatych a później małych 
Niemczyków. Czarownik zaś, lub czasem sam diabeł rogaty 
na rad l e starem szataliskie wygrywał melodye. (Czarownica po
wołana, nr. 77). Każda czarownica miała swego kozi a albo p a
n i c z a, jak go mianowała, mają,cego na tej uczcie obowiązek 
świadczenia jej honorów (Lud Ser. VII str. 268). Wszakże nie na 
samych tańcach uciecha owa si~ kończyła. Były tam i różne inne 
jeszcze 2:abawy. (obacz: Przypisy). 

9. "I tu wi~c. jak u czarownic innych czasów i ludów (mó
wi Berwiński) zawsze przebijają, z małeroi wyjątkami, jedne i te 
same zabobonu tego pierwiastki. I tu widać cześć diabelską, ro
bienie maści i proszków, i w ogóle przedrzeźnianie obrządków 
kościoła. I tu widać w jakiem celu kobiety zostawały czarownica
mi, a przyczyny zawsze te same co i dawniej bywały, a które 
i Czarownica powołana nam wyjaśniła. Dla tego też twierdz~, że 
trudno we wszystkich pt·aktykach naszych czarownic upatrywać 
zupełnie czystego słowiańskiego pierwiastku, jak to czynią prawie 
w11zyscy dawniejsi pisarze nasi trudnią,cy się literaturą, ludową".

. "Lubo z drugiej znów strony (mówi Klepaczewski) trudno zaprze
czyć, że nie jeden przy tych praktykach i czysto· słowiański po
jawia si~J obyczaj. W przytoczonym tu n. p. wyjątku Czarownica, 
Przypisy) wedle słowiańskiego zwyczaju, używanego pod ten czas, 

') W Młocie na cza1·ownice AJł nawet wymienieni świadkowie, którzy tg 
nadpowietrznfł jazdg na swe oczy widzieli, lub do takiej jazdy przez aza
tana byli wzi~ci. Mniejsza zaś o to, iż niektórym w łóiku si~ śni l o i z 
w powietrzu latali, ale nawet w letargu chodzfłci po dachach i szczy· 
tacb but.owli, uważani byli jBko ailQ ezatańsklł unoszeni (obacz str. 44, 
Z aj m a n i e). Że zaś już i w dawnych czasach bywali tacy, którzy w tg 
jazdg nadpowietrznlł n i e w i er z y l i , i tylko za urojenie ludzkie uw a· 
lali, przeto w owym Młocie powiedziano, iż mniejsza by było o to 
ohoóby takowi w tym błgdzie awojim pozoetali, gdyby tylko bł•d, ów 
nie był u ezkodt wiary lwi§tej. 
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kiedy młodzie~ przyjm o w ano do grona starszych, p o a trzy g a.j ą 
tutaj ta.k~e nowego adepta. To zaś podobno u czarownic innych 
narodów wcale si~ nie praktykowało". 

10. 71 Różnie teź u nas czarownice 11a łysą górę (mówią Ber
wiński i Klepaczewski) je~dżą. Jedne na miotłach (a takajazda była. 
zdaje się najpowszechniejszą, przynajmniej u wielkopolskich cza
ro;mic, jak w ogóle u u as m i o tła ważną odgrywała rolę przy 
czarach), - inne na ożoga c h, inne znów (a szczególniej ruskie) 
lubiły przede wszystkiem używać do takiej podróży stępy lub 
tłuczka od tejże; inne jeszcze łopat, wiech i tym podobnych 
a w gospodarstwie wiejski cm zwyczajnych i podręcznych sprz~tów 1

)". 

11. Do własności czarownic należało, iż z miejsca na miejsce, 
nawet do dalekich kraj in, przenosić się mogły na szatanach w k o
n i a zamienionych (Lud Ser. XIV str. 3). Albo też, maścią powy~
SZ!l z członków dziatek pomazawszy s t o ł e k jaki lub dr e w n o, 
na takowe siadały i zaraz w powietrze unoszone bywały, 

tak w nocy jak i we dnie, a nawet n i e w i d o m i e, jeśli tego 
chciały. Meigły zaś być niemi tylko pozornie, w myśli, a nie cia
łem, aby wiedzieć co się gdziekolwiek dzieje. Do tego potrzebowały 
w i m i ę w a zys t ki c h d i a b ł ó w na. l ewy b ok na łokieć ku gó· 
rze się przerzucić. (Lud Ser. VII str. 266).. 

12. Wszelkie uciechy, jak i schadzki na nie (mówi Klepa· 
c~ewski), odbywają cioty na dzik i c h i d z i w n y c h miejscach. 
~a.lujll zatem nietylko nn. znanych powszechnie łysych góra<· h; 
ale też często , nie pnebicrając wiele, tańcują to na krusz e e 
(grusza), to po kupach kam i e n i, naz wofonych z roli w polu, to 
po gór a c h (strychach) pustych chałup lub zabudowań 11). Razu je· 
do ego podpatrzył je parobczak, jak o księ:l:ycu na krusz c e od
bywały tańce. Chłopak poczlłł im się psocić, rzucać na nie kamie
niami, wyzywać; aliści niedługo potrwało, a p o" a ł y go ze soh!ł; 
wi~c musiał i sam te~ z niemi ta11cować aż c:io upadłego. A potem 
napasły go - k o lis~ i e m i b o b kam i (odchodami. Czy dla tego 

') Rradziej już słyszymy, jakoby jeźdltiły na świni, koni u i t. d. 
t Ser. III; str. 108, nr. S l). 

1) Ruchy i zabawy ciot w rozmajity objllwiojfł si' aposób. I tak znów; 
mówiono nam, jakoby w Smuuewie (pod .teknem) cioty tańczyły n a 
d ue w i e w Zapusty. Pod Pleezewem widziano cioty tańcz~e 1 djabła· 
mi na ·rozata.jacb po zaroił a c h (Lud 1 Ser. VII, etr, 98. 99). 



!)7 

lnd tutejszy kata częstokroć. ciotom swych gości owemi bobkami 
raczyć, że maj~ podobieństwo do że m u ł e k (Semmel) czyli bułek?
nie wiem, ale zawsze si~ na owo podobieństwo, na moje zapytanie, 
odwoływał. Bułka czyli kołacz stanowi ju:t przysmak u ludu. (od 
Kurnika.). 

13.· "Ciekawa rzecz - powiada Klepaczewski -jak lud so
bie wyobraża powstawanie czarownic w dzisiejszych czasach. Dia
bli,- mówi on - widocznie już dzisiaj nie tyl~ osobiście grassuj~ 
po ~iemi, a przynaj m niej nie taką cieszą si~ potęgą, jak w ubie
głych wiekach. Ile bowiem razy zdarzyło mi się śledzić początku 
czarownic dzisiejszych między ludem samym, to nigdy mi się z tern 
nie wygadano, iżby czarownice rękodajnie moc swą odbierały od 
diabła. Dzisiaj widać już nie twotz~ się czarownice za wdaniem 
się samego czarta jegomości l ani też powstają, w skutek oddania 
si~ i zapisywania duszy czartu 1

); - dziś uważa. lud za skutek 
gniewu bożego, za nieszczęście które m Bóg nawicd1.a p oj e dyn
c z e istoty, skazantl może za winy swych ojców na oiężką tu ka
rę. C2arownice wi~c naszego 19go wieku, przychodzą już na świat 
takieroi w niemowlęctwie, po odłączeniu si~ od żywota matki (ich 
nauczycielki), i zostajf!: niemi przez całe swe biedne życie. A i po 
ich skonie jt:szcze ni(' kończy się to ich potępienie, bo natenczas 
jako złe duchy kuszą njl świecie, czyli pokutują tak długo, 
jak jm to dopust boży czynić nakazuje". (ob. Diab eł, nr. 5). 

14. "Czyż i w takowam wyobrażeniu ludu, nie przebija 11i~ 
wpływ ducha naszego wieku?" - zapytuje Klopaczewski. "O~wia-

. ta wygoniwszy zabobon po większej części z wyższych warstw spo
łeczeństwa, przedarła się już i zetknęła z krańcem na którym wy
obra~enia ludu ścierają się ze sceptycyzmem klass oświeconych. 
Wygoniła więc sta-rego diabła w groźnym charakterze· jego sza
tańskim i ze społeczeństwa ludowego także, ale nie zdołała jesz
cze wnikn4ć w gł~biny ducha tego społeczef1stwa, i usunąć cał
kowicie owo Zł e, które w zmniejszonym może cokolwiek formacie, 
ale niemniej istnieje silnie jak i przedtem. I niemało zapewnie 
jeszcze wody upłynie, zanim wyobrażenie to podkopać i wywrócić 
ona potrafi, .bo wiara u ludu czy-to w dobre. czy w złe duchy na 

1) A jednakle zdarsajł aiv jeszcze i namowy na to rzemiosło, jak to 
dowodai nr. 8 (obacz wylej etr. 92. Ser. VII str. 79). 

Lll4. &er. XV, l S 
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silnych jeszcze tra.dycyi opiera si~ podstawach. Najlepszym tego 
dowodem jest daremne od tylu wieków usiłowanie naszego ducho
wieństwa, zwalczenia. tych przesądów '); duchowieństwa 1 kLóre 
przecież zupełne zaufanie ludu posiada. Nie umiało ono nietylko 
ich wykorzenić, ale nawet wielkiego im zadać uszczerbku. I kto 
wie, czy lud nie uważałby to i dziś jak przedtem, za gwałt, i nie 
poczytałby· ofiarom za męczeństwo w dobrej sprawie, gdyby się 
kto pokusił Ci ·o t~ jaką, a bardziej jeszcze Mądrą, gardłem za 
to karać, że si~ tej wiary i przekonania nie chce odprzysiądz. 

Dziś (1862) jak dawniej, jest on (z małym wyjątkiem) przekona
ny o istnieniu w ciele ludzkiero wymarzJnych tych istot jak i ich 
przymiotów; dziś jak dawniej, wmawiają w siebie osobliwfe Mądre 
(bo wiara w nie, silniejsza jeszcze niż w <?ioty) , iż je Bóg n a· 
wied.ził dla dobra ludu, i dla tego właśnie (za jego dopustem) 
przemieszkują w nich jak w domu pomocni im d i a b l j 1 czyli 
zmarli w grzechach ludzie, potępieni na doczesną na ziemi pokutę. 
(obacz: Mł}dra.). 

15. Czary zadać mogły Cioty albo: a) wzrokiem, co 
lud nazywa rzuceniem p t: z y rok u; albo b) słowa m i zaklęcia 
i c) uczynkiem w napoju i jadle; albo d) przez dotknifi)
c i e lub chuchnięcie, n. p. dotknąwszy kogo r~ką przy ukłonie do 
nóg 1 lub dotknąwszy noglł miejsce z czarowane. Choroba koł t u n 
tak niegdyś między ludem powszechna a straszna, zadawana mu 
była, jak twierdzono, przez jadło i napitek 2

). 

16. Pod Gnieznem opowiadano nam (a słyszeliśmy coś po
dobnego i pod Koni nem) : C i o t a z a d aj ą c a czary (inni wyra-

1) Zdanie to niezupełnie jest tt·afue. Duchowieństwo bowiem, zwAlcza
jąc n i e które z tych przesądów, samo także wraz za szlachtą i miesz· 
czaństwem, w i o l u innym z ni oh hołdowało, lub takowym potakiwało, 
i można powiedzieć , że w nowszych dopiero czasach z wyobraźeti tych 
otrzl}aać sig poczęło (ob. Herwińęki, Studya, II, 81, 106, 116, 146, 150). 

') Były atoli przedmioty, mAjące wśród pewnych okoliczności już w sa· 
mej substancyi swej s ił~ c z 11 rów. Po exekucyi skazanego, lud zgro
madzony rzucał sig z wściekłością na miejsce exekucyi (osobliwie w Ma· 
łopolsce) ~ łapał okrwaw i o n Y p i a s e k, który miał posiadać m o c 
czaro d z i ej s k 1}, iż zachownny pomiędzy napojami lub rzeczami jada!· 
nemi, sprawiał w i elki p o ku p (o b. Starożytności polskie, Delinkwent). 
Moo nie mniejsZfł miał i stryczek po wisielcu, podkowa znaleziona, 
ł o b koń a ki i t. d. (Przypisy), 
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żają się: zadająca diabłów), mo~ e je z a d a ć każdemu chłopu 
łub kobiecie wiejskiej, a trudniej już jej przychodzi zadać je pa
nu łub pani. Mąd'ra może czary te odczyniać; ale może też 
być właśnie i sama tą nawiedzoną której ciota czary za
d a ła, a wówczas odczynienie ich staje się nierównie trudniejszem, 
bo ciota, o ile może, staje na przeszkodzie 1

). Diabeł w Mądrej 
(ów doktór zadanyjej o d Cioty) wszystko złe jej szepce co tylko 
ma mówić, tak, że staje się ona posłusznem jego narzędziem 
i nic prawie o tern nie wie co mówi, co robi i radzi. I dla tego 
mocno ona cierpi fizycznie, miewa kur c z e (kryspacye ), bóle, pie
ni się kiedy ma co przepowiadać, bo jlł ten diabeł męczy i gwał
townie do tego wyznania napierB. Bóle te, oczywiście tern są. więk

sze, im większa liczba diabłów siedzi w babie. (ob. Mądra). 
17. Czarownice szkodzą ludziom nietylko bezpośrednio, ale 

taHe, jak to powiedzieliśmy, i za uż~ciem różnych do tego ingre
dyencyj i przypraw. Służ'! więc ku temu celowi różne maści i pro
szki, które tajemnie kładą się OB pewne miejsca lub wsypują w po
karmy i napoje, albo te:!: ciskają się na samą osobę, której chcą 
szkodzić. Najpo:l:ądańsze ku temu SIJI dla ciot koś c i wyrzucone 
przez mieszkańców przed dom, a. przez cioty zbierane skwapliwie. 
Lud przeto, aby się od czarów uchronić, nigdy prawie kości od 
spożytego mięsa, które g n a t a m i z o w i e, z domu nie wyrzuca 
na ulicę. (Dziś je sprzedaje). 

18. Przypisując czarownicom moc nadprzyrodzoną i nadludz
kie własności, przypuszcza lud zarą.zem bardzo konsekwentnie, że 
posiadają one i w s z e c h w i et! z ę także. Wiedząc tedy wszystko, 
muszą te:!: i o tóm wiedzieć: kiedy, gdzie, jak, i co ludzie o niell 
mówią. Łatwo zatem wytłómaczyć sobie fakt, dla czego zwykle 
o ciotach rozmowy toczą się oględnie, półgębkiem, częstokroć na
wet i pochlebnie. Obawa aby się nie mściły na rozmawiających 
o nich niekorzystnie, usta.je wtedy dopiero, gdy się jest w pobliżu 
domu bożego lub sług bożych (zwłaszcza odprawiających funkcye 
religijne). Że to jednak nie zawsze mieć może miejsce, · przeto lud, 

1) Opowiadajqca dodała, te i w Niemczech nad nenem (gdzie krótko ba
wih) wierz• jeszcze ludzie w czarownice. Jednn opętana kobieta, by
ła tam oczarowant d przez trzy czar o w n i c e, i to tak mocno, ze 
odczynić te c:~ary musiało at siedmiu ksigiy. · 
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by uniknąć zemsty czarownic, wynalazł i przeciwko temu skutecz
ny a nie trudny do spełnie nia. sposób zaradczy. Chcąc bowiem, 
aby c:r.arownice o treści rozmowy się nie dowiedziały, dość w ta
kim razie przy [:potkaniu się z kim, rozpocząć rozmowę za.pyta
niem: Kiedy było Boże narodzenie ? i otrzymać odal1 od
powiedź: w p o n i e d ż i a ł e k, - a wtedy bez szkody dla siebie, 
można mówić co się ·podoba, - bo cioty temi słowy jakoby po 
łbie dostnły '1) (od Wielenia). 

Hl. Dla czego lud tak niechętnie rozmawia z surdutowym 
(panem) o swem wierzeniu skrytern? - Najprzód, niechce owego 
wierzenia profanować (powiada Klepaczewski), a potem, obawia. 
się złych następstw. Uioty n. p· mogtj, się za to srodze zemścić, 
że się ich taj emnice i psie figl e wyd a je. Jest wszakże i na to ra
da. Przed rozpoczęciem opowieści, mówi się - albo chociaż i po 
myśli: "Od początku świata bf.ło boże· narodzenie za
w s z e w Sobotę" ! - W takim razie Ciota. opowiadającemu, lub 
w ogóle o niej i o nich m·ówiącemu, szkodzić nie jest mocna. Mi
mo niejasnego dla mnie tu wyrazu: Sobota (użytego chyba ze wzglę
du na dzień Maryi), łatwo domyśleć się można znaczenia owego 
zaklęcia: oto urodzenie Pana Jezusa, a więc Boga, zbawiło ludz
kość od wszelakiego złego, a więc i od trzymającej z 11zata.nem 
Cioty. (od Kurniklł). 

20. "Nie mogły zaś czarownice (jak sądzono niegdyś) szko
dzić najprzód u) tym, lttórzy na sądach albo sprawiedliwości prze· 
ciwko nim zasiailali, lub jaki inny urząd, choćby pospolity, w tej 
mierz~.~pmwowali, nlbowiem wszelka włndza od Boga jelit, 
której dl\ny j ~' st mi ec~ na kara.nie złych a obronę dob .. ycb. A więc 
i moc szllhu1ska co do tych osób bywała ukracaną, i sami czaro
wnicy przyznać DJi eli, iż tegoż prawie czasu,· którego przez czeladź 
urzędową imani bywali, zaraz wszystka moc czarownicza ich opusz· 
czała. Powtóre b) tym, którzy. obrz~dami kościelneroi siebie obwa-

1) Wo wsi Dęb : cz'u (pod Środą) powiedziano nam : nCioh wuyatko 
wi ó ; ale jak kto wspomni o Bo że m Narodzeniu które było w So· 
bot~ na poczl}tku &'wiata, to óna wtenczas już nio nie wie"• 

E. f{ierski (Tygodnik illust1·. Warsz. 1861)' mówi: Gdy wymawiajfł 
wyraz czarownica, dodojl} EBwsze : Bota Narodzenie było! (wy• 
mit!niając dzi e!'1 w kt órym ostatniego roku było), bo &lłdZI}, ł;e za wymó
wieniem tych słów, cnłt moc owej czarownicy niweczfł. 
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rowali, jak n. p. kropieniem ~więconej wody, po:!ywaniem święco 
n~j soli, u~ywaniem ~wiecy w dzi~ń Gromniczny (2 lutego) i ga· 
łązek w Niedziel~ kwietnią poświęconych, poniewat kościół te rze
czy w tym dniu święci, lub c) naznaczanie drzwi fuzytami św., 
imieniem N. Maryi Panny lub wyrazami: i Słowo c i a. ł e m się 
stało. Wreszcie d) tym, których Aniołowie boty w swej szcze
gólnej mieli opiece". (E. Kierski). 

21. "Oprócz tedy powytszycb', wszyscy inni (jak i wszelkie 
miejsca tiwieckie) nie byli bezpieczni od czarownic, i przez t'6 
sposobów mogli być oczarowani, albo do czArowania p o b u d z o n i. 
Były ?.aś trojakie czarownice, to jest: l) szkodzące a rato
wać nie mogące (zapewne Cioty); 2) drugie, które szkodzić mogły 
w pewnych tylko razach, ale w innych, bez jakiejś osobliwej z szata
nem umowy, n i e s z lc o d z iły; wreszcie 3) które i szkodzić 
i ratować mogły. (E. Kierski). 

22. "Między zaś oweroi szkodzącemi, wszystkie cza
ry (które w inszynh p o tr o s z ę się znajdowały) sprawującemi, 
były dawniej nadto jeszcze takie, które niemowlęta niechrzczone 
a) poterać zwykły (ob. str. 24, notka 2) lub je b) szatanom ofia
rują,, lnb tet je c) z a bij 11. ją (o b. str. 24 notka. 1); podczas gdy d) inne, 
r~ne tylko szleody ludziom sprawiały, a. nawet e) grady 
i .szkodliwe powietrza z piorunami i błyskawicami, lubj) nie· 
płodność w ludziach i bydle sprowadzały. Dziateczki blisko 
wody biegające w oczach rodziców g) t opiły nagle, li) koni e 
pod ludźmi czyuić. rozbiegające mi się, i z miejsca na miejsce w p o· 
wietrzu unosić mogły, i) r:r.eczy tajemne i przyszłość obja
wiać, k) piorunem zabijać i t. d. (E. J{ierski). 

23. Nic w knzdym te~ c z a s i e czary równie się dobrze cza· 
rownicom udają. Są ch'Yile, gdzie słaby wywlerajf!J skutek. Nnjt~ku
teczniej działaj!:} na dom w któ1·ym p o łożnic a choruje, i to 
głównie w pierwszych sześciu ty go dniach. W_rzeczonym 
tedy czasie i przypadku, niczego mieszkańcy z domu pod żadnym 
warunkiem i nikomu nie pożyczają, majqc to przekonanie, że czary 
cb"yciw,szy się potyczonej rzeczy, z nil:} razem tóm łatwiej do 
domu aię dostać mogą. (E. Kierski). 

24. Między czarownicami, lud w Wielkopolsce (wedle Kle· 
p&cłlewskiego) rozróżnia dziś dwa głównie stopnie, a mianowicie: 
a) nzarownice stanze czyli bieglejsze, i b) czarownice zwy· 
c z aj n e. Te ·ostataie zowill się par excellence ci o ta m i. Różne 
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te:t do obu stopni przywiązane są własno~ci. I tak: z wy e z aJ n a 
c i o t a nie mo~e stać się n i e w i d z i a l n ą, gdy tymczasem ka~da 
czarownica starsza uczynić się nią mofe. Byle tylko· okrwa
wić ciotę, to szkody ona jut natenczas nie wyrządzi (dopóki 
się nie wygoji). Więc tet ciota im starsza, tem się staje bieglej
szą, at wreszcie dostąpi stopnia czar o w n i c y. Umierając kat da 
czarownica stara się koniecznie zostawić następczynię po sobie 
między ludźmi. Póki tyje, czarować ona musi, by chuci niepowścią,. 
gliwej do czarów uczynić zadosyć; jeśli wywrzeć jej na kim innym 
nie mo~e lu b czarować niema kogo, to czaruje ona s a mą s i e b i e, 
zadając sobie nawet dolegliwości, jedynie dla zAspokoj enia tej po
trzeby. - Zdarza się niekiedy, te dolegliwości te przyprawiają 
ją o tak wielką niemoc i chorobę, i~ udaje się równie jak każda 
inna chora do Mądrej, by ta jakąkolwiek lti gę przyniosła jej 
cierpieniom. Mądra wszakte, p o c z u wszy czar o w n i c ę (ka~da 
bowiem Mądra natychmiast czarownicę pozna), odwraca się ze 
zgrozą od proszącej ją o radę, i odprawia ją najczęściej (jeśli nie 
pięścią) to słowami : Paskudnico jedna! jak - d sobie na~ 
r o b i ła, t a k s o b i e t e r a z o d c z y ń l 

25. Zdawałoby się. te czarami przez Ciotę jej zadanemi, Mą
dra powinoaby w obec niej, do pewnego stopnia być ubezwładnioną. 
Nic z tego. Gdy Ciota przyjdzie do tak nawiedzonej Mądrej, to 
6w diabeł w Mądrej mieszkający, ścierpieć jej widoku nie 
m o~ e. Zżyma się więc, szczeka, wyje przez nią dopóki Ciota nie 
wyjdzie, a czasami z krzykiem i fukiem domaga się i to najgwał
towniej, rychłego przeciwniczki swej oddalenia. Jest to jakoby wal
ka dwóch sił, dwóch potęg z sobą,. (ob. str. 98 nr. 16). 

26. Klepaczewsld opowiada: Ciotą się zostaje od matki. Matka 
to, sama umiejąc, uczy córki. Była około r . 1830 w Lorence pod 
Kurnikiem ciota, żona gospodarza Kutlewki, i miała dwie córki: 
Jadwigę i Kaśkę. Te uczyła ona ci o t o w a n i a. Jadwiga była zda
tna i pojętna ku temu, Kaśka żadną miarą nie chciała. Pasały 
one bydełko wraz z inneroi dziećmi, oraz z Resią Szafrańską (o któ
rej będzie mowa późniP ?. Jedna z nich miała około lat 13tu, 
druga (Kasia) około lltu: Jadwiga ju~ się była od matki nauczyła: 
robaczywego pacierza (zaklęć zapewne) i często gęsto wzilł!
ws:~~y zeschły li stek i potarłszy go w dłoniach, puszczała potem 
żywił my s z, . uciekającą z pomiędzy przestraszonych dzieci. Kasia 
wyrzekała o to na Jadwigę, mówi~c, że robić takich paskudztw 
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nie powinna, -- ~e i ją matka chciał u n wszy s t ki e g o" nauczyć, 
ale ona przecie~ tego nie chciała, bo nie chciała trzymać ze 

zł e m. Jad wiga ją o to matce naskarzyła, w skutek czego Kasia 
dostała bić". 

27. Opowiadano nam w r. 1873: Kobieta jedna, kiedy z dru
gą, niby-to ciotą, kopały perki (kartofle), pyta jej się: "czy to 
prawda, mojaKoraleska, ~e są takie cioty mądre na świocic"?
A tamta odpowie: "A j ak~e? są, bo i mnie te~ jedna dziewczy
na chciała uczyć". - "A jak~e to ona chciała was uczyć"? -
"A oto kupiła garnek nowy i wstawiła w czarny, skopcony kó· 
min, a w ga.raek my s z wsadziła, i kazała c a ł o wać tę my s z 
i przysięgać onej (a ta mysz, to był sam diabeł, ten Jasio); 
to sic znaczyło, że już nie będc kocbać i wierzyć w miłego Pana 
Boga, ino w tę mysz; ale ja. ta(m) tego paskustwa nie chciała". 
(od Szremu. -· Lud S,er. VII str. 79). 

28. Zdolność zostania Ciotą zależy także od dnia urodzenia 
się osoby. Skoro sio dziecko urodzi w p o n i e działek lub we 
wtorek, to mo~ e zcfstać ciotą; skoro w inne dni, to trudniej, 
a mianowicie w sobotę, być nią nie mo~e; bo Sobota, to Matki 
Boskiej dzień, a złe niema· w tym dniu mocy. (od Kurnika) .. 

29. Że lud w postaciach cioty i czarownicy widzi uosobienie 
brzydoty, wiec pod postacią zwierz~t brzydkich, t~patruje ukryte 
czarownice, które nie mając komu innemu, s o b i e s a my m z a
dały czary. Najpowszechniej miauo cioty dostaje się każdej du· 
żej żab i e i obrzydliwej rap u s z o, już to dla wzmiankowanej 
brzydoty i mniemanej jadowitości, już dla pewnej tajemniczości 
(usiłowań ukrycia się) i trwałego żywota owego płazu. Nieraz też 
si~ zdarzało 1 że kobiety napadłszy przy robocie w ogrodach na 
ogromną rapuch~, dodajfłC sobie wzajem odwagi, zabijały 
mniemaną ciot~, aby więcej nie szkodziła. Zeby zaś tćm pewniej 
postradała :.>.yciE>, pl'zebija.ły jq, kołkiem, i jakoby na pal wbi
tą przytwierdzały do ziemi. Znalazłszy nazajutrz wbil:y w ziemię 
kołek bez zatkniętej na nim żaby, były najpewniejsze, że albo 
diabeł dopomógł OOCDI} porą uwolniĆ się Z kołka czarownicy, alJ)O 
sama się ona odczepiła i wyniosła zta.mtfłd o własnych czarodziej,. 
s kich siłach. Woli lud zawsze w takich razach, - folgując swej 
skłonności, - przyjfi,ć nadprzyrodzonfł przyczyn~ zniknienia, ani
żeli przypuścić, że bocian, czapla, lis lub inne zwierze. wzi~ło ~a 
b~ z kołka na pokarm, 
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30. Jeślibysię11dało włos z głowy cioty dostać, tatrze
ba go w u s z k o i g ty n a w l e c i wra2; z tą, igłi!J ż a b i e przez 
o czy przeciągnąć. Żabę tę w garnek (nowy) zaraz włożyć i w skrzy
nię zamknąć. Czarownica czyli ciota od tego zaraz oś l e p n i e, 
i wtedy tylko c ok o l w i e k w i d z i e ć może, kiedy się wieko od 
skrzyni uchyli. (Oatrzeszowskie. Szl!łsk. - kalendarz krakowski 
na rok 1857-8). 

31. Nazwa cioty równie często dostaj e się i kot o m, osobli
wie czarnym, które nocną porą wśród zgiełku, przera~liwego pisku 
i miauczenia po strychach domów, pustych miejscach, lub górach 
miłosne odprawiać zwykły schadzki. Powodem owego przydomku 
jest i ta okoliczność, że kot napotkawszy rop 11 c b ę, zwykł ją 

lizać niby powinowatą (wedle mniemania ludu) aby się jej ja d e m 
napawać, czy też po prostu na to, aby jej jako kumoszce, przy
jemno ść sprawić. 

3~. Tu opowiada Kle paczewski następujące zdarzenie: Pe
wien mieszczanin w Szamotułtl.Cb miał kotkę, która bawiła się 
często lizaniem ropuch, obficie w piwnicy domostwa się znnjdujlł
cych. Dziwna rzecz, że ile razy kotka znac;~ l'!lcem jakieroś m i~
c z e u i e m (miau-czeo e m) dawała ropusze znak, ta zaraz wyłazi
ła z kryjówki, a skrzecząc przychodziła do kotki, która polizawszy 
ją dłuższy czas po grzbiecie, w końcu jakoby my s z ą bawić si~ 
nią chciała, lecz w tej chwili ropucha skrzecząc i chroniąc się do 
nory, znikała. Cały dom wierzył najmgcniej, że obie, tak kotka 
jak i rap u c b a są czo.rownicami. I nikt-by też z parobków i dzie
wek za nic -w świecie nie był zabił ropuchy owej w pro g a c h 
domu, z obawy aby im potem nie szkodziła jako ciota. Fezy
jaźń wszakże dwóch owych n i e czy s ty c h stworzeń, niezmiernie 
gorszyła i gniewała wielce pobożną (acz nie wolną, jak si~ poka
zuje, od zabobonów) gospodyni~ domu. Bojąc się ropuchy bardziej 

· niż kotki, chciała przynajmniej tę ostatnią od - zwyczajić od owej 
wielkiej zażyłości z ropuchą, i uczynić j~J~ przez to mniej dla sie· 
bie s z kod l i w ą. l{ toś jej bowiem nagadał, że kotka jad z ropu
chy zbierając, chowa go w koń c u o g o n a, który odjąwszy, mo
żna być od jadu tego bezpiecznym. Zasadziła si~ przeto raz jej
mość owa na kotk~ jedzącą z talerza w kuchni 1 i kiedy ta przy 
piciu najspokojniej trzymała ogon rozpuszczony, nie spodziewając 
sie gromu jaki ją czekał, .spadł naraz tasak zabobonnej mieszczki 
na. ów nieszczęsny chwost, a rzucony niewprawną, rekfł, zamiast 
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przycii}Ć tylko koniuszek ogona, prawie całkowicie go od korpusu 
odcią,ł. Mo~na. sobie wyobrazić skoki i ewolucye przera~onej taką, 
niespodzianką, kocicy. Prysnl}wszy oknem jak piorun, cały miesiąc 
nie pokazała się w domu, aż nareszcie, - gdy już gospodyni miała 
jiJ: za przepadł!ł, pojawiła się znowu z podgojonym szczęśliwie an
gielskim ogonem, lecz osowiała, płocha, mniej już ruchliwa, więc 
mniej z ropuchami szukająca zabaw, jak gdyby czuła że owych ka
ressów o mało życiem nie przypłaciła. 

33. C i o t a w e młyn i e. Tu takż e następująca należy po
wiastka. Jeden m(ł)ynarz miał swój własuy wiatrak. A nigdy na 
niem nie móg mleć w nocy, choćby nalepszy wiatr szed, tylko we 
dnie. Bo mu m(ł)ynarczyka zawdy leciało s r u c i ć (zrzucić) z wia
traka. Jednego razu przyszed jeden mynarczyk, czeladnik dosko
nały i chce podjąć robota u tego mnjstra mynarza. A ten mynarz 
mu powieda: ja ciebie niruoge przyj!łć, bo byś mi też tak niemóg 
jak ci drudzy co tu byli; bo ci drudzy ućkli mi w nocy, bo w no
cy jes nawiększy gwałt kiedy wiatrz idzi-e, trzeb no mleć, a nie
mogą, bo zaro ich khce srucić z. wiatroka. Ten mynarczyk powie
da: no, ja bede patrzeć, czy ja nie be de móg mleć. A mynarz: 
barzo- ć byś ty dobry c z oj e k (człowiek) ból i śmiały, ki e byś ty 
w nocy móg mleć. Przyjon tego mynarczyka 1

). - ~en mynarczyk 
wzion ze sobą, my na 1 ski topór, święconą w ode i też na talerzu 
prosty wody, i trzech- królewą kret fol święconą; i wzion ze sobą, 
trzy świczki woskowe i ksiożke od kościoła. I poszed na ten wia
trok w nocy. Postawiuł sobie stolik i postawiuł sobie te trzy świeczki 
na trzech rogach stołu , a na środku stołu talerz z wodą, czyst11, 
opisał sobie koł o na wiatraku kret11 tam gdzie ón siedział. l wten
czas czyta sobie na ksióżce i tan topór położył kole siebie i tak 
czyta. Przyszła jedynasta godzina; jak sie wzieni z góry )c o ty 
gryź( ć); taki cud, bała~. jak sie s waliły te koty na dół, na brzeg 
schodów. (Ony sie żarły na górze, tam gdzie kam(i)nie, a zasie 
spadły na dół gdzie skrzynia z mąką). Tak nastarsza koc i c a sie
działa na samym przodku, a tak patrzy na tego mynarczyka, -
jak s z u s ł a z tych schodów na stół przy chtórym siedział mynar
czyk, i umoczała łape we wodzie, zagasiła mu jedne świecę, _ 
i ućkła sobie na te schody. I s-nowu siedzi i patrzy sobie tak na 

ł) Co do kuszenia, obaoz Lud Ser. XIV atr. 81 11 (taba). 72, 

Llicl. litr. xv. 14 
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tego mynarczyka. Jak szuśnie dr u g i raz na ten stół, i umaczała 
łape we wodzie, zagasicła mu drugi!J świce i ućkła snou (znów) 
n11 schody. Patrzy na -tego mynarczyka; szuśnie trze c i raz na 
ten stół i umóczała łapa w ty wodzie, chciała mu zagasić trze
cióm świce. A óo jak naszykował sobie topór, jak ción bez łape, 
tak ji zaro(z) ła. p e u c i o n 1 tej kocicy, i te łape wzion, wetknół 
jóm w kieszeń. - A zawdy sie ten po n ty w s i świarczył (świad
czył, przyjaźnił) z tym mynarzem; wiela razy tam przechodzi ul 
po spacćrzu, tak zawdy musiał coś mówić do tego mynarza. 
A wtenczas, w ten dzień, ten pon nie khcioł barzo wiela gadać. 

Tak mynarz powiada : có~ tak pan smutny dzisiaj ? - A ón pan: 
bardzo mi pani chora. A mynarz: a to ź}A; - trzebno posłać po do
chtora. Tak po n posłał, Doktór przyiachił, chce panióm rewido
wać, a pani krzyczy: gwałtu rety! żeby ji dać pokój, bo okropnie 
zbolała. Tak ten myna.rz idzie do dworn do tego pana i pyta si~: 

u o có~ panie, co ty pani brakuje? - A p on: ja nidz nie wiem, 
bo sie nie da rewidować. Tak ten mynarz powieda do tego pana: 
trzebno posłać po mego mynarczyka, to ón tu przyńdzie. - Jak 
ten mynarczyk przyszed, tak powiada: trzeba jóm rewidować gwał
tem. A óna zębami i nogami te pierzyna trzymała i nie pozwoliła. 
Ale ten mynarczyk z tym dachtorem bez gwałt zdarli te pierzyna 
ś ni, patrzą, a tu polne ło~e krwi. Tak powiada ton doktór: a cóż 
to l pani p r z e z (bez) r ~ki jes? - A po n pyta sic : moje dziecko, 
gdzie ty ręke podziałaś? - A ten mynarczyk wyciąga r ~ k e z ki e
sieni s woj i (te łap e kocią), a na ty r~ce beł złoty zygn~t i bało 
imie tej pani wypisane we śrzodku. I mynarczyk pyta sie pana 
i pokazuje r~ke: nie jes to ta pani ręka? - A po n powieda : 
a jakim- ~e sposobem~ żeś ty te ręke dostał? :_ A myna.rczyk : 
wczorajszy nocy żarły eie koty mi na wiatraku, - i tak mu przy
wtarza, temu panu, wszesko co było; jak szusła za trze c i m r a
z e m, ucion'em tej kocicy łape i wło~yłem w kieszeń, a z ty łapy 
kocij ~i sie zrobiła ręka; wi~c ja nie wiem C'l.y to jes wielmożnej 
pani r~ka czy nie 'i - Ten po n powiada: właśnie to jest; ale co 
by to znaczyło, że moja pani była. kot e m ; toć óna musi być 
c i o t 41 kiedy sie zrobiła kotem. A mynarczyk mówi: tak też, a nie 
inace jes. A po n : ki e ja mo m mieć panióm moj' czarownice, to 
ja k.aże zaprzi!Jdz cztery konie do bron żelaznych, wywieść panifł 
na· pola i ro~targać na drobne kawałki. I zrobiuł tak. (Opowia
dał rymarz Chota z pod Kościana). 
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84. Pr6cz Cioty, jest tet w Wielkopolsce i C i a t, a wi~o 
mętczyzna •. Ale skąd i jak się c i a ty owi biorą, nie m6gł Klepa
ezawski dociec. Prawdopodobnie, m6wi on, powstają tak samo jak 
i cioty, i podobną mniej· więcej, acz bez por6wnania słabszą od
grywają rolę. C i o tę, kobietę, poznasz po koziełkach w oczach; 
c i a t a, mę~czyznę. (podobnie jak i m o rus a), po brwiach czarnych 
i bujnych, a zrosłych w jedną Jiniję. - Zkąd nazwa cioty? -
Bo, m6wią, jest ona jakoby "ciotką" złego czyli djabła.. 

35. Powiedzieliśmy, jakich u~ywa się sposob6w do odgadnie
nia Cioty i zapobie~enia jej zgubnym działaniom. KM:dą tedy cza
rownicę poznać mo~na po tern, t. e zamiast p a n i e n e k w oczach, 
ma ona w ~renicy oka kozi e ł ki. Trzeba nam bliżej objaśnić owo 
ludowe wyra~_enie. Wiadomo, ~e jeżeli dwie osoby zbli~ywszy się 
patrzą sobie w oczy, natenczas obraz ich postaci odbija się wza
jem w zwierciedle ich ~renie . Otóż, wedle pojęcia ludu, u cioty to 
się nie zdarza. Spotykająca więc ciotę osoba (nie - ciota) nie ujrzy 
w iej oku (w obu ~renicach) postaci swej własnej t. j . owej nie
winnej postaci · którą p a n i e n k ą zowią, ale dostrzeże tam dwa 
kozi e ł ki · z rogami i brodą (t. j. po jednym koziołku w każdej 
~renicy). Dla tego też czarownica, nie chcąc się zdradzić, nigdy 
śmiało nikomu nie spojrzy w oczy, aby mu nie pokazać owych 
koziołk6w, lecz strzyże · wcią~ oczyma, lub takowe przymruża. Jak
że więc łatwo kobiecie odra~ającego oblicza a słabego i błędnego 
wzroku, zostać u ludu czarownicą. (Lud Ser. III str. 101, n. 23-
25. - Berwiński Studja, I 203, notka). 

36. Któżby nie dostrzegł w owych koziołkach (mówi Klep.) 
związku międ~y czarownicą a dawnem wyobrażeniem o diable 
(czarcie), które miejscami i dziś się jeszcze utrzymuje. Wiadomo, 
te czart przybierając widomą postać w obce ludzi, najczęściej uka
zywał się jako stary c a p czyli kozi o ł. Jest-to zatem jego symbol, 
którym napiętnował on o czy, ów najdelikatniejszy organ twarzy 
swej zwolenniczki, przez które jakby z ok n a, sie.dząc w łonie cza
rownicy, z nudów snać już tylko poczyna się dziś światu przyglą
dać. Z tej też- to przyczyny czarownica nie może widzieć hostyi 
w monstrancyi ni ~łtarza, gdy tymczasem ksiądz przez monstran-
cy~ katdą ciotę dopatrzy i pozna 1

). · 

') W Miłoalawiu ełyueliamy zdanie: Powiadaj' te kai,dz wie wezystko 
co było, oo jeat i oo bodzie. Przez monetrancyg widzi on wszystko 
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37. Są jednak chwile, gdzie nietylkoksiądz pr1.ez monstra.n· 
cyę widzieć i poznać mo!e katdą czarownicę, ale nawet i ś w i e o
k i człowiek, t. j. gdy ten podczas n o w i u księ~yca. spoglądać bę
dzie przez o twór p o sęk u z deski trumiennej 1), lub ze ś rod
kowego okna (drzwi?) nowej kaplicy mającej od frontu trzy 
okna. 1}. (Lud Ser. VII str. 99, nr. 216). . 

88. Znaki i własności czarownic. R6!ne te! lud miał 
pozna.ki, po których czarownic dochodził, a to nieomal przy h!dej 

złe gdzie tylko takowe jest, a głównie czarownic~ i koziołki w jej 
oczach, ale nn opak, t. j . odwrócone nogami do góry". 

Ciota eama niema mocy po1.hyó ~i~ tych koziołków. Ale diabeł mo· 
~e je chwilowo zRtrzeć i omamić dozorców JYodstawiajqc w ich mi~>jece 
postać ludzką. Zdaje si~ f;e to dawniPj czynił, by awe zwolenniczki ura
tować od śmierci, ale mu si~ sztuka nie zawsze udawała, bo miał sil
niejszego przeciwnika , kei ę d z a z m o 1JS tra n c y ą., którego oszukać 
nie zdołał. 

1) Fr. SchOnwerth : Aus der Oberpfalz (Aug~burll' 1959. m, 174) mówi, 
f;e kto ciekawy, ten poznać moze czarownice sindając na stołku, lub 
patrzQc przez dziurfJ po s~ku, ale trzeba atehy było: a) Das Stiilche~ 
aus n e u ner l e i H o l z gemach t, auf welcbes der Neugierige wlthrend 
der Christmet.ten in der Kirche aiob aetzt oder stellt, und so die Hexen 
der Umge~rt>nd, ob anwesend oder nicht, zwingt, nn ibm voriiberzugehen. 
Daa Holz wir!l ~enommen von: EichPn, Bochen, Lindan, Ahorn, Birken, 
Haeelataude, Firhte, Fobre, Krqmelbir. b) Man kann aie femer r.u jeder 
Zeit aehen, wenn man zwei Spii.htie mit dem Wurm . oder Aat-locb 
k re u z w e i s e aufeinander legt, und durch diese Oeffnung acha ut. F er
ner die'!lt hiezu das SRrgbrt>tt sus oinem Grabe, iuaoferne es eiri Astloch 
b11t (ob. Lud Ser. VII str. 98, nr. 212, str. 928 nr. 78). 

2
) W iyoioryeie §. ·Barbary (~yłR około roku 260) czytamy, iż ojciec jej, 

poganin w Heliopolis, chciał j!l z11 mąz wydać, i gdy się temu opierała, 
w wie!y zamknąć kazał, gdzie nad mgkl} Chrystusowi} rozmyślała. Oj
ciec rozgniewany odjechał, lecz odjetdiajl}c n budować laźnil} wielki_m 
nakładem kazał, dojąc naukę rzemieślnikom jako budować mejfł, a iż 
tylko dwie oknie urzynić w nirj mieli. Wtem odj~chał, a Barbara 
scbodzQo na oglądanie onego budowaniA, trze o i e ok n o w i m i ę ś w i~

tej Trójcy uozyni6 ka~ała, zastopujfłO wtem n ojca mularze, i krzyż 
św. w budowaniu onem wyryła. Ojciec gć.y sio wrócił, a mularze, ił; 
nad wo)fł jego okno trzecie uczynili, karał, - Barbara je zast~powala 
(broniła) mówiąc. iż tak byó ma, niech i ściany Boga w Trójcy 
jedyn,.go wy z u a w aj Ił• Ojciec dobył miecza i gonił jQ; ona uciekajfłc 
przybiegła do wy sok i ej skal y, która się na przyjęcie jej r o z t w o· 
rzyła, i w niej si~ ukryła". lKs. Skarga). 
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okołic.zności w tyciu potoczdm, 7. czego wnosić motna. "jĄk nie
•r~niczej przez całe tycie zostP.je on przed niemi Qhawie. I tak', 
zachował się do dziś dnia w tej mierze zwyczaj u ludu wielko
polskiego (a pewnie i w dalszych Polski stronach) przy piciu zwł~
ęzcza gorzałki czyli wódki palonej. Żadna niepodejrzanego usposo
bienia niewiasta, nie wychyli od razu (duszkiem) podanej czarki 
lub kieliszka z trunkiem, ale spełnia ją po trochu~ t ·r z y kro ta l e 
ponawiając picie. Jest to znakiem, te pijąca jest czystego su
m i e n i a (jak się lud wyrata), gdy przeciwnie, wychylenie czarki 
od jednego razu, pewnym dowodem, te kobieta jest czarownicą 1). 

l w ogóle, za nic-by nikt u nas nie zniewolił mę:t.atki a tam mniej 
dziewczyny wiejskiej, aby spełniła kieliszek duszkiem. Ka:t.da łhich, 
j,ęśli nie wręcz, to kryjomo, odwróciwszy się zwykle bokiem lub 
gtllbietem do częstującego, a nawet zasłoniwszy się drugą ręką, 
przechyla ją kilkakrotnie a przynajmniej trzy razy, zanim sp~łni 
do :dna. 

39. Rozliczne ·ma tet lud praktyki celem uniknienia niebez
piecze:óstwa zaczArowania, w szczególności tet wypicia zaczarowa
nego trunku. Wierząc it motna bezpośrednio zaczarować wzro
kiem, i te ta lub o w a jest ciotą, nie tknie nikt z ludu podane
g.o sobie przez t ak Ił osobę trunku, nim osoba owa d o :6 n i e 
przypije, to jest: zanim go sama pierwej przynajmniej ni,e 
skosztuje (jest to powszechne). Lud bowiem ma tę wiarę, te cza
ry zadać się mające, znajdują 11ię p o d w i er z c h e m zaraz płynu, 
i te temu głównie szkodzą, kto p i er wszy trunku napocznie. Cza
rownica więc przypijając do kogoś, odejmuje tern samem moc 
czarom. Zreszt~ rno:t.na ich unikną6, robiąc nad kieliszkiem luh 
czarką znak krzy~ a św. 1

) (Lud Ser. III str. 98, nr. 4). 

') To· też ten sposób picia wcale sio prawie nie zdarza, -bo i adna z ko
biet za cioto uchodzić nie chce. Obelżywego wyrazu ciota unikaj~} 
nawet łaji)C kogoś, bo zawsze to jest rz~cz niebezpieczna. Gdy maj'ł 
kogoś w podejrzeniu, wolą wyrazić się że kobieta ta nic-potem, że 
j est n i e d o b re g o s u m i e n i a. 

2) W !ycioryaie ś . Benedykta opata (żył około r . 527 we Włoszech) czy
tąmy, że gdy go źli zakonnicy otruć chcieli i w winie mu u stołu tru 
cizno podali, ś . Benedykt kr z yżem ś. szkla11ko ono prze ż e 
gnał, atakjakoby kamieniero w nil} uderzył, zdruzgotant zo
stała&, a on sio jad na demio wylał. (Ks. Skarga). 
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40. C i o t a zatracona proeiła kornoszki w ktłmotry do dzieo· 
ka f cbclałli, ji dać h i s 6 w wypić w gordłce. Ale pAn Bóg ji tego 
nie dozwolił, - i co óna miała wypić1 ta kumoszka, to wypił jeji 
mą!! włagny (tej cioty) choć gorzałki wprzódy nie pijAJ, a ón był 
zasie d o h re g o s u m i e n i a. Ju1.: te1: tak secb(ł) co niepodobnie, 
nje miM 1.drowia ani ~dziebka - i pos:zed poradzić sie do ~a- · 
wit~ d z o n e g o. A ten nawiedzony (Mądry) powiedA: "Widzisz, to 
ci twojA kobita z a d a ł a, co miałA dać lrumosz<:e; oh będziesz bił, 
będziesz bił jak zajdziesz, ale weź l i p o w e g o kij a". (Ser. XIV 
str. 231 ). - Ale ci~>ta óna ju1: wiedziała, że ón ji nie daruje, -
i skll,ln się w p i e c, a 6n ją tam (ztamtąd) wyżgAł, - tak óna. 
nćkła za.ś do rodziców swojicb. Tr1.ynaście niedziel była u swoji 
matki, a tam ich było sfedem tych c6.rów (córek), tedy !!adnA 
nie była d o b re g o 8 u m i e n i a, wszystltre były n i c~ p o t e m. On 
eesie nimiAł r.o jeść, nimiA.ł mu cbto ugotować, oprać, toć prosił 
żeby przyszła nazad do niego, ~e: cót ju:.l; mA robić! - Ale Na
wiedzony mu powiedział: ."Niech żona twojA nie mówi p a c i er ze. 
z iemi dziećmy (bo miAł dwóch synów), ale ty sam z niemi mów 
pacierz, bo óna by ich 1 e d aj ak i e g o pacierza uczyła", - Przy
szła wreście do tPgo domu, ale ón tylko dwa roki :l;ył ~ nią jesz
cze, i nimóg nidz robić bo secb, tak go łridaka męczyło. (od Brody. 
D~ bicz). 

41. Są jeszcze i inne sposoby ZQiweczenia złej czarów mocy. 
Podoboie więc, jak odwrócić mo:l;na czary zadane w jedżeniu i pi
ciu przez to, :l;e czarownica sama najpn~ód jeść lub pić . z podanej 
porcyi b~dzie, tak samo i czary d o t Y kan i e m ·zadawane, oddalić 
Jl\.O:I;na te m, że się po owym ukłonie do nóg, czarownicę trzy r a
z y po twarzy p o gła 9 z c z e. "Sam widziałem (mówi Klepaczewski) 
jak przy podobnem u p a d a n i u d o nóg, za bob on ni zwykli kła
niających się głaskać po ramieniu lub głowie, aby czary od siebie 
2wrócić na osobę czarującego 1

)". 

42. Innym jeszcze środkiem dowiedzenia się, czy ktoś z ko
biet jest ciotą, jest prze wró c e n· i e niby przypadkiem m i o tły 

') Je.t to jakoby odp7ohanie nieucze6oia od aiebio odwrócon• dłoni• na 
sewn,trz u Groków i .Rzymian, którzy błagaj•o bogów o odwrócenie 
nienczl)ioia, w ten sposób rooe pr&J modlitwie słotone traymali, w prze
konaniu ~~ przez odepchniecie go od 1iebio, a padnie owo niee~cso6cie 
na oeob§ która ale prsyniolła. (Kiepao•eweki) •. 
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na progu izby, w której si~ znajduje o to podejrzana. Jeśli kobie
ta owa przechodząc przekroczy miotł~ spokojnie, to ciotą, nie J. es t· 

·' jeśli ją zaś ze złością mianowicie n a b ok usunie, to niechybnie 
ciot~} być musi. 

43. Nie mniej tak:te znauym w Wielkopolsce (jak i gdzie
indziej) jest i ten środek, i:t pot!ądzon!łl o trzymanie z diabłem 
podkadzają tak zwanem c z ar c i e m łaj n e m (As sa foetida ), któ
rego woń istotnie tak jest diabelsk.ą,, :te obżałowana musiałaby chy
ba nie mieć natury ludzkiej, gdyby z tego na zdrowiu nie szwan
kowała. Szczęściem :te nie jest on zbyt często praktykowanym 1). 

44. T. Klepaczeweki opowiada odnoszące się do tego środka 
na3tępujące zdarzenie: 2yła niezbyt dawno temu (około r. 1850) 
we wsi Osowie pod S2amotułami kobieta nazwiskiem Czajkowa 
albo Ozajina (:tona Czajki). Zła, opryskliwa, nikomu nie :tyczliwa, 
małomówna, przytern krępa, p•>mrocznego wejrzenia i szpetnej twa
rzy, słowem mająca zupełn!łl na ciotę kwalifikacyę 1 była ju:t dla 
swych wad straszną dla każdego chłopskiego towarzystwa. Długo 
dosyć cierpiano jiJI w tych towarzystwach, bo nie było istotnego 
dowodu na to, aby była czarownicą. Razu jednego wszakże wy
prawia jedna z rodzin Osowskich chrzciny w Szamotułach, oo si~ 
zwykło u ludu wielkopolskiego odbywać w szynkowni. Do gości 
chrzestnych przyłą,czyłlł. sifJ była i owa Ozajina. Tymczasem inne 
tam obecne kobiety, chcąc się raz już przekonać o prawdzie i po
zbyć niemiłego gościa, postanowiły ową, Czajinę wypróbować, a ra
czej wykurzyć. Posłano więc do apteki po owo czar c i e łaj
n o, a dziewczyna służąca w szynkowni, wtajemniczona w zamiary 
biesiadniczek, przyniosła węgli żarzl}cych na które nasypano dia
belskiego kadzidła i pod pozorem · zduszenia. smrodu sprawionego 
przez nieporządek kota okadzają,c izbę, postawiono węgle z- nie
nacka pod O;~ajinę. Wszystkich obecnych, odrażająca. woń kadzidła, 
niechybnie przyprawiłaby była o krztuszenie się i mdłości, gdyby 
nie byli radzili sobie (a osobliwie wtajemniczeni) kilkakroteam 

') Środek ten poleca już Diosooridea , a u nas ks. Chmielewski w N o
wych Atenach (IV, 256). Toż samo mówi Ludwik z Pokiewia w dEio
la Litwa: Dla dowiedzenia sio, ozy w jakiem tow,arzyetwie znajduje sio 
ourownioa, rz:uoajt wiebiacy l itewacy na wogle ziele s m r o d z i o n i e o 
(ouroie łajno) a po liteweku amyrdiely; jeili która tego smrodu anie66 
uie mota, niesawodnie jeet ourowniot. (o b. R o U i n f). 
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chwilowam izby opuszczeniem. Tymczasem Czajina, folgujll!c krztu
szfłcemu dymowi, hukać i kaszleć na dobre zacz~a, i kiedy na
reszcie spostrzegła kadzidło pod swoją ław4: .,.A to co? a to:t- to 
mnie próbować chcecie"? - zawołała zaperzona. "Ady ja wam 
sie umknę, :te li wam ·tu zawadzam i mogłyście mi o tam wprzódy 
powiedzieć, nie potrzebowałyście U podkadzać i jeteJi ja ciota, 
to-ście i wy nie lepsze, i wy bestyjnice, i wy paskudnice" l -
Tymczasem któraś z obecnych wywróciła ku uzupełnieniu dowodu 
nieznacznie miotłę na progu, którędy Ozajina miała wychodzić.
" W ej, to mi tu mietłe będą przewracały te cioty, hę" l - rzekła 
Czajina wychodząc, a kopDll!Wllzy ze złościli miotłę noglJI, z ... szyn
kowni się wyniosła. Dopiero:t-to powstał zgiełk i gwar coraz ha
łaśliwszy między BlJISiadkami. IIA nie mówiłam wam kumoszko, te 
to wierutna ciota łysogórska" l - odezwała się jedna z nich. 
,.A (w)szak i ja tak powiadałam" l - dorzuciła druga. "Gdyby 
nie była ciotą, toby była przekroczyła mietłe tak spokojnie jak 
oto ja ją przekraczam" l dodała trzecia. "1 ja l - i ja l - i ja." l
mówiły wszystkie chóren, i nuże jedna po drugiej przełazić przez 
przewróconą miotłę na dowód swej praw o w i t oś c i, swego d o
h re g o s u m i e n i a. A jakaż też to potem była radoś-ć między 

kumoszkami, że odkryły taką żdrożność - i wiedzą, kogo sie ma
ją strzedz. Czajinie mniemanie to dotkliwie w stosunkach uczuwać 
się dawało, lubo na szczęście, złych już fizycznie dla jej zdrowia 
i mienia (jak to bywało niegdyś) za soblJI nie pociągnęło skutków. 

45. Jest jeszcze i taki środek. Dla dowiedzenia się kto ocza
rował (człowieka, bydle, dom i t d.) kupuje się nowy garnek, 
i w nim gotuje się kołtuny z włosów chorego lub coś co od 
tej choroby pochodzi, tak długo, dopóki ta ciota. co zadała, nie 
wnijdzie do izby gdzie się to robi, gdyż ciota taka. wysiedzieć 
wówczas u siebie w domu nie może, i przyjść musi jakoby na 
wezwanie. (Czeszewo pod Gołańczq. -Ser. VII s. 907 n. 194). 

Czary. 

Mleko. N a biał. 

46. W dniu Zielonych świfłtek, do dnia, zbierajlłJ czarownice 
po łfłke.ch ros o (przed wschodem słońca), która im sio potem 
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w mleko zamienia'). (od Powidza). Lud Ser li str. 99 n. 14-
Ser. VII str. 92, nr. 204). 

47. Gdy masło nie chce się dobrze wyrobić, wrzucaj!} w śmie
tanę w o d 1J z w o g l e m, ~e by odc:ynić przyrok zadany nabia
łowi. Na to trzeba flaszko (lub garnek) mleka przetar g o wać 
t. j. pójść z nim do miasta, i gdy go kto chce kupić, targować 
sio z nim lecz n i e s p r z e d a w a ć, i n i e s p r z e d a w s z y przy
nieść go do domu. (Mogilno). 

48. W razie gdy nie na rękę idzie robota masła, idą, z kie
rzonką, na granicę wsi (miedzą,) i tam je baba robi, lub te~ wrzu
ca wodę z węglem od przyroku (od Buka, Opalenicy). 

49. Gdy krowa mleko ma zepsute (t. j. zaraz przy doju gę
ste), zadał jej to Zły-duch, lub te~ przyrocl'tyła ciota. Odczy
nia się je przez zażegnywanie i puszczanie na wodfJ WIJgla i chle
ba, dla wyśledzenia winowajcy. Rzuca sio w tym celu WIJgiel i chleb 
na wodo nalaną, w miskę lub szklankę. Jeżeli utonie c h l e b, to 
oczarowała baba . c i o t a; jeżeli zaś węgiel, to pochodzi czar 
z \11 i a t r u, albo też zadał go chłop C i ó t vel P o c i ó t. ( Czeszewo 
poc. Gołańczą,. - Lud Ser. III str. 98 nr. 5). 

50. Mleko żsiadają,ce się, żegnają. trzy razy końcem rozpa.· 
lon ego w ogniu sierp a. (od Rakoniewic. - E. Kierski: Tygodnilc 
illustrowany ). 

51. We wsiach Drasko v. Drazgowo, Rosko, Pęckowo, Wrzesz
czyna i t. d. pod Wieleniem opowiadaj%: Kobieta miała obfitość 
mleka. ze swojej krowy. Inne kobiety zazdroszczą, c jej tego, z a d a.
ł y jej, ~e mleko to zrobiło się rzadkie, i to tak, ~e krowa jako
by~w o d ę dawała. Robiła ona wprawdzie z tego masło, które zda
wało się być dobre na pozór, ale było bardzo rzadkie , bo z wo
dnistego i cuchną,cego powstałe mleka, wifJC szkodliwe dla zdro
wia. Kobieta chciała się od zł e g o b r o II i ć, więc poszła z tem 
masłem do Mą.drej, ~eby ta je odczyniła. Mą,dra owa zaczęła 

1) F. Schonwerth: AUli der Oberpjalz (Augsburg 1859, III, 172) powia· 
4a: Am Johannestage milasen die Hexen vor der Sonne naokt d e n 
Tbau oder das Wasser von den Wiesen sammeln. indem aie daa Ende 
einea Tuohea hinter aioh ziehen und dann dae aufgesogsne W aaaer z u 
Bauee in einen Topf ausdrłlcken. Wenn eie epater das Tuoh melken 

l 
erb al ten eie die Mil o h von jen en Kllohen, welohe daa Graa der durch· 
streiften Wieaen au verzehren bekommen. 

Lll4. 8u. XV, 15 
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nad masłem, które ta kobieta (zatrzymawszy się z niem pn:ea 
ch wilk~ na granicy wsi) przywiozła do niej w juch a, t c e (mi~K}e 

podługowatej, od krwi bydl~cej), - machać i wywijać prędko rę
ką, w t~ i w drugą, stronę, i wyrzucać nagle wyrazy p o łaci n i e. 
"Ej , ale bo to óna o tem nie wie co mówi, telko jej to musi za 
wol~ boskiJJ dyktować ten-to p o słani e c zły co w niej siedzi" -
dodała opowiadają,ca. 

Oto są, łacińskie owe wyrazy odczynku: 

11 W imię Ojoa i . Syna i Duoha światego, z granicy'ś przyszedt 
w granic~ idź, z wiatru'ś przyszed t we wiatr idź; na bory t na 
lasy; tam trzaskaj i drziizgaj, nie po ciele, nie po kościach, nie 
po żyłach. Nieoh si\} łączy ciało z ciałem t krew ze krw.ią, żyła 
ze żyłą; a ja waa wyżegnuj\} tak trzy razy, tak trojako, dziewię
oiorako, z pomoc~t Boską, z matką Boską, ze wszystkieroi świ~te
mi i ze świę tą, .Ą.gaieszką (albo : innym patronem); b111dź mi pa
tronką, zdrowia mojego, kośoi mojich, wszestkiej mojej natury ; 
w imię Ojca i Syna i Duoha świ~tego! 

(ale "Amen" - si~ nie dodaje 1 bo- by to ju~ było p o p ols ku, 
jak mniemała opowiadają,ca). 

52. W niektórych okolicach (n. p. koło Kempna, B~anowa, 
By czyny, Kluczborka i t. d.) gdy krowy mleko tra c~ przez cioty, 
skutecznym ma być do odczynienia złego następujący sp.oaób,: Wbi
jajfł w kier z y n k ę (naczynie z drzewa do robienia masła), i tak 
wysoko jak się w nil) mleko wlewa, trzY. kołki z kłokoczy
n y, odchodzlłJC od kierzynki tył e m i licząc n a wspak krokj, 
to, jest: 10, 9,· 8, 7 i tak dalej a1: do j e d n e g o. W tern miejscu 
staną,wsży strzelić trzeba z flinty, a je~eli strzał trafi w koł
ki, o i o t a która urzekła krowy, dostanie ten postrzał i krowom 
odbierać mleka już nie będzie mogła. (Kalendarz krakowaki z r. 
1857-8). 

53. "Kobiety udawały się cz~sto do samych czarowę,io pQ. 

pomoc i rad~, gdy im krowy nie dojiły. Zysk a ł y czego chciały, 
lecz ża to musiały się zobowi~zać, nie wyjawiać na spowie
dzi kapłanowi wszystkich (a osobliwie śmiąrbelnyoh) gr z e c h 6 w, 
albo te~ w kościele w czasie p o d n i e-s i e n i a (monstJ.t&ncyi) na 
ziemię plwały, albo ·oczy zamruta.ły, albo jakie niepotrze
b n e wymawiały słowa i t. p. a za temi pocz!łtkami post~po.wały 
czarownice (jak i szatani) dalej z swem.i ofiarami podlug woli". 
(E. Kierski. Podobniet Lud Ser. Vll stz~; 7·9-81). 
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Czary. 

Przyrok. Urok (vel U rzek). 

M. "Urok nietylko na ludzi, ale i na krowy, bydło, ptastwo 
domowe i t. d. mo:te być rzucony. Dotyka on ludzi niekiedy w spo 
sób bardzo szkodliwy. Uroku są d w a rod z aj e. Albo pochodzi 
on od cdowieka, który ma złe oczy, i który na kogo tylko 
spojrzy, biedy go lub słabości nabawi. Albo te~ pochodzi o d c i o t, 
kt6re go na kogo chcą rzucają przez zamówienia, zaklęcia i inne 
szatańskie praktyki". (Ostrzeszowskie, Szląsk). 

55. Zł e o czy, jak zabobon twierdzi, pochodzą z tego, jeśli 
matka raz odstawionemu dziecięciu znowu później pierś podaje. 
Pneciw szkodliwemu takiemu wpływowi aby się uchronić , najle
piej jest przed wyjściem z domu, kraj e m (brzegiem) kos z u li 
twarz sobie o trzeć; a gdy by przez zaniedbanie tej ostrożności 
urok złych oczu kogo dotkną,ł, niech wszystkie z a m ki w domu 
wodą obmyje i tą samą wodą zmyje głowę. (Ostrzeszów. 
Szląsk. - Kalendarz krakowski na r. 1857- 8). 

56. Jeśliby d z i e c i ę przez przypatrywanie się zły c h o c z u 
Ut';Eęczone zostało 1 co się z wy kle b ó l e m g ł o w y wydaj e, to pio
senka gminna tak~t daje radę (Kempno, Byczyna): 

Trzy węgielki w wodiJ kładź, 

trzykroć głowę zmocz dzieoiQoiu, 
i nad dymem rózg dziewięciu 

dziewięć razy kadź. 

Prteciw urokowi rztrConemu prze z c i o tę, inne znowu Bił 
przepisy. Ale naj przód naj."ażniejszlł rzecz& jest: odkryć kto u r o·k 
rzucił, - a w tem trudna sprawa. Trzeba na to o p6łnooy wziąść 
d e s k ę z t r u m n y, w której by była d z i u r a o ił sęk a (patrz 
nr. 37). Przez tę dziurę patrzlic podczas processyi Bożego Ciała, 
moana kaAdł} czarownic~ poznać. (Ostrzoszów. SzlązJc. - Kalen
dar~ krakowski na r. 1857-8. - Lud Ser. YII str. 98, nr. 212). 

57. Doszedłsży która ciota urok rtuciła, trzeba starać się 
dostać jakikolwiek przedmiot od niej, choćby kawałek s z m a ty 
z jej ubrania, a posypawszy święconeg'.> z i e 1 a na węgle, obwi-
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nąć dziewięć ziarek jęczmienia zrana koszonego w OWfł 
szmatkę i tę na popiół s p a l i ć. Czarownica przez to na d z i e
w i ę ć l a t s t T a e i swoją całą władzę szatańską, a wszystkie jej 
uroki zniszczone zostaną. (Ostrzesz6w. Szląsk. - Kalendarz kra· 
kowaki na r. 1857-8). 

58. Przeciw urok o w i czyli złe m u s p oj rz e ni u ludzkie
mu, słufy s u s z o n y gr o c h. Narzeczona jadąc na wozie do koś
cioła, siedzi na poduszce wypchanej słomą gr o c h ową czyli gro
chowinami, dla tego, aby rzucony na nią przypadkiem w czasie 
jazdy przez kogoś urok, nie stał się jej szkodliwym. Winna te~ 
pr?.y ka:'-dej okazyi płakać w czasie wesela . (Oroquia von Poaen). 

59. Chcąc się uchronić od przyTok u, trzeba wprzód na 
paznogcie spojrzeć; a je:'-eH ju~ przyrok nastąpił, grochowiny w po· 
myjach umaczać, i temi miejsca przyroczone zmyć. {z Szematów, 
Gnie~nie11skiego 1). 

60. Aby się uchronić od przyroku czyli od złych ocz6w, 
nale~y, będ~tc w towarzystwie tej osoby którą się ma w podejrze
niu o z a d a n i e tego przyroku, trzymać l' ę k ę prawą w taki spo
sób afeby wielki i mały palec, to jest: oba krańcowe były 
stojące, trzy zd inne były zgięte. (Morownica). 

61. Ktokolwiek mający złe oczy, spojrzy wprz6dy na 
swoje pięć palców, nim spojrzenie swe na kogoinnego skieruje, 
tego wzrok, rzucony potem, n i e z a d a. juf nikomu przyrok u. 
{Czeszewo pod Gołańczą). 

62. Temu, kto ma czerwoną wstąfkę na szyji, nie mo
:}; na zadać przyroku ani kołtunu 2). (od Kcyni, Nakła). 

63. Na oliczynienie przyroku ko,nuś zadanego, kładą do 
wody 3 węgle, 3 kawałki · chleba i 3 kawałki odcięte z r 6 z g v. 
różd żek m i o t ł y. Robią to trzy razy. Potem wodą tą obmyć kaf~ 
głowę (.jeśli ta bolała) i nalawszy na łyżeczkę 1 trochę jej wypić. 
(Siekierki pod Kostrzynem). 

') W szamatach powiedziano 1 źo w Gnieźnieńskiero (Kai'Bewo 1 Dzieó· 
miarki i t . d.) lud wierzy jeszcze w czary, przyraki, postrzały, załe · 

gnywania, paskudniki. Choroby, mianowicie kołtuny, dość czl)sto tu 
grnsują. 

' ) We Włoszech nosz~t od przyroku kor a l o w e (czerwone) szpilki na 
a z .d i. - I w wielu innych krajach tasiemka czerwona aluży na ten 

Hl•''' cel. 
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64. Ziele czy~ycowe (Zeisig-Kraut) sparzll jak herbatę, naleją 
ten odwar na miskę, i myć nim ka~ą twarz, ręce i nogi (po 3 ra
zy) dla zdjęcia przyroku, i gdy się na płynie okatez tego 
jaki osad, mówią, ~e to ów przyrok pływ a po wodzie. (Siekierki. 
CR:arownica powołana nr. 97). 

65. Ból głowy, będący skutkiem przyrok u zadanego prl':ez 
złe spojrzenie, leczą w ten sposób : Zmywa się głowę t. j. czoło 
i twarz, wodą w której się uwarzyło ziele zwane czy~ c i e c v. z i e
I e czyś c o w e. Woda ta jest brunatnego koloru; i jeteli pływają 
po niej drobne czarniawe s z m a t e c z ki, ma to być przyrok, któ
ry został zmyty. (Czeszewo pod Gołańczą). 

66. Przeciwko u rzek o w i w b6lu głowy. Wziąść 3 węgielki, 
3 skóruszki od chleba, wrzucić w szklankę wody, odmawiając przy 
katdej sztuczce 3 Zdrowaś i 3 Ojcze-nasz. Dać się napić 3 razy 
choremu i umaczawszy chustkę w tej te wodzie, natrzeć choremu 
c z a ł o (czoło). (Samostrzel). 

67. T. Klepaczewski w ten sposób wyra fa się o przyrok u: 
Jest to .nagły i wielki ból głowy, który zadAł wzrok i e m albo 
zł Y człowiek, albo tet zły w i a t r, w którym zwykle diabeł sia
duje. Dla tego tet, gdy wiatr podobny (rodzaj małej trą.by wie
trznej, werblik) zawieje. tr1.eba go unikać, a s plunąć trzy r a
z Y aby złe odegnać (vide Diabeł nr. 7). 

68. Dniej mówi Klepaczew ski: Frąnsiowa 1
) tak leczy przyrok 

(a leczą go podobnie~ i inni), ezyli odczynia takowy. W szklankę 
napełnioną wodą, wrzuca 3 węgielki i 3 kawałki chleba. Skoro 
przyrok pochodzi od złego człowieka, to przy odczynianiu go chleb 
tonie, gdy zd od złego wiatru, to toną węgle. Dawszy upić nieco 
wody z tej szklanki choremu, zmyw& mu czoło, skronie i piersi 
3 razy tą. wodą; poczem 3 razy ulewa wody w izbie i to n a krzy~, 
a świetej za każdą razą dolewa. (Lud, Ser. VII, str. 93, nr. 207). 

69. Przytern mówi ona trzy Pozdrowienia. anielskie, ofiarując 
je za dusze "tonące i wieazające". Są to dusze tych ludzi 
co popełnili samobójstwo, topiąc się lub wieszając. Nią posłał ich 
Pan B6g ani do piekła ani do czyśca, bo one musiały dość wy-

1
) Nazwisko zony Franciszka Szafrańskiego l z domu: - RPsi Kujawiankj 

(nazwisku po ojcu Kujawie) wdowy dziś (1880) pszeaało 60letniej, z pod 
Kurnika 1 obecnie pod Poznaniem mieezkaji}Cej. Jest ona jakoby lekar
kt ludowi}; wzywaj'ł jł też i do babinia (aku1zeryi). 



liS 

oierpieć, skoro odebrały sobie tycie. Ale te muszą ponieść kare 
za samobójetwo, wiec kazał im Pan Jezus c i IJI g n lł ć owe c h m u· 
r y czar n e, co to tak nisko, a tak licznie nieraz przeciągaj~ nad 
qaszomi głowami, mianowicie jesieniiJs. Otoz tu pomięszane wierze
nie pogańskie z chrześcijsńskiem. Owe zdrowaśki pomagajlis duszycz
kom citgn,cym ą_bmury, bo ich Pan Jezus Ptldzej od tego uwolni. 
(obaCl; str. 61 nr. 10). 

Praktyki. Zamawiania. 

Wróżby, Kabała. 

70. Mówiąc o prak,tykach czarownic u starotytnych Rzymian, 
T. Klepaczewski powiada, te 11 mało one uległy wpływowi czasu 
i zwyczajom narodów, więc w tej samej często postaci znachodził! 
się i u nas także. I u nas, czarownice krwi, włosów; strzępów z wi· 
sie~pów i szubienic, ziM rozmajitych, świętości kościelnych, kości 
trupich ludzi i zwierzlit, jakoteż tłustości z umarłych dzieci na 
mastyksy i lubczyki czarodziejskie i -tym podobne środki potr,;e
bujfł i używają. I u nas już-to zakopują czarowakie owe środki pod 
progami w domach. po gumnach, oborach, już też je zadaj~JJ w na
ppju lub pokarmie. I u nas one zaklinaj!\ • zamawiaj'ł i sprowa
dzaj~J~ burze, choroby i różne dolegliwośći n• ludzi i zwierzeta, 
moc!JI wyrzeczonych słów potężnycb ' 1 ) . l u nas rzucają przyroki i uro· 
ki, warzą lubczyki czarodziejskie, zadają ~akowe i wzniecają przez 
nie, albo też samych zaklęć potęgą, miłość dla kogo i do kogo 
zechcą. 

71. "Niektóre zresztą z tych praktyk czarowskich tak się roz
powszechniły, że nietylko szpetne czarownice, ale i nasze urodzi
we czarodziejki po dworach i miastach, do dziś dnia takowe jesz-

') Z guseł przytoczonych wykazuje ei~ (mówi Klepaczewek i) ie jak u ata· 
ro!ytoych owe: Marsae voces, i Sabella carmina, tak i u nas towarzy. 
Ufł czarom 1taklęcia 1 z podstawicniJ w miejsce Jowisza osobfł Paoa Je · 
1tusa i t. d. Pierwszy jawny, bo piśrcienny ślad zaklęć i zategnywań 
w jo~yku polskim, o ile mi wiadomo (mówi Borwinski w fJtudyach o lit. 
lad . (Pozn. 1864, l, 184) zostawił nam pewnie Syrenius~, który na str. 
866 mówi : "o zaklinaniach i zażegnywaniach i1.16l&tz.Y 
i czarownik\>w. 
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cze praktykują. Mam t n na myśli szczególniej owo l a n i e fi g a
r e k bądż- to z wosk u, bądź z ołowi u lub innego materyału 
w celu zbadania przyszłości, a mianowicie by się dowiedzieć o oso
bie, jaką los przeznaczyć ma na towarzysza życia dla osoby"wosk 
lub ołów l ejącej. Któż zresztą nie zna tego tyle ważMgo działa· 
nia, które szczególniej w wiliję Nowego· roku zwykło się prakty
kować, a do którego z taką tajemniczością i tak naiwną przys~

puj~JJ niektóre z nas:tych panien powagą, jak gdyby rzeczywiście 
w owym kawałku wosku lub ołowiu jasno i wyraźnie nietylko 
o swojej własnej, ale i o całego świata czytały przyszłości. Jest
to, jak widzimy z dziejów, bardzo już stary obyczaj, tylko nieco 
przez czas i okoliczności zmieniony. Wiemy bowiem, że już cza
rownice rzymskie tą samą trudniły się praktyką. Ztamtąd dostał 

się pewnie ten zwyczaj do innych ludów i do nas. Dzisiaj jest on 
sobie 1 bez względu na to czy podejmowany bywa z pełną wiarą 
czy dla zabawy, prostą, naiwną igraszką bez prawnych konsekwen
cyj, - lecz nie był nią u nss. przed trzema set laty. Życiem przy
płacał często wśród okropnych męczarni 1 kto go podówczas 
p rak ty kował". 

72. "I tak, czytamy z akt miejskich w Obra:de miasta Po
znania przez Łukaszewicza, iż w roku 1544- spaloną została żywcem 
przed ratuszem w Pozuaniu za czary Dorota Gniec~kowa, to jest: 
za to tylko, iż jak zeznała (ma siEj rozumieć na torturach) n a 
prośbę pani Kierskiej lała wosk na wod~, dochodząc tego, 
kto jej był p i e n i ę d z y u kradł , -- a uastępnie i i. oczl\rowała 
młodzieńea by miłował pewuą kobiet!,), do czego sto~ownych u~y
ła formułek zakleć. 

73. nJedną z najnowRzych praktyk poznania szczególniej 
przyszłości, jest u~ywanie kart, czyli tak zw11.na kabał a. Któż-by 
tego środka nie znał, lub o nim nie słyszał, zwłaszcza z ludri 
stanu oświeconego l - Rozpatrywanie się w li n ij a c h dłoni, tak
:lle ku temu samemu zwykło służyć celowi. Są-to do dziś dnia jesz
cze pokutujl}ce szczfłtki dawnej Chajromancyi". Lud Ser. VII 

· str. 317). 
7 4. ,.Szczególniej wiele zabobonów łączono z modlitwlł a ra

czej formułlł modlitwy, i dziś jeszcze przywiązują, je do podobnych
modlitewek i rzeczy poświęconych 1 za. pomocą których nietylko 
czarta odegnać, ale zdrowie przywrócić, ogień ugasić, złodziej• 
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wykryć, afekt wzbudzić, ba, nawet szkod~ przeciwnikowi zrządzi6 
mo1:na". 

75. "Bardzo szkodliwy wpływ na łatwowierny lud wywiera
jlłCIJI i gorszącej treści jest tak zwana ksią,żeczka Romanusa (Ro
manus's BUchlein) przetłumaczona około r. 1850 z niemieckiego 
na j~zyk polski (mówi Klepaczewski). Lud b~dąc tego przekona
nia, że co drukowane, musi zawierać czystą, prawd~, święcie wie
rzy wszelkiemu w tejże książeczce zawartemu głupstwu. Aby dać 
w1obrażenie o jej treści, przytor.zę kilka wyją,tków. Pod napisem 
na przykład: "Sztuka gaszenia ognia bez wody", - podany jest 
nast~pują,cy środek. "Napisz po obu stronach talerza nast~pujące 
litery, i talerz z takim napisem rzuć w ogień, a pożar natychmiast 
ustanie". 

s. A. T. o. R. 
A. R. E. P. o. 
T. E. N. E. 'f. 
o. P. E. R. A. 
R. o. T. A. s. 

Dalej: Przeciwko upiorom i wszelkiego rodzaju czarom, po
magajll następujfłce litery napisane na drzwiach (odpowiadaj,ce 
literom na krucyfiksach): 

J. 
N. J. R. 

J. 
"Aby grając zawsze wygrywać" podaje Romanus taki środek: 

Do prawej swojej ręki przywifiż na czerwonej jedwabnej nitce ser
ce nietoperza, a możesz być pewnyą. zawsze . wygranej". 

"Dalej zawarte są, w tej ksi11żeczce środki 1 jak za pomOCI$ 
modlitewki bezpiecznym być można od ran siecznych i palnych; 
jak si~ ustrzt>dz wszelkiego nieszcz~ścia, oszukaństwa; · jak zażegnać 
i zniszczyć zaległe w ciele robaki i t. p. brednie". 
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Przesądy. Zabobony. Wróżby. 

Dotyczące człowieka w ogóle. 

l. Jeżeli się kto chwali że zdrów albo szczęśliwy, powmten 
przytern s pluj n ą ć, żeby się to złe zaraz do niego nie przycze
piło. (Czeszewo. - Ob. str. 117, nr. 67). 

2. Należy zaraz umyć się, gdy się widzi pierwszą ja s kół
k o na wiosnę, aby się w ciągu lata nie o p a l i ć .(nie opaleć cery. 
Miłosław). .. 

3. Zobaczyć żyd a w Poniedziałek, wróży pomyślność w ty
godniu; zobaczyć zaś księdza przed żydem, zwiastuje smutek. 
(Samostrzel). 

4. Przejście k o b i e ty prze d koń m i, bydłem lub t r z o
dą, uważają za zły zamiar ciot. "Zdarzyło się, mówił mi jeden 
nauczyciel wiejski, że idąc z żoną do innej częsct wsi, zmuszeni 
byliśmy z powodu błota znajomemu chłopu przejść przez drogę, 
tuż przed jego końmi i woz.em. Chłop tern rozgniewany, skoczył 

z woza, przymuszając żonę moją do odwrotu i wołając: "W P i ą
t e k był o B o że n ar o d z e n i e l tegom Bię nigdy nie spodziewał 
żeby nasza szkólna (żona moja) należała do tych paskudnic". 
Poczem zrobiwszy zmik krzyża swiętego biczyskiem na ziemi i ci~J~· 
gle spluwaj!}c, zwrócił konie i inną drogą wrócił do domu. (Kier
ski, Tygodn. illustr. - od N. Tomyśla). 

ó. Gdy skazany na śmierć, został stracony, lud zgromadzony 
rzucał się z wściekłościllt na miejsce exekucyi i łapał ok rwa
wiony piasek, który miał mieć moc czarodziejską, iż za
chowany pomiędzy napojami lub rzeczami jadalnemi, sprawiał 
wielki p o ku p. (Starożytności polskie, Poznań, 1842, str. 169). 

6. Gospodyni każe spalić starą miotłę '(godło czarownic), 
aby w i a t r sprowadzić, bo bez wiatru młynarz nie zmiele zboża 
na chleb. (Dalew, wieś powiatu Kościa.ńskiego. Wiadomość tE;l ks. 
Koperski udzielił profesorowi Dr. Ant. Mierzyńskiemu, jak o tem1 

Lud. Sor. XV, 16 
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określając istotę czarownic, wspomina ten ostatni w swych: Przy
czynkach do mytologii por6wnawczej, Warszawa, 1867, ~tr. 9-10) 1

). 

7. Jeżeli myśliwy spotka babę z próżneroi ćwiercia
m i (konewkami), , niech się wróci do domu, bo nic nie zabije. 
(Siekierki pod Kostrzynem). 

8. Jeżeli myśliwy spotka księdza, a gorzej jeszcze babę 
z próżneroi ćwierciami, to znak, ~e go spotka. zawód lub 
nieszczęście. (Kotlin pod Pleszewem). 

Niewiasta. Dziecię. 

Kalendarz krakowski z r. 1857 -- 8, następujące przytacza 
zwyczaje i zabobony z Wielkopolski (od Ostrzeszowa, Odołanowa 

i ze Szląska): 

9. Lud wielkopolski sądzi powszechnie, że dziecię nowo-na
rodzone, chociażby po chrzcie, a nawet i matka jego, dopóki ta 
ostatnia nie odbędzie tak zwanego wy w o d u w kościele, zostają 
pod szczególną władzą b i e s a. Mnóstwo też z tego powodu zabo
bonnych ·przepisów zwykli zachowywać jak najściślej. 

10. Młoda matka, naprzykłnd, przed pierwszem pójściem do 
kościoła (w Os trzesz., na Szląsku), co zwykle w s z d ć ty g o d n i 
po narodzeniu dzieciecia następuje, nie może wyjść z izb~, bo 
wtedy bies ma do niej \VOlny przystęp, i pewno jaką psotę 
wyrzą.dzi, a co najgorsza , weźmie niemowlątko, a w jego miejsce 
położy p o d c i e p a (podr:tutka), który to p o d c i e p na wielką 
zgryz~ t~ mniemanych rodziców do s z e s n a s t e g o roku w brzy
docie i rozmaitych niemocach żyć będzie. Kto się wcześnie po
strzeże, nie inaczej pozb~dzie się tego szatańskiego podr·zutka, 
jak bijfłC go ś w i~ c o n l! rózgą tak długo, dopóki bies prawdzi
wego dziecięcia riio przyuiesie, a swego uie odbierze. (Obacz: · 
str. 20, Karły i Krasnoludki). 

11. Równie wystrzega się młoda matka przed wywodem, po
zostać samfł w izbie, bo wtedy przybyć może z ak l ę t e j a g n i ę 1 

które pokarm niemowlęciu zabierzl3. 

l) Tu wiatr sprowadzony ma byó przez czarownico jako dobroczyńca, 
gdy w innych rnzach, tai tama czal"uwuica , uiywa go na ezkodo ludzkt· 
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12. Od obcy c h ludzi hel n ego jedzenia ani napoju brać 
nie powintJ8, bo mogłby jej kto c z 8 r ta. d a ć (str. 109, 110);- 8 pod 
komin nie podchodzić, ~e by jej bies w i er z c h e m nie porwał (t. 
j. przez komin). 

13. Jeśliby niewiasta zaniedbała w sześć tygodni po sła

bości p6jść . na wyw6d do kościoła, to sprowadzi s u s z ę na całtlJ 
okolicę. (ob. str. 101 nr. 23). 

14. Je~eli w wigiliję Bo~ego Ciała., najpierwsza, wejdzie· 
od rana n i e w i a s t a, dziecię kt6re ma się w tym domu urodzić, 
będzie c6rką; jeżeli zaś pierwszy wszedł mę~czyzna, urodzi 
sie syn. 

15. W pierwszych sześciu tygodniach po urodzeniu się dziecka, 
nic z domu nikomu nie p o życz aj Ił (o b. s. l O l, n. 23), sądząc ~e czaro
wnice przez po~yczenie czego, starają się odebrać dziecku szczęś
cie, jakie przez chrzest uzyskało. (Kierski. Tygodn. lllust1·.). 

16. Co do dziecięcia, - różne tak~e zachować nale~y 
ostrożności, aby mu na całe ~ycie nieszczęścia nie sprowadzić, i tak: 
Bielizny i pieluszek dziecięcia nie nale~y ni gdy s uszyć n a p i e c u, 
a tern bardziej prze d o g n i e m, bo na takiero dziecięciu choćby 
do najpóźniejszego wieku, wszelkie odzienie dr z e ć się będzie, 
jakby się paliło. Kiedy w i a t r zbyt wielki. należy także s p r z ą tną ć 
co prędzej rozwieszoną bieliznę, ~e by dziecię nie było. płochym 
wietrznikiem. 

17. Kumostwo (rodzice chrzestni) nie powinni p o życz a ć 
pieniędzy na wiłłzarek dla dziecięcia, bo takie dziecię gdy wyro
śnie na człowieka, chocia~by przy największej pracpwitości i oszczę 

dności, nigdy się majątku n i e d o rob i. 
15. Rodzice, którym dzieci nie chowają się, powinni nie 

drzwiami wynosić niemowlę do c hrztu, ale je przez okno 
komu podawać, i tak samo je po powrocie z kościoła odbierać. 

19. I tutaj jak wszędzie, uważają dziecko to za szczęśliwe, 
które przy urodzeniu ukazuje błonę około główki czyli kapkę 
(czepek). (ob. Lud, Ser. VII, str. 249). 

20. Pępkowy sznurek zachowuj~ starannie obwinięty w szmatę 
(Ser. VII, str. 146 m.). 

21. Dziecię, któremu ojciec do zabawki grzechotkę kupi, 
zawsze wy g a d a przed matką to wszystko, co by ojciec ch ci al 
przed nią ukryć. 
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22~ Kiedy gospodyni m i o t ł Ił izbo zamiata, niech nie bierze 
dziecięcia n a rok~,. dopóki pierwej r Ił k n i e u myj e; bo inaczej 
dziecię ma podpaść s u c h o t o m. Równie1; s u c h o ty gro1;1ł dzie· 
cięciu, jeśli je matka karci rózgą, z miotły wyjęt,. 

23. Nie wynosić dzieciecia na słońce, aby nie oślepło lub 
piegami się nie pokryło na całe 1;ycie (od Kempna) 1

). 

24. Gdy dziecię podrośnie i zacząć ma nauko w szkole, ka~ą 
mu wyszukać gniazdo szpacze i przynies6 jajka tego ptaka, z których 
gotują dlań jajecznicę. Je1;eli je prędko znajdzie i przyniesie, bo
dzie rozumne i pojotne w szkole. (Od Krotoszyna) '). 

Dom. Gospodarstwo. 

25. Chłop na budulec nie kupi drzewa ra1;onego piorunem, 
z obawy aby p i o run powtórnie nie uderzył '!i budynek postawio
ny z takiego drzewa. Toź samo tyczy się i drzewa u:tytego po 
rozebranym Kościele. (Kotlin pod Pleszewem). 

26. Zdarzało się paro razy, M w Kotlinie wybuchł ogień 
(po:tar) w sam dzień ś. Ka.źmierza. Więc odtqd dzień ten święcił 
tu, aby tę plagę odwrócić. (Kotlin). 

27. Kiedy się kret podkopuje pod fundamanta domu, znak 
to że w tym domu umrzę ktoś tego roku. (Czeszewo). 

28. Gdzie w podwórze zagrody wjedzie dziecbciarz albo smo
larz, tam żadna dziewka nie phjdzie tego roku za ml}ż. (Czeszewo. 
Ser. III, str. 90,. nr. 6). 

29. Która d~iewka przfłŚĆ nie będzie pilnie w 12 dni.ach od 
Bożego narodzenia do Trzech • Króli, t o j ej d i a b e ł kądziel 
przodzę porozrywa na kawałki. (Pniewy). 

1) F. ScMnwerth (Aus der Oberp(alz, 1857, I , 181) mówi : Ein Kind 
darf man untor Einein Jshro nieht abrognen lassen , darnit es nicht 
Sommersprossen bekomme, besonders nicbt, wenn die Sonne in den 
Regen scheint. Amberg. (ob. Lud Ser. VII atr. 95, n. 209; i str. 142). 

•) Znanem u nas jest przysłowie, na · oznaczenie rozumnego lub przebili· 
głego używane : Szpakami karmiony.- Fr. Sohllnwerth (Aus der 
Obe1-pfalz, Sitten und Sagen; .Augsburg 1857; I Theil a. 181) powia
da: nGibt man einem Kinde unter Einem Ja h re niichtern d as gekochte 
Herz eines S t aa re n z u es sen, so wird es gelehrig und gemerkig. Fro• 
nau. - Lud Ser. VII s. 143, n. 19. 
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80. ..Miotłę stawiają na. progu drzwi, myśląo ~e czarownica 
bdnym sposobem przez nią przejść nie mo~e." (Obacz: str. lll, 
nr. 42, 44. - Kierski, Tygol$n. lllmflr.). 

31. "Siekierkę chowają, zawsze pod łó~ko, gdy:J: jej przypi
sują, wzbronienie przystępu Złego.u {Kierski, Tygodn. llluatr.). 

32. Nie trzeba darowywać szpilki ani nic ostrego , bo 
się przez to przecina lub przekłówa przyjdń. (Miłosław.) 

33~ Nie nale:J:y d~~rowywać nikomu nic z tego co jest prze
znaczone na przyohowek n. p. drobiazg (dr6l>), cielęta i. t. d. I dla te
go, gdy kto chce komu coś takiego darować, to kate sobie chociat 
gr o s z jeden za to zapłacić, nie czyni~JJc tym sposobem darowizny, 
ale sprzedając. (Miłosław). 

34. Bydło, aby ręką p o szło (prosperowało), wprowadzają 
tyłem do c h 1 e w a (obory, stajni). (Od Gniezna, Wrześni i. t. d.J. 

85. Kiedy krowa po ociE>leniu dostaje twarde wymię, co się 

na~ywa p ł 6 z, nale~y płóz ten wytrzeć portkami mę·zkiemi, aby 
zmiękł. (Kotlin). 

36. W ten dzień kiedy się kro w a o c i e li, nie nale~y nic 
z domu po~yczaó, bo by krowa mleko utraciła, a my!IZy 
wielkie by szkody zrządzały. (Kalend. krak. 1857-8). 

37. W czasie z a ó·m i e n i a słońca lub księ:J:yoa, lud z akry w a 
studnie i 11ie wygania bydła, :J:eby się od zarazy uchronić. 
(Kempno. Kluczbork. Kąlend. krak. 1857-8). 

88. Kto po zachodzie słońca mleko albo masło sprze· 
daje, temu jego krowy mleko tracą. (Od Kempna. Kalend. krak. 
z r. 1857-8). 

39. Jaskółkom nie nale~y gniazd zr~ucaó, bo w takim razie 
krowy czerwone ml~ko daj~JJ . (Od Kempna, Byczyny. - Kalend. 
lcrak. 1857-8). Ser. VII, str. 110. 

40. Ktozabije jaskółkę, tegokrowydojfł krwi!}. (Samostrzał) . 
41. "Podziwienie lub pochwalenie sztuki jakiej z il .. wentarza, 

wró~y u ludu niechybne nieszczęście. Dla tęgo nie pokazuj~JJ ni
komU', gdy co pięknego w swej oborze maj111, lub przynajmniej 
przed okazaniem, ~at4 obcemu wejrzeć na paznokieć, aby 
nie przyroczył (urzekł) ón stworzenia, które ma oglądać. (-a. 116, 
nr. 59. Kierski, Tygodn. Rlustr). 

4~. Kaczki ktoś księdzu pochwalił. Więc gdy one potem 
zdychały, powiedziano, ~e ten ·ktoś je przyroczył, i te przyrok 
~n nalatałoby o d czy n i 6. (Wieleń, Drasko). . 
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43. Gdy słę uj1'ay pierwsae gąsi~ta, trzeba ręką udawa~, te 
się twarz myje. (Miłosław). 

44. Kiedy kura pieJe lub pies wyje, - znaczy to niesecze
ście dla domu, jak n. p. ogień, choroba, strata mienia lub ~ycia 
i. t. p. - (C~eszewo). 

45. Gdy kura pieje (co często czyni mając znosić jaja) jest 
to zły znak'. Wtedy się kobiety które to słyszą, ~egnąją znakiem 
krzyb ś., aby o d e g n a ć Zł e. (Miłosłuw). 

46. Nasadzając kwokę na jaja, staraj~ się jaja te najprzód 
wło:tyć do kapelusza lub czapki męzkiej, zkąd je wysypuj!} do 
gniazda. Czynią to najczęściej w Niedziele lub święto, w cz~ie 
gdy ludzie z 

1 kościoła wychodzą po nabo:teństwie. (Od Gni&zna. 
Płeszewa i t. d. Ser. III str. 9ł, nr. 20). 

47. Kiedy gospodyni młode kurcząta pierwszy r.az na dwór 
wynosi, powinna iść tyłem. To ma mieć taki skutek, t~ wrony 
oś l e pną a takich kurcząt porywać nie będą. (Od Kempna, By
czyny. - Kalend. krak. z r. 1857-8 Ser. VII str. 1~5, nr. 5). 

Pogoda. Słota, 

48. Kiedy jednocześnie deszcz pada i słońce. świeci, wtenc~aa 
powiadają, ~e się wilk śmiej e. (Czeszewo. --:- .Ser. VII, str. 9&). 

49. Gdy susza w lecie trwa czas długi, wówczas mówią, te: 
baba ciota siedzi gdzieś na jajach na dębie, i dopóki nie wy
lęże, susza trwać będ:r.ie. (Kotlin. - Lud, Ser. III, str. 101, nr. 
26, 27) 1

). 

50. Szedł borowy, i widzą,c w lesie gtś siedzą,cq na gnie~d~ie, 
dziwuje się ~e tam zalazła. Gdy · nadszedł, zerwała się; . on ~aś 
wzi!lwszy j'ł na cel, postrzelił. Gęś odleciała i za lasem, na polu 
padła. A nie była to gęś, ale gościona (karczmarka) z pobli-

') Wójcicki (Klechdy, II, etr. 11H) opowiada, jako czarownica dyaz'łQa 
zemett, kopie dół w lesie i składa weń g e e i e jaj a, na które aadowi 
się w k~ztałcie wysiadojl}cego ewo jaja ptaka, a . wieśniacy przorazeni, 
ełyazl} wrzaaki baby jako i jej zaklinania wiatru i ·burzy, aby ta pouio· 
eła na pola przez nit wyaiauywane ziarna gradu tak duże jak goaie jAja. 
Wspomina o tem i Hannez (Die . Wissenschaft des alavischen Mvthua, 
•tr. 276) • . Obacz tald:e: Lud, Ser: lll, str. 101-2, nr. 27). 
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skiego gościńca. Smiertelnie raniona, zaledwie do domu się przy
przywl'Okła., i · położyła się w łóiko. Borowy znalazł w gni~>ździe 
klucze od gospodarstwa (owej gościnnej) i trzy jaj a. Gdy je 
ros tłukł, ujrzał wjednem z u ich s u s z ę, w drugie m gr a d, w trze
ciem w Ił s i o n ki, (glł!sienice) . Gdy nast.ę pnie zaszeJł do gościn

nego i wszystko to mu opowiedzał, ujrzał w alkierzu gościnną 

chorą w łóżkU:, która wkrótce potem umarła. (Miłosław s. 105). 
51. Podobnej treści wiadomość daje artykuł z Krotoszyńskie

go: Nocleg w gościńcu, (zamieszczony w Piśmie dla ludu 
polskiego 1 Poznań, 1845, rok I, zesz. 6, str. 170) gdzie autor 
mówi: i .. powracajlł!c z Boguszyna, wstąpiłem na nocleg do gościń
ca w Sokołowie, i tu w rozmowie różnych włościan słyszałem 

między inneroi co następnie: "A czy Stękała tylko w jednego Bo
ga wierzy? wątpie; bo oto kiedy mię opiekunowie kościoła pro
·aili, abym się zatrudnił zbieraniem ófiar na mszę świętą (mówił 
stary Wawrzyn), na uproszenie sobie deszczu na nasze zaschłe 

jarzyny, i on - ci dał wprawdzie ofi~rę, ale powiedział przy tern: 
A nie mógł- by to ksiądz proboszcz za darmo odprawić mszy 
świętej? - w czem co prawda to nie grzech, miał i racyą; ale 
mówił dalej: Ej, choć- by tam ksiądz i trzy msze święte odprawił, 
deszcz jednak prędzej padać" ni 'e będzie, dopó~i kto nie 
wypatrzy tej baby co tam gd ·zieś na jajach siedzi. Gdy 
się wszyscy nie omal po sobie spojrzeli, i uznali że więcej w ba
bę ni~ w Boga wierzył, odezwał się drugi (przezwany Wiele
wierny): ~Ozy to jest grzech w takie rzeczy wierzyć , nie wiem: 
bom, co prawda się jeszcze z t !-! go nie spowiadał, ani si\l te~ py
tu.ł kogo mądrzejszego od siebi~; ale ie baby siedzą ua jajach 
i prze:& to zatrzymują deszcz, musi być prawda, ki edy wszyscy 
ludzie o tern gAda.j~J~".- - "Ale powiedzcie nam też (rzekli inni) 
któż to powiedział, żo widział na własne oczy taką bab~?" -
" Tego-ć nie mogę powi edzieć (rzekł Wielewierny) ~ebym z tym 
człowiekiem gadał, co- by to widział, ale się to nie za nas po
częło i nie za nas się te~ skończy, a i w przeszłym tygodniu był 
u mnie jakiś człowiek, nie bogaty wprawdzie, ale bardzo uczony: 
bo jak wej wziął do ręki moj ej Kaśki książkę, to tak czytał jak 
gdyby pacierz mówił , - toć i on mi powiadał, ze to jest prawda, 
i gdyby tylko cała gmina na to przystała, to- by on się podjął 
w naszych borach tę babę wyszukać i wytropić; ale że to teraz, 
jak wiecie, trzeba podróżnego do Sołtysa meldować, aby nie wy· 
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rzucić lr.ilka złotych kary - poszedł tedy Sołtys z jego papierami 
do nauczyciela, który powiedział, te to jest włócz~ga. i pró:!niak: 
a i tandarm wzilłł go jak swego". -

."A i w drugiej wsi pytał si~ chłopiec jeden ojca. swego: 
.,Czy- by. to, tatusiu, miał Pan Bóg Franka (który chodżi po te
braczce) za. to karać, te m atk~ ,wygnał z domn?"- A drugi do
dał chłopczyk: nA dyć to przecie nie jest kara Boska, kiedy oto 
wół mu się zapamiętał, albo kiej na jarmarku bydło konia 
mu przebodło, jak się tostało latoś Frąnckowi (a posl}dzał 
o to m a t k ę); b o 6 t o s a m temu winien, te wściekłego' psa zam
knl}ł z bydłem w oborze, a konia , ~e zostawił na jarmarku uwił}· 
zanego u woza". 

Pole. Rola. 

52. Jateli bliźnięta wołki się ulęgnlł, wtedy włość gdzie to 
nastl}piło, oborana niemi być winna przez dwoje bliźnil}t ludzi, 
aby zachować jl} od gradów, burz, zarazy i wszelkich kloak 
s z kod l i wy c h dla ludzi i zasiewów. (Kotlin. Powszechne). 

53. W Boże Ciało przepisane po polsku na kartkach po
czl}tki 4 ewangielij, ustrojone w wianeczki z polowych kwiatków 
i wstl}żeczki, zawiesza się na czas oktawy Botego- Ciała na mon
strancyi, a po · skończonej oktawie, kartki te włożone we fla· 
szeczki, zakopuje się dla ochrony od gradu na 4 rogach ·wsi 
w kopcach granicznych. (Kotlin. Morownica.) 

. 54. Przed Bożem ·Ciałem spisuj!} się 4 ewangielije t. j. po
czl}tki ich na 7 arkuszach papieru i te się zwijają w rollki; przy 
tem wiJił sio wianki z kwiatów polowych (rozchodnik, róża, pi
wonija·, lipina, i z tych które na ziółka służą). Wiańki te zwifł
zane z ewangielijami zawieszaj, się w kościele blizko ołtarza 
w dzień Bożego- Ciała. W tydzień potem t. j. po oktawie (po 
oatatnich nieszporach) idzie sie rano do dnia, ·przed wschodem 
słońca, i zakopuje się ewangielije te na wszystkich czterech ro
gach maj~tku ziemskiego, jako prezerwatywę od gradu i zarazy. 
Wianki zaś bierze się i zawiesza w domu, jako skuteczne przeciw 
ogniowi (pożarowi) i jako lekarstwo od bólu zębów. W czasie zaś 
grzmotu i nawalnicy obchodził w koło budynki z temi wiankami; 
a czasem i ód bólu gardła kadzfł niemi chorego. (Czeszewo). 
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55. Zakopywanie ewangielij w oktawę Botego ·Ciała na czte
rech rogach· pola (na Wschód, Zachód, Południe i Północ) chro
ni je od gradobicia. (Od Srody, Kostrzyna). 

56. W Sobotę gnoju na pole wywozić się nie godzi, bo byśmy 
Matkę Bo:tą, obrazili. (Dębicz ). 

57. W Sobotę nie wywożą, na pole mierzwy (gnoju); a to 
na uczczenie .Matki Boskiej. Ktoby woził, ukarany będzie gra· 
dobiciem. Chłop, wskazując Panu na j.ednego w ten dzień, co 
gnój woził., odezwał się: Widzi Jegomość, ma to być dobrze l kiej 
Filip mierzwą wozi; ady ón nam wszystkim, nie tylko sobio, 2le 
robi l (Kotlin). Osobliwie, nie wozić taczką (stJ:. 40, nr. 7). 

58. Przy órce jak i siewie, starać się trzeba najusilniej, aby 
kółko od radła (str. 81), nie było oczarowane. (Morownica) '). 

59. We wsi swojej nic nikom11 do siewu albo chowu sprze
dać nie lubią, twierdząc, :te przez to szczęście się pozbędzie. 
Aby zaś nabyć szczęścia, zrywają z wyborowych plonów swojich 
nocną porą jeden lub kilka kłosów. (E. Kierski, Tygodn. lllustr. 
Wa,.sz.). 

60. Przy siewie, trzeba jedno ziarno tego zbota które się, 

sieje, trzymać w ustach pod językiem. (Od Srody, Szremu). 
61. Gdy się sieje, jak dwa światła na niebie,- .to groch 

nie wrzący, czyli 2le się gotuje. (Czeszewo. Lud. Ser. III, str. 
93, nr. 9). 

62. Nie sieją grochu i innego ziarn a (z b o :t a) na nowiu 
księ:tyca, tylko na pełni. Wierzą, :te na nowiu siany groch będzie 
się odmładzał za każdym nowiem i nie dojrzeje. Nów ksi,ę-

1) O wepomniony111 przez Maciejowekiego zabobonie oczarowania siewów 
i prsenoasenia ról z jednt>go miejsca na drugie, mówi nerwiński (Studia 
J, 9ł): ..,Był i ten zabobon w Polace znany także pod tecbnicznem wy
raieniem sawitr.ywania zboża, lub robienia zawitek w abożu : 

ale ozy to blfl polski zabobon? Wszakze już Czacki, choć opowiada, ~e 

za jego jeszcze życi a w południowej Polaoe lud sarkał na z a w i Ił z y
w a n i e z bo h, dodaje tarazam, że: "Oczarowanie z bóż w opinii wszech 
niemal narodów było za prawdziwe uznane, a znane nawet jut ataro
~ytoym Rzymianom. Jakoż Pliniuaz i Seneka zachowali nam ułamek pra· 
w a duodecim tabularum które w niezrozumi~łym j9zyku brzmi: Qui 
fruges excantassit suspensus Cereri necator, co znaczy: Kto zboże 
oczarował, na przeblaganie Cerery ma być powieszony". (Czacki, wyda· 
nie Raczyńaki l• go , t, 11 , str. 89 i oast~pne) . 

~4 &er. :lV. 17 
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iyca wstl'zymuje te~ wzrost i dojrzałość innego zbo~a . (Od Srody, 
Szremu). 

63. Aby kap u s t a była twardą i wielką, zatykają szkielet 
łba k o 11 ski c g o na zagonie. (Od Gniezna, Pleszewa i. t. d.) 

G4. Aby l e n wyrósł i włókno miał miętkie, zatykają w roli 
gałąt:ki z ołtarzy z processyi Bożego Ciała. (Od Gniezna, Ple
szewa i. t. d.) 

65. Aby len i konopie urosły, skaczą baby w karczmie na 
wiosnę (osobliwie we wstępną środę ) chwytając się częstokroć po 
dwie lub trzy za ręce, i wierząc że konopie tak wysoko urosną 

jak wysoko one podsk~tkują. Pod wieczór tańczą ju~ i z mę~czy
lmami. (obacz: Południca, przypisek; oraz Lud. Ser. IX, str. 
128- 130). 

66. Gazeta Torw!ska. z d. 19 czerw. 1869 nr. · 138 donosi 
z K s i ą ż a. "Xiąż, 9 czerwca. Następujące zdarzenie przestrze~e tyc.h, 
którzy wierzą w zabobony, zażegnywania, a zwłaszcźa we w r ó ~b y 
cyg a n ó w. Pojawiło się w okolicy naszej kilku cyganów, szuka
jących zarobku. Przybywszy do gospodarza na Kiełczyńskie Olę
dry, wróiyli mu, iż go ma spotkać wielkie nieszczęście, któ
re oni (cyganie) używając pewnych środków , są w stanie oddalić. 
Gospodarz ów dając wian.J baśniom, a pragnąc.: złowrogie niebez
pieczeństwo oddalić od siebie, przystał na wszelkie wymagania. 
Zażądali więc, aby gospodarz przyniósł do izby w i er t e l żyt a 
w nowym miechu i dał im trzy nowe talary w jednym 
roku bite. Co gdy uskutecznianem z ostało, jeden z cyganów wzi~
wszy owe trzy nowe talary, włozył je w oczach gospodarzy w miech 
napełniony zytero a przemięszawszy zi.JOże z talarami' - miech 
moc u o zawiązał, przykazując , aby się uikt nie odważył pornie
nionego miecha odwięzy'faĆ .przed z u. c.: b o d e m słoń c a. Po za
chodzie słońca można jednak miech otworzyć i jeźli ujrzą, że 
zboże p o c i ć się będzie , niebezpieczeństwo zapewno ich ominie. 
Odebrawszy za tę sztukę oprócz podarków z wiktuałów do życia 
potrzebnych, jeszcze 9 złpol. w brzęczącej monecie, poszli. Żona 
gospodarza, więcej może rozgarniona lub też ciekawością nęcona, 
ciągle nalegała na męża, aby ruiech otworzyć i zobaczyć czy 
rzeczywi ście się zboże poci. Mąż zaś powstrzymuje ją i kazał cze
kać :aehodu słońca mówiąc : Trzeba się przecie przekonać. Do
czek!·· ~ i się rzeczywiście zacbodu słońca i miech otworzyli. Nie 
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wiadomo mi czy uważali na p o c e n i e z b o~ a, bo cała ich uwa
ga zwrócon~ była na nowe talary, których nie było, a które jak ~:~i(J 
domyślili, cygan przy mięszaniu zbo~a skręcił. Dalej więc w po
goń za cyganami, alo ci ju~ byli znikli, a mieli cżasu do tego 
dość, bo pewni byli, że oszustwo ich dopiero ze zachodem słoń
ca si~ wykryje. -
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Sztuka lekarska. 

Sztuka lekarska, u u~~os jak i wszędzie, ściśle w pocz~J~tkach 
będąc połączona z religiją i jej praktykami, sprawowaną była przez 
kapłanów i' kapłanki (wrótki, wyrocznie). Llld personifikując ży
wioły, już to dobroczynnie już złowieszczo i niszcząco dlań wystę
pującP, których sił zrazu ani pojmować i zbadać, ani im się mógł 
oprzeć, nadał personifikacyom tym świętość, a cześć · im oddaj11c 
boską , kapłanów tych ąóstw . za piastunów cz~stki ich władzy jak 
i za nieomylnych ich woli uznał tłumaczy i sędziów. Ztąd to ka
płani owi, w bezpośredniej (jak wierzono) z bóstwem zostający 
styczności, dzierżąc niejako . swój mandat z góry, równie skutecz
nie leczyć mogli za pomocą c u d ó w i z ak l ę ć, jak i za pomocą 
zwyczajnych, e m p i r y c·z n y c h środków lekarskich, lubo i tych 
osta.tnich siłę do cudownego wpływu bóstwa odnosić nie zaniedby
wali 1

) . Attrybucya ta kapłanów i wróżek pogańskich, przeszła na
stępn~e, po przyjęciu chrystianizmu, w całej niemal pełni na księ
'!y i na Mądre chrześcijańskie, a wieki średnie mnogich dostar
czają, przykładów, w jaki sposób władza i nauka d.nch'owna, we 
wszelkie wnikając publicznego i domowego '!ycia sprawy, wpływ 
swój (jak -i cławniej) nietylko nB tłumaczenie objawów prżyrody, 

') Grimm: Deut. Mythol. 1864 (str. 307) powiada: W Iliadzie, Eddzie 
bugowit~ sypiają i pożywają jak ludzie, chorobom ulegają i umierają 
nawet, lubo żyją be"z porównania dłużej niż ludzi~. Osobliwszem jest 
podanie o miłym Bogu który zachorowawszy spuszcza si~ na ziemi~ do 
Arras by go wyleczono; tu zabawiaj'ł go guślarze i śpiewacy, a je
den psotami i figlami swemi ' do śmiechu pobudza, co go do zdro
wia przywodzi. W bajkach, Królewny i Ksi~zniczki chore, uzdrawia 
nieraz w tenże sposób ~ebrak i grajkowie. W Eddzie emuCfłC'ł si~ po 
stracie o.Joa bogini!) Ska d i, guliłantwa Loki'11go pobuduj'ł do śmie
h u. Tak i Jambe bawił smutn'ł Demeter (Cerer~) . (K. Balińaki: Powiedei 
ludu Warsz. t842. str. 1). 
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lecz równie~ i na fizyczny wywierała stan zdrowia i pomyślności 
ludzkiej; a wpływowi temu ulegali i lekarze 6wieccy 1

}. Wioo tet 
w M e d y cyn i e m a g i c z n ej średniowiecznej powtar1.ają aie jak 
w starotytoości, c u d a wskrzeszaj~ce i uzdrawiające ludzi czesto 
modlitwą i ·8 łowem tylko; a powtarzają pod skrzydłami wiary 
tern otwarciej i donośniej, te pierwowzór (dla chrześcijańskicll) po· 
dała im Ewangelija (Berwil1ski Studja II, 103) 1

). 

Obok cudów tych (za legalne przez kościół uznanych) , dzia· 
łały ró;,nie dobroczynnie w sztuce lekarskiej i :lywioły takte, mo
cą nadanej im świętości, jako dawna, mitologicznej natury spuści
zna, jako to: ogień, woda, powietrze, wrestcie samo niebo i zie
mia z całą swą przzrodą. Ztąd to bierze początek owa woda ~ y
w &1 ów o·gień ~ y wy, owe wyjątkowe cudowrde uzdrawiające miejsca, 
~r·ódła 3), krynice, studnie, a następnie obrazy, posągi, szczątki 

1
) W opl&le żywota Józefata króla ludu Bożego, mówi ks. Skarga o 

królu Aza: .A it uiewinnre nogi prorockie ś01ska6 i wio.zió kazał, 
akarał go te! Pan Bóg na tychże członkach to jest na nogach 
bardzo · wielką n i e m o c Ił A przecłail} zatwardziały w onc.>j niemocy, 
n i e uciekł e i ll d o P a n a B o g a •· a l e will c ej lek ar z o m i n a u c e 
i o b d u hj ą c, umarł. Wielka przestroga królom którzy sil} na kap ł a
n y B o że, gdzie je karz!}, g n i e w ajfł; i chorym nauka, aby pierwej 
Boga za lekarza szukali, a dusze opatrując, gr.zerbówodpuezozenia, 
dla których niemocą Pan Bóg składa, szukali; potem do lekarstw 
eio, nie dufahc im, tylej11ko śrzodkom od Boga danym, uda· 
wać mogił"· 

') ,.W życiorysie ś. Germana biskupa Antyzyodoru (okol(l r. 429) napi· 
tan o, iż gdy prowaaził dysputo z kacerzami Pela11iańskiemi w Anglii, 
przekonał ich o prawdzie wiary swej cudem, bo zleczy ł ślepił 
d z i e w e o z k o, której oni u l e czy ó n i e m o g l i •. (Żywoty u. ks. Skargi), 

"S. Sameon (około r. 460), który założył azpital, ełyntł cudami i po 
imierci. l tak, Eustracyua niejaki bodtc starszym opiekunem tego azpi· 
tal a, źle opatrował chore, a oleju im dostatku nie dawał. I a karał go 
Pan Bóg, iż na jedno oko chorzał, które gdy eio uleczyć nie 
m o g ł o, Leo niejaki wiedz te a poeoby onego upitala, uedł do Euatra
cyueza i rzekł mu: Daj potrzebo o!Pju do npitRla, a oko twoje sdrowe 
bodzie, i na ·to-ó aio zapiaz~. l dał mu taki za pi a': J a L e o n fajt c 6 w. 
S a m a o n o w i , o b i e o uj o t o b i e i r v o z o 1 i t j e że li d a 11 o Ie j u n a 
potrzehv azpitaln,, H zdrów bvdzieaz , a on tobie u Pana 
B o g a zje d n a. l tak aio atało". (Skarga, - podług Metafraata). 

'l W łyoioryaie i. Jodrzeja hetmana i towarzyuów jego łolnierllów (łlJ· 
li około r. 260}, rd1 padli otooseni przez nieprzJjtoiół, osytamJ: ,.Pao 
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błogo~ławione i t. p., które zawdzięczały ogólną moc swą uzdra
wiającą, lekarską, jedynie wierze i przywiązanym do niej świę
tościom. 

Zresztą, dla pozbycia się choroby, nie koniecznie do cudów 
lek 6 w uciekać się potrzebowano. 

Uwai:ali i uwa~ają ją bowiem dotąd (tak w Wielkopolsce jak 
indziej) za .• złe, które równie jak czary, moi:na przenieść 

i prze s z c z opić na inne miejsce lub osobę. Więc, jak ją mo i:na 
w z i ą ś ć n a s i e b i e od kogoś (niekoniecznie prze?. zarazę), tak 
i na odwrot moi:na oddać komuś, można na s łać na kogo, 
znając na to sposób 1

) . Moi:na teź i z a s a d z i ć p o d dr z e w o, 
przy sadzeniu tegoż. (obacz Przypisy). 

Aby chorobę odegnać, biorą koszul() czyjąbądź (chc)Ćby 
starą) i wyrzucają j!JJ za granicę ws i, to jest : na grunt i rolę 
innej wsi. (Buk. Szmigel). 

Mądry. Mądra. 

Nawiedzona. Opętana. 

l. Niewiastom tym naznaczyć moi:na niemal tę saruf1 rolę 
(mówią Berwiński i Klepaczewski), jaklt u starożytnych odgrywały 
tak zwane s c i a e, co w czystem nawet tłumaczeniu wychodzi 
i u nas na podobnei tamtym Mądre. Ludzie zroszt~ tak się mia-

Bóg na wsławienie ich takiego boju i m\)ztwa Z!\ im i Q swe, ta m g d z i e 
krew ich jako rzeka płynęła, puiioił źródło, kt.óre po dziś 
d:tiEni wycieka, a c h o roby rozmaite l oczy o n a w o d a, tak i ż z dale· 
kich ~tron ludzie z niemocami tam chodz fł, i uzdrowienie za pnyczyn'ł 
ouych chwalebnych żofnierzów Chrystusowych odnoszą~ . (Żyw o ty as. 
ks. Skargi). 

') Berwiński Studi(t, II, 91) wykazuje wpływ na wiele naszych zabobo· 
nów samejże Chrześcijańskiej medycyny magicznej, która obok 
exorcyr.mów, przedmiotów święconych, i t. d. nie gRrdzila tez i lekar
stwami pogańskiego Rzymu i Grecyi. 0jcowie bowiem kościoła, o dj l)· 
wszy demonom moc .realnego działania, przyznawali im wezaHe 
wpływ na powietrze, a przez to samo i na ludzkie wn~trznośoi 
i zdro:Nie; przyznawali, żo mogq w z n i e o a ć c b o roby i trwożyć ludzi 
śpi'łcycb widmami i snami które na ni<>h nasył11ć mogl} (TertulL Apc 
loget. 22). 
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nują,cy, o tyle ze światem nadprzyrodzonym chcą być w zwil\zlm, 
te aczkolwiek znają, iż są zwyczajnymi chłopami i baLami w obec 
Władzy, mienią się atoli w obce pacyentów być posłannikami in
nego, potQżniejszego świata. Mądra bowiem albo Mądry jest-to, 
wedle zdania ludu, osoba wyższeroi uposażona zdolnościami, w któ
rej z nawiedzenia boskiego przemieszkuje mnóstwo demonów, a co 
najmniej trze c h diabłów. W ekutek owej wiary, że osoba ta
kowa z d o p u s t u b o że g o przez nich nawiedzon~~: została, zowie 
ją też lud po prostu N a w i e. d z o n ą, i do złośliwych c i o t bynaj
mniej nie zalicza, ale owszem, ;~,a. dobroc?.ynną dla siebie uważa 
istotę 1

). 

2, Pod nazwą diabła. nie tyle tu lud rozumie szatana, ile 
raczej człowieka potępionego czasowo (więc demona), pokutujące
go po śmierci at do wybawienia za gt·zechy w owej N a w i e d z o
nej. Jeden z tych potępieńców, gdy ich je!1t trzech, bywa dokto
r e m (jak się lud wyraża), drugi k się d z o m, trzeci :'.aś zwyczaj. 
nym t. j. rzec·~yw.istym tajnym d i a b l e m, czychającym zdaje si~ 

na to jedynie, aby kontrolując czyuności swych kollegów, nie do
puścić ich (i Nawiedzonej) do łuski Botej. ale raczej baczyć, 
aby ile możności, stali się oni potulnem1 jego własnych zamysłów 
narzędziami. Mogl}c więc stanąć w i t b OJJOzycyi, zmusza on ponieką,d 
tamtych do zgodnego dział"ani!l, dodatniego. 

3. Charakte:-ystyczn~ całej tej korporacyi lekarskiej cechą 
jest, i;>. podobnie nawiedzonerui (jak to zreszt.ll! i u wszystkich in
nych uapotykn się lndów), bywnją zazwyczaj kobiety i to zamężne 
a nie-młode, rzadko kiedy 1.aś mQ~czy~ni. Przyczyny tego zjawiska 
są też same, któreśroy podali mówi:!C o ciotach, a które daje nam 
jut po części dzieło Młot na czm·ownice gdy rozpowiada o zbyt
niej niewiast krewkości i łatwem rozbudzaniu się u nich fantazyi 
i uczuć. 

1
) Pictet powinua: Le esmscrit Maya: mA.gio, illusion, - maia dana Jes 

Vedaa: aagesse, d'ou miiyavin, snge et plua tard, comme mil.yin ou 
m ay i k a, conjurateur, jongillur l - dćrive de m a n (putare, co gitaro, 
eoire), comme gliya: femme, de gau (giguero), ayu: vivant, de a n (api· 
rare) etc . De m a n viout aussi m a n tra, priere 'ou formule magique. 
Mantbra (danij le Zeud) est une incautatiou ooutre lea maladies. Lo 
greo /4CIYU<S, /41:1)'0~ e&t emprunte a l' nnoien persan. (Obaor. tPkh: Ba· 
atlan: ReiBen im indischen Arch~pez, Jena 181:19 atr. 452). 
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4. Nikt- by mo1;e nie uwierzył, jakiej wzi\}tości i sławy u~y 
wają, i jaki wpływ wywierają dotychczas jeszcze owe niewiasty na 
sprawy ludu wiejskiego. O ue to same najwi\}kszą niemal BEli z e b o
bo nów podporą; one też lud w nich utwierdzają, bo im z tern 
dobrze, jak si\} to zaraz pokaże. 

5. Trudno dość przychodzi dowiedzieć się, nie znając wązyst

kich działania tego dróg w tajemnicy trzymanych, w jaki sposób 
Mądre dostępują owej sapiencyi i godności. Niewiasta bowiem ma
jąca leczyć, (więc utr~ymująca stosunki 1. osobą znaj ącą, się na 
własności ziół i na praktykach, a niczero zresztą nie ró~niąca się 
od swych chłopskich towarzyszek jak chyba większą bystrością 
umysłu i przebiegłością), nie powie o swojej nauce nikomu, lecz 
naraz zaczyna kwękać i chorować, aby ludzie z tych oznak domy
ślili się o ważnem jej posłannictwie . Choroba ta w dziwnych przed
stawia się symptomatach. Baba nie chora obłożnie, ale przysiadu
jąc i łażąc, huka i mruczy, piszczy i miauczy, i c u d o s n e gada 
rzeczy. Naraz przebąki w a, że ją coś n a w i e d z ił o; czego zresztą 
wcale głosić nie potrzebuje, bo lud słysząc jej bukanie i wycie 
obliczone na effekt, dawno już rozniósł między sobą, że ta a ta 
jest opętaną, t. j. że ma już jednego diabła, i że niemało jesz
cze cierpieć będzie, nim dwóch drugich lub ich większą posiędzi e 
liczbę. Wspomniani bowiem goście nie razem wstępują w Na
wiedzoną, ale po jednemu; więc czasem i lata całe mijają, nim 
si~ wszyscy trzej zbiorą. W takim stanie nie zwykła jeszcze. baba 
innych leczyć, ale owszem, cierpifJ~c sama, czeka przybycia osta· 
tuiego kompana), by przy pomocy kompletu diabelskich towarzy
szy, rozpocząć praktykę (obacz st. 99 n. t6; st. 92, przypisek 8). 

6. Opętana zatem stara się głównie o wyzyskiwanie publiczne
go miłosierdzia i sympatyi, mało się wdając w sztukę lekarską. 

Pierwszy bowiem ów diabeł bywa często darem Cioty. 
Zdarza się jednak, że i wówczas już radzą się jej chorzy 

i otrzymują leki. Opętanych wszakże mało w ogóle widzieć się 

daje, bo to rzemiosło ·, lubo zyskowne tak~e, (lud bowiem dosyć 
hojnie wspiera owe w jego rozUlnieniu cierpiąco a w skutek do
pustu hożego, jasnowidzące już do pewnego stopnia istoty), wszak
że nie tyle jest donośnem, ile praktyka Mądrych w pełni. Najczę
ściej tedy w krótkim już czasie ZJawiają si~ owi trzej diabli u swo-
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jej wybranej, ba, gorliwa nawet o. swe powodzenie a potęgę w le
czeniu Mllsdra, a:t s i e d m i u ich do siebie zwabić potrafi 1

). 

7. W okolicy Mielżyna, Słupcy, Konina, opowiadano nam, że 
Mllsdra może w sobie mieć jednego, dwóch, trzech, siedmiu 
lub d z i e więc i u diabłów, a ci różnami przez ni Ił gadaj Ił języ
kami; naczelne wszakże miejsce trzyma ten , który gada po 
łaci nie. 

8. W chodził diabli zawsze jeden po drugim oddechem (parą) 
do ust i wnętrza baby, a mogą, i inną wejść także droglł!. (ob. Ser. 
VII str. 53). 

9. W Morownicy pod Szmiglem, wyrażono się w ten sposób: 
Mądry lub Mlł!dra majl}s moc nadludzkfł, od Boga daną, do 
leczenia chorych za poręką posłusznych im diabłów. Mądra zaże
gnywa pacyanta, magnetyzuje go robiąc przed nim w powietrzu 
różne krzyżyki i figury rękami ku- sobie i od - siebie, tam i sam, 
(niby łańcuch zaczepny i odporny dżiałania), podkadzajfbc go wresz
cie czarciem łajnem (Assa foetida) • . - N a w i e d z o n a ma w sobie 
dobrego ducha, lubo go również diabłem nazywaj!}; może ona le
czyć, może wypędzać diabła a nawet i wielu diabłów z Opętanej . 
Opęta n a ma złego ducha '), który w kurczach i kantorsyach się 
objawia; lecz może ona mieć i kilku, mianowicie s i e d m i u razem 
diabłów, jakoto: łacińskiego, francuzkiego, niemieckiego· i t. d. 
(diabeł bowiem polski woli zwykle w Nawiedzonej przemieszkiwać) , 
a zawsze złych, więc raczej szkodliwych, niż do leczenia sposobnych, 
aczkolwiek groźbą niekiedy (czy. polskiego diabła?) do leczenia 
zmuszonych. Ztąd to mięszają nieraz z sobą osoby Opętanej 
i Nawiedzonej. 

') Pokazuje sio, ze Opotanfł, t . j. kobieto z jedoym lub kilkoma lecz 
nie wszystkimi jeszcze diabłami, uważaj!} już za kandydatko na Mądrą. 

(obacz Lud Ser. VII str. 348). Niekiedy nawet mi~szajl} ją z Ciotą lSer. 
III atr. 1011 n. 25). 

') I ztl}d łączona czosto bywa z Ciot~} lub brana za takową. Do wypo· 
dzenia wioc z niej Złego , służyły ex o r c y z my, oso b li wie Dominikański, 
(Lud Ser. VII str. 54, 337. - Berwiński Studya II 170). Dawniej wy· 
Plldzano także diabłów i z opotanych ze szlachty,· jak tego dowodzi hi· 
atorya o rabusiu Słupcekim w Długoszu (Berwiuaki Studya I, 105). Slu
peoki zmarły r. 1471 1 pochowany został na cmentarzu Klasztoru Dom i· 
niklńekiego w Sandomierzu, 

LIIG. _ w. I.V. Hl 
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10. Ciekawam wielce jest u ludu wyobrażenie) zk!ld się diabli 
owi biorlłi· Otóż B!} to potępieńcy, którzy po śmierci innej jakiej 
M!}drej w której mieli a·iadlisko, opuszczają; obumarłe - jej ciało, 
i wędruj!} na -mieszkanie do nowej Mądrej, ju~ to dobrowolnie, 
już za ich wezwaniem, już za poduszczeniem Cioty. Trzeba zo.ś 
wiedzieć, że zmarła wiedziała dobrze na cza11 długi przed swym 
zgonem, nietylko o godzinie swej śmierci, ale nadto i o tern, w ko
go po niej owdowiali diabli wstąpią. Mądre bowiem nie byłyby 

wcale mądreroi , gdyby nie znały przyszłości tak swojej jak i cu
dzej, i to jak najdokładniej. Dla tego też przybyłym do nich lu
dziom po radę w niemocy, opowiadają nietylko o przeszłych ich 
stosunkach, o miejscu gdzie zostali zaczarowani i wśród jakich 
okoliczności, ale nawet przepowiadają: kiedy i jakimi wyzdrowieją 
środkam i, oraz jakiej w dalszem swem pożyciu doznawać będą doli. 
Nie dziw przeto, że przy tak znakomitej wiedzy, tak zn&ezny wpływ 
wywierają na zdrowie i żywot ludu. Z opowieści . ich, o ile takowe 
słyszeć się niekiedy dają, wnioskować by należało, że wspomnioni 
diabli przywiązują się jakoby do pewnej okolicy i przechodzą ko
lejno przez cały szereg osób w tej okolicy zmarłych. Diabli ci 
sami nieraz opowiadają, niby- to przez usta Nawiedzonej, u ilu· to 
kobiet zmarłych po sobie, siedzieli jut byli na komornem. - Zda
je się, jakoby wyobrażenie starożytne o przechodzeniu dusz (me
tampsychozie), znane także i dawnym Słowianom 1 skojarzyło si~ 
tu z późniejszaro wyobrażeniem o pokucie. 

11. Zdarzaj~ się przypadki, te do takiej Nawiedzonej, jak to 
już powiedzieliśmy, nie trzech, ale siedmiu, a czasami nawet i kil
kunastu diabłów przychodzi w gościnę. W takim razie ten z nich 
jest lepszy, kto mocniejszy. Jedna wifolC partya wojuje w owej M:JJ
drej z drug~, i to dopóty, aż mocniejsza nie wypędzi l!łabszej, 
i nie obejmie po niej rządów. Dopiero· ż to w podobnym przypad· 
ku (jak mówi Klepaczewakil nasłuchać się możua hubnia, mrucze
nia, warczenia, odbijania s ię, krzyku i pisku. Biednej opętanej nie
raz szczęka o szczękę jak grzechotka t erko c e, nieraz poci się 
nieboga ze zbytniego natęż _enia jakby j ą kto wodą oblewał, nieraz 
nadmie się jak owa żaba w bajce, a syczy, a sapi, a huka, a stę
lia, co wszystko ma być skutkiem zapalczywej walki, jaki!J diabli 
staczają, w jej łonie. Szczęściem walka takowa długo przeci~ną,ć 
si~ nie może, i w końcu czy ta, czy owa strona (lecz zwykle tat 
która. dobroczynne· ma aprowadzac skutki) wygoniwszy przeciwni· 
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k6w, zdobywa plac i całe pobojowisko obejmuje w posiadłość. 

A lubo i pozostała takte diabłów liczba (zwykle 3 lub 7) nie za
wsze bywa z sob" w. zgodzie, pozornie jednak i do czasu, z dy
plomatycznym spokojem , dobre ona między sobą zachowuje 
stosunki. 

12: Od tej to chwili , t. j. kiedy skłócone ustatkuj" się ~y
wiały i diabli Zą:'JI}drzeją, staje się jut i nawiedzona rzeczywiście 
Mądrą, i z całą ufnościEL w siebie rozpoczyna czarodziejsko-lekar
ską praktykę. Diabli bowiem, uporządkowawszy się w swej nowej 
siedzibie, zaczynaj~} z nią i z lud~mi działanie, do jakiego z wy~
szego dopustu są przeznaczeni. I tak : k s i ą d z - diabeł modli si~ 

najpierw nad chorym, - ma się rozumieć - przez usta Nawie
dzonej, rozkładającej ku temu dla niego ogromną księgę, kt6r!l 
m s z a ł e m lud prosty być mieni. Ze zaś mszały pisane są po ła
cinie, Mądra więc czyta po łacinie, i to tak :~>&gorzale, że a~ się 
poci, czyli, jak powiada, że tak gorąco przez jej usta modli się 

ksiądz w niej przebywający. Modlitwie tej, Mądra widocznie nadać 
usiłuje charakter jak najściślej kościelny. Słychać wtenczas gęsto 
wyra~enia takie jak: Dominus vobiscum, i et cum spirittt tuo i pax 
vobiscum, i Amen, niemniej mnóstwo innych na prędce przez Mili
drą skomponowanych i niby z łacińska skleconych wyrazów, któ
rychby pewnie i sam diabeł, gdyby go o wytłómaczenie pytano, 
nie zrozumiał 1). Nie wszystkie wszakże Ml}dre posiadaj' takie msza
ły, bo też nie wszystkie ma.jfł do usług swych równie wysoko wy
kształconych diabłów. Niektórzy bowiem z wzmian}cowanych dia
błów księ~y, jak si~ to po kilkakroć niedyskretnie pr7:ed światem 
wykryło, bardzo ki e p s k o a nawet wcale po łacinie nie umiejlł, 
dla tego też i bez mszału obejść się wygodnie mogą. s,. nawet 
i tacy (ksio:ta i doktorzy), którzy tak dalece są głup i i złośliwi, 
~e przez Ml}drl} do leczenia chorób wcale użyć się nie dadzlł, i tyl
ko służą do prze p o w i e d n i (do czego widać już wcale rozumu 
nie potrzeba). Po księdzu przychodzi kolej na diabła- doktora. 
Zdarza się jednak, :te (jakeśmy o tern wspomnieli wyżej) jest ich 

1
) Niedowiarki mówi,, ze prawi ona wówczas jakieś cudy-niewidy, 

lnb te!: e 6 · p e ó. Więksi zaś ekeptyoy wyrażaj t śię w ogóle o każdym 
kto plecie nie-do-rzeczy : H e o i e· p e c i e, g d z i o je d z i o o i e?-- Hej ń
dry-mejńdry ·na holendry, helo - pele, - na wesele. (Poznnń, 
Buk). 



dwqrh lub kilku, a każdy chce ordynować po swojemu ; wiEJe by· 
wa, że co jllJ!ln z nich, słabsz ej natury, dora-dzi i przepisze . to 
drugi mocniejszy przekręca i psuje, czyli, jak lud pow;11.da, nie 
leczy, ale b a łam ę c i. W takim razie kłótnia ich w Mądrej, a ztł}d 
i wyprawiane przez nią rzuty, krzyki i hałasy tak są okropne, te 
patrzącemu na takowe da1wowi·sko, jeśli samemu już nie przyjdzie 
uwierzyć w istnienie tych błazeńskich biesów, to przynajmniej przy
znać wypadnie, że Sybilla z całem mistrzowstwem umiała przejlłe 
na siebie ich rolę. 

Gdy trzej wspomnicni wyżej diabli są w komplecie, a dw.aj 
z nich (i to ile możności patentowani przez moc wy:tszą doktorzy 
i księża) w zupełnej z sobą pozostają zgodzie , rzecz odbywa sie 
nierównie gładziej. Natenczas ksiądz- diabeł modli się za chorym 
do Boga po łaci n i e, a nawet jeśli ciężko- uczony to i po fran
cuzku, poezero diabeł- d ok t ó r zapisuje ręką Mądrej (już po 
polsku) receptę lub doradza przez jej usta, jakich chory użyć ma 
do wyleczenia środków, pazytorony im zaś diabeł trzeci, lubo 
skory do popsowanie tego co poczynili jego koledzy, nie bała.męci 
im, więc milczy i jako niemy już tylko Świf\dek przyzwała nader 
także mądrze na wszystko co postanowiono, widząc że tu opo~y
cya jednego przeciwko dwom byłaby bezskuteczną. 

l 3. Działania podobne i dzisiaj się jeszcze praktykują, jak 
nam o tem świeżo doniósł p. Klepaczewski. Pisze on: Różne Bł} 
Mądre, a to; albo mające d o bry c b, albo zły c h diabłów. Naj
częściej mają: księdza, doktora (lub kilku) i prawdziwego diabła, 
czasem znów kilku diabłów na j ednego doktora i księdza. Wszyst
ko to siedzi w niej i kłóci się z sobą, a owa Mądra, w takim ra
zie najdziwniejsze wytwarza geatykulacye, krzyki i ryki. - Zklłd 
się zostaje Mądrą? - Oto , z urodzeni a. Ba, nawet jeszcze 
w łonie matki dziecko już jest Mądrą. Otóż na Mądrą przed 
uro d ze n i e m j eszcze, następujący przytaczam przykład, zaczerp
nięty z ust 60letniej Resi Frllsiowej : 

14. W Charłowie pod Poznaniem mieszkał wyrobnik z żon!}, 
nazwiskiem Kotlajda. Zona jego zostawszy brzemienną, wydala na 
świat dziewczynkę, którą ochrzczono na imiEJ: Marynki. Otóż po
kazało się, że owa Marynka była już w żywocie matki Mądrą. 
Skoro się tylko dziecko to urodziło, krzy c z a ł o i krzyczało bez 
końca . Zniecierpliwiona i udręczona tym krzykiem matka, z a n i e
d b a ł n j e doglądać, a raz je nawet d o kur wrzuciła (zapewne 
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gdzie do chlewika), ~eby si~ zmarnowało. Grzech-to był ciętki ze 
'strony matki; ale i cót było robić z wiecznym krzykaczem! Su
mienie jednak zaraz potem matkę ruszyło, i wyznała na spowie
dzi przed księdzem, jak sobie z własnem postąpiła dzieckie-m. 
Zganił j.ej to ksiądz srodze, a w końcu nadmienił: n ty ani motasz 
wiedzieć, jak wielką pomocą będzie dla ciebie dziecko owo" l -
Wzięła to sobie Kotlajdzina do serca i wydobywszy je z chlewu, 
lepiej si~ z dzieckiem obchodzić poczęła. Marynka rosła i rosła, 
jakaś znękanlł i zadumana. W.reście,- zkąd się we~, to sili) 
wd, - zaczęła l e czy ć, a majac lat 14, nabyła takiego rozgłosu, 
te się do niej ludzie z Bóg-wie· kąd schodzili i zje~dżali, przywo
ti!C daniny i pieniądze. Z biednego wyrobnika stał się Kotla.ida 
zamotnym chłopem, - a matka dopiero uznała, tłómarząc po 
swojemu słowa księdza, że dobrze sie poznał na dziecku i widać 
musiał prze w i d z i e ć, te będzie Mądrą. Wieczne jeilnak 1.jazdy 
i odwiedziny chorych wydały się niebezpiecznemi dziedzicowi Char
łowa. Obawiając się jakiego napadu na 11wó.i śpichlerz lub dobytek 
podczas nocy ze strony swojich albo też sąsiednich ludzi, którzy
by podszyć się mogli pod rubrykę zjt'żdżających się obcych ludzi 
chorych, wypowiedział służbę Kotlajdzie; więc ten wra1. z żoną 
i córką wyprowadził się i gdzie indziej zamieszkał. Stra.ciła ich 
potem z oczu Frąsiowa, i nie umiała powiedzieć, co się dalej 
z Marynką stało. Opowiedzinła jednak kilka fenomenalnych wy
padków owego leczenia przez Marynkę z czasów, kiedy ta była 
dziewuszką l4to l etnią. W leki Marynka nie bardzo się wtenczas 
wdawała, z a h g n y wał a raczej choroby. Jak ? Bóg to raczy wie
dzieć. Dość ~e leczyła szczęśliwie. Oto przykłady: 

15. Słu~yła. u Kratochwila na ś . Janie we Młynie (pod Po
znaniem) jakaś Stanisławka. Tak dalece zaniemogła n a n o g i, 
te chodziła p o - czterech (na czworakach). Kiedy nic nie po
magało, udała się do Marynki. Ta ból z aż e g n a ła, a po nieja
kim czasie Stanisławka chodziła sobie na wyzdrowiałych nogach, 
jak pierwej. 

16. Córka. Frąsiowej, nieboszczyca Kasia, także n a n o gę za
nH!mogła. Noga spuchła jak bania a bolała szalenie. D z i e u c h a ') 

') D z i e li c h a (dziewucha); dziwna rzecz, ze przy podobnych wyrzutniach, 
jak tutaj przez wyrzucenie głoeki w, lud 1roienia akcent W)'razu. I tak 
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zmitr<l~ała tak, te nie było innej rady, jak posła6 do Oharłowa 
po 14to letnię, Marynkę, aby przyszła do chorej na Matke, -
a Matka lety o dwa lub półtrzecia staja od Obarłowa. Przyszła 
te~ Marynka i najpierw powyganiała wszystkich z izby, a sama 
została z chorą. Poczęła h g n a ć a potem d u s i 6 p ar; u ram i 
(paznogdami) nogę chorfl i napuchłfil tak, że chora w niebogłosy 
wrzeszczał.a, a p l u g (ropa, materya) raz po raz wylatywał. Na
reszcie przestała Marynka swej praktyki, a powiedziała Kasi te 
słowa : .,Weimiesz mi łajn·o od białego psa, ususzysz, żetrzesz 
na proch, i wypijesz to z gorzałki!· Potem .siądziesz na pro
gu; wyciągniesz cbort} nogę i odkryj eaz n a s ł oń c e. Będziesz wi
działa, ~e niedługo przyleci m u c h a, usiądzie na nogę, prze t n i e 
ci na niej skórkę, a plug ci zara:t poleci i wycieknie ~aś wszystek, 
a noga zaś wydobrzeje". - I tak też się stało, jak powiedziała 
mądra Marynka (ciągnęła dalAj opowiadanie Frąsiowa) "wszystko 
się tak spełniło; przyszła much&, usiadła na nogę, przeoięna ekór
kę, a plug jak zacząn lęcieć, to tak lecioł, tak lecioł ..• . ~e dzi
wa nie powstało z tego jęzioro" l 

17. "Ona Marynka jak z dzieuchami był&, to sie z niemi 
porówno bawiła, i była wesoła, chocia na gębio zawsze była bla· 
d li.; ale jak przyszła do chorego, toć ta. wesoła być nie mogła, 
ino musiała być poważnA. Marynka miała jeno d o bry c b diabłó w._ 
Dla tego tei i do kościoła chodziła. Chyba że ją p ok rąci ł o (bo 
katda M~JJdra jest Nawiedzoną i cierpi rodzaj konwulsyj), to jużci . ć 
wtedy iść do kościoła nie mogł&'". . 

18. Zdaje się, ie tak procedura jak i cała Mądrych manipu
lacya, pewną, od dawna ju1: ustaloną, zakreślona jest obserwancyą 
(regułą). W~zystkie one bowiem 1 i to czę11to w najdrobniejszych 
szczegółach, - prawie jednostajny zachowują obyczaj. l tak, katoda 
z nirh przybiera miny kobiety p~ważuej, surowej, jest małomówną 
(w rzeczach światowych), ka:tda nieomal z pacyantami · obchod:H 
sio szorstko, nierzadko i po grubijańsku. Nie inaczej też proszą
cych o radę mianuje, jak prostern "ty'.- do nich przemawia.jl}c. Za
ledwie chory przesU.pi próg izby owej Wyroczni, aliści usłyszy 
z jej ust wrzaskliwą sentencyę: "Już ja w i e m, c o c i j e s t" ? 

d z i e w u c h a jąet jak zwykle w nRazym ·joayku - paroxytonon; d z i 8· 
ucha zaś propRroxytonon. Nie prftwda przeto, itby naes jczyk nie mial 
•topy dakty]Q - vv l (Klepaozn••ki). 
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Ów bowiem diabeł- doktór wszystko to jej już poprzednio oznaj
mił. Nnt tedy baba · na chorego lub chor!l powstawać i łajać : 

ltA. było · ci- to tam a tam cbod~ić? - A. potrzebnas tam była? -
Potrzebnie • ś to jadła i piła? - Potrzebnie- ś tego lub owego po
i!łdała, potyczyła '? - A po- co teś taka była głupia l taka nie
zdarna l takie ciele l - Teraz <lierp' czegll ci się chciało! i t, p. -
N atenczas chora zacznie prosić i wyrzekać : "A. · toć· e m tego, wi
d~i Bóg, nie chciała, - anim o tem myślała l A któ~by chciał sam 
sobie szkodzić l Dyć się zlitujcie nade mną l Toć już mnie wyre
tuj cje z tej biedy i nieszczęścia mego l Co mogę to wam przyn_o
szęl " - I potoczy się jakowe grosiwo na stół Mądrej, białym przy· 
kryty obrusem. Natenczas zmiękczona i niby- to zdjęta litością, 
zacznie się ona modlić na mszale, dalej następuje bukanie i od
l>ijanje· ustami, i kłótnia czy dysputa w niej doktora z księdzem, 
at n~~eszcie Mądra zażegna miejsce zbolałe lub niedomagające, 
napotrąca się biednej pacyantki lub pacyanta dla wygonienia z nich 
2adany~h czarów, czasem da ziela na kąpiellub kadzidło, najczęściej 
też doradzi do tego cudacki jaki jeszcze experyment , aby swą 
praktykę i wiedzę tym jaśniejszym otoczyć nimbusem, i w końcu 
oszołomioną jej procedurą istotę z zaręczeniem nieomylnego skut
ku wyprawi do domu. Pacyent zaś, wierzący w słowa Mądrej jak 
w ewangeliję, wraca uszczęśliwiony nadziej !L wyzdrowienia, które 
jeśli nie dopisze, udaje się znowu do M!ldrej, a ta mu jasno wy
tłumaczy, ~e jej przepisy i rady z tej przyczyny nie skutkowały, 
i~ pacyant nie wykonał wszystkiego jak należy lub dzięki gapio
stwu i nieprzezorności swojej, popadł na nowo w szpony jakiejś 
złośliwej istoty, cioty, która wszystko popsuła. 

19. Aby swej osobie tem więcej nadać powagi i tem wifi}ksziJI 
ku sobie wzbudzić ufność, przybierają Mądre, jakeśmy to już po
wiedzieli, minę natchnionych i naśladują ile mogą zręcznie obrząd
ki rytuału kościelnego, czyni&c się jakoby kościoła bożego kapłan
kami. Dla tego nasamprzód separuj!Ji się zazwyczaj od swych m~J
Mw, utrzymujac, ~e im to ów ksiądz albo doktor w nich mieszka
jący objawił i uczynić nakazał; nie ' jadają wszystkich pokarmów, 
uwa~ajflc niektóre za nieczyste (n. p. wieprzowinę) 1

) , wystrzegają 

1) Dr. A •. Baatian: Reisen im indilehen Ał'chipel (Jena 1869 atr.l78) 
mówi: Dem Tabu (zakaz) der Polyneaiet· entaprechend1 soblieest der Bu· 
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si~ stosunk6w z niedowiarkami, a spotkawszy c i o tę, którą katda 
z nich za pomoclł diabłów swych natychmiast pozna 1 ztymajl! ei~ 
i wpadają z tego powodu prawie w konwulsye. Rzucajfl się w ts
kim stan-ie na ową nieszczęśliwą ofiarę, którQ~ ciot~J~ być mie~ią, 
jeśli ta zawczasu umknąć przed niemi nie zdoła, szarpią i ponie
wierają ją nielitościwie l . czego uczynić - rzecz zadziwiaj11ca -
najczęścięj owa napadnięta wcale im nie zabrania, odurzona za
pewne nagłą przeciwniczki swej napaścią, a mo:ł;e te:ł; i sama prze
przekonana (o ile i jej własny diabeLnie śpi), o jasnowidzeniu 
i potędze owej Mądrej. (ob. Lud Ser. III str. 100). 

20. Mieszkanie te:ł; Mądrej wielce się rÓ:ł;ni od zwyczajnych 
mieszkań chłopskich. Albowiem nietylko cała zagt·oda czyli obejście 
jest ~:~chludniejszem i większą ukazuj'licem zamożność od zwyczaj
nych, ale co większa - izba w której przyjmuje chorych z pewną 
nawet pretensyą urządzona i przyozdobiona. Sciany pokryte naj
częściej gęsto obrazami Zbawiciela i Świętych, a na pierwszem 
w izbie miejscu znajduje się stolik, rodzaj ołtarza przykrytego 
czystą bielizną, i opatrzonego w różne świętości, obrazki 1 zioła, 
jak i w 6w wy:ł;ej wspomniony mszał. 

21. "Taką była sławna niegdyś Mądra w Wilkowie pod Bu
kiem, zmarła około r. 1840. Dziwna rzecz zresztą, iż w tadnej 
okolicy tyle się nie zagnieździło Mą,drycb, ile w Bukowskiem, Szrem· 
skiem i Szamotuiskiem (według Klepaczewskiego). Powstajł!l one 
i mnożą si~ jak grzyby po deszczu z pod ziemi, zwłaszcza w cza
sach epidemii. I tak obecnje (w lutym 1860) jest Mądra w Sza
motułach, w Słopanowie, w Szczepanowie, w Wilkowie, w Młynka
wie, w Ottorowie, a nareszcie i Mądry nawet w Morowinie: Cały 
wspomniany dopiero personał, nie odznacza si~ ws~akże ani tak 
wielką jak dawniejsi M~drzy przebiegłością, i bystrości~ umysłu, 
ani też dok.ładniejszlł znajomości~} ziół lekarskich". 

yut l.n Sonda eine Verbieiung ein oder eine von Altera her gewiaeen Fa
milion und lndividuen auferlegte Pflicht, sioh besondeJ."er Speiaear
t e n oder gewisser H R n d l u n g e n des menechlichen Lebena z u antbal
ten (Riggs). Dem Mokisso im sildw~stlichen Afrika wohnt gł11iohe Be
dentung bei, und 'ii.hnliche GeiUbde, wie s.ie a'n der GoldkUate fUr den 
Summan llbernommen werclen oder Ohosam ale Scbutzgeiat, ftlbrt Toep 
pen von den Mav~ren an. · 
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22. "Słynniejszym nierównie b.ył w tej mierze M,.dry mie
szkający (r. 1860) pod Poznaniem we wsi Ławicy, nazwiskiem Ku
jawą, człowiek bystry i roztropny, ile go poznać i sądzić mogłem. 
(mówi Klepaczewski), choć i on także nic innego nie przedstawiał 

jak obrotnego i wyzyskującego łatwowiernych ludzi spekulanta. 
Słysząc o jego wziętości i sławie, wybrałem się do niego wraz 
z równie ciekawym jak ja. towarzyszem, z tej głównie przyczyny, 
:te poznawszy już kilka Mądrych kobiet, nie mieliśmy jeszcze spo
sobności poznać Mądrego chłopa. Przed jego chałup!} zastaliśmy 
już kilku pacyentów, jednych pieszo przybyłych, drugich z dalszych 
stron wozami. Że to była nie dziela, więc Mądrego nie było w do
~u, gdyż udał się na nabożeństwo do ~oznania. Zjawlł się dopiero 
po południu , a pozdrowiwszy nas chorych (boć i my obaj 1 lubo 
zdrowi, jako pacyenci tylko prezentować mu się mogli) pochwale
niem Pana Boga, przypuszczał każdego wedle tego na posłucha
nie, jak rychło kto przybył. Przybywszy ostatnimi, na ostatku też 
(i to po jedne'mu) weszliśmy do izby. Sądzihśmy, że b~dziemy mieli 
czas czynić obserwacye; tymczasem Kujawa nie bardzo surdutowym 
dowierzaj~J~c, nie przypuścił nas t1a świadków' do tych praktyk, 
a gdyśmy się wreszcie stawili, widocznie chciał nas się co prędzej 

pozbyć. Pozyska}iśmy wszakże przynajmniej o tyle jego ~aufanie, 
iż nas i z aż e g n a ł i p o czy ta ł nad nami na owym mszale, 
i ziół p o dał na kąpiel 1

) . Nie powiem, na jak szkaradni!!, wedle 
zda.ni'a. Kujawy, tak ja jak i mój towarzysz zapadliśmy chorobę 
(na które to zdanie wpłynąć mógł widok miejski ego modnego sur
duta, a sąd podobny niejeden już pewnie usłyszał Rurdutowiec po
znański przed nami); nie będę te~ opisywał szczegółowo j ego bra
nia się do rzeczy i jego mieszkania, wykwintniejszego tylko niż 
inne, ale zresztlł mało od mieszkań innych wieśniaków, a osobli
wie Mlłdrych, ró~nilłcego się. Nadmie)lię chyba, ~e człowiek ten, 
mimo kary S!ldowej jakiej po trzykroć uległ w sądzie karnym Po
znańskim w skutek zakazanych praktyk swych lekarskich, uweża
jąc się za męczennika sprawy ludowej, bynajmniej rzemiosła swe
go pełnić nie zaprzestał , ale owszem gorliwiej niż kiedykolwiek 

1
) Słów salegnania i czytania, azybko wypowiedzianych, nie pamietam, 
siołami cd temi były to zwykle, do porwi~cenia n oazone na Matkv 
Boak• aleln .. 

1Ał4. ... xv. 19 
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niem eie zajm<>wał, utrzymuj Ile, że P a n B ó g m o c n i ej s z y j ak 
l u d z i e, a tego co mu m o o b o s k a nakazała, l u d z i e mu wy
drzeć n i e zdołaj Ił· W czem ze swego stanowiska o tyle miał 
racyfJ, te lubo raz i drugi i trzeci zapłacić przychodziło za obszer
Dfł praktykę, i do tego W kozie czas krótki odsiedzieć, zawsze je
dnak plUł w biJansie dochodów z niej płynl}cych o tyle przewyź· 
ezało minus, źe warto było rzecz rozpocz~tć na nowo, i budowa eS 

się a mocno i trwale, czego ładne jego gosp•J•larstwo najwymo
wniejszym było dowodem". 

23. W Wydzierzewicarh (pod Kostrzynem) żył chłop Cymba
łek będl}oy d o c h t o re m czyli M~tdrym. Wezwany do starca cier
piącego reumatyzm, stanął pr~ed nim i wp.atrując się w chorego, 
wymawiał drzlłcym głosem rozmajite tajemnicze zaklęcia w zna
nych i nieznanych językach, trzymajlłc w lewej r~ce sierp poziomo, 
a prawą wodząc po jego ostrzu: 

"Uciekajcie Wiatry, Poświsty, Cugi, przez moc Bosk11 i dopo
moe wszystkich Świ~tych i Twojl} matko Boska, Gwiazdo najslicz
niejsza, Perło Uryjańska, Sankta Maryja" l 

Nas~pnie rece drzeć mu poczf)ły i sam się zaczfłł chwiać na no
gach, odrzucił sierp, dostał jakoby przerażaj~Jlcej czkawki, wreszcie 
pochyliwszy się upadł wznak na ziemie, uderzył głowfł o podłog~, 
i piana z ust mu się toczyła a oczy stan~ły kołem. - Kiedy go 
ten paroxyz m ominf}ł, wst11ł powoli, ujfłł si~ pod boki, a czujl}o 
si~ bardzo osłabionym , wzil}ł do ust parę kropli wódki i usiadł 
pod oknem. Po chwili odpoczynku powtórzył spokojniej ju1:, aby 
chory wystrzegał się wszystkich Wiatrów, Poświstów i Cugów (prze
oifłgÓw powietrza) któr.e si~ tu koło domu uwijaj,. Wyrzekłszy 
1
te słowa, zakrzyknął nagle : o b, oh l - · schwycił się lew ~t rok'ł 
za prawe ramie i z · twarZfł przez boleść skurczon~, zwrócił się 
ku • choremu oświadczając, że _ więcej powiedziE-ć mu · nie wolno, bo 
właśnie dostał ostrżeżenie. (Lud Ser. VII str. 85, n. 177.
Ser. W str. 95, nr. 10-12). 

24:. Chorobę leczą, Mfłdre, oprócz użytych ziół i formułek za.. 
iegnania, przez machanie rękami, dotykanie 1

), macanie, pociera-

') W tyciorysie pobo!nego Sameona Rzymianina, goście i chore opatru· 
jtoego Chrseśoianina (około r. 460), kiedy był wezwany do chorego na 
wrzody cesarza 1 któremu inni lekarze pomódz nie mogli, caytamy: 
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nie, chuchanie, ~linienie 1) wrzodów, ran i m>:ęści bolą,cych i t. p. 
Środków tych u:Ływały one osobliwie na uśmierzenie dolegliwości 
zewn~trznej członków, jak np. niemocy i bólu oezu, uszu, ust, ra
mion, r!Jik, piersi, bioder, nóg, palców i t. d. 

25. W !miłkach · pod . Kłeckiem (p. Gniezn.) była N a w i e
d z o n a nazwiskiem Koteraska vel W argulina, która leczyła i była 
uwatana za magnetyzerkę. Wezwana do sądu, ośw~adczyła, te nie 
u:Ływa ~adnych innych leków prócz p o rus z e. n i a r l} k. Chorego 
na reumatyzm w krzy1:u, leczyła przez d o tyk a n i e palcami ple
ców i ramion jego, a następnie, gdy wniesiono wann~ z przyrzą
dzonll dla pacyanta kąpielfl, przebierała równiet rękami, ró:Łne po 
tej wodzie robiąc figury. Mówiła ona, że wówczas tylko bierze si~ 
do leczenia, gdy czuje w c z u b kac b (końcach palców) pewien cię
tar, pewną w a gę , gdy zaś B!JI lekkie , nie przyst.epuj e wcale 
do leczenia. 

26. Pojechała do d o c h t ó r ki 11) kobieta z chorym mętem, 
wlokła się z nim mil s, aż pod Wągrowiec. Jak jeno przybylit 

"Tedy Sameon leczył ODIJ raniJ w rzeczy' przyprawami lekarakiemi 
cbclłc z pokory, daru sobie z nieba danego zatai6; ale samem 
d o tyk a n i e m rqk jego, wszystko się wnet · że z g o ił o: (Skarga). 

W tyciorysie ś. Piotra z Werony, Dominikanina (około r. 124.0) ozy
tamy; "Henrykus syn niejako Gaufryda de Lemello, majfłC wr z 6 d 
w gardle, dotykaniem Bi~J kapicy Ś. Piotra zleozył, przy ozem był 
biskup Placenlyński. Za 00 dziokujfłO ojciec, prosił, aby ono kapico, któ
ra jut była podarta, u niego zostawił\ a nowlł mu wnet-ze sprawić ka· 
zał. Nie utracił na kapicy onej , bo na ż o ł Ił d e k i brzuch sam ojciec 
potem bardzo bolejlłc , a blisko śmieroi hędąc, gdy jlł n a p i era i a we 
wło~ył, robaka o dwu głowach kosmatego wracaniem (przez wy
mioty) wyrzuoil 'i ozdrowiał". (Skarga). 

1
) "S. Ludgarda dziewica, Benedyktynka, (żyła we Flandryi około r. 1220) 
leczyła także . W żywocie jej napisano: .Pan· Bóg wejrzawszy na gorfłOł 
jej ku bliżniemu miłość, dał jej to, iż gdy kto n1iał ja kił w a d 11 i b 61 
w oku, albo nn ręce, albo na którym członku, skoro śliną awojit 
pomazała, a rtk~ dotknęła, wnet - ze zdrowie się onemu członkowi 
wracało. Co gdy eiiJ wsławiło, wiele ludzi do niej szło, którzy przerywali 
nabożne zabawy jej, tak iż jej si~J wstęskniło i. mówiła.: Panie, odejmij 
ode mnie ten dar twój. l uczynił· Pan Bóg jej wolfł, d ar l e o z e n i a 
odjfłł, a oczy jej duszne na wielkie tajemnice w Psalmach otworzył" . 
(Skarga). 

') Na Pałukacb, mówifłO o tego rodzaju lekarkach, wyrałać &i !l lllwykli: 
D o o bt ó r k a lub (co oz~ściej ma miejsce) N a. w i e d z o 11a, jakkolwiek 
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talr ta ku l a w a M ary n a (imio owej dochtórki) co wiele lek o· 
wał a, zobaczrwszy chorego, skrzywiła sio, zategna.ła go w imit 
Jezusa, Maryi i wszystkich Świętych, obejrzała go na wszystkie 
strony, wreszcie kazała obojgu i~ć spać do stodoły. O wpół n o c y 
przyszła do nich docht6rka, obudziła ich -i krzyknfłwszy przerdli
wie (tak: :te jakoby głos jej gdzie~ strasznie .a~ z p o d b o r u do· 
chodził) : H ej , mAm ci e l - zła pała chłopa za nogę, trz,chnęła. 
DiJł gwałtownie, i szybko p a l C e Dl prZe b i e g aj Jł C po jego ciel• 
sku a:t do samej głowy: T u s t 6 j l zawołała, - i odeszła. Potem 
gdy chłop z ltabfł mieli jut odchodzić, czapkę mu wło:tyła na gło
wę, i b e z 4 ń i e d z i e l e (tygodnie) kazała w domu leteć i tej 
czapki nie zdejmować, bo tam koł t u n się zwijał. 

27. Powiadano, ':te podczas gdy byli obpje w ·stodole, owa 
docht6rka, jako nawiedzona, przeczuwając (jak zawsze) :te cMoś 
chory jut znowu do niej jedzie, czuła to i ..teraz, i c oś nifł rzu· 
cało, świgało, coś w niej rozkrf}cało, coś rzechote.ło, :te 
a:t upadłsit na łótko, · na niem się wiła. Miał to by d ź jakiś zły
d u c h co w niej siedział, i o te m wszystkiem wiedział. W szak:te 
mimo tego, Nawiedzona owa nie cierpiała diabłów (t. j. gorszych 
jeszC?Je duchów); a i oni tet od niej stronili, umykali, lubo na we
zwanie słu:tyli jej jak psy. ( Czeszewo pod Gołańczą). 

28. Blisko· Łob:tenicy ~achorowawszy młoda jedna ~obieta po 
połogu, umarła. Brat jej rozchorował się nazajutrz po jej śmierci 
i to tak mocno, :te się w dzień jej pogrzebu a:t w łó:tko połotyć 
musiał. Przed śmierci~Jl atoli młodej kobiety wezwano do niej księ
dza, który po wysłuchaniu jej spo·wiedzi, był w godzinę potem 
świadkiem .. jej zgonu. Wtedy kobieta jakaś szepnęła księdzu z bo
ku, i:t nieboszczyca umarła z tego, te jej z a d a ł a (czary) pewna 
baba Bartkowa, któr~t ·oskarzała o ciotowanie, i ~e druga baba 
zwana ku l a w Ił M ary n Ił przybyła tu właŚnie z sąsiedniej wsi 
(gdzie była w gościnie), aby u r o k ten z d j ą, ć z u m ar łe j. Ksią,dz 
pOCIUłł rzecz tę . śledziĆ i WZ.i!łł OWfł babę na indagl\cyę; oddano 
mu wreszcie i zawinifltko, które baba owa z sob~t przyniosła. Ro
zwin~twszy je, znalazł w niem: tasiemkę białlł pokrajanE} w dro
bmł siec1.kę i zmi~szanfł z wy m i o t a m i ludzkieroi; miało to słu-

znanśm i tu jeat wyratonie M ł d r a, cz~6ciej znów pod Poznaniem i t. 
d. utywane (ob, takle .Ser. lX 1tr. ~2). 



U9 
.............. ~ 

ty6 (otyte z wodł jako lekarat•o) do . o d o z y n i e n i a. zadanego 
uroku; tak tej młodej kobiecie po śmierci przez skro p i e n i e tam 
jej twarzy, jak i choremu jej bratu przez wypicie pozostałego · 
płynu. Badajlł!C rzecz blitej, dowiedział si~ ksiądz, te ową taaiem~ 
ko utywała była nieboszczyca za przepaskę a pó~niej za podwifłzk~ 
do po6czocbr, wymioty zaś w e•mym progu zrzucił brat ów chory; 
który siedząc przy ciele siostry i przyjmuj§C gości na . pustej
nocy (ob. Lud Ser. XI str. 1651 Samostrzel), opił się jak i dru
dzy goście gorzałą {do której nawet rzadko kiedy dodaj' chleba 
na przekl}skę), co go l'ozma.rzyło i . znudziło. ( Czeszewo ). 

29. Niekiedy pojawiają, si~ szalbierze i szalbierki udający si~ 
za M!ldrych, lecz ci, dla tem łatwiejszego podejścia czujności Władz 
krajo\vych 1 koczujące zwykle prowadzą, tycie. Dziennik poznańlki 
z r. 1872, nr. 224, donosi te: , W Karminie pod Plea'/Jewem dwa 
watne zaszły wypadki. Najprzód, znaleziono ·tu wogiel kamienny, 
prace przedsięwzięto i ju~ się ze świdrem zapuszczono dość głę
boko. D rugiem zjawiskiem jest j a s n o w i d z ą c a którą rząd rosssyj
ski wypędził za szarlataneryę z Królestwa. Udawała, te wpada 
w konwulsye, wśród których leczyła zwykle bardzo licznie i z da
lekich stron przybyłych stron, przybyłych chorych biorąc od katde· 
go po złotemu. Leczyła pospolicie ró~nemi ziołami, ·lub tet psie m, 
k o ci e m, n i ed ź w i e d z i e m i l w i e m s a d ł e m. Kilka tygodni 
udawało jej się po przybyCiu z Królestwa leczyć z dobrem dla siebie 
powodzeniem, do czego głównie przyczyniło się to, te klienci jej roz
puścilipogłoskę, jakoby-to ona wynalazła węgiel w Karminię; tote~ na· 
wet doktor pewien swe schorzałe dzieci tam posłał, a z Pleszewa 
i okolicy chorzy i zdrowi udawali się do niej. Nareszcie w skutek 
korespoudencyi przesłanej z Pieszewekiego do Posener Zeitung, wi
dział się spowodowanym kommissarz. obwodOV-'Y do nałotenia ·kary 
5 talarów na doktorkę za leczenie. Tak więc doktorka widząc, ~e 
poszłoby jej tak jak w Królestwie, wyjecbała w dalsze znów stro:.. 
ny oszukiwać łatwowiernych•. 

30. Gdy kto o M Ił dr ej mówi z drugi} osobił w i z b i e, zwłasz
cza przy z a m k n i~ ty c b drzwiach, to owa Mądra nic o tem n i e 
w i e. Ale jak tylko mówi się o niej na podwórzu albo na w o l n e m 
Powietrzu, to wtedy słyszy ona ka:tde słowo (nawet najciszej 
szeptane) dokładpie, choćby najdalej ztamtą,d mieszkała. - .Ale 
to j.ut ta!ca w o l a b o ska" , - ' dodała opo"iadaj,ca (Wieleń. 
Roako. Wrzeazczyna). 
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S l. MQdra oprócz l e c z e n ł a chorób, odnajduje z g u b i o n e 
r.z e o z y, odgaduje zł o dziej 6 w i t .. p. Nim się atoli do niej uda 
poszkodowany, mote jeszcze i w domu następują,cego u~yć środka. 
Zwołuje on n. p. wszystkich domowników podejr.zanych o kradzie~, 
i kate im trzymać na kluczu poło~one rzesz o t o czyli przetak; 
w czyje~ r~ku rzeszoto obracać się pocznie, ten jest złodzie
jem. (od Znina, Kcyni, Nakła). 

32. Czyni ona takte wrót.by i przepowiednie. Widać 
te takowe były nieraz dwójznaczne, czego dowodzi przysłowie: N a 
d w oj e b a b k a wrót y vel wrót y ła., oznaczające niepewność 
obrotu tego co ma nastąpić. 

33. Gdy chory obło~nie pacyent do Mądrej przybyć nie mote, 
o d g a duj e ona jego chorobę i leczy go, z przyniesionych i uka
zanych jej włosów, paznogci i moczu chorego. (Ostrzeszów) 1

). 

Choroby i Leki. 

l. Przyczynę choroby upatrują, nader często w działaniu zgu
bnem c i o t, na które to działanie wpływaj111 znów duchy rót.oej 
lecz złej natury, więc przynoszące ludziom miazmy złe z wilgoci'}, 
z powietrza '), ziemi •) i t. d. 

~) W Wiedoiu poci~goi~to w marcu 1881 r. do odpowiedzialności bab~ 
Tyrolkę, która Jeczl}o chorych do niej pr:r.ybylycb, ro1.poczynała często 
kroć kuracy~ od obci~cia im włosów i pazpogci. (Obacz takie Lud Ser. 
III atr. 96, nr. 25. - Ser. VII str. 83, nr. 171, 173 ; str. 86, n. 180). 

') Dr. A. Baatian w dziele: Reise dureh f{ambodja (Jena 1868 str. 2\lS) 
mówi: Andere erkranken durch den A i d i n (Qualm der Erde) und durch 
das mit giftigen Pflanzen vereetzte Waeser. A uch giebt es d ort P h i d u 
(wtlde Teufel) in Menge. Wabreod der ltonama (in Siid . amerika) boi 
Krankbeit aus dem Mutterboden der Heimath (wie Aotii.us) erfrischen
de Kraft su saugen hofft, glauben die Finnen, daas aue dem Erdboden 
die von den Maalluaet geacbiokten Krankheiten aufsteigeo, u od wlihrend 
(nach Jeuen) der in'• Mannasalter tretende Lappe eine Saivo · stelle 
eucht, um d ort aeinen S o b u tz g e i • t z u gewinnen , , meidet der Eothe 
PIIUze, in den en die Mllllllueed o der Unterirdiacben (kroanięta) i h ren 
Sitz baben mUchton 1 um oicht mit A u·u c b l ag · (krosty) getroffen t.ll 

werden. In Albanien iat ea (naob Bahu) ein Elfenachlag (wyrzut, 
odra), and wenn der Kranke aicb dea Plateea erinnert auf den er zuletzt 
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Gdy choroba staje się uporczywą lub niebezpiecznlfl 1 wtedy 
udaj, się po radę do znajomych im bab r dziadów, gdy zaś jest 
l~ejszą (albo im się taką, być wydaje), ratują, się własnemi1 domo
weroi środkami zabobonneroi, tradycyjnie po ojcach odziedziczo
nemi. Majlfl takte i prezerwatywy od złego. 

2. E. Kierski tet powiada: "Ka:tdą, chorobę przypisuj' nie 
naturalnemu nast~pstwu rótnyc-h przyczyn zwyczajnych (fizycznych), 
ale złej kobiecie, czarownicy. Dla tego tet rzadko udaję, się do 
lekarzy, tylko do tak zwanych M ę, dr y c b. 811 to zwykle starzy 
owczarze, skotarze (pastuchy), lub stare baby kaleki. Ci, zńają,c 
skutki niektórych ziół 1 leczą, . niemi cr.asem szcz~śliwie, lecz aby 
sobie zyski z leczenia nadal zapewnić, nigdy ziół tych nazwy nie 
wymieniają, ale je sami przyrzlłdzają, liczuemi formułkami przystra
jaj!} i sposobu ich wykonania i utycia nikomu innemu pow,edzieć 
nie chcą,. Tak utywając ślepego zaufania u ludu, nazywajJł choro
bę według swego widzi- mi- się, a badaj~f~c przyczyny powstania 
choroby, starajJł się niby od niechcenia a z daleka wyśledzić, na 
kogó pada porozumienie chorego it go oczarował. Powiadaj!} mu 
w skutek tego, z ~t ó rej strony choroba przyszła, te szczęściem 
n i e c a ł Ił c h o robę zarwał, bo ta lub owa przyczyna zniweczyła 
zamiar złej kobiety, a więc wyzdrowieje, je.teli dopełni warunków 

geeesaen bat, eo beaprengt man ibn mit Ro1enwaaeer 1 daa die Elfen 
eebr lieben. 

~) Dr. A. Bastian cReisen irn indis~hen Archipel, Jena 1869, alr. 266) 
mówi: Um den bUten Geiet Jekine aaazntreiben, der in Nagau~i (in Ja• 
pan) eine Peat berforgerufen hatte, wurden die Kranken in łiooten un· 
-ter dem Gea<:~rei Nembatr; nnd Namanda (Namo Amida Budan) umber· 
gt<flihrt. - Bei Epidemien in Ru~aland werdtn Heiligenbilder um die 
Stidte getragen. · 

4
) . Tenie (Reiaen im indischen Archipel, etr. 46) powiada: Wer an 

Kranltheit atirbt, ist (nach den Batta'e auf SumtLłra) vom Begu oder Di
mon gelreeaen. Wer aber durcb plHtzlichen Unfall umkommt, ateigt mit 
dem Dondi .anfwirts und Jebt ale Sumangot aaf der Berge1apitae (im 
Geilł dea Opnm Djallak). Wenn der Bega Tjimpollon Fieber eraeugt, 
•o wird an dem Nabel dee Kranken ein Stuok Holz rabanden and ne• 
ben ibn ein Bananenetamm gelert, der dann in den FluM za werfen id 
(ob. atr. 168 nr. ł6). Der Krankheiten aendende Bep •flieat 'durch dio 
Luft, aber der Damon der Zwietraoht krieobt du:-oh dio DGrfer. 
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jakie mu b~dfł wskazane". (Tygodnik illust~C'wany Warsz. 1861, 
nr. 109. Od Rakoniewic) 1

). , 
3. .Lekarstwo (Mą,dt·ych) prócz ziół, bywa cz~sto bardzo 

d~wne i tajemnicze. Tak np. katą, brać p i~ s e k z trze c h gr o
bów tak, aby tego nikt nie widział, i to w piątek o pewnej 
godzinie. Albo: uzbierać macierzanki, rożchodniku, krwa
wniku i t. p. z ka:tdego gatunku · po ·trzy rośliny, z dzie-

1wif;)ciu ró~nycb miejsc. · Te ugotownć w garnku starym, dawno 
nicużywanJm, albo w nowym tak~<l jeszcze nie u tytym, dodać do 
tego d w i e szczypty s o l i, tA.k1 n.hy l e w a i p r a w a r f;) li: a sypały, 
i aby nie wskazuji!ICY al o ser d e c z u y p a l~ c szczyptę · stanowił, 
mi~szać dobrze w garnku ł y 1: kIł n ową, po za:tyciu owego lehr
stwa przerzucić łyżkę przez głow~, a potem zanieść . ją pod 
jaką, figurf;J albo na rozstajne drogi, gdyż od śch;łego wy
pełni enienia tego przepisu ma zależuć wyzdrowienie. Lud przeto 
nigdy nie może odgadoi:J.Ć prawdziwego sposobu i środków lecze
nia chorób, gdy t ruyeli 1 :te tylko ceremonij e są główneroi warun
kami pomocy. W czasie leczenia nikomu nic z domu nie pożyczają; 
osobę przybyłą, aby coś p o 1: y czy ć, oznacza Mą,dra za s praw
czynię złego, dodając, że z ż&lu i:l: siQ jej sztuka nie udała, 
chce przez po:l:yczenie jakiego przedmiot.u odczarowaniu przeszko
dzić". (E. Kierski. Tggodn. illustr. od Szremu). 

4. "W ogólności wszystkie te sprawy (gdy o nie zapytani) 
w największej chowajłł tajemnicy. Dla tego, cbc~c sifJ dowiedzieć 
jakim sposobem Mf.Ldrzy leczą, au i jednego słowa od nikogo wy
ciąguqć nie można. Trzeba wi~c chyba. zmyśleć samemu chorobę, 
i za~f}dawszy pomocy i porady Mądrej, pilnie na wszystko uwagfJ 
zwracać. NajuaturafoiejRze nawet przypadki, jak n. p. złamaqie 
lub \Vywichnlf;)cie nogi 1 katar i zapalenie płuc i t. p. przypisuj~JJ 
zawsze złym ludziom, ze zwykłem wyra~eniem: Przeszedł 
(przez) złe miejsce, albo: trafił na złe miejsce (które 
zatem złośliwi złtlm uczynili). !>la t~go też pełno znaj!} czarownic, 
których nazwiska. jednak wymienić nie chclł, aby im nie szkodziły. 

1) O •.•lrodliwych prze•tdu ekutkach mówi takte Ludw. Chodakowaki 
w T'Jigodnilću literackim (Posnań 18,1. nr. 42-5: O prae•tdacb pod 
warlodem lekarlkim). 
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5. "Przydana modlitwa do ka:Mej ceremonii Mądrych, utwier· 
dza w ludzie przekonanie, ~e czynność ta złą, być .nie mo~e, lecz 
owszem z wiedzą i wolfł Boga sifil dzieje, lubo CZfilsto najwi'ilksze 
niedorzeczności te gusła w sobie mieszczą,". (E. Kierski, Tygod;". 
illustr. 1861). 

Choroby dzieci. 

6. Nie pozwolić dziecku do pierwszego roku prze g l f} d a ć 
si~ w zwierciedle, a~eby si'il uchowało. (Samostrzał). !..ud Ser. vn 
str. 302 lit. g. 

7. Od wielkiej- choroby, nale~y zawiesić koszulk~ 
chorego dziecka na B o~ ej-m~ c e (krzy~ u). (Samostrzał). 

8. Na \vrzody, osypkę. - Dziecko, wsadzić na łopatę jak 
bułko chleba i do pieca wsunąć, a gdy ono sio tam r o z gr z ej e, 
wysum~ć i bodzie zdrowe. (Miłosław)_. 

9. Dzieci cierp~ące na kas z e l, nale~y przed wschodem słoń
ca zanieść do chlewa f'ka.zać im z~bami w gry tć s i o chwilowo 
w koryto świńskie. (Croquis von Posen). 

10. Je~eli małe dziecko bardzo chore, a M11dra, mimo po
rady nie pomogła, uwataj111:e dziecko ma suchoty, które leczą 
w nas~pny sposób:· Matka zanosi na czas dziecko pod ki er z 
kwitną,cego bzu pospolitego. Tam je zostawiwszy, wraca do 
domu i wykonywa trzy rob o ty, w czasie których odmawia za
lecone pacierze. Nie wolno jej przez cały ten · cze.s do nikogo mó
wić ani na ,;apytania odpowiadać, dopóki nie przyniesie dziecka 
do domu. J eteli to nic nie pomogło, wtenczas są,dzą, it u dziecka 
Śmiertelneroi jut fłlł te . SUChoty, a od prZe Z n a C Z O D ej Śmierci 
niema doktora ani porady. (Kierski: Tygodn. illwtr. - od Buku, 
Rakoniewic). 

11 .. Mfłdra w Rosku przepisała leki kobiecie która miała 
chore dziecko. Dziecko to na twarzy dobrze wygl~dało, ale n o g i 
miało W~ttłe, jakby obumarłe, jakby w płatki poobwijane. 
~dra dała jej ziół na kfłpiel, i kazała w c~asie gdy sio ta 
k,piel dla dziecka gotować ~dzie, aby pio6. robót zrobiła, t. j. 
ogień rozpaliła do qpieli, po dr z e w o poszła, i z b o zamietła, 
gar ki umyła i w o d~ wlała WfZ'łC'ł· Zioła te do qpieli były za-
tegnaoe. - (obacz: Przyrok). · 

w. a.. n. . !;}0 
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Choroby kobiece. 

12. Dziewka, która długo sypia, dostaje b l a d a c z ki. (Cro
quis von Posen). 

13. Dziewka, która w n o c y święto ja i1 ski ej przed wscho
dem slolica umyje się rosą, będzie białą i straci piegi. (Gro· 
quis von Posen). 

14. Dziewczyna, która upuści łzy na ciało umarłego, dostanie 
11 u c h o t. (Groquis von Posen). 

15. Na u p h wy krwi maciczne (krwi otok). Idzie kobieta 
chora n a w i a t r. ak, bierr.e pył o d mąk i z pod stawidła (zasta
wiajl}cego wiatrak) i ugotowawszy zeń polewkę, pije. Myśli bowiam, 
~e i ona z a s t a w i (zastanowi) he w tym pyłem. (~orownica. Buk). 

16. U pławy krwi loczą tak~e w i n e m grzanem (t. j. wódki! 
czerw o n o zaf!irbowauą) 1). (Kempno. Baranów). 

17. Przy porodach zachowują mnóc;t.wo zabobonnych praktyk 
podobnych w cz~ści do tych o jakich była. mowa w Ser. VII str. 
H6. 249. 

Choroby dorosłych osób. 

18. Utracony apetyt i ocięhłoś6 członków, przypi
sujlł wiatrowi puszczonemu przez czarownicę . i staraj!} się . chorobę 
tę rozpędzić tak zwaufł h oj n !l w i a t r o w Ił (jest to pęk a·o~niny 
czyli chojiny zrosły na wylanej ~ywi?y). Mą.drzy nazywają. tę cho
robę M i ary i odczyniają. jfł jak następuje: cierpi'łCY kładzie się 
twarz'} na ziemię i rozciąga w krzyt ręce. Mądra w czasie ty.m 
p r z ę d z i e n i 6 z p ak u ł, wrzeciono w s p ak okrecajfłc; do tej 
nici nie wolno jej jednak u~ywnć śliny. · Nitka powinna być tfłk 
długa, jak człowiek od czubka głowy do pięt. Mierzy potem cho-

1) Haur w Składzie albo Skarbcu sekret6w ekonom.icznyoh (Kraków 
1693) mówi na .atr. 435: Na zbytecr.ne upłllwy u białycbgł6w: dobowego 
liścia, albo d~bionek, uwarzyó w czerwonym wiuie, moze y w piwie, 
daó naczczo y na noc pió, dotfld, póki sie tym · nie ustAnowi natura. 
Drugi sposób: kor a l o wy proszek pić w winie. Trzeci apoa6b: c 18 r
w o n y m unurkiem jedwabnym n nóg palce zawl.aaó; uetfnawia, 
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rago od głnwi do pi.et, ł od ko6ea 4rednłego palea łew~j rękt do 
b6oa Arodkowego palca prawej reki tu y r u y, szepctc .w csa· 
ałe tym pacierze i modlitwy. Człowiek w zdrowym stanie ma by6 
h. k dług i. ja fe -je s t szeroki z r o z ci ilu ti i e te.m i rek a m i 
De więc szeroko4ci choremu nie dostaje w stosunku do długości, 
o tyle, powia.Ja Mfłdra, i~ mu •brakuje m i ary, której je~eliby pod 
łoki~ jednej ręld brakowało, niechybna śmierć nastąpić musi. 
Nitke tt miarow• pali ognieni skueaan~m krzesiwem, 
a proch ztą.d powstały, daje eboremu wypić z łytkł) wody lub 
w ó d ki. Ł v ~ k e tę musi znów chory p r z e rzuci ć p rz e z g ł o w e 
(jak w n. 8), i polotywszy aię twarz~} do ściany, tak przeleteć 
całl} godzinę, bedfic ściśle przykrytym (kołdrą otulonym) i do ni
kogo nic nie mówiqc. (Kierski. Tyg. illmtr). 

19. Gdy t~ię spotka kobietę chorowitego wejrzenia i wybla
dłą, a. zapyta jei się: na co choruje? - wtedy zwykła ona od
powiadać, te: m i arę z g u biła (znaczy to: uporczywą, długo
trwałą chorobę). Wyratenie to ztąd poszło, :!:e M fisdra któ.rej rady 
zasięgaj!ł, częstólrroć kA.~e się pacyantowi lub pa.cyentce połotyć 
na ziemi lub na stole z rozkrzyrzowanemi rękoma. i sznurkiem 
lub nicią przemierz a ją od stóp do głowy, a potem od końca 
palców jednej ręki do kot1ca palców drugiej ręki. Miara powinna 
tu i tam być jednakow(J. Po przemierzeniu powiada Mądra chorej, 
jaka jest rótnica (w calach) szerokości i długości. Po niejakim 
czasie wizyta ta powtarza się, a jeteli wówczas miara w jedną 
i drugą stronę mniejszą jut okazuje ró~nicę. cilora ma nadziej~ 
wyzdrowienia 'czyli: z n a 1 e z i e n i a m i 11. r y. (Od Szmigla, Szremu, 
Dolaka). 

20. O p a d a n i e z sił, be?. określonej choroby, nazywa ai~: 

zgubić miaro. Doktórkawinna upr7.~JJŚĆ nitk~ lnianą nie mó
wiąc an1 słowa przy robocie. Chory kładzie się na ziemi~ krzytem. 
Wtenczas mierzy go on~ od czubka głowy do pięty raz, i od 
aeidecznego palca jednego do drugiego, raz dr u g i. (czasem po
wtarta to po trzykroć). Jateli te dwie miary ni~ są r6wnej dłu
gości, wtenczas doktórka a p a l i n i t k e i p o p i Q'ł e k od niej da 
wypM choremu na łytce wody; samego zaś pacJenta posypie lnia
nem siemieniem, które zebrawazy zasiać on winien w d6niozkę. 
Je~eli ten wzejdzie, to chory wyzdrowieje. (Samostrzał). 

21. Rwa n i e w koś c i a c h, ból z t; b ów, i inne podobne 
choroby, dajfł Mądrym do zategnania, tusz~c sobie ~~d niechy-
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bnlł pomoc. W ogólności Z a* e g n y w a n i e odbywa si~ w nastę
pujący sposób. Mądry lub mądra, szepcąc jakieś paeierze, pociąga 
zlekka cierpiące części końcami (c z u b kam i) palców z góry na 
dół tak długo, dopóki właściwych pacierzy i modlitw nie ukończy 
bez najmniejszego zmylenia. Ciało chorego owem lekkiem pocią
gnięciem rąk, nie bez wpływu osoby magnetyzera, wprawione bywa 
w pewną dra*liwość, a reszty dokonywa wiara. (Obacz: M Ił dr a n. 
25. 26. E. Kierski, Tygod. illustr.). 

22. Na b 61 zębów, i inne boleści. Okadzanie zielem ty s i ą· 
c z n 1 ki e m. (Czesze~o). . 

23. Ból głowy z powodu przyroku (obacz: Przyrok, st.115). 
24. Dla za.pobietenia b 61 o w i głowy, i w ogóle, nie jest 

dobr1.e przegl~JJdać się w zwierciedle w :Wielki Piątek. I dla tego 
zasłaniają .w ten dzień zwierciadła. (Samostr:.:el) Ob. nr. l. Lud, 
Ser. Vll str. 302. 9. 

25. Ból o c z u, przy zażegnaniu zdejmujiJI n a sierp. (Od 
Gniezna). 

26. B 61 o c z u. Zażegnywanie uraz u. Uraz jest to 2apale
nie ócz, w różnym stopniu. Zażegnywaczka. czy Mądra, gdy przyj
dzie do niej pacy en t, bierze s i er p , (obacz : Mądra, nr. 23), 
dotyka ostr,. jego stroną lekko chorych ócz, prowadząc nim ż s6ry 
na dół trzy razy i mówi to zaklęcie trzy razy: 

Sierpiku l sierpiku! 
ze-gnale!\ (z pola) o:tminę, jarzynę, -

spądż z oka uraz l 

27. Kiedy kto, dobry zres.ttlł! majl}cy wzrok, nie widzi już 
wcale nic po zachodzie słońca (choćby nawet przy świetle księ
życa) mówią, że: taki człowiek ma kurzypatrz (masc.) (Czeszewo). 

28. N a jęczmień n a ok u. Pocieraj .. ów jeczmień złotym 
pierścionkiem dla rozpędzenia go. (Siekierki). 

29. Na iapruszenie oczu wylizać językiem pod powieko. 
Albo tei: trzymać za rzęsy i spluwać, a proch, (pył) wypadnie. 
(Samostrzał). 

30. G ł u c h o t o leczfł smarujlłc jamo uszną białkiem od jaja. 
Rawicz. (Przypisy). 

31. Na qól gardła. Gotujlłi szałwiję; w ten ukrop Jt:iją 
ocet i trochę miodu, - i płóczfł tam gardło. (Dębicz). 

32. N ak a s z e l i d u s znoś 6. Żywokost z łJłk gotują. (Dębicz). 
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33. W~Jlcha.j!JJC kwiaty z grobów uszczkniete, dostaje si~ 
kataru. (Croquis von Poaen). 

34. Suchoty leczą odwarem z bzowego kwiatu. (Ple
szew. - Obacz nr. 10.). 

35. N a ~o ł t a o z k ę. Chorzy chcą się przeglądać w kościel
nej p a te n i e, wierząc ~e kolor zł o ty patyny uRwięcony przez 
Sakrament, daje zdrowie. (Kotlin). 

36. Do wy p~ d z e n i a. róży słuty formułka . Odmawiają pa
cierz wspak, to jest zaczynając od Wierzę w Boga, a koń · 
CZiłC na: O .i c z e· n a s z. (Samostrzel). 

37. N s r ó tę. Swięconą k r e d ą opisuje się chore miejsce, 
lub otacza obrączką zł o tą. (Morownica). 

38. F e b r s. Z i e m i a z e c me n t ar z a noszona w w o re -
czku na szyji, chroni od febry. (Croquis von .Posen). Ob. nr. 3. 

39. N a f e b r ę. Zbiera się kwiecie od żyta, nie oglądają go 
(tyłem), i z "łódką się je pije. (Morownica). 

40. Na febrę. Oskrobane ~ -d~bła ze starej miotły na
le~y zjeść na c h l e h i e z masłem. (Siekierki). 

· 41. Na febrę. Pająka zawiązać w płatek płócienny 
i nosić go na d o łys z ku tołądkowym. (Siekierki). 

42. Na febrę. Dają winno (wino) z oliwą,- albo: tłu-
ste (obacz: nr. 51, Dębicz). . 

43. Na febrę. Trzeba róg szwu u dołu od koszuli (tj. 
to miejsce czyli róg, gdzie się dwa szwy z sobą schodzą pod ką
tem) uci~JJĆ od tej koszuli, s p alić na popiół i ten p o p i ó ł wsy
pać do kieliszka wódki. · Chory wypić ma tę wódkę duszkiem 
i zaraz potem iść do gościńca na taniec at do upadłego. (Miłosław). 

44. N a f e b r ę. Przy ujrzeniu pierwszych gl}Si~~Jt, robi się na 
nitce szypułki (supełki, węzły) i odcinając je, połyka się po je
dnej za katdym paroxyzmam (Morownica). 

4:5. N a f e b r ~· Chory wierci dziurę w l i p i e i chucha w nią 
mówiąc: i d i f e b r o l - Potem za bija tę dziurę kołkiem 1) i p e.: 
wny jest !e febrę zabił. Prócz tego, w pierwszy piątek (we febrze) 
pości ściśle, a czasami suszy. (Pakosław pod Rawiczem). 

46. Na febr~. Obcinaj~t paanogcie u rlłk i nóg, zawią
Zuj~} obcit}te CZt}Ści w woreczek płócienny, wiqtą to tabie na szyji, 

ł) Linde w S l o w n i ku pod wyrazem : Dziura, mówi: Zabobonni ludzie 
n a f e b r o dziuro w marchwi fObit , to t urynt o bor ego napełniajfł, za ty· 
ltajt i marchew w kominie tUIZlj. (Krup. 6. 666) • . 



i Jtllnonj' .ilł fł8 • ·o·do bł«tto-.. W clłgu t~j cwynootłii aoł 
słowa m6wi6 z Dildm nłe trzeba. (Słekh,rltl). 

(. 7. ..T eden chtft1 na Ie b r o • którego dokto'ri1 d6 tdroWła 
przyprowadzić nie mogli, udał aijJ za poradt przyjaciela, o kiłk~t 
mł1 do Mądrej pod DobrzJ~· Gdy szedł, spotkał w cm.aze· tjJ 
kohietjJ; ta 1&6 ujrzaw'Hy go p'rz)'rtlnjJła· i powiada: "St6j l· ~~
te do mnie idziesz po zdrowie, ot6t chodt t• _;. Jeilnr ato jllt ·te
piej sl'Ołriło, jak .i• zdała ujrzał. Wzi,.W&zy go do swego· -domu, 
sałepywał• Fł robiła nad nim znaki sierpem i mowiła: 

• W łmłl} Ojca l Syna i Ducha A. nie męcz, nie · dręcz, ttle 
~, nie ogrdtJ, ldt na lasy, na boey, na wody na zimne, 
na pieruny na goJ'IłCe 1 z pomocą .Boską, z Matki} Boaką 1 ze 
wszyatkiemł Śwlętemi i z Aniołami Botemi! i t. d. 

A mieli,my takie i tu w Targoszycaeh Mądrlł Kotlinakił i paro 
O"tanycb.• (Targoszyce). 

48.· N a f e b r ~· Jakieś wyrazy tajemnicze pi&Ził· sit na rble
biP, który daje sio eboremu do spotycia 1). (Siekierki). 

4:9. Widz,.c kogo we w i e l ki ej. c b o rob i e zapobiega . BiQ 

dostaniu tej te, ukł6ciem lub ugryzieniem w serdeczny p a· l e c. 
NaatjJpnie· smaruj' to niekiedy olejem lł) . (Samostrzał). 

lSO. Aby sie pozby6 · eboroby św. Wita, lub tet. w i elki ej -
choroby, zawieszaj, koszulo. w której słabość ta cboregQ napa-

1) ob. Lud Ser. VII atr. 16,, notkil _drnjla na dole. - ~ywoty U. Ka. 
Skargi opowiadajt : "Miał taUe ś . Jan de Matta oaobliwuy sposób do 
ratowania lad1i na febr~. Swi~cił albowiem na honor Trójcy nł\iów. 
tr 1y kawałki opłatka, i na pierwuym c•ynilłO jeden krzyłyk pilał 
te słowa : Ojoiec jeet pokój. Na draQ'im dwa ryeowal kr1ytyki z tym 
napiaem : Syn jeat tycie. Na trzecim trzylrrsyłyki z temwyrateniem: 
D u o b ś. jest lek aratwem ; i tak temi kawał1{11mi chleba wielu na 
febro ohorujfłOyoh uzdrawiał, zk'łd dowodtiym od febry patronem nazwaó 

· 1iQ mołe; jakot i temi czasy dozuaj'ł ludr.ie skutku tej recepty, bo i te· 
raz zakon Trynitareki nailaduj'łc a w ego ojca, trzygra n i u te tytn!e 
1p01o be m święci opłatki, który oh chorzy zdywajtc wolni od febry 
aoetajt"· , 

') ś. Udałryk biskup Augazbureki (około r. 880) cudownie w'iele niemocy 
olejem w wielki czwartek poświgcouym leczył, zwłuscza kaduk 
albo awi~tego Walentego niemoc i ale tak tej łuki taił, it gdy go kto 
o to jawnie prosił, mocnie eio 1 tego wymawiał mówiłO : A poetolaka to 
rzec• jest, nie mnie nikczemnego grzeunika (tywoty śi. Skar~i ) , 
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dła, na figurze (świętego lub bo~ej-m~ki) przy rozstajnych drogach. 
Zawieszaj,.cy j!JJ, nie powinien wtedy ani si~ obejrzeć ani tet słówko 
jedno przemówić (Kierski. Ty g o d. i 11 u s t r.). 

51. Na oberwanie. "Ja.k si~ kto oberwie, to utremy 
(utrzemy) kamyszek czarny (bezoar, niedokwas telaza) na 
dónicy lub na misce b i 11 ł ej (bo na zielonej nie chce puszczać), 
na której mleka tdziebko wlane. Potem cochrze (trze) si~ to 
mocno, i zrobi si~ to mliko czerwoniuśkie jak krew, a wtedy eie 
s l ej e (zleje) w garnyszek pu-kwartowy, zagotuje si~, wleje si~ 
na to masła a bo smalcu, a bo tłu s t e g o i da si~ ciepło wypić 
choremu. Daje si~ zwykle trzy razy po półkwartowym garku. 
T ł u s t e, jest to po mięszane masło z te m mlekiem i kamyszkiem; 
kupuje się teQ. "kamyszek na oberwanie" w haptece, ale 
skuteczniejszym on jest, gdy go 11i~ znajdzie na polu, choć to jest 
podatrudno (trudno). Zamiast musła, może służyć smalec, abo 
jaź w i tłus:tcz (z borsuka) a bo sadło. Zamiast mleka mo~na użyć 
piwa. Jeśli si~ łatwo (r)ozpuści, to pomota, a jak trudno, to nie 
pomoż~:~". (Dębicz). · 

52. Na ob.erwanie. Daje się także oliwę z cukrem i tółt
kiem od jaja, ubite w szklance - po łyżce na raz. (Środa). 

53. N a koł t u n. W Kielczewie pod Kościanem oblano go
rzałk~JJ głowę pacyantki i zapalono takow~JJ. Kobieta się poparzyła, 
i ledwie zdołano ogień na głowie ugasić. 

54. Lud mniema że kołtun jest skutkiem używania oleju. 
Len, rzep, majfł pobudzać do kołtun u. Ks. -Barciszewski w Prze
wodnik u nr. 8, za przyczynę kołtuna podoje roślinę wijąc~JJ się 
około lnu, nazwauli Wyłup. (Przyj a c i e l l u d u, rok III. 1836. 
nr. 10. str. 80). 

55. "Ci o ta zadała jednej kobiecie z nad granicy (wsi?) 
koł t u n , i p s i c h ku d ł ó w w n o g ę n a s i a ł a. Chora miała 
w nodze ra u ę, w niej robiło się d z i w e - m i ę s o, wpośród któ
rego wyrastały włosy. Ciota, siejile jej te kudły, widziała dobrze, 
jak si~ one zaraz prędko kręciły, mieniały w oczach, były błęki· 
tne, zielone, czerwone i t . d. Oi11rpil}c coraz bardziej i czujile 
jakoby łamanie w kościach, poszła chora kobieta do Mil dr ej, 
by jej to złe odczyniła. M~dra machała rękfł !lad jej głowił i ga
dała po swojemu, po łaci n i e". (Rosko. Drasko). 

56. Kobieta jedna, z koł t u n e m z a d a n y m jej przez o i o tę, 
. przyszła raz do M ł dr ej, te by ta go jej zdi~łś.. A młdr& kazała 
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jój aiedzie6 cicho na stołku, wzięła du*e no~yce (bo to był koł
tun du:1:y jak konewka) i poczęła go obcinać, fiole _ta!t dalece się" 
przy tśm m~czyła (bo jll ten diabeł kołtunowy m~czył): :l:e a.:l: pot 
z niej ciekł jak woda, i czerwieniła eię · i śmiała z wysilenia. 
Obci~J~wszy i zdj,.wszy ów kołtun, rzuciła go na środek izby i trzy 
razy na. mego plunęła l a kobiecie kazała siedzieć spokojnie i 
jaknaj ciszej, :!:e by diabeł Qie w l e c i a ł w n i ą na nowo i po raz 
dru ·gi jej kołtunu nie zwin~. Podczas gdy kobieta siedziała tak 
z dobry kwadrans, M~idra odmawiała nad niJl swe pacitrze p o 
łacinie (podobnie jak przy odczynk·u, obacz str. 114); a potem 
wstać jej kazała, kołtun ten podnieść, w chustko zwilłzać i po
wiesić na strychu domu u halki (belki) w miejscu po nad 
jej (chorej) łóżkiem się znajdujJlcem. (Rosko. Drasko). 

57. Wierz,., że kto się barwinku napije, ten dostanie 
koł t u n u; inni zaś, przeciwnie, le(l,Zą, kołtun barwinkiem. Dokto· 
rzy nawet sami, dają czasami chorym spra:1:ony barwinek z wódką, 
aby kołtun ukryty wyprowadzić na jaw. (Od Czarnkowa). 

68. N a w i1 c z ą- kość (narośl twardą). Należy miejsce chore 
nacierad l e szczy n ą (t. j. kilku laseczkami z gałązek, lecz z kor!ł) 
ułamanych w czasie ubywania księżyca. (Kotlin). 

59. ·N ar ość u ludzi ZWił w i l c z e m - m i ę s e m. Mięso takie 
wygryM i wyleczyć jedynie może człowiek, który jadł - w :l:yciu 
awem wilka. (od Gniezna). 
· 60. Ile jest brodawek (kurzych) na ręku, tyle ziarnek 
grochu trzeba w studnio wrzucić 1 nie zagllldajflc i odskakujq,c od 
niej nim ziarno w wodę wpadnie. (od Gniezna). 

1 

6-l,- Albo : wiechciem z buta, koniecznie na rosie na łllce 
znalezionego, brodawki potrzeć 1 i przez głowę but przerzucić, 
równiet si~ nie oglfłdając. (od Gniezna). 

62. "Chłop ma swe przes~J~dy. Dostanie -li tak nazwanego 
(w wiejskiej terminologii chorób) p o s t r z a ł u, udaje się natych
miast do M!łdrej, która go za pomocą grzebiania, kłobka 
nici, no*yo i Ojcze-nasz odwrotnie mówionego, leczy. Zgu
bi-li co, lub utraci co w skutek kradziety, biegnie do Wró*ki,. 
która układa karty i wskazuje mu złodzieja w dwóznacznych i 
ogólnych bardzo wyrazach." (Przyj a ci e l l u d u rok 2, 1836 
nr. 23.). 

63. T. Klepaczeweki przytaczajl}c czarowa·q formuło, ałut4104 
jako erodflk zaradczy przeciw w a o:i e k li z n i e (którłł podajemy 
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nHej), m6wi: ., Wiadomo, i~ się znajdują ludzie tacy, którzy po
siadajll tajemniC~;) leczenia wścieklizny za pomocą jakiegoś z a p i
s y w a n i a. Są-to najczęściej owczarze lub tei w ogóla ludzie tru · 
dniący się lek a m i po wsiach, a znający się na ziołach. Jest 
rzeczą pewną, bo faktami udowodnioną lubo istotnio zadziwiajllC'ł 
że okropna owa choroba , przeciw której B:ltuka lekarska 
aż dotąd nie wynalazła skutecznego środka, w skutek podobnego 
z a p i s a n i a . bez najmniejszej szkody dla pokąsanych, usuniętl} 

bywa 1). Nigdy-bym temu nie uwierzył, gdy-bym sam nie był po· 
dobnych kiiku przypadków naocznym świadkiem. Zres:l.t!Ji, nie mam 
bynajmniej na myśli popierania wiary w owe zapiski i zaklęcia, 
podawane pokl}sanemu jako środek zaradczy, lecz chcę wskazać, 
jakie-to przy katdej tego rodzaju praktyce pojawiają się zwykle 
ceremonije i obrz~dy, mające słu~yć ku powiększeniu tajemniczo
ści i powagi ograniczonego najczęściej praktykanta, gdy właści
wie dobry skutek leży jedynie w samej substancyi przepisanych 
lekarstw. Pod&m t·edy owił tajemnicę, o któręj zresztą w ten zu
pełnie sposób w jaki mi jej powierzono i w jaki się praktykuje, 
nader trudno dzisiaj sil;} dowiedzieć. Przyczem pobieżnie dotk.n~ 
historycznej strony tajemniczego Śl'odka". 

,.Podczas nieszczęśliwego odwrotu armii Napoleona I z Ros
syi, dostal _się schorzał.y kapral francuz ki, rodem z Alzacyi, na 

· zimowe lete do pewnego obywatela w mieście Wronkach. Doznaw
azy lito6nego i chrześcijańskiego przyjęcia i przyszedłszy w sku
tek troskliwych zabiegów gospodarza do zdrowia, a nie mogile 
si~ czem innem wywdzięczyć, udzielił mu owej tajemnicy leczenia 
wścieklizny, dodają;c, że to· sprowadzi nietylko błogosławieństwo 
ua dom jego, ale i uratuje niejednego człowieka, nie jedno stwo
rzenie od śmierci, z której obj~ć gospodarz jego samego wyrwał 
tak szlachetnie. Sprawdziły sie słowa wdziecznego kaprala, bo
szczęśliwie wyleczonych za pomocą owego lekarstwa można. liczyć 
na setki '). Nietylko ludzi, ale i całe trzody bydła, a mianowicie 
owiec, wspomnionym środkiem uratowano. - Otóż powiemy, te 
nabawionemu nieszczest~ej tej choroby, daje sie do zjedzenia 
ski b k e c h l e b a posmarowanego m a s ł e m, na. której-to skibce 
napisze sie w maśle - ule nie czem innem, tylko rys i ki e m 

1) Obacs takte Lud Ser. VII str. S5 (nr. 178)1 etr. 172 (nr. 96. b.). 
'l A wioc irode.k ów poobodzi z Alzacyi. (O. K.). 

21 
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czyli tak zwanym sztyftem łupkowy m (Schielerstilt) jakiego 
utywaj'ł do pisania na marmurowych tablicach - nitej podane 
zakl~cie w ten sposób, it wszystko (t. j. głoski i krzytyki) pisze 
sio wspak, zaczynajile pisać od pierwszego krzytyka po prawej 
~ce na dole a kolicz'łc na 8, gór'ł jako pietwsza głoska sio znaj
duj'łcem. Dla lepszego zrozumienia; .wytłumacz~ si~ jaśniej . ze 
wzgl~du na owo wspaczne pisanie. Zacz,.wszy wi~c od owego 

• krzyłyka dolnego, kt6ry tu oznaczo c~+e piszo go wspak w ten 
• 

sposób, te go zaoznt od punktu a, poprowad~o ztlłd linijfol do 
punktu b, a dalej od punktu c do punktu d. W ton sam sposób 
pisz'ł -sio i inne dwa krzytyki i głoski, zaczynajlłc zawsze wiersz 
od prawej roki i pisz'łc do lewej , tak zatem , jak. sio pisze po 
hebrajsku. Wi~c wzi'łwszy znów pierwsze po krzytykach nastopu
j,ce a, zacznie sie ono pisać od ogonka na dole po prawej rece, 
pooi4gnie sio w góro, a ztamt,d zjetdtaj4c na dół ku lewej roce 
zatoczy sio półkole czyli pał,czek pod góro. Podobnie wspacznie 
pisz'ł sio i wszystkie inne litery idąc wei'łt ku lewej stronie i pod 
góro. Zakltcie zaś owo jest nas~puj,ce: 

S A B A 
S A D A 

SAS Sglly 
G llyba 

Gallea 
G aSSba 

+ + + 
.Człowiek dot~nioty wścieklizn, mote jeść zwyczajnym spo

sobem chleb ów tak popisany, byleby go nie krajał notem i by
leby przed wziooiem do ust nie uszkodził pisma. Bydlociu zaś 
kładzie sie skibka takowa gleboko w gardło, aby chleba nie mo
gło wyrzucić. Dla tego tet tak dla człowieka jak i dla bydl~&t Ue 
motuości małe kraj'ł sio skibki, aby łatwiej było je spotyć. D~•c 
zaś chleb do spotycia, powinno sie mówić poprzednio trzy razy: 
obi obł oh! - Z pisaniem zaś na maśle podoząs lata spieszyć 
sie nalety, aby sie masło nie rozlało od ciepła, i nie zniweczyło 
głosek zaklec a. Bydłu · n&jlepief dawać skibke bez skórki, aby 
łatwiej połknoJo. Wiedzieć zaś trzeba, te od czasu uqszenia, 
tJlko do dnia d z i e w i 'ł t e g o wł,cznie Arodek 6w pomaga, p6· 
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fniej zd skutecznóś6 jego niepewna, lubo się zdarzyło, te oa dniu 
jedenastym . środek niniejKzy był zupełnie skutecznym". 

Choroby bydląt. 

64. ,. Tak zwani M(łdrzy lub Mądre, wielorakich utywajfł 
mamideł przy odczynia.r;~iu zadanej szkody. J et e li chłopu by d l e · 
z a c b o r o wał o, nie . szuka w tem hdnej naturalnej przyczyny, 
ale przypis11je to znów (jak i przy eborobie ludzkiej) czarownicy. 
Pierwadro wi\)c jego staraniem, jest zanieść t r o c b ę s i er c i lub 
urynę zaczarowanego bydlęcia do Mądrego, który z obejrzenia 
tych przedmiotów wymienia nazwę eboroby i jej przyczynę. Bierze 
lekarstwa z apteki, lecz dodaje do ni~h zioła z własnego zasobu 
i zaleca najdziwaczniejsze jeszcze ceremonij e. Tak n. p. z a s z y
w a k a m i e ó, s k o r u p k ę lub kaw a łe k p r 6 c h n a w p ł ó t n o, 
nad które m tajemnicze odmawia modlitwy lub słowa; potem kate 
to z&wifłtZ&Ć eboremu bydlęciu koło · rogów, z dodaniem, te jak to 
nosić będ~ie, nieszczęście mini.e" . (E. Kierski. Tygodn. illustr. 1861). 

615. "Przy dłutszem jednakte nieszczęściu, sptowadzajfł M!ł
drego na miejsce, a ten, dla ugruntowania wiary w s wił sztukę, z a
kop uje miotłę pod próg, lubwywierca dziurę w progu, i sierć 
wyrw&Dfłt z chorych bydląt zabija tam itpowem drzewem 1

) . 

Wreszcie zawiesza płuc a od zniszczałego jut zwierzęcia na h
laznyw trójgraniastym gwo~dziu w kominie, dodając, 
te równo z temi płucami, czarownica zniszczeć musi. W słupy 

· i p r 6 g w r 6 t , zabija w wy w i er c o n e d z i u r y, tajemnicze k a
my c z ki i inne tym podobne przedmioty" . (E. Kierski Tygodn. 
t"lltUtr. 1861). 

66. Choroby te odganiały niekiedy lub leczyły wizerunki świę
tych (ob. Ser. XI str. 110. Bzowo. - Ser. X str. 14 w przypisku, 
ko6). 

67. Koni o m chorym ogon sznurkiem przy cbrzypcie mocno 
Wi~&ł.'; mys.zki wygryzaj,. (od Gniezna, Mogilna). 

1
) Wiadomo, ta czarownice udaj Ił choro hl), najczllściej p o d próg izby 

lub .tajni kład~ ró!oe rzec'y w garnku, który rzlletokroć zakopuj,. 
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68. Gdy świnia ma kołowacizn e (dostanie kołowrotu), 
wówczas winien jlJI obrócić w prze c i w n Ił stronę, człowiek takj, 
który nigdy poprzednio tej choroby nie widział, a kołowacizna uata
nie. (Pałuki. Kujawy). 

69. Owczarze za.kopujfł kołowroty (owce kołowate) ~ywo 
w ziemię, lub szkielety ich przenoszfł na inne granice (t. j. do wsi 
innych) mianowicie pod próg owczarni. (od G;niezna). 

70. W czasie epidemii owczej, stułfł kościelnł!l owce pocieraj, 
i święconfł kredlł mur owczarni wokoło rysują. (od Gniezna). 

71. Kobiet do owczarni (zwłaszcza gdy owce chore), nie 
wpuszczaj!}. (od Gniezna). 

-~· 
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Przyśłowia 

do wyobrażeń i wierzeń miejscowych przywiązane. 

Czasopismo Biblioteka Warszawska z r. 1864 (luty, str. 263) 
podaje: · 

Wyjaśnienie niektórych przysłów ut.ywanycb w Wielkopolsce. 
Podług podań ludu skreślił Tworzymir. - Mianowicie: 

I. Przysłowia si~gające cz.asów atarosławiań
B ki c h, zatem w związku z mitologiją słowiańską będące, któreś
my zacytowali w właściwych rubrykach niniejszego dzieła (obacz 
str. 6, Botyszcza). 

ll. Przysłowia d z i ej o w e, które w pó~niejszycb powsta
ły czasach. 

A. Z tych wymieniamy tu przysłowia odnoszące się do Szwedów, 
poniewat ślady ich bytności pozostały w całej polsce niemal, a za
bytki po niob mi~szane częstokroć bywają z zabytkami czasów 
dawniejszych, jak i odwrotnie. 

"Na. oznaczenie czegoś dawnego, starego mówi się: T o p o 
starych Szwedach. Mianowicie okopy, których w Wielkopolsce 
bardzo wielka liczba, pochodzą od tych starych Szwedów. W wie
lu miejscach znajdują kule armatnie, mianowicie przy kościołach; 
to takte zabytki po starych Szwedach. Lud po dziś dzień wiele 
rozpowiada o klęskach doznanych od tego narodu. · Plądrowali oni 
okropnie w Polsce, rabowali kościoły, zamki, palili wsie, miastecz
ka; zrabowane zaś świ~J,tynie Bot e w stajnie zamieniali. Lud tet 
dla tego uciekał przed nimi do lasów. Lecz i na to znaletli Szwe 
dzi sposób. Chodzili bowit>m po lasach wołajile: "Kaśka, Maryśka,
·chodtcie, Szwedów diabli wzieli 11 l Gdy kto łatwowierny słysz11c te 
słowa opuścił swą kryjówkę, wtedy schwytali go i tak długo m~
czyli. dopóki nie wydał, gdzie są w lesie schowane rzeczy, pienifł
dze. t.ywno6ć. Słowem, bardzo ~l e było w Polsce za tych starych 
Szwedów, czego ślad pozostał w owych przysłowiach: l) S z w e d 1 
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narobiły w Pols ce biedy. 2) Łazi po 'wiecie jak Szwe· 
dzi po Polsce. 3) Zły jak Szwed. 4) Baba jak Szwed. 

B. Twardowski. 

l. "I w Wielkopolsce ~yje dotąd pamięć o owym sławnym 
czarodzieju Twardowskim. Nawet istnieje w powiecie Wągrowiec
kim wioska- Rzym , gdzie podług podania diabli Twardowskiego 
porwali". (ob. takte Lud, Ser. XI str. 10, Wenecya). 

2. "W powiecie zaś Średskim za wsią Neklą ciągnie się blis
ko milę długa grobla, która się poczyna od karczmy Wygoda, a koń
czy przy oBadzię Wiktorowo pod Kostrzy·nem. Z obu stron tej 
grobli ciągną się błota i łąki, widocznie zatem, te jest sypana 
ręką ludzką. Lud po dziś dzieli zowie ją groblą Twardowskiego 
(obacz Lud Ser. IX str. 30). Dawnemi czasy nie było tam na bło
tach ~adnej drogi. Przyjechał raz do karczmy Wygody pan jakiś 
bogaty, który mówił do gościnnego (karczmarza), ~e jedzie do Po
znania. Gościnny powiada, M tu przez błota niema wcale drogi, 
ale TwardowŚki (bo nim był ów pan bogaty) zAgwizdnął tylko na 
biesów i rożkazał im co tchu przez te błota sypać gr o b l ę z ma
k u, on zaś pędził co koli wyskoczy, w karecie czterokonnej. Dja
bli ~ywo się uwijali, lecz jeden djabeł nie zdą~ył prŻynieść na 
miejsce przeznaczenia potę~nej torby ziemi, gdyt kur zapiał. Wrzu
cił ją w jezioro przy Iwnie (wieś w powiecie Średzkim), z~d po
wstała wyspa na tem~e jeziorze". 

3. "I wiele innych sztuk Twardowski za pomoclł djabłów do
konał. I tak: m o s t z m ak u razu pewnego zbudował. Drugi raz 
zaŚ jechał k 8 re t~ p O gar D kaC h, a CO przez nie przejechał, to 
jut znowu mu n o w e stały przed koniami, tak, ~e ciągle kilka 
garnków przed koniami l e c i e ć ~usiało". 

· 4. "Twardowski zawarł z djabłami układ, ~tl im cdda duszę 
w Rzymie. Nie myślał on woale udać BifJ do Rzymu l lecz hulał 
sobie jak za dobrych czas6w. Po siedmiu czy wi~cej latach przy

. jechał raz do jakiegoś karczmiaka, które si~ Rzym nazywało. Le
dwie przeszedł pr6g domu, aliści ni zU.d ni zowfłd stada wron, 
kawek i kruk6w nad karczmfł kl"łiyć · P0<!2~ły. Wchodzi djabeł we 
fraczku i w kapeluszu. Poznał Twardowski, co si~ to świt;ci, a chclłc 
u-wolnić sit od natarczywości szata6akiej, wzi'łł dziecko małe z ker 
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łebki na rękf,), do którego dja.beł nie miał t adnego prawa. Wi
dzlł!C to tenże, wyrzekł do Twardowskiego : "A v e r b u m s ł o w o, 
panie Twardowski"!- lub te:t, jak inni twierdzą: Verbum 
nobile, debet esse stabile. Pierwszego lud, a drugiego klaRsa 
więcej wykształcona ut.ywa ". (Lud Ser. V, str. 333. Ser. XIV str. 211). 

III. Przysłowia miejscowe. 
I. M iks t a t. _ "W ~atdej nieomal okolicy znajduje się jakaś 

wieś lub miasteczko, które jest celem pośmiewiska sąsiednich miesz
kańców. Tak Pacanów w Krakowskiem, · Smorgoń na Litwie, zaś 
w powiecie Ostrzeszowskim, miasteczko Mikstat jest celem dowci
pnych rozmów okolicznych wiosek. Opowiadają sobie wieśniacy, że 
ratusz w Mikstacie był niegdyś n a kółka c h, tak, że go można 
przenosić (raczej przewozić) z miejsca na miejsc~. Na tym ratuszu 
był zegar, ale nie wskazywał godzin, na nieszCZIJŚCie. Aby temu 
jakkolwiek zaradzić, co dzień w południe sam burmistr:r. Mikatacki 
popychał wskazówkę na dwunastą godzinę i ubwieszczał dobitnym 
głosem , te już południe. T ot samo . było i w wieczór. Lecz 
nie wystarczał jednak mimo to ów po'dział czasu, uważając prze
de wszystkiem , czy już bydło zostało wypędzanem , czy . nie. 
Po dziś dzień miasteczko to jest bardzo niepozornem i ubo
giem. Nazwa powstała podobno od m iks t a t n i k, co podług 
Lindego Znaczy tyle co tragarz ; mieszkańcy bowiem MikStata 
trudnili &i~ przenoszeniem towarów. Przysłowie zatem : Z kIł d 
d a t a ? Z M i k s t a t a , - p o w y g n a n i u b y d ł a , bo z e· 
gar a n i e m a, - oznacza nieład, zamieszanie, niepewność•. (Lud 
Ser. X str. 135). · 

2. O a i e k. {Je~ to miasteczko w Sandomierskiem, o którem 
znane jest przysłowie: S praw a· jak w O s i e ku, poniewat tam 
zamiast ślusarza powieszono kowala). Lecz i w Wielkopolsce w po
wiecie Odolanowskirtl, znajduje się wieś O s i e k, gdzie gdy razu 
pewnego wybuchnął pożar, zaczęli mieszkańcy kopać studnią, choć 
tut obok wioski rzeczka płynęła. Ztąd po'l;Vstało przysłowie: P o-. 
rzfłdek (szyk) jak w Osieku.- (Jes! też jeszcze Osiek pod 
Nakłem i Osiek w Prusach zachodnich). 

a.. C h oj n o wieś w powiecie Szamotułski m, słynie także ·z po• 
<lobnej sławy, jak Osiek. SiłSiedzi Chojna bardzo wiele dówcipnyoh 
i śmiesznych zdarzeń o mieszkańcach tej wsi opoWiadaj,. (Lud 
Ser. IX str. 55. - Ser. XI str. 236). 
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4. M o s i n a. Miasteczko to niedaleko Poznania, jest taHe 
bi\rdzo pogard:.wnem. Gdy si-a kto ubierze w niestósowny ubiór, 
lub w ogóle nieporządnie jf'kt przybrany, wtedy mówi się o takim, 
że stroji się, jak: e l e g a n t z M o s i n y. W szkołach uczniowi nie
piłoemu rauzf1 nu uczyciele i śe do ak a d e m i i w M o s i n i e. Mi~

dzy ludem okolicznym j est też jeszcze używanem: Kto id z i e do 
Mosiny,- ten tańcuje w sieni. (Lud Ser. IX str. 36). 

5. G orz y k o w o jest wioska położona między miasteczkiem 
Wit.kowem a Micłżyneru (pow. Gniezno). W tej wiosce mieszkał 

dawn eroi czasy go~poduz , który się :~.wał Szykowny. Ale na. prze
kor uazwisku hył wielce nioszyk<?wuy, niezgraba. jakich mało. Gdy 
ktu tedy wid?.iał kogo niezgrabnego, wtedy mówił: Oj szyk o
wnyś (d orozum iewa się, szykowny go~podarz) jak ten z Gorzy
k o w a. Umarł ów go11podarz, a po dziś dzie!t w sąsiednich wioskach, 
na niczgrabuych ruówi!!: Szykowny jak z Gorzykowa. 

6. Ślesin, Elleszyn jest nazwa miasteczka położonego 
w dzi siejszem Królestwie Polskiem (obw. Konioski). Ciągnęły się 
).ja okół tego miłista wielkie bory, w których się nieraz zbójcy 
guieździli. Ztąd też, w tl ość t.w,wet odległych stronach, ojcowie 
o złych syuacb, gospodarze o hardych, puszczajllcycb si~ na bez· 
J.roża parobkacL, mówią. Pójdziesz .zbija.<: na Slesińskie 
b o r y. Przysłowie to używauem jest w powiecie Inowrocławskim . (Po
c1obne temu są przysłowia w zbiorze Wójcickiego podane : Wyglfł
da jn.k świQto-krzyzki lub kamecznicki zbójca. - Zaś w Prusach 
Zachodnich jesŁ używanem: zbójca z Tu c holskjego lasu,
bo naokół mias ta Tucholi w Prusaeh zachodnich, inianowicie da
wniej, znajdowały się wi elkie bory, w których niera1. zbójcy mieli 
swe kryjówki. (Lu.d Ser. IV str. 296). 

7. Kto m a M a~ k o w i c e, P o l a n o w i c e, Jak s i c e B iż e
jowice,- ten mówi królow i Pol s ki em u : mi amieet
Wsie wyżej wymienione są nadzwyczaj ży :me i rozległo, tak, że 

ktoby je miał razem, byłby nadzwyczaj zamożnym. (Lud Ser. HI 
str. 20..!. Przysłowia o wsiach). Podobnież: 

. 8. Pan Turwi, Gołębina, -może pijać star·e wi· 
n a. Turwia i Gołębio SI} wsie w powiecie Kościańskim. 

9. Je źli m a s z D o b roje w o i Kw i l c z,- t o ty s z l a c h
o i c u m i l c z. WAie te leżlł w powiecie Szamotułski m. 

1 O. K t o by m ó g ł m i e ć r a z e m K s i ę c z y D i Gaj, - t e D 

m itdby tu na ziemi raj. Wsie wymienione leit} w pow. Szamotuls. 
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11. Szamotuły. W Przyjacielu ludu (Leszno 1.837) był po
dany początek przy11łowia: Głuchy by od Szamotuł. W XVI 
wieku któryś dżiedzic Szamotuł został dyssydentem. Wybudowal 
świątynią dla wyzn1>.wców swej sekty. Kieuy się pierwszy raz od
prawiało w nowo wy budowanym kościeltl naboże t1 s two, wtedy też 
pośpieszyło z ciekaw •)ŚCI M nie kilku mieszczan. Nie zajęło ich 
jednakże wcale to nabożeństwo, tak , że ziewali i w ogóle wielce 
byli oboj~toemi słuchac ?.ami. Po skończonem nabożeilstwie di':i edzii, 
Szamotuł, jako żarliwy wypnawca nowej wiary, 1.awołał: Wy'ś c ie 
głusi! t.j. postępowaliśc ie sobie, jakbyście byli słt~ chu pozbawieni. 
(Lud, Ser. IX str. 21) . 

12. Pl o s z e w. Szewcy doznają pewnej wzgMdy od ludu, któ
ra głównie znsadza się na wykrywaniu różnych śmicRzności u Rzew
ców. Plcszew liczy wwlo tyr~b rzemieślników, a że w dalek!!t stro· 
n~ spiesziJi z swym towarem na jarmarki, wi~e też utwarzło się 

z tego powodu wyrażenie : L e c i jak p l e s z e w ski s z e w c n a 
jarmark. 

13. Podobnie o szewcach miasteczka Ł ó k n a (Lekna) mówią 
mic.szkańcy sąsiednich wi;;!lek. (W Prusach zaś Zacbodnich mówią, : 
Leci jak szewc z Gardeja). 

14. P i aski (pod Grodziskiem). Wyra~enie: Gracz . z Pias 
k ów u~ywa się o złych graczach (skrzypcowych) mianowicie na 
weselach. 

15. P i e k ł o wieś, inaczej P a s...t k o w o zwana, w blizkości 
Poznania , gdzie 1:lię znajduje figura ś więtego Marka. Z tą d mówi 
się o ludziach stojących spokojnie: Stoji jak Marek od pie
kł 11.. (W Król. pols . mówi się o ludziach niespokojnych a niezdar·· 
uych: Tlucze się jak Marek p o piekle). Ob. tak1.e Ser. III 
str. 33. Nakonowo. 

. 16. O ludziach, gdy gdzie zdała nieśmiało w pokornej po
stawie staną, powiada się: Stoji jak święty .Jan od Warty. 
Zwykle figury św . Jana (Nepomucena) stawiaj~ Bię nad wodami 
i rzekami, miauowicie nad rzeką Wart~. A że figury te stojl:IJ nie
rucl;omo i niP.jako w ustroniach, więc też ztąd zapewne początek 
powyższego przysłow 1 a. 

17. O b r n~ rzeka wpadająca do Warty. Nad jej brzt>gnmt 
wiele ł~k, które wielkie dla nadobrzańskich mieszkańców przy ue· 
S~t} korzy~ci. Zt~d przysłowie: Kto mieszka p rzy Ohrze, 
t o m a się d o b r z o. 

Llld 8er, .~t.:V, 22 
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Kujawy. Pałuki. 

l. Jest przysłowie: Kujawiak idzie szukać kija z ch l e· 
bem,- a Pałuczanjn z kijem chleba .• Kujawami zwiesi~ 
prawie c:ały powiat Inowrocławski (większa cześć Kujaw nalety do 
Królestwa polskiego) 1

). W Kujawach jest grunt równy, 'tyzny, uro
dzajny, mało lasów zawieraj~cy, ztlłd dość chleba a mało drzewa". 

"Pałukami zwie lud ziemię le~ącą, mif;)dzy rzekami Noteci~ 
i Wełną,, a mianowicie powiaty: W ęgrowiecki, Mogilnicki, Szubiń
ski i cz~ść Gnieinieńskiego. W Pałukach 1 aczkol~iek jest takte 
grunt urodzajny, jest jednak te~ wiele (a przynajmniej było) la-
s6w, zf4d urosło owo przysłowie". · 

2. "W Kujawach, wyraz: kuj a wy, znaczy tyle co: wesoły, 
dziarski•. (Ser. III str. 46, 54). 

3. "Ozy dawniej Pałuczanie i Kujawianie tworzyli osobne ple
miona, które z czasem zlały si~ w jedno z Polanami, czy tet te 
nazwy miały inne jakie znaczenie, tego nie wiem, A oto w rzeczy 
samej lud w Pałukaeh, Kujawach i w innych stronach Wielkopolski, 
ró:tni si~ njeco w wymawianiu. I tak Pałuczanie zamieniaj~ głoskfJ 
a przed głoskami m, i n na t, n. p. za~iast k. a m i e ń wymawiają 
k e m i e ń, s i e n o zamiast s i a n o; mówili tet n. p. s t e c z k a za
miast ś c i e t k a"· 

4. "Powiaty Bydgoski, Wyrzyski, Czarnkowski, Chodzieski, zo
wią sio u ludu Ę rai n ś (a pochylone brzmilice nieomal jak o)". 
(-ob. Lud Ser. Xl str. I i 113). 

IV. Przysłowia rótnej treści. 
Z tych wymieniamy te, które sio przewabie do Wielkopolski 

odnoszą. 

Mtdrsze jaje nii kura. 
,Przysłowia tego u~ywa się, jeteli jaki niedowarzony młodzik 

przypisuje sobie wi~cej rozumu, aniżeli doświadczonym motom. 

~) Obao1: Lud Ser. IV etr. 287. - Ser. m etr. 208. - Bibliot. Wam; 
mar1eo ta64, podtje iyolorye Wladylława Xalooia KnjawtkitłJO (t 1888 
w Dijon we Franofi). 
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Okre~la ono myśl te nader dobitnie. Miało zaś powstać to przy
słowie podług podania lud u wielkopolskiego , następującym sposo
bem. Jechał sobie raz Niemiec z całem swem gospodarstwem, 
gdzieś w świat daleko (pewnie do Polski - Drang nach Osten). 
Miał te:t tak:te kurę na wozie. Nie - trzeba, :te jadąc z góry, przy
dusiła deska kurę, która od ciosu tego :tycie postradała, jaje prze
cież, które p~zed chwilą była zniosła, ocalało. Zadziwiony Niemiec 
powiedział: "Jaje całe, a kura nie :tyje; więc jaje mędrsze od ku .. 
r~, kiedy się umiało ocalić". 

Jak prządł, tak miał. 

Młynarz Ntemiec ożenił się w Pol;;ce z kobit' tą rodu wiPjs
kiego. Lecz źle trafił ów Niemiec, gdyż dostał nader nieporządną, 
gnuśną i leniwą żonę. W domu powstał przeto wielki nieład i bie
da. Nawet płótna .na koszule nie zrobiła żona owego młynarza; 
dla tego sama chodziła bez koszul. Chcąc temu zaradzić, wzięła 
raz kilka grubych miechów (worków) od mąki swemu mężowi, 
i zroLiła sobie z nich koszulę. Lecz gdy to Niemiec spostrzegł, 
ściągn~J~ł z niej tę koszulę, mówiąc: Jak p rząd t ak m i ał, -
potrzebny miecha do mąka. - Co później stało się przy
słowiem. Znaczy tyle co : Jaka praca taka. płaca. 

Pospieszył się jak jeż z młodziami. 

l. Gd:de!\ w domu chował się je?: . Tego wysłano raz po mło
dzie ( drotdża ), a wiedząc jak był powolnym, zalecano mu pośpiech. 
W s i e d m lat wrócił ów jeż z młodziami, lecz przechodząc przez 
próg, obaliwszy się, stłukł naczynie a młodzie wylał. Wtedy roz
gniewany zawołał on: "A to tak zaws?.e bywa, kiedy się kto za 
bardzo spieszyu. - Dla jeża bowiem było za prędko w siedm lat 
z niedalekiego miejsca przynieść młodzie i tylko bardzo siE; spie
sząc, mógł tego dokonać". (Lud Ser. III str. 142). 

2. "U~ywane też jest.,· a nawet częściej niż powy~sze przysło
wie: P o s p i e szył się j ~ k s o w i z dr z a ł z młodzi a m i, gdzie 
zamiast je~ a, Sowizdrzał czyli Sowizrał (jak czasami lud mówi) 
B i e d m l a t po młodzie chodził. Sowizdrzał jest dobrze naszemu 
ludowi znanym, wiele też o nim krąży powieści. (Ser. XIV str. 369). 
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Matka ś. Pictra. 

"Krą~ą przysłowia: Dla zawiści w niebie nie być (albo 
w p i e kle być) i: Z a z dr o snyjak ś' w i~ t e g o P i o tra m a tka" . 

• Matka ś. Piotra apostoła, była bardzo złą niewiastą, szcze
gólnie na ubogich ludzi nielitościwą. To tet za to po śmierci do
stała się do piekla. Bolało to Piotra świętego, jako przykładnego 
syna, że jego matka, acz grzesznica wielka, pospołu w piekle z po· 
tępieiteami siedzi. Tedy począł prosić Pana Jezu5a Piotr święty, 
aby dozwol~ł wyjść jego matce z piekielnych otchłani. Wzdragał 
się z począ,tku Pan Jezus, at w końcu zmiękczony prośbami Pio
tra ś więtego, dozwolił mu na jakim dobrym uczynku, który 
matka Piotrowa za życia uczyniła, z p i e kła ją wy c i ą gną ć. 
Pospieszył prędko uradowany Piotr święty do piekła, jak zwyczaj
nie każdy syn bogobojny, który swym rodzicom może coś dobrego 
wyświadczyć. Kiedy zaś przyszło matk~ z piekielnych ogni wycią
gnąć, pokazało się, że matka Piotrowa .za tycia tylko raz jedne
mu ubogiemu trzy szczypiorki od cebuli dała. Za te tedy 
szczypiorki miał Piotr święty matkę swoją, wyciągnąć z piekielnych 
toni. Zaczął więc najprzód za p i er w s z Y szczypiorek ciągnlJ:Ć, za 
który się ma tle a uchwyciła, ale ten się z er wał; tak samo i dr u
g i; nnkoniec na trze c i m już się prawie wydostała, kiedy w tem 
spostrzegła, że si~ takte kilka dusz koło niej uwiesiło, n jako była 
zawsze zawistni}! kobietą, tak i teraz nawet zawołała: nA wy prze· 
klęte dusze, a wy potępieńca, a zaraz do piekła napowrót; nie 
dla was niebo" l - Spadły dusze do piekła, ale z niemi i owa 
niegodziwa kobieta gwoli zawiści. Ztąd owe przysłowia" . 

Odpust- rozpust. 

"Przysłowia tego znaczeni-:! łatwo ka~dy zrozumje, kto choć 
raz był na odpuście wiejskim. Prawdziwie tedy z odpustu rozpust 
czyli ewawola powstaje, mianowicie dawniej, kiedy nieraz dobrze 
podchmielone chłopstwo, zacięte na kije staczało b6jki. Dotąd :lyjlł 
wspomnienia tych walnych rozpraw, kiedy to ai sk6wki od kij6w 
latały w powietrzu, gdzie tylu a tylu było nieraz rannych. Dawniej 
kaicly parobek idąc na odpust, tęgi ł.ij czyli l a l ę ukrył pod płasz-



czem, a tylko mały i cienki kijaszek trzymał w ręku. Dopiero kie
dy przyszło do potrzeby, wtedy kijaszek na bok, a nagle ni ztąd 
ni z ow~td, potę7.oa. pałka zabłysła przed oczami przeciwnik6w 1

). 

Dziś ju~, dzięki Bogu, bójki te coraz rzadsze. Opis takiej odpusto· 
wej bitwy w Golłańczy (miasteczko w powiecie W ęgrowieckim, podał 
Au.(gust) Wi.(lkoński) w swych Ramotncb w Bibliotece "Wtzrszawskiej)" . 

"Sławne odpusty na całą Polskę a M wet pograniczne kn1je, 
odbywają się w Często c h o w i e, lecz i prócz tego niema11z pra
wie okolicy w Wielkopolsce, któraby jednego lub więcej cudownych 
miejsc nie liczyła. I tak : .w P o 1. n a n i u znajduje się cudami sły
nący Pan Je'l.US u Fary i w kościele Przemienienia Pańskiego (Ser. 
IX str. 10). Oprócz tego, następujące wsie i miasta posiadają cu
downe obr~:~zy: Kc Y n i a w powieci~ s.mbińskim, najRławuiejsze 
może miejsce cudowne na całą Wielkopolskę, dokąd o kilkanaście 
mil często pielgrzymują poboini (Ser. XI str. 9); Mikorzyn 
w powiecie Ostrzeszowskim, znany w ostatnich czasach z znalezie
nia kamieni, sięgających c1.a sów starosławiańskicb (Ser. X str. 135, 
380); T u r s k pod Pleszewem (Ser. X str. 14 O, 380); B orek (Ser. 
X str. 131, 37~); Rok i t n o {pow. Międzycbod.) z cudownym Ma
tki Boskiej obrazem, którego piękny odcisk wyszedł w Pary~u; 
G oś c i e szyn pod Trzemesznem (pow. Mogilno\ Dąbrówka pod 
Mieściskiero (po w. Sza matul.), M ark o w i c e o( po w. Inow·rocł.), P a
kość (Ser. III str. 39) i wiele innych oprócz tego kościołów znaj
duje się z cudowneroi obrazami. (W Prusach zacbodnich najsła
wniejsze s" z odpu~tów: W e i h er o w o (u a N eustadt przechrzczo
ne od Niemców), i Łll! ki, gdzie nieraz kilkanaścre tysif,)cy poczci
wych KaszuhĆiw na odpuNt !~ picsly)". 

Kiedy Pan Bóg dopuści, 
to i z kija puści . 

1. n Por1.ątt>k tego przysłowia jest taki: OJ bywało 8if,l raz we
sele wiejskie. Cieszono się i bawiono wesoło, a na powiększenie 
radości strzelano raz po raz z pistoletów. Wtedy namówiło się 
dwóch chłopów, aby sobie z trzeciego zażartować. Siadł tedy je-

') Obacz Lud Ser. IX str. 64 (Tsrnowo); str. 70- 71; Ser. XI atr. 134 
w przypiaie). 
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den z nich na kamieniu i wziąws~y kij w rękę, wymierzył w t"ego 
chłopa, który był celem tego ~artu , mówi~c, :t. e do niego strzel,L 
Ten śmiał się z tego; lecz w tćm zabłysło i huknęło, tak, że chłop 
ów, gdyż to było blisko, z przestrachu padł na ziemię. Wszyscy 
mniemali że to kij puścił, ale tymczasem inaczej się rżecz miała, 

gdyż za owym chłopem który kijem celował, ukrył się inny wieli
niak z pistoletem i strzelił, podczas gdy ten siedzący celował. Ztąd 
powstało powy~sze przysłowie., że kiedy Pan Bog dopuści, to 
i z kija puści, - choć właściwie wtenczas kij wcale nie puścił". 

2. "Żydowi też pewnemu zdarzyło się podobnie. Szedł sobie 
bowiem żyd ten przez las, aż wtem ujrzy potężnego niedźwiedziA 
na sośnie, miód pszczołom podbierającego. Z początku · żyd ów bo
jaźliwy struchlał, lecz po krótkim namyśle postanowił go ubić. Ja
ko~ ::~chwyc.ił łokieć do mierzenia towarów, wycelował i z całej siły 
zakrzyknął: paf! paf! - Niedźwiedź czy tym krzykiem przestra
szony, czy też dla innej przyczyny, dość, że zwalił się na ziemię, 
a że przypadkiem głową na śpiczasty pień trafił, więc wkrótce ży
cie postraclnł. Ucieszył się ów żyd wielce swemu trafnemu strzałowi, 
dodając : "Ny, kiedy Pau Bóg dopuści, to i z kija puści');''. 

Na spółkę sam djabeł narzeka. 

"Powirści i przysłów o djabłA:ch krąży wielka liczba między 
ludem wielkopolskim. A zawsze we fraczku, kuso, w pluderkach, 
z harbejtlem w tyle, lud djabła sobie wystawia. Jest on przebiegły, 
chytry, mądry, ale go jednak nasz chłopek swym chłopskim rozu
mem zwycięża. I tak też dawuemi czasy, razu pewnego oszukał 
chłop djabła na spółce. ·zawarli oni bowiem ugodę, że będą ra
zem pracowali, a potem zyskiem się pod1.i elą. Narobili piwa: wziął 
chłop smaczne piwo z wierzchu, a djab.łu zostawił drożdże. Bolał 
go więc brzuch okropnie. Potem siali rzepę. Tfł razą był już dja
beł mędrszym, wybrał więc sobie część wierzchnią, a tak, dostały 
mu się gorzkie liście, a chłopu słodka rzepa. Jeszcze raz siali, i to 
pszenicę. Tą razą djabeł wybrał jegzcze raz to, co będzie na spo
dzie; wzią~ więc ch łop pełne kłosy, a djabeł kor1.onki i trochę 

') JPei to osłabiona i humorystyczna przeróbka · legendy o b. Lud Ser. U 
str. 27S(Sandomierakie). 
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słomy. Takim sposobem wyszedł djabeł bardzo ile na tej spółce, 
zk11d powstało przysłowie: .N a s półkę s a m d j a b e ł n ar z e k a, 
albo te~: Kto s i ę c z e g o n a s p ó ł c e d o r o b i, t e n m o h s i ę 
z djabłem dzielić. Najczęściej obie strony nie są ze spółki 
zadowolone; tę myśl przysłowie to potwierdza wymownie, ~e tak 
być musi, kiedy sam djabeł na niej źle wyszedł. (Lud Ser. VIII str. 
230. f:>er. XlV str. 237). 

Gdzie djabeł nie może, tam babę pośle. 

nNie tylko chłopi, ale i baby czarownice nieraz więcej rozu
mu posiadają od samego djabła, dla tego się też niemi chętnie 
djabeł wyręcza, jak tego powy~sze przysłowie dowodzi. Początek 

tej powieści już nam podał K. Wł. Wojcicki. Lecz w Wielkopolsce 
krl}~ą prócz tego różne odmiany. t'odług jednych, chwyciła się ba
ba, chcąc cnotliwe małżeństwo do kłótni pobudzić, tego sposobu, że 
katde'mu z nich nóż pod poduszkę włożyła, ·każde z osobna uwia
domiwszy, że jt!doe drugie chce zabić. (Lud Ser. VIII str. 145). 

Zaś sam djabeł · chcąc koniecznie małżeństwo owo z sa
bił! pokłócić, pokusił raz męża, że tenże pn~ywiózł raz umyśl
nie z lasu krzywego drzewa, chcąc się przekonać, czy te~ się 

żona o to będżie gniewała. Lecz ta przeciwnie, nietylko się nie 
rozgniewała, ale jeszcze ucieszyła się wielce, mówiąc, że takiego 
dobrego drzewa nigdy dotąd nie miała. Obstawiła bowiem krzywero 
tern drzewem garnki, tak, że te okolone były gałęziami, 11 z tego 
powodu strawa daleko się prędzej ugotowała. Wtedy dopiero dja
beł widząc, jak jego zabiegi w niwecz się obracają, udał się do 
baby, bo jak mówi przypowieść: D o b aby, - n a v o rady. (Ser. 
XlV str. 341). 

Jakoż baba owa dokaźała tego, czego sam djabeł przez lat sie
dem nie mógł sprawić, bo skłóciła małżeństwo z sobą. Zamiast włosa 
długiego na głowie, radziła baba żonie zerznąć brzytwą włosek na 
gardzieli, zkąd większy był powód zabójstwa. (Ser. XIV st. 358). Dja
bełzaś dla tegopodał na żerdzi obiecane babie trzewiki, gdyż ta 
pomazała się smołą, chcąc go przyczepić do siebie. Obawiał się za
tem djabeł słusznie, aby go baba uie skusiła. (Lud Ser. VIII str. 145). 





FRZYFISY_ 





Do stronnicy 5, Nr 4. 

l. 

Planety. Nazwa planet, równie jak i ich znacze11ie 1 działanie 
i wpływy, przeszła do ludu z Kalendarza. "Der Gebrauch die Wo· 
ehentage auf die sieben Planet. ·n zuriiokzufiibran, antstand bei den 
Aegyptern (nacb Dio Cassius). Die unter de~ Aufgeben des Hunds
gestirns Geboreneu artrankan in der See (s. Cicero). 

Do str. 5, Nr 5. 

2. 

Księży c. Dr. A. Bast.i11n: Reisen im indisohen Archipel (Jena 
1869, s. 166) mówi: In Sumatra wird von einem Mann im M o n d e 
erzii.blt, der bestiLndig s p i n n t, dem a ber je de N ach t eine Ratte die 
Fii.den zernagt. Die Bimas seben in den Mondflecken Baumzweige, 
unter denen ein Vogelfti.ngor sitzt, Boblingen verfertigend. 

3. 

Księży c. Dr. A. BastiBn ( Voelke1· des Oestl. Asi en, Leipzig 
1866, Tom II str. 195, Reisen in Birma) mówi: Thagyamin {Bóg) 
rozkazał pewnemu młodemu Duchowi (Nat) zejść z niebios na ziemi~ 
i zBprosić księcia Nami w odwiedziny do nieba. Był to dzień pełni · 
ksi~życa i mieszkańcy miasta Mitbila wylegli właśnie byli na ulice 
i place publiczne dla odprawienia swych obrzędów religijnych. Pod
ozas gdy tarcza księży c a jaśniała w całej pełJ?i, ujrzano nową świa
tłoś6 od wschodu oiągnącq w obłoku, tak, że się zdawało, jakoby 
d w a na raz były księży o e na niebie. Wkrótce jednl\k, gdy się 
.iwiatłość przybliżyła, poznano w niej jaśniejq.cy w 6 z n i e b i a ń ski, 
a po.wożący nim anioł, zstąpił i szedł do księcia zapraszając go, by 
zajllł w powozie miejsce i pozwolił zawieźć się do państwa bogów. 
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Nemt w~iadl uoli be ~ ~uhania, a usłyszawszy od Bwego wozn~ey, że 
dwie ma drogi do wyboru, to jest jcduą pt•zez okropności i m~ki Tar· 
taru , druf!ą. zaś przez kraje blogoslawionych. życzył sobie l'oznać 
ohied.wie , i tym sposobcru przypatrzył si ę nap t z ód ciemno~ciom i m~· 
kom potępionych , a nast ępnio czyot.ym roskos.:om raj skim wybranych. 
Dęd<1C pr11ypuszczouy do oglądania oblicza Najwyższego , powrócił po
tem nn ziemię, by swym poddanym pr"-_YIIie~ć wieści, )1\lra tch w przy. 
szlem iyciu czeka linra !uh nagrod;t. (oh. Lac.i Se!'. YIU str. 100, 125). 

Do st1· '5, l\r· 8. 

4. 

W o d n. Dt·. Kazm. Szulc (.lfythnlogUa· ·' '011'1.ailska, Pnznnt1 1880 
str. 72) mówi: I mig córki Kraka, W a n da (unda) wskazuje na b o· 
g i n i ę wody, niebiesk i} dziewQ obłok, gdy i wedle wyubrażcu staro· 
żytnych płyn gis woda (z ol•łoków) z gór uiebitJskich uu ziemię. Po
Di!lważ bóg nieba t warzył deszcz i rosę, przeto jest ona te :.i jego 
córką a przytam boginią t• z ak i nyrufą źródeł. Jak o bogini wody 
koresponduje ona tEJż z t:zeską L u b u są (sanskt· li, płynąć) i l'UBk~ 
L i b e d ą (w Kij owi e) . Porlubni ć jak j ej prvtot.vp Grecl(i, bogini obło · 
ków Athcne, jeRt ona tnkżc dziewicą, mądq fundatorką mi <J.st i dla 
tego pr~ypisują jej założenie Pragi . 

J)o sh·. O, Na· 10. 

5. 

O blok i . W Pami ęt. niltn ch ( Memo1:1'1ls) księc il\ Mettarni cha, 
kanclerza (tom Ill) .czytamy: Im Sommer 1819 ftndet sic h der Fiirst 
neuordings am Carlsbac.I or Sprudel r in . Er schrei bt von dort unterm 
22 August 18 1!): " Ich ha bo mir z n mein er Zerstreung einen .Ma u u 
hi ohcr kommcn lassen, dct• mit Geist nod Wi sse n formli ch g-cRpiokt 
i&~. Es iat oi n gewisscr Adnm 1\Iiiller, iistl.'ncichischer Generalconsu l 
in L eipzig. Wenn mir der l(opf von den Gesch iiften brnmmt, lass ich 
mir den Mnnn holcn ; t> l' begleitet mi ch bis zum Posthof und daruber 
hiuaus und wit· plnndern dic Kreuz und Quer Dioscn Morgen hat er 
mit· cino l'robe duvon gegebcn, dnss er der gnlehrteste Fachmann in 
Dczug auf \Tolken ist; or wciss in dieser Hichtung weit mehr, 11lB 

ich. Et• bcltauptct, da s s f) S zwei Galtungon w olkeo g e ue; m ii. D n l i
c h o Wolkon nnd w o i b l i c h o W olken; da s s dieso Leiden W olkan
arten vou einandcr getrcnnt gar nichts vermDgcn, gemdu so wenig, 
wio oiu Knpuziuer-Klostcr wn!i vermng, wcnn es wcit weg von einem 
Notlll enk loster li<'gt. Dirsn Wolkcnnrten trr-flen sic-h abcr schlineslich, 
sio liol.Jcu si t h, hcirotcu bi ch nnu dnnn nrf11!ut Rt>gcn, Donner unJ 
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all' der Ubrige Spektakel, den wir kennen. Boi m eraten Regen, der 
Ihnen unterkommt - fiigt der Filret diesen Auseinander-setzungen 
in dem betreffenden Briefe an soinon Frennd bei - sagen Sio !brem 
Nachbar, dnss soeben zwei verliebte Wolken gliicklich geworden; es 
wird das aussehen, al s sagten Sio eine Dummbeit, a ber· est wird tro
~zdem wahrhr,ftigo Naturlehre, ja sogar Philosophie sein. (obacz Lttd 
Ser. VII str 49 nr. 99 - K. Szulc: Mythologija str. 9 1 ). 

Do str. 6, Nr ll . 

6. 

O g i c ń. W życiorysie św. Agaty i męczenniczki, 5 lutego (żyła 
około r. 254) czytamy: "Gdy się w rok ten dzień, któreg0 umęczona 
jest wracał, góra ognista Etna tak wielki puściła ogień, iż płomienie 
,iako rzeki szły do miasta · Katany (w Sycylii), a kamienie ~; ielkie jako 
kule wypadnły i już sil) wszyscy o spalenie i zgubę miasta ws:r.ytkiego 
bać poczęli . Tedy nietylko chrześcijanie, ale i pogaństwo wszystko do 
grobu św . Agaty bit>gło, przyczynie tej świętej i obronie się porucza
jąc. I wziąwszy chrześcijanie p ł aR z c z on jej pani eński, w którym 
za żywota pokornie i uhogo chodziła, który na jej grobie dla pami"tki 
połoźony był, szli z nim za mury miejskie i zakładać nim miasto od 
ognia poczęli. I uczynił Pan Bóg cudo, wnet sil) ogień onym pła
szczem przestraszony do góry wrócił, a na?.ad uciec 
m usiał." (Ż!/woty śś. ks. Skargi). (Lud Ser. X str. 383). 

7. 

1. Dłogo sl. Ceslaw v. Cze 8ław, z ojca Odrowąż ,. hm t rod.zony 
RW, Jacka (około r. 1250) słynął cndnmi, żo l ec?.ył chorych , wslnze
sznł zmarłych i t. d. ,. Ho ku pnusk!ego l [l7 0 , gcly się wszczął pożar 
wielki w Wroclnw iu, w k oło ognrnął k!n s:r.Lor ś. W0j ciedll\ (w którym 
spoczywa ciało blogosł. Ceslawtl) tak, ~.e już dachy sig zoj mownły, 
a zakonnicy wzywali go o pomoc u Boga, pokaznl sig jawn ic na po
wietrzu, n płas zczem s woim rczbijał ogień i cale go z atłu
mi!. Podohnej zaś ła s ki do~:naly w u ic b e:r. t • i eczcństw ie kla sz toru św. 
Katarzyny znstnjące panny zakonu ~w. Dominika roku Paóskiego 
1575." - (Matka ś więtych Pol s kn). 

2. Piorunowy poi ar gasić nale iy m l ó ki e m kozi ć m. (Toma
sza Wołickiego : Nauka dla włościan , Poznań, 1820). 

J)o s h·. G, :\ t• 12. 

H. 

Z i e m i a. Dr. A. Bastiun (Reise tlurch Kambodja, l SG8. IV. 
147, 148.) mówią~ o różnych toraasach •yli pietracl1 niebios w My-
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tologijlłch buhm116slrich i buddyjskich, cytuje tegoł rod~aju wyobrde· 
ni a n innych ludów. I tak: Gimbelt in coelo deorum immortalium, ao 
bonorum daemonum locns cr9debator, Huergemell perditissimorum ac 
pessimorum, Helgrindur vull('i tnrhReqne mortaliom ignobilis, V elhalla 
regum, heroum, AsBrum , Ducumque in bello fortiter occombentium, 
Wdaenssakur optimorum virorum ao virtutem clBritate praeclare de 
genere humano meritorum (v. StephBnius). Am Besten ist es im Gimle 
sein mit Surtur (beisst es in der UpsaliscbtJn Edda). Gimle wird ais 
n e u n t er Himmel aufgezll.blt. Ala Freya's Sitz heisst der neunte 
Himmel Volkwan~r. In den a c b t Stockwerken des Bel-'thurms (Babel) 
erhob sich die Wobnung Saturn's Uber den s i e b e n H i m m e l n. 
Pherekydes theilte das ganze All in s i e b e n Ha 11 e n. Die zehn 
Tarowurzelo, <łie die alte Matakerepo dem Ta w haki 21l.blt, entspre
chen den -z e h n Himmelsrltumen, in deren letztem Rupe Rehur. sich 
findet (naćh den Mythen der Maori in Neu-Zeeland). A uch auf Tahiti 
zerfial der Himmel in z e h n Strata oder Tua, deren jedes der Wohn
sitz stets angesehener Gaister war, bis zum vollig finatern der oba
ren Gil t ter (s. Sobirren). 

Adam autem et Evam prius quidem habuisse lf>via et velut spi
ntalia corpora, quemadmodum et plasmati sunt. venientes autem hoc 
demut&sse in obscurius et pir.guius et pigrius, - giebt Irenll.us sls 
Lehre der Ophiten. Nachdem die eraten M11nschen aus dam Paradies 
der vier Strome verstossen sin d erhalten sie statt der l i c h t e n und 
gleiohsam g e i s t i g e n L e i b er , in walchen sie erscbaffen waren, 
donkle und grobe, indem die Rocke von Fellan, welohe derWelt
scbOpfer den gefallenen Menschan b~reitete, die grob taaterielle Leib
licbkeit darsteUen, in welche der Menach naoh dem Falle verstossen 
~ard (s . Hilgenfeld). Lud Ser. Vll str. 8; Kain i Abel, ziemi~ biała 
i czarna. 

Do sfr. 6. (Bu:i.y!iiz~zn). 

9. 

Lelum Polelum, Swistum Poswistum. 

K. W. W-ójcicki (w . "Przysłowiach") mówi : A. Naruszewicz 
(Hi11t. Nar. pol. T. I ozt;~ć 2 str. 382. Warsz. 1824) 1 przytaczajlło 
podanie A. Gwagoina: "że za jego czasów Polaoy w czasie biesiad, 
taóoów i wesołej myśli, mieli we zwycuju wołać Lelum Polelum" 
wnosi at11d; iż to musiało być Bóstwo przyjdni, lub jakiej podobnej 
cnoty, któremu na ofiary taóoe i ochoty starzy Polac.y sprawować 
musieli; a przytaczaj~tc dalszy wypis z tegoż Gwagnina: "iż było we 
zwyczaju, że si~ zbierali mgżczyźni i ~kobiety, we . dni swoim bogom 
poświt;oone do taóców i ochoty, które przypadały na dniu 25 i 25 
czerwca, i nazywało si~ to obchodzenie uroczystości .,Stado" grunto
WO)' wniosek wyprowadza, iż jeśli w późniejszych csaaaoh w porze. 
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ochoty Lelum .Polelum wspominano, musiano wil)c tego bóstwa świl)to 
z tańcami odprawować, a może i dla. dopełnienia najmilszych bóstwu 
ofiar, wedle mniemania pogaństwa tańczono. 

Kromer (Kronika,_przeldad Błazowakiego, 1611 str. 42) i Stryj· 
kowaki (edyc. Warsz. 1766 str. 136) mieezaj~tc jak zwyczajnie bóstwa 
słowiańskie z rzymskiemi, robiile z jednego aż dwa bóstwa, podaj~}, że 
ich tak czcili Polacy jak Rzymianie Kastora i PolluXI\, Ostatni dodaje: 
"pami,.tk\) Lelum Pclelum, jeszcze i dó dzisiejszych czasów u Mazu· 
rów i Polaków na biesiadach, gdy sobie podchmiel!}, jawnifl słyszymy 1 

gdy Lelum Polelum wykrzykuj!}." 
l::;omonoaów w Hiatoryi Ruskiej pisze iż Lel jest toż samo C(l 

Kupidyn Bożek miłości, i że od starożytnych Rusinów cześć w ohrziJ
dach weselnych odbierał. W patrują c sil) w zwyczaje Ludu naszego 
znajdujemy wyraźne ślady tego bożyszcza. W województwie Podlasi:iem 
w powiatach ruskich, w jednej z licznych pieśni weselnych jeat w&po· 
mnienie bóstwa Polela. 

Na szczycie .tysej góry inaczej $wil)to-Krzyzką zwanej w San
domierskiem, wzuoaila eiiJ świlłtnica ku czci bóstwa Lelum Polelum, 
gdzie mu niegdyś Slowianie składali ofiary, a po jej zburzeniu po
stawiono Kościół Chrześcijański, który tcr&z głośnymi dzwony na mo
dlitwy wzywa lud pobożny. Ł. Uoł1Jbiowski (Kalend11rzyk polityczny 
na r: 18272 mówi że Lelów miasto powiato''.'e starożytne od bożka 
Lelum Polelum ma swoje nazwiako. Fraa;.;;szek Karpiński w opisie 
podróży do Krakowa. w r. 1788 to?. samo pisze i nadto czyni jeszcze 
wniosek godzien uwagi: n Że może w tern miajacu oprócz .Łysej góry 
sławnemu temu bożyszczu składano ofiary. 

Swiatum-Poświstum znane jęst w u~tach ludu krakowskiego. Pod 
troistem nażwiakiem, które I. S Baudkie przywodzi :.mamy to bożysz
o:;:e słow!ańskie: "Pochwist, l~oflwil!t, l'ogwiztl . 

Pochwist, pis1.e A. Narus:oewicz, w Polece i Rusi za boga wia- · 
trów burz li wy ch, deszczów Ufl.wnlnych z wiatrero poł!Jiuzonych by l 
miany i st~d Mazul'owie dotą,<l wiatr gw nłtowny Pochwiścielem zowi~t 
(T. I CZIJŚĆ 2 at1·. 413. T. ~). - · Bls.zowski w Uómaczeniu K1·t>mera 
(1611 r.) waż u Ił w tym wzgi~Jdzie . podaje willdomość :. !l Pochwist, co 
Miechowita powietrzem a ja 11iepogodą wykładam. St!ld że Mazurov.-iv 
niewczetmość powietrza Pochwiści~lem mianują. J~tbym za sil) rzekł, 
że Pochwiściel wiatrem więcćj ~wiflzcząoy'm jest, który więc z wiel~im 
pochopem przypadłszy, na cokolwiek trafi, nagłym obrotem kr~Jci: gd:;ż 
i samo nazwisko też poświadcza, gdy od własności pobiegu (swiszcze 
albowiem lecl\c) Pochwiściclem rzeczony ZLla sil) być. Muiemam 
jednakże że i Ruś, a nietylko MR:t.olrowie Pochwiśoillla. tego chwa1iła, 
st~d dochodz~c że i po dziś dzień znajduje si~ tak gruba Ruś ukra· 
inna, która ile razów ten wichflr pr::.tid oczyma jej przypada., zawRze 
głowy swe nachylo.j~c pokłon mu rczma.icie wyrz~dza.. 

Zabytek pami~oi tego b6stwll i czoi m'ij wyrz"dzonej ·w całej 
nrawie Polsce jest zachowany, Wiodniaoy w Krakowskim, Sandoxnier· 
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akim i innych województwach , gdy wiatr zamiecie z piasku w gór!;) 
wznosi, uważają,: "że tak Diabeł kr9ci" i nazywają to Diabli ta
niec. Mazury wiatr gwałtówny Pochwiścielem zowią, (wyraz gwi
zdać wlaśaiwie mazowiecki, po naszemu świstać od Pogwizda zdaje 
sig wyraźny brać pocz111tek). W Lubelskim trwa dotqd przesąd iż zły 
duch postać wiatru na siebie przybiera, dla tego z trudności~~~ zale
dwie wieśni"ków namówić można 1 do otwierania okien w chatach. 
W Podlasin w Ruskich osadach 1 sieJanie 1 gdy gwałtowne. za wiewy 
wiatru kręcącego i wznoszącego w gór~;J piasek i ziemię obaczą, po
dobnież uważają w tern spraw11 diabła i z niskim pokłonem żegnają, 
sit) podobnież. (obacz str. 12). 

Ażeby takowego Diabła, co kręci to.k wiatrem 1 zabić, Lud nasz 
podaje sposób, by z nabitej strzelby srebrnym guzikiem' i z pro.wego 
oka wystrzelić w środek tego wiru. 'fe wszakże niebezpieczne łowy 
trzeba odbywać z wielką ostrożności~~: ; gdyż jednemu myśliwemu 
w podobnym razie (jak nas naucza powieść gminna) diabeł strzelb!;) 
wyrwał, w drobne kawałki połamał 1 i samemu dał pamiętną bo do
bitnie znaczniL na plecach i bokach przestrogę, ażeby z mocniejszym 
od siebie nie wdawał sil) w zapasy. 

Nadto gmin podaje sposób jeszcze inny, przez który gwałtownym 
wirem wiatru, zapobiedz można. Nóż nowy poświęcony potrzeba ut· 
kwić w pośrodku tego wiru, wówczas diabeł w postaci pokórnej sta
nie i wszelkie wypełni rozkazy. Lecz od czasu nast~pnego zdarzenia 
nikt si§ na to nie odważył. 

Zuchwały młody wieśniak, gdy mu szczyt stodoły diabeł w po
staci wiatru rozrEucił, gniewny utkwił nóż poświ~cony w środek tego 
wiru (obacz str. 12 nr. 1.) i wkrótce ujrzał jak diabeł w kornej 
postawie stanlłł przed nim i pytał drzlłcy, co rozkaże. "Napraw mnie 
stodoł~" zawołał wieśniak pałając od gniewu, "a potem napełń ją, 
pieni~dzmi, i do izby przynieś baryłę wódki i trzy połcie słoniny". 
"Dopełnili) wszystkiego l lecz wyjm nóż tu utkwiony, który mnie sro
dze dolega l · "Nie, krzyknlłł wieśniak, flrób pierwej co żądam." Dia
beł dopełnił rozkazu, lecz wkrótce gdy umierał ten wieśniak , zgro
'madzeni widzieli w jego głowach Diabla, co czatował na jego duszę. 
(Lud Ser. Vll str. 44. nr. 86. Ser. III str. 180). 

W baśniach tych ludu, można dostrzedz wyraźne śłady słowiań· 
szot;yzny. Poświat lub Pogwizd, przybrał nazwisko Diable., a tak sta· 
rożytny bożek który cześć odbierał dawniej , naturalnie ze zmianą, 
religii i wyobrażeń, dziś odraz\} sprawia, bo szatańską przybrał na 
siebie postać.Zważywszy jednak to żegnanie ai§ i pokłony przez 
wieśniaków ruskich na Podlasiu, widzimy zabytek hołdu jaki mu akła· 
dano, o ozem Błazowski wspomina. 



Do str. 'i. 9. 

lO. 

Przy opisie Borku i Zdziesza (obacz: Lud Ser. X str. 131, 132, 
379) wspomnieliśmy o słynącym cudami obrazie i posągu Matki Bo
skiej. Być może, że miejsca te już i za pogańskich czasów cześć pe
wną odbierały, odnoszącą Bill do kultu bogini Żywic, matki żywicielki , 
lub postaci jej pokrewnej, a pnmillć czci tej odbiła się w pewnym 
atopniu u ludu i w następnych chrześciańskich czasach. 

Emil Kierski (Opis pow. Boreckiego) n1ówiąc o Zdzieszu (str. 
45) powia.la: Kościół w tej wsi, jeden z najpi ękni~>j szych w dyecezyi 
Poznańskiej, jest filijaluyn~ kościola w Borku. O początkach jego prze
chowało sili nast!Jpne pismo, wydnoe drukiem w j ęzyku laeińskim pod 
napisem: M R. g n a l i a l o c i i s t i u s h a u e t u r i u ty p i s i n a D u o 
1682, typo Francisci Caesa.rii Or."coviae, wydt·ukowane tAk
że po polsku w Kaliszu r. 1766, które tu powtansuny w j l)zyk u pol
skim "O początku i dawności Obrazu Zdzitlszew skiego, a jnko się roz
szerzyła sława i uczciwość Jego, gdzie td opisuje Sil) kształt i poijtum 
tegoż Obrazu u. 

"Jest w Wielkiej Polsce miejsce uiegdy miastem tegoż nazwiska 
sławne, teraz gdy miasto zgorzało, tylko dawne uazwisko Ztlchowuje, 
Zdziesz rzeczone, na przeciwko miasteczku Borkiem. nazwanemu nad 
potokiem Pogona, w pi§knej równinie i Silerok o rozloży~tych polach 
~żące. Z d~twniejszyub uzaHÓW, póki- miasto ludu e i Logato było, dzie
dzice jego szczycili się tytułem książęcym, jako się to pokazuje z nad
grobku, który jest w kościel o farnym PL:Bzowskim, kędy wyryty na 
kamieniu napis tnkowy: H i c ja. c e t P r i n c i p i s a a Z d z i e~ z o v i e n
s i s. Ale gdy około roku P. 1423 miasto zo w~:~.ystkiemi budynkami 
zgorzało, zgaijło. też i ksi ttżęcej mitry ozdoba, a z miast a w por:~.yuę 
obróconego, została t.ylko pamiątka z ua.pis lllll, Póżuiej jt~ odbudowa· 
no, w miejscu d;o;iś Borkiem ~1\'auem". 

Dalej mówi to dzie łko: "Hył w tamtern mtescto póki kw i tu,.ło 
(t. j . przed r . J 423) kościół na cześć Przenajśw. Pauny llogarodzicy 
założony, w którym oprócz inszego kościołom katoli ~: kim przyzwoitego 
och~dóstwa, d w a od dobrego rzemitlślnika ręki wystawione obrazy 
zostawały: je d e D, o którym tu l'zecz jest, na tablicy m a l o w a n y, 
Bogarodzicę Pann\j koch:\nego Syna Ha lewej strouie piastującą wyra
źający; a drugi snyceuką robotą rzuięty. także Przeoajśw. 
Bog11rodzicy, która złożonego z krzyża na łonie piastuje syna, i ża
łosn'ł twarzą nad śmierci~ jego ubolewa. Do tych, iż z Qoskiego na
tchnieni..l ludzie osobliwe nnbożet'istwo mieli, dla tego, gdy kościół ogieu 
ogarnął i pożarł, dokazała tego odważna obywat<~lów żurliwuść, że je 
z pośród srogich pożarów wyoiosłszy, wiekom naszym wcale dochowała . 
Obadwa te obrazy (t. j. malowidło i statua.) z pngł)rzeliska miejskie· 

Llld. a.,. xv. 24 
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go pozostale, gdy sil) obywa'tele na no~e siedlisko, założywazy mia
steczko Borek przeprowadzili, odmienić miejsca nie chciały, 
ale na d a w n e (jRko o tem wieść pospolita niesie) za usług~~s a n i aIs
k Ił powracały. Co widząc pobożni Panny Przenajświ\)tszej słudzy, 
zakrzątn\)li sil) prl)dko i drewniany kościół postawili, w którym te 
obrazy w ołtarze ocbl)dożne wprawione zostały. (Dalej, o koniach 
i t. d. obacz Ser. X, str. 132). 

"NadgrodziłA t\) pobożność ku sobie Panna Przenajśw. gdyż od
tąd wielkieroi zaraz miejsce to i obraz alawiła dobrodziejstwy, tak 
dalece, iż umarli żywot, chorzy zdrowie, utrapieni pociech\), i w róż
nych przygodach pomoc tam zn~>jdowali ". 

Skutkiem tego biskup Poznański (ks. Andrzej z Bnina Opaliński) 
w r. 1619 naznaczył w osobach 2 kapłanów inkwizycyą która cudo. 
te, zasiągnąwszy o nich wiadomość od lndzi nie podejrzanych, uznała 
i zaświadczyła, O początku jednak obrazu, dla dawności pamil)ć ludzi 
tamtej szych przechodzącą, dowiedzieć sil) nie mogła. 

n Widywnno go też (ów obl'az) nietylko dawniejszych wieków, 
jako starzy ludzie ś wiadczyli , ale też i za świeższej pamil)ci ś w i o. tłem 
o t o c z o n y, które podczas ciemnej nocy daleko z kościola wynikało 
i go p okryw a l o. Co że mil)dzy inszymi wielu, oczyma własneroi 
widzieli, W. X. Ambroży Rychliciua Altaryata i Jan Ramka mieszcza
nin borkowski, pod przysięgą zeznali". 

"Tnk!!l o początku obrazu podawszy wiadomość 1 przy!lwoita b\)
dzie, kształt j ego i wyrażenie opisać . Wiedzieć tedy trzeba, iż obraz 
zdzieszewski stosuje s ię wielce do postuci Bogarod~ice Pnnny, jaką 
opisuj e Nic11pho-'.ijs Calistus z Epifaniusza , temi słowy: była wzroatu 
miernego, acz są, tacy którzy twierdzą, iż nieco wyższą, nad mierny 
wzrost mioł~ staturę, cery była nakształt d oj r z n ł ej p a z e n i c y, 
włosów żółty c h (złotych?), oczu bystrych 1 zrzenice w nich mając 
przy c z er n i ej s z e nakształt d oj r z n l y c h ś l i w e k, brwi miała 
okr·ągławe i przystojnie czar n A, nos podługowaty, u11ta r um i a n c 
i wdzil)cznej m o wy pełne. Twnrz nie okrągła ani subtolna, albo szczu
płn, lecz tr·uchę pociągła, ręce tnkżP. i palce przydłuż s z e. Byłr. na
koniec wszelkiej dumy próżna, której szcz erość z twarzy p i.trzała, uic 
m i ę kk i e g o w swojej postnoi nie tnl\ją.r. , nle wysoką. po kor\) na samo 
wejrzeuie pokazując . Na to opisanie urody panieńskiej uwAg\) maj'łc, 
ktokolwiek się obr·azowi Zdzieszewskiernu przypatrzy dobrze, iż na 
ten wzór twarz NnjświtJtSzej Pnr111y wyrużona jest, uzna łatwie, która 
niezbyt biała, do pszenicznego zbliża sil) koloru. Lice tylko 
albo jagody m11jąc róż a m i z ak w i t ł e, Oczy żywym podobne i c O ·Ś 
niebieskiego z siebie wydawająco, zdasilliż na wszystkie 
s t r o u y rów n i e patrzą. Czoło i usta ani zbyt wesołe, ani też po
S\)pne, lecz wszystka twarz po"aŻnfł wspaniałości\ uło:iona, która na 
pierwsze zaraz wejrzenie, dobrą nadziej \l patrz,.oym czyni i ufRole 
w ich sercach wznieca i t. d. Szaty są,, tak Najilwiętuego d1ieei,.tka 
jako i Matki jego naidrożuej bogate r. ł o t e m i erebrem pr~eplatau. 1 



które z szczodrobliwych sług Przenaj,w. Panny upominków i ofiar 
posprawiane są". 

"Do sławnego tego obrazu od niepamiętnych cza~ów rokrocznie 
w uroczyste dni N. P. Panny, szczególnie żaś w d n i u 2 l i p c a, kom
panija pobożnych z różnych stron, osobliwie zaś z Święciochowy przy
bywają, tak iż często wówczas do 20000 ludzi naliczyć można". 

~Przy wejściu do kościoła, jest brama wielka, mająca na ze
wnątrz napisy. Nad br~mą we wieży znajduje się obraz N. M. Panny 
w płaskorzeźbie, podobny temu który jest we wielkim ołtarzu; pod 
nim napis: "Gloria gentis, decus Majoris Poloniae 1

' W około zaś jest 
napis: "Ave regina coelorum1 ave domina angelorum". - W pa trując 
się pilniej w twarz Matki boskiej na tym obrazie, spostrzedz można 
koniec nosa o wiele s płaszczony. 1:yjący dotąd jeszcze opowiadają, 
iż jeden swawolny chłopiec rzucił niegdyś kamieniem do tego obrazu 
Matki boskiej i tę skazę w nim uczynił. Gdy zaś chłopiec ten doszedł 
następnie do lat, d o stał rak a który mu nos j11go zupełnie rozto czył". 

Do str. 8. 

li. 

R o l n, Ż n i w o. - W ojcicki mówi: "Piwo za czasów słowiańs
kich robione ze słodu i chmielu już było znane. Trunek t e n był wielce 
u nich szanowany i nawet do ofiar używany . W czasie święta Żniwa, 
z największą uroczystością obchodzonego na cześć Swintowida (boga 
wojny i pokoju, domowej swobody i błogiej obfitości), kapłan błagał 
bóstwo aby błogosławiło naród obfitością, urodzajem i zwycięztwy; 
aby chronilo go od głodu, nieurodzajów i wojny. Lud pomiędzy innemi 
ofiarami, przynosił kog u t a, jako godło podzi ękowania za obdarzenie 
stanu rolniczego tym szacownym ptakiem, który oznajmuje czns i prze
powinda odminny powietrza. Przyprowadzano także bydło i oblewano 
je Święcone m p i w e m dla otl'zynllmia błogosławimistwa na te do
mowe zwierzęta, za pomocą, których człowiek ot1·zymuje chl eb i napojo 
(Rak o w i e ck i). . 

Otwórzmy opis dziejów PiastA czyli jak Marcin Gallus nazywa 
P a z s t a. Cudownie pomnażane piwo Vasculnm cerevisłae zaświadcza 
wówczas używanie piwa. Nie wiadomo jakiej było dobroci· z początku, 
ale nieznający innych trunków, mieli je wtenczas w wielkim szacunlm. 
Wnieść to można i z pism bałwochwalczych Gotów, . których bohate
rowie obiecują sobie pić piwo jeszcze na tamtym świecie . Z czasero 
kiedy w XI wieku w Niemczech zaczęto używać chmielu do piwa, 
wziętość jt~go bardziej się powiększyła. Od Niemców przejęli · wynala
zek Polacy, ale atarannem urządzeniem browarów, mianowicie w Wiol 
ko-polsce i Szląsku przewyższali nauczycieli (Ludgarda żona Przemy
sława II, w Kaliszu wielkie zaprowadziła browary, przez to zapomnio
no o piwach Brandenburskich). Wynaleziona w XIV wieku wódka cz·:,: 



188 

g?rza~ka, npowszechniłB sią wkr6tce i wielki miała wpływ na zaniedba· 
n1e ptwa. Piwo robiono z j~czmienia 1 niekiedy i z pszenicy drobno 
zmielonej, w wodzie z chmielem ugotowanej; niekiedy do pszenicy do· 
dawano żyto, orkisz albo owies. 

Do str. 11. ~9. 

12. 

Zarasa. Kania. 

CICHE DZIECIĘ (z gminnego podania). 

l . 'Mówią że gdzid chodzi w ~wiecie 
j!\kieś dziwne c i c h e d z i e c i ę. 
Dziewczyneczka to jest mała, 
twarz jej śniada, suknia biała, 
wżrok ma zimny i uroczy, 
jakieś mnrtwe, trupie oczy. 

2. W polne maczki się przybiera, 
po cmentarzach kostki zbiera, 
krwawą chust!} głowę ułoni, 
czarny pręcik nosi w dłoni. 
A gdzie idzie , tam j ej ramię 
wszystkie kwiatki niszczy, łamie. 

3. A gd:de przejdzie, tnm i w wioś.nie 
trawka u1uvet nie porośnie . 
Próżno c~łek ją pytn, bada, 
snmn tylko 1. sohą gada 
jakieś straszne, dzikio słmvn, 
których ludzka nie znn mowa. 

4. Rnz ją chłopek jaki!! trącił, 
zaraz mu się mózg pomącił; 
r~ka w krótkiej uschła porze 
i powiesił się gdzieś w llorze. 

5. Tak po świecie, jak po grobie, 
drobna mara chudzi sobie, 
słucha miłych sobie dźwięków, 
pogrzebnego dzwonu jęk6w. 

6. A po miejscach, co przemijR, 
cieó jej krwawo si~ odbija. 
I nikt nie wie zkąd przybywa, 
patrzfło na ni'ł dreszcz przeszywa, 
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zimno grobów od niej leci; 
mówi'ł, że to - M o r n a d z i e o i. 

F. M.(orawaki) • 
.(Przyjaclelludu, rok 4ty 1838, N. 40.- Berwitiski Studja n : U). 

Do str. 13. 19. 20. 91. 48. 16. 

13. 

O duchach żywiołowych . 

(CzaAop. Przyjaciel ludu. Les?.no 1838 rok 5, N. 14-17). 
Północne pngl!ństwo było ~cszcze rozmnrzonem dzieckiem, jeszcze 

si~ kołysało w żywiołach przyrody, i miękką dugzą przylegając do nich, 
czciło jak swoich rodziców w proRtfj, n pMłusznej wierze; gdy przy
szli mistrze chrześcija1iskiej wiary i cza~ ltouiecznego wyzwolenia. Roz· 
wiały si~ wtedy czarowne uroki, stlukły się bogi domo\\·e, i nie dziw, 
że trudno było Poganom oderwnć się nnraz calem sercem od nich, 
:~~aprzeć się samych siebie, a zacząć żywot surowszy. Nie dziw, że 
wolność konieczna cisDęła ich z rnzu, i nie przystawnła do namiętnej 
duszy, Żl' się wszczął b{•j mię'dzy przeciwnymi sobie wyznawcami, 
i krew, niestety! w tej walce plynęłn. 11 Wszak i siOJ1ce wschodzi krwa
wo"! - Przeohrażenie przt:cież nie mogło być nagłe; na tych snmych 
jasny c h górach. gdzie zburzono modły i obiaty, budowano z m o
dr z e w i a 1

) nowe przybytki prawdy; czczo ue źródła, święte zioła, po
świ~cano znakit!m krzyżu, a przyn0cnny dnwnemi świętościami poganin 
kłaniać śię rlopitli'O zaczął jlldnemu B•Jgu; ho go jeszcze mógł zawo
nić w kwiecie i wid~ieć w ź ródto ł przeźroczu Długo jeszcze biegały 
wieści o olbrzym" c h ; jakieś d 11 c h y mieszknły w górach, w jaski
niach podziemnych, potem sku rłownci11ło jeszcze z myRzych dziur wy
chodziły; inne w ksztnłtad. obłokliw, jnlt dnchy Ossyan11, ciągnęły po 
powiet'rzu i taJiczyly pot! stnrt:mi rl G łoy; inne pocł wodą mieszkały z I'Y· 
bnmi, i jeszczti li chR j~kieś moe11ćmi ognik11mi błącłziły po bagn11ch 
i zgliszczach. W iiemi, w powietrzu, wodzie i ogniu, żyły jeszcze du
chy zywiołowe . 

Ależ-bo wówczas, ziemio staroświecka! 
dzisi ejsze dziwy, dziwaroi uie były: 
grały widomie uiewiuome siły, 
i pilnowały człowieka, jnk dziecka. 

') W atarotytnoici było mnieml\nie, iż drzewa tego ogień aiv nie zajmie 
(chwyci). Plioiuaz, nBturalista, świadczy że Julius Cezar nie mógł spalić 
modrzewiowej wieży przy mieście Gesgobii. 
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W powietrzu, w drzewach, w kamlenlu, pod wod!ł, 
krewno spółozucie lud~ie znajdowali ; 
bo nie gardzili naówczas przyrodą : 
bo ją jak matkę zUI\li i kochali 1

), 

I dotąd jeszcze nie wyschły owo cudowne krynice ; na ja 11 n y e h 
górach są nasze ołtarze 1 lud święcone wianki pali, a od ich dymu 
i woni jeszcze się chmury rozchodzą; jaszcz~ pomiędzy naszymi chwa
stami rośnie pogaóska. d z i e w a n n a, niegdyś podobno poświęcona bo
gini Dziewannie (obar,z str. 15). Jeszcze krążą stare, dziwne gadki, 
które nam wszystkim niadki powiadały, a my je zapomnieli, i tylko 
nam się co{ marzy, a przypomina o nich niewyra:tnie, jakby przez sen. 
Wszystkie te pieśni , podania północne, są jak nasze noce posępne; 
gdzieś nad zamierzchłerui puszczami omglone gwia~dy mrugają, po sen
nych głuszach jakiś chłód 'przewiewa, wszystko się w nic kołysz e mie
niąco, różnobarwnie, Jak jesiennych lasów li Rei e, a tęskne, przeciągłe 
i drżące tony, wtÓI'Ujl} niby kołującym cit~niom na ziemi, i różnolico 
wym chmurom na niebie. Wszędzie tajemniczość 1 zadumanie i jakiś 
dreszcz luby, czarodziejski; a jeżeli się tam wyrwie namiętne ozucie, 
rozkołysze i rozżarzy, to płonie 1 jak zorza północna, a dmie, jak wi
cher grtrdniowy. 

Zajrzyjcie tylko pod strzechę wieśniaczą, i w długie, smutne wie
czory zimowe, obsiądźcie ich domowe ognisito; n posłuchaj cie, co tam 
za dziwy powiadają baby J.>l'ZY kądzi11li, albo noclegujący żebracy. Jak 
tam lud ciekAwy, lubo już mało dnjący im wiary, każdl} się przecież 
t>OWiastkę zach-;yca; bo one należą do tych gór i strumieni rod~iuoych, 
które wszystkim tak są drogie, a pochodzą od pradziadów, z których 
się tak pysznią WRzyscy. Idźcie w Tatry na Sobótkę, a tam w wieczór 
świętojański usłyszycie dziwne piosnki o jakichś (!uchach podziemnych: 

Między pnie świ erków, między cienia smngi, 
snują się gęsto postacie kobicoe ; 
czapki na głowach, w nieładzie włos długi , 
rozwiana odzież, okopciałe lice; 
u czapek stercz(\ bezkwitne paprocie, 
a oczy świecą, jak w ciemnościach kocie. 
Czasem się skupią, czasem się rozbiegną; 
i tu i owdzie bad n ją ciekawie; 
niby nierade i rade zabawie, -
w ich niepokoju coś dziwnie strasznego v). 

To D z i wożony, co ozuero matce ukradną dziecię, lub kochan
kowi nadobną góralkę, i zaniosą, jJl pod ziemię i zamienią, w dziwo
żonę. Ale, jak powiada piosnka: 

Gotzczyński w Sob~tce. 
Ten!e. 
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Szcz~śliwe oczy, szoz~śliwe kroki, 
co świat dziwożon Mwiedzić mogą, 

alabastrowe wszystkie opoki, 
najdroższr kamień leży pod nogą. 

Wszystkie tąm wody płyną kryształem, 
Iralida kropelka spada perełką; 

moety se złota w państwie ich calem, 
a z dyamentu każde świateŁko. 

Wielkie pod niebo są nasze skały, 
perłami rosy toczą się nasze; 

nasze potoki jako kryształy, 

a jak noc świeże bory i pasze. 
Bo u dziwo · żou nasz się kraj kłuje, 

bo u nich każdy żdrój się poczyna, 
bo je wypieszcza, bo im wartuje 

dzika, podziemna, lecz hal rodzina 1) . 

Chodzą,c po g~ r·ach Olbrzymich (Krkonoszacb), słyszalem od 
przewodnika mego wiele podobnych gad ek o podziemnem królestwie 
i · nieprzebranych skar·bacb BHmotoego R ii b e n z a h In, który CZI)sto po 
tamtych borach i skalach poluje, albo na ścieżkach zastępuje góralom 
i z nich szydzi, drwinki stroi, a czasem za to złotem udaruje. Poznać 
go można po czerwony m frak u , szerokim kapeluszu i wysokich 
bótach (obacz str. 35, nr. 4) . 

Ale w górach, w skał szczelinach, nawet w domach pod przy· 
ciesią mieszkały jeszcze mnie Kra s n o 1 u d ki ~) (obacz str. 20). Nie· 
które soplPńce w kamiennych jaskiniach, albo śpiczaste na skałReb 
czubki, nazywa lud \\' e s e l e m kar z e ł k ów, które jakimś czartlm 
obróciły · się w kamienie, gdy po ślubie wr·acały ze Rlvego kościółka, 
albo przy biesiadzie tańczyły. Powieści takie są ua północy równie 
rozpowszechnione, jako i ua wschodzie, gdzie prostaczek muzułmański 
znachodząc posągi w ruinach świątyń starogreckich, mniema, że to 
skamienifili ludzie. 

K nr z elki 8
) noszą małe czapeczki, czyli tnk nazw nu e m g l i s t. e 

k n p t u r ki 1 któro ich niewidzialnumi czynią. Niegdyś pewien chłop 
młócąc, zrzucił cepą jednemu karzelkowi taki kapturek ; kRrz,~łek za
raz ukazał się widomil•; ale też natychmiast wślizgnął się w szczelinę 
ziemi. Niekiedy j ednak i z wlasuej woli pokazywały się lud ziom, lu 
biły nawet z nimi przestawnć i kontente były, gdy im tylko psot nie 
wyrządzano. O takich uprzejmyl·h knr:>.elkflch szwedzkich, czytaliście 
wszyscy ciekawy ustęp w Pamiętnikach Paskn. 

1
) Goszozyński. 

1 ) Porównaj Heine~to Salon t. III etr. 154 -226. 
1) Obacz atr. 19. 'l'u porównaj co mówr o Krasnoludkach A. Petrow 

(Zbi6r wiadomości do Antropologii krajowej Akadt~m . Umi11jętn . Kra
ków 18781 tom U, dziKł etnolog. •tr. Ul 1 nr. 4). 



Ale cz~sto ludzie złośliwi, jak to zwyczajnie Jesteśmy, wyrządzali 
.m różne psuty. Latem wychodziły często roje karzełków na jak"' do
<inl), i albo pomagały ludziom robiącym, szczegółniej przy aiano- ŻI,J
ciach, albo sil) tylko im przypatrywały, zasiadłszy w cieniu na długich 
i grubych ga.łęziach klonowy c h. Aż jednego razu, zakradli się tam 
w nocy źli ludzie i poderżnęli ową gałą~, tnk, żu sil) już ledwo u pnia 
trzymał !l; skoro nazajutrz niebaczne stworzenia na gnlęzi znów usia
dły, gnłąź pękła pod niemi i karzełki biedne wszystkie na zil'mię 
npadl.v, i wyśmiane jeszcze od ludzi, tak sobie Dł\rzekały: 

O! jakże nit:bo wysoko, 
a niewierność jakżo wielka l 
dzisiAj tutaj i już nigdy l 

Jakoż wnet podobno opuściły tę okolicę. - Druga o nich 
powieść taka: 

Między W alkenried i N euhof, w hrabstwie Hohensteinskiam, 
miały'karzt-łki swoje UWil kr·ólestwa. Pewien mieszkańiec tamtych stron 
uważał, że j ego zboża co noc kradzione byly, alfl szkodnika nie mógł 
zdybać. Nareszcie z porady jakiejś mądrej baby, gdy noc zapadła, oho• 
dził tam i nazad przy swuim jęczwianiu i nad uim machał cienkim 
prętem po powietrzu. '-J ie długo to trwało ; wnet ujrzał przed sobą, kilku 
karzełków widomia stojących, którym owe kapturki znać strącił. Ze 
drżeniem padły mu do nóg i wyznały, że one wprawdzie robiły t\} 
szkodę, ale ich do tego ostatnia bieda przywiodła. Nowina o schwy
taniu karzełków , po tałej okolicy gruchul}la.. Karzelki wreszcie wypra
wiły poselstwo, pt·oeeąc o uwolnienie zabranych braci, i obiecując za
razem, że zaraz potem opuszczą te strony. Zac7.\}ly się spotoy w j11ki 
sposób sil} wyprowadzić m11jl!l. Mit~szkaucy tamtejsi niechcieli karzełków 
puścić z ich skarbami, a oue nie chciały pr:>:y wychodzeuiu być wi
dzianemi. StnniJło wille n!l tem, że karzełki cirlgnąć btJdą przez pewien 
wl}zl<i most, niedaleko N euhof, i ifl każdy z nich, w postawione tam 
naczyni e , złoży pewną, CZI}ŚĆ swych pieuiędzy, n nikt z mieszkańców 
temu obecnym nie będ zie. Tuk się też stało. Jt>dnnkże kilku ciekawych 
ukryło sil} pod wostam, i gcly już nitJ mo g! i widzieć, chcieli przynaj
mniej słyszeć ich wyprowl\lł. Slyszdi więc wiele godzin ciągłe tupauie 
owych małoludków, jakby ni ez lll ; ~~ ue stado owiec przez most szło . 
Podług pewnej wurynnty, tuinł knżL . odcho1lzq.cy karzełtik wrzucić tylko 
jeden pienii}UZ w postawione przy mościtJ naczynie, i nazajutrz znale
ziono tam pełno jakiejś atarej monety. Przedtem jeszcze miał sam król 
kraauolutlków1 w swoim czerwonym płaszczyku, przyjść do tntntejl!Zych 
ludzi i pt·osić, aby jego ludu me wyganiano. Pudobno błagajl\co wzno
sił swe r11czki ku niebu i rzewneroi płakał łzami. 

Od krasnoludków, duchów ziemnych, I'Ozróżnić należy Elfy, du
chy napowietrzne, szczególniej w poezyaci1 angielskich, tak powabnie 
uświl!oone, które, gdyby nawet same przez się nieśmiertelneroi uie były, 
już by im Sbakspeare (A widsummer Night'a dream) nie,miertelno'6 
zapt"'nił. {Obacz takż11: Fairy Queeu, Spencera). Wiara w nit, jeet, 
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/&Ie aio sdaje t raczej celtyokiego niż skandynawskiego pochodzenia. 
Z:.~d też wil)cej powieści o Elfach w zachodniej, niż wschodniej pół· 
nocy. W · Niemciach wiedz~ o nich, i wszystko tam jest tylko ęłabym 
oddźwil)kiem bretańskich podań, jak np. Oberon Wielanda. Co lud nie
miecki Elfami albo Elbami nazywa, to są dzieci poczęto z c z ar o
w n i o i dj a b ł 6 w. PrAwdziwe za~ podania o Elfach są: w Irlandyi 
i północnej Francyi zadomowione. Ich zewnętrzna postać i korowody 
Bił dosyć znane. Któż o ich nocnych tańcach nie słyszał? Któż nie wie, 
że obaczyć królowę E lfów i pozdrowionym być od ni11j , jest niewąt
pliwej przepowiedni!} śmierci? - Niektóre duńskie pieśni gminne ży
wo maluj~} charakter tych napowietrznych duchów. I tak, jednemu mło
demu rycerzowi, który na Elwershi:ih' zasnął, śniło się, że stał na swo
im mieczu oparty, gdy w około niego tańczące Elfy, to go przymila
niem, to obietnicami, do swoich zabaw nęciły. Jedna się zbliża ku nie
mu, głaszcze po twarzy, szepce do ucha: n Potańcz z nami piękny 
chłopcze; a co najmilej twe serce łechce, to ci będziemy śpiewać i nu · 
cić". I wnet zabrzmiał śpiew tak luby, tak słodki, czarodziejski , że 
grzmilłCY potok, co zawzdy kipiał i szumiał, nagle ucichł, i w spokoj
nej wodzie rybki skakały, pluskały pletwami. Znowu druga Elfa szepce: 
"potańcz z nami piękny chłopcze, a nauczymy cię zaklęć runicznych, 
któreroi zwalczysz dzika i niedźwiedz i a, i smoka z walczysz, co złota · 
strzeże, a wszystko złoto atanie się twojem ". Ale rycerz się ociąga, 
nie chce tańczyć z dziewicami, aż dziewice gniewne, mściwe, rycerzowi 
groŻfł, ostrym nożem w serce godzili; wtem na szczt;lricie zapiał kur, 
rycerz ocknął zdrowy, nietknięty. 

Czasem się też człowiekowi ani nie śni o Elfach t a mog~ go 
śpiącego porwać, unieść w powietrze i spuścić na in ne zupełnie miejsce. 
W Szkocyi ('Wnlter·Skott powiadał) zasnął gdzieś wieśniak podróżny 
na odludnej ścieżce, a nazajutrz ujrz a ł s ię bez kapeluAza, w dalekie 
ztamtiJid strony przeniesiony, i gdzieś na wieży kościelnej zobaczono 
wiszący jego kapelusz. (Ltul Ser. VII, str . 97-8, czapka). . 

Taniec jednak jost charakterystyczną cechą tych napowietrznych 
duchów, które za nadto eteryczną mają naturę, aby mogły tak proza• 
icznie jak my, po .ziemi chodzić. Tymczasem jakkolwiek są lt>kl1ie 
i subtelne, zastawiają przecież ich nóżki niejakie ś lad y n n tra w a c h, 
gdzie swoje n o c n e odbywaj<} t a ń c e. SI} to wy g n i e c i o u e kola, 
które lud prosty pierścieniami Elfów nazywa (obacz: Lud Ser. III 
etr. 102, nr. 29, 30) 1

). 

') Die Elbeo, deren Weseo (obwohl nicht der Namo) in der Oberpfalz 
bokannt, scheid<:~n sich in guto uug bose Geister, und lassen dieaen 
Uoter~chied aucb in den Spnren erkcnnen, wetche vom niicbtlichen Tan
ze auf der Wioso verbłeibcn. W aren es gute, so ist am Morgen das Gras 
zwar vertreten : da abet· nur dit~ Spit:~:e n umgebogeu sind, so wachst es 
in etlichen Tngen, und zwar viel lippiger wieder nach. Dagogen traten 
die bOaen daa Grt\8 gaoz ein, nehmen oft den Erdboden mit, arn Morgen 
eraoheint er verbraont und in ctlichen Tagen darauf rotb. Daher sagen 

LII<!. Ser. ~\' 
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U nas podobne do Elfów są Rus a ł ki; taż samu w nich senność. 
mglistość, napowietrzność; a któż ich nie zasłyszał w szklannych dźwię 
kach Zaleskiego ? 

1. Jako krążą,, brzmią, żurawie, 
gdy wracają, tu na wiosnę, 
tak wesołe .i radosne 
brzmią, i krążą, po murawie. 

2. I wietrznice krążą, nucą, 
taniec, piosnka, - jedna, drug~, 
jak lecąca z dźwiękiem struga, 
nieustannie echa kłócą,. 

3. I"ica •... z bieli i czerwieni, -
- jak na wiosnę kwiat na gr11szy; 
lub gdy wzgórza śnieg popruszy, 
a świt ranny zarumieni. 

4. Uśmiech. • . . usta .•.• lecz zasłona 
z rubinowych iskr jutrzenki, 
skrywa, tłumi boskie wdzięki 
i owiewa białe łona. 

Są one wesołe j płoche, ale krzywd nie czynią,, i czasem tylko 
zbytnią, swawolą niewinnie lc_omu zaszkodzą: Powiadał mi j eden nasz 
poeta, ~e gdzieś spotkały · nocnego wędrowca i do tańcu nęciły; ale 
gdy im się chciał opierać i wymawiać, one powiewnym otoczyły go 
rzędem, i wciągnąwszy w swoje koło, poczęły tak drażliwie przykro, 
a boleśnie milo łechtać, że w mimowolnym, przeraźliwym i rozpacz
nym śmiechu, nakoniec omdlał śmiertelnie. W jednej części Austryi 
jest podanie takie słnwiań skiego pierwiastku, ściągające się do tanecz
nic znanych pod nazwiskiem W i l l i s ( obaoz str. 3 1 n. 6), które mają 
być duchami narzeczonych, a przed ślubem zmarłych dziewic. Biedne 
te młode istoty; nie mogą, w grobie spokojnie doleżeć; w ich umarłom 

die Lcute von solcllłln Stelll:ln, daas u•1r TtJuf~:~l darauf get1wzt babe. Die. 
s e Flecken sin d lllle r u n d, wie von den Fiissc:hen zweyj iih rigcr Kinder 
verlrippelt. Immer ist Wasser in der Nahe, sey es Aur.h nur cin Grilb
chen. Der Tanz ist ihnen indossen nur vor Walburgi gestattet, von da 
an ist die Wiese g e h e i l i g e t,. (Au s der OLerpfaiz, Sitten u ud Sagen 
von F. Schl.lnwerth, Augsburg 1858 . II Theil s. tG5). 

Dr. A. Bastian: Reisen im indisohen Arekipel (Jena t869, str. 37) 
mówifłC o ludności półwyspu Malakka, powiada w następstwie: "N ach 
den Batta'a (Volk) in Sumatra, iiberlieas Debata H!ISi Asi die Re · 
gierung der von ihm gesohatlenen Welt seinen drei Sllhnen Botara · Gu
ru, Sori- Pada und ManganR · Bule n (ais Debata- DigiogRng, Debatn- De · 
tora, und Debata· Doatonga). N ehe n der gchllrnten Schlange Naga· Pnd · 
boa ehrt jerles O orf aein Boru· na · mora, Boru· saniynng ·naga u n d Mar
tua. . samboan al a Schutzglltter. J eaen !Iensch begleiten g u t e u n d b t! . 
ee Genien, ais die Bogu's und die Saitan. 
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aercu, w i oh umarłych nogach, została jeszcze do tańca ochota, kt6-
rym si~ znać za życia nasycić nie mogły. WitJo o pólnocy wstaj,. ze 
swych mogił, gromadzą, się tłumami po gościńcach, a biada młodzień
cowi, który je napotka; musi tańczyć z ni emi, dopóki w ich obj~ciah, 
w ich namiętnem kołowaniu, nie padnie. nareszcie bez duszy. Ubrane 
w szaty weaelne, w kwillciste wianki i powiewne wstążki na głowach 
i z świec~tcemi obrączkami na palc-ach, tnńczą, przy blasku miesi\)cz
nym, podobnie jak Elfy. Ich lica, chociaż jak śnieg blade, błyuczą, 
młodości powabem; śmillją, się tak straszliwie a wesoło, tak zabójczo 
mile, tak mrugają, tajemniczo, a tak chciwie i zwodniczo, że tym umar
łym bachantkom uie jest podobna się oprzeć. Lud widząc umierające 
d2itiwice, nie był w st.ani e w siebie wmówić, aby młodość i piękność 
mogły tak Mraz zniszczeć i w nic się obrócić; wi~c łatwo powstało 
mniemanie, że oRtzaczona jeszcze po śmierci zn straconeroi uciechami 
goni. 

Jeatto podaniom gminnem właściwe, źe ich najstraszliwsze kata
strofy zwykle przy weselnych obchodach wybuchają. Nagłe przerażenie 
tem ostrzej i okropniej tam odbija śr ód Ś llliechów godowych, otacza
jlłcej radości i muzyki wesołej. Dopóki brzeg puchara do ust się nie 
dotknie, napój kosztowny może być jeszcze rozlany; może jaki ponu
ry weselnik zawitać, jaki gość nieproszo ny, którego przecie nikt nie 
śmie oddalić. On młodej-pannie szepnie coś do ucha, a ona zblednie, 
on DR. młodego-pana . kiwnie, i pan młody wychodzi za nim z biesiadnej 
izby, błąka sil) z nim daleko śród wiejącej nocy, i już więcej nie po· 
wraca. Zwykle za nir.dotrzymaie dawni!ljszych ślubów miłosnych, roz
dziela ręka trupia bliskich już szczęścia swego kochanl<ów. W Niem· 
czE>ch j est wiele powieści i piosnek o pewnym młodym-panie, który 
przy swyoh weselnych godach flirdzą,c, wejrzał przypndkiem do góry, 
i post1·zegł małą, białą. nMk~, wystającą ze sufit u. Puznał, że to nóż
ka owej N i Xy, z którą, miał dnwniej miło s tki, i :i.e znak ten śmi erć 
mu wróży za jego niewitJI'IluŚĆ din nićj. Poslał więc po księdza i spo· 
windał się już na śmierć. Inni mówią, Żt! obrażona Nixn, ni ewidomie 
ścisła go w swoich objęciach i udusila nitlwiernego ty ce rzn. 

N i xy mnją wielkie podobielisiwo do Elfów; są także tBk po
nętne, tak uwodzące i podobnież lubią, tanieo. Elfy tnńczą na bagnach, 
zielonych łąkach, leśnych polankach, n naj c7ięścićj pod stareroi dębami. 
Nixy zaś przy stawa~h i rzekach; wid2.iallo je ni.,ra:i: i na wodzie tań
czące, w poprzedni wieczór, nim si~ tam kto utopił. Przychodzą na· 
wet tam, gdzie ludzie tańczą i sknc?.ą z niemi porów no, N i x ę p łoi 
n i e w i e ś c i ej, poznać z wilgotnego zawsze obrąbka jej białej su
kni, także z misternej tkanki ich zaslon i dostojnego wdzięku ich ta
jemniczej istoty. M ll ~ ki c h N i x ów poznają po z i e l o n y c h z~ b a c h 
do olei podobnych, i po zielonych kapeluszach. Dreszcz każde
go przejdzie, gdy się dotknie jego zimnej a rłziwnie miękkiej rllki. 
Biada dziewczynie, któta go nie znając, w dobrej wierze z nim po-
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tańczy! - pociągnie jlj, bowiem do swego wilgotnego królestwa 1). 

Zdarzyło sio, że raz, urodziwa dziewczyna., będąc w kościele, podpa• 
dła w moc takiego Nixa! Ukazał jej się w postaci znakomitego ryce
rza, a miał konia, którego mu matka urobiła z wody, a siodło i uzdo 
utoczyła z piasku; i takiemu to rycerzowi podała r~k\) niebaczna 
dziewczyna. Czyli tam w morzu wiernie dotrzyma mu ślubów? nie 
wiem j ale za to znam wrotk\) z nasz aj piosnki wielko-polskiej, która 
też może do wodnych duchów si\) ściąga: 

Piasek grabiła, - wod\) wiązała, 
po tej robocie, - tydzień leżała. 

Z tkliwej i szczerej melodyi tej piosnki wnoszę, że nie jest szy
debni!J, choć drugi wiersz na to zakrawać się .zdaje . (Ser. X str. 268). 

O naszych dziewicach wodnych, B o g u n kac h (obacz str. 13), 
podobnych do Świtezianek litewskich, może nam wkrótce Ryszard (Ber· 
wiński) doniesie w swoich listach z narodowej pielgrzymki. Tymcza
sem posłuchajmy postronnych podań o Nixach, które też niekiedy cięż
ko przypi.Lcać muszą swojfł chęć przestawania z ludźmi. Do pewnej 
wioski ') przychodziły zawsz~ wieozorem trzy piękne a b i a l o ubrane 
dziewice, prząść w gronie wiejskich kobiet. Umiały one różne powia· 
dać gadki 1 różne piosnki śpiewać, dziwnil były ich wrzeciona i ką
dziele, a żadna z kobiet nie potrafiła prząść tak c i e n k o i s z y b k o, 
jak one. Ale zawsze, ledwo jedenasta godzina wybiła, zabrały się 
i wyszły . Zkąd przyszły, gdzie poszły? nikt we wsi nie wiedział; zwa
no je tylko dziewicami, albo siostrami z jeziora. Chłopacy byli im 
radzi, i niejed&l) w nich si11 zakochał; najbardziej jednak syn szkół
nogo, który, aby przedłużyć ich pobyt wieczorny, cofn!ilł raz zegar 
wiejski o całą godzinę, . a śród rozmowy czas tak szybko schodził, że 
nikt tego nie uwaiał. Gdy zegar jedenastą, wybił, (a to już było. dwu
nasta), zabrały się owe trzy niewiasty i wyszły. Nazajutrz ludzie prze
chodzący nad jeziorem, słyszeli jęczenie, i trzy plamy krwawe na wo· 
dzie widzieli. Syn szkółnago wysechł jako wiór, i zmarł wkrótce potem. 

Jest coś tajemniczego w calem objawianiu si ę tych Nixów. Co 
tam pod wodą za różne dziwy i mile i straszne \'I'Yobrażać sobie mo
żon. H.yby, które by o tem wiedzieć coś mogły, są niemo, czy tęż tak 
mądre, że milc1.ą, lękając się wydania podwodnych tajemnic. Takie 
partatwa wodne, ze swe mi ukrytemi roskoszami i okropnościami, przy
wodzi na myśl W enecyą ; al ho W enecya może była też takie m pań· 
shwem, które przypadkiem z głt)bin adryatyckieh wydźwignęło swe mar
murowe pałace, wraz z fabrykami korali, pereł szklannych, z różno
barwnym tarteero masek, z pustym ich śmiechem i tajemniczerni to· 
pieliskami. Gdyby kiedyś Wenecya w bagna laguńskie znowu zagrzęzła, 

1) ' Dr. A. Bastian: Reisen im ~ndischen Archipel (Jena. 1869, atr. 218) 
mówi : Dandbu o der Pandhu- khan, der vierte llilnig Kashmir's, dessen 
Mutter im \\'assor befrucbtet war, versohwand beim Baden in demaelbeu. 

Gebriider Grimm: Deutsche Sagen. 
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brzmiały by jej dzieje, jak gadki o Nixach. Nialiki opowiadałyby dzie
ciom o wielkim wodnym narodzie, który swym poatl)pem nawet nad 
lądem przeważnie panował, - dopóki go ptak dziwotworny ( dwugło-
wy) nie zagryzł. " 

Tajemniczość tak charakteryzuje Nixy, jak senna napowietrzność 
stanowi główną cech!) Elfów. Obie przecież trudno rozróżnić w pier· 
wotnych podaniach, i dopiero pótniejszymi czasy zaozl)to ·je odosabniać. 
Same nazwiska nawet nie wyjaśniaj~!! rzeczy. W Skandynawii. nazywają 
dachy Elfami, Alfami, które na czRrne i białe dziel,.. Ostatnie B!) 
prawdziweroi Kobold a m i. Nazwisko Nix daj111 także w Danii domo· 
wym Koboldom, które tam Nixami zowi'ł. Są też Nixy noszące na pół 
postać człowieka, a na· pół ryby lub węża. Często zdarza Bill tak!e, 
że Ni xy żyjące w zwilłzksch miłosny ch z ludtmi, nie tylko żądają do· 
chowania tajemnicy, ale nadto nie wyjawiając swego prawdziwego 
nazwiska, proszlł, aby ich nie pytać o pochodzenie, rodzin!) i pokre
wieóstwo. 

Elfy i Nixy umiej'\ czarować, i według upodobania . swoją postać 
zmieniać. Czasami przecież i one podlegały potl)żniejszym duchom 
i w brzydkie potwory przetwarzane były . Ale miłość je wyzwala, jak 
to n. p. w powiastce o Zemirze i Azorze, gdzie żab i potwór trzy pocałun
ki odebrać musi, zanim w pięknego księcia sil) zmieni (Lud Ser. 
XIV str. 11). Skoro twój ,wstręt ku czemukolwiek brzydkiemu pr~te
zwycil)żysz, a nawet ono polubisz, wteąy obróci ci się w pil)kność. Żll• 
dne zaklęcie nie oprze sil) (potędze) milości: wszak miłość sama naj· 
możniejszym czarem; każde i'one zaczarowanie musi jej ustąpić; tylko 
przeciwko jednej potędze jest bezsilna. I jakaż to potęga? Nie · ogieó, 
nie woda, ani powietrze , ni ziemia ze sweroi wszyatkiemi kruszcami, 
ale - czas. 

Prócz Nixów, natrafiano niegdyś pod wodfł dziewice, do naasyoh 
llłdowyoh podobne, daj~&oe się oswoić i wychować na ziemi. Roku 1403 
w Hollandyi, około Harlemu, ułowiono w jeziorze dziewicę, znać z mo
rza tam zapędzon ~t 1 która si~J dała w szaty uatroió, żyła mlekiem 
i chlebem, nauczyła si~ prz~&ść i posługiwać, przed krzyżem kl~jcze6. 
Ale chociaż wiele lat . tak żyła, nie mogła jednak przej~tć mowy 
ludzkiej 1). 

Pawno-śole też nie słyszeli o m o r ski c h b isk u p a o h, a prze· 
ciż eą kroniki co o nich piszlł. ,Jednego z nich miano w roku 1581 
ułowić w morzu Baltyckiem1 w Prusiech, i posłano go podobno królowi 
polskiemu Zygmuntowi I. 1), ale wnet umarł, nie oho~to żadnego po
karmu przyjmować. Drugiego znaleziono, jak kronika Prfletomaa po-

') Chmielowaki w Nowych, Atenach, tom I atr. 529. 
1) WedłUS' Aldrowanda z Bolonii i Gesnera 1 Ztlriob, naturaliaŁów 16. 

wieka. Ze go złowiono w Norwegii, niedaleko Elpacb, pi11e Jobannee 
Praetoriua w Anthropodtmm plutoniem, od er neue W eltbeeohreibung 
Yon alłerlei wuuderbann ~enachen, Jl&adeburg 1606. 
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daje, w roku 1488, w morzu Baltyoki~m, na brzegach polskich. Mia2 
on na głowie infułę, w r~ku pastorał i cały'był ubrany jak do mszy. 
Nie mówił ani słowa, ale na migi wyprosił, że go nazad do morza 
wpuszczono. (ob. Lud Ser. VIII str. 105 i 10) 1

) . 

Są jeszcze istoty dwoist'ej natury, jakieś la będzie - d z i e w i o e, 
'co 1 napowietrznych szlaków lecą ku wodzie, i tam złożywszy białe 
awe pierze, wstępuji!J do k~~Jpieli w postaci dziewic. Gdy je spłoszy 
jaki ciekawy chłopiec, zar..z z wód wyskoczą, odzieją się w pióra, 
i znów, jak łabędzie (ptaki), ku obłokom lec~~J. Czy to wodne, ozy 
powietrzne duohy ? czy też czarownice ? - trudno jest oznaczyć, bo 
podanie zbyt ciemne i niepewne. (Lud Ser. VIII str. 8, 9, 13 - Ser. 
XIV str. 13). W staro-duńskich piosnkach częsta o ni ch wzmianka, ale 
wazędzie niewyrdna i dziwna. Na Wschodzie są ducdy zwane Per y 
(Peri), które także mogą bujnó w wodzie, w powietrzu, a żyć ro1ą 
i woni!} kwiatów w zaczarowanych ogrodach lub kryształowych pała
cach. Podania takie po różnych końcach świata się rozpierzchły, jakby 
nasiona z jednego drzewa; na każd ój wszakże ziemi i w każdero pod
niebiu inaczej się korzeni!} i kwitną. 

Za pogańskich czasów powiadano o królewnach i dostojnych pa
niczach, umiejących po powietrzu latać, a wtedy miano lak:} sztuk~ za 
zaa,czyt; ale później . weszła w obrzydzenie i tylko czarownice na ł y
s e góry latały, a może i dotąd jeszcze smarują się tajemniczym ole
jem i we czwartek po nowiu wyjeżdżają kominami na łopatach i mio
tłach • 

. Zwiedziliśmy już ~iemne karzełków kryjówki, napowietrzne szla
ki Elfów, i wodnych widziadeł topitlle ; czyliż ni ćma i o g n i owych 
d u c h ów ? - W sznk się jeszcze bardzo często zdarza, żo ludzie wi
dzi} jakiego jeźdź c a, któremu oczy j ;; krzą si ę jak \Vęgle , a koniowi 
ogień bucha z pyska; - lub obaczą w i eJ m o o g n i a t e, mierząco po
la; - często sil) hkże widomie p a l ą p i e n i ą d z e zakopane ; -
czeato n o c n e świetlik i zawiodą ludzi na b11gna , a gdy podróżni 
w trzę11awica ch zAgrzlJzną •. u słys1,ą jnkiPŚ głośne chichotAnie. · Nie są. 
to przecież duchy żywiołowe, tyllro Upiory, dusze zmarłych ludzi, nie
miłosiernych włódal'ZY, lłlbo dziedziców chciwych, którzy na cudzej 
roli sypali swe .kopce, lub myśliwców pokutujących za to, że· we świl)· 
ta polowali, albo tl~ż tylko psoty diabelskie (o bacz str. 48. 49). Zre· 
aztą, zjawiska ogniste, gmin przypisuje jedynie djablom, lub duszom, 
które w ich moc popadły. W stQ.rych powiAstkach pełno takich zja-

1) W nPodr6źy na około Ziemi" z "ykładów Dra Syrek1ego we Lwowie, 
powie!łziano : Do jakiej śmieszności dochodzili w XVI wieku antorowie 
dzieł o morzu, dowodzi opowiadanie z tych czasów miasyonarza jeztdty 
w lodyach wschodnich. Mial on widzieć l'ybakow łowiących ryby, kt6rzy 
w miejeoe r) b wyciągnąć mieli morskiego biskupa ~ infułą. Biskup ów 
zaklinał i błagał ich, by go u!l:tad wpuszczono do wody, co tei ZA wata · 
wieniem aiv jezuity mieli uczynić (Biblioteka Warszawska u marzec 
1877, fol. 463) . 
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wisk; nawtlt w teatraclJ zwykle pr1-y wystąpieniu i odejściu djabła, bu
chaj!!~ płomienio, I nie dziw, bo,łgdyhy djabeł nie był ogniowym du
chem, to jakże by mógł w piekło wytrzymać? Jt~~t on tak zim11ej na
tury, że nigdzio indziej, tylko w ogniu podobać sobie nioże. Sk~trżyły 
się już na to wszystkie te biedne kobiety, które się z nim kumały, 
Czarownice oskBrzono o współki z djnbłami, wyzn~~wały nilwet na tor
turach, że zimne, lodowate (s'!) ich u:ici~ki i pieszczoty. 

D ja b e ł jest zimny, nawet jako kochauok, nle szpetnym nie jest 
wenie, bo może na się k11żdą post:J.ć przywdziać~ , mo7.e się nawet za
mienić w 1mioła światłulici 1), ' jak to n. p. ukazał się ś. Julijannie pan
nie 1. Niko;nedyi. która go wneL pozuaw~zy, postrunkiem wybiła i pl'ecz 
odegnała.. Do pustelnika Selcundella 3

) i ś. l\Tarcinn przyR~edl w po~taci 
Barnego Chrystus.-. Oblekał 011 się niekitJ.iy i w rhiowicze ·wd:-.itki, by 
uwieść skromnych i niewinnych ludzi. Ado i Usuardua ~) piszą o Wikto
rze, który na wy3olciej skale obr·~tł sohio p1Hleloicze mieszkanie, tak 
ciasne, iż siedzący spnć musir,l; a pr<~eci(;:i, go i tam djabeł nawiedził 
W poetsl.ci urouziwoj dzic:wiey, i.:tÓ!'Il ni !Jy DO CI\ bląoząc po losie, a lę- . 
kając się dzikiego zwitm~a, p1·osib puRtelnika v przytułr:k. Ledwo ją 
przyjął do sw.Jj komórki, >'.mazał ,;i~ zRraz gr7.ncltcm cielesnym, który 
dopiero surowymi postunil i wła~nem mg•;Zclistwem zgładzić zdoł~~.ł. 
Alo przer..ikliwszy od Wiktora b)ł Dun :~La nu~, bo poznawazy od r·azn 
djahla w knezącej go dzio:vricy, wyrwal z uguia. rozpalone kleszcze, 
uchwycił r.a nos i upaiil go dz ie wczynie 4). Niorar. też jako zalotnik 
do !lkromny\>h dzi•lwi.: zanLodt.il. Mr: grlaleuie ·ln Cruz, zakonnicy hisz
pańskiej w Korclubie, ulmzllł si~ w pr">t!l•; i n:nrzynlcn, i obiecując jej 
zjednać u k sią :'-ą.t i kr,)lów wielką sław\) llwiątobli•.vej, wymógł tiiL niej, 
że z uim żyła przez czns bardzo dingi. Ch ~:~c z nią spokojnie si~ La
wić, knzal inut~ruu djaułt1 przybra~ j•!j pustać i za~tępow11ć j<l w chó
rze. Cokolwiek na Świecia sil! staJo, znkounicn wi edziała przez djabla · 
i zarn?. d1·ugim objawiła, zl\ co tex wkrótco3 kaie uilJ: ją zrobiono. Nie
raz nnd ziemi~ si~ podnostła i czy11iln eucla. LłJy Jo lwmuuii przyst~
puwal!l, zawsze jeden komunikant zginąi poprzeuuio, n onn. twi:Jr·dziłl\, 
iż go z rąk anielskich przyjmuje. Kr~lowie, cesarze, pnpież<>, liatownie 
si~ jćj modlitworu pole.:ali. Nakonie1~, gdy podczas wizyty klasztoru 
zeznali\ swoją nillpra.wo~ć, wtrącono .i<l Jo wi~;zinnill: nle djabeł nie 
przesLt>wal ~pićwać za ni f~ w chórze. llopiero, gdy ohurzoue :zakonnice 
ctarnć si\j :ZIICZfly o jći wygnnr•io z ldasztoru, Mngdl\lt~na surową 'po
kut~\ oddr.lill\ rlj11Lia od siebii!. 

:Nie zawsze przecież jest (on} tak ujmnjącym; bo czasem, llhcąc 
ludzi przestl'aszy~, przybiera p o stać z w i er z ę c ą. Ś. Antoniemu, 

1) Ś. P~&wła list II do Koryntyan, Roz. XI w' 14. 
') Grtgoriuw Turoneuaia Libro de vitis Patrum cap. tO. 
3

) . Ado de VImun.di aetafi?u.s. ~s.uardu~:Uartyrolog~um ed. J. B. Sollo
r!us, Aotw, 1714. Oba wApołcze&Dl kroorurzll getnlliDscy IX wieku, 

') Tritemiua, de viria illuatrihus Ord. a. Benedu;ti. 
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puRtelnikowi, pokazywał sil) drapieżnśm zwierzem lub ptakiem; li. Ro
mualdowi jeleniem, Hilaryonowi liszką. Zwłaszcza, gdy aiq nahula i pod
pije sobie, rad sil) zamienia w bydll) •.•• Że wśród czarownic w po
staci czar n e g o kozł a burmistrzuje 1 to powszechnie wiadomo; ale 
djabeł lubi czasem· i dysputy uczone. W s z ak <teorgius Goldemanna opi
suje wizyt~) u Lutra, któremu podawał trudne do rozwiązania syllogi
zrny. Djabel \>owiem zna Pil) na logico i już przed ośmiuset Jaty do
świadczył tego papież SylweRter, który gdy w Kordowie był na nau
kach, zawarł był przymierze z azatnntlm. i za jego poruccą wyćwiczył 
eig w geometryi, algebrze, asts>eflomii i wielu innych pożytecznych aztt!· 
kl.tch . Według układu, mial w Jcruznlcm zakończyć swe :lycie; więc 
się też c~ronił Jerozolimy, jak nasz Twardowski Rzymu. PrzeciAż, gdy 
roszą odprawia! w pewnej kaplicy rzymski ćj , djabeł przyszedł go za
brP.ć, i dowiódł mu, że knplica w której sili znajdował, nosi nazwisko 
Jerozolimy, n bior1;c Sylweshn do piekła, ezeptal mu jeszcze do ucha 
z uśmiechem : 

J'u u on pensnvi ą u 'i o lo i co foasi 1
) ! 

(Tyś nifl myślał, ia ja ł 0gikiem jestem). 

Djabeł ma. swoją logik t; i przf\l,)j,,gł ~; mi wykręf.ami każdego przy• 
mierzeńca obejdzie. W jasełkach (maryune t kach)• jednych z najstarazych, 
które związek Fausta z djnbł e:u i rui ·tern~ śmie rć pierwszego przed
Htawi.~ Ją, Faubt :lą.·k, od rlj rlbla wsr.d~ich reakoazy ziemskich, a za to 
wu swoj!IJ rln f'?.~ zapiauj e, zobowiązują,c ai~· pójść do piekła, ak•)!'O po
pt>ł:ti trzAcio zabójst.wo . . Już dwóeh l ~ dzi. byl~z~bił i myślał , że jesz
C; cld nie j e~ t w mocy azatauski,)j , pól<i a ię trz,eciej . zbrodni· nie dopuści. 
Szntan p<'ztlciez-tloworbi mu, że właśni łl jego z.wiązek ozartowaki, je· 
go dusz ni'> samobójstwo, za tr:l.ccią zuro..lnią p'ociytuje, i na mocy ta
kiego dowodu bierze ·. go de' piekir·ł. Jnic dalece ~oethEI w swoim Me
Ji~ tu+', J.,aie to ch!lt'aktarystyczną ce chę ,iego sofi;tyki Ul-' j,.w wywiódł, 
każdy l.o oslłd~ić mnie. 

Djabel jest nie t)·lko rept·ezont.antem świeckiego przepychu, ros
koszy zmysłowych i ciała, ale zarazem zwyczaj uego rozsądku, który 
wszystkie prawa wat,rytl ln13 windykuje. Ztą,d sł.awa jako przeciwnik 
Ohryst.usa, który jrHt gucllom ducha, niebi~akiego zbawienia i naj
świętt~zej wia1·y. 

Postaci djabłp, nie można wpr!!wdzie dokładnie ozna-.:zyć, bo 
w co chce, zamienić sil) może; przociei najcz~ściej pokazuje ai~ u nas 
w ubiorze niemiackirn, z trójrogatym kapeluszem, w harcapie (Haar
zopi), we fraku i bótach palonych. 

Nos jak haczyk, kurzll nog~, 
i krogulcze ma paznogcie, 

'l Dante, Inferno c. 28. 
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Utrzymują niektórzy, że wygląda zawsze jak z\Vierz, i żo to 
tylko skutek omamienia, gdy go inaczej widzimy. Coś cynicznego ma 
on bezwą,tpienia 1 i to zuamit) charakterystyczne najlepiej Goethe wy~ 
jaśnił. 

Odstraszyć go można exot·cyzmern, czy tauie;u pierwszyah roz
działów ewangielii Ś. Jnua i t. ukasza o wcieleniu Boga człowieka, świ Q 
coną wodą, kredą trzech- króli, a podobno i batem ukrQconym z l i
powago łyka. Czem u się 1\'łuśuie lipowego łyka boji? nie wiem; alo 
tak słyszałem od majich piaRtunek. Jest także wiele ziół przeciwko 
djablu skutecznych, jako to 1

): rosiczka, plomyk, bylica, dzi ewanna, 
ruta polna, koszycz ka, psinek 1 boże-drzewko, macierzanka, szakłak 
i t. d.; toż gromnice, dzwonki loretańskie, i także jeszcze mnóstwo 
innych sposobów, że sam djabeł nie spisałby ich na wołowej skórze. 
Powiadają, żo dja.beł iua matkę, wielu znów powiada, że tylko b n h
k ~ (der T aufel u od seioe Grossruutter ). I ona na świat czl\l:lem wy
chodzi, boć pewnie do niej to przyslowie się ściąga, że gdzie djabeł 
nie może, tam babę poślll . Zwyczajnie jednak jest w pi ekle kuchnią 
zat ru dniona, albo siedzi w swem czerwonem krześle; a gdy djabel, po 
dziennych trudach, wieczorem wróci do domu, zajada łakomo, co mn 
nagotowała (oua) matka; potem kładzie swą głowę na jej łonit> 1 każe 
się iskać i usypia. Przytem, zazwyczaj, stara znrnrukoce mu piosnkę: 

Kwitnie róży krzew, 
czerwono jak krew, i t . d. 

Do str. 19. 

14. 

* * 

Kar l y. O d m i a n e k.- Dr. H. H. Ploaa: D as Kind (Stuttgart 
1876. I. 111 ): Glaubt· man abor, dass das Kiod schon verwechsclt 
od6r in einen Wecbselbalg verwandelt worden sei, so schreitet mnn 
vielseitig zu sehr krii.ftigen Proceduren. In Ung11rn wird das Kind von 
der Hebamme auf die mit einem Jangen Stiele v-ersehene Scheihe ge· 
netzt, anf walcher man das Brod in den Backofeo zu sobieben pflegt, 
und in den Backofen geschaben; hierbei spricht die Hehammo: n Hi er 
hast du Tenfel deinen W echaelbalg, gib mir mein rechtes Kind zn
rtlck." - .Auf diese Wflise giaubt man das rechta Kind wieder żu 
bekommen, - Diea Verfahren l!rinnert daran, daea cl'ie Neugriechen, 
urn zu verhii:ten, dasa daa in der Christwoohe geborene Kind ein 

1
) Kalendara a r. 1759 Stan. Duń.czewLłldego. 

Ld. ... Xl'. 26 
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Kallikantzaros werde, a uf dem Harkte e in F'euer anv.iindJten, und an 
.:~;esem Fener dio F'!ll!se des l{indet~ fast rosteten, denn sie glaubton, 
dl\s Versongen der Nagol macho die Verwandlung uomoglich. 

15. 

Karły. Odmianek. Dr. A. Baat.ian : Reisen im indischen A.r
chipel (Jena 1869, str. 47) mówi: Der Kam i sk genannte Damon 
hli.lt be i den D a y ak da s Kin d i ot Mutterleihe zuritck, bis ibm ein 
Opfer auf das Ba!ei (Platform aus Bambus) hingelegt odor in den Blin
men aufgohl\ngen ist. Die :Seugeborenen werden von dom bosen Geist 
Kloa erlauert, der sie a m Nacken paokt und entstellt, o der Misaga
burten (Pehingen) bewirkt. Die Dayak beten zu dem Schopfer (Devata 
oder Devatta) ald ibrem Erhaltct'. Von den Vogeln werden besooders 
weisse verebrt, uru aus Stimme und FltJg Auguriea zu ziehei:t . Wab· 
ren d der W o hen wird ein Zauberet· (Ualian) berufen1 der den Gindang 
Rcbliigt und dazu singt, bls die Geburt vollendet ist. 

Na str. 71 mówi tanie (o Op!Jtanycb): Der von Radja Hantuen 
(o der Do bong) Be s o sa e n e fliegt Nachts umher , "B! ut auezusaugen. 
Vou d<Jn Walddamonen bat Bllhutei koine bestandige Form , sondero 
nimrnt allerloi w echsolode Gestalten an. Dia von bose n Geietern b e 11 e as e· 
nen Daume heissen: pahewau (unuabbar). Dia Frauon versprechen den 
Erdgeistern (Kloa) Feet.liohkeiten, um gegcm Abortu s siober z u sein. 
Die boi Verehrung der Ge\eter der btsheren W elt etattfiudenden Cere
monien h eissen S a n g e n und bestehen in de m Bersagen der Geschich te 
des Geietes, zu dessan Ebren das Fest gefeiert wird. 

Na str. 176: Da die Schwangere (in Batavia) im siobenten Mo
nato den Angriffeu einos Teufels ansgesetzt ist, so wird sie dano von 
i h ren V erwaudten bewacht u n d darf nur we ni g echlafen. Ma n w~scht 
sie darauf vor den scbon,.n Bildero Pandiie's und Kit•ono's, und daun, 
n!\ch Anlegung des Schmuokes, m usa sio sioben Ma l ihro Kleider 
wechseln. 

16. 

Karły. Odmianek. Niedawno temu, we wsi Biskapice w Po
znaflskiem, sdal'Zył si~ wypadek straszny, spowodowany ciemnot!} i za· 
bobonem: Żył tutaj osadnik . z żon" i pięciorgiem dzieci ezcz~śliwie, 
zdoławazy sobie wybudować domek własny. Przeszłego roku przyje· 
chała do niego siostra żony, wdowa z pi{lcioletnim synem 1 Maryanna 
Cierniak. Opanowana była myśl", że pozna każdego kto o p \l t a n y 
przez diabła i że potrafi każdego opvtać,- siebie również uwa
żała za opotanlło Wkr6toe nazwano jlł we wsi czarownicą,. Na 
swoją, o dziesivć lat młodszą, siostrę wywierała wpływ demoniczny. Pe
wnego wiuozora położyła aię CitJruiakowa w łóżko taa pozór apokojnie, 
Ale o północy aio1tra jej, przeraiena wrzaakiem1 obudziła si~ i zapaliła 
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kaganek.Cierniakowakrzyczała: "diabli porwali ci twoje dziec
ko i przemienili na inne, bij je tak. długo, aż ci go nie 
o d d a d z ą." - Ulegajlłc szałowi siostry, nakazującej bić dziecię na 
śmierć 1 położyła wl-'łsne dziecko na ziemi, okładając je pasem rze
miennym. W czasie tego obudził się mąż. niezupełnie jeszcze z wie
czornego podpicia wytrzeźwiały. Zrazu nie chciał op~Jtaniu wierzyć i 
gotów był nawet dziec.ka bronić, ale żona namówiła go iCBczeJ i -
wkrótce dzieei~J już nie żyło. Poczem małżonkowie napadli na Oier
niakowę, rozbij aj 4 c q, tymczasem p i e c e, kióra przestraszona, ok n e m 
uciekła. Nuajutrz znall\zł ją nauczyciel wiejski prawie nagą, leżącą, 
przed domem - w domku zaś pieścili rodzice (zapóino) zabite swe 
dziecię . Sąd przysil)głych w Ostrowie, sprawę tę osądzi. Kłosy, Wars,z. 
1872. N. 346. str. 121). 

Do str. 19. U. 

17. 

Kras n o l u d ki, J. Grimm. (D. Myth. str. 468 ). To co u Rzy
mian znaczyło lar, la.r familiaris, penas, było u Niemców hu
sing, stetigot (geuius loci), ingoumo, ingeside, u Szwed6w 
tomtekarl, tomtra it,d. Mają te duchy stycznośó z o_gniskiem 
domowem, z którego często wychodzą na izbiJ, i gdzie poniekąd są 
drzwi do ich podziemnego mieszkania. W Niemczech nazywaji!J je cza
·aóm naohbar, gu.tgt~sell, goede Kind, w Danii god Dreng, 
w Anglii puok (irl1mdz: phuka, pwooa), staropółn. puki (puer), 
duńs .. p oj ke (chłopiec), fińskie p o i o a (syn). Od l S wieku upowszech
niła się nazwa kobold i mi111sza się z pojl)ciem karła, perat~ika, 
pupki, krasnoludka, niem. gotzo i t. p. Zdaje się, że r:o:eżbiono wów
czas bożków domowych z bukszpanu, jak i dziś jeszcze robią dre
wnianych karzełków na zabawkach i t. p. Wyraz ten mógł powstać 
z greckiego koba·los (pachołek) i łaoińs. cobalus (:o:tąd gobeli
n u e, go b l i n). Hanki staroczes. koment. stawiaj~t obok siebie getu
lius (kobold) i 11plinus (ta.trman).- Lud Ser. XIV. str. 118, 126. (n. 
25. 2~). -Ser. VII. str, 41, n. 78; 81.- A. Petrow: Ziemia Dobrzyńa~a 
(Zbiór wiad. antropologicznych Akad. krak. t. ll str. 141). 

J. Grimm. (D. Mytb. str. 4 75 ), Stawia różnych domowych du
chów obok siebie, np. butze, hiimpel, franc. follet (fol, fvu) ru
szający się, i lutin, litt~ws. bildukas, bildunas, bildziuks (pol
tergeist) i grozdunas, sloweńs. strasznik, serbs. straszilo, 
ozea, i pola. straszydło, ozeakie bubak (poltorgeiet), pola. dzie
ciojad (manducus). Lud Ser. III str. 104. n, 36. 



Do •tr 28. (Cmok). 

18. 

Ó m a. W naukowym języku (mówi Wójcicki) naszym, wyraz 6 m a 
oznacza rodzaj motylów nocnych, w pospolitym _ wszakże pomiodzy 
ludem, inne _ zupełnie ma znaczenie. C m a jest to u nich pewien ga
tunek ducha czyli widma, które się w nocy przacbo_dzl}c ukazuje. C m a 
znaczy także w języku ludu tłum np. ćma ludzi była na jarmarku. 
W temże znaczeniu w znanych piosnkach gminnych i krakowiaku, wy-
raz ten jest użytym · 

O i wy też muzykańcie, 
do ćmy diabłów grać przestańcie; 
bo jak się też zbogaco 
to wam sowicie· zaplact. 

Do str. 5. Upior. 

19. 

11 Wyobrażenie o U p i o rac h, jesłr'llzysto ułowiańakim zabobonem, 
powiada Berwiński (II. 24. 31. SS. 45) 11

; za jego też idzie zdaniem 
i Klepaczewski. Tak Wójcicki jak i inni pisarze nadaj l} wcale inne 
upiorowi pochodzenie, i niemal inny charakter. Berwiński wyjaśnia, 
że zabobon ten powstał przedewszystkiem w kościele greckim 1), a to 
pomiodzy Słowianami zostajl}cemi pod panowaniem tureckiem, i przy· 
tacza okoliczności jego narodzin. Jest on dzieckiem wyobrażeń śre .. 
dnich wieków, a okropnego narobił hałasu na poczl}tku wieku XVlii 
pomiodzy Serbami. Poruszył on z tćj przyczyny znaczni} liczbo głów 
i piór pisarzy niemieckich 1 lctórzy z całlł powag!} wzioli się do zba
dania przyczyn tego zjawiska i wiele też w tej mierze popisali mlł• 
drych i niem~drych rzeczy. Tak si~ wyraża Berwiński '). Tym spo-' 

1) Rzączyńakł nazywa go , gd1 trup jest męr:ki U p i er , gdy teński U. 
pierzyca (u Chmielowaklego Hek a teJ pyr.-ogień. Grecy ne,1y· 
wa..ilł UpioraBurko l ak a, co przypomina: vu kodlak a (wilkołaka) 
Ser. VII s. 297. 

') Jednostronne to twiercbenie zbłj~ilł badania. p6żniejsze. Dr. A. Bastian 
( Vo·elker cle.ę Oestl. 4sien. Jena 1867, T. III Siam, str. 122) powiada, 
te w Bangkok, kt-lo drzew klasztornych widat! w b i t e w z i e m i 11 
kolki 1wane diabelskieroi (Lak-phi) dla odegnania złego ducha od 
chorych i przybici a go d o z i e m i Napis z czasów króla Buddha· 
gupta. (484 r) mówi o wzniesieniu słupa dla boga Wisznu jako Ja
nardana czyli męczl}cego lu•l:ti. · Straszydło przy b i t e p a l e m do 
gruntu pod Sudergaard, zo•tftlo u w i 9 z i o n e m n a z a w s a e (ob. 
Mtillenhora). Tak i Upiorom (Vampyre) pnebij&no kołkiem serce, by 
ich nitszkodliwemi uczynić. 
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aobem przeszedł ten zabobon tekże i do Polski (obacz Lud Sar. VII 
atr. 295-310). Stef!'n Garczyński (Poezye, Paryż 1833, t. I str. 30) 
powiada: · 

- mówił} że na ludzklł krew upior zajadły 
gdy ofiarę wybierze_, z któ1·ej !loki pije, 
Ofilłra umrzeć musi, - lecz zmarła ożyje, 
i mordercy swojego p~:stępując torem, 
znów niewinnych krew chlepcfłc, staje się upioreru. 

Chmielowski (N o w e A t e n y, część IV str. 250) mówi: "Dla 
tego, wiele podejrzanych ciał podczas jakiej zarazy, chorób, śmierci 
odkopnjlł 1 znajduj'ł krwi s te 1 jak żywe, choć źa żywota były jak 
chusta blade. ~eb im uciqwszy, Btl!'Ce przebiwszy, krwie wiele z nich 
wypływa (któr4 we śnie z lndzi żyjących wypiły), co jest 
llnakiem na Rusi, ile u ludzi pospolitych, iż takie ciało jest U pi 6 r 
ci~żki, bardzo szkodztjcy. "Z czego si~ pokazuje,- mówi Berwióski,
bliskie powinowactwo Upiora ze Strzygi}, który to Upior jest jakob1 
Btrzyg'ł po~miertnlłi." (S t u d y a, II, 24). 

Chmielowaki nadto mówi: r Wiele ml}drych tak o tych dyazku
ruj'ł Upiorach, że baby matronom do rodzenia służące, ·osobliwie pro
stac:zki niesumienne, które często a c t n Sfł czarownice, jeno się dzie· 
cię urodzi, .tedy poprzedzajile wszelicie przeżl!gnania, wod'ł święcon'ł 
pokropienie, a najbardziej chrzest święty, oddaj!} ciało tego dziecięcia 
czartu. I .choć pot(lm podczaa chrztu pewnemi słowy czart bywa od
pęjdzony, jednak po śmierci wedle paktu z babili uczynionego, do ciała 
eię owego człeka w dzieciństwie sobie oddanego, interesuje, jeśli temu 
ciału jakim exorcyzmem 1 albo jakiemi świętościami w usta · jego wło 
żorlemi, nie będzie zapobieżono; bierze owo ciało nagniłe, śmierdz~
ce, z natury zarażają,ce, jeszcze swoich sztuk czartowekich dodaje, że 
W tem ciele będfło i z grobu je wyprowadznjfłc (z dopustu Bożego), 
~araża ludzi niespodziew&jfłcych się, osobliwie śpifłcyoh, nie uzbrojo
nych na noc wod11 święconii!J krzyżem 1 relikwijami, życiem święt.em. 
Albo też zaraża i zabija konie, było, wieprze, kury, gęsi i t. d. zgoła, 
jaką baba uczyniła z czartem zmowę. Jeżcli mu pr~yzwoliła, aby 
szkodził d z i e o i o m tylko, zarażajflC je albo jak to m6wil!l: p o d ci
n ~h c, to d z i e c i tylko g l a d z 1 ze świata.'' (W czem jeszcze wię
cej przybliża się Upior do Strzygi). 

Wedle Chmielowekiego wi<Jo (mówi Berwióski) tylko zwłoka z u
dzieleniem chrztu, przyczyną jest upiorów. Wójcicki podaje jeszcze 
inne, jak n. p. kar11 zesłanq przez Boga, przypadek nieszczęśliwy, a 
głównie inni\ wiarę t. j . że spotyka to schyzmatyków i wy
klęty c h ( oo w na!ltępstwie Berwiński szeroko rozwija i tłumaczy) . 

Do str. 36. 
20. 

l. Wilkołak, Wilk o ł ek, - jest-to jakoby wilko-człek, a 
więc człowiek przemieniony w wilka. Skl\d nrzeto dziwotwór hkowy 
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międ2>y demony ma być policzon? - zapyta kto może. Otóż dla tego, 
że u d a n i e takowej przemiany sprowadza czar t przeklęty, aby lu
dziom szkodzić (mówi Alcpaczewski). Wilkołak taki, jak powitt.da Wój
cicki, bardzo jest chciwym na krew, szczególniej małych dziatek, które 
też najwięcej porywa. Właściwość ta robi znów podobieństwo wilko
łaka do strzyg, z których także większa część ua dzieci poluje 1 a jest 
bardzo krwi chciwa. Wilkołak wszakże nie przebiera, i gdy nie może 
dzieci 1 porywa dorosłych i rozszarpuje. Zabobon ten szczególniej we 
Francyi (loup-garou) dużo narobił hałasu, gdzie mniemanych wilkoła
ków, którzy dowolnie mog~ Zl'zudć z siebie naturę wilczlli a przybie
rać ludzką,, przekonanych o zbrodnię, do której się przy z n a l i n a 
t ort u rac h, nie mało napalono '). U nas bodaj czy bywały tego 
przykłady; przynajmniej ani Berwiński, ani W ójcicki1 ani też C'$aro
wnica powołana o takowych nie wapominajl}. I do tego także zabo
bonu znajduje się pierwowzór w pogaństwie, a potem i w kościele, 
mianowicie u św. Augustyna (De civ. Dei, XVIII, 18) który także o
piauje przemian!;) niejakiego Apuleja w osła (Lud Ser. VII str. 278)

1 

jako też u św. Tomasza z Aquiou i innych '). "Jeśli który z zabo
bonów jest spuścizn~ czasów przedchrześcijańskiej Słowiańszczyzny, to 
najprędzej zabobon o wilkołakach (wedle Klepaczo\vskiego). Berwinski 
wprawdzie przeczy temu energicznie i wyśmiewa tak Wójcickiego jak 
i Maciejewskiego, obstających za poebodzeniem slowiańskiern tego za
bobonu, ale mojem zdaniem (mówi Klepaczewski) niema słuszności po 
sobie, lubo bardzo uczenie sta1·a się togo dowieść. Twierdzi on, że 
jak wszystkie inne, tak i ten zabobon przyszedł do nas przez kościół, 
i opiera się w teJ mierze na podAniach ojców kościołA, a szczególniej 
na podaniu św. Augustyna 1

).-Wiedzieć zaś trzeba, że już Herodot 

1) Wiara we wilkołaki upowszechniona dawni6j była i w Palatynacie 
wyższjm . .F. Sr· hO?werth (Aus der Obe~pf'!lz , III. 209: pow_iada, że n~e 
należy wzywać wtlka , bo zaraz prz)•JdzJe : w e n n m a n IV u l v n 
nennt,s uakumd a g-rennd(t). !'od Velburgiemżyl parobckimia"l 
pas, którym przepaśn.wszy się, prZflmienił się w l i s a, i wyłapywał 
sąsiadom kury. Gdy go zdjął, stawał się znów człowkkiem. 

1) Berwiński ~Studja li. 6~) mówi także o przemianie w p s a . Obacz : 
Czerwony pies (L1ld Ser. XIV. str. 148. 377). 

3) Hel'wińaki w Stndyach o lttet· aturze Judow6itPoznań , 18.'54, 
T. II Hr. 51) dowodząc, że wi.a.r~ w wilkołaki nie je~t wyll\cznie sto
wia.oską nie powsz•'chnfł, m6w1; Obadwaj więc, i Wójcicki i Made
jowaki mo.ją ją mylnie za. pogau -ko-słowutński zabytek; na dowód zaś 
pewnie starożytności tego zabobonu. z zadziwieniem pre.wie przytacza. 
Wó;cicki. że już w drukach XVI wieku, t. j. w komedyi Wisniew
skiego pod ua.pisem: Ludowe wesele. zna.J!iuje sir! wztnit1uka zro
hiona o Wilkołaku w chórze, który t11 grożne śpiewa słowa : 

MRaku uie raku, 
o straszny cudaku. 
cały wilkołaku' • 

Może to istotnie pierwsza w polskiej książce dr 11 kowa na. wzmian
ka o wilkołaku- powiada. Berwińsk i. Przynajmniej nie wiem o star
Hz~j. Ale p6ini6j często o nim i różnie pisano, jak n. p. Ha nr, C rano· 
wnica powołana., Nows-Ateny, Duńczewski i t. d. 



207 

o Słowiannch (?) zwanych Neurami (Nurami), których pis~rze nasi nad 
rzek(} Nur .w ziemi Nurskiej sadowią,, powiada co następuje: "Ci lu
dzie (Neurowie) może też są czaro wnika m i; Scytowie albowiem i 
Grecy którzy tam w kraju Scytów iamieszkali1 opowiadają, o nich, że 
raz do roku zamienia si~ każdy Nur na kilka dni w wilka, a potem 
znowu do dawnej wraca postaci. Ja-ć im nie wierzę, dodaje Herodot, 
iecz oni to jednak opowiadają i gotowi zaprzysią,dz że prawda." -
Otóż t.o właśnie miejsce, które czystą, bajką, opowiedzianą Herodotowi 
prz':lz Scytów i Greków Berwiński mianuje, najwięcej [l]ojem zdaniem 
r;nówi za sta:-o?.ytnością i rodowitcścią ałowiańsk:JJ (?) owego zabobonu. 
Ze takowe przemiany z-achodziły w Słowiańs?.czyżnie,- naturalnie nie 
co do istoty, a.le co do mian.a. samego,- nie truduo biłrdzo dowie~ć. 
OdwolujiJ się w tej mie1·ze ua uczoną rozprawę Karola Szajnochy z r. 
1857. W niej-to Szajuocba mówi i o owych_ myszach, któr_e ogro
mne czyniąc vrypz·awy, zjada~y nieraz całe plemiona ludzkie wraz z ich 
naczelnikami, jak n. p. owego PopiCla z całą jego drużyną, (Lud Ser. 
III str. 34) - lecz zjadły także i biskupa Hatto b lisko Moguncyi i 
t. d .). Otóż to vwe myszy, które historycy czystą, bajlcą być mienią, 
byli wprawdzie myszami, ale .Myszami- ludźmi, pokoleniem slowiań
skióm (?): które może zwyczajem ówc:~.esnym przydomek myszy (a 
może; m u ży,-mężów) przybrało. Fokolenie biło na pokolenie, a- dla 
odróżnienia się przybierało stósowne do swego charakteru i czynności 
nazwy. Dowodzi Szajnocha, że takie wyprawy czyniły one słowiańskie 
my a z y aż do Danii i Niemiec 1

). Dalej wiemy także, że jedno ple· 
mi~ słowiańskie zwało się wręcz Wilk a m i; dla czegÓŻ· by wi1;1c nie 
miała przemiana niby i nazwa takowa wzniecić zabobonu owego u o
ściennych obcych narodów o Slowianach i wynurzyć się potem w tra
dycyi jako zabobon na łonie chrześcijańskiej Słowiańszczyzny, - dla 
czego zresztą Nurowie nie mieli się byli nazwać wi l kami , jak owi 
tam m y s z a m i , i n w y c h o d z i ć r a z n a r o k n a k i l k a d n i" na 
wyprawy i rabunek, jakby waleczni i okrutni wilcy, a może i odzie
wać sill przytern skórami wilczerui? - Stąd też, powtarzam, wilkołak 
może jeszcze oGjpr~Jdzej rościć sobie pl'awo· do najodleglejszej staro
żytności i rodzimolici w Słowiańszczyźnie." 

Mimo t.wierdze .ń Klepaczewskłego, powiemy, że wyobrażenie to 
wybiega daleko po za granice Słowiańszczyzny. A. Ba~tian (Reise in 
Siam, Jena 18671 t.. III str. 26 ) mówi1 że za wymówieniem pewnych 
czarodziejskich formuł , mogą się ludzie (w Siam) zamienić w tygry
sów \Vychodzą,cych na łup, i przybierać napowrót postać ludzkq. Dalej 
mówi on: D1e ach on den al ten Arkad iern bekannten L y kan t h rop en 
heissen jetzt in Griechenland BrukoJakas, in Rusaland Oborot; 
die Skandinavier n annten sia E i g i E i n h li. m i r. In der Volaunga
saga warden Sigmund und Sinfiutle in Wolfe verwandelt, als sie die 

') Zna.c:z:enie myszy wyjaśnia li. Szulc: Mythologija str. 107. 
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Bii.lge der verhexten Konigssi:ihne anlegeu. Hominas ob insaniam dicti 
quvd loca, ad quae venissent, infesta facerent, hiessen die Lukarnonas 
(LupohoJDines oder Lyknnthropoi) bei Festus. Die wahrsagenden Wei
ber biessen (in der Erik-Rodes-Saga) Wal en oder Wolveo. ('fen że 
Reise in J{ambodja 1868, IV, 20). 

Już i wykarmienie Romulusa. i Remusa przez wilczycfJ wskazuje 
na ich poniek~d wilcziJJ naturQ. 

Do str. 46. (Straszydło) . 

21. 

Wiedeńskie czasopismo Wiener lllustr. Extrablatt 1881, Nr. 144: 
cłonosi : (Der Geisterspuk in Licbtenthal). Seit gHstern ist dis klei ue 
Lichtenthal nich t nur der Aufenthaltsort der "harbesteo" Wii.st~her
madchen, soudern auch der Geister. Die Letzteren haben sich, da, sil! 
wahrscheinli ch schou Ofter von der Handfestigkeit der erwach senen 
Lichtenthaler gehort hnben, einen Ort zum n Umgeben" ausgeaucht, wo 
nu1· der jogendliche Nachwuchs der kriiftigen Wiischer-Generation zu 
fintlen ist, nii.mlich die Schule. Schauerliche Geriichte durchschwirren 
seit gestern Morgens den sonst so ruhigen Stadttheil, und im Laufe 
der nachsten Wocl1en diirfte sich schwerlich ein altes Weib fi.nden, 
welches bei dem Schulhnuse in der Lichtenthaler-Gasse voriibergeht, 
obne ein Kt·euz Z'lt schlagen und ein Stossgebetlein zu murmeln. Die 
Kinder En·ziihlen nii.hrolich mit grosser Beharrlichkeit Jedero 1 der es 
gerade horen wiliJ dass sie blutige Kinderbanda uod eben sol
che M e s Per gesehe n hu ben, und einige woJlen gRr duroh eioen b l u
t i g e n M a n u i o die Flucht ·geschlageo w ord en sein. Andera sin d 
wiede!' dm·ch ein winzig kleiues graues Mannohen und eineo -
C a p u ci ner erschreclct worden. Allo diose Kiudermiirchen machten 
so Iange dte Rnnde, bis von gar nichts Anderem mehr die Rt~de war, 
als von dcm Gaisterapuk im Schulhause. Naturlich wurde die alborne 
Geschich to von den "A l l w i s s e n d en'' des G rundes noch mehr auf
geputzt, so da as Nachroittags aus der Kinderhand bereits eii:r zer
stiickelter L e i c h n a m geworden war, Mittngs wRr die Li ohtentbaler 
Gasae so voll von M:euschen, dnss Sicherheitswachen zu thun batten, 
um die Meuge zum Fortgeheu zu he1vegen, Nach den Erbebungtm; 
welche der Beamte des Polizei-Commissarit\t.es Rosano, Herr B a ue r, 
pflog, diit·fte der ganze Gaisterapuk darauf zuriickzufi\hren eein, d!'ss 
ein Schulmii.dchen in dem mit Gas erl euchteten Anstandsorte mit einem 
seiner Zopfe bangen blieb und, sioh umdreheod l zor dero eigenen 
Schntten eine solche Angst bekam, dae11 es !aut zu schreien aofing. 
Die Kleina behauptete steif und fest, dass sio Jemand an don Zopfen 
festgehalten !Jabe 1 und faod in ihreu Kameradinnen glil.ubige Gemii
tber. Was dae nsrauo Miiuncben" betrifl't,. ao diirfte die Rollę 
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deseolben die -graue Katze des Lehrers iibernommen haben und 
die 11 b l u t i g e n S a c h en" dichtet·.n aich die Kinder da z u. Da.a Go.nze 
wird iibrigena mebr a.ls eit..; "~ 1 ~o h e t z" betrachtet und das Scbul
haus, dessen Tbor geschlo~sen werden musste, war gestern stets von 
einer grossen Scbar Gauenjungen umlagert, die warteten, oh aich nich t 
vielleicht ein "Geist" a.uf die Strasse verirrte. 

Do str. 47. 

22. 

PreyjacieZ Ludu 1845, rok 12ty N. 17, 18 (str. 139, Pa.no· 
wanie Augusta III i ówczesne obyczaje. Z Pa.mi~tników A . .l.\1.) powia
da: ,. Pisali kaiiJŻ& panegiryki pełne podcblebstw, książki do .na bożeń· 
stwa dziwaczne i śmieszne, żywoty świl)tych Pola.ków, a świ~Jtych dla 
tego, że · klantory fundowali, ogłaszali cud,.. i zjawienia, n. p. jakoby 
jednej figurze Pana Jezusa w Kcyni w Wielkiej-P.olsce włosy rosły 
i że je co rok ustrzygać muszą; u Dominikanów w Poznaniu, że z ll" 
by rosną; a' w innych miejscach, że płac z e. - W Gosławicach 
(w województwie Gnieźnioiiskiem, pod Kaźmierzem, nad jez. Slesiń
skiem) mając proboszcz ko1latora łatwowiernego, mało oświeconego, 
pana B111ckiego pod komorzego Kaliakiego, e kom ponował historyą, ja
koby Lubrański, zmarły przeszly dzied.zic GoHławic, na k o u i u ogni
ił ty m w nocy przez sufit w izbie jego atani!Jł i mówił, żeby powie
dział dziedzicowi , by fundusz wrócił na utrzymanie pi1Jciu ksiiJŻY do 
jego kościoła, bo inaczej Lubrański, za zaniedbanie tego funduszu, 
doty.chczaa w czyścu zostaje;- ten ksi~J~dz mówil)lo do Lubrańskiego, 
że Wiary mu nie dadz~~: o tam zjawieniu, zapewnił Bąckiego, że Lu
brański obiecał w tej postaci w jakiej mu Bill pokazał, staną,ć na Ko
misyj; jak oz Eącki u prymasa Bubiećskiego komissn wyrobił;- ja'r.a 
widział i czytał kaiąż·kll in 4to, opisując!} to zjawienie;- potćm ,ŁI)Icki 
o ten fundusz ułożył sig z proboszczem i komissya, jako już niepo· 
trżebna, upadła. 

· "Nie było uomu magoat6w lub majiJtnego obywatela, żeby po 
śmierci Pana lub Pa.ni d u s z a nie pokazywała. się, to ksif,iżom, to słu
gom obojga płci, to zakonnikom- bawiJłcym w tym domu, i nie ż~dała, 
by· sukceasorowi_p czynili fundusze i hojne expeney na nabożeństwa ku 
poratowaniu jej zbawienia; cz\jetokroó te dusze zostawiały z .n a ki wy
palonej na stolach r1Jki, i straszyły s.wem pokazywaniem się lu· 
dzi i kobiety łatwowierne i bojaźliwe." 

Load. ller XV. 27 
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D.o s.t~. 4'%. 50. 

Dusze pokv.tuiqce CZY,li' zakl~te 

23. 

Lud wierzy (mówi Wójcicki), że sq, dusze pokutujące czyli za
kl ~jte, które mają, pewien czas oznaczony błąkania. &i l) po ziemi. Z a~ 
k l Q ty, w poataci ludzkiej i naturaJ.nój, okryty zwykl e białą azatą daje 
sil) widzieć, lecz władz f! mowy ma odjl)tą. Są pewne domy, zwaliska 
starych zamków i kościołów i t. d. 1), po których błą;kają, sifJ zaklęci. 
Nie 11chodzq, oni przed o:r..łowiekiem, jeżeli ich ·spotka, alo też na za
pytania żadne i exorcyzmy nio odpowiadają woale, jak tylko głfjbokiem 
westchni•miem lub. j~Jkiem grobowym. U nas niektóre domy, czyli ra~ 
czój rodziny, miały swoich zakll)tych duchów, któr& gdy groziło jakie 
nieszcz~Jśoie tym rodzinom, dawały się widzieó, wydając westchnienia 
i jl)ki głośne. Jak wyczytuj~) w dawnych rękopismach, domy Danilo .... 
wiczów i 'Fl)czyńskich miały podobnych duchów zakll)tych. - I teraz 
pomi~Jdzy ludem mnóstwo podobnych powieści znaleśc można a j -.ki 
słyszane zawsze biorą za .przepowiednię jakiego nieszczęścia (np. po
żaru. rabunku, zniszczenia) lub rychłej · śmierci kogo z. rodziny. 

Do s.tl\ 'l. 8, 51·. 

Zakl~Jci-a. ż·ywie. - PQd-anill meklembur:skie wydane p. Dr. 
A. Nie d erhofer'a (Meklemburgiscll.e Yolkssagen, Lei}>zig 1865) ocenia. 
Roma~ Zmorski w Tygodniku illustt·ow. Wars2l. 1865 nr. 285· .. Mówi 
on, że są to dość jałowe pod· wzgl~dem poetycznym gadki, w części 
tylko ważne dla hadań, Słowiańszczyzny dawnej dotyczących . Jest 
wspomnienie o Retrze, Rndegaśoie, o mieście Schwaan, (Żywan),. o zni
s:~:czeniu Lożka Płońca Parchu na (Parchim, Perkun), St!'r·gardzie i t. d. 
Zresztą pełno podań o zapadaniu miast i kościołów do jezior, gdzie 
w cza&' pogodny widać je na dnie, o dzwonach w jeziorze i t. p. 

O . .Żywie (tom Ul str. 62 nr. ]..48) n. p. mówi on: "W czasach 
kiedy jeszcze pogań~cy Słowianie kraj ten 2;amieszkiwali, czcili' bogi
nig płodności: Żywa, głównie na miejscu gdzie si\} dziś wznosi miast·o 
Schw aan, w dawnych aktach Siwa n ( .Żywan) zwane. Z jednej jego 
strony płynie azerokiem wśr6d łlłk łożem Warnow rzeka, z drugiej 

') Obacz takte: Lt1a, Ser. V. etr. 67. (Bielica). 



leży jezioro Kriitzensee, Corocznie, w czasie przeliilenia dnia z nocą, 
objeżdza pó trzykroć około je:&iora wóz, col:'~z to szerszym krl)giem, 
aż w kolica zawraca na środek jeziora i znika w jego gł4ijbi. ślady 
kół no.zajutrz widzleć można na bt·zcgR.Cb., CQ non zaś wychodzi z je
ziora . baran c11y kozioł, i idąc około bazdennego bagnistego oparzeli
ska Teufelakuhle zwanego, w poblizu drogi ze Schwaan dó Rostok 
lez'łcego, 11:dąża do rzeki Warno w w której znika." 

"Podanie to, jĄk omytelnik zapewnie zauważał, interesując~in jest 
szczególniej z powodu wmmianki o wozi., w jazlorze znikającym, w ude
rzaj,oy spoaób przypomina.jąoej szczegó ł tajemnicy o ozoi bogini Her· 
ty, przez Tacyta zapisany. 4 

Do 8tr 51. 

26. 

Profe11sor· Braiidowilki nust~prtjącą utlaielił fiali! legendę z okolic 
BCit'itu i Zdzie:i:a, 

Wied Stawiszyn w pohli~u Borku ma prastarą nl il fantastyczn'l 
legiendę, którą Andrzej Sh4iEi t z ptżerzedllOJiej wsi w_ rdku 1706 t~o· 
dał dt~ · :Memorandów, a którą po łai:ilnie żapisał w Mj księdzti wika
ryjusz borecki Franciszek Stankiewicz, jósofita el!y-H kapelan Świ4Jtego 
Józefa ua Zdzieiu; Ótd osnowa U~j wybUjałej legendy, jaka do XVIII 
stuleclll krąz~ła polili~uzy- pnrafijlli1dmi botleekiińi : · 

W umie~1zchMj, bo natłzwyczll.j odlegl~j przesżło ś ci, gdy te strony 
jeszóze ht.>łdowaly b!llWI:IehW!llsW;tł ; esada i żaóisze które źało!jl Sta:. 
wi!lha, zeWszqd hleWal ottiel!oiie cieiiińeini borami i bagnistarui ind~ 
ciiaraml, li jedo~j tylko strony było dostępne, Kiedy pierwszy kato• 
licki monarcha polski zniósł pogalistwo i swojemu narodowi rozka~ał 
prżyj~ó wiarę świę~; ludzie tyoh s troll; w~rOd małego gaju d~bowego 
Wystawlll kll~clół drewblałii w Stawiszynie, lećil twllto po:ioi·nio tii'zy::. 
j!Jli t<eligiję kA.toliek~ ;. bo jakiś aagorzały arcykapłan cżyłi h bin 
p o jtalh ki, do którego lulizłe odbywali bezbo~ne pielgrzymki, nało~ 
gowo utrzymywał ieb w bałwochwalstwie; a gdy ksiądt~ katoBoki ui! 
ehwil~ wyjechał, to rabin nawet potajemnie il_a tirligowiliko Nlebio!ioiii 
ód p r 1Hd a ł sza b a s w przybytkit Paii.!ikitit Gdy ihnai'ł, llłu~ó 
\t' c.zti.tnej póata~i pokazywał ai~ na karym koniti, któremu 
pł t1 tn łon i e wybuchały .~~ no:! drży; polimietti:ie ejawi!lko tego rabina 
liiiłwail& zapowiadało osobliwszfł kl!J!! k \}; tiiająti{ł spaś e na Stawiszyn 
i jegd óltolicę. Pewnego taEb; 11łowieszuy tabin il-sillczególnleJszl} ok'a.: 
2ałó,cil' pó zaólil1dzie słodea o :nnier~cliii pah.Elowlił na liiroitn .. koilhi; 
łdy n;. wi1111.odoini firnlamencie .ma1ła•e wystiłt>iło światło k s i~ ż y c a, 
ktot~t eotiE bardtiej liłf raniititliło, ~i iłotli o~lióile kii~iyca w pełni 
WJi~tliło ż po ia mglistój oałoily. Wijjtitizaś widłnó ńl1 u waz " i ni.: 
)(ooło. Jednocze-śnie powstał staby z poct~tłiu Wiatr, kdłysż4cy drzewa 
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i krzewy i przeciągłym jękiem głucho szumiący po wsi i po zaroślach. 
Potem ulewuy szalal orkan połączony z nieustaj~~scemi błyskawi
c a m i, grzmotami i piorunami, które firmament zamieniły w ogni H ty 
ocean. Zdawało się, że koniec świata się rozpoczyna; p i o runy za
bijały bydło i Judz i a zapalały budynki i lasy, przez co wszystko za
jaś niało od siarczystych pożarów. Jednocześnie orkan wywrócił wszel
ki e zebudawania , a z ni emi i koś o i ół stawiszyńsk i ; nadto z ga.ł~ 
żiami i z korzeniami powyrywał dęby, jakieotaczałyten domBoży . 
Czarne chmury z hukiem pękały nad Stawiszynero i powodzią zale
wały Łt)j wsi grunta. Najprzód strach padł na ptastwo, które trwo
żliwi e chroniło si ę pod gałęziami, ale prócz skrzydlatych śpiewaków 
i drapi eżne także zwierzl)ta, d1·ząc uciekały do jaskiu i nór pod
ziemnych. 

Tymczasem po tej strasznej nawalnicy n a p o w i e t r z n ej jeszcze 
straszniejsza zerwała się nawalnica p o d z i a m n a. Ogień i płyn, .zu~j 
dujące się w wnętrzu ziemi , gwałtownie oię wzburzyły ; st~J~d w Sta
wiszynie trzęsienie ziemi połączone z wybuchem wulkanicznym. Wśród 
silnego wstrząśnienia ziemia spazmatycznie wirowała; grunt pod zgru
chotanym kościołem zaczął się chwiać: potem głęboka i szeroka otwo
rzyła si ~ otchłań lejkowata, w którQ: kościół wpadł. Wśród głu
chego podziemnego grzmotu, huku i łoskotu, wulkan z wnętrza ziemi 
wyrzucał muł, który siarką trącił; z otchłani ponurej wydoby"'ał si~ 
dym i brudna tryskała wodn, a nad nią rozchodziły się gazy, które 
w powietrzu zapalały się i eksplodowały. Otchłań - -napełniła się wodą, 
przijz co jezioro powstało; w skutek przewrotu podziemnego duża 
wystrzeliła kępa, która, stromo stercząc po nad powierzchnią jeziora, 
wyglądała jak mała wy s p a. Gwałtowne trzęsienia ziemi, jakie rzadko 
wydarza się w krajach od morza odległych, Stawiszyniaków przejęło 
panicznym popłochem, jaki trudno opisać; wśród ogólnego przestrachu 
ludzie chronili się gdzie mogli. 

· Ale rozpasane żywioły wkrótce uspokoiły sio; wnet głucha na· 
stąpiła ciaza, która usunęła trwog~ 'Stawiszyniaków i przerażonym do· 
dała odwagi do powrotu i do odbudowania się na gruncie stawiszyń· 
ski m ; tylko dom Boży już nigdy się tam nie wzniósł. Gdzie niedawnc· 
roztaczał ai~ obraz bezprzykładnego zniszczenia, wśród którego wszelki 
glos zamarł, tam wnet świeża roślinność, wywołona potęgą upału i 
wilgoci, zuów bujnie pokryła role i pastwiska, a przez to zamożno~ć 
ówczesnej przyrody w całym wystąpiła uroku. Zyzne lany stawiszyń
skie kolysały się błogoaławie1'stwem urodzajności; powiewne i wysmu· 
kle pnie zboża, strzelające w ' górę, na wyścigi sio wyprzedzały: ich 
kłosy kilpały się w złotem świetle słonecznem. Pod lazurowym kolorem 
niebios wonne błyszczały kwinty polne i szeleściły ptaki różnej bar
wy. Mimo to raz po raz jakaś tlljer.micza trwoga przenikała serce 
Stawiszyniaków, albowiem un tem miejscu, gdzie kościół si~ zapadł, 
wśród ciszy nocntij rybacy niełtiedy słyszeli rozgło~ne lecz głuchym 
jękiem nieco przyUumione tony d z w o n 6 w; te rzewne dzwięki albq 
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kołysaly sil} pod wod,., albo z pod niej wydobywały sil} na powierz. 
chownię jeziora. 

Ale co gorsza, że wymieniona kępa, która z czasem porosła wil
gotnym mchem, mszyat~J~ trzciną i karłowateroi krzewami, &!użyła za 
siedlisko nietylko wodnym ptakom, lecz i z l y m d u c h o m. Te potę
pione istoty na kępie od czasu do czasu wyprawiały bezwstydny sza
bas, na jaki wybierały noc cichą i poniJtną. Wtedy d ź w i 1J ki j llkiej ś 
zagadkowej muzyki z kępy na brzeg dolatywały ; równocześnie z brze. 
gu ludzie widyVI·ali na kępie jakieś zwodnicze o g n i e: tak aludna 
dźwil)ki jak i migotliwe ognie zwabiały mnóstwo ludzi na brzeg. Wtem 
oduzwały się przeciągle rozpaczliwe krzyki tonącego, który błagał 
o pomoc; ale to był tylko podstęp azataóski, gdyż przedzierające się 
ua brzeg przeraźliwe krzyki w błąd wprowadzały i gubiły litościwych 
a odwa~nych ludzi. Zwykle jakiś rybak decydował si<,J ratować to
piel ca, ale gdy dopływał . ku środkowi jeziora, wtenczas ciemna i gl)· 
sta mgła nprzyjająca szt.uce piekielnej, nagle roztaczała się :,ad wodą ; 
r&tnjący nitl widział, że zmierza ku bezdennemu, wi11c niebezp!eczne 
ml! wirowi, zwłaszcza, Żtl rówuocześ uitl fale jeziora z gwułtownym 
B,;mnam pieniły się i wzdymały. Tym sposobem przepaść gł~bokiego 
jeziora uie jedni) pochłonęła ofiariJ, a gdy takowa wśród żałosnych 
westchnień tonęła, na kępie szyderczy śmiech czartowski się odzywał; 
na powierzchni jeziora fale zamykały Rię nad ofiarą, nie zostawiając 
ślndu jej zagłady. 

Ale raz sztuka diabelska nie udała się., gdyż cz,rt dopiero jakoś 
krótko przed świtt<m ZKczął Stawiszyniaków zwodzić. Wten,czas pewien 
bogobc,jny rybak puścił się. na jezioro, ale wazellnie przeczuł gro
~: ą,ce mu roiebezpieczet)atwo 1 siłą ducha zapanował nad obawą przed 
!lmiercią i z przytomnością umysłu oddnł swoje życitl pod opickQ Pana 
Jezusa. Wted v brzaAk na stuł; &tiJ!d ciemna mgli\ z nad puwierchowni 
je:.~iora nagle podniosła się w góriJ: promienie wscbodzącogo słońca . 
rybakowi wskazały b e z d e n n y wir, ku jakiemu płynął. Wtedy czart 
wśród piekielnego ryku n a z a w s z e porzucił kępę; tony tłzwonów 
odtlłd pnestt1ly jęczeć: jezioro bardzo zwężyło sil} i przybrało roz · 
miary wielkiego stawu, a na jego brzegu ludzie długo znajdowali zie· 
loną śnieci!} pokryte przedmioty i sprzl)ty, jakie podczas wymienionej 
katastrofy w wodę wpadły. Szczl)śliwy topielec na k~pie z wdzięczno
ści wyst&wił krzyż dębowy M uwielbiE>nie Chrystusa Pano, który wy
dobył go z sideł czartowskich. Lecz porą zimową w roku 1704 na 
1705 Szwedzi, którzy z Borku na rekwizycyj!JJ przybyli do Stawiszynl\1 

dowiedziawszy się o tem, jaką czcią mieszkańcy tej wai otaczają pra
flt~ry krzyż, ku wielkiemu zmartwieniu Stawiszyniaków bezboinie po
I'IJ:bnli ten krzyż na opal , chociaż w tej wAi wielki był zapas drzew" 
opałowogo. 

Póty A. Siwiile; trudno krytyczni e zbadać · tę wieść przyat.rojou~ 
polotem wybujałaj fantazyi. Mionowicie gruba zasłona pokrywa wybuch 
wnlkanicEay w Stawiuynie; nie jestem gieologięm, a jedynie posz1.1ki-
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wnnia gieologiczue mogłyby doprowadzić do jakiegoś re:wltatu w tćj 
mierze, Ale wbrew wszelkiej rautastyczności jest w tej legendzie ziar
no prawdy, lecz otoczone g~atym kł~bem urojonych dodatków. Albo
wiem trzy, chociaż blade promienili 'światła w tej sprawie przedzio
rl\jlł sig przez ciemną mglę i przynajmniej do pewnego atopnia roz
jaśniajlł t~ zagndkow' legtmdę. Pr&edllwszystkiem żadnej nie ulega 
wąt.pliwości, Żll w okresie ba,łwochwalczym Stawiszyn był zaludniony, 
skoro pogańskie cmentarzyska istnieją w bezpoŚI'ednióm e~tsiedztwie 
tej wsi, tj. w Jeżewie i w Skokówku. Nadto, j11k wyrażnie wynika 
z boraokiego archiwum mit'j1.1kiego i parafijalnego, w Stawiszynie hył 
rozległy ataw, po którym, gdy irygat:yja łąk domioijalnych nastlłpiła, 
zaledwo obecnie przepaścisim pozostało. Po trzecie: w tem przepaści 
aku wiele znajduje się dl)bów z gałęziami i korzeniami dot'łd kwali
fikujących ai~J na budulec. Ta okoliczność wcale nie ~wiaJczy przeciw 
legendzie, wedle któl·ej wicher z ziemi wysadził te dęby w :X lub xt 
stuleciu; przecież w Niemczech niedawno z wody ~ydobyto o wiele 
starsze a ~;u pełnie zdatne do budowy d~ bo we pale mostowo ł noto
rycznie pochodząco z VIII wieku. Mimo to jestem tego przekonania, 
że w przerzeczonej Jegiendzie, przepełnionej fantastyczneroi wymysła· 
mi, nie wszystkie szczegóły opieraj~ się na opoce rzeczywistości, b0 
nie jedno pokollinie nn, kanwis t6j legiendy haftowało obrazy własnl\j 
fantazyi, nad miarę czt;sto korzystaj~c :.: lioencyi poetycznej." 

(Obacz : Lud Ser. X str. 131. 132. 379.- Sel', Y..'V st.r. 12. 14. 
47. 51). 

Do i!ltr. 52. 

26 (przypisek). 

Ziiklęola. Dr. A. Bastian (Reisen iJł Siant, Jena 1861'. l1I 
11. 150) mówi o podobnych odoiskach stopy Buddliy na skałach w miej~ 
scaoh którędy przechodził. 5* takloł. O•iciaki i na wyspie Oe,1lon. P11• 
st.ostawili je także nrnidowie. Na granicy między Prltzen i Nebendorf 
(w ~u~ycach) jeat kamie~ , w którym. wida6 ódcisk 11topy olbrzy .. 
nu, jako ~mak graniczny (o b. llattpt'a : Pie~ni Serbów łużyckich) , Ta• 
kiź odcisk jest i na grobli kamiennej przy Robel w Meklemhttrgil. 
Przemyśl umier&jf\C pozoetawił swe t r z s w i ki ut nostri poateri sclant, 
unde aint orti (Ko11mu). Ali•bej opowiada, ie skała El•Sakliara ha 
którój stał .Mohamed, z m i ~ k ł a ~t rado&ci · j.ak woiSk 1 by pr11yjJ\ć o d· 
ci • k jego stopy. 

27. 

Dr. A. Baetian ( Reis~ durch Kanib(Jdjct, l V. 386) tu6wi: 1.Jie 
Uiuda's woib6n den fflrstorbenen Tadtenorote in Gaya, wo V i re h n u 
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das Zoichen seines Fussses (Visznu-Pad) der Stelle des Felsens 
einstampfte, an walcber er den Riesen niederdril.ckte. Der A b d r u c k 
von Duddha's Fuss beim Jainntempel in :Bhagalpur wird von herbei 
reisenden Bnddba-Priestern besucht. Zwnuzig Fuss-nbdriioke der Jnina 
Tirtankar finden sich bei deu durch den Jaina-konig von Rajagribn 
erbauta n Tempeln auf dem Derge Madhuvanam, wo. der in Benaras 
geborene Parsnath seine Mukh od er Frlosung erlangte. Die H er r
g o t t s-tri t t e a m F e l s tl n des Rosansteina (in Schwaben) starom en 
von Christus, al s er vor den Judeo floh.- Samkala-dip war von der 
Li.iwenform des Judi-berges genanut (Raschid). 

28. 

W życioryaie ś. Jana de Matta, fundatora zakonu Trójcy naj
świ~tszej (żył r. llG0-1213) czytamy: "BI;)dąc także w Hiszpanii, 
a w mieście Burgeńskiem (Burgos) o wystawioni u nowego klasztoru 
zamyślafąc, poszedł dla nabożeństwa z dwoma swoimi zakonnikami na 
niejaką skal,.,, · zkl}d po zakończonej modlitwie powróciwszy, zostawił 
na wszystkich · kamykach znaki krz yż a, które dotychcz as 
trwają, tak dalece, że choćby na drobne kaw a ł ki pok ruszo ne byly, 
na każdym z nich, z jednej strony krzyż taki (jaki Trynitarze 
trzewikowi maj!}, to jest kawalerski) R z drugiej taki, jaki noszą Try
nitarze bosi, znajduje się. PisziJI niektórzy, że takoweż kamyczki naj
duj~ si~ na górach Prodelii, gdzie niegdyś ten Jan świ9ty, z św. Fc
lixem W alezyuszem mieszkał. To zaś k e m y c z ki są pomocne c h o
rym i opgtanym. (Żywoty śś. ks. Skargi) . 

Do str. 26. 55. 

29. 

Ks. M~ Mioduszewski (w Śpiettniktt kościelnym , Kraków, 1838 
str. 233) przytacza pieśń dawną o ~ wi ętym Janie Kantym, w lttórćj 
zwrotki niektóre brzmią: 

1, Osobliwy i prawdeiwy, 
ozyaty w swym kandorze, 
wieczysty cnót wzorze, 

Janie Kanty. 

2. Ciebio ~hviQty, dały Kęty, 
gdzie z lat młodych kwiatu, 
czynisz zapach światu, 

niewinności i t. d. 
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6. Smutnych cienyas, 11 cudem spie11zyaa1 
daban z mlekiem stłuczony, 
czyniu n a p r a w i o n y 

kr?.,p~em świ~tym. 

7. Ubogiemu i n~dr.nt~rou, 
pł•azcs il 11ial1id darujesz, 
'\Y t~m i n • z y pnyjmujesz 

z rą,k Maryi. 

10. Prsy ofiene (ll!lty ś.), pc1tać biene 
c::"'rt p tt.lra, 1 wysoka 
rsuoaaa go, d w • m o k a 

pr'!emionii rig (obacz atr. 26). 

12. Pny twym grobie, kt6ź w eborobie 
zdrowia nio do:~~naje , 
wied•• r6żne krajo 

iżd hknu. 

18. . l'u niomawa, m 6 w i słowa 1 

'l11py ,., u o k o d bie r a, 
jeazcza n i e u m i e.r a 

!i:onaj"cy. 

14. Rac~; przy :zgonie. nae~ f'atronie, 
l n .. gi~m króluj~r.y, 
na~m debrze tyczą,.:y , 

być ratu«kiec::. 

Do l6tr. 66. 

30. 

Koń. W6ł : "Als woit:n,;ag'3nds Thiore geltl3u db Pferde 
:.<nr Zeit rliJ.:h. Durc~ d!e g~nz;~ Oborpflllz (B11iern) geht dor G!aube1 
d.RS!t t.li e '!'hiere im St&lle, rf6:"di! unt~ Rind, in d~r WsibnacbŁ Uflł 
'dia zwolfte Stuodo reden und dia Zukunft verkuudan. Die Snge hior
iibcr ist i1Lerllll dieselha: TJur Knecht p,ing waht'snd dur Matten iu 
den Stnll mu ze horchttn; '\YUS die I'. f a r d 6 sic h ert.ii.blen wcrdeu. D s 
t~agte ein PftJrd zum Andern: "Bin 1ch froh, d11aa di;,se harte Wor.he 
l'ill war eice gallZG W och a, oh n e l<'"'y~rtllg dazwiaoben-vorbei i st."
Diesos a bar crwiadcrte: " 0 nein, wir bekoroman e& ill dicscr Woche 
n och viel błi.rtor. "- "W aruro ~i es e~, es 11ind ja die -Ohl'istage" meyote 
dns oreto. "Ach", - schloss dna Zweitu "ich muea zum Arzte, du zttm 
Priaster reiten in der NAcht, Ull•l alle beyde mdssen wir don Dauern 
~tuf den Fri11dhof fiihren. " - Und t: s g escbah ao. Velburg (Au s der 
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Oberpfalz. Sitten und Sagen von F. Scb6nwerth, Augsburg 1857, 
I Theil s. 326.). 

Zu Oberrobr bei Falkenlltein (tamże, str. 332) batte flin Bauer 
in einer Raubnaeht im Stalle geJust; er hllrte, wie der Stier zu apro
theu anhub und don baldigen Tod seines Herrn verkundcte. Dnvon 
erachrak er so, das er wirkiich baJd starb; vor eeinAm Tode verord
netc er aber, dass der Stier, der geaprochen, seine Leiche fabre; wo 
·er stehen bleibe, so11 einę Kapelle auf seino Kosten gobaut wonlen. 
l<'olgłioh bante man hier dio Kapelle St. Quer (heil. Quirin) 1). -Ser. X 
str. 186 ). 

Do str. 56. 

31. 

Koni e. Woły. Dr. A. Bastian ( Rr.ise in Kambodja, IV. 311) 
powiada: Den. Pretligtcn Duddha's lanscben, nusser Thevarla un:l Phrum, 
auch Kumbhn11, Nngas, KirHłri uud audf!re Fabehvesen, wie den hei
liger: Antonius die Satyr fur sich, uud die Fauue um Fi.it·sprac:ha bit
ten. Asv!lgosha predigte den Pferdeo, und noch 1784 p. d. kniote, 
nach dem Zeugnias einos Kapuziners sus Appeozell, 'eio Esel vor der 
Hostie (a. Schlozor). Der Philosoph Ammonius be11asa (uach Phot.ius) 
einen Esel, dłll· sein Fotter uuberilhrt liess, weno er Gedichte vor
leseu hOrte. Von Pythagoras sagte man, daas Ochsen u od andero 
Tbiere ibn verstAnden. 

Do str. ó6. 

32. 

Kofl. l. M. C:.~apski w Bistoryi konit~ (Poznr•ń 1874 Tom II 
str. l '!.O - 115) przy WSJII.Clnienin o Hudowli konia :w Polsoe , robi 
wzmiank!J o gusłnch przyteru głoszonych. Żrzebi~ n. p. które sit;l wil
czym potratiło wydrzeć z~bom, nie dl11 tego uważnila było za dzielne, 
ie samem wydostaniem si~ 21 niebezpiiiCZaustwa, złożyło swej dzit.!no
Śoi dowody, ale dl11 tego, że w zębie wilczym lożt~ć ja:(cby miała 
ukryta własność udzielania krwi niespożytego zwierz~cia, jakiajś ai ly 
i dziolno6ci nRdzwyczłljnej: "za cóż by bowitllll ząb wilczy nie miał 
pownój koniowi przydawać czerstwości, kiP.dy inne zwierz12ta jady 
w gl)bie mają. " 

t) W Qgier~ki T a t t o s (mJ!tlry mą:t) rodzi się na. świat z ZQbami, r6wuie 
jak i jego Ta to s (m(!dry kol\) . Obacz : dzi .;la Ipolyi'ego.-- Porównaj: 
Lud ~r. vll str. t57 u. 1S9.- Ser. XV str. 33, u. 3. 

28 
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2. Pochop do guślRrstwa. Taki stan rzeczy rozwijał popęd do 
guślarstwa i mnożył p!'Zesądy. Ogólne istn i ą.ło przekonanie n. p. że 
Czarownicom wielki!: wyświadczały przysługę brodawki źrzebięce, które 
Pliniusz h i p p o m a n e a nazywa (obacz: Lud, Sery a V li s. 288) 
a które być miały niejakieroi kąskami albo sztuczkami mięsa, znajdu
jąceroi się na czole dopiero narodzonych zrzebiąt, któro maciorki ·zwy
kły zlizywać, jak akoro je tylko narodzą. Otóż o tych to brodawek 
dostanie, csarownice nader usilnie się starały i wielki o czary z tćm 
czyniły. 

R7.enie koni w nocy w staj~i wróżyło powszechnie wojo11. 
3. Gdy siQ komu trafiło znaleźć podkowę końską na drodze, w sa

mej kolei, trafunkiem, nie szukając naumyślnie, to sobie ją wa drzwiach 
wchodowych u wierzchniego ocapa przybijał, wierząc w to 1 że t11ka 
podkowa' do domu chorób zaraźliwych nie dopuści. (Ser. VII str. 105). 

4. Wierzono w istnienie ludzi o złych oczach, o złym wzroku, 
którzy rzucali z zazdrości urok, czyli mniemaną chorobil na konia, 
którego posiąść chcioli a nie mogli. Mówiono: ,,są uroki, które z oczu 
zaraż8ją jak bazyliszak i Bil; oczy, które wsi\) niemoc b'ior•} . "- Podo
bnych poj ~6 i u~poaobie!'t, skutkiem był ów zwyczaj za Władysława 
Jagiełły, sto.wiauia. na stolt'l lcrólcwskim od trucizny j~zyków smoczych, 
które w~zędzia zn królem w tuterałach wożono. Wierzono w czary 
i uroki, a skoro wiat·a w nio zagasła , to żałowano, że ustało czaro
dziejstwo; był to bowiem, jak mówiono, "uczciwy sposób zmyślania 
suów przyjemnych. 11 

5. Wierzono w siłę poszeptywnń czynionych w u c h o koniowi, 
ażehy go od clror&by uchronić, - olbo: żeby mu nie odpadli\ podko
wa, gdy na pewne złowrogie gdzie stąpi ziele. (Lttd Ser. III str. 90.!Jr. 5). 

6. Wierzono w zRmatviania, zatrzymująco krwi uchodzenie, oraz 
i w takie, które hamowało rozwój puchliny od ukąszenia gadu pocho
dzącej. 

"T. Pocl koniec XVJI stnlecif\ Ho nr rowiada, że rzadko słychać 
ju?., aby konie na czary chorowały. - "Snać podobno dla tego, że 
cznrownico ni o końmi do ,Lysćj -góry ale na ożogaelt jeżdżą" - podaje 
przecież ZIJflk i mok ów i prz!lpisuje środki zapobiegajf1ce :r.łym z nich 
skutkom. Z1, pewny zuak uroku ntiano, gdy się ltoli wszystek pocił, 
a z ę by mu ~i!) chwiały. lirnno w tnkim rnzio w celu przeciwdziałania 
uroi\Owi, mir re, kndzidło, biu ly nnsl.cSrek br·:toziny, i biały kurzeniec; 
mi eszano to po~połn i t.Jm konia okurzano, potem z nim do wody 
j~cbnno nie ogląd:1j1tc si~:, uni mówif!c z nikim i wodf! go ohmywano. 
Strofowana przez pnnv. lub przez konin szego Eluihl\ stajenna, za po
cenie si\l nocne koni j ćj dozorowi powierzonych, do dziś dnia zwykła 
przyczynę tego zjawi8ka zwalać na <:zary i na harccwanie nocne nie· 
wid:ttulnycb piekła Ull.\'ht'IW, chucia ;i IStotnym tego pOWOOCDl bywa SB

Dl {Jj~.e służby swawola i rwcne jej do khl'czcrn lub do kochanek wy
C'i c r:~ ki. Mniej Jhuly i ln.Lwowierny przyjmuje tłumnezenie ai~ takie za 
llrawdopudobne, i kor·zy si9 przed nieznaną duchów si!Q. 
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8. Praetoriua m.ówiąc o Słowianach nadbałtyckich w swojej: 
Welłbeschreibung II. 162-8, powiada, że wrzucenie Clzaazki !łońskiej 
do żłobu, ma ujmować sił11 duchów nad koómi, na których w nocy 
Mohr ·albo Lecton do znoju i zmęózenia basa; - że, ni11 niemieckiego 
poobodsenia ludzie używaj!} zwyczaju zawieszimia głów koni padłych. 
do koła stajen i po kołach płotów w celu odwrócenia chorób od ich 
dobytku,- a zwyczaj ten niepraktykowany nigdzie indzićj jak '" Sło
wiaóezczyżnie ( ? ) tak j11st przez jednego z podróżnych w r. 1841 
wzmiankowanym: 

9. "W kraju naszym prawie w każdej wsi jest zwyczaj zaty
kania czaszek końskich na kołach u płotów. Za granicą nigdzie tego 
nie widziałem ..... W, Krakowskiem w rozkosznej okolicy Wiśłicy nad 
Nidą. gdzie z jednej strony uzdrawiaj~ce wody Buska, z drugićj Czar
kowy z łona ziemi siarkiJ dostarczają 1 gdzie liczne pamiątki się mie
szczą, przed kilku laty odbywałem podróż. Droga wiodła nas przez 
wieś, w której płoty ozdabiała dość rnaozna ilość czaszek końskich." 
(Obacz: Lttd Ser. VII str. 106). 

lO. Czaszki końskie odwracać mające urok, zarazę i choroby od 
koni w P.olece, nie majlł nic wspólnego z owemi trzema czaszkami : 
ludzklł, końską i wolową • wbiteroi na rohatynę litewekiego boga zni
azcze~ia Pokole, które mu jako trofea towarzyszq. · 

11. Znałem gospodarzy, którzy uwierzywszy w nabajane koniu
chów brednie, potworzyli teorye jakiegoś nader ci~żkiego i dr~Jczqce
go snu, który miał w koniach wybudzaó wszystkie objawy silnego ~zia
jania. Dbalszy jednak i mniej łatwowierny gospodarz, płazem awawoli 
nie puszczał. Wiadomo • że tajemnica zawartych już ślubów małżeu
akich Szcz~snego Potockiego z Gertrud!} Komorowsklł, odkrytą przez 
to tylko została, że ojciec Po~ockiego do czujnych a nie łatwowier
nych należał miłośników koni swoich. Stary wojewoda zwyczajem sta
ropolskim, rano wstawszy, obchodził zamek cały l a najpierwej zagl'ł
dał do ulubionej stajni, przegll}dał stoj'łce w niej konie i z różańcem 
w rgku odmawiał poranne modlitwy, po których skończeniu, brał Bill 
do robienia uwag i wydawania rozkazów. Raz, kiedy po odmówieniu 
pacierzy, przybliżył się do ulubionego swego arabczyka, bed,ewia czy
stej krwi, potomka świerzop proroka, - spostrzegł z niemiilem zdzi
wieniem, że koó był zhasanl', okryty pi'anlł i że robił bokami. Trudno 
było przed takiem okiem pr'awd11 ukrywać. Przywołany koniuszy, nit~ 
odważył ai11 tq raz!}, na szatanów harce zwalać oczywistych śladów 
przepęd-zenia i wyznał, że młody wojewodzie, któremu przeciwić się 
nieśmiał, był przest\)pstwa sprawclł. Przestraszony dworzanin, odkrył 
przytem, że to nie pierwszy raz si11 działo. Wojewoda po nitce do· 
szedł kł11bka i uknuł okrutny zamach na swobodę, jeżeli nie na życie 
prawnej małżonki syna, który si\l poważył w jej wyborze ojcowskiej 
sprzeciwi~ woli, A gorl}ca dwóch serc miłość i tragiczny koniec Gar
trudy, natchn~Jiy młodego barda naszych czat.5v:- do pełnego ognia, 
wdzi'~ku i t11sknoty poematu, znanego wszystkim pod mianem M ary i, 
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12. Jeżeli dziś jeszcze wiara w nadprzyrodzone siły, zupełnie 
wykorzenionlł nie jest, to ona w dawnych daleko silniejez~t i og6l
niej&Zf\ była. czasach. W celu uprzedzenia u r o k u, po każdej wra
cajile ·do domu przejażdżoe, wiano zwyczaj rogiem sukni otrzóó ko· 
ni owi czoło i oczy - potem splunlłć i czupryny, to jest przyrodzo
nego czuba, czyli włosienia nad czołem mi~dzy uszami rolllllłllego, 
przyciągn116, - albo też brano miotłę, Lyle nie świeżlł, i przez nilł 
lr.onl& poruyjawi polowano. Wszystkie to środki były po keiąikach Hta· 
l'oliwieckich drukowane jako niuzawodne sekreto., 

13. Kto konia miłował, niczego nie zaniedbywał, coby go tylko 
od złego ochronić mogło. .A. miłowano konia niezmiernie, jako w ży
ciu niezb~dne stworzenie; poważano go znś jako dobrej lub złej prv.y· 
ezłości wróżbitę. Za zł'ł miano pod WarnfL wróźbtJ to, że kod kró
leweki długo sio monarsze dosiąść nie dawał. - Przed Bukowiósklł 
porażki}, królewski koó bmły co szedł na wojno, uton'łł w mł\łym po· 
toku. Zła wróżba któriJi zt~~Jd rokowano, witJkszej jeszcze nabrała po
wnoici, skoro grom zabił pod namiotem ezll\choica i dwandcie koni. 
Złe wróby towarzyszyły Rakoczemu, wybierlljttceruu si~ na wojn~ 1657 
rokn. Wierzchowiec jego, padł pod nim przy wsiadaniu w oczach 
matki. Zatrwożona tym o m i n e m rodzicielka, j~ła mu wojno odra
dzać; - nie słuchał jej Rakoczy, kazał sobie innego podaó konia, lecz 
i z tego spadł, załamawszy się na moście. 

14. Pasek powiada o oddziale Czarnieckiego idlłcym do Danii: 
"Przechodziło granicu zaśpiewało wszystko wojsko polskim trybem: 
O glorio sa D o m i na l Konie zaś po wszystkich pułkach uczyniły 
okrutne parskanie, aż serca przyrastało - wszyscy to bowiom s'łdzili 
być b o n u m O m e n. - Rżenie i parskanie konia uważanem u nas 
bywa do dziś dnia za dobrą wróżbo. Jakoż nie jeden z biciem serca 
do domu bogdanki zbliżajllcy ai~ kawaler, pewnym jest, że mu będfł 
radzi, i n tak szosośliwy, taki wesół, jakby go na koń turecki waa· 
dził," - skoro koń jego sarży do celu podróży dojeżdżając. 

Hi. Dal6j mówi Czapski o wyobrażeniach i przeelldach kureuj!ł· 
cyc h wzglodem zapłodnienia klaczy , maści konia, jego pnymiotów, 
budowy i t, d. 

Do str. 57. nr. 6. 

88. 

Pi es, W życiorysie Ś\V, Stanisława Kostki (ur. r. loov w pc· 
wiecie Zakroczyms. t w Rzymie 1608) czytamy: "Wt~m wiei k .. cho
robą zjęty jest, która mu nie ku śmierei była, ale aby sio cudowne 
sprawy Boskie nad nim pokazały, i nic nad tł) niemoc świetnit~jezego 
w nim nie było. Na pooz11tku niemocy tej ukauł mn sio • z a t a n, 
w osobie srogiego wielkiego psa, i nar\ sio z otwart• pa1zczok'ł 
!!traszliwie miotał, chci}C go udawi6. A on go wzywaniem Pana Boga 
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i kuyli'em hr. odegnał; .i drugi ·rac j111cae nad przyskoo1ył, 
ale go takie odtauoił, aż i trze c i r u do · niego przypadł, ale taklłis 
odpraw g wzi'łł ,· i przepadł. Po tej potyosce wygran,j, przy s tł p i li 
Aniołowie i elużyli strapionemu mło<hieóoowi. Bo gdy ro~umil\ł ił 
już imier6 była bliska, w wielkim amutku. zostawał, iż bez przeuaj
świ~Jtszego Sakramentu uUJrae6 mbł. W modlitwie atoli do i w. B ar
bary, ~karuła mu siv ta świoh i • ni,. para Aniołów. świ~J
t y c h, Bakramaut prsenajśw. prtynoBZ'łCY, którzy do łóżka pnya~-· 
piwazy, ze czci,. mu go podali, a on toż z poknrl} wieikił i z tl\do
ścią Pana i Boga 11wego przyjął. A zatem si~ barzo ł.le mieć i pra
wie konać poczynał; iż już miawu:y on na drogo niebieskił posiłek, 
z radości~& śmierci i końcl\ czekał, a owo mu sio przcczyst,ft M a tka 
Boża, daiecil}tko na roku swoim nioal}o, ukazała, i eługlJ 
swego cieszyła, i ohcflO go hojniejazl} słodkością napełnić, n a łóżku 
jego synaczka położyła. Z czego on przedziwnie na duszy 
u weselony i ucie11zony, i na c i t!l e ozdrowiał. A choi}C mu łaaki przy
czynić królow!l. niebieska, upominała go, aby ai~ do zakonu S o o i e
t a t i a Je a u Panu Bogu oddał." (Skarga). 

Do str. 5'3'. n. JO. 

34. 

My u. - Kaz. Szulo ( Mylholoui;a slowiańsktJ, Poznal1 1880, 
str. lOB) mówi: Zdaje się ie Dt·. Hrohmann ma racy!}, gdy powiRdo, 
śe my s z 1 oznaczały pierwotni El błyskawica i burae, a naet~pnie d u· . 
ar.o i duchy. To 114 d~a główne wyobrażenia, na jakie ai~ da zredu
kowt\~ c"ły kult mJIIfiY w religii aryjakiój. Myaay SI} istotami) burzy 
powatałemi, ich v.ąb zębem bł;7akao;vicy. Gdy go !upus:r.czł, to urodzi 
aiv dua?.a ludzkB, mieazkaj~oa jAko my11~~: w ciele ludzkiem, ażeby po 
śmiarci człowieka, znów jako myu wróoić du s:~:eregu owych duchów 
z lctóry~'h wyszła. 

Do str. 39. 37. 

36. 

1. Pta ki. W pi~'niacb i b:uiniach )udowych Cl!\)lltokroĆ ptaki 
ałaż'ł u gońców i posMw; niekidy wyatvpuj'ł jllko i11toty wit~ssczo. 
B~&ini ~lowt~r'i~kill mówill o kruku wazcnhwieduym (vede11) a i Odinowi 
towarzya::yli Iluginu i Muui:Jn (Grimm). Wedla Kadłubka, zhud.owbtlo 
Kraków w roiej~co gdzi& kraltl\ły lrrnki. Wrt'lna1 s~p, krogulec, sroka, 
sowa i t. d. podobt•:~ o:lgrywa;:; rol~. 
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2. Vf Chinach ptak jeananogi Yusz-Sbin czyli Shen-gyang wy
pija jeziora, by sprowadzi6 deszcz w czasie posuchy. 

3. Dr. A. Bastian ( Reisen in Siam 1 Jena 1867. t. -111. s. 164. 
174. 224) mówi\o o stosunkach luduości pr11.wuych, o niewolnikach 
i t. d. powiuda, że w Siarnie człowiekowi bez wyc1Jowania zarzucają, 
że jest podłym i niema rodu, genealogii (krakun =ród, plemi~). 
Nazwa lek (jakoby: lech) służy młodzioży zdatnej do wpjska (i na
oechowan6j w tym celu pi~tnero na ręce); nazwa k h a oznacza dłu
żnih w służbie czyli w niewoli u wierzyciela b~dlłcego; dzieci takie· 
go dłużnika noszą nazwę that (jakoby: dziad, żebrak); uwolniony zd 
(homo frnncus, liher) ma nazwo thay. Według Hesychiusa, niewolni
ków na wyspie Cyprze nazywano dates. 

4. Dr. K. Szulc ( Mytllologija słowiańska, 1880 atr. 63. 67. 
72) mówi: Zdaj11 się, że Ptolemeuuów wyraz Kork i Karch 1 cceaki 
Krk i Krok (góry Krkonoszy, olbrzymi11 ), polski Krak., mazowiecki 
Korch, pruski Korg, litewski Gorch 1 Kurk i Kurch , żmuiłzki i oho
tryski Kruk; illirski Krak, oznaczał o l brzy m a i b ós t w o s ł o ń o a. 
Odnośnie do podania o Kraku krakowskim , przytacza ks. Pietrusie
wicz, Ji:e w Serbii i DA. ruski11m Czarnomot·zu jest przesiJid, że słońce 
się cieszy, jak kto z a bij a w łl ż a, smok a. - W polskiej powieści 
O 7 krukach, wyst~puje Da SCeno słońce Z j&8Dił gÓrfl, Z lśniącym pa
łacem i ze swlł matk'l! .. (Lud Ser. XIV str. 18). 

Do str. 61. 

86. 

Wąż. A. Dastian (Reise itł Kambodja) Jena 1868,1V. 110. 181) 
iwiedzajqc wspaniało zwaliska świątyni Nakbon-Vat i miaeta Nakbon· 
Tom, powiada : Obeu sitzt, mit eiuem Knie gebogen, die Statua des 
Phrabat-Songkaya, ais die llub Sadeth Chao, mit papierneu Opferga
bon umhlingt · und Altartische davor; z~ei Begleitor stohen an der 
Soi te. Vou ihm erzll.hlt die Saga, dass er als der letzte Kooig von· 
:Myang-'fom am. Aussatze starb, nncl.dem er Phaya-N~kh (wie Deo· 
wulf duu Feuordracben, und Tho1· die Midgardschlange) besiegt hatte, 
da dt~r dio Heilung versuchendo Eremit cin ·versoben machte, und dass 
ihm Phaya-krek folgte, d et• G runder des Prasat~koob, dessen Figur 
mit nufgebundeneu Haarknoton in dom Palnst der Stadt Patenta-pbrom 
stcht, aeiner zeitwoiligon Resirlenz. Andera nonnen ibn Phrohm-thevong, 
Gomnhl uer Naog 'fbevadi , die durcb Phrn·Iu, Mutter Kretsamalea's 
wurdo. Kt·ok-kret meiot (bedeutt~t) : skelettartig, abgem11geet. Nakhon
Tom ging zu Grunde durćh den auf seinc uudankiH\roo B wobner ge
!H.:I•l•·•J•l ., rten Fluch dos Drochenki.ioigs, uer wie der franzihiache Drac 
nu ~ 11cinem unter-seoischoo Korallenpalast zum D<~suche der mensobł i
r. h t• li Ohvrwelt hervorzukommen pflegte, aber durch dio aufgerir.hteto 
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Figur des vier-gesichtigen Brahma ?.Uriick-gescheucht wurde. Lausitzer 
Sagen erziihlen von den Kronom des Schlangenkonigs bei Liibbenau 
(Lubnjow )1 des Natternlconigs bei Kouigshain, des Otternkoniga bei 
Neuhaus und des Basilisk in Bu dissin ( Budyszyn w Saksonii). Die 
Nakh wandalten auf Erden in Men&chen-gestalt umher, wie in der 
Johannis-nacht die1 sonat mit Seehunda-fellen bekleideten Faraóslicas 
oder Dienstleute des Koniga Pharao auf laland (s . .Maurer)1 und ihre 
Tochter 1) liebelten gern mit den Rittern 1 die den Drachen-prinzes
sinen nicht abgeneigt waren. Die Perser bekil.mpften die alte Schlan
ge in Zohak, und der irauische V orfechter Rustam \Vard durch den 
Freund seices Vattlrs beschiitzt, der ais der Riesenvogel Simurgh das 
Seitensl iick zum iodischen Garurla bildet, de m Erbfeind der N aga 
(Schlangen). 

Na str. 394 mówi Rastian : N ach dem Brtthma-Purnna korperta 
sich die gottliche Schlange Seshlł (in Desitz des Ajurweda) aus Mit
leid mit dem krankan Menacheu in den heilendeu Arzt Charaka ein. 
Nach Sharistaui glaubten die Iudier, dass es so viele Duddhns gii.be, 
als Gangn (auf die sieben Hauptstrome beziiglich). 

O znaczeniu W~JŻa rozwodzi się także D'lstian w dziele: Reisctł 
im indischen .At·cliipel (Jena 1869 str. 62). 

Do str. 61. 

37. 

Wąż. Dr. A, Bastian (Die Voelker des oestl. As im, Leipzig 
1866, T. II str. 151) mówi: Ein alter Herr, der mich bei seiner Vi· 
site mit dem Abidhamma in der Han<l traf, verglich die Weiaheit 
dessalben mit dem uuermesalichen Ananda, der nur in dem Ocean fiir 
seinen Riesenkorper Spiełl·aum find et, ein llen Buddhisten ruehrfach 
bekanotes Simile. Unter der Constellttt.ion der Orion sprang der Mlltmo
Berg hervor, und u m ihn schlingt sic h des uogeheure F i s c h A n a n
d a- im l{ re i s e hcruru.- Tu przytacza Bastian słowa Troyer'a: D ans 
Ie fond de la terre, nppdleo Ra~lltaln, est Ie monde des serpents, au 
milieu duquel apparoit l 'etre mysteri eux . l'essence de l'univers, l e 
d i o u-ser p e n t a mili o te te s, d out l e sicge es t formć des co u a de 
serpents 1 qui sont une partie de son propre corps, ce runitra, qui 
a pour symbole un palmier d'or et dont la mRin tient un soc, ce sou-

1
) Die mcer-grilne Dnn:e, fiir deren Kllmpen Fich der fremde Ritter in 

den łangen ~chrnukeu l1ei Scbwti ufm·th weibte, ruts,·hte ais Sceweib· 
lei n nuf ein<'ru iSthlnugenleib 1\em łtlailJe zu (s. l'anzer). Dio Seej 11ng
frau im Hodcnvies-teicll erscbeint balu ł'isch, halb Frau.- (Wandu. 
Syrena). 



verain de la mer universelle a pour u om Anante ( l'inflni) on Seoba 
( ce .qui reste a jamais ), il porte la terre et o'est sur aon dos, q ue 
repose Viohnu, le dieu oonservateur. (Lud Ser. XIV atr. 98). 

Do atr 6~. 

38. 

Pnozoła.-l{ronika ,.odeinna (Warsz. 1876 N. · 18). W Poga· 
danoe o pszczołach, któr~t miał ·w Zurivh, powiada pan S. K.: ., W nio
kt6rycb krajach lud prosty wierzy, żo gdy pszczoła wleci do ch"t.Y 1 to 
'mier6 j11st już na progu; w innych, że gdy rój nsi~dzi& 11a uschłem 
drzewie 1 lu b na bezliatn~j gał~zi zdrowego drzewa 1 ktoś z rodziny 
najbliższego domu umrze w przeciągu roku. Tu lud pieśnią· zarJraazs. 
pszczoły na pogrzeb, tam daje im znak o śmi"rci gospodarza lub k"
gokolwiek z rodziny przez pukania w ut · i okrywa go ·kir;,m 1 gdyż 
inaczej wyniosłyby siv one ztamt'łd n4 zĄwno. Ale też i chrzty i śluby 
nie mogił się obejśó bez za prosin, a w takim ra:tie ul pokryw11. siu 
czerwon~m suknem lub płótnem. Pewnie to o tej asyHteucyi przy go 
dach weselnych Szekspir myślał 1 kiedy powiada w Śnie nocy letni~j 
o puczole: 

Z jśj nóg woskowych poebodnia skroeona, 
i w świotojaóskim robaczku 110asłona, 
uieuh kochankowi do łoża przyświeca, 

Dzień dziiii~ttY Sierpnia, wedle podań w niektórych krajach, ma 
by6 dniem pazczół jubiltuszowym. Wtedy robota w ulu ustaje, a te, 
ls.tóre praoujll, zwie ~a.m lud poganami. Miałżeby wybór tel{o dnia na 
tak4 uroczyato~ó hyc w zwillzku ze spadajlłcemj w tej dobio gwiu
dami czyli lzami a. Wawrzy6oa? To pewna, że w podaniauh i legen· 
dach o współudziale psHozół ozy w uczuciach czy trudach człowieka, 
zawaze lud chrześoia6sli'i czyni pezczoły sprzymierzeńcami swemi prze
ciw zbrodui i pogaństwu (np. odpodziły Amurata od obloż."nia chrze
śoia6akiego miasta, - w czasie krucyat oawobodziły okrtJt. który je 
przewoził od nieprzyjnoiól- w r. 15lł~ uwolniły prob0&3cza w Uohu· 
atein od złoczyńców). 

Wedle wiarzeń ludu, pszczoły ekradzone nie wiodll 11i~. sprzedać 
ai~ za piuni~dze nie dajll, bo w takim razie gin•; mogił tylko 11iużyć 
jako dar albo n wymian§ s.a jaki inny uony praedmiot; nisz~~ej:}, 
jeśli rodzina włdoioiola popadnia w niezgod~ 1 ni11 wyrAbiaj!} ruiod:l 
kif!dy wojna w kraju. (IAłll Ser. VII atr. 116). 

Do str. 62. 

39. 

Rośliuy.- Cte~ć pól, liLiÓW i LJ11tw ldnyc~;, u Słowin •t 
jilk in11yoh ludów, &aClbowała si~ nader widocznie i do~ć 11ilnie jflM!cz~ 
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(lubo pod inną postacią) i po przyj~Jciu Chrystianizmu także. Klonowicz 
w Worku Judaszowym, mówią,c o tych którzy pod płaszozyltiem. na
hożeństwa oszukują, wyraża silj) mi!i;dzy innemi: 

Czasem zmyśli na błoni u i w b orz e ~~:jawienie: 
i ślubuje prostakom za pewno zbawienie: 
-Widziałem, pry (prawi), p o d l asem mili} matk~ Bożą,! 
(a baby sitj1 słuchając onych baśni, trwożą,). 
Wielka liwiatło!\ć wynikła w ch o i nowy m borku, 
na pieńku nowooi~tym, na cndnym pagórku. 

Skutkiem czego ludzie: 
Opuszczają, wilj)o pod c.zas i kościół swój stary, 
przenoszą, silj) na o d p n s t d o la sa od fary , . 

Dalej mówi on: Żadna si~J pobożność nie mnoży, 
tylko że się lud bastwi, który nowych cudów 
zawsze pragnie, i wiele podejmuje trudów 
niepotrzebny ch, przychodzi ozlj)stu do ubóztwa, 
kiedy szuka dzikiego po pastwisku bóztwa. 

Wi~c też: Bez pozwolenia starszych po świecie ailj) krą,ż', 
Boże-męki na polach powrósłami wią,ż~t, 
kłndą, kije na kupę, głazy na kamionki, 
wi~;Jc kiezki z brzeziny, mężowie i żonki . 
Idą,, nikt im · nie kazał, na niepoświlj)cane 
miejsce i które niejest przywilejowane, 

Do str. 62. Drzewa. 

40. 

J. Grimm (D. Mytlł.- str. 1190) Zakllj)cia. 2e r u n y pisaneroi 
bywały na korze drze w, musinła starożytność znnć i takie runy, któ · 
rycb pot~ga oddzielał!\ kor~ od drzew11. Pieśni umiały dziecko 
z .żywota matki, koro od ~rzewa odłupuć. Paatuchy w Niemczech mA.j~ 
wiersze, które przyśpiewuj~~; kręcąc sobie piszczałki z wierzby gdy 
gał,zk'ł · o kolano uder?.aj,.. W Ditma1·sen: Fabian Sebastian- lat den 
aaft ut hol t gan l ( &1\dZił że w dniu tych świlj)tycb 1 20 Styo~nin, sok 
już wet~puje we wierzbo). W Nowej Marchii (Firmenicb, str. 121): 
aip aapp uepe, moak mi'ne floto; wovon denn? von me~ 

.ieroan, von thymegoan, det ae halle mag afgoahn. W gó
rach Boemerwald (od strony Bawaryi) tak zaklinają parstuszkowie (J. 
Rank ·•· 168): pfOfferl gei owa, siali schloga do owa, lei's 
rintl o drahdo eiz, heargotl pfeiz (pfeiflein, geh ab, sonst 
echlag ich dich 11b, Hebes rindlein ja zieh dicb jlltzt, hergottlein pf,\i fJ. 
Wojcieki (Kle oh. l. 92, 161) mówi że 1 aby mieó fuja.rk~ zdolu1~ do po· 

Lud. Ber. XV, 
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ruszenia katdego do tańca, trzeba w ciemnym lesie wyszukać zieloną 
wien.bę, co by nigdy nie słyszała szumu wody, ni piania 
kog u t a. Rys ten wyjęty z ust Indu nad Prutem i Dniestrem dziwnie 
przystaje do twierdzenia Płiniusza (16, 37): ex qua. (sambuco) ma
gis canorum buccinam tu bamquo ct·edit pastor ibi cacsa, ubi gal
lorum cantum frutex illo non exaudiat.- (ob. Lud Ser. XII 
str. 277 nr. 537). 

Do str. 15. 

41. 

l. Diabeł. :tukaszcwicz w Obraeie m. Poenania opowiada: Rok 
1640: "Na okładce jedn6j starożytnej książki, następującą anegdot~ 
charakterem wieku do której należy, napisaną znalazłem: Anno Do
mini 1640 sequenti Die post festum Visitationis B. M. V. Diabeł 
Łaziebnika w sam mrok i wieczór pot'wal oknem i uniósłszy przez 
ulice pobliższe, o filar kościoła Dominikaliskiego rozbił; znać było krew 
i włosy ze łba, a ciało przez mur (bo już zawarta była brama do 
młyna. miejskiego) w rzece pod młynem szpitalnym utopił . Znaleziono 
trupa we cztery niedziele, bez głowy i ramienia z t·ęką jego poszar · 
paną, z którego jeszcze posoka sprośna płynęła i pochowano na łys ej 
górze (gdzie gnoje z miasta wywożą) pana Peti, bo będąc katoli
kiem, dla żony został heretykiem i N. Pannę 4 feria ipso die annun
tiationis bluźnił, gdy czeladż jego katolic·y w wieczór _sobie łitani;ą 
o N . .Pannie śpiewali. u ( N o taty Muczkowskiego. Berwiński: Studyja, 
II, 171). 

2. Dzienniki morawskie (z Berna) donoszą (r. 1881) iż we wsi 
Obrowice pod Bernem, zebrał się tłum ludu przed kościołem chcąc wi
dzieć diabła, gdyż rozeszła się wieść że takowy uwięzionym j est w ko
ściele. Napr6żno proboszcz przemówił do nich i dowodził, iż diabeł 
w kościele być nie może; tłum nic dał się od tego przekonania od
wieźć, i dopiero póżno wieczorem rozszedł się, by się znów zgroma
dzić przed kościołem Minorytów w Bernie, gdyż tam znów miał diabeł 
ów się przenieść. Z wielkim trudem udało się wreszcie polioyi późno 
w nocy tłumy te rozegnać (d. 23 Czerwca 1881). Poezątek wieści tej 
powstał z wiadomości w Dziennikach poprzednio podanej , iż człowiek 
jakiś we Lwowie, za karę, iż w czasie zapust przebrany pod maską 
diabła, urągał jakiemuś księdzu, został przez tegoż z ak l ę ty, by całe 
życie pod tą maską pokutował. Nieszczęśliwy ten mąż był tern zdespe
rowany, at wreszcie udało mu się uzyskać przebaczenie u tegoż ka
płana, pod waru..tkiem, że w 99 kościołach kolejno będzie się modlił 
i krzyżem . leżał w t6mże przebraniu diabelski cm, poczćm dopiero ko
stium ten odeń odpadnie, i będzie się mógł w ludzkiej pokazać po
etacl., Zaklęty tedy ów mąż, Jata po powietrzu i powietrzem dostaje 
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się do wszystkich miast, by czemprędz~j dopełnić naznaczoną. mu po
kutę; w ten tedy sposób przyleciał on do Mot·awii. Później dl}szły 
wiadomości o diable tym i z Pragi czeskiej takźc, gdzie potlobneż wzbu
dził on między ludem zajęcie. 

Niedawno też wę wsi pewnej w okolicy Krakowa, oszust prze
b rany z a d i a b l a wszedłszy w nocy do domu starćj baby, wyłudził 
od niej w mir·jscc pieniędzy książeczkę kassy oszczędności gdzie zło
żyła była 300 zł. reń., obiecując za to nictylko większy płacić pro
cent z tamtego świata, ale nawet wszelką nieść pomoc w popr•awie 
gospodarstw;~. Sz<'zęściem, że w biórze kassy oszczędności (mimo źe 
się tu pokazał bez diabelskiej maski), poznano się rychło na szalbie
rzu i do policyi go odesłano. 

Do str. 18 - 8.:1. 

42. 

Czar t. - W życiorysir. ś. lłil[!ryona opata (żył ok lo r. 350) 
przez a. Hieronima skreślonym, czytamy, iż od młodu mieszkał na 
puszczy i smowy wiódł żywot. Zwyciężał on szatana i szatańskie po
strachy. 

l. nA gdy wysuszony był na ciele, tak iż ledwie się skóra na nim 
?Pinała, nocy jedutij usłyszal płacz dziecięcy, narzekanie niewiast, wrzask 
! beczenie bydła, ryczenie lwów i jakoby wielkiego wojska p1·zyst~p 
I rozmaite postrachy, żeby się pierwej słyszeniem niżli widzeniem prze
lękniony uciekał. Ale on poznał diabelskie igrzyska i ,padłszy na 
kolana, krzyż C brystusów na ciele n a p i s ał, i w tę przyłbicę i pan
cerz ubrany mężnie się leżąc potykał; i już widzieć chciał, co by to 
było; n owo za poRwiatą (światłem niebieskiem) ujrzy wielki wóz 
z bystroroi końmi, a ono nań wpada; lecz gdy zawołał: Je
z u s!, wszystko w ziemię przepadło. Tedy śpiewać począł: Koni e 
i jezdne wrzucit Pan Bóg w morze, inni na koniach iwo
ziech. a my w imieniu Partskiero uwielbieni będziem. Wiele 
innych miewał pokus. Często przy nim były jakoby niewiasty; często 
mu się, gdy jeść pragnął, smaczne potrawy ukazowały; drugdy, gdy 
się modlił, wyją c y wilk albo l i s z k a (lis ) przez niego skakały; 
drugdy szermierze się w jego oczach bili, i jeden zabity między 
niemi, o pogrzeb prosił." 

2. "Synaczków trzech bogatej niewiasty w Gazie z a razą dotknię
tych złeczyi; gdy się bowiem d o tyk a ł ich i wzywał nad nimi Je
zusa, puścił sie z nich pot jako ze żródła. woda, tejżegodziny 
jadły, i dziękując Bogu rękę świętego całowały. Drugi raz śle p ą, 
splunieniem na oczy jćj uleczył. 

3. "Wiele czartów z ciał . ludzkich wygnał, a osobliwie z Ory
ona bogatego i przedniejszego w mieście A ile, który miał · ćmę d i a-
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b ł ów w s o b i e, którego gdy wieJą ła:t'lcuohy skowanego ledwie do 
8. Hilaryona przywiedli (a wtenczas z bracią chodz11c pismo im jakieś 
wykładał) wydarł si~ opętany i rzucił się na Hilaryona 
z tyłu, i podnióał go wzgórę. Krzyknęli wszyscy, bojąc się aby 
c-złonków wysuszonych postem na ziemi nie roztrącił; ale Hilaryon 
uśmiechając się rzekł: Niech ze mną poigra mój biedziciel. 
A ściągnąwazy rękę na~ad, ujął go za włosy i postawił przed ·swemi 
nogami, i wziąwszy go za ręće" a nogi jego przedeptawszy m owił: 
Dręcz się diabelski tłumie, dręcz; a gdy wrzeszczał a w zad 
się kręcąc głowi} ziemi dotykał, mówił Hilaryon: Panie Jezu, 
wyzwól nędznika; Ty, jako jednego, tak i wiele ich zwy
ciężyć możesz. Powiem rzecz niesłychaną: z jednych ust czło
wieka jednego rozmaite głosy, i jako(by) zmieszane szeill 
ranie Indu wielkiego słyszane było . Był tedy uzdrowiony ... 

4. "U portu Gazeńskiego panienka jednn od mlodziedca, który 
się j('j rozmiłował, i z porady ezamoksiężnikn słowa j ak i e ś d z i
wno na miedzi wyrzezane pod próg, tam gdzie panienka 
m i e a z k a ła, z ak opał, ciężko zezarowaDA IIZalała, i onego sprośnika 
wolała. Gdy jest przywiedziona, na św. Hilaryona czart wołał: P o
n i e w o 1 n i El' m p oj m a n, m o c ą z n i e w o l o .u y 'm jest, j c ż l i ~i wy 
n iść każesz, związauy'm jest pod progiem, wyniść nic mo
gę, aż mnie m,łodzieniac wypuści. A starzec rzekł : Wielka 
m o c t w oj a, i ż c i ę n i c i ą z w i ą z a ć i b l a c h ą z n i e w o li ć m o g ą; 
i pytał go: Ozemnt!! w tamt~go młodziedca nie wszedł? 
A on rzekł: Miał drugiego ttlwarzysza mego, diabła gam·· 
r a~~ ki es o (kam~ ta) . I nie chciał świ~ty onych za boLonów pod pro
giem wymiatać kazać, aby ni"' mniemano, żeby dla cnych czarów dia
beł odejść od pllnny miał, abo żeby mu WJaru była dana, powiadając, 
iż chytrzy· IA!l czarci a ~myślać umieją ( obncz str. 84). A uzdrowhnzy 
pnnnę, zfukał jtl, ii takie rzeczy czyniła, przez które wnit'lc 
do ni6j djabeł mógł. " 

5. "Miał tę lMkę Bożą starzec, iż z w o n i c i ał i s z a t, i z te
go czegosię kto uotknął, poznać mógł,któremu djabłu i grze
chowi służył." 

6. "Z tamtąd (z Mctony) puścił się do Epidaut·n miasta w Dal
macyi, i tam s i~ tataió nie mdgł; bo gdy tam był fs m ok w i elki, 
z takich, które B o a z ?.Owią, iż ·tak wicl~y !ll}, iż i woła połknąć 
mogt}, ktMy wiolk:} czynił w bydle szkodę i w ludzi~ch, które samym 
tchem do siebie przyci14gał i po1lcral. Hilaryon i\więty kazał s t o s 
dr z e w n a g o t o wać, i pu~ciwszy mo•lłQ do Chryljtusa, wyzwał s m o
ka i wieść mu na drwa kazał, i podrzuciwszy ogień, w o
czach go Indu wRzystkiego spalił. I bQdąc bardzo. tęskliwy a o p u· 
s ty c l1 z i e m i n c h myśląc, nie wicdział już gdzie się obrócić miał." 

7. "Czasów ouych gdy po śmierCi Juliana Apostaty wielkie by lo 
ziem-i trz~sienic, m orz e się wzburzy lo i z br~egów swych wycho
dziło~ tak iż okr~Jt.Y na wielkich góuch zawieszały . Dojlłc sl~ 



Epldaurowie, aby miasta ich morze nio talało, szli po świętego 
Hilary ona, i z nim jako na woj n i e z m orz e m stanęli i na brzegu 
postawili. A on, gdy 3 krzyże na piasku uczynił, a wzgórę 
"ę c e . p o d n i ós t, rzecz dziwna, jako się morze burzyło, a jakoby 
gniew pokazując, podnosiło, wszakże się pomału w brzegi 
s\"\' oj a s tll re wrócił o." · 

8. Popłynąwszy na wyspę Cypr "nalazł tam piękne miejsce, które 
mi~.tlo ogródek i sad (z którego on owoców nie jadł) i wodę; i były 
tam starego pogal\skicgo kościoła obaliny (zwaliska), w który m w i e 1-
ka rzesz czartów mieszkała, tak, iż ich wołania i straszliwe 
wrzaAki słychać było we dnie i w nocy. On się w tem kochał, iż bli 
skie miał zapaśniki swoja, i upodwbawszy sobie miejsce ono, mieszkał 
tam przez pięć lat. (Skarga). 

Do •tr. 84. 93. 

43. 

Czar o w n i k. F. Sch!Jnwerth: .Aus der Oberpfalr: ·( Augs~urg 
1859. IU a. 211) powiada: Czarownik zgodził do slutby chłopca że
braczego, który włóczlłc a~~ tywił wył.cbranym ch lobem i ojca takte. 
CzynnoM chłopca ) ogranir.zała się na ztl'zopywaniu ku!'ZU z klli~tek. 
Ciekawym będ:}c, zaglądał do nich niekiedy, i czytając nnnczył się 
z uich t!posobu przemienienia się w .zwierzę lub inny przedmiot. Gdy 
~:z::ts służby upłynął, wrócił on do ojca i powiada: Teraz inaoz6j się 
będr.iens mieli, bom aię nauczył t!posobu, "jak się przemienić w konia; 
jutro tedy poprowadzisz mnie ojcze na targ, ale pamiętaj uzdeczk~ 
odcbmć sobie przy sprzedaży, bo t~ uzdellzką ja sam hędę. Na ~rgu 
istoi.nic wszydcy się zbiegli aby pysznego obar.zyć t·umaka. Przez tłu· 
my przedsnął ai<; w~eszocie jaki:\ jogomoiH1 i konia bez targu kupiwszy1 

na ni1a precz oujechał. Był to saru ów czarownik, któremu ojciec na 
widok złot.a oddał konia wraz z uzdeczk~,. o niój zapomniawszy. Gdy 
kos:i już mial l.lpa.śe ze znoju, czarownik zsiadł i przywiązał go do 
drzev:a. Wtenczas koń przemienił siś nagle we wronę, a czarownik. 
w j r.stnębh. Po krót.k.i~m azanwtaniu ~ię z sobą, padła wrona ll.ll zie· 
mir., ale w tej~e chwili pl· ·lletoieniła aię w pierścień, który zadławił za
raz połykaj;~cego go ja~trzębia. A tak1 wyzwolił sif1 chłopiec od wro
ga, i sam stllł się czarownikiem. (Bernriod). (ob. Lud Ser. Ul atr. 137. 
Ser. XIV str. 60) . 

Do 8fr. 80-8<ł. 

·!4. 

O za r n ok się tn i k ~·ówną jak się zdaje, u nas miał władzę, jak 
8 c h w :l n l;: U n s t l er w N1emcz•!oh, lubo obadwil znali s i~ M gwiaz-
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dach. SI} legendy o mQd1·cu skandynawskim Saemundzie (ur. 1056 
t 11331 który zebrał w jedno sagi Eddy; ten był astrologiem, i z gwiazd 

•. dociekał losu ludzi oddalonych (np. gdy gwiazda mi:tła krwiste plamy 
na sobie, człowiek jej oddany musiał być zabity, - gdy miała pasy 
wodne, utonął i t. p.). Nowsza legenda opowiada, że Saemund pobie 
rał w Paryżu nauki w szkole czarnej magii; wykładano je w izbie 
podziemnej, dokąd żaden promień słońca nie dochodził. Ucznipwie po
zostawali w nićj zamknięci podczas całej swej EJdukacyi od ach do 
7miu lat, nic wychodząc wcale na świat. Żywność codzienną odbierali 
z ręki czyjejś czarnej i kos m a t ej. Uczyli się z książek pisanych 
głoskami o g n i s t e m i; mistrzem tej szkoły niewidzialnym był sam 
diabeł. Każdy z uczniów wychodząc z niej zapisywał diabłu ciało i du· 
szę. Gdy nadszedł czas, że Saemund miał opuścić szkołę wraz z dwoma 
Islandczykami, wyszedł on z tego sklepu ostatni, zostawiając w pazu
rach diabła płaszcz biały ktMym siQ był okrył, ale drzwi tak się szyb
ko za, nim zamknęły, że mu przycięły piętę. - Inna wersya mówi, że 
gdy ·wychodził Saemund, słOJ'lca promienie pauły wprost na jego obli
cze, a diabeł c i e ń tylko jego pochwycie zdołał; legenda ta przypo
mina germańską, z której Chamisso usnuł swą powieśC o człowieku, 
który szuka własnego cienia. (Dl'. K. Maurer: lslandischc Volks
sagen, Leipzig 1860). 

Jakże odmienneroi są wyobrażenia o kwalifikacyj naukowej mędr
ców na dalekim Wschodzie, gdzie oczywilwie w ś1·ednich wiekach nie 
było wewnętrznych walk chrystianizmu z pogaństwem. Dr. A. Bastian 
(Reisen in Siam, Jena 1867. HI s. 155) mówiąc o ordynowaniu mni
chów Buddystów (obecnie jeszcze kłassę naukową stanowiących) po
wiada: Przy ordynacyi, kandydat nietylko bywa zapytywany, czy jest 
wolny od wszelkich wad i ułomności cielesnych, ale nawet 1 czy jest 
rzeczywiście człowiekiem a nie smok i e m. Pytanie to zapobiega.ć ma 
usiłowaniom złego ducha, podobnie jak dawniej w Europie diabła, aby 
tenże nie otrzymał katedry professora teologii, co wedle twier· 
dzeń ogłoszonego 1·. 1715 w Rostoku (w Meklemburskiem) pisma po
lemicznego: De theologia dacmonmn jak najzupełniej byłoby możli
wem.- W przypisku dodaje Bastian, że: do szkoły Abażt..ego uczęsz
czał s c h e d (laik, uczeń ?)1 którego Rabbi Acha ben Jacob przy exa
minie rozpoznał, czy uznał jaka smok a o 7 głowach . W czasie prze
ałuchiwania go, za każdym pokłonem nauczyciela zakonu (rabbi'ego), 
spadała je d n a z owych głów na ziemię, aż do ostatniej (wedle 
·Kohut'a). 

46. 

W Meklemburskich porlaniach (podług S truck' a), zbój Repke (rzepka, 
Rtibezahl?) mieszkający w górach strzałkowych (S tra h l b er g e bei Kri
witz) ma s i e d m głów (Rophk mit sien saben KBpp). Podobnie jak po
tcgi złego, przez Doazkota w Tybecie, zwalczonym zostaje w osadzie PlBn 
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pan Nitgenkopr (któremu pies Muclwrpell wpt·:tódy oś m g l ów odl'J'"a) 
przez dinbłów, 'J'olleteufel (podług MUIIcnhof'a. W Aromiskiell góra1:h 
przcchod?.i Rię poczwam ( o~t·e). (Basti~n ), Jlci.~e dun;h J(umbodjn1 
1868, IV. 3·:10). 

Do str. 8~-8!). 

46. 

W dziele: Sta-rotyłno~ci pcols'kie, tom I (Pozn:tń 1842) Atr. 154 
i 155 następujące o czarach (w oculo (w Polaee) są wiadumoś;) i przez 
W. A. W. i J. M. podaae: 

l. "O z 11 r y. Z rf!ligii al.:uot.ytnych wszecH w thr7.·1t.r.ij~.t:~two ilna
li?.m prineipium. Lnbo llog-u uadaw!Jno wslcchmoeuońć. pt·~et~i"ż do
pU!!l: :>:tallo: ie roimo jego woli r:z:u·t dt•b.?nje po (;wir.cie. .Ta.kżt,by to 
dogodniej można czarta. dr.iałauia sobie wytiumaczyć, jeidi nie r:r~r.z 
to, iż mu przypi11ywano, że wr.!!oći:.:i w 3tojlunkl z lud:imi, ktt>!'ZY 7.a 
jego rozkazefJi złe broją. Tyrh ponocuików rzart!L zwauc r.?:nl'towni
kami czyli czarownik11mi. Bylo mnicrlla:Jie 1 ~c ez1~rt unjc~:ęP.i:iej} j::tko 
męiezyzna, pobrutał się z ·kobit!L:hl.Ji ; w wyobt·a~ni śreuninh wieków 
największą gt·nły rolę c::arowniee. ,)ak o tem umiewJtuo w ha.jaeh ną
siednieh, a mianuwicie na z:tehtJdzie, tak t~! ?. i w P.olt~cfl. Zn:ljdywali 
t;ię różni piRarze, a z ty eh Cz!lr.l;i przytacza jako mijprncowit,;:zych : 
Sprongera i Nidorę, ora.z Ząbkicwicza, kt61·y wprawdzie tylko jako 
tłumacz d..:icła.: Młot na cmrOil..'1i'i.::IJ1 n:iał niczruicrnic pomno7.yó litcft 
ratut·ę te.gu rollzaju. Z czarowni~: h!t~torycz,tych, Wl!ponmill.na je3t Se.· 
pie~yna, jedua z celniejszych pnli litewakich , ktura ?.<4 kr<ila .Alt::xa!l
dra była oskariona o czal'y j nHi'.~'iadomo, jak s woj:~ sprawę <':akot · 
czyła. ile także mówiono o królowej Bonie. a nMvet b:l.rdto tem!l 
wicrtyl i Zy{,"TllUilt Augu&t. Miał ją "uawet w poo~jrzcnht, że <!prowa
llzala jakąś babę, 1. którlł względem niego i Barbary, żony jftgo, nitb
dała podejrzane plany. Zygmunt Au~t'St kuzal tę babę poim!lć i )laru
kn:y~ w ~ieradzu, a potom przC;niósł ją do Br~e.śeia. Ale znowu astro
log ruRgistAr Pt·oboszczowic:G vozuał 2'. gwiazd 1 ż<: kr~lowi trzch:t slę 
obawiać ognia w Brześciu. Wynil<n!}l "; tegll uon1ysl, ie Honrt ma tam 
~ab~ oguieru sprzątuąć: i wysłano jlł do flnbnik, dóbr Radziwiłts. Co 
su~ da!l~ stało, nicwiauoruo." ' 

2. "Wierwuo bat·tlzo w r.:t:Jt'OWI1ik6w myśliwców. Jnn z Przeot
'Ska w dziele roku 1593 drnkownntim, w knzĄnin na niedzielę adwen
tową opowiada, ~tl łią myAliwt'e czatowuiki, psują ruśnice, a ra:r. p!·zu
klQty bieli by l w ru8nicy; przejcżll?.r.jący kl\płan prr.eżcgnał, a Mes u i u 
<'.zekając dokuliczenia krzyża, t·urę roztrzaskał (11tr. HID) . Był znowu raz 
bies w jełclli6j skór?.t:, 11 kiedy pn:t:'i.egnano, J.amienił się w kupę gt1njn." 

3. nGnnilclm:m, naukowy badacz w rtzielc : Traetafus de .lltagis, 
Venifi.ci.g et l.amłis rtctc C(lg'IIO;;ccndis et ptmiendis~ pl·~·iada, ż~ vze-
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je!dzając z Prus do Inflant . r. 1588 był wezwany o rad~ względem 
pławienia czarownic. Ziściło sil) widocznie jego przepowiedzenie, iż 
prawdziwe czarownice nie tonęly, lecz i ta djnbolska pomoc nie ocaliła 
występnych. Był zwyczaj że czasem pławiono też kobiety wiejskie nie 
dla tego, aby wykryć czarownice, ale tylko aby deszcz padał. Ptrakty
kowano to jeszcze i za Stanisława Augub.a. n Wreszcie, mówi Czacki, 
to, co powiada Blacstone, !e w Anglii kobiety idące na stós, przyzna
wały się do czarodziejstwa, tak i u nas czyniły wyznania, że na Łysą 
górę w Sandomierskiem na ożogu co czwartek jeździły, Jubowników 
przez powietrze sprowad~nły. Sądziłem jednę sprawę w asscssoryi, że 
magistrat w miasteczku Ze~ rzu (Zgierzu) w Łęczyckiem jednej babie 
na miecz katowski przysiJldz kazał, że ludziom i bydłu szkodzić nie 
będzie." J. M. · · 

4. "Czarowniki, czarownice 1
) . Czarowników i czarownie 

mnóstwo wszędzie bywało; oni w n aLiale, drobin i zdrowiu szkody 
zrządzają. Gdy jedzenie zaczat·owane przez nic, poznaje s i ę to po 
ogniu lub kipieniu wody. Zabezpieczając się od skutku cz:u·ów, obra
cają wtenczas garnok uchem do ognia, co tak · ma szkodzić czarownicy, 
że musi przybyć do domu, któremu ii:łc wyrządzić zamyślała. Podej
rzenie zwykle pada na tę niewiastę, która przypadkowo najpierwsza 
tam wchodzi, a jeśli nicchętna temu domowi, tćm snadniej za czaro
wnicę poczytana." 

5. "Szczególna rzecz, ie powszechnie więcćj kobietom, niż męż
czyznom przyznawano cza1·odziejskitlj władzy, ztrld runićj czarowników, 
więcej czarownic; te ostatnie mają rozmaite jcsz('zc nazwy: jakoto: 
cioty, baby, wróżk" Baby leczyć i zaż~snywać zwykły, szepczą i mru-

1) Gazeta codzitnłla (\Yarsz. 1858 nr. !.'!3- 54): O Czarodziejstwie przez p. 
JOz. Grajnert'a - Zr6dło. Rys historyczny czarów u obcych i u nas. 
Kary za hkowe. ŁysogOrside szabasy. Poddał czarów. Opl)tania. 
Tortura). 
Dzieło Chmielowskiego Nowe Aie11y (1744) daJe zapytania i deftni· 

cye: 81) 1 . pętani , str. 214. Jak poznać prawdziwie op~tanych, s. 2:ł9. 
Czarownik! co robili, s. 231. Czemu czart używa do sw~:j pomocy lu
dzi, s. 233. - O .Maleficium. W czcm zadaj!) czAry, s. 234. Lar.anie 
czarownic, s. 2J6. ł'róba Jn·zt z wodl). s 247. O upiorach, s. 248. Czary 
sa w różnych krajach, s. 255. Czemu Bóg pozwala b}'e czarom s. 2.'>6. 
Srodki przeciw czarom, 11. 2HO. ł'rzedwl; o tym którzy twierdzi) :t.e nie 
ma czarów. s. 268.- Z mnóstwa akt t~gu rodzaju . obfite SI\ w szcze
góły: .&cta Fordomkie; zawieraj" ustępy : Szlachcic diabeł str. 10. 
Grali ua szydle i rPdle s. 13, w końcu, przeklętnik Kokitka. Urban 
diabla mośc1wego pana łlrZI\kowskiego, Kozłowski, Niemiec, s. 54. -
Łysa góra w :Zołeudowie (llydgoszczJ za Piotrową stodołt na piaskach 
pod borem r. 1682. Wilków zsyłały no. bydło. Dtazcz. s. 51. Co zro
biły panu Moazcaeńskiemu. s. 53. B.mach i Piotr grywali na Łysej 
g6ne. Diabli bili także, a. 55. Cala raecz o Maryannic. Bieg sprawy, 
a. 62. l'rooea miesilWi Bartoazowy z wielu prawneroi forno&Jili 1 a. 00, 
W Wrześniewio sa wiAtrakiem s. 103, Dobrze jedli na weaelu, s. 105. 
o Jobie który stracił woly, s. 156. Papiet p1onony o pomoc, •· 18<1 
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czą, bOI'llll} cz~M ciała przyciskają no~em, sierpem, kosą; - uroki 
i zanogcice, postrzały zrzynają na powietrzu którem z tych narzędzi, 
machając. Cioty sprawują kołtuny, z liści robią myszy, z ciasta gro
sze; gdy chcą komu zaszkodzić, strasznie patrzą, ustawicznie szepczą 
i wydurzają od lękliwych zboże, mąkę, okrasę. Lysa góra miejscem 
schadzek i biesiad czarownic; żmudzkie latają na miotłach 1 ruskie 
w stępie, litewskie na łopacie. Udając się tam 1 wymawia czarownica 
te słowa: "płot nie płot, wieś nie wieś, ty biesie, nieś!"- Dla odda
lenia czarownicy dobrze jest przybić do progu izby podkowę." 

6. "Przed Mm czarownice surowo były karane: pławiono; które 
nie tonęły, uznane za czarownice, i na stosie palone (jeszcze 1762 r.) 
bywały." (obacz: Delinkwent w t!imże dziele: Starożytności i t. d.). 

7. n Do liczby czarowników należą: cyganie, wróżki , wróżbity, 
olejkarze i opętani. Opętanymi ·zwano t6ż cierpiących wielką chorobę 
lub udających ją. Przeciwko zadaniom czarowników za najskuteczniej
sze miano poświ~cone przez kapłana ziele, czar t o płoch zwane/f 

8. "W Pobereżn 1 w górach, na Rusi, w Litwie, "tla Ukrainie, 
i koło Wołoszczyzny, czarownic najwięc6j. Czarownic potęga w wie
kach łatwowierności bywała straszliwa: one sprawiały płodność lub 
odejmowały ją; gdy miłość w kim dla kogo wzniecić mają, potrzeba 
nieodbicie piórogów, kaszy z mlekiem, pierza, sierści, koszuli, włosów 
lub obuwia tej dziewczyny lub mężatki;- którą zaczarować mają. Napój 
zalotny stał si~ nagłej limierei Kazimierza Sdrawiedliwego przyczyną; 
również podano go ostatnim ksiątętom mazowieckim. Przez czary po
dobnie~ matka Barbary skłoniła · dla córki Zygmunta Augusta. Czaro
wnice zapisując dusz~ diabłu, daj~ kawałek sukni swej i co rok pe
Wni} danin~, na mszy bywać nie mogą, (bo jeśli są wtedy w kościele, 
~o nie widzi} ołtarzy tylko jakieś deski), chodzą n a g i e w dzień św. 
Jerzego 7 na Zielone świątki i św. Jan. Mają diabła na swe usługi 
w p i er ś c i o n ku lub starym t r z e w i ku. Czarownice najcz~ściej spra
wiały postrach dla zyskania okupu i wyłudzllły od łatwowiernych lu
dzi; czasem przeatawały na sławie swej władzy i były używane przez 
światlejsze osoby do rozmaitych intryg.« W. A. W. 

Do str. 83-4. 88-9! 

47. 

. Czary. Przy rozbioue dzieła: Mlot na cearownice ( Malleus 
maleficiorum) mówi Berwiński w Studiach o lit. lud. (Pozn. 1854. t. I. 
s. 81) "Druga część dzieli się na dwa poddziały. W pierwszym do
wiadujemy się, jaka procedura zachodzi przy przyjmowaniu czarownic 
do istniejl}r.ego jut koła, jak nowe adeptki i jakie składać muszą dia
błu homagium, jak po powietrzu lataj\, jak się prz.eobrażają 
czyli prze dzierzgaj 'ł w rozmaite zwierzęta 1 jak sprowadzaj~} bu-

La4. ••· n. 30 



rze, robią grzmoty i grady, jak na ludzi nasyłają rolliliczne i jakie 
najczęściej choroby, "jak czary swoje od prawują przez b oby albo 
j ą dr a kurów; przycz'em nie mamy wierzyć, żeby te rzeczy nitlpo
tężność w człowieku sprawowały, ale raczej skryta móc szatańska, 
oszuklijąca niewiasty temi r~eczami. u 

"Po chiś dzień jeszcze ,po wsiach (mówi Berwiński) wypl'll.wiają 
dziewki przy kapłonieniu psoty parobczakom , gotując im takie boby 
czyli jądra i podając w rozmaitych strawach do zjedzenia, czego pa
robcy, aby nie zjedli, bardzo się wystrzegają, pr?.ypisując im to same 
ąkutki7 które dawniej Młot przypisywał. A przecież nie wziął on tego 
zabobonu od ludu u as z e g o 7 boć napisany był picrwotnie po łacinie 
przez Niemca i dla Niemców. Zachodzi więc pytanie, czyby zabobon 
ten przed jego napisaniem, już się miał był pomiędzy ludem naszym 
w Polsce znajdować, lub czy się dostał do niego '1. takich właśnie jak 
ten Młot ksir~ek? Dostać musiał się zkądsiś, bo samotwórcza siła 
intelligencyi i ducha nie zdobędzie się w dwóch lub kilkn równych 
i oddalonych miejscach na odkrycie jedntJgo i tego samego fał s z u, 
talt CJ do treści samój, jak formy. Zobaczymy takie ba me zjawisko 
i to samo powtarzające się jeszczepytanio i przy innych, równie fałazy
wyeh mniemaniach." 

Do str. 81. 

48. 

T o r. t u r y. Ks. Kitowicz mówi w swych Pamiętaik:lch (o b. także 
Preyjacitl ludu, Leszno, 1840 str, 3 27): "Kiedy mi;wo czarownice 
i czarowników próbować torturami, kad zabobonnicy i gullla1·ze wielcy1 

g o l i l i im na sam przód włosy, wszQrlzie, gdziekolwiek te ozdoby 
i zasłony natura ludziom da.ła1 powiadając, iż w e włosy d i a b e ł się 
kryj c i niedopuszcza czarownicy lub czarownikowi wy1.nania, i że 
ukryty we włosach, za niego lub za nią cierpi 1 biorąc za przyczynę 
takowego mniemania, owo ciche i spokojne wytrzymanie tortur wyżój 
wyrażone, z mdłości i upadku z gruntu na siłach pochodzące 1 nic 
z ła!lki diabła 1 któremu się jako zdrajcy i nieprzyjacielowi ani śniło 
cierpieć za człowieka. Golili też takte i złodzicji, twardych do przy
znania. Żydom zaś skazanym o jakikolwiek excea na t.ortury, regu
larnie tę galanteryę czyniono : choć nieraz ogolony tak żyd bez my
dła, wszystkie męki, nie przyznawszy się, albo i chrześc.ij&nin, wytrzy· 
mał. Wtenczas kaci w rzeczach fizycznych wielcy błaznowie, udawĄli, 
te im jakiś wielki czal'ownik t ort u r y o c z ar o wał, iż swego skutku 
wziąść nie mogły. Podobnież spędzali na czar o w a n i e p l a c u, nie · 
sprawność ręki swoj~j, gdy pod miecz wskazanego nic gładko ścięli. 
Lecz im ta exkuzyja przed mądreroi magistratami nit~ uchodziła, od 
których pospolicie za niesprawną cxrkucyją, bierali po sto batogów." 
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Do str. 89 n. 19. 

49. 
Próby. - Milewski ( Pami(jlki historyc6ne krajowe, Warszawa 

1848 str. 332 i 346) wylicza próby czyli ordalia o których mniema, 
te razem z wyobrażeniem o czarach i czarodziejstwie przyszły do nas 
od Niemców, jakoto: pojedynki sądowe, próby ognia i wody (zimnej 
i gorlłcej),· war;i, losu, wytrzymałości, poświadczenia umarłych, igły 
i t. d. Pokazują one dostatecznie 1 jak torturowane ofiary ciemnoty 
czuły głęboko np. niesprawiedliwość prób wody, i jak~ próby te, 
czyli pławienie, w alfdach owoczesnych były wyrocznią. I tak, A n n a 
Je dyn a czka 1 oskarzona o czary a zapytana, co ją do tych złych 
uczynków przyprawiło, nie zrozumiawszy wcale o jakich tu złych uczyn
kach mowa 1 bo się zapewni! do żadnych nie poczuwała~ odpowiada 
naiwnie: 11 to' mnie przyprawiło, :Ilem pływała, ale nie wiem czemu?" 
Wzięta później na tortury, odpowiadała na wszystkie snggestye inkwi
renta: "niechże i tak będzie l" a w koilen wyrzekła te nader charakte
rystyczne słowa: 11 0 wodo, wodo, tyś mnie niesprawiedliwie osą
dziła!"' - Widać ztąd, że i wedle mniemania samych mniemanych 
czarownie w Polsct~, w o d a głównym ich była sędzi+ ( Berwiński 
Studia, I. 1 02). · 

. Jeszcze inna obwiniona, Strzeżyduszyna, zeznpJe nader charakte-
rystycznie: 11 Z t6j przyczyny mnie wzięto, icm pływał a, ale nie je
dnakowo rzucano na .wodę. Jedne z . ochronił, a drugie - jako mogło 
być. A tom ja wię,e od ludzi słyszała, że kiedy która (jest) czaro
w n i c a, chociaż J\ pogrążpJił, tedy ona p necie p ł y w a jako k a c z. 
ka, alem ja tylko głowę z wody wyścibiała. " 1

) (Lud Ser. VII. st. 
84, n. 17 5; :..: st. 125, n. 5 ). 

Do str. 82- 89. 
50. 

o.a,.oumiea. 
(Powłeśó z prse11r.łego wieku). 

(Pr16Jacid ludłl, rok 3ci 1887 N. 42) . 

• ~wlekło ~ się pewnego run, nie wledzie6 ak~, albo raezllj 
z całego łwiata, babsko jakieś do wsi Pana Podetolego (o którym 

1) Diabeł ~ prawlał to, te mogła latac! po powietnu i pływac! po wodsie.
Cuaop. Pcu,.iptłk War66atoaki s r. 1818, tom l 1 str. lł66 . wspomina, 
ił była w Oudewa.ter w Hollandy i roku 16~8 W a g a eRrownie. -
W Szeged.ynie w Węgrzech r. 1728 spalono 13 o16b, ktOre naprs6d 
pławiono, 1 te pływały po wierzchu wody, w at o n o następnie, .maj
dujfłO je niumiernie lekkiemi. Wienono, te kobieta w smowi11 1 czar· 
trm będ,ca. otrzymuJe ft!IJCUll l e lt k o ś e, tak, łe w wodsie .WD'd 
nie mo:le (ob&es Mfl(ka atr. 147. n. 26). 
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Jgn. Kr11Ri!-ki szeroko pisał), nie mog~c się nigdzie na kornornem po
mieścić, ukleciło sobie pod lasem z gliny i gałęzi lepiankę; w niej 
zamieszkawszy, stało się wkrótce poątl'acbem dziatek wiejskich. Matki 
i babki, . poniechawszy kominiarzy i topielców, nią kwilące się dzieci 
uśmierzały. W samej rzeczy wychodziła często o kiju na wieś, chleba 
:!ebrać. Lubo zaś kij był je:!em obłożony i kuty ostro, trudno się mo
gła psom ognać; nawet parobcy za złą wróżbę poczytywali z nią się 
spotykać; jeżeli któremu 'przekroiJzyła drogę, żegnał się krzyżem świę
tym, a ją biczem z bliska i z daleka, póki dostawał, śmigał. Nie miała 
więc ona staruszka za co, być dobrej woli na gromadę. Czuł też każdy, 
że gdyby w jej mocy było, wszystkich by naraz w ły.tce wody utopiła. u 

"Nie zadługo przypadło na ową wieś wiele złego; gdzieniegdzie 
po chałapach dziewki namiętosiwszy wymion krowich, z próżnemi szkop
cami odchodziły. Gdzie indziej obfity dój w garnkach skwaśniał. Kmie
ciom, co wrócili od fu.ra.tów, szkapy wyzdychały. Jednej matusi syna
czek, którego zawsze na przypiecku pielftgnowa.ła., zakrztusiwszy się, 
duszę wykrztusił. WrM:ył kalendarz deszcze, stronami chmury pękały, 
tam zd ciągła była susza. Ksiądz przypisywał to karze boskiej za 
grzechy; z tern wszystkiem gromada zgrzytała na czarownicę. u 

"Jednego dnia przed świtem parobcy idą na pańskie, spotykają 
babsko zgrzane jakieś, zzjajane, ledwo nogi na kiju wleczące; nie bor
gując, obces uderzają w babę jak w dym: 11 D o p i ero-że to (i d z i e s z) 
z czartowskiej stypy! Ty,-ty to biedę nam kuczysz."
Szarpią, chwytają i prowadzą do dworu. Nie było Pana Podstolego; 
wyjechał był na sejmik deputacki. Pod niebytność pańską, podstarości 
pełnomocnie kańczugiem władał. Miał on dawno chrap na babę, z pier
wszego mu się nie. podobała momentu, i żeby nie pan, od razu by ją 
był ze wsi wyświecił. Gorącem prawem każe ją w gąsiór (areszt) 
pakować. Nie odpowiadała, drżała, krztusiła się; dla dojścia prawdy, 
wzięto ją na pytki. Kiedy bito a krzyczano: "powiedz żeś czarowni
ca", potakiwała: "tak, tak, czarownica'm." Skoro pofolgowano, zapie
rała się. "I pókiż tego będzie" zgrzytnął podstarości i pokręcił wąsa; 
"chłopcy, na staw. z nią. u - Alić, oto bicz trzasł. Pan podstoli już 
był przy wrotach. Zdumiony, co się znaczyła owa wrzawa w groma
dzie, a .w środku niśj babsko na pół trup, zapytał. - "Czarownic~ 
mamy", odpowiedziano. Podstaroścl prosił, aby natychmiast spławić ją 
kazał. 

Pan Podstoli nie lub.ił gorącego prawa; swojśj kryski nie dał 
na to, owszem rozkazał babę wolno puścić. Powstała wrzawa w gro
madzie r odgra:!ano się, zabrawszy dzieci w opałkę, pójść w świat za 
chlebem, ponieważ pan dopuszcza, ażeby jedno babsko całą wieś gło
dem wymorzyło. Powszechnym krzykom trzeba było uledz. Przyrzekł 
im tedy Podstoli, że sprawy płazem nie puści, i nie na dłużej ją od~ 
roczył, jak do jntl'a. 

Tymczasem na zakamieniał!} jawnogrzesznicę miasto kailczuga, 
użył dobroci i łagodności. Powoli wmykał si9 w poufałość babr, QĄ· 
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koniec prosił jej, ateby, jeżeli co umiała, 1 Jego nauczyła. Na te sło· 
wa pada mu ona do nóg, przyznaje się że jest czarownicą, plecie, że 
ją własna matka postrzygła (gdy miała lat 14), urznęła jej no
żem nad saroćm czołem trzy włosy, które na wiatr rzuciła, toż po· 
mruczawszy różne zaklęcia, rzekła do niej: "kochana Regino, masz 
skarb nieprzebrany, bieda ci nie dokuozy; masz i bicz na złych lu
dzi." Wyjęła z zanadrza słoik jakiejś maści i fun cik burego proszku; 
kazała przed iściem spać, maścią się wysmarować, oraz szczyptę prosz
ku zażyć. Gdy tego obojga dopełniła, od razu mrzeć zaczęła. Tóż dzi
wne rzeczy się z nią działy. W ci er nas t ki (diabeł) zajechał po nią 
na ożogu, potem wołał: wiu! wiu!, - zacinał raz i drugi biczykiem; 
w oka mgnieniu stanęli na łysej górze; tamsię wyhasała z pa· 
niczami, czarnego capa głaskała za brodę mówiąc: kozi ul ko
zi u! - słowem wszystko się jej ziściło , co j ej była matusia przepo· 
wiedziała. Ona tez podług tej nauki strzegła się l e w ej n o g i p i er
wej s un ąć jak prawej, tudzież żegnała się od zywota na 
lew& ramię, z l ewego na prawe, dopiero na czoło w imię ar
chanioła archaniołów, pana podziemnego świata i hetmana wszystkich 
władz piekielnych. Mam lat sześć i sześćdz i esiąt, ko1iczyla baba, a na 
ówczas ani piętnastu nie miałam; nie pamiętam zaś, żebym choć jednę 
sobotę opuściła jechać na łyso-górską biesiadę, ale żem nikomu nie 
szkodziła, na to gotowa'm nie · raz, ale tysiąc razy przysiądz." 

Pan Podstoli słuchał tych banałuk z większą uwagą, niżby się 
kto mógł spodziewać po nim . Owszem oświadczył oclwtę zostania cza 
rownikiem. Trzeba wiedzieć, że Podstarości, zaczaiwszy s i ę pod drzwia
mi, całej tej rozmowie nadstawiał ucha; śmiał s ię w duchu, gdy się 
baba spowiadała, tusząc, że s i ę Jegomość o s wojem niedowiarstwie 
przekona. Ale, jakże się zadziwił, skoro go zaleci ało, że sam zapisał 
GiQ w to bractwo. W tern pan Podstoli babę odesławszy po mastyki, 
kazał przyzwać wójta i przysięż nych, a wszystkim utai ć się w izbie 
pobocznej. Baba powróciła, wysmarowała s i ę maścią, wsypała w gębę 
garść pr·oszku. Pan Podstoli udał, j akoby i on też to uczynił. Rozma
rzyło babę, rzuciło ją o ziemię. Nuż chrapać, wrzeszczeć. ciskać, prze
walać się 1 pienić się, robić piersiami. Pan Podstoli otworzył drzwi 
i okazał ją wszystkim w tym stanie. Gdy się baba wyszumiała i do 
siebie przyszła, jęła przypominać Panu Podstolemu, co się działo na 
Łysej górze, jak hałas, jak stare wino spijał, jak się pieścił z kosma- · 
tym. (Lud Ser. VII str. 267, ad 45-6) . 

Pan Podstoli, dawszy sio jej wygadać, przekonał ją świadkami, 
że z tego tam miejsca nie była.,się oddaliła ani na krok jeden, po po
wietrzu nie bujała i t d. Ażeby zaś jej błąd na oczy pokazał, zadał 
maści i proszku brysiowi (psu) folwarcznemu, który także się wściekał, 
taczał, pienił, a na ożogu nie skakał. 
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Dopitm.l-Ż wg;;;ystkim po kolei wytarł kapitułę 1
). Babi} odesłał 

u11. spowiedź do keiqt\za, gromadzie nakązał b11.bie b~&ssarunek zapłacie, 
Podstarollcit~run groził odprawą; na koniec przepowiedział deszcz, a gdy 
ten w samej rzeczy niezadługo lunął .• Bicby go nie brano za więksae
go jak baba <liablarza, wytłumaczył na powietrzomierzu (barometrze) 
z opadania i wznoszenia się ~ywego srebra, znaki rozmaitej pogody; 
J'OZI!zorzajłłc się nad tern, jak ezęato J•rostota biorze za dziw tajemnice 
i skutki fizycznych przyczyn, sobie niezuajomych. 

PCJwiastka ta znajduje się i w O!lsoliitakiego: Wieclorach bmltń
s!cic/& (str. 31), 11 cytuj r. J& także Derwiński (w Stucfyach, II. 17), 
w wersyi nieco odmienn~j: " Miałam lat 14. kiedy mnie wła:ma matka 
poAtrzygłn. Ul\ czarownicę. Urznęła mi ona nożem nad llamem czo
łem tr:r.y włosy; te naprzód przed. siebie rzuciła, a potem na wiatr, 
mrucząc różne z:~.kłęeia. Kor.hana Rt~gino! l'7.ekła pot6m, m~&sz dla sie
bie sk:wb a bic:r. nil. · złych ludzi! Kiedyru wstępowała do czarownie, 
goapodart t cz~.>ladzi~ był nil p a ile ki e m (ua robocie dwofljki~j), M j ~t. 
z mll.tnsią siedziałam na p1·zypieeku 1 i dostała matusia z zanadrza ja
kiejś maści i burego prouku, mówiąc: skoro się maści~ wysmarujesz, 
sr.czyptę pro11zkn połkniesz i połołyaz BiQ apać, W ś ci orna 11 ki przed 
ciebie się stawi w pl)staci N i e m czy k t, wsadzi cię z aob4 n a o t o g, 
ty będziesz woła b : w i o l on nil będzie biczykiem wiatr zacinał: w oka 
m~;u ieniu stlluieme nA L y a ej górze. Tam się dopiero ucieszysz i wy
hasasz z p a n i e 2: e m! 'l'ego się tylko waruj. tebyś csiadtJąe ,., otoga 
pierwej nie zw.l e k ła prawej nogi niż lewt\j; zaiadl\iąe z pra
wllj na ll!wą t r z y raz y e i ę w k o ł o o b r ó .ć, u katdll raził p lu ń 
w g ó rę, przyjdzie do eiebifl czarny cap (kozioł) 1 długą brodł 
a z koślawom i nogami; nle nie bój Hię, idź prosto kaniemu, wał 
go za brod~, gl:u~zez, a mów: kozi n, łt o 1 i u l On litanie DA dwóch 
łApach, Ą dwie ku tobie wyci~nie. Przetegnaj się zaś o d ty w o t a 

') Dr. H H. Ploas w ti~iela : Da.• lfittd (Stuttgart Ig76. II. 146). piue: 
Hinaichtlillh der ll11hft.ndlung des Ra.area łieiut ea iu Wettiu : Das 
Kiud muss sum erateumalo mit eina1u neuea Kamme gekimmt w11rden. 
so beknmmt M ,;wkos H•3r I u 0Kt)Jreusscn und ł!!lhmen abcr darf 
wihrend des eraten Jnhrc11 da11 HMr gar oicbt .gekimmt, eondera nur 
~ebtirtitet werden. &0.1lh u ich' be~chni;;ten, sonat 11t.irbt du Kind. In 
tler Scbwciz l.e i s~t es, dass num eiu Kind des .łlorgoo11 nicht kll.mmtln 
dtirfe . . · Qilllt ba.t. es e:n,·n verworfr.n&u 'fag und ist den biJ -en Lenten 
vcrfallen ; tt.uch dOrfen vor dem 7. Ja.hre dem Kiude tl ie Hl\1\re nicht 
geecbnitten werdeu. aonuat komrnt es ni" z o Krltften; und 11r. hlie:~slicb 
tlurteu die eretgł!schnittemm 11&.1re nicht verbr11nn t werden • eon~' kann 
ea uichL gOt!eihen. 



Dal Ie·we ramiQ,· z lewego ,tu& prawe i na czoło, w 1m1ę: ar
cha!'iołs archaniołów; który pod ziemią panuje. Mam lat sześć i szes.r
dziesi"t, - konczyła. baba. - a wówczas anim piętnastu nie miała; nie 
pamiętam za8, żebym choć jedną sobotę opuściła, iżby m się nie znaj
dowała na. łysogórskiej biesiadzie. 11 

Dalej robi Berw-iński uwagę: "OsKoliliski zaMm był także tego 
zdania, ~e nie innego, jeno maść owa (tłuszcz z dzieei, ElcoRiliunm 
Aconitum, gałązki topoli i sadze) sprr,wiało babom odurzenie i przy. 
prawiało je w rodzaj szaleństwa, w którćm zdawało się rozmarzonym, 

. że istotnie zs. pomocą Wciornaskiego dokazują tych nadzwyczajnych 
rzeczy, za. które bywały palone. Mylne to jednak C$łkiem przypuszcza· 
nie- dodaje dalej BerwiJiski - epidemiczny w swóim czasie zabobon 
o ezara~b, nie da siQ tak ompit·ycznie wytłumaczyć, bo td nic powstał 
skutkiem maści i proszków. Ktoby temu nie wierzył, nh1ch sam do
świadczy~ Wszaktaśmy recep~ na taką maść czarod~iojską podali." 

Do sta·. 87-89 

51. 

P r z e ś l a d o w a n i e. J. LulcasztlWiez w Obra~ie m. Poznania 
(Pozna6 1838, t. I. e. 123, t. II. s. 27.'5) przytacza: ,.Zabobony, wia
ra w eury były, a zwłaszcza po c~asach Jana Kazimierza, powszech
ne, a lubo mAgistrat nAkazywał czasem w tej mier.1.o milczenie ett·o
nom, to pr:te-cid akta kryminalne miejskie napełnione są skargami na 
cza1·ownire, które piwowarom wary piwa, a kupcom i szynkarzom od
byt ptmly i tym' podobne figle wyrządzały. Z mnóstwa spraw krymi
nalnyt-h tego rodzaju, wypisujQ tu jednę 1. roku 1M>9, tlła ooznl\jmie
nia czytelników z zręr.znoś<'ią ówczesnyeh czarownic, albo rac.zej z ła
twowiernością i zabobonami micszkańc(iw: 

1. 11 ·Annac Maciejowa Sieczrzyna Confessio. Anna Maciejowa 
Sicezezyna coram D. Advocato et scnbinis feria tel'tia ute festum 
asccnsionie Domini Anno 155!) tracła Iibera rccognovit: lz przed ty
godni;lm e~asu j~;dnego przy!łzla do nićj o b •· o c z n a dziewka (t. j. 
zgodzone rocznie do słu~by ) i prosila j~j, aby z ni~ r.złll do szubie
niee, obiecując jtij tłać za to podwika, i ~cby tam u s z u b i e u i e e 
mogli dostac p o w r !'z a od szubienic~mikn, ktllryby już n a 1. i e m i I e· 
t & ł, bo powiedziała obroczna, ii miał jój p o m 6 d z ktt wyszyukowa
niu miodu, i cbotlzili tam. al11 go ni<~ znnłeżli (obarz str. 98, uotka 2). 

2. It ó m zeznała, iż przedtem gt1y BiQ jćj uskarzała obroczna, 
~e dy szyuk mi:lła, t~dy ta 1\tat:ic~jowa ehodziła jej po z i o l e, które 
zowią s m l o tli i dala go tćj obroczm~.i, icby ,ie uwarzyła i w o d;~ 
z niego kropiła "po domu i około ias z mioclem, uo o tt'IJ sztuce 
l!~ysz.tll\ od tlziadowt~j, cu na ChwnliR:t.cwic mi<'szka ( ob. sh· 73 1).132)

1 
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3. I t e m zeznała 1 iż ją Słodzinowna. młoda słała do Gdrki, do 
Kacbny, a~eby jej ta Kachna co poradziła 1 a~eby ten młodzieniec, 
z ktdrym dziecię miała, do niej się zasię nawrócił. Tedy Kachna do 
niej tak rozkazała, i~ by kupiła taki gr z e b i e ń1 co by jej zarazem za
ceniono, za kwartnik (pieniądz), a -potem i~by we Czwartek w wie
czór u p r z ę d ł a n i ć o p ak i o b w i n ę ł a o n gr z e b i e ń i wło~yła 
jej p o d ogień, tedy zatem miał się do niej nawrócić ton mło
dzieniec. 

4. I t e m zeznała, i~ jej Glazerówna Kaśka prosiła, ~e by l a ł a 
wosk, je~eliby ją jaki młodzieniec miał pojąć. Tedy ona lała i po
wiedziała jej, iż cię nic pojmie. 

:>. 'l'edy tejże Glazorównie ta Maciejowa poradziła, iżby dostała 
~ywego gołębięcia i żywemu wyłupiła oczy, a potem starłszy, 
d a ł a wypić temu młodzieńcowi, tedy jej miał niestać (uczynić za
dość). A tej sztuki nauczyła się ta Maciejowa od Kachny z Górki. 

6. I t e m zeznała 1 gdy się jej radziła Lassocina 1 co by czynić 
swoim kamratom, żeby jej nie-stawali (uczynili zadośC), tedy jej ona 
nauczyła też tej sztuki, jako wyżej z gołębięciem, i przyniosła była 
do niej Lassocina gołębia i żywemu wyłupiła oczy i serce 
z niego Maciejowa wyjęła i dała Lassociny. 

7. It e m zeznała, iż jćj Lasso ci na prosiła, ~e by od nićj szła do 
Kachny do Górki, żeby jej poradziła, jakoby jej n i e m o g l a matka 
;; domu rus z a ć. Ale ta Maciejowa nie chodziła, bo jej tylko trzy 
grosze dała. 

8. I t e m zeznała, i~ ją słała Hada 1 która mieszka u pana Ro
kossowskiego, do Kacbny do Górki, żeby jćj poradziła co na to, i~ to 
wszystko stęk a ł a( spędziła płód?), ale ta Maciejowa obiecawszy się 
iść, gdy jej tylko 4 grosze dała, nie chodziła tam. 

9. It e m zeznała, iż Glazerowaie i Lassocinej poradziła na ~ą
danie ich, żeby z mrowiska, z gromady albo gniazda, brały 
m r ów ki i war z y ł y je w w o d z i e , a wodą z nich kro p i l i po 
domu, aby się tak owego domu ludzie trzymali, jako się mrówki 
onego gniazda trzymały." 

Za mniemanc te czary została Anna Maciejowa Sioczczyna wy
smagana i za miasto wypędzona. 

52. 

"nok 1544. Feria -sexta post octavas Corporis Chriati spalonlł 
została żywcem za mniemane czary Dorota Gnieczkowa. Wyznania jej 
winy, ukaranej według wszelkiej surowości prawa magdeburskiego, 
wznieciłyby dziś w sędziach uśmiech , a najwięcej litość (obacz str. 119 
nr. 72). Są one zaś takie: "Zeznała, i~ na prośbę pani Kierskiej l a ła 
w o ak na wodę dochodząc tego, kto jej był pieniądze ukradł. A lejąc 
ten wosk, mówiła. to słowa 1 zmówiwszy t1·zy pacierze, trzy Zdrowaś 

Marya, jedno Credo: 



"Poszła była miła Panna Mary a, czekał ją sa m syn 
boty.- Gdzie idziesz Matunio moja miła?-Idę mój 
m i ł y s y n u z a m a w i a ć t e g o z ł o d z i ej a, k t ó r y u c z y n i ł 
złość tejto Pani.- Zamawiaj panno czysta swoją 
mocą boską, mocą wszystkich świętych i moją mo 
cą, iżby tak tu stanął ten c1.łowiek, który wziął te 
p i e n i ą d z e. W i m i e Oj c a i Syn a i D u c h a święte g o. 

Za temi słowy ukazał się jej służebnik tejże pani Kierskiej, 
który pieniądze namicnione był ukradł, jakoby palec, w tejże postaci 
jako prawie (istotnie) był, a przy nim dwie gromady pieniędzy, a on 
po nie sięgał i ze dwa razy te to pieniądze brał. - It e m zeznała, 
iż ją pewna kobieta prosiła, aby Filipa krawczyka oczarowała, iżby ją 
miłował. I czarowała temi słowy przy wschodzie zorzy : 

W i t aj ż e z o r z e, i d ż - ż e ż m i d o t e g o F i li p a 1 r o z t a r
gniej - że mu jego serce, iżby nie mógł ni pić, ni 
jeżdż bez ni ej, iżby nie miał woli ni do dziewki, 
n i d o wdowy, n i d o żadne g o s t w o t' z fi n i a, je d, n o d o 
samej Lucyi NN. i t. d. 

Do atr 87 - 89. 

53. 

Przyjaciel ludu z r. 1839, rok 6ty, nr. 15- podl\ie opis miasta 
Kożmina skreślony przez ks Gagackiego, w którym czytamy między 
inneroi: 

Kożmin w 12tym do 14go wieku należał do rodziny Borkowi
czów. Z tej rodziny Maciej Borkowicz, wojewoda Poznański, knujący 
przeciwko królowi Kazimierzowi Wmu spiski i łupiący na czele hul
tajstwa podróżnych, kupców, dwory i kościoły) ukarany od Kazimie
rza W. okrutnie na postrach innych wichrzycieli bezpieczeństwa pu
blicznego (vide obraz Matejki), znalazł nieudolnego mściciela w brade 
swoim Janie, dziedzicu Czacza i Kożmina. Jan Borkowicz wnet po
chwycony, dał niespokojną głowę pod miecz katowski, a dobra jego 
przeszły na skarb królewski. W r. 1382 był Kożmin otoczony mocnym 
l warownym murem. Następnie stał się Kożmin własnością możnej ro
d~iny Górków, kt9rzy tu wspaniały wznieśli zamek, przy sehyłku 16go 
Wteku. Później przeszedł kolejno do rąk Przyjemskich, Sapiehów 
i Kalkreutów; obecnie jest własnością rządową. · · 

. Na przeciwko zamku stoi piękny kościół farny, niegdyś kolle-
gtata; w niej jest chór ozdobiony wizerunkami sław.nych Kożmińczy
ków: Jana Benedykta, Albina i t. d. W jednym ze sklepów świątyni 
pokazują doskonałą mumią. Są to zwłoki Alexandra Przyjemskiego 
zmArłego r. 1694, dziedzica i pana niezmiernie dobroczynnego, któreg~ 

Lud. S.,r XV. ;) l 
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dzień zgonu był dla Kotmińczyków i poddanych jego dniem powszech
nego smutku. W książce starej pogrzebowej na plebanii, zamieszczono 
te o Dim słowa: Umnrł nasz pan ciziodzie, Pn:yjcmski, podkomot·zy 
Kaliski, którego ciało gdy wynos;;zono z za.mkn iło kościołn na pogrzeb, 
to dzwonów nie można hylo RlyRzeć od pł:wzu htdzkiego. !obaez Lt~d, 
Ser. X atr. 130. 37H). 

Oprócz (at·y r.n_ajdnje się w Koiminie kilk:t jeszcze kościołów, 
z których zasługuje szczcgólnićj ua uwagQ tdegdys Bcrn:ndytiski. Fun
dowal go w roku JU26 P:nr<'l Gajewski, proboszer..' Klasztot· przy nim, 
dziś na więzienie p\·zerobiony, mieścił w sobie kilkonastu zakonników, 
którzy się utrzymywali z hojnydt jałmn~n dziedziców Koimina i z kwest 
po wsiach i miast~czkach wnjewództwll KnlisltiPgo. W t.ym eolu gwar
dyani mit',jscowi dobier:lli Zl'Ql!Znyeh i obrotnych hrnciszi<ów1 i ja sam 
(mówi ks. Gagacki) w dziednnych lntMh zuznałcm jednego z takich 
kwestarzy kożmińakkh. Był to wiulki pilyc.holog, chociliż r~zytać i pi
sać nie nmiał. Wyjożllinjąc nu kwestę, zaopatrywał się w pierniki, 
włm~kie orzechy i t p . .łakocie dla dzkei wiejskich, a przybywszy do 
którego domu i pochwaliwszy PaM Boga, obrrwał się naty<'.hmiast. <lo 
dzieci i wydzielał im cz;1stkę z 1n·zywiczionyd1 zapnsów, i tym spo
sobem n:~ s1unym w11tępie do flomn chwytał za serca matki , które za 
to na jego b1·ykę gęsi, kmy, jilja i t. p. ( a wRzystko do klasztoru 
przyda się) ładowały. Na starllzych i niematld, millł on inną wędkę: 
kobietom p•·zywoził ezęstoehowskic szkaplerze, ohrl\zld śś. ptu\skich 
i t. d., mężczyznom opowiadał przy rzęsistóm swidłe łn<:zywn o Przy
jemskim, jak w t·ęce jego pra\vćj, ldrjm. nMstwo lak hojnie wspierała, 
róże i lilije po śmierci zakwitły i wOI't niłlbieską po rnłym kosciele 
i cmentarzu rozszerzaly;-.iak jeden z SupieMw. równie sprnwiedłiwy 
jak g•·ożny, kazał obwiesić chloJ>Il któ1·y dwa kaq}ic z Radzawki zarn
kowćj ukradł (Ser. X str. 1311 Kożmin); -· jak szh~chcirowi jednemu, 
który go pozwał o pobicie swego Żyd:t, r.ały wóz dmbisty Żydami na
pełniony posłał i przed dwot·cm szlaehcicl\, jn.k barlog z woza Zl'zncić 
kazał (Ser. XI str. 108, Wieleń), -jak w zamku kożmil\skim niegdyś 
pokutowało, tlopr>ki nie otlpra wio no exekwi6w wspaniałych za innego 
dziedzica Kożmina, który za. swego życia, natJ·c;tn<'go brJ\Ciszka ber
nardyńskiego sługom za drzwi wypchnąć kazał, a potem za tę ~ie 
ludzkość .po śmierci w łutbicie bermu·dy1\słdm po kurytat·zach obszer· 
nego zamku Koimh\skiego pokutować musillł; -·nareszcie, jak to przed 
laty było daleko lepiej, gdy c.znrownicom nie dozwalano bezk:U'nie, 
jak teraz, poszóstneroi knrctnmi llll lysc góry jeździć. O figlach ko
żmiilskich cznl'OWI'Jic i ich srogich karach ( Wl'encio spaleniu )1 opowia
dał staruszek z tylu szczegółami, z takiero wzruszeniem i tnk żywemi 
kolorami, że słnclraczom włosy na glowia staw11ły. 

Dziś, po trzydziestu z g!lrą l:ttach, dopadłszy przypadkiem szf·ząt
ków akt kryminalnych Kożmińskich, przekonałem się, że brat Mikołaj 
w opowiadaniu swojćm o czarownicROb kożmjt\skich, nie przesadzll.ł 
Lynajmui(j. 1\r•żmin, owll ojr•zyzna lknetlyktów, Albinów, Janów i tylu 
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innych uczonych Kożmińczyków za czasów Jagiellonów i Wa1.ów, stAł 
się po Janie Kazimierzu siedliskiem czarownic, to jest ciemnoty. Na 
dowód umysłowego obłąkania jego nnjzMkomitszych mieszkańców, to 
jest ludzi magisł.t·at w roku 1692 składaj~cyP-h . nmieszczamy tu inkwi
zycyą i zeznania mniemanych cznrownic, w tym samym rokn z nie
szczęśliwych ofiar na tortmach wyeiśnionc. 

Actum in civit»te Magna Cosmin 

die 27 Maji 1692. 

"Będąc Matensz Kleszka z Nowego miasta do sądu wójtowskiego 
Wielkiego Koimina oddany1 i pytany po kilka razy b o n i s m o d i s 
będąc, do niczego się nie f!hciał przyznać. Tak tedy wzięty jest na 
tortury; ledwo trochę spróbowany, przyznał się do wszystkiego, spn 
szczony będąc z tortur: Że.m ja, Pnnowie, ten kłęb ck n i c i o h s n o
w a l w kościele fari!k!m w ponieilzialek przewodni, około dziewiątej 
godziny, przed wielką MRZ<! Spytany od sławetn ego sądu: Kto by mu 
to rozkazał? odpowietizia.l: Milczanka. kuśnierka z Nowego miasta, co 
jeRi za Tomaszem Milr·zanem. Mówila mi: :Miły bra."ie, zrób · żo mi to, 
żebyś mi obwinął tr.mi niciarni okol& łnwck w kościele u fary, od wt·6t 
aż do ławek paitekiel1. Jam jej pytał: na co to? Ona odpowiedziała : 
a nie Laj, jeuo t:~k nób , jako-ć mówię. Już ona mnie Jawno mi to 
namnwiala, jesuze tedy, kiedy ojeicc mrlj żył , kiedy mi t; hył wziął 
z sobą na łysą ~órę około bocianiego gniazda za Koszewt•em." 

":renie Ąfatcusz ze?. nnł i powiedział, że grabarka .Józefowa, co 
podle Swieczki mieszka, też tam na · łysej górze bywa. Janowa, kraw
cowa, co te·1·az wdową jest, też bywa na lyst\j gcirze. Maniszewska. co 
też teraz wdową jest, też bywa na. lys(:j górze. P:mowifl nie rzekli
byście nigdy, j!!ko stara Silljua ochotna jest, bo jest. uzafarką do ja
dla. Na tej łysej górze zda siq tam hyć niby zamek; są t:1m ko1ł1ory. 
Pybny: j1dw-by tam clawno bywał? oclpowicdział: OJ tych rza~, jako 
mnie ojciec mój był wziął z sobą. Pyt.a go znowu j u cli c i n m: a te
raz jako dawuo , jakc-s tam był? Odpowiarla: w tcu -tnm przeszły 
czw nrtek byłem na lys<·J gLirze i wiclzi:1lcrn osoby, com wam o nich 
powiedział. Pyiauy b t;.cląc t.t•nże :MAteusz: jaldm ·hy tam spoRohem za
szedł na łysą gór~? odpowinda: przyj eżelin li 1~0 nns ·w knrecie p:u v
wie, ale to diabli. byli, s zescią kol'rmi czarnemi. Pyta się ju
d i c i u m: jeżel i- by to nic te mi kllwzami p!litsldcmi się wozily? Odpo
wiada: nie wiem ja .tt>go, j edno takie czarne byly i jam z niemi w tej 
karecie jeździ : i w ni ~j sinrlał. Pyt:my tl ęcląc: jako · by on to miał 
wicdziP-ć o tćm , ldedy karet:l po nic przyjechata? - powiedział: bo 
mi ta moj:t polubieui(".a cliablica1 Regina jćj ilnię, powiedziała, co się 
do mnie przykr11sila, <'hodzi w &:zatach pięlmych, 1'a.z pi~knic, drugi 
r:1z jeszcze pięknić;j. Ojciec mój mi t.o wszystko sprawił i on muic 
temu czartowi oddał. l\fiałem z nią wesele, dawnl mi ślub z ni~ na ły
aćj górze wożny z Rozrażewa, chłopem go zowią 1 ale nie wiem jakC' 
nm imię, wraz człowiek 1 nic ~tary, nie młody; tam na łyst\j gurze 
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k a i ę d z e m jest; dał mu ojciec mój dwa bite ta laty od ~łubu, eo mnie 
z nią związał. Tak mi kazał mówić: Odprzysięgam Aię Pana Boga 
i Matki jego i wszystkich świętych , a tobie przysięgam Regino, żeć 
będę wierny. 1\.1edym miał wesele, to ci woźnicy, co po nas przyjeż· 
dtali, przywi~żli beczkę miodu i beczkę wi-na z Kalisza, bo mi ojciec 
o tern powiedział. · Tenże powiedział, że mu Milczanka o· tern powie· 
działa: że ten kłębek n i c i n a t o o b s n uj e s z w kościele, co będą 
ludzie i dzieci marli." 

n Tenże zeznaje, że Ma niszeska ma swego polubieńca diabła, 
Jaśka. Wysoki,chodziw czerwonych szatach, w czerwonych 
butach, w sobolowej czapce. Maniszoska siada w ki-ześle pię· 
knem, aksamitnem, bo ona jest uajwyższ~} i najstarszą; siada w koilen 
na przednićm miejscu. Siejna stara 'Siada za stoh·m, a jej polubieńco
wi diabłu Kuba (na imię) i t. d." (obacz str. 103, nr. 27). 

Po takićm zeznaniu Mateusza Kleszki, wzięte zostały na tortury 
od mądrego areopagu kożmil\skicgo kobiety oznaczone w zeznaniach 
Kleszki jako czarownice. Z kilk1\nastu nieszczęśliwych istót, tylko je· 
dna przeczyła stale, nawet na t~»·turach, że nie jest czarownicą; inne 
wszystkie przyznały się do tego mnieruant'go f'Zarostwa. i plotły trzy
p o h z y o łysćj górze, za b~ wach swoich na nićj i t. p. 1 a jedna 
z nich nawet rzekła: "gotow11m iść na. straszny sąd boski, że tak jest, 
a nie inaczej : te oRoby, com wam o nich powiedziała, prawdziwie po
spół ze mną bywały na łysej górze, i nie ustępuję ich ; bo · bym zba
wioną nie _była1 gdyblm je zataić miała." 

54. 

Preyjaciel ludu (Leszno 18441 rok 11, nr. 22-23) ogłasza akt 
jednego proceesu o czary : 

Przed sądem miejskim wójtowskim w Koiminie r. 16901 wyto
czono sprawę o czary niejakiemu Grzegorz)Wi Klesze, co się rzadko 
mQt.czyznie przytrafialo, a S}lmwa ta skoiJ ·:zyła się spaleniem ob:tało
wanego. Jednym z głównych przeciw niemu zarzutów było, it się z wię
zów czylijaknazywano z kleszczów, bez ich naruszeniaumiał 
uwolnić. Skarzący przeciw niemu Stanisław Rogalski. mieszczanin z no· 
wego miasta Kożmina, i jak twierdził, poszĄodowany, zeznał następnie: 
n Odebrałem tego Klechę urzędownie w Pleszewie, związali mi go miej
scy słudzy w domu pana burmist1-za i odprowadzili do gospody. Było 
to w dzień czwartkowy w domu pana 1\faci~ja Ziem by 1 z którym ja· 
dłem kol acyą i tam'em nocował w izbie, kędy spał gospodarz, gospo
dyni i dziewczc, a ten Klecha przywiązany był dobrze do stołu przez 
sługi miejskie i w powrozach związany, który w n o cy uciekł z tych 
powrozów, które zostały do ctołu przywiązane, niena-
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ruszone i nierozwiązane,jakoby same z niego opadły. 111) 
Obszerne zeznania processowo tego Klechy, tak dobrowolne jak i na 
tortUI'ach wymo!one, najlepiej nam owe czartowskie schadzki i uczty 
z czarownirami w starym dworzysku w Sośnicy (pod Kożminem) przed
stawiają. ,,Byłem-ci trzy razy na lys~j górze, wzięty przez jedną cza· 
rownicę na w~zku,- mówił Klecha,-- i grywałem tam na pi
s z c z a łc e drewnianej." Pytany zaś na torturach o miejsce owej łyeój 
góry, wyznał: "W Sośnicy jest stare dworzysko, tam bywałem; jest 
tet tam i nowy dwór." Pytany: co by tam robili?- odpowiedział. iż 
jedzą, pijl}, ta!.cują, ale to tam ;~ą same świńsk i e b o b ki (odcho· 
dy). Pytany : jak- że to wie? - oclrzekl: iż był raz wziął do domu 
w kieszeni i rozumiał że kołacz. Kiedy jeclMk przyszedł do domu, 
tylko llwińekic bobki hyly w kieszeni. Miał też tam swoją p o l u b i e· 
nicę Jaśkow~. mlotla byla w c·zcrwieni i w koronie, bo tam 
najwięcej w czerwicni chodzi! i w koroniech . Miałem wesele z tą Ja· 
śkową, dodał, diabeł nam slub elawal mówiąc: dawam ci tę polubie
nicę, abyś ją mi:tł za żon~ i tak rzynił jako ona chce. Mówił - ci mi 
diabeł, abym si<;J zaprzał Bo:ja i Nn,iświ~tszePPanny; jam rzekł: od · 
rzekaro si<;J, ale nic clo ilmierri. Kazał mi dalej ten diabeł czynić złe, 
coby bydło zdyehało ~ coJ.y ~i~ zhożc nie roc.lzilo, coby su· 
s z a była, roby d c~ z c z c n i l' p a cl<t l y , knznł mi czynić J' o b ak i 
z liścia dębowel(o, iehy trawę wyjadły, żeby susza była. Do
dał wreszcie, iż z ak o p a l na wielkim IPsic w garnuszku za budami 
dębowe liście żeby była susza, żeby Lydlo zdychało, i na robaki coby 
trawę zjadły, mówił zaś przytćm te słowa: nieciiże będzie susza, 
i deBfCZ niech nic pada, dopóki to liście nie zgnije i t. 
d ... - Na owych to biesiadach, kaMa czarownica, stara czy młoda, 
miała swego kawałem, który zawsze był bardzo urodziwy, wyjąwszy 
tylko nóg które l•yly k o 11 ski e, ale które on starannie ukrywał przed 
swoją kochanką, nickiedy zali pomimo wielkiej urody śmierdział 
kozłem. 

W podobnej sprawie przywołany jako współ-winowajca Jan Ko
stera parobek z Nowt~j - wsi i pocią:;niony do odpowiedzialności za udział 
w biesiadzie z cz:.rownieami u a Lysej górze pod Babimostem, przy
znał się do tego dobrowolni<' przed torturnroi, z wyjątkiem jedynie, 
te na tojte biesiadzie nie grał na radlicy jak mn zarzucano, tylko p i
skał na piszczałce. (oba<·z str. 81, przypisek 2). 

') R. Berwiński w Stud'lacl1 ( II. !J3) wspominając u czarodziejstwach 
::lzymono. .\laga i o Jego szt•·kach. i.lo których nal , żalo między inne
mi i to. że : I n c a r c e re '-o !1 g a t n s , c l a u s tra s p o •• t. e 'P a t e
rteri faciam, fli'Z.\'t.RczR w n •· t•·e jako i u nas w Polsce był to z-wy. 
kły l'~"-'eciw c:t:n.NWlli l. om i cze.rownicom znrzut, że się nn•ieli .. wi11c6w 
bez 1ch uarn -nnia nwaluiać. 
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J. ŁuknszHwicz (w Opisie puwir.d1~ Kt·oto.ęzyu. Poznttń 1869, 
.Rtr 76) powi~tda: "Ślaellta. uasza, wychowanka .Jeznitów, oczyRzc:t.ała 
wsie sw~je z czarownic tak dobrze i skr;"ętnie jak ma~istraty swoje 
miasteczkn, nie sama (1. razu l ich nie skazywala na stOsy, ani też ·~ch 
nie paliła, tylko używała do tćj posług-i magistratów uajbliżuzych mi:t
stcczek; (a niv przeszkadzało temu i duchowieństwo, bo &amo tak:Ge 
ciemne, wiet·zyło w c:t.nry). Tak np. w roku 1690 Jan Paeyrrowski1 
rządca dóbr Rozclrażewskich, sprowadził z miasta Kożmina wójta. z trze
ma ławnikami do Rozdrażewa, aby wyprowadził inkwizycye z czterech 
kobiet posądzonycli o czary. Kobie.ty te dręezune na torturach, plotły 
z bólu and1·ony, któryrnby człowiek z na-p6l zd t·()wym rozumem dziś 
wierzyć nic mt\gł, a wójt przcsł:.twncjro miast.a Kożmina. z ~ woimi ła
wnikami majaczenia i::~tot odm;złyrl• z hllln od •·uzumu, hrał za dowód, 
że byly czarowni.~ami. .T cd na z nich pytaM na torturach: c1.y miała 
kochanka czarta ?-" Miałam swego · Ja ska, powierlziata, miałam 7, nim 
wesele, już temu cztery Jata. Dyska sta:·a oddawala mnie Jaśkowi, 
mówiła mi: będziesz sią miała dobrze, j e:no mu ~l ubuj. Bywał -ci u 
mnie i legał ze mną, ale by l z i m n y jako lud."- Druga, pt·zyznawszy 
się z bólu, żo brwa.ła na łysej górze, Jllotla, że na tej łysć:j g·órze 
miała piękno suknie i p as z l o ty, ale kiedy do dom wrócHa, to z te
gu : złotego pasa zrobiliL ł!ię s łomk a. - - ! 'o k illmt!niowćm ml}ezeuiu 
tych niewinnyeh istot na torturach, w klodaeh i t . p. ~;palono j e iyw
cem, jak to pod..jnkwizyeyami zaJJ()tow:ll Lukasz Sol:lki, pisarz przy· 
si')gły miasta Kożmina w t.yeh ilłowach: "które-to bblog}owy Zofii\ 
Kowalka, Mag-da Sobkowa, siosita jej, i Zofia Uojatl1kowa wzięły zg.. 
płntę z:1. złe sprawy swoje, kl.ó t·e wy;:,uuly i ogniem spalone 7go Odo
bra w dzień sobotni 1690 roku.u 

56. 

Wyro k. Działo się w Gorzuohowic d. 30 wrzc{mi:t 1761 r. we 
wsi dziedziczu~j JMci Pana HartlomicJa, Jana i Toruasza, braci mię
dzy sobą rodzonych. 

Są<l niniejszy wielki krymin:tlny z miasta Kiszkowit sprowa
dzony przez JMd P~t.nów Szr.li ssldel1 na grunt wsi Gorzuchowa, Z:lga
jony przez sł:n~retnych Panów .lana Orbinskiego, Walentego Kł'ólew 
skiego, Antoniego Jnrns:r.kirwicza , .lana Czosnakowkza , jttko p;~w\w 
Radnych, przeło:~ywszy i wyslnr.hawazy ~ka1·gi ni7.t"j wyrr1żonych in!lty
gatorów1 jako to: pt·ncowiteg-o l\facieja p:u·ohka przeciwko .P..egiuie Ku· 
aiowuie, pracowitego W a lentego pner.i w k0 Katal'zynie OwcznrMnrP_. 
szlachetnie llt'Odz. Imci pana Feranowsldcgo przeciwko M"aryannii'l ow
ezarcH, pt·aeowitcgo Jnna przeciwko Szramr.ir~tij_, pana Dudowicza prze
ciwko Mał~orzacie Błachow.:j i iunJ'DI ezarownicoru do Sl!,dn nini~js~,:go 
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stawionym i obwinionym, ponieważ przerzeczone czarownice zapo
mniawszy bojaźni boskiej i przykazania jego i artykuł6w wiary Śl'łil)
tej katolickitij, a przywiązawszy się do czarta, którego się na chrzcie 
św. wyrzekły i onego sobie do niegodziwych akcyi i uiecn,lt s\voich, 
które czyniły, za pomocnika przybrawszy, wyrzekły się P:ma Bf>g;t. 
i Mlltki Najświęts~ej i wszystkich świętych Pańskieh, za podusu~oniem 
tego czarta przeklętego i mając spoh~czel'ultwo z nim tak M Łysej gó
a·ze, jako i po innych mi~jseaeh M;arując i czary różuemi :.~abobonami 
czyniąc i od prawując, Najświętsze S akr a m e n t ~t po ko~ci oł.łeh kra· 
d ł y, nu. pro a z ki paliły, po t·ótnyoh chlewach i rózny1'11 miej»r.:~.cil 
nieuczciwych a i e kły, krew Przenaj8wit;tszą r. komunikauttiw, r~tz na 
okup ludzkiego narodu przez Zbuwiciela świata wylaną, drugi raz 
toczyły, t·lizne Inkantacye i czary z proszków kobylich łbów, · 
żmijów, wężów i wilczćj łapy którll w· Zakrzcwic z u.bitego 
wilka urznęły, palonych na wyniszczenie ludzi i bydła czyniły i po 
różnych miejscach zakopywały i zakładały, kom unik a n ty dwa 
w a z kap i ej głowie pod wschodami we dworze, iłrngic dwa po!l 
progiem idąc do stołowej izby znkopały i inne niego(lziwe akeye 
z obrazą majestatu Boakiego szkodliwe ludzkiemu zdrowiu i dobytkom 
ich, bezbożnie czyniły i spełniły; - zaczeru Sąd uiniejszy w•;jtowaki. 
Kiszkowski zważywszy przerzeczone też kryminały i excassa, stosvj~c 
się do prawa w Saksonie (j) wyrażonegn, przystępujlic do . ~wii:;Mj Spr&· 
wiedliwości, przerzeczone czarownice t . j. Petroncłę Ku~ icwlł i t\t\rkę 
jej Reginę, llaryennę owczarkę i ecirkę jej J5:ntarzynę, R:zgmę Sl'l\mi
nę, Małgorzatę Błachową, Zofil\ Szymkową, · Kata~zynę dziowkę. Pie· 
cbową Banaszkę, 11tarą Dorotę dzi4'.wkę pnńaką. na śmiorc~ ogniOWI} wsl;.a
zuje i· aby były na stosie na granicy prez Mistrv.ów spalono niniej· 
szym sąclem, az~by z tego była rt.:łym poprawa i dobrym przeatroga 
dORtynuje i one w moc: J<'erdynam~owi :3Hstr~owi Jego Króli:Wski~j Mo
ści ,-panu Antouiemu Mistrzowi Kumickiemu,-.Tózefowi pqt]ruistt·"owi, 
w ich moc oddajemy i do exekucyi onych podług praw:ł pmlajumy, 
który dekret tlla lepszćj wagi piecz~cią miojską przyciskauty i na co 
sil} podpisujemy. (i t . d.). 

Oka·utny ten wyrok wykonany został rozec.zywjście na obwinio
nych niewiaętach , na granicy miQdt:y wsiami Gorr.uchowl!m i W!lko
wyjll, mitno prożb .i grożb nawet miejscowego kaplnnlł, kMry, jalt nie
sie podanic, przybiegł konno nn miojst:e. Przed niedawnynt j<:&tcze 
czasom poznać było można ślady zgliszcza na tern miejscu, na którem 
tyte niewinnych ofiar spalono. Powiadajlł także 1 że bracia Szeliacy, 
dziedzice Gorzucbowa, cbqdzili ze skArg4 na t.c czarownice najprzód 
do grodów vi Gnieznie i Pobie•biehcb 1 lecz w obydwóob micjRl'.aeh 
nieprzyjęci, wysłuchani dopiero byli w Kiszko wie; bardzo licbój mio· 
1\ciuie, mającej dawniej prawo mieczn. Przez tl':tykrotuc tortury ,.,nie· 
watone zostały biedne niewiasty do wyznania że Sił w zwią.:ku 
z diabłem i lataJił na łys'ł górę w brzezinie wiłkowyjRkićj bę.d•lell· 
Cała ta 11prawa dał'a świadectwo bezrozumu i okrudc1\11twa pant.w Sz:e· 
Uskieh. · 
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57. 

Ale zdarzało się często, że właściciel wsi sam wyrok wydawał 
i wykonywał. l tak w 1·. 1762 w jednej wsi wielkopolskiej przyszedł 

wieśniak do dziedzica, oskai'Z<t.i<lC jcunę SQdziwą tej wsi niewiastę 
o czary. "Porwała mnie ona (mówił) z sobą na ł,~ą górę na ucztę 
swoją. Tam gdym z nią przybył, ujrzałem mnóstwo podobnych jej 
czarownic, które wspólnie z diabłami piły i jadły. W pośród tej we
sołój biesiady, ujrzałem na Magdzie ( to jest: na oskarzonćj) suknię 
naszój pani, którą gdy w tańcu ror.darla, c z a I' n ą n i ci ą, nic mając 
białej, zeszyła. S łysząc to, przeraiona pani tej włoHci, kazała przy
nieść opisaną suknię, i przekonała s i ę o prawdzie s łów oskarzyciela . 
Natychmiast porwano Magdę wraz z kilkoma innćmi babami ze wsi, 
i na próbę wodną przeznaczono. Wszystkie pnszly na dno, tylko 
Magda jako najwięcej un sobie mająmL odzienia, utrzymała się dłużej 
na powierzchni wody. To czai"owuica! zawołali licznie zebrani, - spa
lić! na stos! - Wyciągnięto nieszczQśliwą z wody, a kat sprowadzo
ny z miasta, uderzył ją w twa1·z tak silnie, że cała s ię krwią zalała. 
Był to bowiem sposób jedyny, według ówczesnego mniemania, przez 
który odjąć było można moc c~arownicy szkodr.cnia innym. W pośród 
więc obszernego dziedzi1\ elt 1 przed okazałym dworem pańskim, wko
pano słup i Magdę łańcuchami do niego przykuto. Nadaremnie przy
sięgała w imię Boga że jest niewin n<}; otoczono ją w około słomą, 
potem łuczywem, i tnk ją całkiem r.akryto. Poczćm kapelan dworski 
przystąpił i zapytał głosu o: .Żałujesz swoich błędów? przyznajesz się 
do czarów które duszę twojl} pot.~pieniu oddają?" - "Niewinną je
stem !" - zawołałn przyt.lnmionym głosem. Wtedy kat porwał gorejącą 
głownię i stos zapalił; w mgnieniu oka pożar w około buchnął, nie
szczęśliwa przeraźliwy krzyk wydała, który zagłuszyły' radosne · okrzyki 
zebranego na to widowiliko tłumu . 

.óS. 

Relacya naocznego świadka o straceniu razem 14tu 
mniemanych czarownic w drugiej połowie 18go wieku. 
· Pteyjaciel ludu. r~cszno 1835 rok 2gi N. 16. 17. 18. Obacz takte eo 

o tern mówi tente Preyjaciel l14du 18R7, rok 3ci str. 297 gdzie przy
tacza ustęp o paleniu podobnćm czarownic w Szwecyi. 

Jakkolwiek Stanisław August starał się u~ilnie o wykorzenienie 
szkodł~wych przesl}dtlw, przez upo,vszechnienio świetła w narodzie; je
dnakże wielkie jeszezc wtedy, mianowirio zaś w pierwszych latach jego 
panowania, działy się bezprawia i okrucieństwa, czego jest dowodem 
następujące zdarzenie. 

W roku 177 5 we wsi D o r u c b o w i e , w powiecie Ostrzeszow
likim, odbyła się w miesiącu Sicrpnm okrojma exekucya na <'ztemastu 
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kobietach, posądzonych o czarodziejstwo. Było w tćj wsi trzech dzie
dziców; ich nazwisk dla tego nie wymieniam 1 aby w ich potomkach, 
jeżeli są jacy, nie wzbuuzać przykrego wspomnienia. Dotychczas jest 
tam kościół parafijnlny 1 a wuj mój był naówczas miejscowym pleba
nem. Nie trudniąc si<,; rolnictwom, lecz o]:10wiązkami stanu swego i nau
kami, oddał rządy gospodarstwa rodzicom moim. Pewnego wieczora 
majqc się już udać na spoczynek z wujem (bośmy w jednym pokoju 
sypiali), usłyszeliśmy krzyk blisko probostwa. Nie widząc ognia, tylko 
słysząc jęk, płacz i narzekanie, wychodzimy na dwór, pytając: co to 
znaczy? - Na co Podstarości (tak wtedy ekonomów nazywano) ode
zwał się: "z rozkazu pana pojmujemy czarownice. -- Poj
mano ich siedm tej nocy, t. j. pięć żon gospodarskich, jedn~ wdowę 
i j ednę Rłużącą dziewczynę . Wróciwszy do domu, wuj mój całą noc 
spać nie mógł . Na drugi dzion oupr~wiwszy Mszą św. poszedł do dzie
dzica, chcąc go oliwieść od karania niewitmych kobiet; lecz nic nie 
wskó,rawszy, przyszedł do probostwa w najwit,1kszćj niespokojMści. Po
nieważ rodzice moi pełni byli przesądów, wierząc w czarownice i w ich 
wspólność z djabłami, jak w artykuły wiary; - przeto łatwo sobie 
wystawić mo~na, że ich to niespodziewane zdarzenie bardzo ucieszy
ło: - i ja się cieszyłem, gdyż miałem wtedy lat .o !lm. 

Tegoż samego dnia pławiono je w wodzie. Był to staw obszer
ny, który do dziś dnia cxystuje. Ponieważ w całej wsi i w s:}siedztwie 
rozruch powstuł wielki 1 przeto zgromadziło się niezliczone mnóstwo 
ludu na to rzadkie · widowisko pławienia czlll'ownic: poszedłem także 
z drugimi, i w ciżbie nie byłbym zapewne nic widział, gdyby nie syn 
jednego z dziedziców, około 15 lat liczący, mając łódkę, zabrał mnie 
z sobą: tak wi~tc popłynftli_smy naprzeciwko mostu, · z którego czaro
wnice pławić miano: widzieliśmy dokładnie całą ceremoniją. Wprowa
dzano je na most; miały ręce powiązane: brano j cduę kobietę po dru 
giej, założono pod pa(:hy powróz: c:derecil ludzi na tym powrozie 
spuszczało j:.~ powoli z mostu w wodę. Żadua z nich nie tonęła, albo
wiem suknie a zwłaszcza obszerne spodnice, nim namokły, unoBiły 
każclą na powie1·zchni wody. Dziedzic był przytomny na koniu, a wi 
dząc pływającą wolał: "uic tonie!--Czarownica!u Słowa te, jak 
się później pokazało, były nieodzownym wyrokiem wskazującym M 

śmierć niewinne ofiary. ,Ludzie natychmiast wyciągali kobiety, i tym 
sposobem wszystkie siedm zostały czarownicami. 

, Poczem odprowadzono je napowrot do więzienia na śpichkrz, po-
wsadzano w beczki, iltkich do ki szenia kapusty na zimę używają. Tani 
nie wolno było nik;mu wchodzie, 'jak ty lko podstaro~cicmu, mającemu 
na~ niemi dozór, i sześciu ludziom • z innych dóbr umyślnie na to 
sprowadzonym, którzy je karmili i pić. im podawali. Ciekawy byłem 
bardzo, zobaczyć także owe czarownice. Podstarości miał syna w moim 
wieku: chodziliśmy razem do organisty, uczyć się czytać, i żyliśmy 
z. sobą w przy.iaźni. T~ n na moje żądani o uprosił ojca swgeo, iż nas 
oou wziął z eobą, i wpuściwszy do śpichlerza, drzwi na kinez za sobą 

Lud, 8tT. XV. 
32 
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lamkn~tł. Usłyszawszy jęczenie tych męczennic w ciemności, wydoby
wające się z beczek jak z podziemnych lochów, zll}kłem się okropnie, 
i straciwszy ochotę zaspokojenia mćj ciekawości, zaledwo obejrzałem 
jednę tylko beczkę; wszystkie jednak podobnill były urząd~ne. Ta, 
którlł oglądałem, stała na dwóch podstawach: w klepkach blisko dna 
wyrznięta była dziura, dość duża, czworograniasta. Kobieta wsadzona 
w beczkę, miała rf}ee i nogi z tyłu związane, które tą dziurłł zewnłłtrz 
kołkiem drewnianym zatknięte były, tak, że ani stać ani siedzieć nie 
mogl}c, przez eały czas, aż do okropnej exekueyi klf}czeć musiała, 
każda beezka pokryta była płótnem gruMm, a na boku przylepiona 
karteczka z napisem.: Jezus, Marya, Jó:t~ef, - z przyczyny, aby djabli 
nie mieli do nich przystępu i nie uwolnili swych oblubienic od śmierci. 
PóżnMj z pobliskich wsi przywieziono, ale zawsze w nocy, już w ta
kich ·beczkach uwięzionych jeszcze siedm innych kobiet; a zatem było 
ich wszystkich czternaście. 

Za~ł robić dziedzic przysposobienie do exekncyi ; kazał w boru 
kopać pnie sosnowe , takie, z których jui biel w ziemi spruchniał, 
a tylko sam smól pozostał, ścinać aoany najsmolnicjsze, i qinie s nich 
bić. Wuj widqc pnygotowania, a nie mogile odwieść dziadzie& od 
tego krwawego zamiaru, poatanowił jechać do Warszawy, aby u króla 
wyjednać ułukawienie. Jakoż pojechał. Dziedsie dowiedziawazy się 
o Um, saraz po wyjeidzie wuja, kazał zwozie drzewo ju~ przy•poaQ
bione, na granict pomi~dzy Domchowem a Pił\ przy trakcie prowa
dzftCym 1 Kalisza do Kempna; n~pnód sosnę wielk4 wkopano w zie· 
mi~, i około niej atós okrągły okładano, jedn~J warstwę pniów i smol· 
nyeh drew, a dftłn słomy, na kilkanaście łokci wysokości. Ciekawo· 
Aei' adjęty poszedłem s 11ynem podatarościrgo, oglądać stós, a widzłłC 
drabiny przystawione, chcieliśmy wnijść na witirzch. Ludzie bc;d~tcy na 
1tnży1 aby go nie podp1łono, zrazu bronili nam przystępu ; atoli pó
łni6j dali się uprosić. Tutaj na samym wierzchu była słoma równo 
utłana jak na 1tołc, i kil~anaście klocków dębowych dosyć wielkich, 
na każdym z nich była przylepiona kartka z napisem: Jezus, Marya, 
Józef, - dla wytej wyrdanych przyczyn. .Jeden z tych stróżów po
wiedział nam, łe temi ~lockami przyciskać bęu'ł czarownice, aby apo· 
kojnie na miejscu lciały. 

Gdy ten stós juJ: był wystawiony, sprowadził dziedzic dwóch ka
tów, trzech aęd:t~iów z Grabowa (gdyż wtenczas każclij niemal miastecz
ko miało prawo mieezn) i trzech kai~ży zakonników, dla dysponowa
nia na śmierć ~kazanych czarownic. 

Blisko spichlerza, był dom kop e e m zwany, naokoło oblany wo
dą; miear.kał w nim podstarości. Syn jego przysudłszy po południu 
do szkoły, powiedział mi 1 że ojciec j<'go musi się jutro wyprowadzić 
1 mieszkania swego, gdyt tam b'idł} w nocy na tórturach ctarowniee 
ci~tgnl}ć; dodaj'łt, że nikt przytomnym · być nie moic , prócz sędziów 
i katów. Calat noc 1pać nie moglem, przemyślając, jakby się tam do
atać. Naujutn wetawaty rano, sjadłem śniadanie, wzi11tem ukradkiem 
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w kieszeń kawał chleba z masłem 1 elementarz pod rękę 1 udając że 
idę do szkoły; a ja pobiegłem prosto na kopiec, gdzie jut rzeczy pod
starościego _wynoszono. Gdy już nikogo w domu nie było, wszedłem 
do izby i ulokowałem się na przypiecku 1 zkąd nie będi!Jc widziany, 
mogłem się dokładnie wszystkiemu przypatrzyć. Przyszedł podstarości 
i dwóch ludzi; ci uprzątnęli 1 a potem wyszedłszy zamknęli izbę. Bę
dąc sam jeden, jużem ze strachu chciał wołać oknem 1 aby mnie wy
puszczono; ale chęć widzenia nowości przemogła. Było to przed po
łudniem; z nudów i bojaźni usnąłem. 

Musiałem spać dosyć· długo ; . bo ·gdym się obudził 1 już słońce 
zachodziło; spojrzawszy na izbę, zobaczyłem stół pod oknem 1 trzy 
stołki, na stole papier; pióra i kałamarz, lichtarze z świecami, b u t e l 
w ó d k i i k i l k a k i e li s z k ó w. Niedługo potem czterech ludzi przy
niosło na noszach kloc wielki z żelaznym pałągiem. Wszedł za nimi 
kat, zaczął laską w suficie w jednę deskę pukać, poazem zaraz usły
szałem mocny huk na górze; wyrąbano znaczny otwór spuszczono nim 
koło małe od woza, u którego wisiały d w a powrozy. Po zachodzie 
słońca weszło dwóch ludzi: jeden przyniósł kilka kawałków tarcic, 
a drugi świecę zapaloną. Tcmi tarcicami zabito okna, świecę na stole 
zapalono. Weszli sędziowie, usiedli na stołkach, a posiliwszy się go-. 
rzałką, kazali przyprowadzić czarownicę. Wyszedł kat 1 i nie długo 
czterej pomocnicy na tychże samych noszach przynieśli kob!etę. Tutaj 
jeden sędzia zaczął się pytać, lecz o co? nie wiem, gdyż jlłż byłem 
ze strachu na pół umarły. Miała ona nogi i ręce w tył związane. 
Z rozkazu s'ędziego obnażyli ją zupełnie, postawili na owym pniu: 
trzymali ją oprawcy, gdyż. dla słatJości- sama stac nie mogła, nogi pod 
pałąg podłożywszy, powrozem przymocowali. Do rąk w tył skrępowa
nych przywiązano powróz od . koła wiszący. na plecy włożono szpongę, 
podobną do grabi z żelaznem i zębami 1 które w ciało wchodziły; tę 
przytwierdzono także cienkieroi powrozami na krzyż przez piersi opa
sanemi, a ich końce z tyłu do owych. od kola powrozów przywiązali. 
Gdy to okropne przygotowanie skończono 1 sędzia znowu jej zadawał 
pytania. Czy odpowiadała co lub nie, także już tego nie pamiętam. 
W tćm kat za wolał nl;l oprawców na górze będących: obracaj k o
ł o! Powrozy obwijały się około walca, ręce w tył unoszone, pocią· 
gały za sobą owe postl'onki od żelaznych grabi 1 których zęby webo . 
dziły w plecy. Krew się zaczęła dobywać, kości w ramionach trzesz
czeć, kobieta okropnie jękła! Ja przerażony nigdy niewidzianą mę
czarnią, krzyknąłem ze strachu na przypiecku. Łatwo sobie wystawisz, 
łashwy czytelniku, w jakióm byłem położeniu, gdy mnie dwaj oprawcy 
zaczęli szukać, a zualazlszy, ściągali z przypiecka; myślałem, że mnie 
na śmierć prowadzą. Wziąwszy mnie na barki 1 wynieśli z izby dosyć 
daleko od tego domu, i położyli na ziemi. Więcej może jak godzinę 
odpoczywałem na tern mieJscu z przelęknienia, niżem przyszedł do sił. 

Gdym już późno w noc powrócił, rodzice moi jeszcze nie spali. 
byli o mnie w największej niespokojności, nie wiedząc, gdziem s i~~ 
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podział. Opowiedziałe111 im, com widział: odstąpił ich prze~~ąd, a matka 
rzewnie z:~plakała. 

Tym sposobem wszystkie kobiety ua tortury brano i męczono: 
nazajutrz po tych m~kach trzy z nich umarły, żywych zostAło si<j je
denaście . Dziedzic pełniący urząd wielkiego inkwizytora, przyśpicsza
j~c exekucyą1 przysposobił czterech fornali w dra.biacb, jakich podczas 
żniw używają. Po południu może o godzinie trzeciej te fornalki zaje
chały przed spichrz, i na te wozy pakowano kobiety w beczkach: na 
trzy \vozy żywe, a na czwarty umarłe taHe w beczkach. Na kaMym 
wozie przy żywych siedział ksiądz zakonnik, odprowadzając je aż na 
plac cxekueyi. ']~u oprawcy wydobywali z beczki skrępowaM kobiety, 
uchwyciwszy pod pachy wciągali po drabinach na stós, na którym 
stał już kat jeden z ozterma pomocnikaroi ; ci odebrawszy kobietę, 
kładli ją. twarzą ku ziemi, i klockami wyMj opisaneroi przyciskali 
kark i nogi; poczem oweroi beczkami stós obstawili. Trzem kobietom 
zmarłym na klocku głowy poucinano, a potem w je<lnym dole już na 
to wykopanym, ciała ich wraz z głowami złożono. 

Stało wiele ludzi z pochodniami, przeznaczonych do. zapałania 
stósn; sędziowie byli także przytomni, ale już bez flaazki. Jeden z nich 
zawołał: "zapalaj poe}Jodnie!" - Co gdy nast~piło, kaci ustawili 
oW)'ch lndzi z pochodniaroi około stósu. Sędzia krzyknął straszliwym 
głosem : p a l! - i wkrótce stós cały stanął w płomieniach. Tu kat 
jeden przyniósł w chustce jakieś słoiki drewniane, i kilka k s i ą ł.e k 
i wrzucał w ogieit. Ody dym zaczął dusić, słychać było jęk niewin· 
nych ofiar, jak z pod ziemi podnoszący się ku obłokom. Zgromadzony 
lud, którego było do kilku tysięcy; wtcn~zas dopiero pobudzony do 
litości, zaczął się oburzać na dziedzica, przytomnego na koniu; ten 
widząc zżymanie sił} i pogróżki tłumu, spiesznie się oddalił. Stós eałlł 
noc się palił. Poczem dopiero zmarłycli trzech kobiet ciała przysypa~o 
ziemią. 

Niedaleko tego miejsca stały trzy slupy, wkopane w ziemię, 
z żelazneroi obręczami. Po trzech kobietach umęc.zonych zostały trzy 
córki, okolo 15 lu h 16 lat mające. 'fe także naatępującćj nocy po 

. spaleniu icl1 matek, na plac exekncyi zaprowadzono. Tam sędzia prze· 
czytal im tlekret: 11 ie będąc córkami czarownic, musiały się już tlllU• 

czyć tej djabelskiej sztuki i dusze swe czartom zapisać; aby Rię więc 
wyrzekły wspólnilltwa z djabłami, mają llyć u słupów rózgami sma
gane." Poc.zcm oprawry obnatyli je po pas, kaM!\ przywiązali do 
osobnego słuva, ręee i· nogi do owych obręczy, i tak je pn gołych 
}llecach rózgami bito. Jedna z nirh w kilka dni pntem umarła. Wuj 
mój vowrócił z WarRzawy, h!CZ niestety l - zapóżno. .Jut llyło po 
<':tekucyi. 

P r 1. y e z y n y.- Żona dziedzi<'a wzmiankowanego, zn.chor{lwl\la; 
dostnla wielkiego bólu w palcu, włosy na głowic zaczfJI~· jej Rif,) zwi
jać. Dyl wte<ly brak doktoró-v; jetlynie tylko falezery po miastecz
k~tch1 i to nie wsz~rlzie micszknli. Tą sztnk~t najcząści~j trnllnili siQ 
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żydzi, którzy nie posiadając tadnych wiadomości , nauczywszy się u po
dobnych sobie mi'strzów, puszczania krwi i wyrywania zębów , byli 
jedynymi synami Eskulapa. Emulowali z nimi tak nazwani o l ej k a· 
rze z Węgier; ci dawniej kupami włóczyii się po kraju, nosząc szka
tułkę na plecach z lekarstwami i wyłudzali z ciemnego ludu ostatni 
grosz, za któt-y jeżeli nic szkodliwe, to przynajmniej nic nic znaczące 
przedawali olejki. 

Ta pani posłała po felezera do Kcmpna; lecz zamiast ulgi, ręka 
puchła coraz bardzićj; nareszcie zaczęły drobne kosteczki z rany wy
chodzić, co wtedy p o strzał c m nazywano. Oddalono felczera . W po
bliskiej wsi mieszkała pewna kobieta trudniąr.a się także leczeniem 
chorych, ' a którą. miano za opętaną od djabła: zgadywał o n 
przez nię wszystkie choroby, i zwykle przypisywał winę Cio
t o m (tak lud czarownice nazywał) . Do tćj kobiety zewsząd się zbie
gano; po nię posłał także dziedzic Doruchowa. Trzeba wiedzieć, ic 
Doruchów miano wtedy za główne siedlisko Czarownic, gdzie na gra
nicy pomiędzy tą wsią a Przytocznią, leżał wielki kam i e t\ nazwany 
f".Jysą górą; tum to czarownice co wtorek i czwartek miały swe 
nocne schadzki odbywać. Kobieta wezwana do leczenia pani, znająca 
dokładnie wieś całą i wszystkie domowe stósunki , wszeułszy do po'
koju, zaczęła zaraz zżymać się okropnie, hapać, wymawiajtiC przery
wanym głosem: "c i o ty ! c i o ty ! z a d a ł y .... k ó łt u n a . . D o b r a 
najpierwsza!" (i wymieniła kilka kobiet) (obacz str. 102; n. 24, 
25). Blisko probostwa mieszkał gospodarz Katmierz, człowiek praco
wity, trzeżwy; żona jego gospodyni rządna, oszczędna, dla tego mieli 
się d o b t' z c. Za domem był niewielki sadek, a w nim gruszka ro 
dząca owol! wyborny, po który także dziedziczka nieraz posełaht, nie 
mając w własnym sadzie tak smacznych gruszek. Pouicwd tej gospo
dyni na nic.zóm nic zbywało, nazywano ją D o b rą. Inne zaś kobiety 
zazut·osn~ wygadywały na ni~, iż dla tego ma się tak d o b r z e, po
nieważ jej oblubienice, djabeł, wszystkiego jej dostarcza. Tak, ucho
dząc we wsi za najgłówniejszą czarownicę, pierwsza została pojmaną. 
Druga była wdowa, żyjąca z wyrobku, mająca córkę około 12 lat; 
córce zrobił sir. wrzód na uch n, a ponieważ go zaniedbano, <lostała 
fin su i na to ~micrać mnsiał11;- lud zabobonny posądził matkę o cza
rodziej atwa, że nie mając kogo innego oczarować, własnej córce 
zadała. 

fl'•·zccia, młoda uziewka ' nie wiedzieć z jakiego powoli u uda
wała cza t·ownicę: rwała ona li ście d~bowc i suszyła na słoń. 
e u. Pnsajf~C w lecie bydło w polu, nosiła takowe li ście przy sobie, 
a gdy wintt· powstał, aby poknzać wiejskim dzieciom, że umie myszy 
robić, dobywszy z kieszeni listek i chuchnąwszy w dłoń, puszczała go 
z wiatrem, krzyczą.c głośno: my s z l c c i! mysz!- Takim sposobem 
oszukiwała łatwowiernycl.J, i żeby lepiej udać tę flztukę, sama zwykle 
biegła za ową myszą, i zadeptywała ją, aby młodych nie miała i szko
dy nie robiła. Tak wiec i ta dziewczyna dla tak niewinnej igraszki, 
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za czarownic!) posądzona: stała się sarna przyczyną swej śmierci (obacz 
ek 103, nr. 26. 27). 

) Inne kobiety 16 jakich powodów uwięziono, jd nie pamiętam. 
W~zyat.kim zarzucano, te panią postrzeliły, mianowicie Dobr~t 

posądzono, jakoby ona zamiast g rus z e k, my s z y pani przed a wała, 
i tak za d 11 ł a j~j k ó łt u n a. Że te gruszki wcale myszkowatego sma. 
ku nie miały 1 ale były słodkie, soczyste, sam tego doświadczałem; 
bom je jadł nieraz u Dobrej, która była na mnie bardzo łaskawa i czę
sto zaprn.szaia do swego sadu. 

Zarzucano im nadto 1 iż s c b a d z ki z dj a błam i od prawują 
w każdy czwartek, wylatując na m i o tła c h kominami na Łysą 
górę, posmnrowawszy się m aścią, umyślnie na to w osobnych słoi
kach ch<'waną. Iż zatrzymywały w powietrzu deszcze, gdy ic4 
było potrzeba; a w czasie słoty coraz większe ściągały u l ewy. . Iż 
raz iły l u <l z i p o s t r z a łam i , do czego osobliwszej używać miały 
strzellly, to jest rękojeści od:stłuczonych tyglów;skoro więc cza
rownica d m u c b n ę ł a w taką rękojeść, jut człek został postrzelony. 
Nadto: że kro w o m m l ó k o o d b i er a ł y, - i inne niedorzeczne 
baśnie. · 

. Do wszystkich tych zarzutów, które im czynił Sl}d, równie jak 
lud zabohonny, miały się przyznać owe mniemane czarownice. W czem 
niemasz nic dziwnego 1 gdyż okropne tortury wymuszały na niewin
nych wyzuanie wyst~pk6w, o jakich się ani śniło oskarlonym, aby się 
tylko cho(: na chwilę od niesłychanej uwolnić katuszy. · 

Lecz có.ż się stało z dziedzicem, który tak okropnego okrucieil· 
stwa był sprawcą?- Zasłoniony nierozs14dnem Prawem, mo.że i przy
wilejami stanu swego (szlacheckiego), został wprawdzie od kary bez
pieczny na tym tu świecie ; ale ją zapewne uczuł w głębi serca swe
go, dręczony wyrzutami sumienia i ciągłym smutkiem. Zona jego do· 
stała pomięszania zmysłów i wkrótce umarła 1 a córka, która poszła 
za generała St. ... umarła także na tęż samą chorob~. 

W naszych czasach ( 1835) nie słychać wcale (?) o Czar o w n l
c a c b, zadających ludziom i bydłu ról n e eboroby i kalectwa ; o 8 tra 
t b a c h i duchach, przerażaj4cych trwogą zabobonne i bojażliwc umy·· 
sły; o O p~ t a n y c h, lubil}cych szczegółniej po cudownych miejscael 
przebywaó i wzbudzać zgrozę w pobożnych tłumach. Wszystkie te 
czarne i posępne widma, okropne skutki zabobonu, zniknęły jak no
cne cienie przed dobroczynnami promieniami oświaty. A je~eli niekie
dy zj a w i a ją s i~ je s z c z e, - to kryją się po odległych z ak ą
t a o h, stmsząc tylko łatwowierno ·baby lub dzieci. Lecz i z . tych kry
jówek wypłoszy je coraz bardziej szerzące się błogie światło cywili
zncyi. Dobrze urządzone szkółki i światłe duchowieństwo wykorzenią 
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do reszty te zabytki barbarzyńskich wieków, aby człowiek, jut i tak 
do cierpienia prseznaczony, urojoneroi nie trapił się straszydłami. 1) 

X . .A. R. 

Do str. U. tł. 135. Demony. Cioty. !Uądre. 

69. 

Dr. A. Bastian ( Voelker des Outl. Asien, Leipzig 1866 Tom II 
str. 307, Reisen in Birma) mówi: 

· 1) Jest w ogóle 37 gatnnków Duchów (Nat). Główny Nat pe
wn~j miejscowości nosi częstokroć nazwę Ashingyj (to jest: Wielki), 
podobnie jak Agyi-Akac, wyraz słui;lCY na oznaczenie naczelnika czyli 
głowy, także Ukkara nazwanego; odbija on się, wedle Castren'a w fiń
skiero Ukko, u Jakutów w Aga (ojciec) i u Mongołów w Aka lub 
Acha (starszy brat, pan), i w tytule królów Siamu Ok. Czasami uka
zuje się pewien rodzaj Nata niewyrosłego i głosem dziecięcia u piersi 
przcmawiajacego (Nat-su-ngaj ). Czciciele demonów osobliwsi, mają 
w ogóle nazwę Nat-thein, a uwaga zwrócona na wróżby i przepowie
dnie demonów nazywa się Nat-hnut-na. Opętany przez Nata jest to 
N at-V in, t. j. taki w którego wjechał demon, rzyli inaczej Nat-Pah, 
złl}czony z demonem. Ofiarą dla bóstwa opiekuńczego miejscowl'go skła
dani} nazywaj!} Pali-nat-sa. 

2) Na str. 322 mówi Bastian: W pobliżu warowni lety wieś 
Myolah, a przy niej stoji Nat-schin, budynek, na wystawienie którl'go 
każde domostwo musiało dać pień bambusowy. Dla wskazania miejsca 
gdzie miał być postl\wiony, sprowadzono umyślnic czarownicę czyli 
wróżkę (Nak-kadau v. Nat-katau) '). Nicktóre z tych czarownic roz- · 
głośną cieszą się sławą, a zażegnywMze czyli zaklina«:zc, tak męzey 
jak i żeńscy 1 udzielajl}e zapytującemu odpowiedzi demona 1 działają 
na sposób Szamanów sybiryjskich, albo Fetyszów afrykańskich. Nie 
ma tu lekarzy, lecz chorzy posylltjiS po czarownicę lub czarownika 
i takowym cierpienia swe oznajmiają; poc.zcm zwołuje się muzykan
tów; podczas gdy ci graj~}, tamci tańczą i śpiewaj14 picśni na cześć 
swego bożyszeza tak długo. dopóki nie wnijdzie w jednego z nich 
d i a b e ł1 który zapytywany hywa o wskazanie przyczyn choroby i środ-

1
) Gazety ross.vj.•kio doniosły o processie jaki się w październiku 1879 r. 

toczył przed &f\dem powiR.towym Tichwińskim (w gubernii Nowogrodz
ki6j} przeciwko chłop , .m jednej wsi oskluzonym o s p a l en i e c za· 
r o w n i r.y. Mimo, że skarga okazała się uznsadnioną i wina dowie· 
cltioną, ;;kazano jednak gl6wnych winowajców t. j . chłopów Kanszy. 
na, Starowica i Nikiforowa j eclynic na. odbycie pokuty kościeln~j. 
wszystkich zaś innych uwolniono od kary. 

') Niby to c i o ta, u Łu~yczan khc..dojta. 
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kdw jej usnn•ęcJa. (obacz: Lud Ser. III str. 184, n. 38) Ser. XIV, 
str. 232-3). 

3) Na str, 387. Naj1.nakomitszy Nat plemienia Talein ~yje w Nat
schin'ic w bliskości wsi Kwan ~ pong nad rz~ką Pegn, i gdy który 
z czcicieli jego ~ą<la znaku, wtedy . ukazuje się po' nad wodą alligator 
jako sługa owego Nata. Nikt w są11iedztwie nie zjadłby ani kęska, nie 
podniósłszy wprzódy miski ze strswą do góry i nie wezwawszy Naba 
do uczestnictwa. Nat-scbin (dom demona) stoji pod órzewem ltJk~pan 
zwanem. Mieszkająca w pobliskiej wsi czarownica (Nak-kada)u zwykła 
tai1cować, wówczas gdy demon ma. ją wziąść w swe posiadanie. W In
dy:tch czarownice (Vetaba) umieją nawet ożywiać ciała zmarłych, by 
usłyszóć ich mowy i przepowiednie. W każdym domu ~yje Eim-Zaun
Nat, dla. którego dary ofiarne stawiają siQ obok poduszki na łóżku : 
Na głowic ludzkiej żyje znów Go-Zaun-Nat i strzeże człowieka podo
bnie jak ni.egdyś ge.niusze strzegły f{zymi:m. Tsaba-Zaun-Nat żyje na 
polu i jest właściwic żeńskim Poung-badih-Nat. Opcracya wypędzania 
nieczystych dnchów z jakićj osoby lub miasta, iowie się 'l'oh-thut czyli 
'foh-su -thut-si (wypłoszenie dzikich). DotkniQty kurczami lub wielką
cborobl} ma nazwę Na.t-tcik, jakoby bity przez demona, a daemonio 
pereussus .• 

4) Zycie czyli duch ludzki siedzi w motylu (Leip-pya), z jego też 
odlotem umiera i człowiek. Gdy człowiek spotkawszy złego ducha (Ta
zeit) lub poczwarę ((lu cha Bel n), zadrgnie lub wstrząśnie się, wtedy 
Jeip-pya jego ucieka, on zaś sam w cięźką zap:tda chorobę; usiłowa
niem więc jest czarownic ową zbiegłą Jeip-pyę sp1·owadzł!: doit napo
wrót. ( Ceat'(}Wnic~_ vowoł'ana nr. 6t~). 

ó) Na str. 419 czytamy: Żti księża i klerycy (Pungyi etc.) cho
dzą i stmsz:~ po śmierci j~~ko Tazcit, a obecuoilć ich objawia się 
w chwianiu się wierzcholkthv drzew podczas wiatr·u. Fodróżni pod ta
kicmi drzewami odpoczywający 1 zabierają zt.1d często zaród roiwija
jącl>j s.ię u:u1t~t>nie choroby. 

G) Na str. 4:ł :l Jn·zyt.Mza l'octyczne wezw:urie do poczwary czyli 
birm:u'askiego Ogro (D e t u) w t.ych Rłowaeh: "1-It:)j-no, ty Belu, potwo
rze z białerni, długiem i na przodek wyazczerzoncmi zębami, słuchaj 
mojieh słów. Król potęl.ny mógłby ci~ zetrzeć na proch, :de jeteli się 
zachowasz flichym i grzecznym i pokornie up:uJniesz przed nim na 
twarz, to możesz łaski jego dol!tąpić." (Porównaj: Wił, stl': 30). 

7) Na atr. 455. 457. Plemię · 'ratcin bttl'dziej jeszcze niż Birma
nic c.zci demonów i czarom sit; Ofldaje. Trmnn~ z ciałem zmarłego 
stawiają na. stosie drzew, i przctl spalcniCJ·n okrywają Je, zwinąwszy 
nogi w tył na kark . Jeś li śmierć nastąpilit przez ocz:uowanie, wtedy 
wieprzowina lub inna lłodana snbstaneya na stosie spałom~ nie zosta
nie. Duchy Nats zowil! AiQ tu Knlukk, i jest ich W7 gatunków. Nat 
żyjiJ.r.~y jako D:-yada w drzewach, nosi u Birmanów nazwę Yukki.aso, 
a u Talein1jw Trotao. Najwyższy Nat leśny, zowie się u 'l'alciuów 
Kamau -puu -pik, i trojakie spełnia czynnolicl, które Birmanie rozdzie-
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lają między Yukkhnso, stró*a ziemi Dongaso i stróia nieba Ahakaso. 
Duch opiekunczy domowy ma u Taleiuów nazwę Kalukk-cheit ( cheit' 
::. chata, dom). Przy rozpoczynaj:}r:.ej się porze deszczowej, wieRzają 
w dani dla króla Natów Mimmakajih orzech kokosowy w ż<iłtą owi.
uic;ty tkaninę. Ku kOl'tcowi dżdżystćj pory składają mu znów . dnry 
z pieniQdzy, ry:l:u, jaj, cukru i t. Ll . by ich od febry uehronil. 

8 , Poczw 1ry (Jlelu) m;~ją u Taleintlw nazw~ Niak, gcly u Kam
boelbnów wyraz Niak lub Nt'ak ozuac1.a nictylko smoktL w~iowati'.!.\"O 
(w Sij:1.mskiem Nakh :dbo Nag-a) ale i cale IJ:u"tstwo podziemnych Ko
boldów. 

60. 

Dr. A. Bastian ( Reisen i11 Siam, Jena 1867, III e. 2t8. 25J) 
mówiąc o świecie nadprzyrodzonym u ludów wschodnio - azyatyckich, 
powiada, że lud Laos liczy w lutlzkićm ciele 30 khuan'a ( durhów), 
a. miaowicie ma ono: khuan'a rąk, khuan'a nóg, ust, oczu, pier!łi i t. d. 
z których to duchów po śmierci człowieka, idl} jedne do nieba, drugie 
do piekła. Najprzedniejszym w8r1id nich jest kbuan duang U bai (duch 
wnętrza serca.), którl.\go winy strl!Cają przy śmiel'ci do piekieł, lub za
sługi podnoszą do niebios. InntJ khuauy rOZJ)raszaj:ł się i mogą się 
nawet łączyć z khnanami innych luiłzi tejte sa.m~j natUI'y-. Kimanom 
rąk i nóg nadają Siarnczycy siedlisko w wil.\lkich palcach. Prócz tego 
krąty po ziemi i w wodzie, w jćj głębi i rw niebie, mnóstwo innych 
duchów w różnych pustaciach, które się bądż-to łączą z ludzkiemi, 
bądż od nich oddzielają· Są między niemi i poczwary różnoksztaltne, 
to z mnłpi1~ twarz'ł, to ze szponami ptasieroi, syreny t. j. kobidy 
z rybim ogonem lub ogonem z kwiatu lotusu, lub kobiety z nogami 
łabęJ:z.icmi (kujon), postacie ludzkie z końską głową (istm), cztery ro
~zllje duchów wodnych (naga) rodzących Ril) z trzciny, z jaj, z wotly 
l z aiebio snmyrb. . Żyj}!Ce w wouzie pbi-stla-nnm m:~ją ptasie nogi 
i zęby w g~bie (jak slawiański Nek); inne są to znów olbrzymie po 
twory ziemno-wodne. 

~iektóre przypominają MnraWł} dolno-Luiyczan, ducha dnia i no
cy, ukazujJlcego się zwła&Zcza gdy pr:.:y !iwictle promieui słouccznych 
deszcz pada, w postaci motyla lub ćmy poplt:'latkj (w łużyckim języ. 
ku: khodojta. czyli ciota, czarownica zwanej) (L11d. Ser. VIL str. !Hi. 
n. 209). Pod poetneil! motyla ukazuj~ się onn i w Szwaj1;:nyi takie. 
M-otyl biały zowie Rifi w Lutyeat~h złotlzi<~cm mleka (Molkt'·IH.Iillb) nl
wnie .ink i odbierająt:e mleko rioty (m<lwi Hallpt) . U ~erbów 'vjeszti(':l 
czyli czarownica opętam} je11t przez zł.,~o d adl<ł, który 'J. nićj wyłazi 
w postaci motyla lub kury. 

lud. Set XV , 
33 
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Do str. 90. 131. 150. 

Demony. Oeary. Choroby. 

61. 

Dr. A. Bastian w opisie krajów wschodnio-azyatyckich ( Reisen 
łtt Siam, Jena 1867, t. m, s. 269. 281. 297. 300) mówi: Czarowni
cy (Mah-mot) znają ró~ne rodzaje demonów (Phi-kbun) których wczy
niają we wnętrzności pacyanta w formie kości lub kamyków, i wypro
wadzać ich te~ z chorych umiej l}; ale najniebezpieczniejczym jest de
mon Phi-Xin, którego, jeśli go się wypędzić uda, doktór widzi odla
tującego' w postaci czarnego ptaka, do wrony podobnego. Pr.zy jego 
odlocie winien jednak doktór sam być obecnym; inaczej, ptak podzio
bałby na śmierć wnętrze pacyenta. 

Złośliwi ludzie zwykli lekami i ró~nemi in nem i środkami oezar.o
wywać (sokbnn) swych nieprzyjaciół; tak oczarowani (thukkubn) llmie
rają skutkiem owych czarów (vixa-lao), i dla tego król naznaczył liiarę 
śmierci za takie czarnoksięztwa. Dowody oczarow.ania stanowią wy
mioty oczarowanego, składające się 71 kamyków, cegieł, drewierulk, 
cierni i t. p. (ob. Mrylra n. 28. Czarownica powolana n; 97). Oso
bliwie włosy i paznogcie pacyanta nastręczają skuteczną do podobnych 
czarów pomoc. 

Choroby przypisują się działaniu złych duchów. Zaraza. jest dziełem 
demona lasów i bagien (Phi-Du). Wiele ich także zadaje demon łaj.qa. 
(Dreck-teufel, Phi-Disat). (Bastian, Kambodja, Jena 1868. IV. 13, 51$~ 

Opętana przez złego ducha osoba zowie się u Chiń.czyków. I:~o . 
Sim (PAn zstąpił), li Sijamczyków Phra-ma, u których jednak czę&ei~ 
utywane bywa wyratanie Phi-kao (wstęp demona). Demon (Fb.ilłat) 
który wjechał w ciało na; skrzydłach wiatru, wypędzany: exorcyzmamii 
zażegnywACia przelatuje z jednego czlonka w drugi , at nareszcie· za
trzymuje się w końcach palców. by ztąd na mocy korzy:stnego. dla; sia
bie z za~egnywaczem układu (który głosi przez · us~ pacyenta)1 gładko 
się zdołał wywinąć. Czasami wypędza on kilku demonó,w, po. dłUgiero 
z .niemi targach i krzykach, przy kontorsy,ach. opętanego. W China-ch. 
exorcyznją Taniści wpływy chorób nanresionych przez 7·2 zi.}'lch du
chów, iapomocą spalenia fałszywych pienit;dzy papierowych. 

Demonów chorób usiłują przebłagać rdżnemi ofiarami. Wezak~«: 
toż samo spotyka się i w Europie. Podczas cholery grassującej r. 1S66.· 
w Siedmiogrodzie, kazano dla wygubienia symptomów zarazy, obieg.!lć · 
w koło sioła kobietom odzianym w poświęcone przez. księży k:osznle, 
i odzienie to złoeyć potem na rozstajnych drogach, jako szatę dla stra
szydła zarazy. W Marsylii tańczono na około lalki wyobraźaji}cćJ po
stać morowego powietrza. 
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Usługi, jakie oddawał krzyż i znaki onego średniowieeznym exor
eystom, nie były nieznaneroi i na dalekim Wschodzie. I tak, Gleyo, 
misayonarz katolicki w Szeehuen opowiada, że jeden z. nawróeonyeh 
już niemal na wiarę , odwiedzanym jeszcze bywał przez 7 diabłów, 
lecz "w ho on tbe aign o f tbe erosa, 11ed in aueh haste, as to break 
down the door of his houae" (roku 1767). 

Do str. 94. n. 6. 'J.- Caarowulee. 

62. 

17 Weil am )fittwoebaabend die Hexen auafahren, ao ist danu dte 
Begegnu~g fremder Thierę_ gaflihrlich. und ein Spriehwort sngt: Mitt
woebakatze, Tenfelakatze (Roehholz). In Bł>hmen IKsst man (naeh Groh· 
mann) etwaa von der DonuerstagAmahlzeit auf dem Tische steben mit , 
nmJJergeatreuten Kehl, und achreibt die Spuren der Hauakatxe, die den 
nltiłtete.a Korgen daraur zn aehen aind, dem Hauegott ( Lar) zu. Die 
bthoJ. BeviS)kemng der Oberpfall glaubt, daea die armen Seelen be· 
sondera an Samatagen aua dem Fegefeuer in ihr Wohnhaus aurUek· 
kehren .dUrfen und da unter den TbUrAngeJn zu sitlen pftegen, weahalb 
die ThUren nieht bart zngeeehlagen werden dllrfen (naeb SehłSnwertb)." 

Do 8Cr. 94. u. 6. 

63. 

WiedeJ\akic Oa1.ety z 29 sierpnia 1880 donOSSil: lm russiechen 
Gouvernement S m o 1 c n s k wUtbcte a m Nac11mittag den 13 d. M. e in 
tn~htbarer Orkan, der die atlrkatcn Bllume samt Wurzeln herausriss, 
MUhlen und J!'ln11s- dHmme vemichtcte, Hfiuscr in den Ortsehaften ans 
dem Fundamonte metcr-hocl1 hob 1md nach ganz anderen Ortcn hin
ecb-leuderte. Die Hcftigkeit des Orkans war so stark, dass die KU
e h1 n (im Landhauso des Rittmeisters Erdelly), ein rUstiges Frauen
zimmer, ais sie den llofranrn passirte, von dom· Wirbelwindo ergrif
fen, 9 Meter i n d 1 e H łS h e g e łt o b e n, und in der Windrirhtnng auf 
eint~ Entfernung von 3CO Mctem fortgetragen wurde, bis sic nn einem 
noeh nnbel!chlidigt gebliebtnen llRnm h li n g e n b l i e b, von wolehem 
mail sie ganz ohnmltchtig herabnahm. ){ebrere Arbeiter, welche in der 
N li be waren und die Kochin frei in der Luft schwcben saben, trau
ten aieh Anfanga gar nieht binzu, woli aie aie fUr eine Hexe hiel
tn, die "i m F li e g e n u nicbt geatari werden dtlrfte. 



Do str-. 98. u. 15. prz)·pisek 2gi. Stryf'zt·k z wisit'lea. 

64. 

Czasopismo Wiedeńskie lllusłr. Extrablatt z r. 1881. nr. 431 

donosi: "Die Medicin des Henkers. Vor circa drei Monaten kam 
in die Wohnuug des Schnrfricllters Willenbacher in Mcidliug, ein altes 
MtltŁerchcn aus Wiener Neustadt und bat densolben , ihr ein Recept 
zu gcben, darnit ihr 8o1m, ein gerichts-bekanntcr Dieb 1 von dem La
ster des Diebstahls geheilt werden rooge. Scl1arfriehter Willenbacher 
gab dem al ten Weibe e i n S t t1 ck e n S trick, a n wclcl1em angchlich 
Francesconi gehangt worden sei, und sagto, sie mogc diesen u n t er 
d e n S t ros a ck a uf welchem der Dieb gcwohnlich licge 1 verstecken 
uud dann wm·de der Solm geheilt werden. 7,ugleich versprach er ihr, 
wenn dies uicht helfen solltc1 so wcrde er densolben mit dem R i c h t
s c h w er t r i t z e u, dann werde er gewiss von allen llosen gereiuigt 
werden. Jndessen wurde der Sohn dieser Frau vom Gerichte in Wie
DCl' Neustadt abermals wegen Gcwobnbcits -Diebstalls zu vier Jahren 
Kerkora verurtheilt, und bei dieser Gcrichts-verhandlung crzahlte das 
arrne Miitterchen alle die :rtlittel, die sic angewendet habe, urn ibren 
Sobn von der bBseu Macht zu hefreieu. Vom Bezirks-Gerichte in Wie
ner-Neustadt kam nun Uber den Vorgang des Scha•'frichters die An
zeige an das Bezirksgel'icht $echshaus .(Wie n), und wurde in Folge 
dessen derselbe wegen Kurpfuscherei in Ankiagostand versetzt und bei 
der Schlussvcrhandlung zu 48 Stunden Arrost verurtheilt. u 

65. 

Toż samo Czasopismo z r. 1881 n. 108 donosi: Die Jdentitat 
eines anschoinend der bessel·en ArbeitcrdaRse angehorigen Selbstmor
ders, woleber nachst dem altcn Laudgut im 10. Bezirko au einem 
Ba u me erh!tngt am Morgen des Charsamstag von Sichorheits- W ach-· 
miinnern aufgefunden wm·de, ist noeh immer nicht festgeatellt. Es ist 
jodoch constatirt wordcn 1 dass der Todte woder ein Angehoriger der 
nahen Ortsgemeinde Laa, no ch jen er von Rotlmeusiedel war. Leute, 
welche mit demsolben in letzter Zeit verkehrt, und iu naher gekannt 
haben wollen, behaupten, dass er erst kUI·zlich von OlmUtz zugereist 
aei. Er wl1re be i eincm F'tlrsten na mens H ar r a c h, wetcher urn Pre
rau herum Gtlter besitzt, anfanglich Bedienter, dann Verwalter gewe
sen. Ais Iediger Mann hatte der Unbekannte mit einem verheirateten 
W e i be e in Verhltltniss , und alfl er sic boi einer "U ntreue" ertappte, 
habe er den Dienstort vel'lassen und sei nach Wien gereist, um ei
nen a.ndcren Posten zu finden . Man behauptet ferner, dass der Selbst-
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morder noch klirzlich iru ·Besitze von Bargeld, Uhr sarumt Kette, ZWf 

ier Ringe und eines Menczikoffs, sowie von Ver!!atzscheinen gewese1, 
sein und einen klein en Sehl!issel zu einem voll gepackten, ebenfalb 
nicht vorfindlichen Koffer bei sich getragen haben soli, wahrend docb 
ansser einem Paar alter Handschuhe gar nichts bei der Leiche vorge
funden wurde. Dieso rathselhafte Geschichte e1·regt naturlich vor der 
Favoriten-Linie grosses Aufseben und man sieht mit Spannung einer 
eventuellen AuJ.klarung entgegen. Am meisten beschliftigt diese Ange
legenheit die alten W eibcr beidcrlci Gescłtlechtes, welche eine f6rmli 
che Jagdnach dem "Strick des Gehangtcn" anstellten. Da der
solbe nieht meJ r z u haben war, so beguligten sie sich da mit, von de m 
"UnglUcksbaum" die Rinde abzuschalen und ein Sttlckchen da von mit 
nach Ilause zu nehmen, da dics, ilu·er Ansich t na ch. Gltick bringcn 
mltsse. Der Baum war wlilu·end uer Feiertage urnlagort von cler aber
gli!ubischen :Menge und wurde ganzlieh seiner Rinde entblosst, so dass 
man sieh genotbigt sah, ihn nmznhauen. Dies was das cinzige Mittcl, 
um cler grcnzenlosen Albernhcit ein ZieJ zu setzen. 

Do str. UH. (:znrownit'e, 

66. 

11 Zabobony wszelkiego rodzaju i wiara w czary (mówi Łukasze
wicz w Opisie pow. Krotoszyńs. str. 74. 75) szpeciły obyczaje miesz
kanców miasteczek naszych, zwłaszcza od 17. wieku począwszy, i sta
wały się niewyczerpanem żrzóilłem wiecznych kłótni ~ niepokojów po
między nimi. W aktach miast naszycl1 w 15 i lo wieku, dzięki cie
muocie wylęgłej w szkolach jezuickiclt, niemasz prawie jednej karty 
w aktach wójtówski ch, na któl'ejby nie było skargi na czarownice, 
które potałowania godnym mieszkańcom rozmajite psoty wyrządzały, 
to piwowarom i szynkarzom psu·ły napoje, sprowadzały na 
rólników zbytnie s u s z e lub u I ewy, to zadawały m ieszkanc:om wsze! · 
ki e c L o roby, jakoto: kołtuny, postrzały, febry, kalectwa a nawet 
śmierć, to z ich winy bydło o d c h o d z i ł o i t. p., bo któż by to 
wszystko złe potrafił wyliczyć, co na karb biednych ciót ciemnota 
kładła! - Wyznać jednak należy, ').e czary, czarownicy, czarownice, 
nie są bynajmniej proiluktom naszym rodzimym, ale wylęgły się w Niem
czech i przyniesione ilo nas zostały z ba.rbarzyńskićm pra.wtm ruagde
burskićm . Tćm prawem rzllJ1.ił się Kobylin • a zatćm z samego po
rządku i Hatury rzcezy, mus!aly być w tćm mieście i CZ:!ł''jWnicc. Ja
koż, pławiono tn i palono nieraz, nie sto razy, .na wie!l':\ poriechę 
kata, który od każdego stósu, na którym czarownice pali!, brał zło
tych ówczesnych 10. Czarownicami zaś, w oczad1 ciemnych ruagi
s~ratów miast, a !liemniejszych jeszcze tłamów micjskieh , nie hyły 
n1gdy tony burmistrzów, wójtów, cechmistrzów, zgoła majętniejszych 



obywateli miaeta, tylko zwykle kobiety biedne, kłdtliwe lub aabo~onne 
i nieujmuj~ćj powierzchowności. Gdy jednak su s p i e y a jaka czarów 
padła na zamożniejszą mieezczkę, znalazł się aaraz sposób uniewin
nieaia. jej. Tak np. w roku 1673 posądzono w Kobylinie o ozarow
stwo żonę Wojciecha Frydryka, zamożnego obywatela. kobyli6akiego. 
Na prożbę FrydrykA stan~tł w sławetnym urzędzie burmiaksowsldtll 
Paweł Bijak, mieszczanin kobyliński w dniu 4 maj:t. t. r. i zfn!nał: 
"ił on będąc w latach J 665 albo 1666 uatcn~zas wójtem duph\ekim, 
białogłowy pewne o czarowstwo oskarzona i obwinione sądził i z nieh 
według prawa poapoliego i sprawiedliwości świętej (mógł J'ae11ćj po· 
wiedzieć, według niepojl,)tego głupstwa i złości ) exokucyą &atlą a d 
iuta.ntiato inatigatoris czynić kazał, ·a tego nigdy z ławi~ 
sw' aie słyszał, a.by sławetna Urszula Fry<lrykowa, miet~zezka naten
C&a8 gorecka (z Górki ), w Dupinie albo gdzie indziej w czarostwie 
była. powoł:sna, i o jej imieniu w konfesach dupińakich tadnej men
cyi i wzmianki nie było, jako u nią ktoś niesłusznie kłac:kie."- Na 
tak poważne świadectwo byłego Wójta sbtwe*ny urząd kooylinski 
uznał pani4 Urszulę niewinną i oszczercom jćj wieczne milczenie nn.
kuał.11 

Czarownice broj~c rle, spędzały także i · płQd u ciężarnych nie · 
wiast, ju:l: to samowolnie, już na wyraźne tycl1że żl}dallie, Używały 
do tego odwaru z .różnych ziół '). 

Ze 1 duchowieństwo wyższe wierzyło do pownogo stopnia w cza
ry, dowodzi list pasterski biskupa Poznal\skiego Theodor11. Czartory
skiego z r. 1739, który opiewa: "Je.łeliby zaś jakie niopłonne znaki 
prawdziwego opętania pokazały si9, jakie są, kiedy jaka oso
ba jtplykami rótnemi, ktdrych się nigdy nie ueeyła, 
g a d a, - kiedy relikwie praw d z i w c od i n n y o ·b rz c e z y 7 wod~ 
ilwięcon" od prostój rozeznaje, - natenczas taka osoba do 
e'J!OI'tlyatdw od nas wyznaczonych odesłan~ bye rua. "-w· apn;eczno~cl 
1 t~t· wial'lł w opętanyeh od diabłów, mówi CzartoryRlri w swohłr li
ście pasterakim dilłćj : "kiedy zd jaka osoba obwiniona będzie, jakoby 
na acha.dzkacb czartowakich bywać miała, temu wiary dawać według 
kanonów· kościelnych nie nalety, gdy:l: prawie niepodobna, aby 
na to świadectwa niepodejrzane być miały." 

1) ŁukUI8wfcs powiada: Hanna Ozelcsonka w Nku 1616, poqd&ona 
(W KobJłinie) o cl&l')', sezu.ała między innemi i to: "Z1eła'm da'lftła 
darewioom, które aowilł l i m o i z a l&ie) psuj~ pł6d, tcb.y d~eei nie 
rodailf. Przyt~tojn6j Uliłośnicy z ·.Ieskiego, dAłam rodz~C6J ("obiecie) 
l i m o i z y, maruny białśj, aiemlenia ml\rchwianego i er. erwon6j róły 
1'6m tet sepattje płOd komu chce"- Tente powiada, te za popeluinne 
cudsołóstwo, kobiety w Kobylinie brane ł)yłf r6tgami na ałopniacll 
pręgferM i wyPQdaniem z miasta na l a. t 7 1 m i l 7. 



Do str. ł07. Do przypislu. 

67. 

Lud wierzył, jak go w średnich wiekach nauczano, ~ 3 c z ar o
w ni c y robią wszystko n a opak 1 na przekór kościołowi swiqtemu, 
więc, że nawet i z diabłem rozmawiają d o góry n o g a. m i .mczepieni 
o gałęzie, a głowę skierowaną mając ku ziemi, ku p<•dziemnćj krai
~ie . Przekonanie takie, widać, panowało i w sfanatyzowanym ludzie 
krakowskim, w czasie burzenia zborów i cmentarzów dyssydenckich, 
gdy h er e tyków u watano za s k oj ar z o n Y c h z diabłem. Kroni
ka zboru Ewangelickiego krakowskiego przez ks. Woje. Węgierskiego 
z r. 1651 (wydanie krakowskie z r. 1817) mówi na str. 28: "Tegoż 
bowiem r. 1575 dnia 16 Juny zbuntowawszy się studenci złość swoję 
wywarli na Ogród pogrzebowy, y na umarłych t.am:\e w Panu odpo
czywających, gdzie grobu JMP. Stanisława Myszkowakiego Wojewody 
ki-akowskiego przed kilką lat pochowanego dobyli, inszych zacnych 
Ludzi Ciała z grobów wywłóczyli, n o g a m i w z górę s t a w i a l i, roz
licznie lżyli i sromocili." - Na str. 52 mówi tenże: "Tego bowiem 
roku 1607 dnia 10 Aprilis, naprzód ogród pogrzebowy przez z{ośliwe 
hultajstwo y swawolelistwo studenckie zburzono, grobów dobywano, 
ciała umarłych sromotnie znieważono, niektóre z grobów wyrzucono, 
przy murze z n o g a m i w z górę niewstyd li wio. stawiano, niektóre 
włócząc po polu rozrzucano i t. d." - Na str. 86 mówi znów tenże, 
że ciało zmarł~j pani Danielowej Ledlublowćj pochwycone przez hul
tajstwo, obnażone i wrzucono było do k a lu ż y a potem u t o pi o n e 
z trumną w Wiśle (6 sept. 1633), zkąd dobyli jł~ w pArę dni rybacy 
i do J .. ucianowic odwieźli. 

Taż Kt·onika powiada, jak WQWczas sfanatyzowane pospólstwo 
ciągnęło dyssydcntów spotkanyeh na Rynku do studni, i pod pozorem 
że takowi żle (czyli n a o p :L k) by li chrzczeni, zanurzało ich cnłkowi· 
ci o lub oblewało calemi wiadrami wody, by c b r z c s t ten (jłłk powia· 
dało) popra.wić. (Obacz LutZ Ser. Vll str. !J!) n. 314; ox·az str. 225). 

Do s tr. 109. n. 39. 

68. 

Truci z n a. n Tegoż czasu był jeden chrześcijanin, który wp-adł
szy w wielkie ubóstwo 1 długi i frasunki , z rozpaczy wielkiej a nic
cierpliwości, zabić się sam umyślił; i prosił czarnoksiężnika jednego 
tyda, aby IQU dał trucizn~. On,. jako nieprzyjaciel chrześcijat\ski i słu
ga. azatauiki, uczynil to. Wzi~tł on napój śmierc1, a długo dolila z aoblł 
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trwotl\C, · nakoniec wedle zwyczaju chrześcijauskiogo, prze! e g n a ł 
krzyżom (;więtym onę truciznq i wypiŁ ją; lecz żo.dnćj 
il?. k o cl y n a zdrowi n po nićj nie odniósł, bo m o c krzy! a św. 
jad w:~zystck z tru c izny wypttdziła. Czego on nie bacząc, 
a dziwując się, iż przyzwana śmierci. nic idzie .• gdy oneż nań kłopoty 
padły, a długi go i pożyczalnicy barzo ści skali, tak iż śmierć przed 
się sobie obierać woiał, szedł do onegoi żyda i powiedział mu co się 
dziejć, prosz:)C o inną mocnirjszą truciznę . On się zdumiewał, iż był 
żyw, j eJnak jakićj mocnej naturze, abo innćj prr.yczyni e przyczytając 
zdrowie ono, dał mu okrutniejszy napój . Nad kt6J'ym także długo się 
on n(_)dznik d oma rozmyślaj lic, gdy sic: umyślił zgubić, prze i c g n al 
truciznę krzyżem św . i wypił; czekał śmierci,- nic przyszła . 
. re~z<':r.e nic bacz:~c mocy przcmożuogo r. naku męki Pai•skiej, i będąc 
zdr6w, gdy mu oncż dlugi n~dzt~ i ci~?.szy żywot aniżli śmierć c.:y
uily, pobieżał znowu do żyda, oznajulllj.'lc mu o z<howiu nwem, a sła
bej i niepewnej nauce jego. Barzo RiQ już przelękł żyd on 1 i pytać 
poc:r.ął, jako wypił i co czynił. I gdy ruu powiedział 1 iż krzyżem że 
gna l trur.iznq onę 1 wneiże żyd siQ domyślił 1 iż ta była przyczyna, 
a moc krzyża uczynionego nad trucizną, A chcąc Rię pewniej sprawie, 
dał psu onej trucizny, ktt\ry z:uaz przed • ; 'l) zdP.chł." 

"Żyd to wioząc, bieżał d0 .Jana 8więtego (Ewanielisty) z onym 
drrześcijauinem 1 i opowili <bjąc co się działo, ilo wiary się świętej 
obrricił (nawrócił), i od Jana św. nauczony i ochrzczony był. A na 
wyzwolenie onego chrześcijanina z długów i nQdzy onej, kazał mu Jan 
Aw. trawy bliskiej nabrać, i imieniem Chryatusowćm mo
dl.ąc się a krzyż·em świętym żegnając, obrócił mu ziele 
o n o w zł o t o; i kazał m n długi wypłacić, a ostatkiem się i de m 
sv:c\j żywić." (Oecumenius, Mctaphrast, Skarga). 

W żywocio ś. Jana Ewangielisty (na dniu 6 maja) napisano, że 
tl'ncizną morzony szkody on ni c doznał 1 i ie z ognia także (smażony 
w oleju) wy11zedł cało. 

Do str. 115. la<ł. Ciaoroby 1.-ekl N. 18. 28. 

69. 

P o w i a s t ki i O p o w i a d a n i a Majstra od Przyjaciela ludu 
(Chełmno, 18651 nakład Dani_elewskicgo, I. str. 35).- "Było to w sa
me żniwa i w dzień tak skwarny~ że się człowiekowi zdawało, jakoby 
żywy ogicri z nieba leciał . Nic przec ież nie pomogło 1 bo zboże już 
było suche jak pieprz i sypało się na gwałt, więc skwar czy nie 
skwa•·, trzeba było sprzątać. - We wsi Orzechowie sprzątali też co 
t1ucha1 mały i wielki wyszedł w pole, same babki staruszki pozostały 
tylko z d ziećmi w domu. Szło wszystko jak najlepiej 1 a! tu między 
o o i .od e m n pod wieozorkiem przynieśli prawie nieżywą Kasię sołtysiank9 
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do domu, bo byla bardzo ~achorowała w polu przy wiązaniu żyt:t. 
Kasia była najszykowniejsza dziewczyna z całćj wsi i do roboty naj 
pierwsza. Na objad była jeszcze zdrc.wa, jak ryba, i tak oagll) nio 
wiediieć od czrgo zachorowała na g-łowę, że o swojćj mocy do domu 
zajść nie mogła.-Skoro ją do domu przyprowadzili a właściwie przy
nieśli, zeszły się wszystkie baby ze wsi i nuż radzić, jakby to thic
wusze pomódz." 

"Zwyczajn ·.e, dziewucha przyrok u dostała, powiedziab stara 
Kubasianka, trr.cba jćj przyr.ok o d czyn i ć." 

nJćno żeby t.o wiedzieć, jakiego przyroku; czy z w i a t r n, czy 
tćż od przyrocznego człowi e ka?- powiedziała drn~a." 

"A toć ua to jest sposób, ouezwała się inn:t. Weżcio jóno trzy 
węgielki i t.rzy skórki chleba., i włóżcie w szklankQ le tni ćj wody. .le
żeli ma przyrok z wiatru, to węgielki utom}, a wtenczas niechaj się 
na krzyż i~j wody napije, a przyrok zginie. " 

"A ja powiadam, że dziewucha m i ar l} z~ ubił a, - orlezwala 
się znowu jakaś stara babka. 'l' u nie masz innćj rady, .i en o trzeba 
uprząść bez liłin i enia nitki.} z nie(;zcsaucgo lnu, dziewuchę krzyżem po
łożyć i mierzyć od czubka głowy aż do prawćj pil)ty, a potem od 
serdecznego palca u prawej ręki aż do serdecznego u lewej ręki; je
żeli j est dłuższa rdho szćrsza, to miarę zgubiła i trzeba zawołać stanU 
l<'rąehowćj, co się zua na iem, to ona jćj miarę znajdzie." 

n Gadajcie wy tam, r.o chcecie, - zawoła la stara Marcinowa, 
a ja wam powiadam, że jakiH zły c z lo w i e k z :l d a ł dziewusze. 
A gdzież tam od przyroku t:1k człek się w oczach zmieni i tak go
rąco ma na sercu! -- A kictly miarę kto zgubi, to tćż jeno schnie 
zwolna. Tu trzeba od zadania i od złego człeka szukać sposobu. Oto 
wcżcie z gromnicy te sopelki co pociekły po świćcy, kiedy się przy 
kot~ająr.ym paliła, zróbcie trzy (z nic~h ) kulld, i wyrwijcie dziewusze 
trzy dlugie włosy z samego ciemienia; każdy włos na taką kulkę ob·
whv:ie, potćm wlóżcic jcdn:1 knikę w komin, drugą pod próg, a trze
cią pod dziewuchy 1 6żkp, otwJrzcic okno i zmówcie wspak Zdrowaś 
Mary a, 11. zobaczycir<, jak od razu zrobi .iĆ:i si0 dobrze." 

"Ta rada wtjlepićj się ,i:tkoś wszyatkim babom podobala; więc 
zaraz wyszukały gromn i c~ i robiły owe trzy kulki , i jnż się zabie
rały wyrywne Ka~i one t1·zy włosy, kiedy weszła p1111i ze dworu z fla 
szeczkami leków w r<:kn, bo się hyła dowiedziała o chorobie Kasi, 
a miała juz scn·o takie, że do ka:ldego ehorcgo sama przychodziła 
z lekami - i mocno im wszystkie te gusla przyganiła, - lubo baby 
twierdzily1 że grom11ice święcą w sam dzimi Matki Boskiej Oezyszcze
n i a na to, ahy oczyszczały od wsr.ystkich H praw złych ludzi, od za
<huia i ('Znrów, i na to też dają ją konającemu do ręki, aby zły duch 
nie rniał uo1i przystępu!' 

Lud. !:lu. X V. 
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Do str. 119. PI'ZCI>owicdui t'. 

70. 

Znane są w Wielkopolsce, jak w Ni<•mczech wt·óiby i przepowie
dnie z obrotów sita, rzeszota, obt·ączki, k lutza i t. d.- Illustr. Wiener 
Extrabtatt, Wicu 9 januar 1880. nr. 91 opowiaua co następuje: 

D a s Pro p h e z e i e n. Es ist gcradezu ci n Holm auf das Jahr
hundert, eiu schmiihlichcs Zeugniss fUr den Stand der Volksbildung, 
<lass der Zaubet·glaube und die Frophetongaunerei, welcho vot·dem nut· 
im Schatten naivet· Dorfdenkungsart ged ioh, nun auch in die Gross
stad t sich vcrpfiauzeu konnto. Im Doł'l'e draussen ist das unwesen 
schier unaust·ottbat·. Da geht der Handel mit der " Zuknuft u in der 
Rcgel Hand in Hand auch mit der Kurpfuscherei, mit dom Verschleiss 
von Liebeszauber, ja in gewisscr Bcziehung leiRten die Kartenauf
schlligerinnen aucb Polizeidicnste in der Austorschung· kleiner Haus
diebereien. 

Der Schreiber dieser Zeilen wat· als Knabe selbst Zeuge einer 
solehen hocbkomischen Polizciprozedur1 dic manchen unscrer Leser wie 
ein .M!ireben aus nnderen Welten anmuthen dlirfte. 

Ein gołdoner Fingcrreif moiner Scbwester war im Hause abbau
den gekommen. Der Verdacht, den Ring untersehlagen zu haben, lenkto 
sich gegen einen der droi weiblichen Dicnstboten des Hauses: ein 17 
jlihriges biłdhUbsches llaoernmiidcben von sanftcm, trcuhcrzigcn W esen. 
Meine Eltcm wO'Tlten, cben durch das fromme Aeussere des Mii<lchens 
im Verdacllte wankend gcmacht, nicht dic Ortspoiizei einschreiten las
seu, um nicht ctwtl doeb einc Unschuldigc zu krh:ukeu. Es wurde die 
alte Kathe, die Ortszaubcrin geholt. 

Wir Kinder saben mit ciniger Scheu <li e Zaubcrin, ein stattłi
cbcs Bauernwcib in den Scchzigen, mit ci nem hellgrauen, funkelnden 
Augenpaar, eintrcten. Unscre grusf' llwfte Ehrcrbietung steigerte sich 
gewaltig, ais l"rau 1\.lithe, da ihr uet· Kasus vorgetragcn werdcn sollte, 
mit imponircnucr Majcstitt jede Information ablehnte und scbon "Alles" 
zn wissen vorgab. Aut' ihr Gehcias wurde das Gesinde hereingerufen 
nnd demsolben angekllndigt, dass K!ithe, deren intime Beziehungen zu 
den unter- und Uberirdischen Mllchten natUrliclt Jedem von den Dienst
leuten bekanut waren, nun den Dieb des Goldringes heraussuehen 
werde. Kiithe ging sofort i n m e d i a s r c s ci n. 

Vor Allem mussto jedes Kreuzlcin, j edcs Gebetbuch oder sonst 
welcheil religillse Objekt ans d cm Zimmet· gebracht, und et n S i e b, so
wie ci n e S c h e er o beigescbntft werden. Die .Fenstet· wurden dicht ver· 
lliingt, so dass to tal e Dunkelheit im Gemache łterrschte, welcbe die 
Zsmbcrin mit iht·er eigenen Leuchtc .aufhellte. Es war dies ein barok 
~efot·mtes TbongefHss, das die Hexe in ihrem Raudkorb mitgebracht; 
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ein dicker Docht qualmte dUster in der Mitte ci ner Fettschichte, ci i e, 
dem Geruch nach zu urtheilen, ein Gemenge von F'ischthran un(l Schwe
fel gewesen sein musste. 

Nun be.gann die Reschworung. 
Mit einer atfektirten Hast entledigte sich die Alte ihres Kopf

tuches, der .T11cke, und stand nun, die nackten, schnigen Arme mif der 
Brust gekt-ouzt, das grane Haar anfgelost, urn Nacken und Sclntltern 
wallend, vor der Zauberlampe, die Flarnme mit gespenstisch stierern 
Blick anstarrend. 

Sie bob mit hohler Stimme a n: 
,,Satan! Dein Enkcl, die siebcnkopfige Henne, liisst Dir durch 

mich, ihre Amme, genannt die weise Kathc, sagen , D u mogcst kom
men zu Gerichte; hast Du nicht Zflit, schicke Dcine G1·ossmutter, schlltft 
sic, sclJickc Deinon Ratlt, den einaugigcn Halm ! Sicher und gewiss, 
sogleich, znr Stnndc, in der Minute!" 

Die Zlihne des zu inquirirenden Gesindell schlugen borbar zu
sammen. 

Die Hexo liess den Gelingstigten nicht Zeit, zu sich zu kommen. 
Rasch ergrift' sic die au f dero Tische be rei t liegende Scheere, steckte 
dercn Spitzen denut in -die Wand des Siebes; dass die beidcn Schee
rongrilfe wic zwei Henkei auseinandcl·standeu. Nun trat die Alta mit 
zusanunengezogenen Draucn und drliuend scharfcm Blick vor lias Oc
sind(l und forderte die Leute auf, der Reiho nach sich der Prllfung zu 
u nterziehen. 

Es sollte ntihmliclt cin JcdcJ' mit det· Ilexe zngleich das Sieb 
dorgestalt łwbeu, dass dm· zu PrUfe.nde der Hexe gegentlber und dieser 
in's Ange schauend, auf dero Mittelfinger der rechten Hand den einen 
Scheerenhcnkel halte, w!ihrcnd dieselbe iłlrerseits den andern Henkei 
in derselben W eise fasste, so dass d as Sieb zwisciiCn Reiden frei in 
der Luft scbwebto. 

Nach Offenbarung der Hexe, sollte nuo das Sieb so Iange sich · 
ruhig verhalten, bis nich t der :Finger des Schuldigen die Scheere er
faset, in demselben Augenblicke aber auch urn die Hiingeachse der 
Scheere sich drehen. Sollte der Schuldige dicsem Orakelspruche trotzen 
und auch dann noch l!iugnen wollen, so wirrl iłlm dio Rache der bo
sen Geister gewiss; in der ulichaten Weilmacht wUrden demsalben un
fehlbar- 11die Augen ausrinnen." Diese!be Strafe wurde Jodem ange
droht, der von dem Zauberp.rozcsse ansserhalb der Stube auch nur ein 
Wortlein weiter erz!ihlen sollte. 

Das mysteriOse Verh<lr begann. Es traten der Reibe na~h der 
Kutacher, der Hansknecht nnd die Kochin an's Orakel heran. Sieb 
und Scheere sprach<:n in lmcrscbłltterlicher Bewegungslosigkeit sie A Ile 
frei von Sd10ld. Nun sollte die eigentlicb Verdachtigte heran. Ihre 
sichthare I-Iolleuangst, ihr Zittern 1tn allen Gliedern bewies natflrlich 
noch gar Nichts; unter d cm Eindruck des vorausgegangenen Zauber
prozesses bebten und zitterton ja Alle. Kaum eine Sekunde rutho der 
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Scbeerengritr aut' dem zagend bingchaltencn Finger des Młldcheną, ais 
das Sieb auch ·schon eine Kreil\hewegupg von r.eehts nach links unter· 
nahm. 

Der Etrekt sollte aber crst naehkommeu l 
In d(lql Momentc, ais das Orakel sieh zu otrenbarcn bogann, ver-

16sehto aucll die ZauberlamJle mit widerlicht~m Geprassol. Tiefes Don
kei v.erhtlllte pl6tzliels die ganze Seeno. Mit dom Angatsehrei: "Jeeus, 
Maria uną Jos(lph l" stllrztc das M!idcben obnmlichtig zusammcn, wJtb 
rend wir Kinder und das tlbrige. Hausgcsinde ontsetzt die ThQre auf
rissen und nach allen Ecken auseinanderst~be~ 

Na~.hdem das M1tdrl1en zu sieh gcbraeht wurde, . gestand dasselbe 
reuig u~ter heisscn ThrKncn seinen Fehltritt, gab den Ring beraus nnd 
war vo.n (ta ab die treu~te ~d vcrlltilsłicbste Dienerln, wJlhreną ~. 
lange,n Reibe von Jahren, die es im Hause verbłieb . 

. KKthe bekam rur ihre erfolgreiehe Verwe.udung boi der FaiĄilie . 
8~1anę, oi~cn b.laĄten Silberzwanzigcr auf dio H"nd und ein Ktirbehen 
Gerste rur die "aiebenktipflge Henno. • Insoferne wKre AU es in. Or4~ 
nu.ng gew.esen. Allei1.1 mein Yater war nielit wenig betrotren Ubęr den 
tiefen }:ind.ru.~k. den der Hexenspuk aut uns Kinder ausgcUbt. & &,Ollie: 
una m.it deJ' ganzen Procedur nebenbei e.in Spass gemaebt WfU'den, u• • 
m,tn b,at~ di~ weise. Frau daiJ junge Volk sa1JlDlt und sonders. von ~r 
Allnyleb.~ i,Wer. Zauberk.uust U:berzeugt l Eiue g.rUndlicbe Geisteskur 
tha.t da d~ngend n,qth. Ais ~lithe. ihre. Uem.\lneration empf'.aRgen ba,ije, 
fragte sio mein Vatcr in unserer Gcgenwart: 

8'~ doch Frau. ltltb~:, wi~ sind niUI uą.tcr una., wie h~t lhr 
denn eigeu,tlleh, die. ganze Gcschiebte berausbekQmQ.len ?"- .II~r habt:a 
ja. gCllphen~ Herr: du SI e b bat' s geaart." - "Thorbeit l M i r ki,Sn~ł 
lhr ja die Wabrheit sagep."- t~Also, Ihr glaub~'s ni.cht ?•- .~~reil.ieh 
ni,cbt l" - "Aber Ibr . mDchte~ die Wahrheit wiaaen?" - "Yerateht 
sich 1" - "Nun, ao Jaut Eueh von der Zigeunerin Karten avtaoblageA 
dartll)er. l" 

Spr.acb'e- und ging mit bUbniachem LICihelu von d&ODen. VoJł, 
da ab kam dię Weiae nie unsePem Uaose in die Nlbe. 

Der gebildete Leser bodarf wohl kanm einer nlheren ErklknJJg. 
des. Zaubers. 8o elne Dońzaube.rin kennt Kind und Jrfaua im. Ort;e durch 

. uud dureh. ntul; geht dah.,r mit ihren Vermutbungen. und KombitJ&łiQ.
nen &iemllch· aicher. Der Leaer wird dal1cr aueh aur der SteUo errar 
then haben, d.a- daa Sieb nicht etwa den Sehwingen des 11ei~gigen 
Habnes" oder der "aiebenkDpflgcn Henne•,-aondern dem dllrrOD Fht· 
ger der Hexe nachgł!gebcn, indem . ea im entseheidenden · łloiDente. aieh 
in Beweguąg. geaetzt. Ebtnso leieM begreift sioh aneb der Kna1Je6ekt, 
du reehtzeitige. ErłiSiclaen der Zanberlampc. wun bedae,bt wUA , dqa 
die Hexe im . W egf! der Privatęxperimentation . dabełm bęi aiah UQ•. 
aeb,v.er. du QUAJłtam. i'ett alcll . bereclntet h~. konnte, welęlteł,. u...",. 
Was.e!)r, juat, fllr, die. Dauer, dea gana;ęn Besch~lłrungupąke~.den Dochł 
nli~r,te.. 4,tl~. in Al'em genomą\en., begreift m,n aue~b, dMI!l d~r Zftr. 
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urnmenhang dieser Ersoheinungen dom naivon DoJit'gemUtbe ltUcbUob 
imponirt. und· den Glanben Alt dic Waiaheit· und Uberirdiaoben Besieh-
uugen der "Zanberin" dałlernd featigt. P. 

71. 

. J. Grimm. (D. lt:yth. str. 227- 8) Saturn. Starogiermanski S>aJOs. 
t o re 1 by r i g ( Saturna bury} CByli śwllłtynia tego bołk!a w góra~ 
ty:wieznyth (Hare-gebirge) w1p0mnianą jest "' loronikaeh, w nazwa te
go batbt' dawniejsza była Kr.od:<Y1 Hruodo, Cbrodo; posąg j88() 
był to ?brat ezło.wieka siecłZ'lcego n& wielki~j rybie, w pr.wt\j · l'fP' 
tl'afiDIJ\eego . naczynie z kwiatami, w lewej koło podniadon11 do gói-,yJ. 
&ymskj Saturn poBi~dał siftop• O peataó ~ zdają się potr~aó i wy
obrue~a słowiańskie. Widakiad· (Pertz 57 463) wymieaia Apiżowe wi
m u la. 'o rum S a t urn i u Sro:wian lO stulecia, be3 opisania go; Bł»o .. 
czeskie komeutuze. (gles&P.Il) u Hanki ( 14 i 17) przedstawiają W' je
dQY.m Merkurego jako Ihdihost wnuk Kirtov (wnuk! Kirta);' 
w drugim Picua Sattuni fłliu&, ztracee SHivratow· sin · (dzięcioł 
czy szpalt syn Sitivrata), wreazeie w trzecim Saturn znów· ma nuw~ 
Sitivrata. Któtby nie doałrzegł, że S i t i w rat jeat nazwą. słowiailslrą 
Saturna, wiod!lCl} zaraz~ ku sit, syt= satur? Radigast = lłe•kuremlri 
jest synem Straezeea = Piens i podobnie i greckie myty jednocq Pi
kuu (Pikos) z Zcuaem, i kał.\ . mu pwtwo awe- odstąpi~ Bertne~~OIIVI. 
Picua jest Jupiter , Satuma syn. OpróM Sitivrata znaJdujemy jeszcze 
drug~ nazwę Saturna, Kir t, odpowiadający germańskiemu Kro d o, 
Urn o (t o. Być moie i t słowiańska ta ąazwa ma styczność z kro
t e m, pC) czosk. h t, po ros. kro t (wątpi«.) aby łączyła sil} z wysp' 
Kretlł, gdzie panował Kronos). Radbym t6ż nazwie Sitiwrata uboczno 
~adM znacz~nie si.towrata (obracajl}C8go sito), przez co by poniek'łd 
l znaczenie kołowr-ota, czyli kola w ręku Krodo mogło być wytłuma
czone i oboje bowiem obraeaj4 sil}, a od dawna jut letała moc czaro1. 
dziejsq w obrocie ęiła lub przetaka. Słowiańscy mitologowie zeata
wlali Sitiwrat& z in4yjakim S i tj a v u ta, uratowanego .z potopu, w Jl">• 
staci ryby przez Wisznu. Krodo stoji na rybie, a Wisznu ma wieilce 
kwiatów naokoło szył ł tnyma koło (e z akra). W uystkie te poró
wnania nie B\ dostatecznie zbsdane ni 'obj~nione; doatr7.ech ai4J jn- . 
dnu W·. nich. daJe atarotytność splł}bnych z soblł, bogoałowi germa6-
ako·słoJViwkU:h., wyrażnie to. l owdzie przezieraJ.fłOych we wapólnyoh 
lob podobnych mytach, (Obacz ta.kte co o Sitiwracie piazo llaDnas 
(Sław. MytlltU) str. n 7. 276. . 

72. 

. J. Grimm. (D, ll)th. atr. 1066) Sito. DaWDi Polacy pnepowt&.. 
dalt-awyei~stwo 1 wody, która eserpan.a w sito (neuoto), 
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n i e prze e i e k aj ąe przed wojskiem ich była mes1ona. Oto &l} słowa 
Chronieon montis sercni ( Mcnken 2, 227; Hoft'mann Scrlpt. rer. los. 
4, 62): .Anno 1209 Conradus, orientalia marchio, Lubus castrum so
ceri sui Wiodislai ducis Poloniae propter multas, quas ab eo patioba
tur, injurias obsedit. WlodiRlaus vero obsidionem vi solvere volens 
colleeto exercitu copioso marchioni mandavit, se ei altera die congres 
surum. Vespere autem diei praecedentis Oderam fiuvinm cum snis omni
bus transgrossus improvisus supervenire hostibus moliebatnr. Unus vero 
eorum, qui snpani dicuntur, vebementer ei coepit obsistere, monens ne 
tempns pugnae statuturn praeveniret , quia hoc factum nnllins rectius 
quam infidelitatis poeset nomino appellari, Quem dum dux tlmiditatis 
argueret et fidelitatis, quae ei teneretur, commoneret, respondit : ego 
quidero ad pugnam pcrgo, sed sci() me patriam meam de cetcro non 
visu rum. Habebat autem (scil. Wlodislans) ducem belli pyt h o n i s s a m 
quandam, quae de flnmine cribro hanstam, nec defluenteni, 
ut ferebatur, ducens aquam exereitu m praecedebat, et hoc 
signo eis victoriam promittebat. Noe latnit marchionem ad
ventus eorum, sed mature snis armatis et ordinatis ocenrrens , forti 
eongresau omnes in fugaro vertit, pytboniasa primitns inter
f e c t a. III e etiam supanus viriliter pugnans cum multis aliis interfectns 
est. Co tu miało sprowadzić -szczęście i pomyślność, indziej niewin
ności dowodzi. 

73. 
Konnotacya dni złych y mało szczęśliwych według dcskrypcyi 

Wielebnego Bedy. 

W katdym roku znajdują się dni 3 , które się mianują szkodli
we ; takowy dzień jest 30 K wictnia. Drugi dzień jest . . . Sierpnia. 
Trzeci dzień jest l Października. Oprócz tych znajduje s i ę i innych 
trzy według Wulfrona : Pierwszy Lutego, 31 lfaja, 30 Września. 
Jeszcze oprócz tycb wszystkich znajduje si<} w kaMym roku szkodli
wych 39 i niebezpiecznycll, j ako to raclmje się: 

--
w Styczniu dni 6 
w Lutym dni 3 
w Marcu dni 5 
w Kwietniu dni 4 

w Maju dni 3 
w Czerwcu dzieil l 

w Lipcu dni 2 
w Sierpniu dni 3 
we Wrześniu 4 
w Październiku dni 2 
w J ... istopadzie dni 2 
w Grudnin dni 4 -

1, 2, 6, 7, ~. 18. 
16, 17, 19. 

J' 
------.:-::--

l 3, 15, 18, 30 .. 
6, 7, 8, 15. 
2, 15, 17. 
6. -, 
17, 20. l a, 11, J 8. 
11 15; 16, 18. 
6, 8. 
7, 17. 
l, 15, 16, 18. 

I te dni nazywaj ~! po
spolicie gwiazdarze i 
inni najnieszczęśliwsze 

w których dniach gdy
by matka zrodziła dzie
cię, tot dziecię długo 
tyć nie będzie, a je
żeliby zaś żyło, to bę

dzie bardzo ubogie i 
nieszczęśliwe, i gdyby 
kto przysięgi} stwier
dzał przyjatt'1 dotywo-
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tnią1 w krótkim czasie tej miłej swobody śmiercią przypłacit~ musi, 
a nawet gdyby kto z Elużących dnia tego miejsce odmieniał, tedy r.o
wodzić mu się dobrze nie będzie, i gdyby kto około spraw małżeń
skich cokolwiek czynił, w tych dniach bardzo mała 1 a wcale bdnego 
profitu nie odniesie, w tych dniach żadnych rzeczy znpoczynać nie 
trzeba, bo na <lobry koni :Jc nigdy nic wydą. To dni niechaj ma kaMy 
na pamięci, aby w nich krwi nie puszczał, a osobliwie 8 dnia K wie
tui a, i l Września. Bo jeżeli w tych dniach krew puszczać bętlzie, 
w tym roku życie śmiercią zakot'lczy. 

Ktokolwiek 7go lub 5go dnia Marca krew pnsv.czać będzie, te
goż roku febry dostanie. 

Trzy są dni w roku, w których gdyby kto krew puścił 6go lub 
7go dnia, umierać musi, a to jest l dzieit i ostatni Kwietnia, które
go dnia Judasz Iskaryota urodził się. Drugi dzień jest l l:!icrpnia, 
którego dnia Kaim Abla zabił. Trzeci dzień jest l Pażdziernika1 albo 
Gruiłnia 1 którego dnia Bóg skarał siarczystym ogniem Sodomę i Go
morę, Jeżeli zaś w tych dniach syn się urodzi 1 złą śmiercią gin11ć 
musi. 

To wszystko Wielebny Beda przepisał w historyi swojej w ksi~
dze 36. 

74. 

J. Łukaszewicz (w Opisie pow. ]{rotos~yn. str 78, 79) powiada 
l. "Że miczkttilcy miasteczek naszych w 17 i 18 wieku, a za 

tf\m i mieszkańcy Kobylina, mieli tysiące zabobonów i w każdej czyn 
ności i pracy którą przedsiębrali, że mieli swoje dias fasti et ne· 
f a s t i, uroki, przyroki, nicszcz<;sne liczby nie parzyste: złowieszcze sny: 
mądre kobiety przyszłość przepowiadające i t. p. dziwić się nie mo
żna, gdy i my iyjąey w wieku tnk wygórowanej oświaty, wionymy 
w stoły wirujące , ob:~wiamy Rię nieszczęść z trzech świec razem za
palonych, albo z 13 osób razem zgromadzonych i t. d. 

2. "Czasem też winra w sny wyclwtlziła łatwowiernym na dobre. 
I tak up. w Kohyliuic, podczas okropnego powietrza morowego 1651 
roku , śniło się księdzu Brysiewiczowi, proboszczowi miejsowemu , że 
mu się pokazała n i e w i a s t a w czar n e m o d z i e n i u i rzekła do 
niego: nie frasuj s i ę, nie umrzesz, ale zawsze po padniesieniu Najśw. 
Sakramentu z m ów 5 pacierzy i 5 pozdrowieil anielskich i l Wierzę. 
"Com ja - mówi ks. Brysiewiez - zawsze pełnił, i tej łaski doznał, 
że mnie Pan Bóg od śmierci w p o w i e t r z u (w czasie morowego po
wietrza) zachował. Tę panill pokazaną mi się we ~nie, rozumiem być 
ś: Rozalią, patronkę od powietrza morowego." - Wiadomo JlOWszech
nie, że nic bardziPj do przyj~eia zarazy nie usposabia, jak obawa być 



sardonym. Ks. Brysiewłez zapewniony we śnie od 6. Ros•UI, łe w po· 
wietrzu morowent nie umrze, i wierqe w sen te:1 ~ duaq, dyspo
nował śmiało na śmierć zarażonych powietrzem, odbierał do echoW&tll& 
w koaeiele, rzeczy po zardonyeh i zmarłych na powietrse - l ocalM. 
Wiara w sen oddaliła od niego straszliwi! chorobę. " 

a. "Wreszcie, te mieszkailcy w miasteczkach naszyr.h mieli w 17 
i 18 wieka te same zabobony i guiłł:' co ówczesny lud wiejski, a na· 
wet mni~j oświecona ślachta, te z tego korzystali oszuści i roje olej
karzy i cyganów wrótących, po całym kraju snujących się, łatwo aię 
domyślić czytelnik mo:l:e. Jeden tylko zabobon włdciwym był odrębnie 
mlcszkal'lcom mi.astet'zek. Zdarzało się w nich bardzo często, te uboga 
córka rzemieślnika, z interesu a mimo sw~j skłonności, a nieraz i od
razy, szła za mą:l: (bo tak kazano ) za starego zamotncgo wdowca. 
Pożycie w tak niedobraoćm małtel'lstwie nie zawsze te:l: było szczęśłl · 
wem. Często młoda tona starego gdyracza, pokochawazy się w mło
dym czeladniku jego, lub w innym jakim młodziel'lcu, pragnęła jak 
najprędzej powiedzieć staremu mętowi : Wieczny odpoczynek racz mu 
dać Panie l -Religija zaś i obawa katowskiego miecza wstrzymywały Jłł 
od zbrodni. Trzeba więc było szukać sposobu bezpiecznego pozbycia 
się nieznośnego sobie mę:l:a. Znajdowała zaś sposób na to taki. Z po· 
rady tak nazwanych u pospólstwa m l} d ry e h kobiet1 kupowała od gra
barza. umarłych łopatę, którlł ten kilkanaście jut przynajmni~j gro· 
bdw wykopał 1 a odłamawszy od ni~j trzon e k kładła jłł p o d p o · 
d u s z k 9 męt a1 który w skutek ~j manipulacyl miał naprzód opadać 
na siłacb1 dalej s c h n Ił ć powoli, nareszcie w krótkim przeciągu czasu 
umierać. Gdy mężowi zwykło to nic nie szkodziło , bo po ciętkMj 
pracy położywszy się 11pać , ani czuł :l:o miał pod poduszką łopatę, 
i żył sobie zdrowo i czerstwo na przekor tonie lat jeszcze kilka lub 
kilkanaście; w takim razie na u:l:ałenie się tony o nieskuteczność 
6rodlca, m Ił dr a odpowiadata j~j : że albo formuły, którlł kładile pod 
poduszkę mężowi łopatę, zachować miała, n i e z a c h .o w al a, albo też 
~robiło j.ej się t a l zadawać mę:l:owi śmierć, albo t~ż młl:l: za ł o tył 
miny czartowskie prze c i w takim minom żony, i dla tego sztuka udaó 
ai~ nie mogła. Skarg o kładzenie łopat takich pod poduszkami ata
rym mężom przez młodo żony ich, w szczer~j chęci pozbawienia ich 
tycia, znalazłem kilka w aktach miasta Kobylina. Jaką atoli karę sla· 
watny" Urz'ld za zbrodniczy ten zamiar, a niewinny środek wykooania 
go, n,aznaczał, niemasz w księgach miejskich najmniejszego śladu. u 

4.. "Złodziejom albo tet innego rodzaju hultajom po miaateez · 
kach naa.zych w epoce największej ciemnoty krajowej, zdawało się, te 
gd)' oderzn'ł p a-l e c w i e l k i u r ę k i w i sz ą c e m u n a s z u b i e n i c y 

· złoozy.ncy1 i palec tenjak świecę zapalił, atanil się n lewi· 
d z i a lny m i JtradnllC w zamieszkałym nawet domu, lub W innego 
dopuazc&ajłło się występku. Znaleziony taki palec szubienicznika &a· 
trwożył bardzo w rokn 1668 mieazkal'leów Kobylina, i sławetny ~ 
~urmietrsowski. Akta. miejskie opowiadaj" tak o Um zdaraeniu: .Roku 
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' 
Pdskiego 1668 podczas !niw idąc pani Pani Piotrowa miecznictka 
po maitonka swego na gospod«J do Pani Szotki z trefuoku nadepnęł~ 
nog~ mieszeczek (woreczek) • czarnego aksamitu, w którym był pa
lec wielki człowieczy przy nim igiełek trzy bez obu koitcow, 
tylko środki. Do których relikwie do cza11u pomienionego nikt się nie 
chciał ozwać, ani się o taką zgubę nie pytał 1 którą v o c e p ra e c o
n i a (głosem wożnego) na rynku obwołano , bo dał urząd pogotowiu 
te rzeczy powrócić, a za naukę co to rzeczy umieją, nagrodę dać. Iż 
się nikt nie odzywa dotychczas Urząd zupełny (to jest: . burmistra 
z rajcami i 'Vójt z ławnikami) wynalazłszy podług mądrych ludzi bie
głość sententlam o t~m, z temi rzec1.ami, które przy nim są, roz
kazuje nanieciwszy w pół rynku ogień, spalić je, dajJłC na potem znać 
katdemu, któryby się śmiał powatyć takie relikwie nosić i chować, U 
mu się także stanie s i m i l i m o d o ( t. j . iż będzie spalonym ), jako 
tym relikwiom." · 

Do •tr. 127. 

75. 

J. Grimm (D. Myth. str. 1040- 42). Grad. Do najdawnit-jszych 
wyohrażeJ\ wszystkich niemal ludów nalezy czarodziejakie sprowadzanie 
lub wyrabianie gra d u i n i s z c z e n łc z as i o w u. Jak dobrzy bogo
wie i dobro duchy dążą do pokrycia ziemi obfitościa 1 a z grzyw ru
maków napowietrznych dziewic Valkyriow oż}'wcza ścieka na ziemię 
rosa l tak znów złośliwe duchy chciałyby wszystko dobro w niwecz 
obr~jeió. Takieroi jnż były Eumcnidy. U Chrzełroian sprawi !l to d i a
b o In s lub h o m o m a l us i jego posłaney, sprowadzając burze. Drze
woryt w Keisersberga Omeiss (c1lye. 1516 r .) przedstawia trzy nagie 
u n b o l d y siedqce DA stołku niskim, kildzieli i głowi e koitskiój; trzy
maJ• one do góry garki, z ktdrych wznosi się dżdia i burza. 
Riehiłda ( Chronieon s. B··rtini) przed bitwił t. Robertem Fryzyjskim, 

, nneała przeciwko }'ryzom kur z w p 'o w i e t r z e wyklinając ich, i ży
eąc by ich wy g u b ił a s ł o t a. Z małej chmurki zrobiła ezuowniea 
wielką nawalnicę (Arx Buchsgan p. 103). Burza trwała tak długo, .do
póki w nilł nie a t r z e l i ł i to w n aj czar n i ej s z ą e h m u r ę, strze
lt\0 na drodze 1 który strzelbę swą nabił poświęconą ku~; wówczu 
spadła (jak na atr. 604 n Grimma) ~ niej postać nagi~j niewia
sty ubittj na alemię, a burza ustała natychmiast (Monee Anzeig. 4, 309). 

'16. 

J. Grimm. (D. M:yth. atr. 1061-3). Czary. Gęś jest takie pta
Jdem eurodliejskim i łatwo da sig aprowachió do ł a b ęd & i a dawniej-

w.e.r.n. aa 



szych baśni. Strzelec wymierzył i strzelił do dzik i o b gę s i i trafił 
z nich jednę 1 która spadła w krzaki; podszcdłst.y ku nt~j. zastałwtem 
miejscu siedzącą znajomą mu nagą kobietę, która go prosiła by 
jej nie zdradził i odzież z jej przyniósł domu; · zarz.tcił na nią swq 
chustkę i posłał po suknic tMones. Anzeig.). Niclas von WyJe (w de
dykacyi tłomaczenia Apulejuaa) przytacz11. wyp:tdck przeciwny, t. j. ~e 
karczmarz pewien IHZez czary jednój kobiety (durch gemccht') 
przeszło rok był dziką gę s i ą 1 i dopi•~ro pokłóciwszy się z drugą 
gęsią, gdy mu ta c h u s t e c z k ę w którój zaklęty był czar p o rwała 
ze szyj i, wr<icił do postaci ludzkićj. Jest to zatem znowu p i er ś c i e n 
łabędzi (schwanring), tylko tu ni o nosi go czarodziejka sama, jeno 
mężczyznę przemienia w ptaka; podobnie i wilkołaki są jut to cza
rownikami, już oezarowanemi. 

Niekiedy (KM. 193 ) białe płaty (weisse łappen) zastępują 
łabtidzią koszulę. W przeciwieństwie koszul rozczarowujących ; ubez
pieczających 1 stoją koszule czarujące, zgubne. W j ednej pieśni serb
skiej (Vuk Kar.) jest koszula złota ni przędzona ni tkana, lecz na 
drutach robiona i z wężem wplellionym w kołnierz. Znaną jest posła
na Heraklesowi koszula nasycona krwią smoczą. (Lud Ser. VIII str. 8). 

77. 

Fr. SchOnwerth: .Aus der Oberpfalz (Augsh. 1859. t. III. st. 183) 
mówi o czarownicy słotnej czyli burzliwej (Wetter-hexe), znanćj w naj
odleglejszej już starożytności. 'fu przytacza: Vor etwa 70 Jahrcn war 
zu Neukirchen • St. Christoph ein franztlsischer Priester: er sah ein 
ftlrcbterliches Wetter heraoziehen und . m i t t e n dr i n d i e H ex e. Da 
lud er sein Gewehr mit einor gcweihten kugeł und einem Lukaszutte1, 
und wollte sic herunterschiessen. Die Leute aber binderten ihn daran. 
Gleichwohl entging sie i brem Verblingnisse nich t, den n die W ettcr
wolken triebcn gegen Waldsassen; dort wurde sic von einem Monche 
berabgeschossen. An dem Bunde SchlUssel; den sie trug, erkannte man 
an ihr eine Kaufmannsfrau aus NUrnberg. Verwundet, nicht get0dtet1 
ward sic zum F'euertode verurtheilt und auf dern Scheitcrhaufen an 
drey Stangen mit Leib und Armen festgebunden. Da bat sie noeh un 
die G nade, e i n E y a u s t r i n k e n z u dUr f e n. Man willfabrte ihr, 
sic trank das Ey, und sogleich lief die Schałe an der Staugo 
h i n a u f. Damit war a uch die He.xe verschwunden. 

Do str. 133. 
78. 

W tyciorysie Ił. Franciszka de llieronimo, kapłana z towarzystwa 
Jezusowego (ur. 1642. t 1716 w Neapolu) czytamy: I)Najwięcej cu· 
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downyeh łask na lud rozlewał przez przyczynę św. Cyra męczennika, 
którego zwłoki kościół jezuicki w Neapolu posiada, a do któreg-o Fran
ciszek mając szczególne nabożeństwo, cześć jego wszędzie rozszerzał. 
Sposób jego leczenia za pomocą ś w. Cyra rozmaitych chorób, 
nawet zastarzałych i żadną lekarską sztuką zleczyć się nie dających, 
był następujący : Naprzód chorego pobudzał d o skruchy i szczerej 
s p o w i e d z i, sprawiedliwie twierdząc, że po największej części przy
czyną chorób osobiste nasze bywają g.rz echy (i nio bez racyi); toż, 
pojednawszy chorego z Bogiem, a a wał m u wodę d o t k n i ę c i e m 
rolikwij św. Cyra poświęconą, albo tćż proch z kwiatów 
które na ołtarzu św. męczennika stały, któreroi sposoby, 
jako sam przed :nuncyuszem papiezkim arcybiskupem Vicentini zeznał, 
przeszło dziesięć tysięcy chorych uleczył." 

Dalej czytamy: "Zaraz (po śmierci) Bóg począł sługę swego 
wśławiać na ziemi. Było sześcioletnie dziecko imieniem Teresa de Fi
lippis mające tak wszystkie członki pokręcone, iż ani ręką władać nie 
mogło. Stroskana matka długo wszystkich lekarskich środków napróżne 
używszy, pełna ufności w pomocy Świętego, niesie je do kościoła, 
a nie mogąc dla nacisku ludu zbliżyć się do t rn m ny, kładzie owe 
dziecko w k o n fe s y o n a l e, w którym mąż .święty zuklc spowiedzi 
słuchiwał, sama doń gorące mo.dły zasyła; aż oto córeczka z z a gr o
dy onej wyskoczywszy, wesoło pokościele biegaćpocznie,amatka 
nie pojmując się od radoAci: cud! end~ woła. .Zbiegł się lud i k o n
fesyonał na relikwie rozrywać począł, i wielu potem zba
wiennych skutków z ty c h ułam k ó w doznało. Inny od dawna jut 
wzroku pozbawiony, skoro się tegot konfe_s yona.łu dotknął, na
tychmiast przej r z a l. Te i tym podobne niezliczone c u d a prze z 
dotknięcie relikwij Świętego zdziałane , powodem były iż 
arcybiskup Neapolitański urzędowy proces o cnotach i cudach sługi 
Bożego czynić rozkazał i t. d. 

Do uzdrawiających fizycznie środków, należały i należą piel• 
grzymki do cudownych obrazów (najczęściej Matki lloskićj) i modlitwy 
przed _tcmiż. W Wielkopolsce słyną z tego obrazy cudowne w mia
stach 1 wsiach: Wożniki (s. Franciszok ob. Ser. X str.13), Lubin (bł. 
Dernard Ser. X st. 16). Clmbieiin (Matka Boska Ser. X s. 18). Go
st.rń (M. B. Rer. X s. 126). Borek i Zdziesz (M. B. Ser. X. s. 132). 
M1korzyn (s. Idzi, Ser. X s. 135 ). Rolniczki, .Tursko i Lenartowiec 
(M. B. Ser. X s. 140). Rokietnica (obraz Matki Boskiej, przeniesiony 
od Cystersów z Bledzewa, którym dany był prze~ Opalińskiego roku 
16~8 Ser. X str. 3 ). Kcynia (M. B. Ser. XI st. 9). Górki pot! :tob
iemcą (M. B. Ser. XI s. 106). Lubasz (M. B Ser. XI s. l 09). Bzowo 
~s. Benon, Ser. XI, s. 11 O). Oprócz Matki Boskiej Częstochowskiej 
1 Gidelaklej , słynie łaskami i M. B. częstochowska u Boiego Ciała 
w. ~oznaniu, M. B. w Szamotułach, w·Piekarach (M Szll}sku), w wielu 
ml('JBCacb Prusa zacbodnich (Chełmno, Łąki, Swiecie, Piaaeczno). 
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Do str. 131. 

7~. 

Prsyjaciel ludu, 1845 rok 12, n. 17 i 18 (Panowanie Augusta III. 
z pamiętników A. M.) mówi : 

"Obywatele, przykładem Augusta III bawili się polowaniem, 
~ tony ich jeździły z oJpnstu na odpust, odwiedzając miejsca cudowne; 
miały one na czele księdza, a lud z chorągwiami, z rótnych klass 
złotony, wraz z tebrakami i kalekami, z wszech strony zebrany im 
towarzyszył." 

"Na katdym odpuście w kościele. widzieć motnabyło opętanych, 
krzyczących głosem przoratliwym i po kilka słów mówiących rótnemi 
językami, napastujących kobiety, które postraszone mdlały, lub dosta 
wały słabości; tu znowu księty t!XOroystdw, zaklinających czartów opę 
tanych do milczenia; a kiedy na nich kładli relikwie lub wodą świę 
coną kropili, niesłychany krzyk, ryk i jęk wydawali i w ciele kon 
torsye i łamaniny robili." 

Do str. lal. 

80. 

F . ScLonwerth: Aus der Oberpfalz (Augllb. 1859, t. m 
s. 230) mówi, te kuracyn Aympatyczna, odbywa sii} (przy mah,jącym 
księ:!:ycu , i nie przcchorl7.ąc przez bictącl} wod ę) przez: l) z :d e g n a
n i e (Vcrbeten) czego dokonywają naJepiej owczarze i rakarze (opraw
cy); przez 2) z a m a w i a n i e (llesprechen) czyli z ak li n a n i c, <'·O się 
naj rzesc i ćj praktykuje przeciw piualiżowi (Gicht) , suchotom i zastna
łowi ~v pal cu (Wnrru), do czego są odpowiednie f'ormnl)' j 3) z ak o
pa n i e choroby (Vcrgt·aben), zasarlza się na zakopaniu w ziemi ę wło
sów, rzcrzy lub szmaty jakii:j chorego, a naj cz~ścićj moczu jego; w miarą 
jak one gniją , ginie i choroba; lecz trzeba miejcen tego unikac, i ktohy 
rzeczy te odkopał , wziąłby sobie z ziemi i chornb~; na ten sposób 
zakopuj~ paraliż i. zastrzał, których to chorób Ji r :tą 72 rodzajów; 4) 
z a n u r z e n i o chorol1)' w wod~ (Vcrsenkcn ins Wassr r), przez wrzu
cenie 1:1amotne i miiC'ZfjCC l1lt b ieżącą WOll ę J'Zeczy jakirj (n . p. p~ku 
ziół) nal eżąc~j do dtorcf:o, którato woda wraz z chorobil rzecz unosi, 
j ol;li jćj nic połkn :1 ryby lub inne zwierzęta wodno; 5) za p i sa n i c (Ver
schrciben),· t. j. gdy wrót czyli m:tdry człek (der klugc :M:um) da cho
remu karteczki) zwiniętJ!, zapisa ną tajemniczerni sentenry:uni do zawie
szenia na sobie, któr~j treści z n ać nic powinien ; po wyzdrowieuiu 
wicsza ją chory n:1 drzewic ja kić m ; 6) prze n i c s c n i c (ueuertrngen) 



choroby M inne tyjące istoty i rośliny, za pomocą oddania i przy
czepienia cząstek, szmat i t, d. chorego. Przeniesienie jednnk na drze
wa, czy to przez z a w i e s z e n i e, czy u wiąz a n i e, czy w k l i n o w a· 
n i e ( Verkcilen ) ma swe niebezpieczeństwo; piornu bowiem, który by 
w drzewo to uderzył, zabiłby razem i uzdrowionego człowieka; mniej 
już dotkliwem staje się trzymanie w izbie ptaków (gilów, szczygłów, 
turkawek) które przyciągając do siebie chorobę 1 zdychają. 

Motna też tu, jak to i gdzieindziej ma miejsce, zdrowemu z a· 
u a ć, u c z y n i 61• z a k r z y c z c ć chorobę ( llnthun, venneynen, vermli
len, varscbreien.) 

Autor przyta.cza znaczną liczbę formułek zażegnywań na kaMą 
chorobę.-- Prócz nich, bywają i formułki UĄ znalezienie zgubionych 
i skmdzionych rzeczy, na zabłąkanie, na zamiatanie i t. d. 

Do str. 153. 

81. 

Choroby. Kur c z e u d z i e c i . .f:'olski kalendarz katolicki (maj· 
stra od Przyjaciela Ludu) dla wiarusów na r . 1869. Cbełmno (nakł. Ign. 
Daniełewakiego) art. Nasze baby, str. 77 i 81 podaje co następuje: 

nObałupa sołtysa stała w. środku wsi, przy drugiej karczmie, na 
której był żyd. Do tej chaty poszedł ksiądz z dziedzicem i niepo· 
strzeżeni stanęli w sieni. z prawej strony była izba sołtysowa, w któ
rej dwoje dzieci leżało w kurczach, z lewej zaś mieszkał stróż pański 
z toną i kópą drobnych dzieci. Ku podwót·kowi było obszerniejsze 
mieszkanie, a to zajmował woźnica od cugowych koni, jak to z nie
miecka nazywają 1 kuczer lub forszpan. 

Na wiadomość o ciężkiej chorobie sołtysowych dzieci, zeszły się 
z ?:llej wsi baby do tego domu, za nimi przyszły dzieci, za temi 
dziewczyny, a że obok była karczma, więc raz po raz i który z męż
czyzn zajrzał, a~ wreszcie we wszystkich izbach było pełno ludz~ 
w .każdej zaś narady i gwar wielki, bo w ka~dej inna baba przewo
dził~. Pan z księdzem stojąc w sieni pod drabką na górę idącą, sły
~zeh wszystko z . każdej strony, widzieli co się dzieje, inni zaś dojrzeć 
Ich tak łatwo nie mogli. 
• - "A ja wam powiadam, moja kochana kumosineczku, że toinie 
lnn~go, j eno czyste z a d a n i e." Tak. mówiła stara woJarka do innej 
kob1ety w sołtysowej izbie. Toć dzieciaki z niczego zachorowały i schły 
a schły aż do dzisiejszego dnia. Żeby to był p r z yr ok, czy tam z wia
tru ?Z~ z urocz en i a od złego człowieka, toćby to było musiało się 
odmtemć, bo przecież robiliśmy, powiadam ~a m kumoszku, co tylko 
b!ło. n.aw.aliś~y i na kułtun, żeby się wywinął, i święcone wino 
ptły dzJec1~czkt i cudy - niewidy się robiło, ale ani rusz. Więc j eno 
wy, kumosm sołtysowa, j eno wy Ri~ nic frasujcie, ale jeno wy się 
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zdajcie na wolą Do~ą i na mnie. Już ja wiem co robić, b6ć wyprowa
dziłam nie dwóch i nie dziesięciu z gorszego jeszcze zadania. Ja 
wam powiadam, kumosinkn, że ni~ma jak ten sposób. 'roć jeno sobie 
rozważcie sami! Dziewięć ziarnek święconego wielkanocno
g o p i e p r z u, d z i e w i ę ć g rup e k w a p n l z w i e l k i c g Ot o łt a r z a 
z pod samutenkiego kamienia, trzy kawałki paznogcia 
ze s erdecznego palca od trupa i trzy kulki wosku z tru 
mny że s kro b a n e, co to jest rzecz bardzo z trudna się przytrafia
jąca, żeby gdzie na trumnę tyle wosku pokapało. 'ro wszystko na wę· 
gle z upalonego ciernia wielko-sobotniego pąsypana i do tego 
garść szalejowego maku i pindyryndowego suchego li
ści a. No, widzicie! takie nakadzenie zrobiłam dla tych dzieciaków, 
boć to człowiek dla tych waszych robaków, moja kumosiu sołtysowa, 
dałby krwi z palca, a choćby ze sercal Więc, widzicie, przez jakie 
10 pacierzy jednego dzieciaka po drugim nakadzałam pod płachtą -
tak pod płachtą, kumosiu! Musi im po mód z, a już ja wiem jak bę
dzie. Oto ta bestyja, co im tę chorobę zadała, już ona tu musi 
przY-jść, i o co się zamówić, a wtedy dopiero dzieciaczyska będą 
miały spokój i kurcze ustaną. Już ja .wiem jak radzić, a nie pier
wszy raz mi taka sprawa l 

W czasie tej rozmowy siedział na pół J>ijany sołtys przy łóżku 
wijących się w kurczach dzieci i ściskał pit;ścią, czekając ukazania 
się owej c i o ty czy tam czarownicy, którą sposoby woJarki sprowa
dzić miały. 

- Aleć, kuruosk u wolarko, odezwała się inna jakaś kobieta: 
przecież nie wszystkie rhoroby pochodzą ze zadania. Są te~ takie, 
które albo je Bóg na człowieka zsyła, albo sam człowiek przez nie 
ostrożność na siebie sprowadza. A przytam ksiądz oto prawie co nie
dziela uczy, że to grzech owe zabobony i że doktor pomocniejazy niż 
rół:ne kobiece sposoby. 

- Toć gadacie j ak dzieciak, kumosiu! odrzekła wolarka. Toć 
tyle wie każdy, jeno że taką chorobę to zaraz poznać, a co ju~ ja, 
to ją od razu wymiarkuję. A co tam o l' s iędzu gadacie, mój ty Jezu! 
ezy się to poświęcan ej osoby tak łatwo zła sprawa jaki ćj ż łćj bestyi 
trzyma? - Dobrze ksi . dzu gadać, co j ego nic boli ! A z tym dokto
rem to mi się schowaj cie l Mocniej szy Pan Bóg od mizernego czło 
wieka, wi~c też swięto ści takie to co innego niż doktorskie leki z apte
ki, co j11 tam heretyk żyd jaki mo~e robił. Pani~ odpnśc , ale takie 
głupie gadanie to nż człowieka markoci, knmosiu . Ze wy to jnir i świ l}
tości macie sobie za nic, !l przecie tego żnden ks iądz nie powie, żeby 
święcenie nie minło nic znii.Czyc. 

W taki i podobny svosób prawiła głupia baba dalej, a coraz to 
widoczniej przekonywała jeszcze głupszych sluclulczy swoich. Sołtys 
zaś chw)•cił Zl\ kij potężny i ściskąjąc go oburącz, sicdział i wyglą
dywal zapowiedzianej czarownicy. 

W 'izbic u stroi& druga w tym samym czasie odbywała się rada, 
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w tej zaś przewodziła- stara Kopaczowa, pierws za nowiniarka nie tylko 
we wsi, lecz i w okolicy. 

- Toście wy tego nie słyszeli, kumoloczku? pytała Kopaczowa 
w koło, bo każdą kumoleczką nazywała. Toć o tern powiadała mi mły
narka, co przecid jest rodzona ciotka t~j bestyi. Słuchajcie jeno, jak 
to było. Idę sobie wrzoraj do kościoła, przedemną idzie ona. Patrzę, 
ma nowiuteńką chustkę na głowie . Myślę sobie , zkJ\d też to ta mar· 
nota do takiego przyodziewku przyszła? Przechodzimy koło w11sz~j tn 
chałupy, wy stoicie w oknie, a ona język na was wyścibia i mruczy 
sobie pod nosem, że cały wasz ród to złodziejskie plemię 1• a was ku
ruoleezku, nazwała ciotą, sekutnicą, a waszego odrzykoniem, 
a wasze dzieciaczyska p s i m n aro d e m, i powiedzia, te prędz~j nie 
skona, at wam tak zrobi, to pod płotem z całym waszym rodem jak 
psy pozdychacie. Tedy ja zaraz do niej, bo mię serce za was bolało, 
kumoleezko, za waszę niewinność i krzywdę, żeby taka n i e c z e i w i a
r a miała. wam wygrażać i takie nieszczęście nas was sprowadzać . 
Chciałam jllj łeb odrzćć, albo c u d y · n i e w i d y z nil} porobić. Tak, 
tobym była zrobiła kumosiu, jak to stoję, jeno że młynarka właśnie 
nadeszła i pochwaliła Pana Boga. A nu, przywitałyśmy się i dopiero 
ona ze mną na drogą stronę drogi i jak mi nie zacznie opowiadać 
? tllj beatyi, co wam tak wygrażała, takem dopiero się pomiarkowała 
t teraz wiem, zkąd ta chustka u niej i za co jl} dostała. 

. Tu nachyliła się do którejś tam baby i zaczęła niby to szeptać, 
ale właściwie dość głośno powiadać, że owa ~ chustką nową w i e a ił} 
"'!' niegodziwy sposób z jak i m 8 tam żonkosiem (wdaje się w miłostki) 
l ten jej prezenta kupuje. Nicszczęście chciało, że ów wymieniony 
tonkoś stał właśnie pod oknem i słyszał, co baba o nim gada. Wpadł 
tedy przez Siflń do izby i począł walić bab9 po karku, wymyślajJłc 
co się zmieści. 

- A to babo plotkarko, to ty b9dzieaz niewinnych ludzi obga
dywała l Odszczekaj mi to zaraz, bo cię bez krwi uduszę l 

- Jezus, Maryj~& l zawołała baba.- Stróż : co ty bodziesz ludzi 
poterywał w mojej · rhał~pie i t. p. 

Do str. 154. nr. l 'f. 

Choroby deieci i polot nie. 

82. 

P~wszechnie znanem jest przysłowie o człowieku majllcym we 
~szystk1ch swych czynnościach szczęście lub powodzenie, it tenie 

w czepku się urodził. 
D a e Ki n d von Dr. H. H. Plosa (Stuttgart, 1876, fol. •o). Die 

GlUckabaube. In Belgieit meint man, da&B das Kind glUcklicb wird1 
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wen n ma n die GlUekshau bo au f dem Feld vergriibt, dagegen ungltlclc
lich, wenn sie in's Feuer oder in den Koth geworfen wird. lu Olden
burg trligt der junge Bursch, urn Gitlek bei den Mjidchen zu machen, 
scine GlUcksha ube bei s ich; dasselbe that man frU h er dort bei der 
Stellung zum Militardienst, wo es gilt, sich frei zu losen. (fol. 38). 
In Konigsherg gibt man de m Kindo d:t~ n Hem d" od er <len "Schleier", 
welchen es mit auf die Wolt brachte, auch zur Taufe ·mit. Anderwi.irts 
nennt man das Ding "W e ster - h ii u b c h c n. Be i den Sorben heisst 
es "Koschillit:ta, Hemdlein, und ein mit eine1· solehen Haube ge
bornes Ki n d nennen sie "V i d o v i t. u 

83. 

Da s Ki n d, von Dr. H. H. Ploss (Stuttgart 1876 I. str. 41).
Der Nabelschnur-Rcst. In Fr11.nken wiru die sorgfi.iltig aufgehobene 
Nabelschnur dero Kinde nach zurUckgelegten sechstem Jabre in eine 
E i e r s p e i s e gehackt z u essen gegeben, s o wird dt>r V eratan d ge
otfnet. In Hessen nliht man sio dem Kinde in die Kleider, ~amit es 
nicht verloren geht. Man steckt sie in Ostpreussen dem Kinde, wenn 
es znm eratenmai in die Schu;e gebt, in den Bu sen, da nu lernt es 
gut u. s. w. 

Im Frankenwalde hebt man gleichfalls den N abelachnur- Rest 
auf, bis das Kind sit-ben Jahre alt ist; wenn dnsselbe dano den Kno
ten dt:s Blindcbcns selbst aufknllpft, so meint man dass es reich 
wird. i t. d. 

84. 

Z Q by. Dr. Adolf Bastian: Reisen durch Kllmbodja T. l V. Jena 
1868 st. 301 mówi: nDie Luo feiern nur ein Neujahr in fllnften Mo
nat. untl es beisst: der Eintritt det· Regenzeit. Wcnn Kinder vor den 
Zahndurchbruch sterben, worden sie begrahen (statt verbrannt) , ebenso 
an schwerer Krankheit Erliegende im Wałde, fern vom Dorfe. Ein mit 
ZlLbnen oder11 anderen Zeichen eines Diimonen geborenes Kind wird 
in Ceylon an · einen Baum genagelt. (Lud Ser. VII str. 67, nr. 139). 

Do str. 156. 

85. 

G ł u c h o t a. Czasopismo wiedeńskie Extrablatt (W i en 187 4 nr. 
302) don osi: Aus Butschowitz in MlLhren wird folgender Fall gemel
det. Zu der schwerMrigen· Frau Kathanna Ozulik kam dieser Tage 
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cine Zigeunerin und fragte dieselbc, o b sie ihr w a h r sa g e n sollte. 
Da. die Frau dies ausschlug, versprach ihr die Zigeunerin, sie von ih
rer S c h w er h o r i g kei t zn befreien, wenn sic sich i h rem Wiłlen fi '. 
gen woli e. Frau Ozulik li es s es sich nun gefallen. Sie brach te au f Ver
langen der Zigeunerin, ein E i, einen T e Ił er, ein rei n es w e i s s e s 
T a s c h e n t u c h und ach t G u l d e n, schloss die F enster und verbangte 
sie mit dichten Bettdecken. Die "Zauberin" begano nun folgendermas
sen zu. sprechen: Du besuchst l1aufig den Fricdhof und die Orliber 
Deiner verstorbeuen Vcrw:mdten, dort łiegen auch Deine Feinde be
graben. Diese besprengen Dich, ohne dass Du es siehst oder verhin
.dern kAnnst, mit einem W a s ser u n d d adnreb nimmt Dei n Gehi' · von 
Tag zu Tag a b. Die andero U nglUcksflille, die Dir zustossen, senden 
Dir Deine noch lebendcn 'Widersachcr. - Da diese AusfUhrungen der 
hochbetagten Frau, die sonst recht klug ist, nicht einleucbten wollten, 
so achług die Zigennerin das Ei auf, und indem die l::)chwerhorige bi
neinblickte, escamotirte die Zauberin einen Kinderschlldel auf den Tel
ler. DarUber erachrak die Frau so sehr, dass sie ohnmlichtig zusam
menstflrzte. Diesen Augenblick benutzte die Zigeuneriu, um werthvolle 
Gegenstlinde, so wie die acbt Gulden zusammeuzuratren und das Weite 
zu suchen. Sie wnrde aber bal d ermittelt, und der Strafbeh<lrde flber· 
geben.- Die Bauern nber sind noch so abergUiubisch wie zuvor. 

Do str. l 57. nr. 46. 

86. 

Stef. Marusienski pisząc do Węd,.owca ( Warsz. 1881 nr. 236) 
~ Sol1agu w Górnym Egipcie., wspomina o szeiku Ali-Szadżara (ojcu 
drzew) który, gdy po powrocie z Mekki wiatr -c zerwony (zaraza) 
~ab.rał mu willrolomną żonę, osiedlił się blisko Sohagu jako pustelnik 
1 plelęgnuj~lC drzewa i ziola któreru i chorych leczył, tu zmarł. Posta
Wion? ~a jego czcAć kaplicę i drzewami ją otoczono. Sprawozdnwca 
mó:W1, ~ż pieli drzewa oraz galt.:z ie najeżone były g w o ż d z i a mi wen 
wbt~er~n. Powiedziano mu, iż każdy c ierp iący i chory za przyjściem 
tutaJ 1 w b i ci e m gwoździa w drzewo, przyb ija zaraze m i cho
r 0 b ę, i uzdrowiony powraca do domu. Zabobon ten jest tu nader 
rozpowszechniony, i o ile się p(iżniP.j dowiedzieć mógł sprawozdawca, 
są szcze.gó lne g n t u n ki drzew, w które "bicie gwoździa, b 61 z ę b 6 w 
natychtmast uzdrawia; i n n e rodzaj e drzew są tu pomocne na b 61 
głowy, gardła, piersi i t. d. 

Lud. Ser. XV. 
86 
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Do str. 163. 

87. 

Czasopismo poznańskie Ziemianin wspomina kilkokrotnie o tra· 
dycyjnych sposobach leczenia zwierząt. Toż samo i Gazeta rolnicza 
(Warszawa 1880 nr. 52 1 i 1881 n. 4. 7. 11) gdzie J. Kubicki po-

-daje artykuł: o przesądn~m leczeniu zwierząt domowyel1. 
Mówi on o środkach które przechodzą tradycyjnie z pokolenia w po
kolenie 1 a rozszerzone do najdalszej chaty, uporczywie się do dziś 
utrzymuj~. Komuż nie są znane owe generalne u pusty krwi, owe 
z a włok i , fon t a n e II c. A jeżeli ktoś na wsi (najczęściej ekonom, 
albo kowal, a-i chłopów już nie brakuje), dojdzie do zręczności wła
dania puszczadłam, r·ośnie w powagę i mniemając o sobie więcćj niż 
jest w istocie, rozszerza działanie swe i na okolicę ; energicznie tedy 
sprawia konie, - gniecie myszki,- zdejmuje bez litości pasku
d n i k a u bydła, p ar c h u koni,- wydziera z całą siłą żab ki czyli 
kret o w i n y, - i tćm, jak mniema, przysłuża sią i ludzkości także. 

l. 8 praw i e n i e konia, jest to nacinanie nożykiem lub puszcza
dlero podniebienia, aby zgubić obrzmienie błony śluzowej podniebienia, 
które to ostatnie grubieje i ból sprawia przy jedzeniu, i ma nazwę 
zajedzie albo ochłony. 2. Kurdziel albo kurdiuk (nazwa 
znana szczeg61nil~j w gub. Podolskiej) oznacza uformowanie się ropnia 
na wewn~ttrzntij stronie warg lub pod językiem u konia; przesąd na
kazuje go paznokciem mocno zdrapać, co jest środkiem zbyt gwał
townym. 3. My s z ki, są to gruczoły duże pod-uchowe u dolnej szczę
ki, do wyrabiania śliny. Gdy okatą .się objawy kolkowe i b6l u ,konia 
wewnątrz, wówczas dalej -że g n i e ś ć te myszki 1 kłuć szydłem k l} · 
s a ć zębami lub r oz m i aż d ż a ć cęgami kowaiskiem i. 4. Wy c i e l ' a
n i e pysk a kw A c z e m t. j. kijem ze s1.matą na jednym jego końcu 
przywiązaną i zmaczanil w terpentynie j dokonywane przez .,doświad
czonego lecznika" na koniu lub bydiQciu, gdy tenże ujrzy na języku 
jego g u l ę czyli wrzód t. j. zgrubienie górnej jego części i zanim się 
weźmie do wyeieranitt (i kaleczenia) pyska, lecznik obchodzi bydlę po 
trzy kroć do koła. Na Podolu w podobnych wypadkach wycinają 
bez ceremonii b rod a w e c z ki na wcwnątrznej stronie pyska bydlęcia. 
Konie również znosić mnszą "wy c i er n n i e" najcz~ści~j w obec z a
palenia gardła. 5. Zdejmowanie prochu u koni, oraz pa· 
ak u d n i k a u bydła, jedna z najniedorzeczniejszych praktyk: a) Pro ch 
u koni, jest ·sJmtkiem bólu w brzucłJU, mianowicie w kiszkach, czyli 
kolki. Wtedy lecznik plitrzy koniowi w oko, i dostrzegłszy błonę 
trzecią tak zwaną ptas1.ą zaczerwienioną, każe związac i zwalić konia 
na ziemię, dwoma palcami jcdnćj rt:ki rozsuwa powiekę górną od dol
nl-j, z:tdzierga igłą za uwidocznioną błoną ptaszą, ów pro ch, odci:t-
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gnąwszy j~ od oka nadrzyna nożykiem ; poezero pluj o t r z y razy, 
bo dwa nie poskutkuje a cztery znów zaszkodzi, i w końcu zasypuje 
ranę i oko garścią przygotowanej soli. Poczem, rozwiązują i podnoszą 
konia, i dosiada go parobek z dobrym dębczakiem w ręku i ten nie 
tałnjąc boków konia, pędzi galopem z ćwierć mili i wraca ku wiel
kiemu zadowoleniu .obecnych, s~dzących iż konia uratowali. b) U by
dła często się zdarza wzdęcie żołądka czyli o dym k a. W skutek odę
cia i zwiększenia brzucha, następuje i utrudnienie oddechu; bydlę wy
trzeszcza oczy, wz::-ok nabiera wyrazu dzikiego, co p a s k n d n i k i e m 
nazywają. Zamiast wypędzić gazy z torby brzusznej , zrzynają tego 
paskudnika t. j. błonę ptaszą czyli trzecią powiekę wysuwającą się 
z wewnęb-znego kąta oka i - a całą winą tej błony, że posiada c i e
m n Y swój brzeg wolny, chociaż ona i u zdrowego bydlęcia bywa cie
mną. - 6) Wy gar n i a n i e krwi, należy już do kobiet wiejskich, 
~tóre wszelkie moiliwe choroby bydląt sumują do rubryki n n a krew" 
l w skutek tego wprowadzają rękę do kiszki odchodowej , a macajlic 
natrafiają na nerki i wyczuwszy je, posl}dzają, że się tam krew "z e
brał a i s k i p i a l a" na dowód czego, wyjąwszy znow rękę okazuj t} 
ją zakrwawioną, - co jest natot·alnćm , gdyż manipulując we wnętrz
~ościach, p01·aniły zwierzę W skutek tego, części te ulegają zapaleniu 
l gangrenie; a gdy zwierze zdechnie, utrzymują baby, że. ratunek był 
"za póżny." - 7. Szat·panie miejsca czyli łożyska u krów. 
po porodzie. Tu występują z pomocą pasterze bydła; jedłli z nich 
s z ar p i ą m i ej s c e (by pozostale w krowach nie gniło) gwałtownie je 
w~ucaji}C .lub przerywając (co krwotok sprowadza) , -inni do części 
Duejsca na zewnątrz będącej przywiązują kamjenie lub drągi 
w m~iemaniu .:óe to wyciągnic i resztę z wnętrza m~Wicy. .8. Z d z i e
rant e żabek czyli kretowin (pod Warszawązwanych tółwiami); 
to. ~est: brodawek z wewnętrznej strony błony śluzowej w macicy kro
WU~Ji zdzierajlł ich kilka w mniemaniu te to ułatwi wejście wywróeo
n~j (wynicowanej) macicy do pierwotnego swego połotenia. 9. Ok a
d z e n i? wymion. Często po porodzie (mianowicie u krów) jawi się 
ZD:Palente, bl}dż skóry wymię okalająr.ej , bądż samych gruczołów wy
nuonowych, z zaziębienia lub przeciągu i wiatru powstaji}Ce; a wtedy 
m~ko bywa Młtawe, z białeroi nitkami seroweroi, lub ropiaste i nie
obft~. Szkoda mlekA, szkoda krowy, - więc trzeba udać się po radę 
do "z n •h c ej b aby." Ta nie wchodzi w to, co się z wymieniem 
stało, lecz, skoro krowa mleka dawać nie chce, a przyUm mleko złe, 
~ "ktoś z.Amówił,-albb czarownica wysysa mleko." Po ta
kt.6m rozpoznaniu następuje tajemnicze nO d m a w i a n i e, o dkl i n a
n 1 e,"- nareszcie nOk ad z e n i e" święconem zielem, które, na węgle 
rzuce&e, dymami sweroi ma odatraszyć czarownicę. 
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Dzieło: 

Czarownica powołana. 

abo krótka nauka y przestroga z strony Czarownic, - Zebrana 
z rozmaitych Doktorów tak w prawie Bo~ym iako. i w świeckim bie
-.~·}ch, z przydatkiem Instructiey świe~o z Rzymu wydaney dla ucbro· 
nienia i ratowania sumnienia, osobliwie na ....• : sądy wysadzonych. 
(Poznan 1639- druga edycya w Gdailsku 1714, za staraniem y ko 
sztem Wielebnego Consystorza Gdanskiego znowu do ih11ku podana). 
Aprobacya z upowa.tnieoia biskupa Poznans. Andrzeja Szołdukiego -
podpisana przez Staniał. Róiyckiego kanonika Pozn. i Dyr. koli egium 
Lubranakiego r. 1639- a potwierdzona w r. 1714 przez Stefana Mo
ręskicgo kanonika katedr. Poznanskiego). 

(Pierwsza edyeya r. 1639 ofiarowana rajcom y burmistrzom miast 
Kościana i Grodziska). 

1. Pismo to autor rozpoczyna przemową o jego przyczynie w sło
wach: "Czisu woyny, 1

) o woynie: czasu powietrza, o śmierei: ~un 
głodu, o chlebie : czAsu potarów, o ogniach ludzie rAdzi rozmawi~lł· 
A isz temi czasy nasza Polska niezw~zaynie z a g ę ś e ił a a i ę n a 
ku ta łt potarówCzarowni c a m i, l u b o praw d z i we m i, lu bo 
m n i e m a n e m i: tak, isz nA posiedzęniu y schadzkach zwyezaynyeh 
o tadney materyey więcey nie usłyszysz, iako o CzArownicach : zaeaem 
y wielu mało ostrożnych ludzi A ciekawych na posądzanie innych, 
z pragnieniem bliźniego utraty dobrey sławy y zdrowia 1 sumolenia 
swoie zawodzą. Umyśliłem z miłości Chrześciailskiey dla porAtowania 
y ochrony sumniania ich, krótko naukę przełożyć wybraną z wielu Do
ktorów tak · kościelnych iako y świeckich w oboiim prawie biegłych. 
Acz dla krotkości tey nauki umyślne nie wielu z nich mieysca y wy
wody przytoczę 1 oprócz szczegulny ich nauki. A to dla tego isz S\d 
albo inkwizycia o CzArownicach, między sprawami do sądow należy
temi, iako szeroko Doktorowie wywodzą 1 iest natrndnieysza , nlłzawi
kłańsza1 y z strony sumoienia naniebezpiecznieisza: · gdy kto w niey 
ćiekawo, nieuważnie1 abo z lekkomyślnego affektu sobie postępuie. Bo 
rzecz niewidoma y błędom a oszukaniu wielkiemu podległa. Przetosz 
tesz iest mixti fori1 albo compositi judicii1 to jost1 y Ducho
wny urząd y świecki do tego sądu należą. Tak Sylvestr. (lib. 3. de 
Strig. et Da.emon admir. c. I. Picus lib. 3. dial. Strix.) Blancns (in 
pract. erimin. § visis indic.) et Farinac. cum Deirio (1ib. 5 folio 695)-

1) W6wezaa dawano kre1kę nad głostt A1 b7 wskauc! WJroawit.nie j6j 
otwarte, nie au icieinlone j&.k to ez1ni\ obecnie. 
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Y insi uezl\. Przyczyna tego, że zwykły Czarownice wynekać się Bo· 
ga, Y wiary katoliekiey, Diabłu ezeM Boską wyrzlłdzać: y drogie nie 
wierą aby tak był nędzny Diabeł abo potępiony, ale pr'zemotny y 
szćzęsliwy Duch, ktQry ie wszelkiego sczęścia nabawić mote, zaczem 
Y herezią pachn14. Dla tegot nietyło tu na zgubi} zdrowia cielesnego, 
ktore powinne takowe tracie, ale y na dnszę pilne oko mieć , ktorzy 
do iey poratowania, to iest: Duchowni Pasterze, prawo od Boga dane 
maią. A urząd świecki niema. Ktore iednak przez nieostrożny swoy 
postępek oędziowie z~ wodzą , y często okrutnie tracą, y rozmaicie, 
a zwłaszcza przez desperatią wiesznią się, truiąe y zrucaiąe za pod
usczeniem diabelskim, a bo mu się odJecniąc: co sil} barzo często tra
fia. Y przetoż lnnocentius osmy, także .Tulius wtory, Leo dzieaillty, 
Y Hadrianus szosty Papieżowio, takowe sądy Inkwizyćiom , gdzie iest 
Inkwizyeia, albo miasto nich, mixto foro, to iest urzędowi z du
chownych y z świeckich zebranemu zleeaią." 

2. "Nad-to (l '~ pewności y r!•zeznania lepszego, ieśliś są praw
dziwe Czaro..- . 1ee, r.zyli tyto· Zabobonice, acz niedaleko, iako 
pokrewn ~. ~ .. odzą od siebie. Bo czary z obełżeniem Maiestatu Boże
go J rzeczy świętych, iemu należytych, a z szkodą bliźniego, lubo na 
maiętnośei, lubo na zdrowiu bywają. A z a b o b o n y bez tych dwueh 
rzeczy y przymiotow bardzo złych c:r.ęsto bywail}, y pospolicie nie 
P~dpr,daią t·ozs:ldkowi y knrauiu pr:twa liwieekiego, chybił u s~dziow 
Wtei\ni ~> ,.t,.;ft!: , ictorzy iako strych (dziad żebraczy) gdy mu co potkn\ 
v korman (kieszeli, torbę) wRzystko wetka, groch-li-to, kapusta -li-to, 
<lbo partyka chleba nieuważaiąe. Ra y czasem bez żadnego grzechu 
bywaią, bo z małego y miałkiego rozsądku pochodzą zwłaszeża biało · 
głowakiego, ktorych pospolicie iako piasku pełne : Y ledwo ktor\ zna
leść, ehoe pobożną, ktoraby niemi przynamnicy na czas , y z niewia
domości nie trąciła, y iem wiary nic dała . 

. 3. Na prr.ykład - trzykroe plunąe, usty prztikaiąc, 
dztecię z kąpieli podnoSZI\C,- tosz powiwszy z a nosek 
ta~te prztykaiąc po ciągnąć,- a ieśli umrze, w o d 9 wylać za te
mt, ktorzy ciało na pogrzeb niosą. w ktorey zmarłe omyto. 
Takte w n o e y n i e z a g 1 'ł d a e w z w i er c i a d ł o, - m i ae k w e 
c~wartek po wieczerzy nie myć. Dla czego? oni wiedzlł, ia 
nte powiem choe wiem. Gdy s e 7. k a (gdy kto ma ezkawk~ ) wróty: 
wspomina mię ktoś: - abo gdy mi~ ucho świerzbi, aroka. 
rzechoc e: opowieda gości e; - 'kot się lite: będ'ł gohie.• 

4.. "Nie wspominam w o 1ly m ilez'łcey pued w s eh od e m 
1 ł o 1\ c a trybem Jewiuem, y innych plotek bez liczby, śmiechu go
dn!eh. A iednak za powodem takich baśni, siebie y drugie na katow
akta ręce częato pny~odz'ł, zwłuzc.u gdy męte maił po sobie, a zły 
aft'ekt przeciw drugiey naatllpi." 

5 •. "Dla tych y· dla innych uważnych pnyezyn, eluśnie prsyb.
zano mu~tum forum abo compoaitum judicium, dla ochrony 
tak ~ielu anmnienia, sławy y tdrowia: zwłaszeaa iu to Pan przykazał 
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(Malaeh. 9 ). Usta kapłaMide b~dą um!ei~tności abo nauki pilnowały, 
a z ust ich będą przepytywać o prawie, bo on iest Aniołem albo po
słem Pana zastępow. A iako Moiżesz w wątpliwościach do Boga, tak 
Sl)dzia mądry do namiestnika Bożego uciekać się ma. Czego Josue aie 
chowaiąo barzo pobłądził, wierząc plotkom Gabaonitow, a Boga lłię 
nie dokładając. I sędzia kaMy wesprze się bezpiecznie na takiey pod
porze, to ie'st, na rozsądku kapłańskie m, któr~go po winnoM i :t er 
lepram et non lepram rozeznać, gdysz ·on ma elavem n;etylo 
jur i s d i c t i o n i s ale y s c i e o t i a e y łatwi~ się dołoży drngtegc~ 
w czem sam powątpiwa, Ba y powinien każdy pasterz dobry oawat 
się na taką sprawę pomniąe, że mu Pan Bog zagroził przez Proroka 
(lsai, 36). Vae vobis canes muti non valentes lairare. Ile 
gdy widzi porywczy urzl}d, abo małego ro-zsl}dku, że czasem . y pacie
rza nie , nmie dobrze 1 a ten iednak Criminały sądzi . na płonno y ple
tliwe słowa: bierz, wiąsz, piecz, pław, pal etc. a Pasterz milczy, a 
mruknie-li co, usłyszy: Pan iest prawem w swoiey mai~tności. Aleć 
zaiste exh·ald tey propozyciey, icśli ią rozumiesz sempiternae ve
r i t a t i s z piekła wyienty. Bo zatym idzie, czyń Panie dziedziczny eo 
raczysz 1 wydrzi poddanemu krwawy pot jego, zabi iako psa, bierz 
Małżonkę, Coreczkę jego na swą wolą, wolno, Pan iest prawem w swo
iey maiętności. Nie tak. Nie dobrze to. Tak tedy to axioma rozu
mieć, Pan prawem w swoicy maiętności 1 ile się z prawem Bo.żem, 
z prawem przyrodzonom, y pospolitem zgadza. Co nad to : nie Pan, 
nie sędzia sprawiedliwy; ale tyran y pewna głownia piekielna. Gdysa 
nie ma .tadney władzey, ani Pan na poddanego, ani sędzia na obwi
nionego, iedno ile mu prawo pozwala, przetosz się nazywa Cuatoa 
l e g u m. Ktorego gdy się trzyma, Panu Bogu rzecz przyiemną czyni, 
sobie łaskę i ego iedna, y poświęca ręce swoi o we krwi grzesznika, 
karząc go postępkiem prawnem opisanem. A ieśli ze złego udania lu· 
d2Ji płonnych, y afł'ekt1,1 porywcżego co czyni, choć sprawiedliwość ia
snem unkórem albo pomstą okraszona, tedy nietyło przed Bogiem 
niepłatna, ale y bat·~o P. Boga obraza. I lepiey łaskawości!} urzędowi 
grzeszyć, aniż~li skwapliwą i nierozsądni! surowości~} chcieć się iemu 
przypodobać. Dosyć te ma dobrą wolą s"dzić y karać występne, kiedy 
będzie miał co dowodnego. I w rzeczach wątpliwych uczą w prawie 
bi-egli, że !epicy dziewiąciom winnym pofolgować, ani żeliby dziesiąty 
bezwinny miał z niemi marnie y niewinnie zginąć. Do czego nam y 
Zbawiciel powodem (u Matth. c. 13.) onem podobienstworo o kąkolu 
między pszenicą, gdy _!Pówi, by snadź wykot-zeniaii}IJ kąkol, nie wyr
wali y pszenice, niechai oboie podrasta etc. o nie zataii!·CZ się szydła 
w worze, poczekay mało . A ciekawość sędziow nie rozmyślnych, spra· 
wuie o.aławę rodowitych y zacnyeh famiłyi , nieoezpi6f3Selistwo ueci
wych osób, . zawiedzenie wielu sumniania, tak tych ktorych powoły
wai~ ;· iako y samyeh lekkomyślnych sędżiow. Bo bez-prawnie potę
plonego na stos drew doczesney męki, a dUBzę swoi9 na pot.pitnie 
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wieczne dekretuie, iako mowi pismo, w czem drugiego potllłdzasz, w tern 
siebie samego pot-wiasz." - i t. d. 

Pylanie 1. 
Co to Superstitia, aho zabobon ? a co maleficinm abo czary? 

6. "Doktorowie w prawie duchownym y świeckim biegli, daią 
rótnicę między Zabobonami y między Czarami, a zatym co być Za
bobonnicą y co być Czarownicą. I często się Indzie na tym omylah 
przez swoię niewiadomość. Bo y karzą zarówno tak te, iako y 'OWt'. 

Co bez wielkiej urazy y zawiedzenia sumienia bydt nie może. Kara· 
ni u srogiemu podległe są tylko C z ar o w n i c c , których mizerniejsza 
kondicya, niżelt od diabła ołlętanych, bo się pospolicie wyr z e k a ją 
Chrystusa, a diabła miasto Boga obierają, y do niego rę
kodaynie przystaią: wyrzekaitt się y Wiary świętey y Sakramentow, 
Y owszem onych na zelżywość Chrystusa Pana żle używail}: diabłu 
pewnych czasów, pewny pokłon z uczciwością samemu 
Bogu przyzwoitą wyrządzaią: z niemi nieczystości pcl
niai'ł: y komukolwiek zamyślą (za dopuszczeniem Boskiem) rozmai
cie szkodzIł· Jednak tu sęk, kto iest Czarownikiem abo Czarownicą, 
a kto. Zabobonikicm. Bowiem y nie o każde Zabobony Urząd może 
karać, y one Sł}dzić, nie stało by mu drew. Abowiem acz nicktom 
z nich podległe S~Sdowi y karaniu ieh, ale nie wszystkie; samemu tylko 
Trybunałowi Botemu y Kościelnemu naJetyte ; choć s~ czasem grze· 
chem śmiertelnym, czasem powszedniem, czasem ia.ko wywodzi Kaie-
tan Kardynał bez tadnego grzechu mogą bydż. . · 

7. Dalej mówi, co to iest Zabobon. Tu przytacza co ś. Angu
lltyn mówi, jako: Superstitie są wymysły nic od Boga, ani dla · Boga, 
abo bliźniego, powszechnie przez kościół postanowione, ale przez pry
watne wynalazki rozrywaią y zawodzą serca nędzne, abo miałkiego . 
rozumu. 

·s. Jakich ile między białą Rusią lłez miary; takie są: szar· 
pa n i a kos z u l e, gdy kto kaduk abo podobną kadukowi serdeczni} 
chorobę cierpi, y tey koszule rozbiianie lub na rozstainiacb , 
lub na Bożych .IPękach. 

9. Godne· by takie, aby to potkało podybane, eo onego Karda
sza ~atarzyna na Rnsi, który iadą.c za karetą Pańskl} z inneroi ko
monukami; gdy zdeymowali drndzy ·.czapki przed Bożą męką, on się 
z nich śmiał, a tym więcey gdy mu grozili : skarze cię Bóg. Jadąc 
daley Y doieżdzaiąe drngiey Bożey męki, z trafunkn spyta go Pan: 
(czy) sprawił co mu rozkazał, gdy odpowie, żem do dusze zabił fzabył), ka
zał mu tamie blisko Bożey męki na. morawie nahaykami smolno pulsu 
~ eo Towarzystwo chętnie uczyniło, przydaiąc że go Bog y Bo· 
~ męka Jcane. llekroć potym mimo Boią mękę iał\hał, wprzod przed 

B•n~mi Y z daleka sel1ylał sitl aż do lęku mowiąe: czołom tobie 
oie mu.ka! 
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l O. Tegożby y tym guślarkom potrzeba, bo na kapłańskie upo
minanie nie nie dbaj Ił. Takie s~ te:t m i a r y o s t u d y 1

) 1 n o e n i e e, 
y tym podobne bayki. 

11. Zabobony ś. Tomasz troiako dzieli. Jedna ie~~t I d o l a tri a 
albo bałwochwalstwo. Druga iest d i v i n a t o r i a abo w i e ść b i a rs k a, 
wrozbiarska. Trzecia observationes zwyczajne, iakoby prze
strogi y n a u ki z a b o bo n n e. A bowiem niektorzy cześó Boską diA
błu wyrządzają, a to iest bałwochwalstwo. A bo żeby co tajemnego obja· 
wił y oznaymił, a to iest wieśćbiarstwo, abo wroiba. Abo więc aby 
ratował y sporządzał iuż zawził;tey sprawie naszey y szczęścił, a to 
iest Superstitio vanarum observationum: abo więc Zabobon z płonnych 
zwyczaiow y przestrog, iako to: p o p o ł o g u kos z u l e n i e o d m i e
n i a ć, - k ł ok o t k o w e dr e w n o przy kadzi zatykać, aby ;; i w u 
czary nie szkodziły,- w Wigilią św. Jana wieniec" bylice 
nosić, aby głowa przez rok nie bolała, choć ziolmi y bylicą 
zdawna strojono domy, y wrota domowe świątobliwie, y w wieńcach 
chodzono na znak wesela, podług pisma: Wiele się ich będzie wese
liło z narodzenia iego (Luc. 1). 

12. Trzeci z wskazanych rodzajów zabobonów przez e. Tomasza, 
to jest, gdy kto broi, ..abo dokazuie czego pewnemi rzecza111i, ktore 
ani od Boga, ani z przyrodzenia maią tey mocy, aby ten abo ow sku· 
tek stał się przez nie. Nad- to gdy się co stanie z trafunku, on na
tychmiast wroży ?l tego co poczesnego y fortunnego 1 abo więc lakie 
nieszczęście. A. takie domyślne zabobony, troiako dzieli Tomasz św. 
Jedne Btł"''lotoria.e, to jest, z strony wiadomości. Drugie prze
atrogi z strony z a e h o w a n i a a bo przywr'dcenia zdrowia, to i es t, o b
ser vat i o a a n i t a t u m. Trzecie, wiadomość z strony rzeczy p r z y
a zły e ll7 przypadkowych. 

13. Z strony pierwszy rzeczy,· gdy kto abo woski leie., abo 
ołów na kogo (myśląc o kimś), y z figur wylanego wosku abo oło
wiu, powiada co on czyni na kogo w niebytuości iego, on wosk abo 
ołow lano, choć będzie opodal. 

') Berwiński (Studja II st. 5) pvwia.da: Nazwa. ostudy obok nocnic, 
nie 1 osłutyła mi do ładnego blitszego objaśnienia: bo wyraz ten w sło
wniku Lindego ma. znaczenie jakiejś choroby; na dowód czell"o przytl>cza. 
on s Erazma. Syxta: o e i e p li c a c h w e S z ki 1', W&ru. 1780, w. 229 
takie miejsce: .One blachy (plamy) które po ciele pokazuj' się. Indzie 
prości vazywajfl ostudand i wiele baśni o nich plotlł.• Z tylh 
ostatnich słów widać wprawdzie, że i do t6j choroby przywl~ywały się 
jakitś zabobonne wyobrażenia, ale i o ni6j nie mogłtm aię nigdzie nie 
blitszt>go dl•uukae; bo ani ISyreuiusz, kt6ry w ~WOJim herbarzu na atr. 
800 powiada : ~te te ostudy, te blachy i plamy s pro s n e po ciele apę
"dza i ściera P i ę c i o r n i k ~, au i Siennik, kt6ry o pięciorniku piat e na 
str . 125. nie podajlł o magiczeej naturze t6j chorlby ~adnf'go objaśnie
nia. \\ ięc z o s t u d nie mogłem go powzif!lć o n o o n i at. e Ji, 
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14. Do tego nalety, gdy kto chce wiedzieó, ieśli kto czarownik 
a bo czarownica, y pewne llłowa choć święte, myśląc wtenczas o nim, 
wymawia, abo raczey godła szatańskie. Jeżli się wtenczas w e z d r g n i e, 
abo g o o gr oz i (wstrąśnie nim coś) gdy i e myśląc o niem mówi, 
pewny iest czarown i k, abo czarownica; ieżli nie ogrosi, ani 
się wezdrgnie, toć nie iest czarownica. A to iest grzech cięszki, a tym 
większy gdy drugiego tey proby uczysz, y teś tego sam (.Apoo. 12) 
nieraz doznał opowiadasz, mianuiąc y osławiailłe niewinne osoby. Bo 
t n chociat niewyrażnie diabła wzywasz, który ieest a e e u sa t o r fr a
hum, na pomoc, y z niem robisz na zgubę, y szkodę ludzką, ktory 
iest cel y koniec szatailskiey usługi y dogody. 

16. Z strony drugiey rzeczy, to iest, z strony przestrogi zaeho
·wania abo powrocenia zdrowia : kiedy zdywail} pewnych słow, zna· 
ków, eeremonyi płonnych na - kształt baśni, na ulecienie ludzi, abo 
wit.:e bydła zehorzałego, na zatrzymanie krwie, na uśmierzenie boleści, 
dla uchowania ływota y dobrego zdrowia, aby go niepnyiaeiel nie 
mógł poiyć, y na przypadki rozmaite tym podobne. 

16. Do tegot należy, gdy wprawdzie daią lekaratwa przyrodzo
ne, ale iednak z pewnemi ceremoniami, aby raezey zabobonimi. Co 
tydom doktorom barzo zwyezayna, iako niedawno ieden łyd 1lCSynił 
tn w Poznaniu co już zdechł. Gdy krew iedney osobie pusezono .ciec 
nie ehciała, ~yd wzilłwszy onoi pusezadło od Cyrulika, ncsynił iedne 
ceremon~ pewne słowa mamroelle, a zatym sję tyło dotknął p1111C9.&· 
dłem otworu tyły, za razen1 krew skoczyła. A gdy mu przyganiono 
o to, powiedział 1 ie nie wadsi Doktorowi y to y owo umi6ó, dla po
ratowania ehorych. 

. 17. Ku temuł słutą pewne listy, słowa z pisma B. pewne, mo· 
dhtewki spisane, ktore nosić przy sobie, aby go nie raniono, albo ieby 
g? rannego krew nit) uszła, y insze tym podobne wymysły zwłaszcsa 
kiedy maią przytym niezwyczayne okoliczności y kondycie. 

. 18. Do tyehte wymysłow zabobonnych naletlł obrazy wyd"'tone 
w pterścieniaeh pod pewnymi konstellaeyami y Planotami. Na-przy
kład, kiedy kto pod znakiem Lwa dał sobie na sygnecie obraz lwa 
~zezać, taki, twierdzą guślarze, pomocny na melankolią, na pu
chlmę, na go"'czkę, przeciw powietrzu morowemu. (Tu dodaje autor: 
P~ydaj aby taki był na stosie. Kiedy kto to czyni umyślnie i uwa
tme, tak" figurę (ktora iest hasłem szatailskiem) zwłaszcza od Paste· 
rza abo duchownego upomniony, a upornie w Mm trwa, nie chciałbym 
być w jego skórze 1 ) •• 

19. Z strony trzeeiey rzeczey, . to iest, badania się dwornego 
~zeezac~ przyszłych y domyślania. Naprzykład, gdy kto komu z tra

k~ zab1ety, - abo mu się kto przytrafi, natychmiast wroży sobie 
co mefortunnego abo pomyślnego, y ku temu zamysły swoje stosuje. 

20. Naprzykład, wychodJile z domu potka pannę, wroty zaraz 
te on dtien iiłowo . mn y bez potytku zni<hie. 

21. JeAli liszka abo psica sczenna, będzie ni~e. 
l.H.e...XT. 
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22. Tak niektóre dni rozumieią niefortunne na drogę, 
iak{) Młodziankowy na robotę etc. 

28. Czarnoksięstwo abo Czary, bo to za iedno biorę y rozumiem, 
jest sposob pewny abo nauka, iako broić y dokazować dziwnych rze · 
czy przez pewne znaki abo hasła, a oodla z pomocą szatal'lską, ktore 
to znaki abo hasła, iako .y wszytka ta nauka bezecna czartowska, 
naprzod od diabła postanowiona y podana. O czym czytay s. Augu· 
styna (lib. 21. de Civ. Dei c. 6.). Nie żeby się on miał w takich go· 
d łach kochać, ale tylko dla czci , którą mu przez nie wyrządzają 
z wzgardą y despektem Boskim: - Pierwsza pro m o t a Per s o n a, 
abo pierwszy mistrz w tey nJlUCe . Czartowskiey był Zoroastres, iako 
pisze Augustyn ś. y Grzegorz Turoński (l i b. 1. Hist. Franc. cap. 6.) 
ktorego też Mistrza pierwszego na-koniec piorun roztrzasł. 

24. Tey nauki 'bezecney dwoiako dostępuią. Naprzod przez umo
wę wyrażną abo oczywiętą z diabłem. Za ktorą umową niezbożną y 
kontraktem, wielą innych nieprawości zaraża y mordnie duszę swoię. 

25. Naprzod herezyą, bo wiele z nich nic . nie trzymaią o wiecz
nym potępieniu czartowskim, ani temn wiary daią, żeby miał być ta
kim nędznikiem , raczey wielmożnym wszego dobn dawcą , ile tym 
ktorzy z nim przestaią, y przy nim wiernie stoią. 
. 26. Potym wyrzeka się Boga y wiary iego, wyrzeka się krztu ś. 

y innych świątości (jakiemi sarniż takiego rzemiesła ludzie przyznali) 
a do diabła miasto Boga przystaią, ślubuiąc mu nieodmiennl} wiarę 
do śmierci 1 z ciałem y z duszl} mu się odlecaiąc za wieczne niewol
niki : ofiary mu pewne ofiaruj!}, y pewnych czasow rożną cześć y chwałę 
iemu oddaią. 

!ł7. Po czwarte, blużnifł Boga y naturę iego przenaświętszą Czło
wieczą, ł,akże Matkę iego błogosławioną z Świętymi iego. 

28. Pi14ta - popełniaią świętokractwo, kradnl}c rzeczy św.ięte, 
iako Naświętszy Sakrament, y inne rzeczy święte, zażywaiąc ich do 
swoich przeklętych zabobonow. 

29. Szosta- zażywaifł wszetecze'ilstwa brzydkiego z czartami. 
~0. Siodma - szkody barzo wielkie czynią ludziom, one zabi· 

iaiąc, a zwłascza dziatki" niewinne, poniewasz do . nich łatwy przystęp 
ma.ią, gdy im rodzicy nieostrożni krzest świ~ty dla pewnych świeckich 
respectów odwłoczą. Z ktorych to dziatek nowo narodzonych krew wy
sysaią, one taiemnie y nieznacznie morduiąc, z . których potem ciał 
zwarzonycli maści, proszki, y insze godła szatańskie gotuią. 

81. Nie wspominam rozmaitych ehorob ludzkich y bydlęcych, 
~tore zarażaią, iako y zbota po polu truciznami y sztukami czartow· 
skiemi. 

32. Pytałem tu iedney n i e kiedy (niegdyś) w Poznaniu, ktorą 
po tym spalono. czym by tet zabiiały ludzie y bydło ? - odpowiedziała 
mi mimo insze sposoby, maią jedno ziele pewne, ktore tyło na Lysey 
gorze roście, ile mogę wiedzieć , gdzie te~ na ten czas był Zbor He-
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retycki, tego, Jlrawi, tyło zwarzywszy, pokropić In h o (albo) czlowiek:t, 
lubo iaką bestyą, ktorey śmierci życzysz, natychmiast zdechnie. Czc · 
goro, prawi, y s~ma doznała na psie, ktory, skorom go tą wodą po 
kropiła w koło się obróciwszy, padł y zdechł. 

33. Powtora 1 tey pieldelney nauki pt·zez umowę nie wyrażną 
wprawdzie z czartero 1 ale przez hasła wyrażnie 1 gdy i c wiernie eho
waią, iako ich ci nauczyli, ktorzy ich pierwey nawykli, od saroego 
czarta, uczyniwszy z nim umowę wyt·ainą y oczywistą . Bo nictyło im 
samym, takowe bezecne instrukcyje podaią, ale y przykazuil~ iako 
naywięcey drugie nieroi zarabć, y do usługi czal·towskiey, pogar
dziwszy Bogiem, zaprawować. Zaczym, q u i fa c i t p e t' a l i u m, p c r 
so facere vidotur. 

Powiem przykład, tey to wy1·ażncy z czarty umowy, y niewy
rażney. 

3-t. Szla,clu~ir. ieden z Podlasza Ewangelik maiąe Synaczka, nic 
chciał go dać z sąsieckicmi dziatkami do Kolegium Pnltówskicgo, ale 
mu z Niemice kosztem niemałym zaciąg-nął ~Iistrza, ktory ono Dziecię 
we trzy n a s t u niemal leciech zpolnie z Gramm:tt.yką potniemnie 
!tczył Czarnoksięstwa, y z nim w kole czartowskim często bywał. R:lz 
tui: tyło ostatni miał bydi w niem 11::1. pl'Omocyą y umowę wyrażną 
albo oczywistą z czartem. Zdarzył Pan Bog iż inne sąsieckie dziatki 
odesłano na vacacye (w.'l.kallye) z Kolegium do domów, gdzie na ie· 
dnym posiedzeniu z rozknz:mia rodziców sprobowali się z onym doma
torem. A widzą~ ociec że nie r·ownia icgo icdynakowi, odprawił In 
spektora, a syna z drugieroi dał do szkoły, ktory oznawszy się z kon 
dyscypulami. wki'Otce nauczył nicktor·ych swoich 1·owiennikow, rozmai · 
tych sztuk sz:lt:tt'n!ldch, y z l ości łuctziom wyr·ządzać, iako to: klotki 
ot~ierać na pewne hasła y zamki, - · wotly czynie, - rozdzierać su
lmr~ ~tórą (aby) za chuchnieniem cala była 1 - pieniądze rozdawać 
w lZhJe, ktore on w sieni w cale odebmł, :1 on:rm z rąk zniknęły, r tym podobne psic sztuki . Dla czego s:.., musie!' czą~to Mi(ni )strowie 
rch, lu·zozowych exorcizmow M;i:y1va.::, po ki nie < ~wyleli oney nauki. 

115. Zkl}d si~ pokaznie iż oprocz wyraźne; umowy z diabłem, 
może kto hy<Jż, przez niewy,·ażnc pakta, czarown ·icm nbo czarownicą 
karania godną. A żebyś !epicy poznał tę urno\\. czartowską oboie: 
Weźroi z Dokto1·ow taką regułę abo naukę. C .vJ\Vick siQ dzicie nie
zwyczayncgo w Kościele Bożym, y bez pochw.lły icgo abo opisania, 
Y. potwicrdzenia. aby się co uatychmi:l.St stało 1 choć otllcg-łc, y n:td 
Sił!) Y. moc pt'Z)Todzoml, to czarami y zabobonami śmierdzi, y do zmo 
wy tluemncy choć niewyrażncy z szatanem należy. Tak uczy s. Tom:tsz. 

36. A nic zarzucay, że są kr·zyże, słowa świt~tc, modlitwy na
bożne: - kiedy się pn:y tym co innego miesza y przydaic, naprzy
~la(l: Imiona nicznaiome n bo słowa, karaktcr.v etc. A bo ieśli nadzicio 
lak:l pokład<\ te słowa pisz:lc, a.oo rz~czy, wicr·zqc: - y inne tym po-
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dobne wymysły y ceremonie niekościelnc, ani ku chwale Botey nale
tyte: masz to wszystko rozumieć zabobonami. 

37. Naprzykład: - niech Panna na pargaminie Liałym, gdy 
wschodzi słonce, Ewangelią a. Jaua napisze, ktorą na trzech sznur
kach nosić masz na szyi, - modlitwę iaką abo słowa koniowi, lubo 
bydlęciu iakicmu schorzałemu w ucho szeptać,-czary są y zabobony, 
z taiemney i niewyrażney umowy z diabłem, 

38. Y owszem, chocbyś nic nie przydawał, iedno same słowa na
botne m owił, abo wierszyk iaki z Psalmu 1 lubo samo wino z ofiary 
abluciey kapłailskiey: sam opłatek , ktory na ołtarzu przy Mszey s. 
odprawowaniu leżał dla proby Czarownic,- konopie abo len na gro
mnieach wiązać, - drzewa słomą po iutrzni Botego Narodzenia opa
suiesz, - koszule na rozstayniaeh y przy Botey m~ee rozbite poszar
pane rozbiiasz. Wszystko to biesowe dzieło, ieśli w nich pewną a nie
omylną ufność kładziesz, y używasz ich dla dostąpjenia zdrowia, abo 
dla iakiego pożytku. D e l r i u s li b. 3 p. 2. S u ar e z L e s s i u s L a y m. 

39. Przyczyna 1 bo tych słow abo modlitewki nie dla czci Bo
skiey utywasz. Ani dla tego te są słowa Boże, ale zamysłem płonnym, 
aby się co stało płonnego abo pletliwego. Na co ani Bog, ani Kośeioł 
tych słow nie ustawił. Przykład ieden dam: - pewne święte słowa, 
żeby psi nie szczekali, mowić . Takowe słowa, na cześć diabłu mowią, 
choć same przez się świątobliwe, bo on w rzeczach świętych 1 iako 
w Sakramentach swoie hasła y sidła zasadził, iako rybak pod pastw~ 
wędy, na snadnieysze ludzi oszukanie, na obełżenie Maiastatu Bożego 
y rzeczy samych świętych 1 i ak o ptasznik siemie w klatkę na połow 
sikor nieostrożnych. 

Pytanie 2. 
Jaki kres do kt.orego iako do celu zmierzaią czarami swoiorni Czaro

wnicy abo Czarownice. 

40. Właśni Czarownicy y Czarownice dwoiaki koniec y kres so
bie zamierzają czarami swoiemi. Jeden iest uciecha własna y wielkie 
u ludzi rozumien ie, lubo z okazowania, y kunsztow szalbierskich nad 
przyrodzenie w oczach ludzkich, za pomocą szatańsk1l, lubo dla zysku 
y pożytku ia.kiego prywatnego własnego abo cudzego. 

41. Masz j asny przykład w Polscze przed lat kilkadziesillt, iaka 
ta przeklęta nauka spoinie z nowym zwierzysczem, zagęśeiła się była, 
a zwłascza po Dworach Senatorskićh y przednich, iż ni c nie rzekę 
o niektorych Duchownych, te to sobie za osobliwe dworstwo mieli, 
takie bezecniki 1 a bo iako i e zwali Kunstmistrze przy sobie chować, 
przepłacać 1 . y one i eden drugiemu odmawiać 1 abo raczey wydzierać. 
Mowię to iako t e s t i s o c u l a t u s, mieysc1 oso b takich, ksiąg, instru
mentow, y koł czarnoksięzkich. (Tu przytacza z Dziejow apostolskich, 
czarnoksiężnika Syruona, który w Rzymie chcąc trupa wskrzesić, tylko 
mocą czarta dokazał tyle, te ten głową ruszał; y potym chcąc popra· 



wic sławy, w oczach wszystkiego Rzymu począł z Kapitolium po po
wietrzu latać, ale gdy czarci ktorzy go byli wysoko na powietrze wy
nieśli, modlitwą Piotra a. odpędzeni, zpadszy z wielkim pędem y wrza
skiem na ziemię abo kamienie, rozbił się y nogi sobie połomał). 

42. Drugi cel abo koniec tych zbrodni abo czarów, aby iako 
naybardzi, naywięcey szkodzili ludziom. Y tę sprawkę ich czartowską 
prawnicy zowią Maleficium abo vonoficium, a po polsku Zło
czynstwo, abo Trucizny zadawanie. A to zwykli troiako czynić, y na 
trzech rzeczach złość swoię pokazować. Naprzod w E l e m e n t a c h,
potym w c i a l a c h ludzkich i bydlęcych, - potrzecie, w d u s z a c h 
ludzkich poki są w r.iele, ile im Bog za taiemnemi sądami swoiemi 
dopuscza. Masz przykład w Jobie a. tego wszystkiego. c. l. 

43. Co się tknie pierwszego, to iest, E l e m o n to w a bo żywio
łow (bo niemi otywiamy się), mogą pomor.ą czartowską na powietrzu 
Y morzu czynić burze, grady, pioruny, grzmoty, wiatry, wichry, y nie
mi ludziom szkodzić, wywracaiąc drzewa, lasy, siewy psować, domy 
obalać, bydło zaratać, iako się Jobowi stało.- Y codzień tego dozna
warny. Czytaycie Historie iako między inneroi zbrodniami żydowskieroi 
cisz śmierdziuchowie iako głowni a sprzysięgli ni~przyiaciele Ohrze
ścianscy, będąc zawsze pełni czarow y zabobanow, bez bojażni; karani 
w Niemieckiey iedney stronie wszystkie wody potruli byli, oprocz pe
wnych miesc gdzie sami czerpali wodę , za ktorą trucizną wszędzie 
ludzie Ohrześciańscy, iako snopie padali umleraiąc, . do czego się sa
roisz na mękach przyznali, za !JO z Niemiec wyświeceni y niektorzy 
srogo pokarani. 

44. Nietrudno a e ri i s pro t e s ta t i b u s to iest czartom, obłoki 
z innych części świata, tak y wiatry , gdzie chcą ~a pędzić gwałtem, 
Y one spoinie rozbiiać, zaczym gromy, wichry de. (o b. Lud Ser. VII 
st~. 49. Płanetnik). Tymże ..sposobem uczynić potopy, trzesiania zie
nue, wywroty domow, iako synom Jobowym (zrobili), nagle pożogi, 
Y tym podobne ile im Bog dopuscza. Mogą te:!l .oczarować siewy y role, 
Y z iednego mieyaca na drugie przenosić. Co była zwyczayna iescze 
za Rzymian w podanetwie będących. Y srogo takich karano, l e g i
bua duodecim tabul .arum. Czytay sobie Pliniusza lib. 17.c.1 1. 

45. Co się tknie c i a ł ludzkich 1 abo bydlęcych, y na takich 
złości .swe dokazuią. 

46. Naprzod mogą ie prętko z mieysca na mieysce przenosić, 
bo Bił ~uchownie mocni. Acz tych przenosin niezawsze odprawuią iako 
Y bank1etow, tańcow, pokłonow diabłu; y innych plugastw niegodnych 
wspomnienia. Zgadzaią się na to Doktorowie w prawiech biegli, pisząc 
0 tych zbrodniach, że często takie niewiasty diabeł oszukiwa, lobo 
gdy dobrowolnie zasną twardo, zaczym diabeł maiąe ·moc na nich, tak 
tm r~ntazyą, którą zową .i m a g i n a t i v a m 1 mocno omomi, y wyrazi 
~~ mey te rzeczy, czego ony przed zaśnieniem pragnęły, tak potężnie, 
!a. oby. to rzeczywiście czyniły, bankietowały, piły, jadły, a ono awo 
tego stę . brzydkiego fie~iska, kto re z natury pełne, przez sen nasyca. 



294 
~ 

Że tesz ocknąwszy się, za rzecz prawd~iwą swóim wierniczkom abo 
sekretarkom cl•lnbnie opowiadaiq. A one roz(powiedzą) wszystkiemu 
światu y z przydatkiem, Czego potym obłędną fantazją swoią upe· 

· wnione zaprzeć nie mogą, y owszem dobrowolnie przed sądem wy
znawają spoinie y osoby pewne znaiome powoływaiąc 1 ktore im ich 
fanta.zyą obłędną, y sam diabeł nieprzyiaciel ludzki głowny, spiącym 
mocno wyraził. Dla tegot nit:~ bardzo baspiecznie sobie sędziowie po
stępuią, gdy na takie proste zeznanie czarownic, . lubo dobrowolne, lubo 
przez kw es ty e ( tortUI·y) wymęczone, uwierzywszy, one na śmierć 
skazują, niemaląc innych słusznych na nie dowodów. Gdysz to może 
bydż y na iawie z pomiQszania humorow człowieczych , czego w ~fe
lankolikach doznawamy. Czego y w gorączkacli pełno bywa. A daleko 
potętniey może sprawić przez sen za oszukaniem fantazyey ilaszcy, 
ktorą zowią Phizykowie i m a g i n a t i v a m, abo wyrażaiącą rzeczy i a· 
koby prawdziwe, ktora im nietyło ich skoki y bankiety wyraża, ale 
y sąsiady icl1 bezwinne, ktore często powolywaią y osławiaią , iako 
spoinie widziane. Potwierdzam y tego, że takowych ciała teyże nocy, 
bardzo twardo spiące znaleziono na pokoiu przy boku towarzysza, kto
remu chrapiąc spać nie dały, choć nazniutrz swoim sekretarkom troi e 
ni e widy (niestworzone breduie) o l}ankiecie przeszłey nocy powia
dały. Tego iodnak dokładam, com iuż wyżey natrącił, te takie prze
DOlliny na czas i prawdziwe bywaią (Boć y Zb~twiciel Pan da
wał się nosić). 

4 7. Co się iescze tknie ciał ludzkich i bydlęcych, m o g ą i e 
tesz z pomocą czartowską odmienić, mowię o odmianie nie· 
powietrzney, ale powierzchowney, z powietrza y z waporow 
i n n ą tworząc powierzchowną postać. Tak o niektorych twierdzą, że 
się przewierzgnęli w wilk i, bo się iło mogą do wiJczy postaci przy. 
sposabiaią, chodząc na rękach y na nogach, a diabeł przydaio osta· 
tek, aby się zdali ' w postaci wilczoy doskonałey. Potym ie opano
wawszy odmienia im fantazyą, y czyni w nich animusz abo serce sro· 
gicy bestiey dzikiey. Czego snadnie dokazać może wzntszywszy y po 
mieszawszy humory w nich, przydaiąc nieco według potrzeby z rzeczy 
iadowityr.h cboc przyrodzonych potym chyżością wilczą cial.o ono y tam 
y sam ki01·uie. Jako m i II e ar t i fe x. St:!<l- że bywa iż tacy nnpaclszy 
na ludzie, one okrutnic drapią 1 sza111ią, ,kąsaią 1 pożeraią nakształt 
prawdziwych wilkow. Może też y sam szatan uspić człowieka, a sam 
być o s o b C} w i l c z ą ponosić, y w takiey osobie rozmaite zawzięte 
y pomyślne usługi odprawować, używszy drugiego bi c~a, aby to spra
wił w onego spiąceg1> fantazycy, żeby mu się zdało iakoby siłJ w wil· 
ka pl'zt>mięnił, y to Wl'lzytko broił, co bies broi namiestnik iego. Na· 
koniec może tę odmianę w człowieku uczynić, sczerem omamieniem, 
inkom insz wyżey powiedział o Melan~olikaeh y szalonych 1 ~e się im 
1lziwnr J'zcczy zdadZI} ehoc to wnqtrzne lnunory w nich robią str. 57. 

· l~. Pot I'Zecie, - mog11 C'inłn ludzkie y bydl~co t a .i c m n y e h 
c !Joru h n n b a wić, którym ~adnlł miarą lekarze zabic~cć n i o m o";~· 

·'l 
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A to przez trucizny rozmaite y nieznaiome, których czarownicom do
daią; abo o d e y m u i ą e m o e przyrodzoną lekarstwom y innemi ro
tnymi aposobam\ przeszkadzaiąc lekarzom. 1t{ogą też wzaiem l e czy ć 
rozmaite choroby, który się też mqgą przyrodzoneroi lekarstwy rato
wać; abo więc przez odmcenie abo oddalenie, popsowanie gusł 
inney czarownice, byle tyło b e z p o m o e y e z ar t a swego 1 !ło się to 
żadnym sposobem nie godzi diabłem diabła y iego azpry
·c h o w p o zbywać. Ale iż one wied~ą pospolicie, gdzie tych gusł szu
kać, y gdzie ie kopią, zwyczaynie z nauki biesowcy. 

49. Poczwarte, - z strony dusze, a rozumiey w ciele będąeey, 
mogll wszystkiego tego dokazować, co idzie z dispozyciey, abo z po· 
stanowienia ciała człowieczego, y z fantazyiey iego, iako to 
uezynić . azalonego, y przywieść go do tego co się trafia w aza
leiastwie. Wzbudzić w nim affekt miłości abo gniewu, niezgo
dy, n i e n a wiś c i 1 y tym podobne atrokty 1 a to przez pobarzenie 
w niem humorow y duchow przyzwoitych gniewow abo miłości. Do 
tego pomagaią pewne z a da t k i abo godła, kto re daią a bo noai ć każą 
'dla miłości y innych aft'ektow, ·iako łas\q· Pańakiey ete. 

50. D~ie tego pt·zykład Josephus Traet. I. Diaetetieon 
Polyhistoricon dieto e. 5. de amore: wyięty z żywota Karola 
Wielkiego Cesarza; ten iako człowiek zezarowany od iedney wszete
czney czarownice 1 tak dalece, że gdy ią' wkrotce Bog z tego świata 
~trącił, on iednak zezarowany od niey za żywota, niebył y po Amierei 
tey od ,czar uwolniony: tak że y trupa iey smrodliwego kazał sobie 
do swego pokoiu, zanieść: Y chocia:te ieden z dworzan· dln wielkiego 
Y nieznośnego smrodu niemogl wchodzić do pokoiu cesarskiegó: on 
sam oeznrowany y ornomiony żadnego smrodu nie uczuł. Y owszem 
zdało mu się, ~e pokoy iego rQżą y ziołkami wonnami napełniony, 
el10e tt·upiopiaty y śmierdząry pełen brzydkiego robactwa. Aż za tąą
drą radą ony~bże iego dworzan, w niebytności Cesankiey, kazali pilnie 
wszędzie on ścierw plugawy opatrzyć ( obejrzM ). Co gdy z wieikił 
przewagą uczyniono, w ulłeiech oney czarownice plugAwey p i er li ci e n 
złoty (ujrzeli), ktoryskoro wyięli, a Cesarz ,~ .. azem nadchodził, 
ledwo drzwi uchylonb, uczuł · nicznośny smrod tr· ..,a onego, ł:e też za
razem musiał prętko nazad ustępować, · y on t.cierw preez kazał zmra
ze~ wyrzucić. Jakiego potytn uiepokoiu zatyli ei co on pierścień przy 
BO~te mieli, y od ezartow nagabanie, trudno wypisać. Aż go na takim 
m1eyaeu zakopano, gdzieby go żaden żywy czJowiek 'nie mogł zna
leM.- Tym podobnego opiauie s~ Grzegorz li b. 1. D i al o g. c. 4. · 

51. Nad-to zabiiaią d na zę w ciele sposobem rożnym. Ja dwa 
~lo dla krotkośei namionię, opuściwszy innych lfiele. Jeden iest prsez 

Upno. Pisze Villamontius (lib. 1. Itinerarii c, 33) o iednym 
?zarowniku w Weneeiey, _ ktory u potępionych na galery, d nsz e ta-
1 ~m n i. e ku p o wał, obiecniąc im przytym ~zwolenie z oney to. wiel
~·~Y ~uewoli, na ktorą ~yli skauni, dailic kai:demn u iednę duszę 
Ztrsr9ć czrrwonych< złotych. A przytym biOJ'JlC od nich C y r ogra f

1 
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krwią ich podpisany: w ktorym si~ diabłu y Czarownikowi oddawali •. 
Przytym zarazem, teby si~.nazad w obietnicy zapisaney nie eofnęlł, 
dotykaiąe si~ ich pewną trucizną, z nauki ezartowskiey, nagle za
biiał. Wprawdzitl·ć wzi'łł niedługo za to tamte ~apłat~, gdy si~ do
wiedziano, ale nie stało r.a dusze stracone. (ob. Ser. V. str. ~1. 333. 
Twardowski). 

62. Drogi sposob przez samet baby czarownice, ktore si~ obie
raitt y ofiarnią na ratunek rodąeym, y choe na czas wiernie im po· 
słntą dla kreditu lepszego, iednak za okazytt inne dziatki . y dusze ieh 
pned puyi~ciem krztu t\. morduitt. Jako y tydzi lekarze 
uałngui'łC chorym Cbrzet\cianom, na czali-ći wprawdzie dogodą, ale 
upatrzywazy okazytt na drugie wiernie czyniłł dosyó . nauce y przyka· 
zaniu Talmuckiemu wyratnemu. Oho e się tego oni prą. Pisze S p re n g. 
i n M a l. p u t. ~ it w Dieeesiey B!L$ilienakiey (Baael) y Str&88bnr
akiey dwie· czarownice takie zpalono, przeto it iedna s nich oz terd z i e· 
h i, a druga bez liuby dziatek, gdy na Awiat wychodziły, nieoehnczo· 
nych, pomordowały wpychliłc wielkie opiłki w główki ich. 

P,lanit S. 
Czemu wi~y białyohgłow anileli mt~Czyzn Czarownic ? 

53. Tn rozpoczyna autor: .Bardzo bych wielq krzywdo Białey 
płci nrzynił, kiedyby ait) to miało o kałdey rommieć, co sit) tylo o 
wielu rozumie y mowi, i ak o · scholasticy mowflł ł. p o t i o r i p a r t e. 
Jako y owey nie wierz~ pospolitey przypowiastce: ile · białych wron, 
tyle ~ch ion/' 

64.. Dal~j wylicza znaczny poczet niewiast u.cnych i Awi\tobli; 
Wych. W koilen wazakle mówi: ".Jednak y to prawda, co pismo A. 
mowi 1 muliere initium peccati, pocątek grzechu od niewia
sty, to iest Jewy, starki naasey." 

66. Pytai,.c ai~ tedy, czemu białegłowy akłonnieysze do . czar y 
zal;)obonow aniteli m~sczyzna, y ezęściey z diabłem umowy mai'łC ucz~ 
ai~ csarowa6 ? - Przetot, it q rozsądku niedoskonałego. Tak odpo· 
wiada D. · Layman lib. 2. de Jnst. 6. e. 5. de sagia. Do tegoma
~ey · experiencyi , a bo wiadomości w rzeczach, łatwie nwiert:lł, sposo· 
bnieysze do oszukania, aniteli mężowie. Nad-to zbytnie ciekawe wy
w:iadni,.c ai~ o tym y o owym i t. d. Wiele snow rozmaitych maiąo, 
onym mocno wierzą , pełne a.ft'ektow y paasyi niepohamowanych, y co 
ucznie z opacznego abo niepohamowanego a.ft'ektu, to za aczerą prawde 
rozumie. Naprzykład, obie (ob-je) się krup, wapna, gliny, miasto cu
kru (często w atanie brzemiennym), ieat iadow:icie gniewliwa, do umo
ru· niezgodliwa, zaczym cierpi kordyak~, abo podobnlł z tych aft'ektow 
chorobę: uprzędzie sobie w głowie 1 abo wi~c kto w nie .wmowi 1 tar 
to czary : na tak'l fantazylł szuka Exorcisty takiegou iako y sama 
błahego rozsfłdku: pochlebi ley fantuyey, 1 prsyna, ie ci~ e~-
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nut tu po d omie kopa~, po pierzynach diabelstwa y ezarow szukaó, 
domowe y &\Siady pomawia~ o czary, bez ładnego sumnienia y boia
tni Botey. A ono by wstęg~ ze ś l i (szeJk~, pasem z zaprz~gu) abo 
z łaski nahaisklł płotk~ (spleciony z rzemienia bat) ~kie ostudy, 
che~ rzec, obta~ y nierozumną swą wolą lepiey leczy~. Nad-to s~ 
tet białegłowy przyrodzenia flegmistego y wilgotnego, a wilgotność 
łatwie si~ wzrusza, y . na niey, iako na wodzie co chcesz snadnie wy
razisz i t. d. 

Pgtanie 4. 
Jeśli Sędzia bez wielkich zawodow y dowodow, powinien surowo zaraa 
następować na ludzie o czary powołane, czyli uważnie trzymai~c się 

postępku prawnego. 

66. Prawda to iest f:e w tym barzo uwikłanym postępka pra
w~ym, o czarach y czarownicach, . barzo wiele trudnoaci zachodzi y w~t
phwości i t. d. 

· 57. Dalej mówi autor o lekkomysinem rozpoczynaniu tego ro-
dzaju proeessów: "Przetoż gdy ktora będzie pornowiona abo powoł.ana, 
daley się nie pytail\c, winna abo niewinna, zaraz imay, pław, męc~. 
pal, teby się złe nie mnotyło . Bo to blużniercy, y odstępcy Boty, 
szko~nicy ludzcy, y Rzeczypospolitey. Lepiey że ciało zgore, a dusza 
będzte zbawiona, y drudzy się będą kajali. - Potem mówi : "Masz 
wyrru:ne prawo na Seymie walnym krakowskim opisane roku Pat\akie
go 1543 za Zigmunta Pierwsze~ o iako i prawa Kościelne. Dalej mówi 
0 • powołaniu niegdyś przed sądy s. Atanazego przez pewll\ bezecnicę 
n•ewstydliw~, i tak się odzywa niby do sędziów naszych, . nieraz 
okrutnych: 

. 58. Co rozumiecie, kicdyby 8. Atbana11y u nas tak · był powoła
~y, leśliby ten iurista, za taki exees o czary nie kazał go zarazeD1 
tm~, willzae, nieść na stolec n i e d o t y k a i ą e s i Q z i e m i e 1 z szat 
aro~otnie zewlec, a na stolen onym od ziemio wyniosłym krzy te 
oleJe~ poawięr.onym poczyniwszy 1 

), onego związanego posadzi~, nie 
rnu n1e daiJle iedno g o ł ą b ki z opłatka m i co na ołtarzu przy 
llszey ś . były 1 aby rycbley powiadał, kiedy go na katowniey raz 
w_ Ratusz u, drugi raz w l e s i e rozciągnlłwszy, płatami w gorzałce 
zamoczoneroi y zapaloneroi przez godzinę palie będ\ okrutnie l 

69. A dalej mówi : "A zwłaszcza kiedy kobiećisczka nikczemne 
IDałoc~oekie (małej cnoty), wyuzdany gęby, poturbowane mękami przy
IDuszatl} aby plotki na drugie kto re sami mianuilł plotły , a gdy na
plotlł rnianuillt y te y owe uwierzywszy iako Ewangelicy płonnym ich 

•) 0,~1 ea Lvd. Ser. XI etr. 107 notb. d:rug& (z Pamiętnik& ks. Jabczyń
••etro). 

38 
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baykom, one piszą, y bez hdnego braku ani respektu na dobrą nigdy 
nienaruszoną sław~ ich, y zachowanie starożytne w sąsi~stwie bez ża· 
dney nagany, one by wierutne złoczyilce1 okrutnie łapają 1 wiążą, nie
wstydliwie obnataią, męczą 1 morzą, palą, bez żadnego polytowanin 
nie dopusczaiąc si~ iem sprawić, ani o sobie sprawę dać, że im y sam 
żywot w takich katowniach obrzydnie, y za takim nieporządnym po
stępkiem, przychodzi im do tego 1 że to wszystko choc bezwinnie na 
się czasem wyznawaią, o co ich pomawiaią: byle onemu utrapieniu, 
przez śmierć iakążkolwiek koniec miały, abo si~ więc z desperacie)' 
wieszaią y diabłu oddaią. Czego się trafia bez miary. Utwierdzę to 
iednym y drugim przykł"dem, na ktorem to sam patrzył. 

60. Poroowiono iednę białogłowę na Krninie (dziś Skrajna, nad
graniczne pow. Czarnkowski, Wyrzyski i t. d.), iakoby dziecię swoie 
zamordowała; ztrapiona cięszkiem więzieniem do uprzykrzenia, gdy ią 
urzędownie pytano, twoie to dziecię? - moje; - zabil~laś i e? -- za
biłam. Za takiero zeznaniem, kazano si~ iey na spowiedź gotować, y 
na koł, ktorym miała bydż przebita nazaiutrz. Tegbż dnia na tamto 
mieysce w nocy pnyiad~ z trafuoku; powiedzą mi o tey przyszłey 
Exekutiey: z pytam księdza, ieśli Sakramenty naświętszemi opatrzoDil, 
powie żem to uczynił, iednak nie mogę na to okruciel'lstwo patrzyć, 
ani pny niey bydż. Przestrzegę go, że to pasterska powinn~ść, Bogu 
dusz~ sobie powierzoną oddać, przydaiąc y to, że ai~ siła trafia przy 
takiey sprawie rz-eczy ratunku kaptaflakiego godnych : dam mu też 
y instrukcyJt abo spoaob na dalsze wyrozumienie, ieśli tak iako na się 
proataczka wyznała. Gdy tak uczynił, znalazło się, że acz wprawdzie 
iey dzieeie było, ale dzwigail}c Oyca y Matk~ łożu!} chorobl} zbolałe, 
poroniła niechcąc, ale z uraz u, y te ledwo co nad dwa miesiące miało, 
iako m Ił d re białegłowy zwołane przy~nały. Y tak choc iuż y kat 
z palem stał, bezwinM uwolniona. Y teyże godziny Bttgn w kościele 
dziękuiqe za wybawienie, to mi wszystko sama zeznała z· podziękowa
niem, mowił}C: dziś'iem się urodziła. 

6l. Weżmi 'y drugi ieszcze żałośnieyszy, iako zła rzecz surowo
ści nierozmyślney w takim powołaniu abo pomowieniu, nie trzymlłil}c 
się postępku prawnego, zażywać. Jest iedno miasto tu w Wielkiey Pol
scze, w ktorym za inst.ancyl} y podusczcniem żony nader iadowitey 
harenuarzn. (dzierżawcy, szlachcica) miasta onego, poimano z waśni 
iednę mieszczk~ o czary. Ona widząc że nierowna z panią harendar· 
1{ą zwaśnioną, chcąc snadniey wyniść z tego, y widząc iuż kata nad 
10bą z urzędem y z samym l41rendarzem roziuszonym po długich wy 
mowkach y proibach, gdy nic nie przemogła, obawiaiąc się katowniey, 
ktorą iey grożono, z strachu wielkiego, przyznała się, ie iest czaro
wnicą, ale nie sama, iest y Woytowa y Bunbistrzowa, ktorych mężo
wie tudzieaz stali (byli obrcni), y innych kilka przednirb onego miasta 
miesczek spomieniła, rozumiciqc, i ak o sama po tym zeznała przy nich, 
na stos idąc, że snadnley przy ich małżonkach uwolniona będr.ie: bo 
te miesczkl były "t;Ąwsze dobrey y nienantszoney Bławy . .Aż iż tai ba-
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rendarka rozgniewała siQ była y na W oytową y dwie drugie p•·~y nicy 
powołane osądzono, dawszy na porękl} Burmistrzowi samo-wtorą (je
dynie drugą t . j. burmistrzowę) dla dalszey informatiey wrzkomo (ni
by-to, jakoby), ktora, i teraz ~drowo Pana Boga chwali . .A obawialąc 
tię teby dmgich ( niewiast ) kto nie wybawił, zwłascza it Woytowa 
dąwała sto grzywien, aby exckucyą .tyło do trzeciego dnia odwleczono, 
Zlll'azem nazaintrz iescze przed wschodem sloi'Jca s traskiero harendluz 
z wielkieroi pogrotkami, zapędziwszy na ratusz urząd prosty w onym 
mieście, kazał ie dekretować na spalenie, tadnych racyi nic przyimu
iąc, · a kontcntuiąc się pierwszem testamentem (zeznaniem) naprzod po
mowioney, choc y na ogien w~tępniąc wszystkie odwoływała. Tak 
wszystkie przed wschodem słonca popalono, na com sam 
zdaleka patrzał. Ttl nQdzniee (biedaczki) nizkąd nie wicdzl}c pomor-y, 
z desperacyl w talu wielkim mowiły stoi~r na stosie drew: poniewu 
w tę nieszczęsną godzinę ani od Boga, ani od ludzi ratunku, będJłe 
niewinne mieć nie motemy, niecbte diabeł wazytko y dusze y ciała 
pobierze, y z taką commendacyl} abo raczey desperacyą popalone. -
A dobrzeż to, y po Ohrzcściailsku ? 

62. Trzeci dowod ic81iby się u~ywało tcy ciekawcy surowości, 
nie trzymai~c się zwyczaynego postępku prawnego w innych Crimina
łach: - oproca nicbezpie<'zeilatwa y zguby niewinnego człowieka, iako 
alę rzekło, następnie y osława zacnych w onym mieście familie.y & obtl
teniem, ·eo tntdno abo niepodobno nagrodzie. Następnie y obnydli
Woł6 oneyłe familiey w onym mieście aąsiad. Gdy dla oney noty nie 
będłł aię śmieli zpowinowaeać z oną famili~t kryminałem Czarownieaym 
zmuan'ł. Nutępule y wielka perturbaeya, abo trwoga y zamieub 
miasta wszystkiego, gdy si9 ka:tdy malionek o swoie bY nanuiwaą 
maUonkę, eórk9, a bo powinn'ł będzie obawiał, by iey. teł kto z nie
na"iści abo z rankoru iakiego nie powołał. Y nicieden ·zbrzydzi so
bie pomieszkanic ·w tl)kim ruidcie, obaytiaiąc się by kto, przynamnicy 
dla tego ubogi~go y krwawego zbioru, chcąc co u niego utargować, 
nie okrył go iaką kalumnią y · m1Llionki icgo cnotliwcy. Następnie na 
koniec y oslawa wszystkiego miasta, n innych miast sąsieckieb, te &il} 
icb będą strzegli y z niemi spoikowania 1 daleko barziey kontraktow 
małżeliskich, widząc ich postępki y spraw9 by w Osieku, co woleli 
kowala choe wierutnego złodzicia uwolnie od .szubienice, a miasto iego 
kolodzit'ia bezwinnego obiesić, czyniąc dosyć prawu za zł~dzicystwo 
kowalowe: bo icdnego tyło w mieście kowala. mieli, a dwuoh kolo
dzieiow. 

. 63. no iako mog:~ tego y owego obwinić, tak y wszystkich. Po-
\\'Jem smicszną nerz ktorąm od iednego Apteknrza zrozumiał człowie
ka wjnry godnego y na urzędzie b~dąccgo . Bawił się ieden Exorcia
mami stuczny ale mało ostro:tny, y dla większey ,reputaciey w swoiey 
~~Lawie, da'A'ał nieznaczne w potrawach y polewkaeb pewne proszki 
Ule nic powiedail}c dla pnrgaeyi, iakoby exorciaowallłJ potraw-; 1 ktore 
PI'Oiaki brał u tegot. aptekarza. Trafilo ai~ ie 11ła kompuia Ił& ieclno 
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mieysee A. a zatym białyehgłow uceiwych grono niemałe, gdy się im 
ludzie nadchodzącym dziwuią, y on aptekarz z niemi, był tet y exor
eista: a uczyniwszy tamte zmiankę o czarach według zwyczaiu, rzecze 
do około stoiącycl1 : a to y te białegłowy co idą za tą kompanią, SI} 
wszystkie czarownice do iedny, nie wiedząc że tet y maitonka ućci
wa onego aptekarza szła z nimi. Co słysząc aptekarz, spyta: wzdy 
może być ktora między nimi nieczarownica? Zkąd to WM (waszmość) 
poznawasz? - Weyrzawszy, praw'i, na twarz człowieczl}, zaraz po
znam, kto czarownik, kto czarownica, y kto zczarowany. Rzecze mu 
aptekarz : ioHt tam maitonka moia za ktorey cnotę y niewinność gar
dło moie kładę.:_ Dajże pokoy, będziesz mi tego dowodził. - Na co 
on zawstydzony odszedł . .Mogł mu przydać: Nemo . potest haec 
signa facere 1 ·abo notare, nisi fuerit diabolus cum illo, 
iako aecusator y ealumniator fratrum.- To ciekawość głn· 
pia w pos~dzaniu sprawnie. Mogł ten gromadę białychgłow oraz: po· 
sądzić, może y całe miasto. Prawda że Bog y prawo rozkaznie czary 
karać, ale nie zawsze ani każdego pornowionego ; chyba kiedy są do
wody pewne y dostateczne. 

Pytanie 5. 

Jaka inquisieya 1 abo wypytanie w tym to obwinieniu o czarach 
ma bydz? 

64. Tn mdwi o· sądach mixti fori t. i. świeckich i ducbowny,eb, 
i sposób w jaki inkwizycya ogólna lub szczegółowa ma być prowa
dzoną. "Naprzod isz to między ludzmi rozgłosiło, te się iaka zbrodnia 
abo exces stał gdziekolwiek, lubo w mieście, lubo w polu: naprzy
kład że dziecię abo człowieka iakiego naleziono zabitego y tym po
dobny. A te są e.xcesy powierzchowno. Drugie są do rozumu naletyte, 
iako Beresie ( herezye ), czary, umowy z szatanem, y inne excessy 
barzo trudne do poięcia y wyrozumienia, i ak o się i ut powiedziało. 
Powtóre, potrzeba iakiego instigatora ktoryby skarzył (z dowodami 
w ręku); potrzecie, aby dano c~aa y mieysc~ ·na obronę obwinionemu; 
poezwarte 1 ma mieć pierwey pewne dokumanta abo dowody strony 
czar; piąta 1 ma bydt powołanie abo pornowa od drugich ludzi; szo. 
sta, upatrawać y to trzeba, ieśli po przedtym o tot nie oskarzono; 
siodma kondicya, aby ta iuquisicya była od sędziego własnego, po 

'łacinie a judicice competente; osma, dowodzić t!'go trzeba, te 
teraz iest: bo choć była przedtem Czarownica, nlo iuż tego statecznie 
od dwudziestu lat poprzestała; gdyt takim słoty prescriptia od lat 26, 
ani icłt kto może prawem dochodzić: 

Pyfanie 6. 
Jakie znaki abo dowody maią bydż, ogolero mowiąc, aby sędzia mógł 

się iąć powołanego o czary, y onego więzić, a potym męczyć. 

6.5. Ponieważ rozmaicie broią czarownicy y czarownice, y roz
maicie szkodzą, bo to ich własna powinność y obowiązek , czartowskie 
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według rozmaitych zbrodni icl1, rozmaite y okoliczności abo znaki y do
wody muszą być. Tak dalece, le niepodobna rzecz iest ka.tdy z oso
bna znak wypisać . Jako y samych zbrodni ich, ale z osobnych zbro
dni osobne te! znaki ma sędzia mądry upatrować, y o nich się wy
pytywać. 

66. Y owszem daleko więcey, w rozsądku o czarach · y czaro
wnicach tego potrzeba: Przeto il ta inquisitia o czarach oszukaniu 
Y błędom bardziey podlegała. Mailic to przed oczyma , .te ta rzecz 
wielka pastwić się nierozmyślnie na członkach Chrystusowych ieśliby 
bezwinne były, - Namniey rzecz niewątpliwa tym iasnieyszych y ·ku 
prawdzie zgodnieyszych zuakow y wywodow potrzeba, im sprawa nie
bezpiecznieysza y szkodliwsza o czary powołanemu . Naprzykład, ·więk
szych dowodow trzeba, kiedy mu idzie iul o spalenie ni.teli o męcze
nie, ni.teli o więzienie; - większych o więzienie niteli o inquizycyą 
abo wypytanie z strony lywota y postępkow iego, abo obyczaiów; -
większych od osadzenia w wolnym więzieniu byle tylko nie uszedł, 
iescze większych znakow y probacyi do ądu y sprawy samey; daleko 
większych <lo męczenia i t. d. 

Pytanie 7. 

Jeśli się godzi dla proby albo doświadczenia czarownico pławić. 

67. Teraz pytamy, ieśli tet między znakami zgodneroi do Inqui
siciey, y d niszego postępku prawnego , zgodny znak, pro by p r z e z 
wodę, skrępowawszy pewnym spo11obcm, o czary pornowioną abo po 
deyrzaną: to twierdząc ieśli.te i e s t właściwą czarownicą, będzie p o 
wierzchu wody pływała; ieśli nie, zaraz pogrąlnie na dół. 
Godzi -li się to. czyli nie? Rzecze kto: zwyczayna-ć to rzecz, y bez 
wielkich zawodow proba. Odpowiadam: u nieuków prawnych, y sę
dziow wicyskich, co drugi y pacierza uiedobrze umie, a o Bożym przy
kazaniu ledwo słyszał, u tych pozwalam że to uchodzi, a zwłascza 
gdy im to Panowie ich, iako bo.tkowie ziemscy, bez snumienia, boia
żny Boże nicpytay, rozksżą. A kto go o to pozwie? abo skarze, prócz 
Boga? kto1·y do nich przez Proroka mowi, gdy sobie czas upatrzę, 
będę sądził sądy wasze. 

68. A nt1ydziesz to w niektorych stronach Niemieckich, gdzie 
herezya wz1ęła gorę, a przy niey iako cioteczna rodzona bezecna ma
gia abo czarnoksięstwo rado się wiąże. Bo tam y w szkolac.b czarno
księstwa uczą, choć się iut teraz iawnie strzegą, y m'\ią to sobie za 
foremny kunszt. Czego y Polska doznała, przed lnt kilkądziesiąt, gdy 
n~ pocątku heresiey wznieeoney w Niemczech, tamż-e dziatki swoie 
DJeostrotnie posyłała. Y wielkie podobieństwo y że miQdzy inneroi kun-

-~tami C~oksięakiemi y ten o płAwieniu czarownic ztam~ przo
•ęła iako diabłA przez diabła probować. Odpowiadam tedy, te tego 
kanony kościelne srogo zakazuią, iako y przez telazo rozpalonl, 
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tak y puez wodę lub go r llC ą 1 lob z i mną, c hoc to niekiedy (nie
gdy~) była rzecz zwyezaynR u Longobardow niewiernych. Ale tego 
u dobrych Chrześcian prawa tak duchowne iako y świeckie aurowo 
zakazuią. Zakazał tego swoią konstitucyą Friderik wtory Cesarz. 

69. Z słow zakazu papieta Stefana piątego (u Gratiana) wywo
dzi tente Gratianua, te to nietyło tyeh dwu sposobow pro by prze z 
o S i e ń y wodę zakaznie Oćiec swięty, ale y wszelakich · g u s ł ar
sk'!"h p,rob tym podobnych. Jako na ruśnicę,- lako opłatki 
dawać wu;~~!~wi 1 ktore letały na ołtarzu gdy ksiądz Mszą Awiebł od
prawował, cboc ich nie święcił,- także g o ł ę b i a m i tyło karmić po
mowione o czary a nie innym mięsem.-Także p o A w i ę c o n y m o l e· 
i e m po wszystkich rogar.h etolo k r z y że pierwey pomaści6, nakaztałt 
Biskupa gdy ołtarze święci, na ktorym, potym będzie siedziała o czary 
pomowiona, nie tykai4c się ziemie. - ·· Także nie w Ratuno 
a bo w katuszy gdzie temu mieyace, ale d o l a 8 a w n o e y wywieść 
pomowion11, y tam się nad ni'ł do woli, po wilkowako pastwić w no
cy.- Także chcesz wiedzieć .kto iest czarownica, mowże iednę pewn'ł 
choe świę~ modlitwę, o ktorey . nie powiadam, myśląc gdy mowl11z o 
tey ktorlł masz podeyrzaną, ieśłi się na ten czas w e z dr g n i e sz, iuż 
iest pewna czarownica ta o ktorey pomyślasz. A tyś wierutna zabo
bonica1 guślnica spalenia godna, abo przynamnicy z łaską wyAwieeenia 
a mfuta godna, abyś przez takie gusła ludziom nie szkodziła osła
wialąc i e, y pomawialąc y z tym się przed lndzmi chłubllłC, onych 
teyte proby czartowakiey nr.z'lc, y sumnieula ich zawodZilc; a co nay
większa awiętycb rzecly do gust swoich niubotnie zatywaiJłc, na 
wzgardę Bożą y Matki lego przenaf!więtszey. 

70. Poniewał taka p_roba gusłaraka 1 ieat kuszenie Boga 1 lako 
mowi s. Iwo Epiat. 74 y za ·taiemnym sądem Boskiem abo dopuaeze
niem, widzieliśmy wielu willnych przez tak, probę wyzwoJonych • a 
przeciwnym obyczaiem, wiele przez tęt niewinnych potępionych. A ił 
zwykli byli n lektorzy tak o w Ił wodę (przed pławieniem) przez keię· 
ta (księdza)· pierwey swięcić, abo exorcyzowae. Przetoż Inno
centius trzeci na Generalnym Concilium zakazawszy tey proby, srogo 
teł zakazał y postanowił, aby się żaden kapłan takowey pro by nie 
powatał swięćió wody, lubo gor'lcey lub zimney1 ani h lu: a roz
palonego. 
. '1.1. A co się mowi o wodzie y żelazie rozpalonym, toł rozu-

miey o Innych figlach abo gusłach, iż nie rzekę, azalbieratwaeh: o kto
rych się nie śniło kościołowi, y owszem ich ukunie. Jako y on : ty
mi palcami trzymać y dotykać się każdego członka oczaro
wanego mowiąc cxorciżm nAd nim1 ktorym i palcami d z i s t a p i u t o
wał ndwiętszy Sakrament. Dniąc tę przyczyp9., że diabeł chy
try, wypędzisz go z iednego członka, a on się w drngim zatai, y tak · 
z exoreizmn me. Tenże zakaz iest Honorfusa trzeciego Papieta, ktory 
wyrażnie mowi : y pławienia y proby przez żelazo rozpalone koniecz· 
nie koiciot ~więty zaka111ał. Daie przyczynę, bo to iest. kusić Boga. 
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Tenie Papiet rQ&kazuie aby krzytakom Infłnndzkim pod klątwą ta-
meczni Biskupi zakazowali tego y bronili. · 

72. Daley mdwi: Niech będzie c om p ositum i ud i c i u m, a sam 
nie wyiezcUay przed swary z mniemaną mądrością twoią, bo tey po
rywczości y ciekawości nigdy nie wyżałuiesz: y przy śmierci będzie 
atała krew niewinna wylana, y za twoim powodem popaleni , popie
czeni bezprawnie. A co większa, nie pewna to, ieślic Bog z łaski swey 
użyczy do godney pokuty, bo tego nie święcon'ł wodą skropić . Y Ie · 

. piey że wyzwolisz sto czarownie chociaaz winnych, kiedyś uczynił po
winność swoię, podług prawa opisanego, mowi D e l r i u s li b. 4. ani 
żelibyś miał przez tak"ą probę zabobonną od kościoła zakazaną, iednf} 
niewinną potf}piać, y aumnieniA swoie zawodzić. A coż masz z tego 
za· pożytek, c hocbyś y cał'ł prowyDilyl} od czar uwolnił, kiedy przy 
tym stracisz duszę twoię ? Rzeczesz, będzie gorsza y ~zkodliwsza gdy 
il} · wypusezę. Odpowiadam, że się me zatllią szydła w miechu. Jeśli ·sz 
taka, to illi ma~~ niezły zadatek na drugi raz ninieysze powołanie, 
po kat e li się co na nie, a a m b i e a r o z trą c i a i ę o B o i ą m ę k ę, 
lako mowi._ . 

. 73. Pisze Ceuriua (lib. 9 . bistor.) że niektorzy czarownicy 
e h o d z i li p o w od ż i e iako Pan Zbawiciel, ale gdy na okazanio 
czartowakiey pomoey, z p u acz o n o N a yi w i ętazy S ak ram e n t 
w onę rzekę, natychmiast tamże potonęli. Bo Bóg czarty ode
gnał, a czart cudow prawdziwy ch czynić nie mote, iedno 
l&albieatwo, przez bystrą naturę awoi'ł y wiadomość rzeczy przyrodzo· 
nyeh. Przetot nie. pogr4łmlłć w wodzie, nie iest to moc Boża 
"pławieniu takim, ale dzieło szatańskie. Pisze Gedelmanus 
(l i b. 3. de l a m i i s), io ·w Prusiech rożnych czasów kilką prawdzi
wych czarownie, do czego się y same znały, probowano pławieniem, 
a każda z nich poaiekieraku (jak siekiera) poszła do dna. Toż 
łwiadczy Joannea Athueiua admonit. ad Judicem. Tot D 'u
braviua Biskup Otomucki tłib. 8. hiat.) o Czeskim krolu Wratiała
wie, ktory wiele potopił eurowuic. Nie ieat to tedy proba powaze· 
cbnie prawdziwa. abo sempiternae veritatia ale na czas 
z. umowy '1 cz~sto kłamliwey u a ta d a kjey, lub wyratney, lub 
nt~wyrażney. Mogła bydż pierwey wyraźna z iakiem niezbożnym sę
dzt~, aby przez ten znak wydał mu iaklł czarownicę , a to on hasło 
drugim ol'.naymił, nie waporninaląc umowy. Bo to samemu Bogu przy
zwoita, y łwiętym z daru y łaski osobney iego , iako o ś. Pietr.ze y 
innych śś. czytamy. 

Pgtafłie 8. 
Jakich kondicyi potrzeba Sędziemu upatrować w osobności, za ktdre· 
tnłby mogł bezpiecznie iJlć się powołaney na lnquizicyą y więzienie, 

kledyby była powołana od wierutney czarownice. 

• 14_. Tu radzi ĄUtor niezmiern~t w śledztwie ostrożność: i unika· 
llla wazełkich gwałtownych krokdw. "A zwłaseza gdy iescze powię-



304 

niwszy kogo, straszą, gro~ąc, powiedz po dobrey woli, bo powiesz po 
niewoli 1 kledyć boków przypieką." 

75. Nie trzeba 1 mówić 1 mianować nikogo pytaiąc więźnia ani 
przypusczać żadnego iie dó kw e s tyj (tortur) katowskich, ani lm wy
znania nie pok~zować, komu sąd takich rzeczy nie iest zlecony, dla 
osła wy ludzki, iako b e t lo w (bedel ów) abo sług micyskich, bo oni do 
domu przyszedszy 4 ~onąm, a ~ot\y wszystkiemu świat u t r o i e n i e w i
d y (bałamuctwa) z przydatkiem rozpowiedzą. 

76. Ztąd sędziow sekretem obowiązuią pod przysięgą, dla tego, 
że często omyłki y fałsze bywaią w takich powołaniach, iako ni~ey 
usłyszysz. Omyłki mowię, bo na tym diabeł, aby złość swoie y iad 
wylał na człowieka, niemogąc na Stworcę jego. 

77. J,Przeto kiedy czarownicę na. swoie brżydkie bankiety za
nosi, abo więc, co · częściey bywa, uczyni y sprawi fantazi'ł ich, iako
by były na bankiecie 1 uspiwszy ią w pościeli a bo w legowisku iey, 
wystawi iey iakie sąsiadki iey znaiomey osobę w fantazyey: Że się 
iey będzie koniecznie zdało, i ak oby spoinie używały, ta. ń c o wały, lub 
p o k o ś c i o łach n a w i er z c h u ( co -ć mi za plac do tańcR l ) lub 
gdzie indziey, a on im na radle gra, by na Arfie Dawidowey, 
piękna muzyka l; własne szyderstwo y omamienie 1 iaki taniec; taka 
muzyka, choć czasem baba nie może łażić. ' Dla tegosz w wielkim se
krecie to potrzeba odprawować. Ale kiedy y betlowie, .. kto się nie leni, 
mo~e przy tym bydż1 to tu betel żenic (żonie) mało lepszey do domu 
przyszedszy, ona innym, nietyło rozpowie, ale y przyda tyle troie, że 
tego będzie nazaiutrz pełne m.iasto. A zacnieyszc zaś Maciory, chcę 
rzec Matrony 1 za ktorych podnietą : mężowie ich, na takie nędznice 
ostro nastąpili 1 zrozumiaw~;zy kogo choć ponicwolnie powołały, iako 
im mianowano, zarazem rozpisuią on'} niezbożną utrapionych confes
sią 1 zapraszaiąc drugie, iako wroblc na cudzl} pszeni cQ 1 a bo iako na 
odpust, aby rychło przybywały, wypytywać się także ieś li ich kto nie 
czaruie, lub z domowych lub z sąsiad . O piękny pt·oces prawny z pie
kła wyię ty! iedmtk zwyeznyny, y bez tadney nagany. 

78. Dalćj mówi o przys iędze. nAcz-ci niektorzy Juristao mowią, 
że do tcy przys ięg i może nie zaciqgać ile czarownic, białychgłow lek
komyślnych , y iako p o w i c t r z n i k odmiennych ( cboc one w tych 
plotka ch o czarach y pornowach naywięcey robią) dosyć ~c wiemy 
gdzie by tego potrzeba , i t tego powołania swego z łoczyńca nic po
przys ięgł a. A tym wi ęcoy dla krzywoprzys i ęs twa, o co takim nie 
trudno. . 

79. Do tego iż białegłowy z natury mściwe barzo a co większa 
skrycie y potaicmnie (mówiąc o ty kondycyi, by powołuiący uie miał 
zaiścia ni waśni z kobietami). A gdy ieszczo z diabłem . nakładaią, 
uopierosz dokazuią. Dąru iedcn przykład wprawdzie prosty, ale praw
dziwy y podziwienia godny, o nieprzyia żni niewieśeiey y iako są 
miłe i we. 
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80. Lat temu, naydaley pięć, w iedney wsi pod Lublinem, ześli 
się po4łng zwyczaiu parobcy y dziewoie na 1taniec ; dwie z nich, iedna 
rodziczka dtnga przychodnia, w tańcu sobie przymowiwezy poewarzyły 
się, zatym przychodnia widząc ,t., nierównia z dziedziczną, odchodz'le 
upewniła ią, że iey to dobrze swego czasu miała nagrt>dzić . w rok 
do oney wśi przybywszy w nócy, zapaUła naybogateae kmie8ie, y na
brawszy szat y . rzeczy ktore z domow wyrzucano, uszła z nimi. Nikt 
nie wiedział skąd ogień poszedł. Trafuokiem tlzlachcic iechał pr:~<ez onę 
wieś zrana, y widząc on pożar, gdy . mu powiedzą, iż nie . mo żem nic 
.wiedzieć zkąd ogień. Przetoć-iem-ci potkał, prawi, iakąś białągłowę 
z wielkim pękiem szat po zapaleniu w mili uchodząc!} spieszno. Na tę 
powieść skoczy ich kilka na konie za nią w pogonią; we dwu niemal 
milach poimana, pro'siła aby iey nie męczono, powie.m, prawi, na się 
wszystko dobrowolnie. Jam zapaliła, ale ta a ta mię n a to namowiła 
Y ognia mi w garku dodała. Poimali y drugą, to iest, onę rodziczkę 
świeżo zamężną y w drugim dworze u swego Pana osadzonlł· . Prożno 
się wymawiaiąc, bo i!} y poprzysiąc y ua duszę swoię gotowa była 
wziflć: każlł się obiema spowiedl\ć y naświętszym Sakramentem opa
trzyć. Uczyniły wszystko: Zasiędzie dwoiaki urząd, ale małowiadomy; 
pierwszą za dobrowolnym zeznaniem podadzą katu, ktorfł zaraz do sieni 
wyprowadził Gdy wtorą do sądu wprowadzono, Matka załosna w sieni 
pozoetawszy zawoła : prze żywy Bóg, ratujcie mię y niewinną corkę 
~oię, zawoła ktoś z gromady : uciekay się do P. Boga y do świętych 
tego. Ona na te słowa padszy na ziamie zawoła: o Stanisławie Kostka, 
siłam-ci o tobie słyszała, teraz prosze o pomoc w tę niesczesną go
dzinę opłakaney corce moiey. Tym-czasem na stronie kat gotował 
pierwszą, upominaiąc iako człowiek bogoboyny choc na .tym · urzędzie, 
aby nie brała nikogo na duszę, bo dopiero względem wieczności po· 
czyna żyć, mało co ucierpiawszy. A był to człowiek eumnienia do
brego, kazania nigdy nie opusczał, spowiedz niemal co miesiąc odpra
":OWał, y wię:tnie mało-winne c~ęsto wykapował. Na iego napomnie
nie, westchnie związana, pytaiąc: . ieśli co mo~e mową swoią sprawić? 
On iey da dobrą otuchę, y zatym prosił sądowych o kilka słow; 
w.prowadzona, wyzna pod przysięgą na żywy Bog, :te-ć iey od roku 
nt_e widziała, iak-że ·w tańcu gdychmy się z sobą poroowiły, ani ona 
~ledziała o mnie, żem tu przybyła, eamam z swoiey dobrey woli, ·bez 
tey porady zapaliła domy. dla zdobyczy, iakom y na innych miey
seach nie raz czyniła, y z tegom się żywiła. Tyło żeni iey to w po- . 
&warku kiedysz tedysz nagrodzić dobrze przyobiecała ( zemścić się). 
Y z tyto. umieram. Proszę odpuść mi dla Boga 1 a swoię biorę nad
g~odę. Wszyscy . tedy z płaczem sądowi P. Boga dziękuiąą, wyzwolili 
n~ewinną, a drugą na stos wieść kazali. Ale kat .odpowiedział, że tego 
nte był gotow uczynić, poki się (ona) nie wyspowieda. Przydaiąc te 
do dusze prawa nie macie, a tę trzeba opatrzyć. Powiedzą że to iusz 
u?zyniła wczora. Na co kat , ta spowiedż nieważna bo swiętokracka, 
Dle tak nas ucz'ł. Y tak musieli do inney w~i po księdzl\ posłać. A ona 

lud. Ser. XV, 39 
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uwolniona, :taraz nazaiutrz z matkił piesza poezłe do Lublina, Panu 
Bogu dziękówa6 y B. Stanisławowi. Y tom wszystko tegosz dnia nie• 
tyło z nich samych, a1e y z samego kata zrozumiał. A tu się nanez, 
do iakiey zakamiałośei iadowita y mściwa białagłowa przychodzi : y cze· 
go ksi'ldz nie mogł, kat pobo.tny dokazał. 

Pylanie 9. 

Jeśli-te sędzia mete kogo imac, więzić, męczyć , z prostego samego 
abo drugiego powolania, bez innych dowodów. 

81 ..... "Daley ma wypytywać sędzia, lk'łd to ma (oskarzyciel), 
y 01ym tego dowodzi, te ta ieat eurownleą? Jeśli rzecze, teAmy 1 so
b'ł spoiule były na schadzce . diabelakiey przed dwiema laty, a tego 
ładnem innym nie popiera dowodem, takie powołanie za nic ma mie6 
•tdala, atby innemi anakaml utwierdziła awole pomawianie. Bo to nie 
nowina diabła, w•i'ł6 na sit osobę nie tyło ezłowiecz'ł, ale y aamego 
Ohry1tnaa. Caytay t.ywoty lwiętych, mianowiele t.ywoł Marcina Awłę· 
tego, ktoremu aię diabeł widomie w oaobie Chryatuowey pokuał. Tak 
w ływoeie A. Norberta,. gdaie sit w osobie Troyec pneauwięttser 
takłe wystawił o tneoh głowach. Takie plaze ł. Bonavontura y Joan: 
Geraon, ie ait td iednemu Świętemu oyeu pobuł w oaobie Chryatu
aowey, ale6 go mieczem pokory ł. odp«;dsił mowi'łc y oczy samrua
hlo (mrui~) niechcę la tu Cbrystuaa widzi~, abyeh był goclalea ·wi· 
dzie~ go po Amierei ; - na te ałowa iego znikntlł. Takte Gnt.gon 
Turonensls pisze o iednym pustelniku Diakonie na imie Seeuoc\elus, 
ktorego diabeł w osobie Chryatusowey wjwiodł z puaezy, roakuuilło 
mu ludzie leozy6 y czynił to z omamienia czartowskiego, acz llłt po· · 
tym upamiętał, uczuwszy w aoble pobndltQ y p~nlętę pychy abo wiel
kiego o sobie rozumienia.." 

82. Dowody. Gdy dowod lest np. kiedy o .łednem . te pewnem 
występku pewney osoby dwaj rótni eo śpiewają, na przykład: tego a 
tego dnia ukradł naśwlętszey Sakrament z koAeioła, tego a tego dnia 
z Inszeroi znakami, był z nami na schadzce szatanskiey. Na ten czas, 
mowi F ar l n a e l u a 9. 43 n. 42 mo te sędzia il}ć się powołanego, y 
dać go na pitki. Rzeczesz, stoi mi za wszystkie zn11ki, kiedy mi po· 
wio E x o reista w e y r z a wszy n a m i ę y n a t war z m o i e , tem 
zapewno z e z ar o w a n a, a do tego mianuie tego y owego, zwłaseza 
z domowych 1 czemusz mil nie mąm i ak o duchownemu wierzyć? ieśli 
nie duchownemu ? - Odpowieć dąm ·dwoiaką. Naprzod obawiay się, 
teby cię w osobie duchownego diabeł nie bałamucił , co mu 
nie nowina. Druga, nie wienę 1 !eby sl~ taki duchowny miał Jnaldó 
wyuzdanego sumnienia, ritybaby oazalal, ktory qr to 11poytuweay na 
twanr, oraz pnanał lrło y od kogo zcrarowany. Ilusiałby mieł dueha 
rroroekltgo a bo 4'1Artnwl!klf1,'0, tobym 1 tym bH odwłoki wpnod Da 
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stos, bo się tego ćwiczenia w szkole nie nauczył, a tet oni wiedzą 
dobrze, iako takich praktyk kościoł surowie zakazał. 

83. A tym mni~y się godzi z takiego powołnnia na garł~ insti
gować; kiedy uóciwą osobę, choć wienttna czarowniea powoływa. Na
przod: it takowe osoby pospolicie podłe 8Jl, y z wielkiorni złem i przy
miotami. Druga: że się znaią bydż czarownicami'· y z diabłem społ
kuią., a tym samym okaznią, że niegodne wiary, bo gniew y iad dia
belski, iako y ten, któremu się oddały, maią przeciwko narodowi ludz
kiemu: a nieprzyiacielowi gdy chce świadczyć, wiary nie daie. Trze
cia: te takowe pospolicie są oboiętne y niestateczne, raz powoływaią, 
drugi raz odwoływail}. Jakosz tu im wierzyć? Po czwarte: te ten 
grzech czarnoksięstwa y pobratyil.stwa z diabłem iest skryty a taie
mny. Dla czego, trudność wielka sędziom, iako w nich sobie postępo
wać. Piąta : nagrawania y oszukania sztailskie 1 ktorym takowe nie
baczne y nikczemne niewieściska podległe, że p'ewnego y oczywistego 
dowodu zbrodni ic.h y powieści trudno się domacać. 

84. Zarzuci mi tu kto : Ale to swoie powołanie testamentem y 
śmiercią utwierdziła? Odpowiadam: dwje mi tu rzeczy zarzucasz 1 te
stamflnt y śmierć. Na co tak mowię, Aalri to testament y taki wagi, 
iaka Ewangelia bab, kiedy sobie troie niewidy pod kądzieli} bai!}- J)zi
wuię-ć się że proste pomowienie abo zeznanie nazywasz testamentem. 
A zasz· nie wiesz, że ci ktorzy na gardło oe~&dzeni niemogił czynió 
testamentu? Ale rzeczen ił to iuż śmierci• zapieczętowała?- bo mu
ai•ła, - testament z dobrey woli ma bydz, wszak tey klauzuły kai
dego testamentu zawsze zdywacie. 

86 Jako gdy Rusinowi złodzieiowi , drudzy iego pobrałinowie 
katą wlełl6 na drzewo y uwiązać sif,! , potym wszyscy czym kto moie 
ciakailł nail wołaiąe: perewemy se smerda: - tak długo, że potłuczo
ny epadnie y zawiśnie na powrozie. Taka to twoia pieczęć y testa
ment warowny. 

86. . . . . Acz mogl} to rzec teby czasem, gdyby miał tak wiele 
rozumu czarownik, mogł .samego sędziego prawdziwie y sprawiedliwie 
o czary y zabobony poprzysiąc. , a co większa dobrym sumnieniem. 
A za-ż to nie czarownica , uciekać BiQ do diabła o pomoc , ieśliby go 
supersticyaroi probował, aby mu wyiawił kto czarownica kto nie? 
przez pławienie, przez opłatki, przez krzyMw na pewnych mieysea~h 
pewnym oleiem smarowanie, rrzez samych gołąbko w iedzenie, przez 
pewnych słow choć z pisma ś. wyiętych mowienie , gdy pOB!ldzasz 
o czary drugiego na sercu a wezdrgniesz si~ A kiedysz to y kędy te
go koacioł ś. matka nasza uczy? Czemuż tego w Agendach swoich 
mię<hy inne exorcismy nie włożyła ? 

Pylani• 10 
Ktoryeh oaob nie godzi aię męczyć. 

87. Krotko odpowiadam pOOług nauki prawney. Naprzod mło
dych a małyeb daieei, dla ieh słabości. AoKohriek ich etrauyó i 1'01-
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gamt s1ee mogl}. Powtore ludzi starych y egrzybiałyeh oboley płci, 
aczkołwiek y tych postraszyć mote ukazuilło im katowniJł. Potrzeoie, 
białegłowy brzemienne, dla niebezpieczeństwa poterania. · 

88. A tym wi4}ksze, kiedy r.ię y asseesory twoie przestrzegano: 
Z tego Dekretu Papieskiego D e lri u a (li b. 5. s e e t . 16. de p o e na 
e t s u p p l i o i o ) mowi'le , utywa tychte słow Papieskich , kto ztrui~ 
płod w białeygłowie brzemienney, taki ma być iako czarownik y cza
rownica karany. - Poronieć na Pharaona- co dziatki niewinne łydow
akie tracił, iako mu się nagrodziło ( Ex o d. 14 ), y na tegoi cechu 
okrutnego Heroda, co go robacy smrodliwi tywo roztoczyli. . 

89. Nie godzi się tet męczyć uprzywilei owanyeb, 
iacy Bl} Szlarhta, Senatorowie, Doktorowie, Sekretarzowie ksiątęcy albo 
krolewacy y dziatki ich. Jednak ich troch l} mote p o m a e a 6 abo po
straszyć. Chyba o herezy'ł 1 z~radę, crimen laeae Majeatatia etc. 

Pgtanle 11. 
Jako ma sobie sędzia poatt}powae gdy iut męczy Czarownice 

y lnlłe złoczyńee? 

90. .. .. Tak niektorzy trafiail} aię iako wyzuci z natury lndzkiey 
do miłosierdzia y polytowania nad bliźnim skłonney , y serca katow
skiego nieużytego 1 bo za i uszywszy się na b liżniego, ~ widz~&e że mu 
nie id.Jł po myśli ncbw~tlone prawem y t:wyezayne kwestie (męki) 

. z poroowionym 1V m i e ś c i e, y widząc te nie na zm~czonym nie może 
wybadać według swego zamysłu y smaku 1 pod pokrywką obawiani• 
się by mieysce nie było zczarowane, gdzie powołanego pier
w e y m~ e z o n o, wozi się z utrapionym p o l e s i e c b w n o e y y gr a
n i e a e b, pastwiąc się do upodobania, y męki 1 o ktorych się prawu 
nie śniło tamte nad niem wymyślaiąe, na ktore y sami kaći · patrzyć 
nie mogli. 

91. ... .. Abcwiem takie na mękach zeznania rozumie iż ponie
wolne dla strachu y utrapienia. Bo iako mowi prawo § q u ae s t i on i 
ff. d e q u a e s t i o n i b u s, zn11ydzic się drugi tak niecierJ>Iiwy, te woli 

· co mu żywnie podasz, choć kłamliwie zeznać Dl\ się: aniżeli męki ka-· 
towskie ponosić, choć wić że przez to kłamliwe wyznanie zginie, tym 
się ciesr.ąe (acz to mizema y o~ak110a pociecha) że oraz y bez pa
stwienia da gnrło. Y co też zatym . idzie, że rozmaicie nie tyło na się, 
ale y na drugie plot!}. Jako on włodarz chodząc około sadzawki z Pa
nem swoim, zapytany od Pana: Włodarzu 1 są tu ryby? - odpowie: 
są, moy łaskawy Panie. Daley post11piwszy, rzecze Pan: Włodarzu 
nie masz tu ryb, - odpowie włodarz: a (zklld) u diabła. by się wzię
ły? - Atoli to żarty; iednak shtż4 do naszych choć iałowycb. 

92. Piąta 1 - aby więżień nie mianował pomocnlkow , przymu
szony postrachem · mllk, ktoremi mu groą. A temu się snadnie zabie
ży, kiedy, iako się iui powiedziało, nikogo mu nie mianuhli tylo ~ro 
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ogułem pytaią, ma-li iakie pomoonłki. Co barzo u prostakow zwyczay· 
na,, za pąduaczoniem ciekawych y AwiogotHwych bialyrhgłow , co o 
wszystkiem chcą wiedzieć, aby miały o czym świergotllć, bo by ie;.n 
g~ ba spuchła milcząr., y owszem rozpisuią do sąsiadek swoich, aby 
przybywały, chcą· li wiedzieć ieśli ich kto nie czarnie A zlieeia:rszy 
si~ by sroki do ścierwu , mianuil\ same y te y owe, grożąc, że si~ 
przyznasz po niewoli, y obiecuii\· Ć przyczynę strony wyzwolenia (wata· 
wienie się o uwolnienie). Zaczym , muszą nędznice ( bieda~zki) pleść 
troie-niewidy. A sroczki temu, iako nowemu testamentowi, bo 
tak go zowil\ y barziey wierZ!\, y wszędzie bez boia.ł:ni urazy y za
wiedzenia aumnienia swego szczebietliwie, by konopie rozsiewail\· Y to 
pewna ił tych teraznicyszych plotek o czararb y czarownikach , kto
remi się teraz wielkA-Polska bano zaswędziła, nie kto inny , iedno 
niektore białegłowy isdowite, y wyuzdane gęby nasiały. Nurze si~ 
druga krup surowych, grzybow, bedłek, korzenia, gliny, wapna, fruk· 

. tdw niewezeąnyeh smuonek ; y innych rzeczy ewoiey naturze szkodli
wych, zaczym niezdrowie,. lła cł'ra, łloł'łdek niestrawny, uroki, osy
panie, cs11ry1 czarownice. Napadnie na takił'go, co rad amaczne kątki 
po dworach z obi e (zjada), wmowi mnie esary, nuł tu diabelstwa 
po pieuynach, po wannach BJukać, nnł tu y te y owe poq
dzać, y przed mętem o czary udawać. On dla klekotania uatawiesne· 
go, muai chudzina w takie plotki się wdać, wrzkomo dla swego po· 
kołu, a ono wielkiego dusznego y doczesnego nabędzie niepokolu, iak~ · 
aami nie ru 1 płaesem . dobrowolnie, choć nie wczas wy'znawai" a na 
łony 1 na tych kt~ny iem to w głowy lekkomyślne moeno wbiii, 
narsekai\-

Prta•ll 1 :J • 

.Jełliby powołana o czary, 1 niewesAsow, z t'nisnnku y m~k umarła 
" więsieniu, godzi-li ei~ U. cbowaó, iako y drugich ludzi na .mimcu 

święconym? 

· 93. To pytanie' troiako się rozumieó moie. Nnprzod, abo ze
znawazy to w czym ifł było pomowiono, y powołano, sama się iakiem· 
kolwiek sposobem z a bił a. Takowcy trup według prawa ma bydi 
spalony abo obieszony.- A ieśliby kto zarzurił, iż crimina morte 
ex t i n gv'u n t u r, to iest, umarzaią siQ zbrodnie śmierr.il},- odpowia
dam, te ta prawna propoziryn 1 nie ma w tey materiey mieysca 1 bo 
złośnica tak. umieraiąc nową złość spłodziła.- Po.re, abo 
powołana, 'wyznawszy . to na siQ dobrowolnie w rzym była obwiniona, 
aa.ma Bil} zabiła (albo z mą"' umarła), ale te ·iescze iyiąc nie-co, wy· 
spowiadała się y dopiero 1 opatrzona Sakramentem pokutuiąc umarła. 
Z ta:Clł może ieśli rhce sędzia nie ustępować trybu swego prawnego, 
a it eię dobrowolnie wyznała . bydż czarownic!}, trupa iey może sp11 li e. 
Bo iey pokuta nie i)t'Seszkadza nic postępkowi prawnemu. - Po trze-
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eie, ieśli przed wyznaniem się do tego w czym ią pomowiono abo po· 
w:ołano, niczego na nie nie dowiodazy umarła, by z n l 6'\'1 e z a s o w 
(niepokoju) a bo z kw e s ty i (tortur). Taka ma bydż iako y kto inny 
ućeiwie na mieyecu święconym z obrz9dami zwyezaynemi kościelnami 
publice pochowana. 

Pyfanie 19. 
Jako czar pozb~ać? 

94. Mogl} bydż troiakie lekaratwa, iedne są przyrod z o n e, 
drugie n a d przy r o'd ~o n e, a bo duchowne y kościelne. Trzecie są mo· 
ralne a bo z wy e z a y n e y pospolite. 

9ó. Co się tknie przyrod z o n y e h abo naturalnych lekarstw, 
te częstokroć małego skntkn bywaią, bo e z ar t będąc dobrym Phizy
kiem, applieando activa passivis, może snadnie mocy siłę 
lek ar s t w stęp i ó, aby nie były skuteczne, gdy niemi humory po
mieszane abo napsowane złością szatańską, corrigowaó ,. abo wywodzić 
y rectifikować che'\. Jednak nie zawadzi iclt na początku sprobować, 
y owszem od tego naprzod środku począć, zatywaiąc naprzod zdrowey 
rady mądrego y bacznego lekarza. 

96. A kiedy tego pomoc y rada ustaie, choć pilno lego ustawy 
ł ordinaeye zachowuiesz. I . sam powie, że to nie iego ratunku dzieło, 
dopieroż motesz zatyć mlldrego y bogoboynego Exorcisty , nie natrę· 
towskiego, ale od zwierzchności koecielney porządnie na to wystawio· 
nego, y iego rady abo pomocy trzymay, poki się tet trzyma porądkn 
abo Agend y Rituałow Bzymaklego kościoła, także od Pasterzow ko· 
ronnyeh Duchtm ś. sp9rządzonyeh y podanych. Ale nie prorokow 
owych 1 co twierdzą mocno, it w e y r z a wszy na człowieka zarazem 
p oz n a, kto zezarowany 1 a kto nie. Y iescze więeey powie, kto ei" 
czaruie, ieśli z domowych abo z obcych, a zat-Jm powaśni ludzie, m~ta 
z toną, Pana y Panią z czeladzi'ł y r; . sąsiady, ba z własnymi pod
danami, - t.akiego Exoreistę abo raezey czarownika, ieeli tyło nie 
szalbierza, trzebaby na stos drew odesłać. Bo się teraz. koi\eioł święty 
nie zna do takich Prorokow, l' znaydziesz ich czasem w iednym Bi· 
skupstwie wleeey oraz (teraz), niżeli niekiedy (niegdyś) w Pa· 
teatynie. 

97. Y w tym barzo wielkiey ostrotnośei potrzeba y bystrego oka, 
ile na b i a ł e y Rus i 1 zwłascza gdy w wannie i e k ll p i Ił d l a e U · 

row, pierwy wodę przez prześcieradło przecedziwszy z pil· 
n ością, a potym wrzkomo Exorcizuillc y krążąc około wanny y nieco 
mowiąe, kośc sproehniałą ostrożnieyrzęaą wodną aboyczym 
innym natkaną wpusezail}, . czasem y rożne zboh, abo ka· 
m y k i, zaezym rzęsa po w i er z e h u w o d y pływa. Y z iednego gnata 
siła gnatow, ktore z czarowanego wyszły, sława y gęba aczebietliwa 
narodzi, głosząc że za Exoreizmem w wannie, nalazły się wierutne 
eury, kości trupie, rzęsa, rozmaite zbo!a, kamyki. Jesezeby powto · 



rzyć, aby wazyątkie wy p ł y n ę ł y. Szalbierstwa-c to które koAcioł ś. 
potępia; ani mn się o nich śniło, y gdyby o takim wiedział, dalby 
go braehio aaeculati na węgle. . 

98. Dalej ' zaleca użyć lekarza. " Ale teraz Medyk ile u lekko
myślnych ludzi, stoi za pomiotło. Zaboli palec, pewne czary: -- natka 

.głupia Matka dziecię od pornnku do wieczora tym y owym, co ono 
rac z y (zat'łCia), aliści w wieczar urok, czsry, szukaj kto re umie od
czyniać 1 pomawia y tego y owego. Właśnie iakoby iuż na świecie 
ustały wszystkie choroby, a na ich mieysce nastąpiły same czarr., ._ 
o rozumie z długich włosow wysilony! 1) 

99. Drugie są lekarstwa na czary, ktore zowiemy iako mowi 
Lessius n a d przyrod z o n e, to i es t duchowne abo kościelne. A tych 
dziesięć mianuie. Pierwsze iest wielka wiara y ufność w Opatrzności 
Y obronie Boskiey. Stępiona iest moc szatańska przez Chrystusa Pana 
y od niego iako pies na łańcuchu przykowany. Nie przystępny do nie
go, to nie ukąsi. Ufay mocno stoiąc przy Hogu y woley iego świętey, 
a diabła y wszystko piekło bedziesz mial pod nogami. 

100. Ukaznicsię cusem ogień na poboiowiekach,ba y na 
c my n tar z a c h w nocy, gdzie trupy chowano , ktory Philozotowie 
zowią i g n l M fa t n u s, to icst g ł n p i o g i c ń, z tłustych waporow, bo 
gdy kto ku niemu idzie, uchodzi, - - a gdy z przestrachu kto przed 
nim ucieka, goni go, ho z powietJ·zcm n:~.st~puic za uchodz'lcym. Tak 
y diabeł na tych s i~ sroży, co się go obawiaią , nic. zupełnie Bog11 
ufaiąc. 

101. Jako on Rusek co ze dwiema świeczkami chodził 
do cerkwie. Jednę co kraśnieys1,ą B<lgu przed wrotami Carakicroi za
paloną stawiał, a drugll y lada il<ł;:} w kąe:ic di:tbłu, mowi11c: u n i 
sacrifieo ut prosit, alteri n c noccat. LwJ. Ser.XIV.str.278.) 

102. Wtore lekarstwo iest krz€~;t, ieśłi-t go iesczo nic przyiął, 
bo na tych ma moc diabeł, y częsttJ na nich dokazuic. A pr>~ez krzest 
wyzuwamy starego człowieka, przyohłor7.ąc Chrystusa, staiemy sit; 
członkami, synami y domoweroi iego. Przenosiomy się y wybiiamy z mo
cy ciemności, do kroleetwa Syt1a lloiego. C o l o s s. l. A tu przestroga. 
niebacznym rodzicom, co ofl włoc1.~ chrzest dziatek nowo narodzonych. 
Niech na to pomną, it ma do ni('h moc y przy11tęp diabeł y czuro · 
Wnice, y często ie morrluią, albo zarn:iaią . 

lu3. Trzecie lekarstwo: spowicdż z pilnym przygotowaniem, nie 
ze zwyczaiu samego. Bo rzęsto dla grzechow, Bog diabła na człowie
ka przepuscza, aby go trapił, y onemu niepokoy czynił. Masz przy
kład w pierwszych księgach kroJewskich w Saulu, o ktorym pismo 
lilowi: Ex a g i t a v i t c u m s p i l' i t u s n e q u a m, trapil go zły duch 
dla grzecbow y nieposłuszeństwa iego, A bez spowiedzi daremne inne 

1)0bacz: Nauka dla włościan p, Tomasza W11JickiPgo (Pozoań 1820l. 
W rozdziale 32 mówi on o mor? ch , d · tn.rh upiorach. stracbncb, cyga
nach, wr61kach, olejkarzach i iuoycb oszustach, o z ar z y o a n i u n~ 
liOwie&nu uroków i t. p. 
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lekaratwa : ale y ta · mało pomota , bez mocnego przedsięwzięcia po
prnwy. Powiem ieden przykład prawdziwy, bom sam około tego chodził. 

104. Była w icdnym mieście mężatka przystoyna, ktorey mał
żonek zabiegły, często na iarmarki odiezdżał. Jednego czasu będąc 
sama na pokoiu z dziecięciem, wnid?.ic do nicy dworzanin nieznaiomy 
barzo stroyno ubrany, a oddawszy z ukłonem służby swoie, pyta o go
spodarza?- Powie, że z domu wyiachał. A iż się frasowała na cze
ladkę 1 że dom otwa~-ty zostawi li, prosił ahy się nie frasowała, w do 
bry'm, prr~wi, obyczay do W.M (wasz mości) przyszedł. Od słowa do 
słowa, ofiarnie icy na pierwszym poznaniu niekto re drogie kleynoty, 
ktorych ona wzdt·ygaiąc się brać nie ch ciała, y mądt·ze 1 dla kłopotu 
iakicgo po<leyrzenia n męża. Nie naprzykrzał się iey pierwszą razą, 
aż gdy co raz w dzieli y widomie nowe a nowe podarunki przynośi, 
nie-co o dalszey przyiażui natrącailic, ch cąc go pozbyć: przed-Bog, 
zawoła, zamieszkam sobie do kośr.ioła. Zpyta iey, do ktorego by uczę
śćała? - Odpowie: gdzie mi się trafi 1 wszędzie iedeu Pan Bog. On 
na to: i nsz ci tak, i eden Bog wszęrlzie, icdnak bych życzył abyś WM. 
u Jezuitow nie - tyło na spowiedti, al l' w kościele nie bywała, bo to 
fr a n ć i a (franty ), okrutnie ich nie-rau widzę A powiedam to sczerze, 
będziesz-li tam WM. by wala, nsauzę się na to, iż WM. wyrządzę . 
czego do śmierci nie wyzalnirsz Wla.zlo to w lep oney osobie, y co 
pierwey le.dwo kiedy, potym nigdy w kościele u .Tezuitow nie postała. 
Po niektorym c.zasic, otworzy się z tym iedney swoiey wierney Bił· 
siadce, radą••. się y strony u częśćiania ·- gnścia, y strony zakazu. Ona 
iey z prolita powie, by to tylo pokusa nic była . Przyszedszy uazaiutrz 
do swego spowiednik/t, oznaymiła mu wszystko: ktory z nią taką umo· 
wę uczynil: namow ią iutro do kościoła farskiego z sobą o tey a o 
tey godżinie, idz-te z nią mimo koticioł oney zakazany, ia będę przy 
drzwiach, y do was wynidQ pytaiąc, czemu ko~cioł miiacie. Y tak się 
stało, a gdy ich z pytano o spowiedź, powie o sobie ta, co nawiodła, 
że nie dawno; druga zawstydziwszy s ię, milczała z boiażnią. Ksiądz 
na to : Pani, przestrzegam cię 1 podź zaraz nieodwłocznie na spowiedt 
do kościola (jezuir.kicgo ). Po wymowkach długich, za poradą drugiey, 
uczyniła wszytko. A po spowiedzi: nie śmiem 1 prawi, iść do domu, 
by mię co nie podkało . Dał . iey k~iądz Agnus Dei; więcey nie 
ukazowal się iey on dwot·za nin, ale dziecię iey niewidomie 
wysczypywał, co sama widziała, y z ko·lebki na pul kownaty 
(komnaty) wyr z u c a ł b c z s ł u c z e n i a. Acz y temu był koni ac, skoro 
także na dziecięciu Ag n u s D e i zuwiesiła. Masz prawdziwy przykład, 
co motfl spowiedź na szprychy diabelskie, y czary; a iak<J szkodliwa 
rzecz odwłoczyć spowiedź abo ią ladaiako odprawować. 

105. Czwarte lekarstwo : używanie Naświętszego Sakramentu y 
przytomność i ego. Piąte lekarstwo : są exorcyzmy porządne, w Agen
dach kościelnych, dostatecznie opisane na takowe przypadki, nie owe 
co supere(,ycyami nadziewane. A s u per s t i c y e iako uczy Augustin 1\. 
(lib. 2. de tlect. Christiana), wspieraią się pospolicie na taie-
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m n e y u m o w i e z diabłem, choć słowy z pisma świętego wyiętemi 
y rzeczami Awiętemi będą przykraszone, iako się iuż powiedziało. 

106. Bo co to ma ku rzeczy exorcizuiąc człowieka zczarowane
go, tkać mu w gębę sztukę k o ż i n y, iakoby się d i a b e ł k o· 
zła bał. 

107. Także, gdy koń ubo bydle iakie zachoruie, szeptać mu 
pewne słowa w pewne n c h o. 

108. Także, kąpiąc w wannie oczarowanego smagać go r o z m a
ry n ową abo m a i orano w ą r o z s c z k ą wszędzie po ciele 1 twier
dząc, że to flagellatio daemo!4um,- a czemu me pokrzyw\ abo 
nie brzeziną? 

109. Także, opłatki dawać o czary pomowionym, ktore letaly 
tyto na ołtarzu przez Mszą A. y ·czasem na nich pewno (c)haraktery 
pisać. 

11 O. Także, dać pierwszą a b l n c y ą z k i e l i c h a białygłowie 
dla gładkości. 

111. Także, g o ł ę b i ę ty tyło karmić, a nie innym mięsem, 
o c z a. r y pornowione (osoby), aby bez trudności rychley na się wy· 
znały. 

112. Także, kąpiąc w wannie oczarowanego, krzyte czynić 
wszędzie o l e i e m poświęconym, po iego ciele. 

113. Także; kłakotkowym drewnem a nie inszym wkadlł 
mięszać, kiedy piwo abo męty nie wschodzą. 

114. I inne plotki rozmaite nie exorcyzmom ale zabobonom po
dobnieysze, ktorych wstyd y sromota nie dopuści mianować, choć się 
prywatnie częstokroć nad oczarowanym odprawuią. 

115 ...... Jako y ci sami przyznawaią, ktorzy napławiwszy, ną
męczywszy, napaliwszy niewinnych z potw:uzy niektorych exorcistow, 
ktorych y na p roby dla porady czasem uzywaią, dopiero po Osiecku 
(ob. str. 167)1 skrupułami y sumnieniem ściśnieni fortelu szukaią, mo· 
wiąc, nikt mi tego pi w a nie nawarzył iedno tonka moi a 1 z swoim 
exorcistą, boday był nigdy w domu moim nie postał Rzecze kto. Jakol 
mi to 1t0lwuiesz y odpowiesz, te się cz<:sto przy tych fXorcyzmach 
głowa zezarawanemu trzęsie? Naprzod odpowiadam, że stoi~c przy 
kościele Matce naszey, tego ona znaku iako niepotrzebnego cudu, ani 

-vinnego przy exorcyzmach nie opisała, przetot mu nie trzeba wie
rzyć. Gdyf: Bog cudow b e z p o trze by nie zwykł czynić. A przeci
wnym obyczaiem, iest to pewny znak, u zabobonikow, guślarzow y cza
rownikow 1 iako sami nie iednemu powiadaią, kiedy mowiJł niektore 
pewne choć święte słowa z pewneroi ceremoniami , tedy się traęsłl y 
wzdrygai'ł, ch~c doznać swoiego rzemiesła przeklętego towaraysu, to 
iest czarownice. (Wszakże Simon Magnus w Rzymie, przy bytności 
Piotra świętego, gdy awoie czarnoksięski~ exoreizmy nad umarlym 
w oczacll wszystkich Rzymian czynił, on · trup potrz~sał głową z po· 
dziwieniem wszystkich). Nie iest to tedy dcmonsh·acy& pewna, bo mote 
bydż 1 iakoż y bywa z iunry przyczyny, gdy mu ściśnie głowę echo· 

(,ud . Ser. X V. 40 
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rzałlł ręki!, co y sami chorzy przyznawaią, z aprehensiey, y z innych 
przyczyn. Nie pewny to tedy iest y powinny znak : trzęsie głową przy 
exorcizmie, er g o zezarowany. Patrzałem na iednego kapłana, o kto
rym takte koniecznie rozumiano te zczarowany, bo głow\ potrząsał, 
gdy go drugi exorcyzował. A ono nie czary były, ale wierutnie fra· 
sunek zbytni nagły, it go drugi podszedł w pewnym b e n e fi q i u m, 
o ktorym był upewniony. 

l t 6. Szoste lekarstwo: woda świllcona, bo ią na to kościoł święci. 
Wywodow nie potrzebnie to lekarstwo doświadczone, znail} moc iey, 
y rotney religiey ludzie. Słyszałem połci PP. Societat. (Jezuici) mię
ezkali w Rydze w Inflanciech, co-raz do forty Colleginckiey niesiono 
garce wina rozmaitego od rotnych obywatelow miasta onęgo, choćiay 
Sekty Luteratiskiey 1 proszą wzaiem o trochę wody święcony. Uzna
waląc to te niczym innym dziatek swoich małych nie leczą zchorza
łych, iedno wodą święconą, one napawaląc abo w niey dziatki 
chore kąpiąc y kropiąc. A to maią z nauki y podania Matek swoich 
iescze w wierze katolickiey kwitniących. Y owszem, tamże y lud wiey
ski, gdy mote do domu księdza katolickiego zwabic, tedy beczki y ka· 
dzi oną napełniwszy poświęcon'ł, chowa sobie bez tadney skazy, iako 
•karb na wiele lat, tą siebie, tonę, dziatki, bydełko schorzałe l e c z ą 
y odżiwiaią; tą ogrody, role, zakrapiaią przeciw rozmaitym ska
ząm, y zaraząm, gradom, etc. y bronią od czar y czarownikow, kto · 
rych tam więMy niteli czarownic, y szkodliwszych. 

147. Siodme lekarstwo: Reliquie świętycl1, y inne rzeczy na to 
w kościele swi~cone, iako Agnus Dei, kadzidło, zioła, sol, chleb, zboza 
rozmaite, ile za przyczyną pewnych przyiacioł Bożych we dni ich świąt 
dorocznych poświęcone. Bo te rzeczy barzo czartom y czarownicom 
na przeszkodzie, y na to ie umyślnie koi~eioł ś. swięci y postanowił, 
y same słowa ktorych przy poświącaniu zażywaią ia.snie uczą, na co 
te rzeczy święcą. 

118. Potwierdzam iednym przykładem skutek tych rzeczy świę 
tych abo święconych, prawie domowym, y w domu Wielkiego Sena
tora dotąd tywego. Miały czarownice na iedon dom y familią zacną 
chrapkę, te im barzo niechętny był, a ni o było też komu. W tym do
mu gospodyni gotowała się d o kata, za zgod11ą instancyJ} (staraniem) 
czarownie;iedna swoiemu czartowiprzykazała pou łaską, 
aby iakiem sposobem s t rył (struł) ono w nicy p o t o m s t w o, iuż na 
czasie będl}cey. Robił co roogł bies , ale niemiał przystępu, bo iako 
m owił, nawieszała była na sobie p l o t e k y wy my s ł o w (relikwij). 
Pilnował iednak, at raz ona Pani zatywaiąe wanny, złożyła z siebie 
Reliquiarz, y wyszedszy z wanny z ziołmi święconeroi narządzoney, 
nie pomniała go znowu na noc włożyć na szyię. Około pułnoey, iako· 
by ią kto w ty w o t u d er z y ł, zaezym zawoła na małżonka, powie 
o uderzeniu 1 y że luż więeey dziecięcia nie czuic w sobie. Naablpią 
bole, wyda potomka ale świeżo zmarłego. Co potym niedługo raz cza
rownica na flit wyznała dobrowolnie, o co innego wkrotee poimatta. 



lHa 

119. Osme lekarstwo: znak krzyta ś. bo zawiet·a w sobi~ wzy
wanie Troyce przenaświ~tszey, y zasługi drogie m~ki Chrystusowey. 
Czytay o Julianie Cesarzu Apostacie historią kościelną, ktory choc po
ganin, przelększy się przy ofiarach pogańskich, czartow, wszystkie oraz 
rozpędził. Tak o żydzie u Grzegorza ś. l. 3. d i a l. 7. Przetoż gdy 
grzmoty y P i. : r o n y słyszemy, żegnamy się , bo y b i e s i e m i za Bo
żym dopusczeniem w ład n i e. 

120. Nie wadzi y Polski przykład miasto obcych przytoczy~. 
W Przemislskiey ziemi, krawcy u ślachcica w izbie stołowcy robili 
około b ar wy (li bery i dla służby), a iż Pani beretyczka była 1 gdy 
weszła do rzemict:\lnikow przypatrzyć się robocie, grzmoty y błyskania 
powstaną, krawcy iako katolicy poczną się żegnać, Pani uczyni sobie 
śmiech z nabożeństwa ich, siedząc między dwiema okny; tym-czasem 
uderzy p i o run na ono mieysce : Panią p o rwie y wpuł-izby stoło 
wcy u d er z y ł o z i e m i ę? Przyszedszy ku sobie, podniosą Panią na 
połynmarłą, tyloiey piorun krzyż niemały wypalił nagrzbie
c i e, ktory aż do śmierci nosiła, ba y katoliczką n i e m i e s z k a i ą c 
(natychmiast) została. Y tak, czego na czele (czole) nie chciała wy
rażać (znaku krzyża), wyraził iey piorun na gr z b i e c i e. 

121. Dziewiąte lekarstwo: Wzywanie imięnia Jezus przenaświęt
szego, także y Matki. iego, Anioła stroża, y innych świętych Patronow. 

122. Dziesiąte lekarstwo : Modlitwa gorąca złączona z postem, 
ofiary święte, y inne naboicnatwa chrześciańskie złączone z iałmużną. 

123. Trzeci sposob p o zbywa n i a czar, przez zwyczayne o d
rzucanie, palenie, psowanie, wykopywanie tych rzeczy, 
kto1·e są haslem abo umową szatańską, aby na nie, gdzie były poło 
żone, szkodził, y złość ludziom wyrządzał. Jednak z tą kondicyą, nie 
przez drugie czary abo diabelstwo, bo sh~ to nie godz\ y iest 
grzechem śmiertelnym. 

---------
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DODATKI. 

l. 

Do str. 53. Zaklęela. 

W Czasopiśmie Wgdrowiec z r. 1881 nr. 224, w artykule: Z nad 
brzegów morza Północnego (Nordsee. W esterland na wyspie Sylt) czy
tamy: "Tut przy Tiunum w północnym kierunku pokazują nam miej
sce, gdzie dawni~j letało 5 wielkich kamieni i kilka mniejszych pa
górków. Do miejsca tego przywiązane jest romantyczne podanie (przy
taczl\ je w podaniach swoich Bansen ) o pewnej narzeczonej, która 
złamawszy śluby swemu ukochanemu, wybrała sobie innego oblubienca 
i za karę, w drodze do kościoła, z całćm gronem weselnem w k a
m i e ń zamienioną została. Nieco dalej spostrzegamy szereg pagórków, 
które miały pierwotnie być kurhanami, a następnie miejscami zebrań 
rady zwanej t b i n g ( zt.ąd T h i n g h U g e l ). Niedaleko Keitum lety 
w polu kościół; wedle Hansena wystawiły go stare panny Syltczanki 
z tyczeniem aby spadł kiedyś dzwon z wiety i zabił najpiękniejszego 
a zu<'.hwałego młodzi\ > ,\ca, niemniej aby się zwaliła wie~a i zasypała 
swemi gruzami najurodziwszą dziewicę. Pierwsz11 też z tych przepo
wiedni ziściła Rię w 1·. 1739,- druga czeka jeszcze sprawdzenia swe
go. (Lud. Ser. XV str. 51-53). 

2. 

Do Seryi IX str. 261. Ser. XII 8łr. 312. 

Było dwóch dziadów na drodze. Gdy ujrzeli zdala idącego ku 
nim pana, jeden z nich położył się, udał umarłego i łatanym płasz
czem się nakrył 1 a drugi stał i nad nim wyśpiewywał tałosne treny. 
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Pan prsechodqey ~tędy, dal śpieP~akowi talara i zrobił kilka kro
ków, bf odejść. 

Śphw •'-'Jtc•IO dabda. 
:::!'!~;;:+:~ -~ ~:::,:::;;:-}-~-- ---1-=-~~~--j 
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ul-el IDJ ła•)Uka jMie&IĆ ID}' pr&yłojy . 

Wówczas umarły niecierpliwy odzywa się z pod płaszcza, pyta
.i~e towarzysza: A dużo ci tM: dał?- Nim jednak zagadnięty zdołał 
odpowiedzieć, pan, niezbyt jeszcze oddalony, usłyszał te słowa, po
wróeU, i w istocie przy ł o tył im obojgu - kijem. 

l\. 

Do 8er. X •tr. 13~. 3t9. Ser. XV str. Ul. 

Legenda. Y/ ezasopittUlie Warta (Poznań 1881 nr. 388) umielwiJ 
ks Aleksander Brandowski, proboszcz borecki, legendę wś1·ód artykułu 
Niero o Borkowiczach, w którym daje rodowód Borkowiczów, pocho
dzących od azlązkich Wiesenburgów Powiada on, iż około r. 1250 
jeden z Wiesenburgów został panem Borku i od tego siedliska prze-
zwał się Borek ; pierwsze tct czy drugie pokolenie tego pana prze
mieniło nazwisko Borek w Bol'kowicz. Pierwszy Borek miał dwóch sy
nów; z tych starszy utrzymał się przy Borku, a młodszy osiadł w Sie
rakowie w pobliżu Kościana; ( wojf!woda poznański Maci~j Borkowicz, 
skazany póżniej za rozboje na śmierć głodowlł, należał do gałęzi Sie-
rakowskiej, (vide str. 241). . 

Drugi z kolej i Borek (z gałęzi starszej) z dbałości o bczpie· 
czeństwo swojego ogniska domowego, dopuścił się rozmyślnego zabój
stwa na osobie architękta. Albowiem pewnemu, w średniowiecznej for
tyfikacyt bardzo biegłemu mistrzowi, kazał w Borku wystawić nowy, 
podług ówczesnego zwyczaju drewniany zamek, i silnie obwarować ta
kowy nieznaneroi innym architektom sposobami i sztukami. Mistrz Wf
budował tak obronny i rozległy zamek, że z iego powodu Niemcy 
długo Borek nazywali Gr o s s b u r g (Wawrzyniec Eehard, Dykcyjo
~arzyk gegraficzny, 1782). Ale skoro architekt misternie uiścił się z swq 
Jego zadania, Borek, zamiast mu wypłacić ullłówioną summę, przebił 
go mie~zem, aby tajemnica obronności jego zamku nie wyszła na jaw! 
W skutek wymienionej zbrodni, posadzka i ściany zamku boreckiego 
Przesiąkły łzami i krwią architekta, który, gdy podczas no
cnej cis:;y i w obee bladych promieni ksi~tyoa p u s z e z y k na zamku 
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zawodaił błoene, i jak przcslłd utrzymywał, złowłeezet:e jęki, wten· 
rzas w poełaci k rwa w e g o w i d m a jako straszydło z twarzą 1 bo· 
Jeści przekrzywioną, przelotnie b ł Ił kał się po zamku i wśród skrzy
pienia rozeschłych drzwi i okien, jako-te~ wśród szyderczych śllllechów 
ezatal\skicb, przera~nł jego mieszkańców, wytaczając skarg i i grotąc 
erog14 z e m e tą. Nic wiem, rzy wszystko, co właśnie przytoczyłem, 
jest fantazmagoryą umysłów skłonnych do złudzeń akustycznych i optycz· 
nych, lecz to rzecz pewna, te w epoce średniowiecznej, panowie cza
sem odbierali t~·cie archih•ktom, aby nieprzyjaciele od nich nie do· 
wiedzieli się o sekretach fortyfikacyj! ich zamków. Z memorandów 
borecko-zdzieskich przekonałem się, jako zamek borccki, któ1·y niegdyś 
stał w poblitu kościoła na nieistniejącej jut ul icy wrocławskiej, tak 
był ponury i posępny, te raczej kwalifikował się na mieszkanie du
chów pokutujących, aniżeli na mit·szkanie ludzi żyjl}cych. Pod ta. imi 
warunkllmi umysły nastrojone ku przyjmowaniu osobliwszyllh wrateń, 
przed orzyma duszy wysnuwały groźne obrazy; ztąd ten zamek powo
dowal umysły do tworzenia rozm:tjitych wieści f~tntastycznych, o ja
kich zamierzam wspomnićć w: Historyj i parllfiji boreckićj." 

,,Ale nie do11yć na witlmie. Pan llt'lg za popełnione zabójstwo 
jeszeze dotkliwićj uknrał Borka Albowiem odeln·al mu żonę; po jej 
1\mierci Rorek Rtoł się otlhulkicm i cnłkicm outlał się niegod~iwemu 
slutącemu, który nmi11l Zt'Qc:znie pozyskai: jr·go nieogt·aniczone zaufa
nie. Ten bezbożny sług" miał nad~r złą reputAcyją; ludzie przebąki
wali o nim, że udaną cnotliwościlł jednał sobie bogaczy 1 j1•kąś truci · 
zn~t odurzuł ich i wprawiał w znpdną bezprzytomność, a potem okra
dał ich i bez śladu zniknł. l w Borku dopuścił się takitij zbrodni; 
podał utruty napój panu, który, wychyliwszy go, u,•znł kurcze, stracił 
przytomność i skonał. Następnic sitrżący okradł go, ale zakopał s karb, 
bo nie mógł go s przeduć, w ty eh stronach nie mnjąc rozgałęzionych 
stosunków z prz.eciJOwują• :ymi lub zakopującymi vrzedmioty skradzione." 

.Borkowicze ntt·zymnli się p•·zy Uorkn mn ićj - więcej at do roku 
1406; ostatnim borct·kim dziecJzicem h·g•' nazwiska był Dominik B(or· 
kowicz). Za jego tycia w •·· 1390, bogaty dziedzic Zdziezki , kaszte
lan Kaięzki, Henryk Zimnowodzki, aby uzysk:tć stósowny plac pod 
przyszłe miasto Zdzit'i, k11zal wykarczowai: dębinę między terytorium 
boreckićm a zdziezkiem. Przt' cł wic<:zorcm, gdy Indzie mirli siQ rozejsć, 
kasztelan; który oglądał wynik rałodzicnnrj pracy, usłyszał dziwny 
zgrzyt żelaza po szkle. ZdjQły dcłcawo~ci:! , kazał robotnikowi dałćj 
kopać. Nim jeszcze niebiosa prz~·,-..mily RiQ szarnw11 mgłą, robotnik 
wykopał znaczny skarb l br:nlZQlety. th-ogit~ kamienie, kll'jnoty, łat't · 
cuch złocisty, srclmJC pit'ni;l'lzo clc~ki1•, pnhar1 11rćbrn1! taN; i t. d.). 
Z wszech stron luth:iP. się J.:Tom:Hizili; t ·•·zyby ł i sędziwy dziedzic bo
recki, wymieniony Dominik JłOJ·knwicz, który przypatrzywszy si~ skllr· 
bowi, oświaul'zył, że to · wlasuo~c jl'g-o dziadka, który przez t~jemni 
caego i zagadkowego zltrouniarzn r.ollt:łł otruty ." 
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4. 

Do Ser. XI ·str. 11.- Ser. III str. 41. Bydgoszea. 

W Czasapiamie Wgdroroiec ( Warsz. 1881 nr. 222) p. Edw. R. 
objaśnia i przywodzi trólllosłów wyraz n G o s z c z a - H o s z c z a, jako 
nazwy wielu w ziemiach słowiańskich miejscowości. Pictet powiada 
te posanskrycku goshtha abo gostbuna, pozendsku gaos'thana 
pierwotnie stacyję krów oznaczało, od go (krowa) i s t h a (stać); stlld 
s t h a n a, miejsce zamieszkane, dom, miasto. Nast~pnie go s t h a zna
czenie obot·y przybrało, jak a c ra-s t h a n a s, stajnia dla koni; wresz
cie zgromadzenie, towarzystwo pt·zyjaciół (Les ol"igines indo-enropilen
nes ou les Aryas primitifs. Pnrt. II str. 18). 

(Bydgoszcz- Małngoszcz, Ugoszcz i t. d. 
Wolgast- Radegast i t. d.). 

5. 

llo Ser)' i XIII, sh·onniey XIII. 181. 195. 

Ważnym przyczynkiem do Historyi tat\ców jest dzieło: D l o u
h y Ft·. O historiekam vyvoji tnnce a jcho kulturnim vyznamie. Cze
aky tanez naroilni. (O hi stot·ycznym rozwoju tańca i jego znaczeniu 
pod względem oświaty). Pmga 1880, nakładem F'r. A. Urbanka. 16o, 
85 str. A u tor opisuje pokrótce rozwój tańca począwszy od Egipcyan, 
Greków i Rzymian aż do naszych czasów, wykazując wpływ na coraz 
bardzićj szćrząc:} si<; oświatę . N:tflt<;pnic przechodzi do szczegółowego 
opisu czeskiego t:u'tca narodowego, n:ulmicniajllc mimochodem , it Po
lacy między Słowianami mają najpiQknirjsze tat\ce 1 lecz Czesi za to, 
co do liczby najwi~cćj; rzeczywiście wylicza ich 150, z których bar
dzo wiele powinowatych już ze samćj nazwy z polskicmi. Wi:1domo, 
że taniec Polka wzi:1l p•,czątck w r. 1835 w Czechach, zkąd potem 
obszetlł przez Wietleli i Paryż cały świat; toż samo P o 1 k a trem· 
b l a n t e nie jest niczćm inn(mt, jak . tylko czeskim Trzasak i e m (pol
ką trzęsącą). Maj fi zresztą Czesi jeszcze Rej t1 o w a c z k <; (galopadę), 
Stras z ak a, D u d ak n, n ak a, Ku ż c l k Q, K r z y i ak a, Kac z er a 
(kaczora) i wiele innych. 1\rakowiak, Kozak, Kolomyjka (zwana Ka
lamajka) powstttły u Czecłu)w w czasach Napoleońskich, kictly przez 
kraj czeski przechodzili żołnierze Polacy 1 Rnsini i inni Słowianie. 
W ogóle opis Dlouhego jest stat·~nuic opracow:my i zajmujący. 

H. 
Un sfr. 126. 

J(ulmdw·z metcorologiez11y. r .. ud prosty lubi z czastt nmteJszego 
prorokować przyszłość; zwlnucza zmian~ powietrza, niekiedy u ość FZ('ZC:· 
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śliwie zgaduje. N'iemasz w Mm nie dziwnego, albowiem przepędzając 
prawie cały czas przy pracy na dworze, dostrzega w natnrr;e pewnych 
znaków, na których zasadza swe proroctwa. 

Pomiędzy in nem i uważa powietrze d w u n a s t u d n l, począwszy 
od Bożego Narodzenia, to jest od 25 Grudnia d do Trzech-Króli to 
j est do 6 Stycznia (Lud, Ser. IX str. 116, nr. 6) Każdy dzień na
stępnie (kolejno idący), ma ozuacza6 jeden z dwunastu po sobie na
stępujących m i e się c y. Poranek ma być p o c z ą t ki e m, południowy 
czas środkiem, a popołudnie końcem miesiąca, nie zwa:Łając na 
nocy. (Przyjaciel ładu, Leszno, 1836, rok 2gi. N. 30). 

Gmin także twierdzi: jakie święta Bożego Narodzenia, takie też 
Ostatki (zapusty), taka Wielkanoc i takie Świątki (zielone). J. 

7. 

Do str. 165. 

Przy s ł o w i a w Wielkopolsce używane, zamieszcza czasopimo 
Preyjaciel ludu z r. 1835 nr. 22, oraz z r. 1836-37 {rok 3ci) w nr. 
l. 3. 8. 16. 17. 18. 19. 21. 23. 25. 26. 27. 30. 33. 35 . 36. 43. 
(Wieszczby wiejskie). 44. Również z r. 1846, nr. 17. 34. 

Prócz tych, słyszeliśmy tn następujące jeszcze: 
1. Kto mieszka nnd Obrą,-doji krówkę dobrą (obacz str. 169. nr. 17). 
2. Szampana dla pana z pod Kościa!Ja, 

a węgrzyna dla ślacbcira z pod Znina. 
3. Kiekrz na pieprz (starczy),- a Starzyno na wino. 
4. Pierdoła z Gądek (pod Poznaniem ). Gdy chłopa ktoś zapytał na 

rynku: a skąd- eście ?- a ten odpowiedział: z Gądek. - A toś ty 
pierdoła? - Nie, panie, to tylko ślachcie należy. 

5. Jak wiatr od Sarbi (północny) - to kto n ima kohu·ha, ten s ię 
garbi (od Wrześni). 

6. Kto chlebem gat·dzi - to nim Pan Bóg bardz1ej. 
7. Gdzie rodzą doły - pełne stodoły, 

gdzie rodzą góry - w stodole dziury (od Szmigla). 

____ ",_,,.",..__.._ 
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